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ΧΥΤΑ Μαυροράχης 

• Έναρξη λειτουργίας 6/2008 

• Λειτουργία από τον αρμόδιο ΦΟΔΣΑ 

 

• 4 κυψέλες (A1, A2, A3, A4) 

• Υποδομές σύγχρονου ΧΥΤΑ 

 

• Εξυπηρετεί το σύνολο του Νομού 
Θεσσαλονίκης 

• ~1.400 τόνους απορριμμάτων/ημέρα 

• Διάθεση >6 εκατ. tn Α.Σ.Α. έως σήμερα 



Κατασκευή δικτύων συλλογής & μεταφοράς 
βιοαερίου του ΧΥΤΑ Μαυροράχης 

 

• Σύμβαση με ΦΟΔΣΑ περιφ. Κεντρικής 
Μακεδονίας 9/2017 

 

• Δοκιμαστικές γεωτρήσεις εκτίμησης ανάκτησης 
βιοαερίου (landfill-gas, LFG) 

• Τεχνογνωσία επιστημονικού & τεχνικού 
δυναμικού 

• Resources (Μ.Ε., εξοπλισμός, 
λογισμικό/υπολογιστικά μοντέλα, συνεργασίες) 

 

• Συλλογή, μεταφορά & ελεγχόμενη καύση στον δ. 
πυρσό του ΧΥΤΑ 



Προμήθεια, containerization & F.A.T. Η/Ζ 

• 3 x CHP Jenbacher J416 1.173kWel 

• Συνεργασία >20 έτη με major ευρωπαϊκούς κατασκευαστές κινητήρων βιοαερίου 

 



Κατασκευή Σταθμού Η/Π 

• Έργα Π/Μ 

• Εγκατάσταση Η/Ζ, Η/Μ 
εξοπλισμού, βοηθητικών 
εγκαταστάσεων 

• Ολοκλήρωση δικτύων βιοαερίου 
προς Σταθμό Η/Π 

 

• Κατασκευή διασυνδετικής 
γραμμής μέσης τάσης 19 χλμ. σε 
33 ημέρες! 

 

 

 

 

 

 



Σταθμός Ηλεκτροπαραγωγής 
από το βιοαέριο του ΧΥΤΑ Μαυροράχης 

 

• Έναρξη δοκιμαστικής λειτουργίας 
8/2020 

• Έναρξη κανονικής λειτουργίας 2/2021 

• Εγκατεστημένη ισχύς: 3,52 MWel 

 

up to now: 

• Παραγωγή 61.500 MWh 

• Αποφυγή έκλυσης στην ατμόσφαιρα 
άνω των 28,5 εκατομμυρίων κυβ. 
μέτρων βιοαερίου 

• Μείωση έκλυσης CO2 κατά 290.000 tn 



Τεχνογνωσία στην ενεργειακή αξιοποίηση του βιοαερίου 

• Πρωτοπόρος: 

από το 2001 ηλεκτροπαραγωγή με βιοαέριο 

 

• 33 MW & 4 εγκαταστάσεις στην Ελλάδα 

 

• >200.000 MWh/έτος 

 

• >2.800.000 ώρες λειτουργίας CHP 

 

 



 Με το βλέμμα μπροστά… 

• Βιομεθάνιο 

• Θεσμικό πλαίσιο 

• Κίνητρα vs. ηλεκτροπαραγωγή 

• Τεχνικές προδιαγραφές αερίου από 
Διαχειριστές δικτύων Φ.Α. 

• Σημεία εισόδου/παραλαβής 

• Κόστη συμπίεσης, μεταφοράς, ανάλυσης 
(φασματογραφία και όσμηση) 

 

• Εναλλακτικές 

• bio-LNG/CNG well-to-wheel 

• Αξιοποίηση CO2 



 Ερωτήσεις; 

 

 

Ευχαριστώ πολύ 

για την προσοχή σας! 

 

Χρήστος Χασαπόπουλος 

cchasapopoulos@ellaktor.com 

κιν. 695-8471291 
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