
 
 

∆ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ  
24 Ιανουαρίου 2007  

ΝΕΟ ΕΡΓΟ ΣΤΑΘΜΟΥ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΚΑ ΣΤΟ 
ΠΑΚΙΣΤΑΝ  

ΤΟ ΥΨΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥ ΑΝΕΡΧΕΤΑΙ ΣΤΑ 110 ΕΚ. ΕΥΡΩ  
Τη µελέτη, προµήθεια και θέση σε λειτουργία του σταθµού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας 
ισχύος 220MW ανέλαβε η ΜΕΤΚΑ για λογαριασµό της εταιρείας “ΤΗΕ KARACHI ELECTRIC 
SUPPLY CORPORATION Ltd” (KESC) στο Καράτσι του Πακιστάν.  

Το συµβόλαιο, που υπεγράφη στις 23 Ιανουαρίου 2007 στο Καράτσι του Πακιστάν, προβλέπει 
τµηµατική παράδοση και τµηµατική θέση σε λειτουργία του σταθµού από 30.07.2007 έως 
22.12.2008 οπότε και θα ολοκληρωθεί το έργο.  
Ο σταθµός έχει διάταξη συνδυασµένου κύκλου µε καύσιµο φυσικό αέριο µε εναλλακτική 
πρόβλεψη για καύση πετρελαίου.  
Για το έργο αυτό η ΜΕΤΚΑ συνεργάστηκε µε την General Electric Co., η οποία θα είναι ο 
προµηθευτής των αεροστροβίλων και την “ISTROENERGO GROUP Inc” (IEG) Σλοβακίας, η 
οποία θα είναι ο προµηθευτής του λέβητα ανάκτησης θερµότητας.  
Το ύψος του συµβολαίου ανέρχεται στο ποσό των €110 εκατοµµυρίων.  
Στο σχεδιασµό του σταθµού υπάρχει πρόβλεψη για επέκταση και αύξηση της ισχύος µέχρι τα 
250 MW.  
Επισηµαίνεται η µεγάλη σηµασία της διείσδυσης της ΜΕΤΚΑ σε µια αγορά 160 εκατοµµυρίων 
κατοίκων, όπου το ποσοστό ηλεκτροδότησης δεν ξεπερνά το 60%. Σύµφωνα µε τους 
µετριότερους υπολογισµούς, υπολογίζεται ότι µέσα στην επόµενη δεκαετία θα προστεθούν στο 
υπάρχον σύστηµα 15.500 MW, εκ των οποίων 9.500 MW µε καύσιµο φυσικό αέριο.  
Μεγάλο µέρος από την κατασκευή της θερµικής αυτής ισχύος θα διεκδικήσει η ΜΕΤΚΑ, µε την 
προϋπόθεση της επιτυχούς, και εντός των χρονικών ορίων που έχουν συµφωνηθεί, περάτωσης 
του έργου.  
Η METKA είναι ηγετική βιοµηχανία που δραστηριοποιείται στην Ελλάδα και εξειδικεύεται στην κατασκευή ενεργειακών 
έργων. Αναλαµβάνει γενικές εργολαβίες, έχει δυνατότητες βιοµηχανικής παραγωγής ενεργειακού εξοπλισµού και έχει 
σηµαντική εµπειρία και τεχνογνωσία σε ενεργειακά, περιβαλλοντικά και βιοµηχανικά έργα στην Ελλάδα.  
Για περισσότερες πληροφορίες, παρακαλούµε επικοινωνήστε:  
κα Μαρία Φιλιππή, Τµήµα Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης & Επικοινωνίας Οµίλου, τηλ. 210-6877309, φαξ 
210-6877400, e-mail: maria.philippi@mytilineos.gr 
 
 


