
 

ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ 
ΤΙΡΑΝΑ 

ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ 
 
 
ΘΕΜΑ:      Διαγωνισμός για τη μετατροπή του θερμοηλεκτρικού σταθμού Αυλώνας. 

 

         Το α/Υπουργείο Υποδομών και Ενέργειας κήρυξε άγονο το διαγωνισμό για την μετατροπή του 

θερμοηλεκτρικού σταθμού Αυλώνας, καθώς και την κατασκευή αγωγού φυσικού αερίου μεταξύ Αυλώνας 

και Φιέρ για τη διασύνδεση του σταθμού με τον αγωγό ΤΑΡ. 

Ειδικότερα, η Επιτροπή Αξιολόγησης έκρινε ότι οι προσφορές των εταιρειών που συμμετείχαν δεν 
πληρούσαν τα κριτήρια που είχαν τεθεί κατά την προκήρυξη του διαγωνισμού. Υπενθυμίζεται ότι ο 
διαγωνισμός ο οποίος είχε προκηρυχθεί περί τα τέλη του 2018, προέβλεπε την εικοσαετή διάρκεια 
παραχώρησης και λειτουργίας της μονάδας, ενώ το ύψος της επένδυσης είχε καθορισθεί στα 58,5 εκ. 
ευρώ.   

Σύμφωνα με πληροφορίες, οι εταιρείες που συμμετείχαν στο διαγωνισμό ήταν η τουρκική Celik 
Enerji, η Μυτιληναίος Holdings και η IE Energy, με έδρα το Ισραήλ. Οι μακρές διαπραγματεύσεις με την 
τουρκική εταιρεία Celik δεν είχαν σε αποτέλεσμα, καθώς και εκείνες με την ελληνική εταιρεία, ενώ η 
ισραηλινή εταιρεία είχε αποκλειστεί από την αρχή, καθώς η προσφορά της ήταν κατά 8 εκ. ευρώ 
χαμηλότερη από εκείνη που προέβλεπε η προκήρυξη. Από το α/Υπουργείο Υποδομών και Ενέργειας 
σημείωσαν ότι η πλέον συμφέρουσα προσφορά ήταν της εταιρείας Celik Enerji, ωστόσο δεν κατέληξε σε 
σύμβαση, διότι η τουρκική εταιρεία έθετε ορισμένους όρους μεταξύ των οποίων και την παροχή δωρεάν 
φυσικού αέριου για τη λειτουργία της μονάδας. 

Αξίζει να σημειωθεί ότι ο κρατικός θερμοηλεκτρικός σταθμός Αυλώνας, ο οποίος ολοκληρώθηκε το 
2011,  διαθέτει ισχύ 97,167 MW και έχει σχεδιασθεί να χρησιμοποιεί ως καύσιμο το πετρέλαιο, ωστόσο 
είναι δυνατόν, μετά από τεχνικές τροποποιήσεις, να λειτουργήσει και με φυσικό αέριο. Η σχετική 
επένδυση ανέρχεται σε 130 εκ. δολ. και η χρηματοδότηση της προήλθε από την Παγκόσμια Τράπεζα, την 
Ευρωπαϊκή Τράπεζα Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης και την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων. Ωστόσο 
ο σταθμός ουδέποτε ετέθη σε λειτουργία, εξαιτίας των προβλημάτων που παρουσιάστηκαν στο σύστημα 
ψύξης κατά την δοκιμαστική περίοδο λειτουργίας του.  

 


