Εταιρικό Προφίλ

Η εταιρία ΔΕΜΙΤΣΙΚΗΣ Χ. – ΤΕΝΕΚΕΣ Ν. & ΣΙΑ Ε.Ε. δημιουργήθηκε το 1988, αποτελείται
από ηλεκτρολόγους και μηχανολόγους μηχανικούς , εργοδηγούς , τεχνίτες ηλεκτρολόγους,
υδραυλικούς, ψυκτικούς και ηλεκτροσυγκολλητές και ειδικεύεται στην παροχή
ολοκληρωμένων ηλεκτρικών & μηχανολογικών κατασκευών για κάθε είδους εμπορικά και
βιομηχανικά έργα σε όλη την Ελλάδα και στο εξωτερικό. Αναλαμβάνουμε την οργάνωση του
έργου, την προμήθεια του εξοπλισμού, την εγκατάσταση και τη συντήρηση των ηλεκτρικών
συστημάτων, έχοντας πάντα γνώμονα τη σημασία της αποδοτικότητας και της συνέπειας.
Aπο την πρώτη στιγμή λειτουργίας της ΔΕΜΙΤΣΙΚΗΣ Χ. – ΤΕΝΕΚΕΣ Ν. & ΣΙΑ Ε.Ε ο
κυρίαρχος στόχος των ιδρυτών της ήταν η δημιουργία μίας εταιρίας παροχής υπηρεσιών στον
τομέα ηλεκτρικών και μηχανολογικών εγκαταστάσεων, προσανατολισμένη τόσο
στην καινοτομία νέων τεχνολογιών όσο και στη βέλτιστη ποιότητα των κατασκευών.
Η ΔΕΜΙΤΣΙΚΗΣ Χ. – ΤΕΝΕΚΕΣ Ν. & ΣΙΑ Ε.Ε έχει πλέον εξελιχθεί σε μία από τις
ισχυρότερες εταιρίες του κλάδου. Ευρέως αναγνωρισμένη για την έμφασή της σε κάθε
λεπτομέρεια, την υψηλή τεχνογνωσία και την αυστηρή τήρηση μέτρων ασφαλείας, έχει
αποκτήσει τη φήμη μιας από τις πιο οργανωμένες εταιρίες στον
χώρο των
ηλεκτρομηχανολογικών έργων.

Ομάδα ΔΕΜΙΤΣΙΚΗΣ Χ. – ΤΕΝΕΚΕΣ Ν. & ΣΙΑ Ε.Ε

Όλες οι εργασίες μας συντονίζονται από τα κεντρικά μας γραφεία στην Ξάνθη.

Τα διοικητικά μέλη

της ΔΕΜΙΤΣΙΚΗΣ Χ. – ΤΕΝΕΚΕΣ Ν. & ΣΙΑ Ε.Ε, των οποίων η συλλογική εμπειρία εκτείνεται σε 20+ χρόνια στους
τομείς των Ηλεκτρικών & Μηχανολογικών Κατασκευών, στην οργάνωση & διοίκηση των έργων, μαζί με τα τμήματα
Έρευνας-Μελετών, Οικονομικών και Logistics παρέχουν υποστήριξη σε μεγάλη ομάδα εξειδικευμένων τεχνικών
στα εργοτάξια.
Ένα από τα πιο βασικά χαρακτηριστικά της τεχνικής μας ομάδας είναι το υψηλό επίπεδο τεχνικών γνώσεων και η
επιθυμία τους για περαιτέρω εξέλιξη. Έχουμε εμφυσήσει τη νοοτροπία μιας «δια βίου μάθησης» στην εταιρική μας
κουλτούρα, δημιουργώντας ένα περιβάλλον συνεχούς κατάρτισης και νέων εμπειριών. Εργαζόμαστε ακατάπαυστα
για να ενισχύσουμε τις δεξιότητες της ομάδας μας, διεκδικώντας τη πρώτη θέση στην κατάταξη του κλάδου.

Ως αποτέλεσμα, κάθε έργο που αναλαμβάνει η ΔΕΜΙΤΣΙΚΗΣ Χ. – ΤΕΝΕΚΕΣ Ν. & ΣΙΑ Ε.Ε υλοποιείται από
εξειδικευμένη ομάδα, η οποία διαθέτει την κατάλληλη τεχνογνωσία και στρατηγική για να επιτευχθεί το βέλτιστο
αποτέλεσμα. Ακόμα και στις πιο απομακρυσμένες περιοχές της Ελλάδας, μπορούμε να αναλάβουμε οποιοδήποτε
εμπορικό ή βιομηχανικό έργο. Οι συνεργάτες μας αναγνωρίζουν τη μοναδική οργανωτική δομή που υιοθετούμε για
να εξασφαλίσουμε ότι η διαδικασία κατασκευής θα λειτουργήσει ομαλά και εντός του χρονοδιαγράμματος:

Ομάδα ΔΕΜΙΤΣΙΚΗΣ Χ. – ΤΕΝΕΚΕΣ Ν. & ΣΙΑ Ε.Ε
Στρατηγικός Σχεδιασμός - Η διοίκηση αξιολογεί τις ανάγκες των πελατών
μας, αναθέτει την ανάλογη ομάδα κατασκευής για την υλοποίηση του έργου
και επιβλέπει την επιτυχία του από την αρχή μέχρι το τέλος.
Μιλάμε τη Γλώσσα Σας - Η ΔΕΜΙΤΣΙΚΗΣ Χ. – ΤΕΝΕΚΕΣ Ν. & ΣΙΑ
Ε.Ε. είναι η μόνη εταιρία στον κλάδο που ορίζει επιβλέποντα μηχανικό σε
κάθε έργο που αναλαμβάνει προκειμένου να μοιραστεί γνώσεις και να
συνεργαστεί άμεσα με όλα τα συμβαλλόμενα μέρη.
Διασφάλιση Ποιότητας σε Κάθε Στάδιο Κατασκευής - Κάθε έργο
συντονίζεται από έμπειρο Εργοδηγό, ο οποίος επιβλέπει όλες τις εργασίες και
το τεχνικό προσωπικό σε καθημερινή βάση.

Εξειδικευμένο Δυναμικό - Η εταιρία μας αποτελείται από μεγάλο
αριθμό τεχνικών, οι οποίοι εξειδικεύονται σε διάφορους τομείς των
ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων.

Στόχοι & Στρατηγική
Υπηρεσίες υψηλού επιπέδου, τεχνολογική εξέλιξη και συνεχόμενη ανάπτυξη, είναι
θέματα υψηλής προτεραιότητας για την εταιρία μας.
Η ΔΕΜΙΤΣΙΚΗΣ Χ. – ΤΕΝΕΚΕΣ Ν. & ΣΙΑ Ε.Ε. στοχεύει στα εξής:
 Να αποτελέσει την πρώτη επιλογή των εμπορικών και κατασκευαστικών εταιριών

στην ελληνική αγορά στους τομείς που δραστηριοποιείται
 Να παρέχει συνεχώς ποιότητα υψηλού επιπέδου, αποδοτικότητα και ακεραιότητα,

δημιουργώντας θετικό περιβάλλον για συνεργάτες και εργαζόμενους
 Να διευρύνει τον πελατοκεντρικό της προσανατολισμό, προσφέροντας στους

πελάτες περαιτέρω ολοκληρωμένες λύσεις και οφέλη συνεργασίας
 Να χτίσει μακροχρόνιες σχέσεις με ισχυρές κατασκευαστικές εταιρίες στην Ελλάδα

και στο εξωτερικό, οι οποίες μοιράζονται την ίδια φιλοσοφία και πρότυπα ποιότητας

Στόχοι & Στρατηγική

Η στρατηγική μας προσέγγιση για την επίτευξη αυτών των στόχων περιλαμβάνει
τέσσερις βασικούς άξονες:
 Επένδυση σε Ανθρώπινο Δυναμικό: συνεχή ανάπτυξη του επιστημονικού και

τεχνολογικού επιπέδου του προσωπικού
 Καινοτομία: συμμετοχή σε σύγχρονες τεχνολογικές εξελίξεις του κλάδου, μέσω

διεθνών συνεδρίων και εμπορικών εκθέσεων
 Καθετοποίηση: επένδυση σε υπερσύχρονο ηλεκτρομηχανολογικό εξοπλισμό,

εκμετάλλευση έργων και συντήρηση ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων
 Διεθνή Επέκταση: κατασκευή εμπορικών και βιομηχανικών έργων παγκόσμια.

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Ηλεκτρολογικές Εργασίες

Η ΔΕΜΙΤΣΙΚΗΣ Χ. – ΤΕΝΕΚΕΣ Ν. & ΣΙΑ Ε.Ε. δραστηριοποιείται σε ένα
ευρύ φάσμα ηλεκτρικών εγκαταστάσεων:






Εγκαταστάσεις Υποσταθμών Μέσης Τάσης
Εγκαταστάσεις Φωτισμού και Κίνησης
Εγκαταστάσεις Γειώσεων
Εγκαταστάσεις Φωτοβολταϊκών Συστημάτων
Εγκαταστάσεις Ασθενών Ρευμάτων
 Δομημένη Καλωδίωση (Data-Voice)
 Συστήματα Ασφαλείας (Alarm, Access Control)
 Παθητική Πυροπροστασία (Πυρανίχνευση)
 Κλειστά Κυκλώματα Τηλεόρασης (CCTV)
 Building Management System (BMS)

Είμαστε πάντα εναρμονισμένοι με το πρότυπο ΕΛΟΤ HD 384 και παράλληλα
σεβόμαστε τους νόμους της τέχνης & της επιστήμης. Στόχος μας είναι να
δημιουργήσουμε κατασκευές με καλαισθησία και αρχιτεκτονική δομή, με το
μικρότερο δυνατό κόστος.

Μηχανολογικές Εργασίες

Με σκοπό να παρέχουμε ολοκληρωμένες υπηρεσίες στους
συνεργάτες μας, η καθετοποίηση έχει γίνει βασικό στοιχείο της
στρατηγικής μας ανάπτυξης.
Για το λόγο αυτό, η ΔΕΜΙΤΣΙΚΗΣ Χ. – ΤΕΝΕΚΕΣ Ν. & ΣΙΑ Ε.Ε. έχει
δημιουργήσει τμήμα αποτελούμενο από έμπειρους μηχανικούς, οι
οποίοι ειδικεύονται στα ακόλουθα:
 Ύδρευση & Αποχέτευση
 Ενεργητική Πυροπροστασία-Πυρόσβεση
 Κλιματισμός & Εξαερισμός
 Βιολογικοί Καθαρισμοί
 Εγκαταστάσεις βιομηχανικών σωληνώσεων
 Εγκαταστάσεις πεπιεσμένου αέρα
 Εγκαταστάσεις κενού αέρα (vaccum)

Συντήρηση Έργων

Διαθέτοντας ευέλικτα και οργανωμένα συνεργεία,
αναλαμβάνουμε τη συντήρηση και την επισκευή
ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων σε βιομηχανικούς και
επαγγελματικούς χώρους, μέσω συμβολαίου συνεργασίας το
οποίο καλύπτει:
 Επισκευή εκτάκτων ζημιών, ανταποκρινόμενοι άμεσα και
εντός συγκεκριμένου διαστήματος σε κάθε αίτημα
 Προσωπικό το οποίο ειδικεύεται σε όλο το φάσμα των
ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων που σχετίζονται με
τον οικοδομικό και βιομηχανικό τομέα (Ηλεκτρολόγοι,
Υδραυλικοί, Ψυκτικοί, Ηλεκτροσυγκολλητές)
 Μόνιμη 24ωρη τηλεφωνική γραμμή εξυπηρέτησης
 Εγγύηση Καλής Λειτουργίας διασφαλίζοντας την εύρυθμη
λειτουργία του έργου

Δίκτυο Συνεργατών

Δίκτυο Συνεργατών

Δίκτυο Συνεργατών


















Έργα

«ΣΥΝΟΔΟΣ ΚΟΡΥΦΗΣ ΕΟΚ» Ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις στο Κέντρου Τύπου της Συνόδου
κορυφής της ΕΟΚ στο παλαιό φρούριο της Κέρκυρας. (Υπεργολαβία από ΜΗΧΑΝΙΚΗ Α.Ε έτος 1992-94.)
«ΚΤΙΡΙΟ ΒΕΛΛΙΔΗ Γ.» Ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις στο κτίριο πολλαπλών χρήσεων στη Διεθνή
έκθεση Θες/νίκης (Υπεργολαβία από ΜΗΧΑΝΙΚΗ Α.Ε. έτος 1993-94).
«22 ΕΜΑ / 732 ΔΣΕ» Ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις στο κτήριο Συντήρησης Αρμάτων
«25 ΕΜΑ/732 ΔΣΕ» Ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις στο κτήριο Συντήρησης Αρμάτων
«Δ’ΣΣ» Ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις σε 10 υπόστεγα στάθμευσης Αρμάτων 14 θέσεων το καθένα.
«ΣΤΡΑΤΟΠΕΔΑ ΠΕΤΡΟΧΩΡΙΟΥ – ΛΑΓΟΥ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ» Ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις
«ΠΕΔΙΟ ΒΟΛΗΣ ΑΡΜΑΤΩΝ – Δ’ΣΣ» Μελέτη – κατασκευή ηλεκτρομηχανολογικών εφαρμογών αυτοματισμού.
«ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟΣ ΚΟΜΒΟΣ ΕΣΕΕΘΑ» Πολυετή συντήρηση ειδικών εγκαταστάσεων καθαρισμού
αέρα, κλιματισμού, ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων
«50 ΕΜΑ» Ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις στο κτήριο συντήρησης Αρμάτων
«ΔΕΠΑ ΞΑΝΘΗΣ» Ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις στα κτίρια της.
«ΔΕΘ/ΑΗΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ» Ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις (Υπεργολαβία από ΑΕΓΕΚ).
«ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ ΕΛΕΝΑ 95 ΚΛΙΝΩΝ ΞΑΝΘΗΣ» Ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις (Υποσταθμός μέσης
τάσης, Η/Ζ).
« ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ Z PALACE 200 ΚΛΙΝΩΝ ΞΑΝΘΗΣ» Ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις (Υποσταθμός
μέσης τάσης, Η/Ζ).
«ΕΒΡΟΦΑΡΜΑ ΑΒΕΕ» Ηλεκτρομηχανολογικές εργασίες και αυτοματισμοί στο εργοστάσιο γάλακτος στη
ΒΙ.ΠΕ. Ξάνθης.
«ΤΟΥΟΤΑ» Ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις στην κάθετη μονάδα αυτοκινήτων
«SEAT» Ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις στην κάθετη μονάδα αυτοκινήτων.

Έργα
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«ΠΕΔΙΟ ΒΟΛΗΣ ΑΡΜΑΤΩΝ – Δ’ΣΣ» Μελέτη – κατασκευή ηλεκτρομηχανολογικών εφαρμογών αυτοματισμού.
«ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟΣ ΚΟΜΒΟΣ ΕΣΕΕΘΑ» Πολυετή συντήρηση ειδικών εγκαταστάσεων καθαρισμού
αέρα, κλιματισμού, ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων
«50 ΕΜΑ» Ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις στο κτήριο συντήρησης Αρμάτων
«ΔΕΠΑ ΞΑΝΘΗΣ» Ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις στα κτίρια της.
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«Κ.Ε.Μ. Α.Ε.» Ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις του Κέντρου Εθνικών Μεταφορών στον Ασπρόπυργο
Αττικής.
«ΠΟΛΕΜΙΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ» Ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις στη βάση της Πολεμικής Αεροπορίας
στην Τανάγρα.
«SAAB» Ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις στην κάθετη μονάδα αυτοκινήτων.
«ΜΕDITERRANEAN COSMOS» Ηλεκτρολογικές Εγκαταστάσεις (Ισχυρά και Ασθενή) στο εμπορικό κέντρο
στην Πυλαία Θεσ/νίκης
«ΚΑΡΦΟΥΡ ΜΑΡΙΝΟΠΟΥΛΟΣ» Ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις στο κατάστημα Δράμας.
«ΚΑΡΦΟΥΡ ΜΑΡΙΝΟΠΟΥΛΟΣ» Μηχανολογικές εγκαταστάσεις στο κατάστημα Κομοτηνής.
«3ο ΛΥΚΕΙΟ & 2Ο –3Ο ΤΕΕ ΞΑΝΘΗΣ» Ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις .
«IDEA STORES A.E.» Ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις της αλυσίδας καταστημάτων IDEA STORES στην
Κομοτηνή.
«ΚΑΛΛΟΝΗ Α.Ε.» Ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις στη μονάδα βιολογικού καθαρισμού στο εργοστάσιο
αλίπαστων στα Κιμμέρια Ξάνθης.
«Ι. ΚΤΕΟ Ε.Π.Ε.» Ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις στη μονάδα ιδιωτικού Κ.Τ.Ε.Ο. στη Ξάνθη.
«ΚΑΡΦΟΥΡ ΜΑΡΙΝΟΠΟΥΛΟΣ» Μηχανολογικές εγκαταστάσεις στα καταστήματα Χρυσούπολης.
«ΚΑΡΦΟΥΡ ΜΑΡΙΝΟΠΟΥΛΟΣ» Μηχανολογικές εγκαταστάσεις στα καταστήματα Αλεξανδρούπολης.
«IDEA STORES Α.Ε.» Ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις της αλυσίδας καταστημάτων στην Κοζάνη.
«ΦΑΡΜΑΚΑΠΟΘΗΚΗΣ
ΈΒΡΟΥ»
Ηλεκτρομηχανολογικές
εγκαταστάσεις
στο
κτίριο
της
ΦΑΡΜΑΚΑΠΟΘΗΚΗΣ Έβρου.
«3Ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ» Ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις 3ου Δημοτικού Σχολείου Κομοτηνής.
«13ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ» Ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις 13ο Δημοτικό Σχολείο Ξάνθης.
«ΝΕΤΜΑΚ Α.Ε.» Ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις στο εργοστάσιο αλιευτικών στη ΒΙ.ΠΕ. Καβάλας.

Έργα




















«ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ» Στοιχειώδης συντήρηση και λειτουργία του τμήματος από Α/Κ Αγίου Ανδρέα μέχρι Κήπους (2005 – 2009)
«Δ’ΣΣ» Κάλυψη με κλειστό κύκλωμα τηλεόρασης φυλακίου διαβιβάσεων
«Δ’ΣΣ» Κάλυψη με κλειστό κύκλωμα τηλεόρασης του πολεμικού στρατηγείου
«Δ’ΣΣ» Κάλυψη με κλειστό κύκλωμα τηλεόρασης στην Λέσχη Αξιωματικών Φρουράς Ξάνθης
«Δ’ΣΣ» Κάλυψη με κλειστό κύκλωμα τηλεόρασης στρατοπέδου Αποστολίδη
«Δ’ΣΣ» Κάλυψη με κλειστό κύκλωμα τηλεόρασης στρατοπέδου Τριανταφυλλίδη
«ΚΑΡΦΟΥΡ ΜΑΡΙΝΟΠΟΥΛΟΣ» Ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις στο κατάστημα Καστοριάς.
«ΚΑΡΦΟΥΡ ΜΑΡΙΝΟΠΟΥΛΟΣ» Ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις στο κατάστημα Κατερίνης.
«ΣΜΑ ΘΑΣΟΥ» Ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις στο σταθμό μεταφόρτωσης απορριμμάτων Θάσου.
«ΤΟR-M1» Ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις στο στρατόπεδο ΤΟR-M1 Κομοτηνής.
«ΚΛΕΙΣΤΟ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ» Ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις στο κλειστό γυμναστήριο Εύμοιρο Ξάνθης.
«INTRACOM» Εγκατάσταση συστήματος πυρόσβεσης στο υποκατάστημα της INTRACOM στη Λεύκη Ξάνθης.
«ΠΑΙΔΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ» Ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις στο Παιδικό Μουσείο Ξάνθης.
«ΠΑΡΑΛΙΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ» Ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις.
«ΛΙΜΑΝΙ ΚΑΒΑΛΑΣ» Ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις.
«Ι.Π.Ε.Τ.» Ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις στον Ινστιτούτο
Πολιτιστικής Τεχνολογικής Εκπαίδευσης στην
Πανεπιστημιούπολη Ξάνθης.
«ΑΗΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ» Ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις στην κατασκευή του εργοστασίου ( Υπεργολαβία από ΑΕΓΕΚ). Νέες
εγκαταστάσεις CCTV αύλειου χώρου. Αντικατάσταση κατεστραμμένων κυκλωμάτων θέρμανσης γραμμών οργάνων και
εκκένωσης, στους λέβητες ανάκτησης θερμότητας.
«ΜΕΤΡΟ» Ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις στο πολυκατάστημα ΜΕΤΡΟ Κομοτηνής.
«ΙΧΘΥΟΣΚΑΛΑ ΚΑΒΑΛΑΣ» Ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις.

Έργα













«ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΡΑΜΑΣ Α.Ε.» Ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις. (Υπεργολαβία ΕΤΕΘ Α.Ε.)
«ΑΣΚΛΗΠΕΙΟΣ Α.Ε.» Ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις στο ιατρικό διαγνωστικό κέντρο στη Ξάνθη.
«ΧΑΤΖΗΔΑΚΕΙΟ – ΑΝΑΣΤΗΛΩΣΗ ΦΡΟΥΡΑΡΧΕΙΟΥ ΞΑΝΘΗΣ» Ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις στον
πολυχώρο τέχνης και σκέψης Μάνος Χατζηδάκης.
« Γηροκομείο Κομοτηνής » Ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις. (Υπεργολαβία ΑΛΚΩΝ ΑΤΕ)
« Ανακαίνιση στα ιαματικά λουτρά στης Θέρμες Ξάνθης » Ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις.
« Κατασκευή τριών επιπέδων υπογείου parking & το κατάστημα Γαλαξίας στην Ξάνθη. Ηλεκτρομηχανολογικές
εγκαταστάσεις. (Υπεργολαβία ΑΡΧΕΤΥΠΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ
«ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗΣ» Ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις. (Υπεργολαβία J&P
ΑΒΑΞ- ΕΤΕΘ)
«ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ» Ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις.
«ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ 5 * ‘’THASSOS GRAND RESORT’’ » στη Θάσο.
«ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ 5 * ‘’ΑLEA’’ » στη Θάσο.
«ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΛΩΤΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΛΙΜΑΝΙ ΚΑΒΑΛΑΣ » Ηλεκτρομηχανολογικές
εγκαταστάσεις (Υπεργολαβία ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ Δ. ΚΩΝ/ΝΙΔΗΣ Α.Ε)
«Κατασκευή αντλιοστασίων αναρρόφησης (κενού – vaccum) στο έργο «Αγωγοί εσωτερικού αποχετευτικού
δικτύου λημμάτων Χρυσοχωρίου, Ερατεινού, Γραβούνας με σύστημα αναρρόφησης» (Υπεργολαβία ΙΝΤΡΑΚΑΤ
Α.Ε.)
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