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Το δρόμο των τελικών αδειοδοτήσεων 
των έργων που σχεδιάζει και εκπονεί η 
Cosco στο λιμάνι του Πειραιά ανοίγει 
η Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών 
Επιπτώσεων του master plan, την οποία 
ανάρτησε προς δημόσια διαβούλευση 
το ΤΑΙΠΕΔ, που έχει οριστεί ως 
αρχή σχεδιασμού. Πρόκειται για τη 
μελέτη που, αφού σχολιαστεί από 
τους ενδιαφερόμενους και εγκριθεί 
από το υπουργείο Περιβάλλοντος και 
Ενέργειας, θα οδηγήσει στην έκδοση 
Προεδρικού Διατάγματος, στο οποίο 
θα καθοριστούν οι όροι δόμησης 
και χρήσης γης. Τα σχόλια επί της 
Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών 
Επιπτώσεων θα αφορούν στον τρόπο 
λειτουργίας των νέων έργων που 
έχουν δρομολογηθεί στο πλαίσιο των 
υποχρεωτικών επενδύσεων της Cosco – 
όπως για παράδειγμα η κυκλοφοριακή 

ΟΛΠ: Σε δημόσια διαβούλευση  
η μελέτη που ανοίγει το δρόμο  
στις τελικές αδειοδοτήσεις
Τα έργα των 6,5 εκατομμυρίων που απομένουν για να 
αποφευχθεί η προσφυγή της Cosco σε διαιτησία

μελέτη –, ενώ το master plan θα 
παραμείνει σε δημόσια διαβούλευση 
για 45 ημέρες. Ωστόσο, πηγές από 
την πλευρά του ΟΛΠ εξηγούν πως το 
διάστημα αυτό θα είναι μεγαλύτερο, 
καθώς η Μελέτη θα αποσταλεί και 
σε συγκεκριμένους φορείς προς 
διαβούλευση. 
Αυτή είναι μία εξέλιξη που λαμβάνει 
χώρα ενόσω οι Κινέζοι επενδυτές 
βρίσκονται σε συνεχή επικοινωνία με 
το ΤΑΙΠΕΔ, προκειμένου να προλάβουν 
τη μεταβίβαση του 16% της ΟΛΠ στην 
Cosco μέχρι τις 9 Αυγούστου οπότε 
λήγει η προθεσμία για τη συναλλαγή. 
Από την πλευρά της Cosco, πηγές 
αναφέρουν ότι υπάρχει μεν η πρόβλεψη 
για το σενάριο βάσει του οποίου η 9η 
Αυγούστου παρέλθει, αλλά η λύση είναι 
μπροστά και το πιθανότερο είναι ότι θα 
αποφευχθεί η προσφυγή σε διαιτησία. 

Από την πλευρά του δημοσίου, πάντως, 
γίνεται λόγος για «πολιτική απόφαση», 
στην οποία είχε αναφερθεί και ο 
αναπληρωτής υπουργός Οικονομικών, 
Θόδωρος Σκυλακάκης την προηγούμενη 
εβδομάδα, επισημαίνοντας πως «με καλή 
πίστη και διάλογο» θα βρεθεί η λύση.

Οι εκκρεμότητες και η εκκίνηση 
των διαγωνισμών για τα 
ξενοδοχεία
Βασική προϋπόθεση της μεταβίβασης 
είναι να ολοκληρωθούν οι υποχρεωτικές 
επενδύσεις 293 εκατ. ευρώ για 
τις οποίες έχει δεσμευτεί η Cosco. 
Από αυτές, οι περισσότερες έχουν 
δρομολογηθεί, με έργα ύψους 6,5 
εκατομμυρίων να εκκρεμούν. Τα έργα 
για τα οποία δεν έχει προκηρυχθεί 
ακόμα διαγωνισμός αλλά αναμένεται 
αυτό να γίνει το αργότερο έως το 
τέλος του 2021 είναι η διαμόρφωση/
ανακατασκευή της ήδη υπάρχουσας 
Πενταγωνικής αποθήκης του ΟΛΠ που 
βρίσκεται στο βόρειο άκρο του κτιρίου 
της Παγόδας, σε Επιβατικό Σταθμό 
Κρουαζιέρας, με σκοπό να καλύψει 
τις διαρκώς αυξανόμενες ανάγκες 
σε διακίνηση ατόμων κρουαζιέρας, 
προϋπολογισμού 1,5 εκατ. ευρώ και η 
υπόγεια σύνδεση της πρώην περιοχής 
ΟΔΔΥ (νυν ΣΕΜΠΟ) με το car terminal 
του λιμένα, έργο 5 εκατομμυρίων 
ευρώ. Από το 2022 ο ΟΛΠ θα ξεκινήσει 
τις διαδικασίες για τις υπόλοιπες, 
πρόσθετες επενδύσεις 307 εκατ. ευρώ 
– που πρέπει να έχει ολοκληρώσει το 
2035 – στις οποίες ανήκει η μετατροπή 
της Παγόδας σε πεντάστερο ξενοδοχείο, 
η κατασκευή πεντάστερου στο Πόρτο 
Λεόνε, η δημιουργία ενός τετράστερου 
και ενός πεντάστερου στη θέση των 
παλιών αποθηκών και η μετατροπή της 
πέτρινης αποθήκης σε μουσείο στην 
Ακτή Βασιλειάδη.
Χριστίνα Παπαγιάννη
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ARCHITECTS TALK: 
Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ 
ΜΑΡΜΑΡΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ 
ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΣΤΗΝ 
ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΣΤΗΝ 
ΟΙΚΟΔΟΜΗ EXPO   
Την Κυριακή 17 Οκτωβρίου 
η δεύτερη ενότητα του 
συνεδρίου 
Για τις εφαρμογές του μαρμάρου και 
του αλουμινίου στην αρχιτεκτονική θα 
συζητήσουν καταξιωμένοι αρχιτέκτονες 
με στελέχη της αγοράς αυτών των 
υλικών στο συνέδριο Architects Talk 
by Archisearch, που διοργανώνεται στο 
πλαίσιο της Οικοδομής EXPO 2021 στο 
Metropolitan Expo.  
Αυτή θα είναι η θεματολογία της 
δεύτερης ενότητας του συνεδρίου, η 
οποία θα λάβει χώρα την Κυριακή 17 
Οκτωβρίου και θα αποτελείται από δύο 
sessions: The Greek Marble & The 
Aluminium case. 
Το Σάββατο 16 Οκτωβρίου θα 
διοργανωθεί η πρώτη ενότητα με θέμα
Explore the unknown, που θα 
παρουσιαστεί από αρχιτέκτονες, οι 
οποίοι θα συζητήσουν για τις τάσεις 
της αρχιτεκτονικής που κυριαρχούν 
στην πρωτόγνωρη περίοδο που 
διανύουμε, αλλά και για το αυξανόμενο 
ενδιαφέρον στις παραθεριστικές 
κατοικίες – βίλες.  
Στην Ελλάδα αναζωπυρώνεται η 
συζήτηση για τη λειτουργία του 
δημοσίου χώρου.  
Παράλληλα η χώρα παραμένει 
ένας από τους πλέον ελκυστικούς 
επενδυτικούς προορισμούς για τον 
τουρισμό, με τον νέο ταξιδιώτη να 
αναζητά την αυτοβελτίωση μέσα 
από το ταξίδι, τη σύνδεση και τη 
συνεισφορά στην τοπική κοινωνία.  
Στον Πειραιά, ένας πύργος 
επικαιροποιεί την υπόστασή του στο 
παρόν, τη στιγμή που τα περισσότερα 
βλέμματα είναι στραμμένα στο 
Ελληνικό – με αισιοδοξία ή σκεπτικισμό. 
Στο πλαίσιο αυτό, η ενότητα Architect 
Talks by Archisearch.gr, διοργανώνεται 
φέτος για δεύτερη φορά και έχει ως 
θέμα της την εξερεύνηση αυτού του 
νέου περιβάλλοντος. 

ΤΑΙΠΕΔ: Μέχρι τον Ιούλιο  
η στελέχωση της μονάδας για την 
απορρόφηση των ευρωπαϊκών 
κονδυλίων  
Βιώσιμο ΟΑΚΑ μόνο με εμπορικές χρήσεις βλέπουν οι θεσμοί 
στη 10η έκθεση αξιολόγησης  

Μέχρι τον προσεχή Ιούλιο 
τοποθετεί η Κομισιόν τη 
στελέχωση της Μονάδας 
Προετοιμασίας Έργων 
που δημιουργεί το 
ΤΑΙΠΕΔ. Σύμφωνα με 
όσα αναφέρονται στη 
10η Έκθεση Ενισχυμένης 
Εποπτείας της Ευρωπαϊκής 
Επιτροπής, οι νομοθετικές 
τροποποιήσεις για τον 
νέο μηχανισμό που θα 
λειτουργήσει από το ΤΑΙΠΕΔ 

έχουν ήδη προετοιμαστεί και θα περάσουν από το Κοινοβούλιο στις αρχές Ιουνίου. 
Στόχος της νέας μονάδας, με την προϋπόθεση της έγκαιρης σύστασής της, είναι 
η επιτάχυνση των project που θα υλοποιηθούν στο πλαίσιο της χρηματοδότησης 
από το Ταμείο Ανάκαμψης και άλλων δημόσιων έργων. Η στελέχωση της 
Μονάδας Προετοιμασίας Έργων βρίσκεται σε εξέλιξη, ώστε η βασική ομάδα να 
έχει σχηματιστεί τον επόμενο μήνα, ενώ η προετοιμασία των διαγωνισμών για τις 
συμβάσεις-πλαίσιο για νομικούς, τεχνικούς και χρηματοοικονομικούς συμβούλους 
βρίσκεται σε προχωρημένο στάδιο και θα βγουν στον αέρα αμέσως μόλις η Βουλή 
δώσει το πράσινο φως στη δημιουργία του εν λόγω μηχανισμού. Η Κομισιόν 
αναφέρεται και στο στόχο των ιδιωτικοποιήσεων του 1 δισ. που είχε θέσει το 
ΤΑΙΠΕΔ για το 2020, διαπιστώνοντας πως οι καθυστερήσεις οφείλονται στο 
ξέσπασμα της πανδημίας. Αντ’ αυτού, η Ελλάδα πέτυχε έσοδα 46,3 εκατ. ευρώ από 
αποκρατικοποιήσεις, κυρίως χάρη στην παραχώρηση της μαρίνας Αλίμου. 

Αναβάθμιση του ΟΑΚΑ πριν από τη μεταβίβαση στην ΕΕΣΥΠ
Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται στη μεταβίβαση του ΟΑΚΑ στην ΕΕΣΥΠ. Οι αρχές 
προχώρησαν στην εκπόνηση ενός master plan με τη βοήθεια εξωτερικών 
συμβούλων, ενώ βασικός στόχος είναι η ανάπτυξη ενός δημοτικού πάρκου με 
αθλητικές και ψυχαγωγικές εγκαταστάσεις και η διασφάλιση της βιωσιμότητας του 
χώρου με την προσθήκη εμπορικών χρήσεων. Η Κομισιόν διατυπώνει την άποψη 
πως θα ήταν σημαντικό το ακίνητο να είναι σε θέση να αποφέρει αρκετά έσοδα 
για να εξασφαλίσει το μέλλον του για μεγάλο χρονικό διάστημα. Το μεγαλύτερο 
μέρος των εργασιών συντήρησης και αναβάθμισης πρέπει να ολοκληρωθεί 
πριν από τη μεταβίβαση στην ΕΕΣΥΠ. Θετική είναι η μνεία των θεσμών για την 
πρόοδο του Κτηματολογίου, επισημαίνοντας πως η συγκεκριμένη μεταρρύθμιση 
βρίσκεται σε καλό δρόμο σύμφωνα με τον αναθεωρημένο χάρτη πορείας, την 
πρόοδο στην ολοκλήρωση των κτηματολογικών ερευνών, τη δημιουργία γραφείων 
Κτηματολογίου και την προετοιμασία των δασικών χαρτών. Η εκτίμηση της Κομισιόν 
είναι ότι το Κτηματολόγιο θα έχει ολοκληρωθεί κατά 45% το 2021, με στόχο την 
επικύρωση της πλήρους χαρτογράφησης των δασικών χαρτών έως τα μέσα του 
2022. Μέχρι το τέλος του 2021, το 86,5% των συνολικών δικαιωμάτων ιδιοκτησίας 
αναμένεται είτε να δηλωθεί, είτε να ενσωματωθεί στο Κτηματολόγιο. 

Χριστίνα Παπαγιάννη
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Not a Number Architects: Σχεδιάζει το Autograph 
Collection ξενοδοχείο της Marriott στη Θεσσαλονίκη

Για την «δύναμη της σύγχρονης 
αρχιτεκτονικής να δημιουργεί 
χώρους-τοπόσημα», τις νέες 

«υβριδικές δομές» που προσελκύουν 
το ενδιαφέρον των επενδυτών στον 
κλάδο των ακινήτων, την αρχιτεκτονική, 
τις υποδομές που θα αναβαθμίσουν 
συνολικά τη χώρα καθώς και για τον 
σχεδιασμό του πρώτου ξενοδοχείου 
Autograph Collection της Marriott στη 
Θεσσαλονίκη από την Not a Nuber 
Architects, κάνει λόγο ο ιδρυτής του 
γραφείου Ερμής Αδαμαντίδης.  
Ανοίγοντας την ιστοσελίδα της 
Not a Number Architects φαίνεται 
ότι η εικόνα έχει κάποια ιδιαίτερη 
δύναμη για εσάς. Αναμφισβήτητα 
το κτίριο είναι και εικόνα. Ποιες 
άλλες ιδιότητες όμως έχει για εσάς; 
Τι είναι το κτίριο στις σύγχρονες 
πόλεις ή και την περιφέρεια;
Εάν υποθέσουμε πως η αρχιτεκτονική 
όπως και οι άλλες τέχνες του ανθρώπου 
μπορεί να προκαλέσει ηδονή τότε ένας 
τρόπος είναι σίγουρα μέσα από την 
εικόνα της.  
Επειδή όμως η αρχιτεκτονική δεν 
είναι μόνο εικόνα, τα πράγματα 
μπορεί να πάνε πολύ στραβά εάν γίνει 
αυτοσκοπός. Αντίστοιχα η γνωριμία μας 
με ένα κτίριο μόνο μέσα από την εικόνα 
του είναι πάντα λειψή.  
Προσπαθούμε μέσα από την εικόνα 
του να φανταστούμε πως είναι να 
κινούμαστε μέσα σε αυτό, την κλίμακά 
του, τις υφές των υλικών ή ακόμα και 
την μυρωδιά τους, πως εισχωρεί το 
φυσικό φως μέσα του αλλά και πως 
οι διαφορετικές ποιότητες του φωτός 
μέσα στη μέρα και μέσα στον χρόνο 
μπορεί να το μεταλλάσσουν.  
Η αρχιτεκτονική λοιπόν ως εμπειρία δεν 
μπορεί να αποκοπεί από της έννοιες 
του χώρου και του χρόνου και ως 
τέτοια καθολική εμπειρία απαιτεί την 
συμμετοχή όλων των αισθήσεων. 
Ποια κτίρια βλέπετε να προσελκύουν 
το ενδιαφέρον των επενδυτών/

αγοραστών στη χώρα μας;  
Και τι ζητούν από εσάς οι πελάτες 
σας σε επίπεδο δημιουργίας και 
δημιουργικών παρεμβάσεων 
(ανακαινίσεις κ.ά.); 
Υπάρχει αυξημένη ζήτηση για νέες 
κατοικίες και τουριστικές υποδομές. 
Το ενδιαφέρον είναι ότι λόγω της 
έντονης κινητικότητας και μιας νέας 
ευελιξίας στον τρόπο εργασίας τα όρια 
ανάμεσα σε αυτές τις δύο κατηγορίες 
γίνονται όλο και πιο δυσδιάκριτα. 
Έτσι και οι επενδύσεις σε αυτόν τον 
τομέα προσπαθούν να είναι ευέλικτες, 
συνδυάζοντας δομές βραχυχρόνιας 
και μακροχρόνιας διαμονής ή ακόμα 
και υβριδικές δομές με χαρακτηριστικά 
διαμοιρασμού. 
Ποιες κτιριακές υποδομές  
(κάθε κλίμακας) πιστεύετε  
ότι λείπουν από την Ελλάδα; 
Οραματίζομαι ένα εξελιγμένο δίκτυο 
υπερσύγχρονων σιδηροδρόμων ως έναν 
πιο βιώσιμο τρόπο μετακίνησης που 
να ενοποιεί όλα τα αστικά κέντρα της 
χώρας αλλά και με αυτά των γειτονικών 
χωρών με τους αντίστοιχους σταθμούς 
ως κτίρια με έντονη εμπορική και 
τουριστική δραστηριότητα. 
Ομολογώ ότι μου τράβηξε το 
ενδιαφέρον η δουλειά για την 
επέκταση του μεγάλου τεμένους Al 
Haram στην Μέκκα. Θα μπορούσαν 

παρεμβάσεις σε αντίστοιχα κτίσματα 
στην Ελλάδα, θρησκευτικού και 
ιστορικού ενδιαφέροντος, να 
αποδειχτούν ορόσημα για την 
κατασκευαστική και αρχιτεκτονική 
δημιουργία αλλά και να προσφέρουν 
ευκαιρίες οικονομικής αξιοποίησης; 
Αυτό που χρειάζεται πρώτα είναι η 
πίστη της πολιτείας στην δύναμη της 
σύγχρονης αρχιτεκτονικής να δημιουργεί 
χώρους-τοπόσημα που συμπληρώνουν 
και αναβαθμίζουν παλαιότερα ιστορικά 
κτίρια καθιστώντας τα ζωντανούς 
οργανισμούς και κομμάτι του δημόσιου 
χώρου.  
Δεύτερον θα πρέπει να ακολουθείται 
η κατάλληλη διαδικασία μέσα από 
αρχιτεκτονικούς διαγωνισμούς ώστε να 
διασφαλίζεται ο σεβασμός στην ιστορία 
και τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του 
κτιρίου.  
Τρίτον θα πρέπει να υπάρχουν οι πόροι 
ώστε μια τέτοια παρέμβαση να γίνεται 
μόνο με όρους υψηλής ποιότητας στην 
μελέτη, την τελική υλοποίηση αλλά και 
την μετέπειτα συντήρηση του ιστορικού 
συνόλου.
Τι να περιμένουμε από τους   
Not a Number Architects στο άμεσο 
μέλλον; 
Σχεδιάζουμε το πρώτο Autograph 
Collection ξενοδοχείο της Marriott 
στο ιστορικό κέντρο της Θεσσαλονίκης 
με βασικό στοιχείο σύνθεσης την 
βυζαντινή ιστορία της πόλης και 
δημιουργώντας μια μοναστική εμπειρία 
στους κοινόχρηστους χώρους. 
Παράλληλα πειραματιζόμαστε με 
νέους τρόπους φυσικής δόμησης και 
συγκεκριμένα κατασκευές εξ ολοκλήρου 
αποτελούμενες από ξύλο και ενταγμένες 
σε ένα μαγευτικό φυσικό τοπίο στα 
Καρπάθια Όρη.  

*O Ερμής Αδαμαντίδης είναι μέλος 
της Επιτροπής Αξιολόγησης  
των Property Awards 2021  
https://www.propertyawards.gr/ 

Συνεντευξη στη Λήδα Δεληγιάννη
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ΥΠΟΒΟΛH ΥΠΟΨΗΦΙΟΤHΤΩΝ ΕΩΣ

Παρασκευή 09.07.2021
www.manufacturingawards.gr

presents

Τα Manufacturing Excellence Awards για τρίτη συνεχή χρονιά έρχονται 
να επιβραβεύσουν την αριστεία των επιχειρήσεων του ευρύτερου 
βιομηχανικού τομέα της χώρας καθώς και των επιχειρήσεων που 
προσφέρουν λύσεις για τη βιομηχανία. 

Η εφευρετικότητα, η επιχειρηματική δεινότητα, η διατήρηση και ανάπτυξη 
της βιομηχανικής δραστηριότητας σύμφωνα με τους νέους όρους ψηφιακής 
μετάβασης και διαχείρισης κρίσεων που έθεσε η χρονιά που πέρασε 
αναδεικνύονται μέσω peer review αξιολόγησης και επιβραβεύονται μεταξύ 
άλλων στο πλαίσιο της πράσινης ανάπτυξης. 

Ενημερωθείτε για τις διαφορετικές κατηγορίες βράβευσης και αναδείξτε τις 
βέλτιστες πρακτικές της βιομηχανίας που εκπροσωπείτε ή των καινοτόμων 
λύσεων που προτείνετε για τη βιομηχανία!

Ενότητες υποψηφιότητας
Τα βραβεία χωρίζονται σε έξι ενότητες και σε κάθε μία από αυτές  
υπάρχουν διαφορετικές κατηγορίες βράβευσης. 
1.  Αριστεία ανά βιομηχανικό κλάδο 
2. Επενδύσεις και στρατηγική
3. Διοίκηση Εργοστασίου
4. Καινοτομία και νέες τεχνολογίες
5. Ποιότητα, εξυπηρέτηση & συνεργασίες
6. Εργασία, Ασφάλεια & Περιβάλλον

Υποψηφιότητες: Ειρήνη Λιβανού, Τ: 210 6617777 (ext: 119),  E: ilivanou@boussias.com
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ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΑΘΗΝΑΙΩΝ 
ΤΑ 35 ΣΤΡΕΜΜΑΤΑ  
ΤΟΥ ΛΥΚΑΒΗΤΤΟΥ   
Έπεσαν οι υπογραφές  
με την ΕΤΑΔ 
Σε τροχιά πλήρους αναβάθμισης 
και αξιοποίησης περνά και επίσημα 
ο Λυκαβηττός, μετά την υπογραφή 
της σύμβασης παραχώρησης των 35 
στρεμμάτων, ιδιοκτησίας της ΕΤΑΔ, στον 
δήμο Αθηναίων, στον οποίο ανήκαν ήδη 
τα 407 στρέμματα του λόφου.  
Η συμφωνία ανοίγει το δρόμο για τη 
συνολική ανάπλαση του λόφου και 
των υποδομών του, με πρωταρχικό 
στόχο να ανακατασκευαστεί και να 
λειτουργήσει ξανά το ιστορικό θέατρο 
του Λυκαβηττού, που παραμένει κλειστό 
εδώ και σχεδόν 20 χρόνια. Ο δήμος 
έχει βάλει ήδη σε τροχιά υλοποίησης 
παρεμβάσεις που αφορούν στην 
ανακαίνιση και τον εκσυγχρονισμό του 
εμβληματικού θεάτρου, τη συντήρηση 
και την αναβάθμιση των μονοπατιών και 
του πλατώματος του λόφου, αλλά και 
στη λύση ενός χρόνιου προβλήματος 
που αντιμετώπιζαν οι γύρω περιοχές από 
τις πλημμύρες, με αντιπλημμυρικά και 
αντιδιαβρωτικά έργα. 

Kleemann: Συνεργασία  
με τον μεγαλύτερο κατασκευαστή 
του Καζακστάν   
Αντικείμενο η προμήθεια 60 ανελκυστήρων σε οικιστικό 
συγκρότημα   

Σε συνεργασία με τον 
μεγαλύτερο κατασκευαστικό 
όμιλο του Καζακστάν 
προχώρησε η Κleemann. 
Το πλαίσιο συνεργασίας 
της ελληνικής εταιρείας με 
τη BI Group αφορά στην 
προμήθεια 60 ανελκυστήρων 
επιβατών για συγκρότημα 
κατοικιών που δημιούργησε 
η εταιρεία κατασκευών στο 
Καζακστάν. 
Σημειώνεται ότι μία από 

τις θυγατρικές του ομίλου με έδρα το Καζακστάν, η BI Construction & Engineering, 
προχώρησε στην κατασκευή 15 νοσοκομείων στο Καζακστάν σε χρόνο ρεκόρ κατά 
τη διάρκεια του 2020, με σκοπό τη νοσηλεία ασθενών που προσβάλλονται από 
την Covid-19 με συνολική επιφάνεια δόμησης 115.000 τ.μ. Ο όμιλος κατέγραψε 
ρεκόρ πωλήσεων στη διάρκεια της περασμένης χρονιάς παραδίδοντας τα κλειδιά 
για τις νέες τους κατοικίες σε 10.039 οικογένειες. Ο κύκλος εργασιών του BI Group 
υπερβαίνει το 1,5 δισεκατομμύριο ευρώ. O όμιλος BI δραστηριοποιείται σε οικιστικά 
κατασκευαστικά έργα, σε κατασκευές εκτός Καζακστάν, σε μεγάλα δημόσια έργα της 
χώρας που εδρεύει, σε έργα που αφορούν διεθνούς βεληνεκούς επιχειρήσεις τον 
τομέα του πετρελαίου και του φυσικού 
αερίου. Σύμφωνα με την εταιρεία, 
έχουν αναπτυχθεί περισσότερα από 
5 εκατομμύρια τετραγωνικά μέτρα 
κτιριακών εγκαταστάσεων στα 26 χρόνια 
λειτουργίας της, περισσότερα από 2 
εκατομμύρια χιλιόμετρα οδικών αρτηριών, 
γεφυρών καθώς και περισσότερα από 700 
χιλιόμετρα σιδηροδρομικών γραμμών.

Γ. Λαμπίρης

ΕΥΔΑΠ: ΔΗΜΟΠΡΑΤΕΙΤΑΙ ΚΕΝΤΡΟ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ 
ΛΥΜΑΤΩΝ ΕΝΑΝΤΙ 89 ΕΚΑΤ. ΕΥΡΩ   
Στην προκήρυξη του διαγωνισμού για το Κέντρο Επεξεργασίας Λυμάτων 
(Κ.Ε.Λ.) των δήμων Ραφήνας - Πικερμίου και Σπάτων – Αρτέμιδας προχώρησε η 
ΕΥΔΑΠ. Το έργο έχει προϋπολογισμό 88,7 εκατ. ευρώ χωρίς ΦΠΑ και σε αυτό 
συμπεριλαμβάνεται το υποθαλάσσιο τμήμα του αγωγού διάθεσης εκροών και τα 
έργα του Κέντρου Περιβαλλοντικής Ευαισθητοποίησης και Ενημέρωσης (Κ.Π.Ε.Ε.) 
και ο περιβάλλων χώρος. Ο ανάδοχος θα αναλάβει την κατασκευή των έργων 
Πολιτικού Μηχανικού, την εγκατάσταση του απαιτούμενου ηλεκτρομηχανολογικού 
εξοπλισμού και την εκτέλεση όλων των απαιτούμενων δοκιμών και ελέγχων, 
συμπεριλαμβανομένων των δοκιμών περαίωσης, τη θέση σε αποδοτική λειτουργία, 
τη δοκιμαστική λειτουργία και τις δοκιμές ολοκλήρωσης του ΚΕΛ και του 
υποθαλάσσιου αγωγού.

REDS: Ο Α. ΣΚΥΡΛΑΣ 
ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ   
Υπεύθυνο Οικονομικών Υπηρεσιών 
της Reds όρισε η εταιρεία τον Ανδρέα 
Σκύρλα. Ο ίδιος ανέλαβε καθήκοντα 
της συγκεκριμένης θέσης από την 1η 
Ιουνίου.

Στέφανος Βλαστός, Διευθύνων Σύμβουλος 
της ΕΤΑΔ – Κώστας Μπακογιάννης, 
Δήμαρχος Αθηναίων
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ΑΦΙΈΡΩΜΑ 
Κλιματισμός 
Εσείς προτείνετε,  
εμείς παρουσιάζουμε

Πληροφορίες: Ματίνα Δημητριάδου 2106617777 (εσωτ. 331) – mdimitriadou@boussias.com

Το Build, το newsletter της Boussias για τον κλάδο  
των κατασκευών και του κτιρίου ετοιμάζει ειδικό 
αφιέρωμα για τον κλιματισμό κτιρίων. 

presents

ΣΤΟ ΑΦΙΕΡΩΜΑ ΘΑ ΦΙΛΟΞΕΝΗΘΟΎΝ

Προτάσεις κλιματισμού για κάθε χώρο είτε πρόκειται  
για οικιστικά, είτε για επαγγελματικά και βιομηχανικά,  
είτε για τουριστικά ακίνητα - ξενοδοχεία.

Εσείς προτείνετε κάποιον συγκεκριμένο τύπο 
κλιματιστικού καθώς και τον κατάλληλο χώρο στον οποίο 
εσείς κρίνετε ότι ταιριάζει, παρουσιάζοντας τις τεχνικές 
προδιαγραφές του καθώς και τους λόγους για τους 
οποίους είναι κατάλληλο για έναν συγκεκριμένο χώρο. 
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Γιώργος Μυλωνάς, Πρόεδρος | 
και Διευθύνων Σύμβουλος, Alumil

2019 Δαπάνη ανάλυσης νερού Ευρώπη: 3,5 δισ. ευρώ
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Η Sicap επεκτείνει το λιμάνι  
των Λειψών  

Στη Sicap, τεχνική εταιρεία του ομίλου 
Sabo, κατακυρώθηκε η κατασκευή και η 
επέκταση της αποβάθρας του λιμένα των 
Λειψών, έργο με προϋπολογισμό 1,14 εκατ. 
ευρώ. Η εταιρεία ανέλαβε την κατασκευή 
του λιμένα στο μικρό νησί του νοτίου 
Αιγαίου, έχοντας προσφέρει έκπτωση 
14,94% επί των τιμών του τιμολογίου 
μελέτης και συνολικό ποσό προσφοράς 
969 χιλ. ευρώ, απαλλασσόμενου του 

ΦΠΑ.  Το αντικείμενο του έργου συνίσταται στην κατασκευή νέου κρηπιδώματος, 
μήκους 325 μέτρων, το οποίο θα εξοπλιστεί με σύγχρονα συστήματα υδροληψίας και 
ρευματοδότησης για την υποδοχή και εξυπηρέτηση των σκαφών. Προβλέπεται επίσης 
η κατασκευή πλήρους δικτύου πυρασφάλειας καθώς και ο εξοπλισμός του λιμένα με 
κρίκους, δέστρες και προσκρουστήρες.

ΒΟΑΚ: ΜΕ ΤΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΤΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟΥ 
ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΖΕΤΑΙ ΤΟ ΤΜΗΜΑ 
ΝΕΑΠΟΛΗ - ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ   

Τη διαδικασία διαπραγμάτευσης για 
την επιλογή του τεχνικού συμβούλου 
που θα αναλάβει τη δημοπράτηση του 
τμήματος Νεάπολη – Άγιος Νικόλαος του 
ΒΟΑΚ εκκίνησε το υπουργείο Υποδομών 
και Μεταφορών. Η Διεύθυνση Οδικών 
Υποδομών προσκάλεσε σε διαδικασία 
διαπραγμάτευσης τους παρακάτω φορείς
• Υποδομή – Σύμβουλοι Μηχανικοί ΕΠΕ,
• Φωτόπουλος & Συνεργάτες Μελετητική 

Εταιρεία ΙΚΕ - Σπυριδούλα Μουζακίτη,
• Ζωή Λαδά και
• Μαρία Παπαθανασοπούλου – Δημήτριος Βάσιος,
προκειμένου να συνάψει σύμβαση υπηρεσιών τεχνικού συμβούλου για την 
υποβοήθηση στις διαδικασίες ωρίμανσης των μελετών για τη δημοπράτηση του 
έργου, η οποία αφορά σε υδραυλικές, περιβαλλοντικές μελέτες (τροποποίηση 
των περιβαλλοντικών όρων του εν λόγω τμήματος) στο τμήμα Νεάπολη – Άγιος 
Νικόλαος τόσο του ΒΟΑΚ όσο και στο αντίστοιχο της ΠΕΟ, καθώς και στη σύνταξη 
τευχών δημοπράτησης.

HEIDELBERGCEMENT: 
ΣΧΕΔΙΑΖΕΙ ΤΟ 
ΠΡΩΤΟ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ 
ΤΣΙΜΕΝΤΟΥ 
ΜΕ ΜΗΔΕΝΙΚΟ 
ΑΠΟΤΥΠΩΜΑ ΑΝΘΡΑΚΑ    
Στο πρώτο εργοστάσιο τσιμέντου 
με μηδενικό αποτύπωμα άνθρακα 
σχεδιάζει να μετατρέψει τη μονάδα 
παραγωγής της στο Slite της 
Σουηδίας η HeidelbergCement. 
«Θέλουμε να είμαστε οι πρωτοπόροι 
στον δρόμο προς την ουδετερότητα 
από άνθρακα στον κλάδο μας», 
σχολίασε ο διευθύνων σύμβουλος 
της τσιμεντοβιομηχανίας, Dominik 
von Achten, προσθέτοντας πως 
το εργοστάσιο θα έχει μετατραπεί 
σε μονάδα ουδέτερη σε εκπομπές 
άνθρακα έως το 2030. Μετά την 
προγραμματισμένη μετατροπή, η 
οποία θα κοστίσει περίπου 100 εκατ. 
ευρώ, το εργοστάσιο θα είναι σε 
θέση να επεξεργάζεται μέχρι και 1,8 
εκατ. τόνους διοξειδίου του άνθρακα 
ετησίως, ποσότητα η οποία αντιστοιχεί 
στις συνολικές εκπομπές ρύπων του 
εργοστασίου. 

https://www.facebook.com/Buildnewsletter
https://www.linkedin.com/showcase/build-constructive-news/

