ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Βρυξέλλες, 5 Οκτωβρίου 2022
Η Hellenic Cables αναλαμβάνει σύμβαση «με το κλειδί στο χέρι» export καλωδίων για το έργο
Ostwind 3
Η Cenergy Holdings ανακοινώνει πως η Hellenic Cables, ο τομέας καλωδίων της, υπέγραψε σύμβαση
«με το κλειδί στο χέρι» με την 50Hertz, σημαντικό διαχειριστή του ευρωπαϊκού συστήματος μεταφοράς
ενέργειας, για ένα σύστημα export καλωδίων 220 kV για το έργο Ostwind 3 στη Γερμανία.
Το Ostwind 3 θα συνδέσει ένα τμήμα της οριοθετημένης περιοχής του αιολικού πάρκου Windanker με
το γερμανικό δίκτυο μεταφοράς υπερυψηλής τάσης. Με τη σύνδεση του αιολικού πάρκου Windanker,
θα διατεθεί στο γερμανικό δίκτυο πράσινη ενέργεια ισχύος 300 MW, η οποία θα είναι ικανή να
τροφοδοτήσει περίπου 260.000 νοικοκυριά.
Το αντικείμενο της σύμβασης περιλαμβάνει τον σχεδιασμό, την προμήθεια, την παράδοση, την
αποθήκευση, την εγκατάσταση, τη σύνδεση, τον τερματισμό, τη δοκιμή και τη θέση σε λειτουργία ενός
υποβρύχιου export καλωδίου μήκους 105 χλμ. (220kV), καθώς και χερσαίου export καλωδίου (220kV)
μήκους 13,5 χλμ., καλωδίων πλατφόρμας (220kV) μήκους 2 χλμ. και καλωδίων πλατφόρμας (66kV)
μήκους 2 χλμ.
Τα καλώδια θα κατασκευαστούν στο καθετοποιημένο, υπερσύγχρονο εργοστάσιο υποβρυχίων
καλωδίων της Hellenic Cables στην Κόρινθο, και στο εργοστάσιο κατασκευής υπογείων καλωδίων
υψηλής τάσης στη Θήβα. Το έμπειρο προσωπικό υψηλής εξειδίκευσης καθώς και οι βέλτιστες
πρακτικές εργασίας και στις δύο εγκαταστάσεις συνιστούν εγγύηση για την παράδοση προϊόντων και
υπηρεσιών υψηλής ποιότητας. Η παραγωγή των καλωδίων θα έχει ολοκληρωθεί μέχρι τον Οκτώβριο
του 2024 ενώ η παράδοση μέχρι το 2025.
Ο κ. Αλέξης Αλεξίου, Διευθύνων Σύμβουλος της Cenergy Holdings και της Hellenic Cables, σχολίασε:
«Στην Hellenic Cables είμαστε ενθουσιασμένοι που συμβάλλουμε στην ενεργειακή μετάβαση της
Γερμανίας, ειδικά σε αυτούς τους δύσκολους καιρούς. Είμαστε έτοιμοι να προσφέρουμε αξιόπιστα και
βιώσιμα προϊόντα και λύσεις στους πελάτες μας, θέτοντας τα θεμέλια για την ενεργειακή μετάβαση της
Ευρώπης με βάση τα κριτήρια βιώσιμης ανάπτυξης.»
Σχετικά με τη Cenergy Holdings
Η Cenergy Holdings είναι μια Βελγική 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.

