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1. Γενικά στοιχεία 
 

 εταιρεία μελετητών και συμβούλων μηχανικών Ρoϊκός Σύμβουλοι Μηχανικοί Α.Ε. 

ιδρύθηκε το έτος 1995, από την συνένωση των γραφείων μελετών των ιδρυτικών 

στελεχών της. Από την ίδρυσή της παρουσιάζει σταθερή ανάπτυξη και έχει σήμερα καταξιωθεί 

στον ελληνικό χώρο ως μία από τις εταιρείες συμβούλων/μελετητών που παρέχουν υπηρεσίες 

υψηλής ποιότητας. Βασικοί συντελεστές της συνεχούς ανοδικής πορείας είναι η άριστη οργάνωση, 

η υψηλή στάθμη επιστημονικής κατάρτισης και εμπειρίας του προσωπικού και η πλέον σύγχρονη 

υλικοτεχνική υποδομή.  

Οι κύριες δραστηριότητες της εταιρείας είναι: 

 

Η εκπόνηση πάσης φύσεως μελετών και σχεδίων 

του δημοσίου και του ιδιωτικού τομέα. 

  

 

Η παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών για την υλοποίηση 

τεχνικών έργων, σε όλες τις φάσεις και διαδικασίες αυτών: από τη 

μελέτη σκοπιμότητας, τον χρηματοδοτικό προγραμματισμό και το  

σχεδιασμό, έως την επίβλεψη κατασκευής και τη λειτουργία. 

  

 

Η συμμετοχή στον τομέα της εφαρμοσμένης έρευνας και της 

ανάπτυξης νέων τεχνολογιών (R & D) για την ορθολογικότερη και 

αποτελεσματικότερη προστασία και διαχείριση του φυσικού και 

δομημένου περιβάλλοντος. 

 

Η οργάνωση, η σύνθεση και το μέγεθος της εταιρείας εγγυώνται την επιτυχή διαχείριση 

σύνθετων και σημαντικών έργων στην Ελλάδα και στο διεθνή χώρο. 

Η εταιρεία είναι οικονομικώς αυτόνομη και ουδεμία εξάρτηση έχει από κατασκευαστικές, 

βιομηχανικές και εμπορικές εταιρείες. Οι μετοχές της είναι ονομαστικές, στο σύνολό τους. 

Καλύπτεται από τον ασφαλιστικό οργανισμό LLOYDS OF LONDON με συμβόλαιο ασφάλισης 

επαγγελματικής αστικής ευθύνης (annual open cover), με όριο αποζημίωσης 

1.000.000 ευρώ ανά απαίτηση και 2.500.000 ευρώ συνολικά ετησίως. 

Η 
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Στεγάζεται σε ιδιόκτητο, πλέον σύγχρονο κτίριο γραφείων, 1.000 τ.μ. 

περίπου, στη Μεταμόρφωση Αττικής, οδός Ρήγα Φεραίου 28 & Πάρνηθος, 

ΤΚ 144 52, ΤΗΛ: 210 280 3000 (30 γραμμές), FAX: 210 280 3001, Ε-mail: 

info@roikos.gr, Web site: www.roikos.gr.  

 

 

                     
 

 

 

 

 

 

 

 

Άποψη των κεντρικών 

γραφείων της εταιρείας 

 

 

 

 

 

 

 

Επίσης, έχει ιδρυθεί (2008) και λειτουργεί γραφείο (υποκατάστημα) στην Κύπρο, οδός Ζήνας 

Κάνφερ 16 (κτίριο Καραόκη), 1065 Λευκωσία. 

mailto:info@roikos.gr
http://www.roikos.gr/
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2. Υπηρεσίες 
 

 εταιρεία παρέχει αυτοτελώς ολοκληρωμένες υπηρεσίες, οι οποίες 

καλύπτουν όλο το φάσμα υλοποίησης των έργων: από τη μελέτη 

σκοπιμότητας (feasibility study) και το σχεδιασμό, έως την κατασκευή και τη 

λειτουργία. Διαθέτει υψηλό βαθμό εξειδίκευσης στους κύριους τομείς 

Μηχανικού και στις συναφείς φυσικές και κοινωνικές επιστήμες:  

 Υπηρεσίες χωροτάκτη - πολεοδόμου και αρχιτέκτονα. 

 Υπηρεσίες πολιτικού και τοπογράφου μηχανικού. 

 Υπηρεσίες μηχανολόγου και ηλεκτρολόγου μηχανικού. 

 Υπηρεσίες μηχανικού πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών. 

 Υπηρεσίες χημικού μηχανικού και μηχανικού περιβάλλοντος. 

 Υπηρεσίες γεωλόγου και γεωτεχνικού μηχανικού. 

 Οικονομικές και νομικές υπηρεσίες. 

 

Η 
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Η εταιρεία Ρoϊκός A.Ε. είναι εγγεγραμμένη στο ισχύον Μητρώο Γραφείων Μελετών του 

Υπουργείου Υποδομών & Μεταφορών, με αριθμό μητρώου 521, και διαθέτει τα κάτωθι 

μελετητικά πτυχία: 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 
ΜΕΛΕΤΗΣ 

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ 
(Π.Δ. 541/78) 

ΤΑΞΗ 
ΠΤΥΧΙΟΥ 

ΔΥΝΑΜΙΚΟ 
(ΜΟΝΑΔΕΣ) 

01 Χωροταξικές μελέτες Γ’ 6 

02 Πολεοδομικές μελέτες Δ’ 9 

03 Οικονομικές μελέτες Γ’ 3 

05 Μελέτες επιχειρησιακής έρευνας Α’ 1 

06 Αρχιτεκτονικές μελέτες Γ’ 3 

07 Ειδικές αρχιτεκτονικές μελέτες Γ’ 6 

08 Στατικές μελέτες Ε’ 18 

09 Η/Μ μελέτες Ε’ 12 

10 Συγκοινωνιακές μελέτες Ε’ 13 

12 Μελέτες μεταφορικών μέσων Α’ 1 

13 Μελέτες υδραυλικών έργων Ε’ 18 

14 Ενεργειακές μελέτες Γ’ 5 

15 Βιομηχανικές μελέτες Α’ 1 

16 Τοπογραφικές μελέτες Ε’ 24 

18 Χημικοτεχνικές μελέτες Γ’ 3 

20 Γεωλογικές μελέτες Β’ 2 

21 Γεωτεχνικές μελέτες Γ’ 3 

27 Περιβαλλοντικές μελέτες Γ’ 5 
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3. Πολιτική - Στόχοι - Όραμα 
 

ι θεμελιώδεις αρχές λειτουργίας της εταιρείας, στις οποίες μυούνται όλα τα στελέχη 

και οι συνεργάτες αυτής, είναι:  
 Ο επαγγελματισμός, η ειλικρίνεια, το ήθος και η ακεραιότητα στις 

σχέσεις της εταιρείας, αφ’ ενός με το προσωπικό, αφ’ ετέρου με 

τους Πελάτες. 

 Η ανάπτυξη συνεχών και ισχυρών σχέσεων συνεργασίας, και όχι περιστασιακών πελατειακών 

σχέσεων, προσδίδοντας ύψιστη σημασία στην ολική ικανοποίηση και στην πλήρη κάλυψη των 

προσδοκιών των Πελατών. 

 Η πληρότητα, η αρτιότητα και η υψηλή ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών. 

 Η συνεχής βελτίωση των διαδικασιών παραγωγής και της ποιότητας των παραδοτέων. 

 Η προσαρμογή στις σύγχρονες επιστημονικές και τεχνολογικές εξελίξεις και απαιτήσεις, μέσω 

διαδικασιών άμεσης ενημέρωσης και συνεχιζόμενης εκπαίδευσης. 

 Η ορθολογική τεχνοοικονομική, κοινωνική και περιβαλλοντική προσέγγιση των έργων. 

 Ο σεβασμός της ελληνικής και ευρωπαϊκής νομοθεσίας και η αυστηρή τήρηση του κώδικα 

ηθικής και δεοντολογίας, που έχει θεσπιστεί από την εταιρεία. 

 

 Στους βασικούς επιχειρησιακούς στόχους της εταιρείας περιλαμβάνονται:  
 Η διατήρηση του θετικού ρυθμού ανάπτυξης και η ενίσχυση της 

θέσης της, ώστε να καταστεί η ηγέτιδα εταιρεία της εγχώριας 

αγοράς. 

 Η επαύξηση της εξωστρέφειας και η διεύρυνση των διεθνών 

δραστηριοτήτων της. 

 Η επέκταση σε νέους τομείς υπηρεσιών. 

 
 

Ο απώτερος σκοπός της εταιρείας και το κοινό όραμα των στελεχών της αποτυπώνονται στις 

εξής προσδοκίες μας:  
 Να συνεισφέρουμε με τις ιδέες και την εργασία μας στο κτίσιμο 

ενός καλύτερου κόσμου. 

 Να επαληθευτεί, κατά τον απολογισμό μας, ότι, πραγματικώς, 

προσπαθήσαμε. 

 

 

 
 
 

Ο 
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4. Πελάτες 
 

 Εταιρεία έχει παράσχει και παρέχει υπηρεσίες σε 

περισσότερους από 100 φορείς του ευρύτερου δημόσιου και 

του ιδιωτικού τομέα: Υπουργεία, Περιφέρειες, Οργανισμοί Τοπικής 

Αυτοδιοίκησης, επιχειρήσεις δημοσίου ενδιαφέροντος, κατασκευαστικές 

εταιρείες, διεθνείς τεχνολογικοί οίκοι, κ.ά.  

 

Ιδιαίτερα στο χώρο της τοπικής αυτοδιοίκησης έχει να επιδείξει σημαντικότατο έργο, 

συμβάλλοντας ενεργά και ουσιαστικά στην περιφερειακή ανάπτυξη της χώρας μας. 

 

Οι περισσότεροι φορείς επιδιώκουν και διατηρούν συστηματική συνεργασία με την εταιρεία, 

γεγονός που αποδεικνύει τη συνέπεια και την ποιότητα των προσφερόμενων υπηρεσιών. 

 

 

Η 
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5. Προσωπικό 
 

πό την ίδρυση της, η εταιρεία λειτουργεί με ανθρωποκεντρικά κριτήρια, 

επενδύοντας στο ανθρώπινο δυναμικό της, το οποίο συνιστά το 

πολυτιμότερο περιουσιακό της στοιχείο. Η Διοίκηση της εταιρείας έχει 

δημιουργήσει και μεριμνά για τη διατήρηση ενός οικογενειακού εργασιακού 

περιβάλλοντος, το οποίο διασφαλίζει ότι οι εργαζόμενοι είναι ευχαριστημένοι και 

απολαμβάνουν την καθημερινή εργασία τους. 

 

Το επιστημονικό, τεχνικό και διοικητικό προσωπικό της εταιρείας απαρτίζεται από 30 και πλέον 

άτομα, εκ των οποίων τα περισσότερα (85% περίπου) είναι απόφοιτοι σχολών ανωτάτης 

εκπαίδευσης, με υψηλή επιστημονική κατάρτιση.  

 

 

 

 

 

 

Στην εταιρεία έχει αναπτυχθεί και εφαρμόζεται σύγχρονο σύστημα διαχείρισης 

ανθρώπινων πόρων, του οποίου βασικοί στόχοι είναι: 

 Η εργασιακή ικανοποίηση, η εξέλιξη, η ανάδειξη και η καταξίωση των στελεχών στον 

ευρύτερο μελετητικό και επιστημονικό χώρο. 

 Η διαρκής ανταγωνιστικότητα στην αγορά. 

 Η άρτια, έγκαιρη και ποιοτική παροχή των προβλεπόμενων υπηρεσιών κάθε σύμβασης. 

 Η εκπλήρωση των προσδοκιών και η ικανοποίηση των Πελατών. 

 Η τήρηση των νομικών και κοινωνικών υποχρεώσεων. 

 Η συνεχής βελτίωση της ποιότητας και της παραγωγικότητας. 

 Η συναγωνιστική, αποδοτική διατμηματική συνεργασία. 

 

Στο πλαίσιο της διεύρυνσης των δραστηριοτήτων της εταιρείας και ανάλογα με τις απαιτήσεις 

και τις ιδιαιτερότητες κάθε έργου, έχουν αναπτυχθεί σχέσεις μόνιμης συνεργασίας αφενός με 

εξειδικευμένους εξωτερικούς συνεργάτες (experts), αφετέρου με διακεκριμένες εταιρείες 

συναφών υπηρεσιών, στον ελληνικό και στο διεθνή χώρο. 
 

Α 
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6. Διαχείριση Ποιότητας 
 

 γενικότερη φιλοσοφία της εταιρείας είναι αρρήκτως συνδεδεμένη με την έννοια της 

Ποιότητας, η οποία έχει εμπεδωθεί στην καθημερινότητα και στον τρόπο σκέψης και 

εργασίας του προσωπικού. 

Η Διοίκηση της εταιρείας υιοθετεί συγκεκριμένη Πολιτική για την 

Ποιότητα, την οποία και αντιμετωπίζει ως αναπόσπαστο τμήμα της 

λειτουργίας της, έτσι ώστε να εφαρμόζεται και να διατηρείται σε 

όλα τα επίπεδα της οργανωτικής δομής. Βασική αρχή και δέσμευση 

είναι η παροχή υπηρεσιών υψηλού επιπέδου, οι οποίες αφενός θα 

καλύπτουν, πλήρως, τις προδιαγεγραμμένες συμβατικές απαιτήσεις κάθε έργου, αφετέρου θα 

είναι εναρμονισμένες στις ισχύουσες νομοθετικές και κανονιστικές διατάξεις.  

Η Πολιτική Ποιότητας της εταιρείας εφαρμόζεται μέσω μιας σειράς δράσεων, οι οποίες 

επικεντρώνονται:  

 Στην εγκαθίδρυση Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας (QMS), σύμφωνα με το 

Διεθνές Πρότυπο ISO 9001, το οποίο εφαρμόζεται αποτελεσματικώς, 

καλύπτοντας όλο το φάσμα των δραστηριοτήτων που δύνανται να 

επηρεάσουν την ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών και κατ’ επέκταση το 

επίπεδο ικανοποίησης του Πελάτη. Από το έτος 1999, το QMS της εταιρείας επιθεωρείται και 

πιστοποιείται από τον διεθνή οίκο TÜV NORD CERT GmbH.  

 Στην υιοθέτηση της αρχής της συνεχούς βελτίωσης των παρεχόμενων υπηρεσιών, η οποία 

επιτυγχάνεται με την περιοδική ανασκόπηση της αποτελεσματικότητας και της 

αποδοτικότητας του εφαρμοζόμενου QMS, μέσω τακτικών και έκτακτων, εσωτερικών και 

εξωτερικών ελέγχων και επιθεωρήσεων. 

 Στην εμπεριστατωμένη ενημέρωση του προσωπικού σχετικά με την εφαρμοζόμενη Πολιτική 

Ποιότητας και τους Αντικειμενικούς Σκοπούς αυτής. 

 Στη δημιουργία αποτελεσματικών διαύλων επικοινωνίας μεταξύ των τμημάτων της Εταιρείας, 

έτσι ώστε να επιτυγχάνεται η ομοιογενής διάδοση της Πολιτικής Ποιότητας σε όλα τα επίπεδα 

λειτουργίας. 

 Στην συνεχή κατάρτιση, ενημέρωση και εκπαίδευση του προσωπικού. 

 Στην παροχή όλων των απαραίτητων πόρων έτσι ώστε να επιτυγχάνεται η αποδοτική και 

αποτελεσματική λειτουργία κάθε ομάδας έργου. 

 Στην θέσπιση και στην εφαρμογή κανόνων και μέτρων για την ασφάλεια, την υγιεινή και την 

προστασία του περιβάλλοντος. 

 

Η 
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7. Μηχανοργάνωση 
 

 εταιρεία διαθέτει πλέον σύγχρονο υλικοτεχνικό εξοπλισμό και υποδομές, για τη συνεχή 

αναβάθμιση και επέκταση των οποίων επενδύονται σημαντικά κονδύλια σε ετήσια βάση. 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

Όλοι οι εργαζόμενοι έχουν άριστη γνώση και χρησιμοποιούν 

εκτεταμένως H/Y, έχοντας πρόσβαση σε διάφορα εξειδικευμένα 

προγράμματα εκπόνησης μελετών κάθε κατηγορίας, χρονικής και 

οικονομικής παρακολούθησης, CAD, GIS, στο Internet και σε 

ηλεκτρονικό ταχυδρομείο. 

 
 Επιλεγμένα προγράμματα Η/Υ (software) 

 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ  GIS & CAD  ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΑ 

Windows, MS Office (Word, 
Excel, Access, PowerPoint),  

MS Project  

ArcInfo, AutoCAD Map, Oracle g, 
ROIKOS-KTHMA® 

AutoCAD (Mech, Elec, MEP, etc) 
Architectural Desktop 

CIVIL 3D, ODOS, ANADELTA, 
HCS 2000, TSIS,  
ROIKOS-TRANS® 

 ΝΕΡΟ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ  ΣΤΑΤΙΚΑ – ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΑ  Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 

WATERCAD, SEWERCAD, 
HAMMER, HEC-PACK, YDR-
ROIKOS®, WTP-ROIKOS®,  

WWTP-ROIKOS® 

CUBUS, SOFISTIK, SΤΑΑD-III, 
NEXT, SPACE II, PHASE2, 

SWEDGE, UNWEDGE, DIPS, 
ROCKSUPPORT, EXAMINED 2d 

ADAPT CALC, 
ROIKOS-ELMECH®, PanelCAD, 
KlimaCAD, DIALUX, Calculux 

Road & Area, DOCWIN, 
ECODIAL, SECAD 

 

Το υψηλό επίπεδο επιστημονικής κατάρτισης και εμπειρίας του προσωπικού, σε συνδυασμό με 

την ποιότητα και την αξιοπιστία του εξοπλισμού μηχανοργάνωσης και του εξειδικευμένου 

λογισμικού για κάθε εφαρμογή, έχει αποτέλεσμα την πλήρη και ορθολογική αξιοποίηση των 

σύγχρονων δυνατοτήτων της πληροφορικής. 

Η 
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8. Τομείς δραστηριοποίησης 
 

Oι κύριοι τομείς δραστηριοποίησης της εταιρείας είναι: 

 Νερό και Περιβάλλον 

 Χωροταξία - Πολεοδομία 

 Κτιριακά Έργα - Αναπλάσεις 

 Συγκοινωνιακά Έργα 

 Τοπογραφία & GIS 

 Τεχνολογίες Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών (ICT) 

 Διαχείριση Έργων 

 
           ΧΥΤΑ Κομοτηνής 

 

 

 

 

 

 
   ΕΕΛ Ηγουμενίτσας 

 
                   Κέντρο Υγείας στα Ιωάννινα  

 

 

 

 

 
 

   Πλατεία στα Μετέωρα 

 

   Εθνικό Οδικό Δίκτυο                Παρουσίαση μελέτης 
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Υποθαλάσσιος αγωγός Ηγουμενίτσας 

ΕΕΛ Καλαμπάκας - Μετεώρων 

 

9. Νερό & Περιβάλλον 
 

 τομέας «Νερό & Περιβάλλον» είναι από τους παραδοσιακούς τομείς δραστηριοποίησης 

της Ροϊκός ΑΕ. Παρέχονται ολοκληρωμένες μελετητικές και συμβουλευτικές υπηρεσίες 

σε πάσης φύσεως υδραυλικά και περιβαλλοντικά έργα. 

 

Ο σχεδιασμός και η υλοποίηση κάθε έργου 

πραγματοποιείται κατόπιν διεξοδικής ανάλυσης 

και συναξιολόγησης επιστημονικών, τεχνικών, 

περιβαλλοντικών, οικονομικών, κοινωνικών, 

θεσμικών και νομικών κριτηρίων και 

παραμέτρων. Με την εφαρμοζόμενη 

πολυκριτηριακή προσέγγιση προκύπτουν 

ορθολογικές, ασφαλείς και αποδοτικές λύσεις 

και διασφαλίζεται η μακροπρόθεσμη βιωσιμότητα κάθε έργου. 

 

Παρέχονται ολοκληρωμένες υπηρεσίες στους κάτωθι τομείς: 

 Διαχείριση υδατικών πόρων 

 Συλλογή, μεταφορά, αποθήκευση, επεξεργασία και διανομή πόσιμου νερού 

 Συλλογή, μεταφορά, επεξεργασία και διάθεση αστικών λυμάτων 

 Έργα αντιπλημμυρικής προστασίας 

 Αποχέτευση - αποστράγγιση οδοποιίας 

 Αρδευτικά έργα 

 Διαχείριση βιομηχανικών και αγροτικών 

αποβλήτων 

 Διαχείριση αστικών απορριμμάτων 

 Εξυγίανση υδατικών συστημάτων 

 Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας 

 Μελέτες περιβαλλοντικών επιπτώσεων πάσης φύσεως έργων και δραστηριοτήτων 

 Στρατηγικός περιβαλλοντικός σχεδιασμός και διαχείριση 

 

Χαρακτηριστικά Έργα: 

 Στρατηγικό σχέδιο διαχείρισης αστικών λυμάτων Νομού Αχαΐας 

 Στρατηγικό σχέδιο διαχείρισης αστικών λυμάτων Νομού Μαγνησίας 

Ο 
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 Εγκατάσταση επεξεργασίας λυμάτων πόλης 

Σερρών (φωτ.)  

 Αναβάθμιση και επέκταση εγκατάστασης 

επεξεργασίας λυμάτων Καβάλας 

 Ύδρευση, αποχέτευση και εγκατάσταση 

επεξεργασίας λυμάτων Καλαμπάκας - Μετεώρων 

 Έργα διαχείρισης ομβρίων πόλης Ηγουμενίτσας 

 Αποχέτευση και εγκατάσταση επεξεργασίας και 

διάθεσης λυμάτων Ηγουμενίτσας 

 Αντιπλημμυρικά έργα Ν. Κέρκυρας 

 Ύδρευση ανατολικής πλευράς Ν. Καρδίτσας από τη λίμνη Σμοκόβου 

 Ύδρευση Ν. Ηλείας από τη λίμνη Πηνειού 

 Έργα μεταφοράς αρδευτικού νερού στο Ν. Φλώρινας 

 Έργα αποχέτευσης – αποστράγγισης Ε.Ο. σύνδεσης περιοχής Ακτίου με τον Δυτικό Άξονα 

Βορρά – Νότου 

 Εγκατάσταση επεξεργασίας και διάθεσης υγρών αποβλήτων Βιομηχανικής Περιοχής Καβάλας 

 Εγκατάσταση επεξεργασίας υγρών αποβλήτων εγκαταστάσεων καυσίμων ΕΚΟ - ΕΛΔΑ στο 

Ηράκλειο Κρήτης 

 Έργα διαχείρισης υγρών και στερεών αποβλήτων του νέου Ολυμπιακού Ιππικού Κέντρου και 

Ιπποδρόμου στο Μαρκόπουλο Αττικής 

 Σχέδιο διαχείρισης απορριμμάτων 3ης Γ.Ε. Ν. 

Αιτωλοακαρνανίας 

 Χώρος υγειονομικής ταφής απορριμμάτων 

Κομοτηνής 

 Εξυγίανση ποταμών νήσου Κέρκυρας (φωτ.) 

 Αντιρρύπανση και παράκτια προστασία από τα 

απόβλητα των αρδευόμενων περιοχών του Δήμου Αμαλιάδας 

 Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων της Βιομηχανικής Περιοχής Θεσσαλονίκης 

 Κατάρτιση ταυτοτήτων υδάτων κολύμβησης της Ελλάδας, σύμφωνα με τις προδιαγραφές της 

Οδηγίας 2006/7/ΕΚ 



 

 
14 

 

10. Χωροταξία - Πολεοδομία 
 

 εταιρεία παρέχει ολοκληρωμένες υπηρεσίες σε 

όλο το φάσμα του χωροταξικού και πολεοδομικού 

σχεδιασμού: από στρατηγικά σχέδια περιφερειακής και 

αστικής ανάπτυξης έως μελέτες πολεοδόμησης οικιστικών 

περιοχών και πράξεις εφαρμογής. Στις παρεχόμενες 

υπηρεσίες περιλαμβάνονται:  

 Στρατηγικά σχέδια περιφερειακής και αστικής ανάπτυξης (χωροταξικά σχέδια ευρέων 

ενοτήτων, ειδικά χωροταξικά σχέδια, ρυθμιστικά σχέδια, ΓΠΣ, ΣΧΟΟΑΠ, επιχειρησιακά σχέδια) 

 Ανάπτυξη και σχεδιασμός αστικών υποδομών 

 Περιφερειακή ανάπτυξη και διαχείριση αστικών – 

αγροτικών συνδέσεων 

 Δημοσιονομικές και οικονομικές μελέτες δήμων και 

αστικών περιοχών 

 Ανάπτυξη κοινωνικών υποδομών 

 Δημόσια υγεία και περιβαλλοντικός σχεδιασμός 

 Πολιτιστική κληρονομιά και τουριστική ανάπτυξη 

 Μελέτες πολεοδόμησης και πράξεις εφαρμογής 

 Ανασχεδιασμός και αναβάθμιση αστικών ανοικτών χώρων 

 

 
Η προσέγγιση κάθε χωροταξικού ή πολεοδομικού σχεδίου περιλαμβάνει ενδελεχή διερεύνηση 

και συναξιολόγηση πολλών παραμέτρων και κριτηρίων, όπως: 

αειφόρος ανάπτυξη, προστασία του περιβάλλοντος, διαχείριση 

των φυσικών πόρων, προστασία των ευαίσθητων 

οικοσυστημάτων, προστασία της πολιτιστικής κληρονομιάς, 

αποκέντρωση, μέτρα και κίνητρα για την ανάπτυξη ή την 

αναζωογόνηση αγροτικών περιοχών, σχέσεις και ισορροπία 

παραγωγικών διαδικασιών και περιβάλλοντος, ποιότητα ζωής, 

αναγκαίες υποδομές, βιώσιμες μεταφορές, βιοκλιματικός 

σχεδιασμός, ένταξη των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στον χωρικό σχεδιασμό, επιπτώσεις και 

επιδράσεις παγκοσμιοποίησης, εθνική και κοινοτική νομοθεσία, κ.λπ.  

 

Όλες οι μελέτες εκπονούνται με χρήση Συστημάτων Γεωγραφικών Πληροφοριών (GIS), σε 

χαρτογραφικά υπόβαθρα (ορθοφωτοχάρτες) τα οποία παράγονται κατόπιν επεξεργασίας (in-

house) δορυφορικών εικόνων υψηλής ανάλυσης ή αεροφωτογραφιών. 

Η 

Επιχειρησιακό Σχέδιο Ηγουμενίτσας 
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Χαρακτηριστικά Έργα: 

 Γενικά Πολεοδομικά Σχέδια Δήμων Χανίων, Κω, 

Αλμυρού, Αμαλιάδας, Αγ. Κωνσταντίνου, 

Αταλάντης, Μουζακίου, Ανακτορίου, Φαρκαδόνας, 

Φιλιατρών, κ.ά. 

 Σχέδιο (master plan) αναβάθμισης και ανάπλασης 

ανοικτών χώρων, πλατειών και χώρων αναψυχής 

περιοχής Καλαμπάκας – Μετεώρων (φωτ.) 

 Υπηρεσίες συμβούλου εφαρμογής Σχεδίου Πόλης 

Ηγουμενίτσας 

 Πολεοδόμηση-Επέκταση-Αναθεώρηση Ρυμοτομικού Σχεδίου Ιωαννίνων  

 Κτηματογράφηση, πολεοδόμηση και πράξη εφαρμογής επέκτασης σχεδίου πόλης Ανθούσας 

Αττικής 

 Διαμόρφωση κατευθύνσεων αξιοποίησης - 

αναβάθμισης κέντρου πόλης Σαλαμίνας και 

ενίσχυσης παραγωγικής βάσης νήσου Σαλαμίνας 

 Ειδικές μελέτες - πλαίσια για την αναβάθμιση των 

παραδοσιακών οικισμών - λιμανιών Κόπραινας και 

Κορωνησίας στον Αμβρακικό Κόλπο (φωτ.) 

 Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δήμου Ηγουμενίτσας 2007-2010. 

 Εκπόνηση Ρυθμιστικού Σχεδίου (Σχεδίου Δράσης) για 12 Κοινότητες της Επαρχίας Λεμεσού 

(Κύπρος). 

 Αξιολόγηση, αναθεώρηση και εξειδίκευση Περιφερειακού Πλαισίου Χωροταξικού Σχεδιασμού 

και Αειφόρου Ανάπτυξης Περιφέρειας Ηπείρου. 
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11. Κτιριακά έργα - Αναπλάσεις 
 

τον τομέα των κτιριακών έργων παρέχονται ολοκληρωμένες υπηρεσίες σε όλες τις φάσεις 

αυτών: καθορισμός των λειτουργιών, κατάστρωση του κτιριολογικού προγράμματος, 

αρχιτεκτονικός σχεδιασμός και εναλλακτικές 

λύσεις, μελέτη εφαρμογής, τεύχη 

δημοπράτησης, επίβλεψη κατασκευής. Ο 

σχεδιασμός κάθε κτιρίου υλοποιείται βάσει 

πολλών παραμέτρων και κριτηρίων όπως οι 

περιβαλλοντικές επιπτώσεις, η βιοκλιματική, 

η ενεργειακή απόδοση, η προσαρμογή στις 

σύγχρονες ανάγκες και απαιτήσεις, η ασφάλεια, οι σύγχρονες τεχνολογίες κ.λπ. 

 
 Η εταιρεία παρέχει υπηρεσίες στους ακόλουθους τομείς: 

 Κτίρια δημοσίου ενδιαφέροντος (διοικητικά, πολιτιστικά, αθλητικά, υγείας - πρόνοιας, 

εκπαίδευσης κ.λπ.). 

 Εμπορικά κτίρια και κτίρια γραφείων. 

 Τουριστικές μονάδες. 

 Βιομηχανικά κτίρια και εγκαταστάσεις. 

 Αποκαταστάσεις – ανακαινίσεις παραδοσιακών κτιρίων, ναών και μνημείων. 

 Αναπλάσεις αστικού περιβάλλοντος και υπαίθριων χώρων. 

 

Χαρακτηριστικά Έργα: 

 Αποκατάσταση Βενετσιάνικων Αποθηκών - Δημιουργία Μουσείου Αλυκών Κέρκυρας. 

 Ανακατασκευή κτιρίου «Αρεταίος» Ψυχιατρικού Νοσοκομείου Κέρκυρας. 

 Κέντρο Υγείας Βουτσαρά στα Ιωάννινα. 

 Κτίριο Αστυνομικής Διεύθυνσης Κέρκυρας. 

 Επισκευή οικίας Κρυστάλλη στα Ιωάννινα και μετατροπή της σε λαογραφικό μουσείο (φωτ.). 

 Θέατρο – κινηματογράφος Δήμου Πρέβεζας. 

 Παράρτημα Σχολής Καλών Τεχνών Ν. Θεσπρωτίας. 

 Έργα υποδομής Πάρκου Περιβαλλοντικής 

Ευαισθητοποίησης «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ» (φωτ.). 

 Μελέτη 92 δημοσίων βιβλιοθηκών σε ισάριθμες 

τεχνολογικές σχολές σε όλη την Ελλάδα. 

 Γεωλογικό Μουσείο Μετεώρων. 

 Μελέτη αναπλάσεων πλατειών και χώρων αναψυχής Καλαμπάκας – Μετεώρων. 

 Δημαρχιακό Μέγαρο Δήμου Αγίας Παρασκευής Αττικής. 

 Αποκατάσταση Κτιρίου και Διαμόρφωση Περιβάλλοντος Χώρου Μουσείου Προβιομηχανικού 

Πολιτισμού και Τουριστικής Προβολής Μετσόβου. 

Σ 
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ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΟΙ ΦΟΡΤΟΙ ΔΙΑΤΟΜΗΣ ΟΔΟΣ : ΑΣΚΛΗΠΙΟΥ
ΚΑΙ ΠΡΟΣ ΤΙΣ ΔΥΟ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΟΔΩΝ : ΚΟΡΩΝΙΔΟΣ & ΠΛΑΤΩΝΟΣ

8/3/00 9/3/00 10/3/00 11/3/00 12/3/00 13/3/00 14/3/00 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ : 8 - 14 Μαρτίου 2000
Ώρα Τετάρτη Πέμπτη Παρασκ. Σάββατ. Κυριακή Δευτέρα Τρίτη 31 ΚΩΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΥ: 31
00-01 395 603 712 812 405 488 569,17
01-02 333 550 746 697 251 317 482,33
02-03 265 360 581 694 265 240 400,83
03-04 320 384 515 562 246 303 388,33
04-05 342 400 358 378 351 360 364,83
05-06 600 657 394 392 474 607 520,67
06-07 1.262 1.276 750 491 1.427 878 1014
07-08 1.467 1.500 878 720 1.390 1.229 1197,3
08-09 1.447 1.405 1.069 854 1.428 1.381 1264
09-10 1.462 1.520 1.063 925 1.440 1.471 1313,5
10-11 1.440 1.495 1.196 1.020 1.447 1.428 1337,7
11-12 1.428 1.490 1.295 1.096 1.371 1.462 1357
12-13 1.508 1.533 1.357 1.205 1.500 1420,6
13-14 1.466 1.394 1.186 1.148 1.447 1328,2
14-15 816 621 901 880 844 812,4
15-16 545 626 564 811 654 816 669,33
16-17 484 569 523 693 532 593 565,67
17-18 531 621 684 623 455 778 615,33
18-19 654 768 748 797 564 892 737,17
19-20 992 878 833 893 626 901 853,83
20-21 1.011 906 935 1.076 840 1.058 971
21-22 1.011 1.165 1.152 1.183 1.132 1.077 1120
22-23 1.015 1.066 1.059 1.144 1.185 1.105 1095,7
23-24 973 932 1.205 1.277 925 1.063 1062,5

Μ.Ο.Κ. 802 920 954 896 783 940 847 877,37
Μ.Κ.Φ. 1.015 1.508 1.533 1.357 1.205 1.500 1.471 1369,9
Ε.Κ.Φ. 484 265 360 358 378 246 240 333
Μ.Η.Κ. - 22.082 22.891 21.498 18.787 22.569 - 21565

ΤΕΤΑΡΤΗ ΠΕΜΠΤΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΣΑΒΒΑΤΟ ΚΥΡΙΑΚΗ ΔΕΥΤΕΡΑ ΤΡΙΤΗ
- 07-08 1.467 09-10 1.520 11-12 1.295 11-12 1.096 10-11 1.447 09-10 1.471

22-23 1.015 12-13 1.508 12-13 1.533 12-13 1.357 12-13 1.205 12-13 1.500 -

ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΩΡΩΝ ΑΙΧΜΗΣ
Πρωϊνή ώρα αιχμής = ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 09-10 1520 Οχήματα
Απογευματινή ώρα αιχμής = ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 12-13 1533 Οχήματα

Ημερήσια Διακύμανση Κυκλοφοριακού Φόρτου
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12. Συγκοινωνιακά Έργα 
 

τον τομέα των μεταφορών παρέχονται μελετητικές και συμβουλευτικές υπηρεσίες σε όλο 

το φάσμα των μεταφορικών συστημάτων και υποδομών και σε όλες τις φάσεις κάθε 

έργου: αρχικό σχεδιασμό, οικονομική ανάλυση και προγραμματισμό, μελέτη εφαρμογής, 

δημοπράτηση, κατασκευή, λειτουργία και συντήρηση. 

 

Για την εκτέλεση των συμβάσεων χρησιμοποιούνται εξειδικευμένα προγράμματα χαράξεων και 

υπολογισμών, CAD και GIS, σε συνδυασμό με σύγχρονα μοντέλα ανάλυσης και προσομοίωσης 

κυκλοφοριακών παραμέτρων. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Παρέχονται ολοκληρωμένες υπηρεσίες στους 

ακόλουθους τομείς: 

 Οδικά έργα 

 Έργα σταθερής τροχιάς 

 Γέφυρες και σήραγγες  

 Κυκλοφοριακές μελέτες 

 Μελέτες σήμανσης και ασφάλειας 

 Διαχείριση κατασκευής και λειτουργίας 

συγκοινωνιακών έργων 

 

Χαρακτηριστικά Έργα: 

 Μελέτη κυκλοφορίας και στάθμευσης του Ολυμπιακού Κέντρου Άρσης Βαρών (φωτ. 1).   

Σ 
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 Μελέτες σε διάφορα τμήματα του Εθνικού Δικτύου 

(ΠΑΘΕ (φωτ. 2), Εγνατία Οδός, Ιόνια Οδός, ΒΟΑΚ, 

κ.ά). 

 Μελέτη κυκλοφορίας και στάθμευσης πόλης 

Τρικάλων (model output sheet). 

 Μελέτη κυκλοφορίας και στάθμευσης Καλαμπάκας - 

Μετεώρων. 

 Μελέτες δεκάδων σημαντικών τεχνικών έργων σε 

διάφορα τμήματα του Εθνικού Δικτύου. 

 Μελέτη επέκτασης και αναβάθμισης γραμμών 

ηλεκτροκίνητων λεωφορείων (τρόλεϊ) Αττικής (φωτ. 3). 

 Μελέτη επεμβάσεων βελτίωσης οδικής ασφάλειας στο οδικό δίκτυο του νομού Πιερίας. 
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13. Τοπογραφία & GIS 
 

α Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών (GIS) έχουν σχεδιαστεί για τις σύγχρονες 

ανάγκες διαχείρισης και επεξεργασίας σύνθετων γεωγραφικών δεδομένων και 

χρησιμοποιούνται πλέον σ’ ένα ευρύτατο φάσμα δραστηριοτήτων. Οι εφαρμογές GIS αυξάνονται 

στην τρέχουσα δεκαετία με εκθετικό ρυθμό και έχουν εισαχθεί σε όλους τους παραγωγικούς 

τομείς, στην κεντρική και στην περιφερειακή διοίκηση, καθώς και στην εξυπηρέτηση των πολιτών. 

 

Η εταιρεία παρέχει ολοκληρωμένες 

υπηρεσίες χαρτογραφήσεων, σχεδιασμού και 

ανάπτυξης εφαρμογών GIS για διάφορες 

χρήσεις και τομείς, όπως η διαχείριση 

περιβάλλοντος, η διαχείριση έργων υποδομής, 

η οργάνωση δημοσίων υπηρεσιών, η 

ηλεκτρονική εξυπηρέτηση του πολίτη, κ.ά. 

Επιπλέον, εκτεταμένη εφαρμογή χρήση 

λύσεων GIS γίνεται και κατά τη διαδικασία 

εκπόνησης πολλών μελετών (χωροταξικών, 

πολεοδομικών, υδραυλικών, περιβαλλοντικών, 

κτηματογραφικών κ.ά.).  

 

Τα εξειδικευμένα στελέχη της εταιρείας είναι άριστα καταρτισμένα και χρησιμοποιούν διάφορα 

επώνυμα προγράμματα GIS και βάσεων δεδομένων, όπως ArcInfo, ArcView, MapInfo, AutoCAD 

Map, Oracle g, κ.ά. Επιπροσθέτως, η εταιρεία διαθέτει πλέον σύγχρονα όργανα GPS (Global 

Positioning Systems), τα οποία παρέχουν ακριβείς μετρήσεις σε πραγματικό χρόνο και σε διάφορα 

συστήματα εντοπισμού. 

 

Περαιτέρω, παρέχονται υπηρεσίες σε όλους τους τομείς της τοπογραφίας και των μετρήσεων 

πεδίου: 

 Εθνικό Κτηματολόγιο. 

 Τοπογραφικές, κτηματογραφικές, 

υδρογραφικές, γεωφυσικές 

αποτυπώσεις. 

 Δορυφορική γεωδαισία και ψηφιακή 

χαρτογραφία. 

 Φωτογραμμετρία, φωτοερμηνεία 

και τηλεπισκόπηση. 

 

Τ 
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Για την άρτια και ποιοτική εκτέλεση των παρεχομένων υπηρεσιών 

η εταιρεία έχει επενδύσει και διαθέτει υψηλής τεχνολογίας 

τοπογραφικά όργανα (GPS διπλής συχνότητας, οπτικούς και laser 

γεωδαιτικούς σταθμούς, θεοδόλιχους, αυτόματους χωροβάτες, 

κ.λπ.), καθώς και επώνυμα προγράμματα υπολογισμών και 

αποδόσεων. Περαιτέρω, έχει αναπτυχθεί σύγχρονη, εξειδικευμένη εφαρμογή (ROIKOS-KTHMA®) 

για την εκπόνηση μελετών κτηματογραφήσεων και την ολοκληρωμένη διαχείριση των χωρικών 

δεδομένων. 

 

Χαρακτηριστικά Έργα: 

 Τοπογραφικές αποτυπώσεις υψηλής ακρίβειας για πλήθος μελετών 

συγκοινωνιακών, υδραυλικών και περιβαλλοντικών έργων. 

 Σύνταξη έγχρωμων ορθοφωτοχαρτών από δορυφορικές εικόνες 

υψηλής ακριβείας για πλήθος εφαρμογών (χωροταξικές, 

πολεοδομικές μελέτες, κ.λπ.). 

 Φωτογραμμετρική αποτύπωση Βενετσιάνικων Αποθηκών Αλυκών 

Λευκίμμης Κέρκυρας. 

 Διάφορες εφαρμογές GIS (κτηματογραφήσεις, πολεοδομήσεις, 

μελέτες διαχείρισης περιβάλλοντος, δίκτυα ύδρευσης και φυσικού αερίου, κεραίες κινητής 

τηλεφωνίας, κ.ά.). 

 Κτηματολόγιο πόλης Σερρών. 

 Κτηματογράφηση, πολεοδόμηση και πράξη εφαρμογής επέκτασης σχεδίου πόλης Ανθούσας 

Αττικής. 

 Μελέτη Δημιουργίας Ψηφιακής Βάσης Δεδομένων Ενεργών Τίτλων για τις πόλεις Πολυγύρου, 

Ξάνθης, Κιλκίς, Αλεξανδρουπόλεως και Δράμας. 
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14. Τεχνολογίες Πληροφορικής & Επικοινωνιών (ΙCΤ) 
 

ι Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών (Information & Communication 

Technologies, ICT) συνιστούν αναπόσπαστο τμήμα κάθε σύγχρονου έργου και δράσης, 

παρέχοντας σημαντικές δυνατότητες σε κρίσιμα 

θέματα, όπως: 

 Βελτιστοποίηση διαδικασιών. 

 Αύξηση της παραγωγικότητας. 

 Μείωση του κόστους. 

 Βελτίωση της εξωστρέφειας και διαφάνειας των 

δράσεων και των αποτελεσμάτων αυτών. 

 Ποιοτικού ελέγχου. 

Το Τμήμα ICT της Ροϊκός Α.Ε. παρέχει ολοκληρωμένες υπηρεσίες στους κάτωθι τομείς: 

 Σχεδιασμός, μελέτη και διαχείριση δικτύων και συστημάτων πληροφορικής, με αξιοποίηση, 

πλέον σύγχρονων και ασφαλών, τεχνολογιών απομακρυσμένης διαχείρισης. 

 Ανάλυση απαιτήσεων, σχεδίαση και ανάπτυξη εφαρμογών. 

 Μελέτη και υλοποίηση διαδικτυακών εφαρμογών και ιστοτόπων. 

 Υπηρεσίες συμβούλου σε θέματα τεχνολογιών πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών. 

 Βελτιστοποίηση δικτύων και εφαρμογών. 

 Μελέτες συνολικού κόστους κατοχής και λειτουργίας (Total Cost of Ownership - TCO) 

συστημάτων Πληροφορικής και Επικοινωνιών. 

 Μελέτες αυτοματισμών, τηλελέγχου και τηλεχειρισμού τεχνικών έργων και βιομηχανικών 

εγκαταστάσεων. 

 

Ταυτοχρόνως, συμμετέχει και υποστηρίζει, πλήρως, κάθε δραστηριότητα και έργο της 

εταιρείας, προσφέροντας καινοτόμες εφαρμογές και υψηλής ποιότητας υπηρεσίες πληροφορικής. 

Ενδεικτικώς, στο πλαίσιο εκτέλεσης συμβάσεων, αλλά και οργάνωσης της εταιρείας έχουν 

Ο 
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αναπτυχθεί εφαρμογές για τη διαχείριση γεωχωρικών δεδομένων (εξειδικευμένη εφαρμογή 

ROIKOS-KTHMA®) και την εκπόνηση μελετών κτηματογραφήσεων και κτηματολογίου, τη 

διαχείριση εγγράφων και αναλογικού αρχείου, τη διαχείριση και την κοστολόγηση πόρων, κ.ά. 

Για την ανάπτυξη εφαρμογών γίνεται χρήση εργαλείων ανοικτού κώδικα (Open Source), όπως 

Eclipse, JAVA, JavaScript, PhP, MySQL, PostgreSQL, PostGis, Nagios, Wordpress, Joomla, 

OpenCMS, Drupal, ή/και λύσεων εμπορικού λογισμικού, όπως .ΝΕΤ, MS SQL Server, Oracle, Arc 

GIS, Manifold, κ.ά.  

 

Χαρακτηριστικά Έργα: 

 Διάφορες εφαρμογές χωρικών βάσεων δεδομένων (GIS) και παρακολούθησης δικτύων 

(μελέτες διαχείρισης περιβάλλοντος, δίκτυα ύδρευσης και φυσικού αερίου, κεραίες κινητής 

τηλεφωνίας, κ.ά.). 

 Μελέτες δικτύων και συστημάτων Πληροφορικής και Επικοινωνιών για πλήθος κτιριακών και 

βιομηχανικών έργων. 

 Κτηματογράφηση, πολεοδόμηση και πράξη εφαρμογής επέκτασης σχεδίου πόλης Ανθούσας 

Αττικής. 

 Σύμβουλος της ΔΕΥΑ Βόλου για το έργο 

«Αυτοματοποίηση λειτουργίας – αυτόματος έλεγχος 

εσωτερικού και εξωτερικού υδραγωγείου» (κατάστρωση 

μοντέλου ελέγχου διαρροών δικτύου, παραμετροποίηση 

και λειτουργία της εφαρμογής, σύστημα αυτοματισμών, 

τηλελέγχου και τηλεχειρισμών, κ.λπ.). 

 Μελέτη Δημιουργίας Ψηφιακής Βάσης Δεδομένων 

Ενεργών Τίτλων για τις πόλεις Πολυγύρου, Ξάνθης, Κιλκίς, Αλεξανδρουπόλεως και Δράμας. 

 Κατάρτιση ταυτοτήτων υδάτων κολύμβησης της Ελλάδας, σύμφωνα με τις προδιαγραφές της 

Οδηγίας 2006/7/ΕΚ 
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15. Διαχείριση Έργων 
 

 εταιρεία παρέχει ολοκληρωμένες υπηρεσίες 

διαχείρισης έργου (Project Management), 

διασφαλίζοντας την άρτια, ποιοτική, σύμφωνη με τις 

προδιαγραφές και εντός του προβλεπόμενου 

χρονοδιαγράμματος και οικονομικού προγραμματισμού 

υλοποίηση κάθε έργου.  

 

Τα εξειδικευμένα στελέχη μας υποστηρίζουν τους φορείς σε όλα τα 

θέματα και σε όλες τις διαδικασίες υλοποίησης των έργων: από τον αρχικό 

σχεδιασμό, τον προγραμματισμό και την έκδοση των εκάστοτε 

απαιτούμενων αδειοδοτήσεων, τις μελέτες ωρίμανσης και τα τεύχη 

δημοπράτησης, έως τη δημοπράτηση, την κατασκευή και τη λειτουργία. 

 

Παρέχονται αυτοτελείς και πλήρεις τεχνικές, νομικές και οικονομικές 

συμβουλευτικές υπηρεσίες, έτσι ώστε να καλύπτονται οι ειδικές 

απαιτήσεις κάθε έργου και να επιτυγχάνονται οι προβλεπόμενοι στόχοι των φορέων υλοποίησης 

και λειτουργίας.  

 

Στις δραστηριότητες της εταιρείας περιλαμβάνονται: 

 Στρατηγικός επιχειρησιακός σχεδιασμός  

 Προγραμματισμός και παρακολούθηση  

 Υποστήριξη στη χάραξη πολιτικής και στη λήψη αποφάσεων  

 Κοστολόγηση και χρηματοοικονομική παρακολούθηση  

 Έλεγχος και διαχείριση μελετών 

 Επιλογή συστήματος δημοπράτησης 

 Σύνταξη τευχών δημοπράτησης 

 Υποστήριξη στις διαδικασίες δημοπράτησης 

 Προσυμβατικές διαπραγματεύσεις 

 Διαχείριση συμβάσεων  

 Διαδικασίες επίλυσης διαφορών 

 Συστήματα ελέγχου έργων  

 Διαχείριση κινδύνου 

 Διοικητική και τεχνική υποστήριξη  

 Διαχείριση κατασκευής 

 Συστήματα διαχείρισης λειτουργίας και συντήρησης 

 Προγράμματα εκπαίδευσης τεχνικού και επιστημονικού προσωπικού 

 

Η 
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Χαρακτηριστικά Έργα: 

 Εγκαταστάσεις επεξεργασίας & διάθεσης λυμάτων Δήμου Αλεξάνδρειας (φωτ. 1). 

 Εθνικό Θέατρο και Ενυδρείο Λευκάδας (φωτ. 2). 

 Έργα αποχέτευσης, επεξεργασίας και διάθεσης λυμάτων Ηγουμενίτσας. 

 Έργα αποχέτευσης, επεξεργασίας και διάθεσης λυμάτων Καλαμπάκας - 

Μετεώρων. 

 Έργα διαχείρισης υγρών και στερεών αποβλήτων Ολυμπιακού Ιππικού 

Κέντρου στο Μαρκόπουλο Αττικής (φωτ. 3). 

 Αναβάθμιση και επέκταση εγκατάστασης επεξεργασίας λυμάτων πόλης 

Καβάλας. 

 Έργα ύδρευσης πόλης Βόλου (φωτ. 4). 

 Ύδρευση - Διυλιστήριο Ν. Ηλείας από λίμνη Πηνειού. 

 Υπηρεσίες Συμβούλου για την υποβοήθηση της Ειδικής Γραμματείας Υδάτων σε δράσεις της 

που αφορούν την παρακολούθηση των ακτών κολύμβησης. 

 Ύδρευση ανατολικής πλευράς Ν. Καρδίτσας από τη λίμνη Σμοκόβου. 
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16. Άλλες δραστηριότητες 
 

Συμμετοχή σε Οργανισμούς 

Η εταιρεία και τα στελέχη της δραστηριοποιούνται και είναι ενεργά μέλη σε διάφορους 

εθνικούς και διεθνείς οργανισμούς: 

 Σύνδεσμος Ελληνικών Γραφείων Μελετών (ΣΕΓΜ) 

 Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος (ΤΕΕ) 

 Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Αθήνας (ΕΒΕΑ) 

 Μητρώο Γραφείων Μελετών του υπ. ΥΠ.ΜΕ.ΔΙ. 

 Σύλλογος Ελλήνων Πολεοδόμων & Χωροτακτών (ΣΕΠΟΧ) 

 Σύλλογος Συγκοινωνιολόγων Ελλάδας 

 Σύνδεσμος Εταιρειών Γεωπληροφορικής & Κτηματολογίου (ΣΕΓΕΚ) 

 United Nations Global Marketplace (UNGM) & United Nations Office for Project Services 

(UNOPS) 

 International Water Assosiation (IWΑ) 

 Water Environment Federation (πρώην Water Pollution Control Federation, WPCF) 

 Ελληνική Επιτροπή για την Διαχείριση Υδατικών Πόρων (Ε.Ε.Δ.Υ.Π.) 

 American Society of Civil Engineers (ASCE) 

 European Water Resources Assosiation (E.W.R.A.) 

 European Federation of National Engineering Associations  

 Institution of Mechanical Engineers (UK) 

 Chartered Institution of Water & Environmental Management (UK) 

 

Διδακτικό και Ερευνητικό έργο 

Τα περισσότερα στελέχη μας έχουν να επιδείξουν σημαντικότατο διδακτικό και πρωτότυπο 

ερευνητικό έργο σε συνεργασία με διάφορα Α.Ε.Ι. της χώρας, όπως το Εθνικό Μετσόβιο 

Πολυτεχνείο, το Πανεπιστήμιο Αιγαίου, το Τ.Ε.Ι. Πειραιώς κ.ά. 

Περαιτέρω, έχουν συγγράψει πλήθος επιστημονικών άρθρων, 

τα οποία είτε έχουν δημοσιευτεί σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά 

είτε έχουν παρουσιαστεί σε διάφορα συνέδρια, συμπόσια και 

ημερίδες. 
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… συνεχίζουμε δυναμικά, 

συμμετέχοντας στο κτίσιμο της Ελλάδας, 

της Ελλάδας που ακόμη δεν γνωρίσαμε, 

της Ελλάδας που ονειρευόμαστε να ζήσουμε... 
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