Νέο
Αεροδρόμιο
Καστέλλι
Ηρακλείου:
άγονος
ο
διαγωνισμός, με ενδιαφέρον
αναμένονται οι εξελίξεις
Τελικά οι Κασσάνδρες δεν διαψεύστηκαν και το μεγαλύτερο έργο
που δημοπρατήθηκε μέσα στο 2011 δεν είχε συμμετέχοντες. Μιλάμε
φυσικά για το έργο της μελέτης– κατασκευής του Νέου
Αεροδρομίου στο Καστέλι Ηρακλείου. Αν και υπήρχε πολύς χρόνος
(μέχρι τις 14.30) για την κατάθεση προσφορών, τελικά δεν
εμφανίστηκε καμία εταιρεία ή κοινοπρακτικό σχήμα.
Αυτό φυσικά δεν ήταν καθόλου καλό για το μεγάλο έργο της
Κρήτης καθώς οι ελπίδες για την προώθηση αυτού του έργου ήταν
πολύ μεγάλες τόσο για την ίδια την Κρήτη όσο και για την
γενικότερη διάθεση επένδυσης σε μεγάλου βεληνεκούς έργα στη
χώρα μας.
Οι πληροφορίες για την μη προσέλευση εταιρειών ήταν συνεχείς
τις προηγούμενες μέρες ενώ οι κυριότεροι παίκτες της Ελληνικής
Αγοράς με την παρούσα κατάσταση και τις τράπεζες να μην
«ψήνονται» να επενδύσουν εύκολα φαίνεται πως δυσκολεύτηκαν
αρκετά.
Ένα άλλο σενάριο είναι και αυτό της απαίτησης για μείωση του
κατασκευαστικού αντικειμένου σε κάτι «ελαφρύτερο» και χωρίς
ιδιαίτερες δυσκολίες που όμως ?αν φυσικά αληθεύει κάτι τέτοιοδεν έγινε ποτέ δεκτό από το Υπουργείο Υποδομών.
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ενδιαφερόμενων που όμως δεν πραγματοποιήθηκε καθώς η χρονική
συγκυρία για ένα τόσο μεγάλο έργο έκανε ακόμα και ισχυρούς
Ευρωπαϊκούς Ομίλους να περιμένουν τις εξελίξεις.

Από το Υπουργείο αναμένεται να δοθεί νέα ημερομηνία η 6η κατά
σειρά και όλοι ελπίζουν ότι θα είναι και η τυχερή. Θα πρέπει
να πούμε πως το έργο δημοπρατήθηκε με παραχώρηση για χρονικό
ορίζοντα 35 έτη προϋπέθετε και σημαντικά οδικά έργα όπως
κατασκευή αυτοκινητόδρομο 18χλμ για την σύνδεση του
Αεροδρομίου με τον Βόρειο Οδικό ¶ξονα Κρήτης (ΒΟΑΚ) και άλλα
σημαντικά τεχνικά έργα.
Πλέον απομένει να δούμε πως θα εξελιχθεί και στην επόμενη
ημερομηνία ο διαγωνισμός και να περιμένουμε για τις
γενικότερες εξελίξεις στο μεγαλύτερο δημοπρατηθέν έργο στην
Ελλάδα εδώ και 5 χρόνια (το προηγούμενο ήταν το Μετρό
Θεσσαλονίκης που δημοπρατήθηκε το 2005-2006).
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