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Νέα project ανέλαβε το αρχιτεκτονικο 
γραφείο Potiropoulos+Partners, μεταξύ 
αυτών το Ερευνητικό-Εκπαιδευτικό, 
Συνεδριακό και Αθλητικό Κέντρο της 
φαρμακευτικής βιομηχανίας ΕΛΠΕΝ 
S.A. στα Σπάτα, συγκρότημα πολυτελών 
διαμερισμάτων και μεζονετών στο Golf της 
Γλυφάδας, κ.ά. Eνώ σε εξέλιξη βρίσκεται 
και η συνεργασία με την “EVMAREIA 
DOO” για μικτό τουριστικό συγκρότημα 
στην Κροατία. Δράττοντας την συγκυρία 
του θεσμού Interiors Awards 2020, - 
που έχει βραβεύσει τις μεγαλύτερες 
ελληνικές επιχειρήσεις και τα έργα 
αρχιτεκτονικής που αποτέλεσαν σημείο 
αναφοράς για μελλοντικά έργα-, το Build, 
μίλησε με τον διακεκριμένο αρχιτέκτονα, 
Δημήτρη Ποτηρόπουλο,  για τα όλα νέα 
έργα, που «τρέχουν» αυτή την περίοδο 
αλλά και τις δημιουργικές στιγμές που 
ξεχώρισαν στην τριακονταετή πορεία της 
Potiropoulos+Partners. 
B. Κύριε Ποτηρόπουλε, η συνεργασία 
με την Temes υποθέτω υπήρξε από 
τις πολύ δημιουργικές στιγμές στην 
καριέρα σας. Υπάρχει κάποιο πλάνο για 
αντίστοιχο έργο; 
Δ.Π. Όντως η συνεργασία μας με την 
TEMES υπήρξε σημαντική, και ακόμα 
βρίσκεται υπό εξέλιξη, ενώ παράλληλα 
προχωρούν και άλλες αντίστοιχες. Μπορώ 
να αναφέρω εδώ τη συνεργασία μας 
με την “EVMAREIA DOO” στην Κροατία 
που αφορά στο σχεδιασμό ενός μικτού 
τουριστικού συγκροτήματος, με ξενοδοχείο, 
κοινόχρηστες λειτουργίες και βίλες. Αυτό 
που έχει μεγάλη σημασία για εμάς, είναι 
ότι τόσο οι Έλληνες όσο και οι ξένοι 
επενδυτές, μας εμπιστεύονται για τα έργα 
τους. Είτε αυτά βρίσκονται στην Ελλάδα, 
είτε στο εξωτερικό. 

Potiropoulos+Partners: Συνεργασία με την EVMAREIA 
DOO στην Κροατία και νέο project για την ELPEN
Η συνέντευξη του Δημήτρη Ποτηρόπουλου ενόψει των Interior Awards 2020 

B. Φέτος το γραφείο σας συμπληρώνει 
30 χρόνια λειτουργίας.  
Σε ποιους τομείς δραστηριοποιήστε 
κυρίως όλα αυτά τα χρόνια (residential, 
τουριστικά, εμπορικά ακίνητα; );  
Πού θα θέλατε να «ανοιχτείτε» αν 
υπάρχει βεβαίως ενδιαφέρουσα 
πρόταση; Και σε τι θα συνίστατο για εσάς 
αυτή η «ενδιαφέρουσα πρόταση»; 
Δ.Π. Το γραφείο μας δραστηριοποιείται 
στο σχεδιασμό έργων κάθε μεγέθους και 
τυπολογίας, του ιδιωτικού και δημόσιου 
τομέα. Καλύπτει ένα ευρύ φάσμα, από 
τη μικρή κλίμακα, π.χ. εσωτερικοί χώροι, 
κατοικίες, κλπ., έως τη μεγάλη, όπως η 
Μαρίνα του Φλοίσβου, καθώς και ειδικά 
κτίρια και εγκαταστάσεις, για παράδειγμα 
το Ολυμπιακό Κέντρο Αντισφαίρισης. 
Είναι δεδομένο το ενδιαφέρον μας για 
προτάσεις που εμπίπτουν στο πλαίσιο της 
δραστηριότητας αυτής.
B. Υπάρχει κάποιο νέο πρότζεκτ που 
βρίσκεται σε εξέλιξη αυτή την περίοδο;
Δ.Π. Υπάρχουν αρκετά έργα σε εξέλιξη 
την περίοδο αυτή. Ενδεικτικά αναφέρω το 
νέο Ερευνητικό-Εκπαιδευτικό, Συνεδριακό 
και Αθλητικό Κέντρο της φαρμακευτικής 
βιομηχανίας ΕΛΠΕΝ Α.Ε. στα Σπάτα. 
Επίσης ένα Συγκρότημα Πολυτελών 

Δημήτρης Ποτηρόπουλος, αρχιτέκτονας, 
ιδρυτής Potiropoulos+Partners

Διαμερισμάτων και Μεζονετών στο 
Golf της Γλυφάδας, η επέκταση μίας 
Ξενοδοχειακής Μονάδας στο Μυστρά, οι 
βίλες στο Costa Navarino, κ.α.
B. Το γραφείο σας έχει τιμηθεί 
επανειλημμένως με διεθνή βραβεία. Θα 
θέλατε να μοιραστείτε μαζί μας κάποιες 
από τις πρόσφατες επιτυχίες σας;
Δ.Π. Το έργο του γραφείου μας έχει 
τιμηθεί με διεθνή βραβεία παλαιότερα 
αλλά και πρόσφατα. Ενδεικτικά αναφέρω 
τα German Design Awards, όπου η 
“Beachfront Villa, Navarino Residences” 
απέσπασε  το 1ο Βραβείο, ενώ το 
“Νηπιαγωγείο της Γερμανικής Σχολής 
Αθηνών” διακρίθηκε με Τιμητικό Έπαινο. 
Τα ίδια έργα άλλωστε τιμήθηκαν και από 
τα Architizer A+ Awards με το 1ο Βραβείο 
Κοινού. Μόλις τις τελευταίες ημέρες 
ενημερωθήκαμε για μία επίσης διάκριση, 
όμως δε μπορούμε να μοιραστούμε 
περισσότερες πληροφορίες έως το 
Νοέμβριο, οπότε και θα ανακοινωθεί 
επίσημα.
B. Τι όφελος μπορεί να έχει μια 
επιχείρηση ή ένας αρχιτέκτονας 
αποσπώντας μια διάκριση στα Interiors 
Awards; 
Δ.Π. Kάθε διάκριση αποτελεί μία 
αναγνώριση της αξίας του αρχιτεκτονικού 
έργου που βραβεύεται και κατ’ επέκταση 
του αρχιτέκτονα. Ως εκ τούτου συνιστά 
ένα μέσον ανάδειξης της δουλειάς του, 
τόσο σε επίπεδο σχεδιασμού όσο και 
επικοινωνιακά.
Ο Δημήτρης Ποτηρόπουλος θα είναι κριτής 
στα Interiors Awards 2020 της Boussias 
Communications.  
Μάθετε περισσότερα για τη διοργάνωση 
και υποβάλετε υποψηφιότητα ΕΔΩ.
Λήδα Δεληγιάννη

https://www.interiorsawards.gr/
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SATO: Έφερε στην Ελλάδα  
το δανέζικο brand Bolia 
Αύξηση τζίρου και παραγγελιών, αλλά και εκτόξευση  
των ζημιών   

Τη δραστηριότητά του στην Ελλάδα έχει 
ξεκινήσει από τις αρχές Σεπτεμβρίου το 
δανέζικο brand επίπλου σκανδιναβικού 
design Bolia, με ένα shop in shop στο 
κατάστημα ENTOS Χαλανδρίου, έκτασης 
περίπου 180 τ.μ.. Πρόκειται για τον πρώτο 
καρπό της συμφωνίας μεταξύ της Bolia 
και της SATO τον περασμένο Ιούλιο για 
την αποκλειστική αντιπροσώπευση της 
πρώτης στην ελληνική αγορά. Επίσης, 
κατά τo α’ εξάμηνο του 2019 η εταιρεία 

έχει εντάξει στο δυναμικό της δύο νέα σημεία αποκλειστικής συνεργασίας με το 
σήμα ENTOS στα Δωδεκάνησα, και συγκεκριμένα σε Ρόδο και Κω.

Αύξηση τζίρου, αλλά και ζημιών
Κατά το α’ εξάμηνο 2019 η SATO παρουσίασε αύξηση των πωλήσεων κατά 23,3 % 
σε σχέση με το αντίστοιχο διάστημα του 2018, ενώ και οι παραγγελίες της εταιρείας 
παρουσιάζουν αύξηση 33,7% σε ετήσια βάση. Τα μικτά κέρδη της εταιρείας 
διαμορφώθηκαν στα €2,79 εκατ., έναντι 2,21 εκατ. ένα χρόνο νωρίτερα, ενώ οι 
ζημίες προ φόρων διαμορφώθηκαν στα €6,50 εκατ. (έναντι ζημιών €58.931) και οι 
ζημίες μετά φόρου χρήσης σε €5,73 εκατ. (έναντι κερδών €270.685)

Σχέδιο εξυγίανσης
Υπενθυμίζεται ότι στις 19 Σεπτεμβρίου επετεύχθη συμφωνία για την εξυγίανση της 
SATO, η οποία έχει υποβληθεί προς επικύρωση στο Πολυμελές Πρωτοδικείο Αθηνών 
και για την εξέτασή της έχει οριστεί δικάσιμος η Τετάρτη 20 Νοεμβρίου 2019. Με 
βάση τη συμφωνία εξυγίανσης, στην οποία συμμετέχουν κατά ποσοστό 67,8% οι 
πιστωτές της εταιρείας, η επιχειρηματική της δραστηριότητα και το μεγαλύτερο 
μέρος των περιουσιακών της στοιχείων μεταφέρονται στον νέο φορέα «NEOCON 
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» έναντι τιμήματος €3 εκατομμυρίων και της ανάληψης μέρους 
των υποχρεώσεών της. Τόσο το τίμημα, όσο και το προϊόν ρευστοποίησης των 
υπολοίπων περιουσιακών στοιχείων, θα χρησιμοποιηθούν για την εξόφληση των 
λοιπών υποχρεώσεων της εταιρείας, όπως αυτές διαμορφώνονται σύμφωνα με τη 
συμφωνία εξυγίανσης, και στην συνέχεια η εταιρεία θα λυθεί και θα εκκαθαριστεί.

Σπύρος Πιστικός

ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ KRAFT PAINTS ΜΕ BO CONCEPT
Μια νέα hands on και live experience εμπειρία, φέρνει η συνεργασία Kraft Paints και 
BoConcept. Οι δύο εταιρίες πάνε ένα βήμα μπροστά την αντίληψη διαμόρφωσης στην 
εσωτερική διακόσμηση με LIVE βαμμένους χώρους στα καταστήματα. Στόχος της 
BoConcept είναι να δημιουργεί έπιπλα, υλικά και χρώματα που να ταιριάζουν μεταξύ τους, 
αλλά και να προσαρμόζονται σύμφωνα με τον καταναλωτή, ενώ ταυτόχρονα, στόχος της 
Kraft Paints είναι να δημιουργεί αισθητική εμπειρία αποχρώσεων, μέσα από προϊόντα που 
συνεισφέρουν στην υγιεινή ατμόσφαιρα.
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Κύκλος εργασιών: €6,38 εκατ. – 2018: €5,15 εκατ. / Μικτά κέρδη: €2,79 εκατ. – 2018: €2,21 εκατ. 
/ Καθαρό αποτέλεσμα προ φόρων: (€6,50 εκατ.) – 2018: (€58.931) / Καθαρό αποτέλεσμα μετά 
φόρων: (€5,73 εκατ.) – 2018: €270.685 / Βραχυπρόθεσμα δάνεια: €28,38 εκατ. – 2018: €27,92 εκατ. / 
Σύνολο υποχρεώσεων: €46,88 εκατ. – 2018: €41,96 εκατ.

ΟΤΑΝ Ο ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ 
ΔΙΑΚΕΚΡΙΜΕΝΩΝ 
ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ 
ΣΥΝΑΝΤΑ ΤΗΝ ΠΡΩΤΗ 
ΣΥΛΛΟΓΗ ΕΠΙΠΛΩΝ
Με επιτυχία ολοκληρώθηκε η πρώτη 
συνάντηση στα πλαίσια του Athenian 
Modernism/Designing Paradise 
project, με επιμέλεια της Design 
Ambassador και του γραφείου Post 
Spectacular Office, για λογαριασμό 
της Furniture Gallery.  
Με σημείο αναφοράς τον 
Αθηναϊκό Μοντερνισμό, η Design 
Ambassador και το Archisearch.gr, 
σε συνεργασία με την Furniture 
Gallery, προσκάλεσαν αρχιτεκτονικά 
γραφεία, προκειμένου να σχεδιάσουν 
την πρώτη ελληνική συλλογή design 
επίπλων.
Η συλλογή «ATHENIAN MODERNISM 
reinvented – The Collection», θα 
δημιουργηθεί αποκλειστικά με την 
υπογραφή διακεκριμένων Ελλήνων 
αρχιτεκτόνων και designers και 
θα αποτελείται από έπιπλα και 
αντικείμενα για ένα ευρύ φάσμα 
αναγκών, όπως η επίπλωση των 
χώρων κατοικίας, εστίασης και 
φιλοξενίας στην Ελλάδα, αλλά και το 
εξωτερικό.

Τα γραφεία που συμμετείχαν 
στο κάλεσμα ήταν τα παρακάτω:
A2 architects, AKA architects, 
A&M Group, Antonis Kalogridis, 
Architecture in Concept, Aristides 
Dallas, Buerger Katsota Architects, 
Deda & Architects, DELTA 
ARCHITECTS, Elastic Architects, 
Urban Soul Project, Kizi studio, 
K- Studio, R.C. Tech, Sotiris Lazou, 
PILA Studio, Pieris Architects, Petras 
Architecture, Vikelas Architects, VOIS 
Architects και 3sk architects.

https://build-constructive-news.s3.eu-west-2.amazonaws.com/Build_23_09_2019.pdf
https://www.archisearch.gr/
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Αλουμίνιο: Οι δασμοί στην 
Ε.Ε. έπληξαν την παραγωγή – 
Αντίστροφη εικόνα για την Ελλάδα 
Η εικόνα της αγορά από το 2000 στο 2017   

Ανασταλτικό ρόλο διαδραμάτισε η επιβολή 
δασμών από πλευρά της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης στην πρωτογενή παραγωγή 
αλουμινίου των κρατών μελών. Αυτό 
προκύπτει από την έρευνα που εκπόνησαν 
οι Ernesto Cassetta και Cesare Pozzi, 
του φορέα βιομηχανικών ερευνών της 
Ιταλίας, Gruppo Di Ricerche Industriali e 
Finanziarie – Grif “Fabio Gobbo”. 

Έντονα σημάδια κόπωσης
Tα στοιχεία της έρευνας που 

παρουσίαστηκε στο πλαίσιο του Διεθνούς Συνεδρίου, Ιnternational Aluminium 2019, 
της Fastmarkets, δείχνουν ότι η πρωτογενής παραγωγή αλουμινίου στην Ευρωπαϊκή 
Ένωση εμφανίζει έντονα πτωτική πορεία κυρίως λόγω των περικοπών και των 
διακοπών λειτουργίας σε χυτήρια. 

Συνέχεια των αποεπενδύσεων
Μάλιστα με βάση την έρευνα θεωρείται σχεδόν βέβαιο ότι οι αποεπενδύσεις στον 
τομέα της πρωτογενούς παραγωγής θα συνεχιστούν. 
Aς σημειωθεί ότι στη διάρκεια του 2017 η πρωτογενής παραγωγή αλουμινίου 
εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης αποτελεί το 27% της κατανάλωσης. Ταυτόχρονα η 
παραγωγική δυνατότητα σε επίπεδο χύτευσης αλουμινίου στην Ευρωπαϊκή Ένωση, 
ανέρχεται στο 30% της κατανάλωσης. 
Tην ίδια στιγμή όμως παρατηρείται αυξανόμενη ζήτηση για πρωτογενές αλουμίνιο, 
κάτι στο οποίο συνηγορεί η αύξηση των εισαγωγών. 

Αυξημένη η παραγωγή στην Ελλάδα
Ενδιαφέρον παρουσιάζει ωστόσο το γεγονός ότι ενώ σημαντικές βιομηχανικές 
χώρες όπως η Γαλλία, η Γερμανία,  το Ηνωμένο Βασίλιο, η Ολλανδία και η Ισπανία 
παρουσιάζουν μείωση στην παραγωγή πρωτογενούς αλουμινίου, η Ελλάδα έχει 
καταφέρει να αυξήσει την παραγωγή της σε σχέση με το 2017, κατά 12%. 

Γιώργος Λαμπίρης
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ΠΟΡΤΟ ΚΑΡΡΑΣ:  
ΣΕ ΔΥΟ ΚΟΜΜΑΤΙΑ 
ΧΩΡΙζΟΝΤΑΙ 
ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ 
ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ 
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 
Την έναρξη των διαδικασιών 
απορρόφησης του κατασκευαστικού 
κλάδου της «Πόρτο Καρράς ΑΕ» 
ανακοίνωσε η Τεχνική Ολυμπιακή, 
στο πλαίσιο της κοινής διάσπασης της 
τελευταίας, σε συνέχεια της απόφασης 
της Γενικής Συνέλευσης της εταιρείας 
στις 11 Σεπτεμβρίου. Ειδικότερα, η 
«Πόρτο Καρράς ΑΕ» πρόκειται να 
διασπαστεί σε δύο τμήματα, το ένα 
τμήμα της οποίας (κατασκευαστικός 
κλάδος) θα απορροφηθεί από την 
Τεχνική Ολυμπιακή και το έτερο τμήμα 
(οι κλάδοι παροχής ξενοδοχειακών 
υπηρεσιών, διαχείρισης ακίνητης 
περιουσίας, δραστηριότητες 
ελλιμενισμού, καζίνο κλπ πλην 
τoυ κατασκευαστικού κλάδου) θα 
μεταβιβαστεί σε νέα υπό σύσταση 
εταιρεία. Η διάσπαση αυτή, σύμφωνα 
με την Τεχνική Ολυμπιακή, θα συμβάλει 
στην καλύτερη αξιοποίηση των 
περιουσιακών στοιχείων της εταιρείας 
και της «Πόρτο Καρράς ΑΕ».

ΕΛΓΕΚΑ: ΝΕΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ 
ΣΤΟ ΒΟΥΚΟΥΡΕΣΤΙ 
Στις 30 Μαΐου 2019, η θυγατρική 
ΕΛΓΕΚΑ CYPRUS LTD προέβη στη 
σύσταση νέας εταιρίας με την επωνυμία, 
ELGEKA PROPERTY & DEVELOPMENT 
S.R.L, η οποία έχει την έδρα της 
στο Βουκουρέστι. Το αντικείμενο 
δραστηριότητας της νέας εταιρίας είναι 
η εκμετάλλευση ακινήτων.
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ΣΙΔΜΑ: To «παράθυρο»  
της Μπήτρος και η προοπτική 
αναδιάρθρωσης των δανείων  
Αυξημένος όγκος πωλήσεων για την SIDMA Bulgaria, 
μειωμένος για την SIDMA Romania   

Σε προχωρημένες συζητήσεις με τις 
πιστώτριες τράπεζες, με σκοπό την 
αναδιοργάνωση των υφιστάμενων 
τραπεζικών υποχρεώσεών της, βρίσκεται η 
ΣΙΔΜΑ Α.Ε. (Σιδηρεμπορική Μακεδονίας), με 
τους ορκωτούς λογιστές που υπογράφουν 
την εξαμηνιαία έκθεση οικονομικών 
αποτελεσμάτων, να σημειώνουν την 
ουσιώδη αβεβαιότητα, η οποία ενδεχομένως 
επηρεάσει τη συνέχιση της δραστηριότητας 
της εταιρείας. Την ίδια στιγμή, αρνητικό 

έχει καταστεί το σύνολο της αξίας των ιδίων κεφαλαίων της εταιρείας και του ομίλου, 
ενώ και η αξία των βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων υπερβαίνει τη συνολική αξία των 
κυκλοφορούντων περιουσιακών στοιχείων κατά ποσό €54,5 εκατ. και €66,2 εκατ. 
αντίστοιχα (εταιρεία και όμιλος αντίστοιχα). H ΣΙΔΜΑ κατέγραψε οριακή αύξηση του 
κύκλου εργασιών το πρώτο εξάμηνο του έτους, σε σχέση με το αντίστοιχο εξάμηνο του 
2018. Συγκεκριμένα, ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών διαμορφώθηκε στα €68,3 εκατ. ή 
0,1% υψηλότερα σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2018, ενώ μαζί με τις πωλήσεις 
αντιπροσωπείας διαμορφώθηκε στα €85,9 εκατ. από €86,4 εκατ., δηλαδή μειωμένος 
κατά 0,5% σε σχέση με πέρυσι. Η ρευστότητα του Ομίλου ανήλθε στα €6,9 εκατ., ενώ ο 
δανεισμός του μειώθηκε κατά €2,5 εκατ. ή 2,3%. 

Το MoU με την Μπήτρος 
Σημειώνεται ότι τον περασμένο Μάιο υπεγράφη το MoU μεταξύ ΣΙΔΜΑ, ΜΠΗΤΡΟΣ 
ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΚΗ και πιστωτριών τραπεζών για την απορρόφησή του κλάδου εμπορίας 
χαλυβουργικών προϊόντων της ΜΠΗΤΡΟΣ ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΚΗΣ, με σκοπό την βελτίωση 
της εμπορικής της θέσης στην αγορά, την βελτίωση των οικονομικών της μεγεθών και την 
επίλυση του θέματος των Ιδίων Κεφαλαίων. Η εταιρεία προσδοκά, με βάση και την πορεία 
των τελευταίων τριών ετών, σε περαιτέρω μείωση των ζημιών της, όσο αφορά τη χρήση 
του 2019, καθώς και την επίτευξη των στόχων που τέθηκαν στον φετινό προϋπολογισμό, 
αλλά και στο 5ετές πλάνο. Μάλιστα, αυτή την περίοδο ολοκληρώνεται η διαδικασία 
απορρόφησης και πέφτουν οι υπογραφές για τις τελευταίες εγκρίσεις. 

Οι επόμενες κινήσεις
Ο Όμιλος εξετάζει μια σειρά ενεργειών για την βελτίωση της χρηματοοικονομικής 
του θέσης, όπως η αναδιάρθρωση δομών, ο περιορισμός υποστηρικτικών δαπανών 
και η εκμετάλλευση στοιχείων του ενεργητικού που θα επιφέρουν ωφέλειες χωρίς να 
επηρεάσουν την ομαλή λειτουργία του. Ωστόσο, δεν αναμένονται σημαντικές αλλαγές 
στην εικόνα της αγοράς για το υπόλοιπο του έτους δεδομένου ότι η έναρξη των νέων 
μεγάλων έργων δεν προβλέπεται να λάβει χώρα μέχρι το τέλος του 2019. 

Ομολογιακά δάνεια 
Παράταση μέχρι τον Δεκέμβριο 2019, αλλά και τον Ιανουάριο 2020 ζητά η ΣΙΔΜΑ, 
για το σύνολο των ομολογιακών της δανείων που αγγίζουν τα 53,7 εκατ. 

Μίκα Κοντορούση

ΕΙΔΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ  
Α. ΛΙΟΣΙΩΝ: ΔΥΟ ΜΗΝΕΣ 
ΝΩΡΙΤΕΡΑ Η ΠΑΡΑΔΟΣΗ 
ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ  
ΤΩΝ 6,4 ΕΚΑΤ. ΕΥΡΩ 
Με ταχύτατους ρυθμούς προχωρούν 
οι εργασίες για την ανέγερση Ειδικού 
Γυμνασίου Άνω Λιοσίων, που θα 
εξασφαλίσει δωρεάν εκπαίδευση 
σε μαθητές με ειδικές ανάγκες στην 
ευρύτερη περιοχή του δήμου Φυλής. 
Τη σύμβαση κατασκευής υπέγραψαν ο 
διευθύνων σύμβουλος της ΚΤ.ΥΠ. Α.Ε. 
(Κτιριακές Υποδομές) και οι εκπρόσωποι 
της αναδόχου εταιρείας ΦΟΡΕΑΣ 
ΑΤΕΒΕ. Το σχολικό συγκρότημα 
αναπτύσσεται σε ακίνητο έκτασης 
4.687 τ. μ., ιδιοκτησίας της ΚΤ.ΥΠ. Α.Ε.. 
Το έργο, προϋπολογισμού 6,4 ευρώ, 
χρηματοδοτείται από το ΕΣΠΑ. Σύμφωνα 
με πληροφορίες, το έργο αναμένεται να 
παραδοθεί σε δύο μήνες νωρίτερα από 
το χρονοδιάγραμμα που προβλέπει η 
σύμβαση. 

Το έργο
Το σχολείο είναι ειδικά σχεδιασμένο, 
ώστε να ανταποκρίνεται στις αυξημένες 
ανάγκες των μαθητών και να τους 
παρέχει πλήρη προσβασιμότητα, τόσο 
στους εσωτερικούς όσο και στους 
εξωτερικούς χώρους του σχολείου. 
Αποτελείται από δυο βιοκλιματικά 
κτίρια, το κυρίως σχολικό κτίριο και το 
κτίριο αθλητικών δραστηριοτήτων που 
περιλαμβάνει και εσωτερική πισίνα. 
Οι εννέα αίθουσες διδασκαλίας, τα 
εργαστήρια (φυσικοθεραπευτήριο, 
εργαστήριο λογοθεραπείας, εργαστήρια 
φυσικής-χημείας, πληροφορικής, 
μουσικής, πηλού, σχεδίου και βιβλιοθήκη), 
οι διοικητικοί χώροι, οι χώροι ανάπαυσης, 
παιχνιδιού και φαγητού και μια τάξη 
για παιδιά με πολύ σοβαρά κινητικά 
προβλήματα, θα αναπτυχθούν σε δυο 
ορόφους στο κυρίως κτίριο διδακτηρίου.
Στο κτίριο του φυσιοθεραπευτηρίου, 
θα αναπτυχθεί αίθουσα πολλαπλών 
χρήσεων, πισίνα, υδροθεραπευτήριο, 
γυμναστήριο, χώροι υγιεινής, ενώ στο 
υπόγειο θα δημιουργηθούν χώροι 
στάθμευσης, συντήρησης, μηχανολογικών 
εγκαταστάσεων και αποθήκες.
Τέλος, ο περιβάλλων χώρος θα 
διαμορφωθεί από διαδρομές πρόσβασης 
και χώρους πρασίνου.

Κύκλος εργασιών ομίλου - α' εξάμηνο: €68,3 εκατ. / EBITDA: €2,3 εκατ. από €2,5 εκατ. / Κέρδη μετά 
φόρων 2019: -305 χιλ. ευρώ, 2018: -1,66 εκατ. ευρώ / Κύκλος εργασιών SIDMA Bulgaria: Αύξηση 
2% (13,4 εκατ. ευρώ έναντι 13,2 εκατ. ευρώ) / Κύκλος εργασιών SIDMA Romania: Μείωση 6% (12,1 
εκατ. ευρώ, έναντι 12,9 εκατ. ευρώ)
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Νέες συμβάσεις ύψους 47,5 
εκατ. ευρώ υπέγραψε εντός 
του α’ εξαμήνου η Intrakat. 

Το ανεκτέλεστο ανερχόταν στο τέλος 
του εξαμήνου σε 394 εκατ., πλέον 
νέων έργων 143 εκατ., στα οποία έχει 
μειοδοτήσει η εταιρεία και αναμένει 
τις υπογραφές. Έως τα τέλη του 2019 
θα έχουν ολοκληρωθεί τα αεροδρόμια 
Σκιάθου, Μυτιλήνης, Σάμου, 
Κεφαλλονιάς και Ρόδου.

Σε φάση ολοκλήρωσης 
βρίσκεται
- βελτίωση της δυτικής εσωτερικής 
περιφερειακής οδού Θεσσαλονίκης - 
44,2 εκατ. ευρώ και 
- η διάνοιξη σήραγγας στον ταμιευτήρα 
του Φράγματος Αποσελέμη από το 
οροπέδιο Λασιθίου - 42 εκατ. ευρώ.
Επιπλέον, σε φάση εξέλιξη βρίσκεται 
-το Νοσοκομείο του Shtip στη Βόρεια 
Μακεδονία - 29,2 εκατ. ευρώ,
-ο Τετραπλός Σιδηροδρομικός 
Διάδρομος στην περιοχή Σεπολίων - 
33,3 εκατ. ευρώ,
-τα δίκτυα διανομής ηλεκτρικής 
ενέργειας για λογαριασμό - 33,9 εκατ,
-ένα αιολικό πάρκο 30 mw και ένα 
κέντρο υπερυψηλής τάσης 400/20 kv, 
ισχύος 100 mva - 43 εκατ.,
-ο αυτοκινητόδρομος Πάτρα-Πύργος, 
Τμήμα 2 Αμαλιάδα – Δουναίικα - 26 
εκατ. ευρώ, για το οποίο η σύμβαση 

υπογράφηκε εντός του α΄ εξαμήνου.

Σε ό,τι αφορά τα έργα ΣΔΙΤ και 
τις παραχωρήσεις 
-Συνεχίζεται για τρίτο έτος η λειτουργία 
του έργου τηλεματικής για τον ΟΑΣΑ, 
-Σε τελικό στάδιο βρίσκεται η ανάπτυξη 
ευρυζωνικών υποδομών σε αγροτικές 
«λευκές» περιοχές, προϋπολογισμού 
60,3 εκατ. ευρώ  - Θα ολοκληρωθεί 
εντός του γ’ τριμήνου,
-Εξελίσσονται οι εργασίες για τη 
μονάδα επεξεργασίας απορριμμάτων 
στο Νομό Σερρών, προϋπολογισμού 
20,6 εκατ. ευρώ.
Η μητρική εξαγόρασε τον Ιανουάριο το 
20% της Fracasso Hellas. Επίσης, τον 
Ιούνιο εξαγόρασε 50% της Mestrolio, 
εταιρείας Ανάπτυξης Επενδύσεων 
Βιοαέριου, συμμετείχε στην κοινοπραξία 
ΑΤΕΡΜΩΝ ΑΤΤΕΕ – ΙΝΤΡΑΚΑΤ ΑΔΜΗΕ, 
σε ποσοστό 50% και στην κοινοπραξία 
Αιολικού Πάρκου Τοπλού Κρήτης 
NOSTIRA – ΙΝΤΡΑΚΑΤ.
Η Intracom Telecom έχει ασκήσει 
αγωγή κατά της Intrakat, της 
θυγατρικής της Rural Connect και 
της μητρικής της Ιntracom Holdings, 
αγωγές με τις οποίες ζητά την 
καταβολή συνολικής αποζημίωσης 7,5 
εκατ. ευρώ για παραβάσεις κατ’ ιδίαν 
συμβατικών όρων της από 1.10.2014 
σύμβασης τους, την καταβολή 4,9 
εκατ. ως ανεξόφλητο και οφειλόμενο 

εργολαβικό αντάλλαγμα σύμβασης 
υπεργολαβίας και την καταβολή 
11,4 εκατ. ως οφειλόμενο (λόγω 
καταγγελίας) εργολαβικό αντάλλαγμα 
σύμβασης υπεργολαβίας και 200.000 
ευρώ ως χρηματική ικανοποίηση από 
ηθική βλάβη.  Η Intrakat κατέθεσε 
αίτηση διορισμού διαιτητή, η οποία 
συζητήθηκε το Σεπτέμβριο του 2018 
και εκκρεμεί η έκδοση απόφασης. 
Κατά αυτής της απόφασης η Intracom 
Telecom άσκησε έφεση, η οποία θα 
συζητηθεί τον προσεχή Νοέμβριο.

Χριστίνα Παπαγιάννη

Intrakat: Νέες συμβάσεις 47,5 
εκατ. το α’ εξάμηνο - Η δικαστική 
διαμάχη με την Intracom Telecom 
Τα έργα που θα ολοκληρώσει εντός του 2019

Πωλήσεις: 126,2 εκατ. ευρώ (+54%) / 
Κέρδη προ φόρων: 1,25 εκατ. ευρώ (+22%) 
/ Αποτελέσματα μετά φόρων: (741 χιλ.) 
– έναντι κερδών 227 χιλ. ευρώ / Συνολικός 
δανεισμός: 78,6 εκατ. ευρώ

Πέτρος Σουρέτης, Διευθύνων Σύμβουλος, 
Intrakat

http://buildexpogreece.com/
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ΑΕΓΕΚ: Το πλάνο της εταιρείας 
κόντρα στην «ουσιώδη 
αβεβαιότητα» του ορκωτού
Η αναδιάρθρωση του δανεισμού το α’ εξάμηνο

Στην αποπληρωμή 
1,1 εκατ. ευρώ, που 
αφορά κεφάλαιο Κοινού 
Ομολογιακού Δανείου 
προχώρησε η ΑΕΓΕΚ το α’ 
εξάμηνο, ενώ παράλληλα 
οι τράπεζες εισέπραξαν 
από πλειστηριασμούς 
ακινήτων εγγυητή 3,41 
εκατ., μειώνοντας επίσης 
ομολογιακό δάνειο της 
κατασκευαστικής. Μετά 

από αιτήματα της εταιρείας προς τον εκπρόσωπο των ομολογιούχων, μετατέθηκε 
η περίοδος εκτοκισμού των παραπάνω δανείων, από 31.12.2018 σε 28.06.2019. 
Η κατασκευαστική έχει διαθέσει μηχανολογικό εξοπλισμό και μεταφορικά μέσα, 
για να περιορίσει το κόστος διατήρησης τους, τονώνοντας σε βραχυπρόθεσμο τη 
ρευστότητα.

Στα 24,37 εκατ. το ανεκτέλεστο.
Η ΑΕΓΕΚ εκτιμά ότι «θα εμφανίσει κατά τα επόμενα έτη περαιτέρω περιορισμένο 
λειτουργικό κόστος», με δεδομένο ότι το ανεκτέλεστο ανέρχεται σε 24,37 εκατ. 
ευρώ. Οι αξιώσεις του ομίλου από περαιωθέντα έργα αγγίζουν τα 112 εκατ. ενώ 
ως προς τα έργα που βρίσκονται σε εξέλιξη στην Ελλάδα έχουν ασκηθεί αξιώσεις 
64 εκατ. ευρώ. Υφίστανται, επίσης, αξιώσεις από έργο στην Αλβανία 7 εκατ. ευρώ 
και 2,8 εκατ. από απαίτηση μέσω διαιτησιών τεχνικών έργων από το ρουμανικό 
δημόσιο. Από την άλλη πλευρά, οι αγωγές τεχνικών έργων κατά της ΑΕΓΕΚ 
φτάνουν τα 7,6 εκατ. ευρώ, από τα οποία 1,9 εκατ. προέρχονται από τη VEGA ως 
υπεργολάβος κατά του υποκαταστήματος στην Αλβανία. Το υποκατάστημα έχει 
υποβάλει ανταγωγή στη δικαιοσύνη για ποσό 4,1 εκατ. ευρώ. 

Εν αναμονή της τελικής δικαίωσης στη Ρουμανία 
Ο ορκωτός ελεγκτής κάνει στην έκθεσή του λόγο για «ουσιώδη αβεβαιότητα 
που σχετίζεται με τη συνέχιση της δραστηριότητας» της ΑΕΓΕΚ, καθώς τα ίδια 
κεφάλαια είναι αρνητικά, οι βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις υπερβαίνουν το σύνολο 
του κυκλοφορούντος ενεργητικού και τα ομολογιακά δάνεια έχουν καταστεί 
βραχυπρόθεσμα καθώς οι ομολογιούχοι προβαίνουν σε διαδοχικές τροποποιήσεις-
παρατάσεις της λήξης αποπληρωμής τους.
Ωστόσο, η διοίκηση της εταιρείας έχει υιοθετήσει την αρχή της συνέχισης της 
οικονομικής δραστηριότητας, δεδομένου ότι, εκτός των άλλων, από το σύνολο των 
εγγυητικών επιστολών καλής εκτέλεσης κατασκευαστικών έργων, το 97% αυτού 
έχει εκδοθεί από τα ίδια τραπεζικά ιδρύματα που είναι ταυτόχρονα μέτοχοι και 
ομολογιούχοι δανειστές. Επιπλέον, βρίσκεται σε εξέλιξη πρόγραμμα αξιοποίησης 
των ακίνητων της, είτε μέσω μισθώσεως είτε με την πώληση τους, αλλά και 
συζητήσεις για την παροχή τεχνογνωσίας στους τομείς που δραστηριοποιείται. 

Χριστίνα Παπαγιάννη

Πωλήσεις: 3,72 εκατ. ευρώ (-46%) / Κέρδη προ φόρων: 2,41 εκατ. ευρώ (-127%) / Κέρδη μετά 
φόρων: 2,36 εκατ. ευρώ (-130%) / Συνολικός δανεισμός: 198,6 εκατ. ευρώ
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5Ο ETEM FAçAdE 
CONFERENCE:  
ΣΤΗ ΣΟφΙΑ  
ΤΟ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ 
φΟΡΟΥΜ ΓΙΑ ΤΗΝ 
ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ  
ΚΑΙ ΤΟ ΚΤΙΡΙΟ
Στη Σόφια θα διεξαχθεί το 5Ο ETEM 
Façade Conference στο συνεδριακό 
χώρο του Sofia Event Center.
Το ETEM Façade Conference είναι ένα 
παγκόσμιο φόρουμ για τις τελευταίες 
τεχνολογικές εξελίξεις στις προσόψεις 
των κτιρίων.  
Διεξάγεται κάθε δύο χρόνια με στόχο 
να παρουσιάσει τους κορυφαίους 
αρχιτέκτονες με τις σύγχρονες 
ιδέες και τάσεις στην παγκόσμια 
αρχιτεκτονική, καθώς και τις 
τελευταίες τεχνολογικές εξελίξεις του 
κατασκευαστικού κλάδου.

Ποιοι συμμετέχουν στη φετινή 
διοργάνωση
Φέτος στην διοργάνωση συμμετέχουν 
οι παγκοσμίου φήμης αρχιτέκτονες: 
• Pablo Zamorano του Heatherwick 
Studio,  
• StevenKennedy των Grimshaw 
Architects,  
• Daniel Bosia των Thorton Tomasetti,  
• Georgi Petrov της SOM,  
• Phillippe Fouche της SAOTA, 
• Angel Zahariev των A&A Architects,  
• Rado Todorov των  RTConsult και 
• Miron Mutyaba των Zaha Hadid 
Architects.
Χορηγοί του συνέδριου:  
ELVAL COLOR, SISECAM,  
SHERWIN WILLIAMS,  
ΝEMETSCHEK, URSA.
Για περισσότερες πληροφορίες 
επισκεφτείτε την ιστοσελίδα  
https://facadeconference.com
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Eurobrokers: Ορατό το ενδεχόμενο 
για εκποίηση ακινήτων  

Σε σταδιακή εκποίηση περιουσιακών 
στοιχείων της (ακίνητα, συμμετοχές 
και λοιπά περιουσιακά στοιχεία) είναι 
διατεθειμένη να προβεί η διοίκηση της 
Eurobrokers, σε περίπτωση που από 
τη νέα αναδιάρθρωση του τραπεζικού 
της δανεισμού που διαπραγματεύεται, 
η λειτουργική κερδοφορία εξακολουθεί 
να μην επαρκεί για την κάλυψη των 
δανειακών υποχρεώσεων.
Ο τραπεζικός δανεισμός της εταιρείας, 
συνολικού ποσού €10,956 εκατ., έχει 
καταστεί ληξιπρόθεσμος από την 31η 

Δεκεμβρίου 2018 λόγω της οικονομικής κατάστασης της Eurobrokers. Η πιστώτρια 
τράπεζα δεν έχει προχωρήσει σε καταγγελία των δανειακών συμβάσεων, ενώ η 
διοίκηση της εταιρείας συνεχίζει τις επαφές με την πιστώτρια τράπεζα για μία νέα 
αναδιάρθρωση του δανεισμού της και εκτιμά με εύλογη βεβαιότητα ότι οι ενέργειές 
της θα έχουν επιτυχή κατάληξη.
Όπως σημειώνεται στην ενδιάμεση οικονομική έκθεση της εταιρείας για το α’ 
εξάμηνο 2019, η δυνατότητά της να συνεχίσει τις δραστηριότητές της εξαρτάται 
σε μεγάλο βαθμό από την εξέλιξη των γεγονότων που συνδέονται με την 
αναδιάρθρωση του δανεισμού της.

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΕΤΑΛΛΑΓΩΝ ΣΤΙΣ 
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ KLEEMANN
Τις εγκαταστάσεις της KLEEMANN στο Κιλκίς, επισκέφτηκε η Συμβουλευτική 
Επιτροπή Βιομηχανικών Μεταλλαγών (γνωστή με το γαλλικό ακρωνύμιο CCMI, 
Commission Consultative des Mutations Industrielles). Στο πλαίσιο της επίσκεψης 
του Εκτελεστικού Συμβουλίου, η εταιρία υποδέχθηκε τους εμπειρογνώμονες για να 
παρακολουθήσουν τις αλλαγές που έχει επιφέρει η ψηφιοποίηση στις παραγωγικές 
διαδικασίες του βιομηχανικού τομέα. Οι δραστηριότητες της CCMI καλύπτουν ένα 
ευρύ φάσμα τομέων, όπως ο ψηφιακός μετασχηματισμός, τον κοινωνικό αντίκτυπο 
των ψηφιακών βιομηχανικών μεταβολών, τόσο στον τομέα της μεταποίησης, όσο και 
στις υπηρεσίες, π.χ. τις χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες, την αυτοκινητοβιομηχανία, τον 
τομέα της υγείας και τον αντίκτυπο των ψηφιακών βιομηχανικών μεταλλαγών στην 
επαγγελματική κατάρτιση, την εκπαίδευση, τις συμπράξεις δημοσίου και ιδιωτικού 
τομέα, τους κοινωνικούς και πολιτικούς διαλόγους και τη γενική μετάβαση από τη 
βιομηχανία 4.0 στην κοινωνία 5.0.

2019 Δαπάνη ανάλυσης νερού Ευρώπη: 3,5 δισ. ευρώ
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Γιώργος Κούμπας, πρόεδρος και διευθύνων 
σύμβουλος της Eurobrokers

EΠΙΚΥΚΛΟΣ: 
ΔΗΜΙΟΥΡΓΕΙ  
ΤΟ ΠΕΝΤΑΣΤΕΡΟ GREEN 
SuITES ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΟ  
ΤΗΣ ΑθΗΝΑΣ  
Στη δημιουργία ενός νέου εννεαόροφου 
ξενοδοχείου στο κέντρο της Αθήνας, 
προχωράει η Επίκυκλος Κατασκευαστική.  
Το ξενοδοχείο, το οποίο θα φέρει την 
ονομασία Green Suites, πρόκειται για 
project του επενδυτή, Κωνσταντίνου 
Κολυβά, ο οποίος έχει διαθέσει ως 
χρηματοδότηση, ποσό ύψους 5 εκατ. ευρώ. 
Σημειώνεται ότι η κατασκευαστική 
εταιρεία διαθέτει σημαντική εμπειρία 
και στην εκτέλεστη έργων κατασκευής 
ξενοδοχειακών συγκροτημάτων.  
Ας σημειωθεί ότι τον περασμένο Ιούνιο 
παρέδωσε το  Boutique Hotel Οsom 
Resort στη Μύκονο, ενώ κατά το παρελθόν 
είχε αναλάβει και την ανακαίνιση δωματίων 
του ξενοδοχείου President Hotel επί της 
λεωφόρου Κηφισίας. Χαρακτηριστική 
των νέων δεδομένων στην εταιρεία ΓΕΚΕ 
Α.Ε. η οποία διαχειρίζεται το ξενοδοχείο 
President, είναι η νέα εποχή που έχουν 
φέρει οι επενδύσεις σε νέες τεχνολογίες 
και η ανακαίνιση των κτιριακών της 
εγκαταστάσεων, επιτυγχάνοντας τη μείωση 
των δαπανών, του κόστους λειτουργίας 
και τον εκσυγχρονισμό του ξενοδοχείου σε 
σημαντικό βαθμό. 
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