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Ομόφωναάγονο κήρυξε προ ολίγου το διοικητικό συμβούλιο της ΔΕΗ τον διαγωνισμό για την
πώληση των λιγνιτικών μονάδων της Μεγαλόπολης και της Μελίτης, λόγω έλλειψης
ικανοποιητικών προσφορών, όπως αναφέρει και η επίσημη ανακοίνωση της ΔΕΗ.
Μεδήλωσή του ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της ΔΕΗ Μ. Παναγιωτάκης τονίζει ότι
ανεξάρτητα από την έκβαση της διαδικασίας παραμένει ο στόχος της αποεπενδυσης όπως έχει
συμφωνηθεί με την ΕΕ και δήλωνει ότι η ΔΕΗ είναι έτοιμη να προβεί σε επαναπροκήρυξη του
διαγωνισμού το συντομότερο δυνατό. Εκφράζει δε την πεποίθηση ότι με τη διευθέτηση
εκκρεμοτήτων η νέα διαδικασία θα είναι επιτυχής.
Υπενθυμίζεταιότι για τη μεν Μεγαλόπολη η διαδικασία είχε ναυαγήσει ήδη από την Τετάρτη όταν
έληξε η προθεσμία κατάθεσης δεσμευτικών προσφορών και δεν κατατέθηκε κανένας φάκελος, για
τη δε Μελίτη κατατέθηκε μία προσφορά από τη "Μυτιληναίος". Ωστόσο, η προσφορά αυτή απείχε
παρασάγγας από την ανεξάρτητη εκτίμηση του οικονομικού συμβούλου του διαγωνισμού.
Ζητήθηκε βελτίωση της προσφοράς από τη "Μυτιληναίος", ωστόσο η πλευρά του επενδυτή δεν
ανταποκρίθηκε με αποτέλεσμα να παρέλθει άπρακτη η σημερινή προθεσμία. Ετσι το διοικητικό
συμβούλιο της ΔΕΗ απεφάνθη ομόφωνα να κηρυχθεί ο διαγωνισμός άγονος. Σύμφωνα με
ανεπίσημες πηγές προσκείμενες στη ΔΕΗ, η προσφορά άνευ όρων της "Μυτιληναίος" ήταν 25
εκατ. ευρώ (για τη Μελίτη), η υπό όρους προσφορά της κοινοπραξίας Seven Energy - ΓΕΚ Τέρνα
ήταν 103 εκατ. ευρώ (για το πακέτο Μελίτη - Μεγαλόπολη), ενώ η ανεξάρτητη αποτίμηση ήταν 153
εκατ. ευρώ για τη Μελίτη και 147 εκατ. ευρώ για τη Μεγαλόπολη.
Αναλυτικά η ανακοίνωση της ΔΕΗ έχει ως εξής:
ΤοΔ.Σ. της ΔΕΗ Α.Ε. στη σημερινή του συνεδρίαση με ομόφωνη απόφασή του κήρυξε την
τρέχουσα διαδικασία πώλησης των λιγνιτικών μονάδων άγονη, λόγω έλλειψης ικανοποιητικών
προσφορών.
Γιατο θέμα αυτό, ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της ΔΕΗ Α.Ε. κ. Εμμανουήλ
Παναγιωτάκης προέβη στην ακόλουθη δήλωση:

"Ανεξάρτητααπό την έκβαση της συγκεκριμένης διαδικασίας, ο στόχος της αποεπένδυσης του
λιγνιτικού δυναμικού παραμένει όπως έχει συμφωνηθεί με την ΕΕ. Η ΔΕΗ Α.Ε., σε συνεργασία με
το ΥΠΕΝ και τις αρμόδιες Γενικές Διευθύνσεις της ΕΕ, ιδιαίτερα με τη Γενική Διεύθυνση
Ανταγωνισμού, είναι έτοιμη να προβεί το συντομότερο σε επαναπροκήρυξη του διαγωνισμού, με
την πεποίθηση ότι με τη διευθέτηση σημερινών εκκρεμοτήτων, όπως τα ΑΔΙ, και με την έμπρακτη
απόδειξη μέσω της λειτουργίας των διαφόρων μέτρων εξοικονόμησης και βελτίωσης της
αποδοτικότητας των προς πώληση θυγατρικών εταιρειών, η νέα διαδικασία θα είναι επιτυχής.
Ευχαριστούμεόλους τους επενδυτές που έλαβαν μέρος στις διάφορες φάσεις της διαδικασίας.
ΗΔΕΗ παραμένει στη διάθεσή τους, όπως και στη διάθεση κάθε άλλου ενδιαφερομένου, ώστε να
έχουν όλα τα διαθέσιμα στοιχεία με πλήρη αξιοπιστία για να πάρουν τις αποφάσεις τους.
Ευχαριστώιδιαίτερα τις αρμόδιες υπηρεσίες, τους Συμβούλους και βέβαια τα στελέχη των προς
απόσχιση θυγατρικών εταιρειών για την εξαιρετική και με υψηλό επαγγελματισμό δουλειά τους. Με
την ευκαιρία αυτήν, τονίζω ότι από πλευράς μας όσες ενέργειες αναλογούσαν στη ΔΕΗ
πραγματοποιήθηκαν άψογα και ακριβώς σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα που είχε τεθεί, πράγμα
για το οποίο απαιτήθηκαν κάθε είδους πολύ μεγάλοι πόροι, ανάληψη ευθυνών και διαχείριση
πολύπλοκων προβλημάτων".
ΥΠΕΝ
Πλέοναναμένεται και η τοποθέτηση από το υπουργείο Ενέργειας η οποία, σύμφωνα με
πληροφορίες, θα προαναγγέλλει την άμεση έναρξη διαβουλεύσεων με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή
για την επόμενη μέρα του διαγωνισμού. Αυτό για την ελληνική πλευρά σημαίνει επαναπροκήρυξη
με διαδικασία fast track με βελτιωμένους όρους που να διασφαλίζουν την επιτυχή έκβαση του
εγχειρήματος. Κοκκινη γραμμή για την κυβέρνηση αποτελεί η πώληση του συγκεκριμένου πακέτου
παγίων της ΔΕΗ, δηλαδή θεωρείται μη αποδεκτή οποιαδήποτε απαίτηση να πουληθούν
υδροηλεκτρικές μονάδες ή να επανέλθει το σενάριο της "μικρής ΔΕΗ".
Σύμφωναμε την επιδίωξη της κυβέρνησης, θα αναλαμβάνονται δεσμεύσεις ώστε ο νέος
διαγωνισμός να ολοκληρωθεί το συντομότερο δυνατό, ίσως και μέχρι τα τέλη Μαρτίου.
ΝΔ: Ναυάγιο με υπογραφή ΣΥΡΙΖΑ
Γιατην εξέλιξη του διαγωνισμού της ΔΕΗ τοποθετήθηκε ο τομεάρχης Ενέργειας και Περιβάλλοντος
της ΝΔ Κώστας Σκρέκας υπογραμμίζοντας ότι πρόκειται για ναυάγιο με υπογραφή ΣΥΡΙΖΑ.
"Ηαποτυχία του διαγωνισμού πώλησης των λιγνιτικών μονάδων Μελίτης και Μεγαλόπολης της
ΔΕΗ είναι η κορυφή στο παγόβουνο του αδιεξόδου στο οποίο οδήγησε με τους χειρισμούς της την
τελευταία τετραετία η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ τη μεγαλύτερη βιομηχανική επιχείρηση ηλεκτρισμού της
χώρας.
Μετην εγκληματική τους ανευθυνότητα, ο κ. Τσίπρας και οι αρμόδιοι υπουργοί έφεραν τη ΔΕΗ στο

χείλος της χρεωκοπίας, με ζημιές που ξεπερνούν το 1 εκατ. ευρώ την ημέρα.
Τοναυάγιο της λιγνιτικής αποεπένδυσης της ΔΕΗ ανοίγει το δρόμο σε επικίνδυνες εξελίξεις, τόσο
για την ίδια την Επιχείρηση, όσο και γενικότερα για τον ενεργειακό τομέα της χώρας.
ΗΝέα Δημοκρατία δεσμεύεται ότι δεν πρόκειται να αφήσει τη ΔΕΗ να καταρρεύσει. Θέλουμε και
μπορούμε να εφαρμόσουμε άμεσα ένα ρεαλιστικό σχέδιο για την οικονομική εξυγίανση της
Επιχείρησης, ώστε να διασφαλίσουμε τον πρωταγωνιστικό της ρόλο σε μια ελεύθερη
ανταγωνιστική αγορά ηλεκτρισμού με προσιτές τιμές για την παραγωγή, το εμπόριο και τα
νοικοκυριά".
Διαβάστε το άρθρο στο Capital.gr

