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ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ως προς αποδέκτες  
ΑΔΙΑΒΑΘΜΗΤΟ 

                                                               ΚΑΝΟΝΙΚΟ 
 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
Πρεσβεία της Ελλάδος  

Σόφια 
Γραφείο Οικονομικών και Εμπορικών 

Υποθέσεων 
  Σόφια, 18 Μαρτίου 2022 

  544 Τηλ.: 
FAX:   
E-mail: 

+35 92 9447959, 9447790 Α.Π.  
+35 92 9505375  
ecocom-sofia@mfa.gr  

 
ΠΡΟΣ: Υπουργείο Εξωτερικών 

- Β4 και Β7 Διευθύνσεις  
 

ΚΟΙΝ.: Υπουργείο Εξωτερικών 
- Διπλωματικό Γραφείο κου Πρωθυπουργού 
- Διπλωματικό Γραφείο κου Υπουργού 
- Διπλωματικό Γραφείο κου Αναπληρωτή Υπουργού 
- Διπλωματικό Γραφείο Υφυπουργού κ. Κ. Φραγκογιάννη 
- Γραφείο κου Γενικού Γραμματέως 
- Γραφείο κου Γενικού Γραμματέως ΔΟΣ και Εξωστρέφειας 
- Γραφεία κ.κ. Α’, Β’ και Γ’ Γενικών Διευθυντών 
- Α3, Β1, Β2 και Γ2 Διευθύνσεις 
- ΜΑ ΕΕ 
- Πρεσβείες Μόσχας, Σκοπίων, Βελιγραδίου, Βουκουρεστίου και Γραφεία ΟΕΥ αυτών 
 
-ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ (μέσω ημών) 

ΚΟΙΝ.: Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας (μέσω ημών)         
-Γραφείο κου Υπουργού 
(Υπ’ όψιν Διπλωματικού Συμβούλου κου Υπουργού, e-mail: nikyot@mfa.gr)  
-Διεύθυνση Διεθνών και Ευρωπαϊκών Δραστηριοτήτων 
(Υπ’ όψιν κου Θ. Χριστόπουλου, e-mail:th.christopoulos@prv.ypeka.gr) 

 

Ε.Δ.: Γραφείο κ. Πρέσβη  
 
ΘΕΜΑ: Δημοσίευση προκηρύξεων διεθνών διαγωνισμών με αντικείμενο το έργο Κοινού 

Ευρωπαϊκού Ενδιαφέροντος (PCI) “Επέκτασης της χωρητικότητας αποθήκευσης της 
υπόγειας εγκατάστασης αποθήκευσης φυσικού αερίου (UGS) Chiren” – 15/03 τ.ε. 

  
Σας γνωρίζουμε ότι η β/κρατική εταιρεία διαχείρισης δικτύου φ.α.,  Bulgartransgaz 

EAD, ανακοίνωσε στις 15/03 τ.ε. την προκήρυξη δύο διεθνών διαγωνισμών σε σχέση με το 
στρατηγικής σημασίας για τη Βουλγαρία έργο επέκτασης της υπόγειας εγκατάστασης 
αποθήκευσης φυσικού αερίου στο Chiren. Το εν λόγω έργο  συγκαταλέγεται, ήδη από το έτος 
2013, στα έργα «Κοινού Ενδιαφέροντος» για την ΕΕ (PCIs) και είναι σημαντικό για τη 
βουλγαρική πλευρά, καθ’ όσον η τελευταία εκτιμά ότι θα συμβάλλει μελλοντικά στην βελτίωση 
της ενεργειακής ασφάλειας, στη διαφοροποίηση των πηγών ενεργειακής τροφοδοσίας και στη 
βελτίωση της ανταγωνιστικότητας της β/αγοράς ενέργειας, ενώ θα εξασφαλίζει συνθήκες 
απαραίτητης «ρευστότητας» στην τοπική και περιφερειακή αγορά φυσικού αερίου. Επιπλέον, 
το έργο αυτό είχε ενταχθεί από την β/κυβέρνηση στα έργα προτεραιότητας προς 
χρηματοδότηση από το Επενδυτικό Ταμείο της «Πρωτοβουλίας Τριών Θαλασσών» (3SI), στην 
οποία η Βουλγαρία συμμετέχει ως μέλος. Παράλληλα, το έργο αποτελεί μέρος της 
υφιστάμενης ενεργειακής στρατηγικής της Βουλγαρίας και αναπόσπαστο τμήμα της υποδομής 
που συμβάλλει στην ανάπτυξη ενός κέντρου ή κόμβου διανομής φυσικού αερίου (Balkan Gas 
Hub project1) στη Βουλγαρία. 

 

                                                 
1 Κόμβος φυσικού αερίου που φιλοδοξεί να συνδέσει τις αγορές φυσικού αερίου όλων των κρατών μελών της ΕΕ στην 
ευρύτερη περιοχή - Βουλγαρία, Ελλάδα, Ρουμανία, Ουγγαρία, Κροατία και Σλοβενία - συνδέοντας την περιοχή με τις 
χώρες της Κεντρικής και Δυτικής Ευρώπη καθώς και με τη Σερβία, τη Βόρεια Μακεδονία και τη Βοσνία και Ερζεγοβίνη, 
οι οποίες αποτελούν μέλη της Ενεργειακής Κοινότητας ΝΑ Ευρώπης. 
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Ο πρώτος εκ των δύο διαγωνισμών αφορά στην “παράδοση των απαραίτητων υλικών 
και εξοπλισμού, την κατασκευή και θέση σε λειτουργία της επέκτασης της εγκατάστασης πάνω 
από το έδαφος”. Περιλαμβάνει νέο σταθμό μέτρησης αερίου και σταθμό συμπίεσης, με τις 
σχετικές τεχνολογικές εγκαταστάσεις. Οι νέες εγκαταστάσεις θα παρέχουν νέο, αξιόπιστο 
εξοπλισμό που είναι απαραίτητος για την αναβάθμιση της λειτουργίας των υφιστάμενων 
σημείων και την κατασκευή νέων σημείων κατά μήκος του δικτύου μεταφοράς φυσικού αερίου. 
Επιπλέον, θα αναβαθμισθούν οι προδιαγραφές ασφαλείας της εγκατάστασης και θα αυξηθεί 
σημαντικά η χωρητικότητα αποθήκευσης. 

 
Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης είναι 300 εκατ. BGN / Lev [153,3 εκατ. ευρώ] χωρίς 

ΦΠΑ. Οι δραστηριότητες που προβλέπονται στη σύμβαση θα χρηματοδοτηθούν από ίδιους 
πόρους της Bulgartransgaz EAD και επιχορηγήσεις στο πλαίσιο του Μηχανισμού “Connecting 
Europe Facility” (υπολογίζονται σε ποσό 78 εκατ. ευρώ), οι οποίες θα είναι διαθέσιμες μετά την 
υπογραφή της σχετικής συμφωνίας (grant agreement). Η προθεσμία υποβολής 
προσφορών για συμμετοχή στην ανοιχτή διαδικασία λήγει στις 20 Απριλίου τ.ε..  

 
Ο δεύτερος εκ των δύο διαγωνισμών αφορά στον “αναπτυξιακό σχεδιασμό και στην 

εκπόνηση επενδυτικού έργου για την ανάπτυξη διασυνδετήριου αγωγού που θα συνδέει την 
εγκατάσταση στο Chiren με το υφιστάμενο δίκτυο μεταφοράς φυσικού αερίου της 
Bulgartransgaz EAD στην περιοχή του χωριού Butan, περιφέρεια Vratsa, στη Βορειοδυτική 
Βουλγαρία”. Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης είναι 820.000 BGN / Lev [419.259 ευρώ] χωρίς 
ΦΠΑ. Οι δραστηριότητες που προβλέπονται στη σύμβαση θα χρηματοδοτηθούν με ίδιους 
πόρους του φορέα εκμετάλλευσης, δηλαδή της Bulgartransgaz EAD. Η προθεσμία 
υποβολής προσφορών για συμμετοχή στην ανοιχτή διαδικασία λήγει στις 8 Απριλίου 
τ.ε.. 

 
Η επέκταση της χωρητικότητας της εγκατάστασης αποθήκευσης αερίου στο Chiren 

αναμένεται να προσελκύσει νέους επενδυτές-διαχειριστές ενέργειας, συμπεριλαμβανομένων 
και αυτών του υγροποιημένου φ.α. (LNG), καθώς το έργο αυτό βρίσκεται σε συνέργεια με την 
κατασκευή του τερματικού σταθμού LNG στην Αλεξανδρούπολη (FSRU), στον οποίο ως 
γνωστόν η Bulgartransgaz EAD κατέχει μερίδιο της τάξης του 20%. Το β/Υπουργείο 
Περιβάλλοντος και Υδάτων έχει ήδη εκκινήσει διαδικασία εκτίμησης περιβαλλοντικών 
επιπτώσεων του εν λόγω έργου, η οποία αναμένεται να έχει ολοκληρωθεί έως τον προσεχή 
Μάϊο. 

 
Υπό το φώς των πρόσφατων εξελίξεων αναφορικά με το ενεργειακό πεδίο στη 

Βουλγαρία και τον αντίκτυπο της πολεμικής σύρραξης στην Ουκρανία, επιθυμούμε να 
τονίσουμε τα ακόλουθα: Το έργο επέκτασης της υπόγειας εγκατάστασης αποθήκευσης 
φυσικού αερίου στο Chiren αποτελούσε επί πολλά χρόνια, τουλάχιστον σε «διακηρυκτικό 
επίπεδο», μια από τις δύο εναλλακτικές οδούς που είχε επιλέξει να ακολουθήσει η Βουλγαρία 
προκειμένου να «απεξαρτηθεί» σταδιακά από τις εισαγωγές ρωσικής προέλευσης φυσικού 
αερίου και προκειμένου να επιτύχει την διαφοροποίηση των πηγών ενεργειακής τροφοδοσίας 
(η άλλη οδός ήταν η ανάπτυξη διασυνδέσεων με γειτονικές χώρες – Ελλάδα και Σερβία). Ο 
τρέχων σχεδιασμός σε επίπεδο ΕΕ να επιτευχθεί μείωση της ζήτησης φυσικού αερίου της ΕΕ 
κατά ποσότητες που ισοδυναμούν με τα δύο τρίτα των ρωσικών εισαγωγών φυσικού αερίου 
από το προηγούμενο έτος (πλαίσιο πρωτοβουλίας «RePowerEU»), οδηγεί τη Βουλγαρία 
ενώπιον μιας δύσκολης κατάστασης αναφορικά με τη διαχείριση της επάρκειας σε 
ενεργειακούς πόρους. Η δεδομένη καθυστέρηση της ολοκλήρωσης του διασυνδετήριου 
αγωγού φ.α. με την Ελλάδα (IGB) έως το καλοκαίρι σε συνδυασμό με την αβεβαιότητα στο 
ενεργειακό τοπίο που δημιουργεί η σύρραξη στην Ουκρανία, φαίνεται ότι επισπεύδει τις 
διαδικασίες αναφορικά με το έργο στο Chiren, στο οποίο υπήρξε στασιμότητα κατά τη διάρκεια 
της προηγούμενης περιόδου διακυβέρνησης υπό τον συνασπισμό «GERB-Ενωμένοι 
Πατριώτες», προς όφελος άλλων έργων (αγωγός «Balkan Stream»).  

 
Η ετήσια κατανάλωση φυσικού αερίου στη Βουλγαρία υπολογίζεται σε περίπου 3 bcm. 

Ωστόσο, η κατανάλωση αυτή δεν είναι σταθερή και πάνω από τα δύο τρίτα της ποσότητας 
αυτής καταναλώνεται κατά τους χειμερινούς μήνες. Ο ρόλος της ανάπτυξης μιας υποδομής για 
τις ανάγκες αποθήκευσης περαιτέρω ποσοτήτων φυσικού αερίου στο Chiren είναι εν 
προκειμένω σημαντικός – καθ’ όσον η υποδομή αυτή έχει ωφέλιμο όγκο φ.α. 0,55 bcm (20-
25% της χειμερινής κατανάλωσης στη χώρα) και «γεμίζει» το καλοκαίρι, ώστε το 
«αποθηκευμένο αέριο» να καλύπτει την σημαντική αύξηση της κατανάλωσης τον χειμώνα. 
Αντίστοιχα, εάν καταστεί δυνατή η περαιτέρω αποθήκευση ποσοτήτων μέσω του έργου 
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επέκτασης της χωρητικότητας αποθήκευσης (δύναται να φθάσει σε χωρητικότητα άνω του 1 
bcm) 2, η Βουλγαρία δεν θα χρειασθεί να «πιέζεται» τόσο ασφυκτικά τα επόμενα χρόνια όπως 
συμβαίνει κατά την παρούσα περίοδο – για παράδειγμα στις 14 Μαρτίου τ.ε. το αποθετήριο 
(repository) ήταν γεμάτο σε ποσοστό μόλις 18,2% επί της συνολικής χωρητικότητας 
αποθήκευσης, που είναι η χαμηλότερη τιμή των τελευταίων ετών γι’ αυτήν την εποχή του 
έτους. Εκτός όμως από τη χωρητικότητα αποθήκευσης (storage capacity), είναι αναγκαία και η 
επέκταση της χωρητικότητας λειτουργίας (working capacity) που την τρέχουσα περίοδο 
υπολογίζεται στα 4,5 mcm την ημέρα. Αυτό σημαίνει, ότι σε περιόδους κρίσης όπως η 
τρέχουσα, με την παροχή αερίου από τη Ρωσία να αναστέλλεται επ’ αόριστον και τη ζήτηση 
για αέριο να αυξάνεται κατακόρυφα, η υφιστάμενη χωρητικότητα λειτουργίας δεν μπορεί να 
καλύψει παρά μόνο το ένα τρίτο των αναγκών της χώρας, ακόμα κι αν το αποθετήριο είναι 
γεμάτο αέριο. 

 
Το έργο στο Chiren βρίσκεται σε διαδικασία προετοιμασίας εδώ και 9 χρόνια περίπου. 

Σε όλο αυτό το διάστημα, έχει πραγματοποιηθεί σειρά προκαταρκτικών διαδικασιών όπως 
σεισμικές έρευνες, αναλύσεις με βάση τρισδιάστατα μοντέλα κλπ., αλλά η πραγματική 
υλοποίηση του έργου έχει καθυστερήσει υπερβολικά. Σύμφωνα με τις διαδικασίες που 
προβλέπονται στην προκηρυχθείσα σύμβαση, εκτός από την αύξηση της χωρητικότητας 
αποθήκευσης σε πάνω από 1 bcm, προβλέπεται και επέκταση της χωρητικότητας λειτουργίας 
ώστε να μπορούν να χρησιμοποιηθούν έως και 8-9 mcm την ημέρα, γεγονός που θα βελτιώσει 
δραματικά την «ευελιξία» του συστήματος. 

 
Αναθέτουσα Αρχή των εν θέματι προκηρυχθεισών δημόσιων συμβάσεων είναι η 

β/διαχειρίστρια εταιρεία δικτύου φα Bulgartransgaz EAD Sofia. Στους κάτωθι 
υπερσυνδέσμους είναι διαθέσιμα όλα τα Έγγραφα τεκμηρίωσης των σχετικών φακέλων 
πρόσκλησης υποβολής προσφορών (tender documentation), μόνο στη βουλγαρική γλώσσα. 
Εκ μέρους της αναθέτουσας αρχής (Bulgartransgaz EAD Sofia) ορίζονται τα ακόλουθα σημεία 
επαφής, στα οποία τυχόν ενδιαφερόμενοι για συμμετοχή στους διαγωνισμούς δύνανται να 
απευθύνουν αιτήματα για παροχή διευκρινίσεων:  

 

 Project No. 01351-2022-0014: “Delivery of the necessary materials and equipment, 
construction and commissioning of the site: Expansion of the capacity of Chiren UGS - 
aboveground part”, προθεσμία υποβολής προσφορών: 20 Απριλίου τ.ε..  

      [υπερσύνδεσμος (hyperlink): https://app.eop.bg/today/184887]  
 

Κα Angela Lilova 
Bulgartransgaz EAD Sofia 
E-mail: angela.lilova@bulgartransgaz.bg 
Web: https://www.bulgartransgaz.bg/  

 

 Project No. 01351-2022-0014: “Development planning and elaboration of an investment 
project - technical design phase of the site: Gas pipeline connecting UGS "Chiren" with the 
existing gas transmission network of Bulgartransgaz EAD in the area of the village of 
Butan", προθεσμία υποβολής προσφορών: 8 Απριλίου τ.ε..  

       [υπερσύνδεσμος (hyperlink): https://app.eop.bg/today/193139] 
 

Κα Valentina Kalcheva 
Bulgartransgaz EAD Sofia 
E-mail: valentina.kalcheva@bulgartransgaz.bg  
Web: https://www.bulgartransgaz.bg/  

 
Επισυνάπτουμε, τέλος, για περαιτέρω ενημέρωσή σας, τις προκηρύξεις του 

διαγωνισμού, σε άτυπη μετάφρασή τους στην αγγλική γλώσσα, όπως αυτές αναρτήθηκαν 
στην ιστοσελίδα του «Συμπληρώματος στην Επίσημη Εφημερίδα της ΕΕ» (TED) στις 11/03 
τ.ε.: [https://ted.europa.eu/]. 

Ο Προϊστάμενος 
 
 

    
ΔΜ/δμ                               Δημήτριος Μίχας 

       Συν.: Σελ. 18                    Γενικός Σύμβουλος ΟΕΥ Β΄ 

                                                 
2 Κάλυψη περίπου της μισής ετήσιας χειμερινής κατανάλωσης στη χώρα. 

https://app.eop.bg/today/184887
mailto:angela.lilova@bulgartransgaz.bg
https://www.bulgartransgaz.bg/
https://app.eop.bg/today/193139
mailto:valentina.kalcheva@bulgartransgaz.bg
https://www.bulgartransgaz.bg/
https://ted.europa.eu/


____________________________________________________________ 
Σελίδα 4 από 4 

 

                              

 
 

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ 
 
  ENTERPRISE GREECE INVEST & TRADE           info@eg.gov.gr  
 
  ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ (ΚΕΕΕ)  keeuhcci@uhc.gr  
 

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ (ΤΕΕ) 
tee@central.tee.gr, 
president@central.tee.gr 

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ 
ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ (ΣΑΤΕ)  

info@sate.gr 

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ 
ΑΝΩΤΕΡΩΝ ΤΑΞΕΩΝ (ΣΤΕΑΤ) 

info@steat.gr 

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΓΡΑΦΕΙΩΝ 
ΜΕΛΕΤΩΝ (ΣΕΓΜ) 

segm@segm.gr 

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΕΝΩΣΗ ΣΥΝΔΕΣΜΩΝ 
ΕΡΓΟΛΗΠΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ (ΠΕΣΕΔΕ) 

info@pesede.gr 

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΝΩΣΗ  ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΥΧΩΝ 
ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΓΟΛΗΠΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ 
ΕΡΓΩΝ (ΠΕΔΜΕΔΕ) 
 

info@pedmede.gr 

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΜΕΛΕΤΗΤΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ (ΣΜΕ) 
 

sme@tee.gr 
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