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EDITORIAL
Αγαπητοί συνάδελφοι,
Το 69ο τεύχος που κρατάτε στα χέρια σας,
είναι ιδιαιτέρα σημαντικό, λόγω του ότι
αφορά τη μετονομασία της εταιρείας
JP Avax σε ΑVAX.
Το νέο λογότυπο σηματοδοτεί μια νέα εποχή
για την εταιρία μας, αντάξια της δυναμικής
και των δυνατοτήτων μας και επιβεβλημένη
από τη στρατηγική μας να συνεχίσουμε να
πρωταγωνιστούμε στην εγχώρια και διεθνή
αγορά του κλάδου των κατασκευών,
των παραχωρήσεων και της ενέργειας.
Περιλαμβάνει την ομιλία του κου Κ. Κουβαρά
κατά την Έκτακτη Γενική Συνέλευση στις
27/03/19, όπως επίσης και την υπογραφή
σύμβασης των 2 νέων έργων του City of
Dreams Mediterranean, ενός ολοκληρωμένου
θέρετρου με Καζίνο στη Λεμεσό, με
προϋπολογισμό 270.000.000 €, όπως επίσης
και τη αναλυψη ΣΔΙΤ έργου διαχείρισης
απορριμμάτων στην Ηλεία, ως μέρος της
κοινοπραξίας «Μεσόγειος - AVAX - ΑΑΓΗΣ».
Τέλος ακολουθει και το Δελτίο Τύπου που
αφορά τη σύμπραξη Volterra και η ΔΕΗ στον
τομέα της παραγωγής πράσινης ενέργειας
Καλή ανάγνωση.

EKTAKTH ΓΕΝΙΚΗ
ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ
ABAΞ
Ομιλία K.Κουβαρά
στη ΓΣ ΑΒΑΞ
27-3-2019

Αγαπητοί μέτοχοι, Αγαπητοί συνάδελφοι, Αγαπητά μέλη,
Αγαπητοί εκπρόσωποι των Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης
Κυρίες και Κύριοι,
Σας ευχαριστώ θερμά για τη σημερινή σας παρουσία
στη Συνεδρίαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης
της εταιρείας μας. Η σημερινή μέρα είναι για μας σημαντική καθώς σηματοδοτεί μια νέα εποχή αντάξια
της ιστορίας, της δυναμικής και των δυνατοτήτων που
έχουμε και ταυτόχρονα επιβεβλημένη από τη στρατηγική μας στόχευση να συνεχίσουμε να πρωταγωνιστούμε στην εγχώρια και διεθνή αγορά του κλάδου των
κατασκευών, των παραχωρήσεων και της ενέργειας.
Το προηγούμενο διάστημα, όπως ήδη γνωρίζατε, δρώντας άμεσα και αποφασιστικά, καταφέραμε να διευθετήσουμε αποτελεσματικά μια σειρά από ζητήματα που
προέκυψαν, θωρακίζοντας την εταιρεία. Ταυτόχρονα,
εργαστήκαμε ώστε να μπορούμε σήμερα να μοιραστούμε μαζί σας το στρατηγικό μας σχεδιασμό και τις
ενέργειες και πρωτοβουλίες που θεωρούμε επιβεβλημένο να αναλάβουμε και που μπορούν να εγγυηθούν
ένα δυναμικό μέλλον. Πλέον έχοντας αφήσει πίσω μας
αστοχίες του παρελθόντος και με κληρονομία και εχέγ4

γυο την ιστορία, την τεχνογνωσία και την εμπειρία μας,
οραματιζόμαστε την ενίσχυση, την ανάπτυξη και τη
διεύρυνση των δραστηριοτήτων μας. Θέλουμε όχι μόνο
να συνεχίσουμε να πρωταγωνιστούμε στον κλάδο,
αλλά να αποτελέσουμε παράδειγμα και πρότυπο, αναδεικνύοντας το ρόλο που μπορούν και πρέπει να διαδραματίσουν εταιρείες όπως η δική μας σε θέματα
οικονομικής ανάκαμψης και προόδου.
Κυρίες και Κύριοι, στα σχεδόν 80 χρόνια παρουσίας
και δραστηριοποίησής μας στο χώρο των κατασκευών,
και στα 25 χρόνια παρουσίας μας στο Χρηματιστήριο
Αθηνών, έχουμε δημιουργήσει ένα μεγάλο ιστορικό
επιτυχημένων παραδόσεων, εμβληματικών έργων υποδομής, εταιρικής ανάπτυξης, συμβολής στην οικονομία
και επιτυχημένης παρουσίας στις διεθνείς αγορές.
Στόχος μας είναι να συνεχίσουμε να δημιουργούμε
αξία για όλους. Μετόχους, εργαζομένους, συνεργάτες
και προμηθευτές. Η αλλαγή της επωνυμίας μας σε συνδυασμό με την αύξηση μετοχικού κεφαλαίου αποτελούν βασική συνθήκη για την απαρχή μιας νέας εποχής.
Επιτρέψτε μου λοιπόν σε αυτό το σημείο να σας παρουσιάσω τη νέα μας επωνυμία και το νέο μας λογότυπο.

Το νέο λογότυπό μας, η νέα μας επωνυμία συμβολίζει
την νέα εποχή εξωστρέφειας του Ομίλου και αντικατοπτρίζει το διεθνή μας προσανατολισμό και στόχευση.
Τιμώντας τις ρίζες μας, επιστρέφουμε στα χρώματα
της πρώτης εποχής της εταιρείας και σε στέρεες βάσεις και γερά θεμέλια προχωράμε μπροστά. Το γκρι
φόντο προσδιορίζει τις κατασκευές, τα υλικά, τους δρόμους ενώ το μπλε στα γράμματα, την Ελληνικότητα.
Η γραμματοσειρά αποκτά «βαρύτητα» και διαφορετικό
μέγεθος συμβολίζοντας το βάρος και τη σημαντικότητα
του έργου της εταιρείας AVAX Α.Ε.
Νέα ταυτότητα. Νέοι δρόμοι.
Η νέα εποχή είναι εδώ.
Διατηρώντας στον πυρήνα της επιχειρηματικής μας
δραστηριότητας τις Κατασκευές, τις Παραχωρήσεις και
την Ενέργεια και με εχέγγυο την εμπειρία, την τεχνογνωσία και τα έργα πνοής που έχουμε αναπτύξει, οι
στρατηγικές προτεραιότητες που θέτουμε για την επόμενη μέρα κινούνται σε δύο άξονες:
O πρώτος αφορά την εγχώρια αγορά και την στόχευσή
μας να συμμετέχουμε σε σημαντικά έργα υποδομών
με αναπτυξιακό χαρακτήρα. Παρά τα προβλήματα που

οι εταιρείες του κλάδου αντιμετωπίζουμε, είναι σαφές
και ξεκάθαρο ότι ο κλάδος μπορεί, και εφόσον υπάρξουν
οι προϋποθέσεις, θα συμβάλλει καθοριστικά σε θέματα οικονομικής ανάκαμψης, εξωστρέφειας και απασχόλησης. Σε αυτή την κατεύθυνση και με βασικό άξονα
τη συμμετοχή μας σε σημαντικά έργα υποδομών, επί
ελληνικού εδάφους εκτελούμε:
Tην επέκταση της Γραμμής 3 της Αττικό Μετρό από το
Χαϊδάρι στον Πειραιά, όπου προσεχώς θα παραδώσουμε
σε χρήση τους 3 πρώτους σταθμούς, αξίας €467.000.000.
Tον αγωγό φυσικού αερίου TAP, αξίας €473.000.000.
Eνώ πρόσφατα:
Aναλάβαμε ως μέλος κοινοπραξίας το έργο ΣΔΙΤ για
τη διαχείριση των απορριμμάτων στην Ηλεία, συνολικής επένδυσης περίπου €40.000.000
Kαταθέσαμε προσφορά για την κατασκευή της Γραμμής 4 της Αττικό Μετρό, κοινοπρακτικά με τις εταιρείες
Ghella και Alstom, με προϋπολογισμό άνω του €1,5 δις.
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Παράλληλα, μας ενδιαφέρουν μια σειρά από σημαντικά
ακόμη έργα όπως:
O αγωγός Φυσικού Αερίου διασύνδεσης Ελλάδας –
Βουλγαρίας, όπου έχουμε προεπιλεγεί, προϋπολογισμού €145.000.000
Tα δύο τμήματα του Αυτοκινητόδρομου του Βόρειου
Άξονα της Κρήτης, με παραχώρηση και ΣΔΙΤ συνολικού προϋπολογισμού περίπου €1,4 δις
Kαι χερσαία τμήματα του αγωγού Φυσικού Αερίου
«Ποσειδών», προϋπολογισμού €940 εκατομμυρίων.
ΚΥΠΡΟΣ
Ειδική μνεία θα ήθελα επίσης να κάνω σε αυτό το σημείο
στην παρουσία και τη δραστηριότητά μας στην Κύπρο,
με την οποία μας ενώνουν ξεχωριστοί δεσμοί.
Πρόσφατα ολοκληρώσαμε το σύγχρονο Κέντρο Πληροφόρησης & Βιβλιοθήκης «Στέλιος Ιωάννου»,
αξίας €29,5.000.000
Συνεχίζουμε την επέκταση του ιδιαίτερα επιτυχημένου
6

έργου παραχώρησης της Μαρίνας Λεμεσού, με ορίζοντα
αποπεράτωσης τον Απρίλιο του 2020, συνολικής αξίας
€281.000.000
Και προ ημερών οριστικοποιήθηκε η ανάληψη σύμβασης συνολικής αξίας €270.000.000 για την κατασκευή
ενός ολοκληρωμένου θέρετρου με καζίνο στη Λεμεσό,
με συμμετοχή 60% της Εταιρείας στην ανάδοχο κοινοπραξία.
Ο δεύτερος πυλώνας της στρατηγικής μας στόχευσης
και του προσανατολισμού συνδέεται με τη διεύρυνση
και επέκταση της παρουσίας μας στις διεθνείς αγορές.

Στο Ιράκ:
Συνεχίζουμε την κατασκευή σταθμού ενέργειας 1500
MW, αξίας €346.000.000 με προβλεπόμενη αποπεράτωση έως τα μέσα του 2020.
Και έχουμε ξεκινήσει την εκτέλεση ενός λιμενικού &

EKTAKTH
ΓΕΝΙΚΗ
ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ
J&P-ABAΞ

μηχανολογικού έργου για λογαριασμό μεγάλων ενεργειακών εταιρειών, προϋπολογισμού €69.000.000
Η Εταιρεία μας ανέλαβε την ευθύνη να ολοκληρώσει με
άρτιο και συμφέροντα τρόπο τα έργα που εκτελούσαμε
κοινοπρακτικά με την J&P Overseas, και ειδικότερα:
Την εγκατάσταση ενός νέου συστήματος διαχείρισης
αποσκευών στο διεθνές αεροδρόμιο Queen Alia της
Ιορδανίας.
Δύο οδοποιίες στην πρωτεύουσα Ντόχα του Κατάρ,
οι οποίες είναι σε τελική φάση αποπεράτωσης και θα
παραδωθούν τους ερχόμενους μήνες.
Ένα μεγάλο αθλητικό στάδιο στο Κατάρ για τη φιλοξενία του Παγκοσμίου Κυπέλλου Ποδοσφαίρου του
2022, το οποίο έχει ολοκληρωθεί σε ποσοστό 56%.
Επίσης αναλάβαμε την ολοκλήρωση ενός ενεργειακού
έργου παλαιότερης αναδοχής της J&P Overseas στη
Λιβύη, έτσι ώστε:
Να ενσωματώσουμε την τεχνογνωσία και εξειδίκευση

του προσωπικού της J&P Overseas.
Να διασφαλίσουμε την θετική πορεία κερδοφορίας
του συγκεκριμένου έργου.
Να εκμεταλλευτούμε την προοπτική ανάληψης και
νέων έργων ενεργειακού χαρακτήρα στην αγορά της
Λιβύης.
Ενέργεια
H ενέργεια συνιστά έναν άξονα με ξεχωριστή θέση
στην συνολική μας δραστηριότητα. Στην συγκεκριμένη αγορά όπως γνωρίζετε έχουμε παρουσία με την
κατά 100% θυγατρική μας Volterra η οποία δραστηριοποιείται στους τομείς:
Ανάπτυξης έργων και παραγωγής
Εμπορίας ηλεκτρικής ενέργειας (Λιανική – Χονδρική)
Εμπορίας φυσικού αερίου.
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Μπορώ με περηφάνεια να πω ότι στα 9 χρόνια παρουσίας
και δραστηριότητας η Volterra έχει καταφέρει να συγκαταλέγεται στους πρωταγωνιστές του κλάδου, με κύκλο
εργασιών για το 2018 τα 86,4 εκ. €. Σημειώστε ότι η
Volterra σήμερα πέραν των κεντρικών γραφείων στην
Αθήνα διαθέτει υποκαταστήματα στη Θεσσαλονίκη αλλά
και στη Σόφια της Βουλγαρίας, δραστηριοποιούμενη
στη χονδρική αγορά ηλεκτρικής ενέργειας. Στο σημείο
αυτό θέλω να μοιραστώ μαζί σας κάποια επιπλέον
στοιχεία για τη Volterra ανά άξονα δραστηριότητας.
Αναλυτικότερα:
Ανάπτυξη έργων και Παραγωγής
H Volterra έχει χαρτοφυλάκιο ισχύος 330 MW εκ των
οποίων σε λειτουργία 16MW.
Υπό κατασκευή με εγκεκριμένη χρηματοδότηση:
54 MW (Βοιωτία)
Ώριμα έργα για συμμετοχή στον διαγωνισμό PPA:
40 MW
Σε διάφορα στάδια ανάπτυξης 220 MW
Στην αγορά Λιανικής πώλησης ηλεκτρικής ενέργειας,
8

η Volterra έχει σήμερα μερίδιο > 1,5% της συνολικής
κατανάλωσης της χώρας μας. Μέχρι το τέλος του
2019 εκτιμούμε ότι οι πελάτες μας θα ανέρχονται σε
περίπου 40.000, υποστηριζόμενοι από ένα δίκτυο
6 υποκαταστημάτων & 45 μεταπωλητών σε όλη την
Ελλάδα. Στη χονδρική αγορά Ηλεκτρικής ενέργειας, η
εταιρεία δραστηριοποιείται μέσω διασυνδέσεων σε όλες
τις γειτονικές χώρες, πραγματοποιώντας Εισαγωγές και
Εξαγωγές Ενέργειας από & προς την Ιταλία και τις χώρες
της Νοτιοανατολικής Ευρώπης.
Τέλος εξίσου δυναμική παρουσία στοχεύουμε για τη
Volterra και στον τομέα της Λιανικής αγοράς Φυσικού
Αερίου, μιας αγοράς:
Που μπήκαμε από τους πρώτους το 2016
Ξεκινήσαμε την εμπορική μας δραστηριότητα 6
μήνες πριν (τον Οκτώβριο του 2018)
Αναπτύσσουμε καθημερινά επεκτείνοντας το δίκτυο
πωλήσεών μας βάσει των στόχων που έχουν τεθεί.
Κυρίες και Κύριοι,
Οι προκλήσεις και τα θέματα που ταλανίζουν τον κλάδο
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απαιτούν σίγουρα λύσεις με μακροχρόνιο ορίζοντα και
προοπτική. Τα μοντέλα λειτουργίας του παρελθόντος,
όπως οι υψηλές εκπτώσεις για παράδειγμα, είναι ξεπερασμένα. Έχουν αποδείξει όχι μόνο ότι δε δουλεύουν
αλλά ότι έχουν και ως αποτέλεσμα να αυξάνεται ο
χρόνος αποπεράτωσης των έργων, με υψηλότερο
κόστος και σημαντικό αντίκτυπο στην ποιότητα και το
τελικό όφελος που δημιουργούν για την Ελλάδα και τους
Έλληνες. Η μακρόχρονη εμπειρία μας, μας έχει διδάξει
ότι το μοντέλο των έργων ΣΔΙΤ και των Παραχωρήσεων
είναι πιο λειτουργικό, έχει πολλαπλασιαστικά οφέλη για
όλα τα εμπλεκόμενα μέρη, ενώ μπορεί να αποτελέσει
μοχλό ανάπτυξης για τη χώρα. Και υπάρχουν πλείστα
θετικά παραδείγματα που στηρίζουν αυτό το μοντέλο, με
έργα που ολοκληρώθηκαν βάσει χρονοδιαγράμματος,
χωρίς καθυστερήσεις, και είναι εξαιρετικής ποιότητας
και λειτουργικότητας.
Υπάρχουν λοιπόν πλείστες προκλήσεις. Στην AVAX
έχουμε και πλάνο και όραμα. Ως εταιρεία θα συνεχίσουμε
να στηρίζουμε το επενδυτικό έργο της χώρας, καθώς

θεωρούμε τη συμβολή των εταιρειών του κλάδου
καθοριστική, όχι μόνο για την εγχώρια αλλά και τη διεθνή
αγορά. Οι σημερινές κινήσεις και αποφάσεις εγγυώνται
ένα ακόμη πιο δυναμικό μέλλον για μια εταιρεία εκ των
ηγετών του κλάδου, για μια εταιρεία που μπορεί και θα
συνεχίσει να πρωταγωνιστεί και να αποτελεί πρότυπο
επιχειρηματικής δραστηριότητας. Με τη στήριξη και
τη σταθερή δέσμευση της οικογένειας Ιωάννου και
των λοιπών βασικών μετόχων, τις δυνατότητες και
τις προοπτικές της Εταιρείας, και την καθημερινή
συμβολή των πάνω από 3000 εργαζομένων μας
διεθνώς, η αναπτυξιακή πορεία της AVAX είναι βέβαιη.
Κλείνοντας, επιτρέψτε μου να ευχαριστήσω όλα τα
Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για την υποστήριξη,
τις ιδέες, τη δουλειά τους, καθώς και τους εργαζόμενους
για το ζήλο και τον επαγγελματισμό που επιδεικνύουν
καθημερινά, εκφράζοντας τη δέσμευσή μας για μια
εξίσου δυναμική συνέχεια αντάξια της ιστορίας μας.
Σας ευχαριστώ πολύ.
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Νέα εποχή για
τον ιστορικό
κατασκευαστικό Όμιλο
Τη μετονομασία της ιστορικής εταιρείας «J&P - ABAΞ
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΗ - ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ - ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ - ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ
ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ» σε ΑΒΑΞ (AVAX) και την αύξηση
του μετοχικού κεφαλαίου κατά το ποσό των 20 εκατ. ευρώ
ενέκρινε η Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων που
πραγματοποιήθηκε σήμερα στα γραφεία της εταιρείας,
με τιμή 0,30€ ανά μετοχή. Στην αύξηση μετοχικού
κεφαλαίου, που θα ολοκληρωθεί μετά την έγκριση από
τις αρμόδιες αρχές, έχουν δεσμευτεί ότι θα συμμετέχουν
οι οικογένειες Ιωάννου, Μιτζάλη και Κουβαρά. Παράλληλα, στο πλαίσιο υιοθέτησης σύγχρονων πρακτικών
εταιρικής διακυβέρνησης, το Διοικητικό Συμβούλιο ανασυγκροτείται, περιλαμβάνοντας πλέον 4 εκτελεστικά
μέλη, 1 μη εκτελεστικό μέλος και 3 ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη.
H νέα επωνυμία, σε συνδυασμό με την αύξηση του
μετοχικού κεφαλαίου, σηματοδοτούν την απαρχή μιας
νέας εποχής για την AVAX. Διατηρώντας στον πυρήνα
της επιχειρηματικής της δραστηριότητας τις Κατασκευές,
τις Παραχωρήσεις και την Ενέργεια η AVAX, που διεθνώς
απασχολεί περισσότερους από 3.000 εργαζομένους,
θέτει ως στρατηγικές προτεραιότητες για την επόμενη
μέρα τη διεύρυνση και επέκταση της παρουσίας της
στις διεθνείς αγορές, καθώς και τη ενίσχυση της θέσης
στην εγχώρια αγορά, συμμετέχοντας σε σημαντικά έργα
υποδομών με αναπτυξιακό χαρακτήρα. Παράλληλα, η
Εταιρεία εγγυάται την ολοκλήρωση του ανεκτέλεστου
των έργων που έχει ήδη αναλάβει.
Σε ότι αφορά την διεθνή παρουσία της, η Εταιρεία στοχεύει σε επέκταση των δραστηριοτήτων της διεκδικώντας και υλοποιώντας σημαντικά έργα υποδομών
στις μεταφορές, οδοποιίες, ενεργειακά κ.α. Παράλληλα,
σημαντική είναι η παρουσία της AVAX στις αγορές
του Ιράκ, όπου ξεχωρίζει η κατα-σκευή εργοστασίου
παραγωγής ρεύματος 1500MW, και του Κατάρ, όπου
βρίσκονται σε εξέλιξη έργα οδοποιίας αλλά και η κατασκευή του Qatar Foundation Stadium για τη φιλοξενία του Παγκοσμίου Κυπέλλου Ποδοσφαίρου 2022.
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Σημαντική επίσης θα παραμείνει η δραστηριότητα της
AVAX στην Κύπρο όπου μετά την ολοκλήρωση του
σύγχρονου Κέντρου Πληροφόρησης - Βιβλιοθήκης
«Στέλιος Ιωάννου», η εταιρεία ολοκληρώνει την επέκταση
της Μαρίνας Λεμεσού, με ορίζοντα αποπεράτωσης τον
Απρίλιο του 2020, ενώ πρόσφατα οριστικοποιήθηκε η
κοινοπρακτική ανάληψη σύμβασης για την κατασκευή
του City of Dreams Mediterranean, ενός ολοκληρωμένου
θέρετρου με Καζίνο στη Λεμεσό στο οποίο συμμετέχει
με 60%, συνολικού προϋπολογισμού 270 εκ. Ευρώ.
Στην εγχώρια αγορά, βασικό άξονας της AVAX είναι η
συμμετοχή σε σημαντικά έργα υποδομών, όπως η επέκταση της Γραμμής 3 του Mετρό, συνολικού προϋπολογισμού 467 εκ. ευρώ, για την οποία η Εταιρεία θα παραδώσει τον Ιούνιο 3 νέους σταθμούς. Επιπλέον, πρόσφατα
η εταιρεία ανέλαβε μέσω ΣΔΙΤ το έργο διαχείρισης

Εγκρίθηκε η αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου κατά
20.000.000 €

ΔΕΛΤΙΟ
ΤΥΠΟΥ
Αθήνα,
27 Μαρτίου
2019

Διεθνής προσανατολισμός & ενίσχυση της θέσης της AVAX στην
εγχώρια αγορά μέσω σημαντικών έργων υποδομής οι στρατηγικές
προτεραιότητες της εταιρείας.

απορριμμάτων στην Ηλεία, ως μέρος της κοινοπραξίας
«Μεσόγειος - AVAX - ΑΑΓΗΣ».
Στον διαρκώς εξελισσόμενο τομέα της ενέργειας, η
AVAX περιλαμβάνει στον στρατηγικό της σχεδιασμό
την περαιτέρω αύξηση του σημαντικού μεριδίου που
κατέχει η 100% θυγατρική της Volterra, μέσω της δραστηριοποίησης της στην ανάπτυξη έργων και παραγωγής
ενέργειας, καθώς και στην εμπορία ηλεκτρικής ενέργειας
και φυσικού αερίου. Η Volterra συγκαταλέγεται στους
πρωταγωνιστές του κλάδου, με εκτιμώμενο κύκλο εργασιών για το 2018 τα 86 εκ. ευρώ και χαρτοφυλάκιο συνολικής ισχύος 330 MW σε διάφορα στάδια ανάπτυξης,
ενώ στην εγχώρια αγορά λιανικής πώλησης ηλεκτρικής
ενέργειας κατέχει μερίδιο που ξεπερνά το 1,5% της
συνολικής κατανάλωσης.

H ΑVAX φέρει ως κληρονομιά σχεδόν 80 χρόνια παρουσίας και δραστηριοποίησής στο χώρο των κατασκευών
με ένα μεγάλο ιστορικό επιτυχημένων παραδόσεων,
εμβληματικών έργων υποδομής, εταιρικής ανάπτυξης,
συμβολής στην οικονομία και επιτυχημένης παρουσίας
στις διεθνείς αγορές. Ως στόχο έχει να συνεχίσει να
πρωταγωνιστεί στον κλάδο, αναδεικνύοντας το ρόλο που
οφείλουν να διαδραματίζουν εταιρείες του βεληνεκούς
της σε θέματα οικονομικής ανάκαμψης και προόδου.
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Υπογραφή Σύμβασης για την
κατασκευή Integrated Casino Resort
στη Λεμεσό
04/04/2019. H ΑΒΑΞ ανακοινώνει ότι σε κοινοπραξία
με την εταιρεία ΤΕΡΝΑ, 100% θυγατρική του Ομίλου
ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, υπέγραψε σύμβαση με την Κινεζικών συμφερόντων εταιρεία "ICR CYPRUS RESORT DEVELOPMENT
CO LIMITED" για την κατασκευή του συγκροτήματος
ξενοδοχείου και καζίνο “City of Dreams Mediterranean”
στη Λεμεσό της Κύπρου. Στην κοινοπραξία συμμετέχουν οι εταιρείες ΑΒΑΞ AE και ΤΕΡΝΑ ΑΕ με ποσοστό
συμμετοχής 60% και 40%, αντίστοιχα.
Η σύμβαση, συνολικής αξίας περίπου €270.000.000
με ορίζοντα ολοκλήρωσης 30 μηνών, αφορά στην
κατασκευή μεγάλου ξενοδοχειακού θέρετρου και καζίνο συνολικής δομημένης έκτασης περίπου 96.000
τ.μ. επί οικοπέδου έκτασης 370 στρεμμάτων.
Το συγκρότημα θα περιλαμβάνει καζίνο, εστιατόρια,
εμπορικές χρήσεις, spa, 16όροφο ξενοδοχείο δυναμικότητας περίπου 500 δωματίων, εκθεσιακό χώρο, εκτεταμένες αθλητικές εγκαταστάσεις με εσωτερικές
και εξωτερικές πισίνες, πλήθος άλλων κύριων και
βοηθητικών χώρων & εγκαταστάσεων, και χώρους
πρασίνου μεγάλης έκτασης.
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Υπογραφή Σύμβασης ΣΔΙΤ για Μονάδα
Επεξεργασίας Απορριμμάτων του
Νομού Ηλείας
H ΑΒΑΞ ανακοινώνει ότι την 12.03.2019 υπέγραψε
σύμβαση Σύμπραξης Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα
(ΣΔΙΤ) για την μελέτη, χρηματοδότηση, κατασκευή,
συντήρηση και λειτουργία της Μονάδας Επεξεργασίας
Απορριμμάτων του Νομού Ηλείας, ως μέλος ένωσης
εταιριών με την ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ ΑΕ και την ΑΑΓΗΣ ΑΕ.
Το ύψος της επένδυσης ανέρχεται σε €39,5.000.000
και το έργο αποσκοπεί στην παροχή ενός αποτελεσματικού συστήματος επεξεργασίας των αστικών στερεών
αποβλήτων που παράγονται στο νομό, με μέγιστη δυναμικότητα 80.000 τόνων/έτος. Η μονάδα επεξεργασίας
απορριμμάτων χωροθετείται σε κτηματική περιοχή της
κοινότητας Κορυφής, στα όρια των Δήμων ‘Ηλιδας και
Πύργου. Η διάρκεια κατασκευής του έργου είναι 22 μήνες, συμπεριλαμβανομένων 4 μηνών δοκιμαστικής λειτουργίας, ενώ η περίοδος λειτουργίας του είναι 25 έτη
και 2 μήνες. Ο Ιδιωτικός Φορέας Σύμπραξης μεταξύ άλλων ανέλαβε τις παρακάτω υποχρεώσεις:
1. Τη μελέτη, κατασκευή, λειτουργία και συντήρηση της
μονάδας επεξεργασίας απορριμάτων
2. Τη χρηματοδότηση του έργου με ίδια και δανειακά
κεφάλαια, με τη χρηματοδοτική συμβολή του Δήμου
Ήλιδας
3. Την εμπορική εκμετάλλευση των παραγόμενων δευτερογενών προϊόντων (π.χ. ανακυκλώσιμα υλικά, βιοαέριοενέργεια, κόμποστ κ.λπ.)
4. Την μεταφορά του υπολείμματος σε ειδικό χώρο (ΧΥΤΥ).

NEEΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΑΠΟ 01/01 ΕΩΣ 15/03/19
ΚΩΔΙΚΟΣ

ΕΡΓΟ

ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ
ΣΥΜΒΑΣΗΣ

ΣΥΝΟΛΙΚΗ
ΑΞΙΑ (€)

ΠΟΣΟΣΤΟ
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
ΟΜΙΛΟΥ (%)

ΑΞΙΑ
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
ΟΜΙΛΟΥ (€)

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ

ΜΕΤΕΧΟΥΣΑ
ΕΤΑΙΡΙΑ

2955

ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ- ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ
ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ
ΗΛΕΙΑΣ
ΜΟΝΑΔΑΣ
ΑΝΩΝΥΜΗ
ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ (ΙΦΣ)
ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ
ΝΟΜΟΥ ΗΛΕΙΑΣ ΜΕ
Σ.Δ.Ι.Τ.

12/3/2019

29.169.940,00

33,33

9.722.341,00

11/1/2021

ΑΒΑΞ

2957

ICR CYPRUS
CITY OF DREAMS
RESORT
MEDITERRANEAN
DEVELOPMENT Co
INTEGRATED
LIMITED
CASINO RESORT,
LIMASSOL, CYPRUS
MAIN CONTRACT No
CM001

15/3/2019

269.337.392,00

60,00

161.602.435,20

8/9/2021

ΑΒΑΞ
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ΚΟΥΡΟΜΑΝΤΡΙ ΡΙΓΑΝΟΛΑΚΚΑ / ΑΙΟΛΙΚΟ ΠΑΡΚΟ VOLTERRA

Στην από κοινού ανάπτυξη και εκμετάλλευση αιολικών
πάρκων συνολικής ισχύος 69,7 MW συμφώνησαν
και προχωρούν η ΔΕΗ (μέσω της ΔΕΗ-ΑΝ) και η
VOLTERRA, θυγατρική του μεγάλου κατασκευαστικού
ομίλου AVAX. Συγκεκριμένα, η ΔΕΗ εξαγοράζει το 45%
των μετοχών δυο εταιρειών (SPV) της VOLTERRA που
έχουν στην κατοχή τους αντίστοιχα η μία δυο αιολικά
πάρκα στην Αιτωλοακαρνανία ισχύος 16 MW που ήδη
16

λειτουργούν με FiP 98 €/MWh και η άλλη δυο αιολικά
πάρκα στη Βοιωτία το ένα ισχύος 42,9 MW με FiP 98€/
MWh και το άλλο 10,8 MW με FiP 56,45€/MWh, των
οποίων η κατασκευή πρόκειται να ξεκινήσει σύντομα.
Η σύμπραξη αυτή, με σημαντικά οφέλη για αμφότερες
τις εταιρείες, δημιουργεί το κλίμα και τις συνθήκες
και για άλλες παρόμοιες μελλοντικές συνεργασίες μεταξύ τους στον τομέα των ΑΠΕ.

Η Volterra και η ΔΕΗ ενώνουν τις
δυνάμεις τους στον τομέα της
παραγωγής πράσινης ενέργειας

Για τη σύμπραξη αυτή ο Διευθύνων Σύμβουλος της
Volterra Α.Ε. κ. Πάνος Νίκου, δήλωσε:
Νιώθουμε μεγάλη ικανοποίηση για τη συνεργασία μας
με τη μεγαλύτερη εταιρεία ενέργειας στην Ελλάδα, διότι,
με τον τρόπο αυτόν η Volterra ευελπιστεί να επιταχύνει
την επίτευξη του στρατηγικού της σχεδιασμού, για την

ΔΕΛΤΙΟ
ΤΥΠΟΥ

ενίσχυση της ανάπτυξής της στον τομέα της παραγωγής
πράσινης ενέργειας. Το άριστο κλίμα που επικράτησε
καθ΄όλη τη διάρκεια των διαπραγματεύσεων με τη ΔΕΗ,
μας γεμίζει αισιοδοξία αλλά και ευθύνη για ανάλογες
στρατηγικές συμφωνίες στο μέλλον.
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Η Volterra, με ιδιαίτερη χαρά συμμετείχε
στην έκθεση KEM Franchise, η οποία διεξήχθη 15 - 18 Μαρτίου στο MEC Παιανίας και
επανάλαβε την επιτυχία που για 21 χρόνια
ακολουθεί το όνομα της. Η επιλογή της
Volterra να συμμετάσχει στη συγκεκριμένη
έκθεση οφείλεται κυρίως σε δύο παράγοντες. Πρώτον, αποτελεί φυσική συνέπεια της
συνεχούς και επιτυχημένης ανάπτυξης του
δικτύου της ανά την Ελλάδα, αφού ήδη 6
Volterra Shops λειτουργούν σε Ιωάννινα,
Σέρρες, Τρίκαλα, Λάρισα, Βόλο και Πάτρα
και προσφέρουν σημαντικές λύσεις οικονομίας στους κατοίκους των περιοχών και
δεύτερον, σε εκπλήρωση της σαφούς οριοθετημένης στρατηγικής της να στηρίζει τους
Έλληνες επιχειρηματίες, που δραστηριοποιούνται στην ανάπτυξη φυσικών καταστημάτων. Οι εξειδικευμένοι εκπρόσωποι
της, αλλά και οι σύμβουλοι ενέργειάς της,
με ιδιαίτερη χαρά υποδέχτηκαν τους επισκέπτες της έκθεσης στο θεματικό περίπτερο της εταιρείας, και τους παρείχαν σημαντικές πληροφορίες όσον αφορά στη στρατηγική ανάπτυξης δικτύου, τους στόχους και
τις προοπτικές που αναδεικνύονται επενδύοντας σε έναν τόσο δυναμικό κλάδο, όπως
εκείνον της ενέργειας.
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Η Volterra δήλωσε δυναμικό
παρόν στην KEM FRANCHISE 2019
Η «ΚΕΜ - Διεθνής Έκθεση Franchise» - διοργανώνεται εδώ και 20χρόνια στην Αθήνα και απευθύνεται σε επενδυτές
που επιζητούν την δημιουργία μίας επώνυμης επιχείρησης. Τα τελευταία χρόνια έχει χαρακτηριστεί με 5 αστέρια
ως μια εκ των κορυφαίων εκθέσεων στον κόσμο από το έγκυρο Αγγλικό περιοδικό Franchise International.
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