Ψηφίστε για
ΧΡΟΝΙΑΣ 2019

το

ΕΡΓΟ

ΤΗΣ

Από την 1η Δεκεμβρίου ξεκίνησε η επίσημη διαδικασία της online
ψηφοφορίας για την αναδείξη του ΕΡΓΟΥ ΤΗΣ ΧΡΟΝΙΑΣ 2019, για το
ypodomes.com.
Η ψηφοφορία ολοκληρώθηκε καθώς διήρκεσε μέχρι την 31η
Δεκεμβρίου 2019 στις 23:59. Μπορείτε τώρα να ψηφίσετε το δικό
σας έργο της χρονιάς. Μπορείτε να ψηφίζετε μία φορά κάθε μέρα,
οπότε καθημερινά μπορείτε να “υποστηρίζετε” το έργο που
επιθυμείτε να διακριθεί. Τα πέντε έργα που προέκυψαν ως
υποψήφια έργα της χρονιάς είναι τα παρακάτω: (χωρίς απαραίτητα
να σημαίνει ότι έχουν μπει με σειρά σπουδαιότητας):

Η ανακοίνωση του νικητήριου έργου θα γίνει στις 2 Ιανουαρίου
2020. Ακολούθως θα ενημερώσουμε την Αναθέτουσα Αρχή, την
ανάδοχο εταιρεία, το μελετητικό γραφείο και το αρμόδιο
Υπουργείο (εάν εμπλέκεται).
Η βράβευση του ΕΡΓΟΥ ΤΗΣ ΧΡΟΝΙΑΣ 2019 θα πραγματοποιηθεί στις
10 Ιουνίου 2020, στα πλαίσια του ITC 2020-4o Συνέδριο
Υποδομών-Μεταφορών, που θα διεξαχθεί στο Μέγαρο Μουσικής
Αθηνών.
Αναφορικά με τα έργα έχει ενδιαφέρον πως φέτος έχουμε ένα
μεγαλο εύρος στα αντικείμενα των υποψήφιων έργων.
Πιο συγκεκριμένα, έχουμε ένα έργο συνδυασμένου αντικειμένου,
που είναι η Ανάπλαση Φαληρικού Όρμου, ένα ενεργειακό με την
ηλεκτρική διασύνδεση Πελοποννήσου-Κρήτης, ένα σιδηροδρομικό με
την εργολαβία-σκούπα στο Τιθορέα-Δομοκός, ένα λιμενικό με την
ολοκλήρωση του Προβλήτα ΙΙΙ στο Λιμάνι του Πειραιά και ένα
έργο σε αεροδρόμιο με την αναβάθμιση και τον νέο αεροσταθμό
στο Αεροδρόμιο Μακεδονία.

ΠΟΙΟΙ ΕΙΝΑΙ ΟΙ ΑΝΑΔΟΧΟΙ ΚΑΙ ΠΟΙΕΣ ΟΙ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΕΣ
ΑΡΧΕΣ
1.Ανάπλαση Φαληρικού Όρμου:
Ανάδοχος: ΑΚΤΩΡ, Αναθέτουσα Αρχή: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
2.Ηλεκτρική Διασύνδεση Πελοποννήσου-Αττικής:
Ανάδοχοι: FULGOR, PRYSMIAN, ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΑΛΩΔΙΑ, ΤΕΡΝΑ, ΙΝΤΡΑΚΑΤ,
ΕΛΕΚΤΡΟΜΕΚ-NARI, Αναθέτουσα Αρχή: ΑΔΜΗΕ
3.Εργολαβία-σκούπα σιδηροδρομικού τμήματος Τιθορέα-Δομοκός
Ανάδοχη Κοινοπραξία: ΑΚΤΩΡ-ΤΕΡΝΑ-ΑΒΑΞ, Αναθέτουσα Αρχή: ΕΡΓΟΣΕ
4.Ολοκλήρωση Προβλήτα ΙΙΙ Λιμάνι Πειραιά
Ανάδοχος: ΤΕΚΑΛ, Αναθέτουσα Αρχή: COSCO
5.Αναβάθμιση – νέος αεροσταθμός Αεροδρομίου Θεσσαλονίκης
Μακεδονία:
Ανάδοχος: ΙΝΤΡΑΚΑΤ, Αναθέτουσα Αρχή: FRAPORT GREECE

ΤΟ ΕΡΓΟ ΤΗΣ ΧΡΟΝΙΑΣ-ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
Το ypodomes.com θέλοντας να αναδείξει τον κατασκευαστικό
κλάδο, αποφάσισε να διεξάγει σε ετήσια βάση την διαδικασία
ανάδειξης του ΕΡΓΟΥ ΤΗΣ ΧΡΟΝΙΑΣ. Βασικά κριτήρια είναι το κατά
πόσο μέσα στη χρονιά αναφοράς, το έργο προόδευσε ή
ολοκληρώθηκε, η τοπική ή υπερτοπική του σημασία, η
περιβαλλοντική του ευαισθησία αλλά και η διαχείριση της
κατασκευής του εν γένει.
Έργα για το ypodomes.com νοούνται όλα αυτά που κατασκευάζονται
και δεν αφορούν μόνο αυστηρά μεγάλα έργα υποδομής, αλλά
επεκτείνονται σε όλο το φάσμα της κατασκευής. Άρα μιλάμε για
έργα που μπορεί να αφορούν μία γραμμή Μετρό, ένα ξενοδοχείο,
μία μονάδα επεξεργασίας λυμάτων, ένα αιολικό πάρκο, ένα
σχολείο, ένα λιμάνι κ.ο.κ.
Για να φτάσουμε στα 5 υποψήφια έργα το ypodomes.com έδωσε μία
λίστα 20 έργων από τον ευρύτερο κατασκευαστικό τομέα και
ζήτησε από δημοσιογράφους να ψηφίσουν κατά τη δική τους κρίση

τα τρία σημαντικότερα. Από αυτή την πρώτη ψηφοφορία προέκυψαν
τα πέντε πιο ψηφισμένα έργα, τα οποία βρίσκονται στην κρίση
των αναγνωστών του ypodomes.com.

