Ανασκόπηση 1-7 Δεκεμβρίου: Οι
εξελίξεις στον κόσμο των
υποδομών
Τα σημαντικότερα γεγονότα με τη ματιά του ypodomes.com
Ήρεμα μπορεί να χαρακτηριστεί η πρώτη εβδομάδα του Δεκέμβρη.
Σπουδαία γεγονότα δεν είχαμε όμως η ειδησεογραφία ήταν
σημαντική. Ας δούμε αναλυτικά:
Ενεργοποιείται

και

επίσημα

το

τμήμα

Λαμία-Ξυνιάδα

του

αυτοκινητόδρομου Ε65. Αυτό σημαίνει πως σε λίγους μήνες θα
έχουμε εκκίνηση εργασιών. Εκτιμώμενο κόστος 300εκ.ευρώ και
χρηματοδότηση από το ΣΕΣ 2014-2020. Το τμήμα Τρίκαλα-Εγνατία
έμεινε εκτός, όμως ύστερα από συνάντηση Σκρέκα-Χρυσοχοϊδη
αποφασίστηκε η ένταξη του σε δεύτερο χρόνο.
12 σήραγγες μετατρέπουν το Κόρινθος-Πάτρα σε αυτοκινητόδρομο
ασφαλείας. Πρόκειται για μεγάλα τεχνικά έργα για να καμφθεί το
δύσκολο γεωλογικό τοπίο της Βόρειας Πελοποννήσου.
Την
περασμένη Τετάρτη κατεδαφίστηκε η γέφυρα Μελισσίου και στη
θέση της θα χτιστεί ένα cover πάνω από το δρόμο ενώνοντας το
χωριό 46 χρόνια μετά την αναγκαστική διάσπαση του.
Δικαιώθηκε η κοινοπραξία του Μετρό Θεσσαλονίκης και ένα ακόμα
σήριαλ ξεκινά. Αποχωρεί από τα έργα η ΚΞ; Δεν αποχωρεί; Το
Μετρό θα τελειώσει ποτέ; Δεν θα τελειώσει; Αυτά τα …θεμελιώδη
ερωτήματα ζητούν απάντηση. Ελπίζουμε να έχουμε σύντομα
απαντήσεις..
Δημοπρατείται το αμέσως επόμενο διάστημα η Παράκαμψη Χαλκίδας.
Για το έργο θα διατεθούν πόροι ύψους 180εκ.ευρώ και αποτελεί
το μεγαλύτερο οδικό έργο όλων των εποχών για την Εύβοια που το
οδικό της δίκτυο είναι σε κακή κατάσταση.
Σε δημοπράτηση όμως θα δούμε εντός του 2015 και 2 μεγάλα έργα

ηλεκτροκίνησης στη Θεσσαλία, καλύπτοντας όλη την Περιφέρεια.
Το Λάρισα-Βόλος και το Παλαιοφάρσαλος-Καλαμπάκα ετοιμάζονται
να υποδεχθούν τα πρώτα ηλεκτροκίνητα τρένα πιθανότατα το 2017.
ΜΙΚΡΑ ΑΛΛΑ ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ
Παράταση για το τέλος του 2015 στο έργο αποπεράτωσης της
Διώρυγας Αμφιλοχίας.
Στο ΣτΕ προσφυγή κατοίκων κατά της
ανέγερσης νέου γηπέδου στη Νέα Φιλαδέλφεια. Παράταση για το
Μάρτιο του 2015 πήρε το έργο του Φράγματος του ΠείρουΠαραπείρου. Υπεγράφη η εκμίσθωση του λιγνιτωρυχείου της Βεύης.
Υπογράφηκε η κατασκευή λιμνοδεξαμενής στον Ξηριά Αλμυρού.
ΕΚΤΟΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
Όχι μία αλλά 24 μεγαλουπόλεις θα χτιστούν στην Ινδία την
επόμενη …δεκαετία. Μία νέα διώρυγα, ανταγωνιστική του Παναμά
ετοιμάζεται να κάνει η Νικαράγουα. Το μήκος της θα είναι
πολλαπλάσια και υπόσχεται γρήγορες και φθηνές διελεύσεις.
Φιλανδία και Ρωσία ενισχύουν την ενεργειακή τους συνεργασία.
Διαγωνισμό για έρευνες πετρελαίου και αερίου στη Μαύρη Θάλασσα
ξεκινά η Βουλγαρία. Στις ΗΠΑ σε λειτουργία τέθηκε το mega
φωτοβολταϊκό των 500MW. Στο Αμβούργο παρουσιάστηκε νέο
υβριδικό λεωφορείο με καινοτόμο σύστημα φόρτισης.

