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Στη συνέχεια ενημερωνόμαστε για τα 3 νέα
και πολύ σημαντικά έργα που η εταιρεία
ανέλαβε να κατασκευάσει: Tο σταθμό
παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας Bismayah 3
στο Ιράκ, τον αγωγό διασύνδεσης φυσικού
αερίου Ελλάδας – Βουλγαρίας (IGB) και
τμήματα αυτοκινητόδρομου στην Κροατία.
Aκολουθεί σύντομη ενημέρωση για
το έργο της Μονάδας Επεξεργασίας
Απορριμμάτων Νομού Ηλείας, καθώς και
για τις νέες συμβάσεις της εταιρείας από
1/6 έως 28/11/2019.
Στην ενότητα της Volterra, ενημερωνόμαστε
για τα εγκαίνια του πρώτου φυσικού καταστήματος της εταιρείας στη Θεσσαλονίκη
αλλά και για την εξέλιξη του Αιολικού
Πάρκου, στην περιοχή Κουκούλι,
στη Σιάτιστα Κοζάνης.
Για το τέλος, φιλοξενούμε όλα τα τελευταία
νέα της Auteco.
Σας ευχόμαστε ολόψυχα χαρούμενα
Χριστούγεννα και καλή χρονιά!

ΈΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΉ
ΣΥΝΈΛΕΥΣΗ
26.09.2019
ΑΠΟΦΆΣΕΙΣ ΈΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΉΣ ΣΥΝΈΛΕΥΣΗΣ
Σύμφωνα με την παράγραφο 4.1.3.3 του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών, σας γνωστοποιούμε τα
ακόλουθα: Στις 26.09.2019, ημέρα Πέμπτη και ώρα 13:00 πραγματοποιήθηκε στην έδρα της Εταιρείας στο
Μαρούσι Ν. Αττικής, οδός Αμαρουσίου – Χαλανδρίου αρ. 16 η Επαναληπτική Έκτακτη Γενική Συνέλευση
των Μετόχων της Εταιρείας «ABAΞ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΗ – ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ – ΕΜΠΟΡΙΚΗ –
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ – ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ».
Κατά τη συνεδρίαση της ως άνω έκτακτης Γενικής
Συνέλευσης, παρέστησαν μέτοχοι που εκπροσώπησαν
το 33,92% του συνόλου των μετοχών της Εταιρείας,
ήτοι 26.341.662 μετοχές. Τα θέματα που συζητήθηκαν
και οι αποφάσεις που ελήφθησαν, έχουν ως εξής:
Θέμα 1ο:
Προσαρμογή του ύψους του Μετοχικού Κεφαλαίου
της Εταιρείας στα νέα δεδομένα που προέκυψαν
από την μη πραγματοποίηση της αύξησης του Μετοχικού Κεφαλαίου της Εταιρείας, όπως αυτή είχε
αποφασιστεί με την από 27.03.2019 Έκτακτη Γενική
Συνέλευση των Μετόχων της. Τροποποίηση του
άρθρου 5 του Καταστατικού της Εταιρείας.
Η Γενική Συνέλευση ομόφωνα, ήτοι με 26.341.662
ψήφους (ποσοστό 33,92%), ενέκρινε την προσαρμογή
του ύψους του Μετοχικού Κεφαλαίου της Εταιρείας
στα νέα δεδομένα που προέκυψαν από τη μη πραγματοποίηση της αύξησης του Μετοχικού Κεφαλαίου της
Εταιρείας, όπως αυτή είχε αποφασιστεί με την από
27.03.2019 Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων
της, καθώς και την τροποποίηση του άρθρου 5 του
Καταστατικού της Εταιρείας προκειμένου να αποτυπωθεί επισήμως η ανωτέρω προσαρμογή του μετοχικού κεφαλαίου.
Θέμα 2ο:
Αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας μέχρι
του ποσού των ευρώ ΕΙΚΟΣΙ ΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΩΝ
(20.000.000,00 €) με καταβολή μετρητών και δικαίωμα προτίμησης σε όλους τους μετόχους της, με τιμή
έκδοσης € 0,30/μετοχή και την έκδοση 66.666.666
νέων κοινών ονομαστικών μετοχών. Τροποποίηση
του άρθρου 5 του Καταστατικού της Εταιρείας και
κωδικοποίηση αυτού σε ενιαίο κείμενο.
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Η Γενική Συνέλευση ομόφωνα, ήτοι με 26.341.662
ψήφους (ποσοστό 33,92%), ενέκρινε την αύξηση του
μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας μέχρι του ποσού
των ευρώ ΕΙΚΟΣΙ ΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΩΝ (20.000.000,00
€) με καταβολή μετρητών και δικαίωμα προτίμησης
σε όλους τους μετόχους της, με τιμή έκδοσης € 0,30/
μετοχή και την έκδοση 66.666.666 νέων κοινών
ονομαστικών μετοχών, καθώς και την τροποποίηση
του άρθρου 5 του Καταστατικού της Εταιρείας και
κωδικοποίηση αυτού σε ενιαίο κείμενο προκειμένου
να αποτυπωθεί επισήμως η ανωτέρω αύξηση του
μετοχικού κεφαλαίου.
Θέμα 3ο:
Τροποποίηση του άρθρου 3 του Καταστατικού της
Εταιρείας. Η Γενική Συνέλευση ομόφωνα, ήτοι με
26.341.662 ψήφους (ποσοστό 33,92%), ενέκρινε
την τροποποίηση του άρθρου 3 του Καταστατικού
της Εταιρείας προκειμένου να προστεθούν στο
σκοπό της Εταιρείας μία σειρά από εργασίες κυρίως
λιμενικού και υδρομηχανικού χαρακτήρα.
Θέμα 4ο:
Εναρμόνιση του Καταστατικού της Εταιρείας σύμφωνα με τις διατάξεις του Νόμου 4548/2018, όπως
ισχύει.Η Γενική Συνέλευση ομόφωνα, ήτοι με
26.341.662 ψήφους (ποσοστό 33,92%), ενέκρινε
την εναρμόνιση του Καταστατικού της Εταιρείας
σύμφωνα με τις διατάξεις του Νόμου 4548/2018,
όπως ισχύει, μέσα από την τροποποίηση πολλών
άρθρων του Καταστατικού και την προσθήκη ενός
νέου άρθρου.
Μαρούσι, 26 Σεπτεμβρίου 2019
ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΥΠΟΓΡΑΦΉ
ΤΡΙΏΝ ΝΈΩΝ
ΈΡΓΩΝ ΑVAX A.E.
ΣΥΝΟΛΙΚΉΣ ΑΞΊΑΣ ΆΝΩ
ΤΩΝ €740 ΕΚΑΤΟΜΜΥΡΊΩΝ

Η Eταιρεία ανέλαβε να κατασκευάσει το σταθμό
παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας Bismayah 3 στο Ιράκ,
τον αγωγό διασύνδεσης φυσικού αερίου Ελλάδας –
Βουλγαρίας (IGB) και τμήματα αυτοκινητόδρομου στην
Κροατία.
6

Με τα έργα αυτά ο Όμιλος ενισχύει σημαντικά το ανεκτέλεστο υπόλοιπό του, το οποίο
διαμορφώνεται σε €1,8 δις περίπου, με το 85% να προέρχεται από έργα του εξωτερικού.
Τα τρία έργα συνολικού προϋπολογισμού που ξεπερνά
τα €740 εκατομμύρια επιβεβαιώνουν τη στρατηγική
διεύρυνσης του Ομίλου στις διεθνείς αγορές και
ενίσχυσης θέσης στην εγχώρια. Σε πλήρη εξέλιξη
βρίσκεται το αναπτυξιακό πλάνο της ΑΒΑΞ, καθώς
το τελευταίο διάστημα συνοδεύεται από σημαντικές
επιτυχίες στις διαγωνιστικές διαδικασίες στις οποίες

συμμετέχει. Σε αυτό το πλαίσιο, η Εταιρεία την Τετάρτη
9 Οκτωβρίου και την Πέμπτη 10 Οκτωβρίου, προχώρησε
στην υπογραφή συμβάσεων για την ανάληψη δύο
ενεργειακών έργων και ενός έργου υποδομής.
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ΥΠΟΓΡΑΦΉ
ΤΡΙΏΝ ΝΈΩΝ
ΈΡΓΩΝ

Το μεγαλύτερο ενεργειακό έργο που ανέλαβε ποτέ εταιρεία
Ελληνικών συμφερόντων στο εξωτερικό.
Η πρώτη σύμβαση που υπέγραψε σήμερα η Εταιρεία
αφορά τη μελέτη, κατασκευή και θέση σε λειτουργία
ενός νέου σταθμού ενέργειας στη Bismayah του
Ιράκ, ισχύος 1.650ΜW και αξίας €533 εκατομμυρίων,
αποτελώντας το μεγαλύτερο ενεργειακό έργο που
ανατέθηκε ποτέ σε εταιρεία Ελληνικών συμφερόντων
στο εξωτερικό.
Το έργο, διάρκειας 32 μηνών, ανατέθηκε από τον όμιλο

Mass Global Holdings για λογαριασμό του οποίου
αυτό το διάστημα η Εταιρεία ολοκληρώνει τη μελέτη,
κατασκευή και θέση σε λειτουργία ανάλογου σταθμού
ισχύος 1.500MW στην ίδια περιοχή, στα περίχωρα
της Βαγδάτης. Επισημαίνεται ότι η αθροιστική ισχύς
3.150MW των σταθμών «Bismayah 2» και «Bismayah
3» που έχουν ανατεθεί στην Εταιρεία, αντιστοιχεί στο
64% της εγκατεστημένης ισχύος όλων των μονάδων
φυσικού αερίου της Ελλάδος.

Στο πλαίσιο της υπογραφής των τριών συμβάσεων, ο κ. Χρήστος Ιωάννου, Πρόεδρος του Ομίλου ΑΒΑΞ, δήλωσε:

Είμαστε ιδιαιτέρως χαρούμενοι καθώς η επιλογή μας για την κατασκευή
των τριών αυτών έργων αποτελεί απόδειξη της επιτυχούς μας στόχευσης,
αλλά και πολλαπλή ψήφο εμπιστοσύνης (εντός και, κυρίως, εκτός Ελλάδος)
στην εμπειρία και τεχνογνωσία που διαθέτουμε σε ενεργειακά έργα και
έργα υποδομών.
Πιστοί στη δέσμευσή μας να διευρύνουμε την παρουσία μας στις διεθνείς
αγορές και να ενισχύσουμε τη θέση μας στην εγχώρια αγορά, θα
συνεχίσουμε δυναμικά την υλοποίηση του αναπτυξιακού μας πλάνου.
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Το πολυσύνθετο έργο θα ενώσει Ο αυτοκινητόδρομος που θα
το Ελληνικό τμήμα του TAP με το ενώσει το Dubrovnik με την
υπάρχον δίκτυο της γειτονικής υπόλοιπη Κροατία.
χώρας.
Η ΑΒΑΞ υπέγραψε επίσης με την εταιρεία ICGB στη
Σόφια της Βουλγαρίας τη σύμβαση για την κατασκευή του Έργου «Μελέτη, προμήθεια υλικών και
κατασκευή αγωγού διασύνδεσης φυσικού αερίου
Ελλάδα – Βουλγαρία (Έργο IGB)», ύψους €145 εκ.
Πρόκειται για ένα πολυσύνθετο έργο υψηλής σημασίας, καθώς ο αγωγός IGB θα συνδέσει τον υφιστάμενο εθνικό αγωγό μεταφοράς φυσικού αερίου
στην Κομοτηνή και το ελληνικό τμήμα του αγωγού
Trans Adriatic (TAP) με τον υπάρχοντα αγωγό μεταφοράς και διανομής φυσικού αερίου κοντά στη Βουλγαρική πόλη της Stara Zagora. Η διάρκεια του έργου
είναι 18 μήνες.

Τέλος, η ΑΒΑΞ υπέγραψε στο Ζάγκρεμπ της Κροατίας
σύμβαση με την κρατική υπηρεσία οδοποιίας Hrvatske
Ceste για την κατασκευή του αυτοκινητοδρόμου Ston
Bypass (DC414), και συγκεκριμένα για τα τμήματα
Sparagovici/ Zaradeze – Prapratno και Prapratno –
Doli, συνολικού προϋπολογισμού €68,8 εκ. και διάρκειας 28 μηνών. Το έργο βρίσκεται στη δυτική ακτή
της Κροατίας και περιλαμβάνει την κατασκευή Εθνικής Οδού, μήκους 18 χιλιομέτρων. Το έργο θεωρείται
ιδιαίτερα σημαντικό για τη χώρα, καθώς θα προσφέρει πρόσβαση στην υπό κατασκευή γέφυρα Peljesac,
για τη σύνδεση της περιοχής του Dubrovnik με την
υπόλοιπη Κροατία, χωρίς την ανάγκη διέλευσης μέσω
Βοσνίας-Ερζεγοβίνης.
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ΜΟΝΆΔΑ
ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΊΑΣ
ΑΠΟΡΡΙΜΜΆΤΩΝ
ΝΟΜΟΎ ΗΛΕΊΑΣ
ΜΕ ΣΔΙΤ
Μονάδα ΜηχανικήςΒιολογικής
Επεξεργασίας
Απορριμμάτων
με δυνατότητα
επεξεργασίας 80.000
τον/έτος αστικών
στερεών αποβλήτων
με χρήση τεχνολογιών
για εξαγωγή
ανακυκλώσιμων και
αναερόβιας χώνευσης
για παραγωγή
ενέργειας και κομπόστ.
Υπογραφή Σύμβασης Σύμπραξης:
12 Μαρτίου 2019
Περίοδος Κατασκευής:
22 Μήνες, συμπεριλαμβανομένης
Δοκιμαστικής Λειτουργίας
Λειτουργία και Συντήρηση:
25 έτη
Κατασκευαστικό κόστος:
€29.2 εκ
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Υπογραφή συμφωνίας
πώλησης ΣΔΙΤ 10 Σχολικών
Κτηρίων Αττικής

Η ΑΒΑΞ ΑΕ (η «Εταιρεία») γνωστοποιεί ότι την 01.10.2019
υπέγραψε με το Σουηδικό Όμιλο «Sterner Stenhus»
σύμ-βαση για την πώληση του συνόλου των μετοχών
της εταιρείας «JPA AE» που έχει αναλάβει την πραγματοποίηση του έργου Σύμπραξης Δημοσίου και Ιδιωτικού
Τομέα (ΣΔΙΤ) 10 Σχολείων στην Αττική.

Η παρούσα συμφωνία με την Sterner Stenhus, η οποία
έχει λάβει τις εγκρίσεις του ΚτΥπ και της ΕΤΕπ, ύψους
€8,8 εκατομμυρίων, αφορά στη μεταβίβαση από την
Εταιρεία του συνόλου των μετοχών καθώς και των
ομολογιών περιορισμένης εξασφάλισης του Ομίλου
ΑΒΑΞ.

Τα σχολεία κατασκευάστηκαν κατόπιν διαγωνισμού της
Κτιριακές Υποδομές ΑΕ (πρώην Οργανισμός Σχολικών
Κτιρίων), με υποβολή προσφορών το 2010 και ανάδειξη
αναδόχου το 2011. Το Έργο, συνολικής επένδυσης €52,6
εκατομμυρίων, υπεγράφη από την Εταιρεία την 9/5/2014,
προβλέποντας περίοδο 24 μηνών για την κατασκευή των
κτιριακών εγκαταστάσεων, και ανάληψη της συντήρησης
και τεχνικής διαχείρισής τους επί 25ετή περίοδο έναντι
ετήσιου μισθώματος από το Ελληνικό Δημόσιο.

Η υπολειπόμενη περίοδος μίσθωσης είναι 22 έτη.

Οι σχολικές υποδομές εξυπηρετούν πάνω από 2.000
μαθητές στους Δήμους Αθηναίων, Ηρακλείου, Ωρωπού
και Μεγαρέων της Αττικής.
Το έργο είχε συγχρηματοδοτηθεί από ίδια κεφάλαια της
Εταιρείας και μακροπρόθεσμο δανεισμό ύψους €33,4
εκατομμυρίων από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων
(ΕΤΕπ) και το πρόγραμμα Jessica της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το οικονομικό κλείσιμο της συμφωνίας αποτέλεσε
ιδιαίτερη επιτυχία καθώς πραγματοποιήθηκε σε μια
χρονική περίοδο όπου το τραπεζικό σύστημα ήταν
απρόθυμο να χρηματοδοτήσει έργα στη χώρα μας εν
μέσω κρίσης.
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Με την παρούσα συναλλαγή, η Εταιρεία ανακυκλώνει τα
επενδυτικά της κεφάλαια και απελευθερώνει χρηματοοικονομικούς πόρους ενόψει της διεκδίκησης νέων
συγχρηματοδοτούμενων έργων.
Ο όμιλος Sterner Stenhus, του οποίου ηγείται ο κ. Ηλίας
Γεωργιάδης, επενδύει στον τομέα ακίνητης περιουσίας
και κοινωνικών υποδομών και περαιτέρω δραστηριοποιείται στον κατασκευαστικό τομέα και στη διαχείριση ακινήτων στη Σουηδία και στην Ελλάδα.

NEEΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΑΠΟ 01/06 ΕΩΣ 28/11/19
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ
ΣΥΜΒΑΣΗΣ

ΣΥΝΟΛΙΚΗ
ΑΞΙΑ (€)

ΠΟΣΟΣΤΟ
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
ΟΜΙΛΟΥ (%)

ΑΞΙΑ
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
ΟΜΙΛΟΥ (€)

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ

ΜΕΤΕΧΟΥΣΑ
ΕΤΑΙΡΙΑ

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΝΟΜΗΣ
ΑΕΡΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε.

4/6/2019

3.562.500,00

60,00

2.137.500,00

9/10/2020

ΑΒΑΞ

DESIGN, ENGINEERING,
PROCUREMENT,
CONSTRUCTION, TESTING
AND COMMISSIONING
OF THE COMBINED CYCLE
POWER PLANT 1650 MW
PROJECT IN BISMAYAH IRAQ ON TURN-KEY BASIS
AND THE REMEDYING OF
ANY DEFECTS THEREIN PHASE 3

MASS ENERGY GROUP
HOLDING LTD

19/6/2019

533.000.000,00

100,00

533.000.000,00

1/3/2022

ΑΒΑΞ

2970

ΛΕΠΤΟΜΕΡΗΣ
ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ, ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΓΙΑ ΤΗΝ
ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗ ΤΟΥ ΑΓΩΓΟΥ
TAP ΜΕ ΤΟΝ ΕΣΜΦΑ
ΣΤΗ ΝΕΑ ΜΕΣΗΜΒΡΙΑ
- ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ, αρ.
1275/19

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΕΘΝΙΚΟΥ
ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΟΥ
ΑΕΡΙΟΥ (ΔΕΣΦΑ) Α.Ε.

10/7/2019

7.970.526,00

50,00

3.985.263,00

19/9/2020

ΑΒΑΞ

2968

ΑΣΦΑΛΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ
ΒΑΡΙΑΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ
ΣΤΙΣ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΕΣ
ΕΝΟΤΗΤΕΣ (Γ.Ε.) 20-25
ΤΟΥ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΔΡΟΜΟΥ
Π.Α.Θ.Ε. - ΤΜΗΜΑ
ΜΑΛΙΑΚΟΣ - ΚΛΕΙΔΙ

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΔΡΟΜΟΣ
ΑΙΓΑΙΟΥ Α.Ε.

12/7/2019

1.524.000,00

100,00

1.524.000,00

30/11/2019

ΕΤΕΘ

2973

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΟΥ
ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΦΥΣΙΚΟΥ
ΑΕΡΙΟΥ ΧΑΜΗΛΗΣ
ΠΙΕΣΗΣ ΕΩΣ 4BAR ΚΑΙ
ΠΑΡΟΧΕΤΕΥΤΙΚΩΝ ΑΓΩΓΩΝ
ΣΤΟ ΝΟΜΟ ΑΤΤΙΚΗΣ - Αρ.
00.114

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΝΟΜΗΣ
ΑΕΡΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε.

13/8/2019

990.000,00

60,00

594.000,00

12/6/2020

ΑΒΑΞ

2978

CONSTRUCTION OF
STON BYPASS (DC414),
SUBSECTIONS:
SPARAGOVICI/ZARADEZE
- PRAPRATNO AND
PRAPRATNO - DOLI

HRVATSKE CESTE D.o.o.

9/10/2019

68.833.500,00

100,00

68.833.500,00

18/4/2022

ΑΒΑΞ

2979

DESIGN, PROCUREMENT
AND CONSTRUCTION
OF A NATURAL GAS
INTERCONNECTOR GREECE
- BULGARIA (IGB PROJECT)

ICGB AD

10/10/2019

144.850.000,00

100,00

144.850.000,00

27/4/2021

ΑΒΑΞ

ΚΩΔΙΚΟΣ

ΕΡΓΟ

ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ

2965

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΟΥ
ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΦΥΣΙΚΟΥ
ΑΕΡΙΟΥ ΧΑΜΗΛΗΣ ΠΙΕΣΗΣ
ΕΩΣ 4BAR, ΧΑΛΥΒΔΙΝΟΥ
ΔΙΚΤΥΟΥ ΜΕΣΗΣ
ΠΙΕΣΗΣ ΕΩΣ 19BAR,
ΠΑΡΟΧΕΤΕΥΤΙΚΩΝ ΑΓΩΓΩΝ
ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΟΥ
ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΙΑΝΟΜΗΣ
ΜΕΣΗΣ ΚΑΙ ΧΑΜΗΛΗΣ
ΠΙΕΣΗΣ
Αρ. 03.014.

2966

Μαρούσι, 02 Οκτωβρίου 2019
ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
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ΕΡΓΟ Α/Π ΚΟΥΚΟΥΛΙ
ΕΓΚΑΙΝΙΑ ΤΟY ΠΡΩΤΟΥ
ΦΥΣΙΚΟΥ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ
ΣΤΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Το έργο Αιολικό Πάρκο Κουκούλι ισχύος 12MW βρίσκεται στην περιοχή της Σιάτιστας Κοζάνης.
Αναπτύσσεται από τη Volterra από το 2011 και έχει λάβει Απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων
(ΑΕΠΟ), Δεσμευτικούς Όρους Σύνδεσης και Άδεια Εγκατάστασης από τις αρμόδιες υπηρεσίες.

Α/Π ΚΟΥΚΟΥΛΙ
ΣΥΝΟΔΆ ΈΡΓΑ

H εταιρία Volterra ΑΕ μέλος του μεγάλου κατασκευαστικού ομίλου AVAX AΕ, υλοποιώντας το στόχο
της να είναι πιο κοντά στους πελάτες της σε όλη την Ελλάδα και να ανταποκρίνεται ολοκληρωμένα στις
ανάγκες τους για ηλεκτρικό ρεύμα και φυσικό αέριο, σε ένα εορταστικό κλίμα γεμάτο ενέργεια, εγκαινίασε την Πέμπτη 31 Οκτωβρίου 2019, το 1o κατάστημα στη Θεσσαλονίκη που βρίσκεται επί της οδού
Εθνικής Αντίστασης 52 στην Καλαμαριά.

ΥΠΟΣΤΑΘΜΟΣ

Oι κάτοικοι της ευρύτερης περιοχής έχουν την ευκαιρία να ενημερωθούν από τους εξειδικευμένους
συμβούλους ενέργειας του καταστήματος, επιλέγοντας εύκολα, αξιόπιστα και σίγουρα τις λύσεις που
τους παρέχονται για το ηλεκτρικό ρεύμα και το φυσικό αέριο της οικίας ή/και της επιχείρησης τους. Η
τεχνική επάρκεια, η εμπειρία στον κλάδο και το χαμόγελο με το οποίο θα υποδέχονται τα στελέχη του
Volterra Shop Καλαμαριάς τους επισκέπτες τους, αποτελεί τη βάση για το χτίσιμο μίας υγιούς και μακροχρόνιας σχέσης με τη Volterra. Παρευρέθηκε ο Διευθύνων Σύμβουλος της Volterra A.E. κος Πάνος Νίκου,
ο Δήμαρχος της Καλαμαριάς κος Γιάννης Δαρδαμανέλης, εκπρόσωποι του ομίλου Avax ΑΕ και των θυγατρικών ΕΤΕΘ και AUTECO, οπως επίσης και εκπρόσωποι σημαντικών Βιομηχανικών Μονάδων της ευρύτερης περιοχής, μέλη της Διοίκησης και εκπρόσωποι της
Αθλητικής ομάδος Απόλλων Πόντου-Καλαμαριάς στην
οποία η εταιρία Volterra είναι χορηγός, εκπρόσωποι
τύπου και μέσων δικτύωσης, πλήθος κόσμου, πελάτες,
φίλοι και φυσικά τα στελέχη της εταιρείας Volterra.
14

ΓΕΝΙΚΉ ΆΠΟΨΗ ΈΡΓΟΥ Α/Π ΚΟΥΚΟΎΛΙ

Συμμετείχε επιτυχώς στην Ανταγωνιστική Διαδικασία
που πραγματοποιήθηκε από τη ΡΑΕ κατά την 1η Ιουλίου 2019 λαμβάνοντας τιμή πώλησης ηλεκτρικής
ενέργειας (PPA).
Το έργο είχε αδειοδοτηθεί με 6 Α/Γ Vestas V100-2MW
κατά την αρχική έκδοση Άδειας Παραγωγής το 2011
αλλά λόγω εξέλιξης της τεχνολογίας, αυτές οι Α/Γ
θεωρούνται ξεπερασμένες και το έργο θα επανασχεδιαστεί και θα τροποποιηθεί αδειοδοτικά ώστε να μπορούν να εγκατασταθούν τελευταίας τεχνολογίας
και μεγαλύτερης διαμέτρου ρότορα Α/Γ όπως
3xVestas V136-4ΜW ή 3xVestas V150-4MW που
έχουν πολύ καλύτερη ενεργειακή απόδοση. Το έργο
θα εκτελεστεί από την 100% θυγατρική εταιρεία
ειδικού σκοπού της Volterra AE, Volterra ΚΟΥΚΟΥΛΙ

ΑΕ και έχει προϋπολογισμό 15 εκατ. Ευρώ. Η σύνδεση του
πάρκου στο Σύστημα θα γίνει μέσω κοινού Υποσταθμού
με όμορο πάρκο άλλου επενδυτή ισχύος 34MW. Κατά τη
λειτουργία του, το πάρκο θα παράγει ετησίως περίπου
29000 MWh.
Να σημειωθεί ότι το έργο βρίσκεται εντός περιοχής
NATURA 2000 και υπάγεται σε ειδικούς περιβαλλοντικούς όρους ενώ έχει λάβει όλες τις απαραίτητες
άδειες και εγκρίσεις περιβαλλοντικών όρων.
Η ολοκλήρωση της χρηματοδότησης και η έναρξη κατασκευής εκτιμάται ότι θα πραγματοποιηθεί το Q4 του
2020.
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ΕΝΑ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ ΔΩΡΟ
ΜΕΓΑΛΗΣ ΑΞΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ
ΟΔΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ
AUTECO

Από τη Δευτέρα 4/11/2019 με κάθε έλεγχο ΚΤΕΟ, η auteco
θα προσφέρει εντελώς ΔΩΡΕΑΝ ένα σετ υαλοκαθαριστήρες BOSCH τελευταίας τεχνολογίας, ένα δώρο που
υπογραμμίζει το ενδιαφέρον της εταιρείας για τη σωστή
οδηγική συμπεριφορά και οδική ασφάλεια στην Ελλάδα.
Απώτερος σκοπός της δράσης αυτής είναι αφενός η
ευαισθητοποίηση των οδηγών στην τήρηση κανόνων
οδικής κυκλοφορίας και αφετέρου η συνειδητοποίηση,
ότι ο τεχνικός έλεγχος του οχήματος δεν είναι πλέον
μια τυπική και επιβαλλόμενη υποχρέωση, αλλά μια ηθική
υποχρέωση των οδηγών προς τον εαυτό τους και τους
λοιπούς οδηγούς και αποτελεί καθοριστικό ρόλο για
την ασφάλεια όλων.

ΕΩΣ

40

%

Σύγκρινε 24 ασφαλιστικές εταιρείες
με ένα κλικ!
Powered by

ΚΕΡΔΙΣΕ ΔΩΡΕΑΝ

Η auteco πιστή στη φιλοσοφία της «auteco νοιάζομαι»,
δείχνει για ακόμα μια φορά τον ανθρωποκεντρικό
της χαρακτήρα, προσφέροντας ένα σημαντικό δώρο
μεγάλης αξίας.

Ασφάλεια Οχήµατος

20€
ΚΑΥΣΙΜΑ

Αποκλειστική Προσφορά της Anytime
για πελάτες Auteco

με κάθε 6μηνη ή Ετήσια
ασφάλιση Αυτοκινήτου
στην
1. Μπες στο www.auteco-insurance.gr
2. Βάλε τον Κωδικό AUTECO-IM
*Ισχύουν Όροι και Προϋποθέσεις
https://www.auteco.gr/prosfores/insurance-market-auteco/

ΝΕΑ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ
ΤΗΣ AUTECO ΜΕ ΤΗΝ
INSURANCE MARKET
Η Auteco στα πλαίσια του προγράμματος “Auteco
νοιάζομαι”, εγκαινιάζει μια νέα συνεργασία με
την ασφαλιστική πλατφόρμα Insurance Market.
Μέσω της εν λόγω συνεργασίας, ο επισκέπτης της Auteco, θα έχει την
ευκαιρία να επωφεληθεί από τις ειδικές τιμές και προσφορές, για την
ασφάλιση του οχήματός του, μέσα από μια πληθώρα συνεργαζόμενων
εταιρειών. Παράλληλα θα έχει τη δυνατότητα να συμμετέχει σε διαγωνισμούς και κληρώσεις με πλούσια δώρα.

Ο Κωνσταντίνος Βήκας, Γενικός Διευθυντής και μέλος
Δ.Σ. της Auteco, Πρόεδρος Δ.Σ. του Πανελληνίου
Συνδέσμου Ιδιωτικών ΚΤΕΟ και μέλος του Εθνικού
Συμβουλίου Οδικής Ασφάλειας δηλώνει «Η Auteco,
πιστή στην ανθρωποκεντρική της φιλοσοφία, με
γνώμονα την ενίσχυση της οδικής ασφάλειας και
παράλληλα την εξοικονόμηση σημαντικών πόρων
για τους οδηγούς οχημάτων, δημιουργεί διαρκώς νέα
δεδομένα στην εξυπηρέτηση των οδηγών αυτοκινήτου,
μοτοσικλέτας και επαγγελματικών, εν προκειμένω
στην ασφάλιση οχημάτων. Με τη συνεργασία του

Σώμα Σαμαρειτών Διασωστών και
Ναυαγοσωστών Αθηνών.

Κιβωτός του
Κόσμου

Πόσο μεγάλη τιμή και χαρά για την auteco μας! Το Σώμα Σαμαρειτών Διασωστών και
Ναυαγοσωστών Αθηνών απένειμε τιμητική πλακέτα στο Γενικό Διευθυντή κ. Κωνσταντίνο
Βήκα για τη συμβολή της Auteco στο έργο του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού “auteco
νοιάζομαι”.

Ακόμη μια πρωτοβουλία στα ΚΤΕΟ από την auteco.

insurancemarket.gr παρέχουμε πλέον τη δυνατότητα
σε κάθε οδηγό που επισκέπτεται τα ΚΤΕΟ της Auteco
να λαμβάνει συγκεντρωμένες προσφορές αξιόπιστων
ασφαλιστικών εταιριών στα μέτρα του, να συγκρίνει
και επιλέγει άμεσα την πιο συμφέρουσα πρόταση,
να απολαμβάνει ειδικά προνόμια, να πραγματοποιεί
ξεκούραστα τις πληρωμές ηλεκτρονικά και πολλά
άλλα. Η ασφάλιση του οχήματος πλέον στην Auteco
μετατρέπεται σε πολύ εύκολη και οικονομική διαδικασία.»

Γιατί τα παιδιά είναι το μέλλον και αξίζουν την
προσοχή όλων μας!
Με ομόφωνη απόφαση των ανθρώπων μας,
συμμετέχουμε με χαρά και ιδιαίτερη συγκίνηση στην
προσπάθεια της «Κιβωτού του Κόσμου», στηρίζοντας
το πολύ σημαντικό και πλήρως αναγνωρίσιμο έργο
της, στη φιλοξενία και υποστήριξη άπορων μητέρων
και παιδιών!
Από 18/11/2019 έως και 31/12/2019 σε κάθε σταθμό
της auteco στήσαμε σημεία συλλογής οικονομικής
υποστήριξης με σκοπό τα χρήματα αυτά να
αποδοθούν στον πατέρα Αντώνιο εκ μέρους όλων
όσων επιθυμούν να συμμετέχουν σε αυτήν την
προσπάθεια!
Και σε αυτό σας θέλουμε κοντά μας!!
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ΠΟΙΚΙΛΗ ΥΛΗ
Πραγματοποιήθηκε στις 10/12/2019 χριστουγεννιάτικο φιλανθρωπικό bazaar στα κεντρικά γραφεία του Ομίλου. Συμμετείχαμε με χαρά και ιδιαίτερη συγκίνηση στην προσπάθεια
της «Κιβωτού του Κόσμου», στηρίζοντας το
πολύ σημαντικό και πλήρως αναγνωρίσιμο
έργο της, στη φιλοξενία και υποστήριξη άπορων μητέρων και παιδιών!

Ξηρασία...!
Ν’ ανησυχούμε σοβαρά, αφού υπάρχουν λόγοι,
που εξηγούν λεπτομερώς οι στατιστικολόγοι,
υπάρχει λένε μείωση του πληθυσμού εν γένει
και πλέον δεν αυξάνονται τα φύλα και τα γένη…!
Δεν διευρύνουν της ζωής τον φαύλο μας τον κύκλον
και έπαψε η ράτσα μας να μοιάζει των… κονίκλων,
η ζωτικότης χάθηκε και η παραγωγή μας
θα καταστήσει… γηραιά την δύσμοιρη την γη μας!
Χωρίς να παρεξηγηθώ, θα σας κατατοπίσω
πως οι… κινήσεις με ρυθμό «μπροστά αλλά και πίσω,
λοξά ή διαγώνια και πλάγια πάνω κάτω»,
μειώθηκαν δραματικά και έχουν πιάσει πάτο!
Γι’ αυτά, ως ισχυρίζονται οι στατιστικολόγοι,
φταίνε η κρίση των καιρών όπως και άλλοι λόγοι,
κι αν πράγματι τον τόπο μας με όλ’ αυτά λυπάστε,
πέσετε στα κρεββάτια σας, αλλά να μην… κοιμάστε!
Ο Παγκυπριώτατος

Η κοινωνική προσφορά
είναι στο αίμα μας!
Την Παρασκευή 29/11/2019 πραγματοποιήθηκε αιμοδοσία στα γραφεία του ομίλου μας
κατά την οποία συγκεντρώθηκαν 60 φιάλες
για το νοσοκομείο Αμαλία Φλέμινγκ.
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Merry Christmas
and happy new year
ΑΒΑΞ Α.Ε. | Αμαρουσίου - Χαλανδρίου 16,
151 25 Μαρούσι Αθήνα | Τηλ.: 210 6375 000 | Fax: 210 6104 380
www.avax-sa.gr

