Δελτίο Τύπου
Η MYTILINEOS υπογράφει σύμβαση EPC για την κατασκευή νέας
Μονάδας Παραγωγής Ενέργειας στη Σλοβενία
Αθήνα, Ελλάδα – 4 Απριλίου 2019 – Η ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε. (RIC: MYTr.AT,
Bloomberg: MYTIL.GA) ανακοινώνει την υπογραφή σύμβασης με την JAVNO
PODJETJE
ENERGETIKA
LJUBLJANA,
εταιρεία
ηλεκτρισμού
της
Λιουμπλιάνας, που δραστηριοποιείται στην παραγωγή, μεταφορά και διανομή
ηλεκτρικής και θερμικής ενέργειας, λειτουργώντας το μεγαλύτερο σύστημα
τηλεθέρμανσης της Σλοβενίας.
Η σύμβαση αφορά στην Μελέτη, Προμήθεια και Κατασκευή (EPC) μιας νέας
μονάδας Συμπαραγωγής Ηλεκτρισμού - Θερμότητας (CHP) στη Λιουμπλιάνα
της Σλοβενίας, αντικαθιστώντας, σε μεγάλο βαθμό, την παραγωγή ενέργειας
από άνθρακα με φυσικό αέριο, μειώνοντας έτσι την κατανάλωση άνθρακα κατά
70%.
Το αντικείμενο του έργου περιλαμβάνει την προμήθεια, εγκατάσταση και θέση
σε λειτουργία 2 αεριοστρόβιλων Siemens και 2 λεβήτων ανάκτησης θερμότητας
με βοηθητικό εξοπλισμό, συμπεριλαμβανομένων όλων των απαραίτητων
κατασκευαστικών εργασιών και εργασιών σύνδεσης με τον υφιστάμενο
ατμοστρόβιλο, καθώς και με τον υπόλοιπο υφιστάμενο εξοπλισμό.
Το έργο θα περατωθεί μέσα σε διάστημα 30 μηνών από την ημερομηνία
έναρξης του έργου, η οποία προβλέπεται να είναι εντός του πρώτου εξαμήνου
του 2019, μετά και την ολοκλήρωση των απαραίτητων αδειοδοτικών
διαδικασιών.
Η υπογραφή της συμφωνίας έλαβε χώρα σε ειδική τελετή στη Λιουμπλιάνα, στις
03.04.2019.
Η νέα μονάδα συμπαραγωγής διπλού καυσίμου (φυσικό αέριο και ελαφρύ
πετρέλαιο), με συνολική ηλεκτρική ισχύ 110MW, αναμένεται να συμβάλει
σημαντικά στην κάλυψη των αναγκών ηλεκτρικής ενέργειας και τηλεθέρμανσης
των πολιτών της Λιουμπλιάνα.
Η αξία της σύμβασης ανέρχεται σε €118 εκατ.
Για περισσότερες πληροφορίες, παρακαλούμε επικοινωνήστε:
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ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε.
H Εταιρεία MYTILINEOS κατέχει ηγετική θέση στους τομείς Μεταλλουργίας, Ηλεκτρισμού
& Φυσικού Αερίου και Ολοκληρωμένων Έργων & Υποδομών. Ιδρύθηκε στην Ελλάδα το
1990, είναι εταιρία εισηγμένη στο Χρηματιστήριο Αθηνών, με ενοποιημένο κύκλο εργασιών
που ξεπερνά τα 1,5 δισ. ευρώ και απασχολεί περισσότερους από 2.900 άμεσους και
έμμεσους εργαζόμενους στην Ελλάδα και το εξωτερικό.
Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφτείτε τη διεύθυνση www.mytilineos.gr | Facebook
| Twitter | YouTube | LinkedIn
Αν δεν θέλετε να λαμβάνετε πλέον Δελτία Τύπου και ενημερώσεις από την MYTILINEOS,
κάντε κλικ εδώ

mytilineos.gr

