ΕΚΘΕΣΗ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΤΗΣ ∆ΗΜΟΣΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΑΕΡΙΟΥ(∆ΕΠΑ ) Α .Ε ΚΑΙ ΟΜΙΛΟΥ ∆ΕΠΑ
ΠΕΡΙΟ∆ΟΥ 1.1.2008 - 31.12.2008

Κύριοι Μέτοχοι,
Έχουµε την τιµή να σας υποβάλλουµε προς έγκριση την Έκθεση ∆ιαχείρισης του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της
∆ΕΠΑ Α.Ε και Οµίλου ∆ΕΠΑ Α.Ε για την περίοδο 1.1.2008 έως 31.12.2008
Ο όµιλος της ∆ΕΠΑ Α.Ε. σήµερα περιλαµβάνει µε διάφορα ποσοστά συµµετοχής, τις εταιρίες «∆ιαχειριστής
Εθνικού Συστήµατος Φυσικού Αερίου Α.Ε.» (∆.Ε.Σ.Φ.Α Α.Ε.), την Εταιρία ∆ιανοµής Αερίου (Ε∆Α) Α.Ε. η οποία µε
τη σειρά της µετέχει κατά πλειοψηφία στο µετοχικό κεφάλαιο τριών Εταιριών Παροχής Αερίου (Ε.Π.Α) που
δραστηριοποιούνται σε διάφορες περιοχές της Ελλάδας και την εταιρία Υ.Α.Φ.Α. ΠΟΣΕΙ∆ΩΝ Α.Ε. Eπίσης η
∆ΕΠΑ µετέχει στο µετοχικό κεφάλαιο της Βιοµηχανίας Φωσφορικών Λιπασµάτων (Β.Φ.Λ) στο πλαίσιο
συµφωνίας µε τους λοιπούς µετόχους της Β.Φ.Λ.
Η ∆ΕΠΑ Α.Ε. στη µετοχική σύνθεση της οποίας µετέχει κατά 65% το Ελληνικό ∆ηµόσιο και 35% η ΕΛΛΗΝΙΚΑ
ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε. ασκεί την εµπορία του φυσικού αερίου και άλλες δραστηριότητες στο πλαίσιο του σκοπού της.
Έτσι σύµφωνα µε τα ανωτέρω ο Όµιλος ∆ΕΠΑ Α.Ε. διαµορφώνεται ως κάτωθι :
ΌΜΙΛΟΣ ∆ΕΠΑ Α.Ε
Μητρική Εταιρία
∆ΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΕΡΙΟΥ Α.Ε. (∆ΕΠΑ Α.Ε.) (Μέτοχος 65% Ελληνικό ∆ηµόσιο και 35% ΕΛΛΗΝΙΚΑ
ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε. )
Θυγατρικές Εταιρίες
∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ (∆ΕΣΦΑ )Α.Ε. (Μέτοχος 100% ∆ΕΠΑ Α.Ε.)
ΕΤΑΙΡΙΑ ∆ΙΑΝΟΜΗΣ ΑΕΡΙΟΥ (Ε∆Α) Α.Ε (Μέτοχος 100% ∆ΕΠΑ Α.Ε.)
ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΕΡΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ (ΕΠΑ ΑΤΤΙΚΗΣ) Α.Ε. (Μέτοχος 51% Ε∆Α Α.Ε. και 49%
DENMARK)

ATTIKI

ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΕΡΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (ΕΠΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ) Α.Ε (Μέτοχος 51% Ε∆Α Α.Ε. και 49%
ENI HELLAS spa )
ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΕΡΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ (ΕΠΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ) Α.Ε.(Μέτοχος 51% Ε∆Α Α.Ε και 49% ENI HELLAS
spa )
ΥΠΟΘΑΛΑΣΣΙΟΣ ΑΓΩΓΟΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΕΛΛΑ∆ΑΣ – ΙΤΑΛΙΑΣ –ΠΟΣΕΙ∆ΩΝ Α.Ε ( 50% ∆ΕΠΑ Α.Ε. ΚΑΙ 50%
Edison).
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΦΩΣΦΟΡΙΚΩΝ ΛΙΠΑΣΜΑΤΩΝ (ΒΦΛ) Α.Ε (Συµµετοχή της ∆ΕΠΑ στο Μ.Κ µε ποσοστό 33,15%)
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1. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΟΜΙΛΟΥ ∆ΕΠΑ
Η Γενική Συνέλευση των Μετόχων της ∆ΕΠΑ στις 29 Ιουνίου του 2007 ενέκρινε την Σύνταξη των Ετησίων
Οικονοµικών Καταστάσεων της ∆ΕΠΑ ΑΕ & του Οµίλου µε βάση τα υιοθετούµενα από την Ευρωπαϊκή Ένωση
∆ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα κατά τα άρθρα 134 και επόµενα του Κ.Ν. 2190/20.
 Το αποτέλεσµα χρήσης του Οµίλου ∆ΕΠΑ (µετά φόρων) ανήλθε σε κέρδη, ύψους € 120,45 εκ.
 Τα συνολικά απασχολούµενα κεφάλαια του Οµίλου ανήλθαν σε €1.318,70
 Το EBITDA του Οµίλου ανήλθε σε €239,6 εκ
∆ιαχείριση Κινδύνων Οµίλου ∆ΕΠΑ
1. ∆ιαχείριση 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 ∆ιοίκηση 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:
α. Κίνδυνος αγοράς


Κίνδυνος επιτοκίου:. Κατά την 31/12/2008 ποσοστό 94% των συνολικών µακροπρόθεσµων και
βραχυπρόθεσµων δανειακών υποχρεώσεων αφορούσαν δάνεια σταθερού επιτοκίου και κατά συνέπεια ο
Όµιλος δεν εκτίθεται σε κινδύνους που σχετίζονται µε τη µεταβολή των επιτοκίων των δανειακών του
υποχρεώσεων. Η ∆ιοίκηση παρακολουθεί, σε συνεχή βάση τις διακυµάνσεις των επιτοκίων και τις
χρηµατοδοτικές ανάγκες της Εταιρείας και αξιολογεί κατά περίπτωση τη διάρκεια των δανείων και τη σχέση
µεταξύ σταθερού και αναπροσαρµοζόµενου επιτοκίου.



Συναλλαγµατικός κίνδυνος: Ο Όµιλος αντιµετωπίζει συναλλαγµατικό 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
31/12/2008, εάν η συναλλαγµατική ισοτιµία του ευρώ έναντι του δολαρίου Η.Π.Α. είχε ενισχυθεί/µειωθεί κατά
10% και οι υπόλοιπες µεταβλητές παρέµεναν σταθερές, τα µετά φόρων αποτελέσµατα του Οµίλου της
κλειόµενης χρήσεως θα εµφανίζονταν αυξηµένα/µειωµένα κατά το ποσό των € 559 χιλιάδων, που θα

2

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 ∆ιοικήσεις
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.

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.
Ο Όµιλος έχει σαφή πιστοδοτική πολιτική η οποία εφαρµόζεται µε συνέπεια. Συγκεκριµένα όλοι οι πελάτες έχουν
πίστωση 20 ηµερών από την ηµεροµηνία έκδοσης των λογαριασµών τους, εκτός από τους πελάτες που είναι
Ν.Π.∆.∆. όπου η πίστωση έχει οριστεί από την ∆ιοίκηση του Οµίλου στις 40 ηµέρες. Σε περίπτωση υπέρβασης
των ανωτέρω προθεσµιών εξόφλησης λογίζονται τόκοι στους πελάτες.
Ο Όµιλος έχει συγκέντρωση των πωλήσεων καθώς το 59,00% περίπου των συνολικών του πωλήσεων
πραγµατοποιείται προς την ∆ηµόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισµού.
Η ∆ιοίκηση της Εταιρείας παρακολουθεί διαρκώς την χρηµατοοικονοµική κατάσταση των πελατών της, το µέγεθος
και τα όρια των παρεχόµενων πιστώσεων. Στο τέλος της χρήσεως η ∆ιοίκηση θεώρησε ότι δεν υπάρχει κανένας
σηµαντικός πιστωτικός κίνδυνος που να µην καλύπτεται από κάποια εξασφάλιση ή από επαρκή πρόβλεψη
επισφαλούς απαιτήσεως. 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.
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.

3

Κατά την 31/12/2008
∆άνεια
Παράγωγα χρηµατοοικονοµικά εργαλεία

Μέχρι 1 έτος

Από 1 έως και 2
έτη

Από 2 έως και 5
έτη

Πάνω από 5 έτη

27.948.462,30

30.300.661,34

123.314.354,74

175.463.032,01

784.597,34

0,00

0,00

0,00

Προµηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις

147.744.125,20

0,00

0,00

0,00

Κατά την 31/12/2007

Μέχρι 1 έτος

∆άνεια
Παράγωγα χρηµατοοικονοµικά εργαλεία
Προµηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις

Από 1 έως και 2
έτη

Από 2 έως και 5
έτη

Πάνω από 5 έτη

88.040.891,40

25.917.879,22

69.326.125,00

134.037.878,80

19.845.613,28

0,00

0,00

0,00

158.770.446,95

0,00

0,00

0,00

Ακολουθεί ανάλυση αριθµοδεικτών
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ΟΜΙΛΟΣ ∆ΕΠΑ
ΧΡΗΣΗ 2008
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΑΡΙΘΜΟ∆ΕΙΚΤΕΣ (ΠΟΣΑ ΣΕ ΧΙΛΙΑ∆ΕΣ ΕΥΡΩ)
Α. ΑΡΙΘΜΟ∆ΕΙΚΤΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ∆ΙΑΡΘΡΩΣΕΩΣ
ΧΡΗΣΗ 2008

1

2

3

4

5

ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ
Ι∆ΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ
ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ
Ι∆ΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ
ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΚΙΝΗΣΕΩΣ
ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝEΡΓΗΤΙΚΟ

.=

.=

.=

.=

.=

546.909
2.439.722
1.220.313
1.219.409
1.220.313
1.892.813
546.909
255.237
291.672
546.909

ΧΡΗΣΗ 2007

.=

22,42%

.=

.=

100,07%

.=

.=

64,47%

.=

.=

214,27%

.=

.=

53,33%

.=

.=

12,82%

.=

.=

13,63%

.=

.=

14,84%

.=

.=

17,42%

449.918
2.193.402
1.113.936
1.079.466
1.113.936
1.743.484
449.918
299.523
150.395
449.918

.=

20,51%

.=

103,19%

.=

63,89%

.=

150,21%

.=

33,43%

.=

10,18%

.=

9,30%

.=

14,15%

.=

16,48%

Β. ΑΡΙΘΜΟ∆ΕΙΚΤΕΣ ΑΠΟ∆ΟΣΕΩΣ ΚΑΙ ΑΠΟ∆ΟΤΙΚΟΤΗΤΑΣ
6

7

8

9

ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ
ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ
Ι∆ΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ
ΜΙΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΜΙΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
ΚΟΣΤΟΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

.=

.=

.=

.=

193.011
1.505.509
166.389
1.220.313
223.404
1.505.509
223.404
1.282.105

109.206
1.072.318
103.632
1.113.936
151.712
1.072.318
151.712
920.606
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ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Ι∆ΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ

.=

1.505.509
1.220.313

.=

123,37%

.=

.=

389,26%

.=

1.072.318
1.113.936

.=

96,26%

.=

710,98%

Γ. ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

11

12

13

14

ΝΕΕΣ ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΙΣ
ΠΕΡΙΘΩΡΙΟ ΑΥΤΟΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΕΩΣ
ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΌ ΠΕΛΑΤΕΣ
ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΕ ΠΙΣΤΩΣΗ
ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΌ ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΕ ΠΙΣΤΩΣΗ
ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΌ ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

.=

.=

.=

.=

216.770
55.687
67.235
1.505.509
67.235
1.505.509
67.235
1.505.509

Χ

360

16,08

ΗΜΕΡΕΣ

Χ

360

16,08

ΗΜΕΡΕΣ

Χ

360

16,08

ΗΜΕΡΕΣ

.=

361.023
50.778
103.502
1.072.318
103.502
1.072.318
103.502
1.072.318

Χ

360

34,75

ΗΜΕΡΕΣ

Χ

360

34,75

ΗΜΕΡΕΣ

Χ

360

34,75

ΗΜΕΡΕΣ
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∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ∆ΕΠΑ Α.Ε. ΤΟ 2008
Σύµφωνα µε το άρθρο 136 παρ.1 & 2 του Ν.2190/20, που αναφέρεται στην υποχρέωση της σύνταξης της
Έκθεσης ∆ιαχείρισης του ∆ιοικητικού Συµβουλίου, παρουσιάζονται παρακάτω οι κυριότερες δραστηριότητες των
Εταιριών του Οµίλου ∆ΕΠΑ.
∆ΕΠΑ Α.Ε.
Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο που διοικεί την Εταιρία εξελέγη από την 61η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των
Μετόχων στις 30.05.2006, µε πενταετή θητεία, σύµφωνα µε το άρθρο 11 παρ.1 του καταστατικού της Εταιρίας.
Οι δραστηριότητες της ∆ΕΠΑ κατά την κλειόµενη χρήση στήριξαν την στρατηγική της Εταιρίας που αναπτύχθηκε
κατά τους ακόλουθους κύριους άξονες :




Περαιτέρω διαφοροποίηση των πηγών προµήθειας φυσικού αερίου
∆ιασφάλιση των απαραίτητων ποσοτήτων φυσικού αερίου για κάλυψη των ενεργειακών αναγκών της
Χώρας .
Μείωση των στοιχείων κόστους µε :
-



Επιτάχυνση της διείσδυσης του φυσικού αερίου σε όλους τους τοµείς κατανάλωσης, ήτοι :
-




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

Ηλεκτροπαραγωγή
Βιοµηχανία
Οικιακό & επαγγελµατικό τοµέα
Αεριοκίνηση οχηµάτων

Συµβολή στη θέσπιση ορθολογικού ρυθµιστικού πλαισίου για τη δηµιουργία µιας απελευθερωµένης και
ανταγωνιστικής αγοράς αερίου
Συµβολή στην ανάδειξη της Ελλάδας ως κόµβου διαµεταφοράς φυσικού αερίου

Τα σηµαντικότερα στοιχεία δραστηριότητας κατά το 2008 ήταν :










Οι συνεχείς επαφές µε εταιρίες Φυσικού Αερίου που δραστηριοποιούνται στην εµπορία και διακίνηση
υγροποιηµένου φυσικού αερίου
Η ανάπτυξη των πωλήσεων σε επίπεδο. 4,03 δισ. Nm3 το 2008 από 3,8 δισ. Nm3 το 2007.
Η συνέχιση του κατασκευαστικού προγράµµατος για τα έργα που εµπίπτουν στην αρµοδιότητα της
∆ΕΠΑ µε επενδύσεις, εντός της χρήσεως, ύψους € 21,5 εκατ.
Η υποστήριξη της Ε∆Α Α.Ε. καθώς και των τριών υφισταµένων Εταιριών Παροχής Αερίου (Αττικής,
Θεσσαλονίκης, Θεσσαλίας) για την υλοποίηση του προγράµµατός τους και οι τακτικές επαφές µεταξύ της
∆ΕΠΑ- Ε∆Α Α.Ε. και των µετόχων των Ε.Π.Α .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, όπου το Σεπτέµβριο του 2008 ελήφθη
απόφαση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή σχετικά µε το καθεστώς παρέκλισης που θα ισχύσει για τις
νέες περιοχές.
Η συνεργασία µε το ∆ΕΣΦΑ για τον προγραµµατισµό και την υλοποίηση µεγάλων έργων υποδοµής,
όπως η κατασκευή του χερσαίου τµήµατος του ελληνοιταλικού αγωγού και η κατασκευή τρίτης δεξαµενής
στον Σταθµό Υγροποιηµένου Φυσικού Αερίου στη Ρεβυθούσα.
Η συνεργασία µε τις εταιρίες ∆ΕΣΦΑ και ΕΠΑ Θεσσαλίας για το δίκτυο και την τροφοδοσία Καρδίτσας
και Τρικάλων.
Η συνέχιση των προσπαθειών για περαιτέρω διάδοση της αεριοκίνησης και η κατασκευή νέου σταθµού
ανεφοδιασµού οχηµάτων µε φυσικό αέριο πέραν των δύο λειτουργούντων σταθµών στην Ανθούσα και
Άνω Λιόσια.
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Η υπογραφή µνηµονίου Συνεργασίας µε την εταιρία Gaz de France – Suez (Απόφαση ∆Σ
1028/07.07.2008 /1031/21.07.2008).
Η υπογραφή ∆ήλωσης Προθέσεων (Declaration of Intent) τον Νοέµβριο 2008 µεταξύ των αρµόδιων
Υπουργών Ελλάδας και Βουλγαρίας για την πρόβλεψη διασύνδεσης των συστηµάτων των δύο χωρών
και για νέα διµερή συνεργασία.

Η ∆ΕΠΑ Α.Ε., ως σύγχρονος και ανταγωνιστικός Όµιλος εταιριών που τελεί υπό τον έλεγχο του Ελληνικού
∆ηµοσίου, 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.
Λοιπά θέµατα
Η ∆ιοίκηση της Εταιρίας, κατά τη διάρκεια του έτους 2008, επέλυσε ένα σηµαντικό θέµα που απασχολούσε την
Εταιρία. Το θέµα, για το οποίον έχουν υπάρξει τακτικές ενηµερώσεις των µετόχων, αφορά στις οικονοµικές
εκκρεµότητες – οφειλές της Βιοµηχανίας Φωσφορικών Λιπασµάτων (ΒΦΛ) προς τη ∆ΕΠΑ, λόγω αδυναµίας της
Β.Φ.Λ να καταβάλλει την αξία των παραλαµβανοµένων από αυτήν ποσοτήτων φυσικού αερίου. Τελικά, στις 13
Μαϊου 2008 πραγµατοποιήθηκε Αυτόκλητη Έκτακτη Γενική Συνέλευση της ∆ΕΠΑ, αφού είχαν προηγηθεί άλλες
δύο εντός του έτους 2007, µε την παρουσία και των δύο Μετόχων της, ήτοι του Ελληνικού ∆ηµοσίου και της
εταιρίας ΕΛΠΕ Α.Ε., κατά την οποίαν, οµόφωνα και παµψηφεί:
α) εγκρίθηκε το Σχέδιο της Συµφωνίας µεταξύ της ∆ΕΠΑ, των Τραπεζών - βασικών µετόχων της ΒΦΛ ΑΕ, και της
ΒΦΛ ΑΕ και η υλοποίηση αυτής.
β) αποφασίστηκε όπως η ∆ΕΠΑ 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 απέκτησε 44.318.182 µετοχές εκδόσεως της ΒΦΛ ΑΕ (που αντιστοιχούν σε 33,15% του ΜΚ)
ονοµαστικής αξίας 0,88 ευρώ εκάστη.
Επιπλέον, στις 11 Ιουνίου του 2008, στην Αθήνα υπεγράφη η ιδρυτική πράξη της εταιρίας « IGI ΠΟΣΕΙ∆ΩΝ» η
οποία µε έδρα την Αθήνα θα σχεδιάσει, θα κατασκευάσει και θα λειτουργήσει τον υποθαλάσσιο αγωγό φυσικού
αερίου Ελλάδας – Ιταλίας. Ο αγωγός θα ξεκινήσει από τις ακτές της Ηπείρου και θα καταλήξει στις ακτές της
Απουλίας, στο Οτράντο της Ιταλίας .
Όπως προβλέπει η συµφωνία µετόχων το 50% της νέας εταιρίας κατέχει η ∆ΕΠΑ και το άλλο 50% η ιταλική
Edison.
Ο υποθαλάσσιος αγωγός Ελλάδας – Ιταλίας αποτελεί τµήµα του ευρύτερου συστήµατος αγωγών Τουρκίας –
Ελλάδας – Ιταλίας µέσω του οποίου θα διακινηθεί φυσικό αέριο από τις χώρες της Κασπίας και της Κεντρικής
Ασίας προς την αγορά της Ιταλίας.
H κρίση που προέκυψε µεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας τον Ιανουάριο 2009, ανέδειξε την µεγάλη σηµασία ύπαρξης
του Σταθµού Υγροποιηµένου Φυσικού Αερίου της Ρεβυθούσας. Η µονάδα, που πρόσφατα αναβαθµίστηκε ως
προς την δυναµικότητα αεριοποίησης, εξασφάλισε κατά τη διάρκεια της κρίσης την απρόσκοπτη παροχή αερίου
για την κάλυψη της ζήτησης στην εγχώρια αγορά, σε αντίθεση µε τις άλλες Ευρωπαϊκές και ειδικότερα Βαλκανικές
χώρες και επέτρεψε, έστω και για σύντοµο χρονικό διάστηµα, την ενίσχυση του Βουλγαρικού συστήµατος.
Αναλυτικά, ο απολογισµός των δραστηριοτήτων έχει ως ακολούθως:
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ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΤΗΣ ∆ΕΠΑ Α.Ε ΚΑΤΑ ΤΟ 2008

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑ ΑΕΡΙΟΥ
Το 2008 συνεχίστηκε η αναπτυξιακή πορεία της ∆ΕΠΑ σε ότι αφορά την εµπορική της δραστηριότητα. Τα
σηµαντικότερα γεγονότα του έτους ήταν:
•

Η αύξηση του όγκου των πωλήσεων κατά 5%

•

Η υπογραφή δύο (2) νέων συµβάσεων πώλησης αερίου µε Ηλεκτροπαραγωγούς και δέκα έξι (16) νέων
συµβάσεων πώλησης αερίου σε βιοµηχανικούς και εµπορικούς καταναλωτές, στις περιοχές των Νέων ΕΠΑ.

•

Η υπογραφή δέκα τριών (13) νέων συµβάσεων πώλησης συµπιεσµένου αερίου για κίνηση 70
απορριµµατοφόρων οχηµάτων των ∆ήµων Αττικής και η τροφοδοσία αυτών.

•

Η υπογραφή νέων συµφωνιών – πλαίσιο µε Προµηθεύτριες Εταιρείες για προµήθεια ΥΦΑ από την ελεύθερη
αγορά.

•

Η προµήθεια, εγκατάσταση και λειτουργία κεντρικού ηλεκτρονικού εξοπλισµού.

•

Η συνέχιση της προσαρµογής στο περιβάλλον απελευθέρωσης αγοράς φυσικού αερίου

Αναλυτικότερα:
1.

ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΑΕΡΙΟΥ/ΕΣΟ∆Α

Κατά το 2008 οι πωλήσεις αερίου σηµείωσαν αύξηση ως προς όγκο και αξία και διαµορφώθηκαν στο ύψος των
4.002 εκ. Nm3 και 1.458 εκατ. €, αντίστοιχα.
Ανά, ανά κύριο τοµέα κατανάλωσης οι πωληθείσες ποσότητες, κατανέµονται ως εξής:
•

Ηλεκτροπαραγωγή: 2.864 εκατ. Nm3 (71,6%)

•

Βιοµηχανικός τοµέας: 604 εκατ. Nm3 (15,1%)

•

Εταιρείες Παροχής Αερίου (ΕΠΑ): 506 εκατ. Nm3 (12,6%)

•

Ειδικοί εµπορικοί καταναλωτές:16 εκατ. Nm3 (κυρίως κίνηση οχηµάτων) (0,4%)

•

∆ΕΣΦΑ: 12 εκατ. Nm3 για ιδιοκατανάλωση και απώλειες (0,3%).

Επισηµαίνεται ότι οι προαναφερόµενες ποσότητες φυσικού αερίου αντιπροσωπεύουν την κατανάλωση φυσικού
αερίου από τους πελάτες και για το σκοπό αυτό δεν περιλαµβάνεται η πωληθείσα προς τον ∆ΕΣΦΑ Α.Ε
ποσότητα (30 εκατ. Nm3 ) για σκοπούς εξισορρόπησης , µε αντίστοιχη αξία της τάξης των 17 εκατ.€.
Εντός του 2008 τροφοδοτήθηκαν συνολικά 20 νέοι καταναλωτές σε διάφορες περιοχές της χώρας. Το σύνολο των
ετήσιων συµβατικών ποσοτήτων των εν λόγω νέων πελατών ανέρχεται σε περίπου 735 εκατ. Nm3.
Η µεταβολή των απολήψεων του 2008 σε σύγκριση µε το 2007, ανά κύριο τοµέα διαµορφώθηκε ως εξής :
ηλεκτροπαραγωγή +2%, βιοµηχανία, +16,2%, ΕΠΑ +8,5%, ενώ η κατανάλωση των ειδικών εµπορικών
καταναλωτών κυµάνθηκε στα ίδια επίπεδα.
Ειδικότερα ως προς τις Εταιρείες Παροχής Αερίου, σε όλες σηµειώθηκε αύξηση των απολήψεων ως εξής: ΕΠΑ
Αττικής +10%, ΕΠΑ Θεσσαλίας +3,4%, ΕΠΑ Θεσσαλονίκης +9,6%.
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Σε όλες τις ΕΠΑ οι απολήψεις υπολήφθηκαν της αντίστοιχης Ετήσιας Συµβατικής Ποσότητας και δηµιουργήθηκαν
προϋποθέσεις πληρωµής ελαχίστου ετησίου τιµολογίου.
Σε σύγκριση µε το προηγούµενο έτος, οι συνολικές πωλήσεις παρουσίασαν αύξηση περίπου κατά 5% ως προς
την ποσότητα, ενώ ως προς τα έσοδα σηµειώθηκε αύξηση κατά 45,6 % περίπου, λόγω της υψηλότερης κατά
περίπου 40% µέσης τιµής πώλησης φυσικού αερίου.

2.

∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ–ΝΕΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΑΕΡΙΟΥ

Το 2008 ήταν µια πολύ σηµαντική χρονιά καθώς ολοκληρώθηκαν οι διαπραγµατεύσεις και υπογράφηκαν
συµβάσεις πώλησης φυσικού αερίου µε τις εταιρίες ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΝ Α.Ε. (Μάιος 2008) και ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (Ιούλιος 2008) ενώ η συναφθείσα το 2004 σύµβαση µε τη ΜΟΤΟΡ ΟΙΛ ΕΛΛΑΣ προσαρµόστηκε
στα δεδοµένα του νέου θεσµικού πλαισίου. Εντός του 2008 πραγµατοποιήθηκε και η έναρξη τροφοδοσίας των
εγκαταστάσεων της ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΝ και της ΜΟΤΟΡ ΟΙΛ µε φυσικό αέριο.
Παράλληλα, ξεκίνησαν διαπραγµατεύσεις και υπογράφηκαν µνηµόνια συνεργασίας µε εταιρείες που θα
δραστηριοποιηθούν στον τοµέα της παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας.
Σηµαντικό επίσης γεγονός του 2008 ήταν και η επανέναρξη των διαπραγµατεύσεων µε την ∆ΗΜΟΣΙΑ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ προκειµένου να προσαρµοστεί η υφιστάµενη σύµβαση πώλησης στο ισχύον
νοµοθετικό και ρυθµιστικό πλαίσιο.
Κατά τη διάρκεια του 2008 υπεγράφησαν δεκαπέντε (15) νέες συµβάσεις πώλησης µε επιχειρήσεις του
βιοµηχανικού τοµέα και µία (1) σύµβαση Μεγάλου Εµπορικού Τοµέα.
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).
Επιπλέον εντός του 2008 υπογράφηκαν συµβάσεις πώλησης αερίου µε δεκατρείς (13) ∆ήµους του Λεκανοπεδίου
της Αττικής για την κίνηση εβδοµήντα (70) απορριµµατοφόρων οχηµάτων.
Τέλος επισηµαίνεται ότι υπογράφηκε µε τη ΒΦΛ νέα σύµβαση πώλησης φ.α. για το διάστηµα 2008-2009, µε
δυνατότητα παράτασης.
Με τις νέες συµβάσεις που υπογράφηκαν εντός του έτους 2008, το σύνολο των συµβολαιοποιηµένων ποσοτήτων
υπερβαίνει τα 4 δισ. Nm3.

3.

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΕΡΙΟΥ

Κατά το έτος 2008, οι ποσότητες φυσικού αερίου παρελήφθησαν βάσει των υφιστάµενων µακροχρονίων
συµβάσεων προµήθειας µε τις εταιρείες GAZPROM EXPORT, BOTAŞ και SONATRACH ενώ παρελήφθησαν και
φορτία Υγροποιηµένου Φυσικού Αερίου spot, βάσει συµφωνιών - πλαίσιο µε άλλες προµηθεύτριες εταιρείες.
Συνολικά αγοράσθηκαν 4.010 εκ. Νm3 φυσικού αερίου και παρελήφθησαν 4.002 εκ. Νm3 εκ των οποίων
ποσότητα 3.067 εκ. Nm3 είναι αέριο αγωγού και 935 εκ. Νm3 αεριοποιηµένο Υγροποιηµένο Φυσικό Αέριο µε
συνολικό κόστος προµήθειας αυξηµένο κατά 44% περίπου σε σχέση µε το προηγούµενο έτος.
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4.

ΧΡΗΣΗ ΕΣΦΑ

Κατά τη διάρκεια του 2008 συνεχίστηκαν και ολοκληρώθηκαν µια σειρά ενεργειών που προέκυψαν από την
εφαρµογή των σχετικών προβλέψεων του ισχύοντος νοµοθετικού και ρυθµιστικού πλαισίου.
Το συνολικό ποσό για τις υπηρεσίες µεταφοράς αερίου που παρασχέθηκαν ανήλθε σε περίπου 118 εκ. € για το
σύστηµα µεταφοράς και 2 εκ € για το σύστηµα ΥΦΑ. Επιπλέον, η ∆ΕΠΑ επιβαρύνθηκε µε ποσό περίπου 19 εκ. €
για εξισορρόπηση φορτίου και ηµερήσιο προγραµµατισµό.

5.

ΤΙΜΕΣ ΑΕΡΙΟΥ

Οι µοναδιαίες µέσες ετήσιες τιµές προµήθειας φυσικού αερίου το 2008 ήταν σηµαντικά υψηλότερες από τις
αντίστοιχες του 2007 (Ρωσικό : 63% Αλγερινό: 41%) µε τη µεσοσταθµισµένη τιµή προµήθειας να διαµορφώνεται
σε 437USD/1000 Nm3 δηλαδή αυξηµένη κατά 46% σε σχέση µε την αντίστοιχη τιµή του έτους 2007.
Οι µοναδιαίες µέσες ετήσιες τιµές πώλησης του αερίου ήταν σηµαντικά υψηλότερες σε σχέση µε το προηγούµενο
έτος µε τη µεσοσταθµισµένη τιµή πώλησης να διαµορφώνεται σε 365 €/1000 Nm3 δηλαδή αυξηµένη κατά 36% σε
σχέση µε την αντίστοιχη τιµή του έτους 2007.
Οι ανωτέρω σηµαντικές αυξήσεις στις τιµές οφείλονται στη µεγάλη αύξηση των διεθνών τιµών πετρελαιοειδών
βάσει των οποίων διαµορφώνονται και οι τιµές φυσικού αερίου.

6.

ΛΟΙΠΕΣ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

Κατά τη διάρκεια του 2008 υλοποιήθηκε µία σειρά ενεργειών για την υποστήριξη της εµπορικής λειτουργίας και
την προώθηση των υπόλοιπων δραστηριοτήτων της εταιρείας, ως εξής :
6.1

Θέµατα Εµπορίας Αερίου

•

Επανεξέταση και προσαρµογή στο νέο θεσµικό πλαίσιο της εµπορικής / τιµολογιακής πολιτικής της εταιρείας,
µε τη διαµόρφωση πρότυπων συµβάσεων και τιµολογίων πώλησης φυσικού αερίου, στην
Ηλεκτροπαραγωγή, στη Μεγάλη Βιοµηχανία (Επιλέγοντες Πελάτες), στη Μικρή Βιοµηχανία, στο Μεγάλο
Εµπορικό Τοµέα και στην Κίνηση Οχηµάτων (Απορριµµατοφόρων) των ∆ήµων.

•

Συναντήσεις µε δυνητικούς µεγάλους πελάτες που ανήκουν στους τοµείς της ηλεκτροπαραγωγής και του
βιοµηχανικού τοµέα και διαπραγµατεύσεις για υπογραφή συµβάσεων πώλησης αερίου.

•

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

•

∆ιερεύνηση των προϋποθέσεων και έρευνα αγοράς για τη δραστηριοποίηση της εταιρείας στην πώληση
φυσικού αερίου σε συµπιεσµένη ή υγροποιηµένη µορφή σε περιοχές εκτός δικτύου φυσικού αερίου.

•

Υπογραφή και θέση σε εφαρµογή συµβάσεων µεταξύ ∆ΕΠΑ και ∆ΕΣΦΑ για Παροχή Υπηρεσιών λειτουργίας
και συντήρησης σταθµών ανεφοδιασµού οχηµάτων φυσικού αερίου καθώς και δικτύων διανοµής φυσικού
αερίου.

•

Στην αεριοκίνηση οχηµάτων συνεχίστηκαν οι επαφές µε επιλεγµένους οργανισµούς και επιχειρήσεις του
ευρύτερου δηµόσιου και του ιδιωτικού τοµέα καθώς και µε δυνητικούς εταιρικούς πελάτες οι οποίοι διαθέτουν
επαρκή στόλο οχηµάτων, µε σκοπό τη δυνατότητα χρήσης οχηµάτων µε καύσιµο φυσικό αέριο 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 φ.α.
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στην κίνηση οχηµάτων και ιδιαίτερα στον ευρύτερο δηµόσιο τοµέα µε αποτέλεσµα την εξοµοίωση των
οχηµάτων φυσικού αερίου µε τα υβριδικά και µείωση του απαιτούµενου κυβισµού για τα οχήµατα ταξί.
Έγιναν επαφές µε το Υπουργείο µεταφορών και εκδόθηκαν σχετικές νοµοθετικές ρυθµίσεις που αφορούν
στην ίδρυση πρατηρίων, την εισαγωγή επιβατηγών και φορτηγών φ.α. και την εγκατάσταση αντλιών
τροφοδοσίας CNG σε πρατήρια υγραερίου. Επιπλέον η ∆ΕΠΑ συνεισέφερε σε ειδικά τεχνικά θέµατα
αεριοκίνησης για τη διαµόρφωση νοµοθετικού πλαισίου του Υπουργείου Μεταφορών για τις µετατροπές των
οχηµάτων µε βάση τη νοµοθεσία ευρωπαϊκών χωρών (Γερµανία, Ιταλία) και την καθιέρωση ειδικότητας
τεχνικού αερίων καυσίµων. Τέλος έγινε συνεργασία µε το ΥΜΕ για την προώθηση της εισαγωγής Φυσικού
Αερίου στο στόλο λεωφορείων του ΟΑΣΘ στη Θεσσαλονίκη.
6.2

Θέµατα εµπορικών συναλλαγών & προµήθειας

•

Υπογραφή και θέση σε εφαρµογή συµβάσεων µεταξύ ∆ΕΠΑ και ∆ΕΣΦΑ όπως της Σύµβασης Πώλησης
Αερίου Εξισορρόπησης καθώς και Ιδιωτικών συµφωνητικών για Παροχή Υπηρεσιών αεριοποίησης, πώληση
Φυσικού αερίου για ιδιοκατανάλωση, Απώλειες και αύξηση/αποµείωση αποθηκευµένων ποσοτήτων στο
ΕΣΦΑ ιδιοκτησίας ∆ΕΣΦΑ, παροχή υπηρεσιών στους µετρητικούς σταθµούς συνόρων.

•

Συναντήσεις µε την Gazprom export για προµήθεια εντός του 2008 ποσοτήτων επιπλέον των
συµβολαιοποιηµένων της ∆ΕΠΑ, οι οποίες τελικά δεν απαιτήθηκαν λόγω της σηµαντικής µείωσης της
ζήτησης φυσικού αερίου κατά το τελευταίο τρίµηνο.

•

Συναντήσεις για περαιτέρω συµφωνίες -πλαίσιο προµήθειας ΥΦΑ από την ελεύθερη αγορά.

•

Επαφές µε προµηθευτές διερευνώντας τη µεσοπρόθεσµη αλλά και τη µακροπρόθεσµη συµβολαιοποίηση
επιπλέον ποσοτήτων αερίου.

•

Αποτύπωση και παρακολούθηση των διαδικασιών που απορρέουν από τις προβλέψεις συµβάσεων και
συµφωνητικών µε το ∆ΕΣΦΑ.

•

Επεξεργασία του ισοζυγίου φυσικού αερίου και του αποθηκευµένου αποθέµατος ΥΦΑ σε βραχυπρόθεσµη
βάση (ηµερήσια, µηνιαία και έως έτος) µε στόχο τη βέλτιστη διαχείριση του χαρτοφυλακίου ποσοτήτων
φυσικού αερίου της ∆ΕΠΑ.

•

Εξέταση του µακροχρόνιου προγραµµατισµού ζήτησης στη βάση προβλέψεων του ∆ΕΣΜΗΕ, του ΣΕΕΣ,
δηµοσιεύσεων και εσωτερικών εκτιµήσεων.

6.3

Εµπορική πληροφορική

Κατά τη διάρκεια του 2008 έγινε ο σχεδιασµός, η προµήθεια, η εγκατάσταση και η λειτουργία του κεντρικού
εξοπλισµού (servers, σύστηµα Back-up κ.λπ.) µέσω του οποίου κατέστη δυνατή η αυτόνοµη λειτουργία της
εταιρείας σε ότι αφορά την πρόσβαση στο διαδίκτυο, τη λειτουργία του ηλεκτρονικού ταχυδροµείου και τη
λειτουργία του εµπορικού λογισµικού IGSIS. Επίσης στη διάρκεια του έτους:
•

Ανανεώθηκαν οι άδειες λογισµικού απ’ ευθείας από την ∆ΕΠΑ (χωρίς τη µεσολάβηση του ∆ΕΣΦΑ).

•

Αναδείχθηκε κατόπιν διαγωνισµού νέος πάροχος υπηρεσιών διαδικτύου και τηλεφωνίας.

•

Έγιναν προσθήκες και βελτιώσεις στο εµπορικό λογισµικό (IGSIS), από την κατασκευάστρια εταιρεία.

•

Επιλέχθηκε σύµβουλος για την ανάλυση αναγκών της ∆ΕΠΑ σε θέµατα πληροφορικής, ο οποίος συνέταξε
σχετική µελέτη/έκθεση.

•

Ανατέθηκε στο ΕΜΠ µελέτη του σχεδιασµού τροποποιήσεων για προσαρµογή/ εξορθολογισµό του SAP και
της προετοιµασίας των τευχών του σχετικού διαγωνισµού.
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•
6.4

Έγινε έρευνα αγοράς για συστήµατα Decision Support Software (DSS), κατάλληλων για τις ανάγκες της
εµπορικής δραστηριότητας.
Λοιπά θέµατα

•

Σχολιάστηκαν τα υπό διαβούλευση σχέδια του Κώδικα ∆ιαχείρισης ΕΣΦΑ και του Κανονισµού Αδειών.

•

Συγκρότηθηκε οµάδα εργασίας για ανάπτυξη-προµήθεια λογισµικού διαχείρισης συµβάσεων (πώλησηςπροµήθειας), προγραµµατισµού ποσοτήτων (βραχυ-, µέσο-, µακροπρόθεσµο) και βελτιστοποίηση
δηλώσεων-δεσµεύσεων (σε ∆ΕΣΦΑ και προµηθευτές).

7.

ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΓΙΑ ΤΟ 2009

Το 2009 θα είναι ένα ακόµα έτος ολοκληρωµένης λειτουργίας της εταιρείας στις νέες συνθήκες, διαχωρισµένων
δραστηριοτήτων, του θεσµικού και ρυθµιστικού πλαισίου, µε πληθώρα ρυθµιστικών κειµένων υπό διαβούλευση ή
έκδοση (Κώδικας ∆ιαχ/σης ΕΣΦΑ-Κώδικας Προµήθειας Επιλεγόντων Πελατών-Κανονισµός Αδειών κλπ.).
Παράλληλα, το 2009 χαρακτηρίζεται από την κρίση στη διεθνή οικονοµία η οποία εκτιµάται ότι θα έχει επίδραση
και στην εγχώρια αγορά ενέργειας.
Εποµένως, καθίσταται ιδιαίτερα σηµαντική η αποτελεσµατική προσαρµογή στις οποιεσδήποτε διακυµάνσεις της
ζήτησης και η διαχείριση των πηγών προµήθειας.
Εξακολουθεί να δίνεται έµφαση στη διαφοροποίηση των πηγών προµήθειας ώστε να βελτιωθεί η ευελιξία
διαχείρισης των προµηθειών φυσικού αερίου και η κάλυψη των αιχµιακών αναγκών της αγοράς.
Με σκοπό την επίτευξη των στόχων της εταιρείας, ιδιαίτερη έµφαση θα δοθεί επίσης στην προώθηση θεµάτων
όπως:
•

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

•

∆ιεύρυνση των συµβάσεων πώλησης φ.α µε νέους καταναλωτές, ιδιαιτέρως µε καταναλωτές σε περιοχές που
η αναγκαία υποδοµή φ.α. ολοκληρώθηκε εντός του 2008 και σε περιοχές που αναµένεται να ολοκληρωθεί
εντός του 2009 ώστε να αξιοποιηθούν τα υφιστάµενα και τα υπό κατασκευή δίκτυα.

•

Επανεξέταση και προσαρµογή της εµπορικής / τιµολογιακής πολιτικής της εταιρείας µετά την ολοκλήρωση
του θεσµικού - ρυθµιστικού περιβάλλοντος για τις διάφορες κατηγορίες πελατών και ιδιαίτερα των
Επιλεγόντων Πελατών .

•

Ολοκλήρωση συζητήσεων για την προσαρµογή των υφιστάµενων συµβάσεων µε ∆ΕΗ και ΕΠΑ.

•

∆ιαπραγµατεύσεις µε υποψηφίους ανεξάρτητους ηλεκτροπαραγωγούς για την υπογραφή αντίστοιχων
συµβάσεων πώλησης αερίου.

•

Υπογραφή νέων συµβάσεων µε τους υφιστάµενους βιοµηχανικούς πελάτες που κατέστησαν Επιλέγοντες.

•

Προώθηση της αεριοκίνησης όπου θα επιδιωχθεί η συµπλήρωση του υπάρχοντος νοµοθετικού πλαισίου, η
αξιοποίηση της δυναµικότητας του σταθµού ανεφοδιασµού της Ανθούσας µε τη δυνατότητα ελεύθερης
πρόσβασης και σε άλλους στόλους οχηµάτων εκτός αυτών της ΕΘΕΛ, η συµπλήρωση και αναβάθµιση του
υπάρχοντος νοµοθετικού πλαισίου για την αεριοκίνηση (τροπολογία για τα πρατήρια υγρών καυσίµων, τους
τεχνίτες αέριων καυσίµων και τις µετατροπές οχηµάτων), η κατασκευή νέων σταθµών ανεφοδιασµού, η
εξασφάλιση κονδυλίων από το ∆’ ΚΠΣ για τη συν-χρηµατοδότηση δράσεων στον τοµέα της αεριοκίνησης
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(όπως π.χ. προµήθεια νέων απορριµµατοφόρων οχηµάτων Φυσικού Αερίου για ∆ήµους της Αττικής και
άλλων περιοχών της περιφέρειας), η ανανέωση των οχηµάτων στους µεγάλους οργανισµούς και επιχειρήσεις
του ευρύτερου δηµόσιου και ιδιωτικού τοµέα και των ταξί µε αντίστοιχα φυσικού αερίου, η έναρξη επαφών µε
φορείς και ερευνητικά κέντρα από το εξωτερικό για τη µεταφορά τεχνογνωσίας και τη µελλοντική συνεργασία
σε ζητήµατα αεριοκίνησης.
•

Ρύθµιση συµβατικών και οικονοµικών εκκρεµοτήτων συγκεκριµένων πελατών.

•

∆ιερεύνηση και προώθηση νέων χρήσεων φυσικού αερίου καθώς και περαιτέρω έρευνα αγοράς για τη
χρήση φυσικού αερίου µέσω µεταφοράς LNG ή CNG σε µη διασυνδεδεµένες περιοχές.

•

Οργάνωση και λειτουργία τοµέα Μετρολογίας µε σκοπό τη διασφάλιση της ακρίβειας των ποσοτικών και
ποιοτικών µετρήσεων, στους όγκους αερίου που παραλαµβάνονται από το ∆ΕΣΦΑ και παραδίδονται στους
πελάτες της ∆ΕΠΑ.

•

Παρακολούθηση συµβάσεων εκτέλεσης έργων και παροχής υπηρεσιών για την εκτέλεση έργων και
ειδικότερα αυτών που γίνονται στα πλαίσια του Γ’ ΚΠΣ καθώς και ενέργειες για την προετοιµασία και
εκτέλεση έργων που θα γίνουν στα πλαίσια του ΕΣΠΑ.

•

∆ιαρκής παροχή τεχνικής υποστήριξης για τη σύνδεση νέων πελατών της ∆ΕΠΑ µε το δίκτυο φυσικού αερίου
καθώς και για τεχνικά θέµατα που ανακύπτουν από υφιστάµενους πελάτες.

•

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 ∆ΕΠΑ.

•

∆ιεξαγωγή µελέτης για την εξασφάλιση της βέλτιστης λύσης για τη θαλάσσια µεταφορά συµβολαιοποιηµένων
ποσοτήτων ΥΦΑ σε µεσοπρόθεσµη βάση, δηλαδή µετά τη λήξη της σχετικής ενδιάµεσης συµφωνίας µε τη
Sonatrach, που προβλέπει παράδοση σε βάση CIF.

•

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

•

Συµβολαιοποίηση πρόσθετων ποσοτήτων φυσικού αερίου (αγωγού ή ΥΦΑ) µε σκοπό την κάλυψη της
αναµενόµενης αύξησης της ζήτησης σε µεσοπρόθεσµο επίπεδο (για τα επόµενα 3-5 έτη).

•

Εξέταση της αγοράς προµήθειας φυσικού αερίου για τη δυνατότητα σύναψης µακροχρόνιων συµβάσεων
δεδοµένης της αναµενόµενης αύξησης της αγοράς και της διάρκειας των υφιστάµενων συµβάσεων
προµήθειας.

•

Συνέχεια συζητήσεων για σύναψη νέων συµφωνιών-πλαισίων για προµήθεια ΥΦΑ.

•

Αξιόπιστη πρόβλεψη και παρακολούθηση της κατανάλωσης φυσικού αερίου εντός του 2009 µε σκοπό τη
βέλτιστη κατανοµή πηγών προµήθειας µε ενιαίο και αξιόπιστο τρόπο σε βραχυ - και µακρο-πρόθεσµο
ορίζοντα προγραµµατισµού καθώς και τη βελτίωση της ακρίβειας των καθηµερινών δηλώσεων προς ∆ΕΣΦΑ
για ελαχιστοποίηση του κόστους αποκλίσεων προγραµµατισµού.

•

Συµµετοχή στις διαδικασίες οριστικοποίησης του κώδικα διαχείρισης του συστήµατος µεταφοράς, της
Σύµβασης ΥΦΑ, του κώδικα προµήθειας σε Επιλέγοντες Πελάτες και των λοιπών προβλεπόµενων στο
θεσµικό πλαίσιο για την απελευθέρωση της αγοράς φυσικού αερίου.

•

Ανάπτυξη νέων υπολογιστικών εργαλείων για την υποστήριξη των δραστηριοτήτων της Γενικής ∆ιεύθυνσης
µε σκοπό την βελτίωση της καθηµερινής λειτουργίας, την αποτελεσµατικότερη εκµετάλλευση των
υφιστάµενων πόρων και τη διευκόλυνση λήψης αποφάσεων.
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Για το έτος 2009 προβλέπεται οι πωλήσεις αερίου να κυµανθούν στα ίδια ή ελαφρά χαµηλότερα επίπεδα σε
σχέση µε το έτος 2008, µε σηµαντική ωστόσο αβεβαιότητα δεδοµένης της οικονοµικής συγκυρίας η οποία
επηρεάζει και τη ζήτηση φυσικού αερίου. Τα αντίστοιχα συνολικά έσοδα αλλά και τα έξοδα για την προµήθεια
αερίου αναµένονται να µειωθούν σηµαντικά λόγω και των µειωµένων τιµών πετρελαίου, ωστόσο και κατά το έτος
αυτό αναµένεται ικανοποιητική κερδοφορία της εταιρείας.
ΘΥΓΑΤΡΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΙΕΣ
Παρακολούθηση και υποστήριξη των θυγατρικών εταιρειών
Κατά τη διάρκεια του 2008 συνεχίσθηκε η συνεργασία µε την εταιρία ∆.Ε.Σ.Φ.Α. Α.Ε. στα πλαίσια της
απελευθέρωσης της αγοράς φυσικού αερίου, καθώς και µε την Εταιρεία ∆ιανοµής Αερίου (Ε∆Α) Α.Ε. και τις
Εταιρείες Παροχής Αερίου (ΕΠΑ), στην κατεύθυνση της περαιτέρω ανάπτυξης του τοµέα διανοµής αερίου.
Σηµειώνεται ότι κατά το 2008 ιδρύθηκε η Υ.Α.Φ.Α. ΠΟΣΕΙ∆ΩΝ Α.Ε. µε σύµπραξη της Εταιρείας και της Εdison
SpA µε συµµετοχή 50% εκάστης, ενώ αποκτήθηκε συµµετοχή άνω του 33% στη Βιοµηχανία Φωσφορικών
Λιπασµάτων Α.Ε..
Ειδικότερα, κατά τη διάρκεια του 2008 συνεχίσθηκε η συνεργασία και η υποστήριξη της Εταιρείας ∆ιανοµής
Αερίου (Ε∆Α) Α.Ε., σε διάφορα θέµατα (θεσµικού πλαισίου, τεχνικά, εµπορικά, διαχειριστικά, και οικονοµικά) της
διανοµής αερίου και κυρίως ως προς την εµπορική διείσδυση και την περαιτέρω ανάπτυξη του δικτύου.
Σε συνεργασία µε όλες τις ΕΠΑ και την Ε∆Α έγινε επεξεργασία θεµάτων που αφορούν την προώθηση της
συµµετοχής του φ.α. στο ενεργειακό ισοζύγιο της χώρας, καθώς και τη συµπλήρωση και εκσυγχρονισµό τεχνικών
κανονισµών της δραστηριότητας της διανοµής για την οποία υπήρξε επικοινωνία και µε την εταιρία ∆ΕΣΦΑ.
Στα πλαίσια αυτά συνεστήθη οµάδα εργασίας για την επεξεργασία σειράς κανονιστικών και θεσµικών θεµάτων
τεχνικής κυρίως φύσεως, η οποία και προώθησε αρµοδίως τα αποτελέσµατα της εργασίας της.
Η εν λόγω δραστηριότητα, έχει ιδιαίτερη σηµασία κατά την τρέχουσα περίοδο που οι τιµές των ανταγωνιστικών
καυσίµων είναι σε χαµηλά επίπεδα, αλλά και ενόψει σχεδιαζόµενων ρυθµίσεων που θα διευκολύνουν τη
ευρύτερη χρήση εναλλακτικών µορφών ενέργειας σε κτίρια.
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.
Σχετικά µε το έργο της σύστασης των νέων ΕΠΑ (στις περιοχές της Στερεάς Ελλάδας, της Κεντρικής Μακεδονίας
και της Ανατ. Μακεδονίας & Θράκης), υλοποιήθηκαν κατά το 2008 ενέργειες που αφορούσαν το πλαίσιο των
διαγωνισµών για την αναζήτηση ιδιωτών επενδυτών που θα συµµετάσχουν στο µετοχικό κεφάλαιο των τριών
εταιρειών. Τον Σεπτέµβριο ελήφθη από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή η απόφαση σχετικά µε το καθεστώς
παρέκκλισης των νέων περιοχών. Στο πλαίσιο αξιολόγησης των συµπερασµάτων της απόφασης αυτής
διατυπώθηκαν επί µέρους παρατηρήσεις.
Επισηµαίνεται ότι, λαµβάνοντας υπ’ όψη τις εκκρεµότητες που αφορούσαν τις αποφάσεις της Ε.Ε. και
προκειµένου η ∆ΕΠΑ να µην επιβαρύνεται οικονοµικά, οι συµβάσεις µε τους συµβούλους του έργου
(Χρηµατοοικονοµικό και Νοµικούς Συµβούλους) δεν παρατάθηκαν µετά τη λήξη τους στις 31.12.2007.
Επίσης, σχετικά µε τις µελέτες και κατασκευές εσωτερικών εγκαταστάσεων φυσικού αερίου, συνολικά ελέχθηκαν
και εγκρίθηκαν 2.350 µελέτες και πραγµατοποιήθηκαν 1011 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.
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Προοπτικές για το 2009
Σηµαντική δραστηριότητα κατά το 2009 θα αποτελέσει η συγκρότηση οργάνωσης και η προσαρµογή στα νέα
ενδοεπιχειρησιακά δεδοµένα του οµίλου, µε διαµόρφωση ενός ολοκληρωµένου και λειτουργικού πλαισίου
σύγχρονης και συνεχούς επικοινωνίας και συνεργασίας και µε τις νέες θυγατρικές εταιρείες, για την καλύτερη
κατά το δυνατόν παρακολούθηση της πορείας των εταιρειών, στην κατεύθυνση της ανάπτυξης και επίτευξης των
εταιρικών στόχων.
Εντός του 2009 προβλέπεται η πρόσληψη νέου Χρηµατοοικονοµικού Συµβούλου σχετικά µε το έργο σύστασης
των νέων ΕΠΑ. Με την ολοκλήρωση της διαδικασίας αυτής θα προωθηθούν άµεσα όλες οι αναγκαίες ενέργειες
προκειµένου να λήξουν οι εκκρεµότητες µε την Ε.Ε., τόσο σχετικά µε τη ληφθείσα απόφαση για το καθεστώς
παρέκκλισης, όσο και µε την τελική υποβολή της αίτησης για το καθεστώς ενίσχυσης των νέων ΕΠΑ. Με την
προϋπόθεση ότι δεν θα υπάρξουν περαιτέρω σηµαντικές καθυστερήσεις, η εκκίνηση της διαγωνιστικής
διαδικασίας για την επιλογή επενδυτών τοποθετείται προς το τέλος του έτους 2009 /αρχάς 2010.
Συνοπτικά τα κύρια θέµατα παρακολούθησης των υφισταµένων θυγατρικών εταιρειών της ∆ΕΠΑ περιλαµβάνουν
τα εξής :
• Παρακολούθηση σε συνεργασία µε την Ε∆Α 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 ένταξη
σε κανονική λειτουργία των υποδοµών ασφάλειας µε συστήµατα GIS και τηλελέγχου του δικτύου, ο
τακτικός έλεγχος ασφαλούς λειτουργίας και συντήρησης του δικτύου, η υπογραφή νέας σύµβασης
προµήθειας αερίου στα πλαίσια της απελευθερωµένης αγοράς, ο διαχωρισµός των λογαριασµών και
οικονοµικών στοιχείων ανά δραστηριότητα. Επίσης, η αποτελεσµατική αύξηση της διείσδυσης του
αερίου µε αξιοποίηση των ευνοϊκών διατάξεων του θεσµικού πλαισίου (ν. 3175/2003, υποκατάσταση
συµβατικών καυσίµων) αλλά και κατάλληλη τιµολογιακή προσέγγιση, που για το 2009 εκτιµάται ότι θα
διαµορφώσει συνολικό όγκο πωλήσεων των ΕΠΑ άνω των 570 εκατ. καν. κυβικών µέτρων (περίπου
+14%, ως προς το 2008). Σηµειώνεται ότι κατά το τέλος του 2008 µέσω της επέκτασης του Ε.Σ.Μ.Φ.Α.
στη ∆. Θεσσαλία έγινε έναρξη τροφοδοσίας της πόλης της Καρδίτσας µε φυσικό αέριο, εντός του 2009
αναµένεται η έναρξη κανονικής τροφοδότησης και της πόλης των Τρικάλων.
• Οργάνωση ενός ολοκληρωµένου και λειτουργικού πλαισίου σύγχρονης και συνεχούς επικοινωνίας και
συνεργασίας µε όλες τις θυγατρικές εταιρείες, µε διερεύνηση χρήσης και διαδικτυακής επικοινωνίας.
• Παρακολούθηση και συνεργασία µε την εταιρία ∆.Ε.Σ.Φ.Α. Α.Ε. για την εξέλιξη των µελετών επεκτάσεων
του συστήµατος µεταφοράς και έλεγχο σχετικών επιδράσεων στην εµπορική δραστηριότητα (αύξηση
αποθηκευτικού χώρου στο σταθµό ΥΦΑ της Ρεβυθούσας, χερσαίο τµήµα ΕλληνοΙταλικού αγωγού,
κ.λ.π).
• Παρακολούθηση και συνεργασία µε την εταιρία Υ.Α.Φ.Α. ΠΟΣΕΙ∆ΩΝ Α.Ε. στην ανάπτυξη και προώθηση
του έργου του Υποθαλάσσιου Αγωγού Φυσικού Αερίου ΠΟΣΕΙ∆ΩΝ µεταξύ Ελλάδας και Ιταλίας.
• Συνεργασία µε τις θυγατρικές εταιρείες παροχής αερίου (ΕΠΑ) για την ολοκλήρωση των κοινών δράσεων
που άρχισαν το 2008 όσον αφορά την αναθεώρηση µέρους του υφισταµένου νοµοθετικού πλαισίου,
τεχνικών κανονισµών και διαφόρων άλλων τεχνικών και εµπορικών θεµάτων.
• ∆ιερεύνηση 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.• Έλεγχος τήρησης των προδιαγραφών που αφορούν στην µελέτη και κατασκευή εσωτερικών
εγκαταστάσεων νέων οικοδοµών.

ΘΕΜΑΤΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
∆ραστηριότητες συνδεόµενες µε τον Ελληνοιταλικό Υποθαλάσσιο ∆ιασυνδετήριο Αγωγό “ΠΟΣΕΙ∆ΩΝ”
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Στις 11 Ιουνίου 2008 ιδρύθηκε στην Αθήνα η Εταιρεία «Υποθαλάσσιος Αγωγός Φυσικού Αερίου Ελλάδας –
Ιταλίας ΠΟΣΕΙ∆ΩΝ Α.Ε.» (Υ.Α.Φ.Α. – ΠΟΣΕΙ∆ΩΝ Α.Ε.), η οποία θα έχει την ευθύνη και την αρµοδιότητα να
µελετήσει, να κατασκευάσει και να λειτουργήσει τον Υποθαλάσσιο Αγωγό (µε τις συνοδευτικές εγκαταστάσεις)
µεταξύ Ελλάδας και Ιταλίας. Μέτοχοι της νέας εταιρείας είναι ισοµερώς (50%-50%) οι Εταιρείες ∆ΕΠΑ και
EDISON.
Σε συνέχεια της ίδρυσης της νέας εταιρείας (Υ.Α.Φ.Α. ΠΟΣΕΙ∆ΩΝ), οι ∆ΕΠΑ και EDISON προέβησαν σε όλες τις
απαραίτητες ενέργειες προκειµένου να µεταφερθούν οι αναληφθείσες υποχρεώσεις και τα σχετικά δικαιώµατα
στην νέο-ιδρυθείσα Εταιρεία, υποβάλλοντας σχετικά αιτήµατα προς τις αρµόδιες υπηρεσίες της Ε.Ε.
Συγκεκριµένα:
α) Υπεβλήθη αίτηση προς τις αρµόδιες υπηρεσίες της Ε.Ε. για την τροποποίηση της Απόφασης για την εξαίρεση
του Υποθαλάσσιου Αγωγού ∆ιασύνδεσης Ελλάδας – Ιταλίας από το δικαίωµα Πρόσβασης Τρίτων, που είχε
αποδοθεί στους δύο µετόχους το Μάιο του 2007, προς την «Υ.Α.Φ.Α. ΠΟΣΕΙ∆ΩΝ».
β) Οι µέτοχοι υπέβαλαν αίτηση για την µεταβολή του τελικού δικαιούχου της σύµβασης συγχρηµατοδότησης µε
την Ε.Ε. ΤΕΝ G124, από τις ∆ΕΠΑ και EDISON στην «Υ.Α.Φ.Α. ΠΟΣΕΙ∆ΩΝ». Η σχετική έγκριση της µεταβολής
του τελικού δικαιούχου δόθηκε τον Ιανουάριο του έτους 2009.
Στις 20 Ιουνίου 2008, η «Υ.Α.Φ.Α. ΠΟΣΕΙ∆ΩΝ», µετά από τις σχετικές θετικές γνωµοδοτήσεις των Εθνικών
Ρυθµιστικών Αρχών Ενέργειας της Ελλάδας και της Ιταλίας, προκήρυξε την Ανοικτή ∆ιαδικασία (∆ιαγωνισµό)
∆έσµευσης ∆υναµικότητας Μεταφοράς (Open Season Procedure) του αγωγού «ΠΟΣΕΙ∆ΩΝ», σύµφωνα µε τα
προβλεπόµενα στην από 22/05/2007 Απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής περί χορήγησης εξαίρεσης από το
δικαίωµα πρόσβασης τρίτων µερών (Third Party Access Exemption – TPA Exemption) στον αγωγό «ΠΟΣΕΙ∆ΩΝ».
Ήδη έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία εκδήλωσης ενδιαφέροντος µε την λήψη 17 αιτήσεων. Η δεύτερη φάση της
διαδικασίας θα αρχίσει αµέσως µόλις οι αρµόδιες ρυθµιστικές αρχές Ρ.Α.Ε. (Ρυθµιστική Αρχή Ενέργειας) και
A.E.E.G. (Autorita per l’ Energia Ellettrica e il Gas) εγκρίνουν τον σχετικό Κανονισµό, ο οποίος υποβλήθηκε στα
τέλη του έτους 2008.
Την ίδια µέρα αναρτήθηκε και τέθηκε σε λειτουργία η εταιρική ιστοσελίδα www.igi-poseidon.com.
Τον Σεπτέµβριο του 2008, κατατέθηκε η δεύτερη Έκθεση Προόδου Έργου (Project Progress Report) των
συγχρηµατοδοτούµενων από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ε.Ε.) µελετών του Βασικού Σχεδιασµού, του έργου
∆ιασύνδεσης Ελλάδας – Ιταλίας (Σύµβαση TEN G-124).
Αναφορικά µε τις υπό εξέλιξη µελέτες και διαγωνισµούς του έργου σηµειώθηκε η ακόλουθη πρόοδος:
α) Στα τέλη Μαΐου 2008 προκηρύχθηκε διεθνής διαγωνισµός µε πρόσκληση σε εξειδικευµένες εταιρείες, για την
παροχή υπηρεσιών υποστήριξης στην προετοιµασία των τευχών δηµοπράτησης και την αξιολόγηση των
προσφορών του διαγωνισµού για τη Λεπτοµερή Υποθαλάσσια Έρευνα & Χαρτογράφηση του Έργου (Detailed
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Marine Survey Services – DMS). Ο διαγωνισµός ολοκληρώθηκε τον Σεπτέµβριο του 2008 και στις 7/10/2008
υπογράφηκε η σχετική σύµβαση µεταξύ της Υ.Α.Φ.Α. ΠΟΣΕΙ∆ΩΝ και της εταιρείας JP Kenny Ltd.
β) Στις 15 Οκτωβρίου του 2008 υπεγράφη σύµβαση µεταξύ της «Υ.Α.Φ.Α. ΠΟΣΕΙ∆ΩΝ» και της εταιρείας
INTECSEA B.V. (πρώην INTEC ENGINEERING B.V.), µε αντικείµενο τη ∆ιερεύνηση Εναλλακτικών Σηµείων
Προσαιγιάλωσης του Ελληνο-Ιταλικού ∆ιασυνδετήριου Αγωγού στις Θεσπρωτικές ακτές και την εκπόνηση
Μελέτης ∆ιαδραστικότητας µεταξύ της υφιστάµενης σχεδίασης της προσαιγιάλωσης του αγωγού στις ιταλικές
ακτές µε το Σχεδιασµό Τουριστικού Λιµανιού στο ίδιο σηµείο. Η εν λόγω µελέτη ολοκληρώθηκε στις αρχές
Νοεµβρίου 2008.
γ) Στις 27/10/2008 δηµοσιεύθηκαν οι περιληπτικές διακηρύξεις των διαγωνισµών για την Μελέτη Εφαρµογής
(Front End Engineering Design – FEED) και τη Λεπτοµερή Υποθαλάσσια Έρευνα & Χαρτογράφηση (DMS), µε την
διαδικασία της προεπιλογής, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην Οδηγία 2004/17/ΕΕ. Ήδη έχουν ολοκληρωθεί οι
φάσεις της προεπιλογής. Οι εν λόγω διαγωνισµοί αναµένεται να ολοκληρωθούν εντός του πρώτου εξαµήνου του
2009, µε την υπογραφή των σχετικών συµβάσεων. Σύµφωνα µε τα υπάρχοντα χρονοδιαγράµµατα, οι µελέτες θα
έχουν ολοκληρωθεί στα µέσα του 2010.
δ) Καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους εξακολούθησαν όλες οι προσπάθειες για την έκδοση όλων των σχετικών
αδειών σχετικά µε την κατασκευή και λειτουργία του έργου, τόσο στη Ελλάδα όσο και στην Ιταλία.
Πέραν των ανωτέρω, κατά τη διάρκεια του περασµένου έτους συνεχίστηκαν οι διαβουλεύσεις µε χώρες
παραγωγούς φυσικού αερίου, µε στόχο τη διασφάλιση των αναγκαίων ποσοτήτων για την πλήρωση του
Υποθαλάσσιου ∆ιασυνδετήριου Αγωγού Ελλάδας – Ιταλίας, σύµφωνα µε το αντίστοιχο χρονοδιάγραµµα
κατασκευής & λειτουργίας του έργου.
Προοπτικές και πρόγραµµα δράσης της εταιρείας «Υ.Α.Φ.Α. ΠΟΣΕΙ∆ΩΝ» για το έτος 2009
Ενδεικτικές δραστηριότητες / στόχοι:
-

Η ολοκλήρωση των σχετικών ∆ιαγωνισµών για την ανάθεση των συµβάσεων FEED και DMS και την
έναρξη των σχετικών εργασιών,

-

Η διενέργεια ∆ιεθνούς ∆ιαγωνισµού, σύµφωνα µε τις αρχές της Οδηγίας 2004/17/ΕΕ, για την παροχή των
Υπηρεσιών Αξιολόγησης και Επιβεβαίωσης Μελετών (Design Appraisal & Verification Services), ως το
πρώτο βήµα για την πιστοποίηση του έργου.

-

Η λήψη όλων των απαιτούµενων αδειών τόσο στην Ιταλία όσο και στην Ελλάδα.

-

Η ολοκλήρωση της Ανοικτής ∆ιαδικασίας ∆έσµευσης ∆υναµικότητας Μεταφοράς στο υποθαλάσσιο τµήµα
του αγωγού φυσικού αερίου «ΠΟΣΕΙ∆ΩΝ».

-

Η έναρξη συζητήσεων για πιθανή δανειοδότηση του έργου, µεταξύ άλλων, µε την Ευρωπαϊκή Τράπεζα
Επενδύσεων (ΕΤΕπ)

-

Η διερεύνηση των δυνατοτήτων περαιτέρω συγχρηµατοδότησης του έργου από την Ευρωπαϊκή Ένωση.
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-

Η συνεχής ανάπτυξη της Οργάνωσης του έργου και του Προγράµµατος Υλοποίησης του Έργου, µε
απώτερο σκοπό την αναγκαία υποστήριξη για τη λήψη Τελικής Απόφασης Υλοποίησης της Επένδυσης.

Άλλες ∆ραστηριότητες
-

Κατά το πρώτο τρίµηνο του 2008 ετοιµάστηκε εισήγηση στην ∆ιοίκηση της ∆ΕΠΑ Α.Ε. για την νοµοθετική
ρύθµιση θεµάτων που αφορούν την εµπορική αξιοποίηση του δικτύου οπτικών ινών της ∆ΕΠΑ Α.Ε. Το
θέµα βρίσκεται υπο διερεύνηση

-

Τον Μάιο 2008 εκπονήθηκε και κατατέθηκε στο Υπουργείο Ανάπτυξης πρόταση νέων έργων της ∆ΕΠΑ
Α.Ε. για την χρηµατοδότηση τους µέσω των Ε.Π. του ΕΣΠΑ 2007-2013.

-

Τον Ιούλιο 2008 πραγµατοποιήθηκαν συναντήσεις µε το Υπουργείο Ανάπτυξης µε θέµα τις δυνατότητες
χρηµατοδότησης έργων που πρότεινε η ∆ΕΠΑ Α.Ε. µέσω των ΕΠ του ΕΣΠΑ 2007-2013 και συζητήθηκαν
διεξοδικά το αντικείµενο των έργων αυτών καθώς και ζητήµατα θεσµικού /κανονιστικού πλαισίου.

-

Τον Οκτώβριο 2008 έγιναν όλες οι προετοιµασίες για την µεταφορά Αδειών του συστήµατος Ασυρµάτων
Επικοινωνιών (LMR) από την ∆ΕΠΑ Α.Ε. στην ∆ΕΣΦΑ Α.Ε.

-

Κατά το τρίτο τετράµηνο του 2008 η διεύθυνση συµµετείχε ενεργά σε όλες τις εσωτερικές διαβουλεύσεις
για την επιβεβαίωσης της διαχειριστικής επάρκειας της ∆ΕΠΑ Α.Ε. δίνοντας ιδιαίτερη έµφαση στην
διαδικασία «έναρξης έργου».

-

Στις 20 Νοεµβρίου 2008 υπογράφηκε σύµβαση µε την «ΑΣΠΡΟΦΟΣ ΑΕ» προκειµένου να διερευνηθεί η
δυνατότητα κατασκευής τερµατικού σταθµού Υγροποιηµένου Φυσικού Αερίου (LNG) στην Καβάλα και
ακολούθησαν ενέργειες , συντονισµού , παρακολούθησης και υποστήριξης όλων των εµπλεκοµένων σε
όλα τα στάδια που αφορούν την προµελέτη.

ΕΡΓΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ∆ΙΚΤΥΩΝ ∆ΙΑΝΟΜΗΣ
Α. ΕΡΓΑ ΚΠΣ ΙΙΙ
Α.1 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 ∆εκέµβριο 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.
Τελικά δύο (2) από τα έργα αυτά απεντάχθηκαν από το ΚΠΣ ΙΙΙ και προβλέπεται να συγχρηµατοδοτηθούν στο
πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2007-2013.
Από τα έργα αυτά µετά το νοµικό διαχωρισµό δεκαεννέα (19) είναι έργα ∆ΕΣΦΑ και εικοσιοχτώ (28) είναι έργα
∆ΕΠΑ, ενώ το έργο «Βελτίωση του Συστήµατος Αντικεραυνικής Προστασίας» περιλαµβάνει τµήµα που αφορά
στον Αγωγό Μεταφοράς Φυσικού Αερίου, που είναι έργο ∆ΕΣΦΑ και τµήµα που αφορά στον Σταθµό CNG Άνω
Λιοσίων που είναι έργο ∆ΕΠΑ.
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Για τα έργα ∆ΕΠΑ, ο ∆ΕΣΦΑ παρείχε Υπηρεσίες ∆ιαχείρισης των έργων µέσω Ιδιωτικού Συµφωνητικού που
υπεγράφη µε την ∆ΕΠΑ.
Στο τέλος του 2008 τα παραπάνω έργα στο πεδίο ευθύνης της ∆ΕΠΑ βρίσκονταν σε διάφορες φάσεις, όπως
περιγράφεται παρακάτω:
Έργα στη φάση της Κατασκευής
1-2/ Εγκατάσταση ∆ικτύων ∆ιανοµής 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 ολοκληρώθηκε τον Φεβρουάριο του
2009. Έως τα τέλη Μαρτίου του 2009 προβλέπεται η σύνδεση του ∆ηµοτικού Κολυµβητηρίου και ενός (1)
Ξενοδοχείου στα πλαίσια της ίδιας Εργολαβίας.
Έργα που περατώθηκαν µέχρι και το τέλος του 2008
3/ Βελτίωση του Συστήµατος Αντικεραυνικής Προστασίας του Σταθµού Ανεφοδιασµού Λεωφορείων Άνω
Λιοσίων
Η υλοποίηση του έργου ξεκίνησε τον Απρίλιο του 2007 και ολοκληρώθηκε τον Νοέµβριο του 2007.
Εκκρεµεί η Παραλαβή της Εργολαβίας, ενώ έχει εκδοθεί το Πιστοποιητικό Ολοκλήρωσης Υπηρεσιών για την
Επίβλεψη του έργου.
4/ Επέκταση του ∆ικτύου ∆ιανοµής για Βιοµηχανικούς Καταναλωτές στην ευρύτερη περιοχή της
Κοµοτηνής / (Φάση Β’)
Το έργο ολοκληρώθηκε τον Ιούνιο του 2007.
Εκκρεµεί η Παραλαβή του έργου και το κλείσιµο των υπολοίπων Συµβάσεων.
5/ Εγκατάσταση ∆ικτύου ∆ιανοµής για Βιοµηχανικούς Καταναλωτές στην ευρύτερη περιοχή της ∆ράµας
Το έργο ήταν σε εξέλιξη από τον Ιανουάριο του 2006 και ολοκληρώθηκε τον Ιούνιο του 2007. Έχει δοθεί αέριο στα
Θερµοκήπια ∆ράµας από τον Αύγουστο του 2006. Τον Νοέµβριο του 2007 ξεκίνησαν οι εργασίες κατασκευής της
Επέκτασης του ∆ικτύου προς Προσοτσάνη. Οι εργασίες ολοκληρώθηκαν τον Ιούλιο του 2008 και η Επέκταση
τέθηκε σε λειτουργία.
Εκκρεµεί η Παραλαβή των έργων και το κλείσιµο των υπολοίπων Συµβάσεων.
6/Εγκατάσταση ∆ικτύου ∆ιανοµής 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. Από τον Οκτώβριο του 2007 ξεκίνησαν οι εργασίες
κατασκευής µίας επέκτασης του ∆ικτύου ∆ιανοµής προκειµένου να τροφοδοτηθούν Βιοµηχανικοί Πελάτες της
∆ΕΠΑ Α.Ε. Οι εργασίες ολοκληρώθηκαν τον Ιανουάριο του 2008. Εκκρεµεί η Παραλαβή των έργων και το
κλείσιµο των υπολοίπων Συµβάσεων.
7/ Εγκατάσταση ∆ικτύου ∆ιανοµής για Βιοµηχανικούς Καταναλωτές στην ευρύτερη περιοχή της Κατερίνης
Το έργο ήταν σε εξέλιξη από τον Ιανουάριο του 2006 και ολοκληρώθηκε τον ∆εκέµβριο του 2006. Στο έργο
περιελήφθη και η Επέκταση του ∆ικτύου ∆ιανοµής του Πλατέως Ηµαθίας που επίσης ολοκληρώθηκε τον
∆εκέµβριο του 2006.
Εκκρεµεί η Παραλαβή των έργων και το κλείσιµο των υπολοίπων Συµβάσεων.
8/Επέκταση του ∆ικτύου ∆ιανοµής 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.
9/Εγκατάσταση ∆ικτύου Πολυαιθυλενίου 4 bar για Βιοµηχανικούς Καταναλωτές στην περιοχή Οινοφύτων
/ (Φάση Α’)
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Η κατασκευή ξεκίνησε τον Μάιο του 2004 και ολοκληρώθηκε τον ∆εκέµβριο του 2004.
Εκκρεµεί η Παραλαβή του έργου και το κλείσιµο των υπολοίπων Συµβάσεων.
10/ Εγκατάσταση ∆ικτύου ∆ιανοµής 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.
11/ Επέκταση ∆ικτύου ∆ιανοµής σε Οινόφυτα–Σχηµατάρι–Ριτσώνα/(Φάση Β’) – Σύνδεση Βιοµηχανίας
ΜISCO–ΒARILLA
Το έργο αποτελεί τµήµα του αρχικά προκηρυχθέντος έργου Επέκταση του ∆ικτύου ∆ιανοµής 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.
12/ Επέκταση του ∆ικτύου ∆ιανοµής 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.
13/ Εγκατάσταση ∆ικτύου ∆ιανοµής 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 ∆ικτύου Πολυαιθυλενίου στην περιοχή Καµπάνη ολοκληρώθηκαν τον Οκτώβριο του 2006.
Εκκρεµεί η Παραλαβή των έργων και το κλείσιµο των υπολοίπων Συµβάσεων.
14/Επέκταση του ∆ικτύου ∆ιανοµής για Βιοµηχανικούς Καταναλωτές στο Μητρούσι Σερρών
Το έργο αφορά στην Επέκταση του ∆ικτύου ∆ιανοµής 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.
15-18/ Σύνδεση των Νοσοκοµείων Σερρών, Ξάνθης και Κοµοτηνής – Επέκταση ∆ικτύου ∆ιανοµής για
Βιοµηχανικούς Καταναλωτές στην ΒΙ.ΠΕ. Ξάνθης
Η υλοποίηση του έργου ξεκίνησε το 2007. Τα επί µέρους έργα ολοκληρώθηκαν όπως παρακάτω:

Νοσοκοµείο Σερρών :
Σεπτέµβριος 2008

Νοσοκοµείο Ξάνθης :
Φεβρουάριος 2008

Νοσοκοµείο Κοµοτηνής : Μάιος 2008

ΒΙ.ΠΕ. Ξάνθης :
Φεβρουάριος 2008 (είναι σε λειτουργία)
Εκκρεµεί η Παραλαβή του έργου και το κλείσιµο των υπολοίπων Συµβάσεων.
19-21/ Εγκατάσταση ∆ικτύου διανοµής στην περιοχή Καλαµάκι-Αγ. Θεόδωροι του Ν. Κορινθίας –
Σύνδεση των Νοσοκοµείων Θήβας & Λαµίας
Η υλοποίηση του έργου ξεκίνησε εντός του 2007. Τα επιµέρους έργα ολοκληρώθηκαν όπως παρακάτω:

∆ίκτυο Καλαµάκι-Αγ. Θεόδωροι : Μαίος 2008

Νοσοκοµείο Θήβας : Οκτώβριος 2007

Νοσοκοµείο Λαµίας : Ιανουάριος 2008
Εκκρεµεί η Παραλαβή του έργου και το κλείσιµο των υπολοίπων Συµβάσεων
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22-26/ Εγκατάσταση Βασικής Υποδοµής για την Ανάπτυξη ∆ικτύων Χαµηλής Πίεσης στις αστικές
περιοχές Σερρών, Κιλκίς και Κατερίνης - Σύνδεση Νοσοκοµείου ∆ράµας – Επέκταση ∆ικτύων ∆ιανοµής
στην ΒΙ.ΠΕ. Καβάλας
Η υλοποίηση του έργου ξεκίνησε εντός του 2007. Τα επί µέρους έργα ολοκληρώθηκαν όπως παρακάτω:
Αστικό Σερρών :
Αστικό Κιλκίς :
Αστικό Κατερίνης :
Νοσοκοµείο ∆ράµας :
ΒΙ.ΠΕ. Καβάλας :

Ιούλιος 2008
Αύγουστος 2008
Μαίος 2008
Αύγουστος 2008
Ιούνιος 2008 (είναι σε λειτουργία)

Στα πλαίσια της ίδιας Εργολαβίας, κατασκευάστηκαν οι απαραίτητες επεκτάσεις και συνδέθηκαν η Βιοµηχανία
«BMP» στο δίκτυο ∆ιανοµής Μέσης Πίεσης των Σερρών και η Βιοµηχανία «ΚΕΡΑΜΟΥΡΓΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ
ΕΛΛΑ∆ΟΣ Α.Ε.» στο ∆ίκτυο ∆ιανοµής Μέσης Πίεσης του Κιλκίς.
Εκκρεµεί η Παραλαβή των έργων και το κλείσιµο των υπολοίπων Συµβάσεων.
27-29/ Εγκατάσταση Βασικής Υποδοµής για την ανάπτυξη ∆ικτύων Χαµηλής Πίεσης στις αστικές
περιοχές Θήβας, Λαµίας & Χαλκίδας.
Η υλοποίηση του έργου ξεκίνησε εντός του 2007. Τα επί µέρους έργα ολοκληρώθηκαν όπως παρακάτω:




Αστικό Θήβας : Νοέµβριος 2008
Αστικό Λαµίας : Φεβρουάριος 2008
Αστικό Χαλκίδας : Οκτώβριος 2008

Εκκρεµεί η Παραλαβή του έργου και το κλείσιµο των υπολοίπων Συµβάσεων. 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.
Α.2 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 ∆ΕΠΑ ενώ τα
υπόλοιπα δύο (2) έργα είναι έργα ∆ΕΣΦΑ. Η κατάσταση του έργου της ∆ΕΠΑ στο τέλος του 2008 ήταν όπως
παρακάτω:
1/ 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.
Β. ΕΡΓΑ ΕΣΠΑ 2007-2013
Ένα (1) έργο της ∆ΕΠΑ περιλαµβάνεται στα έργα που κατ’αρχήν προβλέπεται να συγχρηµατοδοτηθούν από το
ΕΣΠΑ 2007-2013. Το έργο αυτό περιλαµβάνεται στο αντικείµενο της Σύµβασης 1535/06 Παροχής Υπηρεσιών
Project Manager, που ήταν σε ισχύ έως και το τέλος του 2008 και η κατάστασή του ήταν όπως παρακάτω:
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1/ Επέκταση ∆ικτύου ∆ιανοµής 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 επαναενεργοποίηση 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 και η Σύµβαση
υπογράφτηκε τον Ιούνιο του 2008.Οι διαπραγµατεύσεις µε την κοινοπραξία STROYTRANSGAS-PROMETHEUS
GAS για την ανάθεση της κατασκευής του τµήµατος Οινόφυτα-Χαλκίδα στα πλαίσια της σχετικής ∆ιακρατικής
Συµφωνίας είναι στην τελική τους φάση. Αναµένεται η υπογραφή της Σύµβασης εντός του 1ου εξαµήνου του 2009.
Οι Υπηρεσίες Επίβλεψης του έργου έχουν ανατεθεί, ενώ επίκειται η Ανάθεση και των Υπηρεσιών Επιθεώρησης.
Είναι σε εξέλιξη ο νέος διαγωνισµός για την Προµήθεια των σωλήνων µε ηµεροµηνία υποβολής προσφορών την
30.03.2009.
Γ. ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ∆ΙΚΤΥΩΝ ∆ΙΑΝΟΜΗΣ
Υπηρεσίες Τεχνικής Υποστήριξης των ενεργών ∆ικτύων Μέσης & Χαµηλής Πίεσης, ιδιοκτησίας ∆ΕΠΑ, στους
Νοµούς Ξάνθης, Κοµοτηνής, ∆ράµας, Σερρών, Κιλκίς, Πιερίας, Λαµίας και Βοιωτίας σε επίπεδο Μελέτης και
∆ιαχείρισης/Επίβλεψης
των
απαιτούµενων,
γ ια
τ ην
λειτουργία
τους,
έργων
επεκτάσεων/Τροποποιήσεων/Αποκαταστάσεων και Βιοµηχανικών Συνδέσεων.
Περιλαµβάνονται:
o ∆ιαχείριση/Επίβλεψη Σύµβασης ∆.ΕΠ.Α για Προµήθεια Σταθµών Μέσης & Χαµηλής Πίεσης
o ∆ιαχείριση/Παρακολούθηση εµπλοκών ∆ικτύων ∆.ΕΠ.Α. Παροχή στοιχείων, Έλεγχος Μελετών τρίτων,
Τεχνική Υποστήριξη και καθοδήγηση των Επιβλέψεων
o Προετοιµασία Τευχών ∆ιαγωνισµού ∆.ΕΠ.Α. για Τεχνική Υποστήριξη ∆ικτύων ∆ιανοµής,
o Έλεγχος Μελετών, Επίβλεψη Κατασκευής, Επιθεώρηση εσωτερικών εγκαταστάσεων Βιοµηχανικών
Πελατών
o Εκπόνηση Μελετών, Κοστολόγηση, ∆ιαχείριση Συµβάσεων και Επίβλεψη Έργων
o Εγκατάστασης Παροχετευτικών Αγωγών και Βιοµηχανικών Σταθµών M/R για τροφοδότηση Βιοµηχανικών
Πελατών ∆.ΕΠ.Α.
o ∆ιερεύνηση δυνατότητας σύνδεσης και κοστολόγηση εργασιών για πιθανούς µελλοντικούς Βιοµηχανικούς
Πελάτες ∆.ΕΠ.Α.
Οι υπηρεσίες παρέχονται από το ∆.Ε.Σ.Φ.Α.Α.Ε , µέσω Ιδιωτικού Συµφωνητικού, που υπεγράφη µε την ∆.ΕΠ.Α.
Α.Ε.
∆. ΑΛΛΕΣ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
∆ίκτυα ∆ιανοµής Φυσικού Αερίου
o Προκαταρκτική Μελέτη-Προϋπολογισµός Κόστους για την Επέκταση ∆ικτύων ∆ιανοµής Φυσικού Αερίου
και για την Σύνδεση ∆υνητικών Πελατών, µετά από αιτήµατα της ∆ΕΠΑ.
o Παρακολούθηση εξέλιξης πραγµατοποιούµενων έργων ΚΠΣ ΙΙΙ και επίλυσης θεµάτων ENGINEERING –
Εγκρίσεις Μελετών
o Παροχή Χαρτογραφικών ∆εδοµένων & Πληροφοριών προς τρίτους µε το ενδεχόµενο σύνδεσής τους µε το
δίκτυο Φ.Α. (για οποιασδήποτε κλίµακας χρήση)
o Παροχή Χαρτογραφικών ∆εδοµένων Αγωγών Μέσης & Χαµηλής Πίεσης (Υφισταµένων και Μελλοντικών)
- για περιοχές εκτός ΕΠΑ – προς τρίτους και άλλες διευθύνσεις της ∆ΕΠΑ. ∆ηµιουργία αντίστοιχων
υπόβαθρων
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∆ιάφορες ∆ραστηριότητες
o Προετοιµασία των εµπορικών ή / και Τεχνικών Τευχών ∆ηµοπράτησης αυτοδύναµα ή µε την βοήθεια των
αντίστοιχων Project Managers και των Μελετητών για όλα τα έργα
o Κατάρτιση των Προτάσεων Μεταφοράς εγγεγραµµένου κόστους Έργων υπό κατασκευή από τους
Λογαριασµούς Λογιστηρίου «Ακινητοποιήσεις υπό εκτέλεση και προκαταβολές κτήσεως παγίων
στοιχείων» στους οικείους λογαριασµούς παγίων
o Τροποποίηση των Τεχνικών ∆ελτίων των Έργων και υποβολή τους στην ∆ιαχειριστική Αρχή
προκειµένου να χρηµατοδοτηθούν από το ΚΠΣ ΙΙΙ µέσω του προγράµµατος «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ»
o ∆ιαρκής υποστήριξη των υποβληθέντων και προγραµµατισµένων Τεχνικών ∆ελτίων των Έργων προς τις
αρµόδιες Υπηρεσίες (∆ιαχειριστική Αρχή, Υπουργείο Ανάπτυξης, Υπουργείο Οικονοµικών, κλπ)
o Ενηµέρωση των Τριµηνιαίων Τεχνικών ∆ελτίων των Έργων που έχουν εγκριθεί για χρηµατοδότηση από
το ΚΠΣ ΙΙΙ
o Υποστήριξη κατά την διάρκεια του προσυµβατικού ελέγχου από το Ελεγκτικό Συνέδριο των διαφόρων
συµβάσεων
o Υποστήριξη στο κλείσιµο των Συµβάσεων µε συµµετοχή στην προετοιµασία όλων των σχετικών
εγγράφων σύµφωνα µε τις ισχύουσες διαδικασίες για την τελική έκδοση από τη ∆ΕΠΑ των σχετικών
Πρωτοκόλλων ή / και Πιστοποιητικών
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
Χρηµατοδότηση έργων ΚΠΣ ΙΙΙ
Κατά τη διάρκεια του έτους 2008 το σύνολο των εγκεκριµένων Τεχνικών ∆ελτίων Έργου (Τ∆Ε) την 31.12.2008
ανέρχεται σε 19 Τ∆Ε µε συνολικό προϋπολογισµό € 69.5 εκατ.
Επίσης κατά τη διάρκεια της περιόδου αναφοράς υπεβλήθησαν συνολικά αιτήµατα Χρηµατοδότησης, σε όρους
∆ηµόσιας ∆απάνης, µέσω του Προγράµµατος ∆ηµοσίων Επενδύσεων (Π∆Ε) και της Συλλογικής Απόφασης ΣΑΕ
061/3 του έτους 2008 για ποσό ύψους € 5,6 εκατ.
Εισπράχθηκε ποσό ύψους €5,6 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 €22 εκ των οποίων τα €5,9 καταχωρήθηκαν κατά τη
διάρκεια του έτους 2008. Από την έναρξη του Προγράµµατος η εισπραχθείσα ∆ηµόσια ∆απάνη συνολικά
ανέρχεται στο ποσό €19,3 εκατ.
Το συνολικό κόστος των έργων από την αρχή του προγράµµατος έως την 31.12.2008 ανέρχεται σε €51.2.
Ασφαλιστικό Πρόγραµµα
Τα ασφαλιστήρια Συµβόλαια της ∆ΕΠΑ Α.Ε. για την περίοδο αναφοράς είναι τα κάτωθι:
•

Τα Πάγια Περιουσιακά Στοιχεία της Εταιρίας (Αποθέµατα Αερίου, Τεχνικές εγκαταστάσεις και Υλικά, Κτίρια
Γραφείων και Περιεχόµενο, Οχήµατα) έναντι όλων των κινδύνων περιλαµβανοµένων και των
τροµοκρατικών ενεργειών.
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•

Η Αστική Ευθύνη τόσο από τη χρήση και λειτουργία των τεχνικών εγκαταστάσων, όσο και από τη χρήση
και λειτουργία των γραφείων.

•

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

Οικονοµικά Αποτελέσµατα ∆ΕΠΑ Α.Ε.
Το αποτέλεσµα της χρήσης ανήλθε σε κέρδη (µετά φόρων) ύψους € 86,78 εκ.
Οι πωλήσεις της χρήσης ανήλθαν σε € 1.475,10 εκ. (4.032,35 εκ Νm3 ποσότητα ΦΑ)
Στη χρήση 2008 σχηµατίστηκε πρόβλεψη επισφάλειας πελατών ποσού € 4,97 εκ. καθώς και πρόβλεψη για υλικά
και αποζηµιώσεις εκκρεµών δικών ποσού € 3,46 εκ.
Επίσης στη χρήση 2008 σχηµατίστηκε πρόβλεψη υποτίµησης συµµετοχής στην Βιοµηχανία Φωσφορικών
Λιπασµάτων Α.Ε. ποσού € 13,42 εκ.
Η Εταιρία έχει ελεγχθεί φορολογικά µέχρι και τη χρήση 2007.
Η Εταιρία διανέµει µέρισµα ύψους € 2,57 ανά µετοχή (συνολικού ποσού € 28.935.504,07) στους Μετόχους της.

Ακολουθεί ανάλυση αριθµοδεικτών

25

∆ΕΠΑ Α.Ε.
ΧΡΗΣΗ 2008
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΑΡΙΘΜΟ∆ΕΙΚΤΕΣ (ΠΟΣΑ ΣΕ ΧΙΛΙΑ∆ΕΣ ΕΥΡΩ)
Α. ΑΡΙΘΜΟ∆ΕΙΚΤΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ∆ΙΑΡΘΡΩΣΕΩΣ
ΧΡΗΣΗ 2008

1

2

3

4

5

ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ
Ι∆ΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ
ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ
Ι∆ΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ
ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΚΙΝΗΣΕΩΣ
ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝEΡΓΗΤΙΚΟ

.=

.=

.=

.=

.=

396.609
1.374.624
1.131.271
243.353
1.131.271
978.015
396.609
215.191
181.418
396.609

ΧΡΗΣΗ 2007

.=

28,85%

.=

.=

464,87%

.=

.=

115,67%

.=

.=

184,31%

.=

.=

45,74%

.=

.=

8,18%

.=

.=

10,49%

.=

.=

9,83%

.=

.=

10,90%

297.482
1.219.616
1.058.559
161.057
1.058.559
922.134
297.482
142.348
155.134
297.482

.=

24,39%

.=

657,26%

.=

114,79%

.=

208,98%

.=

52,15%

.=

4,67%

.=

5,34%

.=

7,28%

.=

7,86%

Β. ΑΡΙΘΜΟ∆ΕΙΚΤΕΣ ΑΠΟ∆ΟΣΕΩΣ ΚΑΙ ΑΠΟ∆ΟΤΙΚΟΤΗΤΑΣ
6

7

8

9

ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ
ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ
Ι∆ΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ
ΜΙΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΜΙΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
ΚΟΣΤΟΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

.=

.=

.=

.=

120.724
1.475.099
118.651
1.131.271
144.993
1.475.099
144.993
1.330.106

46.605
998.518
56.546
1.058.559
72.729
998.518
72.729
925.790
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10

ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Ι∆ΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ

.=

1.475.099
1.131.271

.=

130,39%

.=

.=

805,91%

.=

998.518
1.058.559

.=

94,33%

.=

1667,86%

Γ. ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

11

12

13

14

ΝΕΕΣ ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΙΣ
ΠΕΡΙΘΩΡΙΟ ΑΥΤΟΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΕΩΣ
ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΌ ΠΕΛΑΤΕΣ
ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΕ ΠΙΣΤΩΣΗ
ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΌ ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΕ ΠΙΣΤΩΣΗ
ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΌ ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

.=

.=

.=

.=

21.534
2.672
45.579
1.475.099
45.579
1.475.099
45.579
1.475.099

Χ

360

11,12

ΗΜΕΡΕΣ

Χ

360

11,12

ΗΜΕΡΕΣ

Χ

360

11,12

ΗΜΕΡΕΣ

.=

33.941
2.035
93.158
998.518
93.158
998.518
93.158
998.518

Χ

360

33,59

ΗΜΕΡΕΣ

Χ

360

33,59

ΗΜΕΡΕΣ

Χ

360

33,59

ΗΜΕΡΕΣ
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ΘΕΜΑΤΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ- ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΑ
Οι προσλήψεις προσωπικού στη ∆ΕΠΑ πραγµατοποιούνται στο πλαίσιο του 2190/94/ΑΣΕΠ, όπως ισχύει και
σύµφωνα µε τη διαδικασία της Κοινής Υπουργικής Απόφασης µε αρ.34936/ΕΓ∆ΕΚΟ/2339 των Υπουργών
Εσωτερικών, ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης και Αποκέντρωσης, Οικονοµίας και Οικονοµικών, Ανάπτυξης και
Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας.
Το προσωπικό της ∆ΕΠΑ Α.Ε. ανέρχεται σε 68 άτοµα εκ των οποίων πέντε (5) δικηγόροι µε Σύµβαση έµµισθης
εντολής.
Κατά το έτος 2008 συνεχίστηκε η συνεργασία µε εξωτερικούς συνεργάτες , που παρείχαν υπηρεσίες διοικητικής
οικονοµικής και λειτουργικής υποστήριξης προς τη ∆ΕΠΑ.
Εντός του 2008 πραγµατοποιήθηκαν στο πλαίσιο και του ισχύοντος Εσωτερικού Κανονισµού Εργασίας διάφορες
εκδηλώσεις για το προσωπικό.
Οργανωτικά θέµατα - Θέµατα Ανάπτυξης Ανθρώπινου ∆υναµικού
Στην Εταιρία ισχύει Εσωτερικός Κανονισµός Εργασίας ο οποίος εγκρίθηκε το Μάρτιο του 2002.
Οι όροι αµοιβής και εργασίας των εργαζοµένων για το έτος 2008 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 2008 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.
Στην Εταιρία από το 1996 λειτουργεί συνταξιοδοτικό πρόγραµµα µέσω ασφαλιστικής εταιρίας, βασισµένο στις
αποδόσεις εισφορών, στο οποίον η ∆ΕΠΑ συµµετέχει κατά 8% και οι εργαζόµενοι µε ελάχιστο ποσοστό 1%.
Υγιεινή και Ασφάλεια
Στην εταιρία παρέχονται υπηρεσίες ιατρού εργασίας και τεχνικού ασφάλειας .
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 2009 πραγµατοποιήθηκαν
Έλεγχοι, ∆ιοικητικοί και Οικονοµικοί.
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ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ –ΕΚ∆ΗΛΩΣΕΙΣ
Κατά το έτος 2008 η εταιρία προέβη µεταξύ άλλων σε:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Χορηγία και συµµετοχή στο Πανόραµα Σταδιοδροµίας και Επιχειρηµατικότητας 31/10/08 – 2/11/08 –
stand ∆ΕΠΑ
Χορηγία διοργάνωσης ελληνικής εβδοµάδας στο Baku, Αζερµπαϊτζάν (Ιούνιος 2008)
73η ∆ΕΘ – Συµµετοχή µε περίπτερο εντός του περιπτέρου του Υπουργείου Ανάπτυξης
(6-14/9/07)
Σχεδιασµός, συντονισµός εργασιών και ενεργή συµµετοχή στην υλοποίηση επετειακής εκδήλωσης
20 χρόνων ∆ΕΠΑ (21/10/08)
Ραδιοφωνική καµπάνια στην Περιφέρεια
Χορηγία για την οικονοµική ενίσχυση του Ιδρύµατος Αστέγων του ∆ήµου Αθηναίων
Χορηγία για την οικονοµική ενίσχυση του Συλλόγου ∆ωρητών Οργάνων
Χορηγία για την οικονοµική ενίσχυση της Ελληνικής Εταιρίας Περιβάλλοντος & Πολιτισµού
Χορηγία για την οικονοµική ενίσχυση των Σχολών Καλών Τεχνών Αθήνας & Θεσσαλονίκης
Χορηγία για την οικονοµική ενίσχυση των Special Olympics "Adopt an Athlete"
Χορηγία για την οικονοµική ενίσχυση του Συλλόγου Επανένταξης Εθισµένων "Επιστροφή"
Χορηγία για την οικονοµική ενίσχυση του ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ "Η ΑΣΠΙ∆Α ΤΟΥ ∆ΑΥΙ∆"
(αυτιστικά παιδιά)

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΕΤΑΙΡΙΚΕΣ ΕΝΩΣΕΙΣ
Η ∆ΕΠΑ είναι µέλος σε Ελληνικές και ∆ιεθνείς Εταιρικές Ενώσεις και Επιµελητήρια µεταξύ αυτών στη Eurogas,
στη IGU, στη GIIGNL, στον ΟΜΕ, στο ΣΕΒ και στο ΕΒΕΑ.

∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ (∆ΕΣΦΑ)Α.Ε

Α.

Εισαγωγικά

Ο κλάδος του Εθνικού Συστήµατος Φυσικού Αερίου (Ε.Σ.Φ.Α.) περιλαµβάνει τον κεντρικό αγωγό µεταφοράς
αερίου υψηλής πίεσης από τα ελληνοβουλγαρικά σύνορα µέχρι την Αττική, συνολικού µήκους 512 χλµ., τους
κλάδους µεταφοράς υψηλής πίεσης 564 χλµ. 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 Ε.Σ.Φ.Α. κατά τους ορισµούς της παρ.4 του άρθρου 6 του ν.3428/2005, που έχουν εγκριθεί µε την
Υ.Α ∆1/Γ/1588(ΦΕΚ Β 60/24-01-2007).
Ήδη δύο µεγάλης σηµασίας έργα, η αναβάθµιση του Τερµατικού Σταθµού Υ.Φ.Α. Ρεβυθούσας και ο αγωγός
Υψηλής Πίεσης Κοµοτηνή-Κήποι, έχουν ολοκληρωθεί εντός του 2008 ενισχύοντας την σταθερότητα του
συστήµατος και την ασφάλεια εφοδιασµού της χώρας µε Φυσικό Αέριο.
Με γνώµονα την ενίσχυση της γεωστρατηγικής θέσης της Ελλάδας στην ευρύτερη περιοχή της νοτιοανατολικής
Ευρώπης, αλλά και την εξάπλωση του Ε.Σ.Φ.Α. σε όσο το δυνατόν περισσότερες περιοχές της Ελληνικής
Επικράτειας, ο ∆.Ε.Σ.Φ.Α. έχει θέσει σε φάση σχεδιασµού, την υλοποίηση του χερσαίου τµήµατος του Αγωγού
∆ιασύνδεσης Ελλάδας-Ιταλίας και µελετά δύο ακόµη µεγάλης σηµασίας έργα, την εγκατάσταση 3ης ∆εξαµενής στη
Ρεβυθούσα και την κατασκευή Τερµατικού Σταθµού Υγροποιµένου Φυσικού Αερίου (Υ.Φ.Α.) στην Κρήτη.
Κύρια πηγή εσόδου του ∆.Ε.Σ.Φ.Α. αποτελεί η µεταφορά φυσικού αερίου µέσω του Ε.Σ.Φ.Α. και η αεριοποίηση
Υ.Φ.Α.. Για την τιµολόγηση των ετήσιων ποσοτήτων αλλά και της µέγιστης ηµερήσιας δεσµευµένης
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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 ∆.Ε.Σ.Φ.Α., προέρχονται από τρεις κύριες κατηγορίες πελατών:
α.

τα έσοδα από τους Ηλεκτροπαραγωγούς όπως ορίζονται στην β’ τροποποίηση της Υ.Α 4955/2006 (ΦΕΚ
379Β/20-03-2007)

β.

τους χρήστες µονάδων ανοικτού κύκλου όπως ορίζονται στην α’ τροποποίηση της Υ.Α 4955/2006 (Υ.Α
∆1/23344/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 Υ.Φ.Α.» (ΦΕΚ 360Β/27-3-2006).

Ο ∆.Ε.Σ.Φ.Α. έχει και επιπλέον έσοδα από άλλες µη ρυθµιζόµενες δραστηριότητες σύµφωνα µε τις διατάξεις του
ν.3428/2005 όπως η λειτουργία και συντήρηση του Compressed Natural Gas (CNG), η αζώτευση και η ψύξη
πλοίων στο σταθµό Υγροποιµένου Φυσικού Αερίου (Υ.Φ.Α.) της Ρεβυθούσας, η παροχή υπηρεσιών τεχνικής
φύσεως στα δίκτυα Μέσης και Χαµηλής πίεσης σε άλλες εταιρίες (π.χ.∆.ΕΠ.Α.) κλπ.. O ∆.Ε.Σ.Φ.Α. τηρεί
διακριτούς λογαριασµούς καταχώρησης εσόδων από τις δραστηριότητες αυτές, όπως προβλέπεται στο άρθρο 32
του ν.3428/2005.
Αναλυτικά η έκθεση πεπραγµένων για την δεύτερη εταιρική χρήση 01 Ιανουαρίου 2008 έως 31 ∆εκεµβρίου 2008
και το πρόγραµµα δράσης για το έτος 2009 έχει ως εξής ανά δραστηριότητα:
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ
& ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕ∆ΙΑΣΜΟΥ
1.

Ρυθµιστικά Θέµατα
1.1

Κώδικας ∆ιαχείρισης του Ε.Σ.Φ.Α.
Ως αποτέλεσµα των συνεδριών ανάµεσα στον ∆.Ε.Σ.Φ.Α. και στελέχη της ΡΑΕ το πρώτο
ολοκληρωµένο σχέδιο του Κώδικα, ολοκληρώθηκε και εστάλη στη ΡΑΕ. Η ρυθµιστική Αρχή έθεσε
το σχέδιο του Κώδικα σε ∆ηµόσια ∆ιαβούλευση. Η διαδικασία της διαβούλευσης ολοκληρώθηκε
τον Ιανουάριο του 2009.

1.2

Κανονισµός Τιµολόγησης
Με βάση τις διατάξεις του ν.3428/2005, η ∆Ρ.Ρ.Θ.&Σ.Σ., σε στενή συνεργασία µε τη ΡΑΕ, έχει
επεξεργαστεί διάφορες εκδοχές του Κανονισµού Τιµολόγησης.

Πέραν τούτου ολοκληρώθηκε:

•

Σύνταξη πρότυπης σύµβασης πρόσβασης και αεριοποίησης στις εγκαταστάσεις Υ.Φ.Α. σε
καθεστώς µε απουσία Κώδικα, µε στόχο την έκδοσή της ως Υπουργική Απόφαση ώστε να
επιτευχθεί ανελλιπής λειτουργία της Αγοράς ,έως ότου εγκριθεί ο Κώδικας.

•

Σύνταξη συµβάσεων Παροχής Υπηρεσιών προς την ∆.ΕΠ.Α. ΑΕ







λειτουργίας και συντήρησης Σταθµών ΣΑΛΦΑ
λειτουργίας και συντήρησης ∆ικτύων Μέσης και Χαµηλής Πίεσης
ώσµησης φυσικού αερίου
παροχής υπηρεσιών πληροφορικής
αντιπροσώπευσης ∆.ΕΠ.Α. Α.Ε. στον ΜΣΣ Σιδηροκάστρου
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Εκ των ανωτέρω συµβάσεων οι τρεις πρώτες έχουν συµφωνηθεί και υπογραφεί µε την
∆.ΕΠ.Α. Α.Ε και ως εκ τούτου λειτουργούν ως Συµβάσεις, οι δύο τελευταίες λειτουργούν ως
Ιδωτικά Συµφωνητικά.

•

1.3

Έγκριση από τη ΡΑΕ της µεθοδολογίας καθορισµού χρεώσεων απορρεουσών από
διαδικασίες εξισορρόπησης Ε.Σ.Φ.Α. Εκτέλεση µηνιαία από 01/09/08 έως το τέλος του
2008, του υπολογισµού χρεώσεων εξισορρόπησης προς τον µοναδικό χρήστη, την ∆.ΕΠ.Α.
Α.Ε και έκδοση εντολής τιµολογίων προς το Λογιστήριό µας.

Σύµβαση προµήθειας Αερίου Εξισορρόπησης
Ως αποτέλεσµα επιτυχούς συνεργασίας µεταξύ ∆.ΕΠ.Α. και ∆.Ε.Σ.Φ.Α. εντός του έτους
ολοκληρώθηκε η διαδικασία κατανοµής του αερίου εξισορρόπησης στους Χρήστες του Ε.Σ.Φ.Α.,
καθώς και η σύµβαση προµήθειας Υ.Φ.Α. µεταξύ ∆.ΕΠ.Α. και ∆.Ε.Σ.Φ.Α. για σκοπούς
εξισορρόπησης. Η συγκεκριµένη σύµβαση υπογράφηκε την 1 Σεπτεµβρίου 2008 µεταξύ ∆.ΕΠ.Α.
και ∆.Ε.Σ.Φ.Α..

1.4 Συµφωνία Προκαταρκτικής ∆έσµευσης Μεταφορικής Ικανότητας (Advanced Reservation
Capacity Allocation – ARCA) και Συµφωνία Σύνδεσης
Ολοκληρώθηκαν τα σχέδια των δύο συµβάσεων που πρέπει να συνάπτει ο ∆.Ε.Σ.Φ.Α. µε
υποψήφιους Χρήστες του Ε.Σ.Φ.Α., προκειµένου ο ∆ιαχειριστής να προχωρά στην υλοποίηση
των απαιτούµενων επενδύσεων.
Οι εν λόγω συµβάσεις έχουν ήδη αποσταλεί στη ΡΑΕ και έχουν τεθεί σε ∆ηµόσια ∆ιαβούλευση.
Παράλληλα, µε δεδοµένο ότι ο Κώδικας δεν αναµένεται να έχει ολοκληρωθεί εντός του πρώτου
εξαµήνου του 2009, ο ∆.Ε.Σ.Φ.Α. προχώρησε σε υπογραφή των συµβάσεων αυτών µε
υποψήφιους Η/Π, υπό τη µορφή Ιδιωτικών Συµφωνητικών. Συµβάσεις ARCA έχουν ήδη
υπογραφεί, ενώ η πρώτη Συµφωνία Σύνδεσης αναµένεται να υπογραφεί τον Απρίλιο του 2009.
2.

Επιχειρησιακό Πλάνο (Business Plan) του ∆.Ε.Σ.Φ.Α. για την περίοδο 2008 – 2012.
Το µοντέλο του Επιχειρησιακού Πλάνου του ∆.Ε.Σ.Φ.Α. Α.Ε που ολοκληρώθηκε το 1ο τρίµηνο του 2008
είναι δοµηµένο έτσι ώστε να γίνεται συνεχώς αξιολόγηση νέων επενδυτικών δράσεων. Ως εκ τούτου, η
επεξεργασία του απoτελεί ένα κύριο και συνεχές αντικείµενο της ∆Ρ.Ρ.Θ.&Σ.Σ. Τον Σεπτέµβριο του
2008 εγκρίθηκε το Πρώτο Επιχειρησιακό Σχέδιο του ∆.Ε.Σ.Φ.Α., από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της
εταιρίας.

Ήδη επεξεργάζεται η πρώτη αναθεώρησή του µε βάση τα νέα δεδοµένα που έχουν προκύψει, τόσο στη ζήτηση
φυσικού αερίου όσο και στο επενδυτικό πρόγραµµα του ∆.Ε.Σ.Φ.Α.
3.

Νέα Έργα Επέκτασης Ε.Σ.Φ.Α.
3.1

Ελληνοϊταλικός αγωγός
Ήδη από το 2ο τρίµηνο του έτους 2008 είχαν ξεκινήσει οι ενέργειες για την αναθεώρηση της
απόφασης, όσο αφορά στην επιµήκυνση της χρονικής περιόδου χρηµατοδότησης της Μελέτης
Βασικού Σχεδιασµού αλλά και αλλαγές στην ακολουθία και το περιεχόµενο των επιµέρους
µελετών (κυρίως λόγω του γεγονότος εκπόνησης της Μελέτης τελικά σε µία φάση αντί των
τεσσάρων που ήταν η αρχική εκτίµηση). Η αποστολή της σχετικής επιστολής έγινε στο 2ο
τρίµηνο. Η θετική απόφαση της Ε.Ε αποστάλθηκε το 4ο τρίµηνο του 2008.
Η διαγωνιστική διαδικασία για την ανάθεση της µελέτης Βασικού Σχεδιασµού του έργου αλλά και
η εκπόνηση της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων εξελίσσεται κανονικά.
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3.2

Αγωγός South Stream

Έπειτα από την υπογραφή της ∆ιακρατικής συµφωνίας µεταξύ Ελλάδος και Ρωσίας, στις 29/4/2008, ο
∆.Ε.Σ.Φ.Α. έχει ήδη ξεκινήσει συνεργασία µε την GAZPROM για την αξιολόγηση του συγκεκριµένου
έργου. Ήδη έχουν αποσταλεί στην GAZPROM τεχνικά στοιχεία για την πιθανή όδευση του αγωγού
SOUTH STREAM εντός της ελληνικής επικράτειας, µε τελική απόληξη προς
την Ιταλία. Παράλληλα
έχει ξεκινήσει η υπογραφή των απαραίτητων κειµένων για την σύσταση κοινής Ελληνορωσικής
εταιρείας. Το ∆εκέµβριο του 2008 υπεγράφη η Συµφωνία Εµπιστευτικότητας.
3.3

Τερµατικός Σταθµός Υ.Φ.Α. στην Κρήτη

Εκπονήθηκε µελέτη προκαταρκτικού σχεδιασµού κατασκευής τερµατικού σταθµού Υ.Φ.Α., στην περιοχή
Κορακιάς του Νοµού Ηρακλείου. Τα αποτελέσµατα της µελέτης παρουσιάστηκαν τον Ιούλιο του 2008 σε
σύσκεψη του ΥΠΑΝ µε την παρουσία στελεχών της ∆.Ε.Η., της ΡΑΕ, και του ∆.Ε.Σ.Φ.Α..
Ανετέθη στην µελετητική εταιρεία MWKL η προετοιµασία των τευχών δηµοπράτησης για τον Βασικό
Σχεδιασµό του έργου. Βάσει του χρονοδιαγράµµατος αναµένεται να έχουν ολοκληρωθεί στα τέλη
Μαρτίου του 2009. Το πρώτο ολοκληρωµένο σχέδιο απεστάλη στο ∆.Ε.Σ.Φ.Α. στις 30/1/2009.
3.4

Εγκατάσταση 3ης δεξαµενής αποθήκευσης Υ.Φ.Α. στην Ρεβυθούσα
Εντός του Μαρτίου 2009, εγκρίθηκε η σκοπιµότητα εκπόνησης τεχνικοοικονοµικής µελέτης
(Feasibility Study) για τη 2η αναβάθµιση του τερµατικού σταθµού Υ.Φ.Α. της Ρεβυθούσας. Η
µελέτη θα περιλαµβάνει µεταξύ άλλων και την εγκατάσταση φόρτωσης βυτίων Υ.Φ.Α. στον
τερµατικό σταθµό της Ρεβυθούσας. Η µελέτη αναµένεται να έχει ολοκληρωθεί τον Ιούλιο του 2009.

4.

Υποστήριξη ΥΠ.ΑΝ. και συνεργασία σε θέµατα Φυσικού Αερίου
Τόσο το 2008 όσο και τα επόµενα έτη, η ∆Ρ.Ρ.Θ.&Σ.Σ. θα συνεχίσει να υποστηρίζει το υπουργείο σε
νοµοθετικά, ρυθµιστικά και τεχνικά θέµατα στον τοµέα του αερίου.
Στα πλαίσια αυτά, η ∆Ρ.Ρ.Θ.&Σ.Σ. συµµετείχε ενεργά στις διαπραγµατεύσεις που έγιναν εντός της
περιόδου αναφοράς σχετικώς µε το Τρίτο Ενεργειακό Πακέτο.

∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ∆ΡΑΣΗΣ ΕΤΟΥΣ 2009
Το Πρόγραµµα ∆ράσης της νεοσυσταθείσας ∆ραστηριότητας Τεκµηρίωσης για το έτος 2009 έχει ως κάτωθι:

•

Ολοκλήρωση σάρωσης παλαιάς αλληλογραφίας έργων 2ου Κ.Π.Σ.

•

Έναρξη σάρωσης τελευταίας αναθεώρησης παλαιών τεχνικών εγγράφων µε σκοπό την ψηφιακή
απεικόνισή τους αλλά και εξοικονόµηση χώρου αρχειοθέτησης.

•

Ολοκλήρωση της αναθεώρησης προδιαγραφής Υ.Π. για αρίθµηση εγγράφων και για Final
Documentation Packages. Αφορά την αναθεώρηση της προδιαγραφής Υψηλής Πίεσης µε στόχο την
ενοποίηση της απαιτούµενης κωδικοποίησης και τεκµηρίωσης όλων των έργων του Ε.Σ.Φ.Α. σε µία
προδιαγραφή.

•

∆ιαχείριση ηλεκτρονικών εγγράφων. Αφορά την ηλεκτρονική διαχείριση των
Συµβάσεων, Close Out Report, Μελετών.

Προδιαγραφών,
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•

Ολοκλήρωση της δηµιουργίας ηλεκτρονικού αρχείου Τελικών Τεχνικών Εγγράφων Έργων (Final
Documentation Packages). Αφορά την δηµιουργία καθώς και την διαχωρισµό των ηλεκτρονικών αρχείων
των έργων κατασκευής ανά κατηγορία Πίεσης Φυσικού Αερίου και ανά σύµβαση µε στόχο την εύκολη
ανιχνευσιµότητα της τεχνικής πληροφορίας αλλά και την εύκολη αποστολή της πληροφορίας στις
µονάδες της εταιρίας µειώνοντας τον χρόνο αποστολής.

•

Αρχειοθέτηση FDP έργων κατασκευής.

•

Έλεγχος παράδοσης βιβλίων επιθεώρησης και πιστοποιητικών συµβάσεων προµήθειας υλικών από την
Penspen. Αφορά όλες τις συµβάσεις προµήθειας υλικών του 3ου ΚΠΣ.

•

Ολοκλήρωση της διαδικασίας Αναθεώρησης των As-Built Σχεδίων και αποστολή τους στις περιφερειακές
µονάδες της εταιρίας.

•

Ολοκλήρωση των εργασιών της ηλεκτρονικής πρωτοκόλλησης, σκαναρίσµατος, δροµολόγησης και
επαναρχειοθέτησης όλων των εισερχοµένων και εξερχοµένων εγγράφων που δεν είχαν
πρωτοκολληθεί στο DOCMAN από ιδρύσεως του ∆.Ε.Σ.Φ.Α.

∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ
ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ - ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ
Α.Φ.Α.

ΑΓΩΓΟΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ

CNG:
Commissioning:
DCS:
EDG:
EETT:
EIM:
ESD:
FAT:
FTS:
G.I.S.:
LMR:
M.Σ.Σ.:
M/R :
POWER PLANT:
RTU:
SCADA:
TETRA:
TIE-IN:
ΒΜS:
ΜΕΚ-ΣΗΘ:

COMPRESSED NATURAL GAS
ΞΕΚΙΝΗΜΑ ΤΗΣ ΘΕΣΗΣ ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ Φ.Α.
DISTRIBUTED CONTROL SYSTEM
EMERGENCY DIESEL GENERATOR
ΕΘΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ & ΤΑΧΥ∆ΡΟΜΕΙΩΝ
ΕΘΝΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΜΕΤΡΟΛΟΓΙΑΣ
EMERGENCY SHUT - DOWN
FINAL ACCEPTANCE TEST
FIXED TELECOM SYSTEM
GEOGRAPHY INTERNATIONAL SYSTEM
LAND MOBILE RADIO
ΜΕΤΡΗΤΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΣΥΝΟΡΩΝ
METERING & REGULATING (Station)
ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΗΛΕΚΤΡΟΠΑΡΑΓΩΓΗΣ / ΣΥΜΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
REMOTE TERMINAL UNIT
SUPERVISORY CONTROL AND DATA ACQUISITION SYSTEM
TΕRRASTRIAL TRUNKED RADIO
ΣΥΝ∆ΕΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ Φ.Α. (“ψυχρή” - άνευ παρουσίας αερίου)
BORDER METERING STATION
ΜΗΧΑΝΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΚΑΥΣΗΣ - ΣΥΜΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ & ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ
ΜΕΣΗ ΠΙΕΣΗ (Σύστηµα)
ΣΤΑΘΜΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
THIRD PARTY ACCESS
ΥΓΙΕΙΝΗ –ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΥΨΗΛΗ ΠΙΕΣΗ (Σύστηµα)

Μ.Π.:
Σ.Π.Η.Ε.:
ΤΡΑ:
Υ.Α.Ε.:
Υ.Π.:
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1.

Θέµατα Ροής Αερίου
•
•
•
•
•

2.

Οργάνωση και δροµολόγηση πιστοποίησης εργαστηρίου µετρολογίας (πίεση, διαφορική πίεση)
κατά ISO 17025 (αξιοποίηση συµβουλευτικών υπηρεσιών PRIORITY & EIM).
Μελέτη αναβάθµισης µετρητικού εξοπλισµού και αξιολόγηση απόδοσης χρωµατογράφων του
χηµείου της Ρεβυθούσας σε συνεργασία µε την ΑΒΒ. Σχετική εκπαίδευση από ειδικό τεχνικό.
Αναθεώρηση Σχεδίου Απόρριψης Φορτίου
Σύνταξη µελέτης για την εκτίµηση χρήσης Υ.Φ.Α. στο Ε.Σ.Φ.Α µετά την τροφοδότηση των µονάδων
ΑτΕ και Motor Oil
Σύνταξη ετήσιου Σχεδίου Εξισορρόπησης Φορτίου

Θέµατα Λειτουργίας - Συντήρησης
Ανατολική Ελλάδα
Κ Λ& Σ Βιστωνίδας Ξάνθης
•
Αύξηση ροής από ΒΜΣ Κήπων και αποκατάσταση Wdp
•
Σύνδεση βιοµηχανίας Royal στο δίκτυο ΜΠ Ξάνθης
•
Tie-in δικτύου Καβάλας
•
Tie-in M/R Ξάνθης
Βόρεια Ελλάδα
Κ Λ& Σ Σιδηροκάστρου Σερρών
•
Θέση σε λειτουργία νέου M/R Σερρών
•
Μεταφορά Τemporary σταθµού Σερρών σε Καρδίτσα
•
Τοποθέτηση και λειτουργία της by-pass γραµµής του σταθµού.
•
Σύνδεση νέων βιοµηχανικών πελατών (ΜΕΤΡΟΝ ΑΥΤΟΜ.)
Κ Λ& Σ Ν. Μεσηµβρίας Θεσσαλονίκης
•
Σύνδεση βιοµηχανίας ΚΕΒΕ δίκτυο Μ.Π. Νέα Σάντα
•
Σύνδεση βιοµηχανίας PRECONSTRUCTA & MODA CABINA δίκτυο Μ.Π. Κιλκίς
•
Σύνδεση βιοµηχανίας ALUFONT στο δίκτυο Μ.Π. Κιλκίς.
Κεντρική Ελλάδα
Κ Λ& Σ Αµπελιάς Φαρσάλων
•
Tie-in κλάδου Μ.Π. νοσοκοµείου Λαµίας
•
Gas in νέου κλάδου Καρδίτσας - Τρικάλων
•
Τοποθέτηση MR Καρδίτσας και θέση σε λειτουργία
•
Τοποθέτηση MR Τρικάλων
•
Αποκατάσταση βλαβών του πρανούς Αντινίτσας.
Νότια Ελλάδα
Κ Λ& Σ Πατήµατος Ελευσίνας
•
Έναρξη λειτουργίας Μ ΑdG
•
Έναρξη λειτουργίας Μ Μotor-oil

Καθοδική & Αντικεραυνική Προστασία Εγκαταστάσεων Φ.Α.
•
Εγκατάσταση συστήµατος τηλεποπτείας στους
Αλεξανδρούπολη

νέου

αγωγούς

Μαυρονέρι-Αντίκυρα
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&

Commissioning καθοδικής προστασίας νέου κλ. Υ.Π. Καρδίτσας – Τρικάλων
Commissioning καθοδικής προστασίας νέου κλ. Μ.Π. Κατερίνης

•
•
3.

Θέµατα Υ.Φ.Α.
Ολοκληρώθηκε η εγκατάσταση του νέου εξοπλισµού της αναβάθµισης του σταθµού Υ.Φ.Α.
Πραγµατοποιήθηκε η δοκιµή λειτουργίας της νέας δυναµικότητας στα 1.000 και 1.250m3/h της
εγκατάστασης Υ.Φ.Α. υπό ορισµένες προϋποθέσεις.
Ξεκίνησε το νέο έργο για την ανέγερση της µονάδας ΜΕΚ-ΣΗΘ
Προετοιµάστηκε και ολοκληρώθηκε η επιθεώρηση του Σταθµού Υ.Φ.Α. από την British Gas όσο
αφορά τον ελλιµενισµό και εκφόρτωση πλοίων Υ.Φ.Α.
Πραγµατοποιήθηκαν 29 παραλαβές φορτίων Υ.Φ.Α. και συνολικής ποσότητας 1.877.523 m3 Υ.Φ.Α.
ή 1.084.345.783 Νm3 Φ.Α (1,084 bcm).
Στην εγκατάσταση Υ.Φ.Α. ελλιµενίστηκαν πλοία δυναµικότητας µεγαλύτερης των 130.000m3 και
πραγµατοποιήθηκε µερική εκφόρτωση αυτών.
Κατεργάσθηκαν, αεριοποιήθηκαν και εστάλησαν στο Ε.Σ.Μ.Φ.Α 1.054.809.887 Nm3 Φ.Α.

•
•
•
•
•
•
•

Η εγκατάσταση Υ.Φ.Α. κατάφερε να καλύψει αιχµές ζήτησης Φ.Α. του Ε.Σ.Μ.Φ.Α έως και 950m3/h
Υ.Φ.Α. ή 551.000 Nm3/h.

•

Ετήσιο Κόστος Λειτουργίας εγκατάστασης Υ.Φ.Α.
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ

43%

Ι∆ΙΟΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ
10%

ΒΟΗΘΗΤΙΚΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
ΣΤΑΘΕΡΟ ΚΟΣΤΟΣ

4%

12%

ΑΠΩΛΕΙΕΣ ΠΥΡΣΟΥ

4%

27%

4.

Θέµατα Ασφαλείας, Υγιεινής-Προστασίας Περιβάλλοντος
•
FDP (Τελικά Τεχνικά Έγγραφα Έργων)
Έκλεισαν και υπογράφτηκε πρωτόκολλο παραλαβής
- Αγωγός Υ.Π. Μαυρονέρι – Αντίκυρα
Ελέγχθησαν και είναι έτοιµα προς υπογραφή
- Αγωγός Υ.Π. Κορίνθου
- Αγωγός Μ.Π. και Χ.Π. στο Κιλκίς
- Αγωγός Μ.Π. και Χ.Π. στην ∆ράµα
- Αγωγός Μ.Π. και Χ.Π. στην Κοµοτηνή
•
GIS (δηµιουργία, εισαγωγή στοιχείων)
Έχουν δοθεί ηλεκτρονικά αρχεία και στοιχεία (διευθύνσεις URL των εγγράφων) για τον κεντρικό
αγωγό και τους κλάδους Υ.Π. µε σκοπό την ολοκλήρωση της περιγραφικής πληροφορία του
συστήµατος G.I.S.
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•
•
•
•
•

•

•

Σχεδιασµός και Εφαρµογή από τον Μάιο του 2008 του Ενιαίου Συστήµατος ∆ιαχείρισης Υγιεινής &
Ασφάλειας στην Εργασία (OHSAS 18001) σε όλες τις εγκαταστάσεις του ∆.Ε.Σ.Φ.Α.
Σχεδιασµός του Ενιαίου Συστήµατος ∆ιαχείρισης Ποιότητας (ISO 9001) σε όλες τις εγκαταστάσεις
του ∆.Ε.Σ.Φ.Α.
Προετοιµασία φακέλου προς το ΥΠΕΧΩ∆Ε δέσµευσης δικαιωµάτων αεριών ρύπων.
Προετοιµασία σύµβασης για την παρακολούθηση της παραγωγής των αεριών ρύπων θερµοκηπίου
στις εγκαταστάσεις του τερµατικού σταθµού υγροποιηµένου αερίου
(Υ.Φ.Α.) Συµβάντα - Είδος περιστατικού & Αριθµός :
Σοβαρότητας 5 (εργατικό) : 0, Σοβαρότητας 4 : 0, Σοβαρότητας 3 : 4 Σοβαρότητας 2 (παρ’
ολίγον) : 6
Ολοκλήρωση µελέτης αναβάθµισης (σύµβαση ADVANTICA) της πίεσης λειτουργίας του
συστήµατος µεταφοράς υψηλής πίεσης φυσικού αερίου µε αποτέλεσµα την ασφαλή µεταφορά
µεγαλύτερων ποσοτήτων φυσικού αερίου στο υπάρχον σύστηµα µεταφοράς. Η µελέτη έγινε από
την ADVANTICA. Το τµήµα εκπόνησε τον έλεγχο/σχολιασµό/επεξηγηµατικές ερωτήσεις και
οργάνωση παρουσίασης της µελέτης στις Γεν. ∆/σεις Μεταφοράς και Έργων στα αρµόδια τµήµατα.
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.
∆3/11346/30.6.2003-ΦΕΚ 963/Β/15.7.2003)», και στην Τεχνική Επιτροπή Φ.Α. 84 του ΕΛΟΤ.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ∆ΡΑΣΗΣ ΕΤΟΥΣ 2009
1.

Θέµατα Ροής Αερίου
•
•
•
•

2.

Μελέτες αναβάθµισης συστήµατος SCADA πεδίου και συστήµατος Σταθερών Τηλεπικοινωνιών
Εκπαίδευση του προσωπικού µέσω εξειδικευµένων σεµιναρίων και συνεδρίων σε θέµατα
τηλεπικοινωνιών και SCADA που σχετίζονται µε τα αντίστοιχα συστήµατα του ∆ΕΣΦΑ.
Σύνταξη αναλυτικής έκθεσης χαρακτηριστικών λειτουργίας ΕΣΦΑ και ασφάλειας εφοδιασµού.
Ολοκλήρωση της αναβάθµισης του λογισµικού προσοµοίωσης δικτύου σε πραγµατικό χρόνο.

Θέµατα Λειτουργίας – Συντήρησης
Αναβάθµιση–επέκταση υφιστάµενων εγκαταστάσεων και συστηµάτων του Ε.Σ.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 Ε.Σ.Φ.Α.
Έλεγχος µονωτικών συνδέσµων στον κύριο αγωγό µεταφοράς

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

Η εγκατάσταση 3ης γραµµής αερίου και διατάξεων στο σταθµό ρύθµισης Α. Λιοσίων, έργο
του 2008, προγραµµατίζεται στις αρχές του 2009
Ολοκλήρωση επέκτασης δυναµικότητας σταθµού Μέτρησης Αγ.Τριάδος στην Β’ Φάση
σχεδιασµού

Αύξηση δυναµικότητας σταθµού εν όψει της αναβάθµισης των εγκαταστάσεων του Υ.Φ.Α
Κατασκευή νέου βανοστασίου Ε.Σ.Φ.Α για την τροφοδότηση του σταθµού Μ/R MPTS Θήβας και
την εξασφάλιση εκατέρωθεν παροχής στην Μονάδα ηλεκτροπαραγωγής «ΗΡΩΝ»
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Αύξηση δυναµικότητας µετρητικού σταθµού «ΗΡΩΝ», εν όψει της αναβάθµισης των
εγκαταστάσεων του.



Παραλαβή επεκτάσεων και έναρξη λειτουργίας επεκτάσεων του Ε.Σ.Φ.Α
Κατά την περίοδο του έτους 2009, σύµφωνα µε το πρόγραµµα ανάπτυξης και την πρόοδο των εργασιών
των νέων έργων, η ∆ΛΣ θα έχει να παραλάβει και να θέσει σε λειτουργία τα ακόλουθα νέα τµήµατα του
Ε.Σ.Φ.Α
Τµήµα Νοτίου Ελλάδος

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

Παραλαβή και ενεργοποίηση του νέου σταθµού µέτρησης και ρύθµισης (70/19 bar) Θήβας

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

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

Παραλαβή και ενεργοποίηση σταθµού Μέτρησης και Ρύθµισης (70/19 bar) - τροφοδοσίας
δικτύου Μέσης Πίεσης περιοχής Λαµίας
Τµήµα Βορείου Ελλάδος - (ΚΛΣ Ν. Μεσήµβριας)

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

της

(ΚΛΣ Σιδηροκάστρου)

Εγκατάσταση και παραλαβή νέου συστήµατος Μέτρησης Μετρητικού Συνόρων
Σιδηροκάστρου (αναβάθµιση του υπάρχοντος)
Τµήµα Βορειοανατολικής Ελλάδος

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

Παραλαβή και ενεργοποίηση σταθµού Μέτρησης και Ρύθµισης (70/19 bar) - τροφοδοσίας
δικτύου Μέσης Πίεσης περιοχής Αλεξανδρούπολης.
Τµήµα Σταθµού Ανεφοδιασµού Λεωφορείων (ΣΑΛΦΑ)

3.

Θέµατα Λειτουργίας ΥΦΑ
•
•
•
•
•

4.

Συντήρηση και Λειτουργία των Σταθµών ΣΑΛΦΑ Ι και ΣΑΛΦΑ ΙΙ σύµφωνα µε τη σύµβαση
παροχής υπηρεσιών SLA-0002 µεταξύ ∆.Ε.Σ.Φ.Α – ∆ΕΠΑ

Παραλαβή και λειτουργία της νέας µονάδας ΜΕΚ-ΣΗΘ 15,5 MW
Αναθεώρηση των ∆ιαδικασιών της Εγκατάστασης ΥΦΑ, όσο αφορά τις τεχνικές προδιαγραφές
προσέγγισης πλοίων και την χρήση των ρυµουλκών.
Αντικατάσταση της τσαµαδούρας πρόσδεσης των ρυµουλκών επιφυλακής.
Υλοποίηση του έργου SAP PM για το ΥΦΑ
Αναβάθµιση του DCS του σταθµού ΥΦΑ

Θέµατα Έργων Ενεργού Ε.Σ.Φ.Α.
•

∆ιαχείριση/ επίβλεψη εργασιών σύµβασης συντήρησης συστήµατος µεταφοράς φυσικού αερίου
 Ολοκλήρωση εργασιών µετατόπισης αγωγού 14΄΄ στα ΕΛ.ΠΕ. λόγω διευθέτησης κοίτης
χειµάρρου Αγ. Γεωργίου (σε εξέλιξη).
Έργο αντιστήριξης πρανούς σταθµού M/R AdG
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•
•

•

•
•
•

Σύνδεση M/R Κοσµίου µε ενεργό αγωγό φ.α. 24΄΄ µέσω εν θερµώ διάτρησης
∆ιάφορα έργα συντήρησης κτιριακών εγκαταστάσεων
∆ιάφορα έργα συντήρησης, επισκευών, αποκατάστασης ζώνης δουλείας αγωγού , προστασίας
αγωγών σε διελεύσεις από ρέµατα κλπ
Προετοιµασία τευχών και δηµοπράτηση νέας σύµβασης τεχνικής υποστήριξης συστήµατος
µεταφοράς φυσικού αερίου.
∆ιαχείριση / επίβλεψη εργασιών σύµβασης συντήρησης σταθµού ΥΦΑ
Ολοκλήρωση µελέτης και κατασκευή Κέντρου εκπαίδευσης πυρόσβεσης (σε εξέλιξη)
Αντικατάσταση χαλύβδινων σωλήνων cement-lined των δικτύων προσαγωγής θαλασσινού
νερού στους Αεριοποιητές ΥΦΑ A, B, & C µε σωλήνες GRP (σε εξέλιξη)
Ολοκλήρωση διαγωνισµού νέας σύµβασης τεχνικής υποστήριξης ΥΦΑ και ∆ιαχείριση / επίβλεψη
εργασιών νέας σύµβασης
Κατασκευή έργου προστασίας πρανών αιγιαλού
∆ιάφορα έργα συντήρησης / επισκευών κτιρίων και εγκαταστάσεων.
∆ιαχείριση / επίβλεψη σύµβασης ∆.ΕΠ.Α για προµήθεια σταθµών µέσης και χαµηλής πίεσης.
∆ιαχείριση / παρακολούθηση εµπλοκών δικτύων ∆.ΕΠ.Α. Παροχή στοιχείων, έλεγχος µελετών
τρίτων, τεχνική υποστήριξη και καθοδήγηση των επιβλέψεων
∆ιαχείριση/ επίβλεψη σύµβασης ∆.ΕΠ.Α. για τεχνική υποστήριξη δικτύων διανοµής
o
o
o

•
•

Έργα τροφοδότησης βιοµηχανικών πελατών και επεκτάσεις δικτύων διανοµής
Έργα µετατόπισης δικτύων διανοµής λόγω εµπλοκών µε έργα τρίτων
Έργα συντήρησης / επισκευών ενεργών δικτύων διανοµής

Έλεγχος µελετών, επίβλεψη κατασκευής, επιθεώρηση εσωτερικών εγκαταστάσεων βιοµηχανικών
πελατών.
∆ιερεύνηση δυνατότητας σύνδεσης και κοστολόγηση εργασιών για πιθανούς µελλοντικούς
βιοµηχανικούς πελάτες ∆.ΕΠ.Α.

∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ
∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
1.

∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
Κατά την εταιρική χρήση 1.1.2008 – 31.12.2008, και για το σύνολο των εργαζοµένων στην Εταιρεία, ήτοι
270 άτοµα, η ∆ιεύθυνση ∆ιοικητικού & Ανθρώπινου ∆υναµικού εκτέλεσε όλες τις τρέχουσες εργασίες
που αφορούν σε θέµατα µισθοδοσίας προσωπικού, θέµατα ασφάλισης προσωπικού, θέµατα εργατικών
διαφορών, σχέσεων µε Ο.Α.Ε.∆. – Ασφαλιστικά Ταµεία – Επιθεωρήσεις Εργασίας – Υπουργείο
Εργασίας, θέµατα παροχών στο προσωπικό, έκδοσης αναφορών / reports, παροχή στοιχείων
προσωπικού σε Αρχές, Υπηρεσίες καθώς και σε ∆ιευθύνσεις της Εταιρίας µας.
Ασχολήθηκε µε έκτακτα θέµατα όπως οι αποχωρήσεις 3 υπαλλήλων, η συνταξιοδότηση ενός υπαλλήλου,
οι εισηγήσεις για το Υπηρεσιακό Συµβούλιο και εισηγήσεις για την απόσπαση 2 υπαλλήλων και την
µετάταξη 1 υπαλλήλου.
∆ιαχειρίστηκε 11 συµβάσεις που αφορούν σε παροχή υπηρεσιών µέσω τρίτων.
Κατά την ανωτέρω περίοδο διοργανώθηκαν προγράµµατα κατάρτισης & επιµόρφωσης του προσωπικού
εκ των οποίων 50 αφορούσαν σε ατοµικές συµµετοχές σε 53 προγράµµατα και 25 συµµετοχές
αφορούσαν σε 5 ενδοεπιχειρησιακά σεµινάρια. Αξιοποιήθηκε η δυνατότητα επιδότησης της εκπαίδευσης
από το πρόγραµµα Λ.Α.Ε.Κ. 0,45% του Ο.Α.Ε.∆.
Η Εταιρεία µας συµµετείχε στη ∆.Ε.Θ. 2008, έκανε διαφηµιστικές καταχωρήσεις σε εφηµερίδες και
περιοδικά, διοργάνωσε 2 συνέδρια και συµµετείχε σε άλλα 2.
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Επίσης διεκπεραιωθήκαν όλα τα ταξίδια του προσωπικού της Εταιρείας, πραγµατοποιήθηκε η ετήσια
εκδροµή για το προσωπικό καθώς και η Χριστουγεννιάτικη γιορτή για τα παιδιά των εργαζοµένων.
2.

ΘΕΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
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 την υποστήριξη (εποπτεία καλής
λειτουργίας, συντήρηση, αποκατάσταση προβληµάτων, βοήθεια χρηστών) των πληροφοριακών
εφαρµογών και του πληροφοριακού εξοπλισµού του ∆.Ε.Σ.Φ.Α. Κατά το εν θέµατι διάστηµα η Εταιρεία
παρείχε υπηρεσίες πληροφορικής και στην ∆.ΕΠ.Α.

3.

ΘΕΜΑΤΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
Κατά τη διάρκεια του χρονικού διαστήµατος από 01.01.2008 έως και 31.12.2008, δροµολογήθηκαν 71
νέοι διαγωνισµοί εκ των οποίων 44 έχουν ολοκληρωθεί και έχουν υπογραφεί οι αντίστοιχες συµβάσεις
που συµπεριλαµβανοµένων των προσαρτηµάτων έχουν αξία €22.000.000, 2 έχουν ακυρωθεί και 25
είναι σε εξέλιξη.
Επίσης διεκπεραιώθηκαν 1.000 αιτήσεις αγοράς συνολικής αξίας €7.200.000.
4.

ΘΕΜΑΤΑ ∆ΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Εταιρικό Έντυπο Απολογισµού 2007
Εταιρικό Ένθετο για τα ηµερολόγια 2009
Οργάνωση και Επιµέλεια εκθεσιακού χώρου για την 73η ∆ΕΘ και επιµέλεια διαµονής Στελεχών
Οργάνωση Ευρωπαϊκού Συνεδρίου της ∆ιεύθυνσης Ασφάλειας Υγιεινής, Περιβάλλοντος &
Ποιοτικού Ελέγχου, «Naturalhy Project Meeting» µε τη συµµετοχή 12 χωρών
Οργάνωση Συνεδρίου «16th Dispatching Meeting» της ∆/νσης ∆ραστηριότητας Μεταφοράς και
εκπροσώπους Βαλκανικών Χωρών και Ρωσίας
Επιµέλεια δικτυακού τόπου ∆.Ε.Σ.Φ.Α.
Οργάνωση και επιµέλεια συνάντησης γνωριµίας µε τους διαπιστευµένους δηµοσιογράφους του
Υπουργείου Ανάπτυξης µε τη συµµετοχή της πολιτικής ηγεσίας του ΥΠ.ΑΝ.
Επιµέλεια και οργάνωση φιλοξενίας συνεργατών
Επιµέλεια φιλοξενίας µαθητών, φοιτητών και εταιρειών στο Κέντρο Λειτουργίας και Συντήρησης
Νότιας Ελλάδας και στις εγκαταστάσεις του Υ.Φ.Α. στη νήσο Ρεβυθούσα
Επιµέλεια και Οργάνωση δηµιουργίας εταιρικού video
Επικοινωνία µε τρίτους φορείς και υπουργεία
Επιµέλεια χορηγιών
Οργάνωση και επιµέλεια διαφηµιστικής προβολής της Εταιρείας (διαφηµιστικές καταχωρήσεις,
company profile, δελτία τύπου, κ.λ.π.)
Επιµέλεια επιχειρησιακών δώρων και προωθητικού υλικού
∆ιαχείριση επαφών µε Μ.Μ.Ε.
Επιµέλεια φιλοξενίας Μελών ∆ιοικητικού Συµβουλίου
Επιµέλεια φιλοξενίας εργαζοµένων από τα περιφερειακά γραφεία
Ανανέωση δικτυακού τόπου σχετικά µε τις εκδηλώσεις, εγκαίνια, δελτία τύπου, εταιρική κοινωνική
ευθύνη
Έκθεση Πεπραγµένων για την Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη ∆.Ε.Σ.Φ.Α.
Επιµέλεια συσκέψεων / συναντήσεων ∆ιοίκησης
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•

•
•
•

Επιµέλεια οργάνωσης και συµµετοχή στην εκδήλωση της ∆ιεύθυνσης Ασφάλειας, Υγιεινής,
Περιβάλλοντος & Ποιοτικού Ελέγχου για την Παγκόσµια Ηµέρα Εθελοντικού Καθαρισµού των
Ακτών
Έντυπο ολοκλήρωσης εργασιών κατασκευής αγωγού υψηλής πίεσης ∆υτικής Θεσσαλίας
Επιµέλεια εκθεσιακού χώρου και οργάνωση συµµετοχής στο διεθνές συνέδριο για την ενέργεια µε
τίτλο «The Athens Summit 2008»
Οργάνωση συµµετοχής στο συνέδριο «4th Emerging Energy Summit»

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ∆ΡΑΣΗΣ 2009
1.

∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
Κατά την εταιρική χρήση 01.01.2009 – 31.12.2009 προβλέπεται να πραγµατοποιηθούν, εκτός των
τρεχουσών εργασιών και δράσεων των Τµηµάτων που απαρτίζουν την ∆∆Α∆, και τα παρακάτω:
•

Οι επιµέρους ανάγκες της Εταιρίας για παροχή υπηρεσιών διοικητικής & τεχνικής υποστήριξης θα
εξακολουθήσουν να καλύπτονται µέσω συµβάσεων παροχής υπηρεσιών µε εταιρείες διάθεσης
εξωτερικών συνεργατών.

•

Μέχρι το τέλος Αυγούστου 2009 θα ολοκληρωθούν οι διαπραγµατεύσεις µε το Σ.Ε.∆.Ε.Σ.Φ.Α. για
την κατάρτιση νέας Επιχειρησιακής Συλλογικής Σύµβασης Εργασίας για τους όρους αµοιβής και
εργασίας του προσωπικού µε σύµβαση εξηρτηµένης εργασίας µε το ∆.Ε.Σ.Φ.Α. για το έτος 2009.

•

Εντός του 2009 σχεδιάζεται η επέκταση του πληροφοριακού συστήµατος SAP/R3 εκτός του
βασικού αρχείου εργαζοµένων, στην µισθοδοσία προσωπικού, στην ωροµέτρηση, στις παροχές
προσωπικού καθώς και στο travel management. Επίσης σχεδιάζεται η ανάπτυξη πληροφοριακού
συστήµατος για την ∆ιαχείριση των Παγίων της Εταιρείας (ηλεκτρονικοί υπολογιστές,
φωτοτυπικά, έπιπλα κλπ).

Εντός του 2009 προβλέπεται να διοργανωθεί και να ολοκληρωθεί ενδοεπιχειρησιακό πρόγραµµα
κατάρτισης των υπαλλήλων της Εταιρίας σε λειτουργικά προγράµµατα καθώς σε προγράµµατα
ανάπτυξης δεξιοτήτων.
2.

3.

ΘΕΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ


Εντός του 2009 θα συνεχιστεί η Παροχή Υπηρεσιών προς τη ∆.Ε.Π.Α. (IT SLA)



Προγραµµατίζεται η περαιτέρω ανάπτυξη της ήδη αναβαθµισµένης τελευταίας έκδοσης του
συστήµατος SAP ECC 6.0 για τις ακόλουθες εφαρµογές: οικονοµικής διαχείρισης έργων,
διαχείρισης συµβάσεων, προϋπολογισµού / απολογισµού εταιρείας για το οικονοµικό έτος,
διαχείρισης ταξιδιών, διαχείρισης ωροσήµανσης εργαζοµένων και αιτήσεων άδειας εργαζοµένων.

ΘΕΜΑΤΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
Για το 2009 προβλέπεται η ολοκλήρωση των 25 εν εξελίξει διαγωνισµών και, σε ανταπόκριση των
αναγκών τις εταιρείας (όπως αυτές θα προκύψουν και θα δροµολογηθούν προς τη ∆/νση Προµηθειών)
εκτιµάται η δροµολόγηση 60 νέων διαγωνισµών, η υπογραφή των σχετικών συµβάσεων, καθώς και η
έκδοση περί των 800 Εντολών Αγοράς (συνολικά για Τεχνικές και ∆ιοικητικές προµήθειες).
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Επιπλέον προβλέπεται η ολοκλήρωση του νέου Κανονισµού Προµηθειών και Έργων του ∆.Ε.Σ.Φ.Α.
4.

ΘΕΜΑΤΑ ∆ΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ

•
•
•
•
•
•
•

Εταιρικό Έντυπο Απολογισµού 2008
Εταιρικό Έντυπο Βιώσιµης Ανάπτυξης
Επιµέλεια εκδήλωσης δενδροφύτευσης στην περιοχή Βαρέα της Πάχης Μεγάρων, στα πλαίσια της
περιβαλλοντικής δράσης της Εταιρείας
Οργάνωση και Επιµέλεια εκθεσιακού χώρου 74ης ∆ΕΘ και επιµέλεια διαµονής Στελεχών
Οργάνωση και επιµέλεια συνάντησης γνωριµίας µε τους διαπιστευµένους δηµοσιογράφους του
Υπουργείου Ανάπτυξης και τη πολιτική ηγεσία του ΥΠ.ΑΝ.
Επιµέλεια φιλοξενίας Μελών ∆.Σ.
Οργάνωση του Προγράµµατος «Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη»

Το Πρόγραµµα ∆ράσης για το έτος 2009, όσον αφορά την οργάνωση φιλοξενίας, συνεδρίων, εγκαινίων δεν είναι
δυνατόν ακριβώς να καταγραφεί γιατί εξαρτάται από τις εκάστοτε ανάγκες των ∆ιευθύνσεων ∆ραστηριότητας της
Εταιρείας.
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
1.

Οικονοµικά αποτελέσµατα
Για τη σύνταξη των Οικονοµικών Καταστάσεων κατά την δεύτερη εταιρική χρήση, (01.01.2008–
31.12.2008) εφαρµόστηκαν πιστά τα ∆ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης (∆.Π.Χ.Π.),
καθώς και η ισχύουσα Φορολογική Νοµοθεσία.
Τα ίδια κεφάλαια της δεύτερης εταιρικής χρήσης (01-01-08 έως 31-12-08) ανέρχονται σε 672.876 χιλ
.Ευρώ έναντι 666.536 χιλ. Ευρώ της πρώτης εταιρικής χρήσης .
Τα κέρδη της υπόψη χρήσης προ φόρων σύµφωνα µε τα ∆.Π.Χ.Π (IFRS) ανήλθαν σε 26.298,08 χιλιάδες
Ευρώ.
Τα συνολικά έσοδα της εταιρίας κατά την δεύτερη εταιρική χρήση ανήλθαν σε 155.157,01 αναλυόµενα
ως εξής:
•

Το κύριο έσοδο από τη χρήση του Ε.Σ.Φ.Α. (τέλος διέλευσης) ανήλθε σε 120.717,95χιλ. Ευρώ. Το
έσοδο για εξισορρόπηση φορτίου ανήλθε σε 17.888,97χιλ. Ευρώ το οποίο αντισταθµίζεται µε
αντίστοιχο κόστος στα οργανικά έξοδα της εταιρίας. Τα έσοδα από τις µη ρυθµιζόµενες
υπηρεσίες και τα οποία ενδεικτικά είναι υπηρεσίες για τη λειτουργία και συντήρηση δικτύων
διανοµής µέσης και χαµηλής πίεσης , υπηρεσίες για τη λειτουργία και συντήρηση σταθµών
ανεφοδιασµού οχηµάτων κ.λ.π. ανήλθαν σε 5.395,10χιλ. Ευρώ. Τα λοιπά έσοδα όπως έσοδα από
ανάκτηση εξόδων δηµοσιεύσεων, από πιστωτικούς τόκους τοποθέτησης διαθεσίµων κ.λ.π.
ανήλθαν σε 4.346,75χιλ. Ευρώ. Τα ανόργανα έσοδα της εταιρίας ανήλθαν σε 6.808,24χιλ. Ευρώ.

Τα περιουσιακά στοιχεία και οι απαιτήσεις / υποχρεώσεις µεταβλήθηκαν σε σχέση µε τα αντίστοιχα
κονδύλια της χρήσης 2007 ως εξής:
•

Οι νέες επενδύσεις σε πάγια περιουσιακά στοιχεία ανήλθαν σε 55.643χιλ. Ευρώ έναντι
147.291χιλ. Ευρώ του 2007. Τα αποθέµατα µειώθηκαν κατά 2.813χιλ. Ευρώ, οι απαιτήσεις
αυξήθηκαν κατά 13.811χιλ. Ευρώ, τα διαθέσιµα αυξήθηκαν κατά 16.632χιλ. Ευρώ και οι
υποχρεώσεις αυξήθηκαν κατά 39.124χιλ. Ευρώ.
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Στα τέλη του 2008 ξεκίνησε η ανάπτυξη της λογιστικής των δραστηριοτήτων ήτοι της παρακολούθησης
των αποτελεσµάτων ανά δραστηριότητα µέσω του νέου αναβαθµισµένου
µηχανογραφικού
περιβάλλοντος (SAP.6), προκειµένου να καλυφθούν οι απαιτήσεις του ν.3428/05. Οι εργασίες της
εφαρµογής θα ολοκληρωθούν µέχρι το ∆εκέµβριο του 2009.
2.

∆ιαχείριση κινδύνων
2.1

Κίνδυνος επιτοκίων
Ο κίνδυνος διακύµανσης των επιτοκίων προέρχεται κυρίως από µακροπρόθεσµες και
βραχυπρόθεσµες δανειακές υποχρεώσεις. Η ∆ιοίκηση παρακολουθεί σε συνεχή βάση τις
διακυµάνσεις των επιτοκίων και τις χρηµατοδοτικές ανάγκες της Εταιρείας.

2.2

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.

2.3

Πιστωτικός κίνδυνος
Ο πιστωτικός κίνδυνος περιορίζεται στα χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία (χρηµατικά
διαθέσιµα, πελάτες και λοιπές απαιτήσεις).
Η Εταιρεία ελέγχει διαρκώς τις απαιτήσεις της καθώς µοναδικός πελάτης της είναι η µητρική της
εταιρία ∆.ΕΠ.Α. Α.Ε.

2.4

Κίνδυνος ρευστότητας
Ο κίνδυνος ρευστότητας διατηρείται σε χαµηλά επίπεδα, µέσω της διαθεσιµότητας επαρκών
ταµειακών διαθεσίµων και πιστωτικών ορίων.

ΑΡΙΘΜΟ∆ΕΙΚΤΕΣ ΕΤΟΥΣ 2008
Α.

ΑΡΙΘΜΟ∆ΕΙΚΤΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ

∆ΙΑΡΘΡΩΣΕΩΣ
ΧΡΗΣΗ 2008
(σε χιλ. ΕΥΡΩ)

ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

1

ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ

107.666
=

1.328.712

=

8,10%

O αριθµοδείκτης αυτός απεικονίζει την αναλογία των κεφαλαίων που έχουν διατεθεί στο κυκλοφορούν ενεργητικό.
Ι∆ΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ

2

ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

672.876
=

655.836

=

102,60%

=

55,38%

O αριθµοδείκτης αυτός απεικονίζει την οικονοµική αυτάρκεια της οικονοµικής µονάδος
Ι∆ΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ

3

ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

672.876
=

1.214.983

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.
4

ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

107.666

=

128,31%
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ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

=

83.911

O αριθµοδείκτης αυτός απεικονίζει την γενική ρευστότητα της οικονοµικής µονάδας.
ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ (-) ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ

5

ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

91.601
=

83.911

=

109,16%

=

98,93%

=

49,89%

O αριθµοδείκτης αυτός απεικονίζει την άµεση ρευστότητα της οικονοµικής µονάδας.
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΤΑΜΕΙΑΚΕΣ ΡΟΕΣ

6

ΒΡΑΧ/ΜΑ ∆ΑΝΕΙΑ (+) ΧΡΗΜ/ΚΟ ΚΟΣΤΟΣ

44.015
=

44.489

O αριθµοδείκτης αυτός απεικονίζει το ποσοστό της εξυπηρέτησης των δανείων µε ίδιους πόρους.
Οι αριθµοδείκτες 1-6 θεωρούνται καλοί όταν είναι > 1
∆ΑΝΕΙΣΜΟΣ

7

Ι∆ΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ

335.716
=

672.876

O αριθµοδείκτης αυτός απεικονίζει την σχέση των δανείων προς τα ίδια κεφάλαια της οικονοµικής µονάδας.
Ο αριθµοδείκτης είναι καλός όταν είναι ≤ 1
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΚΙΝΗΣΕΩΣ

8

ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

23.755
=

107.666

=

22,06%

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.

ΑΡΙΘΜΟ∆ΕΙΚΤΕΣ ΑΠΟ∆ΟΣΕΩΣ ΚΑΙ ΑΠΟ∆ΟΤΙΚΟΤΗΤΑΣ
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ

9

ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

26.298
=

144.179

=

18,24%

=

3,91%

=

35,37%

O αριθµοδείκτης αυτός απεικονίζει την απόδοση της οικονοµικής µονάδος.
Ο αριθµοδείκτης θεωρείται καλός όταν είναι >7%
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ

10

Ι∆ΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ

26.298
=

672.876

=

144.179

O αριθµοδείκτης αυτός απεικονίζει την αποδοτικότητα των ιδίων κεφαλαίων
Ο αριθµοδείκτης θεωρείται καλός όταν είναι >10%
ΜΙΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

11

ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

51.003

O αριθµοδείκτης αυτός απεικονίζει το ποσοστιαίο µέγεθος του µικτού κέρδους επί των συνολικών πωλήσεων.
ΜΙΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

12

ΚΟΣΤΟΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

51.003
=

93.176

=

54,74%

=

21,43%

=

109,58%

O αριθµοδείκτης αυτός απεικονίζει το ποσοστιαίο µέγεθος του µικτού κέρδους επί του κόστους πωλήσεων.
ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

144.179
=
Ι∆ΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ
672.876
O αριθµοδείκτης αυτός απεικονίζει την ανακύκλωση των ιδίων κεφαλαίων κατά τη διάρκεια της
χρήσης.

13

Γ.
14

∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
ΝΕΕΣ ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΙΣ

55.643
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ΠΕΡΙΘΩΡΙΟ ΑΥΤΟΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΕΩΣ

=

50.779

O αριθµοδείκτης αυτός απεικονίζει το βαθµό καλύψεως των νέων επενδύσεων από τους ετήσιους
πόρους της εκµεταλλεύσεως της.
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΠΡΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ
15

ΑΓΟΡΕΣ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ, ΠΑΓΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΕ ΠΙΣΤΩΣΗ

47.363
=

105.951

Χ

360

160,93

ΗΜΕΡΕΣ

Χ

360

145,11

ΗΜΕΡΕΣ

Χ

360

145,11

ΗΜΕΡΕΣ

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
ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΠΕΛΑΤΕΣ
16

ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΕ ΠΙΣΤΩΣΗ

58.117
=

144.179

Ο αριθµοδείκτης θεωρείται καλός όταν είναι < από 45 ηµέρες
ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
17

ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΕ ΠΙΣΤΩΣΗ

58.117
=

144.179

ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
58.117
=
18
145,11
ΗΜΕΡΕΣ
ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
144.179 Χ 360
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. Πηγή των αριθµοδεικτών το Ενιαίο Λογιστικό Σχέδιο.

3.

∆άνεια
Κατά την διάρκεια της χρήσης 2008 εξυπηρετήθηκαν οι δόσεις των εξής συναφθέντων µε την E.I.B.
δανείων:
•
•

•
•
•

E.I.B. -1 σε δολάρια ΗΠΑ, για την χρηµατοδότηση του Έργου του Ελληνικού Φ.Α., µε τελική
αποπληρωµή το έτος 2011.
E.I.B. -2, E.I.B. -3, E.I.B. -4 ΚΑΙ E.I.B. -5 σε Ευρώ, στα πλαίσια του έργου Hellenic Natural Gas II,
µε τελική αποπληρωµή για το E.I.B.-2 και -3 το έτος 2016, για το E.I.B.-4 το έτος 2017 και για το
E.I.B.-5, αντίστοιχα, το έτος 2018. Επίσης τον Αύγουστο 2008 προέβη ο ∆.Ε.Σ.Φ.Α. σε αλλαγή
των όρων επιτοκίου για τα δάνεια E.I.B.-2, -3 και -4, από αναθεωρούµενα κάθε τέσσερα χρόνια σε
σταθερού επιτοκίου µέχρι την αποπληρωµή τους.
E.I.B.-6 και -6Β σε Ευρώ, σχετικά µε την χρηµατοδότηση του Ελληνο-τουρκικού αγωγού Φ.Α., µε
τελική αποπληρωµή τα έτη 2031 και 2032, αντίστοιχα.
E.I.B.-7 και -7Β σε Ευρώ, σχετικά µε την χρηµατοδότηση της Αναβάθµισης του Τερµατικού
Σταθµού στη Νήσο Ρεβυθούσα, µε τελική αποπληρωµή τα έτη 2021 και 2022, αντίστοιχα.
E.I.B.-8 σε Ευρώ, σχετικά µε την χρηµατοδότηση της Επέκτασης του Συστήµατος Μεταφοράς
Υψηλής Πίεσης, το οποίο συνάφθηκε µόλις το 2007 και αποτελεί µέρος δανειακής σύµβασης
ύψους 65 εκ. Ευρώ, εκ των οποίων η εκταµίευση του υπολοίπου των 35 εκ. Ευρώ δεν έχει γίνει
ακόµη. Κατά το 2008 εξυπηρετήθηκε η 1η δόση εκτοκισµού 31.01.08-31.07.08.
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•

4.

Επίσης στην διάρκεια του 2008 εξυπηρετήθηκε η 1η δόση εκτοκισµού (19.03.08-19.09.08) δανείου
συναφθέντος σε Ευρώ, µε την ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ της ΕΛΛΑ∆ΟΣ, για την αποπληρωµή ∆ανείου
µε την ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΑΝΘΡΑΚΑ & ΧΑΛΥΒΑ (Ε.Κ.Α.Χ.).

Χρηµατοδότηση έργων
Κατά την διάρκεια του έτος 2008 µεταξύ των άλλων συνεχίστηκε η υποβολή των µηνιαίων & τριµηνιαίων
δελτίων δήλωσης δαπανών στην ΕΥ∆-ΕΠΑΝ στα πλαίσια της παρακολούθησης του ΚΠΣ ΙΙΙ.
Υποβλήθηκαν στην ΕΥΠ/ΕΠΑΝ εννέα (9) τροποποιηµένα τεχνικά δελτία έργων.
Ως αποτέλεσµα των ανωτέρω καταχωρήθηκαν στο ολοκληρωµένο πληροφοριακό σύστηµα (ΟΠΣ) του
Υπουργείου Οικονοµίας & Οικονοµικών (ΥΠΟΙΟ) για το έτος 2008, επιπλέον δαπάνες έργων ύψους 30,2
εκ. ευρώ που αντιστοιχούν σε ∆ηµόσια ∆απάνη ύψους 13,5 εκ. ευρώ.
Το ∆’ τρίµηνο του έτους 2008 ο ∆.Ε.Σ.Φ.Α. χρηµατοδοτήθηκε (µέσω του προγράµµατος δηµοσίων
επενδύσεων) µε το ποσό των 30,28 εκ. ευρώ.
Τον Νοέµβριο του 2008, υποβλήθηκε αίτηµα χρηµατοδότησης για ποσό ύψους 1,5 εκ. € το οποίο δεν
ικανοποιήθηκε. Επίσης, υποβλήθηκε αίτηµα τροποποίησης ΣΑΕ για αύξηση ορίου πληρωµών του Π∆Ε
2008 κατά 14,39 εκ. ευρώ, το οποίο δεν έτυχε έγκρισης µέχρι την 31/12/2008.
Σύµφωνα µε τα στοιχεία της 29/01/2009 οι καταχωρηµένες δαπάνες µέχρι και την 31/12/2008
δικαιολογούν ποσό χρηµατοδότησης προς τον ∆.Ε.Σ.Φ.Α. ύψους 14 εκ. ευρώ.

5.

∆ιαχείριση ∆ιαθεσίµων
Πραγµατοποιήθηκε τακτική παρακολούθηση των ταµειακών ροών και διαχείρισης των χρηµατικών
διαθεσίµων της Εταιρίας, σε βάση δεδοµένων προθεσµιακών καταθέσεων και εκδήλωσης ενδιαφέροντος
των Τραπεζών που συµµετείχαν στους διαγωνισµούς τοποθέτησης διαθεσίµων.
Κατά την εταιρική χρήση του έτους 2008 πραγµατοποιήθηκαν 83 διαγωνισµοί τοποθέτησης διαθεσίµων.
Τοποθετήθηκαν 818.860.410,33 ευρώ τα οποία απέδωσαν τόκους 2.058.675,75 ευρώ.
Οι Τράπεζες που συµµετείχαν στους διαγωνισµούς τοποθέτησης διαθεσίµων είναι οι κάτωθι:
EUROBANK
ALPHA BANK
ΠΕΙΡΑΙΩΣ
ΑΤΤΙΚΗΣ
ΕΘΝΙΚΗ

51 ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ
13 ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ
9 ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ
6 ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ.
4 ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ∆ΡΑΣΗΣ ΕΤΟΥΣ 2009
•

•

•

Παρακολούθηση της καταβολής των χρηµάτων από το Ελληνικό ∆ηµόσιο και την Ευρωπαϊκή Ένωση
στα πλαίσια του Προγράµµατος ∆ηµοσίων Επενδύσεων (Π∆Ε) του ΚΠΣ ΙΙΙ καθώς και του ΚΠΣ IV
(ΕΣΠΑ), εφόσον δοθεί η επάρκεια στον ∆.Ε.Σ.Φ.Α. εντός του έτους 2009.
Η υποβολή Τεχνικών ∆ελτίων Έργων ή τροποποιητικών στα ήδη υποβληθέντα στην Ειδική Υπηρεσία
∆ιαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράµµατος «Ανταγωνιστικότητα» (ΕΥ∆ – ΕΠΑν) σε συνεργασία µε
τη ∆ιεύθυνση Κατασκευών
Η υποβολή προτάσεων για ένταξη νέων έργων σε συνεργασία µε την ∆ιεύθυνση Κατασκευών στα
πλαίσια του ΚΠΣ IV, καθώς και των νέων Τεχνικών ∆ελτίων
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•
•
•
•

Η υποβολή µηνιαίων και τριµηνιαίων δελτίων στην ΕΥ∆ - ΕΠΑν για τα ενταγµένα έργα, στα πλαίσια της
παρακολούθησης του ΚΠΣ ΙΙΙ
Η παρακολούθηση των εκταµιεύσεων του ∆.Ε.Σ.Φ.Α. και η κατηγοριοποίηση των δαπανών σύµφωνα µε
τις οδηγίες της ΕΕ (ν.2860/2000)
Η παρακολούθηση της Χρηµατοδότησης των µελετών ΤΕΝ (∆ιευρωπαϊκά ∆ίκτυα)
Σύνταξη οικονοµικού προϋπολογισµού και ταµειακού προγράµµατος έτους 2009 σε µηνιαία βάση

∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
ΜΗ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & Ι∆ΙΩΤΙΚΑ
ΥΠΟΓΡΑΦΗΚΑΝ ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ 2008

ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΑ ΠΟΥ

ΕΤΟΙΜΑΣΘΗΚΑΝ ΚΑΙ

1.

SLA-0003-Σύµβαση Παροχής Υπηρεσιών «Λειτουργίας & Συντήρησης ∆ικτύων ∆ιανοµής»: η
Σύµβαση υπογράφθηκε µε την ∆.ΕΠ.Α. Α.Ε. και αφορά την ανάληψη από το ∆.Ε.Σ.Φ.Α. της συνολικής
τεχνικής διαχείρισης των δικτύων Μέσης και Χαµηλής πίεσης ή δικτύων ∆ιανοµής και Κατανοµής τα
οποία βρίσκονται εκτός γεωγραφικής περιοχής των Ε.Π.Α. και ανήκουν ιδιοκτησιακά στην ∆.ΕΠ.Α. Α.Ε.

2.

SLA-0002-Σύµβαση Παροχής Υπηρεσιών «Λειτουργίας & Συντήρησης Σταθµών Ανεφοδιασµού
Λεωφορείων µε Φυσικό Αέριο»: η Σύµβαση υπογράφθηκε µε την ∆.ΕΠ.Α. Α.Ε. και αφορά την
ανάληψη από το ∆.Ε.Σ.Φ.Α. της συνολικής τεχνικής διαχείρισης των δύο σταθµών ΣΑΛΦΑ – Ανθούσας
& Άνω Λιοσίων.

3.

SLA-0005-Σύµβαση Παροχής Υπηρεσιών «Πρόσδοσης Οσµής σε Ποσότητες Φ.Α.»: η Σύµβαση
υπογράφθηκε µε την ∆.ΕΠ.Α. Α.Ε. και αφορά την ανάληψη από το ∆.Ε.Σ.Φ.Α. της τεχνικής διαδικασίας
εισαγωγής οσµοποιητικού µέσου (ΤΗΤ) σε ποσότητες Φ.Α. που διέρχονται από τα Σηµεία Εξόδου του
Εθνικού Συστήµατος Μεταφοράς Φυσικού Αερίου.

4.

SLA-0001-Σύµβαση Παροχής Υπηρεσιών «Πιστοποίησης Συστηµάτων Μέτρησης Ποιότητας
Φ.Α.»: η Σύµβαση υπογράφθηκε µε την ΗΡΩΝ ΘΕΡΜΟΗΛΕΚΤΡΙΚΗ Α.Ε. και αφορά την ανάληψη από το
∆.Ε.Σ.Φ.Α. των Υπηρεσιών Πιστοποίησης των αέριων χρωµατογράφων του Σταθµού που εξυπηρετεί την
ΗΡΩΝ, από ∆ιαπιστευµένο κατά ISO 17025 φορέα.

5.

SLA-0004-Σύµβαση Παροχής Υπηρεσιών «Πιστοποίησης Συστηµάτων Μέτρησης Ποιότητας
Φ.Α.»: η Σύµβαση υπογράφθηκε µε τη ∆.Ε.Η. Α.Ε. και αφορά την ανάληψη από το ∆.Ε.Σ.Φ.Α. των
Υπηρεσιών Πιστοποίησης των αέριων χρωµατογράφων των Σταθµών που εξυπηρετούν τη ∆.Ε.Η., από
∆ιαπιστευµένο κατά ISO 17025 φορέα.

6.

SLA-0006-Ιδιωτικό Συµφωνητικό «Παροχής Υπηρεσιών Αεριοποίησης Υ.Φ.Α.»: το Ιδιωτικό
Συµφωνητικό υπογράφθηκε µε την ∆.ΕΠ.Α. Α.Ε. και αφορά την Παροχή Υπηρεσιών Αεριοποίησης
Υ.Φ.Α. στον Τερµατικό Σταθµό Υ.Φ.Α. στη Ρεβυθούσα, προς τη ∆.ΕΠ.Α..

7.

SLA-0007-Ιδιωτικό Συµφωνητικό «Παροχής Υπηρεσιών Τεχνικής Υποστήριξης Πληροφορικής»: το
Ιδιωτικό Συµφωνητικό υπογράφθηκε µε την ∆.ΕΠ.Α. Α.Ε. και αφορά την Παροχή Υπηρεσιών σχετικών µε
ζητήµατα Πληροφορικής.

8.

SLA-0008-Ιδιωτικό Συµφωνητικό «Παροχής Υπηρεσιών Τεχνικής Υποστήριξης Εσωτερικών
∆ικτύων Φ.Α.»: το Ιδιωτικό Συµφωνητικό υπογράφθηκε µε την ∆.ΕΠ.Α. Α.Ε. και αφορά την Παροχή
Υπηρεσιών Υποστήριξης των Εσωτερικών ∆ικτύων Φ.Α. της ∆.ΕΠ.Α.

9.

SLA-0009-Ιδιωτικό Συµφωνητικό Παροχής Υπηρεσιών «Αντιπροσώπευσης στους Μ.Σ.Σ. Κήπων
και Στρυµονοχωρίου»: το Ιδιωτικό Συµφωνητικό υπογράφθηκε µε την ∆.ΕΠ.Α. Α.Ε. και αφορά την
Παροχή από το ∆.Ε.Σ.Φ.Α. Υπηρεσιών Αντιπροσώπευσης στα Σηµεία Παράδοσης των Μετρητικών
Σταθµών Κήπων και Στρυµονοχωρίου, προς τη ∆.ΕΠ.Α.

10.

SLA-0016-Ιδιωτικό Συµφωνητικό για την «Αγορά Φ.Α. για Ιδιοκατανάλωση, Απώλειες, και
Αύξηση/Αποµείωση Αποθηκευµένων Ποσοτήτων στο Ε.Σ.Φ.Α. ιδιοκτησίας ∆.Ε.Σ.Φ.Α.»: το Ιδιωτικό
Συµφωνητικό υπογράφθηκε µε την ∆.ΕΠ.Α. Α.Ε. και αφορά την Αγορά Φ.Α. από το ∆.Ε.Σ.Φ.Α. για
Ιδιοκατανάλωση, Απώλειες, και Αύξηση/Αποµείωση Αποθηκευµένων Ποσοτήτων στο Ε.Σ.Φ.Α.
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11.

SLA-0017-Ιδιωτικό Συµφωνητικό Παροχής Υπηρεσιών «Συµβούλου Τεχνικής Υποστήριξης Έργων
∆ιανοµής Φ.Α.»: το Ιδιωτικό Συµφωνητικό υπογράφθηκε µε την ∆.ΕΠ.Α. Α.Ε. και αφορά ζητήµατα
Υποστήριξης των Έργων ∆ιανοµής (Μέσης ή Χαµηλής Πίεσης) Φ.Α. της ∆.ΕΠ.Α.

12.

SLA-0018-Ιδιωτικό Συµφωνητικό Παροχής Υπηρεσιών «Τεχνικού Συµβούλου ∆ιαχείρισης και
Μελετών Έργων ∆ιανοµής Φ.Α.»: το Ιδιωτικό Συµφωνητικό υπογράφθηκε µε την ∆.ΕΠ.Α. Α.Ε. για
ζητήµατα που αφορούν την παρακολούθηση, τον έλεγχο, την επίβλεψη και την διαχείριση των
διαδικασιών ανάθεσης, καθώς και εκτέλεσης συµβάσεων έργων, προµηθειών και υπηρεσιών για
λογαριασµό της ∆.ΕΠ.Α.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ∆ΡΑΣΗΣ ΕΤΟΥΣ 2009
1.

Άµεσες ενέργειες και Πρόγραµµα ∆ράσης
1.1

Άµεσες Ενέργειες
Οι άµεσες ενέργειες που έχει στο πρόγραµµα της η ∆νση είναι :
η εκτέλεση των υποχρεώσεων που απορρέουν απ’ τις υπάρχουσες Συµβάσεις Παροχής
Υπηρεσιών µε Αριθ.: 003, 004 & 005 (Λ&Σ Σταθµών Ανεφοδιασµού Λεωφορείων –
Ανθούσας & Αν. Λιοσίων, Λ&Σ ∆ικτύων ∆ιανοµής & Κατανοµής, Υπηρεσίες Όσµησης
Φυσικού Αερίου στα ∆ίκτυα Ιδιοκτησίας ∆.ΕΠ.Α. Α.Ε) και γενικά η αποτελεσµατική
διαχείριση αυτών,
η οριστικοποίηση των Σχεδίων Συµβάσεων Παροχής Υπηρεσιών για τις υπηρεσίες που
παρέχονται µε τα Ιδιωτικά Συµφωνητικά και έχουµε υπογράψει στην διάρκεια των
παρελθόντων ετών 2007 & 2008 µε την ∆.ΕΠ.Α. Α.Ε,
η έγκριση των τελικών Σχεδίων Συµβάσεων Παροχής Υπηρεσιών απ’ την Ιεραρχία της
∆ιοίκησης του ∆.Ε.Σ.Φ.Α. και η άµεση έναρξη της διαπραγµάτευσης µε τη ∆.ΕΠ.Α. Α.Ε για
αποδοχή και υπογραφή αυτών,
η οργάνωση, η ενηµέρωση και η εκπαίδευση του προσωπικού της ∆νσης στα νέα του
καθήκοντα και στην εκτέλεση των υπηρεσιακών του υποχρεώσεων µε ακρίβεια και
αποτελεσµατικότητα.

1.2

Πρόγραµµα ∆ράσης
Στο σχεδιασµό του προγράµµατος δράσης του έτους 2009 η ∆νση περιλαµβάνει συν των άλλων
και τα εξής:
την έρευνα των δυνατοτήτων εσωτερικά της επιχείρησης για την παροχή και άλλων
εξειδικευµένων υπηρεσιών – διαβούλευση µε τις Οργανωτικές Μονάδες για καταγραφή των
δυνατοτήτων που υπάρχουν
αναλυτική καταγραφή των νέων αντικειµένων παροχής υπηρεσιών και κοστολόγηση αυτών.
έρευνα αγοράς για την προώθηση των υφιστάµενων και των νέων υπηρεσιών
ετοιµασία συµβατικών τευχών για την προώθηση των υπηρεσιών προς τους εν δυνάµει πελάτες
(γενικά προς τρίτους – ∆.ΕΠ.Α., Ε.Π.Α., κλπ.)

∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ
ΩΡΙΜΑΝΣΗΣ & ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΡΓΩΝ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ
∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΡΓΩΝ

1.

ΕΡΓΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Ε.Σ.Φ.Α.
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1 .1

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 ∆εκέµβριο 2006 ενώ στο αντικείµενο του
Project Manager προστέθηκαν εικοσιδύο (22) ακόµη έργα µε έναρξη ισχύος από τον Απρίλιο
2007.
Τα πενήντα (50) συνολικά έργα είχαν ενταχθεί προκειµένου να συγχρηµατοδοτηθούν στο πλαίσιο
του ΚΠΣ ΙΙΙ. Τελικά δύο (2) από τα έργα αυτά απεντάχθηκαν από το ΚΠΣ ΙΙΙ και προβλέπεται να
συγχρηµατοδοτηθούν στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2007-2013.
Από τα έργα αυτά δεκαεννέα (19) είναι έργα ∆.Ε.Σ.Φ.Α. και είκοσι οχτώ (28) είναι έργα ∆.ΕΠ.Α.,
ενώ το έργο «Βελτίωση του Συστήµατος Αντικεραυνικής Προστασίας» περιλαµβάνει τµήµα που
αφορά στον Αγωγό Μεταφοράς Φυσικού Αερίου, που είναι έργο ∆.Ε.Σ.Φ.Α. και τµήµα που αφορά
στον Σταθµό CNG Άνω Λιοσίων που είναι έργο ∆.ΕΠ.Α..
Για τα έργα ∆.Ε.Σ.Φ.Α., ο ∆.Ε.Σ.Φ.Α. έχει την τελική ευθύνη διαχείρισής τους. Για τα έργα ∆.ΕΠ.Α.,
ο ∆.Ε.Σ.Φ.Α. παρείχε Υπηρεσίες ∆ιαχείρισης των έργων µέσω Ιδιωτικού Συµφωνητικού που
υπεγράφη µε την ∆.ΕΠ.Α..
Στο τέλος του 2008 τα παραπάνω έργα βρίσκονταν σε διάφορες φάσεις, όπως περιγράφεται
παρακάτω:
ΕΡΓΑ ∆.Ε.Σ.Φ.Α.
Έργα στη φάση της Κατασκευής
1.

Αναβάθµιση του Μετρητικού Σταθµού 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 2009.

2.

Εγκατάσταση Σταθµού M/R για την τροφοδότηση του ∆ικτύου ∆ιανοµής Θήβας
Το έργο είναι σε φάση ολοκλήρωσης που προβλέπεται να πραγµατοποιηθεί µε
καθυστέρηση εντός του 1ου τριµήνου του 2009. Προβλέπεται παράλληλα η εκτέλεση
εργασιών για την κατασκευή και εγκατάσταση βανοστασίου Υψηλής Πίεσης στη Θήβα και
σύνδεση µε τον κυρίως αγωγό "εν θερµώ" (hot tapping). Για το αντικείµενο αυτό είναι ήδη
σε εξέλιξη ο διαγωνισµός υπ’αριθµ. 104/08 για τον οποίο κατατέθηκαν προσφορές τον
Ιανουάριο του 2009 και είναι στην φάση της αξιολόγησης.

3.

Εγκατάσταση Σταθµού M/R για την τροφοδότηση του ∆ικτύου ∆ιανοµής Κοµοτηνής
Το έργο είναι σε φάση ολοκλήρωσης που προβλέπεται να πραγµατοποιηθεί µε
καθυστέρηση εντός του 1ου τριµήνου του 2009.

4.

Εγκατάσταση Σταθµού M/R για την τροφοδότηση του ∆ικτύου ∆ιανοµής Λαµίας
Εντός του 2008 λύθηκε το πρόβληµα ιδιοκτησίας του οικοπέδου για την ανέγερση του
Σταθµού, που υπήρχε.
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Η οικοδοµική άδεια εκδόθηκε και προβλέπεται ολοκλήρωση της κατασκευής την άνοιξη του
2009.
5.

Εγκατάσταση Σταθµού M/R για την τροφοδότηση του ∆ικτύου ∆ιανοµής
Αλεξανδρούπολης
Το έργο περιλαµβάνεται στο 2ο Group M/R. Η καθυστέρηση στην έκδοση της οικοδοµικής
άδειας, καθυστέρησε την έναρξη κατασκευής του έργου.
Το έργο ολοκληρώθηκε τον Φεβρουάριο του 2009.

6.

Αναβάθµιση του Μετρητικού Σταθµού Αγ. Τριάδος
Ο διαγωνισµός ολοκληρώθηκε εντός του 2007. Το έργο ξεκίνησε µε καθυστέρηση λόγω
καθυστέρησης στην υπογραφή της Σύµβασης Κατασκευής. Ο ∆.Ε.Σ.Φ.Α. ζήτησε πρόσθετες
εργασίες σχετικά µε τις
µετρητικές διατάξεις του 3ου ρεύµατος του Σταθµού και το έργο προβλέπεται να
ολοκληρωθεί εντός του 2009.

7.

Αναβάθµιση Ρυθµιστικού Σταθµού Άνω Λιοσίων
Ο διαγωνισµός ολοκληρώθηκε εντός του 2007. Το έργο ξεκίνησε µε καθυστέρηση λόγω
καθυστέρησης στην υπογραφή της Σύµβασης Κατασκευής. Ο ∆.Ε.Σ.Φ.Α. ζήτησε πρόσθετες
εργασίες σχετικά µε τις µετρητικές διατάξεις του 3ου ρεύµατος του Σταθµού και το έργο
προβλέπεται να ολοκληρωθεί το 2009.

Έργα που περατώθηκαν µέχρι και το τέλος του 2008
8.

Εγκατάσταση Μετρητικού Σταθµού στα Ελληνοτουρκικά σύνορα
Η υλοποίηση του έργου ξεκίνησε το 2005 και ολοκληρώθηκε τον Ιούνιο του 2007.
Εκκρεµεί η παραλαβή του έργου και το κλείσιµο των υπολοίπων Συµβάσεων.

9.

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 ∆ιάβαση 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.
Εκκρεµεί η παραλαβή του έργου και το κλείσιµο των υπολοίπων Συµβάσεων. Ειδικότερα
για την Φάση Ι, είναι σε τελική φάση η εξέταση των απαιτήσεων του Εργολάβου, ύψους 9.1
εκατ. ΕΥΡΩ, ενώ για την Φάση ΙΙ, προγραµµατίζεται να γίνει η αντικατάσταση των
προβληµατικών βανών από την Ανάδοχη Κοινοπραξία εντός του 2009 σύµφωνα µε το
Amendment 2 που έχει υπογραφεί.

10.

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
εγκαταστάθηκαν οι τέσσερις (4) από τους υπολειπόµενους πέντε (5) ενεργοποιητές, οι
οποίοι αφορούσαν εγκαταστάσεις του ελληνοτουρκικού αγωγού και του αγωγού Υψηλής
Πίεσης Μαυρονέρι – Αντίκυρα. Το Πιστοποιητικό Μηχανικής
Ολοκλήρωσης του έργου εκδόθηκε µε ηµεροµηνία 18.07.2008, ενώ η εγκατάσταση του
υπολειπόµενου ενός (1) ενεργοποιητή που αφορά τον Σταθµό M/R Αλεξανδρούπολης,
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περιλήφθη στην λίστα εκκρεµοτήτων του έργου, λόγω καθυστέρησης στην ολοκλήρωση των
απαραιτήτων εγκαταστάσεων του Σταθµού.
11.

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 ∆εκέµβριο 2007.

12.

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 ∆εκέµβριο
του 2006. Το Πιστοποιητικό Προσωρινής Παραλαβής για την Σύµβαση Επίβλεψης
εκδόθηκε τον Σεπτέµβριο του 2008.

13.

Εγκατάσταση Σταθµού M/R για την τροφοδότηση της ΒΙ.ΠΕ. Λάρισας
Το έργο υλοποιήθηκε µέσω της υφιστάµενης σύµβασης για την πρώτη οµάδα των
Μετρητικών/Ρυθµιστικών Σταθµών. Ο σταθµός είναι σε λειτουργία από τον Μάιο 2005.
Εκκρεµεί η Παραλαβή του έργου και το κλείσιµο των υπολοίπων Συµβάσεων.

14.

Εγκατάσταση Σταθµού M/R για την τροφοδότηση του ∆ικτύου ∆ιανοµής ∆ράµας
Το έργο ολοκληρώθηκε τον Μάρτιο του 2007. Ο σταθµός παρέχει αέριο από τον Αύγουστο
του 2006.
Εκκρεµεί η Παραλαβή του έργου και το κλείσιµο των υπολοίπων Συµβάσεων.

15.

Εγκατάσταση Σταθµού M/R για την τροφοδότηση του ∆ικτύου ∆ιανοµής Κιλκίς
Το έργο ολοκληρώθηκε τον Ιανουάριο του 2007.
Εκκρεµεί η Παραλαβή του έργου και το κλείσιµο των υπολοίπων Συµβάσεων.

16.

Εγκατάσταση Σταθµού M/R για την τροφοδότηση του ∆ικτύου ∆ιανοµής Κατερίνης
Το έργο ολοκληρώθηκε τον Οκτώβριο του 2007.
Εκκρεµεί η Παραλαβή του έργου και το κλείσιµο των υπολοίπων Συµβάσεων.

17.

Κατασκευή Αγωγού Υψηλής Πίεσης προς Κόρινθο (Σύνδεση µε Motor Oil)
Εντός του 2008 δόθηκε η σχετική άδεια από την Αρχαιολογική Υπηρεσία για την
εγκατάσταση του τµήµατος του Αγωγού, µήκους περίπου 300m, όπου προέκυψαν
αρχαιολογικού ενδιαφέροντος ευρήµατα.
Το έργο ολοκληρώθηκε τον Απρίλιο του 2008. Εκκρεµεί η Παραλαβή του έργου και το
κλείσιµο των υπολοίπων Συµβάσεων ενώ εξετάζονται από τον Project Manager οι
απαιτήσεις (claims) που υπέβαλε ο Ανάδοχος, ύψους 14,6 εκατ. ΕΥΡΩ.

18.

Εγκατάσταση Μετρητικού Σταθµού για την τροφοδότηση της Motor Oil
Το έργο περιλαµβάνεται στη 2η οµάδα Σταθµών M/R και ολοκληρώθηκε τον Μάιο του 2008.
Οι εργασίες της Λίστας Εκκρεµοτήτων που συνοδεύει το Πιστοποιητικό Μηχανικής
Ολοκλήρωσης δεν έχουν ακόµη ολοκληρωθεί.

19.

Εγκατάσταση Σταθµού M/R για την τροφοδότηση του ∆ικτύου ∆ιανοµής Ξάνθης
Το έργο ολοκληρώθηκε τον Οκτώβριο του 2008 και τον ίδιο µήνα µπήκε σε λειτουργία.
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Οι εργασίες της Λίστας Εκκρεµοτήτων που συνοδεύει το Πιστοποιητικό Μηχανικής
Αποπεράτωσης δεν έχουν ακόµη ολοκληρωθεί.
20.

Εγκατάσταση Σταθµού M/R για την τροφοδότηση του ∆ικτύου ∆ιανοµής Σερρών
Το έργο ολοκληρώθηκε τον Ιούνιο του 2008 και λειτουργεί. Οι εργασίες της Λίστας
Εκκρεµοτήτων που συνοδεύει το Πιστοποιητικό της Μηχανικής Ολοκλήρωσης, δεν έχουν
ακόµη ολοκληρωθεί.

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 ∆.ΕΠ.Α.
Έργα στη φάση της Κατασκευής
1-2. Εγκατάσταση ∆ικτύων ∆ιανοµής 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 ολοκληρώθηκε
τον Φεβρουάριο του 2009. Έως τα τέλη Μαρτίου του 2009 προβλέπεται η σύνδεση του
∆ηµοτικού Κολυµβητηρίου και ενός (1) Ξενοδοχείου στα πλαίσια της ίδιας Εργολαβίας.
Έργα που περατώθηκαν µέχρι και το τέλος του 2008
3.

Βελτίωση του Συστήµατος Αντικεραυνικής Προστασίας του Σταθµού Ανεφοδιασµού
Λεωφορείων Άνω Λιοσίων
Η υλοποίηση του έργου ξεκίνησε τον Απρίλιο του 2007 και ολοκληρώθηκε τον Νοέµβριο του
2007.
Εκκρεµεί η Παραλαβή της Εργολαβίας, ενώ έχει εκδοθεί το Πιστοποιητικό Ολοκλήρωσης
Υπηρεσιών για την Επίβλεψη του έργου.

4.

Επέκταση του ∆ικτύου ∆ιανοµής για Βιοµηχανικούς Καταναλωτές στην ευρύτερη
περιοχή της Κοµοτηνής / (Φάση Β’)
Το έργο ολοκληρώθηκε τον Ιούνιο του 2007.
Εκκρεµεί η Παραλαβή του έργου και το κλείσιµο των υπολοίπων Συµβάσεων.

5.

Εγκατάσταση ∆ικτύου ∆ιανοµής για Βιοµηχανικούς Καταναλωτές στην ευρύτερη
περιοχή της ∆ράµας
Το έργο ήταν σε εξέλιξη από τον Ιανουάριο του 2006 και ολοκληρώθηκε τον Ιούνιο του
2007. Έχει δοθεί αέριο στα Θερµοκήπια ∆ράµας από τον Αύγουστο του 2006. Τον
Νοέµβριο του 2007 ξεκίνησαν οι εργασίες κατασκευής της Επέκτασης του ∆ικτύου προς
Προσοτσάνη. Οι εργασίες ολοκληρώθηκαν τον Ιούλιο του 2008 και η Επέκταση τέθηκε σε
λειτουργία. Εκκρεµεί η Παραλαβή των έργων και το κλείσιµο των υπολοίπων Συµβάσεων.

6.

Εγκατάσταση ∆ικτύου ∆ιανοµής 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. Από τον
Οκτώβριο του 2007 ξεκίνησαν οι εργασίες κατασκευής µίας επέκτασης του ∆ικτύου
∆ιανοµής προκειµένου να τροφοδοτηθούν Βιοµηχανικοί Πελάτες της ∆.ΕΠ.Α. Α.Ε. Οι
εργασίες ολοκληρώθηκαν τον Ιανουάριο του 2008.
Εκκρεµεί η Παραλαβή των έργων και το κλείσιµο των υπολοίπων Συµβάσεων.
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7. Εγκατάσταση ∆ικτύου ∆ιανοµής για Βιοµηχανικούς Καταναλωτές στην ευρύτερη περιοχή
της Κατερίνης
Το έργο ήταν σε εξέλιξη από τον Ιανουάριο του 2006 και ολοκληρώθηκε τον ∆εκέµβριο του
2006. Στο έργο περιελήφθη και η Επέκταση του ∆ικτύου ∆ιανοµής του Πλατέως Ηµαθίας
που επίσης ολοκληρώθηκε τον ∆εκέµβριο του 2006.
Εκκρεµεί η Παραλαβή των έργων και το κλείσιµο των υπολοίπων Συµβάσεων.
8.

Επέκταση του ∆ικτύου ∆ιανοµής 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.

9.

Εγκατάσταση ∆ικτύου Πολυαιθυλενίου 4 bar για Βιοµηχανικούς Καταναλωτές στην
περιοχή Οινοφύτων / (Φάση Α’)
Η κατασκευή ξεκίνησε τον Μάιο του 2004 και ολοκληρώθηκε τον ∆εκέµβριο του 2004.
Εκκρεµεί η Παραλαβή του έργου και το κλείσιµο των υπολοίπων Συµβάσεων.

10.

Εγκατάσταση ∆ικτύου ∆ιανοµής 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.

11.

Επέκταση ∆ικτύου ∆ιανοµής σε Οινόφυτα–Σχηµατάρι–Ριτσώνα/(Φάση Β’) – Σύνδεση
Βιοµηχανίας ΜISCO–ΒARILLA
Το έργο αποτελεί τµήµα του αρχικά προκηρυχθέντος έργου Επέκταση του ∆ικτύου
∆ιανοµής 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.

12.

Επέκταση του ∆ικτύου ∆ιανοµής 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.

13.

Εγκατάσταση ∆ικτύου ∆ιανοµής 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 ∆ικτύου Πολυαιθυλενίου στην περιοχή Καµπάνη ολοκληρώθηκαν τον Οκτώβριο
του 2006.
Εκκρεµεί η Παραλαβή των έργων και το κλείσιµο των υπολοίπων Συµβάσεων.
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14.

Επέκταση του ∆ικτύου ∆ιανοµής για Βιοµηχανικούς Καταναλωτές στο Μητρούσι
Σερρών
Το έργο αφορά στην Επέκταση του ∆ικτύου ∆ιανοµής 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.

15-18. Σύνδεση των Νοσοκοµείων Σερρών, Ξάνθης και Κοµοτηνής – Επέκταση ∆ικτύου
∆ιανοµής για Βιοµηχανικούς Καταναλωτές στην ΒΙ.ΠΕ. Ξάνθης
Η υλοποίηση του έργου ξεκίνησε το 2007. Τα επί µέρους έργα
ολοκληρώθηκαν όπως παρακάτω:
Σεπτέµβριος 2008
Φεβρουάριος 2008
Μάιος 2008
Φεβρουάριος 2008
(είναι σε λειτουργία)
Εκκρεµεί η Παραλαβή του έργου και το κλείσιµο των υπολοίπων Συµβάσεων.
•
•
•
•

Νοσοκοµείο Σερρών :
Νοσοκοµείο Ξάνθης :
Νοσοκοµείο Κοµοτηνής :
ΒΙ.ΠΕ. Ξάνθης :

19-21. Εγκατάσταση ∆ικτύου διανοµής στην περιοχή Καλαµάκι-Αγ. Θεόδωροι του Ν.
Κορινθίας – Σύνδεση των Νοσοκοµείων Θήβας & Λαµίας
Η υλοποίηση του έργου ξεκίνησε εντός του 2007. Τα επιµέρους έργα ολοκληρώθηκαν όπως
παρακάτω:
•
•
•

∆ίκτυο Καλαµάκι-Αγ. Θεόδωροι :
Νοσοκοµείο Θήβας :
Νοσοκοµείο Λαµίας :

Μαίος 2008
Οκτώβριος 2007
Ιανουάριος 2008

Εκκρεµεί η Παραλαβή του έργου και το κλείσιµο των υπολοίπων Συµβάσεων
22-26. Εγκατάσταση Βασικής Υποδοµής για την Ανάπτυξη ∆ικτύων Χαµηλής Πίεσης στις
αστικές περιοχές Σερρών, Κιλκίς και Κατερίνης - Σύνδεση Νοσοκοµείου ∆ράµας –
Επέκταση ∆ικτύων ∆ιανοµής στην ΒΙ.ΠΕ. Καβάλας
Η υλοποίηση του έργου ξεκίνησε εντός του 2007. Τα επί µέρους έργα ολοκληρώθηκαν
όπως παρακάτω:
•
•
•
•
•

Αστικό Σερρών :
Αστικό Κιλκίς :
Αστικό Κατερίνης :
Νοσοκοµείο ∆ράµας :
ΒΙ.ΠΕ. Καβάλας :

Ιούλιος 2008
Αύγουστος 2008
Μαίος 2008
Αύγουστος 2008
Ιούνιος 2008
(είναι σε λειτουργία)

Στα πλαίσια της ίδιας Εργολαβίας, κατασκευάστηκαν οι απαραίτητες επεκτάσεις και
συνδέθηκαν η Βιοµηχανία «BMP» στο δίκτυο ∆ιανοµής Μέσης Πίεσης των Σερρών και η
Βιοµηχανία «ΚΕΡΑΜΟΥΡΓΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑ∆ΟΣ Α.Ε.» στο ∆ίκτυο ∆ιανοµής Μέσης
Πίεσης του Κιλκίς. Εκκρεµεί η Παραλαβή των έργων και το κλείσιµο των υπολοίπων
Συµβάσεων.
27-29. Εγκατάσταση Βασικής Υποδοµής για την ανάπτυξη ∆ικτύων Χαµηλής Πίεσης στις
αστικές περιοχές Θήβας, Λαµίας & Χαλκίδας.
Η υλοποίηση του έργου ξεκίνησε εντός του 2007. Τα επί µέρους έργα ολοκληρώθηκαν
όπως παρακάτω:
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•
•
•

Αστικό Θήβας :
Αστικό Λαµίας :
Αστικό Χαλκίδας :

Νοέµβριος 2008
Φεβρουάριος 2008
Οκτώβριος 2008

Εκκρεµεί η Παραλαβή του έργου και το κλείσιµο των υπολοίπων Συµβάσεων.
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 (έργα
∆.Ε.Σ.Φ.Α.)
Τον ∆εκέµβριο του 2006 εγκαταστάθηκε η εταιρεία PENSPEN Ltd για την διαχείριση πέντε (5) κατ’
αρχήν έργων και στη συνέχεια ενός (1) ακόµη έργου, υπό την τελική ευθύνη του ∆.Ε.Σ.Φ.Α.. Τα
τέσσερα (4) από τα έξι (6) αυτά έργα είχαν ενταχθεί προκειµένου να συγχρηµατοδοτηθούν από το
ΚΠΣ ΙΙΙ. Τελικώς δύο (2) από το έργα αυτά απεντάχθηκαν από το ΚΠΣ ΙΙΙ και προβλέπεται να
συγχρηµατοδοτηθούν στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2007-2013.
Τα έργα αυτά, στο τέλος του 2008 βρίσκονταν σε διάφορες φάσεις, όπως περιγράφεται παρακάτω:
Έργα σε φάση σχεδιασµού ή δηµοπράτησης
1.

Εγκατάσταση Μετρητικού Σταθµού στον Σταθµό της ∆.Ε.Η. στο Αλιβέρι
Η εκπόνηση του Βασικού Σχεδιασµού του Σταθµού ολοκληρώθηκε εντός του 2008 και
ξεκίνησε η διαγωνιστική διαδικασία για την ανάθεση του έργου (3ο Group Μ & M/R).
Οι προσφορές για την Εργολαβία υποβλήθηκαν τον ∆εκέµβριο του 2008 και είναι στην
φάση της αξιολόγησης. Η διαγωνιστική διαδικασία για την Ανάθεση των Υπηρεσιών
Επίβλεψης της Κατασκευής έχει επίσης ξεκινήσει.
Το έργο δεν συγχρηµατοδοτείται από το ΚΠΣ ΙΙΙ ή το ΕΣΠΑ 2007-2013.

Έργα που ολοκληρώθηκαν µέχρι και το τέλος του 2008
2.

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 και ετέθη σε λειτουργία εντός του
2008. Εκκρεµεί η Παραλαβή της Εργολαβίας και το κλείσιµο των υπολοίπων Συµβάσεων.
Το έργο συγχρηµατοδοτείται από το ΚΠΣ ΙΙΙ. Εκκρεµεί η παραλαβή του έργου και το
κλείσιµο των υπολοίπων Συµβάσεων.

3.

Εγκατάσταση Μετρητικού Σταθµού για την τροφοδότηση της AdG
Η Σύµβαση Λεπτοµερούς Σχεδιασµού-Προµήθειας Υλικών - Κατασκευής του Σταθµού
υπογράφτηκε το 2006 (2η Οµάδα Σταθµών M & M/R). Το έργο ολοκληρώθηκε τον Ιούνιο του
2008 και ετέθη σε λειτουργία στο τέλος του 2008.
Το έργο δεν συγχρηµατοδοτείται από το ΚΠΣ ΙΙΙ ή το ΕΣΠΑ 2007-2013.
κκρεµεί η Παραλαβή του έργου και το κλείσιµο των υπολοίπων Συµβάσεων.

4.

Επέκταση του Συστήµατος Μεταφοράς Φυσικού Αερίου προς ∆υτική Θεσσαλία
Η Εργολαβία για την υλοποίηση του έργου, υπογράφτηκε τον Μάρτιο του 2007και εκτός
από την κατασκευή του Αγωγού Υψηλής Πίεσης, περιλαµβάνει και την µετεγκατάσταση δύο
(2) προσωρινών M/R Σταθµών από τις Σέρρες και την Ξάνθη, στην Καρδίτσα και τα
Τρίκαλα. Το έργο ολοκληρώθηκε τον Νοέµβριο του 2008 και τον ίδιο µήνα ετέθη σε
λειτουργία.
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Αποµένει η ολοκλήρωση των εργασιών της Λίστας Εκκρεµοτήτων που συνοδεύει το Πιστοποιητικό
Μηχανικής Ολοκλήρωσης, καθώς και η Παραλαβή του έργου και το κλείσιµο των υπολοίπων
Συµβάσεων.
Το έργο συγχρηµατοδοτείται από το ΚΠΣ ΙΙΙ.
Για κάποια από τα έργα αυτά, κατά την διάρκεια της περιόδου αναφοράς, οι αρµόδιες υπηρεσίες
ασχολήθηκαν µε την 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 ∆.ΕΠ.Α. ενώ τα υπόλοιπα δύο (2) έργα είναι έργα
∆.Ε.Σ.Φ.Α..
ΕΡΓΑ ∆.Ε.Σ.Φ.Α.
Έργα στη φάση της κατασκευής
1.

Εγκατάσταση Σταθµού Συµπαραγωγής Ηλεκτρισµού & Θερµότητας στη Ρεβυθούσα
Το έργο υλοποιείται από τον Νοέµβριο του 2007 και προβλέπεται να ολοκληρωθεί εντός
του 2009. Έως το τέλος του 2008 είχαν αφιχθεί και τοποθετηθεί στις βάσεις τους στο
εργοτάξιο οι δύο (2) µηχανές εσωτερικής καύσης µαζί µε τις γεννήτριες του Σταθµού.
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 2008
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, διάρκειας έξι (6) µηνών.
Εκκρεµεί η Προσωρινή Παραλαβή του έργου και το κλείσιµο των υπολοίπων Συµβάσεων.
Το έργο έχει ενταχθεί στο ΚΠΣ ΙΙΙ και περιλαµβάνεται στα έργα «γέφυρες» ΚΠΣ ΙΙΙ και ΕΣΠΑ
2007-2013.

ΕΡΓΑ ∆.ΕΠ.Α.
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 τα ολοκληρωµένα έργα, κατά την διάρκεια της περιόδου αναφοράς, οι αρµόδιες υπηρεσίες
ασχολήθηκαν µε την διαχείριση των συµβάσεων έως το κλείσιµό τους.
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1 .2

ΕΡΓΑ ΕΣΠΑ 2007-2013
Εντός του 2008 κοινοποιήθηκε στον ∆.Ε.Σ.Φ.Α. από το ΥΠ.Αν., οµάδα δέκα (10) έργων που
κατ’αρχήν προβλέπεται να συγχρηµατοδοτηθούν από το ΕΣΠΑ 2007-2013 στα πλαίσια της
εξειδίκευσης του Επιχειρησιακού Προγράµµατος ΕΠΑν ΙΙ. Συγχρόνως προτάθηκε να διερευνηθεί η
δυνατότητα να συγχρηµατοδοτηθούν επιπλέον τρία (3) έργα του ∆.Ε.Σ.Φ.Α. από άλλα
Επιχειρησιακά Προγράµµατα του ΕΣΠΑ. Ένα (1) ακόµη έργο της ∆.ΕΠ.Α. περιλαµβάνεται στα
έργα που κατ’αρχήν προβλέπεται να συγχρηµατοδοτηθούν από το ΕΣΠΑ 2007-2013. Έξι (6) από
τα παραπάνω έργα περιλαµβάνονται στο αντικείµενο των Συµβάσεων Παροχής Υπηρεσιών
Project Manager που ήταν σε ισχύ έως και το τέλος του 2008.

Έργα ευθύνης PROJECT MANAGER µε βάση τη Σύµβαση 1535/06
ΕΡΓΑ ∆.Ε.Σ.Φ.Α.
1.

Εγκατάσταση Σταθµού M/R για την τροφοδότηση του ∆ικτύου ∆ιανοµής 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
συµπεριελήφθη στο 3ο Group των Μ & M/R, των οποίων ο διαγωνισµός ξεκίνησε εντός
του 2008. Οι προσφορές για την Εργολαβία υποβλήθηκαν τον ∆εκέµβριο του 2008 και
είναι στη φάση της αξιολόγησης. Η διαγωνιστική διαδικασία για την Ανάθεση των
Υπηρεσιών Επίβλεψης της Κατασκευής έχει επίσης ξεκινήσει.

ΕΡΓΑ ∆.ΕΠ.Α.
1.

Επέκταση ∆ικτύου ∆ιανοµής 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 επαναενεργοποίηση του Έργου Μέσης Πίεσης προς ΟινόφυταΧαλκίδα (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 και η Σύµβαση υπογράφτηκε τον Ιούνιο του 2008.Οι
διαπραγµατεύσεις µε την κοινοπραξία STROYTRANSGAS-PROMETHEUS GAS για την
ανάθεση της κατασκευής του τµήµατος Οινόφυτα-Χαλκίδα στα πλαίσια της σχετικής
∆ιακρατικής Συµφωνίας είναι στην τελική τους φάση. Αναµένεται η υπογραφή της
Σύµβασης εντός του 1ου εξαµήνου του 2009. Οι Υπηρεσίες Επίβλεψης του έργου έχουν
ανατεθεί, ενώ επίκειται η Ανάθεση και των Υπηρεσιών Επιθεώρησης.
Είναι σε εξέλιξη ο νέος διαγωνισµός για την Προµήθεια των σωλήνων µε ηµεροµηνία
υποβολής προσφορών την 30.03.2009.

Έργα ευθύνης PROJECT MANAGER µε βάση τη Σύµβαση 1587/06 (έργα ∆.Ε.Σ.Φ.Α.)
Έργα σε φάση σχεδιασµού ή δηµοπράτησης
1.

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
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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 ξεκίνησαν εντός του 2008.
Εν τω µεταξύ ξεκίνησε και η διαδικασία της αδειοδότησης του έργου.
Η Προκαταρκτική Περιβαλλοντική Εκτίµηση και Αξιολόγηση εκδόθηκε τον Οκτώβριο του
2008 ενώ η έγκριση των Περιβαλλοντικών Όρων αναµένεται να δοθεί το 1ο εξάµηνο του
2009.
Το έργο εντάχθηκε στο ΚΠΣ ΙΙΙ εντός του 2006 αλλά απεντάχθηκε το 2008 και προβλέπεται
να υλοποιηθεί στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2007-2013.
Έχουν υποβληθεί εντός του 2008 οι προσφορές για τους διαγωνισµούς που αφορούν:
•
•
•
•

την Εργολαβία του χερσαίου τµήµατος του αγωγού
τις Υπηρεσίες Ελέγχου Λεπτοµερούς Σχεδιασµού και Επίβλεψης της Κατασκευής του
χερσαίου τµήµατος του αγωγού
την Προµήθεια των σωλήνων για το σύνολο του αγωγού (χερσαίο & υποθαλάσσιο)
την Παροχή Υπηρεσιών Επιθεώρησης για το σύνολο του Έργου

και είναι στην φάση της αξιολόγησης, ενώ αναµένεται να υποβληθούν οι προσφορές για
τον διαγωνισµό της Εργολαβίας του υποθαλάσσιου τµήµατος του αγωγού τον Απρίλιο
του 2009
Έργα στη φάση της κατασκευής
2.

Σταθµός Συµπίεσης στη Νέα Μεσηµβρία Θεσσαλονίκης
Οι διαπραγµατεύσεις µε την ελληνορωσική Κοινοπραξία που ανέλαβε την Εργολαβία
σύµφωνα µε την σχετική ∆ιακρατική Συµφωνία, κατέληξαν στην υπογραφή της Σύµβασης
τον ∆εκέµβριο του 2008. Η ηµεροµηνία έναρξης της Συµβατικής διάρκειας είναι 02.02.2009.
Οι Υπηρεσίες Επιθεώρησης έχουν ανατεθεί, ενώ είναι σε εξέλιξη ο διαγωνισµός για τις
Υπηρεσίες Ελέγχου Λεπτοµερούς Σχεδιασµού & Επίβλεψης της Κατασκευής του Έργου.

Έργα ευθύνης PROJECT MANAGER µε βάση τη Σύµβαση 1266/04
Περιλαµβάνονται τα έργα του ∆.Ε.Σ.Φ.Α.:
1.

Αναβάθµιση του Τερµατικού Σταθµού Υγροποιηµένου Φυσικού Αερίου (LNG) στη
Ρεβυθούσα

2.

Εγκατάσταση Σταθµού Συµπαραγωγής Ηλεκτρισµού & Θερµότητας στη Ρεβυθούσα που
µαζί αποτελούν έργο «γέφυρα» ΚΠΣ ΙΙΙ και ΕΣΠΑ 2007-2013.

Απολογισµός για τα έργα αυτά έχει ήδη περιληφθεί στο κεφάλαιο Ι.1. ΕΡΓΑ ΚΠΣ ΙΙΙ.
Έργα εκτός ευθύνης PROJECT MANAGER
Έργα σε φάση σχεδιασµού ή δηµοπράτησης
1.

Εγκατάσταση του επί ελληνικού εδάφους Συστήµατος Μεταφοράς του ελληνοιταλικού
Αγωγού
Το έργο περιέχεται στον Κατάλογο Προγραµµατισµένων Επεκτάσεων και Ενισχύσεων του
Ε.Σ.Φ.Α. που περιλαµβάνεται στην Υπουργική Απόφαση υπ’άριθµ. ∆1/Γ/1588
(ΦΕΚ/Β/60/24.01.2007). Για το έργο αυτό έχει εγκριθεί η σκοπιµότητα Εκτέλεσης των
Προκαταρκτικών Μελετών του Βασικού Σχεδιασµού.
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Από τον Οκτώβριο του 2007 είναι σε εξέλιξη η εκπόνηση Προµελέτης και µελέτης
Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων καθώς και συµπληρωµατικών Μελετών για την βελτίωση της
όδευσης του Αγωγού. Παράλληλα εξελίσσεται η διαγωνιστική διαδικασία για την ανάδειξη
Αναδόχου για την εκπόνηση του Βασικού Σχεδιασµού του έργου. Τον Ιούλιο του 2008
ολοκληρώθηκε η Α’ Φάση του ∆ιαγωνισµού ενώ τον ∆εκέµβριο του 2008 υποβλήθηκαν οι
προσφορές για την Β’ Φάση του ∆ιαγωνισµού, οι οποίες είναι στην φάση της αξιολόγησης.
2.

Κατασκευή 3ης δεξαµενής στο Σταθµό Υ.Φ.Α. Ρεβυθούσας
∆εν έχει ακόµη εγκριθεί η σκοπιµότητα του έργου.

3.

Κατασκευή Σταθµού Υ.Φ.Α. στην Κρήτη
Ολοκληρώθηκε η Τεχνικο-Οικονοµική Μελέτη Σκοπιµότητας του έργου και είναι στην τελική
φάση προετοιµασίας τα Τεύχη ∆ηµοπράτησης για την εκπόνηση του Βασικού Σχεδιασµού
του έργου. ∆εν έχει ακόµη εγκριθεί η σκοπιµότητα του έργου.

4.

Εγκατάσταση µόνιµου Σταθµού M/R 60/19 bar για την τροφοδότηση του ∆ικτύου
∆ιανοµής της ευρύτερης περιοχής των Τρικάλων
Εντός του 2008 ολοκληρώθηκε ο Βασικός Σχεδιασµός του έργου που εκπονήθηκε από τις
Υπηρεσίες του ∆.Ε.Σ.Φ.Α.. Επιπλέον ξεκίνησε η διαγωνιστική διαδικασία για την ανάθεση
του έργου (3ου Group M & M/R). Οι προσφορές υποβλήθηκαν τον ∆εκέµβριο του 2008 και
είναι στην φάση της αξιολόγησης. Η διαγωνιστική διαδικασία για την Ανάθεση των
Υπηρεσιών Επίβλεψης της Κατασκευής έχει επίσης ξεκινήσει.

5.

Εγκατάσταση µόνιµου Σταθµού M/R 60/19 bar για την τροφοδότηση του ∆ικτύου
∆ιανοµής της ευρύτερης περιοχής της Καρδίτσας
Εντός του 2008 ολοκληρώθηκε ο Βασικός Σχεδιασµός του έργου που εκπονήθηκε από τις
Υπηρεσίες του ∆.Ε.Σ.Φ.Α.. Επιπλέον ξεκίνησε η διαγωνιστική διαδικασία για την ανάθεση
του έργου (3ου Group M & M/R). Οι προσφορές υποβλήθηκαν τον ∆εκέµβριο του 2008 και
είναι στην φάση της αξιολόγησης.
Η διαγωνιστική διαδικασία για την Ανάθεση των Υπηρεσιών Επίβλεψης της Κατασκευής
έχει επίσης ξεκινήσει.

6.

Ανέγερση Νέων Βιοκλιµατικών Κτιριακών Εγκαταστάσεων στο Πάτηµα Ελευσίνας
Προβλέπεται η ανέγερση νέου Βιοκλιµατικού κτιρίου στο χώρο των υφιστάµενων
εγκαταστάσεων στο Πάτηµα Ελευσίνας, προκειµένου να στεγαστούν οι υπηρεσίες του
∆.Ε.Σ.Φ.Α..
Από τον Απρίλιο του 2008 είναι σε εξέλιξη η εκπόνηση της Προµελέτης του έργου, η οποία
προβλέπεται να ολοκληρωθεί εντός του 2009.
∆εν έχει ακόµη εγκριθεί η σκοπιµότητα του έργου.
Λόγω των ειδικών προδιαγραφών του έργου για την προστασία του περιβάλλοντος,
προβλέπεται να εξεταστεί η δυνατότητα συγχρηµατοδότησης από το Επιχειρησιακό
Πρόγραµµα για το Περιβάλλον.

7.

Εκσυγχρονισµός Συστηµάτων Τηλεπικοινωνίας
Ολοκληρώθηκε η Μελέτη Προσδιορισµού του έργου.
∆εν έχει ακόµη εγκριθεί η σκοπιµότητα του έργου.
Προβλέπεται να εξετασθεί η πιθανότητα συγχρηµατοδότησης από το Επιχειρησιακό
Πρόγραµµα για την Ψηφιακή Σύγκλιση.

Έργα σε φάση υλοποίησης
8.

Αναβάθµιση και Επέκταση Πληροφοριακού Συστήµατος SAP
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Το έργο υλοποιείται από τον Μάιο του 2007.
Προβλέπεται να ολοκληρωθεί εντός του 2009.
Περιλαµβάνει αναβάθµιση του λογισµικού SAP και του κατάλληλου υλικού για την κάλυψη
των αναγκών του ∆.Ε.Σ.Φ.Α.. Προβλέπεται να εξετασθεί η πιθανότητα συγχρηµατοδότησης
από το Επιχειρησιακό Πρόγραµµα για την Ψηφιακή Σύγκλιση
1 .3

ΛΟΙΠΑ ΕΡΓΑ ∆.Ε.Σ.Φ.Α.
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 ∆.Σ., εγκρίθηκε η σκοπιµότητα του
έργου. Εντός του 2007 εκπονήθηκε η Προκαταρκτική Μελέτη Χάραξης του Αγωγού. Εντός
του 2008 ανατέθηκε και στις αρχές του 2009 υπογράφτηκε η Σύµβαση για την επιβεβαίωση
της Προκαταρκτικής Χάραξης του Αγωγού και την Εκπόνηση της Μελέτης Περιβαλλοντικών
Επιπτώσεων του έργου. Παράλληλα ξεκίνησε και η διαγωνιστική διαδικασία για την
Εκπόνηση του Βασικού σχεδιασµού (Φάση Β’) του έργου. Οι προσφορές υποβλήθηκαν
στις αρχές του 2009.

2.

Εγκατάσταση Μετρητικού Σταθµού στο Σταθµό της ∆.Ε.Η. στην Μεγαλόπολη
Με την υπ’ αριθµ. 13/03-19.07.2007 Απόφαση του ∆.Σ., εγκρίθηκε η σκοπιµότητα του
έργου. Η εκπόνηση του Βασικού Σχεδιασµού ολοκληρώθηκε εντός του 2008 και ξεκίνησε η
διαγωνιστική διαδικασία για την ανάθεση του έργου (3ο Group Μ & M/R). Οι προσφορές
για την Εργολαβία υποβλήθηκαν τον ∆εκέµβριο του 2008 και είναι στη φάση της
αξιολόγησης. Η διαγωνιστική διαδικασία για την Ανάθεση των Υπηρεσιών Επίβλεψης της
Κατασκευής έχει επίσης ξεκινήσει.

3.

Επέκταση του Συστήµατος Μεταφοράς Φυσικού Αερίου προς Θίσβη Βοιωτίας
Με την υπ’ αριθµ. 29/04-24.01.2008 Απόφαση του ∆.Σ., εγκρίθηκε η σκοπιµότητα του
έργου. Εντός του 2008 ολοκληρώθηκε η Εκπόνηση των Μελετών Αναθεώρησης Βασικού
Σχεδιασµού. Επιπλέον ξεκίνησε η διαγωνιστική διαδικασία για την εργολαβία. Οι
προσφορές υποβλήθηκαν τον Νοέµβριο του 2008 και είναι στη φάση της αξιολόγησης.
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 του
Σταθµού Ηλεκτροπαραγωγής της «ΗΛΕΚΤΡΟΠΑΡΑΓΩΓΗ ΘΙΣΒΗΣ Α.Ε.»
Με την υπ’ αριθµ. 29/04-24.01.2008 Απόφαση του ∆.Σ., εγκρίθηκε η σκοπιµότητα του
έργου. Σε εφαρµογή των όρων της Απόφασης, το κόστος του Μετρητικού Σταθµού θα
αναλάβει η «ΗΛΕΚΤΡΟΠΑΡΑΓΩΓΗ ΘΙΣΒΗΣ Α.Ε.».
Ο Βασικός Σχεδιασµός του σταθµού εκπονήθηκε από τις Υπηρεσίες του ∆.Ε.Σ.Φ.Α. και
ολοκληρώθηκε στις αρχές του 2009. Έχει ολοκληρωθεί η προετοιµασία των Τευχών του
∆ιαγωνισµού για την Εργολαβία (4ο Group Μ & Μ/R).

5.

Εγκατάσταση Β’ Μετρητικού Σταθµού για την τροφοδότηση της «ΗΡΩΝ
ΘΕΡΜΟΗΛΕΚΤΡΙΚΗ Α.Ε»
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Με την υπ’ αριθµ. 26/04-13.12.2007 Απόφαση του ∆.Σ., εγκρίθηκε η διαδικασία ανάθεσης
της Κατασκευής του έργου. Εντός του 2009 ολοκληρώθηκε η εκπόνηση του Βασικού
Σχεδιασµού από τις Υπηρεσίες του ∆.Ε.Σ.Φ.Α.. Το κόστος του Σταθµού θα αναλάβει η
«ΗΡΩΝ ΘΕΡΜΟΗΛΕΚΤΡΙΚΗ Α.Ε.»
Τον Φεβρουάριο του 2009 υπογράφτηκε η Σύµβαση της Εργολαβίας για την υλοποίηση του
έργου.
Προκατασκευαστικές εργασίες είχαν ξεκινήσει νωρίτερα από τον Ανάδοχο.
6.

Επέκταση του Συστήµατος Μεταφοράς Φυσικού Αερίου προς Χαλυβουργική
Μετά από την Μελέτη Προκαταρκτικής Χάραξης που εκπονήθηκε από την υπηρεσία του
∆.Ε.Σ.Φ.Α., ανατέθηκαν εντός του 2007 η εκπόνηση της Μελέτης Περιβαλλοντικών
Επιπτώσεων και των Τοπογραφικών, προκειµένου να ξεκινήσει η αδειοδότηση του έργου.
Το κόστος των µελετών έχει καταβληθεί από την «ΧΑΛΥΒΟΥΡΓΙΚΗ Α.Ε».
Με την υπ’αριθµ. 48/05 – 31.07.2008 Απόφαση του ∆.Σ., εγκρίθηκε η σκοπιµότητα του
Κλάδου Υψηλής Πίεσης προς Χαλυβουργική στην περιοχή της Ελευσίνας.

7.

Εγκατάσταση Μετρητικού Σταθµού για την τροφοδότηση του «ΘΕΡΜΟΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ
ΣΤΑΘΜΟΥ ΧΑΛΥΒΟΥΡΓΙΚΗΣ»
Με την υπ’αριθµ. 48/05-31.07.2008 Απόφαση του ∆.Σ., εγκρίθηκε η σκοπιµότητα του
Σταθµού Μέτρησης για τις µονάδες της «ΧΑΛΥΒΟΥΡΓΙΚΗΣ Α.Ε.» στην περιοχή της
Ελευσίνας.
Το κόστος του Μετρητικού Σταθµού θα αναλάβει η «ΧΑΛΥΒΟΥΡΓΙΚΗ Α.Ε.».

8.

Επέκταση του Συστήµατος Μεταφοράς Φυσικού Αερίου προς ∆ιµηνιό Βόλου
Με την υπ’αριθµ. 48/05 – 31.07.2008 Απόφαση του ∆.Σ., εγκρίθηκε η σκοπιµότητα του
Κλάδου Υψηλής Πίεσης προς ∆ιµηνιό Βόλου. Η Σύµβαση για την Εκπόνηση της Μελέτης
του Βασικού Σχεδιασµού υπογράφτηκε τον Ιανουάριο του 2009.
Το κόστος της µελέτης θα αναλάβει η «ΕNDESA ΗELLAS Α.Ε.»» σε περίπτωση µη
υλοποίησης του έργου. Για το λόγο αυτό έχει παραδώσει η «ΕNDESA ΗELLAS Α.Ε.»
σχετική Εγγυητική Επιστολή.

9.

Εγκατάσταση Μετρητικού Σταθµού για την τροφοδότηση του Σταθµού
Ηλεκτροπαραγωγής της «ΕNDESA ΗELLAS Α.Ε.» στο ∆ιµηνιό Βόλου
Με την υπ’αριθµ. 48/05 – 31.07.2008 Απόφαση του ∆.Σ., εγκρίθηκε η σκοπιµότητα του
Σταθµού Μέτρησης για την µονάδα της «ΕNDESA ΗELLAS Α.Ε.». Στις αρχές του 2009
ολοκληρώθηκε ο Βασικός Σχεδιασµός του Σταθµού από τις Υπηρεσίες του ∆.Ε.Σ.Φ.Α..
Έχει, επίσης, ολοκληρωθεί η προετοιµασία των τευχών του ∆ιαγωνισµού για την
Εργολαβία (4ο Group M & M/R).Το κόστος του Μετρητικού Σταθµού θα αναληφθεί από την
«ΕNDESA ΗELLAS Α.Ε.».

10.

Επέκταση του Συστήµατος Μεταφοράς Φυσικού Αερίου προς Άγιο Βλάση Βοιωτίας
Με την υπ’αριθµ. 48/05 – 31.07.2008 Απόφαση του ∆.Σ., εγκρίθηκε η σκοπιµότητα του
Κλάδου Υψηλής Πίεσης προς Άγιο Βλάση Βοιωτίας.
Εντός του 2008 ολοκληρώθηκε ο Βασικός Σχεδιασµός του Κλάδου µήκους περίπου 2,3 km
που εκπονήθηκε από τις Υπηρεσίες του ∆.Ε.Σ.Φ.Α..
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11.

Εγκατάσταση Μετρητικού Σταθµού για την τροφοδότηση του Σταθµού
Ηλεκτροπαραγωγής της «ENELCO A.E.» στην περιοχή Άγιος Βλάσης Βοιωτίας
Με την υπ’αριθµ. 48/05 – 31.07.2008 Απόφαση του ∆.Σ., εγκρίθηκε η σκοπιµότητα του
Σταθµού Μέτρησης για τη µονάδα της «ENELCO A.E.» στην περιοχή Άγιος Βλάσης
Βοιωτίας. Ο Βασικός Σχεδιασµός του Σταθµού εκπονήθηκε από τις Υπηρεσίες του
∆.Ε.Σ.Φ.Α. και ολοκληρώθηκε στις αρχές του 2009. Έχει ολοκληρωθεί η προετοιµασία των
Τευχών του ∆ιαγωνισµού για την Εργολαβία (4ο Group M & M/R).
Το κόστος του Μετρητικού Σταθµού θα αναλάβει η «ENELCO A.Ε.»

12.

Εγκατάσταση Μετρητικού Σταθµού για την τροφοδότηση του Σταθµού
Ηλεκτροπαραγωγής της «ΕNDESA ΗELLAS» στον Άγιο Νικόλαο Βοιωτίας
Με την υπ’αριθµ. 48/05 – 31.07.2008 Απόφαση του ∆.Σ., εγκρίθηκε η σκοπιµότητα του
Σταθµού Μέτρησης για την µονάδα της «ΕNDESA ΗELLAS Α.Ε.» στον Άγιο Νικόλαο
Βοιωτίας. Ο Βασικός Σχεδιασµός του Σταθµού εκπονήθηκε από τις Υπηρεσίες του
∆.Ε.Σ.Φ.Α. και ολοκληρώθηκε στις αρχές του 2009. Έχει ολοκληρωθεί η προετοιµασία των
Τευχών του ∆ιαγωνισµού για την Εργολαβία (4ο Group M & M/R).
Το κόστος του Μετρητικού Σταθµού θα αναλάβει η «ΕNDESA ΗELLAS Α.Ε.»

Έργα στη φάση της Κατασκευής
13.

Σύνδεση Α’ Μετρητικού Σταθµού της «ΗΡΩΝ ΘΕΡΜΟΗΛΕΚΤΡΙΚΗ Α.Ε.» µε το SCADA
και το Σύστηµα Τηλεπικοινωνιών
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 2009.

14.

Εγκατάσταση Μετρητικού Σταθµού για την τροφοδότηση του Σταθµού Παραγωγής
Ηλεκτρικής Ενέργειας των ΕΛ.ΠΕ. (Θεσσαλονίκης)
Συνεχίστηκαν οι εργασίες κατασκευής του Σταθµού που ολοκληρώθηκε µε καθυστέρηση
τον Φεβρουάριο του 2009. Τµήµα των δαπανών του έργου συγχρηµατοδοτείται από το ΚΠΣ
ΙΙΙ.

Έργα που ολοκληρώθηκαν µέχρι και το τέλος του 2008
15.

Εγκατάσταση Μετρητικού/Ρυθµιστικού Σταθµού στην Κοκκίνα για την τροφοδότηση
∆ικτύου ∆ιανοµής 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.

16.

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.

61

2.

ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ Ε.Σ.Φ.Α.
2 .1

ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ (ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ
ΑΓΩΓΟΣ, ΚΛΑ∆ΟΙ & ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΑΥΤΩΝ)
Τεχνική υποστήριξη του Εθνικού Συστήµατος Μεταφοράς Φυσικού Αερίου σε επίπεδο Μελέτης και
∆ιαχείρισης/Επίβλεψης,
των
απαιτούµενων
για
τ ην
λειτουργία
τ ου,
έργων
επεκτάσεων/Τροποποιήσεων/Βελτιώσεων/
Αποκαταστάσεων περιλαµβάνονται:
•
•
•
•
•
•
•

∆ιαχείριση/Αναβάθµιση (σε εξέλιξη) προγράµµατος παρακολούθησης περιπολιών
Οργάνωση και καθοδήγηση της εναέριας περιπολίας, εποπτεία και διαχείριση ευρηµάτων,
διαχείριση σχετικής σύµβασης και προετοιµασία Τευχών νέου ∆ιαγωνισµού
Ανάθεση Εκπόνησης Μελέτης Έργων προστασίας αγωγού σε διέλευση από Ασωπό
ποταµό (σε εξέλιξη)
Παρακολούθηση/∆ιαχείριση εµπλοκών Αγωγών Υψηλής Πίεσης µε έργα τρίτων µε σκοπό
την απρόσκοπτη λειτουργία και την ασφάλεια του Α.Φ.Α. από πιθανές διασταυρώσεις.
Παροχή στοιχείων, έλεγχος µελετών τρίτων, τεχνική υποστήριξη και καθοδήγηση των
επιβλέψεων, έλεγχος µελετών ανατινάξεων πλησίον Α.Φ.Α.
∆ιαχείριση γεωτεχνικών και γεωλογικών προβληµάτων, έλεγχος προβληµατικών περιοχών
και επεξεργασία µετρήσεων για την ανάλυση µετατοπίσεων εδάφους και αγωγού και τις
επιπτώσεις σε αυτόν.
∆ιαχείριση/Παρακολούθηση Σύµβασης Υπηρεσιών Τεχνικής Υποστήριξης µε AF

Έργα που εκτελέστηκαν εντός του 2008:
•
•
•
•
2 .2

Βασικός Σχεδιασµός, Προµήθειες Υλικών, Ανάθεση και Επίβλεψη εργασιών µετατόπισης
αγωγού 14’’ στα ΕΛ.ΠΕ. λόγω διευθέτησης κοίτης χειµάρρου Αγ. Γεωργίου
(σε εξέλιξη)
Έργο αποκατάστασης πρανούς Αντινίτσας
∆ιάφορα έργα συντήρησης, επισκευών, αποκατάστασης ζώνης δουλείας αγωγού,
προστασίας αγωγών σε διελεύσεις από ρέµατα κ.λ.π.

ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΣΤΑΘΜΟΥ ΥΓΡΟΠΟΙΗΜΕΝΟΥ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ (Υ.Φ.Α.)
Τεχνική υποστήριξη του Σταθµού Υγροποιηµένου Φυσικού Αερίου σε επίπεδο Μελέτης και
∆ιαχείρισης/Επίβλεψης, των απαιτούµενων για την λειτουργία του, έργων επεκτάσεων/
Τροποποιήσεων/Βελτιώσεων/Αποκαταστάσεων.
Έργα που εκτελέστηκαν εντός του 2008:
•
•
•
•
•

Ολοκλήρωση Κατασκευής κτιρίου αποθήκης ανταλλακτικών
Βασικός Σχεδιασµός και Ανάθεση Εκπόνησης Μελέτης/Κατασκευής Κέντρου
Εκπαίδευσης Πυρόσβεσης (σε εξέλιξη)
∆ιάφορες εργασίες συντήρησης (επισκευή µονώσεων, επικάλυψη panels ORV’s, ανακαίνιση
χρωµατισµών κτιρίων κ.λ.π.)
Α ν τ ι κ α τ ά σ τ α σ η χα λ ύ βδ ι ν ω ν σ ω λ ή ν ω ν c e m e n t - l i n e d τ ω ν ∆ ι κ τ ύ ω ν π ρ ο σ α γ ω γ ή ς
θαλασσινού νερού στους Αεριοποιητές Υ.Φ.Α. A, B, & C µε σωλήνες GRP (σε εξέλιξη)
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2 .3

ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ∆.ΕΠ.Α.
Υπηρεσίες Τεχνικής Υποστήριξης των ενεργών ∆ικτύων Μέσης & Χαµηλής Πίεσης, ιδιοκτησίας
∆.ΕΠ.Α., στους Νοµούς Ξάνθης, Κοµοτηνής, ∆ράµας, Σερρών, Κιλκίς, Πιερίας, Λαµίας και
Βοιωτίας σε επίπεδο Μελέτης και ∆ιαχείρισης/Επίβλεψης των απαιτούµενων, για την λειτουργία
τους, έργων επεκτάσεων/Τροποποιήσεων/Αποκαταστάσεων και Βιοµηχανικών Συνδέσεων.
Περιλαµβάνονται:
•
•
•
•
•
•
•

3.

∆ιαχείριση/Επίβλεψη Σύµβασης ∆.ΕΠ.Α για Προµήθεια Σταθµών Μέσης & Χαµηλής Πίεσης
∆ιαχείριση/Παρακολούθηση εµπλοκών ∆ικτύων ∆.ΕΠ.Α. Παροχή στοιχείων, Έλεγχος
Μελετών τρίτων, Τεχνική Υποστήριξη και καθοδήγηση των Επιβλέψεων
Προετοιµασία Τευχών ∆ιαγωνισµού ∆.ΕΠ.Α. για Τεχνική Υποστήριξη ∆ικτύων ∆ιανοµής,
Έλεγχος Μελετών, Επίβλεψη Κατασκευής, Επιθεώρηση εσωτερικών εγκαταστάσεων
Βιοµηχανικών Πελατών
Εκπόνηση Μελετών, Κοστολόγηση, ∆ιαχείριση Συµβάσεων και Επίβλεψη Έργων
Εγκατάστασης Παροχετευτικών Αγωγών και Βιοµηχανικών Σταθµών M/R για τροφοδότηση
Βιοµηχανικών Πελατών ∆.ΕΠ.Α.
∆ιερεύνηση δυνατότητας σύνδεσης και κοστολόγηση εργασιών για πιθανούς µελλοντικούς
Βιοµηχανικούς Πελάτες ∆.ΕΠ.Α.
Τις υπηρεσίες αυτές παρείχε ο ∆.Ε.Σ.Φ.Α. Α.Ε., µέσω Ιδιωτικού Συµφωνητικού, που
υπεγράφη µε την ∆.ΕΠ.Α. Α.Ε.

ΑΛΛΕΣ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
3 .1

∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΟΝ ∆.Ε.Σ.Φ.Α.

•

Παροχή Χαρτογραφικών ∆εδοµένων & Πληροφοριών προς τρίτους µε το ενδεχόµενο
σύνδεσής τους µε το δίκτυο Φ.Α. (για οποιασδήποτε κλίµακας χρήση)
Συµµετοχή σε θέµατα Λ & Σ

•

G .I.S

•







Αγωγός Υψηλής Πίεσης (ML)
Κλάδος Κερατσινίου Υψηλής Πίεσης (ML)
Κλάδος Λαυρίου
Κλάδος Καβάλας
Κλάδος Κοµοτηνής

•

Υπεργειες Εγκαταστασεις – Υλικα – Καθοδικη Προστασία – SCADA- RCC

•

Εκπόνηση Βασικού Σχεδιασµού για:

Μετρητικούς/Ρυθµιστικούς Σταθµούς 3ου Group (Μ 70 bar & M/R
70/19 bar)

(Τρίκαλα – Καρδίτσα – Aγ. Θεόδωροι – Αλιβέρι – Μεγαλόπολη)

Μετρητικούς/Ρυθµιστικούς Σταθµούς 4ου Group (M 70 bar)

(Θίσβη – Χαιρώνεια – Άγιος Νικόλαος Βοιωτίας – ∆ιµηνιό Βόλου)

•

Παρακολούθηση/ Έλεγχος Μελετών Βασικού Σχεδιασµού
o
Παρακολούθηση/Έλεγχος Μελέτης Μετρητικών Σταθµών
o
Αλιβερίου-Μεγαλόπολης

•

Έλεγχος / Έγκριση του Λεπτοµερούς Σχεδιασµού για:
o
Μετρητικό Σταθµό ΗΡΩΝ Α’
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•

Υποστήριξη σε θέµατα ΕNGINEERING (σχεδιασµός-έλεγχος) για τα υπό εκπόνηση
έργα:
o
Εννέα (9) Μετρητικοί/Ρυθµιστικοί Σταθµοί
o
2Ο γκρουπ Μετρητικών/Ρυθµιστικών Σταθµών
o
Αναβάθµιση Στρυµονοχωρίου
o
Αγωγός Υψηλής Πίεσης Αµπελία–Καρδίτσα-Τρίκαλα
o
Αγωγός Υψηλής Πίεσης Μαυρονέρι–Αντίκυρα
o
Αναβάθµιση Αγ. Τριάδας–Άνω Λιοσίων

•

Τεχνική Υποστήριξη για την αξιολόγηση διαγωνισµών (βάνες, βανοστάσια, σταθµοί,
υλικά, κλπ.)

•

Τεχνική υποστήριξη για θέµατα:
o
Καθοδικής Προστασίας
o
SCADA
o
RCC
o
Αντικεραυνικής Προστασίας

•

ΜΕΛΕΤΕΣ
o
o
o
o

3 .2

Παρακολούθηση & Έλεγχος Αντισεισµικών Μελετών Σωληναγωγών Υψηλής Πίεσης
Έλεγχος Γεωτεχνικών Μελετών Μερητικών/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)

∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΗΝ ∆.ΕΠ.Α. A.E.
1.

∆ίκτυα ∆ιανοµής Φυσικού Αερίου
Προκαταρκτική Μελέτη-Προϋπολογισµός Κόστους για την Επέκταση ∆ικτύων ∆ιανοµής
Φυσικού Αερίου και για την Σύνδεση ∆υνητικών Πελατών, µετά από αιτήµατα της ∆.ΕΠ.Α..
Παρακολούθηση εξέλιξης πραγµατοποιούµενων έργων ΚΠΣ ΙΙΙ και επίλυσης θεµάτων
ENGINEERING – Εγκρίσεις Μελετών

3 .3

2.

Παροχή Χαρτογραφικών ∆εδοµένων & Πληροφοριών προς τρίτους µε το ενδεχόµενο
σύνδεσής τους µε το δίκτυο Φ.Α. (για οποιασδήποτε κλίµακας χρήση)

3.

Παροχή Χαρτογραφικών ∆εδοµένων Αγωγών Μέσης & Χαµηλής Πίεσης (Υφισταµένων και
Μελλοντικών) - για περιοχές εκτός ΕΠΑ – προς τρίτους και άλλες διευθύνσεις της ∆.ΕΠ.Α.
∆ηµιουργία αντίστοιχων υπόβαθρων

∆ΙΑΦΟΡΕΣ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
1. Προετοιµασία των εµπορικών ή / και Τεχνικών Τευχών ∆ηµοπράτησης αυτοδύναµα ή µε την
βοήθεια των αντίστοιχων Project Managers και των Μελετητών για όλα τα έργα
2.

Μεταφορά εγγεγραµµένου κόστους Έργων υπό κατασκευή από τους Λογαριασµούς
Λογιστηρίου «Ακινητοποιήσεις υπό εκτέλεση και προκαταβολές κτήσεως παγίων
στοιχείων» στους οικείους λογαριασµούς παγίων
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3.

Σύνταξη των Τεχνικών ∆ελτίων των Έργων και υποβολή τους στην ∆ιαχειριστική Αρχή
προκειµένου να χρηµατοδοτηθούν από το ΚΠΣ ΙΙΙ µέσω του προγράµµατος
«ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ»

4.

∆ιαρκής υποστήριξη των υποβληθέντων και προγραµµατισµένων Τεχνικών ∆ελτίων των
Έργων προς τις αρµόδιες Υπηρεσίες (∆ιαχειριστική Αρχή, Υπουργείο Ανάπτυξης,
Υπουργείο Οικονοµικών, κλπ)

5.

Ενηµέρωση των Τριµηνιαίων Τεχνικών ∆ελτίων των Έργων που έχουν εγκριθεί για
χρηµατοδότηση από το ΚΠΣ ΙΙΙ

6.

Υποστήριξη κατά την διάρκεια του προσυµβατικού ελέγχου από το Ελεγκτικό Συνέδριο των
διαφόρων συµβάσεων

7.

Συµµετοχή στελεχών σε διάφορες Επιτροπές για την Προσωρινή ή / και Οριστική
Παραλαβή συµβάσεων έργων και υπηρεσιών που έχουν ολοκληρωθεί

8.

Υποστήριξη στην κατάρτιση της οµάδας των έργων που προβλέπεται να
συγχρηµατοδοτηθούν στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2007-2013
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ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ∆ΡΑΣΗΣ 2009 (*)
Οι προγραµµατιζόµενες δραστηριότητες της ∆ιεύθυνσης ∆ραστηριότητας Ωρίµανσης & Υποστήριξης Έργων και της ∆ραστηριότητας ∆ιοίκησης & Κατασκευής Έργων για το 2009 αφορούν κυρίως τα έργα, των οποίων η
προβλεπόµενη (ή πραγµατική) έναρξη και περάτωση φαίνεται παρακάτω:

Α /Α

Α.

ΈΡΓΟ

Έναρξη

Περάτωση

Παρατηρήσεις

ΕΡΓΑ ∆ Ε Σ Φ Α

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

Επέκταση του Ελληνικού Συστήµατος Μεταφοράς ΦΑ έως τα ελληνοτουρκικά σύνορα

2

Εγκατάσταση Μετρητικού Σταθµού στα ελληνοτουρκικά σύνορα

3

Ιούνιος

2001

Αύγουστος

2007

Ιανουάριος

2003

Ιούνιος

2007

Επέκταση του Ελληνικού Συστήµατος Μεταφοράς ΦΑ προς ∆υτική Θεσσαλία

Μάιος

2006

Νοέµβριος

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

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

∆εκέµβριος

2006

Αύγουστος

2009

7

Τηλεχειρισµός βανών των Αγωγών Υψηλής Πίεσης του Συστήµατος Μεταφοράς ΦΑ

Οκτώβριος

2002

Ιούλιος

2008

8

Αναβάθµιση Συνοριακού Μετρητικού Σταθµού Στρυµονοχωρίου

Οκτώβριος

2006

Ιούνιος

2009

9

Επέκταση του Ελληνικού Συστήµατος Μεταφοράς ΦΑ στη Βοιωτία έως την AdG

Σεπτέµβριος

2002

Αύγουστος

2007

10

Επέκταση του Ελληνικού Συστήµατος Μεταφοράς ΦΑ προς Κόρινθο

Φεβρουάριος

2004

Απρίλιος

2008

11

Εγκατάσταση Μετρητικού Σταθµού για την τροφοδότηση της MOTOR-OIL

Ιούλιος

2006

Μάρτιος

2008

12

Εγκατάσταση Σταθµού 60/19 bar για την Τροφοδότηση του ∆ικτύου ∆ιανοµής για Βιοµηχανικούς Καταναλωτές
στην ευρύτερη περιοχή της Λαµίας

Ιούλιος

2002

Μάρτιος

2009

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

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

66

13
14
Α /Α

Εγκατάσταση Σταθµού 60/19 bar για την Τροφοδότηση του ∆ικτύου ∆ιανοµής για Βιοµηχανικούς Καταναλωτές
στην ευρύτερη περιοχή του Κιλκίς
Εγκατάσταση Σταθµού 60/19 bar για την Τροφοδότηση του ∆ικτύου ∆ιανοµής για Βιοµηχανικούς Καταναλωτές
στην ευρύτερη περιοχή της Κοµοτηνής
ΈΡΓΟ

Ιούλιος

2002

Ιανουάριος

2007

Ιούλιος

2002

Μάρτιος

2009

Έναρξη

Περάτωση

15

Εγκατάσταση Σταθµού 60/19 bar για την Τροφοδότηση του ∆ικτύου ∆ιανοµής για Βιοµηχανικούς Καταναλωτές
στην ευρύτερη περιοχή της ∆ράµας

Ιούλιος

2002

Μάρτιος

2007

16

Εγκατάσταση Σταθµού 60/19 bar για την Τροφοδότηση του ∆ικτύου ∆ιανοµής για Βιοµηχανικούς Καταναλωτές
στην ευρύτερη περιοχή της Αλεξανδρούπολης

Ιούλιος

2006

Φεβρουάριος

2009

17

Εγκατάσταση Σταθµού 60/19 bar για την Τροφοδότηση του ∆ικτύου ∆ιανοµής για Βιοµηχανικούς Καταναλωτές
στην ευρύτερη περιοχή της Ξάνθης

Ιούλιος

2002

Οκτώβριος

2008

18

Εγκατάσταση Σταθµού 60/19 bar για την Τροφοδότηση του ∆ικτύου ∆ιανοµής για Βιοµηχανικούς Καταναλωτές
στην ευρύτερη περιοχή των Σερρών

Ιούλιος

2002

Ιούνιος

2008

19

Εγκατάσταση Σταθµού M/R 60/19 bar για την Τροφοδότηση του ∆ικτύου ∆ιανοµής της ευρύτερης περιοχής της
Κατερίνης

Νοέµβριος

2004

Οκτώβριος

2007

20

Εγκατάσταση Σταθµού M/R 60/19 bar για την Τροφοδότηση του ∆ικτύου ∆ιανοµής της ευρύτερης περιοχής της
Θήβας

Νοέµβριος

2004

Φεβρουάριος

2009

21

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

Νοέµβριος

2004

Οκτώβριος

2005

22

Τεχνική Βοήθεια - Project Manager - Σύµβαση 1535/06

∆εκέµβριος

2006

∆εκέµβριος

2008

23

Κατασκευή Σταθµού Συµπαραγωγής Ηλεκτρισµού και Θερµότητας στην νήσο Ρεβυθούσα

Οκτώβριος

2004

Απρίλιος

2009

24

Αναβάθµιση του Ρυθµιστικού Σταθµού των Άνω Λιοσίων

Οκτώβριος

2007

Απρίλιος

2009

25

Αναβάθµιση του Μετρητικού Σταθµού Αγ. Τριάδος

Οκτώβριος

2007

Απρίλιος

2009

Εκκρεµεί η παραλαβή του
έργου & το κλείσιµο των
υπολοίπων συµβάσεων

Παρατηρήσεις
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

Εκκρεµεί η παραλαβή του
έργου & το κλείσιµο των
υπολοίπων συµβάσεων

Α.2 ΕΡΓΑ ∆ Ε Σ Φ Α που προβλέπεται ή είναι πιθανόν να ενταχθούν στο ΕΣΠΑ 2007-2013 **
26

Εγκατάσταση του επί ελληνικού εδάφους Συστήµατος Μεταφοράς του ελληνοιταλικού Αγωγού

Μάρτιος

2004

Ιούλιος

2013

27

Εγκατάσταση Σταθµού Συµπίεσης ΦΑ στον Αγωγό Μεταφοράς Υψηλής Πίεσης

Μάρτιος

2003

Ιανουάριος

2011

28

Επέκταση του Ελληνικού Συστήµατος Μεταφοράς ΦΑ προς Αλιβέρι

Αύγουστος

2005

Ιούλιος

2010

29

Κατασκευή 3ης ∆εξαµενής στο Σταθµό Υ.Φ.Α. Ρεβυθούσας

υπό προγραµµατισµό

67

30
31
32
33
34
Α /Α

Κατασκευή Σταθµού Υ.Φ.Α. στην Κρήτη
Εγκατάσταση Σταθµού M/R 60/19 bar για την τροφοδότηση του ∆ικτύου ∆ιανοµής στην περιοχή Καλαµάκι-Αγ.
Θεόδωροι, Ν. Κορινθίας
Εγκατάσταση µόνιµου Σταθµού M/R 60/19 bar για την τροφοδότηση του ∆ικτύου ∆ιανοµής της ευρύτερης
περιοχής των Τρικάλων
Εγκατάσταση µόνιµου Σταθµού M/R 60/19 bar για την τροφοδότηση του ∆ικτύου ∆ιανοµής της ευρύτερης
περιοχής της Καρδίτσας
Ανέγερση Νέων Βιοκλιµατικών Κτιριακών Εγκαταστάσεων στο Πάτηµα Ελευσίνας
ΈΡΓΟ

35

Εκσυγχρονισµός Συστηµάτων Τηλεπικοινωνίας

36

Αναβάθµιση & Επέκταση Συστήµατος SAP

Μάρτιος

2008

Οκτώβριος

2014

Μάιος

2009

Μάρτιος

2010

Μάιος

2009

Ιούλιος

2010

Μάιος

2009

Νοέµβριος

2010

Απρίλιος

2008

Ιούνιος

2012

Έναρξη

Περάτωση

Παρατηρήσεις

υπό προγραµµατισµό
Μαίος

2007

∆εκέµβριος

2009

Α.3 ΛΟΙΠΑ ΕΡΓΑ ∆ Ε Σ Φ Α
37

Επέκταση του Ελληνικού Συστήµατος Μεταφοράς ΦΑ προς ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗ

Μάρτιος

2009

Μάρτιος

2012

38

Εγκατάσταση Μετρητικού Σταθµού για την Τροφοδότηση του Σταθµού της ∆.Ε.Η. στην Μεγαλόπολη

Μάρτιος

2007

Απρίλιος

2011

39

Εγκατάσταση Μετρητικού Σταθµού για την Τροφοδότηση της AdG στην Βοιωτία

Ιούλιος

2006

Ιούνιος

2008

40

Εγκατάσταση Μετρητικού Σταθµού για την Τροφοδότηση του Σταθµού της ∆.Ε.Η. στο Αλιβέρι

Μάρτιος

2007

Μάρτιος

2010

41

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

Μάρτιος

2004

Φεβρουάριος

2009

42

Σύνδεση Μετρητικού Σταθµού της «Ήρων Θερµοηλεκτρική» µε το SCADA

Αύγουστος

2006

Ιούλιος

2009

43

Επέκταση του Ελληνικού Συστήµατος Μεταφοράς ΦΑ προς ΘΙΣΒΗ Βοιωτίας

Μαίος

2008

Μάρτιος

2010

44

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

Οκτώβριος

2009

Σεπτέµβριος

2010

45

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

Φεβρουάριος

2009

Ιανουάριος

2010

46

Επέκταση του Ελληνικού Συστήµατος Μεταφοράς ΦΑ προς ∆ιµηνιό ΒΟΛΟΥ

Φεβρουάριος

2009

Ιούνιος

2011

47

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

Οκτώβριος

2009

Ιούλιος

2011

48

Εγκατάσταση Μετρητικού Σταθµού για την Τροφοδότηση του Σταθµού της «endesa hellas» στον Αγ. Νικόλαο
Βοιωτίας

Οκτώβριος

2009

Φεβρουάριος

2011

Εκκρεµεί η παραλαβή του
έργου & το κλείσιµο των
υπολοίπων συµβάσεων

68

49

Επέκταση του Ελληνικού Συστήµατος Μεταφοράς ΦΑ προς ΧΑΛΥΒΟΥΡΓΙΚΗ

υπό προγραµµατισµό

50

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

υπό προγραµµατισµό

51

Επέκταση του Συστήµατος Μεταφοράς ΦΑ προς την περιοχή Άγιος Βλάσης Χαιρώνειας Βοιωτίας

υπό προγραµµατισµό

52

Εγκατάσταση Μετρητικού Σταθµού για την τροφοδότηση του Σταθµού της «Enelco Α.Ε.»

Α /Α

Β.

ΈΡΓΟ

Οκτώβριος

2009

Έναρξη

Νοέµβριος

2011

Περάτωση

Παρατηρήσεις

ΕΡΓΑ ∆ Ε Π Α

Β.1 ΕΡΓΑ ∆ Ε Π Α ενταγµένα στο Ε.Π.ΑΝ. (ΚΠΣ ΙΙΙ) **
53

Βελτίωση Συστήµατος Αντικεραυνικής Προστασίας του Σταθµού Ανεφοδιασµού Λεωφορείων Α. Λιοσίων

Απρίλιος

2007

Νοέµβριος

2007

54

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

Απρίλιος

2003

Μάρτιος

2005

55

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

Απρίλιος

2003

Οκτώβριος

2006

56

Επέκταση ∆ικτύου ∆ιανοµής για Βιοµηχανικούς Καταναλωτές στην περιοχή Οινοφύτων-Σχηµαταρίου-Ριτσώνας(ΦΑΣΗ Β’)

Αύγουστος

2004

Ιανουάριος

2005

57

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

Φεβρουάριος

2004

Μάρτιος

2006

58

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

Φεβρουάριος

2004

Ιούνιος

2007

59

Επέκταση του Συστήµατος ∆ιανοµής Μέσης Πίεσης για Βιοµηχανικούς Καταναλωτές στην ευρύτερη περιοχή της
∆ράµας (συµπεριλαµβάνεται η Επέκταση προς Προσοτσάνη)

Φεβρουάριος

2004

Ιούλιος

2008

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

69

60

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

∆εκέµβριος

2006

Ιούνιος

2008

61

Εγκατάσταση Συστήµατος ∆ιανοµής για Βιοµηχανικούς Καταναλώτές στην περιοχή της Αλεξανδρούπολης

∆εκέµβριος

2006

Φεβρουάριος

2009

62

Εγκατάσταση ∆ικτύου ∆ιανοµής για Βιοµηχανικούς Καταναλωτές στην ευρύτερη περιοχή της Κατερίνης
(συµπεριλαµβάνεται η Επέκταση ∆ικτύου στο Πλατύ Ηµαθίας)

Φεβρουάριος

2004

∆εκέµβριος

2006

63

Εγκατάσταση ∆ικτύου ∆ιανοµής για Βιοµηχανικούς Καταναλωτές στην ευρύτερη περιοχή της Θήβας
(συµπεριλαµβάνεται η Επέκταση για την σύνδεση Βιοµηχανικών Καταναλωτών)

Φεβρουάριος

2004

Ιανουάριος

2008

64

Εγκατάσταση ∆ικτύου ∆ιανοµής για Βιοµηχανικούς Καταναλωτές-Καλαµάκι-Αγ. Θεόδωροι,

Ιανουάριος

2006

Μάιος

2008

65

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

Ιανουάριος

2006

Φεβρουάριος

2008

66

Τεχνική Βοήθεια- Project Manager - Σύµβαση 1535/06

∆εκέµβριος

2006

∆εκέµβριος

2008

67

Κατασκευή Β’ Σταθµού Τροφοδοσίας Οχηµάτων µε ΦΑ στην Ανθούσα

Οκτώβριος

2002

68

Επέκταση του Συστήµατος ∆ιανοµής ΦΑ της περιοχής Θηβών-Σύνδεση Νοσοκοµείου Θηβών

Ιανουάριος

2006

Οκτώβριος

2007

69

Επέκταση του Συστήµατος ∆ιανοµής ΦΑ της περιοχής Λαµίας-Σύνδεση Νοσοκοµείου Λαµίας

Ιανουάριος

2006

Ιανουάριος

2008

Α /Α

Ν. Κορινθίας

ΈΡΓΟ

Έναρξη

Ιανουάριος

2006

Περάτωση

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
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

Παρατηρήσεις

70

Επέκταση του Συστήµατος ∆ιανοµής ΦΑ της περιοχής Σερρών-Σύνδεση Νοσοκοµείου Σερρών

Ιανουάριος

2006

Σεπτέµβριος

2008

71

Επέκταση του Συστήµατος ∆ιανοµής ΦΑ της περιοχής Ξάνθης-Σύνδεση Νοσοκοµείου Ξάνθης

Ιανουάριος

2006

Φεβρουάριος

2008

72

Επέκταση του Συστήµατος ∆ιανοµής ΦΑ της περιοχής Κοµοτηνής-Σύνδεση Νοσοκοµείου Κοµοτηνής

Ιανουάριος

2006

Μάιος

2008

73

Επέκταση του Συστήµατος ∆ιανοµής ΦΑ της περιοχής ∆ράµας-Σύνδεση Νοσοκοµείου ∆ράµας

∆εκέµβριος

2006

Αύγουστος

2008

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

70

υπολοίπων συµβάσεων
74

Επέκταση του Συστήµατος ∆ιανοµής ΦΑ της περιοχής Αλεξανδρούπολης-Σύνδεση Νοσοκοµείου
Αλεξανδρούπολης

∆εκέµβριος

2006

Φεβρουάριος

2009

75

Εγκατάσταση Βασικού ∆ικτύου ∆ιανοµής Χαµηλής Πίεσης στην Αστική Περιοχή Κατερίνης

∆εκέµβριος

2006

Μαίος

2008
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Εγκατάσταση Βασικού ∆ικτύου ∆ιανοµής Χαµηλής Πίεσης στην Αστική Περιοχή Κιλκίς (περιλαµβάνεται η
Επέκταση του ∆ικτύου ∆ιανοµής & η Σύνδεση της Βιοµηχανίας «ΚΕΡΑΜΟΥΡΓΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑ∆ΟΣ Α.Ε.»)

∆εκέµβριος

2006

Αύγουστος

2008
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Εγκατάσταση Βασικού ∆ικτύου ∆ιανοµής Χαµηλής Πίεσης στην Αστική Περιοχή Σερρών (περιλαµβάνεται η
Επέκταση του ∆ικτύου ∆ιανοµής για την Σύνδεση της Βιοµηχανίας «BMP»)

∆εκέµβριος

2006

Ιούλιος

2008
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Εγκατάσταση Βασικού ∆ικτύου ∆ιανοµής Χαµηλής Πίεσης στην Αστική Περιοχή Λαµίας

∆εκέµβριος

2006

Φεβρουάριος

2008
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Εγκατάσταση Βασικού ∆ικτύου ∆ιανοµής Χαµηλής Πίεσης στην Αστική Περιοχή Θήβας

∆εκέµβριος

2006

Νοέµβριος

2008
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Εγκατάσταση Βασικού ∆ικτύου ∆ιανοµής Χαµηλής Πίεσης στην Αστική Περιοχή Χαλκίδας

∆εκέµβριος

2006

Οκτώβριος

2008
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Επέκταση του ∆ικτύου ∆ιανοµής για Βιοµηχανικούς Καταναλωτές στο Μητρούσι Σερρών

Αύγουστος

2007

Νοέµβριος

2007

Ιούνιος

2008

Νοέµβριος

2010

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
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

Β.2 ΕΡΓΑ ∆ Ε Π Α που προβλέπεται να ενταχθούν στο ΕΣΠΑ 2007-2013 **
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(*)

Έναρξη :
Περάτωση

(**)

Μέχρι σήµερα προβλέπεται να συγχρηµατοδοτηθούν από το ΕΣΠΑ 2007-2013 τα παρακάτω έργα:
Α.

Υπογραφή 1ης Σύµβασης
:
Μηχανική αποπεράτωση ή ολοκλήρωση υπηρεσιών

ΕΡΓΑ ∆.Ε.Σ.Φ.Α.

Εγκατάσταση του επί Ελληνικού εδάφους Συστήµατος Μεταφοράς του ελληνοιταλικού αγωγού

Επέκταση του Ελληνικού Συστήµατος Μεταφοράς ΦΑ προς Αλιβέρι

Εγκατάσταση Σταθµού Συµπίεσης ΦΑ στον Αγωγό Μεταφοράς Υψηλής Πίεσης

Αναβάθµιση της παροχευτικής δυναµικότητας του Σταθµού LNG στη νήσο Ρεβυθούσα (έργο «γέφυρα»)

Κατασκευή Σταθµού Συµπαραγωγής Ηλεκτρισµού & Θερµότητας στη νήσο Ρεβυθούσα (έργο «γέφυρα»)

Κατασκευή 3ης δεξαµενής στον Σταθµό Υ.Φ.Α. Ρεβυθούσας

Κατασκευή Σταθµού Υ.Φ.Α. στην Κρήτη

Εγκατάσταση Σταθµού M/R 60/19 bar για την Τροφοδότηση του ∆ικτύου ∆ιανοµής στην περιοχή Καλαµάκι-Αγ. Θεόδωροι, Ν. Κορινθίας

Εγκατάσταση µόνιµου Σταθµού M/R 60/19 bar για την τροφοδότηση του ∆ικτύου ∆ιανοµής της ευρύτερης περιοχής των Τρικάλων

Εγκατάσταση µόνιµου Σταθµού M/R 60/19 bar για την τροφοδότηση του ∆ικτύου ∆ιανοµής της ευρύτερης περιοχής της Καρδίτσας
ενώ εξετάζεται η δυνατότητα συγχρηµατοδότησης από το ΕΣΠΑ 2007-2013 του έργου ∆.Ε.Σ.Φ.Α.:
o
Ανέγερση Νέων Βιοκλιµατικών Εγκαταστάσεων στο Πάτηµα Ελευσίνας
και επίσης εξετάζεται η πιθανότητα συγχρηµατοδότησης από το ΕΣΠΑ 2007-2013 των έργων του ∆.Ε.Σ.Φ.Α.:
o
Εκσυγχρονισµός Συστηµάτων Τηλεπικοινωνίας
o
Αναβάθµιση & Επέκταση Συστήµατος SAP

Β.

ΕΡΓΑ ∆.ΕΠ.Α.
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∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ Ε∆Α Α.Ε. ΤΟ 2008
Σύµφωνα µε την από 12/06/2007 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των µετόχων της µητρικής εταιρείας
του Οµίλου Ε∆Α Α.Ε. ορίσθηκε όπως αυτή να συντάσσει τις οικονοµικές καταστάσεις της αποκλειστικά
σύµφωνα µε τα ∆.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 ∆.Π.Χ.Π. 1 "Πρώτη εφαρµογή των ∆ιεθνών
Προτύπων Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης" µε ηµεροµηνία µετάβασης την 31η ∆εκεµβρίου 2005. Οι πρώτες
οικονοµικές καταστάσεις της Εταιρείας που συντάχθηκαν για δηµοσίευση σύµφωνα µε τις αρχές και κανόνες
των ∆.Π.Χ.Π. είναι αυτές της χρήσης που έληξε την 31η ∆εκεµβρίου 2007.
Ο Όµιλος Ε∆Α Α.Ε. απαρτίζεται από τις ακόλουθες εταιρείες :
ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ∆ΙΑΝΟΜΗΣ ΑΕΡΙΟΥ Α.Ε.

Ε∆ΡΑ

ΠΟΣΟΣΤΟ
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

ΚΥΡΙΑ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ

Αθήνα

Μητρική

∆ιανοµή 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.

∆ιανοµή και πώληση φυσικού
αερίου
∆ιανοµή και πώληση φυσικού
αερίου
∆ιανοµή και πώληση φυσικού
αερίου

Στη διαχειριστική χρήση που έληξε στις 31/12/2008, βρήκε τον όµιλο Ε∆Α 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

147.376
669.851

Ποσοστό 22%

Ίδια Κεφάλαια
Σύνολο Υποχρεώσεων

267.740
402.110

Ποσοστό 67%

Ίδια Κεφάλαια
Πάγιο Ενεργητικό

267.740
522.475

Ποσοστό 51%

Κυκλοφορούν Ενεργητικό
Βραχυπρόθεσµες Υποχρεώσεις

147.376
61.983

Ποσοστό 238%

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

34.777
267.740
155.329
267.340

Ποσοστό 13%

Ποσοστό 58%
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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 εταιρειών του Οµίλου Ε∆Α
ΑΕ.

Ε∆Α Α.Ε.
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΤΟ 2008
Στη διαχειριστική χρήση που έληξε στις 31/12/2008, βρήκε την Ε∆Α 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

13.431
885.487

Ποσοστό 1,5%

Ίδια Κεφάλαια
Σύνολο Υποχρεώσεων

548.451
337.035

Ποσοστό 162%

Ίδια Κεφάλαια
Πάγιο Ενεργητικό

548.451
872.055

Ποσοστό 63%

13.431
26

Ποσοστό 51.658%

Κυκλοφορούν Ενεργητικό
Βραχυπρόθεσµες Υποχρεώσεις

Αριθµοδείκτες αποδόσεως και αποδοτικότητας:
Καθαρά αποτ/τα χρήσης προ φόρων
4.084
Ίδια Κεφάλαια
548.451

Ποσοστό 0.07%

Πωλήσεις αποθεµάτων & υπηρεσιών
12.600
Ίδια Κεφάλαια
548.451

Ποσοστό 2%

Κατά το 2008 η Ε∆Α Α.Ε. µε τη σύνθεση του ∆.Σ., που προήλθε µε την υπ’ αριθµ. 332/1/07.03.2007 απόφαση
του ∆.Σ. και µε τη νέα σύνθεση που προήλθε από τις ανασυγκροτήσεις που έγιναν µε τις υπ’ αριθµ.
392/2/07.05.2008 και 399/1/25.06.2008 αποφάσεις του ∆.Σ., ανέπτυξε σηµαντική δραστηριότητα µε στόχο την
ενίσχυση και επιτάχυνση της διείσδυσης και χρήσης του Φυσικού αερίου στους νοµούς της Αττικής,
Θεσσαλονίκης και την περιφέρεια Θεσσαλίας.
Παράλληλα συνέβαλε στη διαµόρφωση ενιαίας στρατηγικής του Οµίλου της ∆ΕΠΑ στον τοµέα της διανοµής
Φυσικού Αερίου.
Καθ’ όλη τη διάρκεια του 2008 η Ε∆Α είχε συνεχή παρέµβαση στις ΕΠΑ, µέσω των µελών που έχει ορίσει στο
∆.Σ. αλλά και µε απευθείας παρεµβάσεις της ∆ιοίκησης της Ε∆Α, µε στόχο τη γρήγορη και αποτελεσµατική
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προώθηση τόσο των έργων επέκτασης όσο και της εµπορικής διείσδυσης. Θεωρούµε ότι συµφέρον και των δύο
εταίρων (Ε∆Α - επενδυτών) στις ΕΠΑ είναι η συνέχιση και η ενίσχυση της συνεργασίας τους.
Ιδιαίτερα σηµαντική υπήρξε η δραστηριότητα της Ε∆Α 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 ∆.Σ. τους.
Στα πλαίσια που προαναφέρθηκαν αξίζει ιδιαίτερα να αναφερθούν επιγραµµατικά ορισµένες σηµαντικές
δραστηριότητες της Ε∆Α που έλαβαν χώρα κατά το 2008:
•

•

∆ιενέργεια παραλαβής παγίων αξίας 94.243 ΕΥΡΩ για έργα που εκτελέσθηκαν και ολοκληρώθηκαν
µέσα στο 2008. Αναλυτικά ως κατωτέρω:
- ΕΠΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε.
76.441
- ΕΠΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Α.Ε.
6.285
- ΕΠΑ ΘΕΣ/ΚΗΣ Α.Ε.
11.517
Κλείσιµο ανέλεγκτων φορολογικών χρήσεων 2003-2006 µε το σύστηµα περαίωσης, σύµφωνα µε τον
Ν.3697/2008 για την Ε∆Α Α.Ε. και για την Ε∆Α Θεσσαλίας Α.Ε..

Η Ε∆Α Α.Ε. το επόµενο έτος, 2009, φιλοδοξεί να συµβάλει µε τις δυνάµεις της στην υποστήριξη της
περαιτέρω ανάπτυξης της διανοµής στη χώρα µέσω των θυγατρικών της εταιρειών 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 εταιρειών, 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 Ε∆Α πιστεύει ότι η δράση της πρέπει να συµβάλει στο να επιτευχθούν οι παρακάτω στόχοι :
1. Ο συντονισµός, σε συνεργασία µε τη µητρική εταιρεία ∆ΕΠΑ, 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.
5. Η διαρκής παρακολούθηση των εκτελούµενων έργων από τις τρεις ΕΠΑ µέσω των µηχανικών της
Οµάδας επιθεώρησης τα οποία πρόκειται να περιέλθουν στην κυριότητα της Εταιρείας.
Για την επίτευξη των παραπάνω στόχων η Ε∆Α έχει αναπροσαρµόσει την οργανωτική της δοµή στο κέντρο και
στην περιφέρεια όπου λειτουργούν µε ικανοποιητική στελέχωση τοπικά γραφεία στις περιοχές των ΕΠΑ Θεσ/κης
και Θεσσαλίας και συγκεκριµένα στις πόλεις Θεσσαλονίκη και Λάρισα.
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Με τη νέα οργανωτική της δοµή και συνεπικουρούµενη και από την τεχνογνωσία της ∆ΕΠΑ, η οποία συµβάλει µε
τη στελέχωση επιτροπών της Ε∆Α π.χ. Επιτροπή Παραλαβής Παγίων, Οµάδες Εργασίας κλπ. καθώς και µε τη
συνεργασία της ∆/νσης Θυγατρικών, αναµένεται να επιτευχθούν οι παραπάνω στόχοι.
Η Ε∆Α Α.Ε. για το 2009 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 2009 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 ∆ιανοµής, 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
εγκαταστάσεων, ο έλεγχος της ταχείας και σωστής αποκατάστασης των οδοστρωµάτων και η
ελαχιστοποίηση της κοινωνικής όχλησης. Αξιοποίηση για τους παραπάνω σκοπούς των επιθεωρητών
της Ε∆Α 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 Ε∆Α 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 ∆ηµόσιου 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
∆ηµόσιου, 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 ∆ήµων, 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 Ε∆Α στα ∆.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 Ε∆Α Α.Ε..
9. Από τη λήξη της χρήσης µέχρι την ηµέρα σύνταξης και υποβολής της παρούσης έκθεσης, έκλεισε
φορολογικά µε το σύστηµα περαίωσης Ν.3697/2008 για τις χρήσεις 2001-2006 για την Ε∆Α
Θεσσαλονίκης Α.Ε..
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Τέλος, η Ε∆Α Α.Ε. µέσα στο 2009 θα επικαιροποιήσει τις διαδικασίες οργάνωσης και διοίκησης της εταιρίας µε
την εκπόνηση κανονισµού προµηθειών, εσωτερικού κανονισµού λειτουργίας, µηχανογραφικού κέντρου, κλπ.
ΕΠΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Α,Ε.
EΠΙΤΕΥΞΗ ΣΤΟΧΩΝ 2008
Η ΕΠΑ Αττικής Α.Ε. έκλεισε την έβδοµη εταιρική χρήση έχοντας πετύχει τα παρακάτω:
Ι. Κατά τη διάρκεια της χρήσης 2008, η Εταιρεία υπέγραψε 12.925 νέα συµβόλαια λιανικής, τα οποία
αντιστοιχούν σε εκτιµώµενη ετήσια κατανάλωση 30 εκατοµµυρίων κυβικών ετήσιας κατανάλωσης, µε 4.278
εξ αυτών υπό τη νέα εµπορική πολιτική στο προς κατασκευή νέο δίκτυο.
Επιπλέον κατά τη χρήση 2008 ολοκληρώθηκε η έναρξη κατανάλωσης φυσικού αερίου από 10.611
καταναλωτές, ενώ υπερδιπλασιασµός σε σχέση µε το 2007 παρατηρήθηκε στον όγκο των µετά την πώληση
παρεχόµενων υπηρεσιών οι οποίες ανήλθαν στις 6.550.
Κατά τη διάρκεια του 2008 πραγµατοποιήθηκαν σηµαντικά βήµατα αναδιάρθρωσης των καναλιών
πρόσκτησης νέων συµβάσεων µε κυριότερα σηµεία αναφοράς την σηµαντική αύξηση του ρόλου του δικτύου
εµπορικών συνεργατών, αλλά και την έκτακτη λήξη της πενταετούς συνεργασίας µε τον εξουσιοδοτηµένο
εµπορικό συνεργάτη ΕΚΟ.
Παράλληλα µε γνώµονα την πελατοκεντρική προσέγγιση της εταιρίας µας και τη συστηµατική προσπάθεια
για την περαιτέρω βελτίωση των παρεχόµενων από την εταιρία υπηρεσιών αποφασίστηκε και είναι υπό
εξέλιξη η διαµόρφωση ενιαίου Τµήµατος Εξυπηρέτησης Πελατών υπό τη ∆ιεύθυνση Πωλήσεων.
Υπέγραψε επίσης συµβόλαια µε 84 νέους µεσαίους και µεγάλους βιοµηχανικούς και εµπορικούς πελάτες
συνολικής ετήσιας συµβατικής κατανάλωσης 16,4 εκατοµµυρίων κυβικών. Η Εταιρεία έχει συµβολαιοποιήσει
συνολικά 164,4 εκατοµµύρια κυβικά ετήσιας συµβατικής κατανάλωσης στον τοµέα των βιοµηχανικών και
µεγάλων εµπορικών πελατών.
Το 2008 πραγµατοποιήθηκαν συνολικές πωλήσεις 233… εκατοµµυρίων κυβικών, κατά 10% περισσότερα
από την προηγούµενη χρόνια.
II. Το 2008 η Εταιρεία συνέχισε τα µεγάλα κατασκευαστικά έργα ανάπτυξής της, συνολικού προϋπολογισµού 97
εκατοµ. Ευρώ και συγχρόνως διαχειρίστηκε µε επιτυχία 4 µικρές Κατασκευαστικές Συµβάσεις συνολικού
προϋπολογισµού 3,7 εκατ. Ευρώ.
Τον Νοέµβρη 2008, ξεκίνησε επίσης µια νέα Σύµβαση συνολικού προϋπολογισµού 3,2 εκατ. Ευρώ για έργα
ενίσχυσης και επέκτασης δικτύου και κατασκευής παροχετευτικών αγωγών.
Το 2008 η εταιρεία κατασκεύασε συνολικά 8.588 Νέες παροχές,497 χιλιόµετρα Νέο ∆ίκτυο Χαµηλής Πίεσης και
6,0 χιλιόµετρα Νέο ∆ίκτυο Μέσης Πίεσης.
Η Εταιρεία κατά την διάρκεια του έτους µεταβίβασε στην Ε∆Α Πάγια συνολικού ύψους 76,5 εκατ. Ευρώ, εκ των
οποίων τα 47,5 εκατ. ευρώ αφορούν στα Νέα Κατασκευαστικά Έργα.
Για την υποστήριξη του παραπάνω Κατασκευαστικού Έργου αλλά και του έργου του επόµενου έτους,
µελετήθηκαν από το Τµήµα Μελετών Ν. Ε., 1.200 χιλιόµετρα Νέου ∆ικτύου, µε την διενέργεια απογραφών
ζήτησης σε 26 Λειτουργικούς Τοµείς, την ολοκλήρωση/αναθεώρηση µελετών σε 19 ΛΤ και τις απαραίτητες
µελέτες αναβάθµισης του ∆ικτύου του Κέντρου αλλά και αντικατάστασης του παλαιού Χυτοσιδηρού ∆ικτύου.
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Επίσης εκπονήθηκαν 72 µελέτες εφαρµογής και 76 τεχνικές αξιολογήσεις σύνδεσης για µεγάλους (Β2Β) πελάτες
ενώ διενεργήθηκαν 230 αυτοψίες/προεξετάσεις για µετατοπίσεις/επαυξήσεις πελατών Β2C.
Επιπλέον έγινε από το Τµήµα Ανάλυσης ∆ικτύου, η µοντελοποίηση του δικτύου Μέσης Πίεσης για την
περαιτέρω εξέταση της µακροπρόθεσµης ευστάθειάς του, ενόψει της ένταξης νέων περιοχών στο Σύστηµα σε
συνδυασµό µε την συνεχώς αυξανόµενη ζήτηση αερίου.
Τέλος, τον Αύγουστο 2008 στο ∆ιεθνές συνέδριο της ESRI στο San Diego, απονεµήθηκε στην Εταιρεία το
βραβείο «Special Achievement in GIS» για την υλοποίηση της εφαρµογής GIS.
III. Αντιµετωπίστηκαν 3.377 έκτακτα περιστατικά σε όλο το Λεκανοπέδιο µε µέσο χρόνο ανταπόκρισης 35 λεπτά
της ώρας, ενώ 288 από τα περιστατικά αυτά αφορούσαν σε διαφυγές αερίου.
Ολοκληρώθηκε κατά 85% η διαδικασία καθαρισµού και επιθεώρησης 15 χλµ. αγωγού Μ.Π. του Βόρειου
τµήµατος (δακτύλιος ∆ΕΦΑ) µε εξειδικευµένο εργολάβο εξωτερικού.
Αντιµετωπίστηκαν όλα τα κρίσιµα σφάλµατα του Νότιου τµήµατος αγωγού Μ.Π. (δακτύλιος ∆ΕΦΑ) µήκους 18
χλµ.
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 494 χλµ. περίπου

-

Ενεργοποιήσεις 182 παροχετευτικών αγωγών

-

Εγκαταστάσεις 1.078 νέων µετρητών

-

Εξυπηρετήσεις αιτηµάτων πελατών (µετατόπιση, αντικατάσταση κλπ. µετρητών) σε 1272 περιπτώσεις.

-

Ενεργοποιήσεις 45 νέων σταθµών MR και MRS.

-

Αντικατάσταση χυτοσιδήρου δικτύου 23mbar 5.86 km

Στα πλαίσια της παροχής πληροφοριών (δικτύου) Αρχείου σε εσωτερικούς ή εξωτερικούς πελάτες της Ε.Π.Α.
δόθηκαν γραπτές πληροφορίες σε 4.548 περιπτώσεις.
Στα πλαίσια της µεταβίβασης παγίων µεταβιβάστηκαν τα πάγια της Τεχνικής διεύθυνσης για τα έτη 2006-2008.
IV. Το 2008 πραγµατοποιήθηκαν τρεις προωθητικές ενέργειες στο υφιστάµενο δίκτυο µε πλήρη
επικοινωνιακή στήριξη (τηλεόραση, ραδιόφωνο, έντυπα µέσα, εντυποδιανοµή). Παράλληλα όλο το χρόνο
εφαρµόστηκε η εµπορική πολιτική του "ψαροκόκαλου" µε προωθητική ενέργεια στο υπό επέκταση δίκτυο
υποστηριζόµενη από διαφηµιστική καµπάνια. Στο "ψαροκόκαλο" πραγµατοποιήθηκαν επίσης
δραστηριότητες Direct Marketing µε στοχευµένες τηλεφωνικές κλήσεις και δηµιουργία ραντεβού για σύναψη
σύµβασης µε ιδιοκτήτες κατοικιών στο υπό επέκταση δίκτυο. Τον Οκτώβριο λανσαρίστηκε η νέα
διαφηµιστική καµπάνια της εταιρίας µε έµφαση στο οικονοµικό πλεονέκτηµα του φυσικού αερίου σε σχέση
µε το πετρέλαιο θέρµανσης.
Κατά την εφαρµογή του προγράµµατος δηµοσίων σχέσεων 2008, η έµµεση δηµοσιότητα για την εταιρεία
συγκέντρωσε 290 θετικές αναφορές/εµφανίσεις σε όλες τις κατηγορίες των ΜΜΕ, ενώ παράλληλα υλοποιήθηκε
επανασχεδιασµός του εταιρικού πλάνου διαχείρισης κρίσεων, διοργάνωση εταιρικών εκδηλώσεων, συµµετοχή
σε κλαδικές εκθέσεις και σύσταση διατµηµατικής οµάδας εσωτερικής επικοινωνίας.
Επιπρόσθετα, κατά τη διάρκεια του έτους, ξεκίνησε η λειτουργία δύο πιλοτικών έργων τηλεµέτρησης της
εταιρίας, σε 240 B2C πελάτες τεσσάρων διαφορετικών περιοχών, έτσι ώστε να διαπιστωθούν στη πράξη τα
οφέλη και τα προβλήµατα των συστηµάτων τηλεµέτρησης, αλλά και για να γίνει δυνατή η δηµιουργία προφίλ
κατανάλωσης των πελατών.

78

Επίσης έγινε προµήθεια συστήµατος βέλτιστης δροµολόγησης των επισκέψεων καταµέτρησης, έτσι ώστε να
αυτοµατοποιηθεί και επιταχυνθεί κατά το µέγιστο δυνατόν η διαδικασία κατανοµής των εντολών καταµέτρησης
και η εκτέλεση αυτών.
Έχει ξεκινήσει η διαδικασία επικόλλησης barcodes στους εγκατεστηµένους µετρητές αερίου. Με αυτό τον τρόπο
διευκολύνεται η αναγνώριση της ταυτότητας των µετρητών.
Μεταφέρθηκε η διαδικασία καταµέτρησης των B2B πελατών, από την ∆/νση Λειτουργίας στην ∆/νση
Τιµολόγησης και Καταµέτρησης.
∆ιενεργείται διαδικασία ελέγχου των πελατών στους οποίους έχει τοποθετηθεί µετρητής, αλλά δεν έχουν
ολοκληρώσει την εσωτερική τους εγκατάσταση και συνεπώς δεν είναι ενεργοί προκειµένου να διερευνηθούν οι
λόγοι της µη ενεργοποίησης.
Περαιτέρω, κατά τη διάρκεια του έτους δηµιουργήθηκε και στελεχώθηκε ∆ιεύθυνση Εσωτερικού Τεχνικού
Ελέγχου, η οποία διενήργησε ελέγχους φακέλων και αυτοψίες σε εγκεκριµένες εσωτερικές εγκαταστάσεις καθώς
και συστηµικό έλεγχο ενεργοποιήσεων εσωτερικών εγκαταστάσεων για τον εντοπισµό εκκρεµοτήτων, ενώ
θεσπίστηκε διαδικασία µηνιαίου ελέγχου εκκρεµοτήτων.
Το 2008 η ∆/νση Ελέγχου µελετών Εσωτερικών Εγκαταστάσεων των Νέων Οικοδοµών (ΕΕΝΟ) προχώρησε
στην ανασχεδίαση της τιµολογιακής της πολιτικής και στην αναπροσαρµογή των συντελεστών χρέωσης.
Επιπρόσθετα τροποποίησε και βελτίωσε τις διαδικασίες υλοποίησης των εργασιών της µε σκοπό την βελτίωση
των παρεχόµενων υπηρεσιών και την διαφάνεια στην διαχείριση των ειδικών περιπτώσεων.
Η εταιρία από το 2007 έχει καταρτίσει στρατηγική αντιστάθµισης και διαχείρισης του κινδύνου της εταιρίας
έναντι των µεταβολών των τιµών του πετρελαίου. Στο πλαίσιο της δραστηριότητας αυτής, κατά το 2008
συνάφθηκαν συµβόλαια αντιστάθµισης κινδύνου έναντι των µεταβολών των τιµών του πετρελαίου, µε
αποτέλεσµα την προστασία της κερδοφορίας της εταιρίας παρά τις δύσκολες συνθήκες που επικρατούν στην
αγορά και τη συνεχιζόµενη χρηµατοπιστωτική κρίση.
V. Ολοκληρώθηκε επιτυχώς η εφαρµογή του νέου συστήµατος αξιολόγησης απόδοσης προσωπικού.
Το νέο αυτό σύστηµα σχεδιάστηκε και αναπτύχθηκε από την ∆νση Ανθρώπινου ∆υναµικού µε την συνεργασία
συµβούλων της εταιρείας PRC group. Αφορά όλους τους εργαζοµένους και πριν την εφαρµογή του
εκπαιδεύτηκαν στην χρησιµοποίηση του όλοι οι εργαζόµενοι στην εταιρεία. Εκπαίδευση για την οποία
αναλώθηκαν 504 εργατοώρες
VI. Κατά τη διάρκεια του 2008 προκηρύχθηκαν συνολικά 32 διαγωνισµοί σε σύγκριση µε 50 διαγωνισµούς το
2007. Αναλυτικά οι διαγωνισµοί αυτοί αφορούσαν:
•
•

24 διαγωνισµοί παροχής υπηρεσιών και έργων
8 διαγωνισµοί προµήθειας υλικών και λοιπών αγαθών

Συνολικά το 2008 υπογράφηκαν 130 νέες συµβάσεις (δεν περιλαµβάνονται συµβάσεις πώλησης αερίου) οι
οποίες αφορούσαν:
• 101 συµβάσεις υπηρεσιών και έργων
• 29 συµβάσεις προµήθειας και λοιπών αγαθών
Περαιτέρω, το 2008 ολοκληρώθηκε η ψηφιοποίηση όλων των συµβάσεων και βρίσκονται στη διάθεση των
χρηστών στα Public Folders της εταιρείας µας.
Το 2008 οι αναλώσεις υλικών αυξήθηκαν στα € 8,3 εκ. από µόλις €4,3 εκ. το 2007, ενώ το µέσο απόθεµα έτους
2008 µειώθηκε σε σχέση µε αυτό του 2007 (από € 5,5 σε €5,3 εκ.) µε αποτέλεσµα η κυκλοφοριακή ταχύτητα του
αποθέµατος το 2008 να διπλασιαστεί σχεδόν (σε 1,63 από 0,83 του 2007), φτάνοντας στο υψηλότερο επίπεδο
από το 2005.
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Το Τµήµα Εφοδιαστικής Αλυσίδας διαχειρίστηκε µε επιτυχία τον εφοδιασµό υλικών 15 διαφορετικών
εργολαβιών κατά τη διάρκεια του 2008, από τις οποίες 3 εργολαβίες περιόδου. Από το σύνολο των παραγγελιών
των εργολάβων και της ∆νσης Λειτουργίας (που άγγιξε τα € 11,8 εκ. έναντι µόλις € 5,7εκ. το 2007), το 95%
ικανοποιήθηκε από ήδη υπάρχον απόθεµα ή υπάρχουσες συµβάσεις µε προµηθευτές.
Η άµεση διαθεσιµότητα υλικών στην Κεντρική Αποθήκη προς συνεργεία της ΕΠΑ και εργολάβους για όλο το
2008 ήταν 98%.
Το 2008 συνεχίστηκε η προσπάθεια απαλλαγής του αποθέµατος από ποιοτικά υποβαθµισµένα υλικά.
Συγκεκριµένα, υποβαθµισµένα υλικά συνολικής αξίας € 320.000 εκποιήθηκαν, εισπράττοντας περίπου €
40.000.
Το τµήµα Επιχειρησιακών Εφαρµογών διεκπεραίωσε περισσότερες από 80 αλλαγές / προσθήκες στις
επιχειρησιακές διαδικασίες που είναι αποτυπωµένες στο σύστηµα, εξυπηρετώντας απαιτήσεις από όλες τις
διευθύνσεις της εταιρίας.
Επιπλέον, το τµήµα εκπαιδεύτηκε στις εξουσιοδοτήσεις και ξεκίνησε τη διαδικασία σταδιακής αναδιοργάνωσής
τους, για όλα τα τµήµατα της εταιρίας µε τη συµµετοχή όλων των εµπλεκοµένων προϊσταµένων.
Στον τοµέα των εκτυπωτικών το τµήµα εκπαιδεύτηκε στις νέες τεχνολογίες Adobe Forms και ξεκίνησε την
αναβάθµιση της εικόνας συγκεκριµένων φορµών (Εµπορική ∆/ση, ∆/ση Πωλήσεων).
Η δηµιουργία ηλεκτρονικού πρωτοκόλλου αποτελεί άλλη µια δια-τµηµατική διαδικασία, που εντάχθηκε στο
σύστηµα, αντικαθιστώντας το χειροκίνητο πρωτόκολλο στις γραµµατείες όλων των ∆/σεων µε στόχο να
ενοποιήσει τη διαχείριση των εταιρικών εγγράφων µε ένα κεντρικό τρόπο.
Ακόµα, το τµήµα Επιχ/κών Εφαρµογών ανέπτυξε εσωτερικά εφαρµογή υπολογισµού κόστους ανάλωσης
υλικών για λογαριασµό του τµήµατος Επιχορηγήσεων. Η εφαρµογή παρήγαγε αποτελέσµατα αναλύοντας
στοιχεία υλικών, τιµολογίων & εντολών εργασίας για τα έτη 2003-2007.
ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ∆ΟΜΗ – ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ∆ΕΙΚΤΕΣ
Η χρηµατοοικονοµική δοµή της εταιρείας για την Οικονοµική Χρήση του 2008 παρουσιάζει διαφορά σε σχέση µε
την προηγούµενη χρήση, κυρίως λόγω της βελτίωσης της κερδοφορίας και της ρευστότητας αλλά και της
αύξησης της δανειακής επιβάρυνσης της Εταιρίας. Πιο συγκεκριµένα:
Α) ∆είκτες ρευστότητας
i.

Οι δείκτες Γενικής και Άµεσης Ρευστότητας για το 2008 είναι 2,09 & 1,93 αντίστοιχα και κυµάνθηκαν
σε υψηλότερα επίπεδα από τους αντίστοιχους του 2007, οι οποίοι ήταν 1,45 & 1,34. Η µεταβολή
οφείλεται κυρίως στην αποπληρωµή της σύµβασης αλληλόχρεου λογαριασµού δανείου καθώς και την
έγκαιρη τακτοποίηση των πληρωµών προς τους εργολάβους στο τέλος της χρήσης.

Β) ∆είκτες αποδοτικότητας
i.

Ο δείκτης αποδοτικότητας Ιδίων Κεφαλαίων για το 2008 καθώς και ο δείκτης αποδοτικότητας
Απασχολούµενων Κεφαλαίων ήταν 4,4% και 3,7% αντίστοιχα. Το 2007 οι αντίστοιχοι δείκτες ήταν 1,9% και -1,8%, γεγονός που δείχνει την επίδραση της αυξηµένης κερδοφορίας της χρήσης του 2008
στην απόδοση του κεφαλαίου.

ii.

Ο δείκτης µικτού περιθωρίου κέρδους είναι θετικός (8,6%) αλλά σηµαντικά αυξηµένος σε σύγκριση µε
το 2007 που ήταν 6,4%. Ο δείκτης καθαρού περιθωρίου (8,6%) είναι σηµαντικά αυξηµένος σε σχέση
µε την προηγούµενη χρήση (-6%), κυρίως λόγω των υψηλότερων εσόδων από πωλήσεις και της
αυξηµένης κερδοφορίας της χρήσης.
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iii.

Το κεφάλαιο κίνησης της εταιρείας διαµορφώθηκε σε €36.409.185. Το 2007 το κεφάλαιο κίνησης είχε
διαµορφωθεί στα €18.258.510. Η αύξηση οφείλεται στην αύξηση του ΦΠΑ και την έγκαιρη
τακτοποίηση των πληρωµών προς τους εργολάβους στο τέλος της χρήσης.

iv.

Το 2008 ο δείκτης ταχύτητας εισπράξεως απαιτήσεων µειώθηκε από 50 ηµέρες το 2007 σε 41 ηµέρες,
ως αποτέλεσµα των πιο εντατικών εισπράξεων κατά τη διάρκεια του 2008, ενώ ιδιαίτερη έµφαση θα
πρέπει να δοθεί στην αύξηση των ανείσπρακτων οφειλών για πάνω από 90 ηµέρες, κυρίως στους
Πελάτες δηµοσίου και Λιανικής.

v.

Ο ∆είκτης δανειακής επιβάρυνσης της εταιρείας αυξήθηκε από 6% το 2007 σε 13% λόγω της έκδοσης
οµολογιακού δανείου € 42.000.000.

ΕΠΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε.
Η διαχείριση της χρήσης του έτους 2008 ήταν ιδιαίτερα σύνθετη για την Ε.Π.Α. Θεσσαλονίκης Α.Ε λόγω της
χρηµατοοικονοµικής κρίσης, η οποία από το δεύτερο εξάµηνο του έτους επηρέασε και την Ελλάδα. Κατά
συνέπεια οι ειδικές καταναλώσεις των κυριότερων κατηγοριών χρήσης του φυσικού αερίου µειώθηκαν, και λόγω
των ιδιαίτερα υψηλών – σε σχέση µε τις µέσες τιµές – θερµοκρασιών που επικράτησαν. Επιπλέον, η τιµή του
ανταγωνιστικού καυσίµου µειώθηκε κατά το ήµισυ και πλέον κατά το τελευταίο τρίµηνο του 2008 και µάλιστα σε
χρονικό διάστηµα λίγων εβδοµάδων, αλλάζοντας εντελώς το ενεργειακό τοπίο. Παρ’ όλα αυτά, οι τιµές πώλησης
του φυσικού αερίου παρέµειναν ανταγωνιστικές ως προς τις µέσες τιµές τόσο τις ετήσιες όσο και αυτές των
µηνών κατά τη διάρκεια των οποίων παρατηρείται µεγαλύτερη κατανάλωση φυσικού αερίου, καθόσον
διατηρήθηκαν κάτω από τις τιµές του κυριότερου ανταγωνιστικού καυσίµου πέραν του 20% ανά KWh.
Η άνευ προηγουµένου προσπάθεια που κατέβαλε η Εταιρία κατά τη διάρκεια του 2008 όσον αφορά την
απόκτηση νέων πελατών, την κατασκευή νέων σηµείων αεριοδότησης και την ενεργοποίηση αυτών οδήγησε σε
εξαιρετικά λειτουργικά αποτελέσµατα. Ειδικότερα σηµειώθηκε αύξηση κατά 54,89% στον αριθµό των νέων
συµβάσεων, κατά 22,59% στην κατασκευή σηµείων αεριοδότησης και κατά 33,25% στην ενεργοποίηση αυτών.
Ιδιαίτερη προσοχή επιδείχθηκε, επίσης, προκειµένου να διατηρηθεί τόσο η άµεση ανταπόκριση στις ανάγκες της
αγοράς (time to market) όσο και η ποιότητα των παρεχόµενων υπηρεσιών σε επίπεδο τέτοιο που να
ανταποκρίνεται τουλάχιστον στις παραµέτρους που προβλέπονται από την Άδεια και από τις αυξηµένες
προδιαγραφές ασφάλειας του δικτύου.
Η ολοκλήρωση του έργου που αφορά την έκτακτη επέµβαση, η δραστηριότητα προγραµµατισµένου ελέγχου του
δικτύου, τα νέα τεχνικά µέσα για την αναζήτηση των διαρροών φυσικού αερίου και η υλοποίηση ενός πιο
ανεπτυγµένου συστήµατος πληροφορικής, το οποίο είναι σε θέση να υποστηρίζει µε καλύτερο τρόπο τις νέες
διεργασίες, αποτελούν ορισµένες από τις βελτιωτικές ενέργειες που πραγµατοποιήθηκαν κατά τη διάρκεια του
έτους.
Τέλος θα πρέπει να επισηµανθούν τα οικονοµικά αποτελέσµατα τα οποία είναι βελτιωµένα έναντι αυτών του
2007, τόσο όσον αφορά τον κύκλο εργασιών (+37,94%) όσο και τα κέρδη προ τόκων, φόρων και αποσβέσεων
[EBITDA] (39,88%) και οδηγούν στο εντυπωσιακό καθαρό αποτέλεσµα που υπερβαίνει τις 13.027 χιλιάδες ευρώ
και παρουσιάζει αύξηση 4.683 περίπου χιλιάδων ευρώ (+56,12%) έναντι του προηγούµενου έτους.

•

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΤΟΥΣ
Το καθαρό κέρδος ύψους 13.027 χιλιάδων ευρώ οφείλεται στη θετική πορεία της επιχειρησιακής
δραστηριότητας.

•

Συνεχίζεται η ανοδική τάση των εσόδων επιχειρησιακής δραστηριότητας, τα οποία κατά τη διάρκεια του
έτους ανήλθαν στις 93.954 χιλιάδες ευρώ, παρουσιάζοντας αύξηση 38,10% ως προς το 2007.

•

Τα κέρδη προ τόκων και φόρων ανέρχονται στο ποσό των 11.570 χιλιάδων ευρώ, έναντι των 6.332
χιλιάδων ευρώ του έτους 2007, παρουσιάζοντας αύξηση 5.238 χιλιάδων ευρώ.

•

Ο όγκος πωληθέντος φυσικού αερίου ανέρχεται σε 168,8 εκατοµµύρια κ.µ., αυξηµένος σε σχέση µε το
προηγούµενο έτος κατά 14,7 εκατοµµύρια κ.µ.

81

•

Το συνολικό κόστος προσωπικού ανέρχεται στο ποσό των 4.494 χιλιάδων ευρώ και παρουσιάζει αύξηση
1.178 χιλιάδων ευρώ έναντι του ποσού των 3.316 χιλιάδων ευρώ της προηγούµενης χρήσης, γεγονός που
οφείλεται κυρίως στις προσλήψεις που πραγµατοποιήθηκαν κατά τη διάρκεια του έτους.

•

Το free net cash flow ανήλθε στις 11.198 χιλιάδες ευρώ.

(σε χιλιάδες ευρώ)

Αποτελέσµατα έτους

Έτος 2007

Έσοδα επιχειρησιακής δραστηριότητας

Έτος 2008

68.033

93.954

Μεικτό αποτέλεσµα προ χρηµατοοικονοµικών εσόδων

6.332

11.570

Καθαρό αποτέλεσµα

8.344

13.027

18.801

17.093

Καθαρό επενδεδυµένο κεφάλαιο

211.411

207.880

Καθαρή θέση

314.300

321.967

(102.889)

(114.087)

Επενδύσεις

Καθαρές χρηµατοοικονοµικές υποχρεώσεις
Προσωπικό στις 31.12

183

188

Φορολογικός συντελεστής

25%

25%

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΕΣ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
∆ιανοµή φυσικού αερίου
Το έτος 2008 χαρακτηρίστηκε από την απόκτηση αυξηµένου αριθµού νέων συµβολαίων σε σχέση µε την
πρόβλεψη του προϋπολογισµού, γεγονός το οποίο είχε αντίκτυπο στον προγραµµατισµό και την υλοποίηση των
δραστηριοτήτων κατασκευής και ενεργοποίησης των Πελατών.
∆ιαχείριση ∆ικτύου και Έκτακτη Επέµβαση
Όσον αφορά τις δραστηριότητες ∆ιαχείρισης και Συντήρησης του δικτύου, εκτός από τις προγραµµατισµένες
ετήσιες επεµβάσεις, δροµολογήθηκε επίσης µία σειρά πρωτοβουλιών που εστιάζουν σε θέµατα ασφάλειας του
συστήµατος διανοµής του φ.α. και συνάδουν µε όσα προβλέπονται στο ΦΕΚ 1712 (∆ιαχείριση και Συντήρηση
των δικτύων διανοµής αερίου µέσης και χαµηλής πίεσης).
Μεταξύ των ως άνω πρωτοβουλιών, επισηµαίνονται ειδικότερα οι εξής:
-

Η προγραµµατισµένη αναζήτηση διαρροών στο δίκτυο διανοµής χαµηλής και µέσης πίεσης.
Η δραστηριότητα έγκειται στον προεντοπισµό των διαρροών αερίου µε τη χρήση κατάλληλου
εποχούµενου εξοπλισµού. Για τα τµήµατα εκείνα στα οποία δεν είναι δυνατή η πρόσβαση µε όχηµα, η
εν λόγω δραστηριότητα διενεργείται πεζή µε φορητό εξοπλισµό. Οι διαρροές που εντοπίζονται
καταγράφονται σε ηµερήσιες αναφορές επιθεώρησης, που περιέχουν λεπτοµερείς πληροφορίες όσον
αφορά τον προεντοπισµό κάθε ξεχωριστής µη φυσιολογικής κατάστασης.
Από επιχειρησιακής άποψης, η δραστηριότητα στο πεδίο έχει ανατεθεί σε εξωτερική εταιρία η οποία
διαθέτει τον κατάλληλο εξοπλισµό και το προσωπικό για την παροχή της υπηρεσίας.
Προβλέπεται ότι η αναζήτηση διαρροών που θα διενεργείται ετησίως θα αφορά τουλάχιστον στο 50%
του δικτύου ώστε να τηρείται η συχνότητα επιθεώρησης που ορίζουν οι εθνικοί κανονισµοί
(επιθεώρηση του συνόλου του δικτύου σε διάστηµα δύο ετών).
Κατά τη διάρκεια του 2008 διενεργήθηκε εποχούµενη αναζήτηση διαρροών σε δίκτυο µήκους 443 χλµ.
περίπου και πεζή αναζήτηση διαρροών σε δίκτυο µήκους 5 χλµ. περίπου.

-

Η δραστηριότητα περιπολίας (Patrolling) µε σκοπό τον εντοπισµό εκσκαφών και εργασιών τρίτων σε
χώρους πλησίον του δικτύου, που είναι δυνατό να θέσουν σε κίνδυνο την ασφάλεια και την ορθή
λειτουργία του συστήµατος διανοµής φυσικού αερίου.
Βάσει του ΦΕΚ 1712 η δραστηριότητα πρέπει να διενεργείται στο σύνολο του δικτύου µέσης και
χαµηλής πίεσης, εβδοµαδιαία στην περίπτωση εποχούµενης επιτήρησης ή ανά εξάµηνο σε
περίπτωση επιτήρησης πεζή.
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Έχουν δροµολογηθεί συζητήσεις εµβάθυνσης µε τη ∆.ΕΠ.Α. Α.Ε. και την Ε.Π.Α. Αττικής Α.Ε.
προκειµένου να διαπιστωθεί εάν είναι δυνατή η τροποποίηση του εθνικού κανονισµού όσον αφορά τις
υποχρεώσεις περιπολίας στο δίκτυο.
Εν αναµονή ενδεχόµενης τροποποίησης του κανονισµού, η Ε.Π.Α. αποφάσισε να αναθέσει τη
διενέργεια της δραστηριότητας σε εξωτερική εταιρία, περιορίζοντας προς το παρόν το αντικείµενο της
εργολαβίας µόνο στην εποχούµενη επιτήρηση του συνόλου του δικτύου και µε συχνότητα
δεκαπενθηµέρου.
-

Κατά το χρονικό διάστηµα 15 – 22 Απριλίου 2008, υλοποιήθηκε στο πεδίο δοκιµών της Ε.Π.Α.
Θεσσαλονίκης Α.Ε. πρόγραµµα εκπαίδευσης του τεχνικού προσωπικού που συµµετέχει στις
δραστηριότητες Έκτακτης Επέµβασης.
Το πρόγραµµα αυτό, το οποίο πραγµατοποιήθηκε σε τρεις συνεδρίες, αποτελούνταν από ένα
θεωρητικό µέρος µε µαθήµατα σε αίθουσα και πρακτική εξάσκηση στο πεδίο µε σκοπό την εκπαίδευση
του προσωπικού στη χρήση ανιχνευτών φυσικού αερίου και στη διενέργεια επεµβάσεων σε περίπτωση
πυρκαγιάς.

-

∆ηµιουργήθηκε ένα πεδίο δοκιµών στην περιοχή του δυτικού Σταθµού Εισόδου (City Gate) της Ε.Π.Α.
Θεσσαλονίκης Α.Ε., στα όρια µε τις εγκαταστάσεις του ∆.Ε.Σ.Φ.Α. Α.Ε., µε σκοπό να αναπαραχθούν σε
µικρή κλίµακα οι επιχειρησιακές συνθήκες του δικτύου διανοµής φυσικού αερίου της Ε.Π.Α., έτσι ώστε
η πρακτική εξάσκηση και εκπαίδευση του προσωπικού να πραγµατοποιηθεί σε πραγµατικές συνθήκες.
Ο εξοπλισµός και οι εγκαταστάσεις του πεδίου αφορούν ένα σύστηµα µείωσης της πίεσης, τµήµατα
δικτύου πολυαιθυλενίου των 125 mm και των 63 mm, έναν τοίχο µε παροχετευτική στήλη και µετρητές
σε σειρά ως προσοµοίωση της οικιακής κατανάλωσης.

Έργο GIS/SCADA
Το Σεπτέµβριο του 2008, πραγµατοποιήθηκε η εγκατάσταση της εφαρµογής Geogr@fo που ανέπτυξε η Italgas
S.p.A. ενώ το στάδιο των δοκιµών ολοκληρώθηκε το ∆εκέµβριο του ίδιου έτους. Αποµένει να δροµολογηθεί η
εισαγωγή στο σύστηµα των σχεδίων ως κατασκευάσθει (as-built) του υφιστάµενου δικτύου. Η εν λόγω
δραστηριότητα θα ανατεθεί στις αρχές του έτους 2009 σε εξωτερική εταιρία µε προβλεπόµενη παράδοση σε
διάστηµα 4-6 µηνών.
Κατά τη διάρκεια του ∆εκεµβρίου ολοκληρώθηκαν οι κυριότερες δραστηριότητες σχετικά µε έργο SCADA που
αφορούν τη σύνδεση και τη θέση σε λειτουργία των server (διακοµιστών) στην αίθουσα επιχειρήσεων και την
εγκατάσταση της εφαρµογής τηλεελέγχου COPT, που δηµιούργησε η Italgas S.p.A., στις θέσεις εργασίας της
αίθουσας Call Center.
Το υλικό που αφορά τους server είχε ήδη συναρµολογηθεί και διαµορφωθεί σε πρώτη φάση στην έδρα της
Italgas στο Τορίνο και στη συνέχεια µεταφέρθηκε στην αίθουσα επιχειρήσεων της Ε.Π.Α. Θεσσαλονίκης.
Επίσης διενεργήθηκε η διαµόρφωση και ο έλεγχος του συστήµατος σε ορισµένες εγκαταστάσεις στη
Θεσσαλονίκη που διαθέτουν modem RTU (Αποµακρυσµένες Τερµατικές Μονάδες) για την παρακολούθηση και
τη µεταφορά δεδοµένων µέτρησης.
Όσον αφορά το SCADA θα πρέπει να επισηµανθεί ότι τα κυριότερα προβλήµατα που αφορούν τη δυνατότητα
λειτουργίας του έργου σχετίζονται µε τη διαθεσιµότητα και τη δυνατότητα πραγµατοποίησης των ηλεκτρικών και
τηλεφωνικών συνδέσεων στις εγκαταστάσεις (σταθµούς µείωσης της πίεσης και βανοστάσια), οι οποίες είναι
απαραίτητες για την τροφοδοσία των κατά τόπους modem (RTU) και τη µετάδοση των δεδοµένων στην αίθουσα
επιχειρήσεων αντίστοιχα.
Το προσωπικό της Ε.Π.Α. έχει ήδη εκπαιδευτεί στην έδρα της Italgas στο Torino όσον αφορά στη χρήση της
εφαρµογής COPT και στην έδρα της Ε.Π.Α. Θεσσαλονίκης A.E.όσον αφορά το σύστηµα ηλεκτρονικής
χαρτογραφίας (GIS).
Κατασκευαστικές ∆ραστηριότητες
Οι δραστηριότητες επέκτασης του δικτύου, κατασκευής παροχετευτικών αγωγών και σηµείων αεριοδότησης στις
περιοχές της ανατολικής, δυτικής και κεντρικής Θεσσαλονίκης, που πραγµατοποιήθηκαν ακολουθώντας τους
ρυθµούς απόκτησης συµβολαίων του εµπορικού τµήµατος, παρουσίασαν αύξηση σε σχέση µε τον
προϋπολογισµό και τον ισολογισµό του έτους 2007.
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Από επιχειρησιακής άποψης µέχρι το τέλος Αυγούστου 2008, η Ε.Π.Α. Θεσσαλονίκης Α.Ε. χρησιµοποίησε τις
εργοληπτικές εταιρίες και τις συµβάσεις κατασκευής που είχαν υπογραφεί κατά τη διάρκεια του 2007. Από το
Σεπτέµβριο του 2008 δροµολογήθηκαν οι νέες συµβάσεις εργολαβίας µε 3 εργοληπτικές εταιρίες για την
κατασκευή δικτύου, συνδέσεων και σηµείων αεριοδότησης, µία για κάθε περιοχή της Θεσσαλονίκης (Κέντρο,
Ανατολική και ∆υτική) και µε 6 εργοληπτικές εταιρίες για την κατασκευή ρακόρ και εναέριων εγκαταστάσεων.
Στον ακόλουθο πίνακα επισηµαίνονται οι κατασκευαστικές δραστηριότητες κατά τη διάρκεια του έτους 2008:

Κατασκευή δικτύου 4 bar κατά το έτος
Κατασκευή δικτύου 4 bar προοδευτικό
Κατασκευή συνδέσεων κατά το έτος
Κατασκευή συνδέσεων προοδευτικό
Κατασκευή Σηµείων Αεριοδότησης κατά το έτος
Κατασκευή Σηµείων Αεριοδότησης προοδευτικό
Εγκατάσταση µετρητών κατά το έτος
Εγκατάσταση µετρητών προοδευτικό

χλµ.
χλµ.
Αρ.
Αρ.
Αρ.
Αρ.
Αρ.
Αρ.

Έτος 2006

Έτος 2007

Έτος 2008

∆ιαφοροποιήσεις
Απόλυτες Τιµές
%

88,6
642,5
5.246
18.126
25.606
60.536
25.213
54.456

101,9
744,4
4.590
22.716
21.681
82.217
24.858
79.314

36,0
780,4
4.755
27.471
26.578
108.795
25.937
105.251

-65,9
36,0
165
4.755
4.897
26.578
1.079
25.937

-64,67%
4,84%
3,59%
20,93%
22,59%
32,33%
4,34%
32,70%

Συνεχίστηκαν 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 στο δίκτυο και τις εγκαταστάσεις διανοµής του φυσικού αερίου για την κατασκευή του Μετρό.
Μέχρι σήµερα η Ε.Π.Α., κατόπιν αίτησης της εν λόγω Κοινοπραξίας, έχει προχωρήσει στην υλοποίηση εργασιών
αποξήλωσης και µετατόπισης τµηµάτων δικτύου φ.α. µέσης και χαµηλής πίεσης. Οι δαπάνες των εργασιών
αυτών επιβάρυναν αποκλειστικά την ανάδοχο για την Κατασκευή του Μετρό Θεσσαλονίκης Κοινοπραξία.
ΕΜΠΟΡΙΚΗ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ
Στον ακόλουθο πίνακα συνοψίζονται τα σηµαντικότερα αποτελέσµατα της εµπορικής δραστηριότητας σχετικά µε
την απόκτηση και ενεργοποίηση πελατών καθώς και τις πωλήσεις φυσικού αερίου, κατά τη διάρκεια του έτους
2008:

Υπογεγραµµένες συµβάσεις κατά το έτος
Υπογεγραµµένες συµβάσεις προοδευτικό
Κατασκευή σηµείων αεριοδότησης κατά το έτος
Κατασκευή σηµείων αεριοδότησης προοδευτικό
Εγκατάσταση µετρητών κατά το έτος
Εγκατάσταση µετρητών προοδευτικό
Ενεργοί πελάτες την 31/12
Εξυπηρετούµενοι κάτοικοι την 31/12
Πωλήσεις αερίου κατά το έτος

Αρ.
Αρ.
Αρ.
Αρ.
Αρ.
Αρ.
Αρ.
Αρ.
Εκατοµ. κ.µ.

Έτος 2006
24.447
71.525
25.606
60.536
25.213
54.456
53.342
289.647
127,8

Έτος 2007
17.782
89.307
21.681
82.217
24.858
79.314
78.092
390.460
154,1

Έτος 2008
27.543
116.850
26.578
108.795
25.937
105.251
104.059
520.295
168,8

∆ιαφοροποιήσεις
Απόλυτες Τιµές
%
9.761
27.543
4.897
26.578
1.079
25.937
25.967
129.835
14,7

54,89%
30,84%
22,59%
32,33%
4,34%
32,70%
33,25%
33,25%
9,53%

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 στην εταιρική οργάνωση που
είναι πλέον σε εφαρµογή και στην ανάπτυξη των τοπικών επιχειρήσεων, τόσο στον τοµέα των κατασκευών όσο
και των εσωτερικών εγκαταστάσεων, θα καταστεί δυνατή η περαιτέρω ανάπτυξη της δραστηριότητας 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, σύµφωνα µε τις αιτήσεις των καταναλωτών.
Κατά τη διάρκεια του έτους 2008 υπεγράφησαν 27.543 νέα συµβόλαια. Στις 31 ∆εκεµβρίου 2008 το σύνολο των
συµβολαίων ανέρχεται σε 116.850, σηµειώνοντας αύξηση 30,84% έναντι του συνολικού αριθµού συµβολαίων
που είχαν υπογραφεί έως την 31 ∆εκεµβρίου 2007.
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Το 95% περίπου των υφιστάµενων την παρούσα χρονική στιγµή συµβολαίων αφορούν χρήση φ.α. για αυτόνοµη
θέρµανση, ενώ το 5% περίπου αφορά χρήση φ.α. για κεντρική θέρµανση, οικιακή και µη, καθώς και εµπορική
και βιοµηχανική χρήση.

Πορεία αποκτηθείσας αγοράς - Αθροιστικές Τιµές
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Οι πελάτες των οποίων το σηµείο αεριοδότησης, αρµοδιότητας Ε.Π.Α., έχει ήδη κατασκευαστεί, καλούνται
έγκαιρα και συστηµατικά να προσκοµίσουν τα απαραίτητα έγγραφα για τον έλεγχο της εσωτερικής
εγκατάστασης έτσι ώστε να προχωρήσουν στην ενεργοποίηση της παροχής. ∆όθηκε ιδιαίτερη προσοχή στη
δραστηριότητα αυτή, η οποία µειώνει τον αριθµό των µη ενεργών µετρητών, επιφέρει αύξηση της κατανάλωσης
του φυσικού αερίου και βελτιώνει την εξυπηρέτηση των πελατών.
Στις 31 ∆εκεµβρίου 2008 οι ενεργοί πελάτες ανήλθαν σε 104.059, ποσοστό αύξησης 33,25% περίπου ως προς
τον αριθµό των ενεργών πελατών στις 31 ∆εκεµβρίου 2007, διενεργώντας 25.967 νέες ενεργοποιήσεις κατά τη
διάρκεια του έτους. Ιδιαίτερα σηµαντικό στοιχείο αποτελεί ο συστηµατικός έλεγχος όλων των εσωτερικών
εγκαταστάσεων και η έκδοση των αδειών χρήσης των πελατών, σύµφωνα µε την κείµενη νοµοθεσία και τις
εταιρικές διαδικασίες.
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Ενεργοί Πελάτες ανά κατηγορία (Αθροιστικές Τιµές)
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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 6,7 εκατοµµύρια ευρώ για το έτος 2008, σηµειώνοντας
αύξηση 3,3 εκατοµµυρίων ευρώ, ποσοστό 96,9% ως προς το 2007.
Ο όγκος πωληθέντος φυσικού αερίου κατά τη διάρκεια του έτους 2008 ανέρχεται σε 168,8 εκατοµµύρια κυβικά
µέτρα, αποτυπώνοντας αύξηση 14,7 εκατοµµυρίων κ.µ., ποσοστό 9,53% περίπου, ως προς το έτος 2007 και
µείωση κατά 24,2 εκατοµµύρια κυβικά µέτρα σε σχέση µε τον προϋπολογισµό. Η διαφορά έναντι του
προϋπολογισµού οφείλεται, στη µείωση της ειδικής κατανάλωσης λόγω των υψηλών θερµοκρασιών κατά τους
χειµερινούς µήνες, αλλά και της οικονοµικότερης διαχείρισης στη χρήση του φυσικού αερίου από τους πελάτες,
ως απόρροια της διεθνούς χρηµατοοικονοµικής κρίσης. Επίσης παρατηρείται σηµαντική µείωση στη
βιοµηχανική κατανάλωση ως αποτέλεσµα της επιβράδυνσης του ρυθµού της παραγωγής, η οποία οφείλεται
στην οικονοµική και χρηµατοπιστωτική κρίση.

Το περιθώριο κέρδους από τις πωλήσεις αερίου για το έτος 2008 ανήλθε στα 24,9 εκατοµµύρια ευρώ αυξηµένο
κατά 5,9 εκατοµµύρια σε σχέση µε αυτό του 2007, ποσοστό 30,91%.
Πορεία Πωλήσεων (όγκοι και κύκλος εργασίων)
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Η πορεία της σύνθεσης των πωλήσεων κατά το έτος 2008 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 πωλήσεων
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Κατά τη διάρκεια του 2008 η Ε.Π.Α. Θεσσαλονίκης Α.Ε. µετέφερε για λογαριασµό της ∆.ΕΠ.Α. Α.Ε. 54,77
εκατοµµύρια m3 φυσικού αερίου. Τα έσοδα από τη µεταφορά του ανέρχονται σε 442,87 χιλιάδες ευρώ.
Τα έσοδα από πωλήσεις και µεταφορά φυσικού αερίου κατά τη διάρκεια του έτους 2008 ανέρχονται σε 92,9
εκατοµµύρια ευρώ, αποτυπώνοντας αύξηση 37,71% ως προς το έτος 2007.
Το 2008 αποτελεί για την Εταιρία µία πολύ θετική χρονιά τόσο όσον αφορά την απόκτηση και ενεργοποίηση
νέων καταναλωτών όσο και το περιθώριο κέρδους.
Το ύψος των ανεξόφλητων οφειλών από κατανάλωση φυσικού αερίου (εταιρικές πιστώσεις) µειώθηκε χάρη στην
καλύτερη οργάνωση του σχετικού τοµέα της Εµπορικής ∆ιεύθυνσης, µέσω των σχετικών τηλεφωνικών και
εγγράφων υπενθυµίσεων προς τους πελάτες.
Η Εµπορική ∆ιεύθυνση προχώρησε στη σύναψη νέων συµβάσεων µε 2 τράπεζες (ALPHA BANK, ΕΘΝΙΚΗ
ΤΡΑΠΕΖΑ) για την πληρωµή των λογαριασµών φυσικού αερίου καθώς και των τελών σύνδεσης τόσο ταµειακά
όσο και µέσω internet (web banking) καθώς και στη σύναψη σύµβασης µε το διατραπεζικό σύστηµα ∆ΙΑΣ για
την πληρωµή των λογαριασµών φυσικού αερίου µέσω πάγιας εντολής σε όλες τις τράπεζες.
Σε συνεργασία µε την εταιρία ICAP και µέσω αναφορών από την τράπεζα δεδοµένων της Εταιρίας, η Εµπορική
∆ιεύθυνση διενεργεί έλεγχο της οικονοµικής κατάστασης και της πιστοληπτικής ικανότητας των νέων
βιοµηχανικών πελατών (Τ5) και των µεγάλων καταναλωτών (Τ3Α). Επίσης, για όλους τους ενεργοποιηµένους
βιοτεχνικούς – βιοµηχανικούς πελάτες ζητείται η έκδοση των ετήσιων τραπεζικών εγγυητικών επιστολών.
Κατά το έτος 2008 παρατηρήθηκε βελτίωση στις σχέσεις της Εταιρίας µε τους εµπλεκόµενους στη διαχείριση
παραπόνων Φορείς (Συνήγορος του Πολίτη, ΡΑΕ και λοιπές αρχές), ενδεικτικό του ελάχιστου αριθµού
παραπόνων που παρελήφθησαν από τους παραπάνω φορείς σε µία χρονιά µάλιστα µε µεγάλο αριθµό νέων
συµβολαίων.
Η εν λόγω σηµαντική µείωση των παραπόνων, ως προς το προηγούµενο έτος, επιτεύχθηκε αφενός χάρη στη
συστηµατική παρακολούθηση των παραπόνων και αφετέρου χάρη στις επιχειρησιακές δραστηριότητες και στη
διαχείριση εκ µέρους της Εταιρίας.
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Προς υποστήριξη της δραστηριότητας παρακολούθησης, η Εµπορική ∆ιεύθυνση προχώρησε στην καθηµερινή
επεξεργασία των προφορικών παραπόνων των πελατών, που καταγράφηκαν κατά το χρονικό διάστηµα
Σεπτεµβρίου – ∆εκεµβρίου 2008 και αφορούσαν τις συνδέσεις, και εν συνεχεία στην αποστολή του σχετικού
αρχείου προς τον Τοµέα Κατασκευών, ο οποίος είναι υπεύθυνος για την εκτέλεση των εργασιών.
Οι σχέσεις µε τους ∆ηµόσιους Φορείς και ∆ηµοτικούς 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 (έκδοση κώδικα πρακτικής) 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
2008.
Ο αριθµός των καταγεγραµµένων ενδείξεων των µετρητών έφτασε το 95%, 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.
Η διαχείριση της χρήσης του έτους 2008 ήταν ιδιαίτερα σύνθετη για την Ε.Π.Α. Θεσσαλίας Α.Ε λόγω της
χρηµατοοικονοµικής κρίσης, η οποία από το δεύτερο εξάµηνο του έτους επηρέασε και την Ελλάδα. Κατά
συνέπεια οι ειδικές καταναλώσεις των κυριότερων κατηγοριών χρήσης του φυσικού αερίου µειώθηκαν, και λόγω
των ιδιαίτερα υψηλών – σε σχέση µε τις µέσες τιµές – θερµοκρασιών που επικράτησαν. Επιπλέον, η τιµή του
ανταγωνιστικού καυσίµου µειώθηκε κατά το ήµισυ και πλέον κατά το τελευταίο τρίµηνο του 2008, και µάλιστα σε
χρονικό διάστηµα λίγων εβδοµάδων, αλλάζοντας εντελώς το ενεργειακό τοπίο. Παρ’ όλα αυτά, οι τιµές πώλησης
του φυσικού αερίου παρέµειναν ανταγωνιστικές ως προς τις µέσες τιµές τόσο τις ετήσιες όσο και αυτές των
µηνών κατά τη διάρκεια των οποίων παρατηρείται µεγαλύτερη κατανάλωση φυσικού αερίου, καθόσον
διατηρήθηκαν κάτω από τις τιµές του κυριότερου ανταγωνιστικού καυσίµου πέραν του 20% ανά KWh.
Η άνευ προηγουµένου προσπάθεια που κατέβαλε η Εταιρία κατά τη διάρκεια του 2008 όσον αφορά την
απόκτηση νέων πελατών, την κατασκευή νέων σηµείων αεριοδότησης και την ενεργοποίηση αυτών οδήγησε σε
εξαιρετικά λειτουργικά αποτελέσµατα. Ειδικότερα σηµειώθηκε αύξηση κατά 38,15% στον αριθµό των νέων
συµβάσεων, κατά 36,81% στην κατασκευή σηµείων αεριοδότησης και κατά 36,69% στην ενεργοποίηση αυτών.

88

Ιδιαίτερη προσοχή επιδείχθηκε, επίσης, προκειµένου να διατηρηθεί τόσο η άµεση ανταπόκριση στις ανάγκες της
αγοράς (time to market) όσο και η ποιότητα των παρεχόµενων υπηρεσιών σε επίπεδο τέτοιο που να
ανταποκρίνεται τουλάχιστον στις παραµέτρους που προβλέπονται από την Άδεια και από τις αυξηµένες
προδιαγραφές ασφάλειας του δικτύου.
Η ολοκλήρωση του έργου που αφορά την έκτακτη επέµβαση, η δραστηριότητα προγραµµατισµένου ελέγχου του
δικτύου, τα νέα τεχνικά µέσα για την αναζήτηση των διαρροών φυσικού αερίου και η υλοποίηση ενός πιο
ανεπτυγµένου συστήµατος πληροφορικής, το οποίο είναι σε θέση να υποστηρίζει µε καλύτερο τρόπο τις νέες
διεργασίες, αποτελούν ορισµένες από τις βελτιωτικές ενέργειες που πραγµατοποιήθηκαν κατά τη διάρκεια του
έτους.
Τέλος θα πρέπει να επισηµανθούν τα οικονοµικά αποτελέσµατα τα οποία είναι βελτιωµένα έναντι αυτών του
2007, τόσο όσον αφορά τον κύκλο εργασιών (+32,69%) όσο και τα κέρδη προ τόκων, φόρων και αποσβέσεων
[EBITDA] (8,26%) και οδηγούν στο εντυπωσιακό καθαρό αποτέλεσµα που υπερβαίνει τις 5.677 χιλιάδες ευρώ
και παρουσιάζει αύξηση 271 περίπου χιλιάδων ευρώ (+5%) έναντι του προηγούµενου έτους, παρά το γεγονός
ότι οι σηµαντικές επενδύσεις που πραγµατοποιήθηκαν για τη σύνδεση µε το δίκτυο φυσικού αερίου των πόλεων
της Καρδίτσας και των Τρικάλων δεν έχουν ακόµη αποδώσει οικονοµικά αποτελέσµατα.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΤΟΥΣ
•
•
•
•
•

•

Το καθαρό κέρδος ύψους 5.677 χιλιάδων ευρώ οφείλεται στη θετική πορεία της επιχειρησιακής
δραστηριότητας.
Συνεχίζεται η ανοδική τάση των εσόδων επιχειρησιακής δραστηριότητας, τα οποία κατά τη διάρκεια του
έτους ανήλθαν στις 53.020 χιλιάδες ευρώ, παρουσιάζοντας αύξηση 32,24% ως προς το 2007.
Τα κέρδη προ τόκων και φόρων ανέρχονται στο ποσό των 6.784 χιλιάδων ευρώ, έναντι των 6.332 χιλιάδων
ευρώ του έτους 2007, παρουσιάζοντας αύξηση 452 χιλιάδων ευρώ.
Ο όγκος πωληθέντος φυσικού αερίου ανέρχεται σε 103,8 εκατοµµύρια κ.µ., αυξηµένος σε σχέση µε το
προηγούµενο έτος κατά 3,3 εκατοµµύρια κ.µ.
Το συνολικό κόστος προσωπικού ανέρχεται στο ποσό των 2.217 χιλιάδων ευρώ και παρουσιάζει αύξηση
383 χιλιάδων ευρώ έναντι του ποσού των 1.834 χιλιάδων ευρώ της προηγούµενης χρήσης, γεγονός που
οφείλεται κυρίως στις προσλήψεις που πραγµατοποιήθηκαν κατά τη διάρκεια του έτους.
Το free net cash flow διαµορφώθηκε στις (4.258) χιλιάδες ευρώ.

Αποτελέσµατα έτους
(σε χιλιάδες ευρώ)
Έσοδα επιχειρησιακής δραστηριότητας
Μεικτό αποτέλεσµα προ χρηµατοοικονοµικών εσόδων
Καθαρό αποτέλεσµα
Επενδύσεις
Καθαρό επενδεδυµένο κεφάλαιο
Καθαρή Θέση
Καθαρές χρηµατοοικονοµικές υποχρεώσεις
Προσωπικό ΕΠΑ στις 31.12
Φορολογικός συντελεστής

Έτος 2007
40.095
6.332
5.406
8.798
58.872
83.191
(24.319)
74,5
25%

Έτος 2008
53.020
6.784
5.677
9.419
64.636
84.697
(20.061)
86
25%

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΕΣ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
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Το έτος 2008 χαρακτηρίστηκε από την απόκτηση αυξηµένου αριθµού νέων συµβολαίων σε σχέση µε την
πρόβλεψη του προϋπολογισµού, γεγονός το οποίο είχε αντίκτυπο στον προγραµµατισµό και την υλοποίηση των
δραστηριοτήτων κατασκευής και ενεργοποίησης των Πελατών.
∆ιαχείριση ∆ικτύου και Έκτακτη Επέµβαση
Όσον αφορά τις δραστηριότητες ∆ιαχείρισης και Συντήρησης του δικτύου, εκτός από τις προγραµµατισµένες
ετήσιες επεµβάσεις, δροµολογήθηκε επίσης µία σειρά πρωτοβουλιών που εστιάζουν σε θέµατα ασφάλειας του
συστήµατος διανοµής του φ.α. και συνάδουν µε όσα προβλέπονται στο ΦΕΚ 1712 (∆ιαχείριση και Συντήρηση
των δικτύων διανοµής αερίου µέσης και χαµηλής πίεσης).
Μεταξύ των ως άνω πρωτοβουλιών, επισηµαίνονται ειδικότερα οι εξής:
-

Η προγραµµατισµένη αναζήτηση διαρροών στο δίκτυο διανοµής χαµηλής και µέσης πίεσης.
Η δραστηριότητα έγκειται στον προεντοπισµό των διαρροών αερίου µε τη χρήση κατάλληλου
εποχούµενου εξοπλισµού. Για τα τµήµατα εκείνα στα οποία δεν είναι δυνατή η πρόσβαση µε όχηµα, η
εν λόγω δραστηριότητα διενεργείται πεζή µε φορητό εξοπλισµό. Οι διαρροές που εντοπίζονται
καταγράφονται σε ηµερήσιες αναφορές επιθεώρησης, που περιέχουν λεπτοµερείς πληροφορίες όσον
αφορά τον προεντοπισµό κάθε ξεχωριστής µη φυσιολογικής κατάστασης.
Από επιχειρησιακής άποψης, η δραστηριότητα στο πεδίο έχει ανατεθεί σε εξωτερική εταιρία η οποία
διαθέτει τον κατάλληλο εξοπλισµό και το προσωπικό για την παροχή της υπηρεσίας.
Προβλέπεται ότι η αναζήτηση διαρροών που θα διενεργείται ετησίως θα αφορά τουλάχιστον στο 50%
του δικτύου ώστε να τηρείται η συχνότητα επιθεώρησης που ορίζουν οι εθνικοί κανονισµοί
(επιθεώρηση του συνόλου του δικτύου σε διάστηµα δύο ετών).
Κατά τη διάρκεια του 2008 διενεργήθηκε εποχούµενη αναζήτηση διαρροών σε δίκτυο µήκους 317 χλµ.
περίπου και πεζή αναζήτηση διαρροών σε δίκτυο µήκους 1 χλµ. περίπου.

-

Η δραστηριότητα περιπολίας (Patrolling) µε σκοπό τον εντοπισµό εκσκαφών και εργασιών τρίτων σε
χώρους πλησίον του δικτύου, που είναι δυνατό να θέσουν σε κίνδυνο την ασφάλεια και την ορθή
λειτουργία του συστήµατος διανοµής φυσικού αερίου.
Βάσει του ΦΕΚ 1712 η δραστηριότητα πρέπει να διενεργείται στο σύνολο του δικτύου µέσης και
χαµηλής πίεσης, εβδοµαδιαία στην περίπτωση εποχούµενης επιτήρησης ή ανά εξάµηνο σε περίπτωση
επιτήρησης πεζή.
Έχουν δροµολογηθεί συζητήσεις εµβάθυνσης µε τη ∆.ΕΠ.Α. και την Ε.Π.Α. Αττικής προκειµένου να
διαπιστωθεί εάν είναι δυνατή η τροποποίηση του εθνικού κανονισµού όσον αφορά τις υποχρεώσεις
περιπολίας στο δίκτυο.
Εν αναµονή ενδεχόµενης τροποποίησης του κανονισµού, η Ε.Π.Α. αποφάσισε να αναθέσει τη
διενέργεια της δραστηριότητας σε εξωτερική εταιρία, περιορίζοντας προς το παρόν το αντικείµενο της
εργολαβίας µόνο στην εποχούµενη επιτήρηση του συνόλου του δικτύου και µε συχνότητα
δεκαπενθηµέρου.

-

Κατά το χρονικό διάστηµα 15 – 22 Απριλίου 2008, υλοποιήθηκε στο πεδίο δοκιµών της Ε.Π.Α.
Θεσσαλονίκης Α.Ε. πρόγραµµα εκπαίδευσης του τεχνικού προσωπικού που συµµετέχει στις
δραστηριότητες Έκτακτης Επέµβασης.
Το πρόγραµµα αυτό, το οποίο πραγµατοποιήθηκε σε τρεις συνεδρίες, αποτελούνταν από ένα
θεωρητικό µέρος µε µαθήµατα σε αίθουσα και πρακτική εξάσκηση στο πεδίο µε σκοπό την εκπαίδευση
του προσωπικού στη χρήση ανιχνευτών φυσικού αερίου και στη διενέργεια επεµβάσεων σε περίπτωση
πυρκαγιάς.

Έργο GIS/SCADA
Όσον αφορά το σύστηµα ηλεκτρονικής χαρτογραφίας (GIS), ολοκληρώθηκε η προµήθεια του συνόλου του
λογισµικού (software) και του υλικού εξοπλισµού (hardware) που αφορά στο εν λόγω έργο. Κατά τη διάρκεια του
µηνός Σεπτεµβρίου υλοποιήθηκε εκ µέρους της Italgas S.p.A., στην έδρα της Ε.Π.Α. Θεσσαλονίκης Α.Ε.,
πρόγραµµα εκπαίδευσης για το προσωπικό που ασχολείται µε τη χαρτογραφία µε θέµα την εφαρµογή
GEOGRAFO.
Το λογισµικό (software) θα εγκατασταθεί και θα διαµορφωθεί στους σχετικούς σταθµούς εργασίας κατά τους
πρώτους µήνες του 2009, µαζί µε τη διαµόρφωση του συστήµατος τηλεελέγχου SCADA. Αποµένει να
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δροµολογηθεί η εισαγωγή στο σύστηµα των σχεδίων ως κατασκευάσθει (as-built) του υφιστάµενου δικτύου. Η εν
λόγω δραστηριότητα θα ανατεθεί κατά τους πρώτους µήνες του έτους 2009 σε εξωτερική εταιρία µε
προβλεπόµενη παράδοση σε διάστηµα 4-6 µηνών.
Όσον αφορά το σύστηµα τηλεελέγχου SCADA, το υλικό που αφορά τους server (διακοµιστές) είχε ήδη
συναρµολογηθεί και διαµορφωθεί σε πρώτη φάση στην έδρα της Italgas στο Τορίνο και στη συνέχεια
µεταφέρθηκε στην Ε.Π.Α. Θεσσαλίας Α.Ε..
Προβλέπεται ότι κατά τη διάρκεια των πρώτων µηνών του 2009 θα τεθεί σε κατάσταση λειτουργίας η αίθουσα
επιχειρήσεων µε την ολοκλήρωση των συνδέσεων και τη διαµόρφωση των server καθώς και την εγκατάσταση
στους σχετικούς σταθµούς εργασίας της εφαρµογής COPT, που δηµιούργησε η Italgas S.p.A., ως σηµείο
διεπαφής µε τις διατάξεις ελέγχου (RTU) που εγκαταστάθηκαν στο πεδίο. Εν προκειµένω επισηµαίνεται ότι κατά
τη διάρκεια του ∆εκεµβρίου διενεργήθηκε η εγκατάσταση των RTU σε 5 εγκαταστάσεις στη Λάρισα (σε 3
σταθµούς µείωσης της πίεσης κα σε δύο βανοστάσια).
Όσον αφορά το SCADA θα πρέπει να επισηµανθεί ότι τα κυριότερα προβλήµατα σχετίζονται µε τη
διαθεσιµότητα και τη δυνατότητα πραγµατοποίησης των ηλεκτρικών και τηλεφωνικών συνδέσεων στις
εγκαταστάσεις (σταθµούς µείωσης της πίεσης και βανοστάσια), οι οποίες είναι απαραίτητες για την τροφοδοσία
των κατά τόπους modem (RTU) και τη µετάδοση των δεδοµένων στην αίθουσα επιχειρήσεων αντίστοιχα.
Το προσωπικό της Ε.Π.Α. έχει ήδη εκπαιδευτεί στην έδρα της Italgas στο Torino όσον αφορά στη χρήση της
εφαρµογής COPT.
Κατασκευαστικές ∆ραστηριότητες
Οι δραστηριότητες επέκτασης του δικτύου, κατασκευής παροχετευτικών αγωγών και σηµείων αεριοδότησης στις
περιοχές της Λάρισας και του Βόλου, που πραγµατοποιήθηκαν ακολουθώντας τους ρυθµούς απόκτησης
συµβολαίων του εµπορικού τµήµατος, παρουσίασαν αύξηση σε σχέση µε τον προϋπολογισµό και τον
ισολογισµό του έτους 2007.
Από επιχειρησιακής άποψης µέχρι τον Οκτώβριο του 2008, η Ε.Π.Α. Θεσσαλίας Α.Ε. χρησιµοποίησε για τους
νοµούς Λάρισας και Μαγνησίας τις εργοληπτικές εταιρίες και τις συµβάσεις κατασκευής που είχαν υπογραφεί
κατά τη διάρκεια του 2007. Από το Νοέµβριο του 2008 δροµολογήθηκαν οι νέες συµβάσεις εργολαβίας µε 2
εργοληπτικές εταιρίες για την κατασκευή δικτύου, συνδέσεων και σηµείων αεριοδότησης, µία για κάθε περιοχή
(Λάρισα και Μαγνησία).
Όσον αφορά την ανάπτυξη του συστήµατος διανοµής φ.α. στην περιοχή της Καρδίτσας, κατά τη διάρκεια του
Νοεµβρίου πραγµατοποιήθηκε η αεριοδότηση του δικτύου µέσης πίεσης και των δύο λειτουργικών τοµέων από
τους οποίους αποτελείται το σύστηµα χαµηλής πίεσης, µε την τροφοδοσία των πρώτων καταναλωτών.
Επίσης κατά τη διάρκεια του Ιουλίου, δροµολογήθηκαν οι δραστηριότητες για την κατασκευή του δικτύου
διανοµής φ.α. στην περιοχή των Τρικάλων. Έως τις 31.12.2008 είχαν κατασκευαστεί περίπου 3,7 χλµ. δικτύου
µέσης πίεσης 19 bar και περίπου 8,1 χλµ. δικτύου χαµηλής πίεσης 4 bar, εκ των οποίων 3,2 χλµ. στο
λειτουργικό τοµέα 1 και 4,9 χλµ. στο λειτουργικό τοµέα 2. Η αεριοδότηση του συστήµατος προβλέπεται να
διενεργηθεί κατά τη διάρκεια του πρώτου εξαµήνου του 2009.
Στον ακόλουθο πίνακα επισηµαίνονται οι κατασκευαστικές δραστηριότητες κατά τη διάρκεια του έτους 2008:
∆ιαφοροποιήσεις
Απόλυτες
Τιµές
%

Έτος 2006

Έτος 2007

Έτος 2008

Κατασκευή δικτύου 4 bar κατά το έτος

Χλµ.

72,1

63,7

51,84

-11,9

-19%

Κατασκευή δικτύου 4 bar προοδευτικό

Χλµ.

440,02

503.71

555,6

51,8

10%

Κατασκευή συνδέσεων κατά το έτος

Αρ.

3.240

2.191

3.249

1.058

48%

Κατασκευή συνδέσεων προοδευτικό
Κατασκευή σηµείων αεριοδότησης κατά το
έτος
Κατασκευή σηµείων αεριοδότησης
προοδευτικό

Αρ.

10.456

12.647

15.896

3.249

26%

Αρ.

7.655

5.762

9.155

3.393

59%

Αρ.

19.112

24.874

34.029

9.155

37%

Εγκατάσταση µετρητών κατά το έτος

Αρ.

7.101

5.819

8.645

2.826

49%

Εγκατάσταση µετρητών προοδευτικό

Αρ.

17.661

23.480

32.125

8.645

37%
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ΕΜΠΟΡΙΚΗ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ
Στον ακόλουθο πίνακα συνοψίζονται τα σηµαντικότερα αποτελέσµατα της εν λόγω δραστηριότητας σχετικά µε
την απόκτηση, την ενεργοποίηση των πελατών και τις πωλήσεις φυσικού αερίου, κατά τη διάρκεια του έτους
2008:

Έτος 2006

Έτος 2007

Έτος 2008

∆ιαφοροποιήσεις
Απόλυτες
Τιµές
%

Υπογεγραµµένα συµβόλαια αθροιστικό
Κατασκευή σηµείων αεριοδότησης
προοδευτικό

Αρ.

19.982

25.770

35.601

9.831

38,15%

Αρ.

19.112

24.874

34.029

9.155

36,81%

Εγκατάσταση µετρητών προοδευτικό

Αρ.

17.661

23.480

32.125

8.645

36,82%

Ενεργοί πελάτες την 31/12

Αρ.

17.418

23.123

31.606

8.483

36,69%

Εξυπηρετούµενοι κάτοικοι την 31/12

Αρ.

73.685

92.894

116.509

23.615

25,42%

Εκατοµ. κ.µ.

87,5

100,5

103,8

3,3

3,28%

Πωλήσεις αερίου κατά το έτος

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 στην εταιρική οργάνωση που
είναι πλέον σε εφαρµογή και στην ανάπτυξη των τοπικών επιχειρήσεων τόσο στον τοµέα των κατασκευών όσο
και των εσωτερικών εγκαταστάσεων θα καταστεί δυνατή η περαιτέρω ανάπτυξη της δραστηριότητας 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, σύµφωνα µε τις αιτήσεις των καταναλωτών.
Κατά τη διάρκεια του έτους 2008 υπεγράφησαν 9.831 νέα συµβόλαια. Στις 31 ∆εκεµβρίου 2008 το σύνολο των
συµβολαίων ανέρχεται σε 35.601, σηµειώνοντας αύξηση 38,15% έναντι του συνολικού αριθµού συµβολαίων
που είχαν υπογραφεί έως την 31 ∆εκεµβρίου 2007.
Το 83% περίπου των υφιστάµενων την παρούσα χρονική στιγµή συµβολαίων αφορούν χρήση φ.α. για αυτόνοµη
θέρµανση, ενώ το υπόλοιπο 17% περίπου αφορά χρήση φ.α. για κεντρική θέρµανση, οικιακή και µη, καθώς και
εµπορική και βιοµηχανική χρήση.

Πορεία αποκτηθείσας αγοράς - Αθροιστικές τιµές
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Οι πελάτες των οποίων το σηµείο αεριοδότησης, αρµοδιότητας Ε.Π.Α., έχει ήδη κατασκευαστεί, καλούνται
έγκαιρα και συστηµατικά να προσκοµίσουν τα απαραίτητα έγγραφα για τον έλεγχο της εσωτερικής
εγκατάστασης έτσι ώστε να προχωρήσουν στην ενεργοποίηση της παροχής. ∆όθηκε ιδιαίτερη προσοχή στη
δραστηριότητα αυτή, η οποία µειώνει τον αριθµό των µη ενεργών µετρητών, επιφέρει αύξηση της κατανάλωσης
του φυσικού αερίου και βελτιώνει την εξυπηρέτηση των πελατών.
Στις 31 ∆εκεµβρίου 2008 οι ενεργοί πελάτες ανήλθαν σε 31.606, ποσοστό αύξησης 36,69% ως προς τον αριθµό
των ενεργών πελατών στις 31 ∆εκεµβρίου 2007, διενεργώντας 8.483 νέες ενεργοποιήσεις κατά τη διάρκεια του
έτους. Ιδιαίτερα σηµαντικό στοιχείο αποτελεί ο συστηµατικός έλεγχος όλων των εσωτερικών εγκαταστάσεων και
η έκδοση των αδειών χρήσης των πελατών, σύµφωνα µε την κείµενη νοµοθεσία και τις εταιρικές διαδικασίες.
Ενεργοί πελάτες ανά κατηγορία - Αθροιστικές τιµές
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Τα συνολικά έσοδα από τα τέλη σύνδεσης, τα οποία ζητείται να καταβληθούν από τους πελάτες κατά την
υπογραφή του συµβολαίου παροχής, ανέρχονται σε 2,89 εκατοµµύρια ευρώ για το έτος 2008, σηµειώνοντας
αύξηση 1,10 εκατοµµύρια ευρώ, ποσοστό +61,5 % ως προς το 2007.
Ο όγκος πωληθέντος φυσικού αερίου κατά τη διάρκεια του έτους 2008 ανέρχεται σε 103,8 εκατοµµύρια κυβικά
µέτρα, αποτυπώνοντας αύξηση 3,3 εκατοµµυρίων κ.µ., ποσοστό 3,74 % περίπου, ως προς το έτος 2007 και
µείωση σε σχέση µε τον προϋπολογισµό κατά 8,4 εκατοµµύρια κυβικά µέτρα. Η µείωση σε σχέση µε τον
προϋπολογισµό οφείλεται, στη διακοπή της χρήσης φυσικού αερίου από τη µονάδα συµπαραγωγής ενός
µεγάλου βιοµηχανικού πελάτη, στη µείωση της ειδικής κατανάλωσης λόγω των υψηλών θερµοκρασιών κατά
τους χειµερινούς µήνες, αλλά και στην οικονοµικότερη διαχείριση στη χρήση του φυσικού αερίου από τους
πελάτες, ως απόρροια της διεθνούς χρηµατοοικονοµικής κρίσης. Επίσης παρατηρείται σηµαντική µείωση στη
βιοµηχανική κατανάλωση ως αποτέλεσµα της επιβράδυνσης του ρυθµού της παραγωγής, η οποία οφείλεται
στην οικονοµική και χρηµατοπιστωτική κρίση.

Το περιθώριο κέρδους από τις πωλήσεις αερίου για το έτος 2008 ανήλθε στα 12,18 εκατοµµύρια ευρώ αυξηµένο
κατά 1,01 εκατοµµύρια σε σχέση µε αυτό του 2007, ποσοστό 9,05%.
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Πορεία Πωλήσεων (όγκοι και κύκλος εργασίων)
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Η πορεία της σύνθεσης των πωλήσεων κατά το έτος 2008 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 πωλήσεων
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Αστική χρήση

Κατά τη διάρκεια του 2008 η Ε.Π.Α. Θεσσαλίας Α.Ε. µετέφερε για λογαριασµό της ∆.ΕΠ.Α. Α.Ε. 37,38
εκατοµµύρια m3 φυσικού αερίου. Τα έσοδα από τη µεταφορά του ανέρχονται σε 185 χιλιάδες ευρώ.
Τα έσοδα από πωλήσεις και µεταφορά φυσικού αερίου κατά τη διάρκεια του έτους 2008 ανέρχονται σε 52,87
εκατοµµύρια ευρώ, αποτυπώνοντας αύξηση 32,53% ως προς το έτος 2007.
Το 2008 αποτελεί για την Εταιρία µία πολύ θετική χρονιά όσον αφορά την απόκτηση και ενεργοποίηση νέων
καταναλωτών όσο και το περιθώριο κέρδους.
Το ύψος των ανεξόφλητων οφειλών από κατανάλωση φυσικού αερίου, ως προς τον κύκλο εργασιών, µειώθηκε
χάρη στην καλύτερη οργάνωση του σχετικού τοµέα της Εµπορικής ∆ιεύθυνσης, µέσω των σχετικών
τηλεφωνικών και εγγράφων υπενθυµίσεων προς τους πελάτες.
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Η Εµπορική ∆ιεύθυνση προχώρησε στη σύναψη νέων συµβάσεων µε 2 τράπεζες (ALPHA BANK, ΕΘΝΙΚΗ
ΤΡΑΠΕΖΑ) για την πληρωµή των λογαριασµών φυσικού αερίου καθώς και των τελών σύνδεσης τόσο ταµειακά
όσο και µέσω internet (web banking) καθώς και στη σύναψη σύµβασης µε το διατραπεζικό σύστηµα ∆ΙΑΣ για
την πληρωµή των λογαριασµών φυσικού αερίου µέσω πάγιας εντολής σε όλες τις τράπεζες.
Σε συνεργασία µε την εταιρία ICAP και µέσω αναφορών από την τράπεζα δεδοµένων της Εταιρίας, η Εµπορική
∆ιεύθυνση διενεργεί έλεγχο της οικονοµικής κατάστασης και της πιστοληπτικής ικανότητας των νέων
βιοµηχανικών πελατών (Τ5) και των µεγάλων καταναλωτών (Τ3Α). Επίσης, για όλους τους ενεργοποιηµένους
βιοτεχνικούς – βιοµηχανικούς πελάτες ζητείται η έκδοση των ετήσιων τραπεζικών εγγυητικών επιστολών.
Κατά το έτος 2008 παρατηρήθηκε βελτίωση στις σχέσεις της Εταιρίας µε τους εµπλεκόµενους στη διαχείριση
παραπόνων Φορείς (Συνήγορος του Πολίτη, ΡΑΕ και λοιπές αρχές), ενδεικτικό του ελάχιστου αριθµού
παραπόνων που παρελήφθησαν από τους παραπάνω φορείς σε µία χρονιά µάλιστα µε µεγάλο αριθµό
συµβολαίων.
Η εν λόγω σηµαντική µείωση των παραπόνων, ως προς το προηγούµενο έτος, επιτεύχθηκε αφενός χάρη στη
συστηµατική παρακολούθηση των παραπόνων και αφετέρου χάρη στις επιχειρησιακές δραστηριότητες και στη
διαχείριση εκ µέρους της Εταιρίας.
Προς υποστήριξη της δραστηριότητας παρακολούθησης, η Εµπορική ∆ιεύθυνση προχώρησε στην καθηµερινή
επεξεργασία των προφορικών παραπόνων των πελατών, που καταγράφηκαν κατά το χρονικό διάστηµα
Σεπτεµβρίου – ∆εκεµβρίου 2008 και αφορούσαν τις συνδέσεις, και εν συνεχεία στην αποστολή του σχετικού
αρχείου προς τον Τοµέα Κατασκευών, ο οποίος είναι υπεύθυνος για την εκτέλεση των εργασιών.
Οι σχέσεις µε τους ∆ηµόσιους και ∆ηµοτικούς Φορείς, σε Εθνικό και 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 (έκδοση κώδικα πρακτικής) 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
2008.
Ο αριθµός των καταγεγραµµένων ενδείξεων των µετρητών έφτασε το 95%, µειώνοντας συνεπώς τον αριθµό των
"έναντι λογαριασµού" που εκδίδονται από την Ε.Π.Α.
Οι πελάτες της κατηγορίας κατανάλωσης αυτόνοµης θέρµανσης, ποσοστό 83% 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.
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ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ
Οι οικονοµικές καταστάσεις της ΕΤΑΙΡΙΑΣ ∆ΙΑΝΟΜΗΣ ΑΕΡΙΟΥ Α.Ε. (η «ΕΤΑΙΡΙΑ»), καθώς και οι ενοποιηµένες
οικονοµικές καταστάσεις της Εταιρείας και των θυγατρικών της (ο «Όµιλος»), που αποτελούνται από τον
ισολογισµό της 31ης ∆εκεµβρίου 2008, από την κατάσταση λογαριασµού αποτελεσµάτων, από την κατάσταση
µεταβολών καθαρής θέσης και από την κατάσταση ταµιακών ροών της χρήσεως που έληξε 31/12/2008.

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
Πάγιο ενεργητικό
Ενσώµατες ακινητοποιήσεις
Ασώµατες ακινητοποιήσεις
Συµµετοχές σε θυγατρικές εταιρείες
Μακροπρόθεσµες απαιτήσεις
Αναβαλλόµενες φορολογικές απαιτήσεις
Σύνολο πάγιου ενεργητικού

Σηµείωση
15
16

Ο ΟΜΙΛΟΣ
31/12/2008
31/12/2007

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ
31/12/2008
31/12/2007

518.360.664,29
1.012.973,28
0,00
268.961,23
2.832.439,67
522.475.038,47

441.868.560,95
1.175.349,53
0,00
285.576,68
5.430.492,86
448.759.980,02

498.063.201,08
375,26
373.985.164,54
6.594,81
0,00
872.055.335,69

416.518.111,62
375,20
373.985.164,54
6.594,81
0,00
790.510.246,17

4.721.302,74
59.728.165,16
82.926.615,73

4.838.656,21
49.896.986,18
75.827.578,78

0,00
857.249,95
12.574.363,45

0,00
577.964,53
8.831.986,81

Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού

147.376.083,63

130.563.221,17

13.431.613,40

9.409.951,34

ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ

669.851.122,10

579.323.201,19

885.486.949,09

799.920.197,51

203.471.633,90
(1.256.319,53)
1.778.610,67
63.746.246,41

203.471.633,90
(1.256.319,53)
1.301.665,80
36.008.388,21

203.471.633,90
0,00
367.980.198,19
(23.000.581,36)

203.471.633,90
0,00
367.980.198,19
(27.021.442,06)

267.740.171,45

239.525.368,38

548.451.250,73

544.430.390,03

21.311.046,26
1.119.065,24
16.057,97
19.559.458,21
83.882,16
298.038.533,37

5.100.000,00
1.005.592,55
16.057,97
14.332.273,55
73.943,44
262.361.305,93

0,00
0,00
16.057,97
9.600,00
0,00
0,00

0,00
0,00
16.057,97
9.600,00
0,00
0,00

340.128.043,21

282.889.173,44

25.657,97

25.657,97

55.784.391,64
0,00
6.198.515,80
61.982.907,44

47.086.451,29
6.360.774,56
3.461.433,52
56.908.659,37

336.988.747,84
0,00
21.292,55
337.010.040,39

255.444.645,82
0,00
19.503,69
255.464.149,51

Σύνολο υποχρεώσεων

402.110.950,65

339.797.832,81

337.035.698,36

255.489.807,48

ΣΥΝΟΛΟ Ι∆ΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

669.851.122,10

579.323.201,19

885.486.949,09

799.920.197,51

17
13

Κυκλοφορούν ενεργητικό
Αποθέµατα
Πελάτες και λοιπές απαιτήσεις
Μετρητά και χρηµατικά διαθέσιµα

ΠΑΘΗΤΙΚΟ
Ι∆ΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ
Μετοχικό κεφάλαιο
Αποθεµατικό από αύξηση µετοχικού κεφαλαίου
Αποθεµατικά κεφάλαια
Υπόλοιπο κερδών (ζηµιών) εις νέο

19
20
21

22
23
23

Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
Μακροπρόθεσµες υποχρεώσεις
∆άνεια
Προβλέψεις για παροχές προς τους εργαζοµένους
Αναβαλλόµενες φορολογικές υποχρεώσεις
Μελλοντικά έσοδα κρατικών επιχορηγήσεων
Προβλέψεις για ενδεχόµενους κινδύνους και έξοδα
Λοιπές µακροπρόθεσµες υποχρεώσεις

24
25
13
26
27
28

Σύνολο µακροπρόθεσµων υποχρεώσεων
Βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις
Προµηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις
∆άνεια
Βραχυπρόθεσµες φορολογικές υποχρεώσεις
Σύνολο βραχυπρόθεσµων υποχρεώσεων

29
24
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Σηµείωση
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ
Πωλήσεις
Μείον: Κόστος πωλήσεων
Μικτό κέρδος
Λοιπά έσοδα εκµεταλλεύσεως
7

Έξοδα διοικητικής λειτουργίας
Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως
Λοιπά λειτουργικά έξοδα
Απόσβεση επιχορήγησης παγίων
Λειτουργικά αποτελέσµατα
Έσοδα επενδύσεων
Έξοδα τόκων και άλλα συναφή έξοδα
Τόκοι και συναφή έσοδα
Αποτελέσµατα προ φόρων
Φόρος εισοδήµατος – τρέχων
Λοιποί µη ενσωµατούµενοι φόροι
Φόρος εισοδήµατος – αναβαλλόµενος
Αποτελέσµατα µετά φόρων

Κέρδη ανά µετοχή (€ ανά µετοχή)
Βασικά

8
9
10
26
11
12
12
13
13
13

14

Ο ΟΜΙΛΟΣ
1/1-31/12/2008
1/1-31/12/2007

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ
1/1-31/12/2008
1/1-31/12/2007

155.329.624,78
(126.088.622,93)
29.241.001,85
12.349.912,32
41.590.914,17

115.984.458,62
(92.633.939,26)
23.350.519,36
1.975.168,99
25.325.688,35

12.559.690,27
(12.703.859,99)
(144.169,72)
37.024,82
(107.144,90)

9.309.028,35
(10.482.757,53)
(1.173.729,18)
17.586,12
(1.156.143,06)

(6.654.945,54)
(5.164.622,77)
(1.414,64)
911.908,45
30.681.839,67
0,00
(737.319,72)
4.832.020,08
34.776.540,03
(3.900.408,45)
(63.275,06)
(2.598.053,10)
28.214.803,42

(6.159.068,60)
(4.705.447,68)
(365.436,50)
584.828,31
14.680.563,88
0,00
(318.016,95)
3.441.524,31
17.804.071,24
(2.619.385,32)
0,00
(366.095,20)
14.818.590,72

(1.323.619,90)
0,00
(1.414,64)
0,00
(1.432.179,44)
4.868.907,96
(2.692,90)
650.100,14
4.084.135,76
0,00
(63.275,06)
0,00
4.020.860,70

(1.138.584,14)
0,00
(1.215,46)
0,00
(2.295.942,66)
5.813.742,63
(956,08)
303.892,86
3.820.736,75
0,00
0,00
0,00
3.820.736,75

2,1375

0,5800

0,5511

4,0699
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ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ Ι∆ΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΟΜΙΛΟΥ

Μετοχικό
κεφάλαιο

Υπόλοιπα κατά την 31η ∆εκεµβρίου 2006 σύµφωνα µε τα ∆.Π.Χ.Π.

Τακτικό
αποθεµατικό

Αποθεµατικό
από
µετατροπή
κεφαλαίου σε
ευρώ

Έκτακτα
αποθεµατικά

Αποθεµατικά
φορολογικών
νόµων

Αποθεµατικό
από αύξηση
µετοχικού
κεφαλαίου

Υπόλοιπο εις
νέο

Σύνολο

203.471.633,90

526.962,47

6.598,11

148.664,37

268.805,89

(1.256.319,53)

21.540.431,68

224.706.776,89

0,00

350.634,96

0,00

0,00

0,00

0,00

14.467.956,53

14.818.591,49

Υπόλοιπα κατά την 31η ∆εκεµβρίου 2007 σύµφωνα µε τα ∆.Π.Χ.Π.

203.471.633,90

877.597,43

6.598,11

148.664,37

268.805,89

(1.256.319,53)

36.008.388,21

239.525.368,38

Υπόλοιπα κατά την 31η ∆εκεµβρίου 2007 σύµφωνα µε τα ∆.Π.Χ.Π.

203.471.633,90

877.597,43

6.598,11

148.664,37

268.805,89

(1.256.319,53)

36.008.388,21

239.525.368,38

0,00

476.944,87

0,00

0,00

0,00

0,00

27.737.858,20

28.214.803,07

203.471.633,90

1.354.542,30

6.598,11

148.664,37

268.805,89

(1.256.319,53)

63.746.246,41

267.740.171,45

Κέρδος χρήσεως 2007 µετά από φόρους

Κέρδος χρήσεως 2008 µετά από φόρους
Υπόλοιπα κατά την 31η ∆εκεµβρίου 2008 σύµφωνα µε τα ∆.Π.Χ.Π.
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ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ Ι∆ΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

Μετοχικό
κεφάλαιο

Υπόλοιπα κατά την 31η ∆εκεµβρίου 2006 σύµφωνα µε τα
∆.Π.Χ.Π.

Τακτικό
αποθεµατικό

Αποθεµατικό
από µετατροπή
κεφαλαίου σε
ευρώ

Αποθεµατικά
φορολογικών
νόµων

Eκτακτα
αποθεµατικά

Αφορολόγητα
αποθεµατικά
ειδικών
διατάξεων
νόµου

Υπόλοιπο εις
νέο

Σύνολο

203.471.633,90

112.331,96

6.389,01

312.925,34

148.664,37

367.399.887,51

(30.842.178,81)

540.609.653,28

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3.820.736,75

3.820.736,75

Υπόλοιπα κατά την 31η ∆εκεµβρίου 2007 σύµφωνα µε τα
∆.Π.Χ.Π.

203.471.633,90

112.331,96

6.389,01

312.925,34

148.664,37

367.399.887,51

(27.021.442,06)

544.430.390,03

Υπόλοιπα κατά την 31η ∆εκεµβρίου 2007 σύµφωνα µε τα
∆.Π.Χ.Π.

203.471.633,90

112.331,96

6.389,01

312.925,34

148.664,37

367.399.887,51

(27.021.442,06)

544.430.390,03

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4.020.860,70

4.020.860,70

203.471.633,90

112.331,96

6.389,01

312.925,34

148.664,37

367.399.887,51

(23.000.581,36)

548.451.250,73

Κέρδος χρήσεως 2007 µετά από φόρους

Κέρδος χρήσεως 2008 µετά από φόρους
Υπόλοιπα κατά την 31η ∆εκεµβρίου 2008 σύµφωνα µε τα
∆.Π.Χ.Π.
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ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ

Ο ΟΜΙΛΟΣ
1/1-31/12/2008

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ

1/1-31/12/2007

1/1-31/12/2008

1/1-31/12/2007

Ταµειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες:
Κέρδη προ φόρων

34.776.540,03

17.804.071,24

4.084.135,76

3.820.736,75

0,00

Πλέον (µείον) προσαρµογές για:

0,00

Αποσβέσεις

13.967.683,04

11.855.941,55

12.727.455,80

Προβλέψεις

123.411,75

119.030,61

0,00

0,00

0,00

1.858,21

0,00

(1.792,76)

Ζηµιές (κέρδη) από εκποίηση παγίων περιουσιακών στοιχείων
Αποµείωση παγίων περιουσιακών στοιχείων
Απόσβεση επιχορηγήσεων επενδύσεων πάγιου ενεργητικού
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα

10.497.314,56

0,00

352.607,12

0,00

0,00

(911.908,45)
(4.078.119,98)

(584.828,31)
(3.123.507,36)

0,00
(647.407,24)

0,00
(302.936,78)

43.877.606,39

26.425.173,06

16.164.184,32

14.013.321,77

Πλέον/ µείον προσαρµογές για µεταβολές λογαριασµών κεφαλαίου κίνησης
ή που σχετίζονται µε τις λειτουργικές δραστηριότητες:
Μείωση / (αύξηση) αποθεµάτων

117.353,47

(192.375,77)

0,00

0,00

Μείωση / (αύξηση) απαιτήσεων

(8.370.874,39)

(14.012.358,55)

(279.285,42)

(176.058,71)

16.615,45

(107.782,76)

0,00

986,06

(1.446.676,70)

687.285,20

(12.698.526,24)

(9.194.998,18)

Μείωση / (αύξηση) µακροπροθέσµων απαιτήσεων
(Μείωση) / αύξηση υποχρεώσεων (πλην τραπεζών)
(Μείον):
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβεβληµένα

(737.319,72)

(318.016,83)

(2.692,90)

(956,08)

Καταβεβληµένοι φόροι εισοδήµατος

(3.043.949,85)

(3.276.342,16)

(61.486,20)

9.572,79

Σύνολο εισροών / (εκροών) από λειτουργικές δραστηριότητες (α)

30.412.754,65

9.205.582,18

3.122.193,56

4.651.867,65

6.139.093,11

2.057.035,46

0,00

0,00

(44.191.271,54)

(32.004.240,77)

(29.917,06)

(4.526,67)

72.749,33

3.160,08

0,00

1.792,77

4.815.439,70

3.381.179,68

650.100,14

303.892,86

Ταµειακές ροές από επενδυτικές δραστηριότητες:
Εισπράξεις επιχορηγήσεων επενδύσεων πάγιων περιουσιακών στοιχείων
Αγορά ενσώµατων και άϋλων παγίων περιουσιακών στοιχείων
Εισπράξεις από πωλήσεις ενσώµατων και άϋλων παγίων
Τόκοι εισπραχθέντες
Μερίσµατα εισπραχθέντα

0,00

0,00

0,00

0,00

(33.163.989,40)

(26.562.865,55)

620.183,08

301.158,96

Εισπράξεις (εξοφλήσεις) δανείων

9.850.271,70

11.460.774,56

0,00

0,00

Σύνολο εισροών / (εκροών) από χρηµατοδοτικές δραστηριότητες (γ)

9.850.271,70

11.460.774,56

0,00

0,00

Καθαρή αύξηση / (µείωση) στα ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα
χρήσεως (α)+(β)+(γ)

7.099.036,95

(5.896.508,80)

3.742.376,64

4.953.026,61

Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα έναρξης χρήσεως

75.827.578,78

81.724.086,92

8.831.986,81

3.878.960,20

Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα λήξης χρήσεως

82.926.615,73

75.827.578,12

12.574.363,45

8.831.986,81

Σύνολο εισροών / (εκροών) από επενδυτικές δραστηριότητες (β)
Ταµειακές ροές από χρηµατοδοτικές δραστηριότητες:
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ΥΠΟΘΑΛΑΣΣΙΟΣ ΑΓΩΓΟΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΕΛΛΑ∆ΑΣ–ΙΤΑΛΙΑΣ ΠΟΣΕΙ∆ΩΝ Α.Ε.( Υ.Α.Φ.Α ΠΟΣΕΙ∆ΩΝ).
Σύµφωνα µε το νόµο και το καταστατικό της εταιρείας σας παρουσιάζουµε τη δραστηριότητα της εταιρείας κατά
το έτος 2008.
Από την ίδρυση της εταιρείας την 11 Ιουνίου 2008 και µετά την αύξηση του µετοχικού κεφαλαίου της στο ποσό
των 2.500.000 ευρώ, τον διορισµό του πρώτου ∆ιοικητικού Συµβουλίου καθώς και της ∆ιαχειριστικής Οµάδας, η
εταιρεία επιδιώκει την εκπλήρωση κάθε απαιτούµενης ενέργειας για την ανάπτυξη του σχεδίου του
«Υποθαλάσσιου Αγωγού Φυσικού Αερίου Ελλάδας - Ιταλίας Ποσειδών».
Οι κυριότερες από τις εκτελεσθείσες ενέργειες και τα επιτευχθέντα αποτελέσµατα είναι τα ακόλουθα:
1. Η εταιρεία εξακολούθησε τις ενέργειες για την υλοποίηση της φάσης του λεπτοµερούς σχεδιασµού του
έργου και ειδικότερα:
-

Την 7/10/2008 υπογράφηκε η σύµβαση µε την εταιρεία JP Kenny για την παροχή υπηρεσιών
υποστήριξης στην προετοιµασία των τευχών δηµοπράτησης και την αξιολόγηση των προσφορών
του διαγωνισµού Detail Marine Survey Services.

-

Την 27/10/2008 δηµοσιεύθηκαν οι περιληπτικές διακηρύξεις των διαγωνισµών για το Λεπτοµερή
Σχεδιασµό (Front End Engineering Design – FEED) και τη Λεπτοµερή Υποθαλάσσια Έρευνα και
Χαρτογράφηση (Detail Marine Survey) µε την διαδικασία της προεπιλογής, σύµφωνα µε τα
οριζόµενα στην Οδηγία 2004/17/ΕΕ. Οι σχετικές εκδηλώσεις ενδιαφέροντος έχουν ήδη υποβληθεί
και αξιολογηθεί.

2. Η εταιρεία εξακολούθησε τις προσπάθειες της για την λήψη όλων των σχετικών αδειών για την
κατασκευή και λειτουργία του έργου τόσο στη Ελλάδα όσο και στην Ιταλία, όπου έχει ήδη προωθήσει
σε σηµαντικό βαθµό τις διαδικασίες αδειοδότησης και απόκτησης των δικαιωµάτων διέλευσης του
αγωγού.
3. Η εταιρεία εξακολουθεί την ∆ιενέργεια του Ανοικτού ∆ιαγωνισµού, που ξεκίνησε από τους µετόχους την
20η Ιουνίου 2008, για την Ανοικτή ∆ιαδικασία ∆έσµευσης ∆υναµικότητας Μεταφοράς στο υποθαλάσσιο
τµήµα του αγωγού φυσικού αερίου Υ.Α.Φ.Α. Ποσειδών µε αντικείµενο την υποβολή προσφορών για τη
σύναψη συµβάσεων µεταφοράς προκειµένου να κατανεµηθεί σε τρίτα µέρη ποσοστό πρόσθετης
συνεχούς δυναµικότητας µεταφοράς για την κανονική ροή του αγωγού. Ήδη έχει ολοκληρωθεί η
διαδικασία εκδήλωσης ενδιαφέροντος µε την λήψη 17 αιτήσεων. Η δεύτερη φάση της διαδικασίας θα
αρχίσει αµέσως µόλις οι αρµόδιες ρυθµιστικές αρχές Ρ.Α.Ε. (Ρυθµιστική Αρχή Ενέργειας) και A.E.E.G.
(Autorita per l’ Energia Ellettrica e il Gas) εγκρίνουν τον σχετικό Κανονισµό, ο οποίος υποβλήθηκε στα
τέλη του έτους 2008.
4. Οι µέτοχοι έχουν ήδη υποβάλλει αίτηση για την µεταφορά της Απόφασης Αποκλεισµού Τρίτων Μερών,
που αποδόθηκε στην εταιρεία το 2007.
5. ∆ηµιουργήθηκε και λειτουργεί από την 20η Ιουνίου 2008 η ιστοσελίδα της εταιρείας www.igiposeidon.com.
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6. Οι µέτοχοι υπέβαλαν αίτηση για την µεταβολή του δικαιούχου της χρηµατοδότησης για τη διαδικασία
ΤΕΝ και έχει ήδη ληφθεί η σχετική έγκριση τον Ιανουάριο του έτους 2009.
ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2009
Κατά το έτος 2009 η εταιρεία θα εξακολουθήσει να καταβάλλει τις βέλτιστες προσπάθειες για την
ανάπτυξη και προώθηση του έργου του ΥΑΦΑ ΠΟΣΕΙ∆ΩΝ µε κύριο στόχο:
-

Την ανάθεση των συµβάσεων FEED και DMS και την έναρξη των σχετικών εργασιών,

-

Την διεξαγωγή Ευρωπαϊκού ∆ιαγωνισµού, σύµφωνα µε τις αρχές της Οδηγίας 2004/17/ΕΕ για την
προµήθεια των Design Appraisal Services και Verification Services, ως το πρώτο βήµα για την
πιστοποίηση του έργου.

-

Την λήψη όλων των απαιτούµενων αδειών τόσο στην Ιταλία όσο και στην Ελλάδα.

-

Την ολοκλήρωση της Ανοικτής ∆ιαδικασίας ∆έσµευσης ∆υναµικότητας Μεταφοράς στο
υποθαλάσσιο τµήµα του αγωγού φυσικού αερίου Υ.Α.Φ.Α. Ποσειδών.

-

Την έναρξη συζητήσεων για πιθανή δανειοδότηση του έργου µε την Ευρωπαϊκή Τράπεζα
Επενδύσεων (ΤΕΠ), µεταξύ άλλων.

-

Την ανάπτυξη συνεχούς συγχρηµατοδότησης από την Ευρωπαϊκή Ένωση για το έργο.

-

Την συνεχή ανάπτυξη της Οργάνωσης του έργου και του Προγράµµατος Υλοποίησης του Έργου µε
απώτερο σκοπό την υποστήριξη της Τελικής Απόφασης Υλοποίησης της Επένδυσης.
ΓΕΓΟΝΟΤΑ ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΡΕΙΑ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΑΠΟ 1/1/2009 ΜΕΧΡΙ ΣΗΜΕΡΟΝ

Την 27η Ιανουαρίου 2009 εκδόθηκε η απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σχετικά µε την αλλαγή των
δικαιούχων ∆ΕΠΑ και EDISON στην σύµβαση συγχρηµατοδότησης G124 και την αναγνώριση πλέον ως
δικαιούχου της εταιρείας ΥΑΦΑ ΠΟΣΕΙ∆ΩΝ.
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΙΝ∆ΥΝΩΝ ΚΑΙ ΑΒΕΒΑΙΟΤΗΤΩΝ
∆εδοµένου ότι κατά την διάρκεια του έτους 2009 η εταιρεία δεν θα αναλάβει συµβατικές υποχρεώσεις έναντι
τρίτων εκτός από αυτές, που αφορούν στις διαδικασίες µηχανικής και αδειοδότησης του αγωγού ΠΟΣΕΙ∆ΩΝΑ,
οι οποίες θα χρηµατοδοτηθούν πλήρως και µόνο από τους µετόχους, χωρίς να προστρέξουν σε εξωτερική
χρηµατοδότηση, δεν προβλέπεται οποιοσδήποτε εµπορικός ή χρηµατοοικονοµικός κίνδυνος για το έτος 2009.
ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΥΧΟΝ ΖΗΜΙΩΝ ΑΠΟ ΕΝ∆ΕΧΟΜΕΝΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ
Επειδή η εταιρεία δεν έχει αναλάβει συµβατικές υποχρεώσεις, δεν προβλέπονται ζηµίες από ενδεχόµενες
εξελίξεις.
∆ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ
∆εν έχουν συσταθεί υποκαταστήµατα της εταιρείας.
ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΣΑ
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Με απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (Κωδικός Σύµβασης ΤΕΝ G124) έχει αναγνωριστεί η
συγχρηµατοδότηση των βασικών µελετών του έργου σε ποσοστό 30% σε συνολικό προϋπολογισµό 11.235.000
ευρώ.
ΕΞΟ∆Α ΧΩΡΙΣ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΑ
∆εν έχει εκτελεστεί δαπάνη χωρίς την έκδοση των αντιστοίχων παραστατικών.
Ι∆ΙΕΣ ΜΕΤΟΧΕΣ
Η εταιρεία δεν έχει προβεί σε αγορά ιδίων µετοχών.
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΦΩΣΦΟΡΙΚΩΝ ΛΙΠΑΣΜΑΤΩΝ (Β.Φ.Λ) Α.Ε

1. ΓΕΝΙΚΑ
Το έτος 2008 η Μητρική Εταιρεία δραστηριοποιήθηκε σε διαφορετικές συνθήκες από το 2007 στην υλοποίηση
των στόχων της.
H Τακτική Γενική Συνέλευση της Μητρικής Εταιρείας της 29.06.2007 αποφάσισε την οριστική διακοπή της
λειτουργίας του Εργοστασίου Θεσσαλονίκης και τη θέση σε ασφαλή κράτηση των εγκαταστάσεων αυτού.
Το 2008 οι πωλήσεις λιπασµάτων της Μητρικής Εταιρείας στην εγχώρια αγορά σε σύγκριση µε το 2007
µειώθηκαν κατά 143,2 χιλ. τόνους ( - 27,8 %), κυρίως λόγω της κατάρρευσης της αγοράς κατά την διάρκεια του
τελευταίου τριµήνου του έτους. Σηµειώνεται ότι οι πωλήσεις της Μητρικής Εταιρείας µέχρι και τον Σεπτέµβριο
του 2008 είχαν διαµορφωθεί µε µηδενική απόκλιση σε σύγκριση µε το αντίστοιχο εννεάµηνο του προηγούµενου
έτους 2007.
Η ύφεση της εγχώριας αγοράς λιπασµάτων επικεντρώνεται:
 Στις επιπτώσεις της παγκόσµιας χρηµατοπιστωτικής κρίσης στον ελληνικό αγροτικό τοµέα
 Στο µειωµένο αγροτικό εισόδηµα που οφείλεται στις εξαιρετικά χαµηλές τιµές πώλησης όλων των αγροτικών
προϊόντων σε ποσοστά της τάξης των 30 έως 40 % χαµηλότερα από τις αντίστοιχες του 2007
 Στις συνεχώς αυξανόµενες τιµές των προϊόντων της Μητρικής Εταιρείας, που ήταν αποτέλεσµα των
ραγδαίων αυξήσεων των χρησιµοποιούµενων πρώτων υλών
 στο γενικότερο περιορισµό στη χρήση λιπασµάτων µετά από απόφαση της Ε.Ε. για περιορισµό της χρήσης
αζώτου στις λιπάνσεις
 στην εφαρµογή της Νέας Κ.Α.Π. της Ε.Ε.
 στις συγκρατηµένες παραδόσεις της Μητρικής Εταιρείας σε πελάτες υψηλού κινδύνου αφερεγγυότητας
 στα γενικότερα διαρθρωτικά προβλήµατα της ελληνικής γεωργίας
Οι εξαγωγές λιπασµάτων της Μητρικής Εταιρείας ανήλθαν σε 189,3 χιλ. τόνους παρουσιάζοντας µείωση κατά
7,2 % έναντι του 2007. Λόγω της διακοπής λειτουργίας του Εργοστασίου Θεσσαλονίκης δεν υπήρχαν άλλες
διαθέσιµες ποσότητες για εξαγωγές.
Σε συνέχεια της διακοπής λειτουργίας του Εργοστασίου Θεσσαλονίκης της Μητρικής Εταιρείας , οι πωλήσεις
χηµικών προϊόντων το 2008 ήταν ασήµαντες.
Η παραγωγή λιπασµάτων της Μητρικής Εταιρείας ανήλθε σε 664,8 χιλ. τόνους οριακά αυξηµένη (1,13 %) ως
προς αυτή του 2007. Μηδενικές ήταν οι παραγωγές των χηµικών προϊόντων (πρόσθετων ζωοτροφών, flugene
κ.τ.λ.), λόγω της οριστικής διακοπής λειτουργίας του Εργοστασίου Θεσσαλονίκης.
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Το σύνολο των επενδύσεων στο 2008 ανήλθε στο ποσό των 1,6 εκατ. ευρώ., από το οποίο µεγαλύτερο µέρος
διατέθηκε για έργα εξοικονόµησης ενέργειας και µείωσης κόστους, καθώς και βελτίωσης παραγωγής, ποιότητας
προϊόντων και προστασίας περιβάλλοντος στο Εργοστάσιο Καβάλας.
Τα Έξοδα Έρευνας και Ανάπτυξης ανήλθαν σε περίπου 367,4 χιλ ευρώ.
Ο συνολικός κύκλος εργασιών διαµορφώθηκε στο ύψος των 218,55 εκατ. ευρώ, που συγκρινόµενος µε τον
αντίστοιχο του 2007 παρουσιάζει αύξηση 30,70%. Τα κέρδη το 2008 ανήλθαν σε 33.479 χιλ. ευρώ, έναντι 2.449
χιλ. ευρώ το 2007, ενώ τα ολικά αποτελέσµατα εκµετάλλευσης το 2008 ανήλθαν στο ποσό των 38.030 χιλ. ευρώ,
έναντι 3.317 χιλ. ευρώ το 2007.
Επισηµαίνεται ότι τα αποτελέσµατα χρήσης 2008 επηρεάσθηκαν θετικά από:
 Τη λήξη της κατάληψης και εν συνεχεία από τη διακοπή της λειτουργίας του Εργοστασίου Θεσσαλονίκης
της Μητρικής Εταιρείας και την αποχώρηση του µεγαλύτερου µέρους των εκεί εργαζοµένων. Αυτό είχε ως
αποτέλεσµα την σηµαντική µείωση του Κόστους Αδράνειας το οποίο ανήλθε σε 4.744 χιλ. ευρώ έναντι
9.468 χιλ. ευρώ του έτους 2007.
 Τη συγκράτηση των λειτουργικών εξόδων της Μητρικής Εταιρείας ουσιαστικά στο ίδιο ύψος µε τα
αντίστοιχα έξοδα του έτους 2007.
 Τη βελτίωση της εικόνας της Μητρικής Εταιρείας στην αγορά λιπασµάτων αφού πλέον φάνηκαν πιο
καθαρά οι προοπτικές εξυγίανσής της. Στην αυξηµένη ζήτηση λιπασµάτων στην εγχώρια αλλά και διεθνή
αγορά κατά το Α’ 6/µηνο του έτους 2008, σε τιµές πώλησης που αφήνουν περιθώρια για την
πραγµατοποίηση κερδών ιδιαίτερα των εξαγωγών.
 Σηµαντική εξέλιξη αποτελεί η αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου της Μητρικής Εταιρείας κατά 87.500 χιλ.
ευρώ, που πραγµατοποιήθηκε στις 26/05/2008, γεγονός που ενίσχυσε σηµαντικά την κεφαλαιακή βάση της
Μητρικής Εταιρείας και επαναφέρει σε θετικά τα Ίδια Κεφάλαιά της.

2. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 2008
Οικονοµικά Αποτελέσµατα 2008 (Ισολογισµός 2008)
ΜΕΓΕΘΗ

2008

2007

(χιλ. ευρώ)

(χιλ. ευρώ)

2008/07
Μεταβολή
%

Κύκλος Εργασιών

218.551,17

167.217,20

30,70

Καθαρό Αποτέλεσµα (Κέρδος)

33.479,07

2.449,5

1.266,74

Για τη σύνταξη των οικονοµικών καταστάσεων ελήφθησαν υπόψη τα δεδοµένα των λογιστικών βιβλίων της
Μητρικής Εταιρείας και της Θυγατρικής Εταιρίας.
Χαρακτηριστικά της Χρήσης
Η Όµιλος για το έτος 2008 πέτυχε έναν κύκλο εργασιών της τάξεως των 213,55 εκατ. ευρώ, ο οποίος
συγκρινόµενος µε τον αντίστοιχο του 2007 παρουσίασε αύξηση 30,70 %. Επίσης, το κόστος των πωληθέντων,
που ανήλθε στο ποσό των 159,03 εκατ. ευρώ, παρουσίασε αύξηση 13,25 % σε σχέση µε αυτό του 2007.
Τα καθαρά αποτελέσµατα του 2008 ανήλθαν σε κέρδη 33.479,07 χιλ. ευρώ, έναντι 2.449,5 χιλ. ευρώ το 2007.
Τα ολικά αποτελέσµατα εκµετάλλευσης (κέρδη) το 2008 ανήλθαν στο ποσό των 38.030,08 χιλ. ευρώ, έναντι
3.317,58 χιλ. ευρώ το 2007, και οφείλονται κυρίως:


στις αυξηµένες τιµές στην εσωτερική αγορά
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στη συγκράτηση των λειτουργικών εξόδων (εργατικό κόστος, κλπ) στο ίδιο ύψος µε αυτό του έτους 2007.



στη µείωση των έκτακτων δαπανών (Κόστος Αδράνειας) λόγω της λήξης της κατάληψης και διακοπής
λειτουργίας του Εργοστασίου Θεσσαλονίκης.



Στο καλύτερο περιθώριο κερδοφορίας από τις πωλήσεις εξωτερικού.

Η Μητρική εταιρία µε την απόφαση του ∆.Σ. της στη συνεδρίαση της 26.5.2008 πιστοποίησε την αύξηση του
µετοχικού κεφαλαίου κατά το ποσό των 87.5 εκατ. ευρώ λόγω κεφαλαιοποίησης οφειλών προς τράπεζες
µετόχους (Εθνική – Εµπορική - ALPHA) και ∆ΕΠΑ. ∆ιευκρινίζεται ότι η εγγραφή κάλυψης της κεφαλαιοποίησης
των χρεών της Β.Φ.Λ. Α.Ε. έγινε στις 31/12/2007 µε την έγκριση της γενικής συνέλευσης της 27.12.2007, ενώ η
καταβολή του Μ.Κ. ολοκληρώθηκε στις 23/05/2008. Λόγω των ανωτέρω αλλά και λόγω των θετικών
αποτελεσµάτων (Καθαρά κέρδη προ φόρων) της χρήσης 2008, τα ίδια κεφάλαια της Μητρικής Εταιρείας
ανέρχονται πλέον στο ποσό των 86,24 εκατ. ευρώ.
Η σχέση ιδίων κεφαλαίων προς µακροπρόθεσµες και βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις κινείται πλέον σε θετικά
επίπεδα (0,45). Η βελτίωση προήλθε κυρίως από την αύξηση του µετοχικού κεφαλαίου της Μητρικής Εταιρείας
κατά 87,5 εκατ. Ευρώ λόγω της κεφαλαιοποίησης οφειλών προς τις Τράπεζες-Μετόχους και στη ∆ΕΠΑ ΑΕ .
Οι απαιτήσεις του Οµίλου το έτος 2008 ανέρχονται στο ποσό των 77,5 εκατ. ευρώ, έναντι 193,42 εκατ. ευρώ το
2007, µειώθηκαν δηλαδή κατά 59,95%. Η µείωση οφείλεται στην καταβολή του οφειλόµενου κεφαλαίου, από την
αύξηση του µετοχικού κεφαλαίου.
Ο τραπεζικός βραχυπρόθεσµος δανεισµός αυξήθηκε το 2008 στο ποσό των 28,62 εκατ. ευρώ (5,0 εκατ. ευρώ
βραχυπρόθεσµα δάνεια και 23,62 εκατ. ευρώ µακροπρόθεσµες υποχρεώσεις πληρωτέες στην επόµενη χρήση),
έναντι 19,98 εκατ. ευρώ το 2007 (7,1 εκατ. ευρώ βραχυπρόθεσµα δάνεια και 12,88 εκατ. ευρώ µακροπρόθεσµες
υποχρεώσεις πληρωτέες στην επόµενη χρήση), ενώ οι µακροπρόθεσµες υποχρεώσεις αυξήθηκαν από 114,08
εκατ. ευρώ σε 124,58 εκατ. ευρώ. ∆ιευκρινίζεται ότι στο σύνολο των µακροπροθέσµων υποχρεώσεων
περιλαµβάνεται ποσό 14,74 εκατ. ευρώ το οποίο αφορά αναλογιστικό έλλειµµα σε συµβόλαιο ασφάλισης του
προσωπικού της Εταιρείας.
Οι υποχρεώσεις προς τους προµηθευτές (λογαριασµοί Προµηθευτών και Γραµµατίων Πληρωτέων) το έτος 2007
ανήλθαν στο ποσό των 34,41 εκατ. ευρώ, έναντι 139,05 εκατ. ευρώ το 2007 (µείωση 75,26%). Η µείωση
οφείλεται στην ρύθµιση οφειλών έναντι προµηθευτών (κυρίως προς τη ∆ΕΠΑ ΑΕ).
Ο δείκτης πελάτες προς κύκλο εργασιών 1 µηνός, λαµβάνοντας υπόψη τα παραπάνω, διαµορφώθηκε το 2008
σε 1,50:1 από 3,21:1 το 2007, ο δε δείκτης της άµεσης ρευστότητας (απαιτήσεις πλέον διαθεσίµων προς
βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις) σε 1,36:1 το 2008, έναντι 1,24:1 το έτος 2007.
Τα χρηµατοοικονοµικά έξοδα αυξήθηκαν το 2008 σε 7,5 εκατ. ευρώ, έναντι 4,8 εκατ. ευρώ το 2007. Η αύξηση
των χρηµατοοικονοµικών εξόδων το έτος 2008 οφείλεται στη ρυθµισµένη οφειλή σε ∆ΕΠΑ.

3. ΠΑΡΑΓΩΓΗ
α) Παραγωγή Λιπασµάτων
Η συνολική παραγωγή λιπασµάτων της ΒΦΛ(Μητρική Εταιρία) στο Εργοστάσιο Καβάλας το έτος 2008
(συγκριτικά προς το έτος 2007) διαµορφώθηκε ως εξής:
Συνολική Παραγωγή Λιπασµάτων

2008

2007

∆ιαφορά

ΤΟΝΟΙ

ΤΟΝΟΙ

%

Σύνθετα και Ειδικά Λιπάσµατα

461.751

447.704

+ 3,14

Αζωτούχα Λιπάσµατα

203.010

209.600

- 3,14

Σύνολο

664.761

657.304

+ 1,13

Η παραγωγή λιπασµάτων το 2008 έναντι του 2007 εµφανίζεται αυξηµένη κατά 14.047 τόνους (+3,14%) στα
σύνθετα και ειδικά λιπάσµατα και µειωµένη κατά 6.590 τόνους (-3,14%) στα αζωτούχα λιπάσµατα. Η συνολική
παραγωγή λιπασµάτων στο Εργοστάσιο Καβάλας αυξήθηκε κατά 7.457 τόνους (+1,13%). Οι παραγωγές θα
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ήταν αρκετά υψηλότερες εάν δεν υπήρχε δραστική µείωση παραγωγής κατά το ∆εκέµβριο λόγω µειωµένων
πωλήσεων / υψηλών αποθεµάτων, ως αποτέλεσµα της διεθνούς χρηµατοπιστωτικής κρίσης.
β) Παραγωγή Χηµικών Προϊόντων, Flugene και λοιπών προϊόντων και υποπροϊόντων
Λόγω οριστικής διακοπής λειτουργίας του Εργοστασίου Θεσσαλονίκης της Μητρικής Εταιρίας δεν υπήρξαν
παραγωγές κατά το 2007 και το 2008.

4. ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΣΤΗΝ ΕΓΧΩΡΙΑ ΑΓΟΡΑ
α) Πωλήσεις Λιπασµάτων Μητρικής Εταιρίας
ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΛΙΠΑΣΜΑΤΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ

Α. Σύνθετα & Ειδικά Λιπάσµατα

2008

2007

∆ιαφορά

ΤΟΝΟΙ

ΤΟΝΟΙ

%

261.205

332.916

- 21,54

Β. Αζωτούχα Λιπάσµατα

92.459

141.283

- 34,56

Γ. Λιπάσµατα Εµπορίας

18.639

41.308

- 54,88

372.303

515.507

- 27,78

Σύνολο Πωλήσεων Εσωτερικού

Από τον παραπάνω πίνακα φαίνεται ότι το 2008 πραγµατοποιήθηκε σηµαντικά µειωµένος όγκος πωλήσεων
λιπασµάτων στην εσωτερική αγορά έναντι του 2007 (αρνητική απόκλιση – 27,78 %). Οι πραγµατοποιηθείσες
πωλήσεις των 372.303 τόνων αντιστοιχούν σε µερίδιο της τάξης του 45 - 50 % σε µια αγορά που σηµείωσε
κατακόρυφη πτώση και διαµορφώθηκε συνολικά στους 750.000 έως 800.000 τόνους, σε σύγκριση µε 1.050.000
έως 1.100.000 τόνους περίπου του προηγούµενου έτους. Με άλλα λόγια η συνολική ελληνική αγορά των
λιπασµάτων σηµείωσε πτώση 27 έως 28 %.
Κάνοντας ανασκόπηση των παραµέτρων που επηρέασαν αρνητικά τις πωλήσεις της Μητρικής Εταιρείας,
αναφέρονται συνοπτικά οι εξής:
•

Η οικονοµική δυσπραγία του αγρότη που τον οδηγεί σε περιορισµό της λίπανσης. Οι πρωτοφανώς
χαµηλές τιµές των αγροτικών προϊόντων σε επίπεδα του -40 ή -50 % σε σχέση µε τις αντίστοιχες περσινές
σε συνδυασµό µε την αύξηση των τιµών όλων των αγροτικών εφοδίων συµπεριλαµβανοµένων και των
λιπασµάτων, διαµόρφωσαν κλίµα αβεβαιότητας και εντονότατης ανησυχίας στους αγρότες µε δραµατικές
επιπτώσεις στη ζήτηση.

•

Η εφαρµογή της νέας Κοινής Αγροτικής Πολιτικής (Κ.Α.Π.) σε συνέχεια των Κωδίκων Ορθής Γεωργικής
Πρακτικής (Κ.Ο.Γ.Π.), καθώς και η επίδραση από περιβαλλοντικά και άλλα µέτρα που επιβάλλει η Ε.Ε.
(απονιτροποίηση).

•

Η πολιτική της Μητρικής Εταιρείας για εξυγίανση των πωλήσεών της µε διαδικασίες αναστολής των
φορτώσεων σε πελάτες - κυρίως συνεταιρισµούς – οι οποίοι έχουν οικονοµικές εκκρεµότητες, µε ταχύτερη
και µέσα σε ένα µήνα κάλυψη των απαιτήσεών της µε αξιόγραφα και ταυτόχρονα µε τον καλύτερο δυνατό
χρονικό περιορισµό της πίστωσης.

•

Ο µετασχηµατισµός και η κατά περίπτωση υποκατάσταση του δικτύου των πελατών της Μητρικής
Εταιρείας λόγω οικονοµικών κυρίως προβληµάτων των συνεταιριστικών φορέων που αποτελούσαν και,
παρά την πτώση τους, αποτελούν µεγάλου µεγέθους πελάτες της Μητρικής Εταιρείας (περιοχές κυρίως Α.
Μακεδονίας και Θράκης). Ο επαναπροσδιορισµένος στόχος της Μητρικής Εταιρείας είναι η επανεξέταση
και η αναδιάρθρωση των δικτύων µε γνώµονα τις υγιείς πωλήσεις, µε παράλληλη προσπάθεια τη
διατήρηση του µεριδίου της ΒΦΛ στην αγορά.
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•

Η επιλογή της Μητρικής Εταιρείας να περιορίσει τη διάθεση στην αγορά λιπασµάτων εισαγωγής /
εµπορίας, τα οποία συµβάλλουν µε ελάχιστο περιθώριο στα οικονοµικά αποτελέσµατα, πλην όµως
συµπαρασύρουν ποσότητες ιδιοπαραγοµένων όταν δεν υπάρχουν στην γκάµα µας.

•

Ο τοπικός ανταγωνισµός από εταιρείες οι οποίες προσφέρουν αµφίβολης µεν ποιότητας λιπάσµατα
(ιδιαίτερα Blends) µε σηµαντική όµως διαφορά τιµής.

Από πλευράς ανταγωνισµού η εικόνα για όλο το δωδεκάµηνο διατηρήθηκε η γνώριµη. Με ανταγωνιστικές τιµές,
αρκετές φορές µε αµφιβόλου ποιότητας αλλά φθηνά προϊόντα (λιπάσµατα µε χλώριο, περιπτώσεις απόκλισης
στον χηµικό τίτλο), οι ανταγωνιστές διεκδίκησαν πωλήσεις που προβληµάτισαν την ΒΦΛ .
Ξεχωριστή αναφορά πρέπει να γίνει για την πορεία πωλήσεων του µη λιπασµατικού σκευάσµατος ΘΕΙΟ 96 DP
(Θείο Επίπασης). Στο ιδιοπαραγόµενο αυτό προϊόν µε την έντονη εποχική συµπεριφορά (Μάρτιος – Ιούνιος)
πραγµατοποιήθηκαν πωλήσεις ύψους 1.863,7 τόνων.
Εκτιµώντας τη συνολική αγορά του Θείου επίπασης στους 4.000 µε 4.500 τόνους περίπου για το 2008, το
µερίδιο που αντιστοιχεί στη Β.Φ.Λ. ανέρχεται στο 42 – 47 % περίπου.
Επίσης, σηµειώνεται ότι κατά τη διάρκεια του έτους συνεχίσθηκε η βελτίωση του δικτύου διανοµής των
λιπασµάτων. Η βελτίωση αφορά στην αύξηση της συµµετοχής των ιδιωτών πελατών σε βάρος των
συνεταιριστικών φορέων, καθώς και στην κάλυψη µεγαλύτερου φάσµατος ιδιωτών απευθείας από την Εταιρεία
µε στόχο την µείωση του εµπορικού και οικονοµικού κινδύνου.
Στον τοµέα της διαφήµισης και προβολής η Μητρική Εταιρεία επανήλθε στην εταιρική τηλεοπτική διαφήµιση
κύρους από το Νοέµβριο του 2008, ενώ παράλληλα ολοκληρώθηκε η παραγωγή ενός εταιρικού DVD υψηλής
ποιότητας που κάλυψε τις σχετικές ανάγκες προβολής της Μητρικής Εταιρείας. Οι θετικές αντιδράσεις της
αγοράς επιβεβαίωσαν την ορθότητα της απόφασης και σαφώς η κίνηση αυτή της Εταιρείας επηρέασε θετικά την
συνολική της δραστηριότητα.
Τέλος, συνεχίστηκε από το team των πωλήσεων – marketing η έντονη δραστηριότητα των τεχνικών
παρουσιάσεων τόσο σε επίπεδο αγρότη όσο και σε επίπεδο πελάτη (γεωπονικό µαγαζί ή συνεταιρισµός).
Οι πωλήσεις της θυγατρικής Εταιρείας (ΛΥ∆Α ΑΕ) ανήλθαν σε 21,5 χιλ. τόνους για το έτος 2008 έναντι 24,92
χιλ. τόνους του έτους 2007, ήτοι µείωση 13,7%.
β) Πωλήσεις Χηµικών Προϊόντων Εσωτερικού Μητρικής Εταιρίας
Λόγω της οριστικής διακοπής λειτουργίας του Εργοστασίου Θεσσαλονίκης οι πωλήσεις Χηµικών Προϊόντων
ήταν ουσιαστικά ανύπαρκτες.
γ) Πωλήσεις Καταστηµάτων ΑΓΡΟΕΦΟ∆ΙΑ Μητρικής Εταιρίας
Οι πωλήσεις της αλυσίδας καταστηµάτων ΑΓΡΟΕΦΟ∆ΙΑ το 2008 παρουσίασαν άνοδο της τάξης του 11,75 %,
σε σχέση µε το 2007. Η άνοδος αυτή προήλθε κατά κύριο λόγο από τη σηµαντικότατη αύξηση των πωλήσεων
των λιπασµάτων στα καταστήµατα των master franchisees (27,74%)..
Όσον αφορά τα ιδιόκτητα καταστήµατα ΑΓΡΟΕΦΟ∆ΙΑ, οι πωλήσεις παρουσίασαν οριακή πτώση -0.73%, σε
σύγκριση µε το 2007. Η µείωση παρατηρήθηκε στις παρακάτω κατηγορίες προϊόντων και εµπορευµάτων:
-

Φυτοπροστατευτικά προϊόντα

-

Σπόροι

-

Ζωοτροφές

-

Λοιπά είδη καταστηµάτων (γεωργικός εξοπλισµός, αρδευτικά, είδη κήπου κ.τ.λ.)

Αναλυτικά το ύψος των πωλήσεων των εµπορευµάτων στα ιδιόκτητα καταστήµατα το 2008 ανήλθε σε 4,030
εκατοµµύρια ευρώ έναντι 4,425 εκατοµµυρίων ευρώ αντίστοιχα το 2007, ενώ οι πωλήσεις λιπασµάτων (λιανικής
και χονδρικής που υποστηρίζονται από τα καταστήµατα και τιµολογούνται είτε από τα καταστήµατα, είτε από
την Καβάλα) ανήλθαν σε 4,903 εκατοµµύρια ευρώ περίπου έναντι 4,574 εκατοµµυρίων ευρώ αντίστοιχα το 2007.
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Θα πρέπει εδώ, να σηµειωθεί, για τα ιδιόκτητα καταστήµατα ΑΓΡΟΕΦΟ∆ΙΑ, όπως είχε επισηµανθεί και στην
αντίστοιχη περσινή αναφορά, ότι η παντελής σχεδόν έλλειψη προωθητικών ενεργειών, αλλά και η εµφανέστατη
ανάγκη για ανανέωση και αναδιάρθρωσή τους, έπειτα από τουλάχιστον δώδεκα χρόνια λειτουργίας τους, έχει
σαν αποτέλεσµα την αργή αλλά µε σταθερό ρυθµό πτώση του αριθµού προσέλκυσης νέων πελατών στα
καταστήµατα. Το γεγονός αυτό επιτάθηκε από την οικονοµική συγκυρία των τελευταίων µηνών του 2008, καθώς
και από τη δεινή θέση στην οποία έχουν περιπέσει οι αγρότες κατά τη φετινή περίοδο από το κατρακύλισµα των
τιµών σε βασικά αγροτικά προϊόντα, όπως το βαµβάκι και τα σιτηρά
Και στα υπόλοιπα καταστήµατα franchising σηµειώθηκε µικρή πτώση το 2008 στις πωλήσεις τους κατά -2,53%,
σε σχέση µε το 2007 (18,802 εκατ. ευρώ το 2008, έναντι 19,291 εκατ. ευρώ το 2007), εξαιτίας κυρίως της
µείωσης των πωλήσεων των λιπασµάτων του καταστήµατος AGROEFODIA Strumica στην Π.Γ.∆.Μ. (µείωση
των πωλήσεων λιπασµάτων σε ποσοστό 24% σε σχέση µε το 2007).
Τέλος όσον αφορά τα καταστήµατα master franchising, κατά το 2008 σηµειώθηκε αύξηση των πωλήσεων που
ανήλθε σε 22,37% σε σχέση µε το 2007 (44,681 εκατ. ευρώ το 2008, έναντι 36,514 εκατ. ευρώ το 2007) και
προήλθε κυρίως από την αύξηση των πωλήσεων των λιπασµάτων (27,74%).
Το ανοδικό ράλι των τιµών των σιτηρών κατά το δεύτερο εξάµηνο του 2007, σαν αποτέλεσµα της µείωσης των
παγκόσµιων στρατηγικών αποθεµάτων, αλλά και της ολοένα αυξανόµενης ζήτησής τους είτε για τροφή, είτε για
βιοκαύσιµα, που είχε αντικαταστάσει το θολό τοπίο του 2006 και του πρώτου εξαµήνου του 2007 εξαιτίας της
εφαρµογής της νέας Κ.Α.Π, σταµάτησε απότοµα το τελευταίο τετράµηνο του 2008, µε αποτέλεσµα το
κατρακύλισµά τους πάλι στα επίπεδα του 2006. Το γεγονός αυτό, αν και µειώθηκαν σηµαντικά οι τιµές των
λιπασµάτων, σε συνδυασµό µε την διαφαινόµενη παγκόσµια οικονοµική κρίση, έχει δηµιουργήσει εντονότατο
προβληµατισµό στις τάξεις των αγροτών αναφορικά µε το µέλλον των υφιστάµενων καλλιεργειών τους και έχει
παγώσει τουλάχιστον έως τώρα την πλειονότητα των δραστηριοτήτων τους, µε αποτέλεσµα να γίνεται εξαιρετικά
δύσκολη κάθε πρόβλεψη για την επόµενη χρονιά.
Λοιπές Πωλήσεις Μητρικής Εταιρίας
Α. ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ (Φ/Π)
Ο κύκλος εργασιών των προϊόντων φυτοπροστασίας, των οποίων η ΒΦΛ κατέχει εγκρίσεις κυκλοφορίας, ανήλθε
σε 441 χιλιάδες ευρώ το 2008, σηµειώνοντας πτώση της τάξης του 30% περίπου, σε σχέση µε το 2007 (634
χιλιάδες ευρώ ). Βέβαια, το µικτό κέρδος ανήλθε σε 150 χιλιάδες ευρώ περίπου (margin 34,01%), έναντι 130
χιλιάδων ευρώ περίπου, που ήταν αντίστοιχα το µικτό κέρδος το 2007 (margin 20,5% αντίστοιχα).
Στο ποσό αυτό θα πρέπει να προστεθούν και 8,5 χιλιάδες ευρώ περίπου, που αφορούν δικαιώµατα χρήσης από
την εµπορική εκµετάλλευση σκευασµάτων φυτοπροστασίας της ΒΦΛ, που έχουν παραχωρηθεί σε άλλες
εταιρείες του χώρου (17,5 χιλιάδες ευρώ το 2007).
Θα πρέπει να σηµειωθεί ότι σηµαντικό ρόλο στην πτώση των πωλήσεων των φυτοφαρµάκων ΒΦΛ έπαιξε η
οριστική απόσυρση από την κυκλοφορία, λόγω της εφαρµογής των αυστηρών νόµων της Ευρωπαϊκής Ένωσης,
που αφορούν την ασφάλεια και προστασία των καταναλωτών, του χρήστη, και του περιβάλλοντος, αρκετών
σκευασµάτων µε αποτέλεσµα να ελαττωθεί σηµαντικά ο κατάλογος των φυτοπροστατευτικών σκευασµάτων της
Εταιρείας.
Για τις επόµενες χρονιές το µέλλον προβλέπεται ακόµη πιο δύσκολο όχι µόνο εξαιτίας της εφαρµογής της νέας
Κ.Α.Π, αλλά και του γεγονότος ότι πολλές ακόµη δραστικές ουσίες φυτοπροστασίας θα αποσυρθούν οριστικά
από την κυκλοφορία.
Β. ΣΠΟΡΟΙ
Το πρόγραµµα σποροπαραγωγής των ποικιλιών Σκληρού Σίτου CLAUDIO & SARAGOLLA συνεχίστηκε το 2008
από την ∆ιεύθυνση ΑΓΡΟΕΦΟ∆ΙΑ, σε έκταση 3.000 στρεµµάτων περίπου, στις περιοχές Θηβών και Λάρισας.
Ο κύκλος εργασιών από την πώληση σιτόσπορου CLAUDIO R0, R1 και R2 γενεάς, καθώς και SARAGOLLA R1
και R2 γενεάς, όπως και απιστοποίητου σιτόσπορου, ανήλθε σε 710 χιλιάδες ευρώ (539 χιλιάδες ευρώ το 2007),
παρουσιάζοντας µικτή κερδοφορία 76 χιλιάδες ευρώ (margin 10,8%), έναντι 218 χιλιάδων ευρώ το 2007 (
margin 40,5% αντίστοιχα).
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Τα έσοδα από τα δικαιώµατα χρήσης των παραπάνω ποικιλιών για σποροπαραγωγή από τρίτους ανήλθαν στο
ποσό των 55,5 χιλιάδων ευρώ για το 2008 (37,5 χιλιάδων ευρώ περίπου το 2007).
Θα πρέπει να σηµειωθεί ότι το 2008, στο πρόγραµµα σποροπαραγωγής της ΒΦΛ, προστέθηκαν:
•

η νέα ποικιλία Σκληρού Σίτου Κ 26, R0 γενεάς, σε έκταση 200 στρεµµάτων περίπου µε πωλήσεις που
ανήλθαν σε 3,26 χιλιάδες ευρώ, παρουσιάζοντας µικτή κερδοφορία ύψους 1,01 χιλιάδων ευρώ (margin
30,8%) και

•

η νέα ποικιλία Βίκου EREICA, R1 γενεάς, σε έκταση 250 στρεµµάτων περίπου, µε πωλήσεις 4,8 χιλιάδων
ευρώ και µικτή κερδοφορία 760 ευρώ (margin 16%)

Και σ’ αυτήν τη δραστηριότητα, η εφαρµογή της νέας Κ.Α.Π. επέφερε το 2008 τεράστιες αλλαγές και αβεβαιότητα
ως προς το µέλλον της καλλιέργειας του σκληρού σίτου, αλλά και των υπόλοιπων σιτηρών γενικότερα. Λόγω
των υψηλών εµπορικών τιµών που σηµειώθηκαν στο δεύτερο εξάµηνο του 2007 και στο πρώτο εξάµηνο του
2008, όπως αναφέρθηκε και παραπάνω, είχε διαφανεί µια τάση για σηµαντική ανάκαµψη της καλλιέργειας.
Όµως, η ξαφνική πτώση των τιµών των σιτηρών το τελευταίο τρίµηνο του 2008, σε συνδυασµό µε την
παγκόσµια οικονοµική κρίση, που έχει επηρεάσει και την Γεωργία, δηµιουργούν ένα πέπλο αβεβαιότητας για τη
συγκεκριµένη καλλιέργεια τα επόµενα χρόνια.

5. ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ Μητρικής Εταιρίας
Οι εξαγωγές λιπασµάτων το έτος 2008 προς τη διεθνή αγορά από πλευράς όγκου κινήθηκαν στα ίδια περίπου
πλαίσια µε αυτά του 2007. Συνεχίσθηκε βασικά η ίδια πολιτική, δηλαδή όλες οι διαθέσιµες ποσότητες, που
περίσσεψαν από τις πωλήσεις της εγχώριας αγοράς, έγινε προσπάθεια να διατεθούν στη διεθνή αγορά.
Οι συνθήκες της διεθνούς αγοράς που επικράτησαν κατά το 2008 είναι συνοπτικά οι παρακάτω:


Η αύξηση των τιµών των αγροτικών προϊόντων στην ευρωπαϊκή αγορά (σιτάρι, καλαµπόκι, βιοκαύσιµα κ.α.)
είχε ως αποτέλεσµα την αύξηση της ζήτησης και την απορρόφηση της αύξησης των τιµών λιπασµάτων. Η
αύξηση στις τιµές των λιπασµάτων οφείλεται κυρίως στη µεγάλη αύξηση των τιµών α’ υλών.



Χαρακτηριστικό των αυξήσεων των τιµών είναι ότι για τον ίδιο περίπου όγκο εξαγωγών, οι πωλήσεις από €
38 εκ. περίπου το 2007 αυξήθηκαν σε € 77 εκ. περίπου. Επισηµαίνεται ακόµη ο εγγυηµένος και άµεσος
τρόπος πληρωµής µε L/C και at sight.

Κύρια χαρακτηριστικά της δραστηριότητας της ΒΦΛ στην παγκόσµια αγορά κατά την περίοδο του 2008 ήταν:


Η σηµαντικά αυξηµένη ζήτηση και η διαµόρφωση υψηλών τιµών κατά το πρώτο κυρίως εξάµηνο του 2008
έδωσαν τη δυνατότητα στην Εταιρεία µας να κάνει εξαγωγές µε σηµαντικά µεγαλύτερα περιθώρια
κερδοφορίας απ’ ό,τι παλαιότερα, διατηρώντας την παρουσία της σε παραδοσιακές αγορές.



Επισηµαίνεται επίσης ότι οι τιµές εξαγωγών, σε αρκετές περιπτώσεις ήταν πάνω από τις αντίστοιχες τιµές
της εσωτερικής αγοράς.

•

Οι περιορισµένες διαθέσιµες ποσότητες για εξαγωγές έδωσαν στη Β.Φ.Λ. τη δυνατότητα επιλογής των
πλέον κερδοφόρων ζητήσεων µε παράλληλη θετική επίπτωση στην κερδοφορία της Εταιρείας.

Εξαγωγές Λιπασµάτων της Μητρικής Εταιρίας
Οι συνολικές εξαγωγές / πωλήσεις λιπασµάτων της ΒΦΛ προς την παγκόσµια αγορά κατά τη διάρκεια του 2008,
συνολικής αξίας € 76.833.054 έναντι € 38.240.325 το 2007, διαµορφώθηκαν σε τόνους σύµφωνα µε τον πιο
κάτω πίνακα.
ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΛΙΠΑΣΜΑΤΩΝ
Σύνθετα Λιπάσµατα

2008

2007

∆ΙΑΦΟΡΑ

ΤΟΝΟΙ

ΤΟΝΟΙ

%

143.087

132.798

+ 7,7
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Αζωτούχα Λιπάσµατα
Σύνολο Πωλήσεων εξωτερικού

46.270

71.335

- 35,1

189.357

204.133

- 7,2

β) Εξαγωγές Χηµικών Προϊόντων της Μητρικής Εταιρείας
Λόγω της οριστικής διακοπής λειτουργίας του Εργοστασίου Θεσσαλονίκης οι πωλήσεις χηµικών προϊόντων
ήταν ασήµαντες.
6. ΠΡΩΤΕΣ ΥΛΕΣ Μητρικής Εταιρείας
Το 2008 υπήρξε µια ιστορικά πρωτοφανής χρονιά για τις τιµές πρώτων υλών, πετρελαιοειδών, µεταλλευµάτων,
ναύλων. Σε συνέχεια των εξελίξεων κατά το δεύτερο εξάµηνο του 2007, οι τιµές εκτοξεύθηκαν σε εξωφρενικά ύψη
υπό την πίεση υπερβάλλουσας ζήτησης διεθνώς που δεν µπορούσε να καλυφθεί από την προσφορά. Η
κατάσταση άρχισε να σταθεροποιείται περί τους θερινούς µήνες και ήδη είχε αρχίσει µία αντίθετη πορεία όταν
το Σεπτέµβριο ξέσπασε η παγκόσµια χρηµατοπιστωτική κρίση. Έκτοτε για κάποια προϊόντα υπήρξε
κυριολεκτικά κατάρρευση τιµών, για άλλα µία σηµαντική υποχώρηση, ενώ κάποια ελάχιστα (π.χ. κάλιο)
κατάφεραν να διατηρήσουν τις τιµές τους µε δραστικές µειώσεις παραγωγής από τους παραγωγούς.
Έτσι, υπό το κράτος τόσο βίαιων εξελίξεων, οποιαδήποτε σύγκριση των ποσοστιαίων αγορών της ΒΦΛ µε τα
αντίστοιχα ποσοστά των διεθνών τιµών είναι χωρίς ιδιαίτερο νόηµα δεδοµένης της επίδρασης του χρόνου
αγορών µέσα στο έτος.
6.1. Φυσικό Αέριο
Οι τιµές του φυσικού αερίου σαν αποτέλεσµα της εξέλιξης των τιµών του αργού πετρελαίου και των προϊόντων
του (αποκορύφωµα τα 147 $/βαρέλι τον Ιούλιο) παρουσίασαν σταδιακή άνοδο από το πρώτο µέχρι και το
τελευταίο τρίµηνο οπότε και σηµειώθηκε ρεκόρ όλων των εποχών. Έτσι, η µέση τιµή σε $/MMBTU ήταν κατά το
2008 υψηλότερη κατά 58%, ως προς το 2007, ενώ σε €/ MWh ήταν υψηλότερη κατά 101% λόγω και των
µειωµένων παραλαβών στο τελευταίο τρίµηνο.
6.2. Αµµωνία
Οι διεθνείς τιµές αµµωνίας έφθασαν κατά τους µήνες Ιούλιο έως και Οκτώβριο τα επίπεδα ρεκόρ των 950 $/Τ
περίπου για να µειωθούν δραστικά προς το τέλος του έτους σε επίπεδα περί τα 250 $/Τ. Κατά µέσο όρο
κυµάνθηκαν σε διπλάσια επίπεδα απ’ ότι το 2007. Οι αγορές της ΒΦΛ έγιναν κατά το δεύτερο εξάµηνο κυρίως
λόγω της συντήρησης της µονάδας αµµωνίας και της αδράνειάς της προς το τέλος του έτους. Κατά µέσο όρο
ήταν κατά 75% σε υψηλότερες τιµές από το 2007.

6.3. Θειάφι
Οι διεθνείς τιµές, που είχαν αρχίσει ραγδαία άνοδο από το τέλος του 2007, έφθασαν στα εξωπραγµατικά
επίπεδα των 800 $/Τ περί τους θερινούς µήνες. Η µετέπειτα κατάρρευση των τιµών λόγω µειωµένης ζήτησης
έφερε τις τιµές στο τέλος του έτους σχεδόν σε µηδενικά επίπεδα (20-30 $/Τ CFR). Έτσι, κατά µέσο όρο οι τιµές
σε $/Τ στη Μεσόγειο ήταν κατά το 2008 κατά 580% υψηλότερες από το 2007, ενώ οι αγορές της ΒΦΛ σε €/Τ κατά
400% υψηλότερες από το 2007.
6.4. Φωσφορίτες
Οι διεθνείς τιµές των φωσφοριτών αλλά και των κύριων φωσφορικών λιπασµάτων (DAP, TSP), αφού είχαν
αρχίσει να αυξάνονται κατά το δεύτερο εξάµηνο του 2007, συνέχισαν την άνοδό τους µέχρι τα µέσα του έτους
οπότε άρχισε µια αργή αποκλιµάκωση. Έτσι, κατά µέσο όρο κυµάνθηκαν (CFR Ινδία) κατά 200% υψηλότερα
από το 2007. Η µέση τιµή αγορών της ΒΦΛ ήταν υψηλότερη κατά περίπου 300% λόγω κυρίως της καθυστέρησης
αύξησης των τιµών της Συρίας κατά το δεύτερο εξάµηνο του 2007 και της αγοράς φορτίων από Αίγυπτο κατά το
πρώτο εξάµηνο του 2008 λόγω αδυναµίας της Συρίας να καλύψει τις ανάγκες της ΒΦΛ.
6.5. Χλωριούχο Κάλιο
Οι διεθνείς τιµές, που επίσης είχαν αρχίσει να ανεβαίνουν το 2007, τριπλασιάσθηκαν από τον Ιανουάριο µέχρι
το ∆εκέµβριο µε αποτέλεσµα κατά µέσο όρο να κυµανθούν υψηλότερα κατά 194% από το 2007. Οι αγορές της
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ΒΦΛ ήταν κατά µέσο όρο ακριβότερες κατά περίπου 132% λόγω έγκαιρων παραγγελιών σε µήνες χαµηλότερων
τιµών.
6.6. Θειικό Κάλιο
Παρόµοιες εξελίξεις υπήρξαν και στο θειικό κάλιο µε τις µέσες διεθνείς τιµές να κυµαίνονται κατά 183%
υψηλότερα από το 2007. Οι µέσες τιµές αγορών της ΒΦΛ ήταν κατά 88% υψηλότερα από το 2007 λόγω
αυξηµένων παραδόσεων τους πρώτους µήνες που οι τιµές ήταν χαµηλότερες.

7. ΑΜΟΙΒΕΣ ΜΕΛΩΝ ∆.Σ. της Μητρικής Εταιρείας.

Αµοιβές Προέδρου ∆.Σ
Αµοιβές Αντ/δρου ∆.Σ.
Αµοιβές ∆/ντος Συµβ
Μισθοί
Εξοδα Παράστασης
Έξοδα παραστάσεως ∆.Σ.
Αµοιβές ∆/ντών
Σύνολο

12.360,00
12.360,00
198.174,86
5.280,00 203.454,86
42.240,00
0,00
270.414,86

8. ΕΝ∆ΟΕΤΑΙΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ

Πωλήσεις σε ΛΥ∆Α Α.Ε.
Αγορές από ΛΥ∆Α Α.Ε. .
Υπόλοιπα Πελάτη ΛΥ∆Α Α.Ε.
Υπόλοιπα Προµηθευτή ΛΥ∆Α Α.Ε.

5.119.387,71
325.854,52
660.370,05
59.339,65

9. ΚΙΝ∆ΥΝΟΙ ΚΑΙ ΑΒΕΒΑΙΟΤΗΤΕΣ
Η Αύξηση των επιτοκίων
Η Αύξηση των τιµών των Α Υλών
Η πτώση της ισοτιµίας του δολαρίου
Η Αύξηση του κόστους ενδοδιακίνησης
Η Αύξηση της τιµής του πετρελαίου και κατ’ επέκταση του φυσικού αερίου

10. ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ
Εξέλιξη ∆υνάµεως Τακτικού Προσωπικού της Μητρικής Εταιρείας
Η εξέλιξη της συνολικής δυνάµεως του Προσωπικού της Εταιρείας µεταξύ 31/12/2007 και 31/12/2008 ήταν η
ακόλουθη:
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

31.12.08

31.12.07

∆ΙΑΦΟΡΑ
2008 - 2007
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ΑΤΟΜΑ

ΑΤΟΜΑ

ΑΤΟΜΑ

%

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΩΝ (Κ+Θ)
• Παραγωγή

265

232

+33

+14,22

•

Συντήρηση

109

90

+19

+21,11

•

∆ιοικητικές Υπηρεσίες

98

93

+5

+5,37

472

415

+57

+13,73

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΑΘΗΝΩΝ

16

16

-

-

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΓΡΑΦ. ΑΓΡΟΕΦΟ∆ΙΩΝ

21

21

-

-

ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

509

452

+57

+11,12

ΣΥΝΟΛΟ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΩΝ

Από τον παραπάνω πίνακα προκύπτει ότι στις 31/12/2008 ο συνολικός αριθµός του Τακτικού Προσωπικού ήταν
αυξηµένος κατά 57 άτοµα (ποσοστό 11,12%) σε σύγκριση µε την 31/12/2007.
Ειδικότερα, το Προσωπικό Παραγωγής αυξήθηκε κατά 33 άτοµα, το Προσωπικό Συντήρησης κατά 19 άτοµα και
το Προσωπικό των ∆ιοικητικών Υπηρεσιών κατά 5 άτοµα.
Συνολικά κατά το 2008, αποχώρησαν 7 άτοµα από το Προσωπικό του Εργοστασίου Θεσσαλονίκης (λόγω
διακοπής της λειτουργίας του) και 23 άτοµα από το Εργοστάσιο Καβάλας, ενώ προσελήφθηκαν 1 άτοµο στα
Αγροεφόδια και 86 άτοµα από τα Γραφεία Αθηνών, ενώ προσελήφθηκαν 9 άτοµα στο Εργοστάσιο Καβάλας και
ένας µετακινήθηκε σε αυτό από τα Αγροεφόδια.
Επίσης, κατά το 2008 όπως και κατά το 2007, προσελήφθηκε έκτακτο Προσωπικό µε συµβάσεις δίµηνης ή
εξάµηνης διάρκειας, ώστε να καλυφθούν αιχµές ζήτησης.
Κοινωνικές Παροχές
Κατά το έτος 2008, η Εταιρεία συνέχισε την άσκηση της κοινωνικής πολιτικής. Συγκεκριµένα :
•

Απονεµήθηκαν χρηµατικά βραβεία σε µαθητές και φοιτητές, παιδιά εργαζοµένων, που αρίστευσαν στις
σπουδές τους.

•

∆ιοργανώθηκε Χριστουγεννιάτικη παιδική γιορτή.

•

∆ιανεµήθηκαν δώρα σε παιδιά Νηπιαγωγείου, Παιδικού Σταθµού και ∆ηµοτικού Σχολείου.

•

Επιχορηγήθηκαν τοπικά πολιτιστικά και αθλητικά σωµατεία καθώς και σύλλογοι παροχής κοινωνικής
βοήθειας. Επίσης επιχορηγήθηκαν επιστηµονικά συνέδρια.

Εκπαίδευση
Συνεχίστηκε το 2008 η εφαρµογή του εκπαιδευτικού προγράµµατος πάνω σε θέµατα που αποσκοπούν στη
βελτίωση και ανάπτυξη των γνώσεων και ικανοτήτων των εργαζοµένων. Η εκπαιδευτική δραστηριότητα
επικεντρώθηκε στη βελτίωση των τεχνικών γνώσεων των εργαζοµένων σε συνάρτηση µε την εξέλιξη της σχετικής
τεχνολογίας. Έτσι, συνολικά υπήρξαν:
 37 συµµετοχές σε 17 τρέχοντα διεπιχειρησιακά προγράµµατα εκπαίδευσης πάνω σε θέµατα όλων των
δραστηριοτήτων της Εταιρείας και
 21 συµµετοχές σε τρία ενδοεπιχειρησιακά προγράµµατα, που διοργανώθηκε για εκπαίδευση πάνω σε
θέµατα µηχανολογικής συντήρησης και πληροφορικών εφαρµογών.
Κατά το έτος 2008 αξιοποιήθηκαν πλήρως και εξαντλήθηκαν οι δυνατότητες επιδότησης εκπαιδευτικών
προγραµµάτων µέσω του ειδικού λογαριασµού Λ.Α.Ε.Κ. (0,45% εργοδοτικής εισφοράς που καταβάλλεται στο
ΙΚΑ). Υπάρχουν υπόλοιπα από προηγούµενες χρονιές, που θα αξιοποιηθούν τα αµέσως επόµενα χρόνια.
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Εργασιακές Σχέσεις
Με την µεσολάβηση του ΟΜΕ∆ διεξήχθηκαν συλλογικές διαπραγµατεύσεις και δόθηκε αύξηση στις αποδοχές
των εργαζοµένων 4% από 1.1.2008. Επίσης δόθηκε κατά αποκοπή ποσό 1.000 € σε όλους τους εργαζόµενους.
Καταβλήθηκαν όλες οι παροχές, οι οποίες καταβάλλονταν τα προηγούµενα χρόνια, όπως εθιµοτυπικό δώρο
Χριστουγέννων και Πάσχα, επιδότηση παραθερισµού, πετρελαίου κ.τ.λ.
Όσον αφορά το θέµα του ΦΟΙΝΙΚΑ, όπου ως γνωστό, υπήρχε ένα µεγάλο αναλογιστικό έλλειµµα περίπου 29,1
εκατ. €, που επιβάρυνε τα Έκτακτα και Ανόργανα Έξοδα Προηγουµένων Χρήσεων και εµφανιζόταν στο
λογαριασµό Λοιπές Μακροπρόθεσµες Υποχρεώσεις στον Ισολογισµό της Β.Φ.Λ. Α.Ε., επήλθε συµφωνία
(παραίτηση από ένδικα µέσα όσων είχαν προσφύγει) µε 70 από τους 122 πρώην εργαζόµενους (που είχαν
αποχωρήσει πριν την 21.8.2007) και τους καταβλήθηκε ποσό ~ 5.000.000 €, ενώ µε βάση συµφωνία επίλυσης
µε το Σωµατείο των Εργαζοµένων καταβλήθηκαν στις 31/12/2008 4.900.000 € στην ΕΘΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ, στο
λογαριασµό του νέου Συµβολαίου 3159/1, που φέρει τυπική ηµεροµηνία υπογραφής 5/2/2008 (ισχύει
αναδροµικά από 12/3/2007). Συνεχίζεται η από κοινού προσπάθεια µε τους υπόλοιπους 52 πρώην
εργαζόµενους για εξεύρεση συµβιβαστικής λύσης.
Επίσης εκκρεµότητα υπάρχει και µε το Συµβόλαιο Ασφάλισης Ζωής και ΜΟΑ, το οποίο καταγγέλθηκε από το
ΦΟΙΝΙΚΑ το Μάιο του 2006. Κατά τα έτη 2006, 2007 και 2008 έχουν συσσωρευτεί απαιτήσεις εργαζοµένων, που
αποχώρησαν µε Μόνιµη Ολική Ανικανότητα, ύψους 1.440.000 ευρώ. Γίνονται παράλληλες συζητήσεις µε το
Σωµατείο των εργαζοµένων και την ΕΘΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ για τη σύναψη ενός λειτουργικού και βιώσιµου νέου
Συµβολαίου, οι οποίες βρίσκονται στο τελικό τους στάδιο.
Κατά το 2008 συνεχίσθηκε και διευρύνθηκε το γνωστό καλό κλίµα τακτικών επικοινωνιών και συνεργασίας
ανάµεσα στη ∆ιοίκηση και τους εκλεγµένους εκπροσώπους των εργαζοµένων.
11. ΑΣΦΑΛΕΙΑ – ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ – ∆ΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ
Εργοστάσιο Καβάλας της Μητρικής Εταιρείας
Ασφάλεια
• Υλοποιήθηκε το ετήσιο πρόγραµµα εκπαίδευσης σε θέµατα Ασφάλειας και Πυρασφάλειας του µόνιµου
προσωπικού
• Έγινε ενηµέρωση του έκτακτου, νεοπροσλαµβανόµενου προσωπικού σε θέµατα ασφάλειας
• Έγινε επιθεώρηση και συντήρηση των 3 σειρήνων του Εργοστασίου και επιβεβαιώθηκε η καλή λειτουργία
τους µε δοκιµή.
• Μετά την εκτέλεση µη καταστροφικών ελέγχων και υδραυλικής δοκιµής, εκδόθηκε από τον ανεξάρτητο
επιθεωρητή TUEV – HELLAS, πιστοποιητικό Περιοδικής Επιθεώρησης για τον Ατµολέβητα WANSON της
Μονάδας Θειικού Οξέος.
• Ανανεώθηκε το SAFETY CERTIFICATE του Εργοστασίου Καβάλας από την TUV–HELLAS το οποίο εχει
ισχύ έως τον Νοέµβριο του 2012.
• Ολοκληρώθηκαν και υπεβλήθησαν στις αρµόδιες αρχές η αναθεωρηµένη Μελέτη Ασφαλείας και το
αναθεωρηµένο Εσωτερικό Σχέδιο Εκτάκτου Ανάγκης (ΕΣΣΕΑ).
Περιβάλλον
• Ανανεώθηκε η άδεια προσωρινής απόθεσης Φωσφογύψου (µε ισχύ έως 31/12/2009) µετά από υποβολή της
επικαιροποιηµένης µελέτης των µέτρων αποστράγγισης του χώρου απόθεσης της φωσφογύψου.
• Παραδόθηκαν στην εταιρεία περισυλλογής επικινδύνων αποβλήτων POLYECO:
α) 62,45 τόνοι µεταχειρισµένου καταλύτη πεντοξειδίου του βαναδίου και
β) 16,75 τόνοι παλαιών µετασχηµατιστών και χρησιµοποιηµένων ελαίων µετασχηµατιστών, ρυπασµένων µε
PCB’s.
• Ανανεώθηκε ο εξοπλισµός του Σταθµού Ελέγχου Περιβάλλοντος (ΣΕΠ) µε την αγορά 2 νέων οργάνων, ήτοι:
α) ενός µετρητή αιωρουµένων σωµατιδίων και
β) ενός µετρητή υδροθείου / διοξειδίου του θείου στο περιβάλλον.
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Τα ανωτέρω όργανα αντικατέστησαν δύο παλαιά όργανα, τα οποία ήταν σε λειτουργία από το έτος 1990 και
δεν ήταν πλέον αξιόπιστα.
• Η εταιρεία εντάχτηκε στο εγκεκριµένο σύστηµα συλλογικής διαχείρισης συσκευασιών της Ελληνικής
Εταιρείας Αξιοποίησης Ανακύκλωσης (Ε.Ε.Α.Α.)
Εργοστάσιο Θεσσαλονίκης της Μητρικής Εταιρείας
Περιβάλλον
• Παραδόθηκαν στην εταιρεία περισυλλογής επικινδύνων αποβλήτων POLYECO 10,7 τόνοι µεταχειρισµένου
καταλύτη πεντοξειδίου του βαναδίου.
• Τέθηκε σε λειτουργία από το Μάρτιο 2008 ένας νέος µικρός σταθµός χηµικής επεξεργασίας υγρών
αποβλήτων.
• Υποβλήθηκε στο Υ.ΠΕ.ΧΩ.∆Ε. µελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων για τη διαχείριση και τελική
αποκατάσταση του χώρου απόθεσης της φωσφογύψου.
∆ιασφάλιση Ποιότητας
Μετά την επαναπιστοποίηση του Συστήµατος ∆ιασφάλισης Ποιότητας του Εργοστασίου Καβάλας από την
BUREAU VERITAS CERTIFICATION HELLAS σύµφωνα µε τις απαιτήσεις του νέου Προτύπου ISO 9001:2000
το ∆εκέµβριο του 2006, µε ισχύ του αντίστοιχου Πιστοποιητικού µέχρι 22/09/2009, πραγµατοποιήθηκαν από την
ίδια Εταιρεία η δεύτερη, τριτη και τέταρτη τακτικές Επιθεωρήσεις του Συστήµατος µε ικανοποιητικά
αποτελέσµατα και συνεχίσθηκε από την Εταιρεία µας η εφαρµογή των σχετικών διαδικασιών, η
παρακολούθηση και αξιολόγηση της πορείας του Συστήµατος, ο προσδιορισµός των δυνατοτήτων και ευκαιριών
για βελτίωση και η υλοποίηση των αναγκαίων αλλαγών.
12. ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΙΣ της Μητρικής Εταιρείας
Κατά το έτος 2008, το σύνολο των επενδύσεων στο Εργοστάσιο Καβάλας ήταν της τάξης των € 1.614,4 χιλ. Στο
Εργοστάσιο Θεσσαλονίκης δεν έγιναν επενδύσεις λόγω διακοπής της λειτουργίας του.
χιλ. Ευρώ
1. Αντικατάσταση Εναλλακτών Ε-111, Ε-112 & Ε-122 της Μον. Νιτρικού Οξέος
2. Εκσυγχρονισµός Συστήµατος Αυτοµάτου Ελέγχου FOXBORO Μον. Αµµωνίας

81,0
3,7

3. Ανακαίνιση του Τµ. Αντίδρασης της Μον. Φωσφορικού Οξέος

238,0

4. Εγκατάσταση 3ου Μύλου Φωσφορίτη στη Μον. Φωσφορικού Οξέος

473,4

5. Κατασκευή νέας ∆εξαµενής Νιτρικού Οξέος

193,6

6. Εγκατάσταση 16 Προσκρουστήρων στο Λιµάνι

135,8

7. ∆ιαµόρφωση και Εγκατάσταση νέου Εξοπλισµού Παλετοποίησης

96,1

8. Εκσυγχρονισµός Συστήµατος Προστασίας Στροβίλου από Υπερτάχυνση

34,9

9. Αντικατάσταση Επικάλυψης Αποθηκών Λιπασµάτων και Πρώτων Υλών

40,3

10.Άλλες Βελτιώσεις Μονάδων Παραγωγής και Εγκαταστάσεων

130,0

11.Λοιπές Επενδύσεις Εργοστασίου Καβάλας

187,6

ΣΥΝΟΛΟ

1.614,4

13. ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ (Ε & Α) της Μητρικής Εταιρείας
Το σύνολο των δαπανών για Έρευνα & Ανάπτυξη κυµάνθηκε το 2008 στο επίπεδο των 367.401 ευρώ. Το κύριο
µέρος της ερευνητικής δραστηριότητας της Εταιρείας υλοποιήθηκε κυρίως στα Τµήµατα Μελετών, Ποιοτικού
Ελέγχου, Παραγωγής και Ανάπτυξης Λιπασµάτων και Αγροτικών Προϊόντων
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Ειδικότερα, στο Εργοστάσιο Καβάλας ένα µεγάλο µέρος της έρευνας υλοποιήθηκε στο πλαίσιο των παρακάτω
έργων, τα οποία έχουν ενταχθεί σε Ερευνητικά Εθνικά και Κοινοτικά Προγράµµατα και σε ανάλογα Μέτρα και
∆ράσεις του Ε.Π.ΑΝ. του Γ΄ ΚΠΣ, µε προβλεπόµενη χρηµατοδότηση της τάξεως του 40% επί ύψους συνολικής
δαπάνης ∼ 6.000.000 Ευρώ: α΄) Βελτιστοποίηση των τµηµάτων αντίδρασης, ωρίµανσης και διήθησης της
Μονάδας Φωσφορικού Οξέος, σε συνεργασία µε τη γαλλική εταιρεία SNC LAVALIN EUROPE, β΄) ∆ιερεύνηση
µεθόδων βελτιστοποίησης της παραγωγής φωσφορικού οξέος και αξιοποίησης της φωσφογύψου, σε
συνεργασία µε το ΕΚΕΤΑ / ΙΤΧΗ∆, γ΄) Εφαρµογή εικονικής πραγµατικότητας και ανθρώπινων παραγόντων για
βελτίωση της ασφάλειας, σε συνεργασία µε το ΕΚΕΦΕ ∆ΗΜΟΚΡΙΤΟΣ και άλλα ΕυρωπαΙκά Ιδρύµατα.
Επιπλέον συνεχίστηκε η έρευνα για τη δυνατότητα µείωσης των εκποµπών ΝΟx και Ν2Ο µε την εγκατάσταση του
κατάλληλου εξοπλισµού στη Μονάδα Νιτρικού Οξέος του Εργοστασίου Καβάλας, σε εφαρµογή ανάλογων
Οδηγιών της Επιτροπής Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων σε συνεργασία µε τις Γερµανικές Εταιρείες UHDE,
HERAEUS, JONSON MATTHEY και BASF, εναλλακτικά, που έχουν αναπτύξει σχετική τεχνολογία, καθώς και
για τη δυνατότητα εµπορίας των δικαιωµάτων της ΒΦΛ από τη µείωση των εν λόγω εκποµπών στα πλαίσια του
Πρωτοκόλλου του Κιότο και τη χρηµατοδότηση της παραπάνω επένδυσης σε συνεργασία µε εξειδικευµένες στον
τοµέα αυτό εταιρείες (CARBON GmbH Αυστρίας, ENVISCAN Σουηδίας, FACE3TS ΕΠΕ Ελλάδας).

14. ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΣΤΗ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ – ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ της
Μητρικής Εταιρείας
Ανακαίνιση Τµήµατος Αντίδρασης Μον. Φωσφορικού Οξέος στο Εργοστάσιο Καβάλας
Συνεχίσθηκε κατά το 2008 η υλοποίηση της Α΄ φάσης ανακαίνισης του τµήµατος αντίδρασης της Μονάδας
Φωσφορικού Οξέος µε την προκατασκευή νέων κύβων αντίδρασης και την προετοιµασία του νέου κύβου
ωρίµανσης φωσφορικού πολτού για να τεθεί σε λειτουργία, που θα επιτρέπει σε ακόµη µεγαλύτερο βαθµό τη
χρήση φτωχότερων σε P2O5 και φθηνότερων φωσφοριτών µε ταυτόχρονη αύξηση της ηµερησίας παραγωγής
αλλά και της ποιότητας του παραγοµένου φωσφορικού οξέος.
Εγκατάσταση 3ου Μύλου Λειοτρίβησης Φωσφοριτών στο Εργοστάσιο Καβάλας
Στα πλαίσια της ανακαίνισης της Μονάδας Φωσφορικού Οξέος ολοκληρώθηκε η κατασκευή και εγκατάσταση
του 3ου Μύλου λειοτρίβησης Φωσφοριτών, που έχει στόχο τη χρήση φθηνότερων φωσφοριτών µε αυξηµένη
ηµερήσια παραγωγή φωσφορικού οξέος.
Μεταφορά εξοπλισµού από το Εργοστάσιο Θεσσαλονίκης στο Εργοστάσιο Καβάλας
Εν όψει της αξιοποίησής του σε Νέα Έργα, που έγιναν και που πρόκειται να γίνουν για τη βελτίωση της
λειτουργίας των Μονάδων του Εργοστασίου Καβάλας, συνεχίσθηκε η µεταφορά χρήσιµου εξοπλισµού από το
Εργοστάσιο της Θεσσαλονίκης, όπως κινητήρων, inverters, αντλιών, φυσητήρων, ενσακιστικών και
παλετοποιητικών µηχανών, οργάνων αυτοµάτου ελέγχου και µέτρησης κ.τ.λ.
Επένδυση για το Ολοκληρωµένο Πληροφοριακό Σύστηµα SAP
Κατά το έτος 2008 συνεχίσθηκε η περαιτέρω ανάπτυξη του κεντρικού πληροφοριακού συστήµατος SAP R/3,
κύρια στον τοµέα του Managerial Reporting.
Στα πλαίσια αυτά, δηµιουργήθηκαν εφαρµογές για ευέλικτη ανάλυση δεδοµένων στο νέο περιβάλλον SAP
BI/BW και ξεκίνησε η ενηµέρωση των χρηστών για τις δυνατότητες και τον τρόπο χρήσης του περιβάλλοντος
αυτού.
Παράλληλα συνεχίσθηκε η περαιτέρω ανάπτυξη των αναφορών του κλασσικού περιβάλλοντος του SAP R/3,
κύρια προς την κατεύθυνση της παρουσίασης των στοιχείων σε σύγχρονα µέσα όπως Microsoft Excel 2007.
Στον τοµέα της συµπλήρωσης – αναβάθµισης της βασικής λειτουργικότητας του συστήµατος, εγκαταστάθηκε νέο
σύστηµα κοστολογικής αποτίµησης αναλώσεων των υλικών - ανταλλακτικών αποθήκης. Το νέο σύστηµα έχει
σηµαντικά πλεονεκτήµατα ως προς το προηγούµενο και έχει επιταχύνει σε κάποιο βαθµό την έκδοση των
µηνιαίων αποτελεσµάτων. Αναπτύχθηκαν επίσης εξειδικευµένες καθετοποιηµένες µικρές εφαρµογές σε νέο
περιβάλλον (Microsoft .Net) οι οποίες θα εξασφαλίσουν σταδιακά υψηλό βαθµό εργονοµίας, φορητότητα και
στιβαρότητα, κύρια σε αποµακρυσµένες θέσεις εργασίας (όπως τα υποκαταστήµατα).
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Όσον αφορά την ασφάλεια του ERP SAP R/3 έγιναν βελτιώσεις στις δυνατότητες καταγραφής των ενεργειών
των χρηστών και ταυτοποίησής τους. Επίσης βελτιώθηκε η δυνατότητα ανάλυσης των δεδοµένων που
ανταλλάσονται γενικότερα στα εταιρικά δίκτυα της εταιρίας.
Από πλευράς βασικής υποδοµής δικτύων, αναβαθµίσθηκε η ταχύτητα του τοπικού δικτύου της Καβάλας από
10/100 MBit/sec σε 1 GBit/sec, γεγονός που βελτίωσε αισθητά την απόκριση των εφαρµογών.
Αναβαθµίσθηκε η κεντρική αίθουσα υπολογιστών (Computer Room) του Εργοστασίου Καβάλας, µε
εγκατάσταση ειδικών racks για την τακτοποίηση όλου του εξοπλισµού. Αναµένεται η ολοκλήρωση των εργασιών
µε την εγκατάσταση νέου συστήµατος πυρασφάλειας µέσα στο 2009.
Στα γραφεία Αθηνών βελτιώθηκε σηµαντικά η γενική εικόνα τόσο του τοπικού δικτύου (αναβάθµιση σχετικού
ενεργού εξοπλισµού) όσο και των προσωπικών υπολογιστών των χρηστών. Επίσης βελτιώθηκε η δυνατότητα
αποµακρυσµένης πρόσβασης για τηλεϋποστήριξη.
Στα υποκαταστήµατα Αγροεφοδίων έγιναν επίσης κάποιες βελτιώσεις υποδοµής και δυνατότητας παροχής
τηλεϋποστήριξης.
Μεταφέρθηκε το µεγαλύτερο µέρος του αξιοποιήσιµου εξοπλισµού του Εργοστασίου Θεσσαλονίκης στο
Εργοστάσιο Καβάλας όπου και εγκαταστάθηκε.
Η ∆ιεύθυνση Πληροφορικής στελεχώθηκε µε την πρόσληψη δύο νέων εργαζοµένων, οι οποίοι θα καλύψουν
ανάγκες στον τοµέα της υποστήριξης συστηµάτων και της ανάπτυξης λογισµικού εφαρµογών.
Τέλος, σηµαντική προσπάθεια καταβλήθηκε για τη βελτίωση των αναφορών ενηµέρωσης των ορκωτών ελεγκτών
της Εταιρίας.
15. ΘΥΓΑΤΡΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ
ΛΥ∆Α Α.Ε.
Η ΛΥ∆Α Α.Ε. αποτελεί καθαρά εµπορική εταιρεία η οποία δραστηριοποιείται σε ένα τµήµα της αγοράς
λιπασµάτων, µε «ειδικά» λιπάσµατα (κοκκώδη, κρυσταλλικά και υγρά) εµπλουτισµένα µε συµπληρωµατικά
στοιχεία. Ιδρύθηκε ως θυγατρική των Χ.Β.Β.Ε. Α.Ε. κατ’ αρχάς και στη συνέχεια της Β.Φ.Λ. και του γαλλικού
οµίλου ROULLIER (50 : 50) το 1997.
Ιδιαίτερο χαρακτηριστικό της ΛΥ∆Α (όπως και των άλλων θυγατρικών του οµίλου ROULLIER σε λοιπές
ευρωπαϊκές χώρες) είναι το διαφορετικό µάρκετινγκ που βασίζεται στην οργάνωση και λειτουργία µιας
πολυπληθούς οµάδας που αποτελείται από εξειδικευµένους γεωπόνους. Οι γεωπόνοι της παρακολουθούν στενά
τις αγροτικές εκµεταλλεύσεις, ώστε να κατευθύνουν σωστά και υπεύθυνα την παραγωγική διαδικασία,
προσφέροντας τεχνική υποστήριξη στους παραγωγούς και στους συνεργάτες (διανοµείς και συνεταιρισµούς).
Σήµερα η ΛΥ∆Α απασχολεί µόνιµο προσωπικό 45 υπαλλήλων και εµπορεύεται τα προϊόντα της παντού στην
Ελλάδα, στην Κύπρο και στα Σκόπια.
Υπό την επίδραση και της ευνοϊκής διεθνούς συγκυρίας αλλά και της θετικής εξέλιξης στην αγορά των
φθινοπωρινών σιτηρών, το 2008 υπήρξε ιδιαίτερα ικανοποιητικό από πλευράς αποτελεσµάτων. Έτσι, ο κύκλος
εργασιών το έτος 2008 διαµορφώθηκε σε 10,5 εκ. ευρώ, έναντι 10,8 εκ. ευρώ το 2007, ενώ το περιθώριο µικτών
κερδών το 2008 διαµορφώθηκε σε 3,9 εκ. ευρώ, έναντι 3,2 εκ. ευρώ το 2007. Τα καθαρά κέρδη το 2008 ανήλθαν
σε 1.012 χιλ. ευρώ, έναντι 622 χιλ. ευρώ το 2007.
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