Κηφισιά, 16 Οκτωβρίου 2019

Στην ΑΚΤΩΡ για άλλα 6 χρόνια η Διαχείριση Εγκαταστάσεων του
Διεθνούς Αερολιμένα της Ντόχα
Την ανανέωση της σύμβασης για την παροχή υπηρεσιών Διαχείρισης Εγκαταστάσεων (Facility
Management) σε μια σειρά σημαντικών υποδομών του Διεθνούς Αερολιμένα “Hamad” της
Ντόχα στο Κατάρ, συνολικού προϋπολογισμού 180 εκατ. Ευρώ, εξασφάλισε η ΑΚΤΩΡ.
Ειδικότερα, η θυγατρική του Ομίλου ΕΛΛΑΚΤΩΡ, έλαβε πρόσφατα τη χρονική επέκταση κατά
έξι χρόνια της σύμβασης για την παροχή ολοκληρωμένων υποστηρικτικών υπηρεσιών
Συντήρησης (Soft & Hard Facility Management Services) στο Συγκρότημα Υπόστεγων Συντήρησης
Αεροσκαφών, στις αποθήκες Duty Free, καθώς και στις εγκαταστάσεις Πρόσβασης Προσωπικού
και Ενοικίασης Αυτοκινήτων του Διεθνούς Αερολιμένα “Hamad” της Ντόχα.
Πρόκειται για τη δεύτερη διαδοχική ανανέωση της συγκεκριμένης σύμβασης που εξασφαλίζει η
εταιρεία, στη διάρκεια της μακροχρόνιας δραστηριοποίησής της στο Κατάρ μέσω της θυγατρικής
της AKTOR QATAR WLL. Υπενθυμίζεται πως το συγκεκριμένο Συγκρότημα Υπόστεγων
Συντήρησης Αεροσκαφών έχει κατασκευαστεί από την ίδια την ΑΚΤΩΡ, αποτελώντας τον
κεντρικό κόμβο συντήρησης του στόλου της Qatar Airways.
Συνιστά μάλιστα ένα από τα μεγαλύτερα υπόστεγα ελεύθερου ανοίγματος παγκοσμίως, καθώς
με συνολικό εμβαδό 168.000 τ.μ. δύναται να στεγάσει ταυτόχρονα έως και 14 αεροσκάφη,
συμπεριλαμβανομένων των Airbus A380, Airbus 350 και Boeing 787. Το συγκρότημα
συμπληρώνεται από δύο μικρότερα υπόστεγα, τα οποία καταλαμβάνουν μια επιφάνεια 30.000
τ.μ. και δύνανται να στεγάσουν έως και 7 αεροσκάφη ταυτόχρονα. Σημειώνεται πως στο πλαίσιο
της σύμβασης, η ΑΚΤΩΡ προβλέπεται να παρέχει μεταξύ άλλων και υποστηρικτικές υπηρεσίες
συντήρησης αεροσκαφών.
Με αφορμή την ανανέωση της σύμβασης, ο Διευθύνων Σύμβουλος της ΑΚΤΩΡ, κ. Αλέξανδρος
Εξάρχου, ανέφερε: «Η συγκεκριμένη ανανέωση έρχεται ως μια δεύτερη διαδοχική επιβράβευση
των κορυφαίων ποιοτικά υπηρεσιών που η ΑΚΤΩΡ παρέχει στον Διεθνή Αερολιμένα της Ντόχα
ήδη από το 2013, έχοντας δημιουργήσει μια ισχυρή σχέση εμπιστοσύνης με τον πελάτη.
Πρόκειται για ένα ακόμη σημαντικό βήμα σε μια μακρά πορεία, η οποία ξεκίνησε με την
κατασκευή και την παράδοση του έργου, εξελίχθηκε με την αρχική συντήρηση των
εγκαταστάσεων και έφτασε μέχρι τη σημερινή πλήρως λειτουργική και άψογη συνεργασία των
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δύο πλευρών. Είμαστε λοιπόν ιδιαίτερα υπερήφανοι που ο Διεθνής Αερολιμένας της Ντόχα
εμπιστεύεται την ΑΚΤΩΡ καθ’ όλη τη διάρκεια του κύκλου ζωής των εγκαταστάσεών του,
επιβεβαιώνοντας κατ’ αυτόν τον τρόπο την υπεροχή της εταιρείας και στον τομέα του Facility
Management».

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Σχετικά με την ΑΚΤΩΡ
Ως ο κατασκευαστικός βραχίονας της ΕΛΛΑΚΤΩΡ και η μεγαλύτερη θυγατρική της, η ΑΚΤΩΡ κατέχει ηγετική
θέση και διεθνή παρουσία στον τομέα των υποδομών, παρέχοντας μεγάλο εύρος διαφοροποιημένων
υπηρεσιών υψηλού επιπέδου στις Κατασκευές Έργων Υποδομής, Κτηριακών και Βιομηχανικών Έργων, στα
Φωτοβολταϊκά, στις Λατομικές δραστηριότητες, στη Διαχείριση Τεχνικών Εγκαταστάσεων και στη
Διαχείριση Έργου. Μεταξύ των εμβληματικών έργων υποδομής της ΑΚΤΩΡ στην Ελλάδα και το εξωτερικό
περιλαμβάνονται η Γραμμή 2 του Μετρό της Αθήνας, το Μουσείο της Ακρόπολης, η Γέφυρα ΡίουΑντιρρίου, το Κέντρο Επεξεργασίας Λυμάτων Αθήνας στην Ψυττάλεια, η Χρυσή Γραμμή του Μετρό στο
Κατάρ, καθώς και τα υπό εξέλιξη έργα του Μετρό Θεσσαλονίκης, της ανάπλασης του Φαληρικού Όρμου,
κ.α.
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