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Η Σωληνουργεία Κορίνθου ανέλαβε σύμβαση από την GAZ-SYSTEM στην Πολωνία 

Η Cenergy Holdings SA ανακοινώνει ότι 
ανατέθηκε στη θυγατρική της Σωληνουργεία 
Κορίνθου, συμβόλαιο από τον Διαχειριστή 
Μεταφοράς Αερίου της Πολωνίας, GAZ-SYSTEM 
SA, που αφορά τον αγωγό φυσικού αερίου 
Gustorzyn - Wronow στην Πολωνία και 
περιλαμβάνει 80 χλμ. επενδυμένων σωλήνων 
χάλυβα 40 ιντσών. 

Η πρόταση της Σωληνουργεία Κορίνθου 
αξιολογήθηκε, μεταξύ άλλων διεθνών και 
Πολωνών κατασκευαστών, ως η πλέον 
συμφέρουσα ενώ η σύμβαση ανέρχεται στα έως 
και 217.192.029,00 PLN συμπεριλαμβανομένης 
της ανοχής ποσότητας και μεταφοράς (περ. 
EUR 47 εκατ.) 

 

Στόχος του έργου είναι η κατασκευή ενός αγωγού φυσικού αερίου υψηλής πίεσης από το Gustorzyn 
στο Wronow, ο οποίος θα επιτρέπει τη μεταφορά αυξημένου όγκου αερίου σε οικισμούς της 
Βαρσοβίας και του Łodz, στο Radom και τα περίχωρα αυτού, καθώς και στις νοτιοανατολικές περιοχές 
της Πολωνίας. 

Η κατασκευή και η επένδυση των σωλήνων θα πραγματοποιηθεί στις εγκαταστάσεις της Σωληνουργεία 
Κορίνθου στη Θίσβη Βοιωτίας.  Οι παραδόσεις προγραμματίζεται να ξεκινήσουν στην Πολωνία στις 
αρχές Απριλίου του 2022 και να ολοκληρωθούν έως τον Αύγουστο του 2022. 

Σχετικά με την GAZ-SYSTEM SA 
 

Η GAZ-SYSTEM S.A. είναι ο διαχειριστής δικτύου φυσικού αερίου της Πολωνίας, με αντικείμενο την 
μεταφορά του σε όλη τη χώρα μέσω του δικτύου της, σε άλλα δίκτυα διανομής και στους τελικούς 
χρήστες που συνδέονται με το σύστημα μεταφοράς. 

Σχετικά με τη Cenergy Holdings 
 

Η Cenergy Holdings είναι μια Βέλγικη εταιρεία συμμετοχών εισηγμένη τόσο στο Χρηματιστήριο των 
Βρυξελλών όσο και στο Χρηματιστήριο των Αθηνών, επενδύοντας σε κορυφαίες βιομηχανικές 
εταιρείες, εστιάζοντας στην αυξανόμενη παγκόσμια ζήτηση μεταφοράς ενέργειας, ανανεώσιμων 
πηγών ενέργειας και μετάδοσης δεδομένων.  Το χαρτοφυλάκιο της Cenergy Holdings αποτελείται 
από την Σωληνουργεία Κορίνθου και την Hellenic Cables, εταιρείες που βρίσκονται στην πρώτη 
γραμμή των αντίστοιχων τομέων ανάπτυξης.  Η Σωληνουργεία Κορίνθου είναι παγκόσμιος ηγέτης 
στην κατασκευή σωλήνων χάλυβα για τον τομέα πετρελαίου και φυσικού αερίου και σημαντικός 
παραγωγός κοίλων τμημάτων χάλυβα για τον κατασκευαστικό τομέα.  Η Hellenic Cables είναι ένας 
από τους μεγαλύτερους παραγωγούς καλωδίων στην Ευρώπη, κατασκευάζοντας καλώδια ισχύος και 
τηλεπικοινωνιών καθώς και υποβρύχια καλώδια για τους προαναφερθέντες τομείς.  Για 
περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την εταιρεία μας, παρακαλώ επισκεφθείτε την ιστοσελίδα μας 
www.cenergyholdings.com. 

http://www.cenergyholdings.com/


 

 


