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Ζ ΓΗΑΠΡΑΠΖ Α.Δ. είλαη κία ηερληθή εηαηξία κε έδξα ηε Θεζζαινλίθε, ε νπνία 

ηδξχζεθε ην 1985 θαη δξαζηεξηνπνηείηαη ζηελ Διιάδα θαη ηα Βαιθάληα, ζηελ 

θαηαζθεπή νηθνδνκηθψλ θαη ειεθηξνκεραλνινγηθψλ έξγσλ θαη ζηελ αλάπηπμε 

αθηλήησλ. Απφ ηηο αξρέο ηνπ 2003 ε ΓΗΑΠΡΑΠΖ Α.Δ. δξαζηεξηνπνηείηαη θαη ζηε 

εξβία κέζσ ηεο ζπγαηξηθήο εηαηξείαο DIASTASI CONSTRUCTION d.o.o. θαη 

απφ ηηο αξρέο ηνπ 2008 ζην Καπξνβνχλην κέζσ ηεο DIASTASI TECHNICAL 

DSD PODGORICA. 

Αλάκεζα ζηνπο πειάηεο ηεο ζπγθαηαιέγνληαη θαη νξηζκέλεο απφ ηηο κεγαιχηεξεο 

επηρεηξήζεηο ζηνπο ηνκείο: 

 Σνπ Δκπνξίνπ  

 Σεο Βηνκεραλίαο  

 Σσλ Σξαπεδψλ  

 Σσλ Πεηξειαηνεηδψλ  

 Σνπ Σνπξηζκνχ  

 Σνπ Γεκνζίνπ  

 Σεο Παξνρήο Τπεξεζηψλ Δζηίαζεο & Φπραγσγίαο 

Σηο επηρεηξήζεηο απηέο, ζπλνπηηθή πεξηγξαθή ησλ εξγαζηψλ πνπ εθηειέζηεθαλ  

θαζψο θαη άιιεο ρξήζηκεο πιεξνθνξίεο γηα ηε ΓΗΑΣΑΖ Α.Δ. ζα βξείηε ζην site 

www.diastasicon.gr. 

Ζ ΓΗΑΣΑΖ Αλψλπκε Δηαηξία πηζηνπνηείηαη βάζεη ISO 9001:2008 θαη ISO 

14001:2004 γηα ηελ Θαηαζθεπή Θηηξηαθψλ θαη Ζιεθηξνκεραλνινγηθψλ Έξγσλ. 
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ΑΒΔΕ Α.Δ. (ΒΗΝΚΖΣΑΛΗΑ ΕΚΑΟΗΘΥΛ) 

ΘΔΠΠΑΙΝΛΗΘΖ 

Κεραλνινγηθέο εξγαζίεο 

 Γίθηπα ππέξζεξκνπ λεξνχ θαη πεηξειαίνπ, κνλψζεηο. 

 

Ζιεθηξνπαξαγσγό δεύγνο 750 KVA 

 Απνμήισζε παιαηνχ δεχγνπο, ηνπνζέηεζε λένπ πιήξσο απηνκαηνπνηεκέλνπ κε 

φια ηα εμαξηήκαηα, δεμακελή πεηξειαίνπ, πεδίν ηζρχνο δηαθνπηψλ κε κνηέξ 

ηειερεηξηζκνχ γηα ηελ απηφκαηε κεηαγσγή ΓΔΖ-Ζ/Ε, ειεθηξνινγηθή εγθαηάζηαζε 

δεχγνπο- πεδίνπ κεηαγσγήο, ηξίγσλν γείσζεο. 

 

Γεληθέο εξγαζίεο 

 Υεκηθφο θαζαξηζκφο θαη κφλσζε δεμακελήο πεηξειαίνπ, ςεπδνξνθή. 

ΑΓΟΝΡΗΘΔΠ ΠΛΔΡΑΗΟΗΠΡΗΘΔΠ ΔΘΓΝΠΔΗΠ Α.Δ.  

ΘΔΠΠΑΙΝΛΗΘΖ 

Πύζηεκα θιηκαηηζκνύ 

 Αεξφςπθηνο ςχθηεο 80 RT, ςπρξνζηάζην, δίθηπν ηξνθνδνζίαο αεξνςπθηήξσλ 

θαη fan coils, κνλψζεηο δηθηχσλ. 

 

Ξπξνζβεζηηθό δίθηπν 

 πγθξφηεκα (Ζ/Θ 40 HP θαη Π/Θ 45 ΖΡ), δίθηπν ππξφζβεζεο. 

ΑΓΟΝΡΗΘΖ ΡΟΑΞΔΕΑ ΡΖΠ ΔΙΙΑΓΝΠ 

ΘΔΠΠΑΙΝΛΗΘΖ 

ΘΑΡΑΠΡΖΚΑ ΑΓ.ΓΖΚΖΡΟΗΝ 

 

Ππζηήκαηα θιηκαηηζκνύ (ζέξκαλζε- ςύμε- εμαεξηζκόο) 

 Θιηκαηηζηηθή κνλάδα, δίθηπν αεξαγσγψλ, κνλψζεηο αεξαγσγψλ. 

 

 

ΘΑΡΑΠΡΖΚΑ ΦΝΗΛΗΘΑ  

Δκβαδφλ γεπέδνπ : 3.226,51m2 

Δκβαδφλ ππνγείνπ : 151,97 m2 

Δκβαδφλ ηζνγείνπ : 130,88 m2 

Δκβαδφλ νξφθνπ : 67,95 m2 

Γηακνξθσκέλνο Πεξηβάιισλ ρψξνο : 2.000,00 m2 

 

Γηώξνθν θηίξην κε ππόγεην ζηνλ Γήκν Ξπιαίαο Θεζζαινλίθεο ζηελ πεξηνρή 

Φνίληθα επί ηεο Ιεσθόξνπ Γεσξγηθήο Πρνιήο. 

 

 



 ΔΟΓΑ 

9 

Νηθνδνκηθέο εξγαζίεο 

 Δθζθαθέο, εθηίκεζε θέξνπζαο ηθαλφηεηαο εδάθνπο κε ζηαηηθέο 

πελεηξνκεηξήζεηο, εμπγίαλζε εδάθνπο ζεκειίσζεο θηηξίνπ, επηρψζεηο, ζηεγαλφο 

βφζξνο, ζθειεηφο απφ νπιηζκέλν ζθπξφδεκα, πιήξσζε κε νπηνπιηλζνδνκή κε 

ζεξκνκφλσζε θαη επηρξίζκαηα κε καξκαξφζθνλε εζσηεξηθά θαη εμσηεξηθά, 

πγξνκνλψζεηο δσκάησλ θαη πγξνκφλσζε ππνγείνπ, επηζηξψζεηο δαπέδσλ κε 

κάξκαξν θαη πιαθίδηα, εμσηεξηθά θνπθψκαηα αινπκηλίνπ, εζσηεξηθά μχιηλεο ζχξεο 

θνηλέο πξεζαξηζηέο θαη κεηαιιηθέο ππξάληνρεο, εζσηεξηθά ρσξίζκαηα απφ 

γπςνζαλίδα, ρξσκαηηζκνί φςεσλ θαη ζπαηνπιαξηζηά εζσηεξηθά, θαηαζθεπή νξνθήο 

απφ νξπθηή ίλα θαη γπςνζαλίδα, θαηαζθεπή μχιηλσλ εξκαξίσλ εμππεξέηεζεο 

γξαθείσλ θαη ηακείσλ, κεηαιιηθά θηγθιηδψκαηα θιηκαθνζηαζίνπ, εμσζηψλ. 

 

Ζιεθηξνκεραλνινγηθέο εξγαζίεο 

 Θαηαζθεπή δηθηχνπ χδξεπζεο θαη απνρέηεπζεο, εγθαηάζηαζε ζπζηήκαηνο 

εμαεξηζκνχ θα πξνζαγσγήο λσπνχ αέξα, εγθαηάζηαζε θιηκαηηζκνχ (ζχζηεκα VRV), 

πιήξεο ειεθηξνινγηθή εγθαηάζηαζε, δνκεκέλε θαισδίσζε δηθηχνπ επηθνηλσληψλ 

θαη Ζ/Τ, εγθαηάζηαζε ζπζηήκαηνο ππξαλίρλεπζεο, θαισδίσζε ζπζηεκάησλ 

ζπλαγεξκνχ, CCTV, θσηηζκφο πεξηβάιινληνο ρψξνπ, θαηαζθεπή δηθηχνπ απηφκαηνπ 

πνηίζκαηνο γθαδφλ. 

 

Ξεξηβάιισλ ρώξνο 

 Γεκηνπξγία ππφβαζεο, βάζεο, αζθαιηηθνχ κε ακκνράιηθν θαη 3Α, 

αζθαιηφζηξσζε, δεκηνπξγία ρψξσλ θχηεπζεο θαη ζηξψζηκν έηνηκνπ γξαζηδηνχ, 

θαηαζθεπή πεξηθξαγκάησλ ζηα φξηα ηνπ γεπέδνπ κε ζπξκαηφπιεγκα θαη 

πξνθαηαζθεπαζκέλα ζηνηρεία. 

Α.Δ.Δ. ΣΑΙΒΝΠ (HELLENIC STEEL) 

ΘΔΠΠΑΙΝΛΗΘΖ 

Κεραλνινγηθέο εξγαζίεο 

 σιελψζεηο ππξαζθάιεηαο ζηηο δεμακελέο πξνπαλίνπ, αληηθαηάζηαζε ζεη 

ζσιήλσλ - κπεθ ζηελ δεμακελή μεπιχκαηνο, επηζθεπή ζσιελψζεσλ ζηα 

απνδπηήξηα, θαζαξηζκφο ηκήκαηνο ηνπ ππξνζβεζηηθνχ δηθηχνπ TCM oil cellar, 

απνμήισζε ζεξκαληηθψλ ζσκάησλ, κνλψζεηο. 

 

Θαηαζθεπή ζεξπαληίλσλ 

 

Κεηαηξνπέο κεραλεκάησλ 

 Δθηέιεζε κεραλνινγηθψλ εξγαζηψλ ζην ηχκπαλν, mεηαθνξά ρεηξηζηεξίνπ 

ςαιηδηνχ θνπήο ραιπβδνηαηληψλ, κεραλνινγηθέο εξγαζίεο ζην ζπγθξφηεκα ηεο 

κεηαιινβνιήο. 

 

Ππληήξεζε γεξαλνγεθπξώλ 

 
Δξγαζίεο ζηνλ κεηαιιηθό ζθειεηό ηεο νξνθήο ηνπ θηηξίνπ 

 Έιεγρνο θαη αληηθαηάζηαζε ησλ κπνπινληψλ, βαθή θαη θαζαξηζκφο.  

 

Δξγαζίεο ζηνπο απαγσγείο θαπζαεξίσλ 

 πληήξεζε θαη εξγαζίεο επηζθεπήο θαη επηζθεπή θίιηξσλ ζηνλ απαγσγφ 

θαπζαεξίσλ ηεο γξακκήο θαζαξηζκνχ, θαζαξηζκφο ηκήκαηνο ηνπ ππξνζβεζηηθνχ 

δηθηχνπ TCM oil cellar. 



 ΔΟΓΑ 

10 

 

Θαηαζθεπέο θίιηξσλ – Ππληήξεζε θίιηξσλ 

 Θαηαζθεπή θαη ηνπνζέηεζε θίιηξσλ αέξα, θαζαξηζκφο θίιηξνπ ηνπ αλεκηζηήξα 

ςχμεο, ζχζηεκα θίιηξαλζεο- αθχγξαλζεο. 

 

 
Πηδεξνθαηαζθεπέο 

 Αλζξσπνζπξίδεο, κεηαιιηθέο ζθάιεο ζηνπο ππνζηαζκνχο, πξνζηαηεπηηθά 

θηγθιηδψκαηα, κεηαιιηθέο πφξηεο, ζηδεξνθαηαζθεπέο γηα ηνπνζέηεζε παιάγθσλ ζην 

ηκήκα ζπζθεπαζίαο, εγθαηάζηαζε παιάγθνπ ζην TCM, θαηαζθεπή θνπβνπθιίσλ γηα 

ηα θιάξθ.  

 

Γεμακελέο 

 Θαηαζθεπή θαη ηνπνζέηεζε ηεο δεμακελήο passivation, εμαγσγή ιάζπεο απφ ηα 

Distribution tank. 

 

Ζιεθηξνινγηθέο εξγαζίεο – απηνκαηηζκνί 

 
πνζηαζκνί 

 Θαζαξηζκφο ησλ κνλσηήξσλ θαη απνςίισζε θαη θαζαξηζκφο ηνπ ππνζηαζκνχ 

150 KV, ζπληεξήζεηο δέθα ππνζηαζκψλ. 

 

Πύζηεκα παξαθνινύζεζεο ελέξγεηαο 

 χζηεκα παξαθνινχζεζεο θαηαλάισζεο ελέξγεηαο κε ρξήζε Ζ/Τ. 

 

Ππζηήκαηα αλίρλεπζεο θαη ειέγρνπ 

 Απηνκαηνπνίεζε ιεηηνπξγίαο κέζσ P.L.C. ελφο θνπηηθνχ κεραλήκαηνο, ζχζηεκα 

αλίρλεπζεο ζθαικάησλ κε ρξήζε Ζ/Τ, λέν ζχζηεκα αλίρλεπζεο νπψλ θαη 

ηαμηλφκεζεο ραιπβδνηαηληψλ ζηελ γξακκή ειεθηξνιπηηθήο επηθαζζηηέξσζεο, 

πίλαθαο ειέγρνπ κνλάδαο εμνπδεηέξσζεο απνβιήησλ (Neutralization) κε εθαξκνγή 

P.L.C., πίλαθαο γηα ηνλ έιεγρν ηνπ ξεχκαηνο αλνξζσηηθήο δηάηαμεο ζηελ γξακκή 

ειεθηξνιπηηθνχ θαζαξηζκνχ ιακαξίλαο E.C.L. 

 

Γηάθνξεο ειεθηξνινγηθέο εξγαζίεο 

 πληήξεζε κπαξψλ ηνπ ηκήκαηνο reflow ηεο γξακκήο ειεθηξνιπηηθήο 

επηθαζζηηέξσζεο, βειηίσζε ςχμεο αλνξζσηηθψλ ηεο γξακκήο ειεθηξνιπηηθήο 

επηθαζζηηέξσζεο, εγθαηάζηαζε εθθηλεηψλ θαη θαισδηψζεσλ ζε ηξία coolers ησλ 

λέσλ θνχξλσλ, επηζθεπή ηεζζάξσλ δεπγψλ ειεθηξνδίσλ ειεθηξφιπζεο, 

ηξνπνπνίεζε δηαδξνκψλ γξακκψλ παξνρήο πξηδψλ, πίλαθεο ππξαζθάιεηαο, 

ρεηξηζηήξηα, πίλαθεο αλφξζσζεο ηζρχνο 8000 Α. 

Α.Δ.Δ.Ξ. Γ. ΚΑΚΗΓΑΘΖΠ & ΠΗΑ 

ΘΑΙΝΣΥΟΗ ΘΔΠΠΑΙΝΛΗΘΖΠ 

Νηθνδνκηθέο εξγαζίεο 

 Δγθαηάζηαζε ππφγεηαο ειεθηξνληθήο γεθπξνπιάζηηγγαο 80 ηφλσλ κε 

πιαηθφξκα εμ νινθιήξνπ απφ νπιηζκέλν ζθπξφδεκα δηαζηάζεσλ 18mx3m. 
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ΑΘΖΛΑΦΘΖ ΕΘΝΞΝΗΗΑ Α.Δ. (ΑΚΠΡΔΙ) 

ΒΗ.ΞΔ ΘΔΠΠΑΙΝΛΗΘΖΠ 

 

Ζιεθηξνινγηθή εγθαηάζηαζε ζηα 14 ζηιό ηνπ βπλνπνηείνπ 

(Θεληξηθόο πίλαθαο, ρεηξηζηήξηα, θαισδηώζεηο) 

ΑΦΝΗ ΗΥΑΛΛΗΓΖ (ΑΛΡΗΞΟΝΠΥΞΔΗΑ ΑΡΝΘΗΛΖΡΥΛ) 

ΠΔΟΟΔΠ 

 

Θαηαζθεπή Θηηξίνπ 3.500m2 ζηελ Δζληθή Νδό Πεξξώλ – Θεζζαινλίθεο 

 

Πεξηβάιινλ ρψξνο : 11.000m2 

Θαηάζηεκα : 3.600m2 

 

Νηθνδνκηθέο εξγαζίεο 

 Υσκαηνπξγηθά, νπιηζκέλα ζθπξνδέκαηα, κεηαιιηθή θαηαζθεπή θηηξίνπ,πάλει 

νξνθήο θαη πιαγηνθαιχςεσλ, παινζηάζηα, εηδηθέο κεηαιιηθέο πεξζίδεο επελδχζεηο 

ALUCOBOND, δάπεδα, θιίκαθεο, πεξηκεηξηθά θάγθεια εμψζηε, ηνηρνπεηάζκαηα, 

ςεπδνξνθέο, βαθέο, ηνπαιέηεο- είδε πγηεηλήο, πφξηεο, βηνκεραληθά ξνιά. 

 

Ξεξηβάιινλ ρώξνο 

 Δπηρψζεηο 3Α, αζθαιηφζηξσζε, θξάζπεδα, ηζηκεληφπιαθεο, πεξίθξαμε, πφξηεο. 

 

Ζιεθηξνκεραλνινγηθέο εξγαζίεο 

 Θιηκαηηζκφο, θσηηζκφο, ειεθηξνινγηθέο εγθαηαζηάζεηο θίλεζεο ζπλεξγείνπ, 

θσηηζκφο πεξηβάιινληνο ρψξνπ, εγθαηάζηαζε πεπηεζκέλνπ αέξα, αιεμηθέξαπλν. 

ΑΦΝΗ ΣΑΡΕΖΗΥΑΛΛΝ & ΠΗΑ ΔΔ  

ΘΑΙΝΣΥΟΗ ΘΔΠΠΑΙΝΛΗΘΖΠ 

 

Δξγαζίεο επηζθεπώλ θαη αλαθαίληζεο ζε θηίξην 8.000 η.κ. 

 

Νηθνδνκηθέο εξγαζίεο 

 Απνθαηάζηαζε επηρξηζκάησλ, εμσηεξηθέο βαθέο, θαηαζθεπή ρσξηζκάησλ, 

γπςνζαλίδεο, ςεπδνξνθή, εζσηεξηθέο βαθέο, επελδχζεηο, θαηαζθεπή πγξνκφλσζεο 

(αζθαιηφπαλα), θαηαζθεπή ειαθξνζθπξνδέκαηνο ξχζεσλ, απνμήισζε θαη 

επαλαηνπνζέηεζε επηθάιπςεο κεηαιιηθψλ ιακαξηλψλ θαζψο θαη δηαθσηηζηψλ, 

θαηαζθεπή πεδνδξνκίνπ. 

 

Ζιεθηξνκεραλνινγηθέο εξγαζίεο 

 Αιιαγή δηθηχνπ ζέξκαλζεο, ηνπνζέηεζε αληιίαο πδάησλ, βειηίσζε 

ειεθηξνινγηθήο εγθαηάζηαζεο, κεηαθίλεζε ςπθηηθψλ κεραλεκάησλ, βειηίσζε 

δηθηχνπ αθαζάξησλ. 
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ΑΦΟΝΚΑΘΔΓΝΛΗΘΖ - Ξ.ΞΟΝΘΝΞΗΓΖΠ-Θ.ΚΑΟΝΞΝΙΝΠ Ν.Δ. 

ΘΔΠΠΑΙΝΛΗΘΖ 

 

Βηνηερληθό θηίξην επεμεξγαζίαο αθξώδνπο πιηθνύ 1.600m2 θαη θηίξην 

γξαθείσλ 150m2 

 

Νηθνδνκηθέο θαη ειεθηξνκεραλνινγηθέο εξγαζίεο – γξαθεία 

 

Ξεξηβάιισλ ρώξνο 

 Δθζθαθέο, επηρψζεηο, ζθειεηφο ζηδεξνθαηαζθεπήο, ηνηρνπνηία απφ πάλει, 

ππξάληνρε ςεπδνξνθή, επελδχζεηο θεξφλησλ ζηνηρείσλ ζηδεξνθαηαζθεπήο κε 

ππξάληνρε γπςνζαλίδα, νπιηζκέλα ζθπξνδέκαηα, ξάκπεο, βηνκεραληθέο πφξηεο, 

ζηέγαζηξα, άζθαιηνο. 

 

Γξαθεία  

 ηδεξνθαηαζθεπή, ρσξίζκαηα γπςνζαλίδαο, αινπκίληα, πιαθίδηα, πφξηεο. 

 

Ζιεθηξνκεραλνινγηθέο εξγαζίεο 

 Ππξνζβεζηηθφ δίθηπν κε springlers θαη ππξνζβεζηηθέο θσιηέο, δίθηπν ζέξκαλζεο 

κε αεξφζεξκα, ππξαλίρλεπζε, ειεθηξνινγηθή εγθαηάζηαζε θσηηζκνχ θαη θίλεζεο, 

ειεθηξηθνί πίλαθεο, απνρέηεπζε, χδξεπζε, θπζηθφ αέξην, αληιεηηθφ ζπγθξφηεκα 

γεψηξεζεο, εγθαηάζηαζε πνηίζκαηνο πεξηβάιινληνο ρψξνπ. 

ALCATEL ΘΑΙΥΓΗΑ ΔΙΙΑΠ ΑΒΔ 

ΘΑΙΝΣΥΟΗ ΘΔΠΠΑΙΝΛΗΘΖΠ 

 

Αλαθαίληζε γξαθείσλ θαη απνζήθεο ππνθαηαζηήκαηνο ζπλνιηθνύ εκβαδνύ 

1.200m² 

 

Ξεξηβάιινλ ρώξνο 

 Γηακφξθσζε πεξηβάιινληνο ρψξνπ 1.000m² κε θαηαζθεπή ππφβαζεο, βάζεο, 

αζθαιηηθήο επίζηξσζεο, πεξίθξαμε. 

 

Νηθνδνκηθέο εξγαζίεο 

 

Γξαθεία 

 Κεηαιιηθφ παηάξη, ηνηρνπνηίεο, ρσξίζκαηα γπςνζαλίδαο, πιαθίδηα ηνίρνπ, 

δαπέδνπ, είδε πγηεηλήο, θνπθψκαηα αινπκηλίνπ, ςεπδνξνθή, πφξηα αζθαιείαο, 

βαθέο. 

 

Απνζήθε 

 Βηνκεραληθφ δάπεδν, κεηαιιηθέο βηνκεραληθέο πφξηεο βαξέσο ηχπνπ, βαθέο. 

 

Ζιεθηξνκεραλνινγηθέο εξγαζίεο 

 Ζιεθηξνινγηθή εγθαηάζηαζε γξαθείσλ (θσηηζκφο, ξεπκαηνδφηεο, πίλαθεο, 

ηειεθσληθφ δίθηπν, δίθηπν DATA), θσηηζκφο απνζήθεο (ζράξεο, θαισδηψζεηο, 

θσηηζηηθά), πεξηθεξεηαθφο θσηηζκφο, εγθαηάζηαζε θίλεζεο κεραλεκάησλ, 

πδξαπιηθή εγθαηάζηαζε. 
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ΒΑΙΘΑΛ ΔΜΞΝΟΡ Α.Δ. (ΒΗΝΚΖΣΑΛΗΑ ΜΙΝ) 

ΘΔΠΠΑΙΝΛΗΘΖ 

ΠΓΘΟΝΡΖΚΑ «ΛΔΥΛ ΑΞΝΘΖΘΥΛ» 

 

Ξπξνζβεζηηθό δίθηπν 

 πγθξφηεκα (Ζ/Θ 50ΖΡ, Π/Θ 65ΖΡ), δίθηπν ππξφζβεζεο λέσλ απνζεθψλ θαη 

πεξηβάιινληνο ρψξνπ. 

 

Ζιεθηξνινγηθέο εξγαζίεο 

 Γίθηπα θαη πίλαθεο θσηηζκνχ, ειεθηξνινγηθή παξνρή ππξνζβεζηηθνχ 

ζπγθξνηήκαηνο. 

 

ΠΓΘΟΝΡΖΚΑ «ΘΑΟΑΙΖ»  

 

Ξπξνζβεζηηθό δίθηπν 

 πγθξφηεκα (Ζ/Θ 40ΖΡ, Π/Θ 45ΖΡ), δίθηπν ππξφζβεζεο. 

ΒΑΦΔΗΑ-ΦΗΛΗΟΗΠΡΖΟΗΑ ΘΔΠΠΑΙΝΛΗΘΖΠ Α.Δ. 

ΒΗ.ΞΔ ΘΔΠΠΑΙΝΛΗΘΖΠ 

Ιεβεηνζηάζην 

 Αηκνιέβεηαο 10.000kgr, ιέβεηαο ιαδηνχ, απνζθιεξπληέο, δεμακελή 

ζπκππθλσκάησλ, ζπιιέθηεο αηκνχ- ιαδηνχ, απηνκαηηζκνί, αηκνθξάθηεο, 

αηκνπαγίδεο, αζθαιηζηηθά, δίθηπα ζσιελψζεσλ, κνλψζεηο δηθηχσλ- δεμακελψλ. 

 

Ξπξνζβεζηηθό δίθηπν 

 πγθξφηεκα (Ζ/Θ 40ΖΡ, Π/Θ 45ΖΡ), δίθηπν ππξφζβεζεο. 

 
Γίθηπα ζσιελώζεσλ 

 Αηκνχ, ζπκππθλσκάησλ, ιαδηνχ (300ΟC), πεπηεζκέλνπ αέξα, καιαθνχ λεξνχ, 

ζθιεξνχ λεξνχ θαη κνλψζεηο δηθηχσλ. 

 

Πηδεξνθαηαζθεπέο 

 Βάζεηο κεραλεκάησλ θαη ζηεξίγκαηα δηθηχσλ. 

 

Γεληθέο θαηαζθεπέο 

 Κεραλνπξγηθά εμαξηήκαηα. 

ΒΗΑΚΙ Α.Δ. (ΔΟΓΝΠΡΑΠΗΝ ΑΚΙΝ ΘΑΗ ΑΚΙΝΠΑΘΣΑΟΝ)  

ΘΔΠΠΑΙΝΛΗΘΖ 

Κεραλνπξγηθέο εξγαζίεο 

 Κεηαθνξηθή ηαηλία ζάθσλ θαη ειηθνεηδήο γιπζηέξα ζάθσλ, κνληάξηζκα λέαο 

παιεηνπνηεηηθήο κεραλήο. 
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ΒΗΝΠΞ Α.Δ. (ΒΗΝΚΖΣΑΛΗΑ ΔΞΔΜΔΟΓΑΠΗΑΠ ΣΑΟΡΝ)  

ΘΔΠΠΑΙΝΛΗΘΖ 

Ξπξνζβεζηηθό δίθηπν 

 πγθξφηεκα (Ζ/Θ 50ΖΡ, Π/Θ 60ΖΡ), δίθηπν ππξφζβεζεο. 

ΒΗΡΔΚΑ Α.Δ. (ΒΗΝΚΖΣΑΛΗΑ ΕΥΝΡΟΝΦΥΛ) 

ΒΗ.ΞΔ ΘΔΠΠΑΙΝΛΗΘΖΠ 

Ιεβεηνζηάζην 

 Αηκνιέβεηαο 12.000kgr, απνζθιεξπληέο, δεμακελή ζπκππθλσκάησλ, ζπιιέθηεο 

αηκνχ, απηνκαηηζκνί, αηκνθξάθηεο, αηκνπαγίδεο, αζθαιηζηηθά, δίθηπα ζσιελψζεσλ, 

κνλψζεηο δηθηχσλ- δεμακελψλ. 

 

Ξπξνζβεζηηθό δίθηπν 

 πγθξφηεκα ( Ζ/Θ 50ΖΡ, Π/Θ 60ΖΡ), δίθηπν ππξφζβεζεο. 

 

Γίθηπα ζσιελώζεσλ 

 Αηκνχ, ζπκππθλσκάησλ, πεπηεζκέλνπ αέξα, πνηάζαο κε ζπλνδεία αηκνχ θαη 

κνλψζεηο δηθηχσλ. 

 

Πηδεξνθαηαζθεπέο 

 Βάζεηο κεραλεκάησλ, ζηεξίγκαηα δηθηχσλ θαη δηάθνξεο κεηαιιηθέο θαηαζθεπέο. 

ΓΔΥΟΓΝΙΗΑΠ Π. Δ.Ξ.Δ. (ΚΝΛΑΓΑ ΔΚΞΝΟΗΑΠ ΡΟΝΦΗΚΥΛ) 

ΘΑΒΑΙΑ 

 

Θαηαζθεπή ςπθηηθώλ ζαιάκσλ εκβαδνύ 350m² θαη όγθνπ 1.400m² 

 

Τπθηηθνί ζάιακνη 

 Πξνεξγαζίεο δηακφξθσζεο γηα ηελ θαηαζθεπή κφλσζεο δαπέδνπ, κφλσζε 

δαπέδνπ- θξάγκα πδξαηκψλ, βηνκεραληθφ δάπεδν, ζεξκνκνλσηηθά πάλει πάρνπο 

150mm, πφξηεο ςπθηηθψλ ζαιάκσλ, αεξνθνπξηίλεο απφ PVC, δεκηνπξγία ζαιάκσλ 

κε βηνκεραληθά πάλει, δίθηπα ζσιελψζεσλ, κνλψζεηο, αεξνςπθηήξεο θαη θσηηζκφο. 

 

Πύζηεκα βηνκεραληθήο ςύμεο 

 

Ψστροζηάζιο 
 Γχν(2) ζπκπηεζηέο (κε ηα αληίζηνηρα panel ειέγρνπ), δνρεία ιαδηνχ, θξένληνο, 

δχν (2) αεξφςπθηνη ζπκππθλσηέο, δίθηπα ζσιελψζεσλ, κνλψζεηο. 

 

Ζιεθηξνινγηθά ζπζηήκαηνο ςύμεο 

 Πίλαθαο ειέγρνπ ςχμεο - θιηκαηηζκνχ κε εθαξκνγή PLC, ζχζηεκα ειέγρνπ ηεο 

κνλάδαο κε εθαξκνγή ειεθηξνληθνχ ππνινγηζηή (PC) θαη εηδηθνχ πξνγξάκκαηνο 

SCADA γηα ηελ απεηθφληζε ηεο εγθαηάζηαζεο θαη ηελ ιήςε πιεξνθνξηαθψλ 

ζηνηρείσλ (θαηαγξαθή ζεξκνθξαζηψλ, θαηάζηαζε ιεηηνπξγίαο κεραλψλ θαη 

αηζζεηεξίσλ, αλαθνίλσζε θαη θαηαγξαθή βιαβψλ, alarm θαη ηειεθσληθή εληνιή), 
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εζράξεο θαη θαισδηψζεηο γηα ηνπο ζπκπηεζηέο ζην ςπρξνζηάζην θαη ηνπο 

αεξνςπθηήξεο ζηνπο ζαιάκνπο, πίλαθαο κεηαγσγήο ΓΔΖ- ειεθηξνπαξαγσγνχ 

δεχγνπο. 

CARREFOUR MAΟΗΛΝΞΝΙΝΠ A.E. 

Θαηαζθεπή θαηαζηεκάησλ Champion Καξηλόπνπινο 

 

ΘΑΡΑΠΡΖΚΑ ΓΗΓΚΝΡΔΗΣΝ 

Πεξηβάιινλ ρψξνο : 2.000m2 

Θαηάζηεκα : 1.500m2 

 

ΘΑΡΑΠΡΖΚΑ ΜΑΛΘΖΠ 

Πεξηβάιινλ ρψξνο : 1.200 m2 

Θαηάζηεκα : 1.300 m2 

 

ΘΑΡΑΠΡΖΚΑ ΞΔΟΑΗΑΠ 

Πεξηβάιινλ ρψξνο : 4.000m2 

Θαηάζηεκα : 1.500m2 

 

Νηθνδνκηθέο εξγαζίεο 

 Υσκαηνπξγηθά, ζθπξνδέκαηα, ζηδεξνθαηαζθεπή, πάλει, επηζηξψζεηο δαπέδσλ, 

βηνκεραληθά δάπεδα, ςεπδνξνθέο, ηνηρνπεηάζκαηα, μπινπξγηθά, κεηαιιηθέο πφξηεο, 

ζηέγαζηξα, παινζηάζηα, ρξσκαηηζκνί, κνλψζεηο. 

 

Ζιεθηξνκεραλνινγηθέο εξγαζίεο 

 Ζιεθηξνινγηθά, θσηηζκφο, πίλαθεο, ειεθηξηθέο εγθαηαζηάζεηο θηλδχλνπ, 

αζζελψλ ξεπκάησλ, πδξαπιηθέο εγθαηαζηάζεηο, ππξνζβεζηηθφ δίθηπν, δίθηπν 

sprinklers, εγθαηάζηαζε θιηκαηηζκνχ, αεξαγσγνί. 

CITY GATE ΑΔ – ONE SALONICA OUTLET 

ΘΔΠΠΑΙΝΛΗΘΖ 

 

 Δξγαζίεο αλαθαηαζθεπήο ζην Δκπνξηθό Θέληξν “GITY GATE – ONE 
SALONICA OUTLET” 

 

FOOD COURT +2 

Eπηθάλεηα: 4.000m2 

 

ΞΑΗΘΟΗΝΠ ΣΥΟΝΠ +2 

Eπηθάλεηα: 2.000m2 

 

ΘΝΗΛΝΣΟΖΠΡΝΠ ΣΥΟΝΠ -1 

Eπηθάλεηα: 900m2 

 

ΘΝΗΛΝΣΟΖΠΡΝΠ ΣΥΟΝΠ -3 

Eπηθάλεηα: 350m2 
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PARKING -3 

Eπηθάλεηα: 12.000m2 

 

PARKING -4 

Eπηθάλεηα: 12.000m2 

 

Νηθνδνκηθέο εξγαζίεο 

 Απνμειψζεηο, θαζαηξέζεηο, κεηαιιηθέο θαηαζθεπέο, γέκηζκα δαπέδσλ κε 

ειαθξνκπεηφ, ηνπνζέηεζε πιαθηδίσλ/καξκάξσλ, ρσξίζκαηα απφ γπςνζαλίδα, 

γπάιηλεο ππξάληνρεο πφξηεο, ρξσκαηηζκνί, ξνιά ππξάληνρν, επηθιηλείο ςεπδνξνθέο 

ζε ζπκκεηξηθνχο δαθηπιίνπο κε θξπθφ θσηηζκφ, μπινπξγηθά , πφξηεο, κεηαιιηθή 

γέθπξα , επνμεηδηθά δάπεδα , δηαγξάκκηζε παξθηλγθ ,ηνπνζέηεζε μχιηλσλ καζίθ 

δαπέδσλ εζσηεξηθά θαη ζπλζεηηθνú πισηνχ ληεθ εμσηεξηθά ζε ππφβαζε θνηινδνθψλ. 

 

Κεραλνινγηθέο εξγαζίεο 

 Τδξαπιηθέο εγθαηαζηάζεηο, χδξεπζε, απνρέηεπζε, θιηκαηηζκφο, αεξαγσγνί, 

ςπθηηθέο κνλάδεο, ερνπαγίδεο, ζχζηεκα VRV, κνλψζεηο, ζχζηεκα ππξφζβεζεο 

(απηφκαην ζχζηεκα θαηαηνληζκνχ χδαηνο springler, κφληκν πδξνδνηηθφ 

ππξνζβεζηηθφ δίθηπν), ερνπεηάζκαηα. 

 

Ζιεθηξνινγηθέο εγθαηαζηάζεηο 

 Θαισδηψζεηο, ζράξεο, θαλάιηα LEGRAND, πίλαθαο δηαλνκήο, θσηηζηηθά, 

θσηηζηηθά αζθαιείαο, ζχζηεκα ππξαλίρλεπζεο, αληρλεπηέο, θαισδηψζεηο, 

ηειεθσληθφ δίθηπν, θαισδηψζεηο, Rack, ζχζηεκα κεγαθσληθήο εγθαηάζηαζεο, 

θεληξηθφο εληζρπηήο, κεγάθσλα, θαισδηψζεηο, ζχζηεκα αζθαιείαο. 

COVITA A.E. 

ΓΗΑΛΛΗΡΠΑ 

Πύζηεκα αηκνύ 

 Αηκνιέβεηαο 12.000kgr/hr, απνζθιεξπληέο, δεμακελή ζπκππθλσκάησλ καδνχη 

20m³, δεμακελή εκεξήζηαο θαηαλάισζεο καδνχη 2m³, ζπιιέθηεο, αηκνθξάθηεο, 

αηκνπαγίδεο, αζθαιηζηηθά, ζηδεξνθαηαζθεπέο, απηνκαηηζκνί, δίθηπα ζσιελψζεσλ, 

κνλψζεηο δηθηχσλ-δεμακελψλ. 

CYTA ΔΙΙΑΠ ΡΖΙΔΞΗΘΝΗΛΥΛΗΑΘΖ ΑΔ  

 

 ΘΑΡΑΠΡΖΚΑ ΔΓΚΝΛΓΝ ΟΝΠΡΑΛ, ΘΔΠΠΑΙΝΛΗΘΖ 

Υψξνο πψιεζεο: 16 m2 

Απνζεθεπηηθνί θαη βνεζεηηθνί ρψξνη: 6 m2 

Γηακόξθσζε θηηξηαθώλ ρώξσλ 

 

Νηθνδνκηθέο εξγαζίεο 

 Θαηεδαθίζεηο θαη απνμειψζεηο πθηζηάκελσλ θαηαζθεπψλ εληφο θαη εθηφο ηνπ 

θαηαζηήκαηνο, απνμήισζε πδξαπιηθψλ θαη απνρεηεπηηθψλ εγθαηαζηάζεσλ θαη εηδψλ 

πγηεηλήο, θαηαζθεπή δηαρσξηζηηθψλ κε γπςνζαλίδα θαη κφλσζε πεηξνβάκβαθα, 
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επέλδπζε κε γπςνζαλίδα θαη mdf, ςεπδνξνθή, επίζηξσζε δαπέδνπ κε πιαθίδηα 

ηχπνπ pvc, ππεξπςσκέλν δάπεδν, θεξακηθά πιαθίδηα, λέα βηηξίλα θαηαζηήκαηνο, 

λέν ειεθηξνθίλεην ξνιφ αζθαιείαο, μπινπξγηθέο εξγαζίεο, ρξσκαηηζκνί εληφο θαη 

εθηφο ηνπ θαηαζηήκαηνο, λέα πδξαπιηθή θαη απνρεηεπηηθή εγθαηάζηαζε θαη 

ηνπνζέηεζε λέσλ εηδψλ πγηεηλήο, παξαπέηαζκα απφθξπςεο εμσηεξηθήο θιηκαηηζηηθήο 

κνλάδαο, εμσηεξηθή θσηεηλή επηγξαθή.  

 

Ζιεθηξνκεραλνινγηθέο εξγαζίεο 

 Ζιεθηξνινγηθέο εγθαηαζηάζεηο, θσηηζηηθά, λένο πίλαθαο θσηηζκνχ θαη 

ξεπκαηνδνηψλ θηηξίνπ, πίλαθαο ups, VOICE-DATA, λέν ζχζηεκα ζπλαγεξκνχ, 

ππξαλίρλεπζεο θαη access, θιηκαηηζκφο, ζσιελψζεηο γηα ηελ ηνπνζέηεζε νπηηθήο 

ίλαο. 

 

 

 ΘΑΡΑΠΡΖΚΑ ΙΑΟΗΠΑΠ 

Τπφγεην: 37m2 

Ηζφγεην: 48m2 

Παηάξη: 34m2 

 

Γηακόξθσζε θηηξηαθώλ ρώξσλ 

 

Νηθνδνκηθέο εξγαζίεο 

 Θαηεδαθίζεηο θαη απνμειψζεηο πθηζηάκελσλ θαηαζθεπψλ εληφο θαη εθηφο ηνπ 

θαηαζηήκαηνο, απνμήισζε πδξαπιηθψλ θαη απνρεηεπηηθψλ εγθαηαζηάζεσλ θαη εηδψλ 

πγηεηλήο, θαηαζθεπή δηαρσξηζηηθψλ κε γπςνζαλίδα θαη κφλσζε πεηξνβάκβαθα, 

επέλδπζε κε γπςνζαλίδα θαη mdf, ςεπδνξνθή, επίζηξσζε δαπέδνπ κε πιαθίδηα 

ηχπνπ pvc, ππεξπςσκέλν δάπεδν, θεξακηθά πιαθίδηα, λέα βηηξίλα θαηαζηήκαηνο, 

εζσηεξηθά δηαρσξηζηηθά αινπκηλίνπ κε θξχζηαιια αζθαιείαο, θαηαζθεπή κεηαιιηθήο 

ζθάιαο,  λέν ειεθηξνθίλεην ξνιφ αζθαιείαο, μπινπξγηθέο εξγαζίεο, ρξσκαηηζκνί 

εληφο θαη εθηφο ηνπ θαηαζηήκαηνο, λέα πδξαπιηθή θαη απνρεηεπηηθή εγθαηάζηαζε θαη 

ηνπνζέηεζε λέσλ εηδψλ πγηεηλήο, παξαπέηαζκα απφθξπςεο εμσηεξηθήο θιηκαηηζηηθήο 

κνλάδαο, εμσηεξηθή θσηεηλή επηγξαθή.   

 

Ζιεθηξνκεραλνινγηθέο εξγαζίεο 

 Ζιεθηξνινγηθέο εγθαηαζηάζεηο, θσηηζηηθά, λένο πίλαθαο θσηηζκνχ θαη 

ξεπκαηνδνηψλ θηηξίνπ, πίλαθαο ups, VOICE-DATA, λέν ζχζηεκα ζπλαγεξκνχ, 

ππξαλίρλεπζεο θαη access, θιηκαηηζκφο, ζσιελψζεηο γηα ηελ ηνπνζέηεζε νπηηθήο 

ίλαο. 

 

 

 ΘΑΡΑΠΡΖΚΑ ΞΔΗΟΑΗΑ 

      Ηζφγεην: 80m2 

      Παηάξη: 60m2 

 

Γηακόξθσζε θηηξηαθώλ ρώξσλ 

 

Νηθνδνκηθέο εξγαζίεο 

 Θαηεδαθίζεηο θαη απνμειψζεηο πθηζηάκελσλ θαηαζθεπψλ εληφο ηνπ 

θαηαζηήκαηνο, απνμήισζε πδξαπιηθψλ θαη απνρεηεπηηθψλ εγθαηαζηάζεσλ θαη εηδψλ 

πγηεηλήο, θαηαζθεπή ηνηρνπνηίαο απφ ηνχβια, θαηαζθεπή δηαρσξηζηηθψλ κε 

γπςνζαλίδα θαη κφλσζε πεηξνβάκβαθα, επέλδπζε κε γπςνζαλίδα θαη mdf, 

επελδχζεηο κε ηζηκεληνζαλίδα ζηε βηηξίλα ηνπ θαηαζηήκαηνο, ςεπδνξνθή απφ 

γπςνζαλίδα, επίζηξσζε δαπέδνπ κε πιαθίδηα ηχπνπ pvc, ππεξπςσκέλν δάπεδν απφ 
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ζνπεδηθφ μχιν, θεξακηθά πιαθίδηα ζηνπο ρψξνπο πγηεηλήο, λέα βηηξίλα θαηαζηήκαηνο 

απφ ελεξγεηαθά γπαιηά επελδεδπκέλα απφ απηνθφιιεηα, εζσηεξηθά δηαρσξηζηηθά 

αινπκηλίνπ κε θξχζηαιια αζθαιείαο,  λέν ειεθηξνθίλεην ξνιφ αζθαιείαο, 

μπινπξγηθέο εξγαζίεο, ρξσκαηηζκνί εληφο θαη εθηφο ηνπ θαηαζηήκαηνο, λέα 

πδξαπιηθή θαη απνρεηεπηηθή εγθαηάζηαζε θαη ηνπνζέηεζε λέσλ εηδψλ πγηεηλήο, 

εμσηεξηθή θσηεηλή επηγξαθή.   

 

Ζιεθηξνκεραλνινγηθέο εξγαζίεο 

 Ζιεθηξνινγηθέο εγθαηαζηάζεηο, θσηηζηηθά, λένο πίλαθαο θσηηζκνχ θαη 

ξεπκαηνδνηψλ θηηξίνπ, πίλαθαο ups, VOICE-DATA, λέν ζχζηεκα ζπλαγεξκνχ, 

ππξαλίρλεπζεο θαη access, θιηκαηηζκφο, ζσιελψζεηο γηα ηελ ηνπνζέηεζε νπηηθήο 

ίλαο. 

 

 

 ΘΑΡΑΠΡΖΚΑ ΠΔΟΟΥΛ 

       

Γηακόξθσζε ππνζηαηηθνύ 

 

Νηθνδνκηθέο εξγαζίεο 

 θαιηέξα φδεπζεο ειεθηξνινγηθψλ δηθηχσλ, εγθαηάζηαζε θιηκαηηζηηθψλ, 
γεηψζεηο, θσηηζκφο    
 

Ζιεθηξνκεραλνινγηθέο εξγαζίεο 
 Υψξηζκα κε ηζηκεληνζαλίδα, πφξηα αζθαιείαο, ρξσκαηηζκνί 

ΓΖΚΝΠ ΑΓΗΝ ΑΘΑΛΑΠΗΝ  

ΘΔΠΠΑΙΝΛΗΘΖ 

 

Ζιεθηξνθσηηζκόο αζιεηηθώλ εγθαηαζηάζεσλ κε έμη ραιύβδηλνπο ππιώλεο 

(πξνβνιείο, ειεθηξηθνί πίλαθεο, θαισδηώζεηο). 

DIA HELLAS A.E. 

ΘΑΡΑΠΡΖΚΑ ΑΚΦΗΠΠΑΠ 

Θαηάζηεκα: 1.000m2 δηψξνθν 

 

ΘΑΡΑΠΡΖΚΑ ΘΑΡΔΟΗΛΖΠ 

Πεξηβάιινλ ρψξνο: 4.000m2 

Θαηάζηεκα: 1000m2 

 

ΘΑΡΑΠΡΖΚΑ ΘΔΟΘΟΑΠ 

Πεξηβάιινλ ρψξνο: 4.050m2 

Θαηάζηεκα: 630m2 

 

ΘΑΡΑΠΡΖΚΑ ΘΝΚΝΡΖΛΖΠ 

Πεξηβάιινλ ρψξνο: 3.000m2 

Θαηάζηεκα: 1.000m2 
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ΘΑΡΑΠΡΖΚΑ ΘΝΟΓΑΙΙΝ 

Θαηάζηεκα: 550m2 

 

ΘΑΡΑΠΡΖΚΑ ΘΟΑΠ ΒΟΠΖΠ 

Θαηάζηεκα: 520m2 

 

ΘΑΡΑΠΡΖΚΑ ΚΔΠΝΙΝΓΓΗΝ 

Πεξηβάιινλ ρψξνο: 2.000m2 

Θαηάζηεκα:1.000m2 

 

ΘΑΡΑΠΡΖΚΑ ΚΔΡΑΚΝΟΦΥΠΖΠ 

Θαηάζηεκα: 630m2 

 

ΘΑΡΑΠΡΖΚΑ ΦΑΟΠΑΙΥΛ 

Πεξηβάιινλ ρψξνο: 2.000m2 

Θαηάζηεκα: 1.000m2 

 

Νηθνδνκηθέο εξγαζίεο 

 Δθζθαθέο, ζθπξνδεηήζεηο, δαπεδνζηξψζεηο κε πιαθίδηα, θνπθψκαηα αινπκηλίνπ, 

κεηαιιηθέο ζχξεο, ςεπδνξνθέο, ζηδεξνθαηαζθεπή πιεπξηθή θαη νξνθήο, πάλει 

πνιπνπξεζάλεο, κνλψζεηο δαπέδσλ, ζηεγαλψζεηο, θηγθιηδψκαηα, ζθάιεο, πάγθνη 

θνπδίλαο, βηνκεραληθφ δάπεδν, πδξνξξνέο κεηαιιηθέο. 

 

Ξεξηβάιινλ ρώξνο 

 Δπηρψζεηο 3Α, ηνηρεία αληηζηήξημεο, θξάζπεδα, αζθαιηηθή επίζηξσζε, πιάθεο 

πεδνδξνκίνπ, βφζξνη, πεξίθξαμε. 

 

Ζιεθηξνκεραλνινγηθέο εξγαζίεο 

 Απνρέηεπζε, είδε πγηεηλήο, ειεθηξνινγηθή εγθαηάζηαζε θηηξίσλ (θσηηζκφο- 

ξεπκαηνδφηεο- πίλαθεο), ηειεθσληθφ δίθηπν, ππξαζθάιεηα, γεηψζεηο, απνρέηεπζε 

πεξηβάιινληνο ρψξνπ (θξεάηηα, ζσιελψζεηο), θσηηζκφο πεξηβάιινληνο ρψξνπ 

(ηζηνί, θαισδηψζεηο, θξεάηηα), ζχζηεκα ζέξκαλζεο- ςχμεο θαη αεξηζκνχ κε αληιίεο 

ζεξκφηεηαο θαη αεξαγσγνχο. 

ΔΒΗΔΛ (ΒΗΝΚΖΣΑΛΗΑ ΔΜΑΟΡΖΚΑΡΥΛ ΛΖΚΑΡΝΟΓΗΑΠ) 

ΘΔΠΠΑΙΝΛΗΘΖ 

Κεραλνινγηθέο εξγαζίεο 

Γίθηπα ζσιελώζεσλ 

 Δπέθηαζε δηθηχσλ ζπκππθλσκάησλ, αηκνχ, ζέξκαλζεο, πεπηεζκέλνπ αέξα. 

Γίθηπν ςπρξνχ λεξνχ. Κνλψζεηο. 

 

Ξπξνζβεζηηθό δίθηπν 

 πγθξφηεκα (Ζ/Θ 40ΖΡ, Π/Θ 45ΖΡ), δίθηπν ππξφζβεζεο.  

 

πνβξύρηα αληιία 

 Δγθαηάζηαζε ππνβξχρηαο αληιίαο ζε ππάξρνπζα πνκψλα, παξνρή. 

 

Πηδεξνθαηαζθεπέο 

 ηεξίγκαηα δηθηχσλ. 
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Ζιεθηξνινγηθέο εξγαζίεο 

πνζηαζκόο Κέζεο Ράζεο 800 KVA 

 Κεηαζρεκαηηζηήο, θπςέιεο Κ.Σ., αληηζηάζκηζε ηζρχνο, παξαιιειηζκφο κε 

ππάξρνληα ππνζηαζκφ, αληηθαηάζηαζε ππάξρνληνο γεληθνχ πίλαθα Υ.Σ. θαη 

ππνπηλάθσλ, λένη πίλαθεο Υ.Σ., αληηθαηάζηαζε θαισδηψζεσλ Κ.Σ. θαη Υ.Σ. 

 Φσηηζκφο λέσλ απνζεθψλ. 

ΔΘΛΗΘΖ ΡΟΑΞΔΕΑ ΡΖΠ ΔΙΙΑΓΝΠ 

 

ΘΑΡΑΠΡΖΚΑ ΕΑΘΛΘΝ 

 

Γηαηεξεηέν θηίξην - Αλαθαίληζε θαηαζηήκαηνο εκβαδνύ 700m² 

 

Νηθνδνκηθέο εξγαζίεο 

 Θαζαηξέζεηο, απνμειψζεηο, νπηνπιηλζνδνκέο κε νπηφπιηλζνπο πδξνζεξκηθήο 

θαηεξγαζίαο, επηρξίζκαηα, βαθέο, ςεπδνξνθέο, επηζηξψζεηο δαπέδσλ κε κάξκαξα 

θαη πιαθίδηα, μχιηλα θνπθψκαηα γαιιηθνχ ηχπνπ (φςεσλ), μχιηλεο ζθάιεο, 

μπινπξγηθέο εξγαζίεο (πφξηεο-εξκάξηα- επελδχζεηο), ζεξκνκφλσζε- ζηεγάλσζε 

νξνθήο, μχιηλνη αλεκνθξάθηεο, δξχηλα παηψκαηα, γχςηλα, επηζθεπή θεληξηθψλ 

ζπξψλ, ζπληήξεζε ππαξρφλησλ μχιηλσλ θνπθσκάησλ, κεηαιιηθή θαηαζθεπή 

θάιπςεο αίζξηνπ κε ςεπδνξνθή νπαιίλαο, αινπκηλέλην ζηέγαζηξν αίζξηνπ, 

θαζαξηζκφο καξκάξηλσλ επελδχζεσλ, ζηειψλ θαη αεησκάησλ φςεσλ, ηζηκεληελέζεηο 

κε ξεηίλεο γηα ελίζρπζε επηρξηζκάησλ φςεσο, πδξνβνιή, βαθή φςεσο. 

 

Ζιεθηξνκεραλνινγηθέο εξγαζίεο 

 Ζιεθηξνινγηθή εγθαηάζηαζε (θσηηζκφο-ξεπκαηνδφηεο-πίλαθεο), ηειεθσληθή 

εγθαηάζηαζε, εγθαηάζηαζε DATA, δίθηπν LAN, κηθηνλφκηζε θαηαλεκεηψλ DATA – 

ΟΣΔ, ζχζηεκα αζθαιείαο (CCTV- CAMERA- VIDEO), δίθηπν ξαληάξ, ζχζηεκα ςχμεο- 

ζέξκαλζεο θαη εμαεξηζκνχ (ιέβεηαο ζεξκνχ λεξνχ, ςχθηεο, θιηκαηηζηηθή κνλάδα, 

αεξαγσγνί, ζσιελψζεηο, fan coils). 

 

 

ΘΑΡΑΠΡΖΚΑ ΘΔΟΘΟΑΠ 

 

Γηαηεξεηέν θηίξην - Αλαθαίληζε όςεσο 

 

 Αληηθαηάζηαζε ή θαζάξηζκα νξζνκαξκάξσζεο, απνμήισζε επηρξηζκάησλ, 

επηρξίζκαηα, βαθέο, θαηαζθεπή ζηεζαίνπ, θηγθιηδψκαηα, θσηηζκφο φςεο, 

ζηδεξνπξγηθά, θαζαξηζκνί. 

 

 

ΘΑΡΑΠΡΖΚΑ ΤΑΣΛΥΛ ΔΒΝΗΑΠ 

 

Λέν θαηάζηεκα εκβαδνύ 160m2  

 

 

ΘΑΡΑΠΡΖΚΑ ΠΘΗΑΘΝ 

 

Αλαθαίληζε θαηαζηήκαηνο εκβαδνύ 300m2 
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Νηθνδνκηθέο εξγαζίεο 

 Θαζαηξέζεηο, νπηνπιηλζνδνκέο, επηρξίζκαηα, βαθέο, ςεπδνξνθέο, επηζηξψζεηο 

δαπέδσλ κε κάξκαξα θαη πιαθίδηα, θνπθψκαηα αινπκηλίνπ - παινπίλαθεο (φςεσλ), 

κεηαιιηθφο ζθειεηφο ζθάιαο, μπινπξγηθέο εξγαζίεο (πφξηεο – εξκάξηα – ζθαινπάηηα 

- επελδχζεηο), ζεξκνκφλσζε - ζηεγάλσζε νξνθήο, αλεκνθξάθηεο, παιφζπξεο 

securit, ςεπδνξνθέο. 

 

Ζιεθηξνκεραλνινγηθέο εξγαζίεο 

 Ζιεθηξνινγηθή εγθαηάζηαζε (θσηηζκφο- ξεπκαηνδφηεο- πίλαθεο), ηειεθσληθή 

εγθαηάζηαζε, εγθαηάζηαζε DATA, κηθηνλφκηζε θαηαλεκεηψλ DATA - ΟΣΔ, 

εγθαηάζηαζε ζπζηήκαηνο αζθάιεηαο (CCTV – CAMERA - VIDEO), ζχζηεκα ςχμεο- 

ζέξκαλζεο θαη εμαεξηζκνχ (αλεκηζηήξεο, αληιίεο ζεξκφηεηαο, αεξαγσγνί). 

 

 

 i – BANK - ΞΙΑΡΔΗΑ ΑΟΗΠΡΝΡΔΙΝΠ - ΘΔΠΠΑΙΝΛΗΘΖ 

 

Λέν θαηάζηεκα εκβαδνύ 264m2 

 

Νηθνδνκηθέο εξγαζίεο 

 Βαθή νιφθιεξνπ ηνπ θαηαζηήκαηνο εζσηεξηθά, λέεο νξνθέο απφ γπςνζαλίδα 

θαη μχιν, επελδχζεηο φισλ ησλ ηνίρσλ θαη ησλ εζσηεξηθψλ ρσξηζκάησλ είηε απφ 

μχιν είηε απφ γπςνζαλίδα, εηδηθέο θακπχιεο κεηαιιηθέο θαηαζθεπέο επελδεδπκέλεο 

κε γπςνζαλίδα θαη κε ηνπνζέηεζε θξπθνχ θσηηζκνχ ηφζν ζην εζσηεξηθφ ηνπο φζν 

θαη ζην επάλσ κέξνο ηνπο, δεκηνπξγία ηνίρσλ απφ plexiglass γηα ηελ ηνπνζέηεζε  

LCD νζνλψλ, W.C., θαηαζθεπή θαη ηνπνζέηεζε θσηεηλψλ θνπηηψλ κε ηαπηφρξνλε 

ηνπνζέηεζε δηαθεκηζηηθσλ κελπκάησλ επ’ απηψλ, θαηαζθεπή θαη ηνπνζέηεζε 

εηδηθήο κεηαιιηθήο θαηαζθεπήο ζηελ είζνδν ηνπ θαηαζηήκαηνο κε θξπθφ θσηηζκφ, 

θσηηδφκελε επηθάλεηα απφ plexiglass, ηνπνζέηεζε projector γηα επηδαπέδηα πξνβνιή, 

έπηπια θαη γξαθεία απφ Corian, λέα παινζηάζηα ζηελ πξφζνςε ηνπ θαηαζηήκαηνο, 

λέα μχιηλα θαη βηληιηθά δάπεδα, ρσξίζκαηα απφ αινπκίλην θαη γπαιί. Θαηαζθεπή θαη 

ηνπνζέηεζε θαηαθφξπθνπ θήπνπ, κε πξφβιεςε γηα εηδηθφ θσηηζκφ. 

 

Ζιεθηξνκεραλνινγηθέο εξγαζίεο 

 Ζιεθηξνινγηθέο εγθαηαζηάζεηο ηζρπξψλ θαη αζζελψλ ξεπκάησλ, θσηηζκφο, 

δίθηπν χδξεπζεο - απνρέηεπζεο, εγθαηάζηαζε θιηκαηηζκνχ, ππξαλίρλεπζε, 

εγθαηάζηαζε θαισδηψζεσλ ζπλαγεξκνχ – CCTV.  

Δ.Θ.Δ.Φ.Δ. ΓΖΚΝΘΟΗΡΝΠ 

ΑΘΖΛΑ 

Ξπξαλίρλεπζε 

 Πίλαθαο θεληξηθφο addressable, παξάιιεινη πίλαθεο, αληρλεπηέο ζεξκφηεηαο, 

θσηνειεθηξηθνί, εθξεθηηθψλ αεξίσλ, ζεηξήλεο, θσηεηλνί επαλαιήπηεο, κεραληζκνί 

εληνιψλ, ειέγρνπ, modem επηθνηλσλίαο, θέληξν ειέγρνπ (ππνινγηζηήο, UPS, 

modem, ινγηζκηθφ), θαισδηψζεηο, θσηηζηηθά αζθαιείαο θαη ραιπβδνζσιήλεο. 

ΔΘΝ Α.Β.Δ.Δ. (ΔΡΑΗΟΗΑ ΞΔΡΟΔΙΑΗΝΔΗΓΥΛ) 
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ΞΟΑΡΖΟΗΝ & ΑΞΝΘΖΘΖ ΙΗΘΥΛ - ΗΥΛΗΑ ΘΔΠΠΑΙΝΛΗΘΖΠ 

Πεξηβάιισλ ρψξνο : 11.000m² 

ηαζκφο δηαλνκήο πγξψλ θαπζίκσλ : 300m² 

Θηίξην απνζήθεο αληαιιαθηηθψλ-γξαθείσλ δηνίθεζεο πξνζσπηθνχ : 600m² 

 

ΓΗΓΚΝΠ ΠΡΑΘΚΝΠ ΞΟΑΡΖΟΗΥΛ ΚΔ ΑΛΑΤΘΡΖΟΗΝ - ΘΑΙΑΚΑΡΑ 

Πεξηβάιισλ ρψξνο : 7.000m² 

Αλαςπθηήξην : 100m² 

ηαζκφο πγξψλ θαπζίκσλ Α : 180m² 

ηαζκφο πγξψλ θαπζίκσλ Β : 200m² 

 

ΞΟΑΡΖΟΗΝ ΞΝΙΓΟΝ 

Πεξηβάιισλ ρψξνο : 5.000m² 

ηαζκφο πγξψλ θαπζίκσλ : 120m² 

 

ΞΟΑΡΖΟΗΝ Λ. ΟΑΗΓΔΠΡΝ 

Πεξηβάιισλ ρψξνο : 4.000m² 

ηαζκφο πγξψλ θαπζίκσλ : 80m² 

 

Νηθνδνκηθέο εξγαζίεο 

 Υσκαηνπξγηθά, νπιηζκέλν ζθπξφδεκα, ηνηρνπνηίεο, επηρξίζκαηα, βαθέο, πιαθίδηα 

δαπέδσλ - ηνίρσλ, ςεπδνξνθέο, θνπθψκαηα αινπκηλίνπ, βηνκεραληθφ δάπεδν, 

ζεξκνκφλσζε, πγξνκφλσζε, ηειερεηξηδφκελα ξνιά πιπληεξίσλ - ιηπαληεξίσλ. 

 

Ζιεθηξνκεραλνινγηθέο εξγαζίεο 

 Απνρέηεπζε, είδε πγηεηλήο, ειεθηξνινγηθή εγθαηάζηαζε θηηξίσλ (θσηηζκφο - 

ξεπκαηνδφηεο - πίλαθεο), ηειεθσληθφ δίθηπν, ππξαζθάιεηα, γεηψζεηο, απνρέηεπζε 

πεξηβάιινληνο ρψξνπ, χδξεπζε πεξηβάιινληνο ρψξνπ, δίθηπν πεπηεζκέλνπ αέξα, 

θσηηζκφο πεξηβάιινληνο ρψξνπ, δίθηπν απνρέηεπζεο πεξηβάιινληνο ρψξνπ. 

 

Δηδηθέο εξγαζίεο 

 Σνπνζέηεζε ζηεγάζηξσλ, ΣΟΣΔΚ, ζήκαηνο, επελδχζεσλ, θαηαζθεπή λεζίδσλ 

αληιηψλ, εγθαηάζηαζε αληιηψλ, ειεθηξνινγηθή ζχλδεζε αληιηψλ, βηνκεραληθφ 

δάπεδν ζηεγάζηξσλ, ξάκπα, πεηξειαηνδηαρσξηζηήο, ζήκαλζε θφκβνπ, εγθαηαζηάζεηο 

πιπληεξίσλ, ιηπαληεξίσλ, δίθηπν θαπζίκσλ, ηνπνζέηεζε θαη εγθηβσηηζκφο 

δεμακελψλ. 

 

Ξεξηβάιινλ ρώξνο 

 Τπφβαζε – βάζε - αζθαιηηθή επίζηξσζε, πεξίθξαμε, ηνπνζέηεζε κεηαιιηθήο 

ζπξφκελεο ζχξαο (είζνδνο ζηνλ πεξηβάιινληα ρψξν), θφκβνο. 

 

 

ΞΟΑΡΖΟΗΝ ΙΔΥΦΝΟΝ ΓΔΥΟΓΗΘΖΠ ΠΣΝΙΖΠ – ΘΔΠΠΑΙΝΛΗΘΖ  

Πεξηβάιινλ ρψξνο: 3.700m2 

Θαηάζηεκα: 127m2 

 

Αλαθαίληζε πάξρνληνο Ξξαηεξίνπ γξώλ Θαπζίκσλ Ρύπνπ «Θαιπςώ»  

 

Νηθνδνκηθέο εξγαζίεο 

 Απνμειψζεηο, θαηαζθεπή δαπέδσλ, ςεπδνξνθψλ, ειεθηξνινγηθψλ, θιηκαηηζκνχ, 

κνλψζεσλ, επελδχζεσλ etalbond. 
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Ξεξηβάιινλ ρώξνο 

 Βηνκεραληθφ δάπεδν, άζθαιηνο, θφκβνο, θαλάιηα απνξξνήο απνρέηεπζεο, ηνίρνη 

αληηζηήξημεο, πεδνδξφκηα, πεξηθεξεηαθφο θσηηζκφο, επελδχζεηο ζηεγάζηξσλ, εηδηθέο 

εγθαηαζηάζεηο, ηνπνζέηεζε δεμακελψλ, νγθνκεηξήζεηο δεμακελψλ, πδξαπιηθή 

δνθηκή δεμακελψλ, ηνπνζέηεζε εηδηθψλ θαπαθηψλ δεμακελψλ, ηνπνζέηεζε-ζχλδεζε 

αληιηψλ, δίθηπν πδξαπιηθήο-ειεθηξνινγηθήο εγθαηάζηαζεο αληιηψλ. 

 

 

ΞΟΑΡΖΟΗΝ ΠΡΑΟΝΞΝΙΖΠ – ΘΔΠΠΑΙΝΛΗΘΖ  

Πεξηβάιισλ ρψξνο : 520m² 

Θαηάζηεκα : 199m² 

ηέγαζηξν : 150m² 

 

Θαηεδάθηζε θηζηάκελνπ Θηηξίνπ θαη Αλέγεξζε Ξξαηεξίνπ γξώλ 

Θαπζίκσλ κε Ξεξίθξαμε Ρύπνπ «Θαιπςώ» 

 

Νηθνδνκηθέο Δξγαζίεο 

 Θαηεδάθηζε θηηξίνπ, απνμειψζεηο δεμακελψλ θαπζίκσλ, ζηεγάζηξνπ, αληιηψλ, 

ζεκαηνινγίαο, δαπέδνπ πιαηείαο, λεζίδαο αληιηψλ θαη πεξίθξαμεο. 

 Δθζθαθέο, επηρψζεηο, θξάζπεδα, πεξίθξαμε, δεμακελέο, απνξξνθεηηθφο θαη 

ζεπηηθφο βφζξνο, εξγαζίεο νπιηζκέλνπ ζθπξνδέκαηνο, κνλψζεηο, ρσκαηνπξγηθέο 

εξγαζίεο, θνπθψκαηα, αινπκίληα, ρξσκαηηζκνί, κεηαιιηθή θαηαζθεπή, 

ζηδεξνθαηαζθεπέο, επηθαιχςεηο κε πάλει, ζηδεξνθαηαζθεπέο φςεσλ, μεξά δφκεζε, 

etalbond, πιαθίδηα δαπέδνπ, πιαθίδηα ηνίρνπ, πιπληήξην – ιηπαληήξην, ηνπνζέηεζε 

ζεκάησλ, θαζαξηφηεηεο.  

 

Ξεξηβάιινλ Σώξνο  

 Δθζθαθέο, επηρψζεηο, ακκνράιηθν, 3Α, βηνκεραληθφ δάπεδν, ζηακπσηφ. 

 

Ζιεθηξνκεραλνινγηθέο Δξγαζίεο 

 Ζιεθηξνινγηθέο εγθαηαζηάζεηο, θσηηζκφο, δίθηπν χδξεπζεο – απνρέηεπζεο, 

δίθηπν θαπζίκσλ, αληιίεο θαπζίκσλ, γεηψζεηο, απηφκαηε πφξηα, βνεζεηηθφο 

εμνπιηζκφο, θσηηζκφο πεξηβάιινληνο ρψξνπ, ππξφζβεζε, ππξαλίρλεπζε, 

εγθαηάζηαζε θιηκαηηζκνχ. 

 

 

ΞΑΡΟΗΑΟΣΗΘΑ ΓΖΚΝ ΞΙΑΗΑΠ – ΘΔΠΠΑΙΝΛΗΘΖ  

Πεξηβάιισλ ρψξνο : 2.900m² 

ηαζκφο δηαλνκήο πγξψλ θαπζίκσλ : 350m² 

ηαζκφο απηνθηλήησλ : 3x240m² 

 

Πηαζκόο Απηνθηλήησλ Γεκόζηαο Σξήζεο θαη Ξξαηήξην γξώλ Θαπζίκσλ 

 

Νηθνδνκηθέο εξγαζίεο 

 Δθζθαθέο, επηρψζεηο, θξάζπεδα, πεξίθξαμε, δάπεδα θπθινθνξίαο, δεμακελέο, 

απνξξνθεηηθφο θαη ζεπηηθφο βφζξνο, εξγαζίεο νπιηζκέλνπ ζθπξνδέκαηνο, κνλψζεηο, 

ρσκαηνπξγηθέο εξγαζίεο, θνπθψκαηα αινπκίληα, ρξσκαηηζκνί, κεηαιιηθή θαηαζθεπή, 

ζηδεξνθαηαζθεπέο, επηθαιχςεηο κε πάλει, ζηδεξνθαηαζθεπέο φςεσλ, μεξά δφκεζε, 

etalbond, ηνπνζέηεζε ζεκάησλ, θαζαξηφηεηεο,  

 

Ξεξηβάιινλ ρώξνο 

 Δθζθαθέο, επηρψζεηο, ακκνράιηθν, 3Α, αζθαιηφζηξσζε, θπθινθνξηαθή ζχλδεζε 

θφκβνπ. 
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Ζιεθηξνκεραλνινγηθέο εξγαζίεο 

 Ζιεθηξνινγηθέο εγθαηαζηάζεηο, θσηηζκφο, δίθηπν χδξεπζεο- απνρέηεπζεο, 

δίθηπν θαπζίκσλ, αληιίεο πγξψλ θαπζίκσλ, ζπζηήκαηα απηνκαηηζκψλ, βνεζεηηθφο 

εμνπιηζκφο, θσηηζκφο πεξηβάιινληνο ρψξνπ, ππξφζβεζε, ππξαλίρλεπζε, 

εγθαηάζηαζε θιηκαηηζκνχ, εγθαηάζηαζε δχν αλειθπζηήξσλ απηνθηλήησλ ηξηψλ 

ζηάζεσλ, δίθηπν πεπηεζκέλνπ αέξα. 

 

 

ΞΟΑΡΖΟΗΝ ΘΑΡΔΟΗΛΖΠ 

Πεξηβάιισλ ρψξνο  : 2.000m² 

ηαζκφο δηαλνκήο πγξψλ θαπζίκσλ : 575m² 

Θαηάζηεκα : 172m² 

Πιπληήξην ηνχλει : 100m² 

 

Αλέγεξζε Ξξαηεξίνπ γξώλ Θαπζίκσλ κε Ξεξίθξαμε Ρύπνπ Ιεπθήο Δηθόλαο 

 

Νηθνδνκηθέο εξγαζίεο 

 Δθζθαθέο, επηρψζεηο, θξάζπεδα, πεξίθξαμε, δάπεδα θπθινθνξίαο, 

ειαηνιαζπνζπιιέθηεο, δεμακελέο, απνξξνθεηηθφο θαη ζεπηηθφο βφζξνο, εξγαζίεο 

νπιηζκέλνπ ζθπξνδέκαηνο, κνλψζεηο, ρσκαηνπξγηθέο εξγαζίεο, θνπθψκαηα 

αινπκίληα, ρξσκαηηζκνί, κεηαιιηθή θαηαζθεπή, ζηδεξνθαηαζθεπέο, επηθαιχςεηο κε 

πάλει, ζηδεξνθαηαζθεπέο φςεσλ, μεξά δφκεζε, etalbond, ηνπνζέηεζε ζεκάησλ, 

θαζαξηφηεηεο. 

 

Ξεξηβάιινλ ρώξνο 

 Δθζθαθέο, επηρψζεηο, ακκνράιηθν, 3Α, αζθαιηφζηξσζε, θπθινθνξηαθή ζχλδεζε 

θφκβνπ. 

 

Ζιεθηξνκεραλνινγηθέο εξγαζίεο 

 Ζιεθηξνινγηθέο εγθαηαζηάζεηο, θσηηζκφο, δίθηπν χδξεπζεο - απνρέηεπζεο, 

δίθηπν θαπζίκσλ, αληιίεο πγξψλ θαπζίκσλ, ζπζηήκαηα απηνκαηηζκψλ, βνεζεηηθφο 

εμνπιηζκφο, θσηηζκφο πεξηβάιινληνο ρψξνπ θαη θφκβνπ, ππξφζβεζε, εγθαηάζηαζε 

θιηκαηηζκνχ, απνκαθξπζκέλε πιήξσζε δεμακελήο θαπζίκσλ, δίθηπν πεπηεζκέλνπ 

αέξα, θινγνπαγίδεο, ζχζηεκα αλάθηεζεο αηκψλ, ζεκειηαθή γείσζε. 

 

 

ΞΟΑΡΖΟΗΝ ΘΑΠΡΝΟΗΑΠ 

Πεξηβάιισλ ρψξνο : 6.500m² 

Θαηάζηεκα : 355m² 

ηέγαζηξα αληιηψλ : 300 m² 

 

Αλέγεξζε Ξξαηεξίνπ γξώλ Θαπζίκσλ 

 

Νηθνδνκηθέο εξγαζίεο 

 Δθζθαθέο, επηρψζεηο, δεμακελέο θαπζίκσλ, απνξξνθεηηθφο θαη ζεπηηθφο βφζξνο, 

εξγαζίεο νπιηζκέλνπ ζθπξνδέκαηνο, κνλψζεηο, ρσκαηνπξγηθέο εξγαζίεο, θνπθψκαηα 

αινπκηλίνπ, παινπίλαθεο, επηζηξψζεηο δαπέδσλ κε πιαθίδηα, ρξσκαηηζκνί, κεηαιιηθή 

θαηαζθεπή, ζηδεξνθαηαζθεπέο, επηθαιχςεηο κε πάλει, μεξά δφκεζε, etalbond, είδε 

πγηεηλήο, ηνπνζέηεζε ζεκάησλ.  

 

Ξεξηβάιινλ ρώξνο 
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 Δθζθαθέο, δίθηπα απνρέηεπζεο θαη χδξεπζεο, επηρψζεηο κε ακκνράιηθν θαη 3Α, 

θξάζπεδα, αζθαιηφζηξσζε, βηνκεραληθά δάπεδα θπθινθνξίαο, ζηακπσηφ δάπεδν, 

θπθινθνξηαθή ζχλδεζε θφκβνπ. 

 

Ζιεθηξνκεραλνινγηθέο εξγαζίεο 

 Ζιεθηξνινγηθέο εγθαηαζηάζεηο, θσηηζκφο, δίθηπν θαπζίκσλ, αληιίεο πγξψλ 

θαπζίκσλ, ζπζηήκαηα απηνκαηηζκψλ, βνεζεηηθφο εμνπιηζκφο, θσηηζκφο 

πεξηβάιινληνο ρψξνπ, ππξφζβεζε, ππξαλίρλεπζε, εγθαηάζηαζε θιηκαηηζκνχ, 

εγθαηάζηαζε πγξαεξίνπ, δίθηπν πεπηεζκέλνπ αέξα. 

 

 

ΓΗΙΗΠΡΖΟΗΝ – ΘΔΠΠΑΙΝΛΗΘΖ  

 

Κεραλνινγηθέο εξγαζίεο 

 

Γίθηπα ζσιελώζεσλ 

 χλδεζε θαηάζιηςεο C102 κε γξακκή πξνο R106, θαζαξηζκφο ζσιελψζεσλ ζηηο 

δηαζηαπξψζεηο ηνπ δηπιηζηεξίνπ, εξγαζίεο ζηε γξακκή Ζ2S04, εξγαζία ηνπνζέηεζεο 

αλακνλψλ ζην θχθισκα ηνπ Σ101, εγθαηάζηαζε βαλψλ, θαηαζθεπή ηνπ δηθηχνπ 

ζπκππθλσκάησλ ηνπ δηπιηζηεξίνπ, ηξνθνδνζία πδξνγφλνπ ζην δηπιηζηήξην απφ ην 

εξγνζηάζην θαπζηηθψλ θαη ρισξίνπ, ζχλδεζε θαηάζιηςεο Ρ108 κε είζνδν Σ-160, 

ζχλδεζε θαηάζιηςεο C102 κε γξακκή πξνο C106, αληηθαηάζηαζε ηκεκάησλ 

ζσιελψζεσλ θαηά ηελ γεληθή ζπληήξεζε, θαηαζθεπή ζπιιεθηψλ απνζηξάγγηζεο 

ειαησδψλ, απνθαηάζηαζε ζσιελψζεσλ ζηηο δεμακελέο ΣΘ- 1041 θαη ΣΘ- 1042, 

ζπληήξεζε βαλψλ αλαγέλλεζεο ηνπ θαηαιχηε θαηά ηελ γεληθή ζπληήξεζε. 

 

Δξγαζίεο ζηηο δεμακελέο 

 Ογθνκέηξεζε θπιηλδξηθήο δεμακελήο ΣΘ- 846, επηζθεπή ξσγκψλ δνρείνπ ΣΘ- 

50, εθαξκνγή 13 θνριηψλ κπαξψλ ππζκέλσλ, ζηνπο ππζκέλεο ησλ cells, άλνηγκα 

ηνπ πχξγνπ Σ-5, άδεηαζκα, packing, έιεγρνο, γέκηζκα, άλνηγκα θαη θαζαξηζκφο ησλ 

δνρείσλ θαηά ηελ γεληθή ζπληήξεζε, επηζεψξεζε πνδαξηθψλ ζθαηξηθψλ δεμακελψλ 

816- 817. 

 

Πηδεξνθαηαζθεπέο 

 Παηάξηα ζηα δνρεία εκεξήζηαο απνζήθεπζεο ζην εξγνζηάζην PVC, θηγθιηδψκαηα, 

νηθίζθνο αινπκηλίνπ. 

 

Γηάθνξεο θαηαζθεπέο 

 Θαηαζθεπή θαη αληηθαηάζηαζε ηκήκαηνο αεξαγσγψλ ζηνλ θάησ φξνθν ησλ cells, 

εξγαζίεο ζην ζχζηεκα θιηκαηηζκνχ ηνπ θηηξίνπ δηνίθεζεο, πιαηθφξκα γηα ην δνρείν 

κεξθαπηάλεο, θαηαζθεπή απαγσγέα θαπζαεξίσλ ηνπ ρεκείνπ, απνμήισζε 

αεξνθψδσλα βελδίλεο ζην ΣΣL. 

 

Γεληθή ζπληήξεζε θαη επηζθεπή ηνπ πύξγνπ ςύμεο 

 
Ζιεθηξνινγηθέο εξγαζίεο 

 Ζιεθηξνινγηθέο εξγαζίεο γηα θφξησζε βελδηλψλ, αληηθαηάζηαζε ζηεξηγκάησλ 

ειεθηξνινγηθψλ ζσιήλσλ, εγθαηάζηαζε ειεθηξηθψλ γξακκψλ, θηλεηήξσλ, 

ηεξκαηηθνχ ελδνεπηθνηλσλίαο θαη ζπληήξεζε ειεθηξηθψλ εγθαηαζηάζεσλ ζηελ 

πεξηνρή απνβιήησλ ηεο ΔΘΤΙ, επηζήκαλζε θαισδίσλ κεηαμχ πηλάθσλ. 

 

 

ΘΑΡΑΠΘΔΖ ΘΡΗΟΗΝ ΓΟΑΦΔΗΥΛ - ΘΔΠΠΑΙΝΛΗΘΖ  
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Πεξηβάιινλ ρψξνο: 2.100m2 

Θηίξην: 3 φξνθνη απφ 262m2 

 

Νηθνδνκηθέο εξγαζίεο 

 Δξγαζίεο νπιηζκέλνπ ζθπξνδέκαηνο, κνλψζεηο, δάπεδα κε πιαθίδηα, 

ρσκαηνπξγηθέο εξγαζίεο, ςεπδνξνθέο, θνπθψκαηα αινπκίληα, ρξσκαηηζκνί, 

κεηαιιηθή θαηαζθεπή, ζηδεξνθαηαζθεπέο, επηθαιχςεηο κε πάλει, θαηαζθεπή ΗΛΟΥ 

θνππαζηήο, ζηδεξνθαηαζθεπέο φςεσλ, θιηκαθνζηάζην, μεξά δφκεζε (γπςνζαλίδεο, 

ηζηκεληνζαλίδεο), etalbond. 

 

Ξεξηβάιινλ ρώξνο 

 Δθζθαθέο, επηρψζεηο, ακκνράιηθν, 3Α, αζθαιηφζηξσζε, πιάθεο πεδνδξνκίνπ, 

θαηαζθεπή ξάκπαο. 

 

Ζιεθηξνκεραλνινγηθέο εξγαζίεο 

 Ζιεθηξνινγηθέο εγθαηαζηάζεηο, θσηηζκφο, δίθηπν χδξεπζεο- απνρέηεπζεο, 

θσηηζκφο πεξηβάιινληνο ρψξνπ, ππξφζβεζε, ππξαλίρλεπζε, εγθαηάζηαζε 

θιηκαηηζκνχ, θάκεξεο αζθαιείαο, αζζελή ξεχκαηα, Data- Voice. 

ΔΙΒΗΑΙ Α.Δ. (ΔΟΓΝΠΡΑΠΗΝ ΔΞΔΜΔΟΓΑΠΗΑΠ ΑΙΝΚΗΛΗΝ)  

Λ. ΠΑΛΡΑ – ΘΗΙΘΗΠ 

 

Δπέθηαζε βηνκεραληθνύ θηηξίνπ θαη πξνζζήθε απνζεθεπηηθνύ ρώξνπ 

εκβαδνύ 1500m² 

 

Νηθνδνκηθέο εξγαζίεο 

 Υσκαηνπξγηθέο εξγαζίεο, ζεκειίσζε απφ νπιηζκέλν ζθπξφδεκα, κεηαιιηθφο 

ζθειεηφο, ζηδεξνθαηαζθεπέο ζηήξημεο γεξαλνγέθπξαο, βηνκεραληθφ δάπεδν, 

ηνηρνπνηίεο, επηθαιχςεηο νξνθήο κε ιακαξίλα βακκέλε, πδξνξξνέο, κεηαιιηθέο 

βηνκεραληθέο ζχξεο βαξέσο ηχπνπ, βαθέο. 

ΔΙΒΗΕ Α.Δ. (ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΒΗΝΚΖΣΑΛΗΑ ΕΥΝΡΟΝΦΥΛ) 

ΘΝΚΝΡΖΛΖ 

 

Ιεβεηνζηάζην  

 Αηκνιέβεηαο 8.000kgr, απνζθιεξπληέο, δεμακελή ζπκππθλσκάησλ, 

ζεξκνδνρείν, δεμακελή καδνχη 20m³, απηνκαηηζκνί, ζπιιέθηεο, αηκνθξάθηεο, 

αηκνπαγίδεο, αζθαιηζηηθά, ζσιελψζεηο, κνλψζεηο δηθηχσλ - δεμακελψλ, 

ζηδεξνθαηαζθεπέο, ειεθηξνινγηθά.  

ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΔΡΑΗΟΗΑ ΑΜΗΝΞΝΗΖΠΖΠ ΑΛΑΘΘΙΥΠΖΠ Α.Δ. (ΔΔΑΑ) 

 

ΘΔΛΡΟΝ ΓΗΑΙΝΓΖΠ ΑΛΑΘΘΙΥΠΗΚΥΛ ΙΗΘΥΛ (ΘΓΑ) ΔΙΔΠΗΛΑΠ - 
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ΑΘΖΛΑ 

 

Ξξνκήζεηα θαη Δγθαηάζηαζε Ππζηήκαηνο Δμαεξηζκνύ 

 
Ζιεθηξνκεραλνινγηθέο εξγαζίεο 

 Πξνκήζεηα θαη εγθαηάζηαζε αληιίαο ζεξκφηεηαο θαη ζχλδεζή ηεο κε δχν 

θιηκαηηζηηθέο κνλάδεο νη νπνίεο κέζσ δηθηχνπ αεξαγσγψλ θιηκαηίδνπλ ηνπο ρψξνπο 

δηαινγήο. 

 Πξνκήζεηα θαη εγθαηάζηαζε ζπζηήκαηνο πδξνλέθσζεο γηα ηελ παγίδεπζε θαη 

θαηαηνληζκφ ηεο ζθφλεο, κε παξάιιειε ξχζκηζε ηεο πγξαζίαο ηνπ ρψξνπ. 

 Πξνκήζεηα θαη εγθαηάζηαζε ξπζκηδφκελσλ αλεκηζηήξσλ πξνζαγσγήο λσπνχ 

αέξα γηα ηελ απψζεζε ηεο δπζνζκίαο. 

 Πξνκήζεηα θαη ηνπνζέηεζε ζπζηήκαηνο θηιηξνκνλάδαο θαη δηθηχνπ αεξαγσγψλ 

γηα ηελ αλαξξφθεζε θαη θαηαθξάηεζε ηεο ζθφλεο απφ ηα δχν θφζθηλα. 

 

 

ΘΔΛΡΟΑ ΓΗΑΙΝΓΖΠ ΑΛΑΘΘΙΥΠΗΚΥΛ ΙΗΘΥΛ (ΘΓΑ) ΘΔΟΘΟΑΠ, 

ΘΑΟΓΗΡΠΑΠ & ΘΑΙΑΚΑΡΑΠ 

 

Θαηαζθεπή ππξάληνρεο βαθήο 

 

Οη εξγαζίεο έιαβαλ κέξνο ζε ιεηηνπξγνχζεο κνλάδεο θαη πεξηειάκβαλαλ: 

 

 επηκειεκέλν θαζαξηζκφ ησλ ζηδεξνθαηαζθεπψλ, 

 αγξίεκα ηεο ππάξρνπζαο βαθήο θαη εθαξκνγή ηεο ππξάληνρεο βαθήο ζε πάρε 

πνπ νξίδνληαη απφ ηνλ πξνκεζεπηή ηνπ ππξάληνρνπ ρξψκαηνο θαη εγθξίλνληαη απφ 

ηηο θαηά ηφπνπο ππξνζβεζηηθέο ππεξεζίεο. 

 

 

ΘΔΛΡΟΝ ΓΗΑΙΝΓΖΠ ΑΛΑΘΘΙΥΠΗΚΥΛ ΙΗΘΥΛ (ΘΓΑ) 

ΑΙΔΜΑΛΓΟΝΞΝΙΖΠ  

 

Ξξνκήζεηα θαη Δγθαηάζηαζε Ππζηήκαηνο Δμαεξηζκνύ 

 
Ζιεθηξνκεραλνινγηθέο εξγαζίεο 

 
 εγθαηάζηαζε ζπζηήκαηνο θιηκαηηζκνχ-εμαεξηζκνχ ζηηο θακπίλεο δηαινγήο 

απνηεινχκελν απφ αληιία ζεξκφηεηαο θαη θεληξηθέο θιηκαηηζηηθέο κνλάδεο ,δίθηπν 

αεξαγσγψλ, ζηφκηα θαη κνλψζεηο,  

 εγθαηάζηαζε αλεκηζηήξσλ εμαεξηζκνχ ειεγρφκελσλ απφ inverters,  

 εγθαηάζηαζε ζπζηήκαηνο ζπγθξάηεζεο ζθφλεο (θηιηξνκνλάδαο) απνηεινχκελν 

απφ θίιηξν, αλεκηζηήξα, δίθηπν αεξαγσγψλ, ρνάλεο αλαξξφθεζεο θαη dumpers, 

 εγθαηάζηαζε ζπζηήκαηνο πδξνλέθσζεο γηα ηελ ζπγθξάηεζε ζθφλεο θαη 

απφζκεζεο,  

 λένο ειεθηξνινγηθφο πηλάθαο 

 

 

 

 

ΘΔΛΡΟΝ ΓΗΑΙΝΓΖΠ ΑΛΑΘΘΙΥΠΗΚΥΛ ΙΗΘΥΛ (ΘΓΑ) ΘΑΟΓΗΡΠΑΠ  

  

Ξξνκήζεηα θαη Δγθαηάζηαζε Ππζηήκαηνο Ξπξόζβεζεο 
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Ζιεθηξνκεραλνινγηθέο εξγαζίεο 

 
 ππξνζβεζηηθφ ζπγθξφηεκα, δίθηπν θαηαηνληζκνχ θαηεγνξίαο κεγάινπ θηλδχλνπ, 

δίθηπν ππξνζβεζηηθψλ θσιηψλ, εγθαηάζηαζε λέσλ δεμακελψλ ππξφζβεζεο, 

κνλψζεηο ζσιελψζεσλ. 

 

Ξξνκήζεηα θαη Δγθαηάζηαζε Ππζηήκαηνο Δμαεξηζκνύ 

 
Νηθνδνκηθέο εξγαζίεο 

 θαηαζθεπή θακπίλσλ δηαινγήο & πξνδηαινγήο αλαθπθιψζηκσλ πιηθψλ 

 

Ζιεθηξνκεραλνινγηθέο εξγαζίεο 

 εμαεξηζκφο εξγνζηαζίνπ, ηνπνζέηεζε θίιηξσλ ελεξγνχ άλζξαθα, ζχζηεκα 

θιηκαηηζκνχ θακπίλσλ δηαινγήο & πξνδηαινγήο, εγθαηάζηαζε λένπ ειεθηξνινγηθνχ 

πίλαθα θαη ππνπηλάθσλ, εγθαηάζηαζε ειεθηξνινγηθψλ ζραξψλ, θαισδηψζεηο, 

ππξαλίρλεπζε θακπίλσλ δηαινγήο & πξνδηαινγήο, εγθαηάζηαζε λέσλ θσηηζηηθψλ 

ζσκάησλ θαη θσηηζκνχ αζθαιείαο. 

 

 

ΘΔΛΡΟΝ ΓΗΑΙΝΓΖΠ ΑΛΑΘΘΙΥΠΗΚΥΛ ΙΗΘΥΛ (ΘΓΑ) ΖΟΑΘΙΔΗΝ  

  

Ξξνκήζεηα θαη Δγθαηάζηαζε Δπέθηαζεο Ξπξόζβεζεο - Ππζηήκαηνο 

Θαηαηνληζκνύ 

 

Κεραλνινγηθέο εξγαζίεο 

 

 Ππξνζβεζηηθφ ζπγθξφηεκα, δίθηπν θαηαηνληζκνχ θαηεγνξίαο κεγάινπ θηλδχλνπ, 

δίθηπν ππξνζβεζηηθψλ θσιηψλ, εγθαηάζηαζε λέσλ δεμακελψλ ππξφζβεζεο, 

κνλψζεηο ζσιελψζεσλ, δηθηπν δνθηκήο ππξνζβεζηηθνχ. 

 

Ζιεθηξνινγηθέο εξγαζίεο 

 

 Πίλαθαο ζπλαγεξκνχ, λέα παξνρή αληιηνζηαζίνπ θαη ππξνζβεζηηθνχ 

ζπγθξνηήκαηνο, πίλαθαο θαη θαισδηψζεηο αληιηνζηαζίνπ, πίλαθαο ππξνζβεζηηθνχ 

ζπγθξνηήκαηνο, ζχλδεζε βαλψλ πεηαινχδαο θαη πηεδνζηαηψλ. 

ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΔΡΑΗΟΔΗΑ ΔΚΦΗΑΙΥΠΔΥΠ Α.Δ. (COCA – COLA) 

ΘΔΠΠΑΙΝΛΗΘΖ 

Κεραλνινγηθέο εξγαζίεο 

 

Γίθηπα ζσιελώζεσλ γξακκήο ΑΚΗΡΑ 

 Αηκνχ, ζπκππθλσκάησλ, ππξφζβεζεο, καιαθνχ λεξνχ, ζθιεξνχ λεξνχ, CO2, 

θαπζηηθήο ζφδαο, πιπληεξίνπ θηαιψλ κε ζπλνδεία, κνλψζεηο. 

 Γίθηπα αηκνχ θαη απηνκαηηζκνί εληφο ηνπ WATER TREΑTMENT. 

 

Γεμακελή ζπκππθλσκάησλ 

 

Θιηκαηηζκόο γξαθείσλ 
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Θαηαζθεπή κεραλεκάησλ 

 Κεραληζκφο θηιηξαξίζκαηνο αέξα πεξηβάιινληνο, θπζεηήξεο ζεξκνχ αέξα 

θηαιψλ ζηα εξγνζηάζηα Θεζζαινλίθεο, Πάηξαο, Ρφδνπ θαη Θέξθπξαο. 

 

Δξγαζίεο ζηα ξάθηα επώαζεο ηεο ΑΚΗΡΑ 

 

Πηδεξνθαηαζθεπέο 

 Παηάξηα, θηγθιηδψκαηα αζθαιείαο ζηηο κεηαθνξηθέο ηαηλίεο θηαιψλ θαη θηβσηίσλ, 

ζηεξίγκαηα δηθηχσλ ζσιελψζεσλ. 

 

Ζιεθηξνινγηθέο εξγαζίεο 

 Γεληθέο ειεθηξνινγηθέο εξγαζίεο θσηηζκνχ θαη θίλεζεο. 

 

Δγθαηάζηαζε λένπ ςπρξνζηαζίνπ 

 Σνπνζέηεζε λένπ ςχθηε 200 RT, αλαθαηαζθεπή - επαλαηνπνζέηεζε 

ππαξρφλησλ ηεζζάξσλ ςπθηψλ ( 60RT ν θαζέλαο ), δνρείν αδξαλείαο, ελαιιάθηεο, 

θπθινθνξεηέο, βάλεο, ζπιιέθηεο, ζσιελψζεηο, κνλψζεηο, γεληθφο πίλαθαο ηζρχνο 

θαη απηνκαηηζκνχ, θαισδηψζεηο, εζράξεο, ζηδεξνθαηαζθεπέο ζηήξημεο, γέθπξα, 

ππφζηεγν. 

 

 

 ΔΟΓΑΠΗΔΠ ΔΞΗΠΘΔΖΠ ΠΡΖΛ ΝΟΝΦΖ ΡΖΠ ΑΞΝΘΖΘΖΠ ΡΝ ΔΟΓΝΠΡΑΠΗΝ  

Δπηθάλεηα νξνθήο: 700m2 

 

Νηθνδνκηθέο εξγαζίεο 

 Θαηαζθεπή ζεξκνυγξνκφλσζεο ζηελ νξνθή θηηξίνπ απφ πξνθαηαζθεπαζκέλα 

ζηνηρεία ζθπξνδεκάησλ ηξαπεδνεηδνχο δηαηνκήο κε ειαζηηθή κεκβξάλε EPDM θαη 

πιάθεο δηνγθσκέλεο πνιπζηεξίλεο (θειηδφι) EPS 150,  αληηθαηάζηαζε θχιισλ 

ηξαπεδνεηδνχο ιακαξίλαο θαη πνιπεζηεξηθψλ, ηνπνζέηεζε αζθαιηφπαλνπ κε ςεθίδα 

ζην δψκα θηηξίνπ απφ ζθπξφδεκα. 

 

ΔΙΙΖΛΗΘΝΠ ΝΟΓΑΛΗΠΚΝΠ ΡΝΟΗΠΚΝ (Δ.Ν.Ρ.) 

ΘΔΠΠΑΙΝΛΗΘΖ 

 

Αλαθαηαζθεπή ησλ λέσλ αηζνπζώλ δηδαζθαιίαο ζηε ζρνιή μελαγώλ 

Θεζζαινλίθεο. 

 

Νηθνδνκηθέο εξγαζίεο 

 Γηακφξθσζε ρψξνπ κε ρσξίζκαηα γπςνζαλίδαο, βαθέο, θνπθψκαηα αινπκηλίνπ, 

ςεπδνξνθέο. 

 

Ζιεθηξνκεραλνινγηθέο εξγαζίεο 

 Ζιεθηξνινγηθή εγθαηάζηαζε (θσηηζκφο, ξεπκαηνδφηεο). 

ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΦΑΛΡΝΟΓΗΑ Α.Δ. 
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ΓΗΑΛΛΗΡΠΑ 

Κειέηε ζπζηήκαηνο ππξαλίρλεπζεο- ππξόζβεζεο 

ΔΚΞΝΟΗΘΖ ΡΟΑΞΔΕΑ  

ΘΔΠΠΑΙΝΛΗΘΖ 

 

ΘΑΡΑΠΡΖΚΑ ΒΝΡΠΖ 

Θαηάζηεκα: 250m2  

Τπφγεην: 400m2 

 

ΘΑΡΑΠΡΖΚΑ ΓΟΑΓΝΚΖ 

Θαηάζηεκα: 700m2  

Τπφγεην: 400m2 

 

Αλαθαίληζε θαηαζηεκάησλ 

 

Νηθνδνκηθέο εξγαζίεο 

Δπηζηξψζεηο δαπέδσλ κε πιαθίδηα, εζσηεξηθά μχιηλεο ζχξεο θνηλέο πξεζαξηζηέο θαη 

κεηαιιηθέο ππξάληνρεο, εζσηεξηθά ρσξίζκαηα απφ γπςνζαλίδα θαη αινπκίλην, 

ρξσκαηηζκνί  εζσηεξηθά, θαηαζθεπή νξνθήο απφ κεηαιιηθέο πιάθεο θαη γπςνζαλίδα, 

ζηεγαλψζεηο, πάγθνο θνπδίλαο, είδε πγηεηλήο & θξνπλνπνηίαο, εζσηεξηθά ρσξίζκαηα 

αινπκηλίνπ κε θξχζηαιια.  

 

Ζιεθηξνκεραλνινγηθέο εξγαζίεο 

Θαηαζθεπή δηθηχνπ χδξεπζεο θαη απνρέηεπζεο, εγθαηάζηαζε ζπζηήκαηνο 

εμαεξηζκνχ θαη πξνζαγσγήο λσπνχ αέξα, εγθαηάζηαζε θιηκαηηζκνχ (ζχζηεκα VRV), 

πιήξεο ειεθηξνινγηθή εγθαηάζηαζε, δνκεκέλε θαισδίσζε δηθηχνπ επηθνηλσληψλ 

θαη Ζ/Τ, εγθαηάζηαζε ζπζηήκαηνο ππξαλίρλεπζεο, θαισδίσζε ζπζηεκάησλ 

ζπλαγεξκνχ, CCTV. 

9ε ΔΦΝΟΗΑ ΒΕΑΛΡΗΛΥΛ ΑΟΣΑΗΝΡΖΡΥΛ 

ΘΔΠΠΑΙΝΛΗΘΖ 

Ζιεθηξνινγηθέο εξγαζίεο 

 Δηδηθφο θσηηζκφο αηζνπζψλ εθζεκάησλ ζηνλ ΙΔΘΝ ΞΟΓΝ. 

 Δηδηθφο θσηηζκφο θξχπηεο ΑΓΗΝ ΓΖΚΖΡΟΗΝ. 

 Δηδηθφο θσηηζκφο θαη ειεθηξνινγηθέο εγθαηαζηάζεηο κλεκείνπ ΟΝΡΝΛΡΑΠ. 

 Δηδηθφο θσηηζκφο ζην κλεκείν ΚΞΔΕΔΠΡΔΛΗ θαη ειεθηξνινγηθέο εγθαηαζηάζεηο. 

ΖΙΔΘΡΟΝΛΗΘΖ Α.Δ. 

 

ΘΑΡΑΠΡΖΚΑ ΠΡΑΟΝΞΝΙΖΠ – ΘΔΠΠΑΙΝΛΗΘΖ  

Πεξηβάιινλ ρψξνο : 1.700m2 

Θαηάζηεκα : 3.000m2 
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Θαηαζθεπή θαηαζηήκαηνο 

 

Νηθνδνκηθέο εξγαζίεο 

 Θαζαηξέζεηο, εξγαζίεο νπιηζκέλνπ ζθπξνδέκαηνο, κνλψζεηο, δάπεδα κε πιαθίδηα, 

ρσκαηνπξγηθέο εξγαζίεο, ςεπδνξνθέο, θνπθψκαηα, αινπκηλνθαηαζθεπέο, 

ρξσκαηηζκνί, κεηαιιηθή θαηαζθεπή, ζηδεξνθαηαζθεπέο, επηθαιχςεηο κε πάλει, 

θαηαζθεπή θνππαζηήο, κφλσζε EPDM, ζηδεξνθαηαζθεπέο φςεσλ, θιηκαθνζηάζην. 

 

Ξεξηβάιινλ ρώξνο 

 Αζθαιηφζηξσζε, βηνκεραληθφ δάπεδν, πιάθεο πεδνδξνκίνπ, θαηαζθεπή ξάκπαο. 

 

Ζιεθηξνκεραλνινγηθέο εξγαζίεο 

 Ζιεθηξνινγηθέο εγθαηαζηάζεηο, θσηηζκφο, δίθηπν χδξεπζεο - απνρέηεπζεο, 

θιηκαηηζκφο, θσηηζκφο πεξηβάιινληνο ρψξνπ, ππξφζβεζε, ππξαλίρλεπζε, 

εγθαηάζηαζε θιηκαηηζκνχ, εγθαηάζηαζε δνξπθνξηθψλ θαη ζπκβαηηθψλ ζπζηεκάησλ 

ηειεφξαζεο. 

 

 

ΘΑΡΑΠΡΖΚΑ ΠΡΑΟΝΞΝΙΖΠ – ΘΔΠΠΑΙΝΛΗΘΖ  

Ηζφγεην: 1.350m2 

Τπφγεην: 1.350m2 

 

Αλαθαίληζε θαηαζηήκαηνο  
 
Νηθνδνκηθέο εξγαζίεο 

 Θαζαηξέζεηο θαη απνκάθξπλζε ησλ πιηθψλ, επελδχζεηο ηνίρσλ θαη θαηαζθεπή 

δηαρσξηζηηθψλ απφ γπςνζαλίδα, θαηαζθεπή ςεπδνξνθψλ απφ γπςνζαλίδα ζε 

θπθιηθφ ζρήκα κε δηάκεηξν 7,60 κ. αλαξηεκέλσλ απφ ηελ νξνθή απφ εηδηθέο 

κεηαιιηθέο θαηαζθεπέο, δηάζηξσζε ηνπ δαπέδνπ κε κνθέηα, θαηαζθεπή δηαθαλνχο 

θξεαηίνπ αλειθπζηήξα απφ κεηαιιηθφ ζθειεηφ κε επέλδπζε απφ παινπίλαθεο triplex 

8+8 mm, βαθή ησλ λέσλ θαηαζθεπψλ θαη ησλ ππφινηπσλ ρψξσλ κε θαηλνχξγηεο 

απνρξψζεηο πνπ δηακνξθψλνπλ ην λέν χθνο ηνπ θαηαζηήκαηνο, θαηαζθεπή 

ζπκπιεξσκαηηθνχ κεηαιιηθνχ ζθειεηνχ, επέλδπζε ηεο πξφζνςεο κε 

ηζηκεληνζαλίδα, βαθή ηεο πξφζνςεο θαη ηνπνζέηεζε ησλ λέσλ δηαθξηηηθψλ ηνπ 

θαηαζηήκαηνο ζε εηδηθέο κεηαιιηθέο βάζεηο. 

 
Ζιεθηξνκεραλνινγηθέο εξγαζίεο 

 Απνμήισζε ηνπ παιαηνχ θσηηζκνχ θαη ηνπνζέηεζε λένπ ζηηο παιηέο θαη λέεο 

ςεπδνξνθέο θαη ζε θαηλνχξγηεο θαηαζθεπέο πνπ αλαξηήζεθαλ απφ ηελ νξνθή, 

θαηαζθεπή λέσλ δηθηχσλ αζζελψλ θαη ηζρπξψλ ξεπκάησλ γηα ππνζηήξημε ηεο 

ιεηηνπξγίαο ησλ πξντφλησλ ηνπ θαηαζηήκαηνο ζηηο λέεο ηνπο ζέζεηο. 

 

 

ΘΑΡΑΠΡΖΚΑ ΜΑΛΘΖΠ   

Θαηάζηεκα : 1.470m2 

 

Θαηαζθεπή ζεξκνύ θειύθνπο ηνπ θαηαζηήκαηνο ζην Δκπνξηθό Ξάξθν 

Flamingo Retail Park 

 

Νηθνδνκηθέο εξγαζίεο 
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 Γάπεδα κε πιαθίδηα, ςεπδνξνθέο θαη θαηαζθεπέο απφ γπςνζαλίδα, ρξσκαηηζκνί, 

ζηδεξνθαηαζθεπέο, επελδχζεηο ηνίρσλ κε πιαθίδηα, μχιηλεο ζχξεο, μχιηλα έπηπια, 

επελδχζεηο δαπέδνπ κε κνθέηα. 

 

 

Ζιεθηξνκεραλνινγηθέο εξγαζίεο 

 Ζιεθηξνινγηθέο εγθαηαζηάζεηο ηζρπξψλ θαη αζζελψλ ξεπκάησλ, θσηηζκφο, 

δίθηπν χδξεπζεο - απνρέηεπζεο, εγθαηάζηαζε θιηκαηηζκνχ, ππξαλίρλεπζε, 

εγθαηάζηαζε δνξπθνξηθψλ θαη ζπκβαηηθψλ ζπζηεκάησλ ηειεφξαζεο, εγθαηάζηαζε 

θαισδηψζεσλ ζπλαγεξκνχ – CCTV  , εγθαηάζηαζε ζπζηήκαηνο Public Address. 

 

ΖΣΝΡΔΣΛΗΘΖ Α.Δ. (ΘΑΡΑΠΡΖΚΑΡΑ ΔΗΓΥΛ ΔΜΖΙΔΘΡΟΗΠΚΝ) 

ΘΔΠΠΑΙΝΛΗΘΖ 

 

Γηακόξθσζε εζσηεξηθνύ ρώξνπ θαηαζηήκαηνο εκβαδνύ 600m² 

 

Νηθνδνκηθέο εξγαζίεο 

 πκπιεξσκαηηθέο ηνηρνπνηίεο, κεηαιιηθφ παηάξη, ζθάια, θηγθιηδψκαηα, 

νξζνκαξκαξψζεηο, επηζηξψζεηο δαπέδσλ κε κάξκαξα θαη πιαθίδηα, θνπθψκαηα 

αινπκηλίνπ, παινπίλαθεο, ςεπδνξνθέο, ρσξίζκαηα γπςνζαλίδαο, μπινπξγηθά 

(πφξηεο, εξκάξηα, πάγθνη, μχιηλεο επελδχζεηο), δηακφξθσζε φςεο (αλνμείδσηεο 

θαηαζθεπέο), δηακφξθσζε πξνζεθψλ, ηειερεηξηδφκελα ξνιά αζθαιείαο. 

 

Ζιεθηξνκεραλνινγηθέο εξγαζίεο  

 Ζιεθηξνινγηθή εγθαηάζηαζε (θσηηζκφο, ξεπκαηνδφηεο, πίλαθεο, ηειεθσληθφ 

δίθηπν), πδξαπιηθή εγθαηάζηαζε, ζχζηεκα ςχμεο- ζέξκαλζεο θαη εμαεξηζκνχ 

(αλεκηζηήξεο, αληιίεο ζέξκαλζεο, αεξαγσγνί), αλειθπζηήξαο εκπνξεπκάησλ, 

θσηεηλή επηγξαθή. 

GOOD YEAR ΔΙΙΑΠ Α.Β.Δ.Δ. 

ΒΗ.ΞΔ ΘΔΠΠΑΙΝΛΗΘΖΠ 

Κεραλνπξγηθέο εξγαζίεο 

 Κεραλήκαηα GUMSTRIPPER KL- ME- 3018, GUMSTRIPPER SPECIAL KL- ME- 

3019, WINDER, κεηαθνξηθέο ηαηλίεο θαη θαξφηζηα, απνμήισζε, επηζθεπή θαη 

επαλαηνπνζέηεζε δηαθφξσλ εμαξηεκάησλ κεραλεκάησλ. 

 

Κεραλνινγηθέο εξγαζίεο 

 Κεηαηξνπή φισλ ησλ πξεζψλ ησλ εξγνζηαζίνπ ζε ιεηηνπξγία κε άδσην, 

ζχλδεζε κε δίθηπα αηκνχ, πεπηεζκέλνπ αέξα πςειήο θαη ρακειήο πίεζεο, λεξψλ 

ςχμεο ησλ θαινππηψλ, θαζψο θαη θαηαζθεπή φισλ ησλ απηνκαηηζκψλ.  

 

Γνρεία πςειήο πίεζεο γεξαλνγέθπξαο, δεμακελή λεξνύ 20m³ θαη 

ζεξπαληίλεο. 

 

Πηδεξνθαηαζθεπέο 
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 Παηάξηα θαη βάζεηο κεραλεκάησλ. 

 

Ζιεθηξνινγηθέο εξγαζίεο 

 Κεηαηξνπέο ειεθηξνινγηθψλ πηλάθσλ πξεζψλ, απνινγηζηηθέο ειεθηξνινγηθέο 

εξγαζίεο, ηειεθσληθφ δίθηπν. 

GOODY’S – ΝΚΗΙΝΠ VIVARTIA 

 

ΘΑΡΑΠΡΖΚΑ ΔΞΗ ΡΥΛ ΝΓΥΛ ΡΠΗΚΗΠΘΖ & ΒΔΛΗΕΔΙΝ - ΘΔΠΠΑΙΝΛΗΘΖ   

 

Γηαηεξεηέν θηίξην 

Γηακόξθσζε θαηαζηήκαηνο 700m² - εγθαηαζηάζεηο 

 

Νηθνδνκηθέο εξγαζίεο 

 Θαζαηξέζεηο, δηαλνίμεηο νπψλ, ζηαηηθή ελίζρπζε θηηξίνπ κε εθηνμεπφκελν 

ζθπξφδεκα, ζθπξνδεηήζεηο, ηνηρνπνηίεο, επηρξίζκαηα, επηρξίζκαηα νξνθψλ θαη 

ζηχισλ κε εθηνμεπφκελν ζθπξφδεκα, επελδχζεηο κε γπςνζαλίδα, ςεπδνξνθέο, 

βαθέο, επηζηξψζεηο δαπέδσλ, γχςηλα δηαθνζκεηηθά, πφξηεο, πφξηεο ππξαζθάιεηαο, 

εμσηεξηθά μχιηλα θνπθψκαηα, εμσηεξηθέο μχιηλεο πφξηεο κε αλεκνθξάθηε, 

καξκαξηθέο εξγαζίεο, μχιηλα δάπεδα, μπιεπελδχζεηο, θνππαζηέο, είδε πγηεηλήο, 

δηακφξθσζε πεδνδξνκίνπ. 

Κεηαιιηθέο θαηαζθεπέο 

 Κεηαιιηθφ παηάξη, ζθάια, κεηαιιηθέο επελδχζεηο, Salad bar, Counter. 

 

Ζιεθηξνκεραλνινγηθέο εξγαζίεο 

 Αλειθπζηήξαο, πδξαπιηθή εγθαηάζηαζε (χδξεπζε, απνζθιήξπλζε, ζχλδεζε κε 

δίθηπν), απνρέηεπζε, ειεθηξνινγηθή εγθαηάζηαζε (γεληθφο θαη εηδηθφο θσηηζκφο, 

θσηεηλέο επηγξαθέο, εηδηθφο θσηηζκφο φςεο, ξεπκαηνδφηεο, παξνρέο κεραλεκάησλ, 

παξνρέο ςπγείσλ, πίλαθεο), αζζελή ξεχκαηα (ηειέθσλα, ζπλαγεξκφο, ηειενξάζεηο, 

ερεηηθέο εγθαηαζηάζεηο, ππξαλίρλεπζε), εηδηθφ δίθηπν ππξαζθάιεηαο θνπδίλαο, 

ζχζηεκα ςχμεο- ζέξκαλζεο θαη εμαεξηζκνχ (αλεκηζηήξεο, αληιίεο ζεξκφηεηαο, 

αεξαγσγνί ειεθηξνζηαζηηθά βακκέλνη). 

GREENFOOD ΑΒΔΔ - ΝΚΗΙΝΠ ΓΔΙΡΑ / VIVARTIA 

ΒΗ.ΞΔ ΘΔΠΠΑΙΝΛΗΘΖΠ 

 

Βηνκεραληθή κνλάδα επεμεξγαζίαο ηξνθίκσλ εκβαδνύ 3.360m2, κε γξαθεία 

500m2, ππόγεην 950m2 θαη πεξηβάιινληα ρώξν 9.000m2 

 

Νηθνδνκηθέο εξγαζίεο- Ξεξηβάιινλ ρώξνο 

 Γηακφξθσζε πεξηβάιινληνο ρψξνπ - εθζθαθέο, επηρψζεηο, ζθπξνδέκαηα, 

ζηδεξνθαηαζθεπή θηηξίνπ, κεηαιιηθά ζηέγαζηξα, επηθάιπςε - ηνηρνπνηίεο κε panels 

εηδηθά ζηεξηγκέλσλ γηα δηακφξθσζε ρψξσλ ςπγείσλ κε απαίηεζε γηα πνιχ πςειέο 

πξνδηαγξαθέο ζεξκνκφλσζεο. Γάπεδα, πιαθίδηα δαπέδσλ, ηνηρνπνηίεο, γπςνζαλίδεο, 

επέλδπζε κε ηνπβιάθη, ζχξεο εκπνξεπκάησλ- ππξαζθάιεηαο - απνζεθψλ, 

θνπθψκαηα αινπκηλίνπ, επελδχζεηο ETALBOND, πφξηεο γξαθείσλ, πδξαπιηθά, 
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απνρέηεπζε, πγξνκνλψζεηο - ζηεγαλνπνηήζεηο, θξάζπεδα, πεξηθξάμεηο (ηχπνπ 

ΛΑΣΟ). 

 

Ζιεθηξνκεραλνινγηθέο εξγαζίεο 

 Ύδξεπζε γξαθείσλ, ειηαθφο ζεξκνζίθσλαο, απνρέηεπζε γξαθείσλ - ππνγείνπ, 

ζσιελψζεηο πξνο θεληξηθή απνρέηεπζε, απνξξνθεηηθφο βφζξνο, είδε πγηεηλήο 

(ληπηήξεο, κπαηαξίεο, ιεθάλεο, θαδαλάθηα, καξκάξηλνη θαη μχιηλνη πάγθνη, 

θαζξέθηεο), πγξνκνλψζεηο - ζηεγαλνπνηήζεηο, ζχζηεκα ςχμεο - ζέξκαλζεο, δίθηπν 

νκβξίσλ. 

I.K. ΒΔΙΙΗΓΖΠ ΓΖΚΝΠΗΝΓΟΑΦΗΘΝΠ ΝΟΓΑΛΗΠΚΝΠ Β. ΔΙΙΑΓΝΠ Α.Δ.  

(ΔΦΖΚΔΟΗΓΔΠ ΚΑΘΔΓΝΛΗΑ & ΘΔΠΠΑΙΝΛΗΘΖ) 

ΘΔΠΠΑΙΝΛΗΘΖ 

 

Κεηαθνξά ησλ γξαθείσλ δηνίθεζεο από ηελ νδό Ρζηκηζθή ζηελ νδό 

Κνλαζηεξίνπ ζε ρώξν 500m² 

 

Νηθνδνκηθέο εξγαζίεο 

 Υσξίζκαηα αινπκηλίνπ, θνπθψκαηα αινπκηλίνπ, ςεπδνξνθή, δάπεδα, 

μπινπξγηθέο εξγαζίεο, βαθέο. 

 

Ζιεθηξνκεραλνινγηθέο εξγαζίεο 

 Ζιεθηξνινγηθή εγθαηάζηαζε γξαθείσλ (θσηηζκφο, ξεπκαηνδφηεο, πίλαθεο, 

ηειεθσληθφ δίθηπν, δίθηπν DATA), δίθηπν ζέξκαλζεο. 

ΗΝΛΗΘΖ Α.Δ.Γ.Α.  (ΑΠΦΑΙΗΠΡΗΘΖ ΔΡΑΗΟΗΑ) 

ΘΔΠΠΑΙΝΛΗΘΖ 

Γηακόξθσζε γξαθείσλ 

 

Νηθνδνκηθέο εξγαζίεο 

 Υσξίζκαηα αινπκηλίνπ, θνπθψκαηα αινπκηλίνπ, παινπίλαθεο, μχιηλν ρψξηζκα, 

πφξηα αζθαιείαο, ηξίςηκν- γπάιηζκα παηψκαηνο, κνθέηα, βαθέο. 

 

Ζιεθηξνκεραλνινγηθέο εξγαζίεο 

 Ζιεθηξνινγηθή εγθαηάζηαζε (θσηηζκφο, ξεπκαηνδφηεο, πίλαθεο, ηειεθσληθφ 

δίθηπν), θιηκαηηζκφο κε split units. 

ΗΝΛΗΘΖ ΡΟΑΞΔΕΑ  

ΘΑΡΑΠΡΖΚΑ ΓΗΑΛΛΗΡΠΥΛ  

Λέν θαηάζηεκα εκβαδνχ 500m2 

 

KATAΠΡΖΚΑ ΔΓΛΑΡΗΑΠ ΘΔΠΠΑΙΝΛΗΘΖΠ 

Αλαθαίληζε θαηαζηήκαηνο εκβαδνχ 350m2 
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ΘΑΡΑΠΡΖΚΑ ΘΑΙΙΝΛΖΠ ΚΡΗΙΖΛΖΠ  

 Αλαθαίληζε θαηαζηήκαηνο εκβαδνχ 200m2 

 

Νηθνδνκηθέο εξγαζίεο 

 Θαζαηξέζεηο, νπηνπιηλζνδνκέο, ζθπξνδέκαηα, ζεξκνκνλψζεηο, επηρξίζκαηα, 

βαθέο, επηζηξψζεηο δαπέδσλ κε κάξκαξα θαη πιαθίδηα, νξζνκαξκαξψζεηο, 

κεηαιιηθέο δηαθνζκεηηθέο θαηαζθεπέο, θνπθψκαηα αινπκηλίνπ- παινπίλαθεο 

(φςεσλ), δηαθνζκεηηθά θαιχκκαηα αινπκηλίνπ φςεσλ, κεηαιιηθέο ζθάιεο, κεηαιιηθφ 

παηάξη, θηγθιηδψκαηα, μπινπξγηθά (πφξηεο, ζθαινπάηηα, εξκάξηα, αλζνδνρεία), 

μχιηλεο επελδχζεηο, γχςηλα, ςεπδνξνθέο, ρσξίζκαηα απφ γπςνζαλίδα, 

αλεκνθξάθηεο, παιφζπξεο securit, είδε πγηεηλήο. 

 

Ζιεθηξνκεραλνινγηθέο εξγαζίεο 

 Τδξαπιηθή εγθαηάζηαζε, απνρέηεπζε, ειεθηξνινγηθή εγθαηάζηαζε (θσηηζκφο- 

ξεπκαηνδφηεο- πίλαθεο), ηειεθσληθή εγθαηάζηαζε, εγθαηάζηαζε DATA, ΑΣΚ, 

ζχζηεκα ζπλαγεξκνχ- αζθαιείαο (CCTV- camera- video), ζχζηεκα ππξαζθαιείαο, 

ζχζηεκα ςχμεο- ζέξκαλζεο θαη εμαεξηζκνχ (αλεκηζηήξεο, αληιίεο ζεξκφηεηαο, 

αεξαγσγνί) 

 

ΘΑΡΑΠΡΖΚΑ Η. ΓΟΑΓΝΚΖ - ΘΔΠΠΑΙΝΛΗΘΖ 

 

Πύζηεκα θιηκαηηζκνύ 

 Δπέθηαζε θεληξηθνχ ζπζηήκαηνο θιηκαηηζκνχ κε ηνπνζέηεζε αεξφςπθηνπ ςχθηε 

30 RT, θαηαζθεπή ςπρξνζηαζίνπ, κεηαηξνπέο ππαξρφλησλ δηθηχσλ, 

ζηδεξνθαηαζθεπέο, ειεθηξνινγηθέο εξγαζίεο ςπρξνζηαζίνπ, ηξνπνπνίεζε γεληθνχ 

πίλαθα ππνθαηαζηήκαηνο, πίλαθα ρεηξηζκνχ. 

 

JOY CLUB ΣΟΖΠΡΝΠ ΛΗΘΝΙΑΝ Α.Δ. (ΒΗΝΚΖΣΑΛΗΑ ΔΛΓΚΑΡΥΛ) 

ΘΔΠΠΑΙΝΛΗΘΖ 

Πύζηεκα θιηκαηηζκνύ 

 Τγξφςπθηνο ςχθηεο, πχξγνο ςχμεσο, ςπρξνζηάζην, fan coils, δίθηπν 

ζσιελψζεσλ, κνλψζεηο. 

ΘΑΤΖΠ - ΒΑΟΓΑΠ Α.Δ. (ΜΔΛΝΓΝΣΔΗΑ ΘΑΤΖΠ) 

ΘΔΠΠΑΙΝΛΗΘΖ 

Κεραλνινγηθέο εξγαζίεο 

 
Ιεβεηνζηάζην 

 Ιέβεηεο ζεξκνχ λεξνχ, δεμακελή πεηξειαίνπ, απνζθιεξπληέο, ζπιιέθηεο, 

απηνκαηηζκνί, θπθινθνξεηέο, βάλεο, δνρεία δηαζηνιήο, αζθαιηζηηθά, δίθηπα 

ζσιελψζεσλ, κνλψζεηο. 

 

Πύζηεκα παξαγσγήο δεζηνύ λεξνύ κέζσ πιαθνεηδώλ ελαιιαθηώλ 
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Σεκηθόο θαζαξηζκόο κπόηιεξ 

 

Ξπξνζβεζηηθό δίθηπν 

 πγθξφηεκα, (Ζ/Θ 65ΖΡ θαη Π/Θ 80ΖΡ) δίθηπν ππξφζβεζεο κε SPRINGLERS, 

αλαθαηαζθεπή παιαηνχ δηθηχνπ ππξφζβεζεο κε ππξνζβεζηηθέο θσιηέο. 

 

Γίθηπα ζσιελώζεσλ 

 Θεληξηθφ δίθηπν θιηκαηηζκνχ, αλαθαηαζθεπή δηθηχσλ δεζηνχ λεξνχ θαη θξχνπ 

λεξνχ. 

 

Πηδεξνθαηαζθεπέο 

 Βάζεηο δεμακελψλ, κπφηιεξ, ελαιιαθηψλ, ζπιιεθηψλ, ζηεξίγκαηα δηθηχσλ. 

 

Ζιεθηξνινγηθέο εξγαζίεο 

 πληήξεζε ππνζηαζκνχ, πίλαθεο θαη θαισδηψζεηο ιεβεηνζηαζίνπ, δίθηπν 

ππξαλίρλεπζεο. 

ΘΗΘΗΕΑΠ Α.Δ.Β.Δ. (ΒΗΝΚΖΣΑΛΗΑ ΕΚΑΟΗΘΥΛ ΚΔΙΗΠΠΑ) 

ΙΑΟΗΠΑ 

Ιεβεηνζηάζην 

 Γχν ιέβεηεο ππέξζεξκνπ λεξνχ 2.800.000kcal/hr θαη 1.500.000kcal/hr 

αληίζηνηρα, ζπιιέθηεο παξαιιειηζκνχ, αηκνθξάθηεο, αζθαιηζηηθά, δίθηπα 

ζσιελψζεσλ, κνλψζεηο, ειεθηξνινγηθφο πίλαθαο. 

 χζηεκα δηαλνκήο ππέξζεξκνπ λεξνχ κε δίδπκα αληιεηηθά ζπγθξνηήκαηα θαη 

ηνπο θαηάιιεινπο ζπιιέθηεο (θεληξηθά δίθηπα). 

 

Απνζθιήξπλζε - αληίζηξνθε όζκσζε 

 Αλαθαηαζθεπή δίδπκνπ αληιεηηθνχ ζπγθξνηήκαηνο ηξνθνδνζίαο ιεβήησλ κε 

λεξφ αληίζηξνθεο φζκσζεο. 

 Γχν δίδπκα ζπζηήκαηα απνζθιεξπληψλ πιήξσο απηνκαηνπνηεκέλα. 

 χζηεκα αληίζηξνθεο φζκσζεο. 

 Αλνμείδσηε δεμακελή 2m³. 

 

Θεληξηθά δίθηπα ζσιελώζεσλ 

 Γίθηπα ηξνθνδνζίαο έμη κεραλψλ θαηαζθεπήο καθαξνληψλ, κνλψζεηο. 

 

Δξγαζίεο ζηελ λέα κεραλή θαηαζθεπήο καθαξνληώλ BUHLER 

 χζηεκα δηαλνκήο ππέξζεξκνπ λεξνχ λέαο κεραλήο BUHLER (ηνπηθά δίθηπα 

κεραλήο) κέζσ ζπιιεθηψλ πξνζαγσγήο- επηζηξνθήο, αηκνθξαθηψλ, αληιηψλ, 

ξπζκηζηψλ, ζεξκνζηαηηθψλ βαλψλ θαη ινηπψλ εμαξηεκάησλ ζχκθσλα κε ηα ζρέδηα 

ηεο BUHLER. 

 Σνπηθά δίθηπα ζσιελψζεσλ ηξνθνδνζίαο κε ππέξζεξκν λεξφ θαη ςπρξφ λεξφ. 

 χζηεκα δηαλνκήο αηκνχ κέζσ αηκνγελλήηξηαο, αηκνθξαθηψλ, αλνμείδσηνπ 

δηθηχνπ ζσιελψζεσλ. 

 Κνλψζεηο δηθηχσλ ππέξζεξκνπ λεξνχ, αηκνχ θαη ςπρξνχ λεξνχ. 

 χζηεκα απαγσγήο πγξνχ αέξα κεραλήο κέζσ αλνμείδσησλ αεξαγσγψλ (AISI 

304) θαη θεληξηθνχ αλεκηζηήξα. 

 

Δξγαζίεο ζηελ ππάξρνπζα κεραλή θαηαζθεπήο καθαξνληώλ BRAIBANΡΗ 

 Απνμήισζε παιαηνχ ζπζηήκαηνο. 
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 Λέν ζχζηεκα δηαλνκήο ππέξζεξκνπ λεξνχ (ηνπηθά δίθηπα) κέζσ ζπιιεθηψλ 

πξνζαγσγήο- επηζηξνθήο, αηκνθξαθηψλ θαη ινηπψλ εμαξηεκάησλ. 

 Γίθηπα ζσιελψζεσλ κε ππέξζεξκν λεξφ θαη ςπρξφ λεξφ, κνλψζεηο απηψλ. 

 

Δξγαζίεο πνπ αθνξνύλ ηελ ππάξρνπζα κεραλή θαηαζθεπήο θηδέ  

  Όπσο κεραλήο BRAIBANΣI. 

 

ΔΞΔΘΡΑΠΖ ΔΓΘΑΡΑΠΡΑΠΖΠ 

 

Δπέθηαζε ιεβεηνζηαζίνπ 

 Απνμήισζε ππάξρνληνο ιέβεηα, 1.500.000kcal/hr, απνμήισζε φινπ ηνπ 

ιεβεηνζηαζίνπ, ηνπνζέηεζε λένπ ιέβεηα 2.800.000kcal/hr. 

 Λέν ζχζηεκα δηαλνκήο ππέξζεξκνπ λεξνχ γηα επηά κεραλέο θαηαζθεπήο 

καθαξνληψλ κε δίδπκα αληιεηηθά ζπγθξνηήκαηα θαη ηνπο θαηάιιεινπο ζπιιέθηεο 

(θεληξηθά δίθηπα). 

 Γνρείν δηαζηνιήο ππέξζεξκνπ λεξνχ 12m³ κε ηνπο θαηάιιεινπο απηνκαηηζκνχο 

ιεηηνπξγίαο. 

 Κπφηιεξ παξαγσγήο ζεξκνχ λεξνχ. 

 Αλνμείδσηνο ελαιιάθηεο παξαγσγήο αηκνχ κέζσ ππέξζεξκνπ λεξνχ γηα ηελ 

ηξνθνδνζία ησλ κεραλψλ BUHLER, ζπλνιηθήο παξαγσγήο αηκνχ 80 kgr/hr. 

 Γεμακελή καδνχη 50m³ θαη δεμακελή εκεξεζίαο θαηαλάισζεο καδνχη 5m³. 

 Γίθηπα καδνχη απφ δεμακελή 50m³ ζε εκεξήζηα θαηαλάισζε.  

 Λέα δίθηπα ζσιελψζεσλ ππέξζεξκνπ λεξνχ παξαιιειηζκνχ ιεβήησλ θαη 

ζχλδεζεο κε ζχζηεκα δηαλνκήο. 

 Κνλψζεηο δηθηχσλ, δεμακελψλ κπφηιεξ. 

 

Δξγαζίεο πνπ αθνξνύλ ηηο λέεο κεραλέο παξαζθεπήο θνθηώλ καθαξνληώλ 

BUHLER, καθξώλ καθαξνληώλ BRAIBANΡI, θηδέ. 

 χζηεκα δηαλνκήο ππέξζεξκνπ λεξνχ (ηνπηθά δίθηπα κεραλήο) κέζσ ζπιιεθηψλ 

πξνζαγσγήο- επηζηξνθήο, αηκνθξαθηψλ, αληιηψλ, ξπζκηζηψλ, ζεξκνζηαηηθψλ 

βαλψλ θαη ινηπψλ εμαξηεκάησλ ζχκθσλα κε ηα ζρέδηα ηεο BUHLER. 

 Σνπηθά δίθηπα ζσιελψζεσλ ηξνθνδνζίαο κε ππέξζεξκν λεξφ θαη ςπρξφ λεξφ, 

αλνμείδσην δίθηπν αηκνχ κέζσ ελαιιάθηε, κνλψζεηο.  

 χζηεκα απαγσγήο πγξνχ αέξα κεραλήο κέζσ αλνμείδσησλ αεξαγσγψλ (AISI 

304) θαη θεληξηθνχ αλεκηζηήξα. 

 

Θαηαζθεπή λένπ ςπρξνζηαζίνπ (παξαγσγή ςπρξνύ λεξνύ) 

 Απνμήισζε θαη κεηαθνξά ππαξρφλησλ κεραλεκάησλ ζε λέα ζέζε. 

 Λένο αεξφςπθηνο ςχθηεο 35 RT. 

 Γνρείν αδξαλείαο 5m³, δχν αλνμείδσηνη πιαθνεηδείο ελαιιάθηεο. 

 χζηεκα δηαλνκήο ςπρξνχ λεξνχ γηα έμη κεραλέο θαηαζθεπήο καθαξνληψλ κε 

δίδπκα αληιεηηθά ζπγθξνηήκαηα θαη ησλ θαηάιιεισλ ζπιιεθηψλ, ζχζηεκα 

αλαθπθινθνξίαο ςπρξνχ λεξνχ. 

 Γίθηπα ζσιελψζεσλ εληφο ηνπ ςπρξνζηαζίνπ. 

 Κνλψζεηο δηθηχσλ ζσιελψζεσλ, βαλψλ, αζθαιηζηηθψλ, βαιβίδσλ 

αληεπηζηξνθήο, ζεξκνζηαηηθψλ βαλψλ θαη ινηπψλ εμαξηεκάησλ. 

 Κνλψζεηο δηθηχσλ ζσιελψζεσλ- δνρείνπ αδξαλείαο. 

 

Ξπξνζβεζηηθό δίθηπν 

 Αλαθαηαζθεπή ζπγθξνηήκαηνο, δίθηπν ππξφζβεζεο ζην θηίξην δηαλνκήο 

εμσηεξηθνχ. 

 

Θέξκαλζε γξαθείσλ - παξαζύξσλ 
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 χζηεκα ζέξκαλζεο γξαθείσλ κε ηνπο θαηάιιεινπο ζπιιέθηεο πξνζαγσγήο- 

επηζηξνθήο, θπθινθνξεηέο, βάλεο θαη ινηπά εμαξηήκαηα, δίθηπα ζσιελψζεσλ 

ζέξκαλζεο παξαζχξσλ, κνλψζεηο. 

 

Πηδεξνθαηαζθεπέο 

 Βάζεηο κεραλεκάησλ, ζηεξίγκαηα θαη ππνζηειψκαηα δηθηχσλ, παηάξηα, ζθάια 

επίζθεςεο παηαξηψλ, κεηαιιηθφο ζθειεηφο λένπ ςπρξνζηαζίνπ θαη επελδχζεηο 

κεηαιιηθνχ ζθειεηνχ ςπρξνζηαζίνπ. 

ΘΗΘΖΠ Α.Β.Δ.Δ. (ΞΙΔΘΡΖΟΗΝ) 

ΘΔΠΠΑΙΝΛΗΘΖ 

 

Ιεβεηνζηάζην 

 Ιέβεηαο ζεξκνχ λεξνχ 600.000kcal/hr, αηκνιέβεηαο 500kgr/hr, 

απνζθιεξπληέο, δεμακελέο πεηξειαίνπ θαη ζπκππθλσκάησλ, ζπιιέθηεο αηκνχ- 

ζεξκνχ λεξνχ, αηκνθξάθηεο, αηκνπαγίδεο, βάλεο, θπθινθνξεηέο αζθαιηζηηθά, 

δνρεία δηαζηνιήο, δίθηπα ζσιελψζεσλ, κνλψζεηο δηθηχσλ- δεμακελψλ, πίλαθαο θαη 

ειεθηξνινγηθέο εξγαζίεο.  

 

Αεξηνζηάζην 

 Αεξνζπκπηεζηέο, ςχθηεο, θίιηξα, ζπιιέθηεο, δίθηπα ζσιελψζεσλ. 

 

Ξπξνζβεζηηθό δίθηπν 

 πγθξφηεκα (Ζ/Θ 50ΖΡ θαη Π/Θ 60ΖΡ), δίθηπν ππξφζβεζεο. 

 

Γίθηπα ζσιελώζεσλ 

 Θέξκαλζεο ρψξσλ παξαγσγήο κέζσ αεξφζεξκσλ, ζέξκαλζεο γξαθείσλ κέζσ 

θαινξηθέξ, πεπηεζκέλνπ αέξα, αηκνχ, ζπκππθλσκάησλ.  

 

Πηδεξνθαηαζθεπέο 

 Βάζεηο κεραλεκάησλ, ζηεξίγκαηα δηθηχσλ. 

Θ&Λ ΔΘΚΗΑΓΖΠ Α.Β.Δ. (ΓΔΥΟΓΗΘΑ ΦΑΟΚΑΘΑ)  

ΒΗ.ΞΔ ΘΔΠΠΑΙΝΛΗΘΖΠ 

Κεραλνινγηθέο εξγαζίεο 

 

Θαηαζθεπή αλνμείδσησλ θώλσλ επεμεξγαζίαο πξντόληνο 

 

Κνληάξηζκα λέαο κνλάδαο επεμεξγαζίαο θαη ζπζθεπαζίαο πξντόλησλ 

 Κεηαθνξά κεραλεκάησλ, ζηδεξνθαηαζθεπέο ζηήξημεο θαη ηνπνζέηεζε. 

 πκπιεξσκαηηθέο θαηαζθεπέο κεραλεκάησλ. 

 πζηήκαηα εμαεξηζκνχ κέζσ εηδηθψλ θίιηξσλ. 

 Παηάξηα πεξηθεξεηαθά ησλ κεραλεκάησλ, κεηαιιηθή ζθάια επίζθεςεο 

κεραλεκάησλ κε ηα αληίζηνηρα πιαηχζθαια ζπλνιηθνχ χςνπο 9m. 

 

Ξπξνζβεζηηθό δίθηπν 
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 πγθξφηεκα (Ζ/Θ 40ΖΡ θαη Π/Θ 45ΖΡ), δίθηπν ππξφζβεζεο. 

 

Ζιεθηξνινγηθέο εξγαζίεο 

 
πνζηαζκόο Κέζεο Ράζεο 400KVA 

 Κεηαζρεκαηηζηήο, θπςέιεο Κ.Σ., αληηζηάζκηζε ηζρχνο, παξαιιειηζκφο κε 

ππάξρνληα ππνζηαζκφ, πίλαθεο Υ.Σ., θαισδηψζεηο Κ.Σ. θαη Υ.Σ.  

 

Ζιεθηξνπαξαγσγά δεύγε 200KVA 

 Πιήξσο απηνκαηνπνηεκέλα κε φια ηα εμαξηήκαηα, δεμακελή πεηξειαίνπ, πεδίν 

ηζρχνο δηαθνπηψλ κε κνηέξ ηειερεηξηζκνχ γηα ηελ απηφκαηε κεηαγσγή ΓΔΖ- Ζ/Ε, 

ειεθηξνινγηθή εγθαηάζηαζε δεχγνπο- πεδίνπ κεηαγσγήο, ηξίγσλν γείσζεο. 

ΘΝΛΠΔΟΒΝΞΝΗΗΑ ΒΝΟΔΗΝ ΑΗΓΑΗΝ Α.Δ. 

 

ΔΟΓΝΠΡΑΠΗΝ ΒΗ.ΞΔ ΘΗΙΘΗΠ 

 

Κεραλνινγηθέο εξγαζίεο 

 
Πύζηεκα αηκνύ 

 Γχν αηκνιέβεηεο 4.000kgr/hr, απνζθιεξπληέο, δεμακελή ζπκππθλσκάησλ, 

ζπιιέθηεο αηκνχ, αηκνθξάθηεο, αηκνπαγίδεο, αζθαιηζηηθά, απηνκαηηζκνί, δίθηπν 

πγξαεξίνπ (LPG), δίθηπα ζσιελψζεσλ, κνλψζεηο δηθηχσλ- δεμακελήο. 

 

Πύζηεκα παξαγσγήο δεζηνύ λεξνύ ζέξκαλζεο γξαθείσλ 

 Δλαιιάθηεο αηκνχ- λεξνχ 500.000kcal/hr, ζπιιέθηεο, θπθινθνξεηέο, βάλεο, 

αηκνθξάθηεο, αηκνπαγίδα, ζεξκνζηαηηθή βάλα, δνρεία δηαζηνιήο, κνλψζεηο 

ζσιελψζεσλ- ελαιιάθηε, δίθηπα ζσιελψζεσλ αηκνχ, ζπκππθλσκάησλ. 

 

Πύζηεκα παξαγσγήο δεζηνύ λεξνύ πιύζεο ησλ ρώξσλ παξαγσγήο 

 Κπφηιεξ δεζηνχ λεξνχ 150.000kcal/hr, δίδπκν αληιεηηθφ ζπγθξφηεκα 20ΖΡ, 

ζπιιέθηεο, βάλεο, αληεπίζηξνθα, αζθαιηζηηθά, κνλψζεηο ζσιελψζεσλ- κπφηιεξ, 

δίθηπα ζσιελψζεσλ. 

 

Πύζηεκα ηξνθνδνζίαο κε θξύν λεξό εξγνζηαζίνπ 

 Αληιεηηθφ ζπγθξφηεκα 20ΖΡ. 

 

Ξπξνζβεζηηθό δίθηπν 

 πγθξφηεκα (Ζ/Θ 40ΖΡ θαη Π/Θ 45ΖΡ), δίθηπν ππξφζβεζεο.  

 

Πύζηεκα ηξνθνδνζίαο ιαδηνύ εξγαζηαζίνπ 

  Γεμακελέο ιαδηνχ απφ PVC, αληιεηηθφ ιαδηνχ, δίθηπν ζσιελψζεσλ. 

 

Πύζηεκα ςύμεο γξαθείσλ 

 Τδξφςπθηνο ςχθηεο 100RT, ςπρξνζηάζην, δίθηπν ζσιελψζεσλ. 

 

Γίθηπν πεπηεζκέλνπ αέξα 

 Αεξνζπκπηεζηέο, ςχθηεο, κεηαςχθηεο, θίιηξα θαη κεηαθίιηξα. 

 

Ρνπνζέηεζε κεραλεκάησλ εξγαζηαζίνπ 
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Γηάθνξεο θαηαζθεπέο 

 Γεξαλνγέθπξα 1500kgr θαη πεξηζηξεθφκελε γεξαλνγέθπξα 500kgr. 

 

Πηδεξνθαηαζθεπέο 

 Βάζεηο κεραλεκάησλ θαη ζηεξίγκαηα δηθηχσλ. 

 

Ζιεθηξνινγηθέο εξγαζίεο 

 
πνζηαζκόο Κέζεο Ράζεο 800KVA 

 Κεηαζρεκαηηζηήο, θπςέιεο Κ.Σ., γεληθφο πίλαθαο Υ.Σ., αληηζηάζκηζε ηζρχνο, 

θαισδηψζεηο, Κ.Σ. θαη Υ.Σ., ηξίγσλν γείσζεο. 

 

Ζιεθηξνπαξαγσγό δεύγνο 500KVA  

 Πιήξσο απηνκαηνπνηεκέλν κε φια ηα εμαξηήκαηα, δεμακελή πεηξειαίνπ, πεδίν 

ηζρχνο δηαθνπηψλ κε κνηέξ ηειερεηξηζκνχ γηα ηελ απηφκαηε κεηαγσγή ΓΔΖ- Ζ/Ε, 

ειεθηξνινγηθή εγθαηάζηαζε δεχγνπο- πεδίνπ κεηαγσγήο, ηξίγσλν γείσζεο. 

 

Ζιεθηξνινγηθή εγθαηάζηαζε θίλεζεο θαη θσηηζκνύ 

 Θαισδηψζεηο θσηηζκνχ εξγνζηαζίνπ- γξαθείσλ, ηζρχνο εξγνζηαζίνπ, 

απηνκαηηζκνί, ειεθηξνινγηθνί πίλαθεο ηζρχνο θαη απηνκαηηζκνχ εξγνζηαζίνπ- 

γξαθείσλ. 

 

Ζιεθηξνινγηθή εγθαηάζηαζε αζζελώλ ξεπκάησλ 

 χζηεκα ππξαλίρλεπζεο εξγνζηαζίνπ θαη γξαθείσλ, ηειεθσληθφ δίθηπν, δίθηπν 

DATA. 

 

Ζιεθηξνινγηθά βηνινγηθνύ 

 Ζιεθηξνινγηθέο εξγαζίεο ζην βηνινγηθφ θαζαξηζκφ, αλαθαηαζθεπή 

ειεθηξνινγηθνχ πίλαθα βηνινγηθνχ θαζαξηζκνχ. 

 

 

ΓΟΑΦΔΗΑ ΘΔΠΠΑΙΝΛΗΘΖΠ 

 

Θαηαζθεπή γξαθείσλ ζην Θαινρώξη εκβαδνύ 350m² 

 

Νηθνδνκηθέο εξγαζίεο 

 Γηαρσξηζηηθά γξαθείσλ απφ γπςνζαλίδα, μχιηλα θνπθψκαηα, θνπθψκαηα 

αινπκηλίνπ, βαθέο, κνθέηεο αληηειηαθέο πεξζίδεο, θσηεηλή επηγξαθή. 

 

Ζιεθηξνκεραλνινγηθέο εξγαζίεο 

 χζηεκα ζέξκαλζεο θαη θιηκαηηζκνχ κε fan coils θαη αεξφςπθην ςχθηε, 

ειεθηξνινγηθή εγθαηάζηαζε (θσηηζκφο – ξεπκαηνδφηεο - πίλαθεο), ηειεθσληθή 

εγθαηάζηαζε, εγθαηάζηαζε DATA. 

ΘΟΑΡΗΘΝ ΥΓΔΗΝ ΘΔΠΠΑΙΝΛΗΘΖΠ 

ΘΔΠΠΑΙΝΛΗΘΖ 

Γηαηεξεηέν θηίξην 

Αλακόξθσζε θεληξηθήο αίζνπζαο, εκβαδνύ 600m² 
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Νηθνδνκηθέο εξγαζίεο 

 Γηακφξθσζε θακαξηληψλ, θνπαγηέ, ηνπαιέηαο θακαξηληψλ (κε θαζαηξέζεηο, 

νπηνπιηλζνδνκέο, επηρξίζκαηα, βαθέο, γπςνζαλίδεο), βαθέο, αλαθαηαζθεπή 

γχςηλσλ δηαθνζκήζεσλ, μχιηλεο θαηαζθεπέο (κπαξ, πξνζήθε νξγάλσλ), 

αλαθαηαζθεπή ηνπαιεηψλ (κάξκαξα, καξκάξηλνη πάγθνη, είδε πγηεηλήο, θνπθψκαηα), 

ζπληήξεζε μχιηλσλ επηθαλεηψλ (θεληξηθέο ζχξεο, παξάζπξα, πεξηκεηξηθφ γθηζέ), 

μχιηλα δάπεδα, θαηαζθεπή λέαο θεληξηθήο ζθελήο. 

 

Ζιεθηξνκεραλνινγηθέο εξγαζίεο 

 Αλακφξθσζε ζπζηήκαηνο θσηηζκνχ (θσηηζκφο – ξεπκαηνδφηεο - πίλαθεο), 

ζχζηεκα ςχμεο-ζέξκαλζεο (θεληξηθή κνλάδα, fan coils, κνλάδεο νξνθήο). 

ΘΡΖΠΗΝΠ ΕΔΠ ΔΞΔ 

ΑΘΖΛΑ 

Θηίξην θαηαζηεκάησλ θαη γξαθείσλ εκβαδνύ 2600m2 

 

Νηθνδνκηθέο εξγαζίεο 

 

Ξεξηβάιινλ ρώξνο 

 Δθζθαθέο, εμπγίαλζε ζεκειίσλ, θαηαζθεπή ληξελάδ, αληηζηεξίμεηο ρσκάησλ κε 

εθηνμεπκέλν ζθπξφδεκα, επηρψζεηο, ζθπξνδέκαηα, ηνηρνπνηίεο, κφλσζε ππνγείνπ 

θαη δσκάησλ, επηρξίζκαηα, δάπεδα κε πιαθίδηα, καξκαξνζηξψζεηο, θνπθψκαηα, 

ρξσκαηηζκνί, θξάζπεδα, πιάθεο πεδνδξνκίνπ, ξάκπεο. 

 

Ζιεθηξνκεραλνινγηθέο εξγαζίεο 

 Απνρέηεπζε, ππξφζβεζε, ειεθηξνινγηθά, ειεθηξνινγηθά πεξηβάιινληνο ρψξνπ 

KNAUF ΓΤΝΞΝΗΗΑ ΑΒΔΔ 

Θαηαζθεπή απνζήθεο εκβαδνύ 3.000m2 

 

Θαηαζθεπή απνζήθεο 3.000m2 κε ζηδεξνθαηαζθεπή θαη πάλει, 

ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο ζεκειίσζεο, ηνπ δαπέδνπ θαη ηνπ θσηηζκνχ. 

ΙΑΚΑΞΙΑΠΡ Α.Δ. (ΒΗΝΚΖΣΑΛΗΑ ΞΙΑΠΡΗΘΥΛ ΔΗΓΥΛ) 

ΘΔΠΠΑΙΝΛΗΘΖ 

Ξπξνζβεζηηθό δίθηπν 

 πγθξφηεκα (Ζ/Θ 40ΖΡ θαη Π/Θ 45ΖΡ), δίθηπν ππξφζβεζεο. 

 

Γίθηπα ζσιελώζεσλ 

 Θέξκαλζεο, πεπηεζκέλνπ αέξα.  

 

Πύζηεκα ςύμεο λεξνύ κεραλώλ παξαγσγήο 
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 Αεξφςπθηνο ςχθηεο, δνρείν αδξαλείαο, αληιίεο, δίθηπν ζσιελψζεσλ. 

ΙΔΘΑ ΝΟΘΡΑ 

ΙΔΘΑΟΑ ΘΝΕΑΛΖΠ 

 

 Θαηαζθεπή ρσξίζκαηνο απφ ζηδεξνθαηαζθεπή θαη ιακαξίλα, δηακφξθσζε 

ξάκπαο, εξγαζίεο κφλσζεο θαη ζπληήξεζεο ζηελ νξνθή, παινπεηάζκαηα, απηφκαηεο 

πφξηεο. 

 Πξφζζεηνο εζσηεξηθφο θαη εμσηεξηθφο θσηηζκφο, εηδηθφ ζχζηεκα ζπλαγεξκνχ κε 

ξαληάξ. 

ΙΖΡΥ Α.Δ. (ΞΝΙΘΑΡΑΠΡΖΚΑΡΑ ΒΟΔΦΗΘΥΛ ΔΗΓΥΛ) 

 

 ΘΑΡΑΠΡΖΚΑΡΑ ΑΙΗΚΝ ΑΡΡΗΘΖΠ 

Θαηάζηεκα: 2.450m2 

Πεξηβάιισλ ρψξνο: 510η.κ. 
 

Δξγαζίεο αλαθαηαζθεπήο λένπ πνιπθαηαζηήκαηνο ΙΖΡΥ ζηνλ Άιηκν Αηηηθήο 
 

Νηθνδνκηθέο εξγαζίεο 

 Απνμειψζεηο, θαζαηξέζεηο, αδηαηάξαθηε θνπή, ζθπξνδεηήζεηο, κεηαιιηθέο 

θαηαζθεπέο, ηνηρνπνηία απφ νπηνπιηλζνδνκή, ζνβαηίζκαηα, γέκηζκα δαπέδσλ κε 

ειαθξνκπεηφ, ηνπνζέηεζε πιαθηδίσλ, ρσξίζκαηα απφ γπςνζαλίδα, ρξσκαηηζκνί, 

πφξηεο ππξάληνρεο, ςεπδνξνθέο, μπινπξγηθά, ξνιά, απηφκαηε πφξηα, αινπκίληα, 

πιάθεο πεδνδξνκίνπ, κνλψζεηο δψκαηνο, etalbond. 

 

Κεραλνινγηθέο εξγαζίεο 

 Τδξαπιηθέο εγθαηαζηάζεηο, χδξεπζε, απνρέηεπζε, θιηκαηηζκφο, αεξαγσγνί, 

ςπθηηθέο κνλάδεο, ερνπαγίδεο, ζχζηεκα VRV, κνλψζεηο, ζχζηεκα ππξφζβεζεο 

(απηφκαην ζχζηεκα θαηαηνληζκνχ χδαηνο springler, κφληκν πδξνδνηηθφ 

ππξνζβεζηηθφ δίθηπν), ερνπεηάζκαηα. 

Ζιεθηξνινγηθέο εγθαηαζηάζεηο 

 Θαισδηψζεηο, ζράξεο, θαλάιηα LEGRAND, πίλαθαο δηαλνκήο, θσηηζηηθά, 

θσηηζηηθά αζθαιείαο, ζχζηεκα ππξαλίρλεπζεο, αληρλεπηέο, θαισδηψζεηο, 

ηειεθσληθφ δίθηπν, θαισδηψζεηο, Rack, ζχζηεκα κεγαθσληθήο εγθαηάζηαζεο, 

θεληξηθφο εληζρπηήο, κεγάθσλα, θαισδηψζεηο, ειεθηξνπαξαγσγφ δεχγνο UPS, 

ζχζηεκα αζθαιείαο. 

 

 

 ΘΑΡΑΠΡΖΚΑΡΑ ΘΖΦΗΠΗΑΠ 

Θαηάζηεκα: 1.385m2 
 

Δξγαζίεο αλαθαηαζθεπήο  πνιπθαηαζηήκαηνο ΙΖΡΥ ζηελ Θεθηζηά Αηηηθήο 
 

Νηθνδνκηθέο εξγαζίεο 
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 Απνμειψζεηο, θαζαηξέζεηο, κεηαιιηθέο θαηαζθεπέο, ηνπνζέηεζε πιαθηδίσλ, 

ρσξίζκαηα απφ γπςνζαλίδα, ρξσκαηηζκνί, γπάιηλεο πφξηεο, παινπεηάζκαηα, 

ςεπδνξνθέο, απηφκαηε πφξηα, αινπκίληα, πιάθεο πεδνδξνκίνπ, κνλψζεηο δψκαηνο. 

 

Ζιεθηξνινγηθέο εγθαηαζηάζεηο 

 Θαισδηψζεηο, παξνρέο θσηηζκνχ, ζπληήξεζε δηθηχνπ. 

LIDL HELLAS & ΠΗΑ Δ.Δ. (ΞΔΟΑΓΝΟΑ ΡΟΝΦΗΚΥΛ) 

 

ΘΑΡΑΠΡΖΚΑ ΑΓΟΗΛΗΝ 

Πεξηβάιινλ ρψξνο: 4.800m2 

Θαηάζηεκα: 1.890m2 

 

ΘΑΡΑΠΡΖΚΑ ΑΙΔΜΑΛΓΟΔΗΑΠ 

Πεξηβάιισλ ρψξνο: 10.000m2 

Θαηάζηεκα: 1.350m2 

 

ΘΑΡΑΠΡΖΚΑ ΑΚΑΙΗΑΓΝΠ 

Πεξηβάιισλ ρψξνο: 8.000m2 

Θαηάζηεκα: 1.350m2 

 

ΘΑΡΑΠΡΖΚΑ ΑΟΓΝΠΡΝΙΗΝ 

Πεξηβάιισλ ρψξνο: 5.000m2 

Θαηάζηεκα: 1.200m2 

 

ΘΑΡΑΠΡΖΚΑ ΑΟΓΝΠ ΝΟΔΠΡΗΘΝ 

Πεξηβάιινλ ρψξνο: 7.500m2 

Θαηάζηεκα: 1.600m2 

 

ΘΑΡΑΠΡΖΚΑ ΑΟΓΟΝΞΝΙΖΠ- ΑΘΖΛΑ 

Γηψξνθν θαηάζηεκα: 2.100m² 

Τπφγεην παξθηλγθ: 2.500m² 

Πεξηβάιινλ ρψξνο: 3.000m² 

 

ΘΑΡΑΠΡΖΚΑ ΑΟΡΑΠ 

Πεξηβάιινλ ρψξνο: 7.700m2 

Θαηάζηεκα: 2.141m2 

 

ΘΑΡΑΠΡΖΚΑ ΑΠΞΟΝΒΑΙΡΑΠ 

Πεξηβάιινλ ρψξνο: 10.650m2 

Θαηάζηεκα: 1.550m2 

 

ΘΑΡΑΠΡΖΚΑ ΒΔΟΝΗΑΠ 

Πεξηβάιισλ ρψξνο: 5.000m2 

Θαηάζηεκα: 1.200m2 

 

ΘΑΡΑΠΡΖΚΑ ΓΟΑΚΑΠ 

Πεξηβάιισλ ρψξνο: 10.000m² 

Θαηάζηεκα: 1.600m² 
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ΘΑΡΑΠΡΖΚΑ ΖΓΝΚΔΛΗΡΠΑΠ 

Πεξηβάιινλ ρψξνο: 7.000m2 

Θαηάζηεκα: 1.400m2 

 

ΘΑΡΑΠΡΖΚΑ ΘΑΒΑΙΑΠ 

Πεξηβάιισλ ρψξνο: 4.500m² 

Θαηάζηεκα: 1.300m² 

 

ΘΑΡΑΠΡΖΚΑ ΘΑΙΑΚΑΡΑΠ 

Πεξηιακβάλεηαη θαη ε εθπφλεζε ησλ ζρεηηθψλ πνιενδνκηθψλ αδεηψλ. 

Πεξηβάιισλ ρψξνο: 8.000m2 

Θαηάζηεκα: 1.500m2 

 

ΘΑΡΑΠΡΖΚΑ ΘΑΟΓΗΡΠΑΠ 

Πεξηβάιινλ ρψξνο: 7.100m2 

Θαηάζηεκα: 1.840m2 

 

ΘΑΡΑΠΡΖΚΑ ΘΝΦΑΙΗΥΛ 

Πεξηβάιινλ ρψξνο: 5.200m2 

Θαηάζηεκα: 1.900m2 
 

ΘΑΡΑΠΡΖΚΑ ΘΞΑΟΗΠΠΗΑΠ 

Πεξηβάιισλ ρψξνο: 5.000m2 

Θαηάζηεκα: 1.400m2 
 

ΘΑΡΑΠΡΖΚΑ ΙΗΚΑΛΗΝ - ΘΔΠΠΑΙΝΛΗΘΖ 

Θαηάζηεκα: 1.200m2 
 

ΘΑΡΑΠΡΖΚΑ ΚΔΠΠΖΛΖΠ 

Πεξηβάιισλ ρψξνο: 4.000m2 

Θαηάζηεκα: 1.400m2 
 

ΘΑΡΑΠΡΖΚΑ ΚΝΛΑΠΡΖΟΗΝ 

Πεξηβάιινλ ρψξνο: 5.180m2 

Θαηάζηεκα: 2.140m2 
 

ΘΑΡΑΠΡΖΚΑ ΚΝΓΑΛΗΥΛ 

Πεξηβάιισλ ρψξνο: 5.000m² 

Θαηάζηεκα: 1.600m² 

 

ΘΑΡΑΠΡΖΚΑ ΞΟΔΒΔΕΑΠ 

Πεξηβάιινλ ρψξνο: 10.000m2 

Θαηάζηεκα: 1.400m2 

 

ΘΑΡΑΠΡΖΚΑ ΠΑΚΝ 

Πεξηβάιινλ ρψξνο: 4.920m2 

Θαηάζηεκα: 1.890m2 

 

ΘΑΡΑΠΡΖΚΑ ΠΑΛΡΝΟΗΛΖΠ 

Πεξηβάιινλ ρψξνο: 3.970m2 

Θαηάζηεκα: 1.270m2 

 

ΘΑΡΑΠΡΖΚΑ ΠΗΓΖΟΝΘΑΠΡΟΝ 
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Πεξηβάιινλ ρψξνο: 10.250m2 

Θαηάζηεκα: 1.600m2 

 

ΘΑΡΑΠΡΖΚΑ ΠΞΑΟΡΖΠ 

Πεξηβάιισλ ρψξνο: 5.000m² 

Θαηάζηεκα: 1.600m² 

 

ΘΑΡΑΠΡΖΚΑ ΠΡΑΟΝΞΝΙΖΠ ΘΔΠΠΑΙΝΛΗΘΖΠ 

Πεξηβάιινλ ρψξνο: 7.000m2 

Θαηάζηεκα: 2.100m2 

 

ΘΑΡΑΠΡΖΚΑ ΡΑΟΝ 

Πεξηβάιινλ ρψξνο: 6.800m2 

Θαηάζηεκα: 2.000m2 

 

ΘΑΡΑΠΡΖΚΑ ΦΑΟΠΑΙΥΛ 

Πεξηβάιισλ ρψξνο: 6.500m² 

Θαηάζηεκα: 1.300m² 

 

ΘΑΡΑΠΡΖΚΑ ΣΑΟΗΙΑΝ  

Θαηάζηεκα: 1.700m2 

 

ΘΑΡΑΠΡΖΚΑ ΥΟΑΗΝΘΑΠΡΟΝ - ΘΔΠΠΑΙΝΛΗΘΖΠ 

Πεξηβάιισλ ρψξνο: 6.000m² 

Θαηάζηεκα: 1.600m² 

 

ΘΑΡΑΠΡΖΚΑ ΓΑΙΑΡΑ 

Πεξηβάιισλ ρψξνο: 11.400m2 

Θαηάζηεκα: 1.288,68m2 

 

Νηθνδνκηθέο εξγαζίεο 

 Δθζθαθέο, ζθπξνδεηήζεηο, ηνηρνπνηίεο, επηρξίζκαηα, δαπεδνζηξψζεηο κε 

πιαθίδηα, θνπθψκαηα αινπκηλίνπ, κεηαιιηθέο ζχξεο, ςεπδνξνθέο, ζηδεξνθαηαζθεπή 

νξνθήο, πάλει πνιπνπξεζάλεο, κνλψζεηο δαπέδσλ, ζηεγαλψζεηο, θηγθιηδψκαηα, 

ζθάιεο, πάγθνη θνπδίλαο, βηνκεραληθφ δάπεδν, πδξνξξνέο κεηαιιηθέο. 

 

Ξεξηβάιινλ ρώξνο 

 Δπηρψζεηο 3Α, ηνηρία αληηζηήξημεο, θξάζπεδα, αζθαιηηθή επίζηξσζε, πιάθεο 

πεδνδξνκίνπ, βφζξνη, πεξίθξαμε. 

 

Ζιεθηξνκεραλνινγηθέο εξγαζίεο 

 Απνρέηεπζε, είδε πγηεηλήο, ειεθηξνινγηθή εγθαηάζηαζε θηηξίσλ (θσηηζκφο – 

ξεπκαηνδφηεο - πίλαθεο), ηειεθσληθφ δίθηπν, ππξαζθάιεηα, γεηψζεηο, απνρέηεπζε 

πεξηβάιινληνο ρψξνπ (θξεάηηα, ζσιελψζεηο), θσηηζκφο πεξηβάιινληνο ρψξνπ 

(ηζηνί, θαισδηψζεηο, θξεάηηα), ζχζηεκα ζέξκαλζεο - ςχμεο θαη αεξηζκνχ κε αληιίεο 

ζεξκφηεηνο θαη αεξαγσγνχο, ειεθηξνπαξαγσγφ δεχγνο. 

 

 

ΘΑΡΑΠΡΖΚΑ ΛΗΘΑΗΑΠ 

Πεξηβάιισλ ρψξνο: 1.710m2 

Θαηάζηεκα: 2.000m2 

 

Νηθνδνκηθέο εξγαζίεο 
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 Δθζθαθέο, ζθπξνδεηήζεηο, θαηαζθεπή καλδχσλ έγρπηνπ ζθπξνδέκαηνο, 

θαηαζθεπή καλδχσλ εθηνμεπκέλνπ ζθπξνδέκαηνο, ηνηρνπνηίεο, επηρξίζκαηα, 

δαπεδνζηξψζεηο κε πιαθίδηα, θνπθψκαηα αινπκηλίνπ, κεηαιιηθέο ζχξεο, 

ςεπδνξνθέο, ζηεγαλψζεηο, θηγθιηδψκαηα, ζθάιεο, πάγθνη θνπδίλαο, βηνκεραληθφ 

δάπεδν, πδξνξξνέο, πιαθίδηα ηνίρνπ, πιαθίδηα ζε ζθάιεο. 
 

Ξεξηβάιισλ ρώξνο 

 Δπηρψζεηο 3Α, θξάζπεδα, πιάθεο πεδνδξνκίνπ, απνρεηεπηηθφ δίθηην. 
 

Ζιεθηξνκεραλνινγηθέο εξγαζίεο 

 Απνρέηεπζε, είδε πγηεηλήο, ειεθηξνινγηθή εγθαηάζηαζε θηηξίσλ (θσηηζκφο – 

ξεπκαηνδφηεο - πίλαθεο), ηειεθσληθφ δίθηπν, ππξαζθάιεηα, γεηψζεηο, απνρέηεπζε 

πεξηβάιινληνο ρψξνπ (θξεάηηα, ζσιελψζεηο), ζχζηεκα ζέξκαλζεο - ςχμεο θαη 

αεξηζκνχ κε αληιίεο ζεξκφηεηνο θαη αεξαγσγνχο, ειεθηξνπαξαγσγφ δεχγνο. 

 

 

ΘΑΡΑΠΡΖΚΑ ΙΑΓΘΑΓΑ 

Δπηθάλεηα θαηαζηήκαηνο: 1.500m2 

Δπηθάλεηα νηθνπέδνπ: 7.000m2 

 

Δθζπγρξνληζκόο θαηαζηήκαηνο 

 

Δξγαζίεο ζηνπο εμσηεξηθνύο ρώξνπο: 

 Θαηαζθεπή θιεηζηνχ ρψξνπ εγθαηάζηαζεο ησλ ςπθηηθψλ κεραλεκάησλ κε 

πεξζίδεο βξνρήο, θαηαζθεπή αεξαγσγψλ ςπθηηθψλ κεραλεκάησλ, βαθή νιφθιεξνπ 

ηνπ θαηαζηήκαηνο εμσηεξηθά, θαηαζθεπή απνρεηεχζεσλ ςπγείσλ θαη νκβξίσλ 

πδάησλ, αλαθαηαζθεπή φισλ ησλ θξαζπέδσλ θαη ησλ πιαθψλ πεδνδξνκίνπ. 
 

Δξγαζίεο ζηνπο εζσηεξηθνύο ρώξνπο: 

 Αληηθαηάζηαζε παινπηλάθσλ θαη πξνζαιάκνπ εηζφδνπ κε λένπο ελεξγεηαθνχο, 

αληηθαηάζηαζε εηδψλ πγηεηλήο, βαθή νιφθιεξνπ ηνπ θαηαζηήκαηνο εζσηεξηθά, 

αληηθαηάζηαζε ςεπδνξνθψλ ζην ρψξν πψιεζεο, απνζήθεο θαη ζηνπο βνεζεηηθνχο 

ρψξνπο, μπινπξγηθέο εξγαζίεο (θνπδίλα, πξνζηαηεπηηθά θξνχζεο), πιήξεο 

αλαθαηαζθεπή ηεο θνπδίλαο θαη ησλ WC, ηνπνζέηεζε λέσλ πιαθηδίσλ ηνίρνπ ζηνλ 

ρψξν πψιεζεο. 

 

 

ΘΑΡΑΠΡΖΚΑ ΔΝΠΚΝ 

Δπηθάλεηα θαηαζηήκαηνο: 1.500m2 

Δπηθάλεηα νηθνπέδνπ: 8.400m2 

 

Δθζπγρξνληζκόο θαηαζηήκαηνο 

 

Δξγαζίεο ζηνπο εμσηεξηθνύο ρώξνπο: 

 Βαθή νιφθιεξνπ ηνπ θαηαζηήκαηνο εμσηεξηθά, θαηαζθεπή απνρεηεχζεσλ 

ςπγείσλ θαη νκβξίσλ πδάησλ, αλαθαηαζθεπή φισλ ησλ θξαζπέδσλ θαη ησλ πιαθψλ 

πεδνδξνκίνπ, θξεδάξηζκα θαη αζθαιηφζηξσζε ηνπ πάξθηλγθ, θαηαζθεπή λέσλ 

δηθηχσλ απνρέηεπζεο αθαζάξησλ θαη νκβξίσλ, θαηαζθεπή δηθηχσλ ηζρπξψλ θαη 

αζζελψλ ξεπκάησλ.  
 

Δξγαζίεο ζηνπο εζσηεξηθνύο ρώξνπο: 
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 Αληηθαηάζηαζε παινπηλάθσλ, παινζηαζίσλ θαη πξνζαιάκνπ εηζφδνπ κε λένπο 

ελεξγεηαθνχο, αληηθαηάζηαζε εηδψλ πγηεηλήο, βαθή νιφθιεξνπ ηνπ θαηαζηήκαηνο 

εζσηεξηθά, αληηθαηάζηαζε ςεπδνξνθψλ ζην ρψξν πψιεζεο, απνζήθεο θαη ζηνπο 

βνεζεηηθνχο ρψξνπο, μπινπξγηθέο εξγαζίεο (θνπδίλα, πξνζηαηεπηηθά θξνχζεο), 

πιήξεο αλαθαηαζθεπή ηεο θνπδίλαο θαη ησλ WC, ηνπνζέηεζε λέσλ πιαθηδίσλ ηνίρνπ 

ζηνλ ρψξν πψιεζεο θαη ζηα WC, αιιαγή φισλ ησλ ζπξψλ. 

 

 

ΘΑΡΑΠΡΖΚΑ ΞΙΑΗΑΠ 

Πεξηβάιινλ ρψξνο: 11.530m2 

Θαηάζηεκα: 1.470m2 

 

Rebranding θαηαζηήκαηνο ηεο ALDI ζε θαηάζηεκα ηεο LIDL 

 

Νηθνδνκηθέο εξγαζίεο 

 Βαθή νιφθιεξνπ ηνπ θαηαζηήκαηνο εζσηεξηθά, αληηθαηάζηαζε ςεπδνξνθψλ 

ζην ρψξν πψιεζεο θαη ζηνπο βνεζεηηθνχο ρψξνπο, μπινπξγηθέο εξγαζίεο (θνπδίλα, 

πξνζηαηεπηηθά θξνχζεο), πιήξεο αλαθαηαζθεπή ηεο θνπδίλαο, ηνπνζέηεζε λέσλ 

πιαθηδίσλ ηνίρνπ ζηνλ ρψξν πψιεζεο θαη ζηα WC, αιιαγή ζπξψλ 

 

Ξεξηβάιινλ ρώξνο 

 Βαθή νιφθιεξνπ ηνπ θαηαζηήκαηνο εμσηεξηθά, αλαθαηαζθεπή  ησλ θξαζπέδσλ 

θαη ησλ πιαθψλ πεδνδξνκίνπ, απνθαηάζηαζε κέξνπο ηεο αζθάιηνπ, βαθή ηεο 

αζθάιηνπ, λέα δηαγξάκκηζε, απνμήισζε θπηηθήο γεο, θαζαξηζκφο θηηξίνπ, κνλψζεηο 

δψκαηνο, ηνπνζέηεζε LOGO  
 

Ζιεθηξνκεραλνινγηθέο εξγαζίεο 

Σξνπνπνίεζε δηθηχνπ εμαεξηζκνχ, ηξνπνπνηήζεηο δηθηχσλ χδξεπζεο-απνρέηεπζεο 

 

 

ΘΑΡΑΠΡΖΚΑ ΚΔΛΔΚΔΛΖΠ 

Πεξηβάιινλ ρψξνο: 2000m2 

Θαηάζηεκα: 1.700m2 

Δπέθηαζε: 120m2 

 

BAKE OFF  

 

Νηθνδνκηθέο εξγαζίεο 

 

 Ξξνζζήθε θαη’ επέθηαζε γηα δεκηνπξγία ρώξνπ ςεζίκαηνο ςσκηνύ πνπ 

πεξηιακβάλεη: εθζθαθέο, επηρψζεηο, ηνηρνπνηίεο, επηρξίζκαηα, δαπεδνζηξψζεηο, 

επελδχζεηο κε θεξακηθά πιαθίδηα, επνμεηδηθφ δάπεδν,  θαηαζθεπή θαηάςπμεο κε 

πάλει πνιπνπξεζάλεο (γηα ζεξκνθξαζία -24ν), κνλψζεηο, ζηεγαλψζεηο, 

ζηδεξνθαηαζθεπέο. 

 

 Αλαθαηαζθεπή ππάξρνληνο θηηξίνπ πνπ πεξηιακβάλεη: βαθή νιφθιεξνπ 

ηνπ θαηαζηήκαηνο εζσηεξηθά, αληηθαηάζηαζε ςεπδνξνθψλ ζην ρψξν πψιεζεο θαη 

ζηνπο βνεζεηηθνχο ρψξνπο, μπινπξγηθέο εξγαζίεο (θνπδίλα, πξνζηαηεπηηθά 

θξνχζεο), πιήξεο αλαθαηαζθεπή ηεο θνπδίλαο, ηνπνζέηεζε λέσλ πιαθηδίσλ ηνίρνπ 

ζηνλ ρψξν πψιεζεο θαη ζηα WC, αιιαγή ζπξψλ 

 

Ξεξηβάιινλ ρώξνο 
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 Βαθή νιφθιεξνπ ηνπ θαηαζηήκαηνο εμσηεξηθά, αλαθαηαζθεπή  ησλ θξαζπέδσλ 

θαη ησλ πιαθψλ πεδνδξνκίνπ, ηνπνζέηεζε LOGO θαη πηλαθίδσλ, θαηαζθεπή 

θπβφιηζσλ  
 

Ζιεθηξνκεραλνινγηθέο εξγαζίεο 

 Σξνπνπνίεζε δηθηχνπ εμαεξηζκνχ, ηξνπνπνηήζεηο δηθηχσλ χδξεπζεο-

απνρέηεπζεο, θιηκαηηζκφο 

 

 

ΘΑΡΑΠΡΖΚΑ ΣΑΗΓΑΟΗΝ 

Πεξηβάιισλ ρψξνο: 1.200m2 

Θαηάζηεκα: 1.500m2 

Απνζήθε & Βνεζεηηθνί Υψξνη: 711,4m2 

 

Νηθνδνκηθέο εξγαζίεο 

 Δθζθαθέο, ζθπξνδεηήζεηο, θαηαζθεπή καλδχσλ έγρπηνπ ζθπξνδέκαηνο, 

θαηαζθεπή καλδχσλ εθηνμεπκέλνπ ζθπξνδέκαηνο (Gunite), ελίζρπζε δνθψλ 

ππνγείνπ κε ζηξψζεηο (1,2 θαη 3) αλζξαθνπθάζκαηνο SIKA WRAP 450c/ 90, 

ελίζρπζε δνθψλ ππνγείνπ κε αλζξαθνέιαζκα SIKA SS12 50x1,2 mm, θαηαζθεπή 

ηνηρίσλ έδξαζεο αληηζεηζκηθνχ ηνηρψκαηνο, ελίζρπζε δνθψλ νξνθήο ηζνγείνπ θαη 

παηαξηνχ κε επηθνιιεηέο ιάκεο t=8mm, ηνηρνπνηίεο, επηρξίζκαηα, δαπεδνζηξψζεηο 

κε πιαθίδηα, θνπθψκαηα αινπκηλίνπ, κεηαιιηθέο ζχξεο, ςεπδνξνθέο, ζηεγαλψζεηο, 

θηγθιηδψκαηα, ζθάιεο, πάγθνη θνπδίλαο, βηνκεραληθφ δάπεδν, πδξνξξνέο, πιαθίδηα 

ηνίρνπ, πιαθίδηα ζε ζθάιεο. 

 

Ξεξηβάιισλ ρώξνο 

 Δπηρψζεηο 3Α, θξάζπεδα, πιάθεο πεδνδξνκίνπ, απνρεηεπηηθφ δίθηην. 
 

Ζιεθηξνκεραλνινγηθέο εξγαζίεο 

 Απνρέηεπζε, είδε πγηεηλήο, ειεθηξνινγηθή εγθαηάζηαζε θηηξίσλ (θσηηζκφο – 

ξεπκαηνδφηεο - πίλαθεο), ηειεθσληθφ δίθηπν, ππξαζθάιεηα, γεηψζεηο, απνρέηεπζε 

πεξηβάιινληνο ρψξνπ (θξεάηηα, ζσιελψζεηο), ζχζηεκα ζέξκαλζεο - ςχμεο θαη 

αεξηζκνχ κε αληιίεο ζεξκφηεηνο θαη αεξαγσγνχο, ειεθηξνπαξαγσγφ δεχγνο. 

 

ΘΑΡΑΠΡΖΚΑ ΑΙΔΜΑΛΓΟΔΗΑΠ 

Θαηάζηεκα: 1350m2  

Πεξηβάιινλ ρψξνο : 8000m2 

 

Δθζπγρξνληζκόο θαηαζηήκαηνο 

 

Νηθνδνκηθέο εξγαζίεο 

 

 Θαηαζθεπή ρψξνπ ςεζίκαηνο ςσκηνχ πνπ πεξηιακβάλεη: αδηαηάξαθηεο θνπέο, 

εθζθαθέο, ζθπξνδεηήζεηο, θαηαζθεπή θαηάςπμεο κε πάλει πνιπνπξεζάλεο, 

κνλψζεηο, ζηεγαλψζεηο, επνμεηδηθφ δάπεδν, βαθή θαηαζηήκαηνο εζσηεξηθά θαη 

εμσηεξηθά, αληηθαηάζηαζε νξπθηψλ ηλψλ ζηνλ ρψξν πψιεζεο θαη ζηελ απνζήθε, 

αλαθαηαζθεπή ςεπδνξνθψλ ζηνπο βνεζεηηθνχο ρψξνπο, ηνπνζέηεζε πιαθηδίσλ 

ηνίρνπ, ηνηρνπνηίεο, επηρξίζκαηα, θαηαζθεπή θαζψλ θαη ηνπνζέηεζε ζπξψλ, 

ηνπνζέηεζε LOGO, πάγθνο θνπδίλαο, αληηθαηάζηαζε παινπηλάθσλ 

 

Ξεξηβάιινλ ρώξνο 
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 Αλαθαηαζθεπή θξαζπέδσλ θαη πιαθψλ πεδνδξνκίνπ, θξεδάξηζκα θαη εθ λένπ 

αζθαιηφζηξσζε, ηνπνζέηεζε ηζηψλ θσηηζκνχ θαη ζθηάζηξσλ, θαηαζθεπή θξεαηίσλ, 

πεξίθξαμε, βφζξνο, θαηαζθεπή ηνηρίσλ, βαθέο 

 

Ζιεθηξνκεραλνινγηθέο εξγαζίεο 

 

 Απνρέηεπζε, είδε πγηεηλήο, ειεθηξνινγηθή εγθαηάζηαζε θηηξίνπ, ππξαζθάιεηα, 

γεηψζεηο, θσηηζκφο πεξηβάιινληνο ρψξνπ, ειεθηξνπαξαγσγφ δεχγνο, θιηκαηηζκφο, 

ηξνπνπνίεζε δηθηχνπ εμαεξηζκνχ 

 

 

ΘΑΡΑΠΡΖΚΑ ΞΙΑΗΑΠ 

Θαηάζηεκα: 1700m2  

Πεξηβάιινλ ρψξνο: 7800m2  

 

Δθζπγρξνληζκόο θαηαζηήκαηνο 

 

Νηθνδνκηθέο εξγαζίεο 

 

 Θαηαζθεπή ρψξνπ ςεζίκαηνο ςσκηνχ πνπ πεξηιακβάλεη: αδηαηάξαθηεο θνπέο, 

εθζθαθέο, ζθπξνδεηήζεηο, θαηαζθεπή θαηάςπμεο κε πάλει πνιπνπξεζάλεο, 

κνλψζεηο, ζηεγαλψζεηο, επνμεηδηθφ δάπεδν, βαθή θαηαζηήκαηνο εζσηεξηθά θαη 

εμσηεξηθά, αληηθαηάζηαζε νξπθηψλ ηλψλ ζηνλ ρψξν πψιεζεο θαη ζηελ απνζήθε, 

αλαθαηαζθεπή ςεπδνξνθψλ ζηνπο βνεζεηηθνχο ρψξνπο, ηνπνζέηεζε πιαθηδίσλ 

ηνίρνπ, ηνηρνπνηίεο, επηρξίζκαηα, θαηαζθεπή θαζψλ θαη ηνπνζέηεζε ζπξψλ, 

ηνπνζέηεζε LOGO, πάγθνο θνπδίλαο, αληηθαηάζηαζε πξνζάιακνπ εηζφδνπ θαη 

παινπηλάθσλ 

 

Ξεξηβάιινλ ρώξνο 

 

 Αλαθαηαζθεπή θξαζπέδσλ θαη πιαθψλ πεδνδξνκίνπ, ηκεκαηηθή 

αζθαιηφζηξσζε, ηνπνζέηεζε ηζηψλ θσηηζκνχ θαη ζθηάζηξσλ, θαηαζθεπή θξεαηίσλ, 

πεξίθξαμε, βφζξνο, θαηαζθεπή ηνηρίσλ, βαθέο 

 

Ζιεθηξνκεραλνινγηθέο εξγαζίεο 

 

 Απνρέηεπζε, είδε πγηεηλήο, ειεθηξνινγηθή εγθαηάζηαζε θηηξίνπ, 

ππξαζθάιεηα, γεηψζεηο, θσηηζκφο πεξηβάιινληνο ρψξνπ, ειεθηξνπαξαγσγφ δεχγνο, 

θιηκαηηζκφο, ηξνπνπνίεζε δηθηχνπ εμαεξηζκνχ 

 

 

ΘΑΡΑΠΡΖΚΑ ΦΗΙΑΓΔΙΦΔΗΑΠ 

Θαηάζηεκα: 1.788m2  

Bake Off: 102m2  

Πεξηβάιινλ ρψξνο: 10.922m2 

Δθζπγρξνληζκόο θαηαζηήκαηνο 

 

Νηθνδνκηθέο εξγαζίεο 

 

 Θαηαζθεπή ρψξνπ ςεζίκαηνο ςσκηνχ πνπ πεξηιακβάλεη: αδηαηάξαθηεο θνπέο, 

εθζθαθέο, ζθπξνδεηήζεηο, θαηαζθεπή θαηάςπμεο κε πάλει πνιπνπξεζάλεο, 

κνλψζεηο, ζηεγαλψζεηο, επνμεηδηθφ δάπεδν, ηκεκαηηθή βαθή θαηαζηήκαηνο 
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εζσηεξηθά θαη εμσηεξηθά, ηνπνζέηεζε πιαθηδίσλ ηνίρνπ, ηνηρνπνηίεο, επηρξίζκαηα, 

θαηαζθεπή θαζψλ θαη ηνπνζέηεζε ζπξψλ 

 

Ξεξηβάιισλ ρώξνο 

 

 Αλαθαηαζθεπή θξαζπέδσλ θαη πιαθψλ πεδνδξνκίνπ, ηκεκαηηθή αζθαιηφζηξσζε 

θαη δηαγξάκκηζε, θαηαζθεπή θξεαηίσλ,  βαθέο 

 

Ζιεθηξνκεραλνινγηθέο εξγαζίεο 

 

 Απνρέηεπζε, είδε πγηεηλήο, ειεθηξνινγηθή εγθαηάζηαζε πξνζζήθεο bake off, 

ππξαζθάιεηα, γεηψζεηο, αιιαγή ζέζεο  ειεθηξνπαξαγσγνχ δεχγνπο, θιηκαηηζκφο, 

ηξνπνπνίεζε δηθηχνπ εμαεξηζκνχ 

ΚΑΘΔΓΝΛΗΘΖ ΑΠΒΔΠΡΝΞΝΗΗΑ ΡΗΡΑΛ Α.Δ.  

ΘΔΠΠΑΙΝΛΗΘΖ 

Ξίλαθεο ρακειήο ηάζεο θαη αληηζηάζκηζεο ηζρύνο 

ΚΔΒΓΑΙ Α.Δ. (ΒΗΝΚΖΣΑΛΗΑ ΓΑΙΑΘΡΝΠ)  

ΘΝΦΑΙΗΑ ΘΔΠΠΑΙΝΛΗΘΖΠ 

Ξπξνζβεζηηθό δίθηπν 

 πγθξφηεκα (Ζ/Θ 75ΖΡ, Π/Θ 80ΖΡ), δίθηπν ππξφζβεζεο. 

 

Γίθηπα ζσιελώζεσλ 

 Αηκνχ, ςπρξνχ λεξνχ (απφ παγνιεθάλε) θαη ζπκπιεξσκαηηθψλ αλνμείδσησλ 

δηθηχσλ εληφο ηνπ ρψξνπ παξαγσγήο, ζπιιέθηεο αηκνχ (ιεβεηνζηάζην, ρψξνο 

παξαγσγήο). 

 

Γηάθνξεο εξγαζίεο 

 πκπιεξσκαηηθέο εξγαζίεο ζην βηνινγηθφ θαζαξηζκφ, λέεο αληιίεο θαη ζπιιέθηεο 

ζηε παγνιεθάλε. 

 

Πηδεξνθαηαζθεπέο 

 ηεξίγκαηα δηθηχσλ (αλνμείδσηα, καχξα) θαη παζαξέια γηα ελαέξηα κεηαθνξά 

δηθηχσλ αηκνχ απφ ιεβεηνζηάζην ζε ρψξνπο παξαγσγήο. 

ΚΝΠEΗΝ ΒΕΑΛΡΗΛΝ ΞΝΙΗΡΗΠΚΝ 

Θαηαζθεπή κεηαιιηθώλ πιαηζίσλ ζηήξημεο εθζεκάησλ 

ΚΞΑΟMΞΑ ΠΡΑΘΖΠ Α.Δ. (ΒΗΝΚΖΣΑΛΗΑ ΡΟΝΦΗΚΥΛ)  
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ΘΔΠΠΑΙΝΛΗΘΖ 

Θαηαζθεπέο κεραλεκάησλ 

 Υνάλε ηξνθνδνζίαο πξντφλησλ κε δφλεζε πνπ πεξηιακβάλεη ηαηληφδξνκνπο 

κεηαθνξάο πξντφλησλ, παηάξη εξγαζίαο θαη ζθάια επίζθεςεο, ζχζηεκα απνθνκηδήο 

θαη απνκάθξπλζεο ππνπξντφλησλ. 

 

Αλαθαηαζθεπέο αληιηώλ 

ΚΑΘRO CASH & CARRY 

ΘΑΡΑΠΡΖΚΑ ΘΔΠΠΑΙΝΛΗΘΖΠ 

 

Γηακόξθσζε ρώξνπ ππνδνρήο 

 

Νηθνδνκηθέο εξγαζίεο 

 Θαζαηξέζεηο, επέθηαζε ρψξνπ ππνδνρήο (ηνηρίν, πάλει), δηακφξθσζε γξαθείσλ 

(αινπκηλνθαηαζθεπέο), ςεπδνξνθή, δάπεδα, βαθέο, αλαθαίληζε WC. 

 

Ζιεθηξνκεραλνινγηθέο εξγαζίεο 

 Λέα εγθαηάζηαζε θσηηζκνχ, Ζ/Τ, ξεπκαηνδνηψλ, ππξαλίρλεπζεο, αζθάιεηαο, 

ηειεθψλσλ, θιηκαηηζκφο κε δχν απηφλνκεο κνλάδεο ησλ 5 R.T, αεξνθνπξηίλεο. 

 

Ζιεθηξνινγηθέο εξγαζίεο NON FOOD 

 Φσηηζκφο ξαθηψλ (θαισδηψζεηο, εζράξεο, ιακπηήξεο, πίλαθαο, απνμειψζεηο, 

παξνρέο ηειενξάζεσλ, HI-FI, θεξαία - εληζρπηήο. 

 

Απνινγηζηηθέο εξγαζίεο 

 Κνληάξηζκα ξαθηψλ 

 

 

ΘΑΡΑΠΡΖΚΑ ΘΖΦΗΠΠΝ- ΑΘΖΛΥΛ 

 

Ξαξάιιειεο εξγαζίεο εξγνιαβίαο ςπγείσλ 

 Θαζαηξέζεηο δαπέδσλ, λέα βηνκεραληθά δάπεδα, κνλψζεηο ςπθηηθψλ ζαιάκσλ, 

ξάκπεο θφξησζεο - εθθφξησζεο, ζθαηξνβνιή, ηνπνζέηεζε αξκνθάιππηξσλ, 

ζπάζηκν θξαζπέδσλ - δηακφξθσζε εηζφδσλ, πέδηια ζεκειίσζεο, νδεχζεηο γηα 

ζσιελψζεηο απνρέηεπζεο. 

 

Γηάθνξεο πδξαπιηθέο εξγαζίεο 

 Απνρεηεχζεηο δαπέδσλ, ξακπψλ, δεμακελήο ιπκάησλ, απνμειψζεηο αεξαγσγψλ, 

επέθηαζε ζθάιαο δηαθπγήο, αλνμείδσηα πξνζηαηεπηηθά ζηνηρεία πάλει, ηξνπνπνίεζε 

πδξνξξνψλ, δίθηπν πδξνιεςίαο, θιηκαηηζκφο ρψξνπ ςειψλ ξαθηψλ. 

 

Γηακόξθσζε λέαο ξάκπαο θαη πεξηβάιινληνο ρώξνπ 

 Αδηαηάξαθηε θνπή νπιηζκέλνπ ζθπξνδέκαηνο, απνμήισζε αζθάιηνπ θαη 

δαπέδσλ, απνκάθξπλζε θπηηθήο γεο, επεμεξγαζία ζθάκκαηνο, δηάζηξσζε κε 3Α, 

θαηαζθεπή δαπέδνπ. 

 Τδξαπιηθά απνρέηεπζε ζθνππηδηάξαο, πδξαπιηθά απνξξνήο πεξηβάιινληνο 

ρψξνπ κε θαηαζθεπή θαλαιηνχ θξεαηίσλ θαη ηνπνζέηεζε εζραξψλ. 
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ΘΑΡΑΠΡΖΚΑ ΞΑΙΙΖΛΖΠ - ΑΘΖΛΥΛ 

 

Αλαθαίληζε εηζόδνπ πειαηώλ 

 Απνμειψζεηο, θαηαζθεπή λέσλ ρσξηζκάησλ γπςνζαλίδαο, ηνπνζέηεζε 

ςεπδνξνθψλ, αινπκηλνπεηαζκάησλ, θαηαζθεπή γξαθείσλ, θσηηζκφο, δηακφξθσζε 

δαπέδνπ. 

 

Αλαθαίληζε ρώξνπ παξαιαβώλ πξντόλησλ 

 Απνμειψζεηο, ηνπνζέηεζε λένπ ρσξίζκαηνο απφ γπςνζαλίδα (100m x 12m) κε 

εηδηθφ ζθειεηφ ζηήξημεο, ζηδεξνθαηαζθεπή ζηήξημεο ππξνθνπξηίλσλ, δηάθνξεο 

εξγαζίεο γπςνζαλίδσλ, ζηδεξνθαηαζθεπψλ, πνξηψλ. 

 

Δξγαζίεο ρώξνπ παξαιαβήο θξεάησλ 

 Απνμήισζε ππάξρνπζαο ξάκπαο, θαηαζθεπήο απφ νπιηζκέλν ζθπξφδεκα, 

δάπεδα, κεηαθνξά κεραληζκνχ παξαιαβήο. 

MANGO (ΞΝΙΘΑΡΑΠΡΖΚΑΡΑ ΟΝΣΥΛ) 

 

 ΘΑΡΑΠΡΖΚΑΡΑ ΑIΓΑΙΔΥ, ΑΡΡΗΘΖΠ ΔΛΡΝΠ ΡΝ ΔΚΞΝΟΗΘΝ ΘΔΛΡΟΝ 

RIVER WEST 

Θαηάζηεκα: 1.100m2 

Aπνζεθεπηηθφο ρψξνο: 250m2 
 

Δξγαζίεο αλαθαηαζθεπήο λένπ πνιπθαηαζηήκαηνο MANGO ζην Αηγάιεσ 

Αηηηθήο 
 

Νηθνδνκηθέο εξγαζίεο 

 Απνμειψζεηο, θαζαηξέζεηο, κεηαιιηθέο θαηαζθεπέο, γέκηζκα δαπέδσλ κε 

ειαθξνκπεηφ, ηνπνζέηεζε πιαθηδίσλ/καξκάξσλ, ρσξίζκαηα απφ γπςνζαλίδα, 

γπάιηλε ππξάληνρε πφξηα, ρξσκαηηζκνί, ξνιφ ππξάληνρν, ςεπδνξνθέο, 

μπινπξγηθά. 

 

Κεραλνινγηθέο εξγαζίεο 

 Τδξαπιηθέο εγθαηαζηάζεηο, χδξεπζε, απνρέηεπζε, θιηκαηηζκφο, αεξαγσγνί, 

ςπθηηθέο κνλάδεο, ερνπαγίδεο, ζχζηεκα VRV, κνλψζεηο, ζχζηεκα ππξφζβεζεο 

(απηφκαην ζχζηεκα θαηαηνληζκνχ χδαηνο springler, κφληκν πδξνδνηηθφ 

ππξνζβεζηηθφ δίθηπν), ερνπεηάζκαηα. 

 

Ζιεθηξνινγηθέο εγθαηαζηάζεηο 

 Θαισδηψζεηο, ζράξεο, θαλάιηα LEGRAND, πίλαθαο δηαλνκήο, θσηηζηηθά, 

θσηηζηηθά αζθαιείαο, ζχζηεκα ππξαλίρλεπζεο, αληρλεπηέο, θαισδηψζεηο, 

ηειεθσληθφ δίθηπν, θαισδηψζεηο, Rack, ζχζηεκα κεγαθσληθήο εγθαηάζηαζεο, 

θεληξηθφο εληζρπηήο, κεγάθσλα, θαισδηψζεηο, ζχζηεκα αζθαιείαο. 

MEDIA SATURN HELLAS (ΞΝΙΔΘΛΗΘΖ ΔΡΑΗΟΗΑ ΞΥΙΖΠΖΠ ΖΙΔΘΡΟΗΘΥΛ 

ΘΑΗ ΖΙΔΘΡΟΝΛΗΘΥΛ ΠΠΘΔΥΛ) 
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ΘΑΡΑΠΡΖΚΑ MEDIA MARKT ΑΛΑΡΝΙΗΘΖΠ ΔΗΠΝΓΝ ΘΔΠΠΑΙΝΛΗΘΖΠ 
 

Θαηαζθεπή θαηαζηήκαηνο εκβαδνύ 4.500m2  

 

Νηθνδνκηθέο εξγαζίεο 

 Γάπεδα - κνθέηεο, επνμεηδηθά, πιαθίδηα, ηνίρνη- γπςνζαλίδεο, ρσξίζκαηα, 

ζεζαπξνθπιάθην, ΣV- WALL, εηδηθά ρσξίζκαηα ηνπαιεηψλ, ρξσκαηηζκνί, πφξηεο - 

ππξάληνρεο, ξνιά, θπζνχλεο, ςεπδνξνθέο.  

 

Κεραλνινγηθέο εξγαζίεο 

 Τδξαπιηθέο εγθαηαζηάζεηο- χδξεπζε, απνρέηεπζε, θιηκαηηζκφο – ζέξκαλζε - 

αεξαγσγνί, ςπθηηθέο κνλάδεο, ερνπαγίδεο, ζχζηεκα VRV, κνλψζεηο, ζσιελσηφ 

ηαρπδξνκείν.  

 

Ζιεθηξνινγηθέο εγθαηαζηάζεηο 

 χζηεκα WIELAND, ζχζηεκα ΔΗΒ (INSTABUS), θαισδηψζεηο, ζράξεο, θαλάιηα 

LEGRAND, πίλαθαο δηαλνκήο, θσηηζηηθά, (ζχζηεκα addressable), θσηηζηηθά 

αζθαιείαο, ζχζηεκα ππξαλίρλεπζεο - αληρλεπηέο- θαισδηψζεηο, ηειεθσληθφ δίθηπν- 

θαισδηψζεηο, Rack, ζχζηεκα κεγαθσληθήο εγθαηάζηαζεο - θεληξηθφο εληζρπηήο, 

κεγάθσλα, θαισδηψζεηο, ζχζηεκα ηειεφξαζεο, θεξαίεο, δνξπθνξηθφο εμνπιηζκφο, 

δηαλνκείο (kathrein), ζχζηεκα πξφζβαζεο- θαισδηψζεηο, ειεθηξνπαξαγσγφ δεχγνο- 

UPS. 

 

 

ΘΑΡΑΠΡΖΚΑ MEDIA MARKT ΔΞΗ ΡΥΛ ΝΓΥΛ ΑΙΔΜΑΛΓΟΝΞΝΙΔΥΠ ΘΑΗ 

ΘΥΠΡΑ ΟΝΙΗΑ – ΓΡΗΘΖ ΘΔΠΠΑΙΝΛΗΘΖ 

Τπφγεην: 808 η.κ. 

Ηζφγεην-Α΄φξνθνο-Β΄φξνθνο: 4.392 η.κ. 
 

Νηθνδνκηθέο εξγαζίεο εζσηεξηθώλ δηαξξπζκίζεσλ θαη θαηαζθεπή 

ειεθηξνκεραλνινγηθώλ εγθαηαζηάζεσλ ζε λέν θηίξην  

 

Νηθνδνκηθέο εξγαζίεο 

 Τπεξπςσκέλα δάπεδα, κνθέηεο, πιαθίδηα, ηνίρνη, γπςνζαλίδεο, ρσξίζκαηα, 

εηδηθά ρσξίζκαηα ηνπαιεηψλ, ρξσκαηηζκνί, πφξηεο ππξάληνρεο, ςεπδνξνθέο, 

μπινπξγηθά. 

 

Κεραλνινγηθέο εξγαζίεο 

 Τδξαπιηθέο εγθαηαζηάζεηο- χδξεπζε, απνρέηεπζε, θιηκαηηζκφο – αεξαγσγνί, 

ςπθηηθέο κνλάδεο, ερνπαγίδεο, ζχζηεκα VRV, κνλψζεηο, ζσιελσηφ ηαρπδξνκείν, 

ζχζηεκα ππξφζβεζεο (απηφκαην ζχζηεκα θαηαηνληζκνχ χδαηνο springler, απηφκαην 

ζχζηεκα νιηθήο θαηάζβεζεο, κφληκν πδξνδνηηθφ ππξνζβεζηηθφ δίθηπν).  

 

Ζιεθηξνινγηθέο εγθαηαζηάζεηο:  

 χζηεκα WIELAND, ζχζηεκα ΔΗΒ (INSTABUS), θαισδηψζεηο, ζράξεο, θαλάιηα 

LEGRAND, πίλαθαο δηαλνκήο, θσηηζηηθά, θσηηζηηθά αζθαιείαο, ζχζηεκα 

ππξαλίρλεπζεο (addressable), αληρλεπηέο, θαισδηψζεηο, ηειεθσληθφ δίθηπν- 

θαισδηψζεηο, Rack, ζχζηεκα κεγαθσληθήο εγθαηάζηαζεο, θεληξηθφο εληζρπηήο, 

κεγάθσλα, θαισδηψζεηο, ζχζηεκα πξφζβαζεο, θαισδηψζεηο, ειεθηξνπαξαγσγφ 

δεχγνο UPS, ζπξνηειέθσλα. 

 

ΘΑΡΑΠΡΖΚΑ «SATURN – ΘΔΠΠΑΙΝΛΗΘΖ ΗΗ – EAST» ΡΖΠ MEDIA SATURN 
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HELLAS – ΑΛΑΡΝΙΗΘΖ ΘΔΠΠΑΙΝΛΗΘΖ 

Σν θηίξην πεξηιακβάλεη ππφγεην θαη ηζφγεην ζπλνιηθήο επηθαλείαο 5.400 η.κ. 

 

Δζσηεξηθή δηακόξθσζε θαη θαηαζθεπή ησλ Ζ/Κ εγθαηαζηάζεσλ ηνπ λένπ 

θαηαζηήκαηνο  

 

Νηθνδνκηθέο εξγαζίεο 

 Τπεξπςσκέλα δάπεδα, κνθέηεο, πιαθίδηα, ηνίρνη, γπςνζαλίδεο, ρσξίζκαηα, 

εηδηθά ρσξίζκαηα ηνπαιεηψλ, ρξσκαηηζκνί, πφξηεο ππξάληνρεο, ςεπδνξνθέο, 

μπινπξγηθά. 

 

Κεραλνινγηθέο εξγαζίεο 

 Τδξαπιηθέο εγθαηαζηάζεηο- χδξεπζε, απνρέηεπζε, θιηκαηηζκφο – αεξαγσγνί, 

ςπθηηθέο κνλάδεο (roof top), ζχζηεκα VRV, κνλψζεηο, ζσιελσηφ ηαρπδξνκείν, 

ζχζηεκα ππξφζβεζεο (απηφκαην ζχζηεκα θαηαηνληζκνχ χδαηνο springler, απηφκαην 

ζχζηεκα νιηθήο θαηάζβεζεο, κφληκν πδξνδνηηθφ ππξνζβεζηηθφ δίθηπν).  

 

Ζιεθηξνινγηθέο εγθαηαζηάζεηο:  

 χζηεκα WIELAND, ζχζηεκα ΔΗΒ (INSTABUS), θαισδηψζεηο, ζράξεο, θαλάιηα 

LEGRAND, πίλαθαο δηαλνκήο, θσηηζηηθά, θσηηζηηθά αζθαιείαο, ζχζηεκα 

ππξαλίρλεπζεο (addressable), αληρλεπηέο, θαισδηψζεηο, ηειεθσληθφ δίθηπν- 

θαισδηψζεηο, Rack, ζχζηεκα κεγαθσληθήο εγθαηάζηαζεο, θεληξηθφο εληζρπηήο, 

κεγάθσλα, θαισδηψζεηο, ζχζηεκα πξφζβαζεο, θαισδηψζεηο, ειεθηξνπαξαγσγφ 

δεχγνο, αδηάιεηπηε παξνρή (UPS), ζπξνηειέθσλα, θχθισκα δνξπθνξηθήο θαη 

επίγεηαο ηειεφξαζεο, πίλαθαο κπαηαξηψλ. 

MEDITERRANEAN COSMOS 

ΘΔΠΠΑΙΝΛΗΘΖ 

 

Γηακόξθσζε ππνδνκώλ γηα ηελ αλαβάζκηζε ησλ ρώξσλ ζηάζκεπζεο 

Πεξηβάιινλ ρψξνο : 92.000m2 

 

Νηθνδνκηθέο εξγαζίεο 

 Θξαζπεδψζεηο θαη πιαθνζηξψζεηο πεδνδξνκίσλ, εθζθαθέο θαη θαζαηξέζεηο, 

αζθαιηφζηξσζε, θαηαθφξπθε θαη νξηδφληηα ζήκαλζε, δηάλνημε θαη επίρσζε, 

κηθξνράληαθνο, θαηαζθεπή βάζεσλ απφ ζθπξφδεκα 

 

Ζιεθηξνκεραλνινγηθέο εξγαζίεο 

 Θαηαζθεπή δηθηχνπ θσηηζκνχ, θαηαζθεπή δηθηχνπ ειέγρνπ parking (PMS), 

θαιψδηα νπηηθήο ίλαο, ηνπνζέηεζε ηζηψλ θσηηζκνχ θαη θσηηζηηθψλ ζσκάησλ 

MICROSOFT ΔΙΙΑΠ Α.Δ.  

ΚΑΟΝΠΗ ΑΡΡΗΘΖΠ – ΑΘΖΛΑ 

 

Ππλνιηθή αλαδηακόξθσζε γξαθεηαθώλ ρώξσλ γηα ηελ εθαξκνγή ηνπ 
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πξνηύπνπ Workplace Advantage (WPA)  

 

Γξαθεηαθνί ρψξνη: 2200m2  

 

Νηθνδνκηθέο εξγαζίεο 

 Θαζαηξέζεηο, εζσηεξηθέο δηακνξθψζεηο κε γλψκνλα ηελ απξφζθνπηε ιεηηνπξγία 

ηεο εηαηξίαο, εζσηεξηθά ρσξίζκαηα κε γπςνζαλίδα θαη ερνκνλσηηθά ρσξίζκαηα 

αινπκηλίνπ, επηζηξψζεηο δαπέδσλ κε κνθέηα θαη πιαθάθη, ρξσκαηηζκνί εζσηεξηθά, 

θαηαζθεπή θηλεηνχ γπάιηλνπ ηνίρνπ, θαηαζθεπή θηλεηνχ ερνκνλσηηθνχ ηνίρνπ, 

νξνθέο απφ γπςνζαλίδα, νξπθηή ίλα θαη ράξηηλε θπςεινεηδήο νξνθή, εηδηθέο 

αξρηηεθηνληθέο νξνθέο απφ γπςνζαλίδα, γξαθηθά ζε ηνίρνπο θαη θξχζηαιια, 

ηαπεηζαξίεο, εζσηεξηθέο ερνκνλσηηθέο μχιηλεο πφξηεο, μπινπξγηθά – εηδηθέο 

θαηαζθεπέο επίπισλ, ππξάληνρε πφξηα, δηάηξεηα θαη black out ξνιά, θαηαζθεπή 

εζηηαηνξίνπ, πάγθνο εζηηαηνξίνπ, επηγξαθέο, είδε πγηεηλήο & θξνπλνπνίηαο.       

 

 

Ζιεθηξνκεραλνινγηθέο εξγαζίεο 

 Σξνπνπνίεζε ηεηξαζσιήληνπ δηθηχνπ ςχμεο-ζέξκαλζεο, εγθαηάζηαζε 

θιηκαηηζκνχ (fan coil), εγθαηάζηαζε ζπζηήκαηνο ππξαλίρλεπζεο, εγθαηάζηαζε 

ζπζηήκαηνο εμαεξηζκνχ θαη πξνζαγσγήο λσπνχ αέξα, πιήξεο ειεθηξνινγηθή 

εγθαηάζηαζε εηδηθφο αξρηηεθηνληθφο θσηηζκφο, εγθαηάζηαζε θαη πξνγξακκαηηζκφο 

ζπζηήκαηνο instabus, εγθαηάζηαζε θιηκαηηζκνχ θαη ππξφζβεζε server room.  

 

 

 Απνθαηάζηαζε δεκηώλ ππξθαγηάο 

 

Γξαθεηαθνί ρψξνη: 2200m2  

 

Νηθνδνκηθέο εξγαζίεο 

 Θαζαηξέζεηο, εζσηεξηθέο δηακνξθψζεηο κε γλψκνλα ηελ απξφζθνπηε ιεηηνπξγία 

ηεο εηαηξίαο, εζσηεξηθά ρσξίζκαηα κε γπςνζαλίδα, επηζηξψζεηο δαπέδσλ κε κνθέηα, 

ρξσκαηηζκνί εζσηεξηθά, θαηαζθεπή θηλεηνχ γπάιηλνπ ηνίρνπ, θαηαζθεπή θηλεηνχ 

ερνκνλσηηθνχ ηνίρνπ, νξνθέο απφ γπςνζαλίδα, νξπθηή ίλα θαη ράξηηλε θπςεινεηδήο 

νξνθή, εηδηθέο αξρηηεθηνληθέο νξνθέο απφ γπςνζαλίδα, γξαθηθά ζε ηνίρνπο θαη 

θξχζηαιια, ηαπεηζαξίεο, εζσηεξηθέο ερνκνλσηηθέο μχιηλεο πφξηεο, μπινπξγηθά – 

εηδηθέο θαηαζθεπέο επίπισλ, ππξάληνρε πφξηα, δηάηξεηα θαη black out ξνιά, 

θαηαζθεπή εζηηαηνξίνπ, πάγθνο εζηηαηνξίνπ, επηγξαθέο, είδε πγηεηλήο & 

θξνπλνπνίηαο. 

 Πξνκήζεηα θαη εγθαηάζηαζε αληηηξνκνθξαηηθψλ κπαξψλ θαη ζηχισλ ειέγρνπ 

θπθινθνξίαο απηνθηλήησλ. 

 

 

Ζιεθηξνκεραλνινγηθέο εξγαζίεο 

Σξνπνπνίεζε ηεηξαζσιήληνπ δηθηχνπ ςχμεο-ζέξκαλζεο, εγθαηάζηαζε θιηκαηηζκνχ 

(fan coil), εγθαηάζηαζε ζπζηήκαηνο ππξαλίρλεπζεο, εγθαηάζηαζε ζπζηήκαηνο 

εμαεξηζκνχ θαη πξνζαγσγήο λσπνχ αέξα, πιήξεο ειεθηξνινγηθή εγθαηάζηαζε 

εηδηθφο αξρηηεθηνληθφο θσηηζκφο, εγθαηάζηαζε θαη πξνγξακκαηηζκφο ζπζηήκαηνο 

instabus. 

Λ.Α.Ρ.Ν. - ΠΡΟΑΡΝΞΔΓΝ ΘΝΓΟΑ – ΔΓΘΑΡΑΠΡΑΠΔΗΠ Ν.Ι.Θ. 
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ΘΔΠΠΑΙΝΛΗΘΖ 

Αλαθαίληζε γξαθείσλ 

 Υσξίζκαηα γπςνζαλίδαο, πφξηεο κε κεραληζκφ Simplex lock, κπάξεο αζθαιείαο 

ζε πφξηεο θαη παξάζπξα, θίιηξα αζθαιείαο ζηα παξάζπξα, αινπκηλνθαηαζθεπέο, 

βαθέ, ειεθηξνινγηθή, πδξαπιηθή εγθαηάζηαζε, είδε πγηεηλήο, θιηκαηηζκφο κε split 

units. 

 

Βειηίσζε εγθαηαζηάζεσλ αζθαιείαο 

 Σνπνζέηεζε απηφκαηεο κπάξαο εηζφδνπ, βαξέσλ κεηαιιηθψλ ζπξψλ, 

κπεηνλέλησλ εκπνδίσλ, ζηδεξψλ εκπνδίσλ. 

 

παίζξηνο ππνζηαζκόο Κ.Ρ. 500KVA 

 Θηφζθη, Κ/, θπςέιεο Κ.Σ, γεληθφο πίλαθαο Υ.Σ, θαισδηψζεηο Κ.Σ. θαη Υ.Σ, 

εθζθαθέο, ζπλδέζεηο κε ππάξρνληεο πίλαθεο, θαηαζθεπή λέσλ πηλάθσλ, ζχλδεζε κε 

Ζ/Ε. 

 

Δγθαηαζηάζεηο ειεθηξνινγηθέο, ύδξεπζεο θαη απνρέηεπζεο ζε ζπκπιέγκαηα 

containers ππνδνρήο αλζξώπσλ. 

Θαηαζθεπή βάζεσλ γηα ηε ηνπνζέηεζε ησλ containers. 

ΛΔΠΡΙΔ ΔΙΙΑΠ – ΔΟΓΝΠΡΑΠΗΝ ΘΝΟΞΖ  

ΒΝΛΗΡΠΑ 

Δπέθηαζε απνζήθεο 

 Σνηρνπνηία, επηρξίζκαηα, βαθέο, παινζηάζηα, βηνκεραληθφ δάπεδν. 

ΛΝΠΝΘΝΚΔΗΝ ΑΓΗΝΠ ΞΑΙΝΠ  

ΘΔΠΠΑΙΝΛΗΘΖ 

Πύζηεκα θιηκαηηζκνύ κε ηνπηθέο κνλάδεο ζηα ρεηξνπξγεία 

ΝΞΑΞ ΞΖΟΔΠΗΥΛ ΑΔ 

-Δξγαζίεο αλαθαίληζεο 215 Ξξαθηνξείσλ ζηνπο Λνκνύο Αραΐαο, Ζιείαο, 

Κεζζελίαο, θαζώο θαη ζηα λεζηά ηεο Σίνπ θαη ηεο Ιήκλνπ. 
 

Νηθνδνκηθέο εξγαζίεο 

 Πξνκήζεηα, θαηαζθεπή θαη ηνπνζέηεζε γξαθεηαθνχ εμνπιηζκνχ (έπηπιν 

ζπλαιιαγήο, ζπξηαξηέξα), εμνπιηζκνχ εηδψλ πξνβνιήο (επηγξαθέο) θαη ζήκαλζεο 

(απηνθφιιεηα θαη αθξπιηθά ζήκαηα), κεηαιιηθέο επελδχζεηο (Etalbond) ζηηο φςεηο 

ησλ πξαθηνξείσλ. 

 
Ζιεθηξνινγηθέο εγθαηαζηάζεηο 

 Θαισδηψζεηο θαη πξηδνδηαθνπηηθφ πιηθφ γηα ην πάγθν εμππεξέηεζεο, παξνρέο 

θσηηζκνχ γηα επηγξαθέο. 
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- Ππλνιηθή αλαδηακόξθσζε ρώξσλ γηα ηελ θαηαζθεπή θαη δηάηαμε ησλ 

Gaming Halls (VLT’s).  

 

ΘΑΡΑΠΡΖΚΑ ΣΑΟΗΙΑΝ, ΘΔΠΠΑΙΝΛΗΘΖ 

Θαηάζηεκα : 190m² 

 

ΘΑΡΑΠΡΖΚΑ ΠΝΦΝΙΖ, ΘΔΠΠΑΙΝΛΗΘΖ 

Θαηάζηεκα : 150m² 

 

ΘΑΡΑΠΡΖΚΑ ΘΗΙΘΗΠ 

Θαηάζηεκα : 190m² 

 

ΘΑΡΑΠΡΖΚΑ ΞΑΞΑΛΓΟΔΝ, ΘΔΠΠΑΙΝΛΗΘΖ 

Θαηάζηεκα : 170m² 

 

ΘΑΡΑΠΡΖΚΑ ΞΝΙΗΣΛΖΠ, ΘΔΠΠΑΙΝΛΗΘΖ 

Θαηάζηεκα : 220m² 

 

ΘΑΡΑΠΡΖΚΑ ΘΑΙΙΗΓΝΞΝΙΝ, ΘΔΠΠΑΙΝΛΗΘΖ 

Θαηάζηεκα : 210m² 

 

Νηθνδνκηθέο εξγαζίεο 

 Θαζαηξέζεηο, κεηαιιηθέο θαηαζθεπέο, εζσηεξηθά ρσξίζκαηα κε γπςνζαλίδα, 

επηζηξψζεηο δαπέδσλ κε κνθέηα θαη βηλπιηθφ δάπεδν, πνδφκαθηξν, επηζηξψζεηο κε 

θεξακηθά πιαθίδηα, ρξσκαηηζκνί εζσηεξηθά, νξνθέο απφ γπςνζαλίδα, εηδηθέο 

αξρηηεθηνληθέο νξνθέο απφ γπςνζαλίδα, επέλδπζε ηνηρνπνηίαο κε ηαπεηζαξία, 

εζσηεξηθέο μχιηλεο πφξηεο, μπινπξγηθά – εηδηθέο θαηαζθεπέο επίπισλ, πφξηα 

αζθαιείαο, θαζξέπηεο, είδε πγηεηλήο & θξνπλνπνίηαο.       

 

 

Ζιεθηξνκεραλνινγηθέο εξγαζίεο 

 Δγθαηάζηαζε χδξεπζεο – απνρέηεπζεο, εγθαηάζηαζε θιηκαηηζκνχ (θαλαιάηεο 

κνλάδεο νξνθήο), αεξαγσγνί, δηαθξάγκαηα αεξαγσγψλ, ζηφκηα νξνθήο, 

εγθαηάζηαζε ζπζηήκαηνο ππξαλίρλεπζεο, εγθαηάζηαζε ζπζηήκαηνο εμαεξηζκνχ, 

πξνζαγσγήο λσπνχ θαη επεμεξγαζκέλνπ αέξα κέζσ κνλάδαο αλάθηεζεο ζεξκφηεηαο 

(VAM), πιήξεο ειεθηξνινγηθή εγθαηάζηαζε ηζρπξψλ – αζζελψλ ξεπκάησλ, 

εγθαηάζηαζε UPS, εηδηθφο αξρηηεθηνληθφο θσηηζκφο, πξηδνδηαθνπηηθφ πιηθφ, 

θσηηζηηθά, εγθαηάζηαζε ππξνζβεζηηθψλ θσιεψλ, πίλαθεο, Rack, εγθαηάζηαζε  

CCTV θαη εγθαηάζηαζε ηειεφξαζεο.  

 

ΝΟΓΑΛΗΠΚΝΠ ΙΗΚΔΛΝΠ ΘΔΠΠΑΙΝΛΗΘΖΠ (Ν.Ι.Θ.) 

ΘΔΠΠΑΙΝΛΗΘΖ 

πνζηαζκνί Κέζεο Ράζεο 1000KVA 

 Δπέθηαζε ππάξρνληνο Τ/ κε ηνπνζέηεζε δχν κεηαζρεκαηηζηψλ 1000KVA θαη 

800KVA, θπςειψλ Κ.Σ. θαισδηψζεσλ Υ.Σ. θαη Κ.Σ., πηλάθσλ Υ.Σ., αληηζηάζκηζε 

ηζρχνο. 

 Αιιαγή κεηαζρεκαηηζηή θαη ηνπνζέηεζε λένπ 1000KVA, θπςέιεο Κ.Σ., 

θαισδηψζεηο Κ.Σ. θαη Υ.Σ., πίλαθεο Υ.Σ. 
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ΞΑΛΝΟΑΚΗΘ Α.Δ. (ΓΗΑΦΖΚΗΠΡΗΘΖ ΔΡΑΗΟΗΑ)  

ΘΔΠΠΑΙΝΛΗΘΖ 

Έμη δηαθεκηζηηθέο πηλαθίδεο Trivision  

 Βάζε, θνιψλα, πιαίζηα, ειεθηξνινγηθά θαη θσηηζκφο.  

 

Γέθα δηαθεκηζηηθέο πηλαθίδεο δηπιήο όςεο 

 Βάζε, θνιψλα, πιαίζηα, ειεθηξνινγηθά θαη θσηηζκφο. 

 Αηκνιέβεηαο 12.000kgr/Ζ2, δεμακελή ζπκππθλσκάησλ, δεμακελή καδνχη 20m², 

ζπιιέθηεο, αηκνθξάθηεο, αηκνπαγίδεο, αζθαιηζηηθά θαη ινηπά. 

ΞΟΝΛΡΑΜΗΝΛ Α.Δ. (ΒΗΝΚΖΣΑΛΗΑ ΞΙΑΠΡΗΘΥΛ ΔΗΓΥΛ) 

ΒΗ.ΞΔ ΘΗΙΘΗΠ 

Κεραλνινγηθέο εξγαζίεο 

 

Ιεβεηνζηάζην 

 Ιέβεηαο ζεξκνχ λεξνχ 500.000kcal/hr, δεμακελή πεηξειαίνπ, ζπιιέθηεο, 

θπθινθνξεηέο, βάλεο, αζθαιηζηηθά, ζσιελψζεηο, κνλψζεηο. 

 

Αεξηνζηάζην 

 Αεξνζπκπηεζηέο, ςχθηεο, κεηαςχθηεο, θίιηξα. 

 

Τύμε γξαθείσλ 

 Αεξφςπθηνο ςχθηεο 50RT, αεξαγσγνί. 

 

Ξπξνζβεζηηθό δίθηπν 

 πγθξφηεκα (Ζ/Θ 50Ζ/Ρ, Π/Θ 60Ζ/Ρ), δίθηπν ππξφζβεζεο. 

 

Πύζηεκα ςύμεο ςπρξνύ λεξνύ θαινππηώλ κεραλώλ παξαγσγήο 

 Γχν αεξφςπθηνη ςχθηεο, δνρείν αδξάλεηαο 10m³, αληιίεο. 

 
Γίθηπα ζσιελώζεσλ 

 Θέξκαλζεο ρψξσλ παξαγσγήο (αεξφζεξκα), ζέξκαλζεο γξαθείσλ (θαινξηθέξ), 

πεπηεζκέλνπ αέξα, ςχμεο θαινππηψλ κεραλψλ παξαγσγήο. 

 

Πηδεξνθαηαζθεπέο 

 Βάζεηο κεραλεκάησλ θαη ζηεξίγκαηα δηθηχσλ. 

 

Ζιεθηξνινγηθέο εξγαζίεο 

 
πνζηαζκόο Κέζεο Ράζεο 2000KVA 

 Γχν παξάιιεινη κεηαζρεκαηηζηέο 1000KVA, αληηζηάζκηζε αέξγνπ ηζρχνο, 

θπςέιεο Κ.Σ, πίλαθεο Υ.Σ., θαισδηψζεηο Κ.Σ θαη Υ.Σ. 

 

Ζιεθηξνινγηθή εγθαηάζηαζε θίλεζεο θαη θσηηζκνύ 

 Φσηηζκφο εξγνζηαζίνπ θαη γξαθείσλ, θαισδηψζεηο ηζρχνο εξγνζηαζίνπ θαη 

γξαθείσλ, απηνκαηηζκνί, ειεθηξνινγηθνί πίλαθεο.  

 

Ζιεθηξνινγηθή εγθαηάζηαζε αζζελώλ ξεπκάησλ 

 Ππξαλίρλεπζε εξγνζηαζίνπ θαη γξαθείσλ, ηειεθσληθφ δίθηπν, δίθηπν DATA. 
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Απηνκαηηζκνί 

 χλδεζε απηνκαηηζκψλ απηφκαηεο ιεηηνπξγίαο κεραλήο ζπγθφιιεζεο κεηάιισλ 

(Robot), εγθαηαζηάζεηο απηνκαηηζκψλ ζηηο κεραλέο παξαγσγήο. 

 

Πηδεξνθαηαζθεπέο 

 ηεξίγκαηα δηθηχσλ θαη βάζεηο κεραλεκάησλ. 

ΞΝΙΘΑΡΝΗΘΗΑ ΔΞΗ ΡΖΠ ΝΓΝ ΑΓΗΑΠ ΡΟΗΑΓΝΠ & ΑΚΑΙΗΑΠ 

Δμαώξνθε νηθνδνκή κε ππόγεην 

PEPSICO ΖΒΖ Α.Β.Δ. 

ΔΟΓΝΠΡΑΠΗΝ ΙΝΡΟΑΘΗΝ 

Θηίξην παξαγσγήο πιαζηηθψλ θηαιψλ λεξνχ, 1.000m² 

Θηίξην ππνζηαζκνχ, 80m² 

Θηίξην απνζήθεπζεο θαη δηαλνκήο PVC, 300m²  

 

Λέν εξγνζηάζην παξαγσγήο πιαζηηθώλ θηαιώλ λεξνύ 

 

Φέξσλ νξγαληζκφο θηηξίνπ παξαγσγήο πιαζηηθψλ θηαιψλ θαη Τ/ απφ νπιηζκέλν 

ζθπξφδεκα 

Φέξσλ νξγαληζκφο θηηξίνπ απνζήθεπζεο θαη δηαλνκήο PVC απφ κεηαιιηθή θαηαζθεπή. 

 

Νηθνδνκηθέο εξγαζίεο 

 Υσκαηνπξγηθέο εξγαζίεο, ζεκειίσζε, νπηνπιηλζνδνκέο, επηρξίζκαηα, βαθέο, 

θαηαζθεπή βηνκεραληθνχ δαπέδνπ, θνπθψκαηα αινπκηλίνπ, κεηαιιηθφο ζθειεηφο, 

επέλδπζε κεηαιιηθνχ ζθειεηνχ κε πάλει (θηίξην PVC), επηθάιπςε νξνθήο κε 

ιακαξίλα βακκέλε (θηίξην PVC), πδξνξξνέο, κεηαιιηθέο βηνκεραληθέο ζχξεο βαξέσο 

ηχπνπ, ειεθηξνθίλεηεο θαη βαθή απηψλ, δηακφξθσζε πεξηβάιινληνο ρψξνπ, 

επίζηξσζε πεξηβάιινληνο ρψξνπ κε βηνκεραληθφ δάπεδν, κεηαιιηθή αεξνγέθπξα 

κήθνπο 20κέηξσλ θαη πιάηνπο 4κέηξσλ γηα ηε ζχλδεζε εξγνζηαζίνπ παξαζθεπήο 

πιαζηηθψλ θηαιψλ κε εξγνζηάζην εκθηάισζεο. 

 

Ζιεθηξνκεραλνινγηθέο εγθαηαζηάζεηο 

  

 

ΔΟΓΝΠΡΑΠΗΝ ΘΔΠΠΑΙΝΛΗΘΖΠ 

 

Κεραλνινγηθέο εξγαζίεο 

 χζηεκα ζέξκαλζεο θαη εμαεξηζκνχ πςειψλ πξνδηαγξαθψλ εκθηαισηεξίνπ - 

παξαζθεπαζηεξίνπ. 

 

 Αλεκηζηήξεο πξνζαγσγήο- απαγσγήο, ζηνηρεία ζέξκαλζεο αηκνχ- αέξα, απφιπην 

θίιηξν εηζαγφκελνπ αέξα, ζχζηεκα ηξνθνδνζίαο κε αηκφ ζηνηρείσλ ζέξκαλζεο, 

αηκνθξάθηεο, κεησηέο πίεζεο, ζεξκνζηαηηθέο βάλεο, αηκνπαγίδεο θαη ινηπά 

εμαξηήκαηα, πιήξεο δίθηπν αεξαγσγψλ. 
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Αλνμείδσην ζύζηεκα πιύζεο παξαζθεπαζηεξίνπ (C.I.P)- επέθηαζε 

παξαζθεπαζηεξίνπ 

 Δηδηθνί ζηαζκνί αληιηψλ θαη ζσιελψζεσλ, δεμακελέο απνζήθεπζεο πξντφλησλ, 

αλαδεπηήξεο, παηάξηα κε ζθάια, επέθηαζε δηθηχσλ ζσιελψζεσλ, ηνπνζέηεζε λέσλ 

κεραλεκάησλ. 

 

Ιεβεηνζηάζην 

 Αηκνιέβεηαο 12.000kgr/Ζ2, δεμακελή ζπκππθλσκάησλ, δεμακελή καδνχη 20m², 

ζπιιέθηεο, αηκνθξάθηεο, αηκνπαγίδεο, αζθαιηζηηθά θαη ινηπά εμαξηήκαηα, 

απηνκαηηζκνί, δίθηπν καδνχη θαη ζσιελψζεσλ, κνλψζεηο δηθηχσλ- δεμακελψλ.  

 

Ξπξνζβεζηηθό δίθηπν 

 πγθξφηεκα (Ζ/Θ 75ΖΡ, Π/Θ 80ΖΡ), δίθηπν ππξφζβεζεο. 

 

Πύζηεκα απνζήθεπζεο, απηόκαηεο δύγηζεο θαη δηαθίλεζεο ηζνγιπθόδεο 

 Αλνμείδσηε δεμακελή 30m³ κε καλδχα ζέξκαλζεο, ζθάια θαη παηάξη επίζθεςεο, 

αλζξσπνζπξίδα θαη ινηπά εμαξηήκαηα, ζχζηεκα απνζηείξσζεο δεμακελήο κε 

ππεξηψδε αθηηλνβνιία, εμαεξηζκφο δεμακελήο κέζσ εηδηθψλ θίιηξσλ, ζχζηεκα 

αλαθπθινθνξίαο θαη ζέξκαλζεο, δπγηζηηθφ κε 4 δπλακνθπςέιεο θαη ειεθηξνληθφ 

ζχζηεκα ειέγρνπ, αλνμείδσηε αληιία δηαθίλεζεο ειεγρφκελε απφ inverter, δίθηπν 

αλνμείδσησλ ζσιελψζεσλ, κφλσζε δεμακελήο- ζσιελψζεσλ, πίλαθαο 

απηνκαηηζκνχ κε P.L.C. 

 

Γίθηπα ζσιελώζεσλ 

 Πεπηεζκέλνπ αέξα 40 θαη 8bar, αηκνχ, ζπκππθλσκάησλ, λεξνχ ςχμεο 

κεραλεκάησλ θαη επεθηάζεηο δηθηχσλ καιαθνχ, ζθιεξνχ λεξνχ θαη αλνμείδσηνπ. 

 

Ζιεθηξνινγηθέο εξγαζίεο 

πνζηαζκόο Κέζεο Ράζεο 1000 KVA 

 Κεηαζρεκαηηζηήο, θπςέιεο Κ.Σ., αληηζηάζκηζε ηζρχνο, παξαιιειηζκφο κε 

ππάξρνληα ππνζηαζκφ, πίλαθεο Υ.Σ., θαισδηψζεηο Κ.Σ. θαη Υ.Σ. 

 Ζιεθηξνινγηθέο εγθαηαζηάζεηο θίλεζεο θαη θσηηζκνχ, απηνκαηηζκνί, ειεθηξηθνί 

πίλαθεο. 

 

Πηδεξνθαηαζθεπέο 

 Παηάξη ζηήξημεο θαη επίζθεςεο (κε ζθάια) ζπζηήκαηνο εμαεξηζκνχ, ζηεξίγκαηα 

αεξαγσγψλ, ζηεξίγκαηα δηθηχσλ (αλνμείδσηα, καχξα), βάζεηο κεραλεκάησλ. 

 

 

ΔΟΓΝΠΡΑΠΗΝ ΙΝΡΟΑΘΗΝ 

 

Κεραλνινγηθέο εξγαζίεο 

 

Πύζηεκα εμαεξηζκνύ πςειώλ πξνδηαγξαθώλ εκθηαισηεξίνπ 

 Αλεκηζηήξεο πξνζαγσγήο-απαγσγήο, απφιπην θίιηξν εηζαγφκελνπ αέξα, δίθηπν 

αεξαγσγψλ βακκέλσλ ειεθηξνζηαηηθά. 

 

Πύζηεκα εμαεξηζκνύ θαη θηιηξαξίζκαηνο όδνληνο ζαιάκσλ εκθηάισζεο 

 Δηδηθνί αλεκηζηήξεο πξνζαγσγήο-απαγσγήο, αλνμείδσην θίιηξν άλζξαθνο 

απαγνκέλνπ αέξα, αλνμείδσην απφιπην θίιηξν εηζαγφκελνπ αέξα, δίθηπν 

αλνμείδσησλ αεξαγσγψλ. 
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Πύζηεκα εμαεξηζκνύ πιπληεξίνπ κπνπθαιηώλ κέζσ ρνάλεο, αεξαγσγώλ θαη 

αλεκηζηήξα  

 

Ξπξνζβεζηηθό δίθηπν 

 πγθξφηεκα (Ζ/Θ 40ΖΡ, Π/Θ 45ΖΡ),δίθηπν ππξφζβεζεο.  

 

Ζιεθηξνινγηθέο εξγαζίεο 

 Φσηηζκφο εκθηαισηεξίνπ θαη λέσλ απνζεθψλ, ππξαλίρλεπζε εξγνζηαζίνπ. 

 

 

ΔΟΓΝΠΡΑΠΗΝ ΙΝΡΟΑΘΗΝ 

 

Ξαξαγσγή πιαζηηθώλ θηαιώλ λεξνύ  

 

Κεραλνινγηθέο εξγαζίεο 

Πύζηεκα ςύμεο θαινππηώλ κεραλώλ 

 Σξείο πδξφςπθηνη ζπκπηεζηέο, παγνιεθάλε 10m³, αληιεηηθά ζπγθξνηήκαηα 

κεηαθνξάο ςπρξνχ λεξνχ, ζπιιέθηεο αληιεηηθψλ ζπγθξνηεκάησλ, δίθηπν 

ζσιελψζεσλ. Κνλψζεηο δηθηχσλ θαη παγνιεθάλεο. 

 

Αεξηνζηάζην 

 Σξείο πδξφςπθηνη ζπκπηεζηέο, ςχθηεο, κεηαςχθηεο θαη θίιηξα, παξαιιειηζκφο 

ζπκπηεζηψλ κε ηνπο αληίζηνηρνπο ξπζκηζηέο πίεζεο, ζχζηεκα ςχμεο αεξνζπκπηεζηψλ 

θαη ζσιελψζεηο. 

 

Γίθηπα ζσιελώζεσλ  

 Πεπηεζκέλνπ αέξα, ςπρξνχ λεξνχ, ππξφζβεζεο. 

 

Πύζηεκα ηξνθνδνζίαο κε PVC κεραλώλ παξαγσγήο πιαζηηθώλ θηαιώλ  

 Απνζήθεπζε 30m³ θαη κεηαθνξάο PVC (παξζέλν, αλαγελλεκέλν). 

 Γνζνκέηξεζε PVC (παξζέλν, αλαγελλεκέλν). 

 Σξνθνδνζία PVC κεραλψλ παξαγσγήο. 

 Απνθνκηδή ππνπξντφλησλ θαη κεηαθνξά πξνο αλαγέλλεζε. 

 

Πύζηεκα απηόκαηεο αεξνκεηαθνξάο πιαζηηθώλ θηαιώλ ζε κήθνο 100m 

 Θαηαζθεπή θαη εγθαηάζηαζε αλεκηζηήξσλ πςειήο πίεζεο κε ηα αληίζηνηρα 

ηδηθάξηα (12 ηεκάρηα), δίθηπα ζσιελψζεσλ απφ PVC. 

 

Ζιεθηξνινγηθέο εξγαζίεο 

πνζηαζκόο Mέζεο Tάζεο 2000KVA 

 Γχν παξάιιεινη Κ/ 1000KVA, αληηζηάζκηζε αέξγνπ ηζρχνο, θαισδηψζεηο Κ.Σ 

θαη Υ.Σ, πίλαθεο Υ.Σ, θπςέιεο Κ.Σ. 

 

Ζιεθηξνινγηθέο εγθαηαζηάζεηο θίλεζεο θαη θσηηζκνύ 

 

 

ΔΟΓΝΠΡΑΠΗΝ ΑΚΑΟΝΠΗΝ- ΑΘΖΛΑ 

 

Πύζηεκα εμνηθνλόκεζεο λεξνύ ζηνλ απνζηεηξσηή 

 

 

ΔΟΓΝΠΡΑΠΗΝ ΝΗΛΝΦΡΥΛ 
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Κεραλνινγηθέο εγθαηαζηάζεηο 

 Γηαλνκή αηκνύ (ζσιελψζεηο καχξεο, κνλψζεηο κε θνγρχιηα ππξηηίνπ- 

καγλεζίνπ, αλνμείδσηεο κνλψζεηο, βάλεο, βαιβίδεο, κεησηέο πίεζεο, ζπιιέθηεο, 

θαπλαγσγνί θιπ.) 

 Ππκππθλώκαηα αηκνύ (ζσιελψζεηο καχξεο, κνλψζεηο, δνρείν 

ζπκππθλσκάησλ, αηκνπαγίδεο, βάλεο, ζεξκνζηαηηθέο βαιβίδεο, ζηεξίγκαηα θιπ.) 

 Απνζηαγκέλν λεξό (ζσιελψζεηο γαιβαληδέ, κνλψζεηο κε θνγρχιηα 

δηνγθνχκελεο πνιπνπξεζάλεο, ζπιιέθηεο, βαιβίδεο, θαηαηνληζηήξαο). 

 Καιαθό λεξό (ζσιελψζεηο, κνλψζεηο, βάλεο, ειεθηξνθίλεηεο βαιβίδεο, 

κεησηέο).  

 Ξεπηεζκέλνο αέξαο (ζσιελψζεηο γαιβαληδέ, ball valves, βάλεο ρπηνζηδεξέο, 

λεξνπαγίδεο). 

 Ξεπηεζκέλνο αέξαο πςειήο πίεζεο (ζσιελψζεηο απφ αλζξαθνχρν ράιπβα, 

βαιβίδεο θιπ). 

 Γίθηπν CO2 (ζσιελψζεηο καχξεο, βαιβίδεο, βάλεο). 

 Θαπζηηθή ζόδα (ζσιελψζεηο άλεπ ξαθήο, βάλεο, δεμακελή ζφδαο, αληιία 

ζφδαο). 

 Γίθηπν αδώηνπ (ζσιελψζεηο καχξεο, ζσιελψζεηο άλεπ ξαθήο, βάλεο, κεησηέο 

θιπ). 

 Πύζηεκα γιπθόδεο/ ςπθηηθνύ λεξνύ (ζσιελψζεηο αλνμείδσηεο, βάλεο 

πεηαινχδαο, βάλεο γεληθά, ζεξκφκεηξα, βαιβίδεο αζθαιείαο, εηδηθέο κνλψζεηο, 

δεμακελή γιπθφδεο 40m³, αληιίεο). 

 Πύζηεκα θξύνπ λεξνύ (ζσιελψζεηο, βαιβίδεο, κνλψζεηο, θίιηξα, αληιίεο). 

 

Ζιεθηξνινγηθέο εγθαηαζηάζεηο  

 Δγθαηαζηάζεηο ηζρπξώλ ξεπκάησλ (θσηηζκφο θζνξηζκνχ, αζθαιείαο, 

εμσηεξηθφο θσηηζκφο, ξεπκαηνδφηεο, θαισδηψζεηο, πιαζηηθά θαλάιηα, εζράξεο 

θαισδίσλ, ζσιελψζεηο PVC, ζσιελψζεηο γαιβαληδέ, ειεθηξηθνί πίλαθεο). 

 Δγθαηαζηάζεηο αζζελώλ ξεπκάησλ (θαιψδηα ζπλεζηξακκέλσλ δεπγψλ, 

πιαζηηθά θαλάιηα, εζράξεο θαισδίσλ, ζσιελψζεηο PVC, ζσιελψζεηο γαιβαληδέ, 

θαηαλεκεηέο ηειεθψλσλ, πξίδεο ηειεθψλσλ). 

 Δγθαηαζηάζεηο ππξαλίρλεπζεο (ζσιελψζεηο, θαισδηψζεηο, αληρλεπηέο 

θαπλνχ, ζεξκνδηαθνξηθνί αληρλεπηέο, κπνπηφλ, ζεηξήλεο, πίλαθεο, θξεάηηα, 

εθζθαθέο). 

 πνζηαζκόο Κ.Ρ. Γχν παξάιιεινη κεηαζρεκαηηζηέο 1600ΘVA, θπςέιεο Κ.Σ., 

πίλαθεο Υ.Σ., θαισδηψζεηο Κ.Σ. θαη Υ.Σ., αληηζηάζκηζε ηζρχνο. 

 Δμσηεξηθόο θσηηζκόο (ηζηνί, βάζεηο, θσηηζηηθά, ραιθφο γαιβαληζκέλνο, 

θαισδηψζεηο, πίλαθεο, εθζθαθέο, ζθπξνδέκαηα). 

POLIECO HELLAS A.E.B.E.  

ΠΔΟΟΔΠ 

Θαηαζθεπή Βηνκεραληθνύ Θηηξίνπ θαη Θηηξίνπ Γξαθείσλ 

 

Δκβαδφλ νηθνπέδνπ : 30.600m2 

Δκβαδφλ βηνκεραληθνχ θηηξίνπ : 4.000m2 

πλνιηθή επηθάλεηα δφκεζεο : 2.500m2 

(ππφγεην, ηζφγεην, δχν φξνθνη θαη απφιεμε θιηκαθνζηαζίνπ) 

 

Νηθνδνκηθέο εξγαζίεο 
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 Δθζθαθέο, επηρψζεηο θαη ζηξαγγηζηήξηα πεξηκεηξηθά ησλ θηηξίσλ. Φέξσλ 

ζθειεηφο θηηξίνπ γξαθείσλ απφ νπιηζκέλν ζθπξφδεκα, βηνκεραληθνχ θηηξίνπ απφ 

κεηαιιηθά ζηνηρεία. Σνίρνη πιήξσζεο θηηξίνπ γξαθείσλ απφ δηπιή ηνηρνπνηία κε 

ελδηάκεζε κφλσζε θαη δηπιή γπςνζαλίδα θαη βηνκεραληθνχ θηηξίνπ απφ πάλει 

πνιπνπξεζάλεο θαη επηθάιπςε απφ δηπιή ιακαξίλα κε ελδηάκεζε ζηξψζε 

πεηξνβάκβαθα. Δπηρξίζκαηα, ρξσκαηηζκνί κε ηζηκεληνρξψκαηα, πιαζηηθά θαη 

επνμεηδηθά ρξψκαηα. Κνλψζεηο κε αζθαιηφπαλα, ηζηκεληνεηδή, κεκβξάλε ΔPDM. 

Σζηκεληνθνλίεο, δάπεδα απφ πιαθάθη-μχιν-κάξκαξν, βηνκεραληθά δάπεδα κε 

ειηθφπηεξν (δάπεδα εξγνζηαζίνπ κε θαλάιηα φδεπζεο δηθηχσλ θαη θάιπςε κε ζράξεο 

θαη θαπάθηα γαιβαληζκέλα), επνμεηδηθά δάπεδα. Θνπθψκαηα αινπκηλίνπ, κεηαιιηθά, 

μχιηλα, παινπεηάζκαηα, βηνκεραληθέο πφξηεο πηπζζφκελεο (ηχπνπ ΘΣΔΟ). 

 

Ζιεθηξνκεραλνινγηθέο εξγαζίεο θηηξίσλ 

 Τδξαπιηθά, απνρέηεπζε αθαζάξησλ, απνρέηεπζε νκβξίσλ, θσηηζκφο, 

ξεπκαηνδφηεο, πίλαθεο, θιηκαηηζκφο, ζέξκαλζε, εμαεξηζκφο, ηειεθσληθφ θέληξν, 

θάκεξεο, δίθηπν κε DATA, πεξηκεηξηθφο θσηηζκφο, ζχζηεκα ΒΚS. 

 

Ζιεθηξνκεραλνινγηθέο εξγαζίεο εξγνζηαζίνπ - ππνζηαζκνύ 

 Γίθηπν επεμεξγαζκέλνπ λεξνχ, απνζθιεξπληήο, θπςέιεο, κεηαζρεκαηηζηέο, 

πίλαθεο ρακειήο ηάζεο, γεηψζεηο, δίθηπν αέξα, δίθηπν θελνχ, ζπλδέζεηο 

ειεθηξνκεραλνινγηθνχ εμνπιηζκνχ. 

 

Ξεξηβάιισλ ρώξνο 

 Δθζθαθέο, επηρψζεηο, επηρψζεηο κε 3Α, δηάζηξσζε αζθάιηνπ, θξάζπεδα, 

ηζηκεληφπιαθεο, πεξηθξάμεηο δηαθφξσλ ηχπσλ, ζπξφκελεο πφξηεο κε 

ειεθηξνθηλεηήξεο θαη κπάξεο εηζφδνπ-εμφδνπ. 

ΠΔΡΟΑ Α.ΠΡΑΚΑΡΗΝ Α.Δ.Β.Δ.  (ΘΑΡΑΠΘΔΔΠ ΙΔΥΦΝΟΔΗΥΛ)  

ΘΔΠΠΑΙΝΛΗΘΖ 

Κεραλνινγηθέο εξγαζίεο 

 

Ξπξνζβεζηηθό δίθηπν 

 πγθξφηεκα (Ζ/Θ 40Ζ/Ρ, Π/Θ 45ΖΡ), δίθηπν ππξφζβεζεο. 

 

Γίθηπα ζσιελώζεσλ 

 Θέξκαλζεο, πεπηεζκέλνπ αέξα. 

 

Ζιεθηξνινγηθέο εξγαζίεο 

πνζηαζκόο Κέζεο Ράζεο 1000KVA 

 Κεηαζρεκαηηζηήο, θπςέιεο Κ.Σ, αληηζηάζκηζε ηζρχνο, πίλαθεο Υ.Σ, θαισδηψζεηο 

Κ.Σ. θαη Υ.Σ. 

 

Ζιεθηξνινγηθή εγθαηάζηαζε θίλεζεο θαη θσηηζκνύ 

 Φσηηζκφο, θαισδηψζεηο ηζρχνο, απηνκαηηζκνί, ειεθηξνινγηθνί πίλαθεο. 

ΠΗΓΔΛΝΟ Α.Β.Δ.Δ. (ΣΑΙΒΝΟΓΔΗΝ) 
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ΘΔΠΠΑΙΝΛΗΘΖ 

 

 Ζιεθηξνινγηθέο εξγαζίεο κεηαηξνπήο ησλ αληιηνζηαζίσλ κε απνμειψζεηο θαη 

λέεο εγθαηαζηάζεηο θαισδίσλ Κ.Σ. θαη Υ.Σ., κεηαζρεκαηηζηψλ, πηλάθσλ Κ.Σ. κέρξη 

ηελ πιήξε ιεηηνπξγία. 

 Πίλαθεο ρακειήο ηάζεο. 

ΠΓΘΟΝΡΖΚΑΡΑ ΚΝΛΝΘΑΡΝΗΘΗΥΛ ΠΡΖΛ ΞΔΟΗΝΣΖ ΠΑΛΖ ΣΑΙΘΗΓΗΘΖΠ 

Κειέηε, επίβιεςε θαη θαηαζθεπή ζπγθξνηήκαηνο ελλέα πνιπηειώλ 

κνλνθαηνηθηώλ 

ΠΦΑΓΔΗΑ ΘΗΙΘΗΠ 

Ιεβεηνζηάζην αηκνύ θαη δίθηπα πεπηεζκέλνπ αέξα, ζέξκαλζεο θαη 

θαπζίκσλ. 

SPRIDER STORES A.E. 

Αλαθαίληζε/Γηακόξθσζε/Θαηαζθεπή Θαηαζηεκάησλ 

 

 

ΘΑΡΑΠΡΖΚΑ ΒΔΟΝΗΑΠ 

Υψξνο πψιεζεο : 1.640m2 

Απνζεθεπηηθνί ρψξνη : 100m2 

Βνεζεηηθνί ρψξνη : 15m2 

 

Νηθνδνκηθέο εξγαζίεο 

 Απηφκαηε ζπξφκελε πφξηα, βάςηκν θηηξίνπ εμσηεξηθά, θαηαζθεπή θαη επέθηαζε 

βηηξηλψλ, ζπξίδα ηξνθνδνζίαο, λέα ζθάια, αιιαγή ζέζεσλ ηακείσλ θαη 

δνθηκαζηεξίσλ (θαηαζθεπή ρσξηζκάησλ, γπςνζαλίδεο), κεηαθνξά ρξεκαηνθηβσηίνπ, 

λέα ςεπδνξνθή ζε ηζφγεην θαη ππφγεην, ξάθηα, εζσηεξηθέο βαθέο, επελδχζεηο, 

απνμήισζε αεξαγσγνχ ππνγείνπ θαη ππάξρνπζαο θιίκαθαο. 

 

Ζιεθηξνκεραλνινγηθέο εξγαζίεο 

 Ζιεθηξνινγηθέο εγθαηαζηάζεηο, θσηηζηηθά, λένο πίλαθαο θσηηζκνχ θαη 

ξεπκαηνδνηψλ θηηξίνπ, VOICE- DATA, λέν ζχζηεκα ζπλαγεξκνχ, ππξαλίρλεπζεο θαη 

εγθαηάζηαζεο ήρνπ- κνπζηθήο, θιηκαηηζκφο, (ζπληήξεζε θιηκαηηζηηθψλ κνλάδσλ, 

πξνζζήθε θαζεηψλ, κεηαθνξά ληνπιαπψλ LG ζηελ απνζήθε, A/C Server), 

δηακφξθσζε δηθηχνπ sprinklers, πξνζαξκνγή ζηνκίσλ πξνζαγσγήο θαη επηζηξνθήο 

ησλ αεξαγσγψλ ζηε λέα ςεπδνξνθή, κφλσζε αεξαγσγνχ πξνζαγσγήο κε 

παινβάκβαθα, αλειθπζηήξαο. 

 

 

ΘΑΡΑΠΡΖΚΑ ΞΙΑΗΑΠ- ΘΔΠΠΑΙΝΛΗΘΖ 

Υψξνο πψιεζεο : 1.710m2 
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Απνζεθεπηηθνί ρψξνη : 200m2 

Βνεζεηηθνί ρψξνη : 20m2 

 

Νηθνδνκηθέο εξγαζίεο 

 Θαζαξηζκφο πξφζνςεο θαη ΣΟΣΔΚ, βάςηκν θηηξίνπ πεξηκεηξηθά, εγθαηάζηαζε 

παξνρψλ λεξνχ εμσηεξηθά, αζθαιηφζηξσζε ρψξνπ parking θαη δηαγξάκκηζή ηνπ, 

άλνηγκα λέαο εηζφδνπ πξνο απνζήθε, κεηαηξνπή εηζφδνπ ζε βηηξίλα, κεηαθνξά 

ρξεκαηνθηβσηίνπ, απνμήισζε πδξαπιηθψλ εγθαηαζηάζεσλ θαη πιαθηδίσλ, αιιαγή 

ζέζεο ηακείσλ θαη δνθηκαζηεξίσλ (θαηαζθεπή ρσξηζκάησλ γπςνζαλίδαο), λέα 

ςεπδνξνθή, επέλδπζε ηνίρσλ κε πιαθίδηα, ληχζηκν κε γπςνζαλίδεο πεξηκεηξηθά, 

επέθηαζε βηηξηλψλ, απνμειψζεηο laminate θαη γπςνζαλίδσλ, ζηήξημε ξαθηψλ. 

 

Ζιεθηξνκεραλνινγηθέο εξγαζίεο 

 Ζιεθηξνινγηθέο εγθαηαζηάζεηο, θσηηζηηθά, λένο πίλαθαο θσηηζκνχ θαη 

ξεπκαηνδνηψλ θηηξίνπ, κεηαθνξά PILAR, VOICE- DATA, εμαεξηζκφο WC, λέν 

ζχζηεκα ζπλαγεξκνχ, ππξαλίρλεπζεο θαη ήρνπ- κνπζηθήο, θιηκαηηζκφο (ζπληήξεζε 

θαζεηψλ, πξνζζήθε λέσλ θαζεηψλ, κεηαθνξά ληνπιαπψλ LG, A/C Server). 

 

 

ΘΑΡΑΠΡΖΚΑ ΥΟΑΗΝΘΑΠΡΟΝ- ΘΔΠΠΑΙΝΛΗΘΖ 

Υψξνο πψιεζεο : 1.953m2 

Απνζεθεπηηθνί ρψξνη : 150m2 

Βνεζεηηθνί ρψξνη : 25m2 

 

Νηθνδνκηθέο εξγαζίεο 

 Βάςηκν ρψξνπ εμσηεξηθά, ζηεγαλνπνίεζε νξνθήο, κεηαθνξά ρξεκαηνθηβσηίνπ, 

ςεπδνξνθή, πιαθίδηα ζε φιν ην δάπεδν, λέν WC πξνζσπηθνχ, ληχζηκν γπςνζαλίδαο 

πεξηκεηξηθά, κεηαιιηθή ππνθαηαζθεπή ςεπδνξνθήο, απνμήισζε laminate, ζηήξημε 

ξαθηψλ. 

 

Ζιεθηξνκεραλνινγηθέο εξγαζίεο 

 Ζιεθηξνινγηθέο εγθαηαζηάζεηο, θσηηζηηθά, λένο πίλαθαο θσηηζκνχ θαη 

ξεπκαηνδνηψλ θηηξίνπ, VOICE- DATA, λέν ζχζηεκα ζπλαγεξκνχ, ππξαλίρλεπζεο θαη 

εγθαηάζηαζεο ήρνπ- κνπζηθήο, θιηκαηηζκφο, (ζπληήξεζε θαζεηψλ, πξνζζήθε λέσλ 

θαζεηψλ, κεηαθνξά ληνπιαπψλ LG, A/C Server), δηακφξθσζε δηθηχνπ sprinklers, 

πξνζαξκνγή ζηνκίσλ πξνζαγσγήο θαη επηζηξνθήο αεξαγσγψλ ζηε λέα ςεπδνξνθή, 

κφλσζε αεξαγσγνχ πξνζαγσγήο κε παινβάκβαθα. 

 

 

ΘΑΡΑΠΡΖΚΑ ΙΘΝΒΟΠΖΠ 

Υψξνο πψιεζεο: 1.510m2 

Απνζεθεπηηθνί ρψξνη: 95m2 

Βνεζεηηθνί ρψξνη: 25m2 

 

Νηθνδνκηθέο εξγαζίεο 

Απνμειψζεηο πνπ πεξηιακβάλνπλ: 

 Θαζαηξέζεηο θακέλσλ επελδχζεσλ θαη ρσξηζκάησλ μεξάο δφκεζεο, 

ςεπδνξνθψλ, κεηαιιηθνχ ζθειεηνχ θιίκαθαο θαη αλειθπζηήξα, θαηεζηξακκέλσλ 

πιαθηδίσλ θ.ά. 

 Δλίζρπζε ηνπ θέξνληνο νξγαληζκνχ ηνπ θηηξίνπ κε καλδχεο, κε εθηνμεπφκελν 

ζθπξφδεκα (GUNITE) μεξάο κεζφδνπ πνπ πεξηιακβάλεη: 

Απνμήισζε άλσ παηψκαηνο, πδξνβνιή πνιχ πςειήο πίεζεο (1.000 bar) γηα πιήξε 

θαζαξηζκφ θαη αγξίεκα ηεο επηθάλεηαο ζθπξνδέκαηνο ησλ θάησ πεικάησλ πιαθψλ, 
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επηζθεπή κε ξεηηλελέζεηο θαη επνμεηδηθέο ξεηίλεο φισλ ησλ ξσγκψλ, δηάλνημε νπψλ 

γηα ηνπνζέηεζε ζπλδεηήξσλ θαη πάθησζε απηψλ κε ξεηίλεο, ηνπνζέηεζε θάησ 

νπιηζκνχ ίδηνπ ηεο αξρηθήο κειέηεο ηεο νηθνδνκηθήο άδεηαο, ηνπνζέηεζε άλσ 

νπιηζκνχ #Σ196, ηνπνζέηεζε θειηδφι ζηα ππάξρνληα δηάθελα ηεο πιάθαο ZOELNER, 

ηνπνζέηεζε επηπιένλ θάησ νπιηζκνχ #Σ196, έγρπζε πιάθαο ζθπξνδέκαηνο άλσ 

7cm, θαηαζθεπή εθηνμεπφκελνπ ζθπξνδέκαηνο θάησ 7 cm (πιάθεο, παξεηέο θαη 

πέικαηα δνθψλ). 

 

Ινηπέο νηθνδνκηθέο εξγαζίεο 

 Απηφκαηε ζπξφκελε πφξηα, βάςηκν θηηξίνπ, θαηαζθεπή βηηξηλψλ, λέα ζθάια 

(κεηαιιηθή θαηαζθεπή, ΗΛΟΥ θηγθιίδσκα, μχιηλεο επελδχζεηο παηεκάησλ, 

θξχζηαιια θηγθιηδσκάησλ), ηνπνζέηεζε αλειθπζηήξα κε ΗΛΟΥ επελδχζεηο θαη 

παινζηάζηα, θαηαζθεπή ρσξηζκάησλ, γπςνζαλίδεο, λέα ςεπδνξνθή ζε ηζφγεην θαη 

ππφγεην, ξάθηα, εζσηεξηθέο βαθέο, επελδχζεηο, επελδχζεηο δαπέδσλ κε θεξακηθά 

πιαθίδηα. 

 

Ζιεθηξνκεραλνινγηθέο εξγαζίεο 

 Ζιεθηξνινγηθέο εγθαηαζηάζεηο, εγθαηάζηαζε λένπ γεληθνχ ειεθηξηθνχ πίλαθα 

θαη ππνπηλάθσλ θσηηζκνχ θαη ξεπκαηνδνηψλ, εγθαηάζηαζε θσηηζηηθψλ ζσκάησλ 

ζηνπο εζσηεξηθνχο ρψξνπο θαη πξνβνιέσλ ζηνπο εμσηεξηθνχο, δίθηπν δνκεκέλεο 

θαισδίσζεο (Voice-Data), ζπλαγεξκνχ, ππξαλίρλεπζεο θαη κεγαθσληθήο 

εγθαηάζηαζεο, εγθαηάζηαζε θιηκαηηζκνχ θαη εγθαηάζηαζε αλειθπζηήξα. 

 

 

ΘΑΡΑΠΡΖΚΑ ΑΗΓΗΝ 

Υψξνο πψιεζεο : 1.213m2 

Απνζεθεπηηθνί ρψξνη : 102m2 

Βνεζεηηθνί ρψξνη : 12,20m2 

 

Νηθνδνκηθέο εξγαζίεο 

 Δπελδχζεηο γπςνζαλίδαο, ηνηρνπνηίεο μεξάο δφκεζεο, λέα ςεπδνξνθή, 

ρξσκαηηζκνί, επίπισζε απνζήθεο, ζηήξημε ξαθηψλ, γεληθνί θαζαξηζκνί. 

 

Ζιεθηξνκεραλνινγηθέο εξγαζίεο 

 Ζιεθηξηθέο εγθαηαζηάζεηο, θιηκαηηζκφο, ειεθηξηθφο εμνπιηζκφο, θιεηζηφ 

θχθισκα ζπλαγεξκνχ, ηακεηνινγηζηηθφο εμνπιηζκφο, εγθαηάζηαζε ήρνπ-κνπζηθήο, 

ππξαζθάιεηα, εμσηεξηθνί πξνβνιείο. 

 

 

ΘΑΡΑΠΡΖΚΑ CITY GATE - ΘΔΠΠΑΙΝΛΗΘΖ 

Υψξνο πψιεζεο: 1.400m2 

Απνζεθεπηηθνί ρψξνη: 100m2 

Βνεζεηηθνί ρψξνη: 10m2 

 

Νηθνδνκηθέο εξγαζίεο 

 Θαζαηξέζεηο ςεπδνξνθψλ, δαπέδσλ, αληηθεηκέλσλ, επελδχζεσλ θαη ηνίρσλ, 

πιαθίδηα, κάξκαξα, μχιηλα θνιιεηά δάπεδα, μχιηλα θαξθσηά δάπεδα, laminate, 

ηνηρνπνηίεο μεξάο δφκεζεο, ηνηρνπνηίεο, ρξσκαηηζκνί, εμσηεξηθέο θαη εζσηεξηθέο 

βηηξίλεο, θηγθιηδψκαηα, παινπίλαθεο, θαζξέπηεο, ζθάια, θξεάηην αλειθπζηήξα, 

θνπδίλα, ηνπαιέηα, γεληθνί θαζαξηζκνί. 

 

Ζιεθηξνκεραλνινγηθέο εξγαζίεο 



 ΔΟΓΑ 

67 

 Ζιεθηξηθέο θαη πδξαπιηθέο εγθαηαζηάζεηο, θιηκαηηζκφο, αλειθπζηήξαο, θσηεηλή 

επηγξαθή, απηφκαηε πφξηα, ειεθηξηθφο εμνπιηζκφο, θιεηζηφ θχθισκα, 

ηακεηνινγηζηηθφο εμνπιηζκφο, ήρνο- κνπζηθή, ππξαζθάιεηα, επίπισζε. 

 

 

ΘΑΡΑΠΡΖΚΑ ΑΙΗΘΑΟΛΑΠΠΝ ΘΟΖΡΖΠ 

Υψξνο θαηαζηήκαηνο: 1.440m2 

Πεξηβάιινλ ρψξνο : 480m2 

 

Νηθνδνκηθέο εξγαζίεο 

 Δπελδχζεηο θιηκάθσλ, ηδάκηα, ρεηξνιηζζήξεο θιηκάθσλ ζηηο βηηξίλεο, 

ςεπδνξνθέο, θαηαζθεπή δνθηκαζηεξίσλ- θξεκάζηξεο- κνθέηεο, πφξηεο, etalbond 

φςεσο. 

 

Ζιεθηξνκεραλνινγηθέο εξγαζίεο 

 Αλειθπζηήξαο δχν ζηάζεσλ, ειεθηξνινγηθέο εγθαηαζηάζεηο, θσηηζκφο, ζχζηεκα 

αζθαιείαο, θιηκαηηζκφο, ηειεθσληθφ θέληξν. 

 

 

ΘΑΡΑΠΡΖΚΑ ΓΗΑΛΛΗΡΠΥΛ 

Υψξνο πψιεζεο: 1.180m2 

Πεξηβάιινλ ρψξνο:1.404,80m2 

 

Νηθνδνκηθέο εξγαζίεο 

 Απνμειψζεηο - θαζαηξέζεηο, ηνηρνπνηίεο, επηρξίζκαηα, ρξσκαηηζκνί, νπιηζκέλν 

ζθπξφδεκα, κνλψζεηο, δάπεδα κε πιαθίδηα, δάπεδα κε κάξκαξα, αζθαιηηθά, πφξηεο 

θνηλέο μχιηλεο, πφξηεο αιέ-ξε-ηνπξ (saloon), ζχξα εηζφδνπ απηφκαηε, βηηξίλεο, 

επελδχζεηο κε γπςνζαλίδα, θαηαζθεπή δνθηκαζηεξίσλ, θιηκαθνζηάζην 

(ζηδεξνθαηαζθεπή κε μχιηλν δάπεδν), θαηαζθεπή W.C., ζηδεξνθαηαζθεπέο, 

ETALBONB, θήπνο. 

 

Ζιεθηξνκεραλνινγηθέο εξγαζίεο 

 Αλειθπζηήξαο δχν ζηάζεσλ, ειεθηξνινγηθέο εγθαηαζηάζεηο, θσηηζκφο, 

δνκεκέλε θαισδίσζε, θιηκαηηζκφο, ππξφζβεζε, ππξαλίρλεπζε, ζπλαγεξκφο. 

 

 

ΘΑΡΑΠΡΖΚΑ ΘΑΠΡΝΟΗΑΠ 

Υψξνο πψιεζεο: 1.000m2 

Απνζεθεπηηθνί ρψξνη: 80m2 

Βνεζεηηθνί ρψξνη: 15m2 

 

Νηθνδνκηθέο εξγαζίεο 

 Θαηαζθεπή βηηξηλψλ, ζπξίδα ηξνθνδνζίαο θαη κεηαθνξηθή ηαηλία, θαηαζθεπή 

ρσξηζκάησλ, γπςνζαλίδεο, ηνπνζέηεζε ρξεκαηνθηβσηίνπ, λέα ςεπδνξνθή ζε 

ηζφγεην, ππφγεην θαη φξνθν, ξάθηα, εζσηεξηθέο βαθέο, επελδχζεηο, επίπισζε 

απνζήθεο, ζεκέιην ηνηέκ. 

 

Ζιεθηξνκεραλνινγηθέο εξγαζίεο 

 Ζιεθηξνινγηθέο εγθαηαζηάζεηο, θσηηζηηθά, λένο πίλαθαο θσηηζκνχ θαη 

ξεπκαηνδνηψλ θηηξίνπ, VOICE-DATA, λέν ζχζηεκα ζπλαγεξκνχ, ππξαλίρλεπζεο θαη 

εγθαηάζηαζεο ήρνπ-κνπζηθήο, θιηκαηηζκφο, A/C Server. 
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ΘΑΡΑΠΡΖΚΑ ΘΔΟΑΡΠΗΛΗΝ - ΑΘΖΛΑ 

Υψξνο πψιεζεο : 1.050 m2 

Απνζεθεπηηθνί ρψξνη : 157m2 

Βνεζεηηθνί ρψξνη : 20m2 

 

Νηθνδνκηθέο Δξγαζίεο 

 Θαζαηξέζεηο ςεπδνξνθψλ, δαπέδσλ, αληηθεηκέλσλ, επελδχζεσλ, ηνίρσλ, 

κεηαιιηθνχ παηαξηνχ θαη κεηαιιηθήο θιίκαθαο, επηγξαθψλ φςεσλ, θσηηζηηθψλ 

ζσκάησλ, παινζηαζίνπ ηζνγείνπ, απνμειψζεηο ινγηζηεξίνπ, θηγθιηδσκάησλ, 

ηνπαιεηψλ, ξνιψλ εηζφδνπ, βάςηκν ρψξνπ εμσηεξηθά (φςε θαη πιατλψλ 

επηγξαθψλ), λέα ςεπδνξνθή, ληχζηκν κε γπςνζαλίδεο, επέλδπζε ηνίρσλ κε 

πιαθίδηα, εμσηεξηθέο βηηξίλεο, πιαθίδηα, κάξκαξα, ρξσκαηηζκνί, πγξνκφλσζε κε 

αζθαιηφπαλν, θηγθιηδψκαηα, παινπίλαθεο, θαζξέπηεο, θνπδίλα, ηνπαιέηεο, 

επίπισζε απνζήθεο, ζηήξημεο ξαθηψλ, γεληθνί θαζαξηζκνί. 

 

Ζιεθηξνκεραλνινγηθέο εξγαζίεο 

 Ζιεθηξνινγηθέο εγθαηαζηάζεηο, θσηηζηηθά, λένο πίλαθαο θσηηζκνχ θαη 

ξεπκαηνδνηψλ θηηξίνπ, Voice-Data, αλειθπζηήξα, απηφκαηε πφξηα, θαηλνχξγην 

ζχζηεκα ζπλαγεξκνχ, ππξαλίρλεπζεο, εγθαηάζηαζε ήρνπ - κνπζηθήο, εμσηεξηθνί 

πξνβνιείο, θιηκαηηζκφο, θσηεηλή επηγξαθή. 

 

 

ΙΔΘΑΓΑ (ΓΝ ΘΑΡΑΠΡΖΚΑΡΑ) 

Υψξνο πψιεζεο: 900m2 

Απνζεθεπηηθνί ρψξνη: 100m2 

Βνεζεηηθνί ρψξνη: 20m2 

 

Νηθνδνκηθέο εξγαζίεο 

 Άλνηγκα λέαο εηζφδνπ πξνο απνζήθε, ηνπνζέηεζε ρξεκαηνθηβσηίνπ, θαηαζθεπή 

ρσξηζκάησλ γπςνζαλίδαο, λέα ςεπδνξνθή, επέλδπζε ηνίρσλ κε πιαθίδηα, ληχζηκν 

κε γπςνζαλίδεο πεξηκεηξηθά, ζηήξημε ξαθηψλ, επίπισζε απνζήθεο ζηδεξά 

ππνθαηαζθεπή ζηήξημεο γπςνζαλίδσλ, βαθέο, βξαρφθεπνο. 

 

Ζιεθηξνκεραλνινγηθέο εξγαζίεο 

 Ζιεθηξνινγηθέο εγθαηαζηάζεηο, θσηηζηηθά, λένο πίλαθαο θσηηζκνχ θαη 

ξεπκαηνδνηψλ θηηξίνπ, VOICE- DATA, εμαεξηζκφο WC, λέν ζχζηεκα ζπλαγεξκνχ, 

ππξαλίρλεπζεο θαη ήρνπ- κνπζηθήο, θιηκαηηζκφο. 

 

 

ΘΑΡΑΠΡΖΚΑ ΛΑΞΑΘΡΝ 

Υψξνο πσιήζεσλ: 1.150m2 

Απνζεθεπηηθνί ρψξνη: 80m2 

Βνεζεηηθνί ρψξνη: 25m2 

 

Νηθνδνκηθέο εξγαζίεο 

 Σνηρνπνηίεο, επηρξίζκαηα, ρξσκαηηζκνί, πφξηεο θνηλέο μχιηλεο, βηηξίλεο, 

επελδχζεηο κε γπςνζαλίδα, θαηαζθεπή δνθηκαζηεξίσλ, θιηκαθνζηάζην 

(ζηδεξνθαηαζθεπή κε μχιηλν δάπεδν, INOX θηγθιηδψκαηα), ζηδεξνθαηαζθεπέο. 

 

Ζιεθηξνκεραλνινγηθέο εξγαζίεο 

 Αλειθπζηήξαο δχν ζηάζεσλ, ειεθηξνινγηθέο εγθαηαζηάζεηο, θσηηζκφο, 

δνκεκέλε θαισδίσζε, θιηκαηηζκφο, απνρέηεπζε θιηκαηηζκνχ, κεγαθσληθή 
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εγθαηάζηαζε, ππξαλίρλεπζε, ζπλαγεξκφο, ππνδνκή θαη θαισδίσζε αληηθιεπηηθνχ 

ζπζηήκαηνο. 

 

 

ΘΑΡΑΠΡΖΚΑ ΠΡΑΟΝΞΝΙΖΠ - ΘΔΠΠΑΙΝΛΗΘΖ 

Υψξνο πσιήζεσλ: 1.360m2 

Απνζεθεπηηθνί ρψξνη: 200m2 

Βνεζεηηθνί ρψξνη: 20m2 

 

Νηθνδνκηθέο εξγαζίεο 

 Σνηρνπνηίεο, επηρξίζκαηα, ρξσκαηηζκνί, πφξηεο θνηλέο μχιηλεο, βηηξίλεο, 

επελδχζεηο κε γπςνζαλίδα, θαηαζθεπή δνθηκαζηεξίσλ, θιηκαθνζηάζην 

(ζηδεξνθαηαζθεπή κε μχιηλν δάπεδν, INOX θηγθιηδψκαηα), ζηδεξνθαηαζθεπέο. 

 

Ζιεθηξνκεραλνινγηθέο εξγαζίεο 

 Αλειθπζηήξαο δχν ζηάζεσλ, ειεθηξνινγηθέο εγθαηαζηάζεηο, θσηηζκφο, 

δνκεκέλε θαισδίσζε, θιηκαηηζκφο, απνρέηεπζε θιηκαηηζκνχ, κεγαθσληθή 

εγθαηάζηαζε, ππξαλίρλεπζε, ζπλαγεξκφο, ππνδνκή θαη θαισδίσζε αληηθιεπηηθνχ 

ζπζηήκαηνο. 

 

 

ΘΑΡΑΠΡΖΚΑ SPRIDER OUTLET ΠΡΝΛ ΞΟΝΚΑΣΥΛΑ 

Υψξνο πψιεζεο (Α+Β θαηαζηήκαηα) : 1.600m2 

Απνζεθεπηηθνί ρψξνη (Α+Β θαηαζηήκαηα) : 160m2 

Βνεζεηηθνί ρψξνη (Α+Β θαηαζηήκαηα) : 7m2 

 

Νηθνδνκηθέο εξγαζίεο 

 Θαζαηξέζεηο επελδχζεσλ, απνκάθξπλζε ππαξρφλησλ αληηθεηκέλσλ, επίπισλ θαη 

ξαθηψλ, επνμεηδηθή βαθή δαπέδνπ, ηνηρνπνηίεο μεξάο δφκεζεο, ρξσκαηηζκνί, γεληθνί 

θαζαξηζκνί. 

 

Ζιεθηξνκεραλνινγηθέο εξγαζίεο 

 Ζιεθηξηθέο εγθαηαζηάζεηο, θιηκαηηζκφο, ειεθηξηθφο εμνπιηζκφο, θιεηζηφ 

θχθισκα, ηακεηνινγηζηηθφο εμνπιηζκφο, ήρνο-κνπζηθή. 

 

 

ΘΑΡΑΠΡΖΚΑ ΞΡΝΙΔΚΑΦΓΑΠ 

Υψξνο πψιεζεο   :  1.100m2 

Απνζεθεπηηθνί ρψξνη  : 72m2 

Βνεζεηηθνί ρψξνη  : 50m2 

 

Νηθνδνκηθέο εξγαζίεο 

 Δπελδχζεηο γπςνζαλίδαο, ηνηρνπνηίεο μεξάο δφκεζεο, λέα ςεπδνξνθή, 

ρξσκαηηζκνί, επίπισζε απνζήθεο, ζηήξημεο ξαθηψλ, ηνπνζέηεζε ΣΟΣΔΚ,  γεληθνί 

θαζαξηζκνί. 

 

Ζιεθηξνκεραλνινγηθέο εξγαζίεο 

 Ζιεθηξηθέο εγθαηαζηάζεηο, θιηκαηηζκφο, ειεθηξηθφο εμνπιηζκφο, θιεηζηφ 

θχθισκα ζπλαγεξκνχ, ηακεηνινγηζηηθφο εμνπιηζκφο, εγθαηάζηαζε ήρνπ-κνπζηθήο, 

ππξαζθάιεηα, ππξφζβεζε, εμσηεξηθνί πξνβνιείο. 
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ΠΡΖΛ ΑΘΖΛΑ 

Υψξνο πψιεζεο : 2.500m2 

Απνζεθεπηηθνί ρψξνη : 150m2 

Βνεζεηηθνί ρψξνη : 40m2 

 

Νηθνδνκηθέο εξγαζίεο 

 Απνθνκηδή κπαδψλ θαη θαζαξηζκφο θηηξίνπ απφ κπάδα κεηά ηελ ππξθαγηά, 

ελίζρπζε θέξνληνο νξγαληζκνχ κε gunite, δαπεδνζηξψζεηο κε κάξκαξν Γηνλχζνπ, 

θαηαζθεπή αληηβαλδαιηζηηθψλ-αιεμίζθαηξσλ πηζηνπνηεκέλσλ παινζηαζίσλ ζηηο 

βηηξίλεο ηνπ ηζνγείνπ (πηζηνπνίεζε Ρ7Β), επέλδπζε ησλ ηξηψλ LIFT ηνπ 

θαηαζηήκαηνο κε laminated θξχζηαιια ζεκεηαθήο ζηήξημεο, κεηαιιηθή θαηαζθεπή 

θξεαηίσλ αλειθπζηήξσλ, ΗΛΟΥ θηγθιηδψκαηα ζε θιίκαθα, εγθαηάζηαζε 

ειεθηξνθίλεησλ ξνιιψλ, θαηαζθεπή ΗΛΟΥ-θξπζηάιιηλεο ππξακίδαο ζε νξνθή 

ππνγείνπ, κφλσζε νξνθήο, θαηαζθεπή εζσηεξηθήο ζηνάο. 

 Απηφκαηεο ζπξφκελεο πφξηεο, αλειθπζηήξεο, θαηαζθεπή θαη επέθηαζε βηηξηλψλ, 

θαηαζθεπή ρσξηζκάησλ, επελδχζεηο κε γπςνζαλίδεο, κεηαθνξά ρξεκαηνθηβσηίνπ, 

λέα ςεπδνξνθή γπςνζαλίδαο ζε φινπο ηνπο νξφθνπο, 2 λέεο κεηαιιηθέο γέθπξεο 

επηθνηλσλίαο ζην πξψην θαη δεχηεξν επίπεδν κε θξπζηάιιηλα δάπεδα, θξπζηάιιηλα 

θηγθιηδψκαηα ζεκεηαθήο ζηήξημεο κε ΗΛΟΥ θνππαζηέο ζηε ζηνά, βαθή θηηξίνπ 

εμσηεξηθά θαη εζσηεξηθά. 

 

Ζιεθηξνκεραλνινγηθέο εξγαζίεο 

 Ζιεθηξνινγηθέο εγθαηαζηάζεηο, θσηηζηηθά, λένη πίλαθεο, Voice-Data, λέν 

ζχζηεκα ζπλαγεξκνχ, ππξαλίρλεπζεο θαη εγθαηάζηαζεο ήρνπ-κνπζηθήο, 

θιηκαηηζκφο, δηακφξθσζε δηθηχνπ sprinklers, εηδηθφο θσηηζκφο ηχπνπ LED RGB 

ζεκεηαθφο θαη γξακκηθφο, θσηηζκφο κε spot ξάγαο ζε εηδηθέο εζνρέο ζηελ νξνθή. 

 

 

ΘΑΡΑΠΡΖΚΑ ΗΥΑΛΛΗΛΥΛ 

Υψξνο πσιήζεσλ: 1.500m2 

Βνεζεηηθνί ρψξνη: 20m2 

 

Νηθνδνκηθέο εξγαζίεο 

 Δπελδχζεηο γπςνζαλίδαο, ηνηρνπνηίεο μεξάο δφκεζεο, λέα ςεπδνξνθή, 

ρξσκαηηζκνί, ηνπνζέηεζε πιαθηδίσλ δαπέδνπ θαη ηνίρνπ, ζηήξημε ξαθηψλ, 

θαζαίξεζε θαη θαηαζθεπή ζε λέα ζέζε δεμακελή ππξφζβεζεο, ηνπνζέηεζε ΣΟΣΔΚ, 

γεληθνί θαζαξηζκνί. 

 

Ζιεθηξνκεραλνινγηθέο εξγαζίεο 

 Ζιεθηξηθέο εγθαηαζηάζεηο, θιηκαηηζκφο, ειεθηξηθφο εμνπιηζκφο, θιεηζηφ 

θχθισκα ζπλαγεξκνχ, ηακεηνινγηζηηθφο εμνπιηζκφο, εγθαηάζηαζε ήρνπ-κνπζηθήο, 

ππξαζθάιεηα, ππξφζβεζε, πδξαπιηθέο εγθαηαζηάζεηο θαη εμνπιηζκφο, εμσηεξηθνί 

πξνβνιείο. 

 

 

ΘΑΡΑΠΡΖΚΑ ΑΗΓΑΙΔΥ 

Υψξνο πσιήζεσλ: 2.300m2 

Βνεζεηηθνί ρψξνη: 200m2 

 

Νηθνδνκηθέο εξγαζίεο 

 Θαζαηξέζεηο, εληζρχζεηο θέξνλησλ ζηνηρείσλ κε κεηαιιηθέο δηαηνκέο, 

αδηαηάξαθηε θνπή ζηνηρείσλ νπιηζκέλνπ ζθπξνδέκαηνο, επέλδπζε δαπέδσλ κε 

θεξακηθά πιαθίδηα, θαηαζθεπή κεηαιιηθήο θιίκαθαο κε μχιηλεο επελδχζεηο, ΗΛΟΥ 
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θηγθιηδψκαηα κε θξχζηαιιν, επελδχζεηο θαη ρσξίζκαηα μεξάο δφκεζεο, ςεπδνξνθή 

νξπθηψλ ηλψλ, ρξσκαηηζκνί. 

 

Ζιεθηξνκεραλνινγηθέο εξγαζίεο 

 Θιηκαηηζκφο, θσηηζκφο, Voice-Data, ππξαλίρλεπζε, ππξφζβεζε, αλειθπζηήξεο. 

 

 

ΘΑΡΑΠΡΖΚΑ ΘΗΙΘΗΠ  

Υψξνο πψιεζεο   : 1790 m2 

Τπφγεην : 710 m2 

Ηζφγεην: 530 m2 

Α Όξνθνο : 550 m2 

Βνεζεηηθνί ρψξνη  : 202 m2 

 

Νηθνδνκηθέο εξγαζίεο 

 Δγθηβσηηζκφο ρξεκαηνθηβσηίνπ, θαηαζθεπή βξαρφθεπνπ ζην ρακειφ ηκήκα ηνπ 

θιηκαθνζηαζίνπ,  επίπισζε απνζήθεο, θαηαζθεπή ζεκειίσζεο ππιψλα θαη 

ηνπνζέηεζε αγθπξίνπ γηα ΣΟΣΔΚ,  γεληθνί θαζαξηζκνί. 

 
Ζιεθηξνκεραλνινγηθέο εξγαζίεο 

  Ζιεθηξηθέο εγθαηαζηάζεηο, ειεθηξηθφο εμνπιηζκφο, θιηκαηηζκφο, θιεηζηφ 

θχθισκα ζπλαγεξκνχ, ηακεηνινγηζηηθφο εμνπιηζκφο, εγθαηάζηαζε ήρνπ-κνπζηθήο, 

ππξαζθάιεηα, πδξαπιηθή παξνρή γηα απηφκαην πσιεηή, εμσηεξηθνί πξνβνιείο,  

 

 

ΘΑΡΑΠΡΖΚΑ ΘΑΡΔΟΗΛΖΠ  

Υψξνο πψιεζεο   : 1550 m2 

Τπφγεην : 440 m2 

Ηζφγεην: 550 m2 

Α Όξνθνο : 560 m2 

Βνεζεηηθνί ρψξνη  : 130 m2 

 

Νηθνδνκηθέο εξγαζίεο 

 Δγθηβσηηζκφο ρξεκαηνθηβσηίνπ, θαηαζθεπή βξαρφθεπνπ ζην ρακειφ ηκήκα ηνπ 

θιηκαθνζηαζίνπ,  επίπισζε απνζήθεο,  γεληθνί θαζαξηζκνί. 

 
Ζιεθηξνκεραλνινγηθέο εξγαζίεο 

  Ζιεθηξηθέο εγθαηαζηάζεηο, ειεθηξηθφο εμνπιηζκφο, θιηκαηηζκφο, θιεηζηφ 

θχθισκα ζπλαγεξκνχ, ηακεηνινγηζηηθφο εμνπιηζκφο, εγθαηάζηαζε ήρνπ-κνπζηθήο, 

ππξαζθάιεηα, πδξαπιηθή παξνρή γηα απηφκαην πσιεηή, εμσηεξηθνί πξνβνιείο. 

 

 

ΘΑΡΑΠΡΖΚΑ ΜΑΛΘΖΠ  

Υψξνο πψιεζεο   : 1585 m2 

Τπφγεην : 655 m2 

Ηζφγεην: 805 m2 

Βνεζεηηθνί ρψξνη  : 125 m2 

 

Νηθνδνκηθέο εξγαζίεο 

 Δγθηβσηηζκφο ρξεκαηνθηβσηίνπ, επίπισζε απνζήθεο, γεληθνί θαζαξηζκνί. 

 

Ζιεθηξνκεραλνινγηθέο εξγαζίεο 
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 Ζιεθηξηθέο εγθαηαζηάζεηο, ειεθηξηθφο εμνπιηζκφο, θαισδηψζεηο θιεηζηνχ 

θπθιψκαηνο ζπλαγεξκνχ , ηακεηνινγηζηηθφο εμνπιηζκφο, εγθαηάζηαζε θαισδηψζεσλ 

ήρνπ-κνπζηθήο. 

ΡΔΚΔΠ Α.Δ. – COSTA NAVARINO 

ΚΑΟΑΘΝΞΝΙΖ ΚΔΠΠΖΛΗΑΠ 

 

 Θαηαζθεπή ηξηώξνθνπ ζπγθξνηήκαηνο θαηνηθηώλ 

 

Δξγνιαβία: Κειέηε - Θαηαζθεπή θαη Νινθιήξσζε γηα Ιεηηνπξγία ηνπ Έξγνπ 

 

Θηίξην ηξηψλ νξφθσλ κε ζπλνιηθή δφκεζε 4.153m2 (3 φξνθνη 2.967m2 θαη ππφγεην 

1.186m2) 

Πεξηβάιινλ ρψξνο: 1.788m2 

 

Νηθνδνκηθέο εξγαζίεο 

 Υσκαηνπξγηθέο εξγαζίεο, ζθειεηφο νπιηζκέλνπ ζθπξνδέκαηνο, εμσηεξηθέο 

νπηνπιηλζνδνκέο, επηρξίζκαηα κε έηνηκα θνληάκαηα, κνλψζεηο, δάπεδα κε πιαθίδηα 

θαη κάξκαξα, εζσηεξηθά ηνηρνπεηάζκαηα απφ γπςνζαλίδεο, ςεπδνξνθέο, 

θνπθψκαηα αινπκηλίνπ θαη πφξηεο αζθαιείαο, ρξσκαηηζκνί, μχιηλεο εκθαλείο θαη 

θιεηζηέο ζηέγεο, πέξγθνιεο, μχιηλα θηγθιηδψκαηα θαη δηαθνζκεηηθά ππνζηπιψκαηα 

φςεσλ, ζηδεξνπξγηθά, μχιηλα θνπθψκαηα θαη εξκάξηα θνπδίλαο – ηκαηηνζήθεο. 

 

Ξεξηβάιινλ ρώξνο 

 Δθζθαθέο, επηρψζεηο, ξάκπεο ΑΚΔΑ, πιάθεο πεδνδξνκίνπ, επίζηξσζε κε 

δηάηξεηνπο θπβφιηζνπο, πεξίθξαμε, θχηεπζε. 

 

Ζιεθηξνκεραλνινγηθέο εξγαζίεο 

 Ζιεθηξνινγηθέο εγθαηαζηάζεηο, θσηηζκφο, δίθηπν χδξεπζεο - απνρέηεπζεο, 

θσηηζκφο θηηξίνπ θαη πεξηβάιινληνο ρψξνπ, ππξαλίρλεπζε, εγθαηάζηαζε 

θιηκαηηζηηθψλ, αληηθεξαπληθή πξνζηαζία, αζζελή ξεχκαηα, Data- Voice, 

αλειθπζηήξεο, άξδεπζε, βηνινγηθφο θαζαξηζκφο. 

 

 

 Θαηαζθεπή ηεζζάξσλ αλεμάξηεησλ δηώξνθσλ θαηνηθηώλ ζπλνιηθήο 

επηθάλεηαο 3,331m2 

 

Νηθνδνκηθέο εξγαζίεο 

 Υσκαηνπξγηθέο εξγαζίεο, κεηαιιηθφο ζθειεηφο, εμσηεξηθή ηνηρνπνηία, επέλδπζε 
εμσηεξηθψλ ηνίρσλ κε ην ζχζηεκα ηεο ζεξκνπξφζνςεο θαη  ζημειακά με πέηρες, 

επηρξίζκαηα  θερμοπρόζουης,  δάπεδα κε πιαθίδηα θαη κάξκαξα, εζσηεξηθά 

ηνηρνπεηάζκαηα απφ γπςνζαλίδεο, ςεπδνξνθέο, θνπθψκαηα αινπκηλίνπ θαη πφξηεο 
αζθαιείαο, ρξσκαηηζκνί, δώμα όποσ ηηρήθηκε η διαδικαζία ηης ανεζηραμμένης μόνφζης, 

πέξγθνιεο, κεηαιιηθα θηγθιηδψκαηα θαη δηαθνζκεηηθά ππνζηπιψκαηα φςεσλ, 

ζηδεξνπξγηθά, μχιηλα θνπθψκαηα θαη εξκάξηα θνπδίλαο – ηκαηηνζήθεο. 

 

Ξεξηβάιινλ ρώξνο 

 Δθζθαθέο, επηρψζεηο, επίζηξσζε αζθάιηνπ, επίζηξσζε κε δηάηξεηνπο 

θπβφιηζνπο, πεξίθξαμε, θχηεπζε. 
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Ζιεθηξνκεραλνινγηθέο εξγαζίεο 

 Ζιεθηξνινγηθέο εγθαηαζηάζεηο, θσηηζκφο, δίθηπν χδξεπζεο - απνρέηεπζεο, 

θσηηζκφο θηηξίνπ θαη πεξηβάιινληνο ρψξνπ, ππξαλίρλεπζε, εγθαηάζηαζε 

θιηκαηηζηηθψλ, αληηθεξαπληθή πξνζηαζία, αζζελή ξεχκαηα, Data- Voice,  άξδεπζε, 

βηνινγηθφο θαζαξηζκφο. 

TRENDINO 

ΞΔΡΟΝΞΝΙΖ - ΑΘΖΛΑ 

Γηακόξθσζε Θαηαζηήκαηνο 
Υψξνο πψιεζεο : 513 m2 

Απνζεθεπηηθνί ρψξνη : 80 m2 

Βνεζεηηθνί ρψξνη : 15 m2 

 

Νηθνδνκηθέο Δξγαζίεο 

 Απνμήισζε ξνινχ απνζήθεο θαη ηνπνζέηεζε λένπ, επελδχζεηο ηζηκεληνζαλίδαο 

(εμσηεξηθά θαη εζσηεξηθά ηνπ θηηξίνπ), ςεπδνξνθή, ληχζηκν κε γπςνζαλίδεο, 

εμσηεξηθέο βηηξίλεο, πιαθίδηα δαπέδνπ θαη ηνίρνπ, ρξσκαηηζκνί, θηγθιηδψκαηα, 

παινπίλαθεο, θαζξέπηεο, θνπδίλα, ηνπαιέηεο, επίπισζε απνζήθεο, εμέδξα εληφο 

απνζήθεο, δηακφξθσζε ξάκπαο ζην πεδνδξφκην, γεληθνί θαζαξηζκνί. 

 

Ζιεθηξνκεραλνινγηθέο εξγαζίεο 

 Ζιεθηξνινγηθέο εγθαηαζηάζεηο, θσηηζηηθά, λένο πίλαθαο θσηηζκνχ θαη 

ξεπκαηνδνηψλ θηηξίνπ, Voice-Data, αλειθπζηήξα, ζχζηεκα ζπλαγεξκνχ, 

ππξαλίρλεπζεο, εγθαηάζηαζε ήρνπ - κνπζηθήο, εμσηεξηθνί πξνβνιείο, θιηκαηηζκφο, 

θσηεηλή επηγξαθή. 

ΡΗΛΦΗΙ Α.Δ. (ΒΑΦΔΗΝ ΦΗΛΗΟΗΠΡΖΟΗΝ)  

ΑΗΓΗΛΗΝ ΞΗΔΟΗΑΠ 

Κεραλνινγηθέο εξγαζίεο 

 Αλνμείδσηεο θαηαζθεπέο απαγσγήο απνβιήησλ. 

 χζηεκα απηφκαηεο δχκσζεο. 

 

Ζιεθηξνινγηθέο εξγαζίεο 

 
πνζηαζκόο Κέζεο Ράζεο 800KVA 

 Τπαίζξηνο ππνζηαζκφο Κ.Σ. (θηφζθη) θαη παξαιιειηζκφο απηνχ κε ππάξρνληα 

1000KVA, θαισδηψζεηο Κ.Σ. θαη Υ.Σ. 

 

Ζιεθηξνινγηθή εγθαηάζηαζε θίλεζεο θαη θσηηζκνύ 

 Φσηηζκφο, θαισδηψζεηο ηζρχνο, ειεθηξνινγηθνί πίλαθεο Υ.Σ. 

ΡΗΡΑΛ Α.Δ. (ΡΠΗΚΔΛΡΝΒΗΝΚΖΣΑΛΗΑ)  

ΘΔΠΠΑΙΝΛΗΘΖ 
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Κεραλνινγηθέο εξγαζίεο 

 Κεηαηξνπή ζαθθφθηιηξνπ ηχπνπ standard Filterbau νθηψ δηακεξηζκάησλ κε 

δνλεηέο pulse set. 

 

Πηδεξνθαηαζθεπέο 

 Παηάξη κε ζθάια, λέν δίθηπν αεξαγσγψλ. 

 

Ζιεθηξνινγηθέο εξγαζίεο 

 Γηάθνξεο ειεθηξνινγηθέο εξγαζίεο εληφο ηνπ ρψξνπ ηνπ εξγνζηαζίνπ. 

ΡΝΟΥΛΖ Α.Δ. (ΡΝΟΗΠΡΗΘΔΠ ΔΞΗΣΔΗΟΖΠΔΗΠ) 

ΘΔΠΠΑΙΝΛΗΘΖ 

πνζηαζκόο Κέζεο Ράζεο 400KVA 

 

 Κεηαζρεκαηηζηήο, θπςέιεο Κ.Σ., πίλαθεο Υ.Σ. θαη Κ.Σ., θαισδηψζεηο Υ.Σ. θαη 

Κ.Σ., ηνπνζέηεζε κεηξεηψλ θαηαλάισζεο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο. 

ΡΝΟΛΑΒΗΡΖΠ Α.Β.Δ.Δ. (ΚΝΛΑΓΑ ΔΞΔΜΔΟΓΑΠΗΑΠ ΘΑΗ ΑΞΝΘΖΘΔΠΖΠ 

ΑΙΗΔΚΑΡΥΛ) 

ΘΑΒΑΙΑ 

 

ΛΔΑ ΚΝΛΑΓΑ ΔΞΔΜΔΟΓΑΠΗΑΠ ΘΑΗ ΑΞΝΘΖΘΔΠΖΠ ΑΙΗΔΚΑΡΥΛ 

Δκβαδφλ : 3.000m2 

Δκβαδφλ ςπθηηθψλ ζαιάκσλ : 550m² 

πλνιηθφο φγθνο ςπθηηθψλ ζαιάκσλ : 2.090m³ 

Οη εξγαζίεο έγηλαλ επί ππάξρνληνο θέξνληνο νξγαληζκνχ απφ νπιηζκέλν 

ζθπξφδεκα. 

 

Νηθνδνκηθέο Δξγαζίεο ςπγείσλ  

 

Νηθνδνκηθέο εξγαζίεο 

 Σνηρία πξνζηαζίαο πάλει χςνπο 50εθ. πεξηκεηξηθά θαη εζσηεξηθά ηνπ θηηξίνπ απφ 

ειαθξά νπιηζκέλν ζθπξφδεκα, ζηνθάξηζκα θαη επάιεηςε κε ξεηίλεο απηψλ. 

 Θεξκνκνλσηηθά πάλει (θηηξίνπ παξαγσγήο- ςπθηηθψλ ζαιάκσλ). 

 Βηνκεραληθφ δάπεδν (αληηκπθεηηθέο- πγεηνλνκηθέο θακπχιεο, απηνεπηπεδνχκελεο 

ξεηίλεο πάρνπο 5mm, πνιπνπξεζαληθέο ξεηίλεο, επνμεηδηθφ ξεηηλνθνλίακα). 

 Ράκπεο εηζφδνπ ηζνγείνπ θαη νξφθνπ, θξεάηην αλειθπζηήξα. 

 Πιήξε εγθαηάζηαζε πδξαπιηθνχ αλειθπζηήξα ηξηψλ ζηάζεσλ αλπςσηηθήο 

ηθαλφηεηαο 2.500kgr. 

 Θαηαζθεπή κεηαιιηθνχ παηαξηνχ 250m², κεηαιιηθή θαηαζθεπή θάιπςεο 

εηζφδσλ. 

 Γηακφξθσζε εηζφδσλ ηζνγείνπ θαη νξφθνπ 100m². 

 Βηνκεραληθέο ζχξεο εηζφδσλ ζπαζηέο απφ δηπιά εληζρπκέλα αηζαιφθπιια θαη 

ελδηάκεζε κφλσζε πνιπνπξεζάλεο. 

 Βηνκεραληθή ζχξα εηζφδνπ ςπρξνζηαζίνπ απφ εληζρπκέλα αηζαιφθπιια, 

κεηαιιηθέο ζχξεο εηζφδσλ βνεζεηηθψλ ρψξσλ. 
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 Φπζνχλεο ζηηο εηζφδνπο ηζνγείνπ θαη νξφθνπ. 

 Απηφκαηεο ξάκπεο αλπςσηηθήο ηθαλφηεηαο 5tn ζηηο εηζφδνπο ηζνγείνπ θαη 

νξφθνπ. 

 

Πύζηεκα Βηνκεραληθήο ςύμεο- θιηκαηηζκνύ ρώξσλ παξαγσγήο 

Τπρξνζηάζην 

 Δπηά (7) ζπκπηεζηέο (κε ηα αληίζηνηρα πάλει ειέγρνπ), δνρεία ιαδηνχ θξένληνο, 

πδξφςπθηνο ζπκππθλσηήο, δίθηπα ζσιελψζεσλ, κνλψζεηο. 

 

Τπθηηθνί ζάιακνη 

 Έληεθα (11) αεξνςπθηήξεο, δίθηπα ζσιελψζεσλ, κνλψζεηο. 

 

Θιηκαηηζκόο 

 Γίθηπν κε πθαζκάηηλνπο αεξαγσγνχο (1.000m²), δίθηπν ζσιελψζεσλ, 

κνλψζεηο. 

 

Ζιεθηξνληθόο έιεγρνο  

 Αλάπηπμε απηνκαηηζκνχ ειέγρνπ ζπζηήκαηνο ςχμεο-θιηκαηηζκνχ. 

 Πίλαθαο ειέγρνπ ςχμεο-θιηκαηηζκνχ κε εθαξκνγή PLC, ρεηξηζηήξην γηα 

παξάιιειν ρεηξηζκφ κε ηνλ θεληξηθφ πίλαθα θαη ζχλδεζε απηψλ. 

 χζηεκα ειέγρνπ ηεο κνλάδαο κε εθαξκνγή ειεθηξνληθνχ ππνινγηζηή (PC) θαη 

εηδηθνχ πξνγξάκκαηνο SCADA γηα ηελ απεηθφληζε ηεο εγθαηάζηαζεο θαη ηελ ιήςε 

πιεξνθνξηαθψλ ζηνηρείσλ (θαηαγξαθή ζεξκνθξαζηψλ, θαηάζηαζε ιεηηνπξγίαο 

κεραλψλ θαη αηζζεηεξίσλ, αλαθνίλσζε θαη θαηαγξαθή βιαβψλ, αιάξκ θαη 

ηειεθσληθή εληνιή).  

 

Ζιεθηξνινγηθέο εξγαζίεο ζπζηήκαηνο ςύμεο 

 σιελψζεηο, ζράξεο θαη θαισδηψζεηο γηα ην ςπρξνζηάζην θαη ηνπο 

αεξνςπθηήξεο. 

 

Δγθαηάζηαζε παγνκεραλήο 

 πκπηεζηήο κε πάλει ειέγρνπ, ζπκππθλσηέο, δίθηπν ζσιελψζεσλ, κνλψζεηο, 

ειεθηξνληθφο έιεγρνο κέζσ PLC θαη πξνγξάκκαηνο SCADA. 

 

Ζιεθηξνινγηθέο εξγαζίεο 

 

πνζηαζκόο Κέζεο Ράζεο 400KVA 

 Κεηαζρεκαηηζηήο, θπςέιεο Κ.Σ., αληηζηάζκηζε ηζρχνο, πίλαθεο Υ.Σ. θαη Κ.Σ., 

θαισδηψζεηο Υ.Σ. θαη Κ.Σ. θαη εμαεξηζκφο ππνζηαζκνχ. 

 

Ζιεθηξνινγηθή εγθαηάζηαζε θίλεζεο θαη θσηηζκνύ εξγνζηαζίνπ 

 Φσηηζκφο, θαισδηψζεηο ηζρχνο, ειεθηξνινγηθνί πίλαθεο.  

 

Ζιεθηξνπαξαγσγό δεύγνο 200KVA 

 Πιήξσο απηνκαηνπνηεκέλν κε φια ηα εμαξηήκαηα, εμάηκηζε, δεμακελή 

πεηξειαίνπ, πεδίν ηζρχνο δηαθνπηψλ κε κνηέξ ηειερεηξηζκνχ γηα ηελ απηφκαηε 

κεηαγσγή ΓΔΖ- Ζ/Ε, ειεθηξνινγηθή εγθαηάζηαζε δεχγνπο- πεδίνπ κεηαγσγήο, 

ηξίγσλν γείσζεο. 

Αιεμηθέξαπλν ηνληζκνύ 

 
 

 ΘΡΗΟΗΝ ΒΝΖΘΖΡΗΘΥΛ ΔΓΘΑΡΑΠΡΑΠΔΥΛ 100m2 
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 Υσκαηνπξγηθέο εξγαζίεο, εξγαζίεο νπιηζκέλνπ ζθπξνδέκαηνο, κεηαιιηθά 

θνπθψκαηα, νπηνπιηλζνδνκέο, επηρξίζκαηα, βαθέο, δηακφξθσζε ρψξνπ 

ζπκπηεζηψλ, βάζεηο ζηήξημεο ζπκπηεζηψλ. 

ΡΟΑΞΔΕΑ ΣΗΝ  

ΘΔΠΠΑΙΝΛΗΘΖ 

ΘΑΡΑΠΡΖΚΑ ΑΚΞΔΙΝΘΖΞΥΛ  

 

Λέν θαηάζηεκα εκβαδνύ 300m2 

 

Νηθνδνκηθέο εξγαζίεο 

 Θαζαηξέζεηο, νπηνπιηλζνδνκέο, ζθπξνδέκαηα, ζεξκνκνλψζεηο, επηρξίζκαηα, 

βαθέο, απνμήισζε ππάξρνληνο δαπέδνπ, επηζηξψζεηο πεδνδξνκίσλ, επηζηξψζεηο 

δαπέδσλ κε κάξκαξα θαη πιαθίδηα, νξζνκαξκαξψζεηο, θνπθψκαηα αινπκηλίνπ- 

παινπίλαθεο (φςε θαηαζηήκαηνο), θαηαζθεπή ζθάιαο απφ νπιηζκέλν ζθπξφδεκα, 

κεηαιιηθά θηγθιηδψκαηα, μπινπξγηθέο εξγαζίεο (πφξηεο, εξκάξηα), μχιηλεο 

επελδχζεηο, γχςηλεο επελδχζεηο, ςεπδνξνθέο, ρσξίζκαηα απφ γπςνζαλίδα, 

θαηαζθεπή αλεκνθξάθηε, παινπίλαθεο, παιφζπξεο securit, είδε πγηεηλήο. 

 

Ζιεθηξνκεραλνινγηθέο εξγαζίεο 

 Τδξαπιηθή εγθαηάζηαζε, απνρέηεπζε θαη ζχζηεκα απνκάθξπλζεο ιπκάησλ κέζσ 

ππνβξχρησλ αληιηψλ, ειεθηξνινγηθή εγθαηάζηαζε.(θσηηζκφο – ξεπκαηνδφηεο - 

πίλαθεο), ηειεθσληθή εγθαηάζηαζε, εγθαηάζηαζε DATA, ΑΣΚ, εγθαηάζηαζε 

ζπζηήκαηνο αζθαιείαο (CCTV-camera-video), ζχζηεκα ππξαζθάιεηαο, ζπγθξφηεκα 

κνπζηθήο, ζχζηεκα ςχμεο- ζέξκαλζεο θαη εμαεξηζκνχ (αλεκηζηήξεο, αληιίεο 

ζεξκφηεηαο, αεξαγσγνί). 

VILLAGE CINEMAS 

ΘΔΠΠΑΙΝΛΗΘΖ 

 
MOVIE STORE ΠΡΝ ΔΚΞΝΟΗΘΝ ΘΔΛΡΟΝ MEDITERRANEAN COSMOS 

Υψξνο θαηαζηήκαηνο: 230 m2 

 

Θαηαζθεπή Θαηαζηήκαηνο 

 

Νηθνδνκηθέο εξγαζίεο 

 Θαηεδαθίζεηο θαη απνμειψζεηο πθηζηάκελσλ θαηαζθεπψλ εληφο ηνπ 

θαηαζηήκαηνο, θαηάξγεζε κεξηθψλ πδξαπιηθψλ θαη απνρεηεπηηθψλ εγθαηαζηάζεσλ 

θαη εηδψλ πγηεηλήο, θαηαζθεπή δηαρσξηζηηθψλ κε γπςνζαλίδα, επέλδπζε κε 

γπςνζαλίδα, ςεπδνξνθή, επίζηξσζε δαπέδνπ κε θεξακηθά πιαθίδηα, ππεξπςσκέλν 

δάπεδν, θεξακηθά πιαθίδηα, δηακφξθσζε βηηξίλαο θαηαζηήκαηνο, θαηαζθεπή 

πηπζζφκελνπ γπάιηλνπ δηαρσξηζηηθνχ, θαηαζθεπή κεηαιιηθήο ζθάιαο,  μπινπξγηθέο 

εξγαζίεο, ρξσκαηηζκνί εληφο θαη εθηφο ηνπ θαηαζηήκαηνο, ηνπνζέηεζε λέσλ εηδψλ 

πγηεηλήο, ηξνπνπνίεζε αγσγψλ θιηκαηηζηηθήο κνλάδαο, εμσηεξηθή θσηεηλή 

επηγξαθή.   
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Ζιεθηξνκεραλνινγηθέο εξγαζίεο 

 Ζιεθηξνινγηθέο εγθαηαζηάζεηο, θσηηζηηθά, ξεπκαηνδφηεο θηηξίνπ, κεηαηξνπέο 

δηθηχνπ ηζρπξψλ ξεπκάησλ, VOICE-DATA, κεηαθνξά ξάκπαο ΑκεΑ. 

ΗΝΗ ΠΑΟΑΚΝΟΡΠΖ Α.Β.Δ.Δ. (ΞΡΖΛΝΡΟΝΦΔΗΝ) 

ΘΔΠΠΑΙΝΛΗΘΖ 

Ιεβεηνζηάζην 

 Αηκνιέβεηαο 1000kgr/hr, απνζθιεξπληέο, δεμακελή ζπκππθλσκάησλ, 

ζπιιέθηεο αηκνχ, απηνκαηηζκνί, δίθηπα ζσιελψζεσλ, δίθηπν πγξαεξίνπ (LPG), 

αηκνθξάθηεο, αηκνπαγίδεο, αζθαιηζηηθά. Κνλψζεηο δηθηχσλ- δεμακελψλ. 

 

Ξπξνζβεζηηθό δίθηπν 

 πγθξφηεκα (Ζ/Θ 40ΖΡ, Π/Θ 45ΖΡ), δίθηπν ππξφζβεζεο. 

 

Ρνπνζέηεζε κεραλεκάησλ ζπγθξνηήκαηνο Redering 

 

Γίδπκν αληιεηηθό ζπγθξόηεκα 20ΖΟ 

 

Βηνκεραληθή ςύμε 

 Φπρξνζηάζην θαη κεραλνζηάζην γηα ηνχλει θαηάςπμεο κε ρξεζηκνπνίεζε 

ακκσλίαο (ζπκπηεζηέο, ζσιελψζεηο, δεμακελή ακκσλίαο, απηνκαηηζκνί). 

 

Γίθηπα ζσιελώζεσλ 

 Αηκνχ, πιχζεο εξγνζηαζίνπ, πεπηεζκέλνπ αέξα, redering, ακκσλίαο, δεζηνχ 

λεξνχ, κεηαθνξάο ππνπξντφλησλ, κνλψζεηο δηθηχσλ.  

 

Αλνμείδσηεο ζηδεξνθαηαζθεπέο 

 ηήξημε ζπζηήκαηνο δηαθίλεζεο πξντφλησλ. 

 Βάζεηο κεραλεκάησλ παξαγσγήο, ζηεξίγκαηα δηθηχσλ. 

 

Αλνμείδσηεο θαηαζθεπέο κεραλεκάησλ- ηξνπνπνηήζεηο κεραλεκάησλ 

 Βνεζεηηθά κεραλήκαηα πηελνζθαγείσλ, ζχζηεκα απνζήθεπζεο θαη κεηαθνξάο 

ππνπξντφλησλ πξνο redering (δεμακελή- θνριίεο- ειεθηξνθηλεηήξεο- απηνκαηηζκνί), 

δεμακελή αίκαηνο, κεραληζκφο πφξηαο ζηε δεμακελή πηεξψλ. 

 Κεηαηξνπή ζην ζχζηεκα θίλεζεο θνριηψλ ηεο δεμακελήο πηεξψλ. 

 

Ρνπνζέηεζε κεραλεκάησλ παξαγσγήο εξγνζηαζίνπ ζε ζπλεξγαζία κε 

Νιιαλδό ηερληθό 

 

Πύζηεκα εμνηθνλόκεζεο ελέξγεηαο. 

 

Τπθηηθνί Θάιακνη 

 Βάζεηο αεξνςπθηήξσλ, αεξνςπθηήξεο. 

ΞΝΓΖΚΑΡΝΞΝΗΗΑ KRICKET - ΑΦΝΗ ΑΓΗΑΛΛΗΓΖ 

ΘΔΠΠΑΙΝΛΗΘΖ 
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Ζιεθηξνπαξαγσγό δεύγνο 100KVA  

 Πιήξσο απηνκαηνπνηεκέλν κε φια ηα εμαξηήκαηα, εμάηκηζε, δεμακελή 

πεηξειαίνπ, πεδίν ηζρχνο δηαθνπηψλ κε κνηέξ ηειερεηξηζκνχ γηα ηελ απηφκαηε 

κεηαγσγή ΓΔΖ-Ζ/Ε, ειεθηξνινγηθή εγθαηάζηαζε δεχγνπο- πεδίνπ κεηαγσγήο, 

ηξίγσλν γείσζεο. 

 

Αληηζηάζκηζε αέξγνπ ηζρύνο 

 Πίλαθαο αληηζηάζκηζεο, ζχλδεζε κε Γ.Π.Υ.Σ. 

ΦΗΙΘΔΟΑΚ ΡΕΝΛΠΝΛ Α.Δ. (ΒΗΝΚΖΣΑΛΗΑ ΘΔΟΑΚΗΘΥΛ ΞΙΑΘΗΓΗΥΛ)  

ΘΔΠΠΑΙΝΛΗΘΖ 

Ζιεθηξνινγηθέο εξγαζίεο 

 Γεληθέο ειεθηξηθέο εγθαηαζηάζεηο γξακκήο παξαγσγήο, δίθηπν ππνινγηζηψλ, 

εηδηθφο θσηηζκφο, πίλαθεο θαη ρεηξηζηήξηα. 

  

FOODIN ΓΗΑΘΝΠ & ΠΗΑ Δ.Ξ.Δ. (ΑΛΡΗΞΟΝΠΥΞΔΗΔΠ ΚΖΣΑΛΖΚΑΡΥΛ 

ΡΟΝΦΗΚΥΛ) 

ΑΘΖΛΑ 

Θαηαζθεπή δεμακελώλ 

Σ.Α.Λ.Θ. 

ΘΔΠΠΑΙΝΛΗΘΖ 

 

Θαηαζθεπή Κνλώξνθνπ Θηηξίνπ Ξνιηηηζηηθώλ Γξαζηεξηνηήησλ  
 

Θηίξην πνιιαπιψλ ρξήζεσλ: 1000m2 

 

Νηθνδνκηθέο εξγαζίεο: 

 Υσκαηνπξγηθέο εξγαζίεο (εθζθαθέο, εμπγίαλζε ζεκειίσζεο, επηρψζεηο) 

ζθπξνδέκαηα θαη ζηδεξνπιηζκνί, εμσηεξηθά ρσξίζκαηα απφ δηάηξεηνπο 

νπηφπιηλζνπο, εζσηεξηθά ρσξίζκαηα απφ γπςνζαλίδα, θαηαζθεπή ζεξκνπξφζνςεο 

εμσηεξηθά, βηνκεραληθά δάπεδα, μχιηλα δάπεδα αζιεηηθψλ ρψξσλ, θνληάκαηα ηεο 

ΘΟΤΡΑΑΛΗΣ, ςεπδνξνθέο απφ γπςνζαλίδα, μχιηλεο θαη ερναπνξξνθεηηθέο, 

πξνθαηαζθεπαζκέλα ρσξίζκαηα ηχπνπ FUNDERMAΥ, εμσηεξηθά θνπθψκαηα 

αινπκηλίνπ, εζσηεξηθά θνπθψκαηα μχιηλα, ζηδεξέληα θαη ερνκνλσηηθά, δηάθνξα 

θηγθιηδψκαηα θαη κεηαιιηθέο θαηαζθεπέο απφ κνξθνζίδεξν θαη αλνμείδσηεο, έπηπια 

θαη μχιηλεο επελδχζεηο, ζηεγαλψζεηο θαη ζεξκνκνλψζεηο, θαηαζθεπή πηζίλαο, 

ρξσκαηηζκνί φισλ ησλ ρψξσλ, έξγα πξαζίλνπ θαη θπηεχζεηο. 

 

Ζιεθηξνκεραλνινγηθέο εξγαζίεο: 
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 Πιήξεο ειεθηξνινγηθή εγθαηάζηαζε αζζελψλ θαη ηζρπξψλ ξεπκάησλ, 

εζσηεξηθφο θαη εμσηεξηθφο θσηηζκφο, ζπζηήκαηα ππξαλίρλεπζεο θαη ππξφζβεζεο, 

θιηκαηηζκφο, εμαεξηζκφο, θαχζηκν αέξην, εγθαηάζηαζε ζπλαγεξκνχ, χδξεπζε, 

απνρέηεπζε, απηφκαην πφηηζκα, ειηαθνί ζπιιέθηεο θαη ειεθηξνκεραλνινγηθφο 

εμνπιηζκφο_πηζίλαο.
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ΔΟΓΑ ΘΓΑΡΟΗΘΥΛ 
EKO SERBIA AD 

ΠΔΟΒΗΑ 

ΞΟΑΡΖΟΗΝ ΓΟΥΛ ΘΑΠΗΚΥΛ – NOVI SAD 

Πξαηήξην: 120m2  

Πεξηβάιινλ ρψξνο: 2.135m2 

 

Νηθνδνκηθέο εξγαζίεο 

 Απνμειψζεηο, δάπεδα, ςεπδνξνθέο, ειεθηξνινγηθέο εγθαηαζηάζεηο, θιηκαηηζκφο, 

Etalbond. 

 

Ξεξηβάιισλ ρώξνο 

 Βηνκεραληθφ δάπεδν, άζθαιηνο, θφκβνο, θαλάιηα απνξξνήο απνρέηεπζεο, ηνίρνη 

αληηζηήξημεο, πεδνδξφκηα, πεξηθεξεηαθφο θσηηζκφο, επελδχζεηο ζηεγάζηξσλ, εηδηθέο 

εγθαηαζηάζεηο, νγθνκεηξήζεηο δεμακελψλ, πδξαπιηθή δνθηκή δεμακελψλ, 

ηνπνζέηεζε εηδηθψλ θαιπκκάησλ, ηνπνζέηεζε-ζχλδεζε αληιηψλ, δίθηπν 

πδξαπιηθήο-ειεθηξνινγηθήο εγθαηάζηαζεο αληιηψλ. 

 

 

ΞΟΑΡΖΟΗΝ ΓΟΥΛ ΘΑΠΗΚΥΛ – LESCOVAC 

Πξαηήξην: 120m2  

Πεξηβάιινλ ρψξνο: 3.000m2 

 

Νηθνδνκηθέο εξγαζίεο 

 Υσκαηνπξγηθά, εξγαζίεο εληζρπκέλνπ ζθπξνδέκαηνο, κεηαιιηθή θαηαζθεπή 

θηηξίνπ θαη θάιπςε νξνθήο, νξνθή EPDM, πιαίζηα ALUCOBOND, δάπεδα, 

ςεπδνξνθέο, δηαρσξηζηηθά, βαθέο, επέλδπζε νξνθήο θαη θηηξίνπ πσιήζεσλ, 

παινζηάζηα. 

 

Ξεξηβάιισλ ρώξνο 

 Δπηρσκαηψζεηο, αζθαιηφζηξσζε, θαηαζθεπή δξφκνπ θαη ζθπξφδεκα, 

δηακφξθσζε δηαζηαχξσζεο κε Δζληθή νδφ, εγθαηάζηαζε δηαρσξηζηηθνχ, κνλάδα 

επεμεξγαζίαο ιπκάησλ, θαηαζθεπή αληιηνζηαζίνπ. 

 

Ζιεθηξνκεραλνινγηθέο εξγαζίεο 

 Θάιπςε νξνθήο θαη εγθαηάζηαζεο θηηξίνπ πσιήζεσλ, θσηηζκφο, θσηηζκφο 

πεξηβάιινληνο ρψξνπ, δίθηπν χδξεπζεο- απνρέηεπζεο, δίθηπν ππξφζβεζεο, 

θιηκαηηζκφο ρψξνπ πσιήζεσλ. 

 

 

ΞΟΑΡΖΟΗΝ ΓΟΥΛ ΘΑΠΗΚΥΛ – VRCIN 

Πξαηήξην: 600m2  

Πεξηβάιινλ ρψξνο: 7.000m2 

 

Θαηαζθεπή θηηξίνπ πσιήζεσλ, θαιύκκαηνο νξνθήο, εζηηαηνξίνπ, Olympus 

Plaza, ρώξσλ πγηεηλήο, εγθαηάζηαζε δεμακελώλ θαπζίκσλ θαη πγξαεξίνπ 

 

Νηθνδνκηθέο εξγαζίεο 

 Υσκαηνπξγηθά, εξγαζίεο εληζρπκέλνπ ζθπξνδέκαηνο, κεηαιιηθή θαηαζθεπή 

θηηξίνπ θαη θάιπςε νξνθήο, νξνθή EPDM, πιαίζηα ALUCOBOND, δάπεδα, 
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ςεπδνξνθέο, δηαρσξηζηηθά, βαθέο, επέλδπζε νξνθήο θαη θηηξίνπ πσιήζεσλ, 

παινζηάζηα. 

 

Ξεξηβάιισλ ρώξνο 

 Δπηρσκαηψζεηο, αζθαιηφζηξσζε, θαηαζθεπή δξφκνπ θαη ζθπξφδεκα, 

δηακφξθσζε δηαζηαχξσζεο κε Δζληθή νδφ, εγθαηάζηαζε δηαρσξηζηηθνχ, κνλάδα 

επεμεξγαζίαο ιπκάησλ, θαηαζθεπή αληιηνζηαζίνπ. 

 

Ζιεθηξνκεραλνινγηθέο εξγαζίεο 

 Θάιπςε νξνθήο θαη εγθαηάζηαζεο θηηξίνπ πσιήζεσλ, θσηηζκφο, θσηηζκφο 

πεξηβάιινληνο ρψξνπ, δίθηπν χδξεπζεο- απνρέηεπζεο, δίθηπν ππξφζβεζεο, 

θιηκαηηζκφο ρψξνπ πσιήζεσλ. 

 

 

ΞΟΑΡΖΟΗΝ ΓΟΥΛ ΘΑΠΗΚΥΛ – PANCEVO 

Πξαηήξην: 120m2  

Πεξηβάιινλ ρψξνο: 5.000m2 

 

Νηθνδνκηθέο εξγαζίεο 

 Υσκαηνπξγηθά, εξγαζίεο εληζρπκέλνπ ζθπξνδέκαηνο, κεηαιιηθή θαηαζθεπή 

θηηξίνπ θαη θάιπςε νξνθήο, νξνθή EPDM, πιαίζηα ALUCOBOND, δάπεδα, 

ςεπδνξνθέο, δηαρσξηζηηθά, βαθέο, επέλδπζε νξνθήο θαη θηηξίνπ πσιήζεσλ, 

παινζηάζηα. 

 

Ξεξηβάιισλ ρώξνο 

 Δπηρσκαηψζεηο, αζθαιηφζηξσζε, θαηαζθεπή δξφκνπ θαη ζθπξφδεκα, 

δηακφξθσζε δηαζηαχξσζεο κε Δζληθή νδφ, εγθαηάζηαζε δηαρσξηζηηθνχ, κνλάδα 

επεμεξγαζίαο ιπκάησλ, θαηαζθεπή αληιηνζηαζίνπ. 

 

Ζιεθηξνκεραλνινγηθέο εξγαζίεο 

 Θάιπςε νξνθήο θαη εγθαηάζηαζεο θηηξίνπ πσιήζεσλ, θσηηζκφο, θσηηζκφο 

πεξηβάιινληνο ρψξνπ, δίθηπν χδξεπζεο - απνρέηεπζεο, δίθηπν ππξφζβεζεο, 

θιηκαηηζκφο ρψξνπ πσιήζεσλ. 

 

 

ΞΟΑΡΖΟΗΝ ΓΟΥΛ ΘΑΠΗΚΥΛ – PROKUPLJE 

Πξαηήξην: 120m2  

Πεξηβάιινλ ρψξνο: 5.000m2 

 

Νηθνδνκηθέο εξγαζίεο 

 Υσκαηνπξγηθά, εξγαζίεο εληζρπκέλνπ ζθπξνδέκαηνο, κεηαιιηθή θαηαζθεπή 

θηηξίνπ θαη θάιπςε νξνθήο, νξνθή EPDM, πιαίζηα ALUCOBOND, δάπεδα, 

ςεπδνξνθέο, δηαρσξηζηηθά, βαθέο, επέλδπζε νξνθήο θαη θηηξίνπ πσιήζεσλ, 

παινζηάζηα. 

 

Ξεξηβάιισλ ρώξνο 

 Δπηρσκαηψζεηο, αζθαιηφζηξσζε, θαηαζθεπή δξφκνπ θαη ζθπξφδεκα, 

δηακφξθσζε δηαζηαχξσζεο κε Δζληθή νδφ, εγθαηάζηαζε δηαρσξηζηηθνχ, κνλάδα 

επεμεξγαζίαο ιπκάησλ, θαηαζθεπή αληιηνζηαζίνπ. 

 

Ζιεθηξνκεραλνινγηθέο εξγαζίεο 
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 Θάιπςε νξνθήο θαη εγθαηάζηαζεο θηηξίνπ πσιήζεσλ, θσηηζκφο, θσηηζκφο 

πεξηβάιινληνο ρψξνπ, δίθηπν χδξεπζεο- απνρέηεπζεο, δίθηπν ππξφζβεζεο, 

θιηκαηηζκφο ρψξνπ πσιήζεσλ. 

 

 

EUROPEAN PERSPECTIVE 

VRANJE – ΠΔΟΒΗΑ 

 ΘΑΡΑΠΘΔΖ ΘΡΗΟΗΝ ΓΗΑΚΔΟΗΠΚΑΡΥΛ ΞΟΝΠΦΓΥΛ 

 

Ξνιπθαηνηθία 1.000m2 πνπ πεξηιακβάλεη 20 δηακεξίζκαηα πιήξσο 

θαηαζθεπαζκέλα 

 

ΚcDONALD’S 

ΘΑΡΑΠΡΖΚΑ 125m2 ΠΡΝ ΔΚΞΝΟΗΘΝ ΘΔΛΡΟΝ BIG CEE ΠΡΝ NOVI SAD 

ΠΔΟΒΗΑΠ 

 

Πηδεξνθαηαζθεπέο 

 ηδεξνθαηαζθεπέο παηαξηψλ, βάζε θιηκαηηζηηθήο κνλάδαο, sub-frame Ζ/Κ 

εγθαηαζηαζεσλ νξνθήο, Sub-frame ςεπδνξνθήο, ζηδεξνθαηαζθεπή counter 

 
Νηθνδνκηθέο εξγαζίεο 

 Γάπεδα (ηζηκεληνθνλίεο, γξαληηνπιαθάθη, PVC δάπεδα), μχιηλεο επελδχζεηο 

ηνίρσλ, πιαθάθηα ηνίρσλ, βαθέο, γπςνζαλίδεο, ςεπδνξνθέο (ηχπνπ Armstrong 

60x60, 60x120, κεηαιηθέο πιάθεο 60x60), πφξηεο εζσηεξηθέο, είδε πγηεηλήο, έπηπια, 

επελδχζεηο ηνίρσλ κε ιακαξίλεο αινπκηλίνπ 

 
Ζιεθηξνκεραλνινγηθέο εξγαζίεο 

 Ύδξεπζε θαη απνρέηεπζε, θιηκαηηκφο θαη απαγσγή ζεξκνχ αέξα θνπδίλαο, 

ειεθηξνινγηθέο εγθαηαζηάζεηο, θσηηζκφο, εγθαηάζηαζε ειεθηξνινγηθνχ πίλαθα 

ηχπνπ Mangelberger, εγθαηάζηαζε UPS 

MEGASTORES ELECTRONICA d.o.o. 

ΠΔΟΒΗΑ   

ΘΑΡΑΠΡΖΚΑ ΒΔΙΗΓΟΑΓΗΝ  

Πεξηβάιινλ ρψξνο: 250m2 

Θαηάζηεκα: 3.250m2 

 

Γηαξξύζκηζε Θαηαζηήκαηνο 

 

Νηθνδνκηθέο εξγαζίεο 

 Γάπεδα κε πιαθίδηα, ςεπδνξνθέο, θνπθψκαηα, ζηδεξνθαηαζθεπέο 

δηαρσξηζηηθψλ ηνίρσλ, ηνηρνπνηίεο γπςνζαλίδαο, βαθέο ηνίρσλ θαη ζνισηήο νξνθήο, 
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επελδχζεηο ππνζηπισκάησλ, κνλψζεηο νξνθήο, ζεξκαηλφκελεο απνρεηεχζεηο 

νξνθήο. 

 

Ξεξηβάιινλ ρώξνο 

 Θπβφιηζνη πεδνδξνκίνπ. 

 

Ζιεθηξνκεραλνινγηθέο εξγαζίεο 

 Ζιεθηξνινγηθέο εγθαηαζηάζεηο, θσηηζκφο, δίθηπν χδξεπζεο - απνρέηεπζεο, 

θιηκαηηζκφο, θσηηζκφο πεξηβάιινληνο ρψξνπ, ππξφζβεζε, ππξαλίρλεπζε, 

εγθαηάζηαζε θιηκαηηζκνχ, εγθαηάζηαζε δνξπθνξηθψλ θαη ζπκβαηηθψλ ζπζηεκάησλ 

ηειεφξαζεο, δίθηπα TEL-DATA, ζπλαγεξκνχ, Access Control. 

 

 

ΘΑΡΑΠΡΖΚΑ NOVI SAD  

Γηακφξθσζε θαηαζηήκαηνο εκβαδνχ 1.800m2 

 

Νηθνδνκηθέο εξγαζίεο 

 Απνμειψζεηο παιαηψλ εγθαηαζηάζεσλ (δάπεδα, ςεπδνξνθέο, ζηδεξνθαηαζθεπέο 

ζηήξημεο παιαηψλ ξαθηψλ, απνμήισζε ξαθηψλ, θνππαζηήο θ.ιπ.). Λέα δάπεδα κε 

πιαθίδηα, ςεπδνξνθέο, ζηδεξνθαηαζθεπέο δηαρσξηζηηθψλ ηνίρσλ, ηνηρνπνηίεο 

γπςνζαλίδαο, θξεάηην λένπ αλειθπζηήξα, αλαθαηαζθεπή θιηκαθνζηαζίνπ, 

αλαθαηαζθεπή παινπεηαζκάησλ θαη θνππαζηήο ζην θιηκαθνζηάζην θαη ζηνλ πξψην 

φξνθν, ηνπνζέηεζε παινπηλάθσλ πεξηκεηξηθά ηνπ θξεαηίνπ ηνπ αλειθπζηήξα, 

επελδχζεηο ππνζηεισκάησλ, κφλσζε νξνθήο θ.ιπ. 

 

Ζιεθηξνκεραλνινγηθέο εξγαζίεο 

 Ζιεθηξνινγηθή εγθαηάζηαζε, ειεθηξνινγηθνί πίλαθεο δηαλνκήο, λέα θαισδίσζε, 

θσηηζκφο, δίθηπν Data-Phone, ζπλαγεξκφο, εγθαηάζηαζε δνξπθνξηθψλ θαη 

ζπκβαηηθψλ ζπζηεκάησλ ηειεφξαζεο, Access control, ππξαλίρλεπζε, κεγαθσληθή 

εγθαηάζηαζε, εγθαηάζηαζε θιηκαηηζκνχ, χδξεπζεο, απνρέηεπζεο θαη ππξφζβεζεο. 

 Τπνζηαζκφο κέζεο ηάζεο πνπ πεξηιακβάλεη: πίλαθα κέζεο ηάζεο (4 δηαθφπηεο), 

πίλαθα ρακειήο ηάζεο (3 δηαθφπηεο), έλαλ κεηαζρεκαηηζηή 400 KVA θαη έλαλ πίλαθα 

δηφξζσζεο ζπλεκηηφλνπ. 

ΞΟΝΝΞΡΗΘΖ Α.Δ. (ΤΣΑΓΥΓΗΘΖ ΔΡΑΗΟΗΑ) 

ΒΔΙΗΓΟΑΓΗ – ΠΔΟΒΗΑ 

Έξγα θαηεδάθηζεο 

 Παιηά παξαπεηάζκαηα, παιηά εξκάξηα, παιηφο θσηηζκφο, δηαθφπηεο θαη πξίδεο, 

κεραληζκνί θαη παινπίλαθεο ζπξψλ, παιηά νξνθή. 

 

Δγθαηαζηάζεηο 

 Λένη κεραληζκνί θαη παινπίλαθεο ζπξψλ, λέα νξνθή Armstrong ππφ θαηαζθεπή, 

λένη δηαθφπηεο θαη πξίδεο, λένο θσηηζκφο θζνξίνπ, λέν ζχζηεκα SPLIT (ζχζηεκα 

θιηκαηηζκνχ), δηάηαμε παιηψλ θαισδίσλ θαη εγθαηάζηαζε ζε πιαζηηθά θαλάιηα, 

βαθέο, εγθαηάζηαζε παξαπεηαζκάησλ, κνθέηεο, ειάζκαηα γηα ηνπο παινπίλαθεο, 

κεηαιιηθή πφξηα βαξέσο ηχπνπ, ηνίρνη PVC. 

 

 

“SAJKASKA AE” – ΘΓΑΡΟΗΘΖ ΔΡΑΗΟΗΑ ΡΖΠ ΔΙΙΖΛΗΘΖΠ ΒΗΝΚΖΣΑΛΗΑΠ 

ΕΑΣΑΟΖΠ (ΔΒΕ) 
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 ZABALJ – ΠΔΟΒΗΑ  

 ΠΣΔΓΗΑΠΚΝΠ ΘΑΗ ΘΑΡΑΠΘΔΖ ΑΞΝΘΖΘΖΠ 

Δκβαδφλ 555 m2 

Κήθνο: 50,5 m 

Πιάηνο: 9 m 

 

Νηθνδνκηθέο εξγαζίεο 

 Θαηαζθεπή ηνπ θηηξίνπ απφ κεηαιιηθά ππνζηειψκαηα θαη δηθηχσκα γηα ηελ 

επηθάιπςε νξνθήο. Δπέλδπζε ηνίρνπ κε πάλειο κε κφλσζε απφ πεηξνβάκβαθα 

πάρνπο 6 cm θαη επέλδπζε νξνθήο πάρνπο 8 cm. Θαηαζθεπή γπάιηλσλ αλνηγκάησλ 

γηα θπζηθφ θσηηζκφ ζηελ πξφζνςε ηνπ θηηξίνπ ζε χςνο 4,5m. Σνπνζέηεζε ηξηψλ 

ζπξψλ ξνιφ δηαζηάζεσλ 4.2*4.0 κε απηφκαηε θαη ρεηξνθίλεηε ιεηηνπξγία. 

STER CINEMAS 

ΒΔΙΗΓΟΑΓΗ – ΠΔΟΒΗΑ  

 

 ΘΑΡΑΠΘΔΖ ΠΓΘΟΝΡΖΚΑΡΝΠ 6 ΑΗΘΝΠΥΛ ΘΗΛΖΚΑΡΝΓΟΑΦΥΛ ΠΡΝ 

ΔΚΞΝΟΗΘΝ ΘΔΛΡΟΝ ΡΖΠ DELTA 

Νηθνδνκηθέο εξγαζίεο 

 Γάπεδα (ζπλζεηηθνί γξαλίηεο, κνθέηεο, steplights), επελδχζεηο ηνίρσλ 

(ζπλζεηηθνί γξαλίηεο, αθνπζηηθά panels, εηδηθέο θαηαζθεπέο PLEXIGLASS, 

επηρξίζκαηα), ςεπδνξνθέο (γπςνζαλίδεο, θαηαζθεπέο PLEXIGLASS, αθνπζηηθέο 

πιάθεο), είδε πγηεηλήο, πφξηεο (ερναπνξξνθεηηθέο, ππξάληνρεο), εηδηθέο θαηαζθεπέο 

θαη έπηπια (κεηαιιηθέο θαηαζθεπέο γηα ηηο πεξηνρέο εηζηηεξίσλ, espresso bar, 

δηαδξφκσλ, νζνλψλ θιπ), θαηαζθεπή MASKING, πηλαθίδεο. 

 

Ζιεθηξνκεραλνινγηθέο εξγαζίεο 

 Ππξφζβεζε κε sprinklers, απνρεηεχζεηο, χδξεπζε θαη ππξαλίρλεπζε, 

θιηκαηηζκφο- εμαεξηζκφο, ζσιελψζεηο ζεξκνχ θαη θξχνπ λεξνχ, απαγσγή θαπλνχ, 

ειεθηξηθνί πίλαθεο, UPS, γελλήηξηα, θσηηζκφο, θαισδηψζεηο, εζράξεο, δίθηπν Voice-

Data, CCTV, Alarm, Public Address, Sound System, BMS, TV Monitors.  

VOJVODJANSKA BANKA (ΚΔΙΝΠ ΡΝ ΝΚΗΙΝ NBG) 

NOVI SAD – ΠΔΟΒΗΑ 

 

 ΔΟΓΑΠΗΔΠ ΔΠΥΡΔΟΗΘΖΠ ΓΗΑΟΟΘΚΗΠΖΠ ΞΝΘΑΡΑΠΡΖΚΑΡΝΠ 

 

Νηθνδνκηθέο Δξγαζίεο 

 Θαηεδαθίζεηο, ηζηκεληνθνληάκαηα, ςεπδνξνθέο, γπςνζαλίδεο, ρσξίζκαηα 

αινπκηλίνπ, ιείαλζε θαη βάςηκν ησλ ηνίρσλ, μχιηλα παξάζπξα θαη νξνθέο, 

εγθαηάζηαζε λένπ ηάπεηα (ηχπνπ Rapid) 

Ζιεθηξνκεραλνινγηθέο Δξγαζίεο 
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 Ζιεθηξηθέο εγθαηαζηάζεηο ρακειήο ηάζεο TEL-DATA, racks, εγθαηάζηαζε 

θιηκαηηζκνχ, λέα ειεθηξηθά ζψκαηα 

 

DELEGATION OF THE EUROPEAN UNION TO MONTENEGRO 

ΚΑΟΝΒΝΛΗΝ 

 

 REFURBISHMENT OF ADMINISTRATIVE BUILDINGS FOR FISHERY 

INSPECTORS  

 

Αλαθαίληζε ησλ Γηνηθεηηθώλ θηηξίσλ ησλ Δπηζεσξεηώλ Αιηείαο ζηηο πόιεηο 

Bar (94.50m2), Kotor (450m2) θαη Herceg Novi (28m2) 

 

Νηθνδνκηθέο εξγαζίεο 

 Γαπεδνζηξψζεηο (βπληιηθά δάπεδα, θεξακηθά πιαθίδηα, μχιηλα δάπεδα), 

πδξνκνλψζεηο, ηνηρνπνηία μεξάο δφκεζεο, ςεπδνξνθέο, μπινπξγηθά, μχιηλα 

θνπθψκαηα, εζσηεξηθά θαη εμσηεξηθά θνπθψκαηα αινπκηλίνπ, επηρξίζκαηα θαη 

βαθέο, εγθαηάζηαζε εηδψλ πγηεηλήο 

 

ΔΘO - JUGOPETROL AD KOTOR  

ΚΑΟΝΒΝΛΗΝ 

 

ΞΟΑΡΖΟΗΝ ΓΟΥΛ ΘΑΠΗΚΥΛ – BUDVA  

Πεξηβάιισλ ρψξνο: 4.077 m² 

ηέγαζηξα : 308,50 m² 

Θαηάζηεκα : 130 m² 

Πιπληήξην ηνχλει : 77,57 m² 

 

Αλέγεξζε Ξξαηεξίνπ γξώλ Θαπζίκσλ 

 

Νηθνδνκηθέο εξγαζίεο 

 Δθζθαθέο, επηρψζεηο, ειαηνιαζπνζπιιέθηεο, δεμακελέο, εξγαζίεο νπιηζκέλνπ 

ζθπξνδέκαηνο, κνλψζεηο, ρσκαηνπξγηθέο εξγαζίεο, θνπθψκαηα αινπκίληα, 

παινπίλαθεο, επηζηξψζεηο δαπέδσλ κε πιαθίδηα, ρξσκαηηζκνί, κεηαιιηθή θαηαζθεπή, 

ζηδεξνθαηαζθεπέο, επηθαιχςεηο κε πάλει, ιακαξίλεο νξνθήο, μεξά δφκεζε, 

επελδχζεηο Hunder-Duglas, είδε πγηεηλήο, ηνπνζέηεζε ζεκάησλ.  

 

Ξεξηβάιινλ ρώξνο 

 Δθζθαθέο, επηρψζεηο κε ακκνράιηθν θαη 3Α, θξάζπεδα, βηνκεραληθά δάπεδα 

θπθινθνξίαο, αζθαιηφζηξσζε, ηνπνζέηεζε θπβφιηζσλ, πεξίθξαμε, θπθινθνξηαθή 

ζχλδεζε θφκβνπ. 

 

Ζιεθηξνκεραλνινγηθέο εξγαζίεο 

 Ζιεθηξνινγηθέο εγθαηαζηάζεηο, θσηηζκφο, πίλαθεο, δίθηπν χδξεπζεο - 

απνρέηεπζεο, ζπζηήκαηα απηνκαηηζκψλ, βνεζεηηθφο εμνπιηζκφο, θσηηζκφο 

πεξηβάιινληνο ρψξνπ θαη θφκβνπ, ππξφζβεζε, εγθαηάζηαζε θιηκαηηζκνχ, δίθηπν 

πεπηεζκέλνπ αέξα, ζεκειηαθή γείσζε. 

 

 

ΞΟΑΡΖΟΗΝ ΓΟΥΛ ΘΑΠΗΚΥΛ – PODGORICA  

Πεξηβάιισλ ρψξνο: 2.670 m² 
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ηέγαζηξα : 320 m² 

Θαηάζηεκα : 130 m² 

Πιπληήξην ηνχλει : 90 m² 

 

Αλέγεξζε Ξξαηεξίνπ γξώλ Θαπζίκσλ 

 

Νηθνδνκηθέο εξγαζίεο 

 Δθζθαθέο, επηρψζεηο, ειαηνιαζπνζπιιέθηεο, δεμακελέο, εξγαζίεο νπιηζκέλνπ 

ζθπξνδέκαηνο, κνλψζεηο, ρσκαηνπξγηθέο εξγαζίεο, θνπθψκαηα αινπκίληα, 

παινπίλαθεο, επηζηξψζεηο δαπέδσλ κε πιαθίδηα, ρξσκαηηζκνί, κεηαιιηθή θαηαζθεπή, 

ζηδεξνθαηαζθεπέο, επηθαιχςεηο κε πάλει, ιακαξίλεο νξνθήο, μεξά δφκεζε, 

επελδχζεηο Hunder-Duglas, είδε πγηεηλήο, ηνπνζέηεζε ζεκάησλ.  

 

Ξεξηβάιινλ ρώξνο 

 Δθζθαθέο, επηρψζεηο κε ακκνράιηθν θαη 3Α, θξάζπεδα, βηνκεραληθά δάπεδα 

θπθινθνξίαο, αζθαιηφζηξσζε, ηνπνζέηεζε θπβφιηζσλ, πεξίθξαμε, θπθινθνξηαθή 

ζχλδεζε θφκβνπ. 

 

Ζιεθηξνκεραλνινγηθέο εξγαζίεο 

 Ζιεθηξνινγηθέο εγθαηαζηάζεηο, θσηηζκφο, πίλαθεο, δίθηπν χδξεπζεο - 

απνρέηεπζεο, ζπζηήκαηα απηνκαηηζκψλ, βνεζεηηθφο εμνπιηζκφο, θσηηζκφο 

πεξηβάιινληνο ρψξνπ θαη θφκβνπ, ππξφζβεζε, εγθαηάζηαζε θιηκαηηζκνχ, δίθηπν 

πεπηεζκέλνπ αέξα, ζεκειηαθή γείσζε. 

 

 

ΞΟΑΡΖΟΗΝ ΓΟΥΛ ΘΑΠΗΚΥΛ – OCINICI, CETINJE 

Δπηθάλεηα: 240m2  
 

Αλαθαηαζθεπή ζηεγάζηξνπ 

 

Νηθνδνκηθέο εξγαζίεο 

 Θαηαζθεπή ππιψλα κε νπιηζκφ απφ κπεηφλ, θνπή θαιπκκάησλ απφ ακίαλην θαη  

κεηαιιηθψλ κεξψλ ππαξρφλησλ ππιψλσλ, ζπλαξκνιφγεζε θαιπκκάησλ ράιπβα γηα 

ηελ ηνπνζέηεζε κεηαιιηθήο θαηαζθεπήο, ρξσκαηηζκνί, θάιπςε ζηεγάζηξνπ κε 

θχιια ιακαξίλαο    

Ζιεθηξνκεραλνινγηθέο εξγαζίεο 

Πίλαθεο θαη δίθηπν θσηηζκνχ, ζχλδεζε παξνρήο κε ηνλ ρψξν πσιήζεσλ 

 

ΞΟΑΡΖΟΗΝ ΓΟΥΛ ΘΑΠΗΚΥΛ - ROZAJE 

Πεξηβάιινλ ρψξνο: 491m² 

Θαηάζηεκα: 106m² 

ηέγαζηξν: 385m² 

 

Αλαθαηεζθεπή Ξξαηεξίνπ 

Νηθνδνκηθέο εξγαζίεο 

 Κνλψζεηο, νπηνπιηλζνδνκέο, επέλδπζε δαπέδσλ κε πιαθίδηα, ρξσκαηηζκνί, 

γχςηλα, ζηδεξνθαηαζθεπέο, είδη υγιεινής, θάιπςε ζηεγάζηξνπ κε θχιια ιακαξίλαο 
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ΞΟΑΡΖΟΗΝ ΓΟΥΛ ΘΑΠΗΚΥΛ - PLJEVLJA 

Πεξηβάιινλ ρψξνο: 217,5m² 

Θαηάζηεκα: 62,5m² 

ηέγαζηξν: 155m² 

 

Αλαθαηεζθεπή Ξξαηεξίνπ 

Νηθνδνκηθέο εξγαζίεο 

 Κφλσζε νξνθήο, επέλδπζε δαπέδσλ κε πιαθίδηα, ρξσκαηηζκνί, γχςηλα, είδε 

πγηεηλήο, θαηαζθεπή ζεκειίσλ απφ νπιηζκέλν ζθπξφδεκα θαη ζηπινβάηεο ράιπβα, 

θνπή θαιπκκάησλ ακηάληνπ θαη ηνπ κεηαιιηθνχ κέξνπο ησλ πθηζηάκελσλ ππιψλσλ,  

ηνπνζέηεζε κεηαιιηθψλ θαιπκκάησλ γηα ηελ εγθαηάζηαζε ηεο ζηδεξνθαηαζθεπήο  

ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ ρξσκαηηζκψλ, θάιπςε ηνπ ζηεγάζηξνπ κε θχιια 

ιακαξίλαο 

 

MUNICIPALITY OF NIKSIC 

PODGORICA – ΚΑΟΝΒΝΛΗΝ 

 

 ΞΟΝΠΑΟΚΝΓΖ ΡΖΠ ΘΑΡΑΠΘΔΖΠ ΡΝ ΑΛΡΙΗΝΠΡΑΠΗΝ DUKLO ΠΡΝ 

ΓΖΚΝ ΡΝ NIKSIC  

 

Νηθνδνκηθέο εξγαζίεο 

 Απνμειψζεηο, επέλδπζε νξνθήο, ηνηρνπνηίεο, πξφζνςε, μπινπξγηθέο εξγαζίεο, 

είδε θξνπλνπνίαο 

 

Ζιεθηξνκεραλνινγηθέο εξγαζίεο 

 Αληηθαηάζηαζε ησλ πθηζηάκελσλ ειεθηξνκεραλνινγηθψλ εγθαηαζηάζεσλ 

ρακειήο ηάζεο, αληηθαηάζηαζε θσηηζκνχ, λένο πίλαθαο δηαλνκήο 

STER CINEMAS  

PODGORICA – ΚΑΟΝΒΝΛΗΝ  

 

 ΘΑΡΑΠΘΔΖ ΠΓΘΟΝΡΖΚΑΡΝΠ 6 ΑΗΘΝΠΥΛ ΘΗΛΖΚΑΡΝΓΟΑΦΥΛ ΠΡΝ 

ΔΚΞΝΟΗΘΝ ΘΔΛΡΟΝ ΡΖΠ DELTA 

 

Νηθνδνκηθέο εξγαζίεο 

 Γάπεδα (ζπλζεηηθνί γξαλίηεο, κνθέηεο, step lights), επελδχζεηο ηνίρσλ 

(ζπλζεηηθνί γξαλίηεο, αθνπζηηθά panels, εηδηθέο θαηαζθεπέο PLEXIGLASS, 

επηρξίζκαηα), ςεπδνξνθέο (γπςνζαλίδεο, θαηαζθεπέο PLEXIGLASS, αθνπζηηθέο 

πιάθεο), είδε πγηεηλήο, πφξηεο (ερναπνξξνθεηηθέο, ππξάληνρεο), εηδηθέο θαηαζθεπέο 

θαη έπηπια (κεηαιιηθέο θαηαζθεπέο γηα ηηο πεξηνρέο εηζηηεξίσλ, espresso bar, 

δηαδξφκσλ, νζνλψλ θ.ιπ.), θαηαζθεπή θάζεηνπ MASKING, πηλαθίδεο. 

 

Ζιεθηξνκεραλνινγηθέο εξγαζίεο 

 Ππξφζβεζε κε sprinklers, απνρεηεχζεηο, χδξεπζε θαη ππξαλίρλεπζε, 

θιηκαηηζκφο- εμαεξηζκφο, ζσιελψζεηο ζεξκνχ θαη θξχνπ λεξνχ, απαγσγή θαπλνχ, 

ειεθηξηθνί πίλαθεο, UPS, γελλήηξηα, θσηηζκφο, θαισδηψζεηο, εζράξεο, δίθηπν voice-

data, CCTV, alarm, public address, sound system, BMS, TV monitors. 
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UNITED NATIONS DEVELOPMENT PROGRAMME 

PODGORICA – ΚΑΟΝΒΝΛΗΝ 

 

 ΠΣΔΓΗΑΠΚΝΠ ΘΑΗ ΘΑΡΑΠΘΔΖ ΡΝ ΦΟΑΣΡΖ ΓΗΑ ΡΝ ΘΡΗΟΗΝ “UN ECO 

BUILDING”  

 

 

Νηθνδνκηθέο εξγαζίεο 

 Δθζαθθέο, θαηαζθεπή ππνζηεξηθηηθνχ ηνίρνπ απφ ζθπξφδεκα, ζχζηεκα 

απνζηξάγγηζεο πδάησλ, εγθαηάζηαζε κεηαιιηθνχ θξάθηε 300κ, θαηαζθεπή θαη 

εγθαηάζηαζε ζαιάκσλ 

 

Ζιεθηξνκεραλνινγηθέο εξγαζίεο 

 Πξνκήζεηα θαη εγθαηάζηαζε ησλ απηφκαησλ κεραληζκψλ γηα ηηο πχιεο, 

εγθαηάζηαζε ηνπ δηθηχνπ πςειήο ηάζεο γχξσ απφ ην θηίξην 

SPRIDER STORES A.E. 

ΠΘΝΞΗΑ 

ΘΑΡΑΠΡΖΚΑ ΠΘΝΞΗΥΛ 

Θαηάζηεκα : 1.700m2 

 

Νηθνδνκηθέο εξγαζίεο 

 Δπελδχζεηο θιηκάθσλ, ηδάκηα, ρεηξνιηζζήξεο θιηκάθσλ, βηηξίλεο, ςεπδνξνθέο, 

θαηαζθεπή δνθηκαζηεξίσλ – θξεκάζηξεο - κνθέηεο, πφξηεο, etalbond φςεσο. 

Απνμειψζεηο-θαζαηξέζεηο, ηνηρνπνηίεο, επηρξίζκαηα, ρξσκαηηζκνί, νπιηζκέλν 

ζθπξφδεκα, κνλψζεηο, δάπεδα κε πιαθίδηα, δάπεδα κε κάξκαξα, αζθαιηηθά, πφξηεο 

θνηλέο μχιηλεο, πφξηεο αιέ-ξε-ηνπξ (saloon), ζχξα εηζφδνπ απηφκαηε, ζπξφκελε, 

βηηξίλεο, επελδχζεηο κε γπςνζαλίδα, θαηαζθεπή δνθηκαζηεξίσλ, θιηκαθνζηάζην 

(ζηδεξνθαηαζθεπή κε μχιηλν δάπεδν), θαηαζθεπή W.C, ζηδεξνθαηαζθεπέο, 

ETALBOND, θήπνο. 

 

Ζιεθηξνκεραλνινγηθέο εξγαζίεο 

 Αλειθπζηήξεο δχν ζηάζεσλ, ειεθηξνινγηθέο εγθαηαζηάζεηο, θσηηζκφο,ζχζηεκα 

αζθαιείαο, θιηκαηηζκφο, ηειεθσληθφ θέληξν, πδξαπιηθά, δνκεκέλε θαισδίσζε, 

ππξφζβεζε, ππξαλίρλεπζε, ζπλαγεξκφο. 

 

 


