ΔΗΜ
ΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧ
ΧΕΙΡΗΣΗ ΑΕΡΙΟΥ
Α
A.Ε..

ΕΛΛΗΝΙΚΗ
Η ΔΗΜΟΚΡΑ
ΑΤΙΑ

ΙΔΡ
ΡΥΣΗ ΕΤΑΙΡ
ΡΙΩΝ ΠΑΡ
ΡΟΧΗΣ ΑΕΡ
ΡΙΟΥ
ΠΡΟΣΚ
ΚΛΗΣΗ ΕΚΔ
ΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ
Γ ΠΡΟΕΠ
ΠΙΛΟΓΗ
Στο πλαίσιο τω
ων διατάξεω
ων του Ν. 2364/1995
2
(ΦΕΚ
(
Α’ 252
2) όπως έχεει τροποποιιηθεί
και ισχύει και της υπ’ αριιθμ. Δ1/Α/2
25302 Απόφ
φασης του Υπουργού Περιβάλλον
ντος,
Ενέρ
ργειας και Κλιματικής Αλλαγής (Φ
ΦΕΚ 2638/Β
Β’/ 09.11.11), η Δημό
όσια Επιχείρ
ρηση
Αερίου Α.Ε. (“Δ
ΔΕΠΑ”) προ
οσκαλεί Επιχχειρήσεις Αεερίου να εκκδηλώσουν ενδιαφέρον
ν για
τη συμμετοχή
ή τους στη
σ
διαδικα
ασία προεπιλογής τρ
ριών διεθννών δημόσ
σιων
διαγγωνισμών για
γ την ανά
άληψη ελάχχιστου ποσο
οστού συμμ
μετοχής 35%
% σε κάθεε μία
από
ό τις Εταιρεείες Παροχή
ής Αερίου της
τ Στερεάςς Ελλάδας, Κεντρικής Μακεδονίαςς και
Ανατολικής Μα
ακεδονίας και
κ Θράκης Α.Ε. (“ΕΠΑ
Α”). Οι ΕΠΑ
Α θα συστα
αθούν από τον
ιδιώ
ώτη επενδυττή και τη ΔΕ
ΕΠΑ από κο
οινού και θα λειτουργού
ύν στα διοικκητικά όρια των
αντίίστοιχων γεεωγραφικώνν περιφερειώ
ών σύμφων
να με τους όρους της σ
σχετικής Άδ
δειας
Διαννομής Φυσικού Αερίου,, η οποία θα
α εκδοθεί γιια κάθε ΕΠΑ
Α.
Η ΔΕΠΑ
Δ
θα εκχωρήσει σε
σ κάθε ΕΠ
ΠΑ τα δικαιώματα (α)) εκμετάλλεευσης του ήδη
κατα
ασκευασμέννου δικτύο
ου διανομή
ής φυσικού
ύ αερίου στην
σ
αντίσ
στοιχη περ
ριοχή
αρμ
μοδιότητάς της, (β) προγραμματ
π
τισμού, μελ
λέτης, σχεδιασμού, κκατασκευής και
εκμεετάλλευσηςς του δικτύο
ου διανομήςς φυσικού αερίου
α
χαμη
ηλής και μέσ
σης πίεσης στην
σ
αντίίστοιχη περ
ριοχή αρμοδ
διότητάς τη
ης, (γ) πώλησης φυσικκού αερίου σε όλους τους
τ
πελά
άτες, των οποίων η κατανάλωσ
ση φυσικού αερίου δεν
δ
υπερβα
αίνει τις εκ
κατό
γιγα
αβατώρες (100 GWh) και (δ) όσα
α δικαιώματτα προκύπττουν από τα υφιστάμ
μενα
συμ
μβόλαια προ
ομήθειας πελατών με ετήσια κα
ατανάλωση φυσικού α
αερίου που δεν
στον οποίο
υπερβαίνει τις εκατό γιγαβατώρες (1
100 GWh). Ο ιδιώτης επενδυτής,
ε
ο θα
κατα
ακυρωθεί ο διαγωνισμό
ός για κάθε ΕΠΑ, θα αν
ναλάβει τη διεύθυνση της αντίστο
οιχης
ΕΠΑ
Α.
Τα ανωτέρω δικαιώματα (α) έως (δ) θα ασ
σκούνται απ
ποκλειστικά
ά από τις ΕΠΑ
Κενττρικής Μακκεδονίας κα
αι Ανατολικκής Μακεδο
ονίας και Θράκης
Θ
για μία εικοσα
αετή
περίοδο και απ
πό την ΕΠΑ
Α Στερεάς Ελλάδος κα
αι Εύβοιας για μία δεεκαετή περίοδο.
Συγγκεκριμένα, αναφορικά με το δικαίωμα πώλησ
σης φυσικού
ύ αερίου, κά
άθε ΕΠΑ θα έχει
το αποκλειστικό δικαίωμ
μα να πω
ωλεί, εντόςς της γεω
ωγραφικής της περιο
οχής,
συγγκεκριμένες ανώτατες ποσότητες
π
φ
φυσικού
αερ
ρίου ετησίω
ως καθ’ όλη τη διάρκεια
α της
περιόδου παρέέκκλισης σύμφωνα και με τους όρ
ρους της απ
πόφασης πα
αρέκκλισης που
χορηγήθηκε στην
σ
Ελλάδα
α από τηνν Ευρωπαϊκ
κή Επιτροπή
ή και η οπ
ποία προβλ
λέπει
προ
οσωρινή πα
αρέκκλιση από συγκεεκριμένες διατάξεις της
τ
Ευρωπ
παϊκής Οδη
ηγίας
200
03/55/ΕΚ σχχετικά με την αγορά
ά του φυσιικού αερίου
υ. Επιπλέονν, το Ελλη
ηνικό
Δημ
μόσιο ζήτησ
σε και έλαβ
βε από την Ευρωπαϊκή
ή Επιτροπή την απαιτο
ούμενη έγκ
κριση
σχεττικά με τη σκοπούμενη
σ
η κρατική εννίσχυση τω
ων εν λόγω επενδύσεωνν στις ανωττέρω
τρειις γεωγραφικές περιοχέές.

Σελ. 1

Εκτιμάται ότι μετά την ολοκλήρωση των αρχικών επενδυτικών σχεδίων τα δίκτυα
διανομής φυσικού αερίου της Στερεάς Ελλάδας, της Κεντρικής Μακεδονίας και της
Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης θα αποτελούνται από αγωγούς μήκους περίπου
500 – 700 χλμ. ανά ΕΠΑ και θα διανέμουν φυσικό αέριο αναμενόμενου όγκου της
τάξης των 150 - 200 εκατομμυρίων Nm3 ετησίως ανά ΕΠΑ.
Όσοι προεπιλεγούν για κάθε ΕΠΑ θα λάβουν την Πρόσκληση για Υποβολή
Προσφοράς, τα σχετικά Συμβατικά Τεύχη και το Πληροφοριακό Δελτίο για κάθε ΕΠΑ.
Επιπροσθέτως, θα τους παρασχεθεί πρόσβαση στην Ηλεκτρονική Αίθουσα Μελέτης
Εγγράφων της κάθε ΕΠΑ για την οποία έχουν προεπιλεγεί καθώς επίσης και το
δικαίωμα να ζητήσουν επιθεώρηση των εγκαταστάσεων των υφιστάμενων δικτύων
διανομής φυσικού αερίου.
Αναφορικά με τα βασικότερα σημεία της διαδικασίας προεπιλογής των διαγωνισμών
επισημαίνονται κατωτέρω τα ακόλουθα:


Μόνον Επιχειρήσεις Αερίου με αποδεδειγμένη εμπειρία στους τομείς
προμήθειας (πώλησης) φυσικού αερίου σε τελικούς καταναλωτές, καθώς και
κατασκευής, ανάπτυξης, λειτουργίας και διαχείρισης δικτύων διανομής
φυσικού αερίου δύνανται να προεπιλεγούν. Οι ενδιαφερόμενες Επιχειρήσεις
Αερίου οφείλουν επίσης να αποδείξουν ότι κατέχουν τη δυνατότητα να
χρηματοδοτήσουν την κατασκευή τέτοιων δικτύων. Τα ειδικότερα κριτήρια
που θα πρέπει να πληρούν οι ενδιαφερόμενες Επιχειρήσεις Αερίου αναφορικά
με την τεκμηρίωση της απαιτούμενης τεχνικής εξειδίκευσης και εμπειρίας αλλά
και της οικονομικής δυνατότητας καθορίζονται στην Πρόσκληση Εκδήλωσης
Ενδιαφέροντος για Προεπιλογή.



Ενδιαφερόμενοι
οι οποίοι δεν πληρούν τις προϋποθέσεις προεπιλογής,
δύνανται να γίνουν αποδεκτοί στους διαγωνισμούς για τις ΕΠΑ μόνο ως μέλη
«Ομάδας Διαγωνιζόμενων» στην οποία μία Επιχείρηση Αερίου θα έχει την
πλειοψηφία.



Οι Επιχειρήσεις Αερίου δύνανται να υποβάλλουν ξεχωριστές αιτήσεις για
προεπιλογή σε περισσότερες από μία ΕΠΑ.



Η νέα προθεσμία για την υποβολή αιτήσεων για προεπιλογή λήγει την
23η Απριλίου 2012 και ώρα 14:00. Οι αιτήσεις υποβάλλονται
σε
σφραγισμένο φάκελο, στη διεύθυνση ΔΕΠΑ ΑΕ, Μ. Αντύπα 92, 141 21
Ηράκλειο Αττικής, με την ένδειξη “ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΔΕΠΑ Αρ. 698/11/ΔΠ.
ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΠΡΟΕΠΙΛΟΓΗ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΓΙΑ ΤΗ
ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΡΙΩΝ ΝΕΩΝ ΕΠΑ – ΥΠΟΨΗ κας Ι. ΚΟΜΠΟΤΙΑΤΗ/ ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑΣ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ”.
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Στις 14:30 της ημερομηνίας διενέργειας του Διαγωνισμού δηλ. της
23ης/04/2012 θα πραγματοποιηθεί η αποσφράγιση των αιτήσεων για
προεπιλογή. Εξουσιοδοτημένοι εκπρόσωποι των ενδιαφερομένων, δικαιούνται
να παραστούν, εάν το επιθυμούν, κατά την αποσφράγιση των φακέλλων
συμμετοχής.
Όσοι επιθυμούν να παραλάβουν το τεύχος θα πρέπει να ζητήσουν την Πρόσκληση
για Προεπιλογή με την υποβολή ηλεκτρονικής αίτησης στη διεύθυνση
http://depa.gr/content/article/002006003/244.html,
το
αργότερο
ως
τις
10 Απριλίου 2012. Κάθε αίτηση πρέπει να συνοδεύεται απαραίτητα από τα στοιχεία
επικοινωνίας της εταιρείας που υποβάλλει τη σχετική αίτηση.
ΛΟΙΠΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Διεύθυνση Προμηθειών, τηλ.: 210 27 01 118/119
Φαξ.: 210 27 51 731 e-mail: procurement@depa.gr,
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