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  Μαδρίτη, 27 Μαρτίου 2023 

 
ΘΕΜΑ: Ανάληψη έργων ύψους 315 εκατ. ευρώ στην Καλιφόρνια από τον ισπανικό όμιλο ACS 

 

Ισπανικός Όμιλος ACS, εκ των κορυφαίων ισπανικών των κλάδων κατασκευών και τεχνολογίας,  

ανέλαβε μέσω της βορειοαμερικανικής θυγατρικής του Flatiron έργα επεξεργασίας υδάτων και 

ανάπτυξης ευρυζωνικού τηλεπικοινωνιακού δικτύου στην Καλιφόρνια, συνολικής αξίας λίγο άνω των 

315 εκατ. ευρώ. 

 

Η σύμβαση ανάθεσης υπογράφηκε με την East Bay Municipal Utility District (EBMUD) της 

Καλιφόρνιας, η οποία επέλεξε τον Όμιλο Flatiron για την εκτέλεση έργων επεξεργασίας υδάτινων 

πόρων ύψους 220 εκατ. ευρώ, με σκοπό την παροχή ποιοτικού πόσιμου νερού σε κοινότητες της 

ευρύτερης περιοχής του Oakland στην Καλιφόρνια. Συγκεκριμένα, Όμιλος Flatiron πρόκειται να 

αναβαθμίσει τις υπάρχουσες εγκαταστάσεις και να κατασκευάσει ορισμένες νέες, 

συμπεριλαμβανομένων βελτιώσεων στις βαλβίδες ελέγχου ακατέργαστου νερού, καθώς και να 

προβεί σε αντικατάσταση και αποκατάσταση δεξαμενών, αντλιών και σχετικών σωληνώσεων. Η εν 

λόγω νέα σύμβαση ενισχύει περαιτέρω την σχέση του Ομίλου Flatiron και της ACS με την EBMUD, 

δεδομένου ότι υφίσταται ήδη εν ενεργεία σύμβαση για έργο αντλιοστασίου Maloney, ύψους 29 εκατ. 

ευρώ που ανατέθηκε στη Flatiron το 2019, όπως και έργο κατασκευής μονάδας επεξεργασίας νερού 

στην περιοχή Orinda, ύψους περίπου 250 εκατ. ευρώ που ανατέθηκε στη Flatiron το 2022. 

 

Επιπλέον, Όμιλος Flatiron θα αναλάβει την κατασκευή ενός ευρυζωνικού δικτύου για την 

εξυπηρέτηση των κομητειών San Luis Obispo και Santa Barbara έναντι περίπου 97 εκατ. ευρώ. Το 

τριετές έργο θα παράσχει ευρυζωνικές υπηρεσίες υψηλής ταχύτητας στο πλαίσιο κυβερνητικής 

πρωτοβουλίας για την παροχή προσιτής υποδομής ανοικτής πρόσβασης, ώστε να καταστεί δυνατή 

η διαδικτυακή συνδεσιμότητα με αξιοποίηση τεχνολογίας αιχμής στην Καλιφόρνια. 

 

Οι νέες αυτές συμβάσεις ενισχύουν περαιτέρω την εκτεταμένη παρουσία της ACS στην αμερικανική 

κατασκευαστική αγορά. Σημειωτέον ότι πέρσι η ACS υπέγραψε σύμβαση για την κατασκευή 

αυτοκινητόδρομου στην πολιτεία New Jersey, αξίας 590 εκατ. δολ. Η εταιρεία έχει επίσης υπογράψει 

συμφωνίες με την Πολιτεία της Νέας Υόρκης και την Πολιτεία της Καλιφόρνιας για την κατασκευή και 

αποκατάσταση οδών και αυτοκινητοδρόμων, ενώ πολύ πρόσφατα ανατέθηκε σε θυγατρική της 

μεγάλο έργο ανακατασκευής αποβάθρας στη Ναυτική Βάση του Pearl Harbour στην Χαβάη. Οι νέες 

συμβάσεις θα προστεθούν στο χαρτοφυλάκιο έργων της ACS στις ΗΠΑ, το οποίο σήμερα ξεπερνά 

το 1,5 δισ. δολλάρια. 

 

 

        Παντελής Γκάσιος 

                                                                                                     Σύμβουλος ΟΕΥ Α΄ 
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