
 

 

∆ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟ∆ΟΜΙΚΗ ΤΕΒ ΑΕ ενηµερώνει ότι η θυγατρικής εταιρεία ΑΚΤΩΡ 
ΑΤΕ υπέγραψε µε το ∆ήµου του Plovdiv, στο ∆ηµαρχείο της Φιλιππούπολης 
(Plovdiv) στην Βουλγαρία, Σύµβαση για το έργο Ανακαίνισης και Αναβάθµισης του 
Μεγάρου Πολιτισµού και Κουλτούρας (ΟΠΕΡΑ) της πόλης. 

Το έργο περιλαµβάνει την ριζική ανακαίνιση, αναβάθµιση και εκσυγχρονισµό του 
υφιστάµενου από το 1960 Μεγάρου Πολιτισµού και Κουλτούρας, συνολικής 
επιφάνειας 15.000 m2, τόσο εσωτερικά όσο και εξωτερικά, σύµφωνα µε τις 
σύγχρονες ευρωπαϊκές απαιτήσεις για κτίρια πολιτιστικών εκδηλώσεων. 

Η Σύµβαση του Έργου περιλαµβάνει επίσης τη δηµιουργία ενός νέου αυτόµατου 
µηχανικού υπογείου σταθµού αυτοκινήτων 600 θέσεων στην πλατεία µπροστά 
στην είσοδο του κτιρίου, που θα εξυπηρετεί τόσο τις ανάγκες του θεάτρου, όσο και 
της ευρύτερης περιοχής του κέντρου της πόλης. 

Το έργο θα υλοποιηθεί σε χρονικό διάστηµα 30 µηνών από την ηµεροµηνία 
έκδοσης των απαραίτητων οικοδοµικών αδειών. Το συνολικό κόστος του ανέρχεται 
σε 43.223.843,50 lev (22.100.000 €). 

Η µελέτη του έργου έγινε από οµάδα Ελλήνων ειδικών, συνεργατών και στελεχών 
της ΑΚΤΩΡ Α.Τ.Ε. µε µεγάλη εµπειρία σε ανάλογα έργα υψηλών προδιαγραφών 
λαµβάνοντας υπόψη όλες τις σύγχρονες απαιτήσεις για τον φωτισµό, την 
ακουστική, την ηχοπροστασία, την θερµοµόνωση, τον κλιµατισµό, την τεχνική 
σκηνή και τον θεατρικό φωτισµό. Κέρδισε την πρώτη βαθµολογία στον ∆ηµόσιο 
∆ιαγωνισµό Μελέτης – Κατασκευής που διακήρυξε ο ∆ήµος του Plovdiv για το 
υπόψη έργο, ανακηρύσσοντας την κοινοπραξία ΑΚΤΩΡ Α.Τ.Ε. – AKTOR BULGARIA 
S.A. ανάδοχο. 

Με την ολοκλήρωση του έργου η Φιλιππούπολη (Plovdiv) θα αποκτήσει ένα νέο 
υπερσύγχρονο και λειτουργικό κέντρο πολιτιστικών εκδηλώσεων ισάξιο µε την 
φήµη της πόλης σε θέµατα Πολιτισµού και Κουλτούρας. 

Η AKTOR BULGARIA S.A. είναι 100% θυγατρική της ΑΚΤΩΡ Α.Τ.Ε. Ιδρύθηκε στις 
αρχές του τρέχοντος έτους και ήδη δραστηριοποιείται στην Βουλγαρία. 

Η ίδρυση και δραστηριοποίησή της επιβεβαιώνει το ενδιαφέρον της ΑΚΤΩΡ Α.Τ.Ε. 
για την αγορά της Νοτιοανατολικής Ευρώπης. Η ΑΚΤΩΡ έχει ήδη έντονη και 
επιτυχή παρουσία στην Ρουµανία και επιδιώκει να επιτύχει παρόµοια παρουσία και 
στην Βουλγαρία. 

 


