
ΤΑΙΠΕ∆: Στο α' 6µηνο 2020 ο 

διαγωνισµός για την αποθήκη φυσικού 

αερίου στην Καβάλα 

 
Πέµπτη 14/11/2019 - 11:57  

Τελευταία τροποποίηση στις 14/11/2019 - 19:37  
Σε εξέλιξη βρίσκεται η διαδικασία επιλογής Τεχνικού Συµβούλου  
Το α’ 6µηνο του 2020 θα ξεκινήσει η διαγωνιστική διαδικασία για την αποθήκευση 
φυσικού αερίου στην Καβάλα, σύµφωνα µε το  αναθεωρηµένο Επιχειρησιακό 
Πρόγραµµα Αξιοποίησης (Asset Development Plan - ADP) που ανήρτησε πριν από 
λίγο το ΤΑΙΠΕ∆ στην ιστοσελίδα του. 
Όπως αναφέρει το Ταµείο, σε εξέλιξη βρίσκεται η προετοιµασία του σχεδίου της Κοινής 
Υπουργικής Απόφασης σύµφωνα µε τη κείµενη νοµοθεσία (ν. 4001/11) αναφορικά µε τη 
διαδικασία και τις προϋποθέσεις παραχώρησης της χρήσης, ανάπτυξης και εκµετάλλευσης 
του έργου. 
Επίσης, σε εξέλιξη βρίσκεται η διαδικασία επιλογής Τεχνικού Συµβούλου. 
Υπενθυµίζεται ότι το ΤΑΙΠΕ∆ έλαβε επιχορήγηση µέγιστου ύψους €1,6 εκατ. από την 
Ευρωπαϊκή Επιτροπή στα πλαίσια του προγράµµατος Connecting Europe Facility (CEF) 
για τη χρηµατοδότηση της εκπόνησης των τεχνικών µελετών για το έργο της ΥΑΦΑ Ν. 
Καβάλας, η ολοκλήρωση των οποίων θα συµβάλει αποφασιστικά στην επιτυχή διενέργεια 
της σχετικής διαγωνιστικής διαδικασίας. 



 

 
  
∆ΕΠΑ 
 
Το ΤΑΙΠΕ∆ κατέχει το 65% των µετοχών του µετοχικού κεφαλαίου της ∆ΕΠΑ και τα ΕΛΠΕ κατέχουν 
το υπόλοιπο 35% του µετοχικού κεφαλαίου. 
Παράλληλα, µε ταχείς ρυθµούς επιδιώκει το Ταµείο να προχωρήσει η αποκρατικοποίηση της 
εταιρείας.  
Τα επόµενα βήµατα της εν λόγω διαδικασίας είναι η τροποποίηση και ψήφιση του ν.4602/2019.  
Μετά την ψήφιση θα αρχίσει η διαγωνιστική διαδικασία για την πώληση των συµµετοχών του ΤΑΙΠΕ∆. 

 
 
ΕΛΠΕ 
 
Στα επόµενα βήµατα περιλαµβάνεται η διερεύνηση εναλλακτικών σεναρίων διάθεσης των µετοχών 
του Ελληνικού ∆ηµοσίου και ο σχεδιασµός της διαγωνιστικής διαδικασίας. 
Ο διαγωνισµός µε καταληκτική ηµεροµηνία 3/4/2019 κρίθηκε άγονος, καθώς δεν υπήρξαν δεσµευτικές 
προσφορές.  
Το ΤΑΙΠΕ∆ κατέχει το 35.5% των µετοχών των ΕΛΠΕ και έχει ξεκινήσει την από κοινού πώληση 
ποσοστού τουλάχιστον 50,1% µε τον έτερο στρατηγικό µέτοχο των ΕΛΠΕ, Paneuropean Oil and 



Industrial Holding. 
  
 

 
 
∆ΕΗ 
 
Τις εναλλακτικές στρατηγικές επιλογές αξιοποίησης της εταιρείας, αξιολογεί το ΤΑΙΠΕ∆.  
Ως γνωστόν κατέχει το 17% των µετοχών της ∆ΕΗ.  
Από την πλευρά του το ΥΠΕΝ επεξεργάζεται ένα συνολικό σχέδιο αναδιάρθρωσης της εταιρείας. 
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