Δελτίο Τύπου
Η MYTILINEOS είναι ο ανάδοχος του έργου «Tutly» για την Total Eren
Αθήνα, Ελλάδα - 8 Ιουνίου 2021 - Η MYTILINEOS (RIC: MYTr.AT, Bloomberg:
MYTIL.GA, ADR: MYTHY US) μέσω του Τομέα Ανάπτυξης Ανανεώσιμων Πηγών
& Αποθήκευσης Ενέργειας (RSD), ανακοινώνει ότι επιλέχθηκε από την Total Eren
για τη Μελέτη, Προμήθεια και Κατασκευή (EPC) του φωτοβολταϊκού πάρκου
«Tutly» στο Ουζμπεκιστάν.
Το «Tutly» ισχύος 131,35 MWp, βρίσκεται ανατολικά της πόλης της Σαμαρκάνδης
και αναπτύχθηκε από την γαλλική Total Eren, έναν κορυφαίο ανεξάρτητο
παραγωγό ενέργειας, από ανανεώσιμες πηγές (IPP) (κυρίως φωτοβολταϊκά και
αιολικά). Είναι ένα από τα πρώτα φωτοβολταϊκά έργα στη χώρα και είναι
απαραίτητο για την κάλυψη των αυξανόμενων ενεργειακών αναγκών της
ευρύτερης περιοχής και την υποστήριξη των εθνικών στόχων για ηλεκτρική
ενέργεια με χαμηλές εκπομπές άνθρακα. Η κατασκευή έχει ήδη ξεκινήσει και ο
σταθμός παραγωγής ενέργειας αναμένεται να ξεκινήσει να τροφοδοτεί το δίκτυο
στο τέλος του 2021.
Συγκεκριμένα, ο Τομέας RSD ανέλαβε το έργο «με το κλειδί στο χέρι» που
περιλαμβάνει τον τεχνικό σχεδιασμό, την προμήθεια εξοπλισμού και την
εγκατάσταση της φωτοβολταϊκής μονάδας και του υποσταθμού υψηλής τάσης. Η
τεχνολογία που χρησιμοποιείται αποτελείται από ένα σύστημα μεταλλικής βάσης
κινούμενου άξονα (3.644 ιχνηλάτες), μετατροπείς στοιχειοσειράς (625
μετατροπείς) και ηλιακούς συλλέκτες διπλής όψης (περίπου 295.000 τεμ). Η
σύνδεση σε δίκτυο πραγματοποιείται μέσα από γραμμή υψηλής τάσης 220 KV
μέσω ενός υποσταθμού υψηλής τάσης 35 KV/220 KV, που περιλαμβάνει
ενισχυμένους μετασχηματιστές ισχύος 2x100 MVA.
Μόλις ολοκληρωθεί, η μονάδα παραγωγής ενέργειας αναμένεται να παράγει
270 GWh ετησίως, αρκετές για να καλυφθούν οι ανάγκες περίπου 140.000 ατόμων
στο Ουζμπεκιστάν, μειώνοντας παράλληλα τις εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα
(CO2) κατά περίπου 160.000 τόνους ετησίως.
Αυτό είναι το 3ο έργο του Τομέα RSD στην Κεντρική Ασία. Τα άλλα δύο έργα που
βρίσκονται στο Καζακστάν (τα φωτοβολταϊκά πάρκα «Nomad» 28 MWP και «M-
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KAT» 100 MWP), πραγματοποιήθηκαν επίσης για λογαριασμό της Total Eren,
γεγονός που καταδεικνύει ότι η Εταιρεία θεωρείται πλέον αξιόπιστος συνεργάτης.

για περισσότερες πληροφορίες παρακαλούμε επικοινωνήστε:
κα. Αντιγόνη Φάκου: Γραφείο Τύπου ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Τηλ. 210-6877346 | Fax 210-6877400 |
E-mail: Antigoni.Fakou@mytilineos.gr.

MYTILINEOS:
H Εταιρεία MYTILINEOS κατέχει ηγετική θέση στους τομείς Μεταλλουργίας, Ηλεκτρικής
Ενέργειας & Φυσικού Αερίου, Ανάπτυξης Ανανεώσιμων Πηγών & Αποθήκευσης Ενέργειας και
Έργων Βιώσιμης Ανάπτυξης. Ιδρύθηκε στην Ελλάδα το 1990, είναι εταιρεία εισηγμένη στο
Χρηματιστήριο Αθηνών, με ενοποιημένο κύκλο εργασιών που ξεπερνά τα 1,9 δισ. ευρώ και
απασχολεί περισσότερους από 3.850 άμεσους και έμμεσους εργαζόμενους στην Ελλάδα και
το εξωτερικό.
www.mytilineos.gr | Facebook | Twitter | YouTube | LinkedIn
TOTAL EREN:
Η Total Eren που ιδρύθηκε το 2012 από τον Πάρη Μουράτογλου και τον David Corchia,
αναπτύσσει, χρηματοδοτεί, κατασκευάζει και εκμεταλλεύεται ηλεκτροπαραγωγικές μονάδες
από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας (ηλιακή, αιολική, υδροηλεκτρική), με ισχύ άνω των
3.300 MW, σε λειτουργία ή υπό κατασκευή, παγκοσμίως. Μέσω συνεργασιών με τοπικούς
developers, η Total Eren αναπτύσσει αυτή τη στιγμή πολυάριθμα ενεργειακά έργα σε χώρες
και περιοχές όπου οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας αποτελούν μια οικονομικά βιώσιμη
απάντηση στην αυξανόμενη ζήτηση ενέργειας, όπως στην Ανατολική Ευρώπη, την Κεντρική
και Δυτική Ασία, στη Λατινική Αμερική και στην Αφρική. Στόχος της είναι να επιτευχθεί συνολική
καθαρή εγκατεστημένη ισχύς άνω των 5 GW έως το 2022. Από τον Δεκέμβριο του 2017, η
TotalEnergies (γνωστή παλαιότερα ως Total S.A.), η μεγαλύτερη εταιρεία ενέργειας, συμμετέχει
ως μέτοχος της Total Eren.
Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφθείτε τη σελίδα www.total-eren.com.
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