
 
 

Σχετικά με την Intrakat 
Η INTRAKAT ιδρύθηκε το 1987 και ανήκει στον όμιλο εταιρειών της INTRACOM HOLDINGS. Είναι εισηγμένη από το 
2001 στο Χρηματιστήριο Αθηνών, κατέχει εργοληπτικό πτυχίο 7ης τάξης ΜΕΕΠ και το 2005 συγχωνεύθηκε με την 
εταιρεία μεταλλικών κατασκευών Intramet. Η INTRAKAT αξιοποιώντας τη πολύχρονη εμπειρία της υλοποιεί σύγχρονα 
έργα υψηλής τεχνογνωσίας και εξειδίκευσης στους τομείς των τεχνικών έργων (οικοδομικών – υποδομής), του 
περιβάλλοντος και των Α.Π.Ε., της τεχνολογίας και των τηλεπικοινωνιακών υποδομών, της ενέργειας, των 
βιομηχανικών εγκαταστάσεων, των μεταλλικών κατασκευών, της αξιοποίησης ακινήτων και του φυσικού αερίου στην 
Ελλάδα και το εξωτερικό.  
Πληροφορίες για θέματα Τύπου 
Ιωάννα Παπαβασιλείου, Τμήμα Επικοινωνίας INTRAKAT 
T: 21–06674646  E: ipapav@intrakat.gr   Web: www.intrakat.com         
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ΔΔΕΕΛΛΤΤΙΙΟΟ  ΤΤΥΥΠΠΟΟΥΥ  
  

ΤΗΝ ΠΡΩΤΗ ΜΕΓΑΛΗ ΕΠΕΝΔΥΣΗ ΣΤΗΝ ΑΙΟΛΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 
ΕΓΚΑΙΝΙΑΣΕ Ο ΟΜΙΛΟΣ INTRAKAT - ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΑΙΟΛΙΚΟ 

ΠΑΡΚΟ ΙΣΧΥΟΣ 21 MW  
 

 

Παιανία, Πέμπτη 23 Οκτωβρίου 2014 –  Παρουσία πλήθους εκπροσώπων της 

περιφέρειας και της τοπικής αυτοδιοίκησης καθώς και στελεχών του Ομίλου 

INTRAKAT αλλά και της μητρικής εταιρείας INTRACOM HOLDINGS, 

πραγματοποιήθηκε την προηγούμενη εβδομάδα η τελετή εγκαινίων του Αιολικού 

Πάρκου της εταιρίας Α. ΚΑΤΣΕΛΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε. του Ομίλου INTRAKAT.  

Το αιολικό πάρκο ισχύος 21 MW στον Κιθαιρώνα του Νομού Βοιωτίας, αποτελεί την 

πρώτη μεγάλη επένδυση του Ομίλου INTRAKAT στον τομέα της αιολικής ενέργειας. 

Αποτελείται από επτά ανεμογεννήτριες τύπου Ε-82 της γερμανικής εταιρείας 

ENERCON ισχύος 3,0MW η κάθε μια. Λειτουργεί ως αυτόνομη μονάδα παραγωγής 

ενέργειας ενώ παράλληλα έχει συναφθεί με την ΔΕΗ αποκλειστική συμφωνία 

πώλησης για περίοδο 20 ετών, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία η οποία 

εξασφαλίζει το ανταποδοτικό τέλος καθώς και την δέσμευση για  πώληση της 

παραγόμενης ενέργειας στη ΔΕΗ.  

Το συνολικό ύψος της επένδυσης ανήλθε στα 30 εκατ. ευρώ περίπου και καλύφθηκε 

από ίδια κεφάλαια και τραπεζικό δανεισμό. Το έργο δεν λαμβάνει κρατική 

επιχορήγηση. Το πάρκο κατασκευάστηκε  εξολοκλήρου από την INTRAKAT ως έργο 

με το «κλειδί στο χέρι» (turn key project). 

Στόχος του Ομίλου είναι να ενισχύσει σταδιακά το επενδυτικό χαρτοφυλάκιο του στις 

Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (ΑΠΕ), που προσφέρουν προοπτικές ανάπτυξης, καθώς 

 βάσει Κανονισμών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του εθνικού σχεδίου δράσης, μέχρι 

το 2020 η Ελλάδα πρέπει να παράγει 20% της συνολικής της ενέργειας, από πηγές 

φιλικές προς το περιβάλλον. 

 


