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ΜΠΟΥΕΝΟΣ ΑΙΡΕΣ 
 

Προκήρυξη δεύτερου γύρου σχεδίου RenovAr για την ανάπτυξη Α.Π.Ε. Αργεντινής. 

Mε τη διοικητική πράξη 275-Ε/2017, η οποία δημοσιεύτηκε στην εφημερίδα της 

κυβερνήσεως, το Υπουργείο Ενέργειας και Μεταλλείων Αργεντινής εγκαινιάζει το Γύρο 2 του 

σχεδίου RenovAr για την ανάπτυξη των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στη χώρα. 

Η προκήρυξη αφορά στην παραγωγή 1.200 MW ενέργειας, τα οποία κατανέμονται σε 550 

MW αιολικής ενέργειας, 450 MW ηλιακής ενέργειας, 100 MW βιομάζας, 50 MW βιοαερίου και 

50 MW μικρών υδροηλεκτρικών έργων. Για πρώτη φορά, έχουν τεθεί ανώτατα όρια έγκρισης 

ανά περιοχή ώστε να αποφευχθεί η υπερσυγκέντρωση πάρκων αιολικής ενέργειας στην 

Παταγωνία και ηλιακής στην βορειοδυτική Αργεντινή. Οι ανώτατες τιμές ανά MW είναι 56,25 

δολάρια ΗΠΑ για την αιολική ενέργεια, 57,04 για την ηλιακή, 110 για τη βιομάζα, 160 για το 

βιοαέριο και 105 για την υδροηλεκτρική ενέργεια. Η Παγκόσμια Τράπεζα (World Bank) 

εγγυάται την εκπλήρωση των υποχρεώσεων του αργεντινού κράτους ως προς τους επενδυτές 

έως το ποσό των 250 εκατομμυρίων δολαρίων ΗΠΑ. 

Το πλήρες φυλλάδιο όρων και τεχνικών προδιαγραφών (Pliego de Bases y Condiciones – 

PBC) θα πωλείται έως την 11
η
 Οκτωβρίου στις εγκαταστάσεις της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας 

της Αργεντινής CAMMESA http://portalweb.cammesa.com/pages/renovar.aspx, Avenida E. 

Madero 942, Piso 1, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Το κόστος αγοράς είναι 90.000 πέσος 

Αργεντινής (γύρω στα 4.400 ευρώ) για επενδυτικά σχέδια έως 6 MW και 180.000 πέσος (γύρω 

στα 8.800 ευρώ) για σχέδια που υπερβαίνουν την ισχύ αυτή.  

Ως καταληκτική ημερομηνία για την υποβολή της Προσφοράς Α (τεχνικής) και Β 

(οικονομικής) ορίζεται η 19
η
 Οκτωβρίου τ.ε., ενώ τα αποτελέσματα του διαγωνισμού θα 

ανακοινωθούν επίσημα στις 20 και 23 Νοεμβρίου για τις προσφορές Α και Β αντιστοίχως. 

Υπενθυμίζεται ότι, για τους έλληνες επιχειρηματίες που θα επιθυμούσαν να υποβάλλουν 

προσφορές, προτείνεται σαφώς η διερεύνηση της δυνατότητας συμμετοχής στον εν λόγω 

διαγωνισμό από κοινού με εγχώριες εταιρείες, αφού πρώτα έλθουν σε επαφή με το Γραφείο μας. 
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