Τα
20
μεγαλύτερα
υπό
δημοπράτηση έργα στην Ελλάδα
Σε μία περίοδο που τα νέα έργα είναι το ζητούμενο για τον
κατασκευαστικό κλάδο, τα μεγάλα υπό δημοπράτηση έργα της χώρας
είναι αυτά που δίνουν τον τόνο της επόμενης μέρας στο χώρο. Τα
έργα αυτά πρόκειται να προσφέρουν απασχόληση και να
κινητοποιήσουν την εξαιρετικά μεγάλη αλυσίδα γύρω από τις
κατασκευές.
Σήμερα θα επιχειρήσουμε να δούμε τα 15 μεγαλύτερα έργα υπό
δημοπράτηση στη χώρα, έργα που μας έχουν απασχολήσει λιγότερο
ή περισσότερο.
Αυτό που έχε μεγάλο ενδιαφέρον είναι πως στην παρακάτω λίστα
οι αυτοκινητόδρομοι και γενικά τα οδικά έργα συνεχίζουν να
κυριαρχούν. Στην πρώτη πεντάδα έχουμε διαφορετικού τύπου έργα
υποδομής. Δύο στα πέντε έργα είναι οδικά.
Κορυφαίο στη λίστα είναι το έργο κατασκευής της νέας Γραμμής 4
του Μετρό της Αθήνας και ακολουθεί η Ηλεκτρική Διασύνδεση
Αττικής-Κρήτης (με αρκετούς διαγωνισμούς), ο διπλός
διαγωνισμός του ΒΟΑΚ, η υποθαλάσσια Ζεύξη Σαλαμίνας-Περάματος
και το ενδιαφέρον οδικό έργο-ΣΔΙΤ για τον άξονα ΚαλαμάταΠύλος-Μεθώνη.

ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
Ενδιαφέρον έχει και το ποιοι τύποι διαγωνισμών είναι σε αυτό
το ΤΟΡ-20. Βλέπουμε τόσο δημόσια έργα, όσο και έργα
παραχωρήσεων και ΣΔΙΤ αλλά και ιδιωτικά έργα. Το μεγαλύτερο
ιδιωτικό έργο της λίστας είναι ο νέος Προβλήτας Κρουαζιέρας
στο λιμάνι του Πειραιά από τον ΟΛΠ. Μεγαλύτερο ΣΔΙΤ είναι αυτό
για το τμήμα του ΒΟΑΚ Χερσόνησος-Νεάπολη.
Ένα άλλο ενδιαφέρον στοιχείο είναι τα είδη των έργων. Για
πρώτη φορά στην εικοσάδα των μεγάλων υπό δημοπράτηση έργων

έχουμε πέρα από τα “κλασικά” είδη έργων (Μετρό, οδικά,
σιδηροδρομικά) και άλλα. Για παράδειγμα έχουμε έργο για
Νοσοκομείο (ιδιωτικό από το Ίδρυμα Ωνάση), δύο αντιπλημμυρικά
(στα Ρέματα Εσχατιάς και Ερασίνου), ενεργειακά, δύο μονάδες
απορριμμάτων στην Κρήτη, σχολικά συγκροτήματα, αποχευτικά
δίκτυα. Αυτή η μεγάλη “ποικιλία” έργων, μας δείχνει και την
τάση που επικρατεί και ειδικά στην υλοποίηση αντιπλημμυρικών
έργων λόγω της κλιματικής αλλαγής. Άλλωστε πρόσφατα το
Υποδομών υπέγραψε σύμβαση με την ΕΤΕπ για την χρηματοδότηση 10
μεγάλων τέτοιων έργων.
Τέλος ενδιαφέρον έχει και η Γεωγραφία των μεγάλων υπό
δημοπράτηση έργων. Βλέπουμε έργα στην Αττική, την Κρήτη, την
Πελοπόννησο, την Κεντρική Μακεδονία, τη Δυτική Ελλάδα, τη
Θεσσαλία, τη Στερεά Ελλάδα. Σαφώς, μεγάλη κερδισμένη στην
Περιφέρεια είναι η Κρήτη με 4 μεγάλα υπό δημοπράτηση έργα.
Αυτό βέβαια δεν σημαίνει ότι δεν εκτελούνται μεγάλα έργα σε
άλλες Περιφέρειες μιας και υπάρχουν αρκετά έργα με μικρότερο
προϋπολογισμό που είναι σε διαγωνιστική διαδικασία σε όλη τη
χώρα.

Το ΤΟΡ-20 των μεγάλων υπό δημοπράτηση έργων της
χώρας
1.Γραμμή 4 Μετρό Αθήνας 1,8δισ.ευρώ (Δημόσιο Έργο)
2.Ηλεκτρική Διασύνδεση Αττικής-Κρήτης 1,7δισ.ευρώ (Δημόσιο
Έργο)(πολλαπλοί διαγωνισμοί)
3.ΒΟΑΚ 1,46δισ.ευρώ (Παραχώρηση-Έργο-ΣΔΙΤ)
4.Υποθαλάσσια
Ζεύξη
Σαλαμίνας-Περάματος
(εκτίμηση) (Έργο Παραχώρησης)

400εκατ.ευρώ

5.Αυτοκινητόδρομος Καλαμάτα-Πύλος-Μεθώνη 200εκατ.ευρώ (ΈργοΣΔΙΤ)
6.Νέος Προβλήτας Κρουαζιέρας Λιμένα Πειραιά 169εκατ.ευρώ
(Ιδιωτικό Έργο)

7.Εργολαβία Σκούπα Αμβρακίας Οδού 150εκατ.ευρώ (Δημόσιο Έργο)
8.Ωνάσειο Εθνικό Μεταμοσχευτικό Κέντρο 100εκατ.ευρώ (εκτίμηση)
(Ιδιωτικό Έργο)
9.Αντιπλημμυρική θωράκιση Ρέματος Εσχατιάς, τμήμα ΕυπυρίδωνΛεωφόρος Πάρνηθος 86,2εκατ.ευρώ (Δημόσιο Έργο)
10.Ηλεκτροκίνηση Σιδηροδρομικού Τμήματος Κιάτο-Ροδοδάφνη
83εκατ.ευρώ (Δημόσιο Έργο)
11.Αποχετευτικό Δίκτυο Παλλήνης 71,9εκατ.ευρώ (Δημόσιο Έργο)
12.Ηλεκτρική Διασύνδεση Εύβοιας-Σκιάθου 59,8εκατ.ευρώ (Δημόσιο
Έργο)
13.Μονάδα Επεξεργασίας Απορριμμάτων Χερσονήσου Κρήτη
57,3εκατ.ευρώ (Δημόσιο Έργο)
14.Σηματοδότηση-Ηλεκτροκίνηση
Σιδηροδρομικής
γραμμής
Παλαιοφάρσαλος-Καλαμπάκα 54εκατ.ευρώ (Δημόσιο Έργο)
15.Οκτώ Σχολικές Μονάδες με ΣΔΙΤ, Χανιά 50,4εκατ.ευρώ (ΈργοΣΔΙΤ)
16.Μονάδα Επεξεργασίας Απορριμμάτων Αμαρίου 48,8εκατ.ευρώ
(Δημόσιο Έργο)
17.Διευθέτηση Ρέματος Ερασινού Ανατολικής Αττική 48,6εκατ.ευρώ
(Δημόσιο Έργο)
18.Πρόδρομες Εργασίες Γραμμής 4 Μετρό Αθήνας 48,2εκατ.ευρώ
(Δημόσιο Έργο)
19.Διπλή Σύνδεση Λευκάδας με Αμβρακία Οδό 48,1εκατ.ευρώ
(Δημόσιο Έργο)
20.Εργολαβία Ολοκλήρωσης Α/Κ16 Περιφερειακής Θεσσαλονίκης
38,2εκατ.ευρώ (Δημόσιο έργο)
*Στη λίστα δεν έχουν μπει μεγάλα ιδιωτικά τουριστικά projects
καθώς τυχόν διαγωνιστική διαδικασία είναι εκτός δημοσιότητας.
Μπορείτε να δείτε όλα τα μεγάλα υπό κατασκευή έργα υποδομής
της χώρας, στους Νέους Καταλόγους Μεγάλων Έργων του
ypodomes.com, έκδοση Οκτώβριος 2019.

