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ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ
ΚΙΝΗΜ Α Α ΛΛΑ Γ ΗΣ

Τρίτη, 23 Μαρτίου 2021
ΕΡΩΤΗΣΗ
Προς τον Υπουργό: Περιβάλλοντος και Ενέργειας, κ. Κ. Σκρέκα
Θέμα: «Προγραμματισμός έργων του δικτύου διανομής φυσικού αερίου στην Βοιωτία»
Δημοσιεύθηκε ότι αρχίζει η υλοποίηση υποδομών του φυσικού αερίου, σύμφωνα το Πρόγραμμα
Ανάπτυξης 2020-2024 της Δημόσιας Επιχείρησης Δικτύων Διανομής Αερίου (ΔΕΔΑ), συνολικού ύψους
300 εκατ. ευρώ. Σύμφωνα με την εταιρεία, τα έργα που παρέμεναν σε στασιμότητα από το 2017, με
συστηματικές προσπάθειες τους τελευταίους 12 μήνες, εγκρίθηκαν οριστικά και ξεκινούν να
υλοποιούνται σε τρεις Περιφέρειες της χώρας: την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη, την Κεντρική
Μακεδονία και τη Στερεά Ελλάδα.
Ειδικότερα για την Στερεά Ελλάδα, η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης της Περιφέρειας ενέκρινε τα τεύχη
δημοπράτησης και τη διαδικασία με την οποία θα προκηρυχθούν τα έργα στις πόλεις της Λαμίας, της
Χαλκίδας και της Θήβας. Οι διεθνείς ανοικτοί διαγωνισμοί της ΔΕΔΑ για την επιλογή αναδόχων στις
πόλεις αυτές θα βγουν στον «αέρα» εντός του επόμενου δεκαημέρου, ενώ θα ακολουθήσει το αμέσως
επόμενο διάστημα η δημοπράτηση των έργων στη Λιβαδειά, το Καρπενήσι και την Άμφισσα.
Το έργο έχει συνολικό προϋπολογισμό 48 εκατ. ευρώ (πλέον Φ.Π.Α.) και χρηματοδοτείται από ίδια και
δανειακά κεφάλαια, καθώς και από το ΕΣΠΑ 2014-2020 μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος
Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας. Προβλέπει την κατασκευή συνολικά 328 χιλιομέτρων δικτύου διανομής
φυσικού αερίου και τουλάχιστον 14.500 συνδέσεις καταναλωτών όλων των κατηγοριών (οικιακοί,
εμπορικοί, βιομηχανικοί) έως το 2024. Παράλληλα, η ΔΕΔΑ θα προχωρήσει στην επέκταση των
συνδέσεων βιομηχανικών καταναλωτών στη βιομηχανική περιοχή των Οινοφύτων. Τα έργα κατασκευής
των δικτύων Στερεάς Ελλάδας εκτιμάται ότι θα ξεκινήσουν μέσα στο πρώτο εξάμηνο του 2021 και ότι
θα έχουν ολοκληρωθεί έως το τέλος του 2023 με τη λήξη της Προγραμματικής Περιόδου ΕΣΠΑ 2014 2020.
Επειδή δεν έχει γίνει γνωστό, ποιες θα είναι οι πόλεις και τα χωριά, που θα συνδεθούν εφεξής με το
δίκτυο διανομής φυσικού αερίου στην Π.Ε. Βοιωτίας,
Επειδή οι υπ’ αρίθμ. 1581/10-11-2020 και 3224/13-1-2021 ερωτήσεις μας παραμένουν αναπάντητες,
Ερωτάσθε κ. Υπουργέ:
1. Ποια είναι η πορεία σχεδιασμού και υλοποίησης υποδομών του φυσικού αερίου στην Π.Ε.
Βοιωτίας;
2. Πότε θα υπάρξει σύνδεση με τον αγωγό φυσικού αερίου, εκτός των πόλεων της Λιβαδειάς και
των Θηβών, των λοιπών πόλεων – εδρών των Δήμων και χωριών της Π.Ε. Βοιωτίας; Υπάρχει
σχετικός προγραμματισμός και χρονοδιάγραμμα;
Οι Ερωτώντες Βουλευτές,

Γεώργιος Μουλκιώτης

Γιώργος Αρβανιτίδης
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