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Συµφωνία Αµπου Ντάµπι µε Hyundai Heavy Industries Co για την κατασκευή 

µονάδας επεξεργασίας φυσικού αερίου 

 

Υπεγράφη στις 28/12/2009 συµφωνία, αξίας 1 δις δολ. ΗΠΑ, µεταξύ της κρατικής 

εταιρείας Abu Dhabi Gas Liquefaction Company (ADGAS) και της Ν.Κορεάτικης 

Hyundai Heavy Industries  (HHI) για την ανάθεση στη δεύτερη του έργου «Σχεδιασµού, 

Ανάθεσης Συµβάσεων και Κατασκευής» (Engineering – Procurement – Construction / 

EPC) της Ολοκληρωµένης Μονάδας Ανάπτυξης Φυσικού Αερίου (IGD Plant) στο νησί 

DAS, το βιοµηχανικό κέντρο επεξεργασίας, αποθήκευσης και εξαγωγής πετρελαίου και 

φυσικού αερίου του εµιράτου,  160 χλµ βορειοδυτικά της πόλης του Αµπου Ντάµπι. 

 

Η εν λόγω συµφωνία προβλέπει ότι το ως άνω έργο θα είναι διάρκειας 49 µηνών και πιο 

συγκεκριµένα, κατά τη διάρκεια των πρώτων 20 µηνών, η ΗΗΙ θα έχει ολοκληρώσει το 

σχεδιασµό και την ανάθεση συµβάσεων των επιµέρους δράσεων του έργου και 

παράλληλα εντός 30 µηνών αναµένεται να ολοκληρωθούν οι προκατασκευασµένες 

µονάδες επεξεργασίας του φυσικού αερίου, οι οποίες εν συνεχεία θα τοποθετηθούν στο 

νησί DAS του Αµπου Ντάµπι. Επιπρόσθετα, η συµφωνία προβλέπει τη µεταφορά 

τεχνογνωσίας σχετικά µε την επεξεργασία και υγροποίηση του φυσικού αερίου και 

συγκεκριµένα την υποχρέωση της HHI να εκπαιδεύσει το ανθρώπινο δυναµικό που θα 

απασχοληθεί στη νέα µονάδα. 

 

∆εδοµένου του περιορισµένου χώρου στο νησί DAS, συνολικής έκτασης 2,5 

τετραγωνικών χλµ., για την ολοκλήρωση του ευρύτερου προγράµµατος Ολοκληρωµένης 

Ανάπτυξης Φυσικού Αερίου (Integrated Gas Development – IGD) του εµιράτου, στο 

οποίο περιλαµβάνεται και το συγκεκριµένο έργο,  θα εκχερσωθεί επιφάνεια 108.000 τ.µ. 

και θα κατασκευαστεί λιµενοβραχίονας µήκους 100 µέτρων.  

 

Σηµειώνεται ότι η ADGAS ανήκει στον όµιλο εταιρειών του κρατικού κολοσσού 

ADNOC (Abu Dhabi National Oil Company) που διαχειρίζεται τον πετρελαϊκό τοµέα 

καθώς και το φυσικό αέριο του Αµπου Ντάµπι. Σε συνεργασία µε άλλες δύο εταιρείες 
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του οµίλου, Abu Dhabi Marine Operating Co (ADMA - OPCO) και Abu Dhabi Gas 

Industries (GASCO), η ADGAS έχει αναλάβει το προαναφερθέν στρατηγικό πρόγραµµα 

του εµιράτου, Ολοκληρωµένης Ανάπτυξης Φυσικού Αερίου (IGD). Σύµφωνα µε το εν 

λόγω πρόγραµµα, 1 δις scfd (standard cubic feet/day) συµπιεσµένου φυσικού αερίου θα 

µεταφέρεται µέσω αγωγού από την παράκτια περιοχή της ADMA – OPCO, Umm Shaif, 

στη νέα µονάδα της ADGAS όπου και θα λαµβάνει χώρα η διαδικασία υγροποίησής του 

προτού µεταφερθεί µέσω άλλου αγωγού στο Habshan (επισυνάπτεται σχετικός χάρτης 

περιοχής).  
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