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ΣΚΟΠΟΣ 

Σκοπός του τεχνικού γραφείου-συμβούλων έργων και ακινήτων, KRAMA PROPERTY, είναι η δημιουργία της μεγαλύτερης 

προστιθέμενης αξίας επί των ακινήτων και των έργων των πελατών μας. Φιλοσοφία μας είναι η παροχή ολοκληρωμένων 

υπηρεσιών για τεχνικά ή συμβουλευτικά έργα και ακίνητα με άρτιο αποτέλεσμα, αξιοπιστία, ταχύτητα και ανταγωνιστικές 

αμοιβές. Για αυτό είμαστε σταθερά δίπλα στους πελάτες μας σε όλες τις φάσεις των έργων ή υποθέσεων που μας αναθέτουν, 

προσφέροντας πλήρη υποστήριξη και αποτελεσματικές λύσεις. 

 

Στη διάθεση σας για κάθε ενημέρωση και πληροφορία. 

 

Ευχαριστούμε, 

Μάνος Κρανίδης 
Πολιτικός Μηχανικός ΕΜΠ, 
MSc Δημόσια Πολιτική και Διοίκηση Πανεπιστήμιο Carnegie Mellon ΗΠΑ 
ΤΕΧΝΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ Ε. ΚΡΑΝΙΔΗΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ "KRAMA PROPERTY" 
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 ΠΡΟΦΙΛ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ (CEO) 

Ο Μάνος Κρανίδης είναι πολιτικός μηχανικός, διαχείρισης έργων και ιδιοκτησίας. Το 2003 έλαβε το μεταπτυχιακό του στη 

Δημόσια Πολιτική και τη Διοίκηση από τη Σχολή Heinz στο Πανεπιστήμιο Carnegie Mellon στο Πίτσμπουργκ των ΗΠΑ, με πτυχίο 

στη διεθνή οικονομία και χρηματοοικονομικά, και έλαβε την τιμή της υψηλότερης διάκρισης. Κατά τη διάρκεια των 

μεταπτυχιακών του σπουδών έλαβε υποτροφίες από το Ίδρυμα Ωνάση και Carnegie Mellon. Σήμερα είναι ο ιδρυτής και 

Διευθύνων Σύμβουλος του γραφείου τεχνικών, κατασκευαστικών, μηχανικών και υπηρεσιών ακινήτων Krama Property. Οι 

κύριες υπηρεσίες περιλαμβάνουν διαχείριση έργων και κατασκευών, μηχανικές άδειες οικοδομής, σχέδια και συμβουλευτικές 

υπηρεσίες ακινήτων, διαχείριση ακινήτων και διαχείριση χαρτοφυλακίου επενδύσεων. Η εταιρεία Krama Property έχει 

ολοκληρώσει με επιτυχία περισσότερα από 400 έργα και υποθέσεις. Είναι μέλος Δημοτικού Συμβουλίου, αρχηγός της 

αντιπολίτευσης και υποψήφιος δήμαρχος, και υπήρξε πρώην αντιδήμαρχος περιβάλλοντος στο δήμο Χαλανδρίου (2013-2014), 

ένας από τους μεγαλύτερους δήμους σε μέγεθος και πληθυσμό στην Αττική. Είναι ενεργό μέλος του διοικητικού συμβουλίου 

σε πολλούς βασικούς οργανισμούς, όπως η Εθνική Ομοσπονδία Ιδιοκτητών Ιδιοκτησίας (www.pomida.gr), και μέλος του 

Συλλόγου Υποτροφιών Ωνάση, το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας και Επαγγελματικό Επιμελητήριο Αθήνας. Είναι ενεργός 

αρθρογράφος, τα τελευταία 10 χρόνια, σε εθνικές εφημερίδες, portals και περιοδικά που εκδίδονται στην Ελλάδα, όπως το 

Real News www.real.gr, το Deal News, και επί του παρόντος λειτουργεί ως αναλυτής σε πολλά τηλεοπτικά κανάλια και portals 

για ακίνητα, κατασκευές και θέματα μηχανικού. 

Η εταιρεία μας έχει μια ομάδα 15 ειδικών στον τομέα της μηχανικής, των ακινήτων, των κατασκευών και real estate. Μια 

ισχυρή ομάδα με υψηλά διαπιστευτήρια, πραγματική εμπειρία και αποδεδειγμένα αποτελέσματα. 
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1. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ-ΕΠΙΒΛΕΨΗ 

2. ΑΔΕΙΕΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 

3. ΠΟΛΕΔΟΜΙΚΑ-ΑΔΕΙΕΣ ΔΟΜΗΣΗΣ-ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ-ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΣΕΙΣ 

4. ΔΙΟΙΚΗΣΗ-ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΡΓΩΝ 

5. ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ-ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΕΙΣ 

6. ΜΕΛΕΤΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ-ΕΚΤΙΜΗΣΕΙΣ  

7. ΜΕΣΙΤΕΙΑ-ΕΠΕΝΔΥΣΗ-ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ 

8. ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ-ΤΕΧΝΙΚΟΙ ΕΛΕΓΧΟΙ-ΕΚΘΕΣΕΙΣ 

9. ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΕΑΣ-ΕΡΓΑ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ-ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ 

10. ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ-ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ 

11.  ON LINE ΕΙΔΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 

 

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 
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ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ ΕΡΓΑ 

 

1. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ-ΕΠΙΒΛΕΨΗ 

 

Το γραφείο μας ανέλαβε την μελέτη, επίβλεψη και διοίκηση του έργου ανακαίνισης-αναβάθμισης τετραωρόφου κτηρίου 

γραφείων στην Μεταμόρφωση Αττικής. Στο πλαίσιο του έργου εκτελέστηκαν τεχνικές εργασίες όπως κατασκευή μεταλλικών 

παταριών και αναβατορίου, ελαιοχρωματισμοί, αντικατάσταση κουφωμάτων, νέα δάπεδα, εσωτερικές διασκευές, 

Ηλεκτρομηχανολογικές εργασίες, και αναβάθμιση. 

Τα πιο πρόσφατα περιλαμβάνουν σχέδια για έργα ανάπτυξης-ανακατασκευής-αναβάθμισης: 

1. Τετραώροφο κτίριο γραφείων στη Μεταμόρφωση Αττικής. 

2. Τριώροφο κτίριο καταστημάτων στο Χαλάνδρι Αττικής. 

3. Διώροφο κτίριο logistics και γραφείων στην Παλλήνη Αττικής. 

4. Τριώροφο κτίριο κατοικιών στο Χαλάνδρι Αττικής. 

5. Ένα νέο ξενοδοχειακό έργο 5000 m2 σε οικόπεδο 45.000m2, στην Αργολίδα. 
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2. ΆΔΕΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ – ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΕΠΙΒΛΕΨΗ 

Η ομάδα της εταιρείας μας, με εξειδίκευση σε άδειες δόμησης και γνωστοποίησης λειτουργίας χώρων υγειονομικού 

ενδιαφέροντος, έχει αναλάβει και ολοκληρώσει την άδεια, μελέτη, επίβλεψη και κατασκευή  χώρων καταστημάτων 
μαζικής εστίασης (καφέ, αναψυκτήρια, εστιατόρια, κλπ), ιατρείων, εργαστηρίων αισθητικής, οπωροπωλείων, αρτοποιείων 
σε διάφορες περιοχές της Αττικής. Στο πλαίσιο αυτό το γραφείο επίσης υλοποιεί έργα μελετών και πιστοποιητικών 
πυρασφαλείας. Ενδεικτικά τα πιο πρόσφατα αντίστοιχα έργα είναι: 

1.Άδεια κολυμβητικής δεξαμενής και 3 καταστημάτων 
εστίασης στο Χαλάνδρι 
2.Γνωστοποίηση πέντε (5) εστιατορίων και 
αναψυκτήριων στην Αθήνα 
3.Άδεια αρτοποιείου στο Χαλάνδρι 

4.Γνωστοποίηση αναψυκτήριου στην Αγία Παρασκευή 
5.Καταστήματα Κουρείου, Ζαχαροπλαστείου και 
Οπτικών ειδών στην Νέα Πεντέλη 
6.Άδεια δόμησης αλλαγής χρήσης και λειτουργίας καφέ 
στα Βριλήσσια 

      7.Άδεια αλλαγής χρήσης από κατοικία σε γραφείο 
Χαλάνδρι 

8.Δύο χώρους Εστιατόρια- Μεζεδοπωλεία στο Χαλάνδρι 
9.Τέσσερις χώροι Ιατρείων στην Αθήνα 
10.Εργαστήριο αισθητικής στο Μαρούσι και Ψυχικό 
11.Τρείς χώρους αναψυκτήριου στο Χαλάνδρι 
12.Άδεια δόμησης αλλαγής χρήσης και λειτουργίας 

ταχυφαγείου στην Νέα Ερυθραία 
13.Χώρος πολΰιατρείου στο Νέο Ψυχικό 
14.Δύο χώρους ταχυφαγείων στο Χαλάνδρι 
15.Νέα άδεια λειτουργίας για χώρο ταχυφαγείου στην 
Νέα Ιωνία Αττικής. 
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ΔΙΟΙΚΗΣΗ-ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΡΓΩΝ 

Το γραφείο μας ανέλαβε τη διαχείριση έργων κατασκευής και διαμόρφωσης νέων καταστημάτων επιφάνειας 300-600τμ, 

κορυφαίων εταιρειών λιανικής πώλησης στο The Mall Athens, McArthurGlenn Σπάτα, Γλυκά Νερά - Παλλήνη, Λυκόβρυση, 
στην Αττική. Τα έργα περιλάμβαναν την αρχιτεκτονική φάση - ηλεκτρομηχανικές μελέτες με άδεια εργασίας και την φάση 
κατασκευής. Οι νέες απαιτήσεις των κτιρίων καταστημάτων περιλάμβαναν νέα διαμόρφωση τοπίου, σχεδιασμό, νέο δάπεδο, 
νέες ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις, διάταξη επίπλων και εξοπλισμού και δημιουργία νέας πρόσοψης κ.λπ. Το 
γραφείο μας οργάνωσε, επίβλεψε και συντόνισε όλες τις απαραίτητες διαδικασίες και ενέργειες μεταξύ των αρμόδιων 

φορέων των ιδιοκτητών, των προγραμματιστών, των τεχνικών πληρωμάτων και των εργολάβων. 
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ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΑ ΕΡΓΑ-ΑΔΕΙΕΣ ΔΟΜΗΣΗΣ-ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ 

Το γραφείο μας έχει ολοκληρώσει πολλαπλά, πάνω από 50 πολεοδομικά έργα σε ολόκληρη τη χώρα, όπως οικοδομικές άδειες 

και μικρές άδειες σε ακίνητα όλων των κατηγοριών (οικιστικά, εμπορικά, γραφεία) . για πολλά έργα σε κτίρια, όπως αλλαγή 
χρήσης, προσθήκη εμβαδού κτιρίου, νέες κατασκευές κ.λπ. Επίσης, το γραφείο μας διαθέτει εμπειρία και έχει αναλάβει με 
επιτυχία την προετοιμασία και ολοκλήρωση περισσότερων από 300 αρχείων, μελετών και πιστοποιητικών για τη δήλωση και τη 
νομιμοποίηση παράνομων χωρίς άδεια οικοδομής, κτιρίων και μέρη κτιρίων, κατασκευών ή χρήσεων σύμφωνα με τον ισχύοντα 
νόμο Ν. 4495/2017 και τον προηγούμενο νόμο Ν.4178 /2013, Ν.3843 /2010.  
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ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΕΙΣ-ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ 

Το γραφείο μας ανέλαβε την οργάνωση και επίβλεψη πολλαπλών έργων ανακαίνισης κατοικιών, γραφείων και 

καταστημάτων σε περιοχές της Αττικής. Μέσα στα έργα εκτελέστηκε νέος σχεδιασμός εσωτερικού και εξωτερικού 

χώρου, αντικατάσταση παραθύρων και πορτών, νέων δαπέδων, νέων ηλεκτρομηχανολογικών και υδραυλικών 

υποδομών και εξοπλισμού, νέα έπιπλα κουζίνας, φωτισμός, νέος ηλεκτρολογικός πίνακας κ.λπ. 
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ΜΕΛΕΤΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ  - ΕΚΤΙΜΗΣΕΙΣ 

Η εταιρεία μας έχει ετοιμάσει πολλές μελέτες και σχέδια ακινήτων, για διαφορετικά ακίνητα όπως γη ή εμπορικά ακίνητα 

(γραφεία, βιομηχανικά, logistics, καταστήματα λιανικής πώλησης κ.λπ.) στην Αττική και την υπόλοιπη Ελλάδα. Οι μελέτες 
ανάπτυξης ακινήτων περιλαμβάνουν πλήρη εμπορικό, πολεοδομικό σχεδιασμό, ανάλυση σκοπιμότητας με την εύρεση της 
κρίσιμης χρήσης ακινήτων και του καλύτερου σεναρίου ανάπτυξης κατά τη στιγμή της μελέτης. 

Αυτές οι μελέτες περιλάμβαναν τα ακόλουθα βήματα: 

1. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ 
2. ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΑΚΙΝΗΤΟΥ (ΕΓΓΡΑΦΑ, ΑΔΕΙΕΣ, ΜΕΛΕΤΕΣ, ΣΧΕΔΙΑ, ΕΚΤΙΜΗΣΕΙΣ, κ.λπ.) 
3. ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΕΝΑΡΙΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 
5. ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΑΞΙΑΣ 
6. ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ 
7. ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΒΕΛΤΙΣΤΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ (ΧΡΗΣΗ, ΤΥΠΟΣ- ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ, 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΤΙΡΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ) 
 
Επίσης, το γραφείο μας έχει συντάξει 200 εκθέσεις εκτίμησης ακινήτων στην Αττική και στην υπόλοιπη Ελλάδα για 
διάφορους σκοπούς, όπως ιδιωτικός τομέας, τραπεζικές συναλλαγές κ.λπ. 
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ΜΕΣΙΤΕΙΑ – ΕΠΕΝΔΥΣΗ - ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ 

1. Το γραφείο μας αναλαμβάνει την μεσιτεία ακινήτων με έμφαση σε εμπορικά ακίνητα, γη και πολυτελείς κατοικίες. Το 

χαρτοφυλάκιο ακινήτων μας παρουσιάζεται στην ιστοσελίδα του γραφείου μας: www.kramaproperties.gr. Ταυτόχρονα, το 
γραφείο μας εξειδικεύεται στη διαχείριση και συμβουλευτική ακινήτων με βασικότερες υπηρεσίες τα ακόλουθα: 

• ΑΚΙΝΗΤΑ & ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ 
• ΤΕΧΝΙΚΟΙ ΕΛΕΓΧΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 
• ΜΕΛΕΤΕΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ 

• ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ, ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ Ή ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ 
 
2. Το γραφείο μας λειτουργεί ως σύμβουλος επενδύσεων σε έργα ανάπτυξης ακινήτων με κύριες υπηρεσίες τις εξής: 

• ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ 
• ΜΕΛΕΤΗ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑΣ 

• ΣΧΕΔΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ 
• ΤΕΧΝΙΚΗ, ΝΟΜΙΚΗ, ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ 
• ΑΔΕΙΕΣ ΟΙΚΟΔΟΜΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 
• ΜΕΛΕΤΕΣ, ΣΧΕΔΙΑ 
• ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ-ΕΡΓΟΥ 

  
3. Το γραφείο μας σε συνεργασία με εξειδικευμένες συμβουλευτικές εταιρείες και συμβουλευτικές ομάδες, αναζητά τη 
δυνατότητα χρηματοδότησης, είτε μέσω της ιδιωτικής αγοράς (τράπεζες, επενδυτικά κεφάλαια) είτε μέσω του ελληνικού 
επενδυτικού και αναπτυξιακού νόμου και άλλων ευρωπαϊκών χρηματοδοτικών προγραμμάτων. 

 
4. Επίσης, το γραφείο μας αναλαμβάνει την ανάπτυξη του δικτύου καταστημάτων και τη μετεγκατάσταση γραφείων με κύριες 
υπηρεσίες τις ακόλουθες:  

• ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑ ΙΔΙΟΚΤHΣΙΩΝ  
• ΟΡΟΙ ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΣ ΚΑΙ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ 

• ΜΗΧΑΝΙΚΗ - ΤΕΧΝΙΚΗ- ΝΟΜΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ 
• ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΣΧΕΔΙΑΣΜΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 
• ΠΑΡΟΧΗ ΑΔΕΙΩΝ ΟΙΚΟΔΟΜΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 
• ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ 
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ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ- ΤΕΧΝΙΚΟΙ EΛΕΓΧΟΙ - ΕΚΘΕΣΕΙΣ 

Το γραφείο μας, σε όλη τη χώρα, προετοιμάζει, παρέχει και ολοκληρώνει την έκδοση υποχρεωτικών πιστοποιητικών, αδειών 

και επιθεωρήσεων ιδιοκτησίας όπως: 

• ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΝΟΜΙΜΟΤΗΤΑΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ-Ν4495/2017 ΒΕΒΑΙΩΣΗ-ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΚΤΙΡΙΟΥ 

• ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΚΥΡΙΑ ΧΡΗΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ 

• ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ (ΠΕΑ) 

• ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ-ΕΛΕΓΧΟΥ-ΚΤΙΡΙΩΝ 

• ΕΚΘΕΣΕΙΣ ΣΤΑΤΙΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ 

• ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΑΞΙΑΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ 

Το γραφείο μας διενεργεί τεχνικούς ελέγχους και επιθεωρήσεις κτιρίων, ακινήτων και τεχνικών έργων κάθε μεγέθους και 

δυσκολίας, σε συνεργασία, όταν χρειάζεται, με κορυφαίες εταιρείες της περιοχής. Ειδικότερα, το γραφείο μας λειτουργεί ως 

μηχανικός ασφάλειας, υποχρεωτική υπηρεσία για ένα ευρύ φάσμα επιχειρήσεων, παρέχοντας αποτελεσματικούς ελέγχους για 

την ορθή διαχείριση και λειτουργία των κτιριακών εγκαταστάσεων (καταστήματα, γραφεία κ.λπ.), όπως: 

• ΥΠΑΡΧΟΝΤΑΣ ΣΤΑΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ 

• ΕΛΕΓΧΟΣ ΔΟΜΗΣΗΣ (ΠΑΡΑΘΥΡΑ, ΜΟΝΩΣΕΙΣ, ΟΡΟΦΕΣ, ΤΟΙΧΟΥΣ, κ.λπ.) 

• ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΣΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ 

• ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΛΕΓΧΟΥ (ΑΣΑΝΣΕΡ, ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ, ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ, 

ΣΥΣΤΗΜΑ ΦΩΤΙΣΜΟΥ, ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΞΑΕΡΙΣΜΟΥ) 

• ΓΡΑΠΤΕΣ ΕΚΘΕΣΕΙΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΟΔΟΥ 
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ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ – ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ-ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ 

Η εταιρεία μας διαθέτει μια ευρεία γκάμα υπηρεσιών σχετικά με την ενέργεια, ενεργειακή αναβάθμιση και 

εξοικονόμηση των ακινήτων και υποδομών. 

Προσφέρουμε την πλήρη υποστήριξή μας μέσω της αξιόπιστης, έμπειρης και αποτελεσματικής ομάδας των 15 

μηχανικών και ειδικών όλων των τομέων και ειδικοτήτων. 

Εν συντομία, οι υπηρεσίες μας περιλαμβάνουν: 

1. Έργα ενεργειακής αναβάθμισης και εξοικονόμησης ενέργειας όπως μονώσεις, αλλαγή κουφωμάτων, νέα 

συστήματα θέρμανσης-ψύξης-ζεστού νερού, αλλαγή λαμπτήρων και γενικά ανακαίνισης ακινήτων, με την 

συνεργασία με πιστοποιημένους προμηθευτές και τεχνικά συνεργεία. 
 

2. Έργα εγκατάστασης φωτοβολταικών συστημάτων σύγχρονης τεχνολογίας σε στέγες, ακίνητα και γη σε 

συνεργασία με το σύστημα ΑΥΤΟΝΟΜΩ της EUNICE, της κορυφαίας εταιρείας ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. 

 

3. Παροχή ηλεκτρικού ρεύματος σε συνεργασία με την WE ENERGY την μοναδική εταιρεία αποκλειστικά 

ανανεώσιμων πηγών ενέργεια με παροχή πράσινου πιστοποιητικού. 

 

4. Προμήθεια και εγκατάσταση φορτιστών ηλεκτρικών αυτοκινήτων  BLINK και έξυπνων συστημάτων βέλτιστης 

κατανομής ηλεκτρικής ενέργειας, σε συνεργασία με εταιρεία EUNICE. 

Όλα τα ανωτέρω έργα και υπηρεσίες είναι ολοκληρωμένες, στη λογική one stop shop, και περιλαμβάνουν οργάνωση 

συντονισμός επίβλεψη έργου, υλικά και εργασία και κατάλληλες άδειες.  
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ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ-ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ 

Η εταιρεία μας διαθέτει μια ευρεία γκάμας συμβουλευτικών υπηρεσιών. 

Προσφέρουμε την πλήρη 24ωρη OnLine υποστήριξή μας σε θέματα ακινήτων, κατασκευών και εφαρμοσμένης μηχανικής, μέσω 
της αξιόπιστης, έμπειρης και αποτελεσματικής ομάδας των 15 μηχανικών και ειδικών όλων των τομέων και ειδικοτήτων. 

Εν συντομία, οι συμβουλευτικές υπηρεσίες μας περιλαμβάνουν ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ: 

1. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ 

2. ΑΓΟΡΑΠΩΛΗΣΙΩΝ, ΜΙΣΘΩΣΕΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ 

3. ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ 

4. ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 

5. ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ 

6. ΕΡΕΥΝΑΣ ΑΓΟΡΑΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ 

7. ΑΔΕΙΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 

8. ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗΣ 

9. ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΑ ΚΤΙΡΙΑ 

10. ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΜΕΛΕΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ (ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΑ, ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΑ,ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ) 

Η ΕΤΑΙΡΙΑ ΜΑΣ ΠΡΟΣΦΕΡΕΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ 24 ΩΡΩΝ / 12 ΜΗΝΩΝ ΜΕ ΜΙΑ ΜΟΝΑΔΙΚΗ ΠΡΟΤΑΣΗ ΝΑ 
ΓΙΝΕΤΕ ΜΕΛΗ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ VIP ΠΕΛΑΤΩΝ KRAMAPROPERTY. 

ΕΠΙΣΚΕΦΘΕΙΤΕ ΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΜΑΣ WWW.KRAMAPROPERTY.COM ΣΧΕΤΙΚΑ Η ΕΠΙΚΟΙΝΗΣΤΕ ΣΤΟ 

kramaproperty@gmail.com / info@kramaproperty.com! 
ΜΕ ΤΗΝ ΕΓΓΡΑΦΗ ΛΑΜΒΑΝΕΤΕ ΑΜΕΣΑ ΨΗΦΙΑΚΑ 

ΤΗΝ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΑΣ! 

mailto:kramaproperty@gmail.com
mailto:info@kramaproperty.com
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ON LINE ΕΙΔΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ  

Η εταιρείας μας προσφέρει ένα ευρύ φάσμα υπηρεσιών μηχανικής και ιδιοκτησίας που εκτελούνται κυρίως στο διαδίκτυο ή 

μέσω ηλεκτρονικών διαδικασιών και συστημάτων που αναθέτονται με την πληρωμή και παραδίδονται ηλεκτρονικά ή μέσω 
ηλεκτρονικού ταχυδρομείου –email kramaproperty@gmail.com / info@kramaproperty.com 

Ενδεικτικά: 

1. ΟΡΟΙ ΔΟΜΗΣΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΣΕΙΣ ΓΗΣ 

2. ΕΚΔΟΣΗ ΑΔΕΙΩΝ ΟΙΚΟΔΟΜΗΣ 
3. ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ 
4. ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗΣ & ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ 
5. ΧΡΗΣΗ ΓΗΣ 
6. ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ 
7. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗΣ ΜΕ ΤΑΜΕΙΑ ΤΗΣ ΕΕ 
8. ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΝΟΜΙΜΟΤΗΤΑΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ 
9. ΕΥΡΕΣΗ ΚΑΙ ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΑΕΡΟΦΩΤΟΓΡΑΦΙΩΝ 
10. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ & ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ  

11. ΡΥΘΜΙΣΗ ΑΥΘΑΙΡΕΤΩΝ 
12. ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ-ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΑ 

 

ΕΠΙΣΚΕΦΘΕΙΤΕ ΤΩΡΑ ΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΜΑΣ WWW.KRAMAPROPERTY.COM ΚΑΙ ΔΕΙΤΕ ΤΟ! 
ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΝΟΣ ONLINE ΕΡΓΟΥ Η ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΛΑΜΒΑΝΕΤΕ ΑΜΕΣΑ  

ΨΗΦΙΑΚΑ ΤΗΝ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΑΣ! 

 

 

 

mailto:kramaproperty@gmail.com
mailto:info@kramaproperty.com
http://www.kramaproperty.com/


 

www.kramaproperty.com  page 16 
 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 

ΚΕΝΤΡΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ:  Θησέως 71 , Χαλάνδρι, Τ.Κ 152 34, Αθήνα, Ελλάδα 

ΤΗΛΕΦΩΝΟ: TEL. 210 – 6892955 

E-MAIL US:   info@kramaproperty.com, kramaproperty@gmail.com 
OUR WEBSITE:   www.kramaproperty.com 

 

 

SOCIAL MEDIA PRESENCE 

   /Krama Property 

/user/kramaproperty 

       /Krama Property 

mailto:info@kramaproperty.com
mailto:kramaproperty@gmail.com
http://www.kramaproperty.com/
https://www.youtube.com/user/ekranidis

