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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

Υγροποιημένο Φυσικό Αέριο (ΥΦΑ) 
Λιμάνι Ηγουμενίτσας Εναλλακτικοί τρόποι ανεφοδιασμού πλοίων 

 
Υπεγράφει η σύμβαση για την διενέργεια Γεωτεχνικής έρευνας και αξιολόγησης σε 

θαλάσσιο χώρο αρμοδιότητας Ο.Λ.ΗΓ.  για την υλοποίηση του έργου Poseidon MedII 

Την Πέμπτη 16 Μαΐου 2019 υπεγράφει η σύμβαση για την διενέργεια Γεωτεχνικής έρευνας 
και αξιολόγησης σε θαλάσσιο χώρο αρμοδιότητας Ο.Λ.ΗΓ., η οποία χρηματοδοτείται από 
ίδιους πόρους της Ο.Λ.ΗΓ. Α.Ε. και το έργο POSEIDON MED II του προγράμματος CEF, με 
συμβατική αμοιβή 238.855,00 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.  

Με την απόφαση 32/2019 του Διοικητικού Συμβουλίου της ΟΛΗΓ ΑΕ περί οριστικής 
κατακύρωσης των αποτελεσμάτων του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού και την 
υπογραφή της σχετικής σύμβασης, ξεκινά ουσιαστικά το πρώτο βήμα για ένα ακόμη 
στρατηγικό έργο για το Λιμένα Ηγουμενίτσας που αφορά την εγκατάσταση δεξαμενών 
υγροποιημένου φυσικού αερίου στο Λιμάνι της Ηγουμενίτσας.  

Με τις γεωτεχνικές εργασίες θα εκτελεστούν οι απαραίτητες έρευνες (θαλάσσιες 
γεωτρήσεις) στις θέσεις θεμελίωσης των μελλοντικών έργων. Σκοπός, είναι να 
διερευνηθούν τα φυσικά και μηχανικά χαρακτηριστικά των εδαφικών στρώσεων που 
απαντώνται στον θαλάσσιο πυθμένα. Για τον σκοπό αυτό προβλέπεται η εκτέλεση 
γεωτεχνικών ερευνητικών εργασιών υπαίθρου και εργαστηρίου με συνεχή δειγματοληψία 
και εκτέλεση επιτόπου δοκιμών. 

Το POSEIDON MEDII αποτελεί ένα ευρωπαϊκό πρόγραμμα σχεδιασμού του νομοθετικού 
πλαισίου και των προϋποθέσεων της αγοράς για τη χρήση του ΥΦΑ ως ναυτιλιακού 
καυσίμου στην Ανατολική Μεσόγειο. Μέσα από τον σχεδιασμό στοχευμένων και βιώσιμων 
υποδομών, το πρόγραμμα συμβάλλει στην ανάπτυξη της αλυσίδας εφοδιασμού καθώς και 
του κατάλληλου δικτύου, ενεργοποιώντας τη ζήτηση, ανταποκρινόμενο στις διεθνείς 
απαιτήσεις για μια πιο βιώσιμη ναυτιλία. Το POSEIDON MEDII, το οποίο αποτελεί συνέχεια 



των προγραμμάτων “COSTAII–East (Poseidon-Med)” και “Archipelago-LNG”, 
συγχρηματοδοτείται από τον μηχανισμό «Συνδέοντας την Ευρώπη». Πρόκειται για ένα 
διασυνοριακό έργο με τη συμμετοχή 26 εταίρων από τρία κράτη-μέλη (Ελλάδα, Ιταλία, 
Κύπρος). Απώτερος στόχος του έργου είναι η διάθεση του ΥΦΑ σε έξι κύρια λιμάνια 
(Πειραιάς, Πάτρα, Ηράκλειο, Ηγουμενίτσα, Λεμεσός, Βενετία). 

 

 

Η παρούσα δημοσίευση εκφράζει μόνο τις απόψεις του συντάκτη της και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή 
δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε χρήση των πληροφοριών που περιλαμβάνονται. 

 

   


