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Sika Hellas: Κύκλος εργασιών 2018: 24,6 εκατ. ευρώ, 2017: 22,75 εκατ. ευρώ / Αποτελέσματα προ 
φόρων 2018: 380,27 χιλ. ευρώ, 2017: -187,29 χιλ. ευρώ / Μακροπρόθεσμα δάνεια: 4,95 εκατ. ευρώ /
Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις (σύνολο): 4,99 εκατ. ευρώ

Sika Hellas: Αύξησε κατά 1,85 εκατ. 
ευρώ τις πωλήσεις της, επέστρεψε 
σε κερδοφορία
Ενίσχυσε το περιθώριο κέρδους της στη χρήση 2018

Αυξημένες πωλήσεις κατά 1,85 εκατ. 
ευρώ, ήτοι ποσοστό 8,15% σε σχέση 
με τη χρήση του 2017 εμφάνισε η Sika 
Hellas εντός του 2018. Στη διάρκεια 
του έτους η επιχείρηση πέτυχε την 
αύξηση του μεριδίου αγοράς, γεγονός 
που ενίσχυσε τις πωλήσεις της κατά τη 
διάρκεια της χρήσης. Την ίδια στιγμή 
η προσθήκη και νέων προϊόντων, 
σε συνδυασμό με την ενίσχυση της 
παραγωγής από το νέο εργοστάσιο 
κονιαμάτων που ξεκίνησε να λειτουργεί 

το 2016, συνέβαλαν στη βελτίωση των οικονομικών της αποτελεσμάτων το 2018. 

Αύξησε το περιθώριο κέρδους
Σε ό,τι αφορά το μικτό κέρδος της εταιρείας αυξήθηκε σε σχέση με το 2017 κατά 
12,3% λόγω της ενίσχυσης των πωλήσεων κατά 8,15% καθώς και του περιθωρίου 
κέρδους κατά 1,29%, όπως προκύπτει από τις δημοσιευμένες οικονομικές της 
καταστάσεις. Η αύξηση του περιθωρίου κέρδους αποδίδεται από την επιχείρηση 
στην προτίμηση της αγοράς για προϊόντα με μεγαλύτερο περιθώριο κέρδους. 
Για τη χρονιά που διανύουμε η Sika Hellas αναμένει σημαντική ενίσχυση και αύξηση 
του μεριδίου αγοράς που διατηρεί στην ελληνική αγορά.

Πρόσφατα ξενοδοχειακά projects στα οποία συμμετείχε η Sika 
•	 Summer Sences Luxury Resort, Πάρος (Sika Watertight Concrete System, Sika 
Watertight	Tile	Bonding	System,	Sikalastic	-1K,	SikaCeram)	•	Electra Metropolis 
Athens	(Sika	Watertight	Concrete	System)	•	Parilio Hotel,	Κολυμπήθρες,	Πάρος	•	
Εuphoria	Resort	&	Spa,	Xανιά	•	Νana Princes Resort,	Χερσόνησος,	Κρήτη	•	Βlue 
Lagoon City Hotel,	Κως	(Sika	ThermoCoat)	•	Porto Platanias Beach Luxury 
Selection Resort,	Κρήτη	•	Villa Sissy,	Xανιά,	(Sika	ThermoCoat)	•	Istoria Hotel, 
Περίβολος,	Σαντορίνη	•	Radisson Blu Hotel, Λάρνακα (Sikafloor MultiDur ES-
24)	•	Casa Cook Hotel,	Xανιά	•	Makedonia Palace,	Θεσσαλονίκη	•	White Rock 
of Kos,	Κως	(SikaTop	-129	Sunshine)	•	Dreamcatcher Villa, Ρέθυμνο (SikaTop 
-129	Sunshine)	•	Αlba Resort & Spa,	Ηράκλειο	Κρήτης	(Sika	Cream)	•	Charisma 
Suites, Oία, Σαντορίνη (Sika Comfortfloor PS-23)

Γιώργος Λαμπίρης

Σπύρος Χατζηφώτης, Γενικός Διευθυντής, 
Sika Hellas

ΠΕΙΡΑΙΩΣ REAL ESTATE: 
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ  
ΓΙΑ ΑΚΙΝΗΤΟ  
ΣΤΗΝ ΦΙΛΕΛΛΗΝΩΝ 
Διαγωνισμό για την επιλογή 
αναδόχου, με κλειστές προσφορές 
και κριτήριο επιλογής την υψηλότερη 
προσφερόμενη τιμή, προκηρύσσει η 
Πειραιώς Real Estate A.E.  
Το ακίνητο, ιδιοκτησίας της Τράπεζας 
Πειραιώς, βρίσκεται επί των οδών 
Φιλελλήνων 20 και Κυδαθηναίων, 
στο κέντρο της Αθήνας.  
Το πολυώροφο κτίριο με το σύνολο 
των οριζόντιων ιδιοκτησιών έχει 
συνολική επιφάνεια, κατά τον τίτλο 
κτήσης 2.072 τ.μ., επί οικοπέδου 
επιφάνειας 492 τ.μ.
Όσοι ενδιαφέρονται να 
συμμετάσχουν στη διαδικασία 
αγοράς του ακινήτου έχουν τη 
δυνατότητα έως την 22η Οκτωβρίου 
2019 ημέρα Τρίτη και ώρα 12:00, 
να επισκεφτούν το ακίνητο σε 
συγκεκριμένη ημέρα και ώρα που θα 
καθοριστεί κατόπιν συνεννοήσεως 
και να ελέγξουν την πραγματική και 
πολεοδομική κατάστασή του, καθώς 
και ότι είναι κατάλληλο για τη χρήση 
που προορίζεται προκειμένου να 
υποβάλουν την προσφορά τους.
Οι προσφορές υποβάλλονται 
σφραγισμένες, στην Πειραιώς Real 
Estate A.E. (Κοραή 5, 2ος Όροφος, 
Αθήνα, Τ.Κ. 10564), προσωπικά  
(ή με εκπρόσωπο) στη διεύθυνση ή 
με συστημένη ταχυδρομική επιστολή 
ή με εταιρεία ταχυμεταφορών.  
Ο φάκελος της προσφοράς 
θα πρέπει να φέρει το όνομα, 
τη διεύθυνση, καθώς και όλα 
τα στοιχεία επικοινωνίας του 
υποψήφιου.
Διαβάστε περισσότερες 
πληροφορίες για τον διαγωνισμό.

https://www.pbre.gr/prosklisi-ekdilosis-endiaferontos-anaforika-me-tin-agora-enos-polyorofou-ktiriou-me-to-synolo-ton-orizontion-idioktision-synolikis-epifaneias-kata-ton-titlo-ktisis-dyo-chiliadon-evdominta-dyo-kai-093/
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Χορηγός Επικοινωνίας

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Ματίνα Δημητριάδου, Τ: 210 6617 777 (εσωτ. 331),  Ε: mdimitriadou@boussias.com  
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ: Νίκος Μαρσέλλος, Πολιτικός Μηχανικός, Ε:  nikos.marsellos@gmail.com

Τα Concrete Awards 2019 έρχονται για να 
αναδείξουν την αριστεία στον κατασκευαστικό κλάδο, 
επιβραβεύοντας καινοτόμα έργα με δομικό υλικό 
το σκυρόδεμα. Στα έργα αυτά περιλαμβάνονται και 
σύμμικτες κατασκευές από σκυρόδεμα και χάλυβα.

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ 
ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΩΝ ΕΩΣ 

31  10  2019

www.concreteawards.gr

Ενημερωθείτε για τις διαφορετικές κατηγορίες βράβευσης 
και τους όρους συμμετοχής!

ΚΡΙΤΙΚΉ ΕΠΙΤΡΟΠΉ

ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ OFFICIAL PUBLICATIONS

ΥΠO ΤΗΝ ΑΙΓIΔΑ

Γεώργιος Πενέλης
Δρ. Πολιτικός Μηχανικός,  
Ομότιμος Καθηγητής ΑΠΘ

ΠΡΌΕΔΡΌΣ  
ΚΡΙΤΙΚΉΣ ΕΠΙΤΡΌΠΉΣ 

Ελισάβετ 
Βιντζηλαίου 

Δρ. Πολιτικός Μηχανικός, 
Καθηγήτρια Σχολής 

Πολιτικών Μηχανικών

Χρήστος Ιγνατάκης  
Δρ. Πολιτικός Μηχανικός, 

Ομότιμος Καθηγητής 
Τμήματος Πολιτικών 

Μηχανικών ΑΠΘ 

Βασίλειος Κόλιας  
Πολιτικός Μηχανικός

Χρίστος Κωστίκας 
Πολιτικός Μηχανικός,  

Ελεύθερος Επαγγελματίας,  
Πρόεδρος & Δ/νων Σύμβουλος  

της Μελετητικής Εταιρείας 
ΟΜΕΤΕ ΑΕ

Μαρίνα Μωρέττη  
Επικ. Καθηγήτρια ΕΜΠ

Παναγιώτης 
Πανέτσος 

Δρ. Πολιτικός Μηχα-
νικός, Προϊστάμενος 

Ελέγχου & Συντήρησης 
Τεχν. Έργων, 

ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ

Θωμάς 
Σαλονικιός  

Δρ. Πολιτικός Μηχανικός 
ΑΠΘ, Κύριος Ερευνητής 

ΙΤΣΑΚ - ΟΑΣΠ

Ιωάννης Σιγάλας 
Executive Vice President 
of KALLIERGOS O.T.M., 

International Projects Director, 
President of the Hellenic Group 

of International Association 
for Bridge Structural  
Engineering (IABSE)

Σταμάτης 
Σταθόπουλος 

Δρ. Πολιτικός  
Μηχανικός
Μελετητής

Κοσμάς Στυλιανίδης 
Δρ. Πολιτικός Μηχανικός, 
Ομότιμος Καθηγητής ΑΠΘ

Ιωάννης  Τέγος  
Ομότιμος  

Καθηγητής ΑΠΘ

Μιχαήλ Τσιτώτας  
Δρ. Πολιτικός 

Μηχανικός, Γεν. Δ/ντής 
Ανάπτυξης Έργων, 

Επιχειρησιακού Σχεδια-
σμού και Οικονομικών, 

ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ

Μιχαήλ Δακτυλίδης  
Πρόεδρος ΠΕΔΜΕΔΕ         

Ευάγγελος 
Κασσελάς  

Γενικός Γραμματέας 
ΠΕΔΜΕΔΕ               

http://www.concreteawards.gr//?utm_source=daily_newsletters_banners&utm_medium= print
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Project Manager: a+m – architecture plus mechanical engineering / Μελέτη και κατασκευή: 
a+m – architecture plus mechanical engineering / Είδη υγιεινής: Porcelana / Έπιπλα: Status Office / 
Ηλεκτρολογικό, διακοπτικό υλικό, φωτισμός: Luminart A.E. / Συστήματα κλιματισμού: Daikin 
/ Δάπεδα: Asset Office Interiors / Τεχνητή Φύτευση: Spacegreen / Διαχωριστικά συστήματα: 
Aldeco / Φωτογραφίες: Κλεάνθης Δημήτρης
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Αplusm: Παρέδωσε τα νέα 
γραφεία 300 τ.μ. της Koolmetrix 
στο Χαλάνδρι 
Daikin, Luminart, Porcelana και Asset Office Interiors, στους 
βασικούς προμηθευτές 

Τη μελέτη και αναμόρφωση των 
νέων γραφείων της εταιρείας 
Koolmetrix, ανέλαβε το 

αρχιτεκτονικό γραφείο aplusm. «Στόχος 
της πρότασης ήταν ο επασχεδιασμός 
συνολικά του χώρου, προκειμένου να 
καλύψει τις ανάγκες των νέων χρηστών. 
Η ανακαίνιση διήρκεσε δύο μήνες και η 
μεταστέγαση των υπαλλήλων έγινε τον 
περασμένο Ιούνιο. Πρόκειται για γραφεία 
300 τ.μ. που βρίσκονται επί της Εθνικής 
Αντιστάσεως, στο Χαλάνδρι», αναφέρει 
η Ηρώ Ραπτάκη από το αρχιτεκτονικό 
γραφείο που ανέλαβε το εν λόγω έργο. 

Ο σχεδιασμός των νέων 
γραφείων
Βασικό ζητούμενο της μελέτης, σύμφωνα 
με τους υπεύθυνους αρχιτέκτονες, 
αποτέλεσε η αναμόρφωση τόσο 
της  λειτουργικής δομής, όσο και 
της αισθητικής αναβάθμισης του 
περιβάλλοντος. «Συγκεκριμένα, ο 
χώρος της υποδοχής καλωσορίζει τον 
επισκέπτη ή χρήστη στην εταιρεία και με 

μία καθαρή διαδρομή τον εισάγει στο 
χώρο, περνώντας μέσα από τον ανοιχτό 
χώρο εργασίας και τον οδηγεί στους πιο 
ήσυχους χώρους των executives και του 
κεντρικού χώρου συνάντησης. Σε δεύτερο 
πλάνο και σε μία λιγότερο ανοιχτή 
ενότητα, τοποθετούνται δευτερεύουσες, 
βοηθητικές χρήσεις. Στο χώρο υποδοχής 
και εργασίας, έπιπλα σε λιτές γραμμές, 
δάπεδα σε ουδέτερα χρώματα, κρυφοί 
φωτισμοί και πράσινα στοιχεία, συνθέτουν 
εικόνες ηρεμίας. Διακοσμητικά στοιχεία 
– όπως ελαφριά διαχωριστικά (τσόχινη 
κουρτίνα), αυτοκόλλητες παραστάσεις, 
μεταλλικές σύνθετες κατασκευές, 
κρεμαστή φύτευση από πλαίσια οροφής, 
επιδαπέδιες  ζαρντινιέρες με χαμηλή 
φύτευση – λειτουργούν αμφίσημα και 
δημιουργούν όμορφη ατμόσφαιρα, 
προβάλλουν την εταιρική ταυτότητα, 
υποδιαιρούν τις χρήσεις, προσφέρουν 
απαραίτητη ηχοαπορρόφηση και 
εξυπηρετούν τις καθημερινές ανάγκες 
μικρών συναντήσεων», αναφέρουν 

οι ίδιοι. Ως προς τους κλειστούς 
διευθυντικούς χώρους, αναφέρουν 
ότι «αυτοί επενδύονται με βινυλικά 
δάπεδα σε απόδοση φυσικού δρυ και 
διακοσμητικά τρισδιάστατα στοιχεία στις 
κάθετες επιφάνειες. Οθόνες προβολής και 
συχνές εστίες συναντήσεων εισάγονται σε 
κάθε χώρο προκειμένου να εξυπηρετούν 
τις καθημερινές ενημερώσεις. Διάτρητα 
μεταλλικά ή πλήρη γυάλινα διαχωριστικά 
τοποθετούνται ανάλογα με τις απαιτήσεις 
του κάθε στελέχους σε  απομόνωση και 
ιδιωτικότητα».  
Στους χώρους των συνελεύσεων 
η ένταση ανεβαίνει με χρώματα σε 
οριζόντιες και κάθετες επιφάνειες. Ζωηρά 
κόκκινα, κίτρινα και πράσινα βινυλικά 
δάπεδα που χρωματικά αναπτύσσονται 
κατά μήκος των κάθετων επιφανειών, 
δίνουν χαρακτήρα στον κάθε χώρο. 
«Τέλος, ο φωτισμός αλλού έμμεσος και 
ατμοσφαιρικός (κρυφός γραμμικός) αλλού 
άμεσος (pl) ή θεματικός (wc) σηματοδοτεί 
το χώρο, δίνοντας του ταυτότητα και 
επιτρέπει στο χρήστη να δημιουργεί ανά 
πάσα στιγμή το κλίμα που επιθυμεί».

Μίκα Κοντορούση
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40 νέες ξενοδοχειακές μονάδες στην Αθήνα το α’ εξάμηνο 2019 / Οι τάσεις για το 2021 (σύμφωνα 
με στοιχεία ΣΕΤΕ): 6,5 δισ. από δημόσιες και ιδιωτικές επενδύσεις, 105.000 νέες κλίνες σε πεντάστερα 
ξενοδοχεία
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Christopher Nassetta: Επαφές  
για νέο Hilton στην Ελλάδα  
Σε αναζήτηση επενδυτή 250 ξενοδοχειακά projects    

Στα αστικά κέντρα φέρονται 
να προσανατολίζονται 
διεθνή ξενοδοχειακά brands, 
σύμφωνα με όσα είπε 
στο Build ο Alexi Khajavi, 
Managing Director EMEA 
της Questex Hospitality 
Group. «Μεγάλη ευκαιρία 
για τους επενδυτές είναι η 
Αθήνα, που χαρακτηρίζεται 
από μικρότερη εποχικότητα 
σε σχέση με τα ελληνικά 
νησιά, όπως και η 

Θεσσαλονίκη, της οποίας η επιβατική κίνηση αυξάνεται σημαντικά λόγω των 
αεροπορικών συνδέσεων με την Ευρώπη», τονίζει.  
Σε αυτό το πλαίσιο, την Ελλάδα εξετάζουν για την τοποθέτηση επενδύσεων εντός 
της επόμενης διετίας οι Six senses και Rosewood που δεν έχουν ακόμη παρουσία 
στη χώρα, όπως και οι Marriott, Hyatt, Wyndham και Radisson, για την ενίσχυση 
του χαρτοφυλακίου τους.  
Συγκεκριμένα και σύμφωνα, μάλιστα, με τον ίδιο, στόχος του Christopher Nassetta, 
CEO της Hilton, είναι η τοποθέτηση περαιτέρω επενδυτικού κεφαλαίου στην 
Ελλάδα, με το άνοιγμα ενός δεύτερου ξενοδοχείου υπό την επωνυμία της εταιρείας 
να είναι στην ατζέντα των επαφών του και στο κάδρο να μπαίνει η αγορά της 
Αθήνας ή της Θεσσαλονίκης. 

Στο 8% τα branded ξενοδοχεία στην Ελλάδα
Για την ώρα, πάντως, η διείσδυση των μεγάλων brands στην ελληνική ξενοδοχειακή 
αγορά δεν ξεπερνά το 8%, σύμφωνα με στοιχεία που παρουσιάστηκαν στη 
συνέντευξη τύπου που διοργάνωσαν από κοινού η Questex και ο Enterprise Greece, 
ενόψει του Mediterranean Resort & Hotel Real Estate Forum. Σε ό,τι αφορά την 
ανάπτυξη της δυναμικότητας του ξενοδοχειακού χάρτη της Αθήνας, εκτιμάται ότι 
στις μονάδες της Αθήνας θα προστεθούν επιπλέον 2.000 δωμάτια, 1.000 από αυτά 
εντός του επόμενου έτους. 

Ανοιχτά σε στρατηγικούς επενδυτές 250 projects
Ανοιχτά στην εύρεση στρατηγικού επενδυτή ή συνεπενδυτή, με σκοπό την 
ανακαίνιση ή αναδιοργάνωση του μοντέλου λειτουργίας τους είναι για την ώρα 
250 ξενοδοχειακά projects, με το 30% των έργων να έχουν ήδη ωριμάσει και την 
πλειονότητα αυτών να είναι αναπτυξιακά. 
Παράδειγμα των επενδύσεων που υλοποιούνται – και ξεκίνησαν με τη συμβολή του 
Enterprise Greece – είναι η ανάπτυξη του One & Only στην Κέα από τις Kerzner 
International και Dolphin Capital, την κατασκευή του οποίου έχει αναλάβει η Redex 
και πρόκειται για επένδυση 150 εκατ. ευρώ, καθώς και η ανάπτυξη του Ierissos 
Resort, θερέτρου 300 δωματίων, με δύο ξενοδοχεία και 10 βίλες υπό την ομπρέλα 
της Cromwell. 

Χριστίνα Παπαγιάννη

ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ 
ΚΑΙ ΙΔΙΩΤΙΚΗ 
ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ 
ΕΝΙΣΧΥΟΥΝ ΤΗΝ 
ΟΙΚΟΔΟΜΗ  

Οι κατεξοχήν βιομηχανικοί κλάδοι που 
αποτελούν σηματωρούς για την πορεία 
της κατασκευαστικής δραστηριότητας 
είναι δύο: ο κλάδος του τσιμέντου και 
ο κλάδος του χάλυβα. Σύμφωνα με τις 
πιο πρόσφατες εκτιμήσεις τόσο των 
μεγάλων επιχειρήσεων της βιομηχανίας 
τσιμέντου, όσο και της βιομηχανίας 
χάλυβα, ήδη παρατηρείται αναθέρ-
μανση της ζήτησης, η οποία πλέον έχει 
ξεκολλήσει από τα ιστορικά χαμηλά 
που κατέγραψε στο αποκορύφωμα 
της κρίσης από το 2012 έως και το 
2016. Σύμφωνα μάλιστα με πρόσφατες 
εκτιμήσεις που διατυπώθηκαν κατά 
τις ανακοινώσεις των αποτελεσμάτων 
μεγάλων εισηγμένων εταιρειών στο 
χρηματιστήριο, ήδη από φέτος κατα-
γράφεται ήπια αύξηση των πωλήσεων 
τσιμέντου με τη ζήτηση να αυξάνεται 
λόγω των έργων τουριστικού χαρα-
κτήρα και των υψηλότερων επιπέδων 
ιδιωτικής κατανάλωσης. Η έναρξη νέων 
μεγάλων έργων που έχουν ήδη καθυ-
στερήσει, εξαρτάται πλέον από τις πρω-
τοβουλίες που θα πάρει η κυβέρνηση. 
Αλλά και από τον κλάδο του χάλυβα, οι 
εκτιμήσεις είναι ότι το 2020 η εγχώρια 
ζήτηση θα εμφανίσει βελτίωση εξαιτίας 
των μέτρων που έχουν εξαγγελθεί για 
την τόνωση της οικοδομής. Στο πλαίσιο 
ενίσχυσης της οικοδομικής δραστη-
ριότητας, έντονο είναι το ενδιαφέρον 
για την επαγγελματική έκθεση του 
κλάδου ΟΙΚΟΔΟΜΗ EXPO 2019. Θα 
πραγματοποιηθεί στο εκθεσιακό κέντρο 
METROPOLITAN EXPO στο Αεροδρό-
μιο Ελευθέριος Βενιζέλος από τις 18 
έως και τις 20 Οκτωβρίου 2019.
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Όμιλος Aluminco: Κύκλος εργασιών 2018: 37,85 εκατ. ευρώ, 2017: 30,48 εκατ. ευρώ / 
Κέρδη προ φόρων 2018: -874 χιλ, 2017: -1,23 εκατ. ευρώ / Έσοδα μετά από φόρους 2018: 
39,4 χιλ. ευρώ, 2017: 6,7 χιλ. ευρώ / Εξαγωγές: 52,13% επί του τζίρου / Ομολογιακός δανεισμός 
2018: 6 εκατ. ευρώ (πληρωτέο ποσό στη χρήση 2019: 4,15 εκατ. ευρώ) - υπόλοιπο: 1,85 εκατ. ευρώ 
/ Βραχυπρόθεσμα δάνεια 2018: 1,74 εκατ. ευρώ / Πωλήσεις θυγατρικής Increen A.E. 2018: 
915 χιλ., 2017:1,24 εκατ. ευρώ

#111Παρασκευή 04|10|2019

Η ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ 
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΣΤΑ 
CONCRETE AWARDS 2019
Mε αδιάβλητη ηλεκτρονική διαδικασία 
αξιολογούνται οι υποψηφιότητες 
των Concrete Awards 2019, από την 
κριτική επιτροπή, που συγκεντρώνει 
προσωπικότητες της ακαδημαϊκής 
κοινότητας, ειδικούς της αγοράς και 
θεσμικούς παράγοντες, με πρόεδρο τον 
Γιώργο Πενέλη, Δρ. πολιτικό μηχανικό, 
ομότιμο καθηγητή του Αριστοτελείου 
Πανεπιστημίου.
Η διοργάνωση των βραβείων στηρίζεται 
από όλους τους εμπλεκόμενους 
θεσμικούς φορείς του κλάδου, καθώς 
τελεί υπό την αιγίδα των ΕΠΕΣ, 
ΠΕΔΜΕΔΕ, ΣΑΤΕ, ΣΕΓΜ, ΣΤΕΑΤ και 
TEE. Στόχος είναι η διεξαγωγή ενός 
διαγωνισμού με κύρος και διαφάνεια, 
που φιλοδοξεί να προωθήσει την ευγενή 
άμιλλα και να ενισχύσει τη συνεισφορά 
του κλάδου του σκυροδέματος στις 
αειφόρες κατασκευές.

Πρώτη συνάντηση των μελών  
της επιτροπής στο Albion
Προ ημερών πραγματοποιήθηκε η 
πρώτη συνάντηση της κριτικής επιτροπής 
των Concrete Awards 2019 στο 
Albion. Στο επίκεντρο της συζήτησης 
βρέθηκε η υποδοχή των βραβείων 
από το σύνολο των επιχειρήσεων και 
τέθηκαν οι λεπτομέρειες αξιολόγησης, 
καθώς η πλατφόρμα υποβολής των 
υποψηφιοτήτων είναι ανοιχτή, και 
δέχεται τα υποψήφια προς αξιολόγηση 
έργα. Επιδίωξη των Concrete Awards 
2019 είναι να αποτελέσουν ευκαιρία 
αναγνώρισης και διάκρισης της 
καινοτομίας στα κατασκευαστικά έργα, 
εξασφαλίζοντας ένα βραβείο, το οποίο 
θα αποτελέσει εργαλείο μάρκετινγκ και 
θα ισχυροποιήσει τη θέση των νικητών 
στην αγορά.

Aluminco: Επενδύει 7,8 εκατ. 
ευρώ σε παραγωγή και νέα 
προϊόντα  
Αύξηση τζίρου κατά 7 εκατ. ευρώ το 2018   

Επενδυτικό πρόγραμμα ύψους 7,78 εκατ. 
ευρώ τρέχει η Aluminco, η οποία εντός 
της οικονομικής χρήσης που διανύουμε 
έχει υλοποιήσει ήδη το 65%.  
Το επενδυτικό πλάνο της επιχείρησης 
έχει ενταχθεί στο νόμο 4399/2016 
και αποσκοπεί στην αύξηση της 
παραγωγικής δυναμικής, στη μείωση 
του κόστους παραγωγής, στην ενίσχυση 
της ανταγωνιστικότητας καθώς και 
στην παραγωγή και πιστοποίηση 
πιστοποιημένων προϊόντων αλλά και 
νέων προϊόντων.  

Με βάση το στόχο που έχει θέσει η εμπορική διεύθυνση της εταιρείας, επιδιώκεται 
η αύξηση του κύκλου εργασιών κατά τουλάχιστον 15%, καθώς και η αύξηση του 
ποσοστού εξαγωγών άνω του 55% επί του τζίρου. 

Εξαγωγική δραστηριότητα σε πάνω από 60 χώρες
Η βιομηχανία αλουμινίου δραστηριοποιείται εξαγωγικά σε περισσότερες από 60 
χώρες, διαθέτοντας τα προϊόντα της στην Ευρώπη, στην Αφρική καθώς και στις 
Ηνωμένες Πολιτείες.  
Αγορές-στόχους για την εταιρεία αποτελούν οι χώρες της Μεσογείου και των 
Βαλκανίων καθώς και τα αραβικά κράτη. 

Παραγωγή σε εγκαταστάσεις 59.000 τ.μ.
Η Aluminco διαθέτει εργοστάσιο επιφάνειας 59.000 τ.μ. στα Οινόφυτα. 
Οι εγκαταστάσεις της είναι εξοπλισμένες μεταξύ άλλων με δύο πρέσες 
διέλασης,  τέσσερις πρέσες πανελοποίησης, τρεις πρέσες διαμόρφωσης, μία 
αυτόματη μονάδα συρραφής και οδόντωσης προφίλ, μία συσκευασία πάνελ, 
μία αυτοματοποιημένη γραμμή συσκευασίας, τέσσερις οριζόντιες μονάδες 
ηλεκτροστατικής βαφής, ένα laser κοπής επιφανειών.

Παραγωγική δυνατότητα/έτος  
(5 λειτουργικά τμήματα) 
•	 Mονάδα	διέλασης:	17.000.	tn	προφίλ
•	 Moνάδα	χύτευσης:	1.000	tn	
χυτευμένου αλουμινίου
•	 Τμήμα	κατασκευών
•	 Τμήμα	μηχανουργικής	κατεργασίας	και	
συναρμολόγησης φύλλων και προφίλ: 
70.000 tn (πόρτες)
•	 Τμήμα	ηλεκτροστατικής	βαφής

Γιώργος Λαμπίρης

Αργύρης Καρράς, Πρόεδρος και Διευθύνων 
Σύμβουλος, Aluminco
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ΣΤΑ ΧΑΝΙΑ  
ΤΑ ΠΡΩΤΑ ΚΑΤΑΦΥΓΙΑ 
ΑΠΟ ΣΕΙΣΜΟΥΣ 
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 
353.000 ΕΥΡΩ
Στη διαμόρφωση και οργάνωση χώρων 
καταφυγής πληθυσμού, μετά από σεισμό, 
προχωρά ο Δήμος Χανίων. Το έργο 
αφορά παρεμβάσεις σε τρία πάρκα των 
Χανίων που έχουν καθοριστεί ως χώροι 
καταφυγής με το Επιχειρησιακό Σχέδιο 
Διαχείρισης Κινδύνων του Δήμου Χανίων 
και σε αδιαμόρφωτο χώρο στην περιοχή 
της Χαλέπας. Πρόκειται για το πάρκο 
Πολυχρονίδη, το πάρκο Φράγκικο και το 
πάρκο στην περιοχή της Χαλέπας, όπου 
τα έργα που θα γίνουν στοχεύουν, στη 
βελτίωση της προσβασιμότητας των 
περιοχών κίνησης και στάσης, καθώς 
και στην επέκταση των απαραίτητων 
υποδομών για την εν δυνάμει χρήση 
τους ως χώρων καταφυγής. Επίσης, 
αδιαμόρφωτο σημείο στην περιοχή της 
Χαλέπας προτείνεται να διαμορφωθεί 
ως κοινόχρηστος χώρος που έχει τα 
κριτήρια της πολιτικής προστασίας, ώστε 
να λειτουργήσει ως χώρος καταφυγής 
μετά από σεισμό. Τα έργα εντάχθηκαν 
για χρηματοδότηση στο Επιχειρησιακό 
Πρόγραμμα «Κρήτη 2014-2020» και 
ειδικότερα στον Άξονα Προτεραιότητας 
«Βιώσιμη Ανάπτυξη με αναβάθμιση του 
περιβάλλοντος και αντιμετώπιση των 
επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής 
στην Κρήτη» του Ε.Π.Κρήτης, με 
προϋπολογισμό 353.000 ευρώ. Η πράξη 
συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό 
Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης.

Ξεκινούν τρεις αναπλάσεις 
στην Πάφο – Ολοκληρώνεται 
η αναμόρφωση ιστορικών 
συνοικιών  
Προκήρυξη προσφορών πριν το τέλος του 2019    

Σε πορεία υλοποίησης 
εισέρχονται τρεις 
αναπλάσεις στην Πάφο, με 
τις οποίες συμπληρώνεται 
η αναμόρφωση των 
ιστορικών συνοικιών της 
πόλης. Πρόκειται για την 
ανάπλαση του ιστορικού 
κέντρου στο Αναβαργός, 
την περιοχή γύρω από 
τα γραφεία της ΠΕΟ στο 
κέντρο της πόλης και στην 

περιοχή Θεοσκέπαστη στην Κάτω Πάφο.

H ενοποίηση
Στην ανάπλαση του Αναβαργός συμπεριλήφθηκε η οδός Βασιλικών, η οποία θα 
δώσει διέξοδο στα κυκλοφοριακά προβλήματα της περιοχής, ενώ η ανάπλαση 
στη Θεοσκέπαστη, περιλαμβάνει τον περίβολο του 6ου νηπιαγωγείου, όπου 
θα γίνει πλατεία και θα συνδέεται με τον αρχαιολογικό χώρο της στήλης του 
Αποστόλου Παύλου, το Ψαροχώρι και θα φθάνει μέχρι τον λόφο του Φάμπρικα 
με την ενοποίηση των αρχαιολογικών χώρων.  
Επίσης, αυτό το έργο θα συνδέεται με την ανάπλαση της Αγίου Αντωνίου και 
του παραλιακού μετώπου. Μεταξύ άλλων, προβλέπεται η κατεδάφιση των 
γραφείων του ΚΟΤ και η δημιουργία πλατείας στην περιοχή απέναντι από το 
ξενοδοχείο Almyra.
Στο πλαίσιο των αναπλάσεων, προτείνονται και κυκλοφοριακές ρυθμίσεις με 
πρόνοια για μονοδρομήσεις, καθώς η μελέτη κάνει λόγο για αδιαβάθμητο 
λειτουργικά και αντιληπτικά οδικό δίκτυο και στενότητα σε πρωτεύον και 
δευτερεύον οδικό δίκτυο.
Στόχος του δήμου είναι να προκηρυχθούν προσφορές για το έργο πριν από το 
τέλος του χρόνου, ώστε αρχές του επόμενου να αρχίσει η υλοποίησή του.

ΕΝΤΟΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ ΟΙ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΝΕΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΣΤΗΝ ΠΑΛΛΗΝΗ
Συνάντηση για την πρόοδο της διαδικασίας μετεγκατάστασης του 7ου δημοτικού 
σχολείου και του 7ου νηπιαγωγείου Παλλήνης, τα οποία επλήγησαν από πλημμύρα 
τον περασμένο Ιούνιο και σήμερα λειτουργούν προσωρινά στον χώρο άλλου σχολικού 
συγκροτήματος, είχαν ο Διευθύνων Σύμβουλος της ΚΤΥΠ ΑΕ, Γιάννης Χαρωνίτης και ο 
Δήμαρχος Παλλήνης, Θανάσης Ζούτσος.

Οι αποφάσεις 
Εντός των επόμενων ημερών ολοκληρώνονται οι μελέτες και εντός Οκτωβρίου θα γίνει 
η δημοπράτηση των έργων διαμόρφωσης νέου σχολικού συγκροτήματος στην περιοχή 
της Άνω Μπαλάνας. Σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα, οι εργασίες θα ολοκληρωθούν 
έως το τέλος της χρονιάς. Επιπλέον, ο κ. Χαρωνίτης ανακοίνωσε ότι ήδη η ΚΤΥΠ Α.Ε. 
έχει ξεκινήσει την μελέτη ανέγερσης του νέου σχολικού συγκροτήματος στη θέση 

Βακαλόπουλο, το οποίο θα στεγάσει μόνιμα τους μαθητές του 7ου Δημοτικού Σχολείου Παλλήνης. 
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Το                                    με μια ματιά….
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57%

49%

34%

Άνδρες

Αριθμός αποδεκτών

Γυναίκες

16.000  
corporate e-mailsOpen & Click Rate

Αρχιτεκτονικά & μελετητικά γραφεία

Προμηθευτές

Ξενοδοχεία

Τεχνικές εταιρείες

Τράπεζες & Ασφάλειες 

Real estate

Others *

*Επενδυτικά Σχήματα, Δημόσιο, Εκπαιδευτικά Ιδρύματα κ.α.
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Πληροφορίες: Πέτρος Τσάτσης, τηλ. 2106617777 (εσωτ. 388), e-mail: ptsatsis@boussias.com



Στα σκαριά πάνω από 14.000 ξενοδοχεία  
σε όλο τον κόσμο   
Τέσσερις εταιρείες αντιπροσωπεύουν το 50% της συνολικής δραστηριότητας

Σε ιστορικό υψηλό βρίσκονται τα υπό κατασκευή ξενοδοχεία σε όλο τον κόσμο, με 
τον αριθμό τους να ξεπερνά τα 14.000 και να έχει αυξηθεί κατά 9% σε ετήσια βάση, 
σύμφωνα με έρευνα της Lodging Econometrics. Όπως προκύπτει από τα στοιχεία της 
έρευνας, 6.565 ξενοδοχειακά projects ανά τον κόσμο είναι υπό κατασκευή, άλλα 4.392 
είναι έτοιμα για έναρξη των εργασιών τους εντός 12 μηνών, ενώ 3.094 βρίσκονται στα 
πρώτα στάδια του σχεδιασμού τους. Το 40% των εν εξελίξει ξενοδοχειακών projects 
είναι στις Ηνωμένες Πολιτείες, με την Κίνα να ακολουθεί με ποσοστό 21%. Την πρώτη 
πεντάδα συμπληρώνουν η Ινδονησία, η Γερμανία και το Ηνωμένο Βασίλειο.
Οι πόλεις με τα περισσότερα εν εξελίξει projects είναι το Ντουμπάι (173, 50.832 
δωμάτια), η Νέα Υορκη (166, 28.231 δωμάτια), το Ντάλας (162, 19.972 δωμάτια), το 
Λος Άντζελες (158, 25.428 δωμάτια) και το Χιούστον (146, 14.998 δωμάτια).

Αξιοσημείωτο είναι ότι πάνω από το 50% της παγκόσμιας κατασκευαστικής δραστηριότητας προέρχεται από τέσσερις 
ξενοδοχειακές επιχειρήσεις: Marriott International (2.534 projects, 420.562 δωμάτια), Hilton Worldwide (2.334 projects, 340.626 
δωμάτια), InterContinental Hotels Group (IHG, 1.769 projects, 259.057 δωμάτια) και AccorHotels (980 projects, 175.002 
δωμάτια). Σημειώνεται ότι στη διάρκεια του α’ εξαμήνου 2019 άνοιξαν συνολικά 1.374 νέα ξενοδοχεία με 196.237 δωμάτια 
σε όλο τον κόσμο, ενώ ακόμα 1.675 ξενοδοχεία με 236.334 δωμάτια πρόκειται να ανοίξουν έως το τέλος του έτους. Το 2020 
εκτιμάται ότι θα ανοίξουν συνολικά 3.168 ξενοδοχεία και το 2021 3.171 ξενοδοχεία.

KIRKBY DESIGN: ΠΑΛΙΟ ΒΑΓΟΝΙ ΤΟΥ ΜΕΤΡΟ ΝΤΥΘΗΚΕ ΜΕ ΠΑΣΤΕΛ ΧΡΩΜΑΤΑ    
Αγνώριστο έκανε η Kirkby Design ένα παλιό βαγόνι του μετρό του Λονδίνου, ντύνοντας 
το εσωτερικό του με παστέλ χρώματα από τη συλλογή υφασμάτων της Underground 
Vol. II, στο πλαίσιο της έκθεσης 100% Design στο London Design Festival. Ολόκληρο το 
εξωτερικό του βαγονιού, που κατασκευάστηκε το 1967, βάφτηκε από την αρχή σε τόνους 
πράσινου και απαλού ροζ χρώματος, με τα παράθυρα και τα φώτα επίσης ελαφρώς 
χρωματισμένα στις ίδιες αποχρώσεις, ενώ η ίδια παλέτα χρωμάτων έχει χρησιμοποιηθεί 
και στο εσωτερικό, αν και στην πιο πολυτελή πρώτη θέση έχουν τοποθετηθεί ελαφρώς πιο 
σκούρα χρώματα. Ακόμα και το έμβλημα του μετρό του Λονδίνου και τα άλλα αυθεντικά 
γραφικά έχουν προσαρμοστεί στην ίδια παλέτα χρωμάτων. Οι παλιές πλαστικές χειρολαβές 
αντικαταστάθηκαν από μπρούτζινους κρίκους, ενώ στις θέσεις αντικαταστάθηκε το 
αυθεντικό μάλλινο ύφασμα από βελούδο, που είναι πιο διακριτικό και πιο ταιριαστό με 

το επιθυμητό αισθητικό αποτέλεσμα. Τα μοτίβα που χρησιμοποιήθηκαν αποτελούν μία πιο μοντέρνα εκδοχή σχεδίων που εκτίθενται 
στο Μουσείο Μεταφορών του Λονδίνου. Στην πρώτη θέση έχει στρωθεί επίσης ένα μαλακό χαλί και ξύλινα τραπέζια, ενώ τα μικρού 
μεγέθους art deco μπρούτζινα φωτιστικά προσδίδουν έναν vintage χαρακτήρα που παραπέμπει στο Όριαν Εξπρές.

Επιμέλεια: Σπύρος Πιστικός 
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