ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Αθήνα, 15 Απριλίου 2021

Η Σωληνουργεία Κορίνθου ανέλαβε νέο σημαντικό έργο
υποθαλάσσιου αγωγού στην περιοχή της
Ανατολικής Μεσογείου
Η

Σωληνουργεία

Κορίνθου,

κλάδος

σωλήνων

χάλυβα

της

Cenergy

Holdings

ανακοινώνει ότι έχει υπογράψει συμφωνία για την κατασκευή και προμήθεια σωλήνων
χάλυβα με την Israel Natural Gas Lines (INGL), ηγέτη στη διανομή φυσικού αερίου του
Ισραήλ, για το υποθαλάσσιο τμήμα ενός νέου αγωγού φυσικού αερίου υψηλής πίεσης
μεταξύ των πόλεων Ashdod και Ashkelon.

Η Chevron, μετά την εξαγορά της Noble
Energy

και

ως

υποθαλάσσιων
αερίου

διαχειριστής

κοιτασμάτων

Leviathan

και

Tamar,

των

φυσικού
υπέγραψε

συμφωνία με την INGL για την παροχή
υπηρεσιών μεταφοράς φυσικού αερίου.
Το νέο αυτό σύστημα αγωγών, επιπλέον της
επέκτασης

των

υφιστάμενων

γραμμών

διανομής αερίου, θα επιτρέψει στη Chevron
και τους συνεργάτες της να μεταφέρουν έως
και 7 δισεκατομμύρια κυβικά μέτρα φυσικού αερίου ετησίως στην Αίγυπτο.
Η σύμβαση αφορά περίπου 50 χιλιόμετρα σωλήνων LSAW εξωτερικής διαμέτρου 36 ιντσών και
περιλαμβάνει

αντιδιαβρωτική

πραγματοποιηθεί

επένδυση

και

επένδυση

τσιμέντου.

Η

παραγωγή

θα

στις εγκαταστάσεις της Εταιρίας στη Θίσβη, Βοιωτίας εντός του 2021. Η

εγκατάσταση του αγωγού έχει προγραμματιστεί να ξεκινήσει το 2022.
Η ανάθεση αυτή, αποτελεί άλλο ένα σημαντικό ορόσημο που επιβεβαιώνει την ισχυρή θέση της
Σωληνουργεία Κορίνθου στα υποθαλάσσια έργα στην περιοχή της Νοτιοανατολικής Μεσογείου,
και αποτελεί συνέχεια της επιτυχούς ολοκλήρωσης των αγωγών αερίου Leviathan και μεγάλου
βάθους Karish.

Σχετικά με την INGL
Η Israel Natural Gas Lines Ltd. (“INGL”) είναι κρατική εταιρεία, που
ιδρύθηκε το 2004 για την κατασκευή και τη λειτουργία της εθνικής
υποδομής μεταφοράς φυσικού αερίου υψηλής πίεσης. Μετά την
ανακάλυψη σημαντικών κοιτασμάτων φυσικού αερίου στα ανοικτά
των ακτών του Ισραήλ, η ζήτηση για παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας και την ανάπτυξη στον τομέα του
φυσικού αερίου, αυξήθηκε. Η INGL συνεχίζει να αναπτύσσει τον τομέα αυτό, αυξάνοντας την αξιοπιστία
του εθνικού συστήματος μεταφοράς, εξασφαλίζοντας την τακτική παροχή φυσικού αερίου στους πελάτες
της

