ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Αθήνα, 24 Σεπτεμβρίου 2020
ΤΕΡΝΑ Α.Ε.: Ανάδοχος σε νέο ενεργειακό έργο προϋπολογισμού 20,46 εκατ. ευρώ
‐
‐

Η Εταιρεία αναλαμβάνει για λογαριασμό του ΔΕΣΦΑ το έργο αναβάθμισης – συντήρησης του
Σταθμού Συμπίεσης στη Νέα Μεσημβρία
Ξεπερνά τα 500 εκατ. ευρώ ο συνολικός προϋπολογισμός των έργων σημαντικών ενεργειακών
υποδομών και ΑΠΕ που έχει αναλάβει μέσα στο 2020 η ΤΕΡΝΑ

Ένα ακόμη ενεργειακό έργο προσθέτει στο χαρτοφυλάκιο της η ΤΕΡΝΑ Α.Ε., 100% θυγατρική του Ομίλου
ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, καθώς ανέλαβε για λογαριασμό του ΔΕΣΦΑ το έργο «Λεπτομερής Σχεδιασμός, Προμήθεια και
Κατασκευή για την αναβάθμιση του Σταθμού Συμπίεσης στη Νέα Μεσημβρία και πενταετής Συντήρηση
και Συμβουλευτικές Υπηρεσίες (Long Term Maintenance and Advisory Agreement – LTSA)». Ο
προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται στα 20,46 εκατ. ευρώ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ).
Πιο αναλυτικά, το έργο προβλέπει την προσθήκη ενός τρίτου set Αεριοστρόβιλου και Αεριοσυμπιεστή , με
τo οποίo θα επιτευχθεί η αύξηση της σημερινής δυναμικότητας του σταθμού.
Το συμβατικό αντικείμενο εργασιών περιλαμβάνει λεπτομερείς μελέτες και έργα Η/Μ και Π/Μ, την
προμήθεια υλικών και εξοπλισμού για την ενσωμάτωση του τρίτου συμπιεστή και της έγχυσης του
συμπιεσμένου αερίου στο δίκτυο του ΕΣΜΦΑ, την εκκίνηση και θέση σε λειτουργία του Σταθμού,την
εκπαίδευση του προσωπικού του ΔΕΣΦΑ, καθώς και την πενταετή συντήρηση του 3ου συμπιεστή.
Αξίζει να σημειωθεί ότι από τις αρχές του 2020 η ΤΕΡΝΑ έχει αναλάβει σειρά σημαντικών έργων
ενεργειακών υποδομών κι Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας, στα οποία συμπεριλαμβάνονται η κατασκευή
των σταθμών μετατροπής για την ηλεκτρική διασύνδεση Κρήτης – Αττικής (σε κοινοπραξία με τη SIEMENS)
για λογαριασμό της Αριάδνη Interconnection, η κατασκευή του Σταθμού Υποδοχής και Φόρτωσης
Βυτιοφόρων ΥΦΑ στον Τερματικό Σταθμό ΥΦΑ στη Ρεβυθούσα για λογαριασμό του ΔΕΣΦΑ, η κατασκευή
φωτοβολταϊκού σταθμού ισχύος 15 MW στην Κοζάνη για τη ΔΕΗ Ανανεώσιμες και το έργο μίσθωσης
φορητών Ηλεκτροπαραγωγών Ζευγών ισχύος 23 MW για τον ΑΗΣ Αθερινόλακκου της ΔΕΗ. Με το νέο έργο
για λογαριασμό του ΔΕΣΦΑ, ο συνολικός προϋπολογισμός των ενεργειακών έργων που έχει αναλάβει η
εταιρεία μέσα στο 2020 ξεπερνά τα 500 εκατ. ευρώ.
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