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ΤΠΟΓΡΑΦΗ  ΤΜΒΑΗ ΣΗΝ ΑΓΙΑ ΠΔΣΡΟΤΠΟΛΗ 

 

 

Η εηαηξεία ΔΛΛΑΚΣΩΡ ελεκεξώλεη ην επελδπηηθό θνηλό όηη ππεγξάθε 

ζήκεξα ζύκβαζε παξαρώξεζεο κεηαμύ ηεο Κπβέξλεζεο ηεο Αγίαο 

Πεηξνύπνιεο θαη ηεο θνηλνπξαμίαο ΑΚΣΩΡ ΑΣΔ - ΑΚΣΩΡ 

ΠΑΡΑΧΩΡΗΔΙ ΑΔ - ΗΛΔΚΣΩΡ ΑΔ γηα ηε Μειέηε, Καηαζθεπή, 

Χξεκαηνδόηεζε, Λεηηνπξγία θαη πληήξεζε εξγνζηαζίνπ επεμεξγαζίαο 

απνξξηκκάησλ ζηελ πεξηνρή Yanino ηεο επαξρίαο Λέληγθξαλη ηεο Αγίαο 

Πεηξνύπνιεο . 

Σν ύςνο ηεο επέλδπζεο αλέξρεηαη ζε 300 εθαη. επξώ, ν ρξόλνο 

θαηαζθεπήο είλαη 4 ρξόληα, ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ απαηηνύκελνπ 

ρξόλνπ αδεηνδόηεζεο θαη δνθηκαζηηθήο ιεηηνπξγίαο, θαη ε παξαρώξεζε 

ζα δηαξθέζεη 30 ρξόληα.  

Σν εξγνζηάζην ζα επεμεξγάδεηαη 350.000 ηόλνπο ζύκκηθησλ  

απνξξηκκάησλ αλά έηνο. 

Η ζπλνιηθή έθηαζε ηνπ εξγνζηαζίνπ είλαη πεξίπνπ 70 ζηξέκκαηα.  

Η Κπβεξλήηεο ηεο Αγίαο Πεηξνύπνιεο θα Βαιεληίλα Μαηβηγηέλθν, 

ππέγξαςε ηε ζύκβαζε ηνλίδνληαο όηη “ν ειιεληθόο όκηινο θέξδηζε ην 

ζρεηηθό δηαγσληζκό γηαηί ε πξόηαζή ηνπ είρε ζαθή ππεξνρή ζηα ζέκαηα 

νηθνινγίαο πνπ απνηεινύζαλ βαζηθή απαίηεζε ηεο ξσζηθήο 

Κπβέξλεζεο.” 

Ο Γηεπζύλσλ ύκβνπινο ηεο ΔΛΛΑΚΣΩΡ, Λεσλίδαο Μπόκπνιαο, ζην 

πιαίζην ηεο ππνγξαθήο ηεο ύκβαζεο ηόληζε όηη “ην έξγν πνπ αξρίδνπκε 

λα πινπνηνύκε ζήκεξα, είλαη ην πξώην ΓΙΣ ζηε δηαρείξηζε απνβιήησλ 

ζηε Ρσζηθή Οκνζπνλδία. Χξεζηκνπνηεί ηηο πην πξνεγκέλεο θαη 

εμειηγκέλεο ζπκβαηηθέο θαη ρξεκαηννηθνλνκηθέο δνκέο,  ζπγθξίζηκεο κε 

ηα ηειεπηαία δηεζλή πξόηππα ηεο αγνξάο Παξαρσξήζεσλ. Καηά 

ζπλέπεηα, ην έξγν καο πξέπεη, θαη ζα απνηειέζεη, ζεκείν αλαθνξάο γηα 

κειινληηθά έξγα, ζε πνιινύο ηνκείο θαη ζε πνιιέο άιιεο πεξηνρέο ηεο 

Ρσζηθήο Οκνζπνλδίαο.  

Η εηαηξεία καο δεζκεύεηαη  λα πινπνηήζεη ην έξγν επηηπρώο θαη λα ην 

θάλεη ζεκείν αλαθνξάο γηα ηέηνηα κειινληηθά έξγα.  

Παξέρνπκε ζηελ πόιε κηα νινθιεξσκέλε state-of-the-art ηερληθή ιύζε 

πνπ ηθαλνπνηεί ηα πην απζηεξά πεξηβαιινληηθά θξηηήξηα. Πξνζθέξνπκε 

ζηνπο πνιίηεο ηεο Αγίαο Πεηξνύπνιεο απμεκέλα θνηλσληθά νθέιε κέζσ 

ηεο βειηηζηνπνίεζεο ηεο αλαθύθισζεο θαη ηεο ειαρηζηνπνίεζεο ησλ 

εθπνκπώλ δηνμεηδίνπ ηνπ άλζξαθα.  



Η ζεκεξηλή εθδήισζε ζεκαηνδνηεί ηελ έλαξμε κηαο ηζρπξήο, 

καθξνρξόληαο ζπλεξγαζίαο κεηαμύ ηεο θπβέξλεζεο ηεο Αγίαο 

Πεηξνύπνιεο θαη ηεο εηαηξείαο καο. Η ππνγξαθή ηεο ζύκβαζεο 

παξαρώξεζεο ζεκαίλεη όηη ε Αγία Πεηξνύπνιε, ε πξσηνπόξνο ξσζηθή 

πόιε, θαη ν όκηινο ηεο ΔΛΛΑΚΣΩΡ, ν κεγαιύηεξνο όκηινο θαηαζθεπώλ, 

παξαρσξήζεσλ θαη πεξηβαιινληηθήο δηαρείξηζεο ζηελ Διιάδα, ζα 

εξγάδεηαη ζε ζηελή ζπλεξγαζία γηα ηα επόκελα 30 ρξόληα. Θεσξώ όηη 

απηή ηε καθξνπξόζεζκε δέζκεπζε, απνηειεί θπζηθή ζπλέρεηα ησλ βαζηά 

ξηδσκέλσλ δεζκώλ κεηαμύ ηεο Ρσζίαο θαη ηεο Διιάδαο.” 

 

Σν εξγνζηάζην ζα πεξηιακβάλεη κνλάδα κεραληθήο αλαθύθισζεο θαη 

νπηηθώλ δηαρσξηζκώλ ησλ πιηθώλ (πιαζηηθώλ ΡΔΣ, ΡΔ, ΡΡ, θίικ, 

ραξηηνύ, γπαιηνύ, ζηδήξνπ θαη αινπκηλίνπ) ζε πνζνζηό πνπ ππεξβαίλεη 

ην 22% ηεο πνζόηεηαο ησλ απνξξηκκάησλ πνπ ηξνθνδνηνύληαη πξνο 

επεμεξγαζία. 

Σν νξγαληθό θιάζκα ησλ απνξξηκκάησλ ζα μεξαίλεηαη θαη ζα 

ζηαζεξνπνηείηαη. Σν πξντόλ απηήο ηεο επεμεξγαζίαο ζα είλαη πςειήο 

θαζαξόηεηνο  βηνκάδα,  κε πνζνζηό αλαλεώζηκσλ πιηθώλ πνπ ζα 

ππεξβαίλεη ην 90%, ε νπνία ζα αμηνπνηείηαη ζεξκηθά πξνο παξαγσγή 

ειεθηξηθήο ελέξγεηαο θαη ζεξκόηεηαο. Ο ζηαζκόο παξαγσγήο ειεθηξηθήο 

ελέξγεηαο ζα έρεη νλνκαζηηθή ηζρύ 14 ειεθηξηθά MW θαη ζα θαζηζηά 

ελεξγεηαθά απηνδύλακε ηελ ιεηηνπξγία ηνπ εξγνζηαζίνπ επεμεξγαζίαο. 

Μέξνο ηεο παξαγόκελεο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο θαη ηνπ δεζηνύ λεξνύ ζα 

δηαηίζεληαη ζηα δίθηπα ηεο πόιεο. Η παξαγόκελε βηνκάδα πξνο 

ελεξγεηαθή αμηνπνίεζε  αλέξρεηαη ζε πεξίπνπ 48% ηεο πνζόηεηαο ησλ 

απνξξηκκάησλ, πνπ ηξνθνδνηνύληαη πξνο επεμεξγαζία.  

Σν εξγνζηάζην ζα είλαη εθνδηαζκέλν κε ζύζηεκα θαζαξηζκνύ ησλ πγξώλ 

απνβιήησλ, κε ζπζηήκαηα απόζκεζεο θαη απνθνλίσζεο, ε δε πνηόηεηα 

ησλ θαπζαεξίσλ από ηνλ ζηαζκό θαύζεο ηεο βηνκάδαο ζα πιεξνί ηα όζα 

θαζνξίδνληαη από ηελ ζρεηηθή επξσπατθή νδεγία.  


