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Αθήνα 17 Δεκεμβρίου 1993

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ ΤΟΥ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Το έργο του φυσικού αερίου είναι χαρακτηριστικό παράδειγμα κακής διαχείρισης.
Χαρακτηρίζεται σήμερα από: Λάιο' «ναι τ,ο ο«ροϋΐλ,αχο^< μχςο
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• Σημαντικότατες καθυστερήσεις στις κατασκευές που φθάνουν σ ε  ορισμένες
περιπτώσεις τα 3 και 4 χρόνια £003 ειοέ η Ν Δ

• Σημαντικές υπερβάσεις στον προϋπολογισμό που επηρεάζουν αρνητικότατα 
την οικονομική ανταποδοτικότητά του και έχουν αρνητική επίδραση στην 
ομαλή χρηματοδότηση (είναι γνωστή η αναστολή καταβολής δόσεως του 
δανείου από την ΕΤΕπ).

• Ασάφεια ως προς μεσοπρόθεσμους και μακροπρόθεσμους στόχους και το 
ρόλο της ΔΕΠΑ

• Ανυπαρξία εμπορικής και τιμολογιακής πολιτικής με έντονο πλέον το 
πρόβλημα της διάθεσης του Φ.Α.

• Ανυπαρξία ως προς τους μεσοπρόθεσμους και μακροπρόθεσμους στόχους και 
το ρόλο της ΔΕΠΑ.

• Αναποτελεσματικότητα προετοιμασίας της ΔΕΠΑ για τη λειτουργία των 
εγκαταστάσεων.

• Ανυπαρξία κατάλληλου θεσμικού πλαισίου και εθνικών προδιαγραφών που θα 
εφαρμόζονται σε όλους τους τομείς από τις κατασκευές εγκαταστάσεων, τον 
εξοπλισμό μέχρι και την χρήση του Φ.Α.

ΥΠΑΡΧΟ ΥΣΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

1. Γενικό οικονομικά στοιχεία

Ο αρχικός προϋπολογισμός του Έργου (συμπεριλαμβανομένων και των 
δικτύων διανομής) ανήρχετο σε 1200 ΜΕΟϋ (τιμές 1990), εκ των οποίων ποσό 
885 ΜΕΟυ αφορούσε επιλέξιμες δαπάνες για την περίοδο 1990-1993.

Το αρχικό χρηματοδοτικό σχήμα ήταν:



• Ιδια κεφάΛαια ’
• Επιχορηγήσεις ΕΟΚ (ΕΤΠΑ & REGEN
• Δάνεια από Κοινοτικές πηγές (ΕΤΕπ, ΕΚΑΧ)
• Αοιπά δάνεια

155 MECU 
310 MECU 
635 MECU 
100 MECU

Από τα υπάρχοντα στοιχεία προκύπτει ότι μέχρι τις 30/11/1993 είχαν 
δαπανηδεί 300 MECU περίπου. Οι δαπάνες αυτές καλύφθηκαν μερικώς από το 
Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρίας, από τα διαρθρωτικά Ταμεία της Κοινότητας 
και τις Κοινοτικές Πρωτοβουλίες (ΕΤΠΑ, ΕΚΤ και REGEN) εκ ποσού ύμους 
110 MECU περίπου και δανεισμό από την ΕΤΕπ, ΕΚΑΧ και άλλες πηγές εκ 
ποσού ύμους 90 MECU περίπου.

Τα στοιχεία αυτά συγκρινόμενα με τα 885 MECU που ήταν οι αρχικά 
εγκεκριμένες επιλέξιμες δαπάνες και θα έπρεπε να είχαν απορροφηδεί μέχρι 
το τέλος του 1993 δείχνουν από μόνα τους την φτωχή πρόοδο που έχει 
συντελεσδεί στο Έργο αλλά και τις ευθύνες.

2. Σύμφωνα με τις σημερινές εκτιμήσεις για να ολοκληρωθεί το έργο απαιτούνται 
επιπλέον:

α. Για το σύστημα υμηλής πίεσης 1367 MECU
β. Γ ια τα δίκτυα διανομής 707 MECU

2. Περιγραφή προόδου Συστήματος Μεταφοράς

Η πρόοδος των κυριοτέρων συμβάσεων που αφορούν στον κεντρικό αγωγό 
φαίνεται στον παρακάτω πίνακα:

2.1

Περιγραφή Πραγματική πρόοδος μέχρι 30/11/93

Προμήθεια σωλήνων 
κεντρικού αγωγού 
(30” διάμετρος) 100%

Προμήθεια σωλήνων 
κεντρικού αγωγού 
(26” και 36” διάμετρος) 100%

Επικάλυμη κεντρικού αγωγού 
και κλάδων 85%

Κατασκευή και τοποθέτηση 
κεντρικού αγωγού

Προμήθεια εξαρτημάτων



κεντρικού αγωγού * 90 %

Συνοπτικά, για την κατασκευή - αποθήκευση του κεντρικού αγωγού από τα 511 
χλμ. που απαιτούνται έχουν κατασκευασδεί περί τα 320 χλμ. (εκ των οποίων 
έχουν επιχωδεί τα 265 χλμ.) Ταυτόχρονα όμως πρέπει να τονισδεί ότι κατά 
μήκος του ήδη κατασκευασδέντος αγωγού υφίστανται αρκετά σημεία που δα 
πρέπει να γίνουν πρόσθετες εργασίες.

Η προσδοκώμενη ημερομηνία περάτωσης (μηχανικής ολοκλήρωσης) για το 
έργο αυτό είναι ο Ιούλιος του 1995.

2.2 Κλάδοι

Οι κλάδοι υμηλής πίεσης είναι:
Κλάδοι Αττικής 
Κλάδοι Θεσσαλονίκης 
Κλάδος Βόλου 
Κλάδος Καβάλας - Θράκης

Κανένας κλάδος δεν έχει ανατεθεί μέχρι στιγμής.
α χ α ν  _

Πιο συγκεκριμένα οι κλάδοι Αττικής δεν μπορούν να ανατεθούν (ούτε να 
διαστασιολογηθούν καν), αν δεν οριστικοποιηθούν οι μονάδες της ΔΕΗ που 
δα τροφοδοτηθούν με Φ.Α.

Ακόμα ο κλάδος Καβάλας - Θράκης παραμένει σε εκκρεμότητα δεδομένου ότι 
η οικονομικότητά του συναρτάται με την απόφαση για κατασκευή μονάδος 
ηλεκτροπαραγωγής στην περιοχή, γιατί διαφορετικά δεν αποπληρώνεται μόνο 
από την πώληση Φ.Α. προς την ΒΦΑ και τις άλλες βιομηχανίες της περιοχής.

2.3 Υπέργειες εγκαταστάσεις συστήματος μεταφοράς

Περιλαμβάνουν τον μετρητικό σταθμό συνόρων, τους σταθμούς μέτρησης και 
ρύθμισης της πίεσης και τα κτίρια λειτουργίας και συντήρησης.
Πραγματική πρόοδος: 0 %

Οι κύριοι διαγωνισμοί της κατηγορίας αυτής βρίσκονται στο στάδιο της 
αξιολόγησης

Πρόβλημα υφίσταται εκ της αδυναμίας προσδιορισμού των δέσεων, του 
χρόνου και των ποσοτήτων που δα απορροφήσουν οι διάφοροι καταναλωτές 
(μεταξύ των οποίων κυρίως η ΔΕΗ), αλλά και εκ του γεγονότος ότι δεν έχει 
οριστικοποιηδεί ο αριθμός των Εταιριών Διανομής. Η αδυναμία αυτή είναι 
χαρακτηριστικό παράδειγμα του ευκαιριακού τρόπου με τον οποίο 
αντιμετωπίστηκαν μέχρι σήμερα βασικότατα δέματα όπως αυτό της διάθεσης 
του Φ.Α.



t
Πραγματική πρόοδος: 0 %

Οι κυριότεροι διαγωνισμοί αυτής της κατηγορίας έχουν ήδη προκηρυχθεί και 
ευρίσκονται στο στάδιο της αξιολόγησης.

Ωστόσο οι ατέρμονες συζητήσεις τα τελευταία 3 χρόνια με τον OTE είχαν σαν 
αποτέλεσμα να υπάρχουν και σ’αυτό το τμήμα του έργου τεράστιες 
καθυστερήσεις.

Προσδοκώμενη ημερομηνία περάτωσης: Φθινόπωρο 1995

3. Τεχνική αναγκαιότητα ύπαρξης του LNG στο σύστημα και πρόοδος του Έργου

Το Υγροποιημένο Φυσικό Αέριο (LNG) εισάγεται στο σύστημα για τους εξής 
λόγους:

• Κάλυμη των αιχμών Φυσικού Αερίου

• Κάλυμη των κρίσιμων φορτίων σε περιπτώσεις διακοπών του Ρώσικου Φ.Α.

• Κάλυμη μέρους του βασικού φορτίου

• Ευελιξία και κάλυμη έκτακτων αναγκών

3.1 Πρόοδος του Έργου

Από τις τρεις μεγάλες εργολαβίες που συνθέτουν τον Τερματικό Σταθμό LNG:

• Η αφορώσα στα λιμενικά και χωματουργικά έργα έχει ήδη ολοκληρωθεί (σε 4 
έτη αντί συμβατικού χρόνου 1 έτους).

• Η αφορώσα στις δεξαμενές αποθήκευσης του LNG έχει προχωρήσει κατά 
μικρό μόνο μέρος και μόνο σ’ ότι αφορά εκσκαφές και αντιστηρίξεις τους. Η 
γενική πρόοδος εκτιμάται σε ποσοστό 5% παρ’ ότι έχει λήξει από 5μήνου ο 
συμβατικός χρόνος περάτωσης του έργου. Το έργο έχει πρακτικά 
εγκαταληφθεί από τον εργολάβο.

Το θέμα αυτό επηρέασε όπως ήταν φυσικό καθοριστικά τις απορροφήσεις από 
Κοινοτικούς Πόρους με αποτέλεσμα να οδηγηθούμε στο πάγωμα των δόσεων 
του δανείου από την ΕΤΕπ. •

• Η αφορώσα στις λοιπές εγκαταστάσεις (εκφόρτωσης του LNG, 
επαναεριοποίησής του, διοχέτευσής του στο σύστημα) προϋπολογιζομένης 
δαπάνης της τάξης των 30 δις δρχ. ευρίσκεται στο στάδιο αξιολόγησης των 
προσφορών.



Ωστόσο η συνέχιση του διαγωνισμού των κρυογενικών εγκαταστάσεων πρέπει 
να μελετηθεί και να συνδυαστεί με το συνολικό πρόγραμμα υλοποίησης του 
τερματικού σταθμού προκειμένου να αποφευχθεί τυχόν πρόωρη δέσμευση 
κεφαλαίων χωρίς αντίστοιχη δυνατότητα λειτουργίας του συνόλου των 
εγκαταστάσεων του σταθμού.

4. Δίκτυα Διανομής - ΠΕΛΦΑ

Με την επιστολή Α.Π 1362/11.06.92 ο Υπουργός Β.Ε.Τ κ. Ανδριανόπουλος 
προς τους φορείς των Ο.Τ.Α και τους κύριους Δήμους της χώρας, προέτρεπε 
της Τοπική Αυτοδιοίκηση να αναλάβει την διανομή φυσικού αερίου στις 
οικιστικές περιοχές και επιπλέον, καθόριζε και χρονοδιαγράμματα. Με την 
διαδικασία αυτή οι επιχειρήσεις των Ο.Τ.Α θα συνέπρατταν με εξειδικευμένες 
Εταιρίες για την κατασκευή και εκμετάλλευση των δικτύων διανομής Φ.Α. στις 
πόλεις.

Πολλοί Δήμοι και ομάδες Δήμων και Κοινοτήτων πήραν σχετικές 
πρωτοβουλίες και μερικοί μάλιστα προχώρησαν στις διαδικασίες που καθόρισε 
το Υ.Β.Ε.Τ όμως η έλλειμη θεσμικού, νομοθετικού και φορολογικού πλαισίου 
εμπόδισε την επίτευξη κάποιου πρακτικού αποτελέσματος. Κ ο ο 1(?Ι ^ ^ τβν1 0 Ηη° ι

ααε)οϋΰ^α.β α ·
Σήμερα η κατάσταση έχει ως εξής:

α. Στην Αττική (πέραν της υφιστάμενης ΔΕΦΑ) έχουν δημιουργηθεί τρεις 
περιφερειακές Εταιρίες Διανομής Φυσικού Αερίου (ΠΕΔΦΑ):

• Το 'Αθηναϊκό Αέριο" που καλύπτει 22 Δήμους μεταξύ των οποίων και τον 
Δήμο της Αθήνας

• Το "Αττικό Αέριο" που καλύπτει τους 32 Δήμους στα Βόρεια προάστια και,
• Η ΠΕΔΦΑ που καλύπτει τον Πειραιά, Κερατσίνι, το Θριάσιο Πεδίο και άλλους 

όμορους Δήμους και Κοινότητες (συνολικά 20 Δήμοι).

6. Στην ευρύτερη περιοχή Θεσσαλονίκης η κατάσταση Βρίσκεται στο στάδιο 
σύστασης κοινοπραξίας 24 Δήμων και Κοινοτήτων με την επωνομασία 
"ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ" η οποία με πρώτη προτεραιότητα θα 
δεχθεί ως νέο μέτοχο το Δήμο του Κιλκίς ενώ ενδέχεται να ακολουθήσουν και 
άλλες περιοχές της Κεντρικής Μακεδονίας.

Επίσης προχώρησε στην τεχνοοικονομική μελέτη βιωσιμότητας και ετοιμάζει 
τεύχη για την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος.

γ. Η Δημοτική Επιχείρηση Υδρευσης - Αποχέτευσης Δήμων και Κοινοτήτων 
μείζονος περιοχής Βόλου, ολοκλήρωσε την διαδικασία διεθνούς εκδήλωσης 
ενδιαφέροντος.

δ. Η Δημοτική Επιχείρηση Φυσικού Αερίου Αάρισας - ΔΕΦΑΑ έχοντας στην 
διάθεσή της την απαιτούμενη μελέτη σκοπιμότητας προτίθεται να προχωρήσει 
στην ίδρυση αμιγούς Δημοτικής Επιχείρησης.
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ε. Η Κοινοπραξία 9 Δήμων Κοινοτήτων Βοιωτίας και Εύβοιας προχωρεί στη 
σύσταση ΠΕΔΦΑ.

στ. Η ΤΕΔΚ Φθιώτιδας έχει προχωρήσει σε αντίστοιχη μελέτη για το Νομό.

ζ. Στη ΤΕΔΚ Πιερίας εκπονήθηκε οικονομοτεχνική μελέτη για την συμμετοχή 
των Ο.Τ.Α του Νομού σε μία υπό σύσταση ΠΕΑΦΑ.

η. Εχει κατατεθεί η μελέτη ίδρυσης της ΠΕΔΦΑ Σερρών ενώ έχει γίνει τεχνική 
μελέτη και για Κομοτηνή.

Από τα πιο πάνω προκύπτει ότι ο τρόπος που αντιμετωπίσθηκε το όλο δέμα των
δικτύων διανομής ήταν τουλάχιστον ευκαιριακός.

Πέραν της "βιομηχανίας" μελετών και των ατέρμονων συζητήσεων δεν υπήρξε
κανένα πρακτικό αποτέλεσμα.

5. ΛΕΗ

Η κατανάλωση μιας ποσότητας Φ.Α. για ηλεκτροπαραγωγή είναι ζωτικής 
σημασίας θέμα για τη βιωσιμότητα του έργου και για την ουσιαστική 
δυνατότητα έναρξης λειτουργίας του συστήματος.

Ο αρχικός σχεδιασμός του έργου προέβλεπε την απορρόφηση 1 δις κ.μ.

Οι χειρισμοί που έγιναν την περίοδο 1990-93 από τη ΔΕΠΑ και τη ΔΕΗ 
δημιούργησαν προβλήματα σε σχέση με τη διασφάλιση της διάθεσης του Φ.Α. 
και κατ’ επέκταση αρνητική εικόνα στους τραπεζικούς κύκλους που 
χρηματοδοτούν το έργο.

<*<*>*■

Είναι άμεση ανάγκη να οριστικοποιηθούν οι θέσεις των μονάδων της ΔΕΗ, οι 
ποσότητες Φ.Α. που δα απορροφηδούν καθώς και να συμφωνηδεί η τιμή 
πώλησης ώστε να υπογράφει το συντομότερο δυνατόν σύμβαση με τη ΔΕΗ.

6. Λοιποί μεγάλοι καταναλωτές εκτός ΔΕΗ

Ο τομέας αυτός αντιμετωπίζει προβλήματα κατά την τελευταία 5ετία λόγω των 
μεγάλων πτωτικών, επί το πλείστον, διακυμάνσεων των διεθνών τιμών 
αμμωνίας. Συνέπεια τούτου είναι η αδυναμία τους να αγοράσουν το Φ.Α. σε 
τιμές ακόμη και οικονομικά οριακές.

6.2 Μονάδες Αλουμινίου και Αλουμίνας
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α. Μονάδα Αλουμινίου

Χρησιμοποιεί βαρύ μαζούτ αφορολόγητο και κατά συνέπεια πολύ φθηνό. Η 
υποκατάστασή του από Φ.Α. προϋποθέτει τιμολόγηση του φυσικού αερίου 
σε επίπεδα τελείως ασύμφορα.

6. Μονάδα Αλουμίνας

Η τροφοδότηση με Φυσικό Αέριο της νέας μονάδας Αλουμίνας (με 265 εκ. 
κυβ. μέτρα αερίου τον χρόνο) εξαρτάται από την υλοποίηση ή μη της 
επένδυσης αυτής.

Μέχρι τώρα 25 Βιομηχανικοί καταναλωτές με προβλεπόμενη συνολική 
κατανάλωση 120 εκατ. κυβικά μέτρα το χρόνο, έχουν υπογράμει με τη ΔΕΠΑ 
προσύμφωνα αγοράς Φ.Α.

Συζητείται η υπογραφή προσυμφώνων με άλλες 50 Βιομηχανίες, που είναι 
κατανεμημένες κατά μήκος του κυρίως αγωγού, συνολικής ηροβλεπόμενης 
ετήσιας κατανάλωσης 200 εκατ. κυβικών μέτρων Φ.Α.

Η έλλειμη μέχρι σήμερα συγκεκριμένης τιμολογιακής πολιτικής, η οποία 
συνδέεται και με τη μη ύπαρξη ευνοϊκής φορολογικής αντιμετώπισης του 
θέματος του Φυσικού Αερίου, αποτέλεσε σημαντικό παράγοντα 
καθυστερήσεων στην εφαρμογή ολοκληρωμένης εμπορικής πολιτικής καθώς 
και στην αδυναμία υπογραφής οριστικών συμβάσεων με τη βιομηχανία.

Επισημαίνεται ότι από τις 7/12/93 άρχισε συνεργασία της ΔΕΠΑ με την 
Κρατική Δανική Εταιρία DONG για θέματα εμπορικής και τιμολογιακής 
πολιτικής που αναμένονται να ολοκληρωθούν πολύ σύντ ομα.



ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΙΣΕΣ ε κ τ α μ ιε υ ς ε ις

{ΠΟΣΑ ΣΕ ΕΚΑΤΟΜ. ΔΡΧ.)

ΠΕΡίΟΔΟΣ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

01/09/88
31/12/89

01/01/90
31/12/90

01/01/91
31/12/91

01/01/92
31/12/92

01/01/93
30/11/93

ΣΥΝΟΛΟ
01/09/88
30/11/93

ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΟ 
1 - 31/12/93

1. REGEN 708 4.426 22.882 24 .800 52.816 2.100

2. Ε Τ Π Α  ((CSF) 838 2 .4 9 9 4.600 13.438 21.375 1.400

3. Υ Π Ο Σ Υ Ν Ο Λ Ο 1.548 6.9 25 27.482 38.238 74.191 3.500

4. ΛΕΙΤ. Ε Ξ Ο Δ Α 2.322ΓΙ 473 841 920 1.241 5.797 130

5. ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 2.322 2,019 7.766 28.402 39.479 79.988 3.630

(*) Περιλαμβάνει και επενδύσεις εκτός Προγραμμάτων ΕΤΠΑ και REGEN.

m
m



ΠINANAS 2

ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΑΜΑ ΥΠΟΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΡΓΟΥ 
ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1994-1997

HMCPftUH
fU: ow-wxj

1 ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΣ ΚΥΡΙΟΥ ΑΓΩΓΟΥ & ΒΑΣΙΚΩΝ ΚΛΑΔΩΝ 
ί  ΑΓΩΓΟΣ ΥΨΗΛΗΣ ΠΙΕΣΗΣ
3 ΑΓΩΓΟΣ ΥΨΗΛΗΣ ΠΙΕΣΗΣ ΚΛΑΔΩΝ
4 ΥΠΕΡΓΘΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΟΣ
5 ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΜΟΥ Α ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 
<5 ΣΤΑΘΜΟΣ ΥΓΡΟΠΟΙΗΜΕΝΟΥ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ
7 ΔΙΚΤΥΑ ΜΕΣΗΣ ΠΙΕΣΗΣ (19 bar)
0 ΔΙΚΤΥΑ ΧΑΜΗΛΗΣ ΠΙΕΣΗΣ (4 & «)
6 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΓΟΥ (PROJECT MANAGEMENT)
13 ΑΜΕΣΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ (ουΟύνη ΤΙ« ΔΕΠΑ γίΔ TQ έργα)

1994
(καλυπτόμενο απο την) 

(δημοσία δαπανη)

m e
(καλυτπόμονο από την 

δημόσια δαπόνη)

1009
(καλυπτόμενο από την 

δημόσια δαπόνη)

1997
(καλυπτόμενο από την 

δημόοπα δοπόνη)

1009 1 1009

10019.000
43.975.000 
71,365«»
39.200.000 
20,915000 
050(25000 
95045003

31.034.000 
3Λ 025000

w m m m m w m m m ,

9,934,030 
45 560.003
71.193.000
30.107.000
20.764.000
03.793.000 
69,079,003

30.350.000
34.742.000

tiiffiiiU Z ffiU iM M M M l

6,365000
35467.000
90.697.000 
31,995000 
17,365000
95177.000 
65 139,000

25 012,000 
25075003

0
0

75C050CO
350CO.0C0

0
0

ioo.cco.cco

0
0

0
0
0
0
0
0
0

0
0

0,.
0
0
0
0
0
0

0
0

ΣΥΝΟΛΟ: ECU·* 4ia.ooo.co3 •411,000, coo 344,030,030 2CO,OCO,OCO _________________o j____________ g

0 ΔΙΚΤΥΑ ΧΑΜΗΛΗΣ ΠΙΕΣΗΣ Μ  bar] I ' 4 2 ,$oo,oco] ~~~ iao.'aoo.bco 1 107,420,0001 iso,eco,c<joI m,ego,pool ico,9 2 o.c»3 |

ΣΥΝΟΛΟ: ECU’s .̂eco.ocoT 63i.aeo.oool JtLmSSBi.. 3SO, 900,000 j  136,63ό.(ΧθΙ 100,92Q,0Col

ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ (ΔΡΧ) 
ΙΣΟΤΙΜΙΑ εα)/ΔΡΧ 
ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ (Εθυ> 
ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ 1894 
ΔΗΜΟΣΙΑΔΑΠΑΝΗ 1996 
ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ 1996 
ΔΗΜΟΣΙΑΔΑΠΑΝΗ 1997

393.000.000,000 ΔΡΧ 
290

1.397.000,000 ECU
■rn.oco.tx» e c u  
A 11,000.ΟΟΟ ECU
344.000. 0C0 ECU
200.000. 000 ECU

ία  παραπανω ποοα ουμπβρ Λαμβάνουν Φ,η.Α

~Ό

1
6

-
1

2
-

1
9

9
3
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ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΤΟΥΣ 1994 ΑΝΑ ΜΗΝΑ 

ΧΩΡΙΣ ΔΙΚΤΥΑ ΧΑΜΗΛΗΣ ΠΤΗΣΗΣ

ΠΟΣΑ ΣΕ ΕΚΑΤΟΜ. ΔΡΧ.
<ΩΔ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΜΕΓΕΘΟΣ ΙΑΝ. ΦΕΒΡ. Μ APT. ΑΠΡ. ΜΑΙΟΣ ΙΟΥΝ. Ιο υ λ . ΑΥΓ. ΣΕΠ. ΟΚΤ ΝΟΕΜ. ΔΕΚ

---- !--------------

ΣΥΝΟΛΟ

30)
302

£σο&α Χρήσης 
Δσπάνίς Χρήσης

170
238

170
238

170
238

170
218

170
218

170
228

170
210

170
210

170
215

170
207

170
207

170
212

2*. 040 
2,639

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ (681 (68) (68) (48) (48) (58) (40) (40) (45) (37) (37) (42) (599)

004
005

Επενδύσεις
ζξοόα Πολυετούς Απύοβίσης

3,724
52

4,932
52

6,269
52

5,717
78

7,402
52

7,000
52

8,841
78

9,030
52

9,926
52

10,129
52

10,1 10 
52

10,041
104

93.1 21 
728

*
ΑΝΑΓΚΕΣ ΣΕ ΚΕΦΑΛΑΙΑ 3,844 5,052 6,389 5,843 7,502 7,110 8,959 9,122 10,023 10,218 10,199 10,187

ΑΘΡΟΙΣΤΙΚΟ 3,844 8,896 15,285 21,1 28 28,630 35,740 44,699 53,821 63,844 74,062 84,261 94,448

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ -

• Artcafttoac
•  Ε0Κ

83 83 83 83 83 83 83 83 84 84 94 84 1,000

• REGEN (12.5 MECUI 
• ΥπύΛο/πα havfhjiv 

- BFEA of the USSR 200 200

3,500

210 210 210 210 210 210 210 210 210 210 2,500

* 1 <f/u CuaOtoipa \Απο$ίμοτικύ\ 16,000 12,439 7,670 5,074 — ____ _____ _ . . . .

ΣΥΝΟΛΟ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ 16,283 12,722 11,463 5,367 293 293 293 293 293 293 293 293

ΔΑΝΕΙΣΜΟΣ (ΠΛΕΟΝΑΣΜΑ! (12,439) (7,670) (5,074) 476 7,209 6,817 8,666 8,829 9.730 9,925 9,906 9,894

ΑΘΡΟΙΣΤΙΚΟ ΔΑΝΕΙΣΜΟΥ 476 7,685 14,502 23,168 31,997 41,727 51,652 61,558 71,452



ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΡΓΟΥ ΕΤΟΥΣ 1995

ΠΟΣΑΣΕ ΕΚΑΤΟΜ.ΔΡΧ.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΤΟΙΧΕΙΟΥ
1 9  9 5

ΧΩΡΙΣ ΔΙΚΤΥΑ ΜΕ ΔΙΚΤΥΑ

1. Απαλλοτριώσεις Κυρίου Αγωγού και Βασικών Κλάδων 2.798 •  2.798
2. Αγωγός Υψηλής Πίεσης 12.200 12.201)
1 Αγωγός Υψηλής Πίεσης Κλάδων 12.654 12.654
4. Υπέργειες Εγκαταστάσεις 10.670 10.670
5. Συστήματα Τηλεχειρισμού και Τηλεπικοινωνιών 5.814 5.814
6. Σταθμός Υγροποιημένου Φυσικού Αερίου 39.702 39.702
7. Δίκτυα Μέσης Πίεσης (19 bar) 12.846 12.846
8. Δίκτυα Χαμηλής Πίεσης (4 bar) — 33.678
9. Διεύθυνση Εργου (Project Management) 8.668 8.668
10. Αμεσες Συμβάσεις (ευθύνης της ΔΕΠΑ για τα Εργα) 9.728 9.728

ΣΥΝΟΛΟ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ • 115080 148.758

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
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