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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Ο TAP ΑΝΑΘΕΤΕΙ ΣΤΗ ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΕΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ ΣΥΜΒΑΣΗ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΤΟΥ ΧΕΡΣΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΑΓΩΓΟΥ
Η Σωληνουργεία Κορίνθου ανακοινώνει την ανάθεση από το Διαδριατικό Αγωγό
Φυσικού Αερίου (TAP AG) της σύμβασης προμήθειας σωλήνων μεγάλης διαμέτρου,
μήκους περίπου 495 χλμ, για το χερσαίο τμήμα του αγωγού στην Ελλάδα.
Η σύμβαση αφορά συνολικά σε περίπου 270.000 τόνους χαλυβδοσωλήνων,
διαμέτρου 48’’, και απονεμήθηκε στη Σωληνουργεία Κορίνθου, σε συνεργασία με
την Ιαπωνική Marubeni-Itochu Steel, έναν εκ των μεγαλύτερων προμηθευτών
χάλυβα παγκοσμίως, κατόπιν σχετικού διεθνούς διαγωνισμού και αυστηρής
διαδικασίας επιλογής. Οι παραδόσεις των σωλήνων αναμένεται να ξεκινήσουν
εντός του 2016 και να ολοκληρωθούν το 2017.
Η ανάληψη του πολύ σημαντικού αυτού έργου επιβεβαιώνει τη θέση της
Σωληνουργεία Κορίνθου ανάμεσα στους σημαντικότερους προμηθευτές σωλήνων
για τον κλάδο της ενέργειας παγκοσμίως. Επιπλέον, αυξάνεται σημαντικά το
ανεκτέλεστο υπόλοιπο των εργασιών της, ενισχύοντας έτσι τις θετικές προοπτικές
και για τις επόμενες χρήσεις, ενώ αποδεικνύεται με εμφατικό τρόπο η επίτευξη του
μεσοπρόθεσμου στρατηγικού στόχου της Σωληνουργεία Κορίνθου για τη
συμμετοχή της στα μεγάλα ενεργειακά έργα και έργα υποδομής της
Νοτιοανατολικής Μεσογείου.
Δεδομένης της σημασίας, του μεγέθους και της διάρκειας υλοποίησης του
αναληφθέντος έργου, ξεχωριστή αναφορά πρέπει να γίνει στις θετικές συνέπειες
που αναμένεται να έχει αφενός για την τοπική κοινωνία και οικονομία της Θίσβης,
Βοιωτίας, όπου βρίσκονται οι παραγωγικές εγκαταστάσεις της Εταιρίας, και
αφετέρου στην υψηλή προστιθέμενη αξία που αναμένεται να προσδώσει στην
Ελληνική οικονομία γενικότερα.
Σχετικά με τη Σωληνουργεία Κορίνθου Α.Ε. (www.cpw.gr)

Η Σωληνουργεία Κορίνθου είναι ένας από τους σημαντικότερους παραγωγούς
χαλυβδοσωλήνων, διεθνώς, οι οποίοι χρησιμοποιούνται σε έργα ενέργειας και ειδικότερα για
τη μεταφορά υγρών και αερίων καυσίμων και ένας σημαντικός προμηθευτής του κλάδου
κατασκευών για κοίλες δοκούς μεγάλων διαστάσεων. Με ιστορία σχεδόν μισού αιώνα,
τεχνολογική υπεροχή, σημαντικές επενδύσεις σε σύγχρονο εξοπλισμό και φιλοσοφία
επιδίωξης της αριστείας, η Σωληνουργεία Κορίνθου είναι ένας αξιόπιστος προμηθευτής όλων
των μεγάλων εταιριών πετρελαίου και φυσικού αερίου, καθώς και των διεθνών
κατασκευαστικών εταιριών με μεγάλη εμπειρία στην υλοποίηση έργων υψηλών
προδιαγραφών σε όλο τον κόσμο.

Σχετικά με τον Διαδριατικό Αγωγό Φυσικού Αερίου (TAP)

Ο αγωγός TAP θα μεταφέρει φυσικό αέριο από το γιγαντιαίο κοίτασμα Shah Deniz II στο
Αζερμπαϊτζάν προς την Ευρώπη. Ο 878 χλμ. μήκους αγωγός θα συνδεθεί με τον αγωγό
Trans Anatolian Pipeline (TANAP) στους Κήπους στα ελληνοτουρκικά σύνορα, και θα
διασχίζει την Ελλάδα, την Αλβανία και την Αδριατική θάλασσα, προτού εξέλθει στην ξηρά
στη Nότιo Ιταλία.Η όδευση του TAP μπορεί να διευκολύνει την προμήθεια φυσικού αερίου
σε αρκετές χώρες της Νοτιοανατολικής Ευρώπης, συμπεριλαμβανομένης της Βουλγαρίας,
της Αλβανίας, της Βοσνίας-Ερζεγοβίνης, του Μαυροβουνίου, της Κροατίας κ.ά. Η
προσγειάλωση του TAP στις ακτές της Ιταλίας παρέχει πολλαπλές δυνατότητες για
περαιτέρω μεταφορά φυσικού αερίου της Κασπίας σε μερικές από τις μεγαλύτερες
ευρωπαϊκές αγορές, όπως είναι η Γερμανία, η Γαλλία, το Ηνωμένο Βασίλειο, η Ελβετία και η
Αυστρία.
Ο TAP θα προωθήσει την οικονομική ανάπτυξη και τη δημιουργία θέσεων
εργασίας κατά μήκος της διαδρομής του αγωγού∙ θα αποτελέσει σημαντική πηγή άμεσων
ξένων επενδύσεων, και δεν εξαρτάται από επιδοτήσεις ή επιχορηγήσεις. Με τις πρώτες
πωλήσεις αερίου προς τη Γεωργία και την Τουρκία να προβλέπονται για τα τέλη του 2018,
οι πρώτες παραδόσεις στην Ευρώπη θα ακολουθήσουν γύρω στις αρχές του 2020.Στο
μετοχικό κεφάλαιο του ΤΑΡ μετέχουν οι εταιρείες: BP (20%), SOCAR (20%), Statoil (20%),
Fluxys (19%), Enagás (16%) και Axpo (5%).

