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Ελίν Τεχνική: Ανέλαβε το
ξενοδοχειακό project των Hines
- Henderson Park στον Άγιο
Νικόλαο
Στην ολοκλήρωση του έργου
ανακατασκευής του κτιρίου 15.000 τ.μ.
με παράλληλη πιστοποίησή του κατά
LEED, που στέγαζε κατά το παρελθόν
την εφημερίδα Ελευθεροτυπία επί της
οδού Ηλία Ηλιού στον Νέο Κόσμο και
υλοποιήθηκε για λογαριασμό της Grivalia,
με Σύμβουλο Ανάπτυξης την DIMAND,
προχώρησε η Ελίν Τεχνική, τηρώντας
πλήρως το χρονοδιάγραμμα που είχε
Μάριος Μίκαϊτς, Γενικός Διευθυντής, Ελίν
τεθεί εξαρχής, όπως αναφέρει στο Build
Τεχνική
ο γενικός διευθυντής της Ελίν Τεχνικής,
Μάριος Μίκαιτς. Ταυτόχρονα η κατασκευαστική εταιρεία ανέλαβε να εκτελέσει την
ανακατασκευή ενός ξενοδοχείου πέντε αστέρων, το οποίο κατά το παρελθόν ανήκε
στην εταιρεία Μαμιδάκης Συμμετοχών και πλέον έχει περιέλθει στην ιδιοκτησία
του επενδυτικού σχήματος των Henderson Park και Hines. Η συγκεκριμένη
ξενοδοχειακή μονάδα βρίσκεται στον Άγιο Νικόλαο της Κρήτης.
«Υποχρέωση από πλευράς μας είναι να παραδώσουμε έτοιμη την ξενοδοχειακή
μονάδα με ένα ιδιαίτερα απαιτητικό χρονοδιάγραμμα. Θα γίνει ολική ανακατασκευή
στο ακίνητο, σε χρόνο ρεκόρ για ένα κατασκευαστικό έργο αυτού του βεληνεκούς, το
οποίο θα αναδείξει τις δυνατότητες της εταιρείας», αναφέρει ο κύριος Μίκαιτς.
Οι εργασίες πρόκειται να ξεκινήσουν κατά την εβδομάδα που διανύουμε.
Ανέλαβε τις αποθήκες δύο πολυεθνικών αλυσίδων σούπερ μάρκετ
Η Ελίν Τεχνική προχωράει ταυτόχρονα στην επέκταση των αποθηκών για δύο
πολυεθνικές αλυσίδες σούπερ μάρκετ, οι οποίες δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα.
Η ολοκλήρωση των συγκεκριμένων έργων αναμένεται να γίνει περί τα τέλη του
φετινού καλοκαιριού. Συν τοις άλλοις η εταιρεία βρίσκεται σε συζητήσεις για να
αναλάβει και για άλλα ξενοδοχειακά projects, αυτή τη φορά στο λεκανοπέδιο της
Αττικής. Σε ό,τι αφορά το 2020 ο γενικός διευθυντής της Ελίν Τεχνική επισημαίνει
ότι η εταιρεία κινήθηκε μεν ελαφρώς πτωτικά σε τζίρο, ωστόσο κατάφερε να
διατηρήσει τη δυναμική της, κόντρα στις συνθήκες που επέφερε η πανδημία.
«Ο κορονοϊός δεν μας επηρέασε καθώς δεν υπερβήκαμε σε καμία περίπτωση
τα χρονοδιαγράμματα των έργων που είχαμε αναλάβει. Δώσαμε βάση στην
αξιοπιστία της εταιρείας, θυσιάζοντας σε πολλές περιπτώσεις την κερδοφορία.
Είναι χαρακτηριστικό το παράδειγμα ότι σταθήκαμε συνεπείς αναδεικνύοντας την
αξιοπιστία της επιχείρησης, καθώς κατασκευάσαμε εγκαίρως και παραδώσαμε
το σούπερ μάρκετ της ΑΒ Βασιλόπουλος στην Κέρκυρα, εν μέσω ναυτικού
αποκλεισμού», επισημαίνει ο επικεφαλής της εταιρείας.
Γιώργος Λαμπίρης

ΥΠΟΔΟΜΏΝ:
ΑΝΤΊΣΤΡΟΦΗ ΜΈΤΡΗΣΗ
ΓΙΑ ΟΔΙΚΌ ΈΡΓΟ 150
ΕΚΑΤΟΜΜΥΡΊΩΝ
Εντός του 2021 θα προκηρυχθεί
το έργο για το τμήμα Παλαιοκώμη
– Μαυρολεύκη στον κάθετο άξονα
της Εγνατίας Οδού Δράμας –
Αμφίπολης, το οποίο εκτιμάται στα 150
εκατομμύρια ευρώ.
Όπως ανέφερε ο υπουργός Υποδομών
και Μεταφορών, Κώστας Καραμανλής,
η κυβέρνηση θα προτείνει την
ένταξη αυτού του έργου, στο Ταμείο
Ανάκαμψης. Το έργο αφορά στη
δημοπράτηση και κατασκευή του
τμήματος μήκους περίπου 29,5
χιλιομέτρων.

DIMAND: ΠΙΣΤΟΠΟΊΗΣΗ
LEED GOLD ΓΙΑ ΤΟ
ΚΤΊΡΙΟ Β ΤΟΥ PIRAEUS
PORT PLAZA 3
Τη λήψη πιστοποίησης LEED Gold για
το Κτίριο Β του Piraeus Port Plaza 3
ανακοίνωσε η Dimand.
Η εταιρεία ανάπτυξης συνεργάστηκε
με τις DCarbon, 3SK Stylianidis
Architects, P. Panagiotopoulos &
Associates, LDK Σύμβουλοι Μηχανικοί,
Agropolis, Aris Klonizakis Lighting &
Architecture, VPC, Έχινος και Μπαλλιάν
Τεχνική για το έργο.
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