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Πάνω από 350 εταιρείες στις εκδηλώσεις
γνωριμίας με υποψήφιους εργολάβους του
ΤΑΡ

Οι εκδηλώσεις διοργανώθηκαν σε συνεργασία με τον ΣΒΒΕ και με τη
συνδρομή περισσότερων από 30 εμποροβιομηχανικών και τεχνικών
επιμελητηρίων της Β. Ελλάδας
22 Ιαν 2015 ‐ 18:01

Εν αναμονή της σύναψης συμβάσεων για την κατασκευή του Διαδριατικού
Αγωγού Φυσικού Αερίου (TAP), η εταιρεία διοργάνωσε δύο εκδηλώσεις
γνωριμίας σε Αλεξανδρούπολη και Θεσσαλονίκη.

Οι εκδηλώσεις διοργανώθηκαν σε συνεργασία με τον Σύνδεσμο Βιομηχανιών
Βορείου Ελλάδας (ΣΒΒΕ) και με τη συνδρομή περισσότερων από 30
εμποροβιομηχανικών και τεχνικών επιμελητηρίων της Β. Ελλάδας και
συγκεντρώθηκαν περισσότερες από 350 εταιρείες ενδιαφερόμενων
υπεργολάβων και προμηθευτών που προσφέρουν ένα ευρύ φάσμα υπηρεσιών
και προμηθειών.

Οι δύο εκδηλώσεις παρείχαν μια πλατφόρμα δικτύωσης μεταξύ των υποψηφίων
ανάδοχων εργολάβων για τη Μελέτη, Προμήθεια και Κατασκευή (EPC) του
χερσαίου τμήματος και των σταθμών συμπίεσης του αγωγού και των
ενδιαφερόμενων υπεργολάβων και προμηθευτών σε μια σειρά από τομείς, όπως
η προμήθεια υλικών και υπηρεσιών, διοικητική υποστήριξη, διαχείριση
εγκαταστάσεων, ασφάλεια, τροφοδοσία, κλπ.

Οι υποψήφιοι ανάδοχοι εργολάβοι έκαναν σύντομες παρουσιάσεις των
δραστηριοτήτων τους και των τομέων για τους οποίους ενδιαφέρονται να
συνάψουν περαιτέρω συμβάσεις για την προμήθεια υλικών και υπηρεσιών και
στη συνέχεια είχαν μια σειρά από κατ’ ιδίαν συναντήσεις με όλες τις
ενδιαφερόμενες εταιρείες.

Οι εκπρόσωποι του TAP είχαν την ευκαιρία να εξηγήσουν τη διαδικασία, τις
βασικές αρχές και το χρονοδιάγραμμα προμηθειών του έργου με περισσότερες
λεπτομέρειες. Οι εκδηλώσεις ήταν ανοιχτές σε όλες τις εταιρείες που είχαν
εκδηλώσει ενδιαφέρον για συμμετοχή.

Κατέστη σαφές ότι η συμμετοχή στις εκδηλώσεις δεν εγγυάται σύμβαση με τον
TAP ή με οποιονδήποτε από τους βασικούς ανάδοχους εργολάβους και δεν θα
έχει καμία επίδραση στη διαδικασία προμηθειών του ΤΑΡ. Οι εκδηλώσεις είχαν
στόχο να αποτελέσουν μια πλατφόρμα επικοινωνίας πιθανών επιχειρηματικών
εταίρων και διερεύνησης ευκαιριών μελλοντικών συνεργασιών.

Σχετικά Άρθρα

Αποχώρηση του Αλ
Τζαζίρα από την αγορά
της Τουρκίας

Το Αλ Τζαζίρα άλλαξε
γνώμη για την πελώρια
επένδυση που θα έκανε
στην Τουρκία

Εκδηλώσεις γνωριμίας
για τις εργολαβίες στον
TAP

Η συμμετοχή στις
εκδηλώσεις είναι ανοικτή
σε κάθε ενδιαφερόμενο
και δεν θα επηρεάσει καθ’
οιονδήποτε τρόπο την
διαδικασία προμηθειών
του έργου

Ορφανός: Η Ελλάδα
εξελίσσεται σε
ενεργειακό κόμβο της
Ν.Α. Ευρώπης

Χαρακτήρισε ιστορικής
σημασίας τη συμφωνία
Ελλάδας‐Κύπρου‐Αιγύπτου
για την χάραξη
αποκλειστικών
οικονομικών ζωνών

16:38 Το Praktiker Θεσσαλονίκης
γιορτάζει τα 20 χρόνια του

16:35 Ανήσυχος δηλώνει ο Γιούνκερ

16:30 Μέρκελ: Αναζητούμε συμβιβασμό
για την Ελλάδα

16:30 Σαμαράς: Η αίσθηση αδιεξόδου
ασφαλώς δεν βοηθά

16:27 Κατρούγκαλος: Μέσα Μαρτίου η
αποκατάσταση των απολυμένων

16:27 Εξασφάλιση στέγης σε αστέγους
του δήμου Νεάπολης ‐ Συκεών

16:19 Ενισχύουν την συνεργασία τους
στον τουρισμό Σερβία ‐ Ελλάδα

16:17 Συνελήφθησαν υπάλληλοι του
δήμου Καβάλας για κλοπή

16:13 Διεξαγωγή Συνεδρίου στη ΝΔ ζητά ο
Χαρακόπουλος

16:10 Μπαλτάκος: Ο Τσίπρας ιδρώνει τη
φανέλα με το εθνόσημο!

16:08 DW: Τα πράγματα στενεύουν για
την Ελλάδα

16:06 Ολοκληρώθηκε η επίσκεψη
Καμμένου στην Κύπρο

15:58 «Ναι» ΓΣΕΒΕΕ στη σταδιακή αύξηση
του κατώτατου μισθού

15:56 Καλύτερα ο Αθανασιάδης, ατομικό
ο Σαλπιγγίδης

15:55 Τσίπρας: Απαιτείται λύση που θα
θεραπεύσει τις πληγές της λιτότητας

15:51 Φάιμαν: Δεν μπορεί κανείς να λέει
πως ο ελληνικός λαός ψήφισε λάθος

15:44 Θεσσαλονίκη: 63χρονη έπαιρνε την
σύνταξη της νεκρής μητέρας της

15:36 Παρουσίαση του πρώτου
θερμόμετρου με αντιμικροβιακό χαλκό
παγκοσμίως

15:32 ΥΠΟΙΚ: Τρύπα ύψους 1 δισ. ευρώ
στα έσοδα τον Ιανουάριο

15:26 Μαξίμου: Με απόφαση Τσίπρα
απορρίφθηκε το κείμενο του Eurogroup

Πέμπτη 12 Φεβρουαρίου 2015

0Μου αρέσει!

Η ακίνητη περιουσία των Ελλήνων

Τελευταία Νέα Αρχείο

OK

Οικονομία Επιχειρήσεις Πολιτική Μακεδονία Κοινωνία Κόσμος Αθλητικά Υγεία Περισσότερα

http://www.voria.gr/index.php?newtheme=Blog
http://www.voria.gr/index.php?module=news&func=display&sid=212335
http://www.voria.gr/index.php?module=news&func=display&sid=212342
http://www.voria.gr/index.php?module=news&func=viewcat&cat=10057&prop=Main
http://www.voria.gr/index.php?module=news&func=display&sid=212349
http://www.voria.gr/index.php?module=news&func=display&sid=212330
http://www.voria.gr/index.php?module=news&func=display&sid=209512&theme=Printer
http://www.voria.gr/index.php?module=news&func=display&sid=212331
http://www.voria.gr/index.php?module=news&func=display&sid=212345
javascript:decreaseFontSize();
http://www.voria.gr/index.php?module=news&func=display&sid=212343
http://www.voria.gr/index.php?module=news&func=viewcat&cat=10017&prop=Main
http://www.voria.gr/index.php?module=news&func=viewcat&prop=Main&cat=10009
http://www.forologikanea.gr/news/i-akiniti-periousia-ton-ellinon/
http://www.voria.gr/index.php?module=news&func=display&sid=212338
http://www.forologikanea.gr/
http://www.voria.gr/index.php?module=news&func=viewcat&prop=Main&cat=10010
http://www.voria.gr/index.php?module=news&func=viewcat&prop=Main&cat=10001
http://www.voria.gr/index.php?module=news&func=display&sid=212346
http://www.voria.gr/index.php?module=news&func=viewcatarchive&prop=Main&cat=10000
http://www.voria.gr/index.php?module=contact&func=main
http://www.voria.gr/index.php?module=news&func=display&sid=212334
http://www.voria.gr/index.php?module=news&func=display&sid=212340
http://www.voria.gr/index.php?module=news&func=viewcat&cat=10015&prop=Main
http://www.voria.gr/index.php?module=news&func=display&sid=208156
http://www.voria.gr/index.php?module=news&func=viewcat&prop=Main&cat=10004
http://www.voria.gr/index.php?module=pages&func=display&id=6
http://www.voria.gr/index.php?module=news&func=display&sid=212348
http://www.voria.gr/index.php?module=news&func=display&sid=204453
http://www.voria.gr/index.php?module=news&func=display&sid=212339
http://www.voria.gr/index.php?module=news&func=viewcat&cat=10016&prop=Main
http://www.voria.gr/index.php?module=news&func=display&sid=212333
http://www.voria.gr/index.php?module=news&func=viewcat&prop=Main&cat=10002
http://www.voria.gr/index.php?module=news&func=display&sid=212329
http://www.voria.gr/index.php?module=news&func=viewcat&cat=10011&prop=Main
http://www.voria.gr/index.php?module=news&func=display&sid=212337
http://www.voria.gr/index.php?module=news&func=viewcat&prop=Main&cat=10007
javascript:increaseFontSize();
http://www.voria.gr/index.php?module=news&func=display&sid=210052
http://www.voria.gr/index.php?module=news&func=viewcat&prop=Main&cat=10005
http://www.voria.gr/index.php?module=news&func=viewcat&prop=Main&cat=10012
http://www.voria.gr/index.php?module=news&func=viewcat&cat=10013&prop=Main
http://www.voria.gr/index.php?module=pages&func=display&id=9
http://www.voria.gr/index.php?module=news&func=viewcat&cat=10014&prop=Main
http://www.voria.gr/index.php
http://www.voria.gr/index.php?module=news&func=viewcat&prop=Main&cat=10003
http://www.voria.gr/index.php?module=news&func=display&sid=212328
http://www.voria.gr/index.php?module=news&func=viewcat&prop=Main&cat=10008
javascript:resetFontSize();
http://www.voria.gr/index.php?module=news&func=viewcat&prop=Main&cat=10003
http://www.voria.gr/index.php
http://www.voria.gr/index.php?module=news&func=display&sid=212336
http://www.forologikanea.gr/news/i-akiniti-periousia-ton-ellinon/
http://www.voria.gr/index.php?module=news&func=viewcat&prop=Main&cat=10006
http://www.voria.gr/index.php?module=news&func=display&sid=212341
http://www.voria.gr/index.php?module=news&func=display&sid=212332

