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Ετοιμη να υποδεχτεί τη νέα γενιά

έργωνυποδομή$δη>ώνειη1η03ΐ<3ζ

κεφαλαιοποιώντατηντεχνογνω
σία και την εμπειρία τα ώστε να

διεκδικήσει με α&ώσεκ σημαντικό
ποσοστότων κατασκευαστικών

έργων που θα προκηρυχθούν
Εχοντα αναπτύξει μεγάλη τεχνογνωσία

σε σύνθετα κατασκευαστικά

έργα υποδομή και διαθέ
TOvras στο ενεργητικό ms ένα

ιστορικό υλοποίησα turn-key
project η Intrakat ανπμετωπϊζει
cos μια σημαντική πρόκληση τα
νέα έργα
Η εταιρεία ολοκλήρωσε εππυχάκ

cas EPC contractor το πολύ σύνθετο

έργοτωνΗπεριφερειακών
αεροδρομίωντα Fraport Greece

και σήμερα διαθέτει ένα ανεκτέλεστο

υπόλοιπο που Ξεπερνά
συνολικά τα 8οο εκατ ευρώ
Ο στρατηγικά σχεδιαοικκτα σε

Ελλάδα και Βαλκάνια εστιάζει σε

τέσσερα πυλώνε5 ανάπτυξα
Itoxos είναι να εξυπηρετηθούν
με τον καλύτερο τρόπο οι επερ
χόμενε5προοπτικέ5που αφορούν

έργα Ανανεώσιμων Πηγών Ενέρ

YEias και Συμπράξεων Δημοσίου
και Ιδιωτικού Τομέα ΣΔΙΤ

Πέραν ms κατασκευασπκή5

öpacrnipiourta έργων δεύτερο5
πυλώνα avàrraïfns είναι η ενεργειακή

και πράσινη μετάβαση με
την υλοποίηση έργων ΑΠΕ και
αποθήκευσα
Ο όμιλα διαθέτει ήδη ένα α&ό

λογο και πλούσιο χαρτοφυλάκιο
από αιολικά και φωτοβολταϊκά
πάρκα ioxùos που ξεπερνά το 1

GW
Στα σημαντικά υπό εκτέλεση

έργα είναι μια σειρά από αιολικά

πάρκα onoos

12 MW στη Στέρνιζα Βοιωτία

αφορά επέκταση του υφιστάμενου
σε λειτουργία αιολικού πάρκου

10XÜOS 21 MW
27,8ΜννστοΜουζάκι Καρδίτσα

♦ intraKat

Στρατηγική ανάπτυξη
βασισμένη σε 4 πυλώνες
Εμφαση σε κατασκευές ενέργεια ακίνητα και ΣΔΙΤ

16 MW OTOus Αυλού5 Boicoricis

15 MW στο Φρανκάκι Ανδρου
5 MW στο Καστρί Εύβοια

Επιπλέον για τα αιολικά πάρκα
eras Θέσεΐ5 Ζυγουρολίβαδο και

KàpKapos με ισχύ 4M MW και

36 MW αντίστοιχα έχει ολοκληρωθεί

η αδειοδοπκή διαδικασία

και έχουν εττίσα εξασφαλίσει
μέσω διαγωνισμού ms ΡΑΕ 2θεπϊ

σύμβαση πώληση5 ms παραγόμενα

ενέργεια5 με σταθερήπμή
πώλησα Η κατασκευή tous θα

ξεκινήσει ενκκ του 2022

Αιολικά και φωτοβολταϊκάπάρκα
ioxùos 400 MW ολοκληρώνουν
mv αδειοδοπκή tous διαδικασία
ενκκ ms διετία 2022-2023 και
σταδιακά θα κατασκευαστούν και

θα τεθούν σε λεπουργία Από

αυτά αιολικά έργα συνολική5
ioxùos 77MW είναι προχωρημέ
vns ωριμότητα και θα συμμετάσχουν

στον επόμενο διαγωνισμό
ms ΡΑΕ για να εξασφαλίσουν
σταθερή πμή πώλησα ms παραγόμενα

ενέργεια
Ακόμα αιολικά πάρκα ioxùos

περίπου 634 MW έχουν ήδη

εξασφαλίσει βεβαιώσει παραγωγού

απόπι ΡΑΕ και βρίσκονται
σε στάδιο μελετών για mv

περιβαλλοντική

αδειοδστησή tous
Η Intrakat επεκτείνεται και στον

τομέατου storage όπου πρόσφατα
εκδόθηκαν οι βεβαιώσει πα

ραγωγή5 από τη ΡΑΕ για έξι

σταθμού5παραγωγή5 ηλεκτρικά
ενέργεια με χρήση συσσωρευτών

αποθήκευσα storage στη Θίσβη
Βοιωτία συνολικά ioxùos 496,6
MW διάρκειαε 35 ετών και με
ειαιμώμενη έναρξη κατασκευά
mos του 2023

Πέρα από τα έργα υποδομών και

ΑΠΕ xpÎTOS TOpéas ανάπτυξα
είναι auros των ακινήτων real

estate Η εταιρεία ολοκλήρωσε
το έργο ύψοα ίο εκατ ευρώ για
το νέο 5 αστέρων boutique hotel

Xenodocheio Milos πίσω από
mv Παλιά Βουλή ενώ υπεγράφη
δεσμευπκή συμφωνία για mv
ανέγερση υπερπολυτελού5 5άστε

ρου συγκροτήματοε στη θέση
Καλό Λιβάδι Μυκόνου ύψοα 67

εκατ ευρώ με ns νέε5 προδια
γραφέ γνωστά πολυεθνικά
εταιρεία

Térapros και επίσα σημανπκ05

τομέα ενδιαφέροντο5του ομίλου
είναι τα έργα ΣΔΙΤκαι παραχωρήσεων

καθ<ά η Intrakat έχει

προεπιλεγεί σε διαγωνισμού5
συνολικής αξία 2 δισ ευρώ
Οι σημανπκστεροι είναι ο οδικά
άξονα Καλαμάτα Ριζόμυλθ5
Πύλθ5-Μεθώνη προϋπολογισμού

252 εκατ ευρώ το Flyover Περιφερειακή

θεσσαλονίκα αξία
373 εκατ ευρώ ενώ διεκδικεί και

κπριακά έργα υπό μορφή ΣΔΓΓ

άνωτουιδισ ευρώ
Η Intrakat gos μία από ns κορυ

φαίε5 δυνάμεκ του κατασκευα
σπκού κλάδου στην Ελλάδα που

σχεδιάζει δυναμική είσοδο και
στην ενέργεια όχι μόνο διεκδικεί

έργα αλλά και καταθέτει σημαντικές

προτάσεις crmv Πολπεία

γιατη βελτίωση του επενδυπκού

περιβάλλοντα
Οιάνθρωποιυυ Intrakat εργαζόμαστε

ποιοτικά και με όλες ris δυνάμει

μας για να παίΖουμε τονρόλο
που μας αναλογεί σε αυτή την

ιστορική περίοδο tns ελληνικής και

ευρωπαϊκής οικονομίας Το νέο οικονομικό

περιβάλλον των 72 δισ

με το ΤαμείοΑνάκαμψης RRF και

το νέο ΕΣΤΙΑ σηματοδοτεί μια πρωτοφανή

ώθηση στα έργα υποδομής
στα έργα περιβάλλοντος ψηφιακής
τεχνολογία στην ενέργεια από

Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας Ο

τρόπος υλοτωίησης μέσωδημοσίων

έργων αλλά και Συμπράξεων Δημοσίου

και Ιδιωτικού Τομέα ΣΔΙΤ

μαςβρίσκει έτοιμουςκαι έμπειρους

Προχωράμεσεδιεθνεί5στρατηγικέ5

συνεργασίες και μετασχηματίζουμε
το υψηλόανεκτέλεστο ms εταιρεϊ
as μας σε ένα νέο μοντέλο που
αποσκοπεί στη μεγιστοποίηση ms

α5&τύΆ>μετόχωνκυρίωςμέσωτης
ανάπτυξης ενός χαρτοφυ^ίου
προϊόντων υψηλής ποιότητας

δηλώνει ο ΔιευθύνωνΣύμβουλθ5

Πέτρα loupéxns

I εταιρεία ολοκλήρωσε επιτυχώς ως EPC contractor το πολύ σύνθετο
των 14 περιφερειακών αεροδρομίων Fraport Greece και σήμερα

διαθέτει ένα ανεκτέλεστο υπόλοιπο που ξεπερνά συνολικά τα 800 εκατ ευρώ


