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                                                                                                Μαδρίτη, 16 Σεπτεμβρίου 2022 
 
ΘΕΜΑ: Η ισπανική Ferrovial κερδίζει διαγωνισμό επέκτασης μετρό στον Καναδά 

Ο μεγάλος ισπανικός κατασκευαστικός Όμιλος Ferrovial, σε κοινοπραξία με τον γαλλικό 

κατασκευαστικό κολοσσό Vinci κέρδισαν σε σχήμα κοινοπραξίας κρατικό διαγωνισμό της 

διαχειρίστριας εταιρείας δημοσίων μεταφορών της επαρχίας του Οντάριο Metrolinx και της Αρχής 

Μεταφορών της πόλης του Τορόντο (TTC) για την επέκταση του δικτύου μετρό του Τορόντο. Το 

σχέδιο των αρμόδιων αρχών, με ονομασία “Ontario Line South Civil”, δημιουργεί νέο δίκτυο 15,9 

χλμ. και δεκαπέντε σταθμών με την αξία του να υπολογίζεται μεταξύ 7,3 και 7,75 δισ. ευρώ.  

Το ισπανο-γαλλικό κοινοπρακτικό σχήμα θα σχεδιάσει, θα κατασκευάσει και θα χρηματοδοτήσει τη 

σύνδεση μεταξύ του Ontario Exhibition Place, που βρίσκεται στο κέντρο του Τορόντο με το Ontario 

Science Centre, συνολικού μήκους 6,7 χλμ. συμπεριλαμβανομένων 6 χλμ. τούνελ. Παράλληλα, θα 

κατασκευάσει επτά νέους σταθμούς, εκ των οποίων οι έξι θα είναι υπόγειοι. Τα έργα αναμένεται να 

ξεκινήσουν εντός του 2023 και το χρονοδιάγραμμα για την ολοκλήρωσή τους είναι επτά έτη. Με την 

ολοκλήρωση του έργου, θα διευκολυνθούν καθημερινά περισσότεροι από 227.000 πολίτες και θα 

επιλυθεί το πρόβλημα της επιβαρυμμένης κίνησης στη γραμμή 1 του μετρό της πόλης. Οι 

αναθέτουσες Αρχές δεν σκοπεύουν να δημοσιοποιήσουν τον προϋπολογισμό του έργου, έως ότου 

οριστικοποιηθεί το χρηματοδοτικό σχήμα. 

Η ισπανο-γαλλική κοινοπραξία επέλεξε τους Ομίλους Aecom, Cowl, GHD και ισπανική Sener για 

τον σχεδιασμό του έργου, Ferrovial Construcción (θυγατρική κατασκευαστική της Ferrovial) και Janin 

Atlas για την κατασκευή, καθώς και Agentis Capital ως οικονομικό σύμβουλο για το έργο.  

Ο ισπανικός Όμιλος Ferrovial έχει εμπειρία στην κατασκευή γραμμών και σταθμών μετρό αφού έχει 

κατασκευάσει περισσότερα από 190 χλμ. και 165 στάσεις μετρό στη Μαδρίτη, τη Λισαβώνα, το 

Λονδίνο, το Σαντιάγο το Σίδνεϋ, ενώ παράλληλα έχει αναλάβει και το έργο επέκτασης της γραμμής 

18 του μετρό του Παρισιού, μεταξύ αεροδρομίου Orly και το σιδηροδρομικού σταθμού Versailles – 

Chantiers, αλλά και έργο επέκτασης του αεροδρομίου JFK της Νέας Υόρκης.  

Σημειώνεται εξάλλου ότι εν λόγω μεγάλος ισπανικός κατασκευαστικός Όμιλος παρελθόντα Ιούλιο 

εξαγόρασε έναντι 140 εκατ. ευρώ από τον τουρκικό κατασκευαστικό Όμιλο YDA Group πλειοψηφικό 

μερίδιο 60% στην εταιρεία που διαχειρίζεται το πολύ σημαντικό τουριστικά διεθνές αεροδρόμιο 

Dalaman στα νοτιοδυτικά παράλια της Τουρκίας, ενώ παλαιότερα έχει συμμετάσχει σε διαγωνισμό 

επέκτασης του μετρό Κωνσταντινούπολης και επιδείξει ενδιαφέρον συμμετοχής σε μεγάλα έργα 

κατασκευής και επέκτασης αυτοκινητοδρόμων στην Τουρκία.   

 

        Παντελής Γκάσιος 

                                                                                                     Σύμβουλος ΟΕΥ Α΄ 
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