Μεγάλα έργα υπό κατασκευή:
Θετικές οι εξελίξεις, στα
μείον οι παρατάσεις
45 μέρες πριν τον νέο κατάλογο με τα μεγάλα έργα και οι
ενδείξεις είναι θετικές
Σε ενάμιση μήνα έρχεται ο νέος 6μηνιαίος ανανεωμένος κατάλογος
με τα μεγάλα υπό κατασκευή έργα του ypodomes.com και τα
μηνύματα που έχουμε μέχρι τώρα είναι θετικά. Σε μεγάλο βαθμό
πολλά από τα έργα τα οποία χαρακτηρίζονταν ως «παγωμένα» είτε
περνούν σε κατασκευαστική φάση είτε είναι κοντά στην
«λύτρωση».
Τα θετικά μηνύματα έχουν έρθει όχι μόνο από μεγάλα έργα όπως
οι αυτοκινητόδρομοι, αλλά και από έργα μικρότερης εμβέλειας
αλλά εξίσου σημαντικά, όπως αυτό των έργων αναβάθμισης του
αεροδρομίου της Σκιάθου που είχε λιμνάσει για 1,5 χρόνο και
των έργων του λιμένα Ηγουμενίτσας (έργα Β` φάσης).
Ένα από τα σημαντικότερα στοιχεία του νέου καταλόγου, που θα
δημοσιευτεί στο τέλος Μαρτίου είναι η συνεχόμενη είσοδος
μεγάλων έργων όπως η επέκταση του Μετρό προς Καλαμαριά και η
επέκταση του Τραμ προς Πειραιά. Μεγάλα έργα περιμένουμε να
συνεχίσουν να μπαίνουν το επόμενο διάστημα όταν ξεμπλοκάρουν
από δικαστικές διαμάχες (όπως το έργο αναβάθμισης του
Αεροδρομίου Χανίων).
Από την άλλη δυσάρεστη έκπληξη αποτελούν οι συνεχείς
παρατάσεις στις προθεσμίες των έργων με αποτέλεσμα ο κατάλογος
να μεγαλώνει με έργα αλλά αυτά να παραμένουν συνεχόμενα και με
πολλαπλές παρατάσεις να φτάνουν να παραδίδονται με μεγάλη ή
μικρή καθυστέρηση.
Τέτοια έργα είναι η ολοκλήρωση του Μουσείου Σύγχρονης Τέχνης

στο κτίριο του Φιξ στη Συγγρού που θα παραδοθεί Μάρτιο του
2014 αντί για τον Οκτώβριο του 2013, το φράγμα Γαδουρά στη
Ρόδο που μετατέθηκε εκ νέου για τον ερχόμενο Ιούνιο έχοντας
πάρει 5 παρατάσεις, τα έργα στο Αεροδρόμιο Μακεδονία που ως
φαίνεται θα κλείσουν δεκαετία μιας και ξεκίνησαν το 2005 και
θα τελειώσουν (αν δεν έχουμε και νέα θέματα) το 2015 έχοντας
πάρει τόσες παρατάσεις που έχουμε χάσει το λογαριασμό.
Τέλος ως εκτίμηση για την πορεία των μεγάλων έργων στο
διάστημα από τον Σεπτέμβριο μέχρι σήμερα, είναι φανερό πως το
«στρίμωγμα» είναι μεγάλο αλλά οι διορθώσεις που έχουν
επιτευχθεί είναι σημαντικές και η δουλειά που γίνεται όλους
αυτούς τους μήνες, παρά την κριτική είναι σημαντική και όχι
αμελητέα.

