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Πρόσκληση εκδήλωση ενδιαφέροντος για το 5ο στάδιο κατασκευής του Πάρκου Ηλιακής ενέργειας  
Mohammed bin Rashid Al Maktoum στο Ντουμπάι 

 
Αρχή Ηλεκτρισμού και Υδάτων Εμιράτου Ντουμπάι (Dubai Electricity and Water Authority –DEWA), 
ανεκοίνωσε, χθες, πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την κατασκευή, λειτουργία και 
εκμετάλλευση ηλιακού εργοστασίου παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, δυναμικότητος 900ΜW, οποίο 
αποτελεί το πέμπτο στάδιο εγκαταστάσεων του ηλιακού πάρκου Mohammed bin Rashid Al Maktoum. 
 

Απευθύνεται σε ανεξάρτητες εταιρείες ηλεκτρικής ενέργειας οποίες θα αναλάβουν την χρηματοδότηση 
του έργου, για το οποίο δεν έχουν ανακοινωθεί λεπτομέρειες και τεχνικές προδιαγραφές. 
 

Προηγούμενες πρώτη και δεύτερη μονάδες εν θέματι ηλιακού πάρκου,  αποτελούμενες από 
συστοιχίες φωτοβολταϊκών πινάκων δυναμικότητος 13 ΜW και 200MW αντιστοίχως έχουν ενταχθεί 
στο σύστημα ήδη από το 2013 και 2017. Η τρίτη μονάδα φωτοβολταϊκών, δυναμικότητος 800 ΜW 
αναμένεται παραδοθεί σε πλήρη λειτουργία εντός του 2020. Τέταρτο στάδιο, δυναμικότητος 950 ΜW 
αποτελεί υβριδικό συνδυασμό εγκαταστάσεων παραβολικών κατόπτρων (600ΜW), ηλιακού πύργου 
(100MW) και φωτοβολταικών πινάκων ισχύος 600 MW, 100 MW και 250 MW αντιστοίχως, αναμένεται 
τεθεί σε λειτουργία, σταδιακώς, αρχής γενομένης τέλη 2020.  
 

Ειδικώτερα: 
 

 Η πρώτη μονάδα (13MW) χρηματοδοτήθηκε από κρατικούς πόρους και συνεισφέρει στην μείωση 
των εκπομπών άνθρακος κατά 15.000 Τ ετησίως. Οι υπόλοιπες χρηματοδοτούνται από 
αναδόχους κοινοπραξίες ανεξαρτήτων εταιρειών ηλεκτρικής ενέργειας (Independent Power 
Producers-IPP) 

 Η δεύτερη μονάδα φωτοβολταϊκών (200MW) ανατεθείσα σε κοινοπραξία Σαουδαραβικής ACWA 
Power και Ισπανικής TSK, αντιστοιχεί σε μείωση εκπομπών άνθρακος 214.000 Τ ετησίως.   

 Η τρίτη μονάδα κατασκευάζεται από κοινοπραξία οποίας ηγείται Εμιρατινή MASDAR, 
λειτουργικός βραχίονας ΑΠΕ της κρατικής Mubada Development Company του Αμπου Ντάμπι.  

 Η τέταρτη μονάδα υβριδικής τεχνολογίας ανετέθη στην κοινοπραξία Σαουδαραβικής ACWA 
Power, με κρατικό επενδυτικό Ταμείο Κίνας Silk road Fund και εισηγμένη σε Χρηματιστήριο 
Σαγκάης Shanghai Electric. 

 

 

mailto:ecocom-dubai@mfa.gr
http://www.agora.mfa.gr/ae53


Hellenic Trade Centre, P.O. Box 7706, Dubai, U.A.E., tel: 00971 4 2272106, fax: 00971 4 2272253, 
email: ecocom-dubai@mfa.gr  url: www.agora.mfa.gr  

Η συνολική επένδυση για την κατασκευή του ηλιακού πάρκου Mohammed bin Rashid Al Maktoum, 
δυναμικότητος 5.000 ΜW έως το έτος 2030, προϋπολογίζεται σε 50 δις Ντίρχαμ ή 12,5 δις ευρώ. Με 
την ένταξη των ανωτέρω α’ β’ και γ’ μονάδων στο σύστημα ηλεκτροπαραγωγής το έτος 2020, 
υπολογίζεται ότι το μερίδιο καθαρής ενέργειας στο Εμιράτο του Ντουμπάι θα ανέλθει σε 7% της 
συνολικής κατανάλωσης. Βάσει μακροπροθέσμου προγράμματος, η DEWA δαπανά 8δις Ντίρχαμ 
ετησίως σε έργα καθαρής ενέργειας προκειμένου επιτύχει στόχο εγκατεστημένης ισχύος 42,000MW 
ηλεκτροπαραγωγής από ΑΠΕ έως το 2050. 
 
Προγράμματα έργων ΑΠΕ στο Ντουμπάι προγραμματίζεται ότι θα συμβάλλουν κατά 25% στην 
συνολική παραγωγή ηλεκτρισμού των ΗΑΕ έως το 2030, ενώ προβολή μεριδίου καθαρής ενέργειας 
εν σχέσει με συμβατικές υπολογίζεται σε 75% έναντι 25% έως το έτος 2050.  
 
Εις ό,τι αφορά τα ΗΑΕ, στρατηγικοί στόχοι ‘Energy Strategy 2050’ περιλαμβάνουν, εν σχέσει με 
αφετηρία 2017, μείωση εκπομπών αερίου κατά 70% και αύξηση του μεριδίου καθαρών πηγών σε 
εθνικό ενεργειακό  μείγμα από 25% σε 50% μέσω δημοσίων επενδύσεων συνολικού ύψους 600 δις 
Ντίρχαμ.  
 
 

 Ντουμπάι, 3 Μαρτίου 2019 
Ο Προϊστάμενος 

Χρήστος Γ. Σταμπουλόπουλος 
Σύμβουλος Ο.Ε.Υ. A’ 
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