Δελτίο Τύπου
Η MYTILINEOS αναλαμβάνει την κατασκευή 3 OCGTs για τη Drax
Αθήνα, Ελλάδα – 30 Μαρτίου 2022 – Η MYTILINEOS (RIC: MYTr.AT,
Bloomberg: MYTIL.GA, ADR: MYTHY US) μέσω του Τομέα Έργων Βιώσιμης
Ανάπτυξης αναλαμβάνει την ανάπτυξη τριών (3) μονάδων παραγωγής
ηλεκτρικής ενέργειας, σε ανοιχτό κύκλο (OCGT) στο Ηνωμένο Βασίλειο.
Ειδικότερα, η MYTILINEOS έχει υπογράψει τις συμβάσεις με τρεις θυγατρικές της
Drax Group plc, της μεγαλύτερης εταιρείας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από
ανανεώσιμες πηγές στο Ηνωμένο Βασίλειο και συγκεκριμένα με τις Hirwaun
Power Limited, Progress Power Limited και Millbrook Power Limited για την
κατασκευή 3 OCGTs με ισχύ περίπου 299 MW το καθένα. Οι σύμβασεις
περιλαμβάνουν τη μελέτη, προμήθεια και κατασκευή (EPC) και των 3 σταθμών,
που θα είναι πανομοιότυποι. Ο εξοπλισμός του κάθε αεριοστρόβιλου θα είναι
Siemens Energy SGT5-4000F.
Κάθε μονάδα ηλεκτροπαραγωγής θα λειτουργεί τοπικά (με εγκατάσταση για
απομακρυσμένη λειτουργία) ως μονάδα αιχμής και θα λειτουργεί έως και 1.500
ώρες ετησίως για να υποστηρίζει το δίκτυο σε περιόδους υψηλής ζήτησης
ηλεκτρικής ενέργειας και κατά τη διάρκεια τυχόν γεγονότων πίεσης.
Και τα 3 OCGTs αναμένεται να τεθούν σε εμπορική λειτουργία εντός του 2024.
Ο Όμιλος Drax ασχολείται με την παραγωγή ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές,
την παραγωγή βιώσιμης βιομάζας και την πώληση ηλεκτρικής ενέργειας από
ανανεώσιμες πηγές σε επιχειρήσεις. Διαχειρίζεται ένα χαρτοφυλάκιο παραγωγής
βιώσιμης βιομάζας, υδροηλεκτρικών και αντληθέντων υδροηλεκτρικών
αποθηκευτικών στοιχείων σε αρκετές τοποθεσίες στην Αγγλία και τη Σκωτία. Η
εταιρεία λειτουργεί επίσης μια παγκόσμια επιχείρηση προμήθειας βιοενέργειας με
εγκαταστάσεις παραγωγής σε 17 εργοστάσια και εγκαταστάσεις στις Ηνωμένες
Πολιτείες και τον Καναδά, παράγοντας πέλλετ συμπιεσμένου ξύλου για δική της
χρήση και για πελάτες στην Ευρώπη και την Ασία.
Αυτό είναι το δεύτερο ενεργειακό έργο για τον Τομέα Έργων Βιώσιμης
Ανάπτυξης της MYTILINEOS στο Ηνωμένο Βασίλειο, καθώς η εταιρεία έχει ήδη
αναλάβει τη μελέτη, προμήθεια και κατασκευή (EPC) μονάδας ενεργειακής
αξιοποίησης απορριμμάτων (Protos Energy Recovery Facility) στο Cheshire της
Αγγλίας, η οποία θα επεξεργάζεται 400.000 τόνους μη ανακυκλώσιμων
απορριμμάτων ετησίως, αποδίδοντας 45 MW στο δίκτυο. Τα έργα θα
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ενδυναμώσουν τη θέση της MYTILINEOS στο Ηνωμένο Βασίλειο, αλλά και στην
Ευρωπαϊκή ενεργειακή αγορά.
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