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Κατάλογος Μικρών Έργων1 

Αρ. Έκδοσης: 23/05.04.2022 

Η έκδοση αφορά σε: 

Προσθήκη έργου 

Αφαίρεση έργου 

Άλλο  

 
1 Κατά τα οριζόμενα στο αρ. 95 του Κώδικα Διαχείρισης ΕΣΦΑ.  

X 
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Η εν λόγω έκδοση αφορά στην προσθήκη έργων (Πίνακας Α, έργα 4 & 5) (κατά το αρ. 95 παρ. 5 του Κώδικα Διαχείρισης ΕΣΦΑ).  

Για τα Μικρά Έργα που συμπεριλαμβάνονται στο Πρόγραμμα Ανάπτυξης 2021-2030, και παρουσιάζονται στον Κατάλογο Μικρών Έργων κατά 

τα οριζόμενα στο αρ. 95 παρ. 1 (Α) του Κώδικα Διαχείρισης ΕΣΦΑ, παραπέμπουμε στην σχετική απόφαση ΡΑΕ στα έργα του Κεφ. ΙΙ 

1. A3.3-A3.5 

2. B1.3 

3. B2.1 –B2.9 

4. B3.1, B3.4-B3.10 

5. B5.2-B5.3, B5.5-B5.6, B5.8, B5.10-B5.15, B5.17-B5.18 

Πίνακας A 

Αρ. ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ ΚΑΤΗΓΟΡΙΟΠΟΙΗΣΗ 

ΚΑΤΑ ΤΟ ΑΡ. 92 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΟ 

ΚΌΣΤΟΣ (€) 

ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 

 

 

 

 

Έργο Σύνδεσης 

Χρηστών 

Έργο 

ανάπτυξης 

ΕΣΦΑ 

1. Έργα αναβάθμισης 

ΥΦΑ 

 √ Το έργο αναφέρεται σε ένα 

σύνολο έργων συντήρησης ή 

αναβαθμίσεων στον τερματικό 

€ 822.000  Τελική Επενδυτική 

Απόφαση: Ελήφθη 



  

Κατάλογος Μικρών Έργων Σελ 3 από 11 Αρ. Έκδοσης: 23/05.04.2022 

σταθμό ΥΦΑ της Ρεβυθούσας 

για τη διατήρηση ή την 

επέκταση της ωφέλιμης 

διάρκειας ζωής του, το οποίο 

είναι ζωτικής σημασίας για την 

εκπλήρωση των υποχρεώσεών 

του ως Διαχειριστή ΥΦΑ, με 

τον πιο οικονομικό, διαφανή 

και άμεσος τρόπο. 

 Συγκεκριμένα, το έργο 

περιλαμβάνει τα ακόλουθα 

υπο-έργα: 

i. Πυροσβεστικό όχημα 

ii. Μελέτη αναβάθμισης 

εσωτερικού φωτισμού 

αίθουσας ελέγχου  

iii. Συντήρηση συμπιεστών 

BOG A.B.C 

iv. Συντήρηση γερανών 

γεφυρών των δεξαμενών Α & 

Β 

v. Αναβάθμιση υπαρχόντων & 

αγορά νέου χρωματογράφου 

Έναρξη λειτουργίας/ 

Ένταξη στο σύστημα 

10/2022  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

Κατάλογος Μικρών Έργων Σελ 4 από 11 Αρ. Έκδοσης: 23/05.04.2022 

στην μονάδα ΣΗΘΥΑ 

vi. Συντήρηση GE 1 & 2 CHP 

(50.000 ώρες) 

vii. Αντικατάσταση 

κλιματιστικών με νέου τύπου 

INVERTER-2η Φάση 

2. Αναβάθμιση 

ΚΕΚΦ στο 

Πάτημα  

 √ Το έργο αφορά στην πλήρη 

αναβάθμιση του SCADA στο 

ΚΕΚΦ Πατήματος.  

Υφιστάμενα δεδομένα, 

ιστορικά στοιχεία καθώς και οι 

αναφορές θα μεταφερθούν 

ώστε να υπάρχει ένας 

μοντέρνος εξοπλισμός, 

μεγαλύτερης ταχύτητας και 

δυναμικότητας, καλύτερης 

ασφάλειας,   εικονικοποίηση 

της νέας  εφαρμογής για 

μέτρηση φα και διαχείρισης 

δεδομένων με επιπλέον 

δυνατότητες για επικύρωση 

και   επεξεργασία των 

€ 715.950 Τελική Επενδυτική 

Απόφαση: Ελήφθη 

Έναρξη λειτουργίας/ 

Ένταξη στο σύστημα: 

6/2022 

 



  

Κατάλογος Μικρών Έργων Σελ 5 από 11 Αρ. Έκδοσης: 23/05.04.2022 

μετρητικών δεδομένων καθώς 

και αποθήκευση αυτών σε μια 

βάση δεδομένων.  

Συγκεκριμένα το έργο 

περιλαμβάνει τα παρακάτω 

υπο-έργα:  

i. Αρχιτεκτονική και Η/Μ 

αναβάθμιση του ΚΕΚΦ στο 

Πάτημα – προκήρυξη υλικών 

μελέτη εσωτερικού φωτισμού 

αναβάθμισης Control Room 

  

ii. Αρχιτεκτονική και Η/Μ 

αναβάθμιση του ΚΕΚΦ στο 

Πάτημα-Κατασκευή 

3 Εγκατάσταση 

διάταξης 

εξαέρωσης στον 

σταθμό Μ/Ρ Ν. 

Μεσημβρία 

 √ Το έργο αφορά στην 

προμήθεια των υλικών (καθώς 

και όλου του κόστους των 

μελετών και συναφών 

υπηρεσιών)  για την διάταξη 

εξαέρωσης και την 

εγκατάσταση αυτού στην 

ανατολική πλευρά του Μ/Ρ Ν. 

€ 1.000.000 Τελική Επενδυτική 

απόφαση: Ελήφθη 

Έναρξη λειτουργίας/ 

Ένταξη στο σύστημα: 

06/2022 

 



  

Κατάλογος Μικρών Έργων Σελ 6 από 11 Αρ. Έκδοσης: 23/05.04.2022 

Μεσημβρίας 

Συμπεριλαμβάνονται τα 

παρακάτω:   

• Διάταξη εξαέρωσης 

ύψους 15m και ακτίνας 

20m το οποίο θα 

τοποθετηθεί στην 

ανατολική πλευρά του 

σταθμού Μ/Ρ. 

• Οι ενεργοποιητές των 

βαλβίδων PSD στην 

είσοδο/έξοδο των 

εναλλακτών για τη 

θέρμανση του αερίου 

θα αλλαχθούν ώστε ο 

χρόνος κλεισίματος να 

ταιριάζει στις νέες 

προδιαγραφές της 

διάταξη εξαέρωσης. 

Επίσης θα γίνουν 

σχετικές αλλαγές και 

στο σύστημα PSD  

• Προμήθεια 2  



  

Κατάλογος Μικρών Έργων Σελ 7 από 11 Αρ. Έκδοσης: 23/05.04.2022 

μονωτικών συνδέσμων 

και αντικεραυνικής 

προστασίας για την 

διάταξη εξαέρωσης   

4 Εξοπλισμός  IT & 

OT Διαχείρισης 

Υποδομών  

 

 

 

 √ Το έργο αποτελείται από δύο 

υποέργα (ΥΕ) : 

YE 1: Υλικό και Λογισμικό 

Τεχνολογίας Λειτουργίας 

Το Έργο αφορά i) την 

προμήθεια ενός (1) πακέτου 

άδειας λογισμικού Schneider 

Electric του προγράμματος 

M580 PLC “EcoStruxure 

Control Expert, extra large 

(XL), group (3 users)”, ii) την 

προμήθεια και εγκατάσταση 

δύο (2) μόνιμων αδειών 

λογισμικού συστήματος 

SCADA Genesis 32 V9 της 

ICONICS, Inc. στους 

εποπτικούς υπολογιστές των 

σταθμών M/R Θεσσαλονίκης 

Βόρειας και Ανατολικής 

€ 75.000 Τελική επενδυτική 

Απόφαση: 4/2022                                      

Έναρξη Λειτουργίας 

Έργου/ Ένταξη στο 

σύστημα:  

YE 1:  12/2022       

YE 2: 6/2023 

          



  

Κατάλογος Μικρών Έργων Σελ 8 από 11 Αρ. Έκδοσης: 23/05.04.2022 

Θεσσαλονίκης, iii) την 

προμήθεια ενός (1) διακομιστή 

αποθήκευσης RS1221RP+ της 

Synology Inc. με πέντε (5) 

Western Digital Gold 

σκληρούς δίσκους 8 TB 

έκαστος, iv) την προμήθεια 

ενός (1) φορητού οργάνου 

Hart Communicator με 

περίβλημα επικίνδυνης 

περιοχής (ΑΤΕΧ) και v) την 

προμήθεια μιας (1) άδειας 

GAMS (Base Module και 

CPLEX) για χρήση από το 

σύστημα πρόβλεψης ζήτησης 

αερίου. Κρίνεται απαραίτητη η 

προμήθεια των αδειών 

λογισμικού και του 

εξοπλισμού για i) συντήρηση 

των εγκατεστημένων PLC στο 

Μετρητικό Σταθμό Κήπων, ii) 

μεταβίβαση των αδειών 

λογισμικού SCADA σταθμών 

M/R Θεσσαλονίκης Βόρειας 

και Ανατολικής Θεσσαλονίκης 



  

Κατάλογος Μικρών Έργων Σελ 9 από 11 Αρ. Έκδοσης: 23/05.04.2022 

σε άλλους εποπτικούς 

υπολογιστές, iii) αποθήκευση 

διαφορετικού λογισμικού 

SCADA και Τηλεπικοινωνιών 

σε κεντρικό διακομιστή 

αποθήκευσης και υποστήριξη 

δραστηριοτήτων 

αποκατάστασης που 

απαιτούνται από τις 

διαδικασίες ασφαλείας, iv) 

υποστήριξη και διευκόλυνση 

της κύριας δραστηριότητας 

του διαπιστευμένου 

εργαστηρίου βαθμονόμησης 

του ΔΕΣΦΑ και v) 

διευκόλυνση της σύντομης 

πρόβλεψη μακροπρόθεσμης 

ζήτησης φυσικού αερίου των 

σταθμών ηλεκτροπαραγωγής 

με αέριο. 

YE 2: Αναβάθμιση λογισμικού 

GIS 

Το αντικείμενο εργασιών 



  

Κατάλογος Μικρών Έργων Σελ 10 από 11 Αρ. Έκδοσης: 23/05.04.2022 

αφορά την παροχή υπηρεσιών 

για την αναβάθμιση της 

υπάρχουσας κατάστασης του 

διακομιστή ArcGIS, με σκοπό 

την επέκταση των 

δυνατοτήτων του GIS της 

εταιρίας. Ειδικότερα, το έργο 

περιλαμβάνει τα ακόλουθα: 

i) Αναβάθμιση της 

υπάρχουσας έκδοσης ArcGIS 

Enterprise Workgroup 

Standard σε ArcGIS Enterprise 

Standard  

ii. Αναβάθμιση του 

υπάρχοντος διακομιστή 

ArcGIS Geoevent Workgroup 

σε διακομιστή ArcGIS 

Enterprise Geoevent 

iii. Τεχνικές υπηρεσίες για την 

υλοποίηση των παραπάνω 

5 Απαραίτητος 

εξοπλισμός Λ&Σ 

 √ Το έργο αναφέρεται σε ένα 

καλάθι δαπανών που 

€ 200.000 Τελική επενδυτική 



  

Κατάλογος Μικρών Έργων Σελ 11 από 11 Αρ. Έκδοσης: 23/05.04.2022 

για το έτος 2022 σχετίζονται με την απόκτηση 

μηχανημάτων (εργαλείων) και 

μικρού εξοπλισμού 

απαραίτητου για τη λειτουργία 

και συντήρηση των κέντρων 

Λ&Σ του ΔΕΣΦΑ σε όλον τον 

ΕΣΜΦΑ. Η γκάμα εργαλείων 

και εξοπλισμού ποικίλλει 

ανάλογα με τις ανάγκες των 

κέντρων O&M, 

συμπεριλαμβανομένων 

ενδεικτικά: αντλίες δοκιμής 

πίεσης, φορητές γεννήτριες, 

όργανα βαθμονόμησης, 

εργαλεία ηλεκτρολόγων και 

όργανα μέτρησης, 

αντικαταστάσεις κ.λπ. 

Απόφαση: 4/2022                                      

Έναρξη Λειτουργίας 

Έργου/Ένταξη στο 

σύστημα: 12/2022                      

 Συνολικό κόστος € 2.812.950    

 


