Οι εξελίξεις στον κόσμο των
Υποδομών και των Μεταφορών
1-7 Απριλίου 2019
Η πρώτη εβδομάδα του Απριλίου τέλειωσε και ξεκινά η αντίστροφη
μέτρηση για το Πάσχα. Οι εξελίξεις σε υποδομές και μεταφορές
σημαντικές και βαδίζοντας προς τις αυτοδιοικητικές-ευρωπαϊκές
εκλογές το κλίμα αρχίζει και αλλάζει. Για να δούμε τι συνέβη:

ΤΑ ΜΕΓΑΛΑ ΝΕΑ
Ξεκίνησαν τα πρώτα έργα για τη Σιδηροδρομική Σήραγγα Σεπολίων
με την κατάληψη του απαραίτητου εργοταξιακού χώρου. Η διάρκεια
του έργου θα είναι μέχρι το 2023 και υπόσχεται να αλλάξει
πλήρως την σιδηροδρομική εικόνα της Αθήνας.
Πειραιάς: Μπλόκο στις επενδύσεις της COSCO αλλά και στην πόλη
από την απόφαση του ΚΑΣ, προβληματισμός από τους Κινέζους. Στη
συνέχεια ήρθε σύσκεψη με κορυφαία κυβερνητικά στελέχη με
διαβεβαιώσεις και συμβιβασμό για να εγκριθεί το πλάνο των
επενδύσεων.
Δύο προσφορές για τη σχεδίαση και κατασκευή του IGB –
Συμμετοχή της ΑΒΑΞ στον διαγωνισμό των 145 εκατ. ευρώ. Το
ενεργειακό έργο που θεωρείται από τα πλέον κρίσιμα είναι μία
ανάσα από το να ξεκινήσει.
Παραδόθηκε ο “υπερατλαντικός” διάδρομος προσαπογείωσης 10-28
του Αεροδρομίου Μακεδονία. Η λειτουργία του τοποθετείται στο
τέλος του έτους και αφού έχει ολοκληρωθεί η δημιουργία
επίσημου εγχειριδίου.

ΜΙΚΡΑ ΑΛΛΑ ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ
Ολοκληρώθηκε η πώληση της ΕΕΣΣΤΥ στην ΤΡΑΙΝΟΣΕ. Υπό ολοκλήρωση

το χερσαίο τμήμα του TAP- Ξεπερνά το 85% η συνολική πρόοδος
του έργου. Οριστικά με ΣΔΙΤ ο οδικός άξονας Καλαμάτα –
Ριζόμυλος – Πύλος – Μεθώνη. Με ΣΔΙΤ 3 έργα οδοφωτισμού σε
Ήπειρο, Κ.Μακεδονία, Αθήνα και η βιβλιοθήκη της Ακαδημίας.
Ξεκινούν μέσα στον Απρίλιο οι απευθείας πτήσεις Αθήνα – Σεούλ.
This is Athens-Polis: Δράση καθαρισμού του Ιστορικού Κέντρου
από μουτζούρες και παράνομες αφίσες. Εθνική Πανγαία:
Πλειοψηφική συμμετοχή στις εταιρείες Aphrodite Hills Resort
και Aphrodite Springs. Άγονος ο διαγωνισμό για το 50,1% των
ΕΛΠΕ. Υπεγράφη και ξεκινά μεγάλο αντιπλημμυρικό έργο σε
Χαμοστέρνας, Ταύρο, Μοσχάτο και Ρέντη. ΑΔΜΗΕ: ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ και
ΙΝΤΡΑΚΑΤ στις κοινοπραξιες που ανέλαβαν τα έργα του «Διαδρόμου
Β’» στην Πελοπόννησο.
ΕΚΤΟΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
Έπεσαν οι υπογραφές για το έργο του Καζίνο Λεμεσού, ΑΒΑΞ-ΤΕΡΝΑ
το ανάδοχο σχήμα. Η ΕΕ ανακοίνωσε σιδηροδρομικά έργα
200εκατ.ευρώ. Κομισιόν: Επενδύσεις 4 δισ.ευρώ για 25 μεγάλα
έργα, δύο ενεργειακά έργα αφορούν την Ελλάδα. Η Arkad
αναλαμβάνει κατασκευή του βουλγαρικού τμήματος του Turkish
Stream. Η ΕΡΓΟΣΕ ολοκλήρωσε σημαντικό σιδηροδρομικό έργο στον
Κεντρικό Σταθμό Μαυροβουνίου. Την κατασκευή νέας Μονάδας
Παραγωγής Ενέργειας στη Σλοβενία ανέλαβε η ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ.
ypodomes.com

