Review from 17/12/2013

Customer:

Articlesize (cm2): 176
Author:
Κώστας Μηλικούρης

Rubric:
ΕΜΠΟΡΙΟ/ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ
Subrubric:
Ενέργεια/Καύσιμα
Mediatype:Print

ΧΑΡΑΥΓΗ
ημερομηνία: 17/12/2013, από σελίδα 2

Φτου και πάλι απ' την αρχή για «ενδιάμεση»
Νέο διαγωνισμό για εξεύρεση προμηθευ
τή που θα τροφοδοτήσει την ΑΗΚ με
φυσικό αέριο για σκοπούς ηλεκτροπαραγω
γής ως «ενδιάμεση λύση» έως ότου γίνει κα
τορθωτή η έλευση φυσικού αερίου από την
κυπριακή ΑΟΖ θα προκηρύξει αρχές της ερ
χόμενης βδομάδας η ΔΕΦΑ.
Αυτό αποφασίστηκε σε χθεσινή σύσκεψη
στο Υπουργείο Ενέργειας υπό την προεδρία
του Υπουργού Γιώργου Λακκοτρυπη και στην
παρουσία του ΓΔ του Υπουργείου και εκπρο
σώπων της ΔΕΦΑ, της ΡΑΕΚ και της ΑΗΚ. Ο

νέος διαγωνισμός θα αφορά την εξεύρεση
προμηθευτή στη βάση της «ανοικτής τεχνο

Νέο διαγωνισμό προκηρύσσει
η ΔΕΦΑ αρχές
της ερχόμενης βδομάδας

λογίας» και θα αφορά προμήθεια με ΦΑ για
επτά χρόνια με δικαίωμα ανανέωσης για 1 + 1
+ 1 χρόνια ανάλογα με τις εξελίξεις. Ο διαγω
νισμός που θα δημοσιευθεί και στην επίσημη
εφημερίδα της ΕΕ θα είναι ανοικτός έως το
τέλος του Γενάρη του 2014. Συμφωνά με πλη
ροφορίες μας στις πρόνοιες του διαγωνισμού
δεν υπάρχει θέμα να τεθεί εκτός λειτουργίας
ο ηλεκτροπαραγωγός σταθμός Δεκέλειας για
σκοπούς μείωσης του κόστους. Οπως πληρο
φορούμαστε ο σταθμός Δεκέλειας θα τεθεί
σε «ζεστή εφεδρεία» για σκοπούς ασφάλειας,
αλλά και ισορροπίας του συστήματος. Για το
σκοπό αυτό, η ΡΑΕΚ και ο Διαχειριστής Συ
στήματος ζήτησαν να ελεγχθεί το σύστημα με
μείωση της παραγωγής στη Δεκέλεια. Ετσι θα
διαφανεί κατά πόσον το σύστημα μπορεί να
ανταποκριθεί όταν ο Η/Σ Βασιλικού θα λει
τουργεί αποκλειστικά με ΦΑ και ο Η/Σ Δε
κέλειας θα βρίσκεται σε «ζεστή εφεδρεία».
Κώστας Μηλικούρης
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Review from 17/12/2013

Customer:

Articlesize (cm2): 291
Author:
Μαρία Στυλιανού

Rubric:
ΕΜΠΟΡΙΟ/ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ
Subrubric:
Ενέργεια/Καύσιμα
Mediatype:Print

ΣΗΜΕΡΙΝΗ
ημερομηνία: 17/12/2013, από σελίδα 1

Έξυπνοι μετρητές με... άρωμα σκανδάλου για την ΑΗΚ
ΤΗΣ ΜΑΡΙΑΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ σκανδάλου τείνει να λάβει η
υπόθεση προμήθειας 3·000 έξυπνων με
τρητών στην ΑΗΚ, η οποία φαίνεται πως
προκρίνει συγκεκριμένο προσφοροδότη που
προβάλλει υπερβολικά ασύμφορες για την
Αρχή και τον καταναλωτή απαιτήσεις.
Το θέμα προκάλεσε την παρέμβαση της
Υπηρεσίας Εσωτερικού Ελέγχου της Αρχής,
η έκθεση της οποίας, σύμφωνα με πληρο
φορίες, είναι καταπέλτης. Την ίδια ώρα,
στην υπόθεση παρεμβαίνει και η Γενική
Ελέγκτρια της Δημοκρατίας, η οποία θα έχει,
σήμερα Τρίτη, συνάντηση με το ΔΣ της ΑΗΚ.
Ο εν εξελίξει διαγωνισμός της ΑΗΚ αφορά
την υλοποίηση πιλοτικής λύσης με 3·οοο
έξυπνους μετρητές, οι οποίοι θα επιτρέπουν
στην ΑΗΚ να διαχειρίζεται εξ αποστάσεως
τους μετρητές ηλεκτρικής ενέργειας των
καταναλωτών, όπως και την καταμέτρηση
της κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας.
Στην πλήρη εφαρμογή της συγκεκριμένης
λύσης, εκτιμάται ότι ο αριθμός των έξυπνων
μετρητών θα ξεπεράσει τις 500.000.

Ερωτηματικά για την προτίμηση
συγκεκριμένου προσφοροδότη
Όπως προκύπτει, η αρμόδια Αρχή της
ΑΗΚ, μέσα από την αξιολόγηση της, ευνοεί
συγκεκριμένο προσφοροδότη, ο οποίος,
παρότι έχει το χαμηλότερο κόστος στην
προμήθεια των 3.οοο μετρητών, εντούτοις
προσφέρει μετρητές, η ξεχωριστή τιμή των
οποίων είναι πολύ υψηλότερη σε σύγκριση

με αντίστοιχες προσφορές άλλων ενδιαφε

συγκεκριμένο έργο.

ρομένων.

Οι όροι πληρωμής του διαγωνισμού προ
νοούν την καταβολή προκαταβολής ύψους
20%, με την κατάθεση ισόποσης τραπεζικής
εγγυητικής, 70% με την επιτυχή υλοποίηση
της προτεινόμενης λύσης, 5% με την αποδοχή
του έργου και 5% με τη λήξη της διετούς
περιόδου εγγύησης. Οι προσφοροδότες,

Το Τμήμα Εσωτερικού Ελέγχου της ΑΗΚ,
σε παρέμβαση του, σχολιάζει πως «ο μονο
φασικός μετρητής του προσφοροδότη, που
είναι ο φθηνότερος σε όλο το πιλοτικό
έργο, είναι 97 ευρώ και ο τριφασικός με
τρητής 135, ενώ ενός άλλου προσφοροδότη
ο μονοφασικός μετρητής προσφέρεται με
72 ευρώ και ο τριφασικός με no ευρώ».
Σημειώνεται πως στην πλήρη εφαρμογή
του στόχου για αγορά 500 χιλιάδων μετρη
τών, η διαφορά των 25 ευρώ ανά μετρητή
θα επιφέρει επιπρόσθετο κόστος στην ΑΗΚ
και στους καταναλωτές της τάξης των 12,5
εκατομμυρίων ευρώ!

Προσφοροδότπς με απαιτήσεις
Η προτίμηση της ΑΗΚ στον συγκεκριμένο
προσφοροδότη προκαλεί σωρεία ερωτημά
των, ειδικά μετά από συγκεκριμένες πλη
ροφορίες, ol οποίες αναφέρουν ότι ο εν
λόγω κύριος προβάλλει και σειρά δικών του
όρων και προϋποθέσεων προς την Αρχή
Ηλεκτρισμού.
Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι δεν απο
δέχθηκε τους όρους πληρωμής του διαγω
νισμού. Μάλιστα, στην πρόταση του προ
τείνει δικούς του όρους πληρωμής, οι οποίοι
κάθε άλλα παρά ευνοϊκοί είναι για την
ΑΗΚ. Προϋποθέσεις θέτει και για την ισχύ
της προσφοράς του, με αποτέλεσμα να αυ
ξάνονται τόσο τα χρηματοπιστωτικά έξοδα
όσο και το ρίσκο του οργανισμού για το

σύμφωνα με τα έγγραφα του διαγωνισμού,
έχουν την ευχέρεια να προτείνουν εναλλα
κτικούς όρους πληρωμής, με την προϋπό
θεση πως δεν θα διαφοροποιείται η φιλο
σοφία των όρων του διαγωνισμού.
Από την πλευρά του, ο συγκεκριμένος
προσφοροδότης απαιτεί την καταβολή πε
ρίπου του 70% της αξίας του συμβολαίου
με την απλή παράδοση του εξοπλισμού,
γεγονός το οποίο είναι πρωτοφανές για
διαγωνισμούς του Δημοσίου, και χωρίς την
έκδοση τραπεζικής ή άλλης εγγύησης, και
το υπόλοιπο 30% με την ολοκλήρωση της
υλοποίησης. Πέραν των επιπρόσθετων οι
κονομικών κόστων για την ΑΗΚ από την
αποπληρωμή ενός μεγάλου μέρους του έρ
γου, αυξάνεται σημαντικά και το ρίσκο για
τον οργανισμό, εφόσον σε περίπτωση κα
θυστερήσεων ή και μη επιτυχούς υλοποίησης
του έργου, η ΑΗΚ δεν θα έχει οποιεσδήποτε
εγγυήσεις ούτε για το ποσό που έχει προ

πληρώσει, αλλά ούτε και για την περίοδο
της διετούς εγγύησης, εφόσον το έργο θα
έχει αποπληρωθεί στο ακέραιο, πριν από
την έναρξη της περιόδου εγγύησης.

MatrixMedia  Kon. Skokou 3, 1061 Nicosia  Tel: +357 22 592378  Fax: +357 22 358018  eMail: info@matrixmedia.com.cy

Page 2 / 3

Review from 17/12/2013

Customer:

Rubric:
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
Subrubric:
Ημικρατικοί Οργανισμοί
Mediatype:Print

Articlesize (cm2): 342
Author:

ΧΑΡΑΥΓΗ
ημερομηνία: 17/12/2013, από σελίδα 1

«Δώστε πίσω τα χρήματα μας»
Οι συντεχνίες της ΑΗΚ
αρνούνται ανανέωση
του γραμματίου των
€101 εκ. στην Κυβέρ
νηση

Σελίδα 3

Ι

«Δώοτε πίοω τα χρήματα uas»
Την ομόφωνη θέοη των συντεχνιών της δεν γνώριζε ότι οι συντεχνίες της ΑΗΚ δεν
ΑΗΚ, ΕΠΟΠΑΥ  ΣΕΚ, ΣΗΔΗΚΕΚ  θα παρίσταντο στη σύσκεψη και όταν ρώτη
ΠΕΟ, ΣΕΠΑΗΚ και ΣΥΒΑΗΚ, ότι αρνούν σε γιατί δεν προσήλθαν του αναφέρθηκε
ται να ανανεώσουν το γραμμάτιο των €101 πως δεν θα παρευρίσκονταν.
Πληροφορίες μας φέρουν τον Υπουργό
εκ. προς την Κυβέρνηση εφόσον προωθεί
Οικονομικών
να ζήτησε γραπτώς τη θέση
ται ιδιωτικοποίηση του Οργανισμού τους,
των
συντεχνιών,
οι οποίες όμως του διαμή
διαβίβασε χθες στον Υπουργό Οικονομι
κών Χάρη Γεωργιάδη ο αντιπρόεδρος του νυσαν πως ό,τι είχαν να πουν του το είπαν
Δ.Σ. της ΑΗΚ και πρόεδρος της Διαχειρι προφορικά. Οτι δηλαδή δεν αρνούνται συ
στικής Επιτροπής του Ταμείου Συντάξεων νάντηση με τον Πρόεδρο, όμως δεν μπο
ρούν να παρευρεθούν σε μια συνάντηση
της ΑΗΚ Γιώργος Πιστέντης.
Οπως πληροφορούμαστε, οι συντεχνίες μίας ώρας με όλες τις συντεχνίες της ΑΗΚ,
της ΑΗΚ, οι οποίες δάνεισαν στην Κυβέρ της Cyta και της ΑΛΚ που δεν θα είναι πα
νηση από το Ταμείο Συντάξεων τους το πιο ραγωγική.
Στη χθεσινή συνάντηση Πιστέντη  Γε
πάνω ποσό, εμφανίζονται ανένδοτες, προει
δοποιώντας μάλιστα το Δ.Σ. της ΑΗΚ πως ωργιάδη, ο Υπουργός Οικονομικών επικα
εάν ανανεωθεί το γραμμάτιο θα ζητήσουν λέστηκε για άλλη μια φορά το μνημόνιο λέ
γοντας πως δεν υπάρχει άλλη οδός από την
την παραίτηση του.
Σχετική απόφαση θα ληφθεί στη σημε ανανέωση του γραμματίου των €101 εκ. του
ρινή συνεδρία της Διαχειριστικής Επιτρο Ταμείου Συντάξεων της ΑΗΚ.
Φέρεται μάλιστα να απειλούσε με στάση
πής του Ταμείου Συντάξεων, η οποία ως
γνωστό αποτελείται από πέντε μέλη του Δι πληρωμών σε περίπτωση που το γραμμάτιο
οικητικού Συμβουλίου της ΑΗΚ, δυο διευ δεν ανανεωθεί και το ποσό αυτό δεν εξευ
θυντές του Οργανισμού και δυο εκπροσώ ρεθεί από άλλους πόρους.
πους των συντεχνιών.

Ο Χ. Γεωργιάδης διαμήνυσε επίσης
Συμφωνά με πληροφορίες μας, στη χθε στους εργαζομένους στην ΑΗΚ ότι θα συμ
σινή συνάντηση του κ. Πιστέντη με τον μετέχουν στη διαδικασία της ιδιωτικοποί
Υπουργό Οικονομικών μεταφέρθηκε η θέ ησης, κάτι που βρίσκει κάθετα αντίθετες
ση των συντεχνιών κατά της ανανέωσης του τις συντεχνίες, οι οποίες δεν συζητούν καν

γραμματίου, καθώς επίσης και οι λόγοι για
τους οποίους οι συντεχνίες αρνήθηκαν να
παραστούν στη σύσκεψη της περασμένης
Παρασκευής στο Προεδρικό Μέγαρο με
τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας.
Οπως πληροφορούμαστε, την περασμέ
νη Παρασκευή ο Πρόεδρος Αναστασιάδης

θέμα ιδιωτικοποίησης του Οργανισμού
τους.

Να σημειώσουμε ότι το γραμμάτιο των
€101 εκ. λήγει στις 19 Δεκεμβρίου και το
αίτημα του Υπουργείου Οικονομικών αφο
ρά ανανέωση του για άλλο ένα τρίμηνο.
Κώστας Μηλικούρης
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