ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΑΕΡΙΟΥ Α .Ε
ΠΕΡΙΟΔΟΥ 1.1.2007 - 31.12.2007

Κύριοι Μέτοχοι,
Έχουμε την τιμή να σας υποβάλλουμε προς έγκριση την Έκθεση Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας για
την περίοδο 1.1.2007 έως 31.12.2007.
Το έτος 2007 υπήρξε έτος αναδιάρθρωσης της ΔΕΠΑ και του ομίλου εταιριών της. Σύμφωνα με τις διατάξεις του
Ν.3428/2005/ΦΕΚ313 / 27.12.2005, περί απελευθέρωσης της αγοράς του Φυσικού Αερίου, ιδρύθηκε στις 30.3.2007 νέα
εταιρία,100% θυγατρική της ΔΕΠΑ Α.Ε. με την επωνυμία «Διαχειριστής Εθνικού Συστήματος Φυσικού Αερίου Α.Ε.»
(Δ.Ε.Σ.Φ.Α Α.Ε.)., σκοπός της οποίας είναι η λειτουργία συντήρηση, διαχείριση, εκμετάλλευση και ανάπτυξη του Εθνικού
Συστήματος Φυσικού Αερίου (ΕΣΦΑ) όπως αυτό ορίζεται στο άρθρο 6 του Ν. 3428/2005 και των διασυνδέσεων του,
προκειμένου το ΕΣΦΑ να είναι οικονομικά αποδοτικό, τεχνικά άρτιο και ολοκληρωμένο και να εξυπηρετεί τις ανάγκες των
χρηστών, όπως ορίζονται στο άρθρο 2 παρ.31 του Ν. 3428/2005 σε φυσικό αέριο κατά τρόπο ασφαλή επαρκή αξιόπιστο
και οικονομικά αποδοτικό (νομικός διαχωρισμός).
Σύμφωνα με το νέο σχήμα, η ΔΕΠΑ στη μετοχική σύνθεση της οποίας μετέχει κατά 65% το Ελληνικό Δημόσιο και 35% η
ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε. ασκεί την εμπορία του φυσικού αερίου και άλλες δραστηριότητες στο πλαίσιο του σκοπού
της.
Επίσης η Εταιρία Διανομής Αερίου (ΕΔΑ) Α.Ε. που προέκυψε στις 29.12.2006 από την απορρόφηση των ΕΔΑ
Θεσσαλονίκης και Θεσσαλίας από την ΕΔΑ Αττικής, είναι 100% θυγατρική της ΔΕΠΑ και συμμετέχει με ποσοστό 51%
στις Εταιρίες Παροχής Αερίου. Οι ΕΠΑ είναι οι τοπικές εταιρίες που αναλαμβάνουν εντός συγκεκριμένης γεωγραφικής
περιοχής την επέκταση των αστικών δικτύων αλλά και τη διανομή του αερίου στους οικιακούς, εμπορικούς και
βιομηχανικούς καταναλωτές. Το υπόλοιπο 49% του μετοχικού κεφαλαίου των ΕΠΑ ανήκει σε στρατηγικούς επενδυτές που
έχουν αναλάβει και τη διοίκηση των εταιριών.
Σήμερα λειτουργούν οι ΕΠΑ Θεσσαλονίκης και Θεσσαλίας με στρατηγικό εταίρο κατά 49%, την ιταλική ENI HELLAS spa
και η ΕΠΑ Αττικής με στρατηγικό εταίρο κατά 49% την κοινοπραξία ATTIKI DENMARK.
Έτσι σύμφωνα με τα ανωτέρω ο Όμιλος ΔΕΠΑ Α.Ε. διαμορφώνεται ως κάτωθι :
Μητρική Εταιρία
ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΕΡΙΟΥ Α.Ε. (ΔΕΠΑ Α.Ε.) (Μέτοχος 65% Ελληνικό Δημόσιο και 35% ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ
Α.Ε. )
Θυγατρικές Εταιρίες
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ (ΔΕΣΦΑ )Α.Ε. (Μέτοχος 100% ΔΕΠΑ Α.Ε.)
ΕΤΑΙΡΙΑ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΑΕΡΙΟΥ (ΕΔΑ) Α.Ε (Μέτοχος 100% ΔΕΠΑ Α.Ε.)
ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΕΡΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ (ΕΠΑ ΑΤΤΙΚΗΣ) Α.Ε. (Μέτοχος 51% ΕΔΑ Α.Ε. και 49% ATTIKI DENMARK)
ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΕΡΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (ΕΠΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ) Α.Ε (Μέτοχος 51% ΕΔΑ Α.Ε. και 49% ENI
HELLAS spa )
ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΕΡΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ (ΕΠΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ) Α.Ε.(Μέτοχος 51% ΕΔΑ Α.Ε και 49% ENI HELLAS spa )
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Οικονομικά αποτελέσματα Ομίλου ΔΕΠΑ
Η Γενική Συνέλευση των Μετόχων της ΔΕΠΑ στις 29 Ιουνίου του 2007 ενέκρινε την Σύνταξη των Ετησίων Οικονομικών
Καταστάσεων της Εταιρίας και των Ενοποιημένων Οικονομικών Καταστάσεων της Εταιρίας με βάση τα υιοθετούμενα από
την Ευρωπαϊκή Ένωση Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα κατά τα άρθρα 134 του Κ.Ν. 2190/20. Με την Απόφαση
1016/22.04.2008, το Διοικητικό Συμβούλιο ενέκρινε τις Οικονομικές Καταστάσεις της εταιρίας για τη χρήση 1 Ιανουαρίου
2007 έως 31 Δεκεμβρίου 2007.
•

Το αποτέλεσμα χρήσης του Ομίλου ΔΕΠΑ (μετά φόρων) ανήλθε σε κέρδη ύψους € 78,8 εκ.

•

Η ελεύθερη ταμειακή ροή του Ομίλου ανήλθε σε € 38,4 εκ.

•

Τα συνολικά απασχολούμενα κεφάλαια του Ομίλου ανήλθαν σε € 1.287,9 εκ.

•

Το EBITDA του Ομίλου ανήλθε σε € 145,08 εκ.

Διαχείριση Κινδύνων Ομίλου ΔΕΠΑ
1. Διαχείριση χρηματοοικονομικών κινδύνων
Ο Όμιλος εκτίθεται σε διάφορους χρηματοοικονομικούς κινδύνους, οι κυριότεροι εκ των οποίων είναι ο κίνδυνος αγοράς, ο
οποίος περιλαμβάνει τον συναλλαγματικό κίνδυνο και τον κίνδυνο επιτοκίου, ο πιστωτικός κίνδυνος και ο κίνδυνος
ρευστότητας. Οι πολιτικές διαχειρίσεως των σχετικών κινδύνων του Ομίλου έχουν ως στόχο την ελαχιστοποίηση των
αρνητικών επιπτώσεων που μπορεί να έχουν οι κίνδυνοι αυτοί στη χρηματοοικονομική θέση και απόδοση του Ομίλου.
Τα κύρια χρηματοοικονομικά εργαλεία του Ομίλου είναι τα μετρητά, οι τραπεζικές καταθέσεις, οι εμπορικές και λοιπές
απαιτήσεις και υποχρεώσεις και τα δάνεια τραπεζών. Η Διοίκηση του Ομίλου εξετάζει και αναθεωρεί σε τακτά χρονικά
διαστήματα τις σχετικές πολιτικές και διαδικασίες σχετικά με τη διαχείριση των χρηματοοικονομικών κινδύνων, οι οποίες
περιγράφονται κατωτέρω:
2.α. Κίνδυνος αγοράς


Κίνδυνος επιτοκίου: Ο κίνδυνος διακύμανσης των επιτοκίων προέρχεται κυρίως από μακροπρόθεσμες και
βραχυπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις. Κατά την 31/12/2007 το 39 % περίπου (31/12/2006: 43 %) των συνολικών
μακροπρόθεσμων και βραχυπρόθεσμων δανειακών υποχρεώσεων αφορούσαν δάνεια κυμαινόμενου επιτοκίου, το οποίο
υπόκεινται σε αναθεώρηση κάθε τέσσερα έτη και το υπόλοιπο αυτών σταθερού επιτοκίου. Τα δάνεια του Ομίλου είναι σε
ευρώ και δολάρια Η.Π.Α.. Η Διοίκηση παρακολουθεί, σε συνεχή βάση τις διακυμάνσεις των επιτοκίων και τις
χρηματοδοτικές ανάγκες του Ομίλου και αξιολογεί κατά περίπτωση τη διάρκεια των δανείων και τη σχέση μεταξύ
σταθερού και αναπροσαρμοζόμενου επιτοκίου. Κατά την 31/12/2007, εάν τα επιτόκια των δανειακών υποχρεώσεων ήταν
0,50 % υψηλότερα/χαμηλότερα και οι υπόλοιπες μεταβλητές παρέμεναν σταθερές, τα μετά φόρων αποτελέσματα της
κλειόμενης χρήσεως θα εμφανίζονταν μειωμένα/αυξημένα κατά το ποσό των € 623.000,00 περίπου, κυρίως λόγω των
υψηλότερων/χαμηλότερων εξόδων χρεωστικών τόκων που θα προέκυπταν από τις δανειακές υποχρεώσεις με
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κυμαινόμενο επιτόκιο.



Συναλλαγματικός κίνδυνος: Ο συναλλαγματικός κίνδυνος του Ομίλου προέρχεται κυρίως από την αναγνώριση
δανειακών υποχρεώσεων που είναι εκπεφρασμένες σε δολάρια Η.Π.Α. καθώς και στην προμήθεια φυσικού αερίου και
υλικών συντήρησης του υφιστάμενου δικτύου φυσικού αερίου.
Για την αντιμετώπιση του συναλλαγματικού κινδύνου που απορρέει από τις δανειακές συμβάσεις ο Όμιλος έχει συνάψει
σύμβαση προθεσμιακού διασυναλλαγματικού παραγώγου ανταλλαγής. Κατά την 31/12/2007, εάν η συναλλαγματική
ισοτιμία του ευρώ έναντι του δολαρίου Η.Π.Α. είχε μειωθεί/ενισχυθεί κατά 10 % και οι υπόλοιπες μεταβλητές παρέμεναν
σταθερές, τα μετά φόρων αποτελέσματα της κλειόμενης χρήσεως θα εμφανίζονταν μειωμένα/αυξημένα κατά το ποσό των
€ 234.000,00 κυρίως λόγω των υψηλότερων/χαμηλότερων εξόδων χρεωστικών συναλλαγματικών διαφορών που θα
προέκυπταν από τις δανειακές υποχρεώσεις που είναι εκπεφρασμένες σε δολάρια Η.Π.Α..
Οι συναλλαγές προμήθειας υλικών και υπηρεσιών συντήρησης του υφιστάμενου δικτύου φυσικού αερίου σε ξένο
νόμισμα δεν είναι σημαντικές, επομένως δεν χρησιμοποιείται κάποιο χρηματοοικονομικό εργαλείο για την αντιστάθμιση
αυτού του κινδύνου. Τυχόν επιπτώσεις από διακυμάνσεις των τιμών συναλλάγματος καταχωρούνται στην κατάσταση
αποτελεσμάτων χρήσεως.
Ο Όμιλος ωστόσο αντιμετωπίζει κίνδυνο από την μεταβολή της ισοτιμίας του δολαρίου όσον αφορά τις συναλλαγές
προμήθειας φυσικού αερίου οι οποίες πραγματοποιούνται βάση συμβάσεων με προμηθευτές του εξωτερικού που είναι
εκπεφρασμένες κυρίως σε δολάρια Η.Π.Α.. Την 31/12/2007, εάν η συναλλαγματική ισοτιμία του ευρώ έναντι του
δολαρίου Η.Π.Α. είχε μειωθεί/ενισχυθεί κατά 10% και οι υπόλοιπες μεταβλητές παρέμεναν σταθερές, τα μετά φόρων
αποτελέσματα του Ομίλου της κλειόμενης χρήσεως θα εμφανίζονταν μειωμένα/αυξημένα κατά το ποσό των € 60.605,00
κυρίως λόγω των υψηλότερων/χαμηλότερων συναλλαγματικών διαφορών που θα προέκυπταν από την αποτίμηση των
αγορών και των υποχρεώσεων προς προμηθευτές που είναι εκπεφρασμένες κυρίως σε δολάρια Η.Π.Α..



Κίνδυνος τιμής: Ο Όμιλος αντιμετωπίζει κίνδυνο από τις μεταβολές στις τιμές των ανταγωνιστικών προϊόντων του
φυσικού αερίου καθώς το κόστος του επηρεάζεται από τις διακυμάνσεις στην τιμή του πετρελαίου και οι τιμές
πώλησής του είναι ρυθμισμένες σε σχέση με ανταγωνιστικά καύσιμα. Οι Διοικήσεις των θυγατρικών εταιρειών του
Ομίλου διαφοροποιούν τον τρόπο αντιμετώπισης του ανωτέρου κινδύνου είτε συνάπτοντας συμβάσεις αντιστάθμισης
των αυξομειώσεων της τιμής του πετρελαίου (commodity swap) είτε με την μετακύλιση των αυξήσεων στο
καταναλωτικό κοινό.

2.β. Πιστωτικός κίνδυνος
Ο πιστωτικός κίνδυνος προκύπτει από τα χρηματικά διαθέσιμα, τα παράγωγα χρηματοοικονομικά εργαλεία και τις
καταθέσεις στις τράπεζες, καθώς επίσης και πιστωτικές εκθέσεις στους πελάτες χονδρικής και λιανικής πώλησης του
Ομίλου.
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Ο Όμιλος έχει συγκέντρωση πιστωτικού κινδύνου καθώς το 65,0% περίπου των συνολικών του πωλήσεων
πραγματοποιείται προς την Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού. Ο μεγαλύτερος πιστωτικός κίνδυνος σε περίπτωση που τα
αντισυμβαλλόμενα μέρη δεν ανταποκριθούν στις υποχρεώσεις τους αναφορικά με κάθε κατηγορία αναγνωρισμένου
χρηματοοικονομικού περιουσιακού στοιχείου, είναι η τρέχουσα αξία των εν λόγω απαιτήσεων όπως εμφανίζονται στον
Ισολογισμό μειωμένα με την αξία των εγγυήσεων και ενεχύρων.
Σχετικά με την πιστωτική πολιτική του Ομίλου αναφέρεται ότι όλοι οι πελάτες έχουν πίστωση 20 ημερών από την
ημερομηνία έκδοσης των λογαριασμών τους, εκτός από τους πελάτες που είναι Ν.Π.Δ.Δ. όπου η πίστωση έχει οριστεί από
την Διοίκηση του Ομίλου στις 40 ημέρες.
2.γ. Κίνδυνος ρευστότητας
Ο κίνδυνος ρευστότητας διατηρείται σε χαμηλά επίπεδα, μέσω της διαθεσιμότητας επαρκών ταμειακών διαθεσίμων και
πιστωτικών ορίων. Οι υπάρχουσες διαθέσιμες αχρησιμοποίητες εγκεκριμένες τραπεζικές πιστώσεις προς τον Όμιλο, είναι
επαρκείς ώστε να αντιμετωπιστεί οποιαδήποτε πιθανή έλλειψη ταμειακών διαθεσίμων.
Στον επόμενο πίνακα παρατίθεται ανάλυση των χρηματοοικονομικών υποχρεώσεων και των υποχρεώσεων από παράγωγα
χρηματοοικονομικά εργαλεία, σύμφωνα με τις συμβατικές ημερομηνίες διευθέτησης αυτών.

Κατά την 31/12/2007
Δάνεια
Παράγωγα χρηματοοικονομικά εργαλεία
Προμηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις
Κατά την 31/12/2006
Δάνεια
Παράγωγα χρηματοοικονομικά εργαλεία
Προμηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις

Μέχρι 1
έτος
88.041
19.846
158.770

Από 1 έως
και 2 έτη
25.918
0
0

Από 2 έως
και 5 έτη
69.326
0
0

Πάνω από 5
έτη
134.038
0
0

Μέχρι 1
έτος
11.269
13.230
154.872

Από 1 έως
και 2 έτη
115.680
0
0

Από 2 έως
και 5 έτη
67.651
0
0

Πάνω από 5
έτη
110.935
0
0

3. Ακολουθεί ανάλυση αριθμοδεικτών
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ΟΜΙΛΟΣ ΔΕΠΑ
ΧΡΗΣΗ 2007
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΤΕΣ (ΠΟΣΑ ΣΕ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΕΥΡΩ)
Α. ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΤΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΡΘΡΩΣΕΩΣ
ΧΡΗΣΗ 2007

ΧΡΗΣΗ 2006

1

ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ

.=

426.919
.=
2.193.402

19,46%

.=

389.509
.=
2.029.548

19,19%

2

ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ
ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

.=

1.113.936
.=
1.079.466

103,19%

.=

1.041.105
.=
988.443

105,33%

3

ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ
ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

.=

1.113.936
.=
1.766.483

63,06%

.=

1.041.105
.=
1.640.039

63,48%

4

ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

.=

426.919
.=
313.339

136,25%

.=

389.509
.=
199.817

194,93%

5

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΚΙΝΗΣΕΩΣ
ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝEΡΓΗΤΙΚΟ

.=

113.580
.=
426.919

26,60%

.=

189.692
.=
389.509

48,70%

Β. ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΤΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΩΣ ΚΑΙ ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑΣ
6

ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ
ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

.=

109.206
.=
1.072.318

10,18%

.=

69.389
.=
915.328

7,58%

7

ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ
ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ

.=

103.632
.=
1.113.936

9,30%

.=

61.562
.=
1.041.105

5,91%

8

ΜΙΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

.=

151.712
.=
1.072.318

14,15%

.=

108.225
.=
915.328

11,82%

9

ΜΙΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
ΚΟΣΤΟΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

.=

151.712
.=
920.606

16,48%

108.225
.=
807.103

13,41%

10

ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ

.=

1.072.318
.=
1.113.936

96,26%

915.328
.=
1.041.105

87,92%

11

ΚΟΣΤΟΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ
ΜΕΣΟΣ ΟΡΟΣ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ

.=

920.606
.=
37.570

2450,38%

833,23%

.=

807.103
.=
46.992

1717,53%

161.986
.=
40.677

398,23%

Γ. ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
12

ΝΕΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ
ΠΕΡΙΘΩΡΙΟ ΑΥΤΟΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΕΩΣ

.=

361.023
.=
43.328

13

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΠΡΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ
ΑΓΟΡΕΣ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΕ ΠΙΣΤΩΣΗ

.=

43.693
Χ
850.825

360

18,49

ΗΜΕΡΕΣ

14

ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΌ ΠΕΛΑΤΕΣ
ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΕ ΠΙΣΤΩΣΗ

.=

103.502
Χ
1.072.318

360

34,75

ΗΜΕΡΕΣ
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ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΌ ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΕ ΠΙΣΤΩΣΗ

.=

103.502
Χ
1.072.318

360

34,75
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ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΌ ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

.=

103.502
Χ
1.072.318

360

34,75

5

.=

48.374
Χ
754.673

360

23,08

ΗΜΕΡΕΣ

72.158
Χ
915.328

360

28,38

ΗΜΕΡΕΣ

ΗΜΕΡΕΣ

72.158
Χ
915.328

360

28,38

ΗΜΕΡΕΣ

ΗΜΕΡΕΣ

72.158
Χ
915.328

360

28,38

ΗΜΕΡΕΣ

.=

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΔΕΠΑ Α.Ε. ΤΟ 2007
Σύμφωνα με το άρθρο 136 παρ.1 & 2 του Ν.2190/20, που αναφέρεται στην υποχρέωση της σύνταξης της Έκθεσης
Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου, παρουσιάζονται παρακάτω οι κυριότερες δραστηριότητες των Εταιριών του
Ομίλου ΔΕΠΑ.
ΔΕΠΑ Α.Ε.
Το Διοικητικό Συμβούλιο που διοικεί την Εταιρία εξελέγη από την 61η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων στις
30.05.2006, με πενταετή θητεία, όπως αναφέρεται στο καταστατικό της Εταιρίας άρθρο 11 παρ.1.
Οι δραστηριότητες της ΔΕΠΑ κατά την κλειόμενη χρήση στήριξαν την στρατηγική της Εταιρίας που αναπτύχθηκε κατά τους
ακόλουθους κύριους στόχους :





Ανάδειξη της Ελλάδας ως κόμβου διαμεταφοράς φυσικού αερίου
Περαιτέρω διαφοροποίηση των πηγών προμήθειας φυσικού αερίου
Διασφάλιση των απαραίτητων ποσοτήτων φυσικού αερίου για κάλυψη των μελλοντικών ενεργειακών αναγκών
της Χώρας .
Μείωση των στοιχείων κόστους με :
-




Ανάπτυξη του Εθνικού Συστήματος Φυσικού Αερίου με τρόπο, ώστε να διασφαλίζεται η αδιάλειπτη και ασφαλής
τροφοδοσία των καταναλωτών.
Επιτάχυνση της διείσδυσης του φυσικού αερίου σε όλους τους τομείς κατανάλωσης, ήτοι :
-




Προμήθεια αερίου στις καλύτερες δυνατές τιμές
Περιορισμό του κόστους λειτουργίας της Επιχείρησης
Διαμόρφωση ανταγωνιστικών περιθωρίων εμπορικού κέρδους

Ηλεκτροπαραγωγή
Βιομηχανία
Οικιακό & επαγγελματικό τομέα
Αεριοκίνηση οχημάτων

Στήριξη της απελευθέρωσης της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας, για την οποίαν το Φυσικό Αέριο αποτελεί
καθοριστικό παράγοντα.
Τη λειτουργία μιας απελευθερωμένης και ανταγωνιστικής αγοράς αερίου με τη:
-

Δημιουργία διασυνδέσεων, ώστε να δοθεί η δυνατότητα πρόσβασης σε πολλαπλότητα
προμηθευτών
Συμβολή στη θέσπιση ορθολογικού ρυθμιστικού πλαισίου

Για την εξυπηρέτηση των τριών πρώτων στόχων, τα σημαντικότερα στοιχεία δραστηριότητας κατά το 2007 ήταν :
•




Η ολοκλήρωση της κατασκευής του ελληνικού τμήματος αγωγού φυσικού αερίου Κομοτηνής-Αλεξανδρούπολης
μήκους 87χλμ και η έναρξη λειτουργίας του αγωγού που συνδέει τα συστήματα φυσικού αερίου Ελλάδας –
Τουρκίας. Στις 18 Νοεμβρίου του 2007 έγιναν τα εγκαίνια του αγωγού, παρουσία των πρωθυπουργών των δυο
χωρών κ. Κων/νου Καραμανλή και κ. Ταγίπ Ερντογάν.
Οι συνεχείς επαφές με εταιρίες Φυσικού Αερίου που δραστηριοποιούνται στην ευρύτερη περιοχή της
νοτιοανατολικής Ευρώπης και Μεσογείου.
Η υπογραφή της τριμερούς Διακρατικής συμφωνίας στη Ρώμη στις 26.06.2007σχετικά με την υποστήριξη της
ανάπτυξης του διαδρόμου μεταφοράς Φυσικού Αερίου Τουρκίας – Ελλάδας – Ιταλίας .
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Η υπογραφή μνημονίου συνεργασίας μεταξύ της ΔΕΠΑ και της ιταλικής εταιρίας Edison στις 25.01.2008 στη
Ρώμη για την ίδρυση της εταιρίας «IGI Poseidon». Η εταιρία θα κατασκευάσει και θα διαχειριστεί το
υποθαλάσσιο τμήμα του ελληνο-ιταλικού αγωγού από τις ακτές της Ηπείρου στο Οτράντο της Ιταλίας.
Η αναβάθμιση των εγκαταστάσεων του σταθμού υγροποιημένου φυσικού αερίου στη Ρεβυθούσα με στόχο την
αύξηση της δυναμικότητας αεριοποίησης. Το έργο ξεκίνησε το έτος 2001 από τη ΔΕΠΑ και ολοκληρώθηκε τον
Αύγουστο του έτους 2007 από την εταιρία ΔΕΣΦΑ μετά το νομικό διαχωρισμό.

Για την εξυπηρέτηση των λοιπών στόχων, τα σημαντικότερα στοιχεία δραστηριότητας κατά το 2007 ήταν :
 Η ανάπτυξη των πωλήσεων σε επίπεδο 3,8 δισ. Nm3 το 2007 από 3,12 δισ. Nm3 το 2006.
 Η συνέχιση του κατασκευαστικού προγράμματος για τα έργα που εμπίπτουν στην αρμοδιότητα της ΔΕΠΑ με
επενδύσεις, εντός της χρήσεως, ύψους € 8,8 εκατ.
 Η υποστήριξη της ΕΔΑ Α.Ε. καθώς και των τριών υφισταμένων Εταιριών Παροχής Αερίου (Αττικής,
Θεσσαλονίκης, Θεσσαλίας) για την υλοποίηση του προγράμματός τους και η καθιέρωση τακτικών επαφών μεταξύ
της ΔΕΠΑ- ΕΔΑ Α.Ε. και των μετόχων των Ε.Π.Α .Α.Ε.
 Η ολοκλήρωση της διαδικασίας του νομικού διαχωρισμού με τη σύσταση και έναρξη λειτουργίας της εταιρίας
ΔΕΣΦΑ Α.Ε., ως 100% θυγατρικής της ΔΕΠΑ Α.Ε.
 Η συνεργασία με τις υπηρεσίες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, προκειμένου να ολοκληρωθούν οι διαδικασίες για τη
δημιουργία τριών νέων Εταιριών Παροχής Αερίου (ΕΠΑ) στη Στερεά Ελλάδα, την Κεντρική Μακεδονία και την
Ανατολική Μακεδονία και Θράκη.
Η ΔΕΠΑ Α.Ε., ως σύγχρονος και ανταγωνιστικός Όμιλος εταιριών που τελεί υπό τον έλεγχο του Ελληνικού Δημοσίου,
συμβάλλει στην ανάπτυξη της Οικονομίας, υλοποιεί έργα επέκτασης της χρήσης του φυσικού αερίου στην
ηλεκτροπαραγωγή, τη βιομηχανία, το εμπόριο, τα νοικοκυριά και επιδιώκει να εκμεταλλευτεί νέες επιχειρηματικές ευκαιρίες
που συνδέονται με την κύρια δραστηριότητα της .
Μετεγκατάσταση ΔΕΠΑ
Το πρώτο διάστημα μετά το νομικό διαχωρισμό η ΔΕΠΑ και οι κεντρικές υπηρεσίες της εταιρίας Δ.Ε.Σ.Φ.Α,
συστεγάζονταν στα κτίρια των κεντρικών γραφείων της ΔΕΠΑ επί της οδού Μεσογείων 207. Στις 8 Νοεμβρίου 2007
πραγματοποιήθηκε η μετεγκατάσταση της ΔΕΠΑ στα νέα μισθωμένα γραφεία της, που βρίσκονται επί της οδού
Μαρίνου Αντύπα 92 στο Δήμο Ηρακλείου Αττικής.
Τα ιδιόκτητα κτίρια της ΔΕΠΑ επί της Λεωφ. Μεσογείων 207 και επί της οδού Μάργαρη 8 παρέμειναν για χρήση της νέας
εταιρίας ΔΕΣΦΑ , ενώ στις 20.12.2007 παραχωρήθηκε το δικαίωμα χρήσης του β΄
ορόφου του κτιρίου επί της οδού Λεωφ. Μεσογείων 207 στο Συμβούλιο Εθνικής Ενεργειακής Στρατηγικής όπου και
παραμένει μέχρι σήμερα.
Λοιπά θέματα
Η Διοίκηση της Εταιρίας, κατά τη διάρκεια του έτους 2007, επιχείρησε την επίλυση δύο σημαντικών θεμάτων που
απασχολούσαν την Εταιρία. Το πρώτο, για το οποίον έχουν υπάρξει τακτικές ενημερώσεις των μετόχων, αφορά στις
οικονομικές εκκρεμότητες – οφειλές της Βιομηχανίας Φωσφορικών Λιπασμάτων (ΒΦΛ) προς τη ΔΕΠΑ, λόγω αδυναμίας
της Β.Φ.Λ να καταβάλλει την αξία των παραλαμβανομένων από αυτήν ποσοτήτων φυσικού αερίου. Για την επίλυση του
θέματος καταρτίστηκε «Σχέδιο Συμφωνίας των Τραπεζών –Μετόχων –Πιστωτών της Β.Φ.Λ Α.Ε –της ΔΕΠΑ Α.Ε και των
ΕΛ.ΠΕ Α.Ε.» που υπεγράφη στην Αθήνα 4 Ιουνίου του 2007, για τη ρύθμιση των χρεών της εταιρίας Β.Φ.Λ..
Στις 18.12.2007 πραγματοποιήθηκε Έκτακτη Γενική προκειμένου να παρουσιαστεί στους Μετόχους το «Σχέδιο
Συμφωνίας», η οποία αφού έλαβε υπόψη της το δεδομένο ότι η ΕΛ.ΠΕ Α.Ε. δεν θα συμμετέχει στο από 04.06.2007
«Σχέδιο Συμφωνίας» συναίνεσε στους όρους αυτού, όπως πλέον διαφοροποιείται.
Ακολούθησαν συζητήσεις με τους υφιστάμενους μετόχους της Β.Φ.Λ. και στην ίδια την εταιρία προκειμένου να
συνταχθούν και να αναπροσαρμοστούν τα αναγκαία συμβατικά κείμενα..
Στις 13 Μαϊου 2008 πραγματοποιήθηκε Αυτόκλητη Εκτακτη Γενική Συνέλευση της ΔΕΠΑ με την παρουσία και των δύο
Μετόχων της, ήτοι του Ελληνικού Δημοσίου και της εταιρίας ΕΛΠΕ ΑΕ, κατά την οποίαν, ομόφωνα και παμψηφεί:
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α) εγκρίθηκε το Σχέδιο της Συμφωνίας μεταξύ της ΔΕΠΑ, των Τραπεζών - βασικών μετόχων της ΒΦΛ ΑΕ, και της ΒΦΛ ΑΕ
και η υλοποίηση αυτής.
β) αποφασίστηκε όπως η ΔΕΠΑ κεφαλαιοποιήσει το ποσό των 39.000.000 ευρώ που αντιστοιχεί σε ποσοστό 50% των
κατά την 31.12.2006 απαιτήσεων της κατά της ΒΦΛ ΑΕ. Στο πλαίσιο της οικείας κεφαλαιοποίησης η Εταιρεία θα
αποκτήσει 44.318.182 μετοχές εκδόσεως της ΒΦΛ ΑΕ (που αντιστοιχούν σε 33,15% του ΜΚ) ονομαστικής αξίας 0,88 ευρώ
εκάστη.
Το δεύτερο θέμα αφορά στην απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου να μην ασκήσει το δικαίωμα προαίρεσης για διετή
παράταση της υφιστάμενης σύμβασης χρονοναύλωσης πλοίου μεταφοράς υγροποιημένου φυσικού αερίου από την
Αλγερία στην Ελλάδα, που έληξε τον Οκτώβριο του 2007.
Ο διαγωνισμός προκηρύχθηκε το πρώτον το Νοέμβριο του 2006 (926/06.11.2006 Απόφαση Δ.Σ) ματαιώθηκε στις
25.01.2007 (944/25.01.2007 Απόφαση Δ.Σ) και επαναπροκηρύχθηκε το Μάρτιο του 2007(955/15.03.2007).
Στις 18.12.2007 με την υπ’αριθμ.1000/2 Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου εγκρίθηκε, ως η πλέον συμφέρουσα και
υλοποιήσιμη λύση για την προμήθεια και παράδοση του υγροποιημένου φυσικού αερίου από την Αλγερία στην Ελλάδα η
τροποποίηση της ισχύουσας σύμβασης προμήθειας με την προμηθεύτρια Αλγερινή εταιρία SONATRACH, ώστε οι
συμβατικές ποσότητες του υγροποιημένου φυσικού αερίου να παραδίδονται απευθείας από τη SONATRACH, για το
χρονικό διάστημα από 01.11.2007-31.12.2009 με δικαίωμα προαίρεσης της ΔΕΠΑ Α.Ε. για παράταση της συμφωνίας
αυτής για διάστημα ενός έτους ακόμη έως 31.12.2010, στον τερματικό σταθμό της Ρεβυθούσας τουλάχιστον, έως την
εξεύρεση άλλης λύσης από τη ΔΕΠΑ συμπεριλαμβανομένης της δυνατότητας αγοράς από τη ΔΕΠΑ κατάλληλου πλοίου
μεταφοράς Υγροποιημένου Φυσικού Αερίου.
ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΤΗΣ ΔΕΠΑ Α.Ε ΚΑΤΑ ΤΟ 2007
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ & ΕΜΠΟΡΙΑ ΑΕΡΙΟΥ
Το 2007 συνεχίστηκε η αναπτυξιακή πορεία της ΔΕΠΑ σε ότι αφορά την εμπορική της δραστηριότητα. Τα σημαντικότερα
γεγονότα του έτους ήταν:
•

Η σημαντική αύξηση του όγκου των πωλήσεων κατά 23%

•

Η υπογραφή δέκα έξι (16) νέων συμβάσεων πώλησης αερίου σε βιομηχανικούς και εμπορικούς καταναλωτές,
στις περιοχές των Νέων ΕΠΑ καθώς και η τροφοδοσία τριάντα οκτώ (38) νέων καταναλωτών

•

Η έναρξη παραδόσεων τουρκικού αερίου από τη BOTAS την 16η Νοεμβρίου 2007, μετά την ολοκλήρωση των
έργων διασύνδεσης του Εθνικού Συστήματος Μεταφοράς Αερίου (ΕΣΦΑ) με το ανάντι σύστημα

•

Η υπογραφή της Σύμβασης Μεταφοράς με την εταιρεία ΔΕΣΦΑ, την 21η Δεκεμβρίου 2007, σε εφαρμογή της Υπ.
Απόφασης Δ1/1227/05.02.07, με αναδρομική ισχύ από 31.3.07 (ημερομηνία ίδρυσης ΔΕΣΦΑ)

•

Η συνέχιση της προσαρμογής στο νέο περιβάλλον που δημιουργείται με την απελευθέρωση της αγοράς φυσικού
αερίου

Αναλυτικότερα οι κύριες εξελίξεις στους τομείς αρμοδιότητας της Γενικής Διεύθυνσης Προμήθειας & Εμπορίας Αερίου
έχουν ως εξής :
Πωλήσεις Αερίου / Έσοδα
Κατά το 2007 οι πωλήσεις αερίου σημείωσαν σημαντική αύξηση ως προς όγκο και αξία και διαμορφώθηκαν στο ύψος των
3.822,09 εκ. Nm3 και 998,52 εκατ. €, αντίστοιχα.
Αναλυτικά, ανά κύριο τομέα κατανάλωσης, οι πωληθείσες ποσότητες κατανέμονται ως εξής :
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•

Ηλεκτροπαραγωγή : 2812 εκατ. Nm3 (74%)

•

Βιομηχανικός τομέας : 524 εκατ. Nm3 (14%) (412 εκατ. Nm3 στη μεγάλη βιομηχανία, 90 εκατ. Nm3 στη μικρή
βιομηχανία, 22 εκατ. Nm3 για συμπαραγωγή)

•

Εταιρείες Παροχής Αερίου (ΕΠΑ) : 468 εκατ. Nm3 (12%)

•

Ειδικοί εμπορικοί καταναλωτές :16 εκατ. Nm3 (κυρίως κίνηση οχημάτων)

•

ΔΕΣΦΑ : 2 εκατ. Nm3 για πλήρωση αγωγών φυσικού αερίου

Εντός του 2007 τροφοδοτήθηκαν συνολικά 38 νέοι καταναλωτές σε διάφορες περιοχές της χώρας εκ των οποίων οι 4
ανήκουν στο μεγάλο βιομηχανικό τομέα.
Η μεταβολή των απολήψεων του 2007 σε σύγκριση με το 2006, ανά κύριο τομέα διαμορφώθηκε ως εξής :
ηλεκτροπαραγωγή +29,2%, βιομηχανία -1,7%, ΕΠΑ +17% και ειδικοί εμπορικοί καταναλωτές -0,8%.
Ειδικότερα ως προς τις Εταιρείες Παροχής Αερίου, σε όλες σημειώθηκε αύξηση των απολήψεων ως εξής : ΕΠΑ Αττικής
+15%, ΕΠΑ Θεσσαλίας +15%, ΕΠΑ Θεσσαλονίκης +21%.
Σε σύγκριση με το προηγούμενο έτος, οι συνολικές πωλήσεις παρουσίασαν αύξηση περίπου κατά 23% ως προς την
ποσότητα, ενώ ως προς τα έσοδα σημειώθηκε μικρότερη αύξηση κατά 15 % περίπου, λόγω και της χαμηλότερης κατά
περίπου 6% μέσης τιμής πώλησης φυσικού αερίου.

Διαχείριση Συμβάσεων – Νέες Συμβάσεις Πωλήσεις Αερίου
Κατά τη διάρκεια του 2007 υπεγράφησαν δέκα έξι (16) νέες συμβάσεις πώλησης στο βιομηχανικό τομέα, εκ των οποίων
δύο (2) σε μεγάλους καταναλωτές. Επισημαίνεται ότι μία εξ αυτών είναι για Συμπαραγωγή Ηλεκτρισμού & Θερμότητας με
την εταιρεία Θέρμη Σερρών. Επίσης, υπεγράφησαν τέσσερις (4) συμβάσεις Μεγάλου Εμπορικού Τομέα με τα Νοσοκομεία
των Σερρών, Λαμίας, Ξάνθης και Θηβών.
Γεωγραφικά, οι νέες συμβάσεις καλύπτουν περιοχές όπου ήδη υπάρχει δίκτυο αερίου, αλλά και νέες περιοχές στις οποίες
το δίκτυο βρίσκεται σε ανάπτυξη (Οινόφυτα, Ριτσώνα, Βαθύ Αυλίδος, Κατερίνη, Αλεξάνδρεια Ημαθίας, Κιλκίς, Καβάλα,
Ξάνθη, Κομοτηνή).
Σημαντικές εξελίξεις μέσα στο 2007 για την υπογραφή μεγάλων συμβάσεων φυσικού αερίου αποτελούν:


Οι διαπραγματεύσεις με υφιστάμενους πελάτες Ηλεκτροπαραγωγής (ΔΕΗ, ΕΝΘΕΣ) για την προσαρμογή των
συμβάσεών τους στο νέο ρυθμιστικό πλαίσιο



Η ολοκλήρωση των διαπραγματεύσεων με την Αλουμίνιον Α.Ε. (διάδοχο της Αλουμίνιον της Ελλάδας - AdG) με
εκτιμώμενη ημερομηνία υπογραφής εμπορικής σύμβασης εντός του Απριλίου 2008



Η σημαντική πρόοδος του έργου σύνδεσης της Motor Oil που αναμένεται να ολοκληρωθεί εντός του Απριλίου
2008



Η υπογραφή Μνημονίων με εταιρίες που κατέχουν άδεια ηλεκτροπαραγωγού για την τροφοδότησή τους με
φυσικό αέριο.

Προμήθεια Αερίου
Κατά το έτος 2007 αγοράστηκαν συνολικά 3.851 εκατ. Νm3 φυσικού αερίου και παρελήφθησαν 3.816 εκ. Νm3.
Οι παραλαβές ποσοτήτων ανά πηγή προμήθειας αναλύονται κατωτέρω.
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Προμήθεια φυσικού αερίου από Ρωσία
Βάσει της Σύμβασης με τη Gazprom-export εισήχθησαν στο Ελληνικό Σύστημα 2.929 εκατ. Nm3 φυσικού αερίου, εκ των
οποίων 134 εκατ. Nm3 επιπλέον της Ετήσιας Συμβατικής Ποσότητας, κατόπιν συμφωνίας με την προμηθεύτρια εταιρεία και
υπογραφής σχετικού προσαρτήματος στη σύμβαση.
Προμήθεια φυσικού αερίου από Τουρκία
Το 2007 παρελήφθησαν συνολικά 29 εκατ. Nm3 φυσικού αερίου από τη BOTAS.
Προμήθεια Υγροποιημένου Φυσικού Αερίου (ΥΦΑ)
Κατά το έτος 2007 οι συνολικές προμήθειες ΥΦΑ, ανήλθαν σε 893,4 εκατ. Νm3, ενώ οι παραδόσεις ΥΦΑ στη Ρεβυθούσα
ανήλθαν σε 858 εκατ. Νm3.
Στα πλαίσια της Σύμβασης Προμήθειας με τη Sonatrach αγοράστηκαν 540 εκατ. Νm3. Οι παραδόσεις Αλγερινού ΥΦΑ στη
Ρεβυθούσα ανήλθαν σε 505 εκατ. Νm3.
Την 31η Οκτωβρίου 2007 έληξε η Σύμβαση Χρονοναύλωσης με το πλοίο Century, οπότε από 1η Νοεμβρίου 2007, η
υπόλοιπη ετήσια ποσότητα ΥΦΑ από τη Sonatrach παρελήφθη σε βάση CIF.
Επίσης, επιπρόσθετα για την κάλυψη της ζήτησης, αγοράστηκε και παραδόθηκε ποσότητα ΥΦΑ (354 εκατ. Νm3) σε βάση
spot.
Κατά το χρονικό διάστημα 9.3.07 έως 24.05.07 δεν πραγματοποιήθηκαν προμήθειες/παραδόσεις ΥΦΑ, λόγω των
εργασιών αναβάθμισης στις εγκαταστάσεις της Ρεβυθούσας.

ΧΡΗΣΗ ΕΣΦΑ
Μεταφορά αερίου
Στο ΕΣΜΦΑ κατά το 2007 εισήλθαν συνολικά 3.818 εκ. Νm3 αερίου. Το συνολικό ποσό που καταβλήθηκε στο ΔΕΣΦΑ για
τις υπηρεσίες μεταφοράς αερίου που παρασχέθηκαν στο διάστημα 31.03.07-31.12.07 ανήλθε σε 85,4 εκ. €.
Προστιθεμένου του ποσού 29,7 εκ. €, με το οποίο απομειώθηκαν τα έσοδα της ΔΕΠΑ για το διάστημα 01.01.07-30.03.07
και αντιστοιχούσε σε υπηρεσίες μεταφοράς, το συνολικό κόστος χρήσης του συστήματος μεταφοράς για το έτος 2007
ανέρχεται σε 115,1 εκ. €.
Υπηρεσίες χρήσης εγκατάστασης ΥΦΑ
Οι ποσότητες που αεριοποιήθηκαν κατά το 2007 ανέρχονται σε 860 εκ. Νm3 φυσικού αερίου.
Επειδή δεν υπογράφηκε εντός του 2007 η Σύμβαση ΥΦΑ, λόγω της μη ολοκλήρωσης του αναγκαίου θεσμικού πλαισίου
και προκειμένου να εφαρμοσθεί η Υπ. Απόφαση 4955/27.03.06, υπεγράφη την 21η Δεκεμβρίου 2007 Ιδιωτικό
Συμφωνητικό για την παροχή υπηρεσιών αεριοποίησης ΥΦΑ - χρήσης εγκατάστασης ΥΦΑ από το ΔΕΣΦΑ.
Για τις υπηρεσίες αεριοποίησης, που παρασχέθηκαν στο διάστημα 31.03.07-31.12.07 τιμολογήθηκε ποσό 2,5 εκ. €, εκ του
οποίου καταβλήθηκε στο ΔΕΣΦΑ ποσό 1,7 εκ. €, ενώ για το διάστημα 01.01.07 – 30.03.07 τα έσοδα της ΔΕΠΑ
απομειώθηκαν για χρήση της εγκατάστασης ΥΦΑ κατά ποσό 0,4 εκ. €.
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Τιμές Αερίου
Οι τιμές προμήθειας (δολάρια ΗΠΑ) του φυσικού αερίου κατά το 2007, κινήθηκαν σε ελαφρώς υψηλότερα επίπεδα (κατά
2% περίπου), συγκριτικά με το 2006, δεδομένης της διαμόρφωσης των τιμών με βάση τις διεθνείς τιμές πετρελαίου.
Οι τιμές πώλησης του αερίου κινήθηκαν σε χαμηλότερα επίπεδα από το προηγούμενο έτος (κατά 5,6 % περίπου), κυρίως
λόγω της σημαντικά αυξημένης ισοτιμίας €/$.

Λοιπές Δραστηριότητες
Κατά τη διάρκεια του 2007 υλοποιήθηκε μία σειρά ενεργειών για την υποστήριξη της εμπορικής λειτουργίας και την
προώθηση των υπόλοιπων δραστηριοτήτων της εταιρείας, ως εξής :
Θέματα Εμπορίας Αερίου


Συναντήσεις και διαπραγματεύσεις με δυνητικούς μεγάλους πελάτες, στους τομείς της ηλεκτροπαραγωγής και της
βιομηχανίας, για υπογραφή συμβάσεων πώλησης αερίου



Επεξεργασία πρότυπων σχεδίων συμβάσεων πώλησης φυσικού αερίου προς διάφορες κατηγορίες Επιλεγόντων
Πελατών και διαμόρφωση τιμολογιακής πολιτικής, στη βάση του νέου θεσμικού και ρυθμιστικού πλαισίου
απελευθερωμένης αγοράς φυσικού αερίου



Παροχή υπηρεσιών τεχνικής υποστήριξης σε πελάτες για θέματα μετρήσεων και εσωτερικών εγκαταστάσεων και
παρακολούθηση έργων σύνδεσης νέων πελατών με το δίκτυο φυσικού αερίου.



Στον τομέα της αεριοκίνησης οχημάτων συνεχίστηκαν οι επαφές με επιλεγμένους οργανισμούς και επιχειρήσεις
του ευρύτερου δημόσιου και του ιδιωτικού τομέα, που διαθέτουν στόλους οχημάτων και θα μπορούσαν να
χρησιμοποιήσουν οχήματα φυσικού αερίου που θα τροφοδοτούνται από τους υφιστάμενους σταθμούς
ανεφοδιασμού. Παραδόθηκαν επίσης, σε συνεργασία με εξειδικευμένο σύμβουλο, στα αρμόδια Υπουργεία και
φορείς, προτάσεις δράσης για τη διείσδυση του φυσικού αερίου στην κίνηση οχημάτων και ιδιαίτερα στον
ευρύτερο δημόσιο τομέα. Έγιναν επαφές με το Υπουργείο μεταφορών για την έκδοση νομοθετικών ρυθμίσεων
που αφορούν στην ίδρυση πρατηρίων, την εισαγωγή επιβατηγών και φορτηγών φυσικού αερίου και την
εγκατάσταση αντλιών τροφοδοσίας CNG σε πρατήρια υγραερίου. Επιπλέον η ΔΕΠΑ συνεισέφερε σε ειδικά
τεχνικά θέματα αεριοκίνησης για τη διαμόρφωση κατάλληλου νομοθετικού πλαισίου αρμοδιότητας του
Υπουργείου Μεταφορών. Τέλος έγινε επεξεργασία πρότυπων σχεδίων σύμβασης πώλησης για χρήση φυσικού
αερίου σε απορριμματοφόρα, ώστε να προωθηθούν στους αρμόδιους Δήμους που θα προμηθευτούν 82 νέα
απορριμματοφόρα φυσικού αερίου μετά την κατακύρωση του σχετικού μειοδοτικού διαγωνισμού(Σεπτέμβριος
2007) του ΥΠΕΣΔΑ.

Θέματα εμπορικών συναλλαγών & προμήθειας


Ολοκλήρωση της διαδικασίας του επαναληπτικού διαγωνισμού χρονοναύλωσης πλοίου μεταφοράς ΥΦΑ, ο
οποίος τελικά ματαιώθηκε.



Ερευνα διεθνούς αγοράς για προμήθεια πρόσθετων ποσοτήτων ΥΦΑ



Υλοποίηση μίας σειράς ενεργειών που απαιτούνταν από το νομικό διαχωρισμό ΔΕΠΑ-ΔΕΣΦΑ, την εφαρμογή των
σχετικών προβλέψεων του νομοθετικού και ρυθμιστικού πλαισίου και την άσκηση της εμπορικής δραστηριότητας
της ΔΕΠΑ:
o

επεξεργασία των ισοζυγίων ποσοτήτων φυσικού αερίου και των αποθεμάτων στις δεξαμενές ΥΦΑ σε
βραχυπρόθεσμη βάση (ημερήσια, μηνιαία και έως το επίπεδο έτους), με στόχο τη βελτιστοποίηση της
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διαχείρισης των προμηθειών και τη διευκόλυνση των διαπραγματεύσεων με υφιστάμενους και νέους
προμηθευτές.
o

αποτύπωση και παρακολούθηση των διαδικασιών που επιβάλλονται από τις προβλέψεις της σύμβασης
μεταφοράς, όπως ημερήσιες δηλώσεις προμηθευόμενων ποσοτήτων στα σημεία εισόδου και εξόδου &
αντίστοιχες εβδομαδιαίες γνωστοποιήσεις, καταγραφή των ημερησίων αποκλίσεων από τις δηλώσεις και
εκτίμηση των προκυπτουσών χρεώσεων, μηνιαία πιστοποίηση των ποσοτήτων μεταφοράς και ΥΦΑ,
παρακολούθηση μηνιαίων ισοζυγίων απωλειών & εξισορρόπησης φορτίου κ.λ.π.

Λοιπά θέματα


Διαμόρφωση συμβάσεων παροχής υπηρεσιών από το ΔΕΣΦΑ (SLA’s μεταξύ ΔΕΠΑ και ΔΕΣΦΑ) για τις
συνδέσεις πελατών, τη λειτουργία και συντήρηση δικτύων μέσης και χαμηλής πίεσης καθώς και των Σταθμών
Αεριοκίνησης, την αντιπροσώπευση της ΔΕΠΑ στα Σημεία Εισόδου ΕΣΜΦΑ, τη χρήση της εγκατάστασης ΥΦΑ
και θέματα πληροφορικής.



Διαπραγματεύσεις με το ΔΕΣΦΑ για την υπογραφή σύμβασης παροχής υπηρεσιών όσμησης φυσικού αερίου σε
δίκτυα διανομής.



Διαμόρφωση ιδιωτικών συμφωνητικών μεταξύ ΔΕΠΑ και ΔΕΣΦΑ για την πώληση από ΔΕΠΑ προς ΔΕΣΦΑ
ποσοτήτων αερίου για ιδιοκατανάλωση και απώλειες.



Διαμόρφωση σχεδίου πώλησης ΥΦΑ προς το ΔΕΣΦΑ για την εξισορρόπηση φορτίου.

Προοπτικές για το έτος 2008
Το 2008 θεωρείται έτος σημαντικών εξελίξεων σε κρίσιμα θέματα, τόσο στον ευρύτερο ενεργειακό τομέα, όσο και σε
θέματα στρατηγικής σημασίας της εταιρείας, όπως η εξεύρεση νέων πηγών προμήθειας για την κάλυψη της ζήτησης των
πελατών της ΔΕΠΑ, η υπογραφή τροποποιημένων συμβάσεων με υφιστάμενους πελάτες, η ολοκλήρωση του θεσμικού και
ρυθμιστικού πλαισίου και επομένως η ολοκληρωμένη προσαρμογή της λειτουργίας της εταιρείας στις νέες συνθήκες.
Ιδιαίτερη έμφαση θα δοθεί στην επίτευξη του στόχου της εταιρείας για την αύξηση της συμμετοχής του φυσικού αερίου στο
ενεργειακό ισοζύγιο της χώρας, την προσέλκυση νέων πελατών και την ανάπτυξη/προώθηση νέων χρήσεων, παράγοντες
που θεωρούνται καθοριστικοί για τη μελλοντική πορεία της εταιρείας, με παράλληλη αξιοποίηση και της νέας σύμβασης
προμήθειας αερίου (με την τουρκική εταιρεία αερίου BOTAS) και της αντίστοιχης διασύνδεσης του συστήματος μεταφοράς
αερίου.
Για την κάλυψη των αναγκών της αγοράς της και ανάλογα με τις εξελίξεις στην Ελληνική ενεργειακή αγορά, βασική
επιδίωξη της ΔΕΠΑ θα είναι η εξασφάλιση της διαθεσιμότητας των αναγκαίων ποσοτήτων φυσικού αερίου. Για το σκοπό
αυτό:
¾ Θα γίνουν ενέργειες για τη διασφάλιση πρόσθετων ποσοτήτων φυσικού αερίου, σε βραχυπρόθεσμη και
μεσοπρόθεσμη βάση, από υφιστάμενους ή/και νέους προμηθευτές.
¾

Θα επιδιωχθεί η διευθέτηση με τη BOTAS προβλημάτων που παρατηρήθηκαν κατά τους πρώτους μήνες
τροφοδοσίας φυσικού αερίου.

¾ Θα διερευνηθεί η δυνατότητα αύξησης της ευελιξίας στη χρήση υφιστάμενων πηγών προμήθειας, σε συνεννόηση
με τους προμηθευτές και διαχειριστές συστημάτων φυσικού αερίου γειτονικών χωρών.
Με σκοπό την επίτευξη των στόχων της εταιρείας, ιδιαίτερη έμφαση θα δοθεί επίσης στην προώθηση θεμάτων όπως:
•

Η Οργάνωση και προσαρμογή της ΔΕΠΑ στα δεδομένα του νέου επιχειρησιακού περιβάλλοντος που δημιουργεί
η απελευθέρωση των αγορών ενέργειας και η ανάδειξη των πλεονεκτημάτων της σε σχέση με άλλους
ανταγωνιστές, με εστίαση στην ποιοτική παροχή υπηρεσιών και στην έγκαιρη τροφοδότηση των νέων πελατών.
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•

Η επανεξέταση και προσαρμογή της εμπορικής / τιμολογιακής πολιτικής της εταιρείας στις νέες συνθήκες
θεσμικού - ρυθμιστικού περιβάλλοντος και ενεργειακής αγοράς, για τις διάφορες κατηγορίες πελατών, καθώς και
η αντίστοιχη προσαρμογή των υφιστάμενων συμβάσεων πώλησης αερίου.

•

Η υπογραφή νέων συμβάσεων ή τροποποιήσεων στις υφιστάμενες συμβάσεις με ΔΕΗ, ΕΝΘΕΣ, Motor Oil και
Αλουμίνιον.

•

Η εξέλιξη των διαπραγματεύσεων με υποψηφίους ανεξάρτητους ηλεκτροπαραγωγούς για την υπογραφή
αντίστοιχων συμβάσεων πώλησης αερίου.

•

Η εξέλιξη των διαπραγματεύσεων με στόχο την υπογραφή συμβάσεων με νέους υποψηφίους καταναλωτές, στον
τομέα των βιομηχανικών και λοιπών καταναλωτών, με έμφαση στους Επιλέγοντες Πελάτες και στους μεγάλους
εμπορικούς καταναλωτές.

•

Για την προώθηση της αεριοκίνησης θα επιδιωχθεί η προσέγγιση και άλλων οργανισμών και εταιρειών που
διαθέτουν στόλους οχημάτων για εφαρμογή της αεριοκίνησης, η συμπλήρωση του υπάρχοντος νομοθετικού
πλαισίου, η κατασκευή νέου σταθμού ανεφοδιασμού στην περιοχή της Αθήνας, καθώς και η υπογραφή
εμπορικών συμβάσεων με τους Δήμους της Αττικής για την τροφοδότηση απορριμματοφόρων.

•

Η ρύθμιση συμβατικών και οικονομικών εκκρεμοτήτων συγκεκριμένων πελατών.

•

Η διερεύνηση και προώθηση νέων χρήσεων φ.α..

•

Η οργάνωση και λειτουργία τομέα Μετρολογίας με σκοπό τη διασφάλιση της ακρίβειας των ποσοτικών και
ποιοτικών μετρήσεων.

•

Η ολοκλήρωση και υπογραφή των συμβάσεων με την εταιρεία ΔΕΣΦΑ για όλα τα επιμέρους θέματα
συνεργασίας μεταξύ των δύο εταιρειών.

•

Η επιδίωξη περαιτέρω ανάπτυξης συνεργασιών με μεγάλες διεθνείς ενεργειακές εταιρείες και η ενεργότερη
συμμετοχή σε διεθνείς οργανισμούς, συμπεριλαμβανομένου του GIIGNL και της IGU προς ενίσχυση της
διεθνούς παρουσίας της ΔΕΠΑ.

•

Η κατάλληλη τροποποίηση των συμβάσεων προμήθειας αερίου και των αντίστοιχων συμφωνιών λειτουργίας
ώστε να αντικατοπτρίζουν το νέο θεσμικό πλαίσιο

•

Η συμμετοχή στις διαδικασίες θέσπισης (δημόσια διαβούλευση) του κώδικα διαχείρισης του συστήματος
μεταφοράς, της Σύμβασης ΥΦΑ και των λοιπών προβλεπόμενων στο θεσμικό πλαίσιο για την απελευθέρωση της
αγοράς φυσικού αερίου.

•

Η ανάπτυξη νέων υπολογιστικών εργαλείων για την υποστήριξη των δραστηριοτήτων Προμήθειας & Εμπορίας
Αερίου, με σκοπό τη βελτίωση της καθημερινής λειτουργίας, την αποτελεσματικότερη εκμετάλλευση των
υφιστάμενων πόρων και τη διευκόλυνση λήψης αποφάσεων.

Για το έτος 2008 σύμφωνα με τα προϋπολογιστικά στοιχεία, οι πωλήσεις αερίου αναμένεται να διαμορφωθούν στο
επίπεδο των 4,3 δισ. Nm3, με αντίστοιχα συνολικά έσοδα της τάξεως του 1,2 δισ. €. Αύξηση του όγκου των πωλήσεων,
λόγω έναρξης τροφοδοσίας νέων πελατών ή αναμενόμενης αύξησης της κατανάλωσης των ήδη συνδεδεμένων πελατών,
αναμένεται στην ηλεκτροπαραγωγή (+6,5%), στις ΕΠΑ (+6%) λόγω της αυξανόμενης διείσδυσης στον οικιακό και εμπορικό
τομέα, αλλά και στον τομέα της βιομηχανίας και των λοιπών πελατών (+7%). Σημειώνεται ότι τα έσοδα και τα αντίστοιχα
αποτελέσματα αναμένεται να επηρεαστούν σημαντικά από τη διακύμανση των διεθνών τιμών πετρελαίου και από τη
διακύμανση της ισοτιμίας Δολαρίου ΗΠΑ/Ευρώ.
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ΘΥΓΑΤΡΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΙΕΣ
Παρακολούθηση και υποστήριξη των θυγατρικών εταιρειών
Στα πλαίσια των εξελίξεων στην απελευθέρωση της αγοράς φυσικού αερίου (νομικός διαχωρισμός και αναδιοργάνωση της
ΔΕΠΑ - ίδρυση της θυγατρικής Δ.Ε.Σ.Φ.Α. Α.Ε.), συνεχίστηκε η παρακολούθηση της λειτουργίας και υποστήριξης του
τομέα διανομής αερίου, ενώ άρχισε η διαμόρφωση αντίστοιχης δραστηριότητας όσον αφορά τον τομέα της διαχείρισης του
συστήματος μεταφοράς αερίου .
Ειδικότερα, κατά τη διάρκεια του 2007 συνεχίσθηκε η συνεργασία και υποστήριξη της Εταιρείας Διανομής Αερίου (ΕΔΑ)
Α.Ε., σε διάφορα θέματα (θεσμικού πλαισίου, τεχνικά, εμπορικά, διαχειριστικά, και οικονομικά) της διανομής αερίου, ως
προς την εμπορική διείσδυση και την περαιτέρω ανάπτυξη του δικτύου.
Επίσης, συνεχίσθηκε και η παρακολούθηση της λειτουργίας των Εταιρειών Παροχής Αερίου (ΕΠΑ), οι οποίες σημείωσαν
περαιτέρω ανάπτυξη, τόσο ως προς την εξέλιξη του κατασκευαστικού έργου και την προετοιμασία υποδομών ασφάλειας
του δικτύου, όσο και ως προς την ενεργοποίηση νέων πελατών, γεγονός που οδήγησε στην επέκταση της διείσδυσης και
αύξηση των πωλήσεων του αερίου.
Όσον αφορά στην προετοιμασία για τις νέες προς ίδρυση ΕΠΑ (στις περιοχές της Στερεάς Ελλάδας, της Κεντρικής
Μακεδονίας και της Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης), κατά το 2007 υλοποιήθηκε μία σειρά από ενέργειες, για
οριστικοποίηση του πλαισίου του διαγωνισμού για τη συμμετοχή ιδιωτών επενδυτών με 49% στο μετοχικό κεφάλαιο των
τριών εταιρειών και ανάληψη και της διαχείρισής τους. Προωθήθηκαν όλες οι απαιτούμενες ρυθμίσεις, τόσο προς το
Υπουργείο Ανάπτυξης, όσο και προς την Ευρωπαϊκή Ένωση και διαμορφώθηκαν τα σχέδια των τευχών του διαγωνισμού.
Επίσης, σχετικά με τις μελέτες και κατασκευές εσωτερικών εγκαταστάσεων φυσικού αερίου, συνολικά ελέχθηκαν και
εγκρίθηκαν 3.500 μελέτες και πραγματοποιήθηκαν 853 αυτοψίες κτιρίων, για πιστοποίηση της εφαρμογής των
εγκεκριμένων μελετών.
Παράλληλα, υπήρξαν συμμετοχές σε ημερίδες, που διοργανώθηκαν στη Μακεδονία και στη Θράκη από τον Σύλλογο
Μηχανικών Β. Ελλάδος, με παρουσιάσεις για θέματα εσωτερικών εγκαταστάσεων.
Προοπτικές για το 2008
Βασική προτεραιότητα θα αποτελέσει η συνέχιση και η ένταση των προσπαθειών, για την ίδρυση των νέων ΕΠΑ,
προκειμένου να ολοκληρωθεί η όλη διαδικασία, έτσι ώστε οι εταιρείες να δραστηριοποιηθούν εμπορικά το συντομότερο
δυνατόν, στα πλαίσια του μακροχρόνιου σχεδιασμού για επέκταση της διείσδυσης του φυσικού αερίου σε νέες περιοχές
της χώρας, και σε όσο το δυνατόν μεγαλύτερο αριθμό καταναλωτών.
Το πρώτο εξάμηνο του 2008 αναμένονται οι αποφάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής που αφορούν την έγκριση, αφ’ ενός
καθεστώτος παρέκκλισης για τις τρεις περιοχές σύμφωνα με τις προβλέψεις της Κοινοτικής Οδηγίας 55/2003 και αφ’
ετέρου, καθεστώτος ενίσχυσης των επενδυτικών προγραμμάτων των προς σύσταση νέων ΕΠΑ.
Επίσης σημαντική δραστηριότητα κατά το 2008 θα αποτελέσει η οργάνωση και προσαρμογή στα νέα ενδοεπιχειρησιακά
δεδομένα του ομίλου, με διαμόρφωση ενός ολοκληρωμένου και λειτουργικού πλαισίου σύγχρονης και συνεχούς
επικοινωνίας και συνεργασίας με τις θυγατρικές εταιρείες, για την καλύτερη κατά το δυνατόν παρακολούθηση της πορείας
των εταιρειών, στην κατεύθυνση της ανάπτυξης και επίτευξης των εταιρικών στόχων.
Συνοπτικά τα κύρια θέματα παρακολούθησης των υφισταμένων θυγατρικών εταιρειών της ΔΕΠΑ περιλαμβάνουν τα εξής :
•

Παρακολούθηση και συνεργασία με την ΕΔΑ της περαιτέρω οργάνωσης και ανάπτυξης της επιχειρησιακής
δραστηριότητας των ΕΠΑ στο πλαίσιο των προβλεπόμενων από τις άδειες διανομής και τις συμβάσεις
μετόχων. Ενδεικτικά αναφέρονται η αποδοτική, ποιοτική και ποσοτική εξέλιξη κατασκευαστικού έργου, η
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•

•
•
•
•

συμπλήρωση υποδομών ασφάλειας με συστήματα τηλελέγχου δικτύου, ο τακτικός έλεγχος ασφαλούς
λειτουργίας και συντήρησης του δικτύου. Επίσης, η αποτελεσματική αύξηση της διείσδυσης του αερίου με
αξιοποίηση των ευνοϊκών διατάξεων του θεσμικού πλαισίου (ν. 3175/2003, διάταξη για υποκατάσταση
συμβατικών καυσίμων στα δημόσια κτίρια), που για το 2008 εκτιμάται ότι θα διαμορφώσει συνολικό όγκο
πωλήσεων των ΕΠΑ άνω των 550 εκατ. καν. κυβικών μέτρων (+19%, ως προς το 2007).
Παρακολούθηση και συνεργασία με την εταιρία Δ.Ε.Σ.Φ.Α. Α.Ε. για την εξέλιξη των μελετών επεκτάσεων του
συστήματος μεταφοράς (Ελληνοιταλικός αγωγός, επέκταση στην Πελοπόννησο, κλπ). Συντονισμός
ενεργειών για επίσπευση του κατασκευαστικού έργου της Δ.Ε.Σ.Φ.Α. στη Δ. Θεσσαλία (επέκταση του
συστήματος μεταφοράς φ.α προς τις πόλεις Καρδίτσα και Τρίκαλα), καθώς και του δικτύου διανομής από
πλευράς ΕΠΑ Θεσσαλίας και έναρξη τροφοδοσίας με φυσικό αέριο.
Υποστήριξη των θυγατρικών εταιρειών και διερεύνηση ανάληψης κοινών δράσεων όσον αφορά σε θεσμικά
θέματα, καθώς και σε κανονισμούς και τεχνικά θέματα με συμμετοχή και άλλων οργανικών μονάδων της
εταιρείας.
Διερεύνηση και προκαταρκτική μελέτη με άντληση εμπειρίας από ανάλογες περιπτώσεις, για ίδρυση Κέντρου
/ Ένωσης Φυσικού Αερίου με δραστηριοποίηση σε θέματα σχετικά με το φυσικό αέριο, όπως ενημέρωση,
κανονισμοί, νομοθεσία, πρότυπα, προγράμματα εκπαίδευσης τεχνικών και πιστοποίηση.
Εκκίνηση των δύο φάσεων του διαγωνισμού (φάση προεπιλογής επενδυτών και φάση υποβολής
δεσμευτικών προσφορών). Η δραστηριοποίηση των τριών νέων ΕΠΑ αναμένεται να γίνει εντός του πρώτου
εξαμήνου το έτους 2009.
Έλεγχος τήρησης των προδιαγραφών που αφορούν στην μελέτη και κατασκευή εσωτερικών εγκαταστάσεων
νέων οικοδομών.

ΘΕΜΑΤΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
Δραστηριότητες Διασυνδέσεων
•

Επαφές συνεργασίας μεταξύ ΔΕΠΑ – BOTAŞ για την ολοκλήρωση της Κατασκευής και έναρξη εμπορικής
λειτουργίας του Διασυνδετήριου Αγωγού Τουρκίας - Ελλάδος. Πραγματοποίηση των Εγκαινίων κατασκευής του
Διασυνδετήριου Αγωγού Τουρκίας - Ελλάδος στις 18 Νοεμβρίου 2007 από τους Πρωθυπουργούς Ελλάδος και
Τουρκίας.

•

Διαβουλεύσεις μεταξύ ΔΕΠΑ, EDISON και BOTAŞ, σε επίπεδο Εταιρειών και Εθνικών Αρχών για την κατάρτιση
και υπογραφή τριμερούς Διακρατικής Συμφωνίας Ελλάδος – Ιταλίας – Τουρκίας ως βάσης συνεργασίας στην
διαμετακόμιση του φυσικού αερίου μέσω του Διασυνδετηρίου Αγωγού Τουρκία - Ελλάδα - Ιταλία. Ακολούθησε η
υπογραφή στη Ρώμη, στις 26-6-2007, της τριμερούς διακρατικής συμφωνίας μεταξύ Τουρκίας, Ελλάδας και
Ιταλίας σχετικά με την υποστήριξη της ανάπτυξης του διαδρόμου μεταφοράς Φυσικού Αερίου Τουρκίας – Ελλάδας
– Ιταλίας.

•

Κατάθεση, σε συνεργασία με την EDISON, Έκθεσης Προόδου Έργου (Project Progress Report) των
συγχρηματοδοτούμενων από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ε.Ε.) μελετών του Βασικού Σχεδιασμού, του έργου
Διασύνδεσης Ελλάδας – Ιταλίας (Σύμβαση TEN G-124).

•

Συνέχιση διαβουλεύσεων με χώρες παραγωγούς για την διασφάλιση των αναγκαίων ποσοτήτων φυσικού αερίου
σύμφωνα με το αντίστοιχο χρονοδιάγραμμα λειτουργίας του έργου.

•

Διευθετήσεις και Συμφωνίες μεταξύ των Αρχών και των Εταιρειών των δύο Χωρών Eλλάδoς και Ιταλίας
προκειμένου να αποφασισθεί το πλαίσιο Εξαίρεσης από πρόσβαση Τρίτων του θαλάσσιου τμήματος του αγωγού

15

και να γνωστοποιηθεί αρμοδίως στην Κοινότητα. Αυτό επισημοποιήθηκε ως γνωστόν, με την υπογραφή
Πρωτοκόλλου από τον Έλληνα Υπουργό Ανάπτυξης και τον Ιταλό Υπουργό Οικονομικής Ανάπτυξης στις 31
Ιαvoυαρίoυ 2007 στην Αθήνα.
•

Επαφές με Κοινοτικές Αρχές για την υποστήριξη της αίτησης Εξαίρεσης από πρόσβαση τρίτων.

•

Έκδοση της Απόφασης της Κοινότητος για την Εξαίρεση του Υποθαλάσσιου Τμήματος του Αγωγού Διασύνδεσης
Ελλάδας – Ιταλίας από το δικαίωμα πρόσβασης τρίτων, στις 22 Μαΐου 2007.

•

Υλοποίηση εργασιών προ του Βασικού Σχεδιασμού του θαλάσσιου τμήματος της διασύνδεσης Ελλάδος –Ιταλίας
σχετικά με:
i.

περιβαλλοντικές μελέτες και διαδικασίες αδειοδοτήσεων από τις Αρχές των δύο Χωρών

ii.

χαρτογράφηση της υποθαλάσσιας όδευσης του αγωγού μεταξύ Ελλάδος - Ιταλίας και επιλογή του
προσφορότερου υποθαλάσσιου διαδρόμου

iii.
•

ειδικές τεχνικές μελέτες (λειτουργίας και ελέγχου του υποθαλάσσιου συστήματος, Landfall κλπ).

Ολοκλήρωση Διεθνούς Διαγωνισμού για την ανάθεση των εργασιών της Υποθαλάσσιας Έρευνας &
Χαρτογράφησης του έργου, από τις ακτές της Κοινότητας Πέρδικας του Ν. Θεσπρωτίας μέχρι το Οτράντο της
Νότιας Ιταλίας. Μειοδότης αναδείχθηκε η εξειδικευμένη σε θαλάσσιες έρευνες και μετρήσεις σουηδική Εταιρεία
MARIN MATTEKNIK AB. Οι έρευνες ολοκληρώθηκαν στα τέλη Οκτωβρίου 2007 και το Δεκέμβριο του ιδίου έτους
παραδόθηκε η σχετική έκθεση έρευνας (Report).

•

Ολοκλήρωση της Προμελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για το Ελληνικό Υποθαλάσσιο Τμήμα του
Ελληνοϊταλικού Αγωγού Φυσικού Αερίου από τη Θεσπρωτία, νότια της Ν. Κέρκυρας, προς το Οτράντο Ιταλίας και
τις Χερσαίες Εγκαταστάσεις του και κατάθεση της προβλεπόμενης από τη νομοθεσία Αίτησης της
Προκαταρκτικής Περιβαλλοντικής Εκτίμησης και Αξιολόγησης (Π.Π.Ε.Α.) στις αρμόδιες Ελληνικές Αρχές.

•

Αντίστοιχη κατάθεση Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για το Ιταλικό Υποθαλάσσιο Τμήμα του
Ελληνοϊταλικού Αγωγού στην περιοχή προσαιγιάλωσης του αγωγού στο Otranto της Ιταλίας.

•

Εκπόνηση μελέτης με τίτλο «Στρατηγική των Συμβάσεων Προμήθειας Σωλήνων και Κατασκευής του
Υποθαλάσσιου Αγωγού Ελλάδας – Ιταλίας καθώς και Επικαιροποίηση του Χρονοδιαγράμματος (Contracting
Strategy and Schedule Review)» του έργου Διασύνδεσης Ελλάδος – Ιταλίας στην εξειδικευμένη Εταιρεία INTEC
Engineering B.V.

•

Διεξαγωγή διαπραγματεύσεων μεταξύ ΔΕΠΑ και Edison για την μορφοποίηση των βασικών κειμένων
i. της Συμφωνίας Ανάπτυξης Έργου (Project Development Agreement)
ii. της Συμφωνίας Μετόχων (Shareholders Agreement)
iii. του Καταστατικού Ίδρυσης της Εταιρείας IGI Poseidon
Η ολοκλήρωση και υπογραφή των κειμένων και λοιπών διαδικασιών αποτελούν δραστηριότητες
προτεραιότητας.
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Άλλες αναπτυξιακές δραστηριότητες
Δραστηριότητες συνδεόμενες με Οπτικές Ίνες.
•

Έρευνα αγοράς για την επιχειρηματική εκμετάλλευση και διαχείριση των τηλεπικοινωνιακών δικτύων και υποδομών

της ΔΕΠΑ. Στο πλαίσιο αυτό πραγματοποιήθηκαν συναντήσεις και συνομιλίες με εταιρείες του χώρου για τις προοπτικές
εμπορικής αξιοποίησης του υπάρχοντος δικτύου Οπτικών Ινών της ΔΕΠΑ.
•

Συνεργασία με εξειδικευμένη Δικηγορική Εταιρεία για την εξέταση δυνατοτήτων εκμετάλλευσης και διαχείρισης των

τηλεπικοινωνιακών δικτύων και υποδομών από την ΔΕΠΑ, λαμβάνοντας υπόψη την μεταβίβαση παγίων του ΕΣΦΑ από
την μητρική εταιρεία ΔΕΠΑ στην νεοϊδρυθείσα εταιρία ΔΕΣΦΑ.
•

Προτάσεις – Εισηγήσεις.

ΕΡΓΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΙΚΤΥΩΝ ΔΙΑΝΟΜΗΣ
ΕΡΓΑ ΚΠΣ ΙΙΙ
Έργα ευθύνης PROJECT MANAGER με βάση τη Σύμβαση 1535/06
Από τον Απρίλιο του 2002 έχει εγκατασταθεί η εταιρεία PENSPEN Ltd για την διοίκηση δεκαπέντε (15) κατ’ αρχήν και στην
συνέχεια άλλων δώδεκα (12) έργων. Κατά την πορεία υλοποίησης, το ένα από τα έργα αυτά (Μέση Πίεση - Οινόφυτα Β’)
διαχωρίστηκε σε δύο επιμέρους έργα (Οινόφυτα-Χαλκίδα και Οινόφυτα-Σχηματάρι-Ριτσώνα [Φάση Β’]).
Μετά από διαγωνισμό, την διοίκηση των παραπάνω συνεχιζόμενων έργων ανέλαβε η Κοινοπραξία PENSPEN Ltd – C&M
Engineering S.A., τον Δεκέμβριο 2006, ενώ στο αντικείμενο του Project Manager προστέθηκαν εικοσιδύο (22) ακόμη έργα.
Με την υπ’αριθμ. 1001/10/20.12.2007 Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου εγκρίθηκε η υπογραφή προσαρτήματος
(Amendment Ν0 1) της υπ’αριθμ.1536/06 Σύμβασης μεταξύ ΔΕΠΑ Α.Ε. - ΔΕΣΦΑ Α.Ε. και Κ/Ξ PESPEN Ltd- C& M
ENGINEERING S.A. με έναρξη ισχύος από τον Απρίλιο του 2007.
Τα πενήντα (50) συνολικά έργα συγχρηματοδοτούνται στο πλαίσιο του ΚΠΣ ΙΙΙ.
Από τα έργα αυτά, μετά το νομικό διαχωρισμό είκοσι (20) είναι έργα ΔΕΣΦΑ και εικοσιεννέα (29) είναι έργα ΔΕΠΑ, ενώ το
έργο «Βελτίωση του Συστήματος Αντικεραυνικής Προστασίας» περιλαμβάνει τμήμα που αφορά στον Αγωγό Μεταφοράς
Φυσικού Αερίου, που είναι έργο ΔΕΣΦΑ και τμήμα που αφορά στον Σταθμό CNG Άνω Λιοσίων που είναι έργο ΔΕΠΑ.
Για τα έργα ΔΕΠΑ, ο ΔΕΣΦΑ παρείχε Υπηρεσίες Διαχείρισης των έργων μέσω ιδιωτικού συμφωνητικού που υπεγράφη με
την ΔΕΠΑ.
Στο τέλος του 2007, τα παραπάνω έργα στο πεδίο ευθύνης της ΔΕΠΑ βρίσκονταν σε διάφορες φάσεις, όπως περιγράφεται
παρακάτω:
Έργα σε φάση σχεδιασμού ή δημοπράτησης
1/ Επέκταση Δικτύου Διανομής για Βιομηχανικούς Καταναλωτές Οινόφυτα - Χαλκίδα
Στις αρχές του 2005 ματαιώθηκε ο αρχικός διαγωνισμός για το έργο Μέσης Πίεσης. Κατόπιν οριστικοποιήσεως της
όδευσης του Αγωγού Υψηλής Πίεσης απ’ ευθείας προς Αλιβέρι, αποφασίστηκε η επανενεργοποίηση του Έργου Μέσης
Πίεσης προς Οινόφυτα-Χαλκίδα (Εύβοια) με βάση, στο μεγαλύτερο τμήμα του, τον αρχικό σχεδιασμό. Ο αναθεωρημένος
Βασικός Σχεδιασμός του δικτύου ολοκληρώθηκε εντός του 2006. Για το τμήμα του αγωγού από Χαλκίδα προς Βασιλικό και
Αρτάκη Ευβοίας προκηρύχθηκε διεθνής ανοικτός διαγωνισμός, στον οποίο όμως δεν υποβλήθηκαν προσφορές. Το έργο
ανατέθηκε στην Κοινοπραξία J&P – AVAX αλλά εκκρεμεί η υπογραφή της σύμβασης. Είναι σε εξέλιξη οι διαπραγματεύσεις
με την κοινοπραξία STROYTRANSGAS-PROMETHEUS GAS για την ανάθεση της κατασκευής του τμήματος Οινόφυτα-
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Χαλκίδα. Το έργο έχει ενταχθεί στο ΚΠΣ ΙΙΙ αλλά προβλέπεται να υλοποιηθεί στο πλαίσιο του Εθνικού Στρατηγικού
Πλαισίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ) 2007-2013.
Έργα στη φάση της Κατασκευής
2-5/Σύνδεση των Νοσοκομείων Σερρών, Ξάνθης και Κομοτηνής – Επέκταση του Δικτύου Διανομής για
Βιομηχανικούς Καταναλωτές στην ΒΙ.ΠΕ. Ξάνθης
Η υλοποίηση του έργου ξεκίνησε εντός του 2007 και προβλέπεται να ολοκληρωθεί εντός του 2008.
6-7/Εγκατάσταση Δικτύων Διανομής στην περιοχή της Αλεξανδρούπολης για Βιομηχανικούς Καταναλωτές και για
Καταναλωτές του Οικιακού & Τριτογενή Τομέα – Σύνδεση Νοσοκομείου Αλεξανδρούπολης.. Η υλοποίηση του έργου
ξεκίνησε με καθυστέρηση στο τέλος του 2007 και η ολοκλήρωσή του προβλέπεται συμβατικά εντός του 2008.
8-10/ Εγκατάσταση Δικτύου Διανομής στην περιοχή Καλαμάκι – Αγ. Θεόδωροι του Ν. Κορινθίας – Σύνδεση των
Νοσοκομείων Θήβας και Λαμίας
Η υλοποίηση του έργου ξεκίνησε εντός του 2007. Η εγκατάσταση του δικτύου για την σύνδεση του Νοσοκομείου Θήβας
ολοκληρώθηκε τον Οκτώβριο 2007 και το Μάρτιο του 2008 ολοκληρώθηκε η σύνδεση με το δίκτυο διανομής της περιοχής.
Η εγκατάσταση του δικτύου για τη σύνδεση του νοσοκομείου Λαμίας ολοκληρώθηκε τον Ιανουάριο του 2008. Το υπόλοιπο
αντικείμενο του έργου προβλέπεται να ολοκληρωθεί εντός του 2008.
11-15/ Εγκατάσταση Βασικής Υποδομής για την ανάπτυξη Δικτύων Χαμηλής Πίεσης στις αστικές περιοχές
Σερρών, Κιλκίς και Κατερίνης – Σύνδεση του Νοσοκομείου Δράμας – Επέκταση Δικτύων Διανομής στην ΒΙ.ΠΕ.
Καβάλας
Η υλοποίηση του έργου ξεκίνησε εντός του 2007 και προβλέπεται να ολοκληρωθεί εντός του 2008.
16-18/ Εγκατάσταση Βασικής Υποδομής για την ανάπτυξη Δικτύων Χαμηλής Πίεσης στις αστικές περιοχές Θήβας,
Λαμίας και Χαλκίδας. Η υλοποίηση του έργου ξεκίνησε εντός του 2007 με τις εργασίες κατασκευής στην περιοχή της
Λαμίας. Η ολοκλήρωση του έργου προβλέπεται εντός του 2008.
Έργα που περατώθηκαν μέχρι και το τέλος του 2007
19/ Βελτίωση του Συστήματος Αντικεραυνικής Προστασίας του Σταθμού Ανεφοδιασμού Λεωφορείων Άνω Λιοσίων.
Ολοκληρώθηκε ο σχετικός διαγωνισμός και ανατέθηκε το έργο.
Η υλοποίηση του έργου ξεκίνησε τον Απρίλιο του 2007 και ολοκληρώθηκε τον Νοέμβριο του 2007.
20/Επέκταση του Δικτύου Διανομής για Βιομηχανικούς Καταναλωτές στην ευρύτερη περιοχή της
Κομοτηνής_(Φάση Β’).Το έργο ολοκληρώθηκε τον Ιούνιο του 2007.
21/Εγκατάσταση Δικτύου Διανομής για Βιομηχανικούς Καταναλωτές στην ευρύτερη περιοχή της Δράμας. Το έργο
ήταν σε εξέλιξη από τον Ιανουάριο του 2006 και ολοκληρώθηκε τον Ιούνιο του 2007. Έχει δοθεί αέριο στα Θερμοκήπια
Δράμας από τον Αύγουστο του 2006. Τον Νοέμβριο του 2007 ξεκίνησαν οι εργασίες κατασκευής της Επέκτασης του
Δικτύου προς Προσοτσάνη. Οι εργασίες αναμένεται να ολοκληρωθούν εντός του 2008
22/ Εγκατάσταση Δικτύου Διανομής για Βιομηχανικούς Καταναλωτές στην ευρύτερη περιοχή της Θήβας. Το έργο
ήταν σε εξέλιξη από τον Ιανουάριο του 2006 και ολοκληρώθηκε τον Οκτώβριο του 2007. Η Βιομηχανία ELVAL COLOUR
τροφοδοτήθηκε από τον Αύγουστο του 2007. Εκκρεμεί ακόμη η εγκατάσταση του Σταθμού M/R 19/4 bar. Από τον
Οκτώβριο του 2007 ξεκίνησαν οι εργασίες κατασκευής μίας επέκτασης του δικτύου διανομής προκειμένου να
τροφοδοτηθούν Βιομηχανικοί Πελάτες της ΔΕΠΑ Α.Ε. Οι εργασίες ολοκληρώθηκαν τον Ιανουάριο του 2008.
23/ Εγκατάσταση Δικτύου Διανομής για Βιομηχανικούς Καταναλωτές στην ευρύτερη περιοχή της Κατερίνης. Το
έργο ήταν σε εξέλιξη από τον Ιανουάριο του 2006 και ολοκληρώθηκε τον Δεκέμβριο του 2006. Στο έργο περιλαμβάνεται και
η Επέκταση του Δικτύου Διανομής του Πλατέως Ημαθίας που επίσης ολοκληρώθηκε τον Δεκέμβριο του 2006. Εκκρεμεί η
παραλαβή των έργων και το κλείσιμο των υπολοίπων συμβάσεων.
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24/ Επέκταση του Δικτύου Διανομής για Βιομηχανικούς Καταναλωτές στην ευρύτερη περιοχή της
Ξάνθης_(Φάση Γ’). Η κατασκευή ξεκίνησε τον Ιανουάριο του 2004 και ολοκληρώθηκε τον Οκτώβριο του 2004.Εκκρεμεί η
παραλαβή του έργου και το κλείσιμο των υπολοίπων συμβάσεων.
25/ Εγκατάσταση Δικτύου Πολυαιθυλενίου 4 bar για Βιομηχανικούς Καταναλωτές στην περιοχή Οινοφύτων_(Φάση
Α’). Η κατασκευή ξεκίνησε τον Μάιο του 2004 και ολοκληρώθηκε τον Δεκέμβριο του 2004. Εκκρεμεί η παραλαβή του έργου
και το κλείσιμο των υπολοίπων συμβάσεων.
26/Εγκατάσταση Δικτύου Διανομής για Βιομηχανικούς Καταναλωτές στην ευρύτερη περιοχή της Λαμίας. Η
κατασκευή του έργου ξεκίνησε τον Σεπτέμβριο του 2003 και ολοκληρώθηκε τον Μάρτιο του 2005.Το έργο έχει παραληφθεί
από τον Μάρτιο 2007 αλλά εκκρεμεί το κλείσιμο των υπολοίπων συμβάσεων.
27/ Επέκταση Δικτύου Διανομής σε Οινόφυτα – Σχηματάρι – Ριτσώνα (Φάση Β’) – Σύνδεση Βιομηχανίας ΜISCO –
ΒARILLA. Το έργο αποτελεί τμήμα του αρχικά προκηρυχθέντος έργου Επέκταση του Δικτύου Διανομής Οινόφυτα Χαλκίδα (Εύβοια). Οι εργασίες ξεκίνησαν τον Οκτώβριο του 2004 και ολοκληρώθηκαν τον Ιανουάριο του 2005.Εκκρεμεί η
παραλαβή του έργου και το κλείσιμο των υπολοίπων συμβάσεων.
28/Επέκταση του Δικτύου Διανομής για Βιομηχανικούς Καταναλωτές στην ευρύτερη περιοχή των Σερρών (Φάση
Β’).Το έργο ολοκληρώθηκε το Μάρτιο του 2006.Εκκρεμεί η παραλαβή του έργου και το κλείσιμο των υπολοίπων
συμβάσεων.
29/ Εγκατάσταση Δικτύου Διανομής για Βιομηχανικούς Καταναλωτές στην ευρύτερη περιοχή του Κιλκίς. Οι
εργασίες κατασκευής ξεκίνησαν το Μάρτιο του 2004 και διεκόπησαν τον Αύγουστο του 2004 λόγω οικονομικών
προβλημάτων του Αναδόχου. Η πρόοδος του φυσικού αντικειμένου, όταν διεκόπησαν οι εργασίες, ανερχόταν σε 30%.
Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας υποκατάστασης του Αναδόχου (Φεβρουάριος 2005) οι εργασίες κατασκευής
συνεχίστηκαν κανονικά και ολοκληρώθηκαν τον Ιούνιο 2006. Οι εργασίες για την κατασκευή δικτύου πολυαιθυλενίου στην
περιοχή Καμπάνη ολοκληρώθηκαν τον Οκτώβριο του 2006. Μικρή επέκταση του δικτύου προκειμένου να τροφοδοτηθεί
ένας Βιομηχανικός Πελάτης της ΔΕΠΑ, προγραμματίζεται να υλοποιηθεί εντός του 1ου εξαμήνου του 2008. Εκκρεμεί η
παραλαβή των έργων που ολοκληρώθηκαν το 2006 και το κλείσιμο των υπολοίπων συμβάσεων.
30/ Επέκταση του Δικτύου Διανομής για Βιομηχανικούς Καταναλωτές στο Μητρούσι Σερρών
Το έργο αφορά στην Επέκταση του Δικτύου Διανομής Σερρών προκειμένου να συνδεθεί η Βιομηχανία «ΘΕΡΜΗ ΣΕΡΡΩΝ
Α.Ε.». Το έργο ανετέθη στον Ανάδοχο που εκτελεί το έργο Σύνδεσης του Νοσοκομείου Σερρών με χρήση της προαίρεσης
του αντίστοιχου διαγωνισμού. Οι εργασίες ξεκίνησαν τον Αύγουστο του 2007 και ολοκληρώθηκαν τον Νοέμβριο του 2007.
Για κάποια από τα έργα αυτά, κατά τη διάρκεια της περιόδου αναφοράς, οι αρμόδιες υπηρεσίες ασχολήθηκαν με τη
διαχείριση των συμβάσεων έως το κλείσιμό τους.
Έργα ευθύνης PROJECT MANAGER με βάση τη Σύμβαση 1266/04
Από τον Ιανουάριο 2004 έχει εγκατασταθεί η εταιρία PENSPEN Ltd. για την διαχείριση του έργου της Αναβάθμισης του
Σταθμού Υγροποιημένου Φυσικού Αερίου (LNG) κατ’ αρχήν, στην συνέχεια (Αύγουστος 2004) του έργου του Β’ Σταθμού
Ανεφοδιασμού Λεωφορείων με Φυσικό Αέριο (CNG) στην Ανθούσα και τέλος (Νοέμβριος 2007) του έργου του Σταθμού
Συμπαραγωγής Ηλεκτρισμού & Θερμότητας στη Ρεβυθούσα. Τα έργα αυτά συγχρηματοδοτούνται από το ΚΠΣ ΙΙΙ. Το έργο
του Β’ Σταθμού CNG στην Ανθούσα, είναι έργο ΔΕΠΑ ενώ τα υπόλοιπα δύο (2) έργα είναι έργα ΔΕΣΦΑ.
Εγκατάσταση Β’ Σταθμού Τροφοδοσίας Οχημάτων με Φυσικό Αέριο στην Ανθούσα
Η Εργολαβία για την υλοποίηση του έργου υπογράφτηκε τον Οκτώβριο του 2004.
Η Μηχανική Αποπεράτωση του έργου επιτεύχθηκε τον Ιανουάριο του 2006 και εντός του 2007 ολοκληρώθηκαν όλες οι
εργασίες της Λίστας Εκκρεμοτήτων.
Εκκρεμεί η παραλαβή του έργου και το κλείσιμο των υπολοίπων συμβάσεων.
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Για το έργο αυτό, κατά την διάρκεια της περιόδου αναφοράς, οι αρμόδιες υπηρεσίες ασχολήθηκαν με την διαχείριση των
συμβάσεων έως το κλείσιμό τους.
Τεχνική Υποστήριξη Δικτύων Διανομής
Υπηρεσίες Τεχνικής Υποστήριξης των ενεργών Δικτύων Μέσης & Χαμηλής Πίεσης, ιδιοκτησίας ΔΕΠΑ, στους Νομούς
Ξάνθης, Κομοτηνής, Δράμας, Σερρών, Κιλκίς, Πιερίας, Λαμίας και Βοιωτίας σε επίπεδο Μελέτης και
Διαχείρισης/Επίβλεψης
των
απαιτούμενων,
για
την
λειτουργία
τους,
έργων
επεκτάσεων/Τροποποιήσεων/Αποκαταστάσεων και Βιομηχανικών Συνδέσεων.
Επιπλέον των ανωτέρω, οι αρμόδιες υπηρεσίες προέβησαν σε ,
 Έλεγχο/Επιθεώρηση/Πιστοποίηση εσωτερικών εγκαταστάσεων Βιομηχανικών Πελατών
 Διαχείριση εμπλοκών με έργα και ιδιοκτησίες τρίτων
 Σύνταξη κτηματολογικών διαγραμμάτων και κτηματολογικού πίνακα για την έκδοση πράξης
εγκατάστασης σε τμήμα του Δικτύου Μέσης Πίεσης Ξάνθης (Κλάδος ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ
ΖΑΧΑΡΗΣ)
Τις υπηρεσίες αυτές παρείχε η εταιρία Δ.Ε.Σ.Φ.Α. Α.Ε., μέσω Ιδιωτικού Συμφωνητικού, που υπεγράφη με την Δ.Ε.Π.Α.
Α.Ε.
Άλλες Δραστηριότητες
Δίκτυα Διανομής Φυσικού Αερίου
Μελέτη-Σύνταξη Τευχών Δημοπράτησης & Τεχνικών Περιγραφών για την Τροφοδότηση Βιομηχανιών και Μεγάλων
Πελατών (Επέκταση Προσοτσάνης, ΘΕΡΜΗ Σερρών, ΚΕΡΑΜΟΥΡΓΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε, κλπ.).
Προκαταρκτική Μελέτη-Προϋπολογισμός Κόστους για την Επέκταση Δικτύων Διανομής Φυσικού Αερίου και για την
Σύνδεση Δυνητικών Πελατών, μετά από αιτήματα της ΔΕΠΑ.
Παρακολούθηση εξέλιξης πραγματοποιούμενων έργων ΚΠΣ ΙΙΙ και επίλυσης θεμάτων ENGINEERING – Εγκρίσεις Μελετών
Παροχή Χαρτογραφικών Δεδομένων & Πληροφοριών προς τρίτους με το ενδεχόμενο σύνδεσής τους με το δίκτυο Φ.Α.
Σύνταξη Προδιαγραφών και Σχεδίων Κανονισμών
Άλλες Μελέτες
Παρακολούθηση και Έλεγχος Αντισεισμικών Μελετών Σωληνοαγωγών
Τεχνική Υποστήριξη σε Θέματα Φύσεως Πολιτικού Μηχανικού (στατικά, σιδηρές κατασκευές, οδοποιία, υλικά, κλπ.) που
προέκυψαν κατά την εκτέλεση έργων
Έλεγχος Μελετών Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων και Μελετών Επικινδυνότητας (HAZOP Studies)
Λοιπά διάφορα
Προετοιμασία των εμπορικών ή / και Τεχνικών Τευχών Δημοπράτησης αυτοδύναμα ή με την βοήθεια των αντίστοιχων
Project Managers και των Μελετητών για όλα τα έργα ευθύνης της ΔΕΠΑ
Συνδρομή στις εν εξελίξει διαιτητικές διαδικασίες για διάφορα έργα
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Τροποποίηση των Τεχνικών Δελτίων των Έργων για υποβολή τους στην Διαχειριστική Αρχή προκειμένου να
χρηματοδοτηθούν από το ΚΠΣ ΙΙΙ μέσω του προγράμματος «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ»
Διαρκής υποστήριξη των υποβληθέντων και προγραμματισμένων Τεχνικών Δελτίων των Έργων προς τις αρμόδιες
Υπηρεσίες (Διαχειριστική Αρχή, Υπουργείο Ανάπτυξης, Υπουργείο Οικονομικών, κλπ)
Ενημέρωση των Τριμηνιαίων Τεχνικών Δελτίων των Έργων που έχουν εγκριθεί για χρηματοδότηση από το ΚΠΣ ΙΙΙ
Υποστήριξη κατά την διάρκεια του προσυμβατικού ελέγχου από το Ελεγκτικό Συνέδριο των διαφόρων συμβάσεων
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
Χρηματοδότηση έργων ΚΠΣ ΙΙΙ
Κατά τη διάρκεια του έτους 2007 το σύνολο των εγκεκριμένων Τεχνικών Δελτίων Έργου (ΤΔΕ) την 31.12.2007 ανέρχεται
σε 19 ΤΔΕ με συνολικό προϋπολογισμό € 83,2 εκατ.
Επίσης κατά τη διάρκεια της περιόδου αναφοράς υπεβλήθησαν συνολικά αιτήματα Χρηματοδότησης, σε όρους Δημόσιας
Δαπάνης, μέσω του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) και της Συλλογικής Απόφασης ΣΑΕ 061/3 του έτους
2007 για ποσό ύψους € 6,8 εκατ.
Από το ποσό των αιτηθέντων € 6,8 εκατ., εισπράχθηκε ποσό € 4,7 εκατ.
Οι συνολικά δηλωθείσες δαπάνες στο Ο.Π.Σ. (Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα) σε όρους δημόσιας δαπάνης για
όλη τη διάρκεια του ΚΠΣ ΙΙΙ ανέρχονται σε €17 εκ των οποίων τα €3,6 καταχωρήθηκαν κατά τη διάρκεια του έτους 2007.
Από την έναρξη του Προγράμματος η εισπραχθείσα Δημόσια Δαπάνη συνολικά ανέρχεται στο ποσό €13,7 εκατ.
Το συνολικό κόστος των έργων από την αρχή του προγράμματος έως την 31.12.2007 ανέρχεται σε €38,2.
Ασφαλιστικό Πρόγραμμα
Μετά το νομικό διαχωρισμό της ΔΕΠΑ (30.03.2007) και σύμφωνα με το Ν.3428/2005 άρθρο 7, περί απελευθέρωσης της
αγοράς του Φυσικού Αερίου, η νεοσυσταθείσα Εταιρία ΔΕΣΦΑ Α.Ε., υπεισέρχεται εκ του νόμου σε τμήμα των
ασφαλιστικών συμβολαίων που είχε η ΔΕΠΑ πριν το νομικό διαχωρισμό. Τα συμβόλαια αυτά στη συνέχεια εκδόθηκαν
ξεχωριστά για τα πάγια και τις ασφαλιστικές ανάγκες ΔΕΠΑ-ΔΕΣΦΑ.
Τα ασφαλιστήρια Συμβόλαια της ΔΕΠΑ Α.Ε. μετά το νομικό διαχωρισμό και για την περίοδο αναφοράς είναι τα κάτωθι:
•

Τα Πάγια Περιουσιακά Στοιχεία της Εταιρίας (Σύστημα Μεταφοράς και Αποθήκευσης, Αποθέματα Αερίου,
Μεταφερόμενο Υγροποιημένο Φυσικό Αέριο, Κτίρια Γραφείων και Περιεχόμενο, Οχήματα) έναντι όλων των
κινδύνων περιλαμβανομένων και των τρομοκρατικών ενεργειών.
•

Η Αστική Ευθύνη τόσο από τη χρήση και λειτουργία του Συστήματος Μεταφοράς και Αποθήκευσης όσο και από τη
χρήση και λειτουργία των γραφείων.

•

Ορισμένες κατηγορίες προσωπικού και επισκεπτών για προσωπικά ατυχήματα και εγκληματικές ενέργειες.

•

Η ευθύνη των διευθυντών και στελεχών της εταιρείας καθώς και των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για πράξεις
ή παραλείψεις που μπορεί να προκύψουν κατά την άσκηση των καθηκόντων τους

Οι ασφαλιστικές εταιρίες που συμμετέχουν στην ασφαλιστική κάλυψη της εταιρίας είναι η ΑΓΡΟΤΙΚΗ, που εκδίδει το
συμβόλαιο στην Ελλάδα (fronting) για λογαριασμό των ασφαλιστών του εξωτερικού (Συμβόλαια Περιουσίας,
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Τρομοκρατικών Ενεργειών και Αστικής Ευθύνης), καθώς και για τα τοπικά συμβόλαια Περιουσίας, Αστικής Ευθύνης,
Εργοδοτικής Ευθύνης, Οικονομικών Απωλειών και Προσωπικών Ατυχημάτων, η ΕΘΝΙΚΗ για τα συμβόλαια Μεταφοράς
Υ.Φ.Α και οχημάτων, η AIG για το συμβόλαιο D&O και η ASSURANCE FORENINGEN για το συμβόλαιο Ευθύνης
Ναυλωτή και Δικαστικών Εξόδων.
Υπηρεσίες ασφαλιστικού συμβούλου για την περίοδο από 01/01/2007 – 20/1/2008, παρείχε η εταιρία ΑΟΝ ΕΛΛΑΣ.
Οικονομικά αποτελέσματα ΔΕΠΑ Α.Ε .
Το αποτέλεσμα της χρήσης ανήλθε σε κέρδη (μετά φόρων) ύψους € 42,25 εκ.
Οι πωλήσεις της χρήσης ανήλθαν σε € 998,52 εκ. (3.822,09 εκ. Nm3 ποσότητα Φ.Α.)
Στη χρήση 2007 σχηματίστηκε πρόβλεψη για απόσβεση επισφαλών απαιτήσεων από πελάτες ποσού €15,00 εκ.
Στους λογαριασμούς των απαιτήσεων περιλαμβάνεται ακάλυπτο εισπρακτέο ποσό € 69,3 εκ. από πελάτες. Από τη
Διοίκηση της Εταιρίας καταβάλλονται προσπάθειες για την πλήρη ρευστοποίηση των απαιτήσεων από τους εν λόγω
πελάτες και ως εκ τούτου δεν έχει σχηματισθεί πρόβλεψη με επιβάρυνση των αποτελεσμάτων χρήσης για το
προαναφερθέν ποσό.
Η Εταιρία έχει ελεγχθεί φορολογικά μέχρι και τη χρήση 2005.
Η Εταιρία διανέμει μέρισμα ύψους € 1,25 ανά μετοχή (συνολικού ποσού € 14.073.688,75) στους Μετόχους της.

Ακολουθεί ανάλυση αριθμοδεικτών
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ΔΕΠΑ Α.Ε.
ΧΡΗΣΗ 2007
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΤΕΣ (ΠΟΣΑ ΣΕ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΕΥΡΩ)
Α. ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΤΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΡΘΡΩΣΕΩΣ
ΧΡΗΣΗ 2007

ΧΡΗΣΗ 2006

1

ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ

.=

279.081
.=
1.219.616

22,88%

.=

297.922
.=
1.223.394

24,35%

2

ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ
ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

.=

1.058.559
.=
161.057

657,26%

.=

1.022.278
.=
201.116

508,30%

3

ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ
ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

.=

1.058.559
.=
940.535

112,55%

.=

1.022.278
.=
925.472

110,46%

4

ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

.=

279.081
.=
142.348

196,06%

.=

297.922
.=
187.126

159,21%

5

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΚΙΝΗΣΕΩΣ
ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝEΡΓΗΤΙΚΟ

.=

136.733
.=
279.081

48,99%

.=

110.796
.=
297.922

37,19%

Β. ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΤΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΩΣ ΚΑΙ ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑΣ
6

ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ
ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

.=

46.604
.=
998.518

4,67%

.=

29.638
.=
820.602

3,61%

7

ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ
ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ

.=

56.546
.=
1.058.559

5,34%

.=

27.981
.=
1.022.278

2,74%

8

ΜΙΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

.=

72.728
.=
998.518

7,28%

.=

53.823
.=
820.602

6,56%

9

ΜΙΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
ΚΟΣΤΟΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

.=

72.728
.=
925.790

7,86%

53.823
.=
766.779

7,02%

10

ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ

.=

998.518
.=
1.058.559

94,33%

820.602
.=
1.022.278

80,27%

11

ΚΟΣΤΟΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ
ΜΕΣΟΣ ΟΡΟΣ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ

.=

827.030
.=
8.272

9997,94%

2014,30%

.=

766.779
.=
27.042

2835,51%

27.997
.=
16.559

169,07%

Γ. ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
12

ΝΕΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ
ΠΕΡΙΘΩΡΙΟ ΑΥΤΟΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΕΩΣ

.=

33.941
.=
1.685

13

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΠΡΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ
ΑΓΟΡΕΣ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΕ ΠΙΣΤΩΣΗ

.=

18.536
Χ
829.747

360

8,04

ΗΜΕΡΕΣ

14

ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΌ ΠΕΛΑΤΕΣ
ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΕ ΠΙΣΤΩΣΗ

.=

93.158
Χ
998.518

360

33,59

ΗΜΕΡΕΣ

15

ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΌ ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΕ ΠΙΣΤΩΣΗ

.=

93.158
Χ
998.518

360

33,59

16

ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΌ ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

.=

93.158
Χ
998.518

360

33,59
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.=

32.542
Χ
706.245

360

16,59

ΗΜΕΡΕΣ

64.256
Χ
820.602

360

28,19

ΗΜΕΡΕΣ

ΗΜΕΡΕΣ

64.256
Χ
820.602

360

28,19

ΗΜΕΡΕΣ

ΗΜΕΡΕΣ

64.256
Χ
820.602

360

28,19

ΗΜΕΡΕΣ

.=

ΘΕΜΑΤΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ- ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ
Οι προσλήψεις προσωπικού στη ΔΕΠΑ πραγματοποιούνται στο πλαίσιο του 2190/94/ΑΣΕΠ, όπως ισχύει και σύμφωνα με
τη διαδικασία της Κοινής Υπουργικής Απόφασης με αρ.34936/ΕΓΔΕΚΟ/2339 των Υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας
Διοίκησης και Αποκέντρωσης, Οικονομίας και Οικονομικών, Ανάπτυξης και Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας.
Την 1η Μαρτίου του 2007 το Διοικητικό Συμβούλιο της ΔΕΠΑ Α.Ε., με την υπ’αριθ.949/01.03.2007 Απόφαση του ενέκρινε
σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3428/2005(άρθρο 7 παρ.12) και του Προεδρικού Διατάγματος 34/ΦΕΚ Α 31/202.02.2007
τη μεταφορά προσωπικού από τη ΔΕΠΑ Α.Ε. στην εταιρία Δ.Ε.Σ.Φ.Α Α.Ε.
Σήμερα και μετά την ως άνω μεταφορά, το προσωπικό της ΔΕΠΑ Α.Ε. ανέρχεται σε 68 άτομα εκ των οποίων πέντε (5)
δικηγόροι με Σύμβαση έμμισθης εντολής.
Κατά το έτος 2007 συνεχίστηκε η συνεργασία με εξωτερικούς συνεργάτες , που παρείχαν υπηρεσίες διοικητικής και
τεχνικής υποστήριξης προς τη ΔΕΠΑ.
Εντός του 2007 πραγματοποιήθηκαν στο πλαίσιο και του ισχύοντος Εσωτερικού Κανονισμού Εργασίας διάφορες
εκδηλώσεις για το προσωπικό.
Οργανωτικά θέματα - Θέματα Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού
Στην Εταιρία ισχύει Εσωτερικός Κανονισμός Εργασίας ο οποίος εγκρίθηκε το Μάρτιο του 2002.
Οι όροι αμοιβής και εργασίας των εργαζομένων για το έτος 2007 ρυθμίζονται από σχετική Επιχειρησιακή Συλλογική
Σύμβαση Εργασίας .
Στον τομέα της εκπαίδευσης του προσωπικού, συνεχίστηκε η διοργάνωση των εκπαιδευτικών προγραμμάτων.
Πρόγραμμα ασφάλισης Προσωπικού /Συνταξιοδοτικό
Στην Εταιρία κατά το έτος 2007 εξακολούθησαν να λειτουργούν τα δύο ασφαλιστήρια συμβόλαια για το προσωπικό:
Το πρώτο καλύπτει Ασφάλεια Ζωής, Νοσοκομειακή και Εξωνοσοκομειακή, Ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, Απώλεια
Εισοδήματος από Ασθένεια ή Ατύχημα.
Επίσης στην Εταιρία από το 1996 λειτουργεί συνταξιοδοτικό πρόγραμμα μέσω ασφαλιστικής εταιρίας, βασισμένο στις
αποδόσεις εισφορών, στο οποίον η ΔΕΠΑ συμμετέχει κατά 8% και οι εργαζόμενοι με ελάχιστο ποσοστό 1%.
Υγιεινή και Ασφάλεια
Στην εταιρία παρέχονται υπηρεσίες ιατρού εργασίας και τεχνικού ασφάλειας .
Θέματα Πληροφορικής και Επικοινωνιών
Στο πλαίσιο του Ιδιωτικού Συμφωνητικού μεταξύ ΔΕΠΑ-ΔΕΣΦΑ η υποστήριξη της Πληροφορικής πραγματοποιείται από
την εταιρία ΔΕΣΦΑ στην οποία είναι εγκατεστημένο και λειτουργεί το ERP πληροφοριακό σύστημα SAP R/3 με το οποίο
υποστηρίζονται οι πωλήσεις η οικονομική διαχείριση, η κοστολόγηση, η διαχείριση υλικών και παγίων και το
πληροφοριακό σύστημα διοίκησης (MIS).
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ΠΡΟΒΟΛΗ ΚΑΙ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ –ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ
Οι δραστηριότητες στον τομέα αυτόν κατά το έτος 2007 ήσαν:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Χορηγία και Συμμετοχή στη δεύτερη συνάντηση Κορυφής του Economist για την ενέργεια 27-28/2//2007Περίπτερο
Έκθεση «ΑΕΡΙΟΝ 2007» 1-9-22/4/2007- Περίπτερο
Χορηγία και Συμμετοχή Συνεδρίου Economist Roundtable 24-26/4/07/2007- Περίπτερο
Εγκαίνια έναρξης λειτουργίας δικτύου Διανομής Φυσικού Αερίου στη ΒΙ.ΠΕ ΚΙΛΚΙΣ 12/07/2007.
Νέο εταιρικό video για την 72η ΔΕΘ.
72Η ΔΕΘ- Συμμετοχή 8-16/09/2007- Περίπτερο
Χορηγία και Συμμετοχή στην έκθεση «ENERGON 2007» στην Κομοτηνή 8-11/07/2007 –Περίπτερο
Εγκαίνια έναρξης λειτουργίας ελληνοτουρκικού αγωγού φυσικού αερίου (18/11/2007) στην Αλεξανδρούπολη.
Δημιουργία νέου διαδικτυακού τόπου depa.gr.
Ραδιοφωνική καμπάνια σε Αθήνα , Θεσσαλονίκη και Περιφέρεια
Καταχωρίσεις στον ελληνικό τύπο Αττική, Θεσσαλονίκη και Περιφέρεια
Εταιρικά έντυπα , Annual Report (Ελληνικό- Αγγλικό ) Retail έντυπο, Corporate έντυπο, έντυπο Ορολογίας .
Χορηγία για τη δημιουργία συλλεκτικού ψηφιακού δίσκου, ως επιχειρηματικού δώρου.
Χορηγία για την οικονομική ενίσχυση των πυρόπληκτων .

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΕΤΑΙΡΙΚΕΣ ΕΝΩΣΕΙΣ
Η ΔΕΠΑ είναι μέλος σε Ελληνικές και Διεθνείς Εταιρικές Ενώσεις μεταξύ αυτών στη Eurogas , στη IGU, , στον ΟΜΕ, στο
ΣΕΒ και στο ΕΒΕΑ.
ΝΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
Η Νομική Υπηρεσία επεξεργάστηκε τις συμβάσεις που υποβλήθηκαν για νομικό σχολιασμό από τις Υπηρεσίες και
χειρίστηκε όσα άλλα θέματα ανέκυψαν κατά το έτος αυτό και ενέπεσαν στην αρμοδιότητας της (γνωμοδοτήσεις, θέματα
απαλλοτριώσεων, δίκες κ.λ.π.).
Η Νομική Υπηρεσία παρέχει νομική υποστήριξη στον προγραμματισμό δραστηριότητας των διαφόρων υπηρεσιών της
εταιρίας (διοικητικών, οικονομικών, εμπορικών, κλπ) και παρακολουθεί σε νομικό επίπεδο τον προγραμματισμό των ως
άνω Υπηρεσιών.
ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ
Στην Εταιρία λειτουργεί υπηρεσία εσωτερικού ελέγχου. Κατά τη διάρκεια του έτους 2007 πραγματοποιήθηκαν Έλεγχοι,
Διοικητικοί και Οικονομικοί.
ΔΕΣΦΑ Α.Ε
ΙΔΡΥΣΗ ΤΟΥ ΔΕΣΦΑ Α.Ε
Mε τις διατάξεις των άρθρων 6, 7 και 8 του Ν. 3428/2005 μεταβιβάσθηκε, με απόσπαση, από τη Δημόσια Επιχείρηση
Αερίου ΑΕ (ΔΕΠΑ ΑΕ), στην εταιρεία μας, ο κλάδος του Εθνικού Συστήματος Φυσικού Αερίου (ΕΣΦΑ), ο οποίος
αποτελείται: α) από το υφιστάμενο, κατά την έκδοση του προαναφερομένου Ν. 3428/2005, εθνικό σύστημα μεταφοράς
φυσικού αερίου εντός της ελληνικής επικρατείας, αποτελούμενο από τον κεντρικό αγωγό και τους κλάδους του, τους
προγραμματισμένους μέχρι την έναρξη ισχύος του νόμου αυτού προς κατασκευή κλάδους πίεσης άνω των 19 bar , το
σύστημα ελέγχου λειτουργίας, επικοινωνιών και τηλεχειρισμού, τα κέντρα λειτουργίας και συντηρήσεως, τα κέντρα ελέγχου

25

κατανομής φορτίου και γενικώς τις εγκαταστάσεις, που αποτελούν στοιχεία της λειτουργίας και της υποστηρίξεως του
συστήματος μεταφοράς, καθώς και τα υφιστάμενα σημεία εισόδου των μετρητικών σταθμών Σιδηροκάστρου και Αγίας
Τριάδος Μεγάρων Αττικής και το προγραμματισμένο προς κατασκευή σημείο εισόδου του μετρητικού σταθμού Κήπων
Έβρου, β) από την εγκατάσταση υγροποιημένου φυσικού αερίου στη νήσο Ρεβυθούσα και την προγραμματισμένη
αναβάθμισή της και γ) από τις εγκαταστάσεις, υποδομές και χώρους αποθηκεύσεως και επανεισαγωγής φυσικού αερίου
στο σύστημα μεταφοράς.
Ως προγραμματισμένες μέχρι την έναρξη ισχύος του νόμου αυτού, επεκτάσεις και ενισχύσεις του ΕΣΦΑ , νοούνται οι
εγκεκριμένες από το Διοικητικό Συμβούλιο της ΔΕΠΑ, σύμφωνα με την παράγραφο 4 του άρθρου 6 του νόμου.
Με την κατά τα ως άνω μεταβίβαση η εταιρεία μας απέκτησε πλήρες και αποκλειστικό δικαίωμα στη λειτουργία,
διαχείριση, εκμετάλλευση και ανάπτυξη του Εθνικού Συστήματος Φυσικού Αερίου (ΕΣΦΑ).
Εν συνεχεία, με το άρθρο 1 του ΠΔ 33/2007, ιδρύθηκε η εταιρεία μας, με την επωνυμία ΄΄Διαχειριστής Εθνικού Συστήματος
Φυσικού Αερίου Ανώνυμη Εταιρία΄΄ και με τον διακριτικό τίτλο ΄΄ΔΕΣΦΑ ΑΕ΄΄, η οποία διέπεται από τις διατάξεις του
προαναφερομένου Ν. 3428/2005 και συμπληρωματικώς από τις διατάξεις του κ.ν. 2190/1920, με το άρθρο δε 2 παρ. 1 του
ιδίου ΠΔ 33/2007 ορίζεται ότι: ΄΄1. Σκοπός της Εταιρείας είναι η λειτουργία, συντήρηση, διαχείριση, εκμετάλλευση και
ανάπτυξη του Εθνικού Συστήματος Φυσικού Αερίου (ΕΣΦΑ), όπως αυτό ορίζεται στο Άρθρο 6 του ν. 3428/2005, και των
διασυνδέσεων του, προκειμένου το ΕΣΦΑ να είναι οικονομικά αποδοτικό, τεχνικά άρτιο και ολοκληρωμένο και να
εξυπηρετούνται οι ανάγκες των χρηστών, όπως ορίζονται στο άρθρο 2 παρ. 31 του ν. 3428/2005, σε φυσικό αέριο κατά
τρόπο ασφαλή, επαρκή, αξιόπιστο και οικονομικά αποδοτικό΄΄.
Περαιτέρω, με το άρθρο 41 παρ. 1, 2, 3, 4, 5 και 9 του ιδίου ΠΔ 33/2007 προβλέπεται ότι: ΄΄1. Εισφέρουσα τον κλάδο είναι
η ανώνυμη εταιρία με την επωνυμία ΄΄Δημόσια Επιχείρηση Αερίου Ανώνυμη Εταιρία΄΄ με τον διακριτικό τίτλο ΔΕΠΑ … 2. Η
απόσπαση του κλάδου ΄΄Εθνικού Συστήματος Φυσικού Αερίου΄΄ (ΕΣΦΑ) της ανώνυμης εταιρίας ΔΕΠΑ και η εισφορά
αυτού για τη σύσταση της Εταιρίας, γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 7 του Ν. 3428/2005 σε συνδυασμό με
την ισχύουσα νομοθεσία περί ανωνύμων εταιριών και τις διατάξεις του άρθρου 1 έως και 5 του Ν. 2166/1993 και
συγκεκριμένα κατά παρέκκλιση των διατάξεων της περίπτωσης ε’ της παρ. 1 του άρθρου 1 του Ν. 2166/1993, με βάση τα
περιουσιακά στοιχεία του κλάδου, όπως απεικονίζονται στη Λογιστική Κατάσταση της 30.6.2006. 3. Η απόσπαση του ως
άνω κλάδου και η εισφορά αυτού στην Εταιρεία, τελειώνει με την καταχώρηση στο μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών του
Προεδρικού Διατάγματος σύστασης της εταιρείας. 4. Από της τελειώσεως της απόσπασης του κλάδου και της σύστασης
της Εταιρείας, η Εταιρεία υποκαθίσταται αυτοδίκαια και χωρίς καμία άλλη διατύπωση, σύμφωνα με το νόμο, σε όλα τα
δικαιώματα, υποχρεώσεις και έννομες σχέσεις της εισφέρουσας εταιρείας, που αφορούν τον εισφερόμενο κλάδο… 9. Η
ΔΕΠΑ μεταβιβάζει με το παρόν, εκχωρεί, εισφέρει, δίδει και παραδίδει στην Εταιρεία την επιχείρηση που ασκούσε μέχρι
σήμερα με τον εισφερόμενο κλάδο της, δηλαδή το σύνολο των μεταβιβάσιμων και κατά το νόμο μεταβιβαστών πραγμάτων,
δικαιωμάτων, υποχρεώσεων, έννομων σχέσεων και πραγματικών καταστάσεων και γενικά το σύνολο των πάσης φύσεως
περιουσιακών και επιχειρηματικών αυτής στοιχείων που εξυπηρετούσαν την λειτουργία του εισφερόμενου κλάδου, στα
οποία ενδεικτικά αναφέρονται κινητά και ακίνητα, εμπράγματα δικαιώματα επ’ αυτών … ΄΄.
Συνεπώς, η εταιρεία μας, από της καταχωρήσεως του ΠΔ 33/2007 στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιριών Αθηνών, δηλαδή από
30.3.2007, υπεισήλθε στα δικαιώματα και στις υποχρεώσεις της ΔΕΠΑ ΑΕ.
ΚΛΑΔΟΣ ΕΣΦΑ
Ο κλάδος του ΕΣΦΑ περιλαμβάνει τον κεντρικό αγωγό μεταφοράς αερίου υψηλής πίεσης από τα ελληνοβουλγαρικά
σύνορα μέχρι την Αττική, συνολικού μήκους 512 χλμ., τους κλάδους μεταφοράς υψηλής πίεσης 564χλμ. που συνδέουν τις
διάφορες περιοχές της χώρας με τον κεντρικό αγωγό , τις εγκαταστάσεις υγροποιημένου φυσικού αερίου στη νήσο
Ρεβυθούσα ,τις πρόσθετες εγκαταστάσεις και υποδομές που εξυπηρετούν το σύστημα μεταφοράς, καθώς και τις δώδεκα
προγραμματισμένες επεκτάσεις και ενισχύσεις του ΕΣΦΑ κατά τους ορισμούς της παρ.4 του άρθρου 6 του νόμου
3428/2005,που έχουν εγκριθεί με την Υ.Α Δ1/Γ/1588(ΦΕΚ Β 60/24-01-2007)
Ήδη δύο μεγάλης σημασίας έργα ,η αναβάθμιση του Τερματικού Σταθμού ΥΦΑ Ρεβυθούσας και ο αγωγός Υψηλής
Πίεσης Κομοτηνή-Κήποι, έχουν ολοκληρωθεί, ενισχύοντας την σταθερότητα του συστήματος και την ασφάλεια εφοδιασμού
της χώρας με Φυσικό Αέριο.
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Με γνώμονα την ενίσχυση της γεωστρατηγικής θέσης της Ελλάδας στην ευρύτερη περιοχή της νοτιοανατολικής Ευρώπης,
αλλά και την εξάπλωση του ΕΣΦΑ σε όσο το δυνατόν περισσότερες περιοχές της Ελληνικής Επικράτειας ,ο ΔΕΣΦΑ έχει
θέσει σε φάση σχεδιασμού, την υλοποίηση του χερσαίου τμήματος του Αγωγού Διασύνδεσης Ελλάδας-Ιταλίας .Επίσης
επεξεργάζεται δύο ακόμη μεγάλης σημασίας έργα, την εγκατάσταση 3ης Δεξαμενής στη Ρεβυθούσα και την κατασκευή
Τερματικού Σταθμού ΥΦΑ στην Κρήτη.
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Σύμφωνα με την πρώτη και τρίτη παράγραφο του άρθρου 11 του Καταστατικού της εταιρίας περί συνθέσεως και θητείας
του Διοικητικού Συμβουλίου:
«Άρθρο 11 – Σύνθεση και θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου
1. Η εταιρία διοικείται από Διοικητικό Συμβούλιο που αποτελείται από έντεκα (11) Συμβούλους, ένας από τους οποίους
εκπροσωπεί τους εργαζομένους.
Ο εκπρόσωπος των εργαζομένων εκλέγεται μέσα σε προθεσμία δύο (2) μηνών αφότου ειδοποιηθεί η πλέον
αντιπροσωπευτική πρωτοβάθμια συνδικαλιστική οργάνωση των εργαζομένων. Έως τον ορισμό του εκπροσώπου των
εργαζομένων, το Διοικητικό Συμβούλιο συγκροτείται και λειτουργεί νόμιμα και χωρίς το μέλος αυτό.
3. Τα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας, πλην του εκπροσώπου των εργαζομένων, διορίζονται με κοινή
απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Ανάπτυξης, για πενταετή θητεία, που παρατείνεται αυτοδικαίως
μέχρι την πρώτη τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων μετά τη λήξη της θητείας τους, και σε καμία περίπτωση δεν
μπορεί να υπερβεί συνολικά τα έξι έτη. Μετά την πάροδο δέκα (10) ετών από τη σύσταση της Εταιρίας, τα μέλη του
Διοικητικού Συμβουλίου, πλην του εκπροσώπου των εργαζομένων, εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων της
Εταιρίας, σύμφωνα με τις διατάξεις του Κ.Ν. 21909/1920 ».
Δυνάμει των ανωτέρω διατάξεων, τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρίας πλην του εκπροσώπου των
εργαζομένων ορίστηκαν με την υπ’ αριθμ. Δ13/Β/Φ. 9.5.13/6597 κοινή Υπουργική απόφαση των Υπουργών Οικονομίας
και Οικονομικών και Ανάπτυξης (ΦΕΚ 131/28.03.2007) και ο εκπρόσωπος των εργαζομένων αναδείχθηκε κατόπιν
αρχαιρεσιών της πρωτοβάθμιας συνδικαλιστικής οργάνωσης της εταιρείας που έλαβαν χώρα την 13.12.2007 (ΦΕΚ ΤΑΕ
και ΕΠΕ 1682/24.03.2008).
ΚΥΡΙΑ ΠΗΓΗ ΕΣΟΔΟΥ ΤΟΥ ΔΕΣΦΑ
Κύρια πηγή εσόδου του ΔΕΣΦΑ (τέλη διέλευσης Φ.Α.) αποτελεί η μεταφορά φυσικού αερίου και η αεριοποίηση ΥΦΑ. Για
την τιμολόγηση των ετήσιων ποσοτήτων αλλά και της μέγιστης ημερήσιας δεσμευμένης δυναμικότητας, χρησιμοποιούνται
οι χρεώσεις ενέργειας και δυναμικότητας που προκύπτουν με βάση την Υ.Α 4955 και που έχουν ήδη δημοσιευτεί, χωρίς
οποιαδήποτε αναπροσαρμογή, κατά τη χρονική περίοδο 2007-2012.
Τα Έσοδα Μεταφοράς του ΔΕΣΦΑ, προέρχονται από τρεις κύριες κατηγορίες πελατών, δηλαδή:
α. τα έσοδα από τους Ηλεκτροπαραγωγούς όπως ορίζονται στην β’ τροποποίηση της Υ.Α 4955/2006 (ΦΕΚ 379Β/20-032007)
β. τους χρήστες μονάδων ανοικτού κύκλου όπως ορίζονται στην α’ τροποποίηση της Υ.Α 4955/2006 (Υ.Α Δ1/23344/ΦΕΚ
1781Β/7-12-06) και
γ. τους Λοιπούς Πελάτες, σύμφωνα με την υπ’ αριθμόν 4955/2006 Απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης «Ορισμός
τιμολογίου μεταφοράς φυσικού αερίου και αεριοποίησης ΥΦΑ» (ΦΕΚ 360Β/27-3-2006)
Σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου 3428/2005,δίδεται η δυνατότητα στον ΔΕΣΦΑ να έχει και επιπλέον έσοδα από άλλες
μη ρυθμιζόμενες δραστηριότητες όπως η λειτουργία και συντήρηση του CNG , η αζώτευση και η ψύξη πλοίων στο σταθμό
ΥΦΑ της Ρεβυθούσας, η παροχή υπηρεσιών τεχνικής φύσεως στα δίκτυα Μέσης και Χαμηλής πίεσης σε άλλες εταιρίες
(π.χ.ΔΕΠΑ) κλπ. Στην περίπτωση αυτή, ο ΔΕΣΦΑ τηρεί διακριτούς λογαριασμούς καταχώρησης εσόδων από τις
δραστηριότητες αυτές, όπως προβλέπεται από το άρθρο 32 του νόμου 3428/2005.
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ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΤΟΥ ΔΕΣΦΑ Α.Ε ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΡΩΤΗ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ
1. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ
Κατά την πρώτη εταιρική χρήση πραγματοποιήθηκαν οι παρακάτω εργασίες για την Συντήρηση του Εθνικού Συστήματος
Μεταφοράς Φυσικού Αερίου:
1.1 Θέματα Λειτουργικής Διαχείρισης του Εθνικού Συστήματος Φυσικού Αερίου & Κατανομής Φορτίου

•

Παρακολούθηση και διαχείριση, μέσω του συστήματος scada, της ομαλής, ασφαλούς και βέλτιστης οικονομικά
λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Μεταφοράς Φ.Α , της αεριοποίησης Υ.Φ.Α. και των αποθεμάτων Υ.Φ.Α.,
σύμφωνα και με το υφιστάμενο διαχειριστικό πλαίσιο της απελευθερωμένης αγοράς Φ.Α. και της υφιστάμενης
Σύμβασης Μεταφοράς με την Δ.ΕΠ.Α. Α.Ε.

•

Διαχείριση ως συντονιστικό κέντρο, μέσω του εσωτερικού συστήματος επικοινωνιών του ΔΕΣΦΑ σε εθνική
κλίμακα (RCC), των λειτουργικών έκτακτων συνθηκών και περιστατικών στο Εθνικό Σύστημα Μεταφοράς Φ.Α.
και στα Δίκτυα Διανομής της ΔΕΠΑ.

•

Έναρξη και ενσωμάτωση στο σύστημα, της αυτόματης και απομακρυσμένης λειτουργίας του συνοριακού
Μετρητικού Σταθμού Κήπων από το Κέντρο Ελέγχου & Κατανομής Φορτίου στο Πάτημα Αττικής

•

Διενέργεια καθημερινών λειτουργικών επαφών (transactions) με τους Χρήστες του Συστήματος και
συνεργαζόμενους κρατικούς φορείς (ΔΕΣΜΗΕ) σύμφωνα με το υφιστάμενο διαχειριστικό πλαίσιο και την
Σύμβαση Μεταφοράς

•

Επαφές με τα, έναντι του Ελληνικού, διασυνδεδεμένα συστήματα μεταφοράς Φ.Α. (Βουλγαρία, Τουρκία, B.D.C.)
και προμηθευτές (GAZPROM-EXPORT, BOTAS) για την αριστοποίηση των λειτουργικών παραμέτρων
παράδοσης Φ.Α. στην Ελλάδα και τον συντονισμό για την διαχείριση καταστάσεων κρίσεων, αναφορικά με την
ελλιπή ή μηδενική παράδοση αερίου στην Ελλάδα εξαιτίας μειζόνων έκτακτων λειτουργικών συνθηκών και
περιστατικών στα έναντι της Ελλάδος Συστήματα Μεταφοράς

•

Έκδοση ημερησίων αναφορών προσομοίωσης της λειτουργίας του δικτύου
δικτύου σε ωριαία βάση

•

Ανάλυση σεναρίων εξισορρόπησης φορτίου. Αναφορά σε ημερήσια, μηνιαία και ετήσια βάση, του αερίου
εξισορρόπησης και κατανομή του στους Χρήστες του Συστήματος.

•

Ανάπτυξη σεναρίων διαμόρφωσης αποθεμάτων Υ.Φ.Α. – εντοπισμός αναγκαιότητας προμήθειας επιπλέον
φορτίου Υ.Φ.Α. για την κάλυψη των αναγκών του δικτύου

•

Σύνταξη ετήσιου προγράμματος εξισορρόπησης φορτίου για τα έτη 2007 και 2008

•

Σύνταξη ετήσιου προγράμματος συντήρησης ΕΣΦΑ για το έτος 2008

•

Επαφές με Bulgartransgaz (Βουλγάρικη εταιρία μεταφοράς) για την αντιμετώπιση του προβλήματος θραύσης του
διαμετακομιστικού αγωγού Φ.Α. προς την Ελλάδα στην περιοχή της Βουλγαρίας.

•

Υπολογισμός ποσοτήτων Φ.Α. που χρησιμοποιήθηκαν κατά την πλήρωση του τμήματος αγωγού Κομοτηνή –
Κήποι

Προγραμματισμός λειτουργίας του
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•

Συντονιστικές συσκέψεις με την BOTAS αναφορικά με την έναρξη εισαγωγών αερίου στο σταθμό μέτρησης
Κήπων και την έναρξη εφαρμογής της υπογεγραμμένης Συμφωνίας Λειτουργίας.

•

Έρευνα, έλεγχος, ενδοεταιρική τεχνική υποστήριξη και συμβουλευτικές υπηρεσίες αναφορικά με θέματα
Μετρολογίας των εγκαταστάσεων του ΔΕΣΦΑ.

•

Επεξεργασία στοιχείων από το μηνιαίο πρόγραμμα ελέγχων και βαθμονομήσεων για το ΕΣΜΦΑ. Αναφορές περί
της ακρίβειας και λειτουργίας των μετρητικών διατάξεων των εγκαταστάσεων

•

Εισηγήσεις για αναβαθμίσεις και βελτιώσεις μετρητικού εξοπλισμού εγκαταστάσεων

•

Προτάσεις βελτίωσης δειγματοληψιών και αναλύσεων Χημείου Ρεβυθούσας.

•

Παρακολούθηση, συντήρηση, διαχείριση και αποκατάσταση προβλημάτων στα – εθνικής εμβέλειας - συστήματα
:
¾
¾
¾
¾
¾

SCADA (σύστημα τηλεποπτείας ),
FTS (σταθερό σύστημα επικοινωνιών),
LMR (ασύρματο σύστημα επικοινωνιών) ,
PABX (Σύστημα Τηλεφωνικών Κέντρων του ΕΣΦΑ) και
Καλωδίων Οπτικών Ινών

•

Κατασκευή και προγραμματισμός RTU για την προσωρινή τηλεποπτεία του σταθμού της AdG από το σύστημα
SCADA GCC/BCC

•

Συμμετοχή στις συσκέψεις, FAT και αποστολή προς τη Δ/νση Διαχείρισης Έργων διευκρινίσεων στα πλαίσια του
έργου “Telecommunication System Extension” (W.B.S./Contract No.: 20.00.04.201 – 1526/06)

•

Σύνδεση των Station Servers των σταθμών U-3430 M PPC Lavrio, U-3090 M PPC Keratsini και U-3570 M/R PPC
Komotini με τους Ιστορικούς Εξυπηρετητές του SCADA ώστε να λαμβάνονται τα υποστηρικτικά αρχεία
τιμολόγησης (αρχεία Excel)

•

Έλεγχος λειτουργίας τριών (3) Η/Υ στις εγκαταστάσεις της ΔΕΘ, οι οποίοι χρησιμοποιήθηκαν σαν τερματικοί
σταθμοί SCADA στο περίπτερο του ΔΕΣΦΑ

•

Καθορισμός του τελικού σχεδίου Σύμβασης Υποστήριξης του συστήματος SCADA Κέντρων Ελέγχου σε
συνεργασία με την κατασκευάστρια εταιρεία TELVENT

1.2 Θέματα Λειτουργίας & Συντήρησης του Εθνικού Συστήματος Φυσικού Αερίου (Ε.Σ.Φ.Α)

•

Βέλτιστη Λειτουργία & Συντήρηση (έκτακτη και προληπτική) όλων των εγκαταστάσεων του Ε.Σ.Μ.Φ.Α., των
Δικτύων Διανομής και των Σταθμών Σ.Α.Λ.Φ.Α. της Δ.ΕΠ.Α. Α.Ε.

•

Διαχείριση του Emergency Response Plan σε τοπικό ή γενικό επίπεδο - όποτε αυτό προκύπτει – σε συνεργασία
με το Κέντρο Ελέγχου & Κατανομής Φορτίου.

•

Εφαρμογή του ετήσιου προγράμματος προληπτικής συντήρησης όλων των ενσωματωμένων στο σύστημα
εγκαταστάσεων
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•

Συγγραφή διαδικασιών εκτέλεσης εργασίας

•

Προετοιμασία (Tie in), πλήρωση με αέριο και εκκίνηση λειτουργίας Μ/R Δρυμού

•

Πλήρωση με αέριο δικτύων μέσης πίεσης ΒΙΠΕ Κιλκίς

•

Πλήρωση με αέριο δικτύων χαμηλής πίεσης Ν.Σάντα – Παντελεήμονα

•

Hot tap Κατερίνη, πλήρωση με αέριο Μ/R Κατερίνης και δικτύου μέσης πίεσης Κατερίνης

•

Εκτέλεση εργασιών εσωτερικού ελέγχου κεντρικού αγωγού Ν. Μεσήμβρια – Πλαταμώνα (intelligent pigging)

•

Εκτέλεση εργασιών καθαρισμού (pigging) τμημάτων κεντρικού αγωγού και κλάδων Μαυρονέρι – Πάτημα , Πάτημα
– Λαύριο, Πάτημα – Σχιστό

•

Προετοιμασία, πλήρωση με αέριο και σύνδεση επέκτασης δικτύου μέσης πίεσης Δράμας

•

Πλήρωση με αέριο τμήματος δικτύου μέσης πίεσης Θήβας και σύνδεσή του με δίκτυο μέσης πίεσης Οινοφύτων

•

Σύνδεση (hot tap) κλάδου υψηλής πίεσης AdG

•

Πλήρωση με αέριο αγωγού υψηλής πίεσης Κομοτηνή – Κήποι

•

Gas - in και commissioning συνοριακού μετρητικού σταθμού Κήπων

•

Σύνδεση (Τie - in) κλάδου υψηλής πίεσης Κορίνθου

•

Αντικατάσταση δύο μονωτικών συνδέσμων κεντρικού αγωγού
εφαρμογή ειδικών μονώσεων.

•

Συμμετοχή στο σχολιασμό των σχεδιασμών των νέων εγκαταστάσεων του συστήματος

•

Σύνδεση νέων βιομηχανικών καταναλωτών σε δίκτυα μέσης και χαμηλής πίεσης.

•

Εκποιήσεις αδιακίνητων- άχρηστων υλικών. Εφαρμογή προγράμματος ανακύκλωσης υλικών.

•

Χωροταξικός επανασχεδιασμός και εξορθολογισμός αποθηκών.

•

Εγκατάσταση συστήματος τηλεποπτείας καθοδικής προστασίας.

•

Εφαρμογή συστήματος ψηφιακής συλλογής και διαχείρισης περιοδικών μετρήσεων καθοδικής προστασίας.

περιοχές Λιτόχωρου και Μακρυχωρίου και

1.3 Εγκαταστάσεις Υγροποιημένου Φυσικού Αερίου (Υ.Φ.Α)

•

Αεριοποίηση ποσοτήτων ΥΦΑ προς το Ε.Σ.Μ.Φ.Α. σύμφωνα με το ημερήσιο πρόγραμμα κατανομής του Κέντρου
Ελέγχου & Κατανομής Φορτίου
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•

Design Review των εγχειριδίων του έργου της επέκτασης, σχόλια, προτάσεις βελτίωσης

•

Πραγματοποιήθηκε η διαδικασία και η οργάνωση του decommissioning για τις ανάγκες της αναβάθμισης του
Σταθμού

•

Συμμετοχή στη φάση του commissioning, cool down and start up του Σταθμού

•

Συμμετοχή σε όλες τις φάσεις του έργου αναβάθμισης του Σταθμού και παρακολούθηση όλων των καθημερινών
εργασιών κατά τη διάρκεια εκτέλεσης του έργου

•

Δημιουργία Punch List, παρατηρήσεων, προτάσεων και επισημάνσεων για τη λειτουργικότητα των νέων
κατασκευών και του νέου εξοπλισμού

•

Παρελήφθησαν, εκφορτώθηκαν και αεριοποιήθηκαν συνολικά 36 φορτία LNG , μέσω διαφόρων πλοίων και
συγκεκριμένα :
¾ 25 φορτία LNG μέσω του πλοίου CENTURY ,
¾ 4 φορτία μέσω του πλοίου CHEICK AL MOKRANI και
¾ 7 spot φορτία από τα πλοία : ARCTIC, EDOUARD LD, LNG ELBA, GDF ENERGY, GALEOMMA ,
TENAGA SATU.

•

Πραγματοποιήθηκε η αδρανοποίηση, το gassing up και το cool down του CENTURY μετά από dry docking

•

Παρακολούθηση της Οικονομικής Λειτουργίας του Σταθμού

•

Έλεγχος της συμβατότητας πλοίων με την Προβλήτα της Ρεβυθούσας (GDF ENERGY, EDOUARD LD,
ANABELLA, TENAGA SATU, IBERICA KNUTSEN, PROVALYS, SCF POLAR, ELBA , κ.λ.π.)

•

Πρόταση για την κατασκευή νέας γραμμής για την ασφαλέστερη και αποτελεσματικότερη διεξαγωγή του gassing
up & cool down of vessels για την εμπορική αναβάθμιση του Σταθμού

•

Συμμετοχή σε ομάδα εργασίας για την συγγραφή της σύμβασης TPA στα πλαίσια της απελευθέρωσης της
αγοράς Φ.Α.

•

Συγγραφή κανονισμού μετρήσεων της εγκατάστασης με σκοπό την ενσωμάτωση στη σύμβαση χρήσης του
σταθμού εν όψη της απελευθέρωσης της αγοράς Φ.Α.
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•

Επίβλεψη του συστήματος περιβαλλοντικής διαχείρισης του Σταθμού ΥΦΑ, σύμφωνα με το πρότυπο ISO 14001.

•

Υπολογισμός και έκδοση του μηνιαίου κόστους λειτουργίας του Σταθμού ΥΦΑ

•

Έκδοση του εντύπου παραλαβής φορτίων ΥΦΑ, ποιοτικά και ποσοτικά χαρακτηριστικά φορτίων ΥΦΑ

•

Έκδοση μηνιαίου φύλλου κινήσεων αερίων (εισαγωγές, απόθεμα, εξαγωγές, ιδιοκατανάλωση).

•

Αναλύσεις καθημερινών δειγμάτων του αποθέματος ΥΦΑ των δεξαμενών, του αεριοποιημένου ΥΦΑ και των
αερίων των δεξαμενών του Σταθμού ΥΦΑ

•

Προγραμματισμός και εκτέλεση εργασιών προληπτικής συντήρησης σύμφωνα με τα εγχειρίδια συντήρησης του
Σταθμού και τα εγχειρίδια των κατασκευαστών του επιμέρους εξοπλισμού.

•

Εκτέλεση των εργασιών προληπτικής συντήρησης από το προσωπικό του σταθμού υπό την επίβλεψη
εξειδικευμένου τεχνικού προσωπικού των κατασκευαστών (π.χ. EBARA, IHI, FMC κλπ.) όπου είναι αναγκαίο.

•

Εργασίες επισκευαστικής συντήρησης – σε καθημερινή βάση - σε μηχ/κό, ηλεκ/κό και εξοπλισμό οργάνων

1.4 Θέματα Ασφάλειας & Υγιεινής, Ποιότητος, Προστασίας Περιβάλλοντος & Εξοικονόμησης Ενέργειας

•

Επιθεώρηση και διασφάλιση Ποιότητας :
¾ Ε. Σ.M.Φ. Α (Εθνικό Σύστημα Μεταφοράς Φ.Α.)
¾ Υ. Φ. Α.
¾ Έργων

•

Πιστοποίηση Συγκολλητών ΡΕ πανελλαδικά και προετοιμασία δημιουργίας εργαστηρίου συγκολλήσεων ΡΕ.

•

Διενέργεια Εσωτερικών Επιθεωρήσεων με έξυπνο ξέστρο τμημάτων του κεντρικού αγωγού μεταφοράς Υψηλής
πίεσης ΦΑ 30’’ από Ν. Μεσήμβρια έως Πλαταμώνα και από Πλαταμώνα έως Αμπελιά. Προετοιμασία νέου
διαγωνισμού

•

Παρακολούθηση και έλεγχος εφαρμογής υπαρχόντων Συστημάτων:
¾ ISO 14001
¾ OHSAS 18001
¾ ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9001

•

Συμμετοχή σε Ευρωπαϊκά Προγράμματα :
¾ ΝATURALHY (τεχνολογίες υδρογόνου)
¾ Περιορισμού του πληθυσμού των γλάρων του Τερματικού Σταθμού ΥΦΑ.
¾ Senergy (υπο έγκριση)
¾ Εμπορίας Ρύπων
¾ Integrity Analysis and Management System

32

•

Συμμετοχή στο Εθνικό Σύστημα Εναλλακτικής Διαχείρισης Αποβλήτων

•

Έλεγχος και Ανανέωση Ασφαλιστηρίων ΔΕΣΦΑ

•

Έκδοση Τεχνικών και Διοικητικών διαδικασιών.

•

Ανακύκλωση άχρηστων υλικών (ηλεκτρονικός εξοπλισμός, λαμπτήρες φωτισμού, χαρτιά, οχήματα, μπαταρίες,
κλπ)

•

Διενέργεια ασκήσεων , εκπαιδεύσεων και έλεγχων Ασφαλείας & Υγιεινής ΔΕΣΦΑ και Έργων

•

Συντονισμός και υποστήριξη Ιατρών εργασίας και Τεχνικών Ασφαλείας. Προμήθεια Πυρ/κου και Φαρμακευτικού
εξοπλισμού

•
•

Φύλαξη και Προστασία εγκατάστασης ΥΦΑ σε εφαρμογή των απαιτήσεων SOLAS X-2 και κώδικα ISPS
Σύστημα ασφαλείας για την πρόληψη ΒΑΜΕ (Βιομηχανικών Ατυχημάτων Μεγάλης Έκτασης) σύμφωνα με την
οδηγία SEVESO II. Συμμετοχή σε ομάδες εργασίες και διοργάνωση διημερίδας.

•

Αναβάθμιση συστημάτων επιτήρησης ΥΦΑ

•

Προετοιμασία και δημιουργία Κέντρου Εκπαίδευσης Πυρόσβεσης υγρών και στερεών καυσίμων

•

Ψηφιοποίηση 950.000 παλαιών εγγράφων (αλληλογραφία ,πιστοποιητικά συμβάσεις κ.α.) . Διαχείριση
Ηλεκτρονικών (EB-DOCMAN , Oracle ) και φυσικών εγγράφων , Συμβάσεων Προσφορών Μελετών
Πιστοποιητικών , Close Out Report , Ραδιογραφιών κλπ
Ελεγχος παραλαβή και διαχείριση Τελικών Τεχνικών Εγγράφων Εργων (Final Documentation Packages).
Διαχείριση ηλεκτρονικών εγγράφων για τη σύνδεση “EB-DOCMAN” με το σύστημα GIS.
Έλεγχος και παραλαβή αλληλογραφίας , συμβάσεων και διαγωνισμών από PMT

•

Ολοκλήρωση της αναθεώρησης τεχνικών προδιαγραφών έργων διανομής φυσικού αερίου για την μελέτη και
κατασκευή χαλύβδινων δικτύων μέσης πίεσης.

•

Ενεργός συμμετοχή στα κάτωθι:
¾ Ευρωπαϊκές επιτροπές προτυποποίησης
¾ Ολομέλεια του Sector Forum Gas Infrastucture
¾ Ειδικές επιτροπές εμπειρογνωμόνων του ΕΛΟΤ
¾ Επιτροπές εργασίας της MARCOGAZ

•

Συμμετοχή στην επιτροπή εργασίας για την σύνταξη εγχειριδίου λειτουργίας και συντήρησης εσωτερικών
εγκαταστάσεων Φ.Α με πίεση λειτουργίας έως και 1 bar.

•

Τεχνική υποστήριξη σε θέματα εφαρμογής των τεχνικών προδιαγραφών και της τεχνικής νομοθεσίας στους
διαγωνισμούς , στον βασικό σχεδιασμό , στην κατασκευή Έργων ,σε εκδόσεις αδειών , κλπ.

•

Μελέτη αναβάθμισης της πίεσης λειτουργίας του συστήματος μεταφοράς υψηλής πίεσης φυσικού αερίου
σύμφωνα με τις σύγχρονες πιθανοτικές μεθόδους ανάλυσης με αποτέλεσμα την ασφαλή μεταφορά μεγαλυτέρων
ποσοτήτων φυσικού αερίου στο υπάρχον σύστημα μεταφοράς.

33

•

•

Επεξεργασία του τεχνικού κειμένου για την αναθεώρηση τεχνικού κανονισμού «εσωτερικών εγκαταστάσεων
φυσικού αερίου με πίεση λειτουργίας άνω των 50 mbar και μέγιστη πίεση λειτουργίας έως και 16 bar» ΦΕΚ 236
Β/26.03.1997 με σκοπό την εφαρμογή των σχετικών Ευρωπαϊκών οδηγιών, των ευρωπαϊκών προτύπων και να
συμπεριληφθούν έργα με υψηλότερη πίεση δηλ. άνω των 16 bar, όπως εγκαταστάσεις συμπαραγωγής ηλεκτρικής
ενέργειας κλπ.
Γραμματεία της Ευρωπαϊκής επιτροπής προτυποποίησης φυσικού αερίου CEN/TC234 «Συστήματα παροχής
φυσικού αερίου» TG4 “Welding” αναθεώρηση του ευρωπαϊκού προτύπου ΕΝ12732, και συμμετοχή στις
συσκέψεις εργασίας του TG4.

1.5 Πρόγραμμα Δράσης Έτους 2008
Οι δραστηριότητες Λειτουργίας και Συντήρησης του Συστήματος Μεταφοράς Φυσικού Αερίου κατά το έτος 2008 είναι οι
ακόλουθες:
ΘΕΜΑΤΑ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΟΥ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ
ΠΡΩΤΟΓΕΝΕΙΣ & ΔΕΥΤΕΡΟΓΕΝΕΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ

•

Παρακολούθηση του θέματος της έγκρισης από τη ΡΑΕ της μεθοδολογίας καθορισμού χρεώσεων απορρεουσών
από διαδικασίες εξισορρόπησης Ε.Σ.Φ.Α.

•

Συμμετοχή στην διαμόρφωση του Κώδικα Διαχείρισης Ε.Σ.Φ.Α. έως την οριστικοποίηση και έκδοση του ως Υ.Α.

•

Υπογραφή σύμβασης προμήθειας ΥΦΑ με τη Δ.ΕΠ.Α. Α.Ε. για Σκοπούς Εξισορρόπησης

•

Κατάρτιση σύμβασης πρόσβασης τρίτων στο Τερματικό Σταθμό ΥΦΑ και έκδοση Υπουργικής Απόφασης.

•

Αναθεώρηση και τροποποίηση της υφιστάμενης Συμφωνίας Λειτουργίας μεταξύ Δ.Ε.Σ.Φ.Α., Δ.ΕΠ.Α. και
GAZEXPORT, στα πλαίσια της απελευθερωμένης αγοράς και των εφεξής διακριτών επιχειρησιακών ρόλων των
εταιριών Δ.Ε.Σ.Φ.Α. και Δ.ΕΠ.Α. και στα (τεχνικά) πλαίσια της αναβάθμισης του συστήματος μέτρησης του
Συνοριακού Μετρητικού Σταθμού Σιδηροκάστρου

•

Κατάρτιση συμβάσεων δευτερογενών υπηρεσιών προς τρίτους

•

Παραμετροποίηση και επικαιροποίηση λογισμικού υπολογισμού των τιμολογούμενων υπηρεσιών πρόσβασης
στο ΕΣΦΑ.

•

Υπογραφή των συμβάσεων Παροχής Υπηρεσιών προς την ΔΕΠΑ ΑΕ (υπηρεσίες Λ&Σ ΣΑΛΦΑ, Λ&Σ Δικτύων
Διανομής, αντιπροσώπευσης στους συνοριακούς μετρητικούς σταθμούς) .

•

Αναβάθμιση υλικού και λογισμικού, σύμφωνα με τις ανάγκες που θα δημιουργήσει η απελευθέρωση της αγοράς
φυσικού αερίου.

•

Έκδοση προδιαγραφών και τευχών δημοπράτησης έργου “ Λογισμικό Διαχείρισης Χρηστών Ε.Σ.Φ.Α .” (Gas
Contract Management System).

•

Κατάρτιση Κανονισμού Ηλεκτρονικού Συστήματος Συναλλαγών

•

Συντονισμός και επιμέλεια των εκδόσεων : Κανονισμού Μετρήσεων και Κανονισμού Πιστοποίησης Πλοίων.
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•

Κοστολόγηση Υπηρεσιών βασικής δραστηριότητας ΔΕΣΦΑ

•

Κοστολόγηση Δευτερογενών Υπηρεσιών.

•

Κοστολόγηση υπηρεσιών προς ΔΕΠΑ

•

Παρακολούθηση και διαχείριση υπογεγραμμένων Συμβάσεων μεταξύ ΔΕΣΦΑ και Τρίτων.

•

Παρακολούθηση, Διαχείριση και διεκπεραίωση θεμάτων και συμβάσεων διοικητικής μέριμνας και υποστήριξης
για τον χώρο της Δραστηριότητας Μεταφοράς.

•

Οικονομική και Διοικητική διαχείριση περιφερειακών (μικρών) ταμείων δαπανών διοικητικών & λειτουργικών
εξόδων, για τον χώρο της Δραστηριότητας Μεταφοράς

ΘΕΜΑΤΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ & ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΦΟΡΤΙΟΥ

•

Σύμβαση για τεχνική υποστήριξη (first-lever support) του συστήματος SCADA Κέντρων Ελέγχου

•

Σύμβαση για τεχνική υποστήριξη του συστήματος (first-level support) Σταθερών Τηλεπικοινωνιών (FTS)

•

Τεχνική υποστήριξη των Τηλεφωνικών Κέντρων των Κεντρικών Γραφείων.

•

Εκπαίδευση του προσωπικού μέσω εξειδικευμένων σεμιναρίων και συνεδρίων σε θέματα τηλεπικοινωνιών και
SCADA που σχετίζονται με τα αντίστοιχα συστήματα του ΔΕΣΦΑ.

•

Συμμετοχή στα ακόλουθα, μέσω παροχής τεχνικών συμβουλών & υποστήριξης που αφορούν θέματα
τηλεποπτείας & τηλεχειρισμών, επικοινωνιών και τιμολόγησης:
¾ Νέοι Μετρητικοί Σταθμοί
¾ Μεθοριακός Σταθμός Κήπων
¾ Αναβάθμιση DCS Στρυμονοχωρίου
¾ Συμπιεστής Ν. Μεσημβρίας

•

Μελέτες αναβάθμισης μετρητικών εξοπλισμών εγκαταστάσεων Ε.Σ.Φ.Α..

•

Οργάνωση και πιστοποίηση εργαστηρίου μετρολογίας και χημείου κατά ISO 17025.

•

Βαθμονομήσεις και έκδοση πιστοποιητικών μετρητικού εξοπλισμού.

•

Συμμετοχή σε διεργαστηριακές δοκιμές και auditing.

•

Συμμετοχή σε συνέδρια και εκπαιδευτικά προγράμματα.

•

Σύνταξη ετησίων προγραμμάτων εξισορρόπησης φορτίου και εργασιών συντήρησης ΕΣΦΑ

•

Συμμετοχή σε διεθνείς συσκέψεις σχετικές με τη διαδικασία διαμετακόμισης Φ.Α. προς το ΕΣΦΑ (dispatching
meetings).

•

Ανάπτυξη βάσης δεδομένων για την απόρριψη φορτίου σε καταστάσεις εκτάκτου ανάγκης.
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•

Ολοκλήρωση της αναβάθμισης του λογισμικού προσομοίωσης δικτύου σε πραγματικό χρόνο.

•

Εκπαίδευση σε οικονομικά θέματα, θέματα απελευθέρωσης αγοράς Φ.Α., τεχνικές πρόβλεψης καταναλώσεων και
προσομοίωσης δικτύων.

•

Συμμετοχή σε διεθνείς συσκέψεις σχετικές με τη διαδικασία διαμετακόμισης Φ.Α. προς το ΕΣΦΑ απο το
διαβαλκανικό σύστημα μεταφοράς αερίου από Ρωσία (dispatching meetings).

•

Εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία πίνακα απεικόνισης (αποτελούμενου από 7 οθόνες οπίσθιας προβολής)
στο Κέντρο Ελέγχου Πατήματος. Εργασίες διαρρύθμισης χώρου και φωτισμού.

•

Σύνδεση των κεντρικών βανών του αγωγού μεταφοράς με το σύστημα SCADA και απομακρυσμένη λειτουργία
τους από το Κέντρο Ελέγχου στο Πάτημα.
ΘΕΜΑΤΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ( Ε.Σ.Φ.Α.)
Κύριος Αγωγός Μεταφοράς και Κλάδοι Υψηλής Πίεσης – Υπέργειες εγκαταστάσεις
Προληπτική συντήρηση υπέργειων ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων σε διμηνιαία, εξαμηνιαία και ετήσια
βάση, με συγκεκριμένες λειτουργικές διαδικασίες.

•
•

Οπτικός έλεγχος του χώρου διέλευσης του αγωγού (Patrolling) σε ημερήσια βάση, εναέρια περιπολία σε μηνιαία
βάση και πεζή περιπολία σε ετήσια βάση.

•

Έλεγχος διαρροών αερίου με μηχανικά μέσα σε περιοχές 3ης & 4ης κατηγορίας και στις ειδικές διαβάσεις του
αγωγού μεταφοράς (διασταυρώσεις με άλλα συστήματα ή εμπόδια) σε εξαμηνιαία βάση

•

Εποπτεία, διαχείριση και έλεγχος χώρων διολίσθησης πρανών, σε συνεχιζόμενη βάση (μετρήσεις, ανάλυση,
συντήρηση, επέμβαση, …κλπ).
.

•

Σταθμοί Μέτρησης και Ρύθμισης Αερίου
Υλοποίηση προγραμματισμένης προληπτικής συντήρησης σε μηνιαία, τριμηνιαία και σε ετήσια βάση

•

Έλεγχος μετρητικών συστημάτων και συστημάτων τιμολόγησης αερίου, σε εβδομαδιαία και μηνιαία βάση

•

Έλεγχος εξακρίβωσης της ορθής λειτουργίας των διατάξεων που απαρτίζουν το σύστημα μέτρησης αερίου, σε
τριμηνιαία βάση

•

Γενική βαθμονόμηση των μετρητικών συστημάτων και των συστημάτων τιμολόγησης, σε μηνιαία, τετραμηνιαία
και εξαμηνιαία βάση (ανά περίπτωση)

•

Απομάστευση των μετρητικών δεδομένων για την τιμολόγηση του παραδοθέντος αερίου, σε μηνιαία βάση

•

Σύστημα Ενεργής Καθοδικής & Παθητικής Προστασίας του αγωγού μεταφοράς
Προγραμματισμένος έλεγχος και συντήρηση υπέργειων εγκαταστάσεων συστήματος (Μετρητικοί σταθμοί,
τροφοδοτικά, …κλπ)

•

Έλεγχος μονάδων τροφοδότησης ρεύματος προστασίας, σε τριμηνιαία βάση και απαραίτητες ρυθμίσεις.
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•

Αποκατάσταση και επισκευή διατάξεων σταθμών μέτρησης συστήματος Καθοδικής Προστασίας (Measuring
Posts)

•

Μετρήσεις On/Off και άλλων ειδικών παραμέτρων (ρεύμα γραμμής, αντίσταση αγωγού 50m, εναλλασσόμενης
ηλεκτρικής τάσεως, … κλπ), σε ετήσια βάση

•

Εκπόνηση σχεδίου μελέτης για την δημιουργία εργαστηρίου και πεδίου ερευνών /δοκιμών Κ/Π προσομοίωσης
Κ/Π και επιδράσεων DC, AC

•

Επέκταση του συστήματος τηλεποπτείας καθοδικής προστασίας.

•

Δίκτυα διανομής αερίου (Μέση και Χαμηλή Πίεση)
Έλεγχος εγκαταστάσεων δικτύων – βανοστάσια υπέργεια και υπόγεια, σε εβδομαδιαία βάση

•

Εκτέλεση προγράμματος προληπτικής συντήρησης εγκαταστάσεων, σε εξαμηνιαία βάση

•

Έλεγχος ενεργού συστήματος καθοδικής προστασίας δικτύου Μέσης Πίεσης, μετρήσεις και αξιολόγηση αυτών –
επιδιορθωτικές ενέργειες

•

Σταθμοί Μέτρησης και Ρύθμισης Βιομηχανικών πελατών
Έλεγχος και επιτήρηση λειτουργίας σταθμών σε εβδομαδιαία βάση

•

Προληπτική συντήρηση βάση προγράμματος, σε εξαμηνιαία βάση

•

Διενέργεια διαδικασίας βαθμονόμησης μετρητικού συστήματος σταθμών, σε ετήσια βάση

•

Απομάστευση μετρητικών δεδομένων τιμολόγησης και επεξεργασία αυτών, σε μηνιαία βάση

Αναβάθμιση – Επέκταση εγκαταστάσεων Ε.Σ.Μ.Φ.Α.
Οι ακόλουθες εργασίες προγραμματίζονται στα πλαίσια των αναγκών που έχουν προκύψει κατά την λειτουργία των
συστημάτων και έχουν αξιολογηθεί ως απαραίτητα για την διασφάλιση της εύρυθμης λειτουργίας και της ασφάλειας
του ΕΣΦΑ.

•

Έλεγχος μονωτικών συνδέσμων στον κύριο αγωγό μεταφοράς
¾ Σειρά μετρήσεων και δοκιμών για την επιβεβαίωση της ορθής λειτουργίας των νέων μονωτικών συνδέσμων

•

Ολοκλήρωση επέκτασης δυναμικότητας σταθμού Ρύθμισης Άνω Λιοσίων στην Β’ Φάση σχεδιασμού και έναρξη
λειτουργίας
¾ Προμήθεια και εγκατάσταση 3ης γραμμής αερίου και διατάξεων
¾ Τροποποίηση του λογισμικού διαχείρισης του σταθμού και δοκιμές καλής λειτουργίας

•

Ολοκλήρωση επέκτασης δυναμικότητας σταθμού Μέτρησης Αγ.Τριάδος στην Β’ Φάση σχεδιασμού και έναρξη
λειτουργίας

•

Θέση σε λειτουργία νέου βανοστασίου ΕΣΦΑ για την τροφοδότηση του σταθμού Μ/R MPTS Θήβας και την
εξασφάλιση εκατέρωθεν παροχής στην Μονάδα ηλεκτροπαραγωγής «ΗΡΩΝ»
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Παραλαβή και έναρξη λειτουργίας επεκτάσεων του Ε.Σ.Μ.Φ.Α.
Κατά την περίοδο του έτους 2008, σύμφωνα με το πρόγραμμα ανάπτυξης και την πρόοδο των εργασιών των νέων
έργων, η ΔΛΣ θα έχει να παραλάβει και να θέσει σε λειτουργία τα ακόλουθα νέα τμήματα του ΕΣΦΑ

•

Παραλαβή και ενεργοποίηση νέων σταθμών Μέτρησης και Ρύθμισης Βιομηχανικών Πελατών στην περιοχή
Οινοφύτων

•

Παραλαβή και ενεργοποίηση νέων τμημάτων δικτύου Χαμηλής Πίεσης στην περιοχή των Οινοφύτων

•

Παραλαβή και ενεργοποίηση νέων σταθμών Μέτρησης και Ρύθμισης Βιομηχανικών Πελατών Χαμηλής Πίεσης
στην περιοχή Οινοφύτων

•

Παραλαβή και ενεργοποίηση δικτύου Μέσης Πίεσης και σταθμού Μέτρησης και Ρύθμισης στην περιοχή Θήβας.

•

Παραλαβή και ενεργοποίηση νέων τμημάτων χαλύβδινου δικτύου Μέσης Πίεσης στην Βιομηχανική Περιοχή
Θήβας

•

Παραλαβή και λειτουργία Μετρητικού Σταθμού Motοr- Oil

•

Παραλαβή και λειτουργία Μετρητικού Σταθμού AdG

•

Παραλαβή και λειτουργία αναβαθμισμένων Σταθμών Μ-Αγ. Τριάδα και R Λιοσίων

•

Παραλαβή και ενεργοποίηση αγωγού υψηλής πίεσης κλάδου Κορίνθου

•

Παραλαβή και ενεργοποίηση νέων τμημάτων δικτύου μέσης και χαμηλής πίεσης στην ευρύτερη περιοχή Λαμίας

•

Παραλαβή και ενεργοποίηση νέων σταθμών Μέτρησης και Ρύθμισης Βιομηχανικών Πελατών στην περιοχή
Λαμίας

•

Παραλαβή και ενεργοποίηση σταθμού Μέτρησης και Ρύθμισης (70/19 bar) - τροφοδοσίας δικτύου Μέσης Πίεσης
περιοχής Λαμίας

•

Παραλαβή και ενεργοποίηση κλάδου υψηλής πίεσης κεντρικής Θεσσαλίας (προς Τρίκαλα και Καρδίτσα)

•

Παραλαβή και ενεργοποίηση σταθμού Μέτρησης για την τροφοδοσία της ηλεκτροπαραγωγικής μονάδος των
ΕΛΠΕ, την ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε

•

Παραλαβή και ενεργοποίηση νέων σταθμών Μέτρησης και Ρύθμισης Βιομηχανικών Πελατών στην περιοχή Κιλκίς
και Κατερίνης.

•

Παραλαβή και ενεργοποίηση σταθμών Μέτρησης και Ρύθμισης βιομηχανικών πελατών στην περιοχή Ξάνθης,
Αλεξανδρούπολης, Κομοτηνής και Δράμας.

•

Παραλαβή και ενεργοποίηση σταθμού Μέτρησης και Ρύθμισης (70/19 bar) - τροφοδοσίας δικτύου Μέσης Πίεσης
περιοχών Αλεξανδρούπολης και Ξάνθης.
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•

Κατασκευή και εγκατάσταση νέου / αναβαθμισμένου συστήματος μέτρησης και γραμμής παράκαμψης
συνοριακού Μετρητικού Σταθμού Σιδηροκάστρου

•

Παραλαβή και ενεργοποίηση Μετρητικού Σταθμού 70/19 Σερρών

•

Παραλαβή και ενεργοποίηση επεκτάσεων δικτύου Μέσης και Χαμηλής Πίεσης περιοχής Σερρών

•

Παραλαβή και ενεργοποίηση σταθμών Μέτρησης και Ρύθμισης βιομηχανικών πελατών στην περιοχή Σερρών

•

•

Εργασίες εσωτερικού καθαρισμού αγωγού υψηλής πίεσης
Διενέργεια εργασιών εσωτερικού καθαρισμού στα τμήματα του αγωγού υψηλής πίεσης :
 Σταθμός SCR Πάτημα – Λιόσια, Λιόσια – Λαύριο
 Σταθμός SCR Μαυρονερίου – Πατήματος
 Σταθμός SCR Αγ.Τριάδα-Πατήματος.
Θέματα Διαχείρισης Ζώνης Διέλευσης Αγωγού (R.O.W.)
Εργασίες αποκατάστασης καθιζήσεων κατά μήκος της Ζώνης Διέλευσης του Αγωγού Μεταφοράς

•

Υδραυλική μελέτη και εφαρμογής της για την αποστράγγιση υδάτων στις περιοχές Σκαμνού Φθιώτιδας και
Αιγάνης Λάρισας.

•
•

Υδραυλική μελέτη και εφαρμογής της για την διευθέτηση του ποταμού Ασωπού στην περιοχή Ηράκλεια
Φθιώτιδας.
Εργασίες αποκατάστασης σήμανσης του αγωγού μεταφοράς

•

Εργασίες νέας χάραξης και αλλαγή όδευσης του ΚΑΦΑ στην περιοχή του Πλαταμώνα
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΥΓΡΟΠΟΙΗΜΕΝΟΥ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ (Υ.Φ.Α.)

•

Διεξαγωγή του Performance Test του Σταθμού στη νέα δυναμικότητα αεριοποίησης ΥΦΑ των 1000 m3/h και 1250
m3/h

•

Παραλαβή και λειτουργία του νέου εξοπλισμού και νέων συστημάτων από το έργο αναβάθμισης του
Σταθμού

•

Design Review και συμμετοχή στο έργο Power Integration System 15MW

•

Εκπαίδευση και εξοικείωση στον χειρισμό του νέου ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού του Σταθμού
και ολόκληρου του προσωπικού του Τμήματος Λειτουργίας ΥΦΑ

•

Μελέτη, προτάσεις για την βέλτιστη οικονομοτεχνική λειτουργία του νέου εξοπλισμού σε συνδυασμό με τον
υπάρχοντα εξοπλισμό

•

Αναθεώρηση των ισοζυγίων του σταθμού με την εισαγωγή του νέου εξοπλισμού
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•

Αναβάθμιση των μετρητικών και αναλυτικών συστημάτων για τον υπολογισμό των ποσοτήτων εκφόρτωσης,
αποθήκευσης και αεριοποίησης, μέσω ανεξάρτητου οργανισμού πιστοποίησης χημικών εργαστηρίων.

•

Συνεχής εκπαίδευση και κατάρτιση του προσωπικού

•

Συνέχιση όλων των καθορισμένων καθημερινών διαδικασιών για την ασφαλή και αποτελεσματική λειτουργία του
Σταθμού ΥΦΑ

•

Συνέχιση του προγραμματισμού και της εκτέλεσης προληπτικής και επισκευαστικής

συντήρησης του

εξοπλισμού.

•

ΘΕΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ & ΥΓΙΕΙΝΗΣ, ΠΟΙΟΤΗΤΟΣ, ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΕΞΟ ΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ
ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
Κατασκευή και εκκίνηση λειτουργίας Κέντρου Πυρόσβεσης Φυσικού Αερίου στον ΥΦΑ

•

Συντήρηση συστήματος πυρασφαλείας εγκαταστάσεων Μεταφοράς.

•

Αντικατάσταση Συστήματος NAF

•

Αναγόμωση Φορητών Πυροσβεστήρων μετά από ασκήσεις.

•

Αναβάθμιση Συστημάτων Ασφαλείας Εγκαταστάσεων Ε.Σ.Μ.Φ.Α.

•

Σύμβαση Αστεροσκοπείου Αθηνών για Σεισμική Παρακολούθηση του ελληνικού χώρου.

•

Διαδικασία Προετοιμασίας Εφαρμογής Σ.Π.Δ. & ΣΔΠ (ISO 14001 & 9001) σε όλες τις Εγκαταστάσεις

•

Πιστοποίηση Συστημάτων Διαχείρισης Ποιότητας

•

Σύμβαση ΕΜΠ (ΕΜΠΟΡΙΑ ΡΥΠΩΝ)

•

Διαπίστευση από ΕΣΥΔ για την εφαρμογή της Ευρωπαϊκής οδηγίας 2003/87/EC για τον περιορισμό εκπομπών
CO2

•

Λογισμικό παρακολούθησης Συστημάτων Διαχείρισης

•

Πρόγραμμα Ελέγχου Πληθυσμού Γλάρων Ρεβυθούσας.

•

Αναθεώρηση ΓΕΕΚ – Σύνταξη Μελετών ΑΤΕΧ

•

Καθορισμός πολιτικών και εφαρμογή ανακύκλωσης.

•

Πιστοποιήσεις Εσωτερικών Επιθεωρητών κατά OHSAS 18001

•

Integrity Management (Διαχείριση Ακεραιότητας Αγωγού)

•

Ασφαλίσεις Παγίων Περιουσιακών Στοιχείων. Ασφάλιση Προσωπικού.
Υπηρεσιών Ασφαλιστικών Συμβολαίων

Ασφαλίσεις Οχημάτων.

Παροχή
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•

Πραγματοποίηση ετήσιου προγράμματος επιθεώρησης εξοπλισμού στο Εθνικό Σύστημα Φ.Α. (Ε.Σ.Φ.Α.)

•

Επιτήρηση προγράμματος επιθεώρησης κατασκευής νέων έργων, προμηθειών & εσωτερικών εγκαταστάσεων
βιομηχανιών

•

Προετοιμασία και εφαρμογή προγράμματος εσωτερικής επιθεώρησης (intelligent pigging) στα τμήματα:
¾ Μαυρονέρι – Πάτημα – Αγία Τριάδα, συνολικού μήκους 114km & διάμετρο 30’’
¾ Κλάδο Λαυρίου, συνολικού μήκους 100km & διάμετρο 30’’

•

Εκπαίδευση και Πιστοποίηση Επιθεωρητών

•

Πιστοποιήσεις συγκολλητών ΡΕ για τα δίκτυα χαμηλής πίεσης και τους παροχετευτικούς αγωγούς ΡΕ

•

Δημιουργία Κέντρου Εκπαίδευσης Συγκολλητών – Χειριστών ΡΕ

•

Υλοποίηση υγιεινής και ασφάλειας σύμφωνα με το πρότυπο ΕΝ 1801 (OHSAS 18001)

•

Προγραμματισμός και εκτέλεση προγράμματος ασκήσεων σε όλες τις εγκαταστάσεις του Ε.Σ.Φ.Α. , βάσει
συγκεκριμένων σεναρίων

•

Εκπαίδευση προσωπικού σε θέματα Υγιεινής & Ασφάλειας

•

Πλήρης εφαρμογή απαιτήσεων SOLAS X-2 και κώδικα ISPS για το ΥΦΑ

•

Λειτουργία και αναβάθμιση του συστήματος επιτήρησης στην Αγ. Τριάδα

•

Λειτουργία και αναβάθμιση του εξοπλισμού επιτήρησης εγκαταστάσεων (CCTV, anti-intrusion system) στη
Ρεβυθούσα

•

Αναθεωρήσεις τεχνικών προδιαγραφών έργων διανομής φυσικού αερίου για την μελέτη και κατασκευή
χαλύβδινων δικτύων μέσης πίεσης.

•

Ενεργός συμμετοχή στην ολομέλεια της Ευρωπαϊκής επιτροπής προτυποποίησης φυσικού αερίου CEN/TC234
«Συστήματα παροχής φυσικού αερίου», και στην ολομέλεια του Sector Forum Gas Infrastructure
Γραμματεία της Ευρωπαϊκής επιτροπής προτυποποίησης φυσικού αερίου CEN/TC234 «Συστήματα παροχής
φυσικού αερίου» TG4 “Welding”

•

Συμμετοχή στην ειδική τεχνική επιτροπή εμπειρογνωμόνων του ΕΛΟΤ για την εφαρμογή του ΦΕΚ 1730,
09.12.2005 «καθορισμός συμπληρωματικών μέτρων για την εφαρμογή του Κανονισμού εσωτερικών
εγκαταστάσεων φυσικού αερίου με πίεση λειτουργίας έως και 1 bar (ΚΥΑ. Δ3/11346/30.6.2003-ΦΕΚ
963/Β/15.7.2003)», και στην Τεχνική Επιτροπή Φ.Α. 84 του ΕΛΟΤ.

•

Τεχνική υποστήριξη, ως απαιτείται, σε θέματα εφαρμογής των τεχνικών προδιαγραφών νέων έργων στους
διαγωνισμούς και στον βασικό σχεδιασμό.

•

Ολοκλήρωση μελέτης αναβάθμισης (σύμβαση ADVANTICA) της πίεσης λειτουργίας του συστήματος μεταφοράς
υψηλής πίεσης φυσικού αερίου σύμφωνα με τις σύγχρονες πιθανοτικές μεθόδους ανάλυσης με αποτέλεσμα την
ασφαλή μεταφορά μεγαλυτέρων ποσοτήτων φυσικού αερίου στο υπάρχον σύστημα μεταφοράς.
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•

Εκπόνηση των νέων τεχνικών προδιαγραφών για τα έργα μεταφοράς (υψηλής πίεσης) φυσικού αερίου,
εφαρμόζοντας τα Ευρωπαϊκά πρότυπα, σύμφωνα με τις απαιτήσεις του άρθρου 10 του ΠΔ 57/2000 (Οδηγία
93/38/ΕΟΚ).

•

Διοργάνωση, προετοιμασία τεχνικών εγγράφων και διενέργεια συσκέψεων συντονιστικών για την εισαγωγή
αερίου σε νέα τμήματα του συστήματος και σύνδεση τους με το ήδη πιστοποιημένο σύστημα.

•

Συμμετοχή στις επιτροπές εργασίας της MARCOGAZ, σύσκεψη εργασίας 15-16/10/2007 για «βιομηχανικές
εσωτερικές εγκαταστάσεις φ.α.» απαραίτητο για τον κανονισμό που πρέπει να ολοκληρώσουμε. Προεδρία της
MARCOGAZ Standing Committee Gas Infrastructure, καθώς και άλλες συσκέψεις εργασίας της επιτροπής
Standing Committee Gas Utilization.

•

Διαχείριση Ηλεκτρονικών εγγράφων και αλληλογραφίας των έργων. Παράδοση Τελικών Τεχνικών Εγγράφων
Έργων (Final Documentation Packages). Ολοκλήρωση ηλεκτρονικού αρχείου Final Documentation Packages

•

Συμμετοχή στο Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Senergy-WP7

2. ΕΡΓΑ-ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ
ΕΡΓΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΣΦΑ
ΕΡΓΑ ΚΠΣ ΙΙ
ΕΡΓΑ ΔΕΣΦΑ


Κτίριο Λειτουργίας & Συντήρησης Βιστωνίδας Ξάνθης
Η διαδικασία Φιλικού Διακανονισμού δεν κατέληξε σε συμφωνία.

ΕΡΓΑ ΔΕΠΑ


Κλάδος Μέσης Πίεσης ΝΟΤΙΟΣ Α’
Ολοκληρώθηκε η διαδικασία της Διαιτησίας.

ΕΡΓΑ ΚΠΣ ΙΙΙ
Έργα ευθύνης PROJECT MANAGER με βάση τη Σύμβαση 1535/06
Από τον Απρίλιο του 2002 έχει εγκατασταθεί η εταιρεία PENSPEN Ltd για την διοίκηση δεκαπέντε (15) κατ’ αρχήν και στην
συνέχεια άλλων δώδεκα (12) έργων. Κατά την πορεία υλοποίησης, το ένα από τα έργα αυτά (Μέση Πίεση - Οινόφυτα Β’)
διαχωρίστηκε σε δύο επιμέρους έργα (Οινόφυτα-Χαλκίδα και Οινόφυτα-Σχηματάρι-Ριτσώνα [Φάση Β’]).
Μετά από διαγωνισμό, την διοίκηση των παραπάνω συνεχιζόμενων έργων ανέλαβε η Κοινοπραξία PENSPEN Ltd – C&M
Engineering S.A., τον Δεκέμβριο 2006 ενώ στο αντικείμενο του Project Manager προστέθηκαν εικοσιδύο (22) ακόμη έργα
με έναρξη ισχύος από τον Απρίλιο 2007.
Τα πενήντα (50) συνολικά έργα συγχρηματοδοτούνται στο πλαίσιο του ΚΠΣ ΙΙΙ.
Από τα έργα αυτά είκοσι (20) είναι έργα ΔΕΣΦΑ και εικοσιεννέα (29) είναι έργα ΔΕΠΑ, ενώ το έργο «Βελτίωση του
Συστήματος Αντικεραυνικής Προστασίας» περιλαμβάνει τμήμα που αφορά στον Αγωγό Μεταφοράς Φυσικού Αερίου, που
είναι έργο ΔΕΣΦΑ και τμήμα που αφορά στον Σταθμό CNG Άνω Λιοσίων που είναι έργο ΔΕΠΑ.
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Για τα έργα ΔΕΣΦΑ, ο ΔΕΣΦΑ έχει την τελική ευθύνη διαχείρισής τους. Για τα έργα ΔΕΠΑ, ο ΔΕΣΦΑ παρείχε Υπηρεσίες
Διαχείρισης των έργων μέσω ιδιωτικού συμφωνητικού που υπεγράφη με την ΔΕΠΑ.
Στο τέλος του 2007 τα παραπάνω έργα βρίσκονταν σε διάφορες φάσεις, όπως περιγράφεται παρακάτω:
ΕΡΓΑ ΔΕΣΦΑ
Έργα σε φάση σχεδιασμού ή δημοπράτησης
1/

Εγκατάσταση Σταθμού M/R για την τροφοδότηση του Δικτύου Διανομής στην περιοχή Καλαμάκι –
Αγ. Θεόδωροι Ν. Κορινθίας
Ο Βασικός Σχεδιασμός έχει ολοκληρωθεί από το 2006. Ζητήθηκε προσφορά από τον Ανάδοχο του 2ου
Group των M/R, προκειμένου να ανατεθεί το έργο με χρήση της προαίρεσης του αντίστοιχου
διαγωνισμού. Η προσφορά κρίθηκε ασύμφορη και το έργο θα συμπεριληφθεί στο 3ο Group των M/R,
των οποίων ο διαγωνισμός αναμένεται να ξεκινήσει εντός του 2008. Με βάση τον νέο προγραμματισμό,
το έργο δεν προβλέπεται να συγχρηματοδοτηθεί από το ΚΠΣ ΙΙΙ.
Έργα στη φάση της Κατασκευής

2/

Τηλεχειρισμός Βανών Συστήματος Μεταφοράς
Η εγκατάσταση των εικοσιένα (21) ενεργοποιητών (actuators) για τις βάνες, ξεκίνησε τον Φεβρουάριο
του 2005 και ολοκληρώθηκε τον Σεπτέμβριο του 2005. Εντός του 2008 προβλέπεται να εγκατασταθούν οι
υπόλοιποι πέντε (5) ενεργοποιητές, δεδομένου ότι εντός του 2007 ολοκληρώθηκε ο ελληνοτουρκικός
αγωγός [οπότε θα πρέπει να εγκατασταθούν τέσσερις (4) ενεργοποιητές] και ο Αγωγός Υψηλής Πίεσης
Μαυρονέρι – Αντίκυρα [οπότε θα πρέπει να εγκατασταθεί ένας (1) ενεργοποιητής].

3/

Αναβάθμιση του Μετρητικού Στρυμονοχωρίου
Το έργο έχει αρχίσει να υλοποιείται από το 2006.
Η ολοκλήρωσή του καθυστερεί σε σχέση με την συμβατική και αναμένεται να πραγματοποιηθεί εντός του
2008.

4/ Κατασκευή Αγωγού Υψηλής Πίεσης προς Κόρινθο (Σύνδεση με Motor Oil)
Το έργο ξεκίνησε να υλοποιείται από το 2006.
Η ολοκλήρωσή του καθυστερεί σε σχέση με την συμβατική και αναμένεται να πραγματοποιηθεί εντός του
2008 αφού δοθεί η σχετική άδεια από την Αρχαιολογική Υπηρεσία για την εγκατάσταση του τμήματος
του Αγωγού, μήκους περίπου 300m, όπου προέκυψαν αρχαιολογικού ενδιαφέροντος ευρήματα.
5/ Εγκατάσταση Μετρητικού Σταθμού για την τροφοδότηση της Motor Oil
Το έργο περιλαμβάνεται στη 2η ομάδα Σταθμών M/R και η υλοποίησή του ξεκίνησε το 2006.
Η ολοκλήρωσή του καθυστερεί σε σχέση με την συμβατική και αναμένεται να πραγματοποιηθεί εντός
του 2008.
6/

Εγκατάσταση Σταθμού M/R για την τροφοδότηση του Δικτύου Διανομής Θήβας
Το έργο είναι σε εξέλιξη.
Ολοκλήρωση κατασκευής με καθυστέρηση εντός του 2008. Προβλέπεται παράλληλα η εκτέλεση
εργασιών για την κατασκευή και εγκατάσταση βανοστασίου Υψηλής Πίεσης στη Θήβα και σύνδεση με
κυρίως τον αγωγό "εν θερμώ" (hot tapping).

7/

Εγκατάσταση Σταθμού M/R για την τροφοδότηση του Δικτύου Διανομής Ξάνθης
Το έργο είναι σε εξέλιξη.
Ολοκλήρωση κατασκευής με καθυστέρηση εντός του 2008.

8/

Εγκατάσταση Σταθμού M/R για την τροφοδότηση του Δικτύου Διανομής Σερρών
Το έργο είναι σε εξέλιξη.
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Ολοκλήρωση κατασκευής με καθυστέρηση εντός του 2008.
9/

Εγκατάσταση Σταθμού M/R για την τροφοδότηση του Δικτύου Διανομής Κομοτηνής
Το έργο είναι σε εξέλιξη.
Ολοκλήρωση κατασκευής με καθυστέρηση εντός του 2008.

10/

Εγκατάσταση Σταθμού M/R για την τροφοδότηση του Δικτύου Διανομής Λαμίας
Υπάρχει πρόβλημα ιδιοκτησίας οικοπέδου για την ανέγερση του Σταθμού.
Εφόσον εκδοθεί η οικοδομική άδεια μέχρι τον Μάρτιο του 2008, προβλέπεται ολοκλήρωση της
κατασκευής το φθινόπωρο του 2008.

11/

Εγκατάσταση Σταθμού M/R για την τροφοδότηση του Δικτύου Διανομής Αλεξανδρούπολης
Το έργο περιλαμβάνεται στο 2ο Group M/R. Η σύμβαση κατασκευής έχει υπογραφεί από τον Ιούλιο του
2006. Εκκρεμεί η έκδοση της οικοδομικής άδειας ενώ καθυστερεί η ολοκλήρωση του Βασικού
Σχεδιασμού.
Το έργο αναμένεται να ολοκληρωθεί εντός του 2008.

12/

Αναβάθμιση του Μετρητικού Σταθμού Αγ. Τριάδος
Ο διαγωνισμός ολοκληρώθηκε εντός του 2007. Το έργο έχει ήδη αρχίσει να υλοποιείται με την εκπόνηση
του Λεπτομερούς Σχεδιασμού και την Προμήθεια Εξοπλισμού, παρόλο που εκκρεμεί η υπογραφή της
σύμβασης κατασκευής.
Το έργο αναμένεται να ολοκληρωθεί εντός του 2008.

13/

Αναβάθμιση Ρυθμιστικού Σταθμού Άνω Λιοσίων
Ο διαγωνισμός ολοκληρώθηκε εντός του 2007. Το έργο έχει ήδη αρχίσει να υλοποιείται με την εκπόνηση
του Λεπτομερούς Σχεδιασμού και την Προμήθεια Εξοπλισμού, παρόλο που εκκρεμεί η υπογραφή της
σύμβασης κατασκευής.
Το έργο αναμένεται να ολοκληρωθεί εντός του 2008.
Έργα που περατώθηκαν μέχρι και το τέλος του 2007

14/

Εγκατάσταση Μετρητικού Σταθμού στα Ελληνοτουρκικά σύνορα
Η υλοποίηση του έργου ξεκίνησε το 2005 και ολοκληρώθηκε τον Ιούνιο του 2007.

15/

Κατασκευή Αγωγού Υψηλής Πίεσης Κομοτηνή – Αλεξανδρούπολη-Ε/Τ Σύνορα
Η Φάση Ι (τμήμα Αλεξανδρούπολη – Κήποι) ολοκληρώθηκε τον Αύγουστο 2007.
Η Φάση ΙΙ (τμήμα Κομοτηνή - Αλεξανδρούπολη) ολοκληρώθηκε τον Αύγουστο 2007.
Η Διάβαση του Έβρου ποταμού με την μέθοδο της διάτρησης ολοκληρώθηκε τον Αύγουστο 2007.
Το σύστημα περιλαμβανομένου του Μετρητικού Σταθμού Ε/Τ Συνόρων παρέλαβε τις πρώτες ποσότητες
Φυσικού Αερίου από την Τουρκία τον Νοέμβριο του 2007.

16/

Βελτίωση του Συστήματος Αντικεραυνικής Προστασίας του Αγωγού Μεταφοράς Φ.Α.
Το έργο ξεκίνησε τον Νοέμβριο 2003 και ολοκληρώθηκε τον Ιούνιο του 2005.
Το έργο παρελήφθη οριστικά τον Δεκέμβριο 2007 αλλά εκκρεμεί το κλείσιμο της σύμβασης Επίβλεψης
του έργου.

17/

Αναβάθμιση του συστήματος Τηλεποπτείας & Τηλεχειρισμών του Εθνικού Συστήματος
Μεταφοράς Φ.Α.
Η υλοποίηση του έργου ξεκίνησε τον Σεπτέμβριο του 2004 ενώ το νέο σύστημα εγκαταστάθηκε και
λειτουργεί από τον Νοέμβριο του 2005.
Το έργο ολοκληρώθηκε τον Ιούνιο του 2006 και η προσωρινή παραλαβή έγινε το Δεκέμβριο του 2006.
Εκκρεμεί η οριστική παραλαβή του και το κλείσιμο της σύμβασης Επίβλεψης του έργου.

18/

Εγκατάσταση Σταθμού M/R για την τροφοδότηση της ΒΙ.ΠΕ. Λάρισας
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Το έργο υλοποιήθηκε μέσω της υφιστάμενης σύμβασης για την πρώτη
Μετρητικών/Ρυθμιστικών Σταθμών. Ο σταθμός είναι σε λειτουργία από τον Μάιο 2005.

ομάδα

19/

Εγκατάσταση Σταθμού M/R για την τροφοδότηση του Δικτύου Διανομής Δράμας
Το έργο ολοκληρώθηκε τον Μάρτιο του 2007. Ο σταθμός παρέχει αέριο από τον Αύγουστο του 2006.

20/

Εγκατάσταση Σταθμού M/R για την τροφοδότηση του Δικτύου Διανομής Κιλκίς
Το έργο ολοκληρώθηκε τον Ιανουάριο του 2007.

21/

Εγκατάσταση Σταθμού M/R για την τροφοδότηση του Δικτύου Διανομής Κατερίνης
Το έργο ολοκληρώθηκε τον Οκτώβριο του 2007.

των

Για κάποια από τα έργα αυτά, κατά τη διάρκεια της περιόδου αναφοράς, οι αρμόδιες υπηρεσίες ασχολήθηκαν με τη
διαχείριση των συμβάσεων έως το κλείσιμό τους.
ΕΡΓΑ ΔΕΠΑ
Έργα σε φάση σχεδιασμού ή δημοπράτησης
1/

Επέκταση Δικτύου Διανομής για Βιομηχανικούς Καταναλωτές Οινόφυτα - Χαλκίδα
Στις αρχές του 2005 ματαιώθηκε ο αρχικός διαγωνισμός για το έργο Μέσης Πίεσης. Κατόπιν
οριστικοποιήσεως της όδευσης του Αγωγού Υψηλής Πίεσης απ’ ευθείας προς Αλιβέρι, αποφασίστηκε η
επανεργοποίηση του Έργου Μέσης Πίεσης προς Οινόφυτα-Χαλκίδα (Εύβοια) με βάση, στο μεγαλύτερο
τμήμα του, τον αρχικό σχεδιασμό. Ο αναθεωρημένος Βασικός Σχεδιασμός του δικτύου ολοκληρώθηκε
εντός του 2006. Για το τμήμα του αγωγού από Χαλκίδα προς Βασιλικό και Αρτάκη Ευβοίας
προκηρύχθηκε διεθνής ανοικτός διαγωνισμός, στον οποίο όμως δεν υποβλήθηκαν προσφορές. Το έργο
ανατέθηκε στην Κοινοπραξία J&P – AVAX αλλά εκκρεμεί η υπογραφή της σύμβασης. Είναι σε εξέλιξη οι
διαπραγματεύσεις με την κοινοπραξία STROYTRANSGAS-PROMETHEUS GAS για την ανάθεση της
κατασκευής του τμήματος Οινόφυτα-Χαλκίδα. Το έργο έχει ενταχθεί στο ΚΠΣ ΙΙΙ αλλά προβλέπεται να
υλοποιηθεί στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2007-2013.
Έργα στη φάση της Κατασκευής

2-5/

Σύνδεση των Νοσοκομείων Σερρών, Ξάνθης και Κομοτηνής – Επέκταση του Δικτύου Διανομής για
Βιομηχανικούς Καταναλωτές στην ΒΙ.ΠΕ. Ξάνθης
Η υλοποίηση του έργου ξεκίνησε εντός του 2007 και προβλέπεται να ολοκληρωθεί εντός του 2008.

6-7/

Εγκατάσταση Δικτύων Διανομής στην περιοχή της Αλεξανδρούπολης για Βιομηχανικούς
Καταναλωτές και για Καταναλωτές του Οικιακού & Τριτογενή Τομέα – Σύνδεση Νοσοκομείου
Αλεξανδρούπολης
Η υλοποίηση του έργου ξεκίνησε με καθυστέρηση στο τέλος του 2007 και η ολοκλήρωσή του
προβλέπεται συμβατικά εντός του 2008.

8-10/ Εγκατάσταση Δικτύου Διανομής στην περιοχή Καλαμάκι – Αγ. Θεόδωροι του Ν. Κορινθίας – Σύνδεση
των Νοσοκομείων Θήβας και Λαμίας
Η υλοποίηση του έργου ξεκίνησε εντός του 2007. Η εγκατάσταση του δικτύου για την σύνδεση του
Νοσοκομείου Θήβας ολοκληρώθηκε τον Οκτώβριο 2007. Εκκρεμεί η σύνδεση με το δίκτυο διανομής της
περιοχής. Το υπόλοιπο αντικείμενο του έργου προβλέπεται να ολοκληρωθεί εντός του 2008
11-15/ Εγκατάσταση Βασικής Υποδομής για την ανάπτυξη Δικτύων Χαμηλής Πίεσης στις αστικές περιοχές
Σερρών, Κιλκίς και Κατερίνης – Σύνδεση του Νοσοκομείου Δράμας – Επέκταση Δικτύων Διανομής
στην ΒΙ.ΠΕ. Καβάλας
Η υλοποίηση του έργου ξεκίνησε εντός του 2007 και προβλέπεται να ολοκληρωθεί εντός του 2008.
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16-18/ Εγκατάσταση Βασικής Υποδομής για την ανάπτυξη Δικτύων Χαμηλής Πίεσης στις αστικές περιοχές
Θήβας, Λαμίας και Χαλκίδας
Η υλοποίηση του έργου ξεκίνησε εντός του 2007 με τις εργασίες κατασκευής στην περιοχή της Λαμίας.
Η ολοκλήρωση του έργου προβλέπεται εντός του 2008.
Έργα που περατώθηκαν μέχρι και το τέλος του 2007
19/

Βελτίωση του Συστήματος Αντικεραυνικής Προστασίας του Σταθμού Ανεφοδιασμού Λεωφορείων
Άνω Λιοσίων
Ολοκληρώθηκε ο σχετικός διαγωνισμός και ανατέθηκε το έργο.
Η υλοποίηση του έργου ξεκίνησε τον Απρίλιο του 2007 και ολοκληρώθηκε τον Νοέμβριο του 2007.

20/

Επέκταση του Δικτύου Διανομής για Βιομηχανικούς Καταναλωτές στην ευρύτερη περιοχή της
Κομοτηνής_(Φάση Β’)
Το έργο ολοκληρώθηκε τον Ιούνιο του 2007.

21/

Εγκατάσταση Δικτύου Διανομής για Βιομηχανικούς Καταναλωτές στην ευρύτερη περιοχή της
Δράμας
Το έργο ήταν σε εξέλιξη από τον Ιανουάριο του 2006 και ολοκληρώθηκε τον Ιούνιο του 2007. Έχει δοθεί
αέριο στα Θερμοκήπια Δράμας από τον Αύγουστο του 2006. Τον Νοέμβριο του 2007 ξεκίνησαν οι
εργασίες κατασκευής της Επέκτασης του Δικτύου προς Προσοτσάνη. Οι εργασίες αναμένεται να
ολοκληρωθούν εντός του 2008

22/

Εγκατάσταση Δικτύου Διανομής για Βιομηχανικούς Καταναλωτές στην ευρύτερη περιοχή της
Θήβας
Το έργο ήταν σε εξέλιξη από τον Ιανουάριο του 2006 και ολοκληρώθηκε τον Οκτώβριο του 2007. Η
Βιομηχανία ELVAL COLOUR τροφοδοτήθηκε από τον Αύγουστο του 2007. Εκκρεμεί ακόμη η
εγκατάσταση του Σταθμού M/R 19/4 bar. Από τον Οκτώβριο του 2007 ξεκίνησαν οι εργασίες κατασκευής
μίας επέκτασης του δικτύου διανομής προκειμένου να τροφοδοτηθούν Βιομηχανικοί Πελάτες της ΔΕΠΑ
Α.Ε. Οι εργασίες ολοκληρώθηκαν τον Ιανουάριο του 2008.

23/

Εγκατάσταση Δικτύου Διανομής για Βιομηχανικούς Καταναλωτές στην ευρύτερη περιοχή της
Κατερίνης
Το έργο ήταν σε εξέλιξη από τον Ιανουάριο του 2006 και ολοκληρώθηκε τον Δεκέμβριο του 2006. Στο
έργο περιελήφθη και η Επέκταση του Δικτύου Διανομής του Πλατέως Ημαθίας που επίσης
ολοκληρώθηκε τον Δεκέμβριο του 2006.
Εκκρεμεί η παραλαβή των έργων και το κλείσιμο των υπολοίπων συμβάσεων.

24/

Επέκταση του Δικτύου Διανομής για Βιομηχανικούς Καταναλωτές στην ευρύτερη περιοχή της
Ξάνθης_(Φάση Γ’)
Η κατασκευή ξεκίνησε τον Ιανουάριο του 2004 και ολοκληρώθηκε τον Οκτώβριο του 2004.
Εκκρεμεί η παραλαβή του έργου και το κλείσιμο των υπολοίπων συμβάσεων.

25/

Εγκατάσταση Δικτύου Πολυαιθυλενίου 4 bar για Βιομηχανικούς Καταναλωτές στην περιοχή
Οινοφύτων_(Φάση Α’)
Η κατασκευή ξεκίνησε τον Μάιο του 2004 και ολοκληρώθηκε τον Δεκέμβριο του 2004.
Εκκρεμεί η παραλαβή του έργου και το κλείσιμο των υπολοίπων συμβάσεων.

26/

Εγκατάσταση Δικτύου Διανομής για Βιομηχανικούς Καταναλωτές στην ευρύτερη περιοχή της
Λαμίας
Η κατασκευή του έργου ξεκίνησε τον Σεπτέμβριο του 2003 και ολοκληρώθηκε τον Μάρτιο του 2005.
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Το έργο έχει παραληφθεί από τον Μάρτιο 2007 αλλά εκκρεμεί το κλείσιμο των υπολοίπων συμβάσεων.
27/

Επέκταση Δικτύου Διανομής σε Οινόφυτα – Σχηματάρι – Ριτσώνα (Φάση Β’) – Σύνδεση
Βιομηχανίας ΜISCO – ΒARILLA
Το έργο αποτελεί τμήμα του αρχικά προκηρυχθέντος έργου Επέκταση του Δικτύου Διανομής Οινόφυτα Χαλκίδα (Εύβοια). Οι εργασίες ξεκίνησαν τον Οκτώβριο του 2004 και ολοκληρώθηκαν τον Ιανουάριο του
2005.
Εκκρεμεί η παραλαβή του έργου και το κλείσιμο των υπολοίπων συμβάσεων.

28/

Επέκταση του Δικτύου Διανομής για Βιομηχανικούς Καταναλωτές στην ευρύτερη περιοχή των
Σερρών (Φάση Β’)
Το έργο ολοκληρώθηκε το Μάρτιο του 2006.
Εκκρεμεί η παραλαβή του έργου και το κλείσιμο των υπολοίπων συμβάσεων.

29/

Εγκατάσταση Δικτύου Διανομής για Βιομηχανικούς Καταναλωτές στην ευρύτερη περιοχή του
Κιλκίς
Οι εργασίες κατασκευής ξεκίνησαν το Μάρτιο του 2004 και διεκόπησαν τον Αύγουστο του 2004 λόγω
οικονομικών προβλημάτων του Αναδόχου. Η πρόοδος του φυσικού αντικειμένου, όταν διεκόπησαν οι
εργασίες, ανερχόταν σε 30%. Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας υποκατάστασης του Αναδόχου
(Φεβρουάριος 2005) οι εργασίες κατασκευής συνεχίστηκαν κανονικά και ολοκληρώθηκαν τον Ιούνιο
2006. Οι εργασίες για την κατασκευή δικτύου πολυαιθυλενίου στην περιοχή Καμπάνη ολοκληρώθηκαν
τον Οκτώβριο του 2006. Μικρή επέκταση του δικτύου προκειμένου να τροφοδοτηθεί ένας Βιομηχανικός
Πελάτης της ΔΕΠΑ, προγραμματίζεται να υλοποιηθεί εντός του 1ου τριμήνου του 2008.
Εκκρεμεί η παραλαβή των έργων που ολοκληρώθηκαν το 2006 και το κλείσιμο των υπολοίπων
συμβάσεων.

30/

Επέκταση του Δικτύου Διανομής για Βιομηχανικούς Καταναλωτές στο Μητρούσι Σερρών
Το έργο αφορά στην Επέκταση του Δικτύου Διανομής Σερρών προκειμένου να συνδεθεί η Βιομηχανία
«ΘΕΡΜΗ ΣΕΡΡΩΝ Α.Ε.». Το έργο ανετέθη στον Ανάδοχο που εκτελεί το έργο Σύνδεσης του
Νοσοκομείου Σερρών με χρήση της προαίρεσης του αντίστοιχου διαγωνισμού. Οι εργασίες ξεκίνησαν
τον Αύγουστο του 2007 και ολοκληρώθηκαν τον Νοέμβριο του 2007.

Για κάποια από τα έργα αυτά, κατά τη διάρκεια της περιόδου αναφοράς, οι αρμόδιες υπηρεσίες ασχολήθηκαν με τη
διαχείριση των συμβάσεων έως το κλείσιμό τους.
Έργα ευθύνης PROJECT MANAGER με βάση τη Σύμβαση 1587/06
Τον Δεκέμβριο του 2006 εγκαταστάθηκε η εταιρεία PENSPEN Ltd για την διαχείριση πέντε (5) κατ’ αρχήν έργων και στη
συνέχεια ενός (1) ακόμη έργου. Τα τέσσερα (4) από τα έξι (6) αυτά έργα συγχρηματοδοτούνται από το ΚΠΣ ΙΙΙ, υπό την
τελική ευθύνη του ΔΕΣΦΑ. Τα έργα αυτά, στο τέλος του 2007 βρίσκονταν σε διάφορες φάσεις, όπως περιγράφεται
παρακάτω:
Έργα σε φάση σχεδιασμού ή δημοπράτησης
1/

Σταθμός Συμπίεσης στη Νέα Μεσημβρία Θεσσαλονίκης
Μία προκαταρκτική προσφορά για την υλοποίηση του σταθμού παρελήφθη στις 18.10.2006 από την
Ελληνορωσική Κοινοπραξία, που προβλέπεται να αναλάβει την εργολαβία σύμφωνα με την σχετική
Διακρατική Συμφωνία. Λόγω, της απόκλισης της προσφοράς από τον εγκεκριμένο προϋπολογισμό του
έργου, ανατέθηκε σε ανεξάρτητο φορέα (μελετητή), η εκτίμηση του πραγματικού κόστους του έργου. Η
εργασία αυτή ολοκληρώθηκε τον Φεβρουάριο του 2008. Εν τω μεταξύ συνεχίστηκαν οι
διαπραγματεύσεις με την Ελληνορωσική Κοινοπραξία σε τεχνικά κυρίως θέματα.
Το έργο έχει ενταχθεί στο ΚΠΣ ΙΙΙ και περιλαμβάνεται στα έργα «γέφυρες» ΚΠΣ ΙΙΙ και ΕΣΠΑ 2007-2013.
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2/

3/

Επέκταση του Συστήματος Μεταφοράς Φυσικού Αερίου προς Αλιβέρι
Η αρχική χάραξη από Σταμάτα προς Αλιβέρι με βάση την οποία είχαν ξεκινήσει οι διαγωνισμοί για το
έργο κατά το 2006, τροποποιήθηκε προκειμένου να μην περνάει μέσα από τις περιβαλλοντικά
προστατευόμενες περιοχές της Πεντέλης, γεγονός που δεν επέτρεπε την περιβαλλοντική αδειοδότηση του
έργου. Οι αντίστοιχοι διαγωνισμοί ακυρώθηκαν. Κατά την διάρκεια του 2007, ολοκληρώθηκε ο Βασικός
Σχεδιασμός της νέας χάραξης από Στεφάνη Βοιωτίας προς Αλιβέρι και ετοιμάστηκαν τα τεύχη των
διαγωνισμών για το χερσαίο και το υποθαλάσσιο τμήμα του Αγωγού καθώς και για την προμήθεια των
σωλήνων. Οι διαγωνισμοί αναμένεται να ξεκινήσουν στις αρχές του 2008. Εν τω μεταξύ ξεκίνησε και η
διαδικασία της αδειοδότησης του έργου.
Το έργο εντάχθηκε στο ΚΠΣ ΙΙΙ εντός του 2006 αλλά προβλέπεται να υλοποιηθεί στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ
2007-2013.
Εγκατάσταση Μετρητικού Σταθμού στον Σταθμό της ΔΕΗ στο Αλιβέρι
Στις αρχές του 2007 ανετέθη η εκπόνηση του Βασικού Σχεδιασμού του Σταθμού η οποία αναμένεται να
ολοκληρωθεί στις αρχές του 2008, οπότε και θα ξεκινήσει η διαγωνιστική διαδικασία για την ανάθεση
του έργου (3ο Group M/R).
Το έργο δεν συγχρηματοδοτείται από το ΚΠΣ ΙΙΙ.
Έργα στη φάση της κατασκευής

4/ Εγκατάσταση Μετρητικού Σταθμού για την τροφοδότηση της AdG
Η Σύμβαση Λεπτομερούς Σχεδιασμού-Προμήθειας Υλικών - Κατασκευής του Σταθμού υπογράφτηκε το
2006. Το έργο αναμένεται να ολοκληρωθεί με καθυστέρηση εντός του 2008. Το έργο δεν
συγχρηματοδοτείται από το ΚΠΣ ΙΙΙ.
5/ Επέκταση του Συστήματος Μεταφοράς Φυσικού Αερίου προς Δυτική Θεσσαλία
Η Εργολαβία για την υλοποίηση του έργου, υπογράφτηκε τον Μάρτιο του 2007. Έως το τέλος του 2007
είχαν εγκατασταθεί και επιχωθεί περίπου 17 km από τα 71,8 km του αγωγού. Στο έργο, εκτός από την
κατασκευή του Αγωγού Υψηλής Πίεσης, περιλαμβάνεται και η μετεγκατάσταση δύο (2) προσωρινών M/R
Σταθμών από τις Σέρρες και την Ξάνθη, στην Καρδίτσα και τα Τρίκαλα. Η διαθεσιμότητα των Σταθμών
αυτών, προϋποθέτει την ολοκλήρωση των μόνιμων M/R Σταθμών στις Σέρρες και την Ξάνθη, που
περιλαμβάνονται στο 1ο Group των M/R.
Το έργο συγχρηματοδοτείται από το ΚΠΣ ΙΙΙ και αναμένεται να ολοκληρωθεί εντός του 2008.
Έργα που ολοκληρώθηκαν μέχρι και το τέλος του 2007
6/ Επέκταση του Συστήματος Μεταφοράς Φυσικού Αερίου στη Βοιωτία (προς AdG)
Η Εργολαβία για την υλοποίηση της εγκατάστασης του Αγωγού ξεκίνησε τον Οκτώβριο του 2006. To
έργο ολοκληρώθηκε τον Αύγουστο του 2007. Ο Αγωγός είναι σε ετοιμότητα για την τροφοδότηση του
AdG, όμως έως το τέλος του 2007 δεν είχε χρειαστεί να πληρωθεί με αέριο.
Το έργο συγχρηματοδοτείται από το ΚΠΣ ΙΙΙ.
Έργα ευθύνης PROJECT MANAGER με βάση τη Σύμβαση 1266/04
Από τον Ιανουάριο 2004 έχει εγκατασταθεί η εταιρία PENSPEN Ltd. για την διαχείριση του έργου της Αναβάθμισης του
Σταθμού Υγροποιημένου Φυσικού Αερίου (LNG) κατ’ αρχήν, στην συνέχεια (Αύγουστος 2004) του έργου του Β’ Σταθμού
Ανεφοδιασμού Λεωφορείων με Φυσικό Αέριο (CNG) στην Ανθούσα και τέλος (Νοέμβριος 2007) του έργου του Σταθμού
Συμπαραγωγής Ηλεκτρισμού & Θερμότητας στη Ρεβυθούσα. Τα έργα αυτά συγχρηματοδοτούνται από το ΚΠΣ ΙΙΙ. Το έργο
του Β’ Σταθμού CNG στην Ανθούσα, είναι έργο ΔΕΠΑ ενώ τα υπόλοιπα δύο (2) έργα είναι έργα ΔΕΣΦΑ.
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ΕΡΓΑ ΔΕΣΦΑ
Έργα στη φάση της κατασκευής
1/

Εγκατάσταση Σταθμού Συμπαραγωγής Ηλεκτρισμού & Θερμότητας στη Ρεβυθούσα
Εντός του 2007, ολοκληρώθηκε ο διαγωνισμός για την Εργολαβία και υπογράφτηκε η σύμβαση.
Το έργο υλοποιείται από τον Νοέμβριο του 2007 και προβλέπεται να ολοκληρωθεί το 2009.
Όλες οι υποστηρικτικές συμβάσεις έχουν ανατεθεί. Το έργο έχει ενταχθεί στο ΚΠΣ ΙΙΙ και περιλαμβάνεται
στα έργα «γέφυρες» ΚΠΣ ΙΙΙ και ΕΣΠΑ 2007-2013.
Έργα που ολοκληρώθηκαν μέχρι και το τέλος του 2007

2/

Αναβάθμιση του Τερματικού Σταθμού Υγροποιημένου Φυσικού Αερίου (LNG) στην Ρεβυθούσα
Η Εργολαβία για την υλοποίηση του έργου υπογράφτηκε τον Απρίλιο του 2005. Η Μηχανική
Αποπεράτωση του έργου επετεύχθη τον Οκτώβριο του 2007, οπότε ξεκίνησε η περίοδος δοκιμαστικής
λειτουργίας που αναμένεται να ολοκληρωθεί μετά από έξι (6) μήνες με την Προσωρινή Παραλαβή του
Έργου.
ΕΡΓΑ ΔΕΠΑ

3/

Εγκατάσταση Β’ Σταθμού Τροφοδοσίας Οχημάτων με Φυσικό Αέριο στην Ανθούσα
Η Εργολαβία για την υλοποίηση του έργου υπογράφτηκε τον Οκτώβριο του 2004.
Η Μηχανική Αποπεράτωση του έργου επετεύχθη τον Ιανουάριο του 2006 και εντός του 2007
ολοκληρώθηκαν όλες οι εργασίες της Λίστας Εκκρεμοτήτων.
Εκκρεμεί η παραλαβή του έργου και το κλείσιμο των υπολοίπων συμβάσεων.
Για το έργο αυτό, κατά την διάρκεια της περιόδου αναφοράς, οι αρμόδιες υπηρεσίες ασχολήθηκαν με την
διαχείριση των συμβάσεων έως το κλείσιμό τους.
ΛΟΙΠΑ ΕΡΓΑ ΔΕΣΦΑ
Έργα σε φάση σχεδιασμού ή δημοπράτησης

1/

Επέκταση του Συστήματος Μεταφοράς Φυσικού Αερίου προς Μεγαλόπολη
Με την υπ’ αριθμ. 13/03–19.07.2007 Απόφαση του Δ.Σ., εγκρίθηκε η σκοπιμότητα του έργου. Εντός του
2007 εκπονήθηκε η Προκαταρκτική Μελέτη Χάραξης του Αγωγού και προετοιμάστηκαν τα τεύχη του
διαγωνισμού για την εκπόνηση του Βασικού Σχεδιασμού του έργου.

2/

Εγκατάσταση Μετρητικού Σταθμού στο Σταθμό της ΔΕΗ στην Μεγαλόπολη
Με την υπ’ αριθμ. 13/03-19.07.2007 Απόφαση του Δ.Σ., εγκρίθηκε η σκοπιμότητα του έργου. Η εκπόνηση
του Βασικού Σχεδιασμού ανετέθη στις αρχές του 2007 και αναμένεται να ολοκληρωθεί στις αρχές του
2008, οπότε και θα ξεκινήσει η διαγωνιστική διαδικασία για την ανάθεση του έργου (2ο Group M/R).

3/

Επέκταση του Συστήματος Μεταφοράς Φυσικού Αερίου προς Θίσβη Βοιωτίας
Με την υπ’ αριθμ. 29/04-24.01.2008 Απόφαση του Δ.Σ., εγκρίθηκε η σκοπιμότητα του έργου. Σε συνέχεια
της Απόφασης, προβλέπεται η ανάθεση της εκπόνησης Μελετών Αναθεώρησης Βασικού Σχεδιασμού
στις αρχές του 2008.
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Το κόστος των προς ανάθεση μελετών θα αναλάβει η «ΗΛΕΚΤΡΟΠΑΡΑΓΩΓΗ ΘΙΣΒΗΣ Α.Ε.» σε
περίπτωση μη υλοποίησης του έργου. Για το λόγο αυτό η «ΗΛΕΚΤΡΟΠΑΡΑΓΩΓΗ ΘΙΣΒΗΣ Α.Ε.» έχει
παραδώσει σχετική Εγγυητική Επιστολή.
4/

Εγκατάσταση Μετρητικού Σταθμού στην Θίσβη Βοιωτίας για την τροφοδότηση της
«ΗΛΕΚΤΡΟΠΑΡΑΓΩΓΗ ΘΙΣΒΗΣ Α.Ε.»
Με την υπ’ αριθμ. 29/04-24.01.2008 Απόφαση του Δ.Σ., εγκρίθηκε η σκοπιμότητα του έργου. Σε
εφαρμογή των όρων της Απόφασης, το κόστος του Μετρητικού Σταθμού θα αναλάβει η
«ΗΛΕΚΤΡΟΠΑΡΑΓΩΓΗ ΘΙΣΒΗΣ Α.Ε.».

5/

Εγκατάσταση Β’ Μετρητικού Σταθμού για την τροφοδότηση της «ΗΡΩΝ ΘΕΡΜΟΗΛΕΚΤΡΙΚΗ Α.Ε»
Με την υπ’ αριθμ. 26/04-13.12.2007 Απόφαση του Δ.Σ., εγκρίθηκε η ανάθεση της Κατασκευής του έργου.
Προβλέπεται η εκπόνηση του Βασικού Σχεδιασμού από τις υπηρεσίες του ΔΕΣΦΑ.
Το κόστος του Σταθμού θα αναλάβει η «ΗΡΩΝ ΘΕΡΜΟΗΛΕΚΤΡΙΚΗ Α.Ε.».
6/

Επέκταση του Συστήματος Μεταφοράς Φυσικού Αερίου προς Χαλυβουργική
Μετά από την Μελέτη Προκαταρκτικής Χάραξης που εκπονήθηκε από την υπηρεσία του ΔΕΣΦΑ,
ανατέθηκαν εντός του 2007 η εκπόνηση της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων και των
Τοπογραφικών, προκειμένου να ξεκινήσει η αδειοδότηση του έργου.
Το κόστος της μελέτης έχει καταβληθεί από την «ΧΑΛΥΒΟΥΡΓΙΚΗ Α.Ε».

7/

Εγκατάσταση Μετρητικού Σταθμού για την τροφοδότηση του «ΘΕΡΜΟΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ
ΧΑΛΥΒΟΥΡΓΙΚΗΣ»
Δεν έχει εγκριθεί ακόμη η σκοπιμότητα του έργου.

8/

Επέκταση του Συστήματος Μεταφοράς Φυσικού Αερίου προς Διμηνιό Βόλου
Αναμένεται η έγκριση σκοπιμότητας του έργου στις αρχές του 2008.
Προβλέπεται αμέσως μετά η ανάθεση της εκπόνησης των μελετών Βασικού Σχεδιασμού.
Το κόστος των προς ανάθεση μελετών θα αναλάβει η «endesa hellas» σε περίπτωση μη υλοποίησης του
έργου. Για το λόγο αυτό θα ζητηθεί από την «endesa hellas» σχετική Εγγυητική Επιστολή.

9/

Εγκατάσταση Μετρητικού Σταθμού για την τροφοδότηση του Σταθμού της «endesa hellas» στο
Διμηνιό Βόλου
Αναμένεται η έγκριση σκοπιμότητας του έργου στις αρχές του 2008.
Το κόστος του Μετρητικού Σταθμού θα αναληφθεί από την «endesa hellas».

10/

Ανέγερση Νέων Κτιριακών Εγκαταστάσεων στο Πάτημα Ελευσίνας
Προβλέπεται η ανέγερση νέου κτιρίου στο χώρο των υφιστάμενων εγκαταστάσεων στο Πάτημα
Ελευσίνας, προκειμένου να στεγαστούν οι υπηρεσίες του ΔΕΣΦΑ. Εντός του 2007 έγινε η σχετική
προετοιμασία προκειμένου στις αρχές του 2008 να ανατεθεί η Προμελέτη Βιοκλιματικού Κτιρίου. Η
μελέτη θα έχει διάρκεια δέκα (10) μηνών.
Έργα στη φάση της Κατασκευής

11/

Σύνδεση Α’ Μετρητικού Σταθμού της «ΗΡΩΝ ΘΕΡΜΟΗΛΕΚΤΡΙΚΗ Α.Ε.» με το SCADA και το
Σύστημα Τηλεπικοινωνιών
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Οι συμβάσεις για την Επέκταση των Συστημάτων RCC & SCADA καθώς και για την Επίβλεψή τους,
υπεγράφησαν το 2006, οπότε και ξεκίνησε η υλοποίηση του έργου.
Αναμένεται να ολοκληρωθεί με καθυστέρηση εντός του 2008.
12/

Εγκατάσταση Μετρητικού Σταθμού για την τροφοδότηση του Σταθμού Παραγωγής Ηλεκτρικής
Ενέργειας των ΕΛ.ΠΕ. (Θεσσαλονίκης)
Συνεχίστηκαν οι εργασίες κατασκευής του Σταθμού που προβλέπεται να ολοκληρωθεί με καθυστέρηση
εντός του 2008. Τμήμα των δαπανών του έργου συγχρηματοδοτείται από το ΚΠΣ ΙΙΙ, ενώ το υπόλοιπο
ποσό εντάσσεται στην Ρυθμιζόμενη Περιουσιακή Βάση.
Έργα που ολοκληρώθηκαν μέχρι και το τέλος του 2007

13/

Εγκατάσταση Μετρητικού /Ρυθμιστικού Σταθμού στην Κοκκίνα για την τροφοδότηση Δικτύου
Διανομής 19 bar προς την περιοχή της Βιομηχανίας SOVEL
Οι εργασίες κατασκευής ολοκληρώθηκαν τον Απρίλιο του 2005 και ο σταθμός τροφοδοτείται από τον
Μάιο του 2005.
Εκκρεμεί η παραλαβή του έργου και το κλείσιμο των υπολοίπων συμβάσεων.

14/

Μετεγκατάσταση Προσωρινού Σταθμού Ρύθμισης 60/19 bar Άνω Λιοσίων στην Λαμία
Το έργο ολοκληρώθηκε τον Μάρτιο του 2005.
Εκκρεμεί η παραλαβή του έργου και το κλείσιμο των υπολοίπων συμβάσεων.

Για τα έργα αυτά κατά τη διάρκεια της περιόδου αναφοράς, οι αρμόδιες υπηρεσίες ασχολήθηκαν με την διαχείριση των
υπολειπόμενων συμβάσεων έως το κλείσιμό τους.
ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΕΣΦΑ
ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ (ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ ΑΓΩΓΟΣ, ΚΛΑΔΟΙ &
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΑΥΤΩΝ)
Τεχνική υποστήριξη του Εθνικού Συστήματος Μεταφοράς Φυσικού Αερίου σε επίπεδο Μελέτης και Διαχείρισης /
Επίβλεψης, των απαιτούμενων για την λειτουργία του, έργων επεκτάσεων/ Τροποποιήσεων /Βελτιώσεων /
Αποκαταστάσεων.
Έργα που εκτελέστηκαν εντός του 2007:








Αντικατάσταση δύο μονωτικών συνδέσμων 30’’ στον Κεντρικό Αγωγό Φ.Α. με τη μέθοδο του hot tapping
Ανακαίνιση κτιρίου γραφείων Κ.Λ.Σ. Πατήματος και Αμπελιάς Φαρσάλων
Αντικατάσταση εξωτερικού δικτύου πυρόσβεσης στο Κ.Λ.Σ. Αμπελιάς Φαρσάλων
Έργο προστασίας Δικτύων Μέσης Πίεσης Θριασίου, λόγω ανακατασκευής της οδού Μεγαρίδος
Εφαρμογή μελέτης αντιπλημμυρικής προστασίας κοίτης και πρανών στην θέση διασταύρωσης του
Αγωγού Φυσικού Αερίου με τον ποταμό Κόσυνθο, στην περιοχή της Ξάνθης
Διενέργεια Διαγωνισμού για Εκπόνηση υδραυλικής μελέτης για την προστασία του Α.Φ.Α. στην
διέλευσή του από τον ποταμό Ασσωπό (Φθιώτιδα), όπου έχουν παρατηρηθεί διαδοχικές αστοχίες
Έργα συντήρησης ζώνης διέλευσης αγωγού, εργασίες επισκευής καθοδικής προστασίας, εργασίες
επισκευής / συντήρησης κτιριακών εγκαταστάσεων
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ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΣΤΑΘΜΟΥ ΥΓΡΟΠΟΙΗΜΕΝΟΥ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ (Υ.Φ.Α.)
Τεχνική υποστήριξη του Σταθμού Υγροποιημένου Φυσικού Αερίου σε επίπεδο Μελέτης και Διαχείρισης / Επίβλεψης, των
απαιτούμενων για την λειτουργία του, έργων επεκτάσεων/ Τροποποιήσεων / Βελτιώσεων / Αποκαταστάσεων.
Έργα που εκτελέστηκαν εντός του 2007:




Κατασκευή αποθήκης ανταλλακτικών – σε εξέλιξη Βασικός σχεδιασμός Κέντρου Εκπαίδευσης Πυρόσβεσης (Κ.Ε.Π.) - σε εξέλιξη ο λεπτομερής σχεδιασμός
του έργου Εκπόνηση Προμελέτης και έναρξη Βασικού Σχεδιασμού για την Κατασκευή Έργου βελτίωσης των
εγκαταστάσεων διεργασιών (PROCESS), σχετικό με τη διαχείριση απαερίων, για καταστάσεις gassingup & cool-down - έχει γίνει προμελέτη από το Τμήμα Μελετών Υ.Φ.Α. -

Επιπλέον των ανωτέρω:





Τεχνική Υποστήριξη για διάφορες εργασίες (πχ. Σ.Ο.Δ.), σχετικές με το αντικείμενο των τμημάτων
Λειτουργίας, Συντήρησης, Υγιεινής & Ασφάλειας του Σταθμού Υ.Φ.Α.
Συμμετοχή στην Ομάδα Έργου Επίβλεψης για την Κατασκευή Σταθμού Ηλεκτροπαραγωγής στο Σταθμό
Υ.Φ.Α.
Διαχείριση Τεχνικού Αρχείου για τις ανάγκες Τεχνικής Υποστήριξης του Σταθμού Υ.Φ.Α.
Συμμετοχή, συμβουλευτικά, στο τελικό στάδιο ολοκλήρωσης των έργων Επέκτασης του Σταθμού Υ.Φ.Α.
(Mechanical Completion, Commissioning, Performance Test)
ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΗ ΑΣΤΑΘΕΙΑ & ΔΟΜΙΚΗ ΑΚΕΡΑΙΟΤΗΤΑ Α.Φ.Α. & ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ









Επεξεργασία των μετρήσεων και εκτίμηση γεωτεχνικής σταθερότητας-μετατοπίσεων του εδάφους στις
κρίσιμες περιοχές διέλευσης του Α.Φ.Α.
Επεξεργασία μετρήσεων και εκτίμηση κατάστασης παραμορφώσεων επί του Α.Φ.Α. στις περιοχές της
Αντινίτσας, Αιγάνης και Πλαταμώνα
Εκπόνηση υδραυλικών μελετών για την προστασία του Κεντρικού Α.Φ.Α. στις περιοχές Σκαμνού
Φθιώτιδας και Αιγάνης Λάρισας
Αποκατάσταση του συστήματος παρακολούθησης γεωτεχνικής σταθερότητας και παραμορφώσεων επί
του Α.Φ.Α του πρανούς της Αντινίτσας
Διερεύνηση-εκπόνηση μελέτης για έλεγχο, αναβάθμιση και ολοκλήρωση του συστήματος
παρακολούθησης ευστάθειας πρανών
Διερεύνηση-εκπόνηση μελέτης για έλεγχο, αναβάθμιση και επαναλειτουργία του Civil Monitoring System
στις εγκαταστάσεις Υ.Φ.Α.
Παρακολούθηση δραστηριότητας ανατινάξεων πλησίον του Α.Φ.Α. στο έργο «ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ - Τμήμα
γέφυρα Νέστου», στα πλαίσια της σύμβασης με το Εθνικό Μετσόβειο Πολυτεχνείο (Ε.Μ.Π.)

Επικοινωνία με φορείς, μελετητές και ιδιώτες για την διάθεση στοιχείων διέλευσης του Αγωγού, νομικών δεσμεύσεων για
την εξέταση θεμάτων εμπλοκών με τρίτους και την υπόδειξη των απαραίτητων μέτρων προστασίας των Αγωγών.
Ενδεικτικά,




Εκπόνηση προκαταρκτικής μελέτης επαναχάραξης Κεντρικού Α.Φ.Α. στον Πλαταμώνα λόγω διέλευσης
νέας Εθνικής οδού
Σύνταξη περιβαλλοντικού τεύχους και κτηματολογικών διαγραμμάτων για την επαναχάραξη του Αγωγού
Ασπρόπυργος–HAR λόγω διευθέτησης ρέματος Αγ. Γεωργίου.
Προετοιμασία νομοθετικής ρύθμισης για διατήρηση της υφιστάμενης κατηγορίας ζώνης (class location)
των Αγωγών Φυσικού Αερίου κατά την εκπόνηση Γενικών Πολεοδομικών Σχεδίων
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ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΔΕΠΑ
Υπηρεσίες Τεχνικής Υποστήριξης των ενεργών Δικτύων Μέσης & Χαμηλής Πίεσης, ιδιοκτησίας ΔΕΠΑ, στους Νομούς
Ξάνθης, Κομοτηνής, Δράμας, Σερρών, Κιλκίς, Πιερίας, Λαμίας και Βοιωτίας σε επίπεδο Μελέτης και Διαχείρισης /
Επίβλεψης των απαιτούμενων, για την λειτουργία τους, έργων επεκτάσεων / Τροποποιήσεων /Αποκαταστάσεων και
Βιομηχανικών Συνδέσεων.
Επιπλέον των ανωτέρω:




Έλεγχος / Επιθεώρηση/ Πιστοποίηση εσωτερικών εγκαταστάσεων Βιομηχανικών Πελατών
Διαχείριση εμπλοκών με έργα και ιδιοκτησίες τρίτων
Σύνταξη κτηματολογικών διαγραμμάτων και κτηματολογικού πίνακα για την έκδοση πράξης
εγκατάστασης σε τμήμα του Δικτύου Μέσης Πίεσης Ξάνθης (Κλάδος ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ
ΖΑΧΑΡΗΣ)

Τις υπηρεσίες αυτές παρείχε ο Δ.Ε.Σ.Φ.Α. Α.Ε., μέσω Ιδιωτικού Συμφωνητικού, που υπεγράφη με την Δ.ΕΠ.Α. Α.Ε.

ΑΛΛΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΣΤΟΝ Δ.Ε.Σ.Φ.Α.
ΔΙΚΤΥΑ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ
Αναθεώρηση Προκαταρκτικής Μελέτης Κλάδου Αγ. Θεοδώρων - Μεγαλόπολης
ΠΑΡΟΧΗ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΠΡΟΣ ΤΡΙΤΟΥΣ ΜΕ ΤΟ
ΕΝΔΕΧΟΜΕΝΟ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΤΟΥΣ ΜΕ ΤΟ ΔΙΚΤΥΟ Φ.Α.
(ΓΙΑ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΚΛΙΜΑΚΑΣ ΧΡΗΣΗ)
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ Λ & Σ


Εμπλοκή Α.Φ.Α. με κατασκευή νέου Μουσικού Γυμνασίου Βιστωνίδας (Διομήδεια Ξάνθης)
G.I.S




Ολοκλήρωση μελέτης «Δόμηση Βάσης Χαρτογραφικών Εργασιών στους Κλάδους του Αγωγού Φ.Α.
Υψηλής Πίεσης της ΔΕΠΑ»
Ολοκλήρωση εργασιών G.I.S. εφαρμογής 110 χλμ. Α.Φ.Α. (Οινοφύτων, Πλατέως, Θεσσαλονίκη, Βόλου)

ΥΠΕΡΓΕΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ – ΥΛΙΚΑ – ΚΑΘΟΔΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ – SCADA - RCC
Εκπόνηση Βασικού Σχεδιασμού για:

Μετρητικούς / Ρυθμιστικούς Σταθμούς Τρίκαλα – Καρδίτσα (M/R 70,19 bar)
Παρακολούθηση/ Έλεγχος Μελετών Βασικού Σχεδιασμού

Παρακολούθηση /Έλεγχος Μελέτης Συμπιεστή Ν. Μεσημβρίας

Παρακολούθηση /Έλεγχος Μελέτης Μετρητικών Σταθμών Αλιβερίου-Μεγαλόπολης

Παρακολούθηση /Έλεγχος Βασικού Σχεδιασμού Κλάδου Αλιβερίου (χερσαίο & υποθαλάσσιο τμήμα)
Έλεγχος / Έγκριση του Λεπτομερούς Σχεδιασμού για:

Αντικεραυνική Προστασία Σταθμού CNG Άνω Λιοσίων
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Εκπόνηση Προκαταρκτικού Σχεδιασμού για:

Μετρητικό Σταθμό ΗΡΩΝΑ
Υποστήριξη σε θέματα ΕNGINEERING (σχεδιασμός-έλεγχος) για τα υπό εκπόνηση έργα:

Εννέα (9) Μετρητικοί /Ρυθμιστικοί Σταθμοί

2Ο γκρουπ Μετρητικών /Ρυθμιστικών Σταθμών

Μεθοριακός Σταθμός Ελλάδας-Τουρκίας στους Κήπους

Αναβάθμιση Στρυμονοχωρίου

Αναβάθμιση Συστήματος SCADA

Αγωγός Υψηλής Πίεσης Αμπελία–Καρδίτσα-Τρίκαλα

Αγωγός Υψηλής Πίεσης Μαυρονέρι–Αντίκυρα

Αγωγός Υψηλής Πίεσης Κομοτηνής-Αλεξανδρούπολης

Αναβάθμιση Αγ. Τριάδας–Άνω Λιοσίων

Remote Control Valves Υψηλής Πίεσης
Τεχνική Υποστήριξη για την αξιολόγηση διαγωνισμών (βάνες, βανοστάσια, σταθμοί, υλικά, κλπ.)
Τεχνική υποστήριξη για θέματα:

Καθοδικής Προστασίας

SCADA

RCC

Αντικεραυνικής Προστασίας
ΜΕΛΕΤΕΣ





Παρακολούθηση & Έλεγχος Αντισεισμικών Μελετών Σωληναγωγών Υψηλής Πίεσης
Έλεγχος Γεωτεχνικών Μελετών Μετρητικών / Ρυθμιστικών Σταθμών που κατασκευάζονται
Τεχνική Υποστήριξη σε Θέματα Φύσεως Πολιτικού Μηχανικού (στατικά, σιδηρές κατασκευές, οδοποιία,
υλικά, κλπ.) που προέκυψαν κατά την εκτέλεση έργων
Έλεγχος Μελετών Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων & Μελετών Επικινδυνότητας (Hazop Studies)
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΣΤΗΝ Δ.ΕΠ.Α. A.E.
ΔΙΚΤΥΑ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ

Μελέτη-Σύνταξη Τευχών Δημοπράτησης & Τεχνικών Περιγραφών για την Τροφοδότηση Βιομηχανιών και Μεγάλων
Πελατών (Επέκταση Προσοτσάνης, ΘΕΡΜΗ Σερρών, ΚΕΡΑΜΟΥΡΓΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε, κλπ.).
Προκαταρκτική Μελέτη-Προϋπολογισμός Κόστους για την Επέκταση Δικτύων Διανομής Φυσικού Αερίου και για την
Σύνδεση Δυνητικών Πελατών, μετά από αιτήματα της ΔΕΠΑ.
Παρακολούθηση εξέλιξης πραγματοποιούμενων έργων ΚΠΣ ΙΙΙ και επίλυσης θεμάτων ENGINEERING – Εγκρίσεις Μελετών
ΠΑΡΟΧΗ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΠΡΟΣ ΤΡΙΤΟΥΣ ΜΕ ΤΟ
ΕΝΔΕΧΟΜΕΝΟ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΤΟΥΣ ΜΕ ΤΟ ΔΙΚΤΥΟ Φ.Α.
(ΓΙΑ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΚΛΙΜΑΚΑΣ ΧΡΗΣΗ)
ΠΑΡΟΧΗ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΓΩΓΩΝ ΜΕΣΗΣ & ΧΑΜΗΛΗΣ ΠΙΕΣΗΣ (ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ
ΚΑΙ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΩΝ) - ΓΙΑ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΕΚΤΟΣ ΕΠΑ – ΠΡΟΣ ΤΡΙΤΟΥΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΤΗΣ
ΔΕΠΑ
ΔΗΜΙΟΥΡΓΊΑ ΑΝΤΊΣΤΟΙΧΩΝ ΥΠΟΒΆΘΡΩΝ
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΈΣ – ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΊ


Ολοκλήρωση Προδιαγραφών Μέσης & Χαμηλής Πίεσης
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Ολοκλήρωση σύνταξης Κανονισμού για εγκαταστάσεις Μέσης & Χαμηλής Πίεσης
Σχέδιο Κανονισμού Εσωτερικών Εγκαταστάσεων για Πίεση Λειτουργίας μεγαλύτερη των 1 barg
ΑΛΛΕΣ ΜΕΛΈΤΕΣ





Παρακολούθηση και Έλεγχος Αντισεισμικών Μελετών Σωληναγωγών
Τεχνική Υποστήριξη σε Θέματα Φύσεως Πολιτικού Μηχανικού (στατικά, σιδηρές κατασκευές, οδοποιία,
υλικά, κλπ.) που προέκυψαν κατά την εκτέλεση έργων
Έλεγχος Μελετών Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων και Μελετών Επικινδυνότητας (HAZOP Studies)
ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

Προετοιμασία των εμπορικών ή / και Τεχνικών Τευχών Δημοπράτησης αυτοδύναμα ή με την βοήθεια των αντίστοιχων
Project Managers και των Μελετητών για όλα τα έργα
Μεταφορά εγγεγραμμένου κόστους Έργων υπό κατασκευή από τους Λογαριασμούς Λογιστηρίου «Ακινητοποιήσεις υπό
εκτέλεση και προκαταβολές κτήσεως παγίων στοιχείων» στους οικείους λογαριασμούς παγίων
Συνδρομή στις εν εξελίξει διαιτητικές διαδικασίες για διάφορα έργα
Σύνταξη των Τεχνικών Δελτίων των Έργων και υποβολή τους στην Διαχειριστική Αρχή προκειμένου να χρηματοδοτηθούν
από το ΚΠΣ ΙΙΙ μέσω του προγράμματος «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ»
Διαρκής υποστήριξη των υποβληθέντων και προγραμματισμένων Τεχνικών Δελτίων των Έργων προς τις αρμόδιες
Υπηρεσίες (Διαχειριστική Αρχή, Υπουργείο Ανάπτυξης, Υπουργείο Οικονομικών, κλπ)
Ενημέρωση των Τριμηνιαίων Τεχνικών Δελτίων των Έργων που έχουν εγκριθεί για χρηματοδότηση από το ΚΠΣ ΙΙΙ
Υποστήριξη κατά την διάρκεια του προσυμβατικού ελέγχου από το Ελεγκτικό Συνέδριο των διαφόρων συμβάσεων
Συμμετοχή στελεχών σε διάφορες Επιτροπές για την Προσωρινή ή / και Οριστική Παραλαβή συμβάσεων έργων και
υπηρεσιών που έχουν ολοκληρωθεί.
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ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ 2008 (*)

Οι προγραμματιζόμενες δραστηριότητες της Διεύθυνσης Δραστηριότητας Έργων για το 2008 αφορούν κυρίως τα έργα, των οποίων η προβλεπόμενη (ή πραγματική) έναρξη και περάτωση φαίνεται παρακάτω:
α/α
Α.

Έργο

Έναρξη

Περάτωση

Παρατηρήσεις

ΕΡΓΑ Δ Ε Σ Φ Α

Α.1 ΕΡΓΑ Δ Ε Σ Φ Α ενταγμένα στο Ε.Π.ΑΝ. (ΚΠΣ ΙΙΙ) **
1

Επέκταση του Ελληνικού Συστήματος Μεταφοράς ΦΑ έως τα ελληνοτουρκικά σύνορα

Ιούνιος

2001

Αύγουστος

2007

2

Εγκατάσταση Μετρητικού Σταθμού στα ελληνοτουρκικά σύνορα

Ιανουάριος

2003

Ιούνιος

2007

3

Επέκταση του Ελληνικού Συστήματος Μεταφοράς ΦΑ προς Δυτική Θεσσαλία

Μάιος

2006

Ιούλιος

2008

4

Αναβάθμιση της παροχευτικής δυναμικότητας του Σταθμού LNG στη νήσο Ρεβυθούσα

Ιούνιος

2001

Οκτώβριος

2007

5

Τεχνική Βοήθεια – Project Manager - Σύμβαση 1266/04

Ιανουάριος

2004

Αύγουστος

2009

6

Εγκατάσταση Σταθμού Συμπίεσης ΦΑ στον Αγωγό Μεταφοράς Υψηλής Πίεσης

Μάρτιος

2003

Ιούνιος

2010

7

Τεχνική Βοήθεια-Project Manager (Συμπιεστής-AdG-Αλιβέρι-Δυτική Θεσσαλία) Σύμβαση 1587/06

Δεκέμβριος

2006

Αύγουστος

2009

8

Τηλεχειρισμός βανών των Αγωγών Υψηλής Πίεσης του Συστήματος Μεταφοράς ΦΑ

Οκτώβριος

2002

Απρίλιος

2008

9

Αναβάθμιση Συνοριακού Μετρητικού Σταθμού Στρυμονοχωρίου

Οκτώβριος

2006

Ιούλιος

2008

10

Επέκταση του Ελληνικού Συστήματος Μεταφοράς ΦΑ στη Βοιωτία έως την AdG

Σεπτέμβριος

2002

Αύγουστος

2007

11

Επέκταση του Ελληνικού Συστήματος Μεταφοράς ΦΑ προς Κόρινθο

Φεβρουάριος

2004

Φεβρουάριος

2008

12

Εγκατάσταση Μετρητικού Σταθμού για την τροφοδότηση της MOTOR-OIL

Ιούλιος

2006

Φεβρουάριος

2008

13

Επέκταση του Ελληνικού Συστήματος Μεταφοράς ΦΑ προς Αλιβέρι

Αύγουστος

2005

Αύγουστος

2009

14

Εγκατάσταση Σταθμού 60/19 bar για την Τροφοδότηση του Δικτύου Διανομής για Βιομηχανικούς Καταναλωτές
στην ευρύτερη περιοχή της Λαμίας

Ιούλιος

2002

15

Εγκατάσταση Σταθμού 60/19 bar για την Τροφοδότηση του Δικτύου Διανομής για Βιομηχανικούς Καταναλωτές
στην ευρύτερη περιοχή του Κιλκίς

Ιούλιος

2002

Ιανουάριος

2007

16

Εγκατάσταση Σταθμού 60/19 bar για την Τροφοδότηση του Δικτύου Διανομής για Βιομηχανικούς Καταναλωτές
στην ευρύτερη περιοχή της Κομοτηνής

Ιούλιος

2002

Αύγουστος

2008

56

Εκκρεμεί η παραλαβή του
έργου & το κλείσιμο των
υπολοίπων συμβάσεων
Εκκρεμεί η παραλαβή του
έργου & το κλείσιμο των
υπολοίπων συμβάσεων
Εκκρεμεί η παραλαβή του
έργου & το κλείσιμο των
υπολοίπων συμβάσεων

Εκκρεμεί η παραλαβή του
έργου & το κλείσιμο των
υπολοίπων συμβάσεων

εντός του 2008
Εκκρεμεί η παραλαβή του
έργου & το κλείσιμο των
υπολοίπων συμβάσεων

α/α
17
18
19
20

Έργο
Εγκατάσταση Σταθμού 60/19 bar για την Τροφοδότηση του Δικτύου Διανομής για Βιομηχανικούς Καταναλωτές
στην ευρύτερη περιοχή της Δράμας
Εγκατάσταση Σταθμού 60/19 bar για την Τροφοδότηση του Δικτύου Διανομής για Βιομηχανικούς Καταναλωτές
στην ευρύτερη περιοχή της Αλεξανδρούπολης
Εγκατάσταση Σταθμού 60/19 bar για την Τροφοδότηση του Δικτύου Διανομής για Βιομηχανικούς Καταναλωτές
στην ευρύτερη περιοχή της Ξάνθης
Εγκατάσταση Σταθμού 60/19 bar για την Τροφοδότηση του Δικτύου Διανομής για Βιομηχανικούς Καταναλωτές
στην ευρύτερη περιοχή των Σερρών

Έναρξη

Περάτωση

Παρατηρήσεις

Ιούλιος

2002

Μάρτιος

2007

Ιούλιος

2006

Σεπτέμβριος

2008

Ιούλιος

2002

Ιούλιος

2008

Ιούλιος

2002

Απρίλιος

2008

21

Εγκατάσταση Σταθμού M/R 60/19 bar για την Τροφοδότηση του Δικτύου Διανομής της ευρύτερης περιοχής της
Κατερίνης

Νοέμβριος

2004

Οκτώβριος

2007

22

Εγκατάσταση Σταθμού M/R 60/19 bar για την Τροφοδότηση του Δικτύου Διανομής της ευρύτερης περιοχής της
Θήβας

Νοέμβριος

2004

Σεπτέμβριος

2008

23

Εγκατάσταση M/R για την Τροφοδότηση της ΒΙ.ΠΕ. Λάρισας

Νοέμβριος

2004

Φεβρουάριος

2006

24

Τεχνική Βοήθεια - Project Manager - Σύμβαση 1535/06

Δεκέμβριος

2006

Μάιος

2009

25

Εγκατάσταση Σταθμού M/R 60/19 bar για την Τροφοδότηση του Δικτύου Διανομής στην περιοχή Καλαμάκι - Αγ.
Θεόδωροι, Νομού Κορινθίας

26

Κατασκευή Σταθμού Συμπαραγωγής Ηλεκτρισμού και Θερμότητας στην νήσο Ρεβυθούσα

Οκτώβριος

2004

Απρίλιος

2009

27

Αναβάθμιση του Ρυθμιστικού Σταθμού των Άνω Λιοσίων

Οκτώβριος

2007

Μάιος

2008

28

Αναβάθμιση του Μετρητικού Σταθμού Αγ. Τριάδος

Οκτώβριος

2007

Μάιος

2008

Μάρτιος

2004

Δεκέμβριος

2012

Φεβρουάριος

2008

Σεπτέμβριος

2011

υπό επαναπρογραμματισμό

Α.2 ΕΡΓΑ Δ Ε Σ Φ Α προτεινόμενα για ένταξη στο ΕΣΠΑ 2007-2013 **
29

Εγκατάσταση του επί ελληνικού εδάφους Συστήματος Μεταφοράς του ελληνοιταλικού Αγωγού

30

Επέκταση του Ελληνικού Συστήματος Μεταφοράς ΦΑ προς ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗ

31

Ανέγερση Νέων Κτιριακών Εγκαταστάσεων στο Πάτημα Ελευσίνας

υπό προγραμματισμό

Α.3 ΛΟΙΠΑ ΕΡΓΑ Δ Ε Σ Φ Α
32

Εγκατάσταση Μετρητικού Σταθμού για την Τροφοδότηση του Σταθμού της ΔΕΗ στην Μεγαλόπολη

Μάρτιος

2007

Δεκέμβριος

2010

33

Εγκατάσταση Μετρητικού Σταθμού για την Τροφοδότηση της AdG στην Βοιωτία

Ιούλιος

2006

Απρίλιος

2008

34

Εγκατάσταση Μετρητικού Σταθμού για την Τροφοδότηση του Σταθμού της ΔΕΗ στο Αλιβέρι

Μάρτιος

2007

Σεπτέμβριος

2009

35

Εγκατάσταση Μετρητικού Σταθμού για την Τροφοδότηση του Σ.Π.Η.Ε. στην ΕΚΟ Θεσσαλονίκης

Μάρτιος

2004

Απρίλιος

2008

57

Εκκρεμεί η παραλαβή του
έργου & το κλείσιμο των
υπολοίπων συμβάσεων

Εκκρεμεί η παραλαβή του
έργου & το κλείσιμο των
υπολοίπων συμβάσεων
Εκκρεμεί η παραλαβή του
έργου & το κλείσιμο των
υπολοίπων συμβάσεων

α/α

Έργο

Έναρξη

36

Σύνδεση Μετρητικού Σταθμού της «Ήρων Θερμοηλεκτρική» με το SCADA

37

Επέκταση του Ελληνικού Συστήματος Μεταφοράς ΦΑ προς ΘΙΣΒΗ Βοιωτίας

υπό προγραμματισμό

38

Εγκατάσταση Μετρητικού Σταθμού για την Τροφοδότηση του Σταθμού της «ΗΛΕΚΤΡΟΠΑΡΑΓΩΓΗ ΘΙΣΒΗΣ Α.Ε.»

υπό προγραμματισμό

39

Εγκατάσταση Β’ Μετρητικού Σταθμού για την Τροφοδότηση του Σταθμού της «ΗΡΩΝ ΘΕΡΜΟΗΛΕΚΤΡΙΚΗ Α.Ε.»

υπό προγραμματισμό

40

Επέκταση του Ελληνικού Συστήματος Μεταφοράς ΦΑ προς Διμηνιό ΒΟΛΟΥ

υπό προγραμματισμό

41

Εγκατάσταση Μετρητικού Σταθμού για την Τροφοδότηση του Σταθμού της «endesa hellas» στο Διμηνιό ΒΟΛΟΥ

υπό προγραμματισμό

42

Επέκταση του Ελληνικού Συστήματος Μεταφοράς ΦΑ προς ΧΑΛΥΒΟΥΡΓΙΚΗ

υπό προγραμματισμό

43

Μετατόπιση Αγωγού Υψηλής Πίεσης Φ 30’’ σε Διασταύρωση με ΠΑΘΕ

Ιούλιος

2007

εντός του 2009

44

Μετατόπιση Αγωγού Υψηλής Πίεσης Φ 14’’ στα ΕΛ.ΠΕ.

Μάιος

2007

εντός του 2008

45

Γεωτεχνικά έργα Προστασίας Αγωγού Υψηλής Πίεσης στην περιοχή του Ασωπού

Μάιος

2008

εντός του 2009

46

Μέτρα Προστασίας Αγωγού Υψηλής Πίεσης στο Κίτρος ΠΙΕΡΙΑΣ

Νοέμβριος

2006

εντός του 2008

Β.

Αύγουστος

Περάτωση
2006

Οκτώβριος

Παρατηρήσεις
2008

ΕΡΓΑ Δ Ε Π Α

Β.1 ΕΡΓΑ Δ Ε Π Α ενταγμένα στο Ε.Π.ΑΝ. (ΚΠΣ ΙΙΙ) **
47

Βελτίωση Συστήματος Αντικεραυνικής Προστασίας του Σταθμού Ανεφοδιασμού Λεωφορείων Α. Λιοσίων

Απρίλιος

2007

Νοέμβριος

2007

48

Εγκατάσταση Συστήματος Διανομής Μέσης Πίεσης για Βιομηχανικούς Καταναλωτές στην ευρύτερη περιοχή της
Λαμίας

Απρίλιος

2003

Μάρτιος

2005

49

Εγκατάσταση Συστήματος Διανομής Μέσης Πίεσης για Βιομηχανικούς Καταναλωτές στην ευρύτερη περιοχή του
Κιλκίς (συμπεριλαμβάνεται η Επέκταση προς Καμπάνη)

Απρίλιος

2003

Οκτώβριος

2006

50

Επέκταση του Συστήματος Διανομής Μέσης Πίεσης για Βιομηχανικούς Καταναλωτές στο Νομό Ευβοίας

Απρίλιος

2008

Δεκέμβριος

2009

51

Επέκταση Δικτύου Διανομής για Βιομηχανικούς Καταναλωτές στην περιοχή Οινοφύτων-Σχηματαρίου-Ριτσώνας(ΦΑΣΗ Β’)

Αύγουστος

2004

Ιανουάριος

2005

52

Επέκταση του Συστήματος Διανομής Μέσης Πίεσης για Βιομηχανικούς Καταναλωτές στην ευρύτερη περιοχή των
Σερρών-(ΦΑΣΗ Β’)

Φεβρουάριος

2004

Μάρτιος

2006

53

Επέκταση του Συστήματος Διανομής Μέσης Πίεσης για Βιομηχανικούς Καταναλωτές στην ευρύτερη περιοχή της
Κομοτηνής-(ΦΑΣΗ Β’)

Φεβρουάριος

2004

Ιούνιος

2007

58

Εκκρεμεί η παραλαβή του
έργου & το κλείσιμο των
υπολοίπων συμβάσεων
Εκκρεμεί το κλείσιμο των
υπολοίπων συμβάσεων
Εκκρεμεί η παραλαβή του
έργου & το κλείσιμο των
υπολοίπων συμβάσεων

Εκκρεμεί η παραλαβή του
έργου & το κλείσιμο των
υπολοίπων συμβάσεων
Εκκρεμεί η παραλαβή του
έργου & το κλείσιμο των
υπολοίπων συμβάσεων
Εκκρεμεί η παραλαβή του
έργου & το κλείσιμο των
υπολοίπων συμβάσεων

α/α

Έργο

Έναρξη

54

Επέκταση του Συστήματος Διανομής Μέσης Πίεσης για Βιομηχανικούς Καταναλωτές στην ευρύτερη περιοχή της
Δράμας

55

Περάτωση

Παρατηρήσεις

Φεβρουάριος

2004

Ιούνιος

2007

Επέκταση του Συστήματος Διανομής Μέσης Πίεσης για Βιομηχανικούς Καταναλωτές
στην ΒΙ.ΠΕ. Καβάλας

Δεκέμβριος

2006

Ιούνιος

2008

56

Εγκατάσταση Συστήματος Διανομής στην περιοχή της Αλεξανδρούπολης

Δεκέμβριος

2006

Σεπτέμβριος

2008

57

Εγκατάσταση Δικτύου Διανομής για Βιομηχανικούς Καταναλωτές στην ευρύτερη περιοχή της Κατερίνης
(συμπεριλαμβάνεται η Επέκταση Δικτύου στο Πλατύ Ημαθίας)

Φεβρουάριος

2004

Δεκέμβριος

2006

58

Εγκατάσταση Δικτύου Διανομής για Βιομηχανικούς Καταναλωτές στην ευρύτερη περιοχή της Θήβας
(συμπεριλαμβάνεται η Επέκταση για την σύνδεση Βιομηχανικών Καταναλωτών)

Φεβρουάριος

2004

Ιανουάριος

2008

59

Εγκατάσταση Δικτύου Διανομής για Βιομηχανικούς Καταναλωτές-Καλαμάκι-Αγ. Θεόδωροι,

Ιανουάριος

2006

Μάρτιος

2008

60

Επέκταση του Συστήματος Διανομής ΦΑ για Βιομηχανικούς Καταναλωτές στην ΒΙ.ΠΕ. Ξάνθης

Ιανουάριος

2006

Φεβρουάριος

2008

61

Τεχνική Βοήθεια- Project Manager - Σύμβαση 1535/06

Δεκέμβριος

2006

Μάιος

2009

62

Κατασκευή Β’ Σταθμού Τροφοδοσίας Οχημάτων με ΦΑ στην Ανθούσα

Οκτώβριος

2002

Ιανουάριος

2006

63

Επέκταση του Συστήματος Διανομής ΦΑ της περιοχής Θηβών-Σύνδεση Νοσοκομείου Θηβών

Ιανουάριος

2006

Οκτώβριος

2007

64

Επέκταση του Συστήματος Διανομής ΦΑ της περιοχής Λαμίας-Σύνδεση Νοσοκομείου Λαμίας

Ιανουάριος

2006

Φεβρουάριος

2008

65

Επέκταση του Συστήματος Διανομής ΦΑ της περιοχής Σερρών-Σύνδεση Νοσοκομείου Σερρών

Ιανουάριος

2006

Απρίλιος

2008

66

Επέκταση του Συστήματος Διανομής ΦΑ της περιοχής Ξάνθης-Σύνδεση Νοσοκομείου Ξάνθης

Ιανουάριος

2006

Φεβρουάριος

2008

67

Επέκταση του Συστήματος Διανομής ΦΑ της περιοχής Κομοτηνής-Σύνδεση Νοσοκομείου Κομοτηνής

Ιανουάριος

2006

Φεβρουάριος

2008

68

Επέκταση του Συστήματος Διανομής ΦΑ της περιοχής Δράμας-Σύνδεση Νοσοκομείου Δράμας

Δεκέμβριος

2006

Φεβρουάριος

2008

69

Επέκταση του Συστήματος Διανομής ΦΑ της περιοχής Αλεξανδρούπολης-Σύνδεση Νοσοκομείου Αλεξανδρούπολης

Δεκέμβριος

2006

Σεπτέμβριος

2008

70

Εγκατάσταση Βασικού Δικτύου Διανομής Χαμηλής Πίεσης στην Αστική Περιοχή Κατερίνης

Δεκέμβριος

2006

Φεβρουάριος

2008

71

Εγκατάσταση Βασικού Δικτύου Διανομής Χαμηλής Πίεσης στην Αστική Περιοχή Κιλκίς

Δεκέμβριος

2006

Αύγουστος

2008

72

Εγκατάσταση Βασικού Δικτύου Διανομής Χαμηλής Πίεσης στην Αστική Περιοχή Σερρών

Δεκέμβριος

2006

Αύγουστος

2008

73

Εγκατάσταση Βασικού Δικτύου Διανομής Χαμηλής Πίεσης στην Αστική Περιοχή Λαμίας

Δεκέμβριος

2006

Φεβρουάριος

2008

59

Ν. Κορινθίας

Εκκρεμεί η παραλαβή του
έργου & το κλείσιμο των
υπολοίπων συμβάσεων

Εκκρεμεί η παραλαβή του
έργου & το κλείσιμο των
υπολοίπων συμβάσεων

Εκκρεμεί η παραλαβή του
έργου & το κλείσιμο των
υπολοίπων συμβάσεων
Εκκρεμεί η παραλαβή του
έργου & το κλείσιμο των
υπολοίπων συμβάσεων

α/α

Έργο

Έναρξη

Περάτωση

Παρατηρήσεις

74

Εγκατάσταση Βασικού Δικτύου Διανομής Χαμηλής Πίεσης στην Αστική Περιοχή Θήβας

Δεκέμβριος

2006

Ιούλιος

2008

75

Εγκατάσταση Βασικού Δικτύου Διανομής Χαμηλής Πίεσης στην Αστική Περιοχή Χαλκίδας

Δεκέμβριος

2006

Ιούλιος

2008

76

Επέκταση του Δικτύου Διανομής για Βιομηχανικούς Καταναλωτές στο Μητρούσι Σερρών

Αύγουστος

2007

Νοέμβριος

2007

Β.2 ΛΟΙΠΑ ΕΡΓΑ Δ Ε Π Α
Σποραδικές Επεκτάσεις υφιστάμενων Δικτύων Μέσης & Χαμηλής Πίεσης και Τροφοδότηση Βιομηχανικών
77
Πελατών
(*)
Έναρξη :
Υπογραφή 1ης Σύμβασης
Περάτωση
:
Μηχανική αποπεράτωση ή ολοκλήρωση υπηρεσιών
(**)

Εκκρεμεί η παραλαβή του
έργου & το κλείσιμο των
υπολοίπων συμβάσεων

εντός του 2008

Μέχρι σήμερα θεωρείται ότι είναι πιθανόν να χρηματοδοτηθούν από το ΕΣΠΑ 2007-2013 τα παρακάτω έργα:
Α.

Β.

ΕΡΓΑ ΔΕΣΦΑ

Επέκταση του Ελληνικού Συστήματος Μεταφοράς ΦΑ προς Αλιβέρι

Επέκταση του Ελληνικού Συστήματος Μεταφοράς ΦΑ προς Δυτική Θεσσαλία

Εγκατάσταση Σταθμού Συμπίεσης ΦΑ στον Αγωγό Μεταφοράς Υψηλής Πίεσης

Κατασκευή Σταθμού Συμπαραγωγής Ηλεκτρισμού & Θερμότητας στη νήσο Ρεβυθούσα
ΕΡΓΑ ΔΕΠΑ

Επέκταση του Συστήματος Διανομής Μέσης Πίεσης για Βιομηχανικούς Καταναλωτές στο Νομό Ευβοίας

που έχουν ήδη ενταχθεί στο ΚΠΣ ΙΙΙ. Επιπλέον, αναμένεται ότι θα χαρακτηριστούν ως «έργα γέφυρες», ΚΠΣ ΙΙΙ και ΕΣΠΑ 2007-2013, μόνον όσα ανήκουν στην κατηγορία «Μεγάλα Έργα»
δηλ. έχουν συνολικό προϋπολογισμό μεγαλύτερο των 50 εκατ. ΕΥΡΩ.

60

ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ & ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ
Α. Απολογισμός Δραστηριότητας 2007
Οι κύριες δραστηριότητες της ΔΡ.Ρ.Θ.&Σ.Σ. που έλαβαν χώρα κατά το έτος 2007, συνοπτικά είναι οι ακόλουθες :
Α.1.

Ρυθμιστικά Θέματα

Η ΔΡ.Ρ.Θ.&Σ.Σ. μαζί με τη ΔΡΜ, είχαν στενή συνεργασία με τη ΡΑΕ, ώστε να ολοκληρωθούν όλες οι Κανονιστικές
Πράξεις που πρέπει να εκδοθούν, για να οριοθετήσουν-περιγράψουν το πλαίσιο λειτουργίας της αγοράς Φυσικού Αερίου
στην Ελλάδα. Οι κυριότερες προς έκδοση Κανονιστικές Πράξεις στα πλαίσια του Ν. 3428/2005 είναι οι ακόλουθες :
Α.1.1 Κώδικας Διαχείρισης του ΕΣΦΑ
Από τον Οκτώβριο του 2007, ξεκίνησαν τακτικές συνεδρίες στελεχών του ΔΕΣΦΑ και της ΡΑΕ, προκειμένου να
οριστικοποιηθούν όλες οι εκκρεμότητες που υπάρχουν, επιπλέον εκείνων που έχουν οριστικοποιηθεί με την Πρότυπη
Σύμβαση Μεταφοράς. Σημαντικότερο κεφάλαιο είναι η διαχείριση / λειτουργία του σταθμού ΥΦΑ στη Ρεβυθούσα, το οποίο
και ολοκληρώθηκε. Παράλληλα, πολλά σημαντικά ζητήματα που αφορούν τη δέσμευση δυναμικότητας στα Σημεία
Εισόδου και Εξόδου, επιλύθηκαν. Πολύ σημαντικό ρόλο για την αντιμετώπιση όλων αυτών των θεμάτων, είχε η εμπειρία
που έχει αποκτηθεί από την Πρότυπη Σύμβαση Μεταφοράς, που υπεγράφη μεταξύ ΔΕΠΑ και ΔΕΣΦΑ.
Α.1.2 Κανονισμός Τιμολόγησης
Με βάση τις διατάξεις του ν.3428/2005, η σύνταξη του Κανονισμού Τιμολόγησης είναι υποχρέωση της Ρυθμιστικής Αρχής
Ενέργειας. Παρόλα αυτά η ΔΡ.Ρ.Θ.&Σ.Σ., σε στενή συνεργασία με τη ΡΑΕ, έχει επεξεργαστεί διάφορες εκδοχές του
Κανονισμού Τιμολόγησης.
Το κείμενο αυτό, θα χρησιμοποιηθεί μεταξύ άλλων για τον καθορισμό των βασικών αρχών τιμολόγησης της Δηλούμενης
Διαμετακόμισης.
Α.1.3 Σύμβαση προμήθειας Αερίου Εξισορρόπησης
Εντός του 2007, ολοκληρώθηκε το σχέδιο προμήθειας Αερίου Εξισορρόπησης, που ο ΔΕΣΦΑ, θα προμηθευτεί από τη
ΔΕΠΑ, για τα έτη 2007 και 2008. Στη σύμβαση αυτή έχει περιληφθεί φόρμουλα που αντιστοιχεί στην προμήθεια τιμής
FOB ΥΦΑ της ΔΕΠΑ. Επιπλέον στο κόστος αυτό, προστίθεται και το κόστος της μεταφοράς του ΥΦΑ, που θα
κατανέμεται σε όλους τους χρήστες του ΕΣΦΑ.
Α.2. Μελέτη Ανάπτυξης του ΕΣΦΑ
Η ΔΡ.Ρ.Θ.&Σ.Σ. είναι επιφορτισμένη με την ευθύνη της εκτίμησης της υδραυλικής ευστάθειας - και κατ΄ επέκταση της
εύρυθμης λειτουργίας - του Συστήματος Μεταφοράς, με βάση νέα δεδομένα φορτίσεων που προκύπτουν από την επέκταση
του.
Στα πλαίσια των ανωτέρω, το έτος 2007εκπονήθηκαν οι παρακάτω μελέτες :
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•

Μελέτη τροφοδότησης ΑΗΣ Αλιβερίου από το Β/Σ Στεφάνης και διαστασιολόγηση αγωγού.

•

Μελέτη τροφοδότησης Μελλοντικού Σταθμού Η/Π της ENDESA στην περιοχή του Βόλου και διαστασιολόγηση
αγωγού.

•

Τεχνική μελέτη για τη τροφοδότηση νέας μονάδας Η/Π στην Θίσβη Βοιωτίας.

Με στόχο τη σωστή αποτύπωση όλων των νέων επεκτάσεων / ενισχύσεων του ΕΣΦΑ, η ΔΡ.Ρ.Θ.&Σ.Σ., προχώρησε στην
επικαιροποίηση του σεναρίου ζήτησης της αγοράς φυσικού αερίου για τα επόμενα έτη. Με αυτήν οριοθέτησε τις
καταναλώσεις του ΕΣΦΑ ανά γεωγραφική περιοχή και τομέα κατανάλωσης, σε ημερήσια και ωριαία βάση.

Α.3. Επιχειρησιακό Πλάνο (Business Plan) του ΔΕΣΦΑ για την περίοδο 2008 – 2012.
Από το Σεπτέμβριο 2007, ξεκίνησε η προετοιμασία του Επιχειρησιακού Πλάνου του ΔΕΣΦΑ Α.Ε. Σε αυτό υπολογίζονται τα
έσοδα του ΔΕΣΦΑ για τη
Σημείο αναφοράς για την κατάρτιση του Επιχειρησιακού Πλάνου του ΔΕΣΦΑ, αποτελεί η Υ.Α. 4955/2006 «Ορισμός
τιμολογίου μεταφοράς φυσικού αερίου και αεριοποίησης ΥΦΑ». Συγκεκριμένα, για τον υπολογισμό των εσόδων του
ΔΕΣΦΑ για την περίοδο αναφοράς 2007-2012 εφαρμόζονται τα αντίστοιχα τιμολόγια μεταφοράς φυσικού αερίου και
υγροποίησης ΥΦΑ, όπως αυτά δημοσιεύονται στην εν λόγω υπουργική απόφαση.
Εκτός από τα έσοδα των Βασικών Δραστηριοτήτων του ΔΕΣΦΑ, γίνεται πρόβλεψη και για τις δευτερεύουσες υπηρεσίες
που μπορεί να παρέχει ο ΔΕΣΦΑ.
Για τα έξοδα της εταιρίας, γίνονται οι ίδιες παραδοχές με εκείνες της Υ.Α. 4955/2006.
Το πρώτο σχέδιο Επιχειρησιακού Πλάνου έχει ήδη ολοκληρωθεί και έχει παρουσιασθεί στη Διοίκηση του ΔΕΣΦΑ.
Με το μοντέλο του τιμολογίου μεταφοράς Φ.Α. που έχει αναπτυχθεί, έχουν ήδη εκπονηθεί μία σειρά μελετών αξιολόγησης
συγκεκριμένων επεκτάσεων του συστήματος, όπως η επέκταση Κορίνθου – Μεγαλόπολης, του κλάδου προς Θίσβη, και
του κλάδου προς Διμηνιό Βόλου.
Α.4. Χερσαίο τμήμα Ελληνοϊταλικού Αγωγού
Οι ενέργειες που έχουν γίνει από τη ΔΡ.Ρ.Θ.&Σ.Σ. το 2007, προς την κατεύθυνση της υλοποίησης του συγκεκριμένου
έργου, είναι πολλές και σε διαφορετικές κατευθύνσεις. Πιο συγκεκριμένα:
Α.4.1. Ρυθμιστικά Θέματα
Δρομολόγηση όλων των απαραίτητων ενεργειών για την αναθεώρηση της απόφασης χρηματοδότησης από την Ε.Ε. των
Μελετών Βασικού Σχεδιασμού και ορισμό του ΔΕΣΦΑ Α.Ε. ως δικαιούχο αυτής αντί της Δ.ΕΠ.Α.
Επικοινωνία με ΔΕΠΑ/EDISON για την δρομολόγηση των διαδικασιών και τον συντονισμό του έργου. Η επικοινωνία αυτή
είναι συνεχής και θα διαρκέσει έως και την ολοκλήρωση της κατασκευής του έργου.
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Η ΔΡ.Ρ.Θ.&Σ.Σ. συμμετείχε ενεργά

στην προετοιμασία και την υπογραφή της Τριμερούς Διακρατικής Συμφωνίας

Τουρκίας-Ελλάδας-Ιταλίας για το έργο.
Α.4.2. Τεχνικά θέματα
Εισήγηση προς Δ.Σ. / Έγκριση σκοπιμότητας και διαγωνιστικής διαδικασίας (Απόφαση Δ.Σ. ΔΕΣΦΑ υπ’ αριθμ. 23/05 της
22.11.2007), για το Βασικό Σχεδιασμό του χερσαίου Τμήματος του Ελληνοϊταλικού Αγωγού.
Προώθηση διαγωνιστικής διαδικασίας για την εκπόνηση των Περιβαλλοντικών Μελετών και μελετών βελτιώσεων στην
όδευση. Σύνταξη συμβατικού τεύχους Αντικειμένου εργασιών, και διαχείριση της Σύμβασης μετά την υπογραφή της.
Συμμετοχή στη σύνταξη του αρχικού Τεύχους Διακήρυξης για τις Μελέτες Βασικού Σχεδιασμού και στη σύνταξη των
τευχών του Διαγωνισμού στη Β΄ Φάση (Τεύχη Αντικειμένου Εργασιών όπως και όλα τα άλλα συμβατικά τεύχη)
Εποπτεία, κεντρικός συντονισμός όλων των ενεργειών και συνεργασία με όλες τις εμπλεκόμενες - αρμόδιες κατά
περίπτωση – άλλες οργανωτικές μονάδες του ΔΕΣΦΑ.
Α.5. Τερματικός Σταθμός Υ.Φ.Α. στην Κρήτη
Εισήγηση προς Δ.Σ. / Έγκριση σκοπιμότητας και διαγωνιστικής διαδικασίας (Απόφαση Δ.Σ. ΔΕΣΦΑ υπ’ αριθμ. 23/06 της
22.11.2007), για την εκπόνηση μελέτης που θα αξιολογήσει τεχνικά την επένδυση και θα εκτιμήσει το κόστος κατασκευής.
Σύνταξη τεύχους αντικειμένου εργασιών
Προώθηση και παρακολούθηση διαγωνιστικής διαδικασίας μέχρι ολοκλήρωσης αυτής
Επικοινωνία με Δ.Ε.Η.

Α.6. Τρίτη δεξαμενή στον τερματικό σταθμό ΥΦΑ Ρεβυθούσσας
Ήδη έχει εγκριθεί με απόφαση του ΔΣ του ΔΕΣΦΑ, η ανάθεση μελέτης σκοπιμότητας του έργου. Εντός του πρώτου
τριμήνου 2007, αναμένεται η υπογραφή του συμβολαίου με τον ανάδοχο μελετητή.
Α.7.

Υποστήριξη ΥΠ.ΑΝ. και συνεργασία σε θέματα Φυσικού Αερίου

Τόσο το 2007 όσο και τα επόμενα έτη, η ΔΡ.Ρ.Θ.&Σ.Σ. θα συνεχίσει να υποστηρίζει το υπουργείο σε νομοθετικά,
ρυθμιστικά και τεχνικά θέματα στον τομέα του αερίου.

Β. Προοπτικές μελλοντικών δράσεων
Οι προοπτικές μελλοντικών δράσεων της ΔΡ.Ρ.Θ.&Σ.Σ., συνοπτικά είναι οι ακόλουθες :
Β.1.

Ρυθμιστικά Θέματα
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Β.1.1 Κώδικας Διαχείρισης του ΕΣΦΑ-Το πρώτο ολοκληρωμένο σχέδιο του Κώδικα, αναμένεται να τεθεί σε Δημόσια
Διαβούλευση, μέσα στο πρώτο τρίμηνο του 2008.
Β.1.2 Κανονισμός Τιμολόγησης-Με δεδομένη την απόφαση της Ε.Ε. για την διαδικασία Open Season, για τον αγωγό
ΠΟΣΕΙΔΩΝΑ, έως τα τέλη Ιουνίου 2008, είναι πολύ σημαντικό, ο Κανονισμός Τιμολόγησης να έχει ολοκληρωθεί μέσα στο
πρώτο εξάμηνο του 2008.
Β.1.3 Παρακολούθηση του θέματος της έγκρισης από τη ΡΑΕ της μεθοδολογίας καθορισμού χρεώσεων απορρεουσών
από διαδικασίες εξισορρόπησης Ε.Σ.Φ.Α.
Β.1.4Υπογραφή σύμβασης προμήθειας ΥΦΑ με τη Δ.ΕΠ.Α. Α.Ε. για Σκοπούς Εξισορρόπησης
Β.1.5 Κατάρτιση σύμβασης πρόσβασης τρίτων στο Τερματικό Σταθμό ΥΦΑ και έκδοση Υπουργικής Απόφασης.
Β.1.6 Αναθεώρηση και τροποποίηση της υφιστάμενης Συμφωνίας Λειτουργίας μεταξύ Δ.Ε.Σ.Φ.Α., Δ.ΕΠ.Α. και
GAZEXPORT, στα πλαίσια της απελευθερωμένης αγοράς και των εφεξής διακριτών επιχειρησιακών ρόλων των εταιριών
Δ.Ε.Σ.Φ.Α. και Δ.ΕΠ.Α. και στα (τεχνικά) πλαίσια της αναβάθμισης του συστήματος μέτρησης του Συνοριακού Μετρητικού
Σταθμού Σιδηροκάστρου
Β.1.7 Κατάρτιση συμβάσεων δευτερογενών υπηρεσιών προς τρίτους
Β.1.8 Παραμετροποίηση και επικαιροποίηση λογισμικού υπολογισμού των τιμολογούμενων υπηρεσιών πρόσβασης στο
ΕΣΦΑ.
Β.1.9 Υπογραφή των συμβάσεων Παροχής Υπηρεσιών προς την ΔΕΠΑ ΑΕ (υπηρεσίες Λ&Σ ΣΑΛΦΑ, Λ&Σ Δικτύων
Διανομής, αντιπροσώπευσης στους συνοριακούς μετρητικούς σταθμούς) .
Β.1.10 Αναβάθμιση υλικού και λογισμικού, σύμφωνα με τις ανάγκες που θα δημιουργήσει η απελευθέρωση της αγοράς
φυσικού αερίου.
Β.1.11 Έκδοση προδιαγραφών και τευχών δημοπράτησης έργου “ Λογισμικό Διαχείρισης Χρηστών Ε.Σ.Φ.Α .” (Gas
Contract Management System).
Β.2.

Μελέτη Ανάπτυξης του ΕΣΦΑ

Η ΔΡ.Ρ.Θ.&Σ.Σ. είναι επιφορτισμένη με την ευθύνη της εκτίμησης της υδραυλικής ευστάθειας - και κατ΄ επέκταση της
εύρυθμης λειτουργίας - του Συστήματος Μεταφοράς, με βάση νέα δεδομένα φορτίσεων που προκύπτουν από την επέκταση
του.
Στις αρχές Μαρτίου του 2008, ολοκληρώθηκε

η Μελέτη

Υδραυλικής Οριοθέτησης του ΕΣΦΑ, με την οποία

αποτυπώνεται η μέγιστη μεταφορική ικανότητα του ΕΣΦΑ.
Η εκπόνηση μελετών τεχνικής εκτίμησης και αξιολόγησης νέων πιθανών επεκτάσεων – σε συνδυασμό με το επιχειρηματικό
πλάνο του ΔΕΣΦΑ και την οικονομική αξιολόγηση – αποτελεί ένα κύριο και συνεχές αντικείμενο της ΔΡ.Ρ.Θ.&Σ.Σ.
Β.3. Επιχειρησιακό Πλάνο (Business Plan) του ΔΕΣΦΑ για την περίοδο 2008 – 2012.
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Αναμένεται η έκδοση του τελικού Επιχειρηματικού Πλάνου του τιμολογίου μεταφοράς Φ.Α. που έχει αναπτυχθεί.
Β.4. Χερσαίο τμήμα Ελληνοϊταλικού Αγωγού
Οι ενέργειες από τη ΔΡ.Ρ.Θ.&Σ.Σ. το 2008, προς την κατεύθυνση της υλοποίησης του συγκεκριμένου έργου, είναι πολλές
και σε διαφορετικές κατευθύνσεις. Πιο συγκεκριμένα:
Β.4.1. Ρυθμιστικά Θέματα
Δρομολόγηση όλων των απαραίτητων ενεργειών για την αναθεώρηση της απόφασης χρηματοδότησης από την Ε.Ε. των
Μελετών Βασικού Σχεδιασμού και ορισμό του ΔΕΣΦΑ Α.Ε. ως δικαιούχο αυτής αντί της Δ.ΕΠ.Α. Ήδη η Ε.Ε. έχει
αποδεχθεί την τροποποίηση της αρχικής απόφασής της. Αναμένεται η επίσημη απόφαση, ώστε αμέσως μετά να αιτηθεί ο
ΔΕΣΦΑ, την επιμήκυνση της περιόδου εκπόνησης της μελέτης.
Επικοινωνία με ΔΕΠΑ/EDISON για την δρομολόγηση των διαδικασιών και τον συντονισμό του έργου. Η επικοινωνία αυτή
είναι συνεχής και θα διαρκέσει έως και την ολοκλήρωση της κατασκευής του έργου.
Β.4.2. Τεχνικά θέματα
Συμμετοχή στη σύνταξη του αρχικού Τεύχους Διακήρυξης για τις Μελέτες Βασικού Σχεδιασμού και στη σύνταξη των
τευχών του Διαγωνισμού στη Β΄ Φάση (Τεύχη Αντικειμένου Εργασιών όπως και όλα τα άλλα συμβατικά τεύχη)
Εποπτεία, κεντρικός συντονισμός όλων των ενεργειών και συνεργασία με όλες τις εμπλεκόμενες - αρμόδιες κατά
περίπτωση – άλλες οργανωτικές μονάδες του ΔΕΣΦΑ.
Β.5. Τερματικός Σταθμός Υ.Φ.Α. στην Κρήτη
Επικοινωνία με Δ.Ε.Η.
Η μελέτη αυτή πρέπει να έχει ολοκληρωθεί εντός του πρώτου εξαμήνου του 2008 και από τα αποτελέσματά της θα
αξιολογηθεί η βιωσιμότητα ή όχι της επένδυσης.
Στη συνέχεια και εφόσον τα αποτελέσματα της μελέτης είναι θετικά, η ΔΡ.Ρ.Θ.&Σ.Σ. θα προχωρήσει στην υποβολή
αίτησης, για χρηματοδότηση των μελετών Βασικού Σχεδιασμού του έργου, από τα κονδύλια των Διευρωπαϊκών Δικτύων
Ενέργειας (Trans European Energy Networks – TEN E).
Αναμένεται να ξεκινήσει από τη ΔΡ.Ρ.Θ.&Σ.Σ., η προετοιμασία για την διαγωνιστική διαδικασία για τη μελέτη βασικού
σχεδιασμού του έργου.
Β.6. Τρίτη δεξαμενή στον τερματικό σταθμό ΥΦΑ Ρεβυθούσσας
Παρακολούθηση Μελέτης Προκαταρκτικού Σχεδιασμού και Σκοπιμότητας που αναμένεται να ολοκληρωθεί εντός του 2ο
εξάμηνο του 2008.
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Σύνταξη και αποστολή αίτησης χρηματοδότησης για τις Μελέτες Βασικού Σχεδιασμού. Θα ακολουθηθεί η ίδια με
παραπάνω διαδικασία με την ίδια εκτίμηση χρονικής εξέλιξης.
Β.7.

Υποστήριξη ΥΠ.ΑΝ. και συνεργασία σε θέματα Φυσικού Αερίου

Τόσο το 2008 όσο και τα επόμενα έτη, η ΔΡ.Ρ.Θ.&Σ.Σ. θα συνεχίσει να υποστηρίζει το υπουργείο σε νομοθετικά,
ρυθμιστικά και τεχνικά θέματα στον τομέα του αερίου.
Σε συνεργασία του ΔΕΣΦΑ με το ΥΠΑΝ, αναμένεται η έκδοση της άδειας Κυριότητας και Διαχείρισης του ΕΣΦΑ, με βάση
τις διατάξεις του ν.3428/2005.
4.ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
4.1.Χρηματοδότηση έργων
•
•

•
•

Κατά τη διάρκεια του έτους 2007 μεταξύ των άλλων συνεχίστηκε η υποβολή των μηνιαίων και τριμηνιαίων
δελτίων δήλωσης δαπανών στην ΕΥΔ – ΕΠΑΝ στα πλαίσια της παρακολούθησης του ΚΠΣ ΙΙΙ.
Ως αποτέλεσμα των ανωτέρω καταχωρήθηκαν στο Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα (ΟΠΣ) του
Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών (ΥΠΟΙΟ) δαπάνες έργων που αντιστοιχούν σε Δημόσια Δαπάνη
ύψους 23,9 εκ. €.
Το Α΄ τρίμηνο του έτους 2007 ο ΔΕΣΦΑ χρηματοδοτήθηκε (μέσω του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων
με τελικό δικαιούχο την ΔΕΠΑ) με το ποσό των € 17,6 εκ. €.
Υποβλήθηκε αίτημα τροποποίησης ΣΑΕ για αύξηση ορίου πληρωμών του ΠΔΕ 2007 κατά 32 εκ. €, το οποίο
δεν έτυχε έγκρισης λόγω μη ολοκλήρωσης των αναγκαίων Νομοθετικών ρυθμίσεων για τη χρηματοδότηση
του ΔΕΣΦΑ.

•

Σύμφωνα με τα στοιχεία της 31/12/07 οι καταχωρημένες δαπάνες μέχρι και αυτή την ημερομηνία
δικαιολογούν ποσό χρηματοδότησης προς τον ΔΕΣΦΑ ύψους 32 εκ. €.

•

Υποβλήθηκαν στην ΕΥΔ/ΕΠΑΝ τέσσερα τροποποιημένα τεχνικά δελτία έργου.

•

Εκδόθηκε από το ΥΠ.Αν η τροποποιητική απόφαση ένταξης των 18 έργων που συνεχίζει να εκτελεί ο ΔΕΣΦΑ

4.2. Δάνεια και Διαχείριση Διαθεσίμων
Κατά την πρώτη εταιρική χρήση πραγματοποιήθηκε τακτική παρακολούθηση των ταμειακών ροών και της διαχείρισης των
χρηματικών διαθεσίμων της Εταιρίας, σε βάση δεδομένων προθεσμιακών καταθέσεων και εκδήλωσης ενδιαφέροντος των
Τραπεζών που συμμετέχουν στους διαγωνισμούς για την τοποθέτηση των διαθεσίμων.
Στα πλαίσια της παρακολούθησης και διαχείρισης των υπογεγραμμένων δανειακών συμβάσεων, καταβλήθηκαν οι
τοκοχρεωλυτικές δόσεις των δανείων της εταιρείας με την ΕΤΕπ και την ΕΚΑΧ (συνολικά δέκα εκταμιεύσεις) συνολικού
ύψους 31.852.980 εκ. Ευρώ.
Εκταμιεύθηκαν οι δεύτερες δόσεις των δανείων 23399 και 23400 με την ΕΤΕπ ύψους 10 εκ. Ευρώ και 10 εκ. Ευρώ
αντίστοιχα.
Καταβλήθηκε προμήθεια υπέρ του Ελληνικού Δημοσίου για το δάνειο της ΕΚΑΧ, ποσού 376.931,77 ευρώ.
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4.3. Οικονομικά αποτελέσματα
Για τη σύνταξη των Οικονομικών Καταστάσεων κατά την πρώτη εταιρική χρήση, εφαρμόστηκαν πιστά τα Διεθνή Πρότυπα
Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης ( Δ.Π.Χ.Π.), καθώς και η ισχύουσα Φορολογική Νομοθεσία.
Τα ίδια κεφάλαια της 31-12-2007 ανέρχονται σε 666.536 χιλ .Ευρώ έναντι 629.533 χιλ. Ευρώ της ημερομηνίας απόσχισης
του κλάδου μεταφοράς από την ΔΕΠΑ Α.Ε. 30.06.2006.
Το αποτέλεσμα της χρήσης προ φόρων σύμφωνα με τα Δ.Π.Χ.Π (IFRS) ανήλθε σε κέρδη ύψους 49.432,88 χιλιάδες Ευρώ.
Κατά την πρώτη εταιρική χρήση σχηματίστηκε πρόβλεψη ποσού 4.400,00 χιλιάδων Ευρώ για υποτίμηση και απαξίωση
των αποθεμάτων υλικών κατασκευής και συντήρησης αγωγών, προκειμένου η εταιρία να καλύψει το σύνολο της
υποτίμησης των αποθεμάτων της σε υλικά κατασκευής.
Τα κύρια έσοδα από τη χρήση του ΕΣΦΑ (τέλος διέλευσης) ανήλθαν σε 182.490,29 χιλιάδες Ευρώ και τα έσοδα από τις μη
ρυθμιζόμενες υπηρεσίες (δίκτυα, CNG, όσμηση κτλ.) ανήλθαν σε 4.773,14 χιλιάδες Ευρώ.
Τα περιουσιακά στοιχεία και οι απαιτήσεις / υποχρεώσεις μεταβλήθηκαν ως εξής:
Οι επενδύσεις σε πάγια περιουσιακά στοιχεία ανήλθαν σε 145.293 χιλ. Ευρώ και μετά τις αποσβέσεις σε 91.136 χιλ.
Ευρώ, τα αποθέματα μειώθηκαν κατά 15.532 χιλ. Ευρώ , οι απαιτήσεις αυξήθηκαν κατά 37.822 χιλ. Ευρώ , τα διαθέσιμα
αυξήθηκαν κατά 10.852 χιλ. Ευρώ και οι υποχρεώσεις αυξήθηκαν κατά 87.276 χιλ. Ευρώ.
4.4. Διαχείριση κινδύνων
Κίνδυνος επιτοκίων
Ο κίνδυνος διακύμανσης των επιτοκίων προέρχεται κυρίως από μακροπρόθεσμες και βραχυπρόθεσμες δανειακές
υποχρεώσεις. Η Διοίκηση παρακολουθεί σε συνεχή βάση τις διακυμάνσεις των επιτοκίων και τις χρηματοδοτικές ανάγκες
της Εταιρείας.
Συναλλαγματικός κίνδυνος
Η Εταιρεία αντιμετωπίζει περιορισμένο συναλλαγματικό κίνδυνο καθώς το μεγαλύτερο μέρος των περιουσιακών στοιχείων
της και των υποχρεώσεων της είναι σε ευρώ. Ο συναλλαγματικός κίνδυνος προέρχεται από την αναγνώριση δανειακών
υποχρεώσεων που είναι εκπεφρασμένες σε δολάρια Η.Π.Α.
Πιστωτικός κίνδυνος
Ο πιστωτικός κίνδυνος προκύπτει από τα χρηματικά διαθέσιμα ,τα παράγωγα χρηματοοικονομικά εργαλεία και τις
καταθέσεις στις τράπεζες, καθώς επίσης και πιστωτικές εκθέσεις στους πελάτες χονδρικής πώλησης,
συμπεριλαμβανομένων των σημαντικών απαιτήσεων και διενεργημένων συναλλαγών.
Η Εταιρεία έχει συγκέντρωση πιστωτικού κινδύνου καθώς αποκλειστικός πελάτης της είναι η μητρική της εταιρεία Δ.Ε.Π.Α
Α.Ε. Η μέγιστη έκθεση σε πιστωτικό κίνδυνο αντανακλάται από το ύψος του κάθε στοιχείου του ενεργητικού.
Κίνδυνος ρευστότητας
Ο κίνδυνος ρευστότητας διατηρείται σε χαμηλά επίπεδα, μέσω της διαθεσιμότητας επαρκών ταμειακών διαθεσίμων και
πιστωτικών ορίων. Οι υπάρχουσες διαθέσιμες αχρησιμοποίητες εγκεκριμένες τραπεζικές πιστώσεις προς την Εταιρεία,
είναι επαρκείς ώστε να αντιμετωπιστεί οποιαδήποτε πιθανή έλλειψη ταμειακών διαθεσίμων.
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ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΤΕΣ ΕΤΟΣ 2007
Α. ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΤΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΡΘΡΩΣΕΩΣ
ΧΡΗΣΗ 2007
(σε χιλ. ΕΥΡΩ)
ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
.=
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ
O αριθμοδείκτης αυτός απεικονίζει την αναλογία των κεφαλαίων που έχουν διατεθεί στο κυκλοφορούν ενεργητικό.
1

ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ
ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ
O αριθμοδείκτης αυτός απεικονίζει την οικονομική αυτάρκεια της οικονομικής μονάδος
2

.=

75.438
1.283.248

.=

5,88%

666.536
616.712

.=

108,08%

ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ
666.536
.=
.=
55,48%
ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
1.201.350
O αριθμοδείκτης αυτός απεικονίζει το βαθμό αυτοχρηματοδοτήσεως των ακινητοποιήσεων της οικονομικής μονάδος από τα ίδια κεφάλαια της. Αν ο αριθμοδείκτης είναι μεγαλύτερος από τη μονάδα η
οικονομική διάρθρωση της εταιρείας θεωρείται καλή.
3

4

ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

.=

75.438
157.226

.=

47,98%

O αριθμοδείκτης αυτός απεικονίζει την γενική ρευστότητα της οικονομικής μονάδας. (πολυ καλός δείκτης >1,5 , καλός δείκτης 1-1,5, αρνητικός δείκτης <1).

5

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΚΙΝΗΣΕΩΣ
ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΡΡΓΗΤΙΚΟ

.=

-81.789
75.438

.=

-108,42%

O αριθμοδείκτης αυτός απεικονίζει σε ποσοστό το τμήμα του κυκλοφορούντος ενεργητικού το οποίο χρηματαδοτείται από το πλεόνασμα των διαρκών κεφαλαίων (ιδίων κεφαλαίων και
μακροπρόθεσμων υποχρεώσεων). (Ίσος με 1 τότε το σύνολο του παθητικού αποτελείται από διαρκή κεφάλαια, ίσος με 0 το κεφάλαιο κίνησης είναι ανύπαρκτο και μικρότερος του 0 τμήμα των
ακινητοποιήσεων χρηματοδοτείται από βραχυπρόθεσμα δανειακά κεφάλαια).
Β. ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΤΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΩΣ ΚΑΙ ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑΣ
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ
ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
O αριθμοδείκτης αυτός απεικονίζει την απόδοση της οικονομικής μονάδος.
6

ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ
ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ
O αριθμοδείκτης αυτός απεικονίζει την αποδοτικότητα των ιδίων κεφαλαίων
7
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.=

49.433
187.952

.=

26,30%

.=

49.433
666.536

.=

7,42%

ΜΙΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
O αριθμοδείκτης αυτός απεικονίζει το ποσοστιαίο μέγεθος του μικτού κέρδους επί των συνολικών πωλήσεων.
8

ΜΙΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
ΚΟΣΤΟΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
O αριθμοδείκτης αυτός απεικονίζει το ποσοστιαίο μέγεθος του μικτού κέρδους επί του κόστους πωλήσεων.
9

ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ
O αριθμοδείκτης αυτός απεικονίζει την ανακύκλωση των ιδίων κεφαλαίων κατά τη διάρκεια της χρήσης.
10

ΚΟΣΤΟΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ
ΜΕΣΟΣ ΟΡΟΣ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ
O αριθμοδείκτης αυτός απεικονίζει το βαθμό ανακυκλώσεως των αποθεμάτων κατά τη διάρκεια της χρήσης.
11

.=

90.379
187.952

.=

48,09%

.=

90.379
97.573

.=

92,63%

.=

187.952
666.536

.=

28,20%

.=

31.461
26.644

.=

118,08%

.=

145.293
56.209

.=

258,49%

Γ. ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
12

ΝΕΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ
ΠΕΡΙΘΩΡΙΟ ΑΥΤΟΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΕΩΣ

O αριθμοδείκτης αυτός απεικονίζει το βαθμό καλύψεως των νέων επενδύσεων από τους ετήσιους πόρους της εκμεταλλεύσεως της.
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΠΡΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ
34.072
.=
54.162
ΑΓΟΡΕΣ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΕ ΠΙΣΤΩΣΗ
O αριθμοδείκτης αυτός απεικονίζει σε ημέρες το μέσο όρο προθεσμίας εξοφλήσεως των οφειλών της οικονομικής μονάδας προς τους προμηθευτές
της κατά την ημέρα κλεισίματος του Ισολογισμού

13

Χ

360

226,47

ΗΜΕΡΕΣ

14

ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΌ ΠΕΛΑΤΕΣ
ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΕ ΠΙΣΤΩΣΗ

.=

39.707
187.952

Χ

360

76,05

ΗΜΕΡΕΣ

15

ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΌ ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΕ ΠΙΣΤΩΣΗ

.=

39.707
187.952

Χ

360

76,05

ΗΜΕΡΕΣ

16

ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΌ ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

.=

39.707
187.952

Χ

360

76,05

ΗΜΕΡΕΣ

Oι αριθμοδείκτες αυτοί απεικονίζουν σε ημέρες το μέσο όρο προθεσμίας εισπράξεως ή διακανονισμού των απαιτήσεων της επιχείρησης από τους πελάτες της κατά την ημέρα κλεισίματος του Ισολογισμού.
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4.5. Προϋπολογισμός
Η ίδρυση του ΔΕΣΦΑ και η προσαρμογή γενικά των εταιρικών δομών στην συγκεκριμένη φύση της
νεοσύστατης εταιρίας, καθώς και το γεγονός ότι το 2007 σαν 1η εταιρική χρήση λειτούργησε σε
υπερδωδεκάμηνη βάση, δημιούργησαν την ανάγκη
αναλυτικότερης παρακολούθησης των
αντικειμένων του Τμήματος και πολλές φορές την εκ βάθρων ανανέωση των απαιτούμενων
διαδικασιών.
Συγκεκριμένα τα ως άνω επέδρασαν ως εξής :
¾

¾

¾

¾

¾

¾

Η κατάρτιση του Γενικού Οικονομικού Προϋπολογισμού για το έτος 2008 έγινε με βάση το νέο –
εμπλουτισμένο Λογιστικό σχέδιο του ΔΕΣΦΑ, όπου λόγω των νέων κωδικών Εσόδων –
Δαπανών προέκυψε η αναγκαιότητα αναδιάρθρωσης των μέχρι πρότινος διατηρούμενων
αρχείων.
Η κατάρτιση των πινάκων των επενδυτικών δαπανών εμπλουτίσθηκε επίσης,
συμπεριλαμβάνοντας τον προϋπολογισμό των έργων της εταιρίας στα πλαίσια του νέου
χρηματοδοτικού Ευρωπαϊκού Προγράμματος ΕΣΠΑ 2007 -2013.
Αντίστοιχα , επήλθαν οι αναγκαίες αλλαγές στην παρακολούθηση των Ταμειακών Ροών, σε
μηνιαία βάση και σε σύνολο του έτους, κατηγοριοποιώντας τις εισπράξεις αλλά και τις εκροές
σε μεγαλύτερη ανάλυση. Επιπλέον άρχισε μία διαρκής προσπάθεια με στόχο η επικαιροποίηση
των μεγεθών αυτών να γίνεται πλέον αποκλειστικά μέσω του κεντρικού μηχανογραφικού
συστήματος (SAP).
Στα πλαίσια της Διοικητικής Πληροφόρησης συντάχθηκαν – όπως κάθε χρόνο – οι τριμηνιαίες
Οικονομικές Αναφορές (Reports), με την συνεργασία και άλλων Δραστηριοτήτων, έτσι ώστε να
αποτιμάται – στην συγκεκριμένη χρονική περίοδο - η επιχειρηματική δραστηριότητα στο
σύνολό της και όχι αυστηρά μόνο σε οικονομικούς όρους.
Κατά την παρακολούθηση των απολογιστικών εσόδων – εξόδων οι αντίστοιχοι πίνακες
εμπλουτίσθηκαν έτσι ώστε να αντανακλούν – λόγω της 1ης χρήσης λειτουργίας της εταιρίας – τις
δύο χρονικές στιγμές αφετηρίας, ήτοι αφενός, την απόσπαση του Κλάδου του Φυσικού Αερίου
κατά την 1η Ιουλίου 2006 και αφετέρου, την επίσημη έναρξη λειτουργίας του ΔΕΣΦΑ, κατά την
31η Μαρτίου 2007.
Η καταγραφή αυτή των απολογιστικών στοιχείων επέτρεψε παράλληλα την σύγκριση με τα
αντίστοιχα προϋπολογιζόμενα - με βάσει ενδεικτικό προϋπολογισμό που συντάχθηκε κατά την
φάση διαχωρισμού της ΔΕΠΑ - καθώς και την καταγραφή των αποκλίσεων, βοηθώντας στον
έλεγχο των εξόδων καθώς και στην διαμόρφωση των δανειακών αναγκών της εταιρίας, μέσα
από την καταγραφή και πρόβλεψη των εσόδων.
Συνεχίσθηκε μέσα στο 2007 η αποστολή οικονομικών στοιχείων – για στατιστικούς λόγους –
σχετικών με την πορεία των εσόδων, εξόδων και επενδυτικών δαπανών, προς το Υπουργείο
Οικονομίας & Οικονομικών και συγκεκριμένα το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους.

4.6. Οικονομικός Έλεγχος
Κατά τη διάρκεια του έτους 2007 συνεχίστηκαν οι εργασίες του τμήματος ως ακολούθως :
¾
¾
¾

Έλεγχος και οικονομική παρακολούθηση συμβάσεων που αφορούν : προμήθειες υλικών,
κατασκευές έργων, παροχή υπηρεσιών, ασφαλιστήρια συμβόλαια.
Έλεγχος και οικονομική παρακολούθηση πληρωμών που αφορούν προμήθειες και υπηρεσίες
βάσει αναθέσεων με εντολές αγορών καθώς και πληρωμών κάθε άλλης υποχρέωσης προς
τρίτους.
Έλεγχοι καταστάσεων δαπανών εργοταξίων, δαπανών Γενικών Διευθύνσεων και Διευθύνσεων,
δαπανών μετακινήσεων προσωπικού.
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Εξολογιστική παρακολούθηση των πληρωμών των συμβάσεων και παραγγελιών μέσω
προγράμματος EXCEL
Λογιστική παρακολούθηση πληρωμών μέσω SAP/R3.
Έλεγχος των επιταγών και των εντολών πληρωμής μέσω τραπεζικών λογαριασμών προ
έγκρισης εκταμίευσης.
Κατάρτιση εβδομαδιαίου ταμειακού προγραμματισμού εκταμιεύσεων.

¾
¾
¾
¾

5. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
Κατά την πρώτη εταιρική χρήση, το Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού εκτός των τρεχουσών εργασιών
του (θέματα μισθοδοσίας προσωπικού, θέματα ασφάλισης προσωπικού, θέματα εργατικών
διαφορών, σχέσεων με ΟΑΕΔ - Επιθεωρήσεις Εργασίας - Υπουργείο Εργασίας, θέματα παροχών στο
προσωπικό, κυλικείου, σίτισης προσωπικού, έκδοσης αναφορών / reports, παροχής στοιχείων
προσωπικού σε Αρχές, Υπηρεσίες καθώς και Διευθύνσεις της Εταιρείας μας) διεκπεραίωσε και τις
κάτωθι εργασίες :
•

Προσλήψεις 4 νέων υπαλλήλων, προετοιμασία εισαγωγικού προγράμματος ένταξής τους
στην Εταιρία. Συνταξιοδότηση 2 εργαζομένων και αποχώρηση λόγω θανάτου 1 εργαζομένου.

•

Προετοιμασία και ολοκλήρωση παράδοσης – παραλαβής φακέλων προσωπικού στη ΔΕΠΑ
Α.Ε.

•

Ολοκλήρωση όλων των δραστηριοτήτων που αφορούσαν στον διαχωρισμό των εργασιών
του Τμήματος καθώς και ολοκλήρωση της εκπαίδευσης των συναδέλφων που στελέχωσαν το
Τμήμα μετά τον διαχωρισμό.

•

Εισήγηση στον Διευθύνοντα Σύμβουλο της Εταιρίας για τη μετατροπή 12 συμβάσεων
εξάμηνης δοκιμαστικής περιόδου σε αορίστου.

•

Προετοιμασία και υποβολή εισήγησης για παράταση 9 συμβάσεων παροχής υπηρεσιών
μέσω τρίτων, προετοιμασία και υποβολή 5 εισηγήσεων και τευχών διακήρυξης Συμβάσεων
για την επιλογή εταιριών που θα παρέχουν υπηρεσίες υποστήριξης της Εταιρίας
(outsourcing) κατά τα έτη 2008 - 2011.

•

Παρακολούθηση και Διαχείριση Συμβάσεων Παροχής Υπηρεσιών Διοικητικής και Τεχνικής
Υποστήριξης με τις εταιρίες KSM, ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ και WORKFORCE TEAM.

•

Παροχή στοιχείων και προετοιμασία υπογραφής της ΕΣΣΕ για το έτος 2007.

5.1. Οργανωτικά θέματα-Θέματα Ανάπτυξης Ανθρωπίνου Δυναμικού
Κατά την πρώτη εταιρική χρήση, το Τμήμα Εκπαίδευσης ασχολήθηκε στα
πλαίσια των
αρμοδιοτήτων του με θέματα όπως :
• Διοικητική υποστήριξη (επιμέλεια και προώθηση των αιτήσεων εκπαίδευσης, επικοινωνία με
εκπαιδευτικούς φορείς) των ατομικών συμμετοχών σε προγράμματα κατάρτισης &
επιμόρφωσης (σεμινάρια, συνέδρια) εσωτερικού και εξωτερικού (35 προγράμματα, 65
συμμετοχές) καθώς και σε μεταπτυχιακά προγράμματα (1 συμμετοχή).
•

Διοργάνωση και διεκπεραίωση 3 ενδοεπιχειρησιακών προγραμμάτων (MS 2002, Εργατικό &
Ασφαλιστικό Δίκαιο, Αποτελεσματικές Τεχνικές Διοίκησης Υφισταμένων – 28 συμμετοχές).

•

Αξιοποίηση της δυνατότητας επιδότησης της εκπαίδευσης από το πρόγραμμα ΛΑΕΚ 0,45%
του ΟΑΕΔ.
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5.2. Θέματα Πληροφορικής και Επικοινωνιών
Στην Εταιρεία είναι εγκατεστημένο και λειτουργεί το ERP πληροφοριακό σύστημα SAP R/3,
με το οποίο υποστηρίζονται η οικονομική διαχείριση, η κοστολόγηση, η διαχείριση υλικών και παγίων
και το πληροφοριακό σύστημα διοίκησης (MIS).
Οι καθημερινές δραστηριότητες της πληροφορικής αφορούν στην υποστήριξη (εποπτεία καλής
λειτουργίας, συντήρηση, αποκατάσταση προβλημάτων, βοήθεια χρηστών) των πληροφοριακών
εφαρμογών και του πληροφοριακού εξοπλισμού του ΔΕΣΦΑ. Επιπλέον περιλαμβάνουν την διαχείριση
σχετικών συμβάσεων που αφορούν τεχνική υποστήριξη, προμήθειές εξοπλισμού πληροφορικής,
άδειες λογισμικού, υπηρεσίες τηλεπικοινωνιών τρίτων και ηλεκτρονικές συνδρομές. Τέλος,
περιλαμβάνουν επεκτάσεις του δικτύου υπολογιστών, μέριμνα για την προστασία των δεδομένων της
Εταιρείας από καταστροφή (disaster recovery), εξωτερικές κακόβουλες ενέργειες και ανάπτυξη και
υποστήριξη επιμέρους πληροφοριακών λύσεων για τις ανάγκες των υπηρεσιών (ηλεκτρονική
αλληλογραφία, ηλεκτρονικές διαδικασίες, ηλεκτρονική διαχείριση εξωτερικής αλληλογραφίας,
ωρομέτρηση προσωπικού, μισθοδοσία και γεωγραφικά συστήματα πληροφοριών). Κατά το εν θέματι
διάστημα η Εταιρεία παρείχε υπηρεσίας πληροφορικής και στην ΔΕΠΑ.
Τελικός στόχος αυτών των δραστηριοτήτων είναι η αποδοτική, εύρυθμη, ασφαλής και οικονομική
λειτουργία της Εταιρείας μέσω της χρήσης σύγχρονων υποδομών πληροφορικής.
5.3. Θέματα Προμηθειών
Κατά τη διάρκεια της πρώτης εταιρικής χρήσης, τα πεπραγμένα της Δ/νσης Προμηθειών είναι τα
ακόλουθα :
•
•
•
•
•
•

Ολοκληρώθηκαν 4 από τους διαγωνισμούς της ΔΕΠΑ και δρομολογήθηκαν 56 νέοι
διαγωνισμοί (συνολικά από τα δύο Τμήματα της Διεύθυνσης), εκ των οποίων 25 έχουν
ολοκληρωθεί, 3 έχουν ακυρωθεί και οι υπόλοιποι είναι σε εξέλιξη.
Υπεγράφησαν 39 συμβάσεις με συνολικό προϋπολογισμό € 23.396.000
Υπεγράφησαν 12 προσαρτήματα μ ε συνολικό προϋπολογισμό € 1.006.000.
Παρελήφθησαν 358 αιτήσεις αγοράς Τεχνικών Προμηθειών, εκ των οποίων οι 271 έχουν
ολοκληρωθεί και οι υπόλοιπες είναι υπό ολοκλήρωση.
Ενημερώθηκε το SAP για 320 αιτήσεις αγοράς (276 για το ΔΕΣΦΑ και 44 για τη ΔΕΠΑ).
Διεκπεραιώθηκαν 334 αιτήσεις αγοράς Διοικητικών Προμηθειών, εκ των οποίων οι 40
αφορούν συμβάσεις.

6.ΠΡΟΒΟΛΗ ΚΑΙ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ-ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ
Κατά την πρώτη εταιρική χρήση, το Τμήμα Δημοσίων Σχέσεων ασχολήθηκε στα πλαίσια των
αρμοδιοτήτων του με θέματα όπως :
•

Συγκέντρωση, κατηγοριοποίηση και διαχείριση των αιτημάτων τρίτων για χορηγίες.

•

Επιλογή και διαχείριση εταιρικών δώρων (για το προσωπικό – ονομαστικής εορτής,
δεκαετίας, συνταξιοδότησης –) προωθητικών και εταιρικών δώρων (για τις εκθέσεις, τους
συνεργάτες, επ΄ ευκαιρία του Νέου Έτους κλπ).

•

Οργάνωση και επιμέλεια των σχέσεων της Εταιρίας με τα ΜΜΕ (καταχωρήσεις,
δημοσιεύσεις, ενημερωτικά άρθρα σε περιοδικά και εφημερίδες, συνεντεύξεις κλπ).
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•

Διεκπεραίωση όλων των υπηρεσιακών ταξιδιών και της φιλοξενίας των συνεργατών/
αντιπροσωπειών κλπ.

•

Οργάνωση και διεκπεραίωση όλων των κοινωνικών εκδηλώσεων της Εταιρίας (Εκδρομές
προσωπικού, Χριστουγεννιάτικη γιορτή, Κοπή Πρωτοχρονιάτικης Πίττας).

Επίσης κατά τους πρώτους μήνες λειτουργίας του ΔΕΣΦΑ ΑΕ έγινε προετοιμασία,
προγραμματισμός και συντονισμός όλων των ενεργειών που είχαν σκοπό την προβολή και
την καθιέρωση της εταιρικής ταυτότητας καθώς και την εδραίωση της εταιρικής κουλτούρας
της Εταιρίας.
Τα ανωτέρω επιτεύχθηκαν:
- με τη δημιουργία και καθιέρωση του λογότυπου σε όλα τα μέσα εσωτερικής και
εξωτερικής επικοινωνίας της Εταιρίας,
-

με την αλλαγή πινακίδων κατεύθυνσης προς τις εγκαταστάσεις της Εταιρίας
με την δημιουργία εταιρικού video
με την ανάρτηση εταιρικής ιστοσελίδας (ελληνικής & αγγλικής)
με την έκδοση εταιρικών εντύπων, όπως ‘’Απολογισμός 2007΄΄ κλπ

Ο ΔΕΣΦΑ Α.Ε. συμμετείχε για πρώτη φορά με δικό του περίπτερο στην ΔΕΘ.
Επίσης ο ΔΕΣΦΑ Α.Ε. οργάνωσε με επιτυχία το Διαβαλκανικό Συνέδριο Εταιρειών Μεταφοράς Φ.Α.
καθώς και την 28η Σύσκεψη Συνεργασίας Διυλιστηρίων για θέματα Υγιεινής, Ασφάλειας και
Περιβάλλοντος.
7.ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΕΤΑΙΡΙΚΕΣ ΕΝΩΣΕΙΣ
Ο ΔΕΣΦΑ είναι μέλος σε Ελληνικές και Διεθνείς Εταιρικές Ενώσεις όπως στο ΕΒΕΑ και στη
MARCOGAZ.
8.ΝΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
Τα θέματα που χειρίστηκε η Διεύθυνση Νομικών Υπηρεσιών μπορούν να συνοψισθούν ως εξής:
1. - Νομικός και γνωμοδοτικός έλεγχος κατά τη διαδικασία ανάθεσης συμβάσεων.
2. - Νομικός έλεγχος των υπό κατάρτιση νέων συμβάσεων & τροποποίηση υφισταμένων
συμβάσεων.
3. - Γνωμοδοτήσεις επί θεμάτων που αφορούν στο νομικό πλαίσιο που διέπει την εταιρία (ν.
3428/2005 περί απελευθέρωσης της αγοράς φυσικού αερίου, ρυθμιστικό και κανονιστικό
πλαίσιο που διέπει τη λειτουργία της εταιρίας, νομοθεσία περί ανάθεσης δημόσιων συμβάσεων,
ευρωπαϊκή νομοθεσία), συνδρομή στην κατάρτιση νέων Κανονισμών Προμηθειών & Έργων του
ΔΕΣΦΑ Α.Ε.
4.- Νομικός έλεγχος και υποβολή νομικών παρατηρήσεων επί όλων των υποβαλλόμενων προς το
Διευθύνοντα Σύμβουλο για εισαγωγή στο Διοικητικό Συμβούλιο υπηρεσιακών εισηγήσεων.
5. - Νομικός έλεγχος και νομική υποστήριξη των Υπηρεσιών στη σύνταξη επιστολών
απευθυνόμενων προς Δημόσιες Υπηρεσίες, Υπουργεία, Ανεξάρτητες Αρχές.
6. - Συμμετοχή και υποστήριξη των Υπηρεσιών της εταιρίας σε συναντήσεις με εκπροσώπους
τρίτων μερών και στις διαπραγματεύσεις, αναφορικά με απαιτήσεις της εταιρίας.
7. - Έργο νομοθετικού περιεχομένου – Γνωμοδοτήσεις επί νομικών ρυθμίσεων που ισχύουν για
την εταιρία ΔΕΣΦΑ Α.Ε., σύνταξη προτεινόμενων νομοθετικών ρυθμίσεων για τη συμπλήρωση
των διατάξεων της ισχύουσας νομοθεσίας.
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8.- Γνωμοδοτήσεις επί εργατικών θεμάτων που αφορούν το προοσωπικό του ΔΕΣΦΑ Α.Ε.
(χορήγηση ειδικών αδειών, διαδικασία προσλήψεων, σύμφωνα με το θεσμικό πλαίσιο που διέπει
την εταιρία, μετατάξεις υπαλλήλων), ερμηνεία διατάξεων Εσωτερικού Κανονισμού, νομικός
έλεγχος Επιχειρησιακής Συλλογικής Σύμβασης.
9. - Θέματα εμπράγματου δικαίου
Διαδικασίες απόκτησης ακινήτων
10.- Υποστήριξη της εταιρίας στις διαδικασίες δημοσιότητας των στοιχείων που, βάσει της
ισχύουσας νομοθεσίας, απαιτούν δημοσιότητα. Επαφές και διεκπεραίωση των υποθέσεων με τη
Διεύθυνση Εμπορίου του Υπουργείου Ανάπτυξης και το Εθνικό Τυπογραφείο.
Πρέπει να σημειωθεί ότι μετά το διαχωρισμό της εταιρίας με το ν. 3428/2005, ελλείψει ειδικού και
στελεχωμένου κατάλληλα Τμήματος Εταιρικών Υποθέσεων (που υπήρχε στη ΔΕΠΑ), οι σχετικές
διαδικασίες τήρησης των διατυπώσεων δημοσιότητας διεκπεραιώνονται με ευθύνη και συνδρομή
της Νομικής Υπηρεσίας.
11.– Πάσης φύσεως Δίκες της εταιρίας σε πολιτικά και ποινικά Δικαστήρια όλων των βαθμών
στην Ελληνική Επικράτεια
12.-Παρακολούθηση όλων των σχέσεων με δικηγόρους εξωτερικούς συνεργάτες,
συμβολαιογράφους, καθώς και των συμβάσεων τους με το ΔΕΣΦΑ και πληρωμών τους.
ΕΔΑ Α.Ε
Σύμφωνα με την από 12/06/2007 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της
μητρικής εταιρείας του Ομίλου ΕΔΑ Α.Ε. ορίσθηκε όπως αυτή να συντάσσει τις οικονομικές
καταστάσεις της αποκλειστικά σύμφωνα με τα Δ.Π.Χ.Π. που έχουν υιοθετηθεί από την Ε.Ε. για τις
χρήσεις που ξεκινούν από την 1η Ιανουαρίου 2007 και στο εξής. Συνεπώς, η Εταιρεία εφάρμοσε τις
διατάξεις του Δ.Π.Χ.Π. 1 "Πρώτη εφαρμογή των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής
Πληροφόρησης" με ημερομηνία μετάβασης την 31η Δεκεμβρίου 2005. Οι πρώτες οικονομικές
καταστάσεις της Εταιρείας που συντάχθηκαν για δημοσίευση σύμφωνα με τις αρχές και κανόνες των
Δ.Π.Χ.Π. είναι αυτές της χρήσης που έληξε την 31η Δεκεμβρίου 2007.
Ο Όμιλος ΕΔΑ Α.Ε. απαρτίζεται από τις ακόλουθες εταιρείες :
ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΑΕΡΙΟΥ Α.Ε.

ΕΔΡΑ

ΠΟΣΟΣΤΟ
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

ΚΥΡΙΑ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ

Αθήνα

Μητρική

Διανομή φυσικού αερίου

Αθήνα

51,0%

Θεσσαλονίκη

51,0%

Λάρισα

51,0%

Ι. Θυγατρικές εταιρείες
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΕΡΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε.
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΕΡΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε.
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΕΡΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Α.Ε.

Διανομή και πώληση
φυσικού αερίου
Διανομή και πώληση
φυσικού αερίου
Διανομή και πώληση
φυσικού αερίου

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΕΔΑ Α.Ε. ΤΟ 2007
Στη διαχειριστική χρήση που έληξε στις 31/12/2007, βρήκε τον όμιλο ΕΔΑ Α.Ε. να παρουσιάζει τις εξής
θετικές μεταβολές ως προς τα οικονομικά στοιχεία. Αναλυτικά παραθέτουμε τους κυριότερους
αριθμοδείκτες.
Αριθμοδείκτες οικονομικής διαρθρώσεως:
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Κυκλοφορούν Ενεργητικό
Σύνολο Ενεργητικού

130.563
579.323

Ποσοστό 23%

Ίδια Κεφάλαια
Σύνολο Υποχρεώσεων

239.525
339.798

Ποσοστό 70%

Ίδια Κεφάλαια
Πάγιο Ενεργητικό

239.525
448.760

Ποσοστό 53%

130.563
70.724

Κυκλοφορούν Ενεργητικό
Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις

Ποσοστό 185%

Αριθμοδείκτες αποδόσεως και αποδοτικότητας:
Καθαρά αποτ/τα χρήσης προ φόρων
Ίδια Κεφάλαια
Πωλήσεις αποθεμάτων & υπηρεσιών
Ίδια Κεφάλαια

17.804
239.525
115.984
239.525

Ποσοστό 7%

Ποσοστό 48%

Σύμφωνα με το άρθρο 107 παρ.3 του Ν.2190/20,που αναφέρεται στο αναγκαίο περιεχόμενο της
ενοποιημένης έκθεσης διαχείρισης, παρουσιάζονται παρακάτω οι κυριότερες δραστηριότητες των
εταιριών του Ομίλου ΕΔΑ ΑΕ.
ΕΔΑ Α.Ε
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΤΟ 2007
Στη διαχειριστική χρήση που έληξε στις 31/12/2007, βρήκε την ΕΔΑ Α.Ε. να παρουσιάζει τις εξής
θετικές μεταβολές ως προς τα οικονομικά στοιχεία. Αναλυτικά παραθέτουμε τους κυριότερους
αριθμοδείκτες.
Αριθμοδείκτες οικονομικής διαρθρώσεως:
Κυκλοφορούν Ενεργητικό
Σύνολο Ενεργητικού

9.410
799.920

Ποσοστό 1,2%

Ίδια Κεφάλαια
Σύνολο Υποχρεώσεων

544.430
255.490

Ποσοστό 213%
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Ίδια Κεφάλαια
Πάγιο Ενεργητικό

544.430
790.510

Κυκλοφορούν Ενεργητικό
Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις

Ποσοστό 69%
9.410
26

Ποσοστό 36.192%

Αριθμοδείκτες αποδόσεως και αποδοτικότητας:
Καθαρά αποτ/τα χρήσης προ φόρων
Ίδια Κεφάλαια

3.821
544.430

Ποσοστό 1%

Πωλήσεις αποθεμάτων & υπηρεσιών
Ίδια Κεφάλαια

9.309
544.430

Ποσοστό 2%

Κατά το 2007 η ΕΔΑ Α.Ε. με τη σύνθεση του Δ.Σ., που προήλθε με την υπ’ αριθμ. 303/1/18.05.06
απόφαση του Δ.Σ. με την νέα σύνθεση που προήλθε με την υπ’ αριθμ. 332/1/07.03.2007 απόφαση του
Δ.Σ., ανέπτυξε σημαντική δραστηριότητα με στόχο την ενίσχυση και επιτάχυνση της διείσδυσης και
χρήσης του Φυσικού αερίου στην περιοχή της Αττικής.
Παράλληλα συνέβαλε στη διαμόρφωση ενιαίας στρατηγικής του Ομίλου της ΔΕΠΑ στον τομέα της
διανομής Φυσικού Αερίου.
Καθ’ όλη τη διάρκεια του 2007 η ΕΔΑ είχε συνεχή παρέμβαση στις ΕΠΑ, μέσω των μελών που έχει
ορίσει στο Δ.Σ. αλλά και με απευθείας παρεμβάσεις της Διοίκησης της ΕΔΑ, με στόχο τη γρήγορη και
αποτελεσματική προώθηση τόσο των έργων επέκτασης όσο και της εμπορικής διείσδυσης. Θεωρούμε
ότι συμφέρον και των δύο εταίρων (ΕΔΑ - επενδυτών) στις ΕΠΑ είναι η συνέχιση και η ενίσχυση της
συνεργασίας τους.
Ιδιαίτερα σημαντική υπήρξε η δραστηριότητα της ΕΔΑ στις επιθεωρήσεις των έργων που εκτελούν οι
ΕΠΑ.
Θα πρέπει να επισημάνουμε τον νέο ρόλο που δώσαμε στην Επιτροπή Παραλαβής των Παγίων, η
οποία έχει ενισχυθεί με νέους εξειδικευμένους επιστήμονες στον τομέα των συμβάσεων και των
τεχνικών έργων. Στα καθήκοντα της Επιτροπής αυτής, δεν περιλαμβάνονται μόνο οι διαδικασίες και η
παραλαβή των παγίων, αλλά έχουν επεκταθεί και στην ουσιαστική παρακολούθηση των έργων
διανομής Φυσικού Αερίου στις ΕΠΑ και την υποστήριξη των εκπροσώπων μας στα Δ.Σ. τους.
Στα πλαίσια που προαναφέρθηκαν αξίζει ιδιαίτερα να αναφερθούν επιγραμματικά ορισμένες
σημαντικές δραστηριότητες της ΕΔΑ που έλαβαν χώρα κατά το 2007:
•

Διενέργεια παραλαβής παγίων αξίας 83.887 ΕΥΡΩ για έργα που εκτελέσθηκαν και
ολοκληρώθηκαν μέσα στο 2007.
Αναλυτικά ως κατωτέρω:
- ΕΠΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε.
- ΕΠΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Α.Ε.
- ΕΠΑ ΘΕΣ/ΚΗΣ Α.Ε.

59.669
6.868
17.350
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Η ΕΔΑ Α.Ε. το επόμενο έτος, 2008, φιλοδοξεί να συμβάλει με τις δυνάμεις της στην υποστήριξη της
περαιτέρω ανάπτυξης της διανομής στη χώρα μέσω των θυγατρικών της εταιριών ΕΠΑ Αττικής,
Θεσσαλονίκης και Θεσσαλίας. Βέβαια, σ’ αυτό το σημείο πρέπει να επισημανθεί ότι τα
χαρακτηριστικά των τριών ΕΠΑ δεν ταυτίζονται απόλυτα μεταξύ τους, σε μια σειρά θεμάτων όπως
π.χ. α) ο χρόνος λειτουργίας των εταιριών, β) τα συγκριτικά πλεονεκτήματα της κάθε μιας σε σχέση
με τον ανταγωνισμό από τα αντικαθιστούμενα καύσιμα, γ) η τιμολογιακή τους πολιτική, δ) οι
χρηματοοικονομικοί δείκτες, ε) τα περιθώρια ανάπτυξης, στ) η απορροφητικότητα των
επιχορηγήσεων, ζ) η απόκλιση από τους όρους της άδειας διανομής, κλπ.

Παρ’ όλα αυτά η ΕΔΑ πιστεύει η δράση της πρέπει να επικεντρωθεί στους παρακάτω στόχους :
1. Ο συντονισμός, σε συνεργασία με τη μητρική εταιρία ΔΕΠΑ, των ενεργειών των θυγατρικών
μας για την επίτευξη συνέργειας σε κοινά θέματα όπως π.χ. διαφήμιση – προβολή του
προϊόντος, επιχορηγήσεις, επιτάχυνση εφαρμογής ισχυόντων νόμων υποβοηθητικών της
ανάπτυξης της αγοράς, κλπ.
2. Η παρακολούθηση και η υποστήριξη των θυγατρικών της σε θεσμικά θέματα (άδεια
διανομής, Νομοθεσία, Κανονισμοί, κλπ).
3. Η αύξηση του συνολικού όγκου πωλήσεων των τριών ΕΠΑ καθώς και του αριθμού των
συμβολαίων.
4. Η συντόμευση του χρόνου αναμονής ικανοποίησης των υπογεγραμμένων συμβολαίων.
Για την επίτευξη των παραπάνω στόχων η ΕΔΑ θα αναπροσαρμόσει την οργανωτική της δομή στο
κέντρο και στην περιφέρεια όπου αναμένεται να λειτουργήσει και να στελεχώσει τοπικά γραφεία στις
περιοχές των ΕΠΑ Θεσ/κης και Θεσσαλίας.
Με τη νέα οργανωτική της δομή και συνεπικουρούμενη και από την τεχνογνωσία της ΔΕΠΑ η οποία
συμβάλει με τη στελέχωση επιτροπών της ΕΔΑ π.χ. Επιτροπή Παραλαβής Παγίων, Ομάδα
Παρακολούθησης Έργων, Ομάδα Εργασίας συγχώνευσης, κλπ. καθώς και με τη συνεργασία της
Δ/νσης Θυγατρικών αναμένεται να επιτευχθούν οι παραπάνω στόχοι.
Η ΕΔΑ Α.Ε. για το 2008 στοχεύει στο να συμβάλει με τις δυνάμεις της στην περαιτέρω ανάπτυξη των
πωλήσεων και στην παρακολούθηση της επέκτασης των δικτύων από τις τρεις ΕΠΑ (Αττικής,
Θεσσαλονίκης, Θεσσαλίας).
Στα πλαίσια των παραπάνω στόχων θα υλοποιηθούν επίσης:
1. Η παρέμβαση στις ΕΠΑ Αττικής, ΕΠΑ Θεσσαλίας, ΕΠΑ Θεσσαλονίκης και η συμβολή τους
ώστε μέσα στο 2008 αφενός να υπάρξει υψηλός ρυθμός πωλήσεων και συνδέσεων νέων
καταναλωτών (b2c και b2b), έτσι ώστε και τα οικονομικά αποτελέσματα της ΕΠΑ Αττικής να
βελτιωθούν και αφετέρου να υλοποιηθεί πολύ μεγάλο πρόγραμμα έργων επέκτασης του
δικτύου ώστε να προσεγγισθούν οι στόχοι κατασκευής νέου δικτύου που ορίζονται στην
Άδεια Διανομής, και τέλος να ενεργοποιηθεί το μεγαλύτερο μέρος ανενεργού μέχρι σήμερα
τμήματος του δικτύου χαμηλής πίεσης.
2. Η παρακολούθηση και ο έλεγχος της διασφάλισης της ποιότητας – ασφάλειας των έργων και
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εγκαταστάσεων, ο έλεγχος της ταχείας και σωστής αποκατάστασης των οδοστρωμάτων και
η ελαχιστοποίηση της κοινωνικής όχλησης. Αξιοποίηση για τους παραπάνω σκοπούς των
επιθεωρητών της ΕΔΑ Α.Ε. οι οποίοι θα συνεχίσουν να πραγματοποιούν συνεχείς
επιθεωρήσεις των εκτελούμενων έργων, καθώς και του ελέγχου από την Επιτροπή
παραλαβής των παγίων (η οποία θα είναι κοινή και για τις τρεις ΕΠΑ) κατά την παραλαβή
των νέων δικτύων από την ΕΔΑ Α.Ε., σε συνδυασμό με την εφαρμογή της συμφωνίας με τις
ΕΠΑ Αττικής, Θεσσαλίας, Θεσσαλονίκης για πιστοποίηση της καλής εκτέλεσης, της
ποιότητας και ασφάλειας νέων έργων και εγκαταστάσεων του δικτύου από ανεξάρτητο
έγκυρο οίκο ελέγχου και πιστοποίησης.
3. Η προώθηση κατά το δυνατόν της εφαρμογής του άρθρου 30 του νόμου 3175/03 στην Αττική,
Θεσσαλία, Θεσσαλονίκη και η διευκόλυνση της γρήγορης εξυπηρέτησης των πολιτών από
τις ΕΠΑ στο θέμα του ελέγχου της σωστής κατασκευής των εσωτερικών εγκαταστάσεων
φυσικού αερίου, ο οποίος διενεργείται από κλιμάκια μηχανικών των ΕΠΑ.
4. Η παρακολούθηση σύνδεσης όλων των κτιρίων του ευρύτερου Δημόσιου τομέα με το δίκτυο
του φυσικού αερίου. Ήδη το πρόγραμμα σύνδεσης σχολείων και νοσοκομείων βρίσκεται σε
εξέλιξη, ενώ ακολουθεί προσπάθεια να γίνει σύνδεση και τροφοδότηση με Φυσικό Αέριο
όλων των κτιρίων του Δημόσιου, της Αυτοδιοίκησης και των Εποπτευομένων φορέων, όπου
υπάρχει η δυνατότητα, με φυσικό αέριο, για την υποκατάσταση της χρήσης του πετρελαίου
θέρμανσης (σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 26/31.08.2005 Πράξη του Υπουργικού Συμβουλίου)
και των σχολείων των Δήμων, εκεί όπου ήδη υπάρχει ενεργό δίκτυο.
5. Η οργάνωση ηλεκτρονικού αρχείου όλων των έργων του Φυσικού Αερίου στην Αττική,
Θεσσαλία, Θεσσαλονίκη.
6. Ο έλεγχος και η εποπτεία της λειτουργίας και δραστηριότητας των ΕΠΑ Αττικής, Θεσσαλίας,
Θεσσαλονίκης με αξιοποίηση της σύμβασης μετόχων και με τη συνεχή συνεργασία με τα
μέλη που έχει ορίσει η ΕΔΑ στα Δ.Σ. των ΕΠΑ Αττικής, Θεσσαλίας, Θεσσαλονίκης.
7. Ο έλεγχος της καλής συντήρησης των δικτύων και εγκαταστάσεων Φυσικού Αερίου.
8. Οι κίνδυνοι που αντιμετωπίζει η Εταιρία συνδέονται άμεσα με τους επιχειρηματικούς
κινδύνους που αντιμετωπίζουν οι Εταιρίες του Ομίλου ΕΔΑ Α.Ε..
9. Από τη λήξη της χρήσης μέχρι την ημέρα σύνταξης και υποβολής της παρούσης έκθεσης,
έγινε εκλογή από την 20η Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρίας την 07/03/2007
νέου ενδεκαμελούς Διοικητικού Συμβουλίου. Στις 21/08/2007 υπέβαλε την παραίτησή του ο κ.
Γιώτης Κων/νος, μέλος του Δ.Σ. της ΕΔΑ Α.Ε.. Κάποιο άλλο σημαντικό γεγονός, άξιο αναφοράς,
δεν έγινε.
Τέλος, η ΕΔΑ Α.Ε. μέσα στο 2008 θα επικαιροποιήσει τις διαδικασίες οργάνωσης και διοίκησης της
εταιρίας με την εκπόνηση κανονισμού προμηθειών, εσωτερικού κανονισμού λειτουργίας,
μηχανογραφικού κέντρου, κλπ.
ΕΠΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΕ
EΠΙΤΕΥΞΗ ΣΤΟΧΩΝ 2007
Η ΕΠΑ Αττικής Α.Ε. έκλεισε την έκτη εταιρική χρήση έχοντας πετύχει τα παρακάτω:
Ι. Κατά τη διάρκεια της χρήσης 2007, η Εταιρεία υπέγραψε συμβόλαια με 10.091 νέους πελάτες
λιανικής, συμπεριλαμβανομένων 430 καταναλωτών-προερχομένων από διαδοχές σε νεοαναγειρόμενες
οικοδομές κατασκευαστών.
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Υπέγραψε επίσης συμβόλαια με 73 νέους μεσαίους και μεγάλους βιομηχανικούς και εμπορικούς
πελάτες συνολικής ετήσιας συμβατικής κατανάλωσης 21,8 εκατομμυρίων κυβικών. Η Εταιρεία έχει
συμβολαιοποιήσει συνολικά 148 εκατομμύρια κυβικά ετήσιας συμβατικής κατανάλωσης στον τομέα
των βιομηχανικών και μεγάλων εμπορικών πελατών. Στον τομέα της λιανικής, η Εταιρεία από την
έναρξη της λειτουργίας της μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2007, έχει συμβολαιοποιήσει συνολικά 49.359
καταναλωτές (οικιακοί και μικροί επαγγελματίες πελάτες).
Το 2007 πραγματοποιήθηκαν συνολικές πωλήσεις 213 εκατομμυρίων κυβικών, κατά 6,5%
περισσότερα από την προηγούμενη χρόνια.
Κατά τη διάρκεια του 2007 η εταιρία πραγματοποίησε 3 προωθητικές ενέργειες από τις οποίες οι δύο
τελευταίες είχαν πλήρη επικοινωνιακή στήριξη (Τηλεόραση, ραδιόφωνο, έντυπα μέσα,
εντυποδιανομή). Επίσης αναπτύχθηκε η νέα εμπορική πολιτική στο προς κατασκευή νέο δίκτυο, η
πολιτική δηλαδή της προώθησης της ταυτόχρονης κατασκευής δικτύου και παροχών.
Επιπρόσθετα κατά τη διάρκεια του έτους δημιουργήθηκε και στελεχώθηκε τμήμα δημοσιών σχέσεων
ενώ κατά το α’ εξάμηνο έγινε ο σχεδιασμός και η εφαρμογή προγράμματος δημοσίων σχέσεων για τη
βελτίωση της εταιρικής εικόνας της ΕΠΑ Αττικής σε συνεργασία με αντίστοιχη εταιρία. Παράλληλα
ενισχύθηκε το τμήμα διαχείρισης παραπόνων της εταιρίας, ενώ διαμορφώθηκε διαδικασία ελέγχου και
βελτίωσης της λειτουργίας του για την καλύτερη εξυπηρέτηση των πελατών. Η αναθεώρηση της
τιμολογιακής πολιτικής για το 2008 ολοκληρώθηκε και εγκρίθηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο τον
Οκτώβριο του 2007 και τίθεται σε εφαρμογή από 1/1/2008 με στόχο την διατήρηση της
ανταγωνιστικότητας του ΦΑ και την προστασία της κερδοφορίας της εταιρείας.
To 2007 η εταιρία προχώρησε σε περαιτέρω βελτιώσεις στο τομέα της καταμέτρησης της
κατανάλωσης φυσικού αερίου, βελτιώνοντας τόσο την ταχύτητα καταγραφής των ενδείξεων όσο και
την ποιότητα, μέσω ανάθεσης του μεγαλύτερου μέρους των καταμετρήσεων σε εταιρία καταμετρήσεων
και της τακτικής διεξαγωγής ποιοτικών ελέγχων των καταμετρήσεων. Τέλος, μετά την δημιουργία
σχετικών προδιαγραφών και την συλλογή προσφορών, έγινε προμήθεια συσκευών τηλεμέτρησης, στα
πλαίσια του πιλοτικού έργου τηλεμέτρησης της εταιρίας.
Η εταιρία κατά τη διάρκεια του έτους διενήργησε αναλυτικό έλεγχο συμμόρφωσης με τις απαιτήσεις
της Άδειας Διανομής. Έγινε αναλυτική καταγραφή των υποχρεώσεων που προκύπτουν από την Άδεια
Διανομής και καταγραφή και αξιολόγηση του βαθμού συμμόρφωσης της εταιρίας. Στις περιπτώσεις
που διαπιστώθηκε απόκλιση, έγιναν προτάσεις και αναλήφθηκαν οι σχετικές ενέργειες για την
εξασφάλιση της συμμόρφωσης. Ακόμα, στο κομμάτι του ελέγχου μελετών εσωτερικών εγκαταστάσεων
των νέων οικοδομών (ΕΕΝΟ) εφαρμόστηκαν διαδικασίες ελέγχου των στοιχείων χρεώσεων με
αποτέλεσμα τη σημαντική αύξηση των εσόδων ενώ περισσότεροι από 2.000 μετρητές που
ενεργοποιήθηκαν το 2007 αφορούσαν νέες οικοδομές.
II. Παράλληλα, η εταιρεία προχώρησε στην κατασκευή 4.579 Νέων Παροχών, 8 χιλιομέτρων. Νέου
Δικτύου Μέσης Πίεσης και 122 χιλιομέτρων. Νέου Δικτύου Χαμηλής Πίεσης
(συμπεριλαμβανομένου του μήκους των παροχετευτικών αγωγών και των 5 χιλιομέτρων παλαιών
αγωγών που αντικαταστάθηκαν). Η εταιρεία διαχειρίστηκε με επιτυχία, εντός του περασμένου
έτους, 16 μικρές κατασκευαστικές συμβάσεις (προϋπολογισμού κάτω του ενός εκατομμυρίου Ευρώ
έκαστη) συνολικού προϋπολογισμού 12,3 εκατομμυρίων ευρώ. Παράλληλα προς το τέλος του
έτους ξεκίνησαν και τα μεγάλα κατασκευαστικά έργα ανάπτυξης της ΕΠΑ Αττικής συνολικού
προϋπολογισμού 97 εκατομμυρίων ευρώ (τέλη Οκτωβρίου η Βορειοανατολική περιοχή και τέλη
Νοεμβρίου οι υπόλοιπες δύο περιοχές) και ήδη, μέχρι 31.12.2007, έχουν κατασκευαστεί περί τα 30
χιλιομέτρα,. Τέλος ολοκληρώθηκαν: (α) η προμελέτη αναβάθμισης των 550 χιλιομέτρων του
δικτύου 23 mbar του Κέντρου της Αθήνας, (β) η υλοποίηση της μελέτης για την αναβάθμιση του
συστήματος του GIS.
III. Έγινε αναδιάρθρωση της Διεύθυνσης Λειτουργίας Χαμηλής Πίεσης με την αποκέντρωση
και ίδρυση των περιφερειακών γραφείων σε 4 περιοχές.
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Ξεκίνησε η διαδικασία καθαρισμού και επιθεώρησης 34 χιλιομέτρων αγωγού Μέσης Πίεσης
(δακτύλιος ΔΕΦΑ) με εξειδικευμένο εργολάβο εξωτερικού. Μέχρι 31.12.07 είχε γίνει καθαρισμός και
επιθεώρηση στο νότιο τμήμα μήκους 18 χιλιομέτρων σε ποσοστό 100% και στο βόρειο τμήμα μήκους
15 χιλιομέτρων καθαρισμός σε ποσοστό 75% και επιθεώρηση σε ποσοστό 20% (geometry tool)
Στα πλαίσια της Λειτουργίας και Συντήρησης δικτύων έγιναν και επί πλέον εργασίες όπως :
-

Επιβλέψεις έργων τρίτων σε 5.655 σημεία στην Αττική.

-

Ενεργοποιήσεις νέων δικτύων 76 χιλιομέτρων περίπου

-

Ενεργοποιήσεις 426 παροχετευτικών αγωγών

-

Εγκαταστάσεις 272 παροχετευτικών αγωγών

-

Εγκαταστάσεις 1.407 νέων μετρητών

-

Εξυπηρετήσεις αιτημάτων πελατών (μετατόπιση, αντικατάσταση κλπ. μετρητών) σε
706 περιπτώσεις.

-

Ενεργοποιήσεις 53 νέων σταθμών MR και MRS.

IV. Ολοκληρώθηκαν οι νέες κτιριακές εγκαταστάσεις γραφείων της εταιρείας μας. Τα νέα
γραφεία από τις αρχές Δεκεμβρίου λειτουργούν σε ένα υπερσύγχρονο κτίριο, ειδικά κατασκευασμένο
για λειτουργία σύγχρονων γραφείων, στην συμβολή των οδών Σπύρου Πάτση και Λεωφόρου Αθηνών
στο οποίο εγκαταστάθηκαν όλες οι υπηρεσίες της εταιρείας που μέχρι σήμερα λειτουργούσαν σε
τέσσερα διαφορετικά κτίρια (Ορφέως και Περσεφόνης, Πειραιώς 112, Ζακυάδων και Μητροδώρου).
V. Κατά τη διάρκεια του 2007 προκηρύχθηκαν συνολικά 50 διαγωνισμοί σε σύγκριση με 51
διαγωνισμούς το 2006. Αναλυτικά οι διαγωνισμοί αυτοί αφορούσαν:
•
•

34 διαγωνισμοί παροχής υπηρεσιών και έργων
16 διαγωνισμοί προμήθειας υλικών και λοιπών αγαθών

Ολοκληρώθηκε ο διαγωνισμός και υπογράφηκαν οι συμβάσεις για τα Νέα Έργα Περιόδου της
ΕΠΑ Αττικής με διάρκεια 3 + 1 έτη. Συγκεκριμένα, τον Σεπτέμβριο υπογράφηκε η σύμβαση για τη
Βορειοανατολική και Κεντρική Περιοχή με την Κ/Ξ Άκτωρ ΑΤΕ-Εργώ ΑΤΕ αξίας € 37,8 εκατ. και τον
Οκτώβριο υπογράφηκε η σύμβαση για τη Δυτική και Κεντρική Περιοχή με την εταιρεία J & P Αβαξ Α.Ε.
αξίας € 29,6 εκατ. και η σύμβαση για τη Νότια και Κεντρική Περιοχή με την Κ/Ξ Ελτέρ ΑΤΕ-Intrakat
αξίας € 29,7 εκατ.
Περαιτέρω, κατά τη διάρκεια του 2007 υπογράφηκαν συνολικά 152 νέες συμβάσεις (δεν
περιλαμβάνονται συμβάσεις πώλησης αερίου) οι οποίες αφορούσαν: 123 συμβάσεις υπηρεσιών και
έργων και 29 συμβάσεις προμήθειας και λοιπών αγαθών
Το 2007 αποτελεί τον τρίτο συνεχόμενο χρόνο μείωσης του αποθέματος υλικών. Συγκεκριμένα, το
απόθεμα μειώθηκε κατά τη διάρκεια του έτους κατά €391 χιλιάδες και συνολικά από το 2004 μέχρι το
τέλος 2007 η μείωση ανέρχεται σε €3,5 εκατ. Περαιτέρω, κατά τη διάρκεια του 2007 επιτεύχθηκε
χαμηλότερος μέσος όρος αποθέματος, €5,24 εκατ. Σε σύγκριση με €5,84 εκατ. το 2006. Διευκρινίζεται
ότι για τον υπολογισμό των ανωτέρω στοιχείων δεν έχουν ληφθεί υπόψη οι προβλέψεις απομείωσης
των αποθεμάτων.
Το Τμήμα Εφοδιαστικής Αλυσίδας διαχειρίστηκε με επιτυχία τον εφοδιασμό υλικών για την
ολοκλήρωση 14 διαφορετικών έργων κατά τη διάρκεια του 2007 καθώς επίσης και την έναρξη των
Έργων Περιόδου και τεσσάρων μικρότερων εργολαβιών κατά το δεύτερο εξάμηνο του έτους.
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Αναπτυχθήκαν από την Διεύθυνση Πληροφορικής οι προδιαγραφές και απαιτήσεις της υποδομής των
πληροφοριακών συστημάτων για την μετεγκατάσταση στο νέο κτίριο καθώς και η μεταφορά και η εκ
νέου εγκατάσταση όλου του εξοπλισμού του Computer Room, και όλου του εξοπλισμού που αφορά ,
τηλεπικοινωνιακές και δικτυακές συσκευές, προσωπικούς υπολογιστές και εκτυπωτές του δικτύου της
εταιρείας.
H εταιρεία υλοποίησε τις διαδικασίες του Μάρκετινγκ, των Πωλήσεων, των Μεταπωλητικών
Υπηρεσίων, της Τεχνικής Υποστήριξης Καταναλωτών και των Ελέγχων Εγκαταστάσεων Νέων
Οικοδομών, καθώς επίσης και τις διαδικασίες των Μελετών και Κατασκευής Δικτύου και Παροχών και
της Συντήρησης και Λειτουργίας του δικτύου που εμπλέκονται στις διαδικασίες του SAP-CRM.
Επιπρόσθετα, παρουσιάστηκε η ανάγκη για αλλαγής και εισαγωγής νέων διαδικασιών, καθώς και
δημιουργίας νέου τμήματος και θέσεων εργασίας (Εξυπηρέτηση Πελατών) για την υποστήριξή τους
ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΟΜΗ – ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΔΕΙΚΤΕΣ
Η χρηματοοικονομική δομή της εταιρείας για την Οικονομική Χρήση του 2007 παρουσιάζει διαφορά σε
σχέση με την προηγούμενη χρήση, κυρίως λόγω της μείωσης χρηματικών διαθεσίμων, της αύξησης
της δανειακής επιβάρυνσης αλλά και των ζημιών της χρήσης. Πιο συγκεκριμένα:
Α) Δείκτες ρευστότητας
i.

Οι δείκτες Γενικής και Άμεσης Ρευστότητας για το 2007 είναι 1,45 & 1,34 αντίστοιχα και
κυμάνθηκαν σε χαμηλότερα επίπεδα από τους αντίστοιχους του 2006. Οι αντίστοιχοι δείκτες
του 2006 ήταν 2,75 & 2,43 κυρίως λόγω των υψηλότερων χρηματικών διαθεσίμων σε σχέση
με το 2007 και της σύναψης σύμβασης αλληλόχρεου λογαριασμού δανείου

Β) Δείκτες αποδοτικότητας
i.

ii.

iii.
iv.

v.

Ο δείκτης αποδοτικότητας Ιδίων Κεφαλαίων για το 2007 καθώς και ο δείκτης αποδοτικότητας
Απασχολούμενων Κεφαλαίων ήταν αρνητικού (-1,9% και -1,8% αντίστοιχα) λόγω του
ζημιογόνου αποτελέσματος της χρήσεως. Το 2006 οι αντίστοιχοι δείκτες ήταν αρνητικοί (0,3%) αμφότεροι, γεγονός που δείχνει την επίδραση των μικρότερων ζημιών της
προηγούμενης χρήσης στην απόδοση του κεφαλαίου.
Ο δείκτης μικτού περιθωρίου κέρδους είναι θετικός (6,8%) αλλά σημαντικά μειωμένος σε
σύγκριση με το 2006 που ήταν 10,2%. Η μείωση του δείκτη μικτού περιθωρίου κέρδους
οφείλεται στη σημαντική αύξηση των αποσβέσεων του δικαιώματος χρήσης καθώς και των
εξόδων από τη διαγραφή υλικών από τα προηγούμενα Συμβόλαια Περιόδου. Ο δείκτης
καθαρού περιθωρίου (-6%) είναι σημαντικά μειωμένος σε σχέση με την προηγούμενη χρήση
(-1%), κυρίως λόγω της αυξημένης ζημίας της χρήσης.
Το κεφάλαιο κίνησης της εταιρείας διαμορφώθηκε σε €18.258.509. Το 2006 το κεφάλαιο
κίνησης είχε διαμορφωθεί στα €29.162.065. Η μείωση οφείλεται στην μείωση των
χρηματικών διαθεσίμων και στη σύναψη σύμβασης αλληλόχρεου λογαριασμού δανείου.
Το 2007 ο δείκτης ταχύτητας εισπράξεως απαιτήσεων αυξήθηκε από 36 ημέρες το 2006 σε
50 ημέρες, γεγονός που οφείλεται i) σε ανείσπρακτες οφειλές πελατών δημοσίου δικαίου ii)
στην αυξημένη τιμολόγηση του Δεκεμβρίου 2007 καθώς και iii) στον καταλογισμό ρητρών
ελάχιστης κατανάλωσης σε πελάτες της εταιρίας κατά τον μήνα Δεκέμβριο.
Ο Δείκτης δανειακής επιβάρυνσης της εταιρείας αυξήθηκε από 0% σε 6% λόγω της έκδοσης
ομολογιακού δανείου € 10.000.000 και της χρησιμοποίησης του μέσα στη χρήση καθώς και
λόγω της σύναψης και χρήσης αλληλόχρεου λογαριασμού τραπεζικού δανείου.
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ΕΠΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε.
Το 2007 αποτέλεσε μία εξαιρετική χρονιά για την Ε.Π.Α. Θεσσαλονίκης Α.Ε. όσον αφορά τόσο τα
επιχειρησιακά όσο και τα οικονομικά αποτελέσματα.
Τα εν λόγω αποτελέσματα καθίστανται ακόμη λαμπρότερα εάν ληφθεί υπ’ όψιν ότι επιτεύχθηκαν ενώ
παρατηρήθηκε μείωση του ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος έναντι του κυριότερου εναλλακτικού
καυσίμου στην αγορά, κατά τη διάρκεια της ιδιαίτερα σημαντικής περιόδου Ιανουαρίου –
Φεβρουαρίου και, παράλληλα, σημαντική μείωση των ειδικών καταναλώσεων λόγω των ασυνήθιστων
κλιματολογικών συνθηκών.
Παρόλα αυτά η Εταιρία κατάφερε να επιτύχει εξαιρετικά επίπεδα ανάπτυξης τόσο όσον αφορά το
δίκτυο διανομής (+ 102 χλμ.) όσο και τον αριθμό των ενεργών πελατών (+24.750).
Σε εφαρμογή των κατευθυντήριων γραμμών του management διενεργήθηκε εις βάθος αναδιοργάνωση
των εταιρικών δομών και πλήρης αναδιάρθρωση των επιχειρησιακών διεργασιών, με την έκδοση
σχεδόν 50 επιχειρησιακών διαδικασιών, με σκοπό τη βελτίωση της αποδοτικότητας και της
αποτελεσματικότητας.
Επίσης, η Ε.Π.Α. απέκτησε νέα οργάνωση όσον αφορά τα δύο πρώτα επίπεδα αναφοράς και
ενισχύθηκε μέσω πολυάριθμων νέων προσλήψεων (51) προκειμένου να επιτύχει υψηλότερα επίπεδα
υπηρεσιών.
Μεγάλες προσπάθειες καταβλήθηκαν και σε οικονομικό επίπεδο, προκειμένου να βελτιωθούν τα
επίπεδα ασφάλειας του δικτύου και των εγκαταστάσεων, τόσο μέσω της κατάρτισης όσο και με τη
δρομολόγηση του έργου υλοποίησης των προγραμμάτων GIS και SCADA.
Οι παρεχόμενες στους πελάτες υπηρεσίες έχουν σαφώς βελτιωθεί, γεγονός που οδήγησε σε δραστική
μείωση, αφενός μεν, του χρόνου αναμονής για τη σύνδεση με το δίκτυο φυσικού αερίου – ο οποίος
έχει βελτιωθεί στο σύνολό του σε σχέση με όσα προβλέπονται από την άδεια διανομής – αφετέρου δε,
των παραπόνων εκ μέρους των πελατών.
Κύριοι Μέτοχοι, θα πρέπει επίσης να αναφερθεί ότι, κατά τη διάρκεια του 2007, ολοκληρώθηκαν με
επιτυχία οι διαπραγματεύσεις με την Ένωση Εργαζομένων της Εταιρίας για την κατάρτιση του
Εσωτερικού Κανονισμού Εργασίας και την Επιχειρησιακή Συλλογική Σύμβαση Εργασίας, η οποία
εισάγει καινοτόμες αρχές στον κλάδο του φ.α. στην Ελλάδα συνδέοντας κατά τρόπο ουσιαστικό ένα
μέρος από τα οφέλη για τους εργαζομένους με τα αποτελέσματα της εταιρίας.
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
Διανομή φυσικού αερίου
Το έτος 2007 αποτέλεσε έτος μεταρρυθμίσεων για τις επιχειρησιακές δραστηριότητες της Εταιρίας,
κυρίως σε θέματα οργανωτικής δομής. Λόγω της προοδευτικής αύξησης του αριθμού των Πελατών και
των χιλιομέτρων κατασκευασθέντος δικτύου, κατέστη απαραίτητο να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή τόσο
στις δραστηριότητες διαχείρισης και συντήρησης του δικτύου όσο και σ’ αυτές της Έκτακτης
Επέμβασης.
Σχετικά με τις τελευταίες ενισχύθηκε η δομή της Έκτακτης Επέμβασης με τον ορισμό ενός Υπευθύνου
Έκτακτης Επέμβασης και την αύξηση των επιπέδων επιφυλακής από δύο σε τρία. Επίσης εκδόθηκαν
οι ακόλουθες διαδικασίες:



Διαδ. 011 «Έκτακτη Επέμβαση»
Διαδ. 012 «Διαχείριση καταστάσεων κρίσης του συστήματος διανομής αερίου» με
επισυναπτόμενα το «Σχέδιο Κατάστασης Γενικευμένης Κρίσης», το «Σχέδιο Κατάστασης
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Τοπικής Κρίσης της Ε.Π.Α. Θεσσαλονίκης» και το «Σχέδιο Κατάστασης Τοπικής Κρίσης της
Ε.Π.Α. Θεσσαλίας»
Οδ. 013 «Δραστηριότητες Έκτακτης Επέμβασης».

Όσον αφορά τη Διαχείριση και Συντήρηση του δικτύου, εκτός από τις προγραμματισμένες ετήσιες
επεμβάσεις, έχει δρομολογηθεί επίσης μία σειρά πρωτοβουλιών προκειμένου η διάρθρωση των
τεχνικών δραστηριοτήτων να είναι σύμφωνη με τα προβλεπόμενα στο ΦΕΚ 1712 (Διαχείριση και
Συντήρηση των δικτύων διανομής αερίου μέσης και χαμηλής πίεσης).
Μεταξύ των ως άνω πρωτοβουλιών, επισημαίνονται ειδικότερα οι εξής:
- Η δρομολόγηση του έργου εγκατάστασης του συστήματος SCADA για τον τηλεέλεγχο και την
τηλεδιαχείριση του δικτύου διανομής καθώς και τις τηλεμετρήσεις των τιμών πίεσης και ροής
του αερίου. Το έτος 2007 ολοκληρώθηκε το στάδιο της μελέτης και καθορίστηκε ο υλικός
εξοπλισμός (hardware) και οι συσκευές που θα τοποθετηθούν στο πεδίο. Εκδόθηκαν επίσης
οι εντολές προμήθειας των κυριότερων υλικών.
- Η έκδοση της διαδικασίας για τη «Συντήρηση Δικτύων και Σταθμών» με την οποία
κωδικοποιούνται οι επεμβάσεις που διενεργούνται περιοδικά στους σταθμούς μείωσης και
μέτρησης, καθώς και οι δραστηριότητες συντήρησης και ελέγχου του δικτύου που
αναφέρονται στο ΦΕΚ 1712.
Όσον αφορά τις δραστηριότητες κατασκευής του δικτύου και των σημείων αεριοδότησης, οι
παράγοντες που συνέβαλαν περισσότερο στην παραγωγικότητα του τεχνικού τομέα είναι οι εξής:
•

Η ορθολογική οργάνωση των κατασκευών σε περιοχές επέμβασης, τις επονομαζόμενες
«νησίδες». Όπως κατά τα προηγούμενα έτη, έτσι και κατά τη διάρκεια του 2007, δόθηκε ιδιαίτερη
έμφαση στη γεωγραφική ομαδοποίηση της κατασκευής του δικτύου εντός των νησίδων και την
παράλληλη κατασκευή των παροχετευτικών αγωγών σε συνδυασμό με την ταυτόχρονη εμπορική
εκστρατεία, με αποτέλεσμα τη μέγιστη παραγωγικότητα των αναδόχων.
•
Η ιδιαίτερη έμφαση που δόθηκε σε όλες τις φάσεις προγραμματισμού και εκτέλεσης των
έργων που ανατέθηκαν στις εργοληπτικές εταιρίες μέσα από την αρχική μελέτη του έργου και τον
αυστηρό έλεγχο του προγράμματος εκτέλεσης και ολοκλήρωσης των εργασιών.
•
Η ανάθεση των εργασιών εκτός των προγραμματισμένων "νησίδων", βάσει της γεωγραφικής
ομαδοποίησης των προς εκτέλεση εργασιών, δραστηριότητα που επέτρεψε την πλήρη τήρηση των
συμβατικών υποχρεώσεων, την εστίαση του δυναμικού τόσο των εργοληπτικών επιχειρήσεων όσο και
της Εταιρίας στην κατασκευή των παροχετευτικών αγωγών και των σημείων αεριοδότησης,
βελτιώνοντας την αναλογία μέτρα δικτύου ανά σημείο αεριοδότησης και ανά παροχετευτικό αγωγό.
Μέσω του ορθολογικού και αποτελεσματικού προγραμματισμού της κατασκευής εγκαταστάσεων στις
περιοχές επέμβασης που θεωρήθηκαν κατάλληλες και με τη χρήση των πέντε υφιστάμενων
συμβάσεων για την κατασκευή δικτύων και παροχετευτικών αγωγών και των εννέα συμβάσεων για την
κατασκευή εναέριων εγκαταστάσεων, καταφέραμε να ανταποκριθούμε στις αιτήσεις σύνδεσης που
υποβλήθηκαν κατά τη διάρκεια του έτους.
Στον ακόλουθο πίνακα επισημαίνονται οι κατασκευαστικές δραστηριότητες κατά τη διάρκεια του έτους:
Διαφοροποιήσεις

Κατασκευή δικτύου 4 bar κατά
το έτος
Κατασκευή δικτύου 4 bar
αθροιστικά

Έτος
2005

Έτος
2006

Έτος
2007

Απόλυτες τιμές

107,6

88,6

101,9

13,3

15,01%

374,0

462,6

564,5

101,9

22,03%

%

Χλμ.
Χλμ.
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Κατασκευή Παροχ. Αγ. κατά το

Αρ.

έτος
Κατασκευή Παροχ. Αγ.
Κατασκευή σημείων
αεριοδότησης κατά το έτος
Κατασκευή σημείων

Αρ.

Εγκατάσταση μετρητών κατά το

αθροιστικά

4.590

-656

-12,50%

12.880

18.126

22.716

4.590

25,32%

19.032

25.606

21.681

-3.925

-15,33%

34.919

60.525

82.206

21.681

35,82%

15.359

25.213

24.858

-355

-1,41%

29.229

54.442

79.300

24.858

45,66%

Αρ.

αεριοδότησης αθροιστικά

Εγκατάσταση μετρητών

5.246

Αρ.

αθροιστικά

έτος

4.702

Αρ.
Αρ.

Κατά τη διάρκεια του 2007
ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΧΑΜΗΛΗΣ ΠΙΕΣΗΣ (4 BAR)

εγκαταστάθηκαν στην
περιοχή της Θεσσαλονίκης 2
επιπλέον Σταθμοί
Ενδιάμεσης Μείωσης της
Πίεσης – IRI - στους δήμους
Πυλαίας και Πολίχνης και

101.861
93.030

88.858

87.391

88.000

66.000

58.648

44.000
27.000

ολοκληρώθηκε η κατασκευή

22.000

ενός επιπλέον σταθμού στο

0

δήμο Θέρμης.

107.632

110.000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

κατασκευή μέτρων δικτύου κατ' έτος

Συνεχίζονται οι συναντήσεις μεταξύ του τεχνικού τμήματος και της Κοινοπραξίας για την Κατασκευή
του Μετρό Θεσσαλονίκης, παρουσία όλων των δημοσίων φορέων, με σκοπό να συμφωνηθούν
ενδεχόμενες εργασίες τροποποίησης των εγκαταστάσεών μας για την κατασκευή του Μετρό.
Μέχρι σήμερα η Ε.Π.Α. Θεσσαλονίκης Α.Ε., κατόπιν αίτησης της εν λόγω Κοινοπραξίας, έχει
προχωρήσει στην υλοποίηση εργασιών αποξήλωσης και μετατόπισης τμημάτων δικτύου φ.α. χαμηλής
πίεσης. Οι δαπάνες των εργασιών αυτών βαρύνουν αποκλειστικά την ανάδοχο για την Κατασκευή του
Μετρό Θεσσαλονίκης Κοινοπραξία.
Στο πλαίσιο των ελέγχων των εσωτερικών εγκαταστάσεων η τεχνική υπηρεσία διενήργησε
περισσότερες από 30.395 αυτοψίες με τη βοήθεια και επιπλέον προσωπικού κατά το διάστημα
Σεπτεμβρίου – Δεκεμβρίου 2007. Οι 24.846 περίπου από τις αυτοψίες αυτές ολοκληρώθηκαν με την
έγκριση της εγκατάστασης.
ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ
Στον ακόλουθο πίνακα συνοψίζονται τα σημαντικότερα αποτελέσματα της εν λόγω δραστηριότητας
σχετικά με την απόκτηση πελατών και τις πωλήσεις φυσικού αερίου, κατά τη διάρκεια του έτους 2007:
Διαφοροποιήσεις
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Έτος
2004

Έτος
2005

Έτος
2006

Έτος
2007

Απόλυτες
Τιμές

Υπογεγραμμένα συμβόλαια
αθροιστικό
Κατασκευή σημείων
αεριοδότησης προοδευτικό
Εγκατάσταση μετρητών
προοδευτικό

Αρ.

22.167

47.078

71.525

89.307

17.782

Αρ.

15.898

34.930

60.536

82.217

21.681

Αρ.

13.881

29.240

54.453

79.314

24.861

Ενεργοί πελάτες την 31/12

Αρ.

13.084

28.357

53.342

78.092

24.750

Εξυπηρετούμενοι κάτοικοι την
31/12

Αρ.

71.160

154.318

289.647

390.460

100.813

Πωλήσεις αερίου κατά το έτος

Εκατομ.
κ.μ.

82,8

106,4

127,9

154,126

26,226

%
24,86
%
35,82
%
45,66
%
46,40
%
34,81
%
20,51
%

Η εμπορική δραστηριότητα κατά τη διάρκεια του έτους χαρακτηρίστηκε από την έντονη αύξηση, τόσο
του αριθμού των καταναλωτών όσο και των όγκων πωλήσεων φυσικού αερίου. Χάρη στη νέα εταιρική
οργάνωση και στην ανάπτυξη των τοπικών επιχειρήσεων στον τομέα των κατασκευών θα είναι δυνατό
να συνεχίσουμε να ανταποκρινόμαστε σ’ αυτό το ρυθμό αύξησης και στο μέλλον.
Τα νέα συμβόλαια αφορούν το υφιστάμενο δίκτυο ή μικρές επεκτάσεις έως είκοσι πέντε μέτρα, όπως
προβλέπει η Άδεια, ή τις περιοχές προγραμματισμένης επέκτασης του δικτύου.
Κατά τη διάρκεια του έτους 2007 υπεγράφησαν 17.782 νέα συμβόλαια. Στις 31 Δεκεμβρίου 2007 το
σύνολο των συμβολαίων ανέρχεται σε 89.307 σημειώνοντας αύξηση 24,86% έναντι του συνολικού
αριθμού συμβολαίων που είχαν υπογραφεί έως την 31 Δεκεμβρίου 2006.
Το 95% περίπου των υφιστάμενων την παρούσα χρονική στιγμή συμβολαίων αφορούν χρήση φ.α. για
αυτόνομη θέρμανση, ενώ το 5% περίπου αφορούν χρήση φ.α. για κεντρική θέρμανση, οικιακή και μη,
καθώς και εμπορική και βιομηχανική χρήση.
Πορεία αποκτηθείσας αγοράς
Αθροιστικές τιμές
118.125

120.000

100.000
82.368
71.525

80.000

89.307
78.092

54.453

60.000
46.159

40.000

46.254

28.374
22.167

20.000
1.658

5.190

11.262
3.102

12.709

23.734

13.084

6.244

0
2002

2003
ενεργοί πελάτες

2004
υπογεγραμμένα συμβόλαια

2005

2006

2007

εξυπηρετούμενες οικίες

Οι πελάτες στων οποίων το σημείο αεριοδότησης έχει ήδη διενεργηθεί δοκιμή καλούνται έγκαιρα και
συστηματικά να προχωρήσουν στην ενεργοποίηση της παροχής. Δόθηκε ιδιαίτερη προσοχή στη
δραστηριότητα αυτή, η οποία μειώνει τον αριθμό των μη ενεργών μετρητών και έχει θετικές επιπτώσεις
στην κατανάλωση.
Στις 31 Δεκεμβρίου 2007 οι ενεργοί πελάτες ανήλθαν σε 78.092, ποσοστό αύξησης 46,40% περίπου
ως προς τον αριθμό των ενεργών πελατών στις 31 Δεκεμβρίου 2006, διενεργώντας 24.750 νέες
ενεργοποιήσεις κατά τη διάρκεια του έτους.
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Ενεργοί πελάτες ανά κατηγορία
Αθροιστικές τιμές
80.000

72.474

70.000

60.000
49.233

50.000

40.000
26.206

30.000

20.000
11.751

10.000

5.368
458

27

391

748

32

566

1.244 40

1.952

884

2.705

2.116

2.872
43

41

0
2003

2004

Κατηγορία T2 (Αυτόνομη θέρμανση)

2005

2006

Κατηγορία T3 (Κεντρική θέρμανση)

2007

Κατηγορία T5 (Βιομηχανίες)

Λοιπές Κατηγορίες

Τα συνολικά έσοδα από τα τέλη σύνδεσης, τα οποία ζητείται να καταβληθούν από τους πελάτες κατά
την υπογραφή του συμβολαίου παροχής, ανέρχονται σε 3,42 εκατομμύρια ευρώ.
Ο όγκος πωληθέντος φυσικού αερίου κατά τη διάρκεια του έτους 2007 ανέρχεται σε 154,1 εκατομμύρια
κυβικά μέτρα, αποτυπώνοντας αύξηση 26,2 εκατομμυρίων κ.μ. ως προς το έτος 2006, ποσοστό
20,51% περίπου.
Πορεία των πωλήσεων (όγκοι και κύκλος εργασιών)
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Η πορεία της σύνθεσης των πωλήσεων κατά το έτος 2007 επιβεβαίωσε την προβλεπόμενη μείωση του
ποσοστού κατανάλωσης βιομηχανικής χρήσης σε σχέση με το ποσοστό αστικής χρήσης, όπως
επισημαίνεται στη γραφική παράσταση που ακολουθεί.
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Επί τοις εκατό ποσοστό σύνθεσης των πωλήσεων
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Κατά τη διάρκεια του 2007 η Ε.Π.Α. Θεσσαλονίκης Α.Ε. μετέφερε για λογαριασμό της Δ.ΕΠ.Α. Α.Ε.
56,2 εκατομμύρια m3 φυσικού αερίου. Τα έσοδα από τη μεταφορά του ανέρχονται σε 435,31 χιλιάδες
ευρώ.
Τα έσοδα από πωλήσεις και μεταφορά φυσικού αερίου κατά τη διάρκεια του έτους 2007 ανέρχονται σε
67,5 εκατομμύρια ευρώ, αποτυπώνοντας αύξηση 27% ως προς το έτος 2006.
Το 2007 αποτελεί για την Εταιρία μία πολύ αποδοτική χρονιά τόσο όσον αφορά την απόκτηση νέων
καταναλωτών και τις ενεργοποιήσεις όσο και το περιθώριο κέρδους.
Ωστόσο, πρέπει να ληφθεί υπ’ όψιν το "ελάχιστο τιμολόγιο Δ.ΕΠ.Α." αποτέλεσμα της πρόβλεψης που
πραγματοποιήθηκε κατά το έτος 2004.
Κατά το έτος 2004 είχε δηλωθεί στη Δ.ΕΠ.Α. η ποσότητα παραλαβής φυσικού αερίου για το έτος 2006,
όπως προβλέπεται από τη Σύμβαση Αγοράς Φυσικού Αερίου. Σύμφωνα με τη Σύμβαση, η δήλωση για
το έτος 2007 δεν θα μπορούσε να είναι μικρότερη από αυτή του προηγούμενου έτους, συνεπώς, με τη
δήλωση που έγινε κατά το έτος 2005, ζητήθηκε και για το 2007 η ίδια ποσότητα παραλαβής φυσικού
αερίου.
Το "πληρωτέο" στη ΔΕΠΑ ποσό προς εφαρμογή της συμβατικής ρήτρας ανέρχεται στις 566 χιλιάδες
ευρώ.
Το ύψος των ανεξόφλητων οφειλών από κατανάλωση φ. αερίου (εταιρικές πιστώσεις) μειώθηκε χάρη
στην καλύτερη οργάνωση του σχετικού τμήματος της Εμπορικής Μονάδας, το οποίο παρακολουθεί το
χρονοδιάγραμμα απόκτησης των πιστώσεων και αποστέλλει στους πελάτες ειδοποιήσεις υπενθύμισης
για μη εξοφληθέντα τιμολόγια. Σημαντική αύξηση παρουσιάζει επίσης ο αριθμός των πελατών με
ανεξόφλητες οφειλές με τους οποίους διενεργείται τηλεφωνική επικοινωνία.
Σε συνεργασία με την εταιρία ICAP και μέσω αναφορών από την τράπεζα δεδομένων της Εταιρίας, η
Εμπορική Μονάδα διενεργεί έλεγχο της οικονομικής κατάστασης και της πιστοληπτικής ικανότητας των
νέων βιομηχανικών πελατών (Τ5) και των μεγάλων καταναλωτών (Τ3Α). Επίσης, πάντοτε βάσει των
στοιχείων που προκύπτουν από τις αναφορές, πρόκειται να ζητήσουμε για όλους τους
ενεργοποιημένους πελάτες των κατηγοριών Τ5 και Τ3Α νέες τραπεζικές εγγυητικές επιστολές για το
έτος 2008.
Κατά το έτος 2007 παρατηρήθηκε αισθητή βελτίωση στις σχέσεις της Εταιρίας με τους εμπλεκόμενους
στη διαχείριση παραπόνων Φορείς (Συνήγορος του Πολίτη, ΡΑΕ και λοιπές αρχές).
Το γεγονός αυτό είναι αποτέλεσμα της σημαντικής μείωσης των παραπόνων που έχουν εκφρασθεί σε
σχέση με το προηγούμενο έτος (λόγω της καλύτερης λειτουργίας της Εταιρίας) και της συστηματικής
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παρακολούθησης των παραπόνων αυτών και των επαφών που διατηρεί ο Τομέας Ανάπτυξης της
Αγοράς – υπηρεσία παραπόνων με τους ανωτέρω φορείς.
Επίσης έχει προβλεφθεί στο σύστημα πληροφορικής της εταιρίας μία εφαρμογή που επιτρέπει την
ηλεκτρονική καταγραφή και παρακολούθηση των επισημάνσεων στις οποίες προβαίνουν οι πελάτες.
Οι σχέσεις με τους Δημόσιους Φορείς, τόσο σε Εθνικό όσο και σε Τοπικό επίπεδο, χαρακτηρίζονται
καλές. Παράλληλα, χάρη στις αμείωτες προσπάθειες της Εταιρείας, οι σχέσεις με τη Ρ.Α.Ε.
χαρακτηρίζονται πάντα από το έντονο ενδιαφέρον για την επίλυση ζητημάτων με στόχο την
ικανοποίηση των πελατών.
Η Εταιρία εξακολουθεί να ασκεί ικανοποιητικά, για λογαριασμό των Τοπικών Υπηρεσιών
Πολεοδομίας, τη δραστηριότητα έγκρισης των μελετών των υπό κατασκευή κτιρίων στις περιοχές που
εντάσσονται στο πρόγραμμα αεριοδότησης.
Τα θετικά αποτελέσματα της εν λόγω συνεργασίας συνοψίζονται ως εξής:
•
•

Έγκυρη και έγκαιρη πληροφόρηση όσον αφορά τις επεκτάσεις δικτύου που είναι απαραίτητες
προκειμένου να καλυφθούν οι ανάγκες κατά τα επόμενα έτη.
Παροχή κατευθυντήριων κανόνων για την ορθή κατασκευή των εσωτερικών εγκαταστάσεων.

Οι σχέσεις με το Τεχνικό Επιμελητήριο, τις ενώσεις των Κατασκευαστών, των Υδραυλικών και των
Συντηρητών Καυστήρων είναι σχέσεις συνεργασίας και σεβασμού των αντίστοιχων αρμοδιοτήτων.
Η τιμολόγηση των καταναλώσεων διενεργήθηκε κανονικά για όλους τους πελάτες κατά τη διάρκεια του
έτους 2007.
Ο αριθμός των καταγεγραμμένων ενδείξεων των μετρητών έφτασε το 90%, μειώνοντας συνεπώς τον
αριθμό των "έναντι λογαριασμού" που εκδίδονται από την Ε.Π.Α.
Οι πελάτες της κατηγορίας κατανάλωσης αυτόνομης θέρμανσης, ποσοστό 95% επί του συνολικού
αριθμού των πελατών, τιμολογούνται κυκλικά ανά ομάδες καταναλωτών και για χρονικό διάστημα
δέκα ημερών η καθεμία από αυτές.
Η συγκεκριμένη μέθοδος, η οποία υποβλήθηκε στη ΡΑΕ και εγκρίθηκε από αυτή, επιτρέπει την
ομοιογενή κατανομή του έργου της καταγραφής της ένδειξης των μετρητών κατά τη διάρκεια του έτους,
με εμφανή πλεονεκτήματα όσον αφορά την συνέπεια και την ακρίβεια της έκδοσης των τιμολογίων.
ΕΠΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Α.Ε.
Το 2007 αποτέλεσε μία εξαιρετική χρονιά για την Ε.Π.Α. Θεσσαλίας Α.Ε. όσον αφορά τόσο τα
επιχειρησιακά όσο και τα οικονομικά αποτελέσματα.
Τα εν λόγω αποτελέσματα καθίστανται ακόμη λαμπρότερα εάν ληφθεί υπ’ όψιν ότι επιτεύχθηκαν ενώ
παρατηρήθηκε μείωση του ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος έναντι του κυριότερου εναλλακτικού
καυσίμου στην αγορά, κατά τη διάρκεια της ιδιαίτερα σημαντικής περιόδου Ιανουαρίου –
Φεβρουαρίου και, παράλληλα, σημαντική μείωση των ειδικών καταναλώσεων λόγω των ασυνήθιστων
κλιματολογικών συνθηκών.
Παρόλα αυτά η Εταιρία κατάφερε να επιτύχει εξαιρετικά επίπεδα ανάπτυξης τόσο όσον αφορά το
δίκτυο διανομής (+63,69 χλμ.) όσο και τον αριθμό των ενεργών πελατών (+5.705).
Σε εφαρμογή των κατευθυντήριων γραμμών του management διενεργήθηκε εις βάθος αναδιοργάνωση
των εταιρικών δομών και πλήρης αναδιάρθρωση των επιχειρησιακών διεργασιών, με την έκδοση
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σχεδόν 50 επιχειρησιακών διαδικασιών, με σκοπό τη βελτίωση της αποδοτικότητας και της
αποτελεσματικότητας.
Επίσης, η Ε.Π.Α. απέκτησε νέα οργάνωση όσον αφορά τα δύο πρώτα επίπεδα αναφοράς και
ενισχύθηκε μέσω πολυάριθμων νέων προσλήψεων (19) προκειμένου να επιτύχει υψηλότερα επίπεδα
υπηρεσιών.
Μεγάλες προσπάθειες καταβλήθηκαν και σε οικονομικό επίπεδο, προκειμένου να βελτιωθούν τα
επίπεδα ασφάλειας του δικτύου και των εγκαταστάσεων, τόσο μέσω της κατάρτισης όσο και με τη
δρομολόγηση του έργου υλοποίησης των προγραμμάτων GIS και SCADA.
Οι παρεχόμενες στους πελάτες υπηρεσίες έχουν σαφώς βελτιωθεί, γεγονός που οδήγησε σε δραστική
μείωση, αφενός μεν, του χρόνου αναμονής για τη σύνδεση με το δίκτυο φυσικού αερίου – ο οποίος
έχει βελτιωθεί στο σύνολό του σε σχέση με όσα προβλέπονται από την άδεια διανομής – αφετέρου δε,
των παραπόνων εκ μέρους των πελατών.
Κύριοι Μέτοχοι, θα πρέπει επίσης να αναφερθεί ότι, κατά τη διάρκεια του 2007, ολοκληρώθηκαν με
επιτυχία οι διαπραγματεύσεις με την Ένωση Εργαζομένων της Εταιρίας για την κατάρτιση του
Εσωτερικού Κανονισμού Εργασίας και την Επιχειρησιακή Συλλογική Σύμβαση Εργασίας, η οποία
εισάγει καινοτόμες αρχές στον κλάδο του φ.α. στην Ελλάδα συνδέοντας κατά τρόπο ουσιαστικό ένα
μέρος από τα οφέλη για τους εργαζομένους με τα αποτελέσματα της εταιρίας.
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
Διανομή φυσικού αερίου
Το έτος 2007 αποτέλεσε έτος μεταρρυθμίσεων για τις επιχειρησιακές δραστηριότητες της Εταιρίας,
κυρίως σε θέματα οργανωτικής δομής. Λόγω της προοδευτικής αύξησης του αριθμού των Πελατών και
των χιλιομέτρων κατασκευασθέντος δικτύου, κατέστη απαραίτητο να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή τόσο
στις δραστηριότητες διαχείρισης και συντήρησης του δικτύου όσο και σ’ αυτές της Έκτακτης
Επέμβασης.
Σχετικά με τις τελευταίες ενισχύθηκε η δομή της Έκτακτης Επέμβασης με τον ορισμό ενός Υπευθύνου
Έκτακτης Επέμβασης ενώ έχει προβλεφθεί και η αύξηση των επιπέδων επιφυλακής από δύο σε τρία.
Επίσης εκδόθηκαν οι ακόλουθες διαδικασίες:





Διαδ. 011 «Έκτακτη Επέμβαση»
Διαδ. 012 «Διαχείριση καταστάσεων κρίσης του συστήματος διανομής αερίου» με
επισυναπτόμενα το «Σχέδιο Κατάστασης Γενικευμένης Κρίσης», το «Σχέδιο Κατάστασης
Τοπικής Κρίσης της Ε.Π.Α. Θεσσαλονίκης» και το «Σχέδιο Κατάστασης Τοπικής Κρίσης της
Ε.Π.Α. Θεσσαλίας».
Οδ. 013 «Δραστηριότητες Έκτακτης Επέμβασης».

Όσον αφορά τη Διαχείριση και Συντήρηση του δικτύου, εκτός από τις προγραμματισμένες ετήσιες
επεμβάσεις, έχει δρομολογηθεί επίσης μία σειρά πρωτοβουλιών προκειμένου η διάρθρωση των
τεχνικών δραστηριοτήτων να είναι σύμφωνη με τα προβλεπόμενα στο ΦΕΚ 1712 (Διαχείριση και
Συντήρηση των δικτύων διανομής αερίου μέσης και χαμηλής πίεσης).
Μεταξύ των ως άνω πρωτοβουλιών, επισημαίνονται ειδικότερα οι εξής:
-

Η δρομολόγηση του έργου εγκατάστασης του συστήματος SCADA για τον τηλεέλεγχο και την
τηλεδιαχείριση του δικτύου διανομής καθώς και τις τηλεμετρήσεις των τιμών πίεσης και ροής
του αερίου. Το έτος 2007 ολοκληρώθηκε το στάδιο της μελέτης και καθορίστηκε ο υλικός
εξοπλισμός (hardware) και οι συσκευές που θα τοποθετηθούν στο πεδίο. Εκδόθηκαν επίσης
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-

οι εντολές προμήθειας των κυριότερων υλικών.
Η έκδοση της διαδικασίας για τη «Συντήρηση Δικτύων και Σταθμών» με την οποία
κωδικοποιούνται οι επεμβάσεις που διενεργούνται περιοδικά στους σταθμούς μείωσης και
μέτρησης, καθώς και οι δραστηριότητες συντήρησης και ελέγχου του δικτύου που
αναφέρονται στο ΦΕΚ 1712.

Επίσης, ο τομέας Διανομής έχει διενεργήσει τον τακτικό έλεγχο διαρροών των βανών χαμηλής πίεσης.
Το τακτικό πρόγραμμα συντήρησης των εγκαταστάσεων Μέσης Πίεσης (IRI) υλοποιήθηκε με την
υποστήριξη της Ε.Π.Α. Θεσσαλονίκης Α.Ε., με την οποία έχει υπογραφεί ειδική σύμβαση παροχής
υπηρεσιών.
Όσον αφορά τις δραστηριότητες κατασκευής του δικτύου και των σημείων αεριοδότησης, οι
παράγοντες που συνέβαλαν περισσότερο στην παραγωγικότητα του τεχνικού τομέα είναι οι εξής:
•

Η ορθολογική οργάνωση των κατασκευών σε περιοχές επέμβασης, τις επονομαζόμενες
«νησίδες». Όπως κατά τα προηγούμενα έτη, έτσι και κατά τη διάρκεια του 2007, δόθηκε ιδιαίτερη
έμφαση στη γεωγραφική ομαδοποίηση της κατασκευής του δικτύου εντός των νησίδων και την
παράλληλη κατασκευή των παροχετευτικών αγωγών σε συνδυασμό με την ταυτόχρονη εμπορική
εκστρατεία, με αποτέλεσμα τη μέγιστη παραγωγικότητα των αναδόχων.
•
Η ιδιαίτερη έμφαση που δόθηκε σε όλες τις φάσεις προγραμματισμού και εκτέλεσης των
έργων που ανατέθηκαν στις κατασκευαστικές εταιρίες μέσα από την αρχική μελέτη του έργου και
τον αυστηρό έλεγχο του προγράμματος εκτέλεσης και ολοκλήρωσης των εργασιών.
•
Η ανάθεση των εργασιών εκτός των προγραμματισμένων "νησίδων", βάσει της γεωγραφικής
ομαδοποίησης των προς εκτέλεση εργασιών, δραστηριότητα που επέτρεψε την πλήρη τήρηση των
συμβατικών υποχρεώσεων, την εστίαση του δυναμικού τόσο των εργοληπτικών επιχειρήσεων όσο
και της Εταιρίας στην κατασκευή των παροχετευτικών αγωγών και των σημείων αεριοδότησης,
βελτιώνοντας την αναλογία μέτρα δικτύου ανά σημείο αεριοδότησης και ανά παροχετευτικό
αγωγό.
Στον επιχειρησιακό τομέα, κατά τη διάρκεια του 2007, η Ε.Π.Α. Θεσσαλίας Α.Ε. χρησιμοποίησε 2
εργοληπτικές επιχειρήσεις στη Λάρισα, 2 στο Βόλο και 1 στην περιοχή της Καρδίτσας, επιτυγχάνοντας
μέση μηνιαία κατασκευή 480 σημείων αεριοδότησης, 180 παροχετευτικών αγωγών και 5.300 m
δικτύου πολυαιθυλενίου.
Τα μεγέθη της εν λόγω κατασκευαστικής δραστηριότητας επισημαίνονται στον ακόλουθο πίνακα, στον
οποίο αναφέρονται οι εγκαταστάσεις που κατασκευάστηκαν κατά τη διάρκεια του έτους 2007.

Κατασκευή δικτύου 4 bar κατά το έτος

Χλμ.

Κατασκευή δικτύου 4 bar αθροιστικά

Χλμ.

Κατασκευή Παροχ. Αγ. κατά το έτος

Αρ.

Κατασκευή Παροχ. Αγ. αθροιστικά
Κατασκευή σημείων αεριοδότησης
κατά το έτος
Κατασκευή σημείων αεριοδότησης
αθροιστικά

Αρ.

Εγκατάσταση μετρητών κατά το έτος

Αρ.

Εγκατάσταση μετρητών αθροιστικά

Αρ.

Αρ.
Αρ.

Έτος
2005

Έτος
2006

Έτος
2007

91,0
367,90

72,1
440,02

63,7
503.71

3.362
7.216

3.240
10.456

2.191
12.647

5.795

7.655

5.762

11.457

19.112

24.874

5.259
10.560

7.101
17.661

5.819
23.480

Διαφοροποιήσεις
Απόλυτ
%
ες τιμές
-8,4 11,69%
63,69 14,47%
1.049,0 32,38%
2.191,0 20,95%
1.893,0 24,73%
5.762,0
1.282,0
5.819,0

30,15%
18,05%
32,95%
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Το Ιούνιο του 2007 δρομολογήθηκαν οι εργασίες κατασκευής 3.9 χλμ. χαλύβδινου δικτύου μέσης
πίεσης και 35 χλμ. δικτύου πολυαιθυλενίου χαμηλής πίεσης για τη διανομή του φυσικού αερίου στην
περιοχή της Καρδίτσας.
Στο πλαίσιο των ελέγχων των εσωτερικών εγκαταστάσεων η τεχνική υπηρεσία διενήργησε περίπου
8.000 αυτοψίες με τη βοήθεια και επιπλέον προσωπικού κατά το διάστημα Σεπτεμβρίου – Δεκεμβρίου
2007. Οι 6.000 περίπου από τις αυτοψίες αυτές ολοκληρώθηκαν με την έγκριση της εγκατάστασης.

ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΧΑΜΗΛΗΣ ΠΙΕΣΗΣ (4 BAR)
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ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ
Στον ακόλουθο πίνακα συνοψίζονται τα σημαντικότερα αποτελέσματα της εν λόγω δραστηριότητας
σχετικά με την απόκτηση πελατών και τις πωλήσεις φυσικού αερίου, κατά τη διάρκεια του έτους 2007:

Υπογεγραμμένα συμβόλαια αθροιστικό
Αρ.
Κατασκευή σημείων αεριοδότησης
Αρ.
προοδευτικό
Εγκατάσταση μετρητών προοδευτικό
Αρ.
Ενεργοί πελάτες την 31/12
Αρ.
Εξυπηρετούμενοι κάτοικοι την 31/12
Αρ.
Πωλήσεις αερίου κατά το έτος
Εκατομ. κ.μ.

Έτος
2005
12.956

Έτος
2006
19.982

Έτος
2007
25.770

11.457
10.550
10.112
45.153
72,8

19.112
17.661
17.418
73.685
87,5

24.874
23.480
23.123
91.473
100,50

Διαφοροποιήσεις
Απόλυτες
%
Τιμές
5.788
28,97%
5.762
5.819
5.705
17.788
13,00

30,15%
32,95%
32,75%
24,14%
14,86%

Η εμπορική δραστηριότητα κατά τη διάρκεια του έτους χαρακτηρίστηκε από την έντονη αύξηση, τόσο
του αριθμού των καταναλωτών όσο και των όγκων πωλήσεων φυσικού αερίου. Χάρη στη νέα εταιρική
οργάνωση και στην ανάπτυξη των τοπικών επιχειρήσεων στον τομέα των κατασκευών θα είναι δυνατό
να συνεχίσουμε να ανταποκρινόμαστε σ’ αυτό το ρυθμό αύξησης και στο μέλλον.
Τα νέα συμβόλαια αφορούν το υφιστάμενο δίκτυο ή μικρές επεκτάσεις έως είκοσι πέντε μέτρα, όπως
προβλέπει η Άδεια, ή τις περιοχές προγραμματισμένης επέκτασης του δικτύου.
Κατά τη διάρκεια του έτους 2007 υπεγράφησαν 5.788 νέα συμβόλαια. Στις 31 Δεκεμβρίου 2007 το
σύνολο των συμβολαίων ανέρχεται σε 25.770 σημειώνοντας αύξηση 28,97% έναντι του συνολικού
αριθμού συμβολαίων που είχαν υπογραφεί έως την 31 Δεκεμβρίου 2006.
Το 90,6% περίπου των υφιστάμενων συμβολαίων αφορούν χρήση φ.α. για αυτόνομη θέρμανση, ενώ
το 9,4% περίπου αφορούν χρήση φ.α. για κεντρική θέρμανση, οικιακή και μη, καθώς και εμπορική και
βιομηχανική χρήση.
ΠΟΡΕΙΑ ΑΠΟΚΤΗΘΕΙΣΑΣ ΑΓΟΡΑΣ
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Υ π ογεγραμμέν α Συμβόλαια

Οι πελάτες στων οποίων το σημείο αεριοδότησης έχει ήδη διενεργηθεί δοκιμή καλούνται έγκαιρα και
συστηματικά να προχωρήσουν στην ενεργοποίηση της παροχής. Δόθηκε ιδιαίτερη προσοχή στη
δραστηριότητα αυτή, η οποία μειώνει τον αριθμό των μη ενεργών μετρητών και έχει θετικές επιπτώσεις
στην κατανάλωση.
Στις 31 Δεκεμβρίου 2007 ο αριθμός των ενεργών πελατών ανήλθε σε 23.123, παρουσιάζοντας αύξηση
κατά τη διάρκεια του έτους κατά 5.705 πελάτες, ποσοστό 32,75% περίπου ως προς τον αριθμό των
ενεργών πελατών στις 31 Δεκεμβρίου 2006.
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16.000

αθροιστικές τιμές

18.276

13.082

12.000

8.000

7.066

1.271
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4.204

3.317

4.000

2.931

1.670
22 74

31 84

36 96

Έτος 2004

Έτος 2005

Έτος 2006

18 57

Έτος 2003

38 109

Έτος 2007

Κατηγορία Τ2 (Ατομικ ή θέρμανση)

Κατηγορία Τ3 (Κενρικ ή θέρμανση)

Κατηγορία Τ5 (Βιομηχανίες)

Κατηγορία διάφορες

Τα συνολικά έσοδα από τα τέλη σύνδεσης, τα οποία ζητείται να καταβληθούν από τους πελάτες κατά
την υπογραφή του συμβολαίου παροχής, ανέρχονται σε 1,8 εκατομμύρια ευρώ.
Ο όγκος πωληθέντος φυσικού αερίου κατά τη διάρκεια του έτους 2007 ανέρχεται σε 100,5 εκατομμύρια
κυβικά μέτρα, αποτυπώνοντας αύξηση 13 εκατομμυρίων κ.μ. ως προς το έτος 2006, ποσοστό +14,88
% περίπου.
ΠΟΡΕΙΑ ΠΩΛΗΣΕΩΝ (όγκοι και κύκλος εργασιών )
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Η πορεία της σύνθεσης των πωλήσεων κατά το έτος 2007 επιβεβαίωσε την προβλεπόμενη μείωση του
ποσοστού κατανάλωσης βιομηχανικής χρήσης σε σχέση με το ποσοστό αστικής χρήσης, όπως
επισημαίνεται στη γραφική παράσταση που ακολουθεί.
Επί τοις εκατό ποσοστό σύνθεσης των πωλ ήσεων
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Κατά τη διάρκεια του 2007 η Ε.Π.Α. Θεσσαλίας Α.Ε. μετέφερε για λογαριασμό της Δ.ΕΠ.Α. Α.Ε. 39,69
εκατομμύρια m3 φυσικού αερίου, ποσοστό μείωσης 33,9 % περίπου ως προς το έτος 2006,
(ουσιαστικά λόγω του κλεισίματος του εργοστασίου παραγωγής ζάχαρης στη Λάρισα, που ήταν
πελάτης της ΔΕΠΑ). Τα έσοδα από τη μεταφορά του ανέρχονται σε 182 χιλιάδες ευρώ.
Τα έσοδα από τις πωλήσεις και τη μεταφορά φυσικού αερίου κατά τη διάρκεια του έτους 2007
ανέρχονται σε 39,9 εκατομμύρια ευρώ, αποτυπώνοντας αύξηση 19,4% ως προς το έτος 2006, και
μείωση 5% σε σχέση με τον προϋπολογισμό.
Το ύψος των ανεξόφλητων οφειλών από κατανάλωση φ. αερίου (εταιρικές πιστώσεις) μειώθηκε χάρη
στην καλύτερη οργάνωση του σχετικού τμήματος της Εμπορικής Μονάδας, το οποίο παρακολουθεί το
χρονοδιάγραμμα των πιστώσεων και αποστέλλει στους πελάτες ειδοποιήσεις υπενθύμισης για μη
εξοφληθέντα τιμολόγια. Σημαντική αύξηση παρουσιάζει επίσης ο αριθμός των πελατών με ανεξόφλητες
οφειλές με τους οποίους διενεργείται τηλεφωνική επικοινωνία.
Σε συνεργασία με την εταιρία ICAP και μέσω αναφορών από την τράπεζα δεδομένων της Εταιρίας, η
Εμπορική Μονάδα διενεργεί έλεγχο της οικονομικής κατάστασης και της πιστοληπτικής ικανότητας των
νέων βιομηχανικών πελατών (Τ5) και των μεγάλων καταναλωτών (Τ3Α). Επίσης, πάντοτε βάσει των
στοιχείων που προκύπτουν από τις αναφορές, πρόκειται να ζητήσουμε για όλους τους
ενεργοποιημένους πελάτες των κατηγοριών Τ5 και Τ3Α νέες τραπεζικές εγγυητικές επιστολές για το
έτος 2008.
Καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους 2007 δεν εκφράστηκαν παράπονα εν μέρους των πελατών, ούτε όσον
αφορά τη μη σύνδεσή τους ούτε για άλλους λόγους που είναι δυνατό να δημιουργήσουν προβλήματα
στην εταιρία.
Οι σχέσεις με τους Δημόσιους Φορείς, τόσο σε Εθνικό όσο και σε Τοπικό επίπεδο, χαρακτηρίζονται
καλές. Παράλληλα, χάρη στις αμείωτες προσπάθειες της Εταιρείας, οι σχέσεις με τη Ρ.Α.Ε.
χαρακτηρίζονται πάντα από το έντονο ενδιαφέρον για την επίλυση ζητημάτων με στόχο την
ικανοποίηση των πελατών.
Η Εταιρία εξακολουθεί να ασκεί ικανοποιητικά, για λογαριασμό των Τοπικών Υπηρεσιών
Πολεοδομίας, τη δραστηριότητα έγκρισης των μελετών των υπό κατασκευή κτιρίων στις περιοχές που
εντάσσονται στο πρόγραμμα αεριοδότησης.
Τα θετικά αποτελέσματα της εν λόγω συνεργασίας συνοψίζονται ως εξής:
•
•

Έγκυρη και έγκαιρη πληροφόρηση όσον αφορά τις επεκτάσεις δικτύου που είναι απαραίτητες
προκειμένου να καλυφθούν οι ανάγκες κατά τα επόμενα έτη.
Παροχή κατευθυντήριων κανόνων για την ορθή κατασκευή των εσωτερικών εγκαταστάσεων.

Οι σχέσεις με το Τεχνικό Επιμελητήριο, τις ενώσεις των Κατασκευαστών, των Υδραυλικών και των
Συντηρητών Καυστήρων είναι σχέσεις συνεργασίας και σεβασμού των αντίστοιχων αρμοδιοτήτων.
Η τιμολόγηση των καταναλώσεων διενεργήθηκε κανονικά για όλους τους πελάτες κατά τη διάρκεια του
έτους 2007.
Οι πελάτες της κατηγορίας κατανάλωσης αυτόνομης θέρμανσης, ποσοστό 79% επί του συνολικού
αριθμού των πελατών, τιμολογούνται κυκλικά ανά ομάδες καταναλωτών και για χρονικό διάστημα
δέκα ημερών η καθεμία από αυτές.
Η συγκεκριμένη μέθοδος, η οποία υποβλήθηκε στη Ρ.Α.Ε. και εγκρίθηκε από αυτή, επιτρέπει την
ομοιογενή κατανομή του έργου της καταγραφής της ένδειξης των μετρητών κατά τη διάρκεια του έτους,
με εμφανή πλεονεκτήματα όσον αφορά την συνέπεια και την ακρίβεια της έκδοσης των τιμολογίων.
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