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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Ολοκληρώνεται ως το 2023 η επέκταση του δικτύου φυσικού αερίου

σε Μυγδονία και Καλλιθέα

Σε συνάντηση εργασίας στο ΥΜΑΘ ο Δ. Καρασαββίδης, αντιδήμαρχος

Οικονομικών-Διοικητικών Υπηρεσιών

Στις  περιοχές  της  Μυγδονίας  και  της  Καλλιθέας  του  Δήμου

Ωραιοκάστρου  θα  έχει  επεκταθεί  μέχρι  το  2023  το  δίκτυο  φυσικού

αερίου.

Αυτό  τονίστηκε  στη  συνάντηση  εργασίας  που  συγκάλεσε  χθες  ο

υφυπουργός  Εσωτερικών  (Μακεδονίας  -  Θράκης),  Θεόδωρος

Καράογλου με το Γενικό Διευθυντή της ΕΔΑ ΘΕΣΣ, Λεωνίδα Μπακούρα,

στην οποία συμμετείχαν ο αντιδήμαρχος Οικονομικών και Διοικητικών

Υπηρεσιών  του  Δήμου  Ωραιοκάστρου,  Δημήτρης  Καρασαββίδης,  ως

αναπληρωτής του δημάρχου Ωραιοκάστρου,  Παντελή Τσακίρη,  και οι

δήμαρχοι  Βόλβης,  Διαμαντής  Λιάμας,  Λαγκαδά,  Γιάννης  Ταχματζίδης

και Χαλκηδόνος, Σταύρος Αναγνωστόπουλος.

Στη συνάντηση κυριάρχησε η επέκταση του δικτύου φυσικού αερίου,

μέχρι  το  2025  στη  Μητροπολιτική  Ενότητα  Θεσσαλονίκης  και

συζητήθηκε  το  καινοτόμο  πρόγραμμα  ανάπτυξης  της  ΕΔΑ  ΘΕΣΣ  που

περιλαμβάνει  επενδύσεις  ύψους  96,8  εκατομμυρίων  ευρώ  στην

ευρύτερη περιοχή της Θεσσαλονίκης.

Στο Δήμο Ωραιοκάστρου το δίκτυο φυσικού αερίου θα έχει επεκταθεί

ως το 2023 στις  περιοχές:  Λητή,  Δρυμός,  Μελισσοχώρι,  Πεντάλοφος

και Νεοχωρούδα. Πρόκειται για επένδυση ύψους 10 εκ. ευρώ.



Ο  δήμαρχος  Ωραιοκάστρου,  Παντελής  Τσακίρης,  εξέφρασε  την

ικανοποίησή του για αυτή την εξέλιξη,  καθώς απέδωσαν καρπούς οι

συζητήσεις που είχε το προηγούμενο διάστημα με τη διοίκηση της ΕΔΑ

ΘΕΣΣ.  «Συνεργαστήκαμε  στενά  με  την  ΕΔΑ  ΘΕΣΣ,  ώστε  το  δίκτυο

φυσικού  αερίου  να  επεκταθεί  στην  Καλλιθέα  και  τη  Μυγδονία.  Ο

στόχος επιτεύχθηκε και οι κάτοικοι του Δήμου μας θα απολαμβάνουν

στο  σύνολό  τους  φθηνότερη  και  οικολογική  ενέργεια»,  τόνισε  ο

δήμαρχος Ωραιοκάστρου, Παντελής Τσακίρης.

«Είμαστε στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσουμε ότι ως το 2023 στο

Δήμο  Ωραιοκάστρου  θα  έχει  υλοποιηθεί  η  επέκταση  του  δικτύου

φυσικού αερίου στη Δημοτική Ενότητα της Μυγδονίας και στη Δημοτική

Ενότητα  της  Καλλιθέας.  Οι  κάτοικοι  της  Λητής,  του  Δρυμού,  του

Μελισσοχωρίου, του Πενταλόφου και της Νεοχωρούδας θα μπορούν να

συνδεθούν με το δίκτυο και να απολαμβάνουν φθηνή και ''πράσινη''

ενέργεια.  Πρόκειται για μια σημαντική εξέλιξη και επένδυση της ΕΔΑ

ΘΕΣΣ, καθώς αναβαθμίζεται ο Δήμος μας. Υπάρχει και η βιομηχανική

περιοχή,  η  οποία  θα  έχει  φθηνότερο  κόστος  ενέργειας  και  μάλιστα

οικολογικής ενέργειας και αυτό είναι πολύ σημαντικό για την περιοχή

μας»,  τόνισε  μετά  την  ολοκλήρωση  της  συνάντησης  ο  αντιδήμαρχος

Οικονομικών  -  Διοικητικών  Υπηρεσιών  του  Δήμου  Ωραιοκάστρου,

Δημήτρης  Καρασαββίδης  και  ευχαρίστησε  για  τη  συνεργασία  τον

υφυπουργό Εσωτερικών (Μακεδονίας - Θράκης), Θεόδωρο Καράογλου

και τον Γενικό Διευθυντή της ΕΔΑ ΘΕΣΣ, Λεωνίδα Μπακούρα.

«Είναι  σημαντικό  και  άκρως  ενθαρρυντικό  ότι  εν  μέσω  πανδημίας

συναντηθήκαμε στο Διοικητήριο με τον κ.  Μπακούρα προκειμένου να

συζητήσουμε το αναπτυξιακό πρόγραμμα της ΕΔΑ ΘΕΣΣ για την περίοδο

2021-2025,  συνολικού  προϋπολογισμού  158,2  εκατομμυρίων  ευρώ.

Από αυτά τα χρήματα τα 96,8 εκατομμύρια ευρώ αφορούν επενδύσεις

στη Μητροπολιτική Ενότητα Θεσσαλονίκης, η οποία μέχρι το 2025 θα

έχει συνδεθεί σχεδόν όλη στο δίκτυο φυσικού αερίου. Πρόκειται για μια

σημαντική  εξέλιξη  που  δείχνει  την  ανάπτυξη  της  αγοράς  φυσικού

αερίου  στη  Θεσσαλονίκη  και  ταυτόχρονα  αποτελεί  παράδειγμα

διαχείρισης των έκτακτων συνθηκών από τις επιχειρήσεις», σημείωσε ο



υφυπουργός  Εσωτερικών  (Μακεδονίας-Θράκης),  Θεόδωρος

Καράογλου.

Από  την  πλευρά  του  ο  Γενικός  Διευθυντής  της  ΕΔΑ  ΘΕΣΣ,  Λεωνίδας

Μπακούρας,  επισήμανε  πως  «το  νέο  πρόγραμμα προβλέπει  μεγάλες

επενδύσεις  για  τον  ψηφιακό  μετασχηματισμό  των  λειτουργιών  της

εταιρείας,  την  εγκατάσταση  136  χιλ.  ευφυών  μετρητών  και  την

επέκταση του δικτύου διανομής για την τροφοδότηση του συνόλου των

δήμων.  Οι  επενδύσεις  αυτές  σχεδιάζονται  με  τεχνικο-οικονομικά

κριτήρια που έχουν ως αποτέλεσμα την εφαρμογή των χαμηλότερων

τιμολογίων  διανομής της  επικράτειας  σε  Θεσσαλονίκη και  Θεσσαλία.

Από 1/12, το μεσοσταθμικό τιμολόγιο διανομής που έχει εγκριθεί από

την Αρχή παρουσιάζει περαιτέρω μείωση κατά 14% στη Θεσσαλονίκη,

γεγονός  που  συμβάλλει  στην  ελάφρυνση  του  οικογενειακού

προϋπολογισμού, στην ανάκαμψη του παραγωγικού τομέα της χώρας

από την εξοικονόμηση πόρων και  ενέργειας και  στην προστασία του

περιβάλλοντος».


