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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
''ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ Η ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ''

Με ιδιαίτερη χαρά παρευρέθηκα στις εγκαταστάσεις της ΜΕΒΓΑΛ, όπου ολοκληρώθηκε
η τροφοδότηση της γαλακτοβιομηχανίας με φυσικό αέριο. Ως Διοίκηση του Δήμου
Χαλκηδόνος, προσπαθούμε για την επέκταση του δικτύου διανομής φυσικού αερίου, σ'
όλη την έκταση του Δήμου μας. Πρόσφατα παραχωρήσαμε και δεύτερο αγροτεμάχιο
για να εγκατασταθεί 2ος σταθμός αποσυμπίεσης και διανομής, για τις ανάγκες
επέκτασης του δικτύου φυσικού αερίου στα ΚΟΥΦΑΛΙΑ, ενώ σύντομα θα ξεκινήσει η
κατασκευή δικτύου στην περιοχή του ΑΓΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ και στη ΧΑΛΚΗΔΟΝΑ.
Η ΕΔΑ-ΘΕΣΣ για τα παραπάνω, εξέδωσε το παρακάτω δελτίο τύπου:
''Ολοκληρώθηκε η τροφοδότηση της γαλακτοβιομηχανίας «ΜΕΒΓΑΛ Α.Ε», την
Παρασκευή 26.06.2020 στα Κουφάλια Θεσσαλονίκης από την ΕΔΑ ΘΕΣΣ. Στις
εγκαταστάσεις του εργοστασίου παρευρέθηκαν ο Δήμαρχος Χαλκηδόνος, κ. Σταύρος
Αναγνωστόπουλος, ο Διευθυντής Ανάπτυξης Αγοράς Φυσικού Αερίου, κ. Μιχάλης
Στεργιόπουλος, στελέχη και τεχνικό προσωπικό της ΕΔΑ ΘΕΣΣ, όπου τους υποδέχθηκε
ο Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος της ΜΕΒΓΑΛ, κ. Κωνσταντίνος Παπαδόπουλος –
Χατζάκος, με τους συνεργάτες του.
Η ΜΕΒΓΑΛ, με 70 χρόνια παρουσίας στην ελληνική αγορά και έντονη εξαγωγική
δραστηριότητα σε περισσότερες από 30 χώρες, ενισχύει την οικονομία επενδύοντας σε
νέες τεχνολογίες και αναπτύσσοντας συνεργασίες σε όλη την Ελλάδα. Με την έναρξη
της τροφοδοσίας των εγκαταστάσεων της βιομηχανίας με φυσικό αέριο, καλύπτεται
σημαντικό μέρος των ημερήσιων αναγκών της παραγωγικής δραστηριότητας, ενώ
προοδευτικά το επόμενο διάστημα θα ικανοποιηθεί πλήρως το σύνολο των
απαιτήσεών της που ανέρχονται σε ~3.000.000 Nm3 ετησίως.

Ο Δήμαρχος Χαλκηδόνος κ. Αναγνωστόπουλος δήλωσε ιδιαίτερα ικανοποιημένος,
καθώς συνεχίζεται στον Δήμο η ανάπτυξη του Δικτύου Διανομής φυσικού αερίου από
την ΕΔΑ ΘΕΣΣ, όπως επίσης και οι συνδέσεις των νοικοκυριών και των επιχειρήσεων.
Συμπλήρωσε επιπλέον ότι, η τροφοδοσία της ΜΕΒΓΑΛ από την ΕΔΑ ΘΕΣΣ, ενισχύει
περαιτέρω την οικονομία στην περιοχή και θα επιφέρει περιβαλλοντικά οφέλη για τους
πολίτες του Δήμου. Ταυτόχρονα επισήμανε το υψηλό ενδιαφέρον των πολιτών και των
επιχειρήσεων, για την τροφοδότηση με φυσικό αέριο λοιπών νέων περιοχών του
Δήμου Χαλκηδόνος.
Από τη μεριά του ο κ. Στεργιόπουλος, ανέφερε ότι η ΕΔΑ ΘΕΣΣ εφαρμόζει το
Πρόγραμμα Ανάπτυξης χωρίς παρεκκλίσεις, παρά τις τρέχουσες συνθήκες. Συνεχίζεται
απρόσκοπτα το επενδυτικό της πρόγραμμα, σύμφωνα με το οποίο προβλέπονται
ειδικότερα για τον Δήμο Χαλκηδόνος κατά την περίοδο 2020-2024 επενδύσεις
συνολικού ύψους 4,8 εκατ. €, για τις συνδέσεις των καταναλωτών και για το δίκτυο
διανομής φυσικού αερίου. Κατά συνέπεια, οι πολίτες και οι επιχειρήσεις θα
διευκολυνθούν οικονομικά από τη χρήση ενός φθηνότερου καυσίμου, ενώ οι
βιομηχανίες υψηλής ενεργειακής έντασης δύνανται να μειώσουν το ανθρακικό τους
αποτύπωμα και να συντελέσουν στη δημιουργία ενός βιώσιμου μέλλοντος.
Από την πλευρά του ο Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος της ΜΕΒΓΑΛ Α.Ε. κ.
Παπαδόπουλος – Χατζάκος, εξέφρασε την ικανοποίησή του τόσο για τη συνέπεια που
επέδειξε η ΕΔΑ ΘΕΣΣ στον προγραμματισμό της όσο και για την άριστη συνεργασία που
αναπτύχθηκε μεταξύ αμφοτέρων κατά την εκτέλεση του έργου. Επεσήμανε ότι,
συνεχίζεται το επενδυτικό πρόγραμμα της εταιρείας για την ενεργειακή αναβάθμιση
των εγκαταστάσεων της, συμβάλλοντας στην ενίσχυση της τοπικής οικονομίας. Τόνισε
τέλος, ότι σε συνδυασμό με τη χρήση του φυσικού αερίου, επιτυγχάνονται οικονομίες
κλίμακος, γεγονός που καθιστά τη βιομηχανία πιο ανταγωνιστική, όχι μόνο στην
ελληνική αλλά και τη διεθνή αγορά.'''

