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ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 

 

1. Τεχνικά Χαρακτηριστικά Υφιστάμενης Πλατφόρμας (Πλατφόρμα Alpha) 

Η υφιστάμενη πλατφόρμα άντλησης πετρελαίου (Πλατφόρμα Alpha) είναι τοποθετημένη σε 

βάθος 115 m. Πρόκειται για μεταλλική θαλάσσια κατασκευή που αποτελείται από τα 

ακόλουθα βασικά τμήματα: (α) το χωροδικτύωμα βάσης (jacket) με τέσσερα πόδια, 

συνολικού ξηρού βάρους 8800 τόννων, (β) την υπερκατασκευή (κατάστρωμα και 

εξοπλισμός) συνολικού ξηρού βάρους 6500 τόννων, (γ) 16 (4 σε κάθε πόδι) πασσάλους 

(skirt piles σε συνδυασμό με pile sleeves) που φτάνουν στο βάθος των 100 m από το 

θαλάσσιο πυθμένα και (δ) 6 conductors συνολικού βάρους 485 τόννων. Υποθετική 

απεικόνιση της Πλατφόρμας Alpha περιλαμβάνεται στο Σχήμα 1.  

 

 

Σχήμα 1. Υποθετική απεικόνιση Πλατφόρμας Alpha. 

 

Σημειώνεται ότι το κοίτασμα στο πεδίο βρίσκεται σε βάθος 2290 m από τη Μέση Στάθμη 

Θάλασσας (ΜΣΘ) και έχει διαθέσιμο απόθεμα 104.7x106 bbl (βαρέλια). H εκμετάλλευση 

του κοιτάσματος πραγματοποιείται μέσω έξι (6) πηγαδιών. Τα τέσσερα (4) πηγάδια 

χρησιμοποιούνται για την άντληση του πετρελαίου, ενώ το πέμπτο και το έκτο πηγάδι, 

λόγω ύπαρξης χαμηλής πίεσης στο κοίτασμα, χρησιμοποιούνται για την έγχυση νερού 

(πρωτογενής ανάκτηση) και για την έγχυση νερού/φυσικού αερίου (δευτερογενής 

ανάκτηση) αντίστοιχα στο κοίτασμα. Ο έλεγχος των πηγαδιών πραγματοποιείται από την 

πλατφόρμα (χρήση «dry tree» συστήματος).  

 

2. Απόσυρση (Decommissioning) Πλατφόρμας Alpha 

Η υφιστάμενη πλατφόρμα έχει εκτιμηθεί ότι παρουσιάζει σημαντική απομείωση της 

αντοχής λόγω απουσίας κατάλληλης/συστηματικής συντήρησης. Το γεγονός αυτό σε 

συνδυασμό με περιβαλλοντικές απαιτήσεις επιβάλλει την ολική απόσυρση της Πλατφόρμας 

Alpha και την αντικατάστασή της με καινούργια πλατφόρμα.  
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Στοιχεία για τη μέθοδο απόσυρσης που θα εφαρμοστεί και τον υπολογισμό του σχετικού 

κόστους μπορούν να βρεθούν στην έκθεση: ICF & Bureau of Safety and Environmental 

Enforcement  (2015). “Decommissioning Methodology and Cost Evaluation”, BPA No. 

E13PA00010, 241 p.  

 

3. Τεχνικά Χαρακτηριστικά και Οικονομικά Στοιχεία Νέας Πλατφόρμας (Πλατφόρμα Beta) 

Η νέα πλατφόρμα άντλησης πετρελαίου (Πλατφόρμα Beta) θα τοποθετηθεί στη θέση της 

Πλατφόρμας Alpha (βάθος 115 m). Θα είναι μεταλλική θαλάσσια κατασκευή και θα 

αποτελείται από: (α) το χωροδικτύωμα βάσης (jacket) με τέσσερα πόδια, (β) την 

υπερκατασκευή (κατάστρωμα και εξοπλισμός), (γ) 16 (4 σε κάθε πόδι) πασσάλους (skirt 

piles σε συνδυασμό με pile sleeves) που θα φτάνουν στο βάθος των 120 m από το θαλάσσιο 

πυθμένα και (δ) 6 conductors. H εκμετάλλευση του κοιτάσματος θα πραγματοποιείται μέσω 

των υφιστάμενων έξι (6) πηγαδιών, σύμφωνα με όσα αναφέρθηκαν παραπάνω.  

Η Πλατφόρμα Beta υπολογίζεται ότι θα παράγει πετρέλαιο για 20 χρόνια με συγκεκριμένα 

προφίλ παραγωγής τα οποία θα πρέπει να παρουσιάζουν, όπως αναμένεται, μία ετήσια 

μείωση παραγωγής πετρελαίου και αντίστοιχα μία ετήσια αύξηση παραγωγής νερού.  Υπό 

τη θεώρηση 340 ημερών/έτος λειτουργίας της πλατφόρμας για παραγωγή, η μέση και η 

μέγιστη ημερήσια παραγωγή έχουν υπολογιστεί ως εξής:  

 Μέση ημερήσια παραγωγή πετρελαίου=104.7x106/(20 έτη x 340 ημέρες/έτος)= 15397.06 

bbl/day  Μέση ημερήσια παραγωγή πετρελαίου  16000 bbl/day 

 Μέγιστη ημερήσια παραγωγή πετρελαίου το 1ο έτος λειτουργίας=12.92x106/340  

Μέγιστη ημερήσια παραγωγή πετρελαίου το 1ο έτος λειτουργίας = 38000 bbl/day 

 Μέση ημερήσια παραγωγή νερού=241x106/(20 έτη x 340 ημέρες/έτος)= 35441.18 

bbl/day  Μέση ημερήσια παραγωγή νερού  36000 bbl/day 

 Μέγιστη ημερήσια παραγωγή νερού το 20ο έτος λειτουργίας = 52000 bbl/day 

Με βάση όλα τα παραπάνω, τα βασικά τεχνικά χαρακτηριστικά της νέας πλατφόρμας 

περιλαμβάνονται στους Πίνακες 1~4 που ακολουθούν.  

 

Table 1. General 

Project name Platform Beta 
Location Block 21 – Avalon Bay 
Development Concept Standalone 
Water depth (m) (from MSL) 115 
Reservoir depth (m) (from MSL) 2290 

 

Table 2. Platform 

Concept 4-legged jacket with dry trees 
Living quarters capacity 40 beds 
Max Oil capacity (bbl/day) 38000 
Max Water capacity (bbl/day) 52000 
Max Liquid capacity (oil and water) (bbl) 90000 
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Table 3. Topsides’ Weight Breakdown (tonnes) 

Equipment 1435 
Electrical 181 
HVAC 60 
Instrument/telecom 153 
Piping 599 
Surface protection, fire proofing 69 
Safety and loss prevention 89 
Architectural 368 
Structural steel/aluminium 3838 

Total dry weight 6792 

Variable loads 1552 

Operating weight (ex riser loads) 8344 

 

Table 4. Jacket’s Characteristics  

 

Maximum operating topside weight (tonnes) 8344 

Number of conductors 6 

Jacket height (m) 137 

Top width (m) 30 

Top length (m) 30 

Bottom width (m) 57 

Bottom length (m) 57 

Jacket weight (tonnes) 9002 

Conductors/J-tubes weight (tonnes) 485 

Piles total weight (tonnes) 2760 

 

Στον Πίνακα 5 που ακολουθεί περιλαμβάνονται στοιχεία σχετικά με τις κεφαλαιουχικές 

δαπάνες (Capital Expenditure, CAPEX)  της νέας πλατφόρμας. Όλα τα κόστη αντιστοιχούν 

στο οικονομικό έτος 2018.  

 

Table 5. CAPEX Facilities Overview (million €)  

Cost element Topsides 
Substructure 

including 
conductors 

Piles SUM 

Engineering (E) 114.6 30.4 0 145 
Procurement (P) 152.6 37.3 14.5 204.4 
Construction (C) 58.7 26.1 0 84.8 

EPC SUM 325.9 93.8 14.5 434.2 

Installation/Marine 
operations (I) 

TBD1 TBD1 TBD1 TBD 

EPCI sum TBD TBD TBD TBD 

Management (M) TBD2 TBD2 TBD2 TBD 

Base Estimate (BE) SUM of EPCI and M SUM of EPCI and M SUM of EPCI and M TBD 

Contingency (CON) TBD3 TBD3 TBD3 TBD 

Total TBD TBD TBD TBD 
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* TBD: To Be Defined. 

1 For topside’s installation a duration of 45 vessel days can be assumed (5 days for 

mobilization and de-mobilization of the vessel plus 34 days for executing the operation 

(based on expected efficiency) plus 6 days for waiting-on-weather, i.e. non-productive time) 

with a daily rate of 0.08 million €. For the substructure’s and the piles’ installation a duration 

of 73 vessel days can be assumed with a daily rate of 0.29 million €. 

2 Management costs can be assumed equal to 14% of EPCI. 

3 Contingency costs can be assumed equal to 15% of BE. 

 

Τέλος, όσον αφορά στις ετήσιες επιχειρησιακές/λειτουργικές δαπάνες (Operational 

Expenditure, OPEX), ο Πίνακας 6 περιλαμβάνει σχετικά στοιχεία για πλατφόρμα 

τοποθετημένη στη Βόρεια Θαλάσσια, η οποία είναι παρόμοια με την εξεταζόμενη 

Πλατφόρμα Beta. Οι ετήσιες δαπάνες του Πίνακα 6 αντιστοιχούν στο οικονομικό έτος 2018. 

Οι κατηγορίες και οι δαπάνες του Πίνακα 6 μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τους 

απαιτούμενους υπολογισμούς με κατάλληλες τροποποιήσεις εφόσον κρίνεται αναγκαίο.  

 

Table 6. OPEX Overview (per year)                                                      (million $) 

Offshore personnel 30 
Catering 2 
Production materials, chemicals and diesel 2 
Communication 0 
Maintenance materials/spare parts 2 
Onshore base, purchase and contracts 1 
Supply vessels 8 
Stand-by vessels 16 
Helicopter transportation 4 
Well maintenance and well monitoring - platform wells 0 
Well maintenance and well monitoring - subsea wells 0 
Subsea inspection and maintenance 0 
Stand-by maintenance of drilling package 1 
Onshore organization, administration/support 3 
Onshore organization, subsurface and licence adm 1 

SUBTOTAL 1 70 

Modifications/optimization/upgrading 1 
Reservoir area fee 0 
Contingency 7 

SUBTOTAL 2 78 

Insurance 4 
CO2 tax 2 

TOTAL OPEX 84 

"Day-rate" ($/day)* 230137 
Contingency (percentage) 8.3 

       * 365 are assumed 

 



Page | 5  

 

4. Χαρακτηριστικά Εργοστασίου Παραγωγής 

Το πετρέλαιο θα μεταφέρεται από την Πλατφόρμα Beta στο εργοστάσιο παραγωγής μέσω 

των υφιστάμενων υποθαλάσσιων αγωγών. Το εργοστάσιο παραγωγής θεωρείται ότι έχει 

μέγιστη ημερήσια δυναμικότητα 38000 bbl με ενδεικτικό μέσο κόστος παραγωγής 14.46 

$/bbl.   

 

5. Στοιχεία για Μεταφορά Πετρελαίου από Εργοστάσιο Παραγωγής σε Διυλιστήριο  

Το πετρέλαιο θα μεταφέρεται από το εργοστάσιο παραγωγής στο διυλιστήριο είτε μέσω 

δεξαμενόπλοιου (tanker) είτε μέσω χερσαίου αγωγού. Επισημαίνεται ότι το διυλιστήριο 

απορροφά όλη την ποσότητα που παράγεται στο εργοστάσιο παραγωγής και για τις 

ανάγκες λειτουργίας του το διυλιστήριο χρησιμοποιεί μόνον αυτή την ποσότητα, παράγει 

δε και εμπορεύεται μόνον βενζίνη.  

Για την περίπτωση του δεξαμενόπλοιου, η θαλάσσια απόσταση μεταξύ εργοστασίου 

παραγωγής και διυλιστηρίου είναι ίση περίπου με 35 ναυτικά μίλια (1 ναυτικό μίλι = 1852 

m).  

Σχετικά με το κόστος μεταφοράς με δεξαμενόπλοιο, το εν λόγω κόστος εξαρτάται από: (α) 

το μεταφερόμενο φορτίο (σε tonnes), (β) τη διανυόμενη απόσταση (ναυτικά μίλια) και (γ) 

την κατάσταση που επικρατεί στην αγορά ναύλων των δεξαμενόπλοιών. Ενδεικτικά 

αναφέρεται ότι για μία απόσταση 7000 ναυτικών μιλίων (από τον Περσικό Κόλπο στην Κίνα) 

για μεγάλα δεξαμενόπλοια (VLCCs) χωρητικότητας 300000 tonnes οι τιμές κυμαίνονται από 

1.42 $/ναυτικό μίλι μέχρι 28. 57 $/ναυτικό μίλι.  

Για την περίπτωση μεταφοράς μέσω χερσαίου αγωγού, η περιοχή εγκατάστασης του 

αγωγού θεωρείται ότι έχει ομαλό ανάγλυφο, ενώ η απόσταση μεταξύ εργοστασίου 

παραγωγής και διυλιστηρίου είναι ίση περίπου με 200 km. Όσον αφορά στο κόστος, τo 

κόστος κατασκευής, λειτουργίας και συντήρησης χερσαίων αγωγών μεταφοράς πετρελαίου 

εξαρτάται από διάφορους παράγοντες, όπως είναι οι παρακάτω: 

 Η διάμετρος του αγωγού 

 Η απόσταση που πρόκειται να καλυφθεί 

 Το βάθος της διανοιγόμενης τάφρου 

 Η παροχετευτικότητα και η πίεση λειτουργίας 

 Ο αριθμός των αντλιοστασίων 

 Οι απαλλοτριώσεις (right of way) 

 Το κλίμα 

 Το χερσαίο ανάγλυφο (αν πρόκειται για ήπιες κλίσεις, χωρίς παρεμβολές ποταμιών 

και λιμνών κλπ) 

 Διάφορα άλλα κόστη (φόροι, ασφάλειες κλπ) 

Με βάση τη βιβλιογραφία, καταρτίστηκε ο Πίνακας 7 για το κόστος κατασκευής, 

λειτουργίας και συντήρησης χερσαίων αγωγών μεταφοράς πετρελαίου. Ο παρακάτω 

πίνακας λαμβάνει υπόψη του: (α) δύο χαρακτηριστικές τιμές εξωτερικής διαμέτρου των 

αγωγών (ίσες με 30 cm και 50 cm), (β) την ποσότητα του πετρελαίου που παράγεται προς 

μεταφορά από το εργοστάσιο παραγωγής για το διυλιστήριο (ίση με 70000 bbl/day και 
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300000 bbl/day), (γ) τη διανυόμενη απόσταση (ίση με 320 km και 640 km) και (δ) ύπαρξη 

ομαλού χερσαίου αναγλύφου.  

 

Table 7. Στοιχεία σχετικά με κόστος χερσαίων αγωγών μεταφοράς πετρελαίου 

bbl/day 
Διανυόμενη 

απόσταση (km) 

Εξωτερική 
διάμετρος 

αγωγού (cm) 

Κόστος 
κατασκευής 

($/ m) 

Κόστος λειτουργίας 
και συντήρησης 

($/ m) 

70000 320 30 960 85 

300000 640 50 1160 110 

 

Συνήθως, η κατασκευή ενός χερσαίου αγωγού μεταφοράς πετρελαίου περιλαμβάνει τις 

παρακάτω δραστηριότητες: 

1. Routing και design του αγωγού. 

2. Απαλλοτριώσεις γαιών από τις οποίες διέρχεται ο αγωγός. 

3. Manufacturing του αγωγού. 

4. Εξυγίανση της περιοχής (απομάκρυνση φυτικών γαιών κλπ). 

5. Χάραξη και εκσκαφή της τάφρου (συνήθως, για υπόγειους αγωγούς, το βάθος 

κυμαίνεται από 1 έως 2 m). 

6. Μεταφορά του αγωγού στα εργοτάξια του έργου. 

7. Εναπόθεση του αγωγού κατά μήκος της τάφρου. 

8. Επίστρωση του δαπέδου της τάφρου και των πλαϊνών κλιτύων με κατάλληλο υλικό 

για την ασφαλή εγκιβώτιση του αγωγού (συνήθως καλής ποιότητας χαλίκι). 

9. Τοποθέτηση του αγωγού στην τάφρο. 

10. Κάλυψη της τάφρου με το υλικό εκσκαφής. 

11. Προσεκτική συμπύκνωση της περιοχής. 

12. Κατακόρυφη σήμανση της διέλευσης του αγωγού. 

 

 

 


