Ανάσα για τον κατασκευαστικό
κλάδο τα έργα-ΣΔΙΤ σε 3
ελληνικά Πανεπιστήμια
Σε παράταση οδηγήθηκαν τα μεγάλα έργα-ΣΔΙΤ που αφορούν
κτιριακές εγκαταστάσεις για φοιτητικές εστίες και άλλες
χρήσεις στα Πανεπιστήμια Θράκης και Θεσσαλίας. Πιο
συγκεκριμένα, η εκδήλωση ενδιαφέροντος για τον διαγωνισμό του
Πανεπιστημίου Θράκης μετατέθηκε από τις 23 Ιουνίου, στις 7
Ιουλίου και αντίστοιχα για το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας από τις
18 Ιουνίου στις 17 Ιουλίου 2020.
Τα δύο αυτά έργα-ΣΔΙΤ μαζί με εκείνο του Πανεπιστημίου Κρήτη
που είναι ήδη σε εξέλιξη η διαγωνιστική διαδικασία, ξεπερνούν
σε προϋπολογισμό τα 450 εκατ.ευρώ και φιλοδοξούν να αλλάξουν
το επίπεδο διαμονής και απασχόλησης των φοιτητών, παρέχοντας
νέες σύγχρονες κτιριακές εγκαταστάσεις που θα συντηρούνται σε
υψηλό επίπεδο για πάνω από δύο δεκαετίες.
Το έργο κατασκευής φοιτητικών εστιών του Δημοκρίτειου
Πανεπιστημίου Θράκης είναι ένα έργο 105,5 εκατ. ευρώ, που
περιλαμβάνει την κατασκευή και τη διαχείριση για τα επόμενα 30
χρόνια κτηρίων φοιτητικών εστιών, πανεπιστημιακών κατοικιών,
χώρων σίτισης, κεντρικής βιβλιοθήκης και ερευνητικού κέντρου
Αριστείας σε Αλεξανδρούπολη, Κομοτηνή και Ξάνθη.
Το έργο-ΣΔΙΤ φοιτητικών εστιών στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας
περιλαμβάνει έργα σε Βόλο και Λαμία. Το έργο έχει κόστος 116
εκατ. ευρώ
και περιλαμαβάνει την ολοκληρωμένη παρέμβαση
αστικής ανάπλασης και αξιοποίησης του βιομηχανικού ακινήτου
της βαμβακουργίας στη Νέα Ιωνία Βόλου. Εκεί θα αναπτυχθούν
φοιτητικές εστίες, εκπαιδευτικές και ερευνητικές εγκαταστάσεις
και κοινωνικές υποδομές του Παν. Θεσσαλίας.
Στη Λαμία θα έχουμε έργα για την κατασκευή φοιτητικών εστιών,
εκπαιδευτικών και ερευνητικών υποδομών. Οπως και στην

περίπτωση του ΣΔΙΤ της Θράκης, έτσι και σε εκείνη της
Θεσσαλίας προσφέρει τη διαχείριση των υποδομών για τα επόμενα
30 χρόνια.
Το τρίτο έργο που ήδη τρέχει ο διαγωνισμός είναι η κατασκευή
φοιτητικών εστιών για το Πανεπιστήμιο Κρήτης. Το έργο-ΣΔΙΤ
έχει κόστος, ύψους 255 εκατ. ευρώ και προβλέπεται η κατασκευή
2.000 φοιτητικών κατοικιών στο Ρέθυμνο και 1.000 ακόμα στο
Ηράκλειο στις αντίστοιχες πανεπιστημιουπόλεις. Στην εκδήλωση
ενδιαφέροντος συμμετείχαν οι Γεκ Τερνα, Ακτωρ Παραχωρήσεις,
Αβαξ, Intrakat, Archirodon Group, «Θέμελη», και η
Κ/Ξ
Μυτιληναίος-ΑΤΕΣΕ.

