
                                                                                                          
 
 

∆ΕΛΤΙΟ  ΤΥΠΟΥ 
 
 

Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟ∆ΟΜΙΚΗ ΤΕΒ ΑΕ ενηµερώνει ότι η θυγατρική της 
εταιρεία ΑΚΤΩΡ ΑΤΕ υπέγραψε σύµβαση για την κατασκευή του έργου 
βιολογικού καθαρισµού της πόλης του Βουκουρεστίου στη Ρουµανία. 

Ανάδοχος του έργου είναι η Κοινοπραξία ΑΚΤΩΡ ΑΤΕ - ΑΘΗΝΑ ΑΤΕ, µε 
leader την ΑΚΤΩΡ ΑΤΕ. 

Το έργο αφορά στην επέκταση και αναβάθµιση της εγκατάστασης 
επεξεργασίας λυµάτων της πόλης του Βουκουρεστίου-φάση Ι, το οποίο θα 
εξυπηρετεί 2.000.000 κατοίκους και αποτελεί  το µεγαλύτερο περιβαλλοντικό 
έργο που θα έχει εκτελεσθεί στην Ρουµανία και ένα από τα µεγαλύτερα στην 
Ευρώπη. 

Η ανάληψη του έργου έγινε µετά από συµµετοχή σε  διεθνή µειοδοτικό  
διαγωνισµό στον οποίο έλαβαν µέρος  οι µεγαλύτερες ευρωπαϊκές εταιρείες 
στον τοµέα κατασκευής εγκαταστάσεων επεξεργασίας λυµάτων, όπως οι 
γαλλικές εταιρείες  OTV (όµιλος Veolia) και Degremont (όµιλος SUEZ), οι 
γερµανικές Bilfinger Berger και WTE, οι αυστριακές Alpine Mayreder και 
Strabag και η ιταλική ΤΜΕ. 

Η εκτέλεση της σύµβασης  αναµένεται να ξεκινήσει τον Ιανουάριο του 2007 
και θα ολοκληρωθεί σε διάστηµα 36 µηνών, περιλαµβανοµένης και της 
5µηνης δοκιµαστικής λειτουργίας. 

Το ύψος της σύµβασης είναι 83.533.625 Ευρώ. Το έργο χρηµατοδοτείται από 
την Ευρωπαϊκή Ένωση µέσω του προγράµµατος ISPA κατά 54,62%, από την 
EBRD (European Bank for Reconstruction and Development) κατά 11,97%, 
από την EIB κατά 29,93% και από κρατικά κεφάλαια κατά 3,48%. 

Στα πλαίσια της ίδιας σύµβασης η Κοινοπραξία ΑΚΤΩΡ ΑΤΕ-ΑΘΗΝΑ ΑΤΕ θα 
κατασκευάσει το κεντρικό δίκτυο ύδρευσης και αποχέτευσης  του ∆ήµου της 
Glina (στα διοικητικά όρια του οποίου βρίσκεται η εγκατάσταση επεξεργασίας 
των λυµάτων της πόλης του Βουκουρεστίου) καθώς και τα αντίστοιχα δίκτυα 
ύδρευσης και αποχέτευσης  των γειτονικών της Glina δήµων, Manolache και 
Catelu. 

Με την ολοκλήρωση της φάσης Ι θα ακολουθήσει η εκτέλεση της φάσης ΙΙ του 
έργου, η οποία περιλαµβάνει και εγκατάσταση µονάδας καύσης της 
παραγόµενης ιλύος. Το ύψος της δαπάνης των έργων της φάσης ΙΙ 
υπολογίζεται σε περίπου 160.000.000 Ευρώ. 

Αξίζει να σηµειωθεί ότι τόσο ο σχεδιασµός όσο και η κατασκευή του έργου θα 
γίνει αποκλειστικά  µε τεχνογνωσία των εταιρειών ΑΚΤΩΡ ΑΤΕ και ΑΘΗΝΑ 
ΑΤΕ.  

Στο σχεδιασµό,  την κατασκευή αλλά και στην επίβλεψη του έργου θα 
απασχοληθούν έλληνες µηχανικοί και τεχνικοί, στελέχη των δύο εταιρειών. 

 



 

Η εταιρία ΑΚΤΩΡ ΑΤΕ έχει αποκτήσει τα τελευταία χρόνια τεράστια εµπειρία 
και έχει αναπτύξει  σοβαρή τεχνογνωσία  στον τοµέα της επεξεργασίας 
αστικών λυµάτων και ιλύων, έχοντας αναλάβει την υλοποίηση 
σηµαντικότατων έργων όπως είναι η κατασκευή του βιολογικού καθαρισµού 
των Ιωαννίνων ο οποίος εξυπηρετεί 135.000 κατοίκους, της Θεσσαλονίκης ο 
οποίος εξυπηρετεί 1.500.000 κατοίκους και κυρίως ο βιολογικός καθαρισµός 
της Ψυττάλειας, της µεγαλύτερης εγκατάστασης επεξεργασίας λυµάτων στην 
Ευρώπη, η οποία εξυπηρετεί περίπου 4.000.000 κατοίκους.  

Επίσης η ΑΚΤΩΡ ΑΤΕ έχει επιλεγεί και συµµετέχει σε δύο διαγωνισµούς για 
την ανάληψη σηµαντικών έργων επεξεργασίας αποβλήτων στη Μέση 
Ανατολή, για την κατασκευή  εγκατάστασης  βιολογικού καθαρισµού στο Jebel 
Ali του Ντουµπάι για 1.000.000 κατοίκους και σε έργο παραχώρησης, µε 
διάρκεια 25 ετών, δύο εγκαταστάσεων επεξεργασίας λυµάτων στο Άµπου 
Ντάµπι για 1.200.000 κατοίκους. 
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