
 
 

Σχετικά με την Intrakat 
Η INTRAKAT ιδρύθηκε το 1987 και ανήκει στον όμιλο εταιρειών της INTRACOM HOLDINGS. Είναι εισηγμένη από το 
2001 στο Χρηματιστήριο Αθηνών, κατέχει εργοληπτικό πτυχίο 7ης τάξης ΜΕΕΠ και το 2005 συγχωνεύθηκε με την 
εταιρεία μεταλλικών κατασκευών Intramet. Η INTRAKAT αξιοποιώντας τη πολύχρονη εμπειρία της υλοποιεί σύγχρονα 
έργα υψηλής τεχνογνωσίας και εξειδίκευσης στους τομείς των τεχνικών έργων (οικοδομικών – υποδομής), του 
περιβάλλοντος και των Α.Π.Ε., της τεχνολογίας και των τηλεπικοινωνιακών υποδομών, της ενέργειας, των 
βιομηχανικών εγκαταστάσεων, των μεταλλικών κατασκευών, της αξιοποίησης ακινήτων και του φυσικού αερίου στην 
Ελλάδα και το εξωτερικό.  
Πληροφορίες για θέματα Τύπου 
Ιωάννα Παπαβασιλείου, Τμήμα Επικοινωνίας INTRAKAT 
T: 21–06674646  E: ipapav@intrakat.gr   Web: www.intrakat.com         
        

 

  
ΔΔΕΕΛΛΤΤΙΙΟΟ  ΤΤΥΥΠΠΟΟΥΥ  

  
INTRAKAT – ΤΕΛΕΤΗ ΕΝΑΡΞΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 
ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ ΠΑΡΑΛΙΑΚΟΥ ΜΕΤΩΠΟΥ ΑΥΛΩΝΑ ΑΛΒΑΝΙΑΣ 

 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 8,2 ΕΚΑΤ. ΕΥΡΩ 
 

 

Παιανία, Τρίτη 16  Ιουνίου 2015 – Παρουσία του Πρωθυπουργού Αλβανίας κ. 

Edi Rama πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή 12 Ιουνίου στον Αυλώνα, τελετή για 

την έναρξη κατασκευής του έργου Ανάπλαση Παραλιακού Μετώπου Αυλώνα – 

Φάση 1. Το έργο ανέλαβε η INTRAKAT μετά από διεθνή διαγωνισμό, υπογράφοντας  

με την Αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην Αλβανία τη σχετική σύμβαση 

προϋπολογισμού 8,2 εκατ. ευρώ πλέον ΦΠΑ. 

Η σύμβαση περιλαμβάνει την ανακατασκευή και διαπλάτυνση οδικής αρτηρίας μήκους 

περίπου 4,5 χιλιομέτρων και παράλληλου παραλιακού πεζόδρομου κατά μήκος της 

ακτογραμμής μεταξύ της περιοχής Σκέλε και της οδικής σήραγγας Αυλώνα, την 

κατασκευή πλατειών, χώρων στάθμευσης, παρακείμενων πάρκων, υποστηρικτικών 

υποδομών για την οδική αρτηρία και την προκυμαία, καθώς και συνοδευτικών 

αρδευτικών, αποχετευτικών δικτύων και ηλεκτρομηχανολογικών έργων. 

Το έργο αναμένεται να ολοκληρωθεί εντός 14 μηνών από την υπογραφή της 

σύμβασης. 

Ο κ. Πέτρος Σουρέτης, Αντιπρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος του Ομίλου INTRAKAT 

με αφορμή την υπογραφή της σύμβασης δήλωσε: «Πρόκειται για το πρώτο έργο 

υποδομής  που αναλαμβάνουμε στην Αλβανία, το οποίο με την ολοκλήρωση του θα 

συμβάλει σημαντικά στην τουριστική και οικονομική ανάπτυξη της περιοχής».  

 

 


