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ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ στη ΒΟΥΔΑΠΕΣΤΗ 

ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ 
 

Βουδαπέστη, 16 Νοεμβρίου 2015 
 

Προκηρύξεις δημόσιων διαγωνισμών για κατασκευαστικά έργα στην Ουγγαρία 
 

  Το Ουγγρικό Υπουργείο Ανάπτυξης και η Δημόσια Εταιρεία Ανάπτυξης Υποδομών της 
Ουγγαρίας (Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt-NIF/National Infrastructure 

Development Company), ανακοίνωσαν την προκήρυξη δημόσιων διαγωνισμών, για 
προετοιμασία μελετών σκοπιμότητας για μια σειρά από κατασκευαστικά έργα, το ύψος των 

οποίων αναμένεται να ανέλθει σε περίπου € 710 εκατ. Τα σημαντικότερα εξ αυτών είναι: 

 κατασκευή γέφυρας, μήκους 1 χλμ, πάνω από τον Δούναβη, συνδέοντας τις πόλεις Paks 

και Kalocsa 

 διαπλάτυνση του αυτοκινητόδρομου 60, μήκους 70 χλμ, που συνδέει την πόλη Pécs με 

την πόλη Barcs στα σύνορα με την Κροατία 

 κατασκευή δρόμου, μήκους 39,7 χλμ, που θα συνδέει το εργοστάσιο της 

αυτοκινητοβιομηχανίας Suzuki, που βρίσκεται στην πόλη Esztergom, με τον 
αυτοκινητόδρομο Μ1, που συνδέει Βουδαπέστη με Βιέννη 

 διαπλάτυνση του αυτοκινητόδρομου 83 σε δύο λωρίδες ανά κατεύθυνση, μήκους 49 χλμ, 

που συνδέει την πόλη Pápa με την πόλη Győr στα σύνορα με την Αυστρία 

 κατασκευή διασταυρώσεων στους αυτοκινητόδρομους Μ5 και Μ8 

 κατασκευή διασταύρωσης στον αυτοκινητόδρομο Μ4, ανάμεσα στις πόλεις Cegléd και 

Abony 

 κατασκευή διασταύρωσης στον αυτοκινητόδρομο Μ30, ανάμεσα στις πόλεις Miskolc και 

Tornyosnémeti; στα σύνορα με Σλοβακία 

 επέκταση του αυτοκινητόδρομου 35, σε μήκος 25,6 χλμ, ανάμεσα στις πόλεις Debrecen 

Berettyóújfalu, συμπεριλαμβάνοντας και σύνδεση με το αεροδρόμιο του Debrecen 

 επέκταση των αυτοκινητόδρομων Μ30 και Μ85 

 διαπλάτυνση του αυτοκινητόδρομου 21, σε δύο λωρίδες ανά κατεύθυνση, στις επαρχίες 
Heves  και Nógrad 

 αναβάθμιση της σιδηροδρομική γραμμής, μήκους 20,5 χλμ, που συνδέει το σταθμό 
Kelenföld της Βουδαπέστης με την πόλη Százhalombatta 

 ηλεκτροκίνηση της σιδηροδρομικής γραμμής που συνδέει τη Βουδαπέστη με την πόλη 
Esztergom, στα σύνορα με Σλοβακία 

 

  Περισσότερες πληροφορίες, μπορούν να αντληθούν από την παρακάτω ιστοσελίδα της 
Δημόσιας Εταιρείας Ανάπτυξης Υποδομών-NIF: 
Δ/νση: Váci út 45, 1134 Budapest 

Τηλ.: +36 1 438100 
Fax: +36 1 4368110 

email: info@nif.hu 
Ιστοσελίδα: www.nif.hu 
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Προϊστάμενος του Γραφείου ΟΕΥ Βουδαπέστης 


