Bιώσιμες λύσεις για ένα καλύτερο μέλλον

Δημιουργούμε μαζί βιώσιμες λύσεις
για ένα καλύτερο μέλλον.
Η εταιρεία που σήμερα ονομάζεται Consortis ιδρύθηκε το 2005.
Έως τώρα διανύει μια επιτυχημένη πορεία στον τομέα μελετών και υπηρεσιών
δημοσίων και ιδιωτικών έργων.
Όραμά μου είναι η Consortis να παρέχει υπηρεσίες που βελτιώνουν ουσιαστικά την
καθημερινότητα των ανθρώπων με σεβασμό στο περιβάλλον και την φυσιογνωμία
του πλανήτη, συνδυάζοντας τις επιστήμες του μηχανικού με την υψηλή τεχνολογία.
Αειφορία, προστασία των φυσικών πόρων και του κλίματος, βιώσιμες πόλεις,
έξυπνες εφαρμογές και συστήματα· Green και Smart είναι οι λέξεις κλειδιά για το
μέλλον. Βασικότερο εργαλείο, ο σχεδιασμός και η εφαρμογή του σε όλα τα επίπεδα.
Η ομάδα της Consortis αποτελείται από αξιόλογους συνεργάτες με σημαντικά
ακαδημαϊκά προσόντα και εξειδίκευση, που δείχνουν ιδιαίτερη αγάπη και ζήλο
για τη δουλειά τους, με αποτέλεσμα να παρέχουμε υπηρεσίες υψηλής ποιότητας.
Στην Consortis παρακολουθούμε αδιάλειπτα τις τεχνολογικές εξελίξεις και καταλήγουμε συνεργατικά σε εμπνευσμένες και ρεαλιστικές λύσεις, που παραδίδονται
στην ώρα τους στα συμφωνημένα κόστη. Με συνέπεια και υπευθυνότητα,
βελτιώνουμε συνεχώς και την περιβαλλοντική μας απόδοση. Σχεδιάζουμε
και υλοποιούμε λύσεις που εξοικονομούν πόρους και ενέργεια!
Με την εμπειρία που αποκτήσαμε από την υλοποίηση περισσότερων από 500
projects σε 30 νομούς της Ελλάδας και πάνω από 10 Ευρωπαϊκά Προγράμματα,
γινόμαστε συνεχώς καλύτεροι. Επεκτείνουμε τη δραστηριότητά μας και
εμπλουτίζουμε τις υπηρεσίες μας με νέες που βασίζονται στις ανάγκες
των σύγχρονων κοινωνιών.

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΣΑΚΟΥΜΗΣ, CEO

Γεωπληροφορική
Βασικός παράγοντας για τη λήψη τεκμηριωμένων
αποφάσεων, σχετικά με τους περιορισμούς, τις προτεραιότητες και τους κινδύνους κάθε έργου, αποτελεί
η τοποθεσία. Στην Consortis χρησιμοποιούμε σύγχρονες
τεχνολογίες αιχμής για τη συλλογή, οργάνωση και
οπτικοποίηση γεωχωρικών δεδομένων υψηλής
ακρίβειας και είμαστε αφοσιωμένοι στην ικανοποίηση
των πελατών μας.

Ανάπτυξη εφαρμογών GIS
• Ανάπτυξη εφαρμογών διαδικτυακών χαρτών
• Εφαρμογές Desktop GIS
• Εφαρμογές Mobile GIS
• Εκμάθηση\εκπαίδευση στη χρήση των εφαρμογών μας
Διαχείριση χωρικών δεδομένων & 3D ανάλυση
• Έρευνα και συλλογή πρωτογενών δεδομένων
• Ψηφιοποίηση
• Γεωκωδικοποίηση
• Μετάπτωση δεδομένων
Παρατήρηση Γης
• Αεροφωτογραφήσεις
• Επίγειες αποτυπώσεις
• Φωτογραμμετρία
• Τηλεπισκόπηση
Κτηματολόγιο - διαχείριση Γης
• Ιδιοκτησιακός έλεγχος ακινήτων
• Έρευνα και καταγραφή χαρτοφυλακίου ακινήτων
• Κτηματολόγια για απαλλοτριώσεις
• Κτηματογραφήσεις για επεκτάσεις σχεδίου πόλης
• Εθνικό Κτηματολόγιο

Projects
Αεροφωτογράφηση και παραγωγή
ψηφιακών ορθοεικόνων για το 1/3
της χώρας (LSO25-2)

Αεροφωτογράφηση για την παραγωγή
εγχρώμων υπέρυθρων ψηφιακών ορθοεικόνων καθώς και των αντίστοιχων
ψηφιακών υψομετρικών μοντέλων
εδάφους (DEM) για το 1/3 της χώρας,
εκτάσεως 44.282,55 km2.
Ανάπτυξη κεντρικού
συστήματος του κελύφους και
των τομεακών εφαρμογών

στο πλαίσιο του Πληροφοριακού
Συστήματος Διαχείρισης περιβαλλοντικών δεδομένων για στήριξη επιχειρηματικότητας και ανταγωνιστικότητας.

ΜελέτΕΣ Κτηματογράφησης για τη
δημιουργία Εθνικού Κτηματολογίου

Δημιουργία ψηφιακής βάσης δεδομένων προσωρινών κτηματολογικών
υποβάθρων, συλλογή και τεχνική/
νομική επεξεργασία δικαιωμάτων
καθώς και σύνταξη κτηματολογικών
πινάκων και διαγραμμάτων για τις
παρακάτω συμβάσεις:

ΚΤ5-03:

ΚΤ-16/19045:

Μελέτη Κτηματογράφησης για τις
υπόλοιπες περιοχές της Περιφερειακής Ενότητας Θεσσαλονίκης (εκτιμάται
η συλλογή 600.000 δικαιωμάτων).

Μελέτη Κτηματογράφησης για τους
Δήμους Αμπελοκήπων, Ελευθερίου
Κορδελιού, Ευόσμου, Μενεμένης,
Ωραιοκάστρου και για τα Τ.Δ. Νέας
Μαγνησίας και Διαβατών Δήμου Εχεδώρου Νομού Θεσσαλονίκης (συλλογή
περίπου 260.000 δικαιωμάτων).

ΚΤ-11Α:

Μελέτη Κτηματογράφησης για τους
Δήμους Επανομής και Ν. Μηχανιώνας
και στις κοινότητες Αγγελοχωρίου,
Αγ. Παρασκευής, Καρδίας και Τριλόφου Νομού Θεσσαλονίκης (συλλογή
περίπου 120.000 δικαιωμάτων).

Ανάπτυξη εφαρμογών
Διαδικτυακή πύλη γεωχωρικών δεδομένων

Η διαδικτυακή πύλη γεωχωρικών δεδομένων EVRYMAP είναι μια εύχρηστη
εφαρμογή που βασίζεται σε ανοικτά πρότυπα, συμβατή με το νόμο 3882/2010
για την Εθνική Υποδομή Γεωχωρικών Πληροφοριών (ΕΥΓΕΠ) και την Οδηγία
INSPIRE. Μέσω αυτής, δίνεται η δυνατότητα πρόσβασης τόσο των αρμοδίων
υπαλλήλων όσο και των πολιτών σε γεωχωρικά δεδομένα όπως ισχύοντες όροι
δόμησης, επιτρεπόμενες χρήσεις γης, σημεία ενδιαφέροντος κλπ., καθώς και
η ενημέρωση των δημοσιευμένων στοιχείων από το προσωπικό του φορέα.

Καταγραφή & Διαχείριση
Βλαβών Οδικού Δικτύου

Εφαρμογή διαχείρισης δικτύων
ύδρευσης και αποχέτευσης

Εφαρμογή διαχείρισης χαρτοφυλακίου
ακίνητης περιουσίας

Το MOBIROAD απευθύνεται σε
οργανισμούς και υπηρεσίες διαχείρισης οδικών δικτύων κάθε κατηγορίας.
Είναι μια εύχρηστη εφαρμογή για
κινητά και tablet που επιτρέπει τη
δημιουργία διαδρομών και καταγραφή
βλαβών στο δίκτυο ευθύνης τους,
καθώς και τη διατήρηση πλήρους
ιστορικού βλαβών και αποκαταστάσεων. Υπάρχει δυνατότητα χρήσης
της εφαρμογής από υπεργολάβους /
αναδόχους, οι οποίοι θα ειδοποιούνται
μέσω push notifications, έτσι ώστε
να υπάρχει άμεση ενημέρωση και
αποκατάσταση της εκάστοτε βλάβης.

Η εφαρμογή MAPtheYA αποτελεί
ένα πληροφοριακό σύστημα για τη
διαχείριση και εποπτεία των δικτύων
ύδρευσης και αποχέτευσης σε ένα
ολοκληρωμένο περιβάλλον GIS.
Επιπρόσθετα, υπάρχει η δυνατότητα
διασύνδεσης με άλλες εφαρμογές των
ΔΕΥΑ και Δήμων, όπως πελατολόγιο,
τιμολόγηση, καταναλώσεις κ.ά.

Το LANDIFY είναι μια εφαρμογή για
γρήγορη και εύκολη επισκόπηση,
καταχώρηση και επεξεργασία
των ακινήτων και των επιμέρους
χαρακτηριστικών τους.

Σχεδιασμός & ανάπτυξη γης
Η αξιοποίηση της γης είναι το βασικό εργαλείο
για τη δυναμική ανάπτυξη των επενδυτικών
σχεδίων. Σε επίπεδο κοινωνίας, αποτελεί ένα
βασικό κριτήριο ποιότητας διαβίωσης.
Στην Consortis προσεγγίζουμε το σχεδιασμό
του χώρου ολιστικά. Αφού εστιάσουμε στις τεχνικές
και οικονομικές παραμέτρους κάθε περιοχής
ξεχωριστά, δημιουργούμε καινοτόμα, αποτελεσματικά και συνεκτικά σχέδια με στόχο τη δημιουργία
κοινωνιών που αξίζει να ζεις.
Ναι, έχουμε εκτεταμένη και εξειδικευμένη
εμπειρία στον τομέα, ευρεία γνώση των πολιτικών
και θεσμικών κανονισμών και εργαλείων και
πλήρη κατανόηση των παραγόντων που επηρεάζουν
το κόστος, το χρονοδιάγραμμα και τη διαχείριση
των αναπτυξιακών έργων, αλλά δεν φτάνει αυτό.
Χρειάζεται και περιβαλλοντική ευαισθησία,
καθώς δε νοείται αποδοτικότητα και ανάπτυξη
χωρίς σεβασμό στον κόσμο που θα παραδώσουμε
στην επόμενη γενιά κι αυτό το γνωρίζουμε και,
κυρίως, το εφαρμόζουμε πολύ καλά.

Χωρικός σχεδιασμός και ανάπτυξη
• Χωροταξικές και Ρυθμιστικές μελέτες
• Πολεοδομικές και Ρυμοτομικές μελέτες
• Πράξεις εφαρμογής
• Μελέτες Περιοχών Ανάπτυξης
Παραγωγικών Δραστηριοτήτων
• Στρατηγικά Σχέδια Ανάπτυξης ΟΤΑ
• MasterPlan
• Μελέτες Χωρικών Επιπτώσεων
έργων υποδομής
Αρχιτεκτονική, αρχιτεκτονική τοπίου
και αστικός σχεδιασμός
• Αρχιτεκτονικές μελέτες κτιρίων
• Μελέτες διαμόρφωσης υπαίθριων χώρων
• Ανάπλαση και Εξυγίανση υφιστάμενων δημόσιων χώρων
• Μελέτες Αποκατάστασης και Επανάχρησης κτιρίων
• Μελέτες Διατήρησης παραδοσιακών κτιρίων,
οικισμών και τοπίου
Υπηρεσίες εκτίμησης & αξιοποίησης ακινήτων
• Εκτιμήσεις Αξιών
• Γη και κτίσματα
• Τεχνικά έργα και εγκαταστάσεις
• Ηλεκτρομηχανικό υλικό
• Μέσα μεταφοράς
• Εξοπλισμός και άλλο υλικό
• Ανάπτυξη
• Έρευνα & Ανάλυση αγοράς ακινήτων
• Μελέτες Αξιοποίησης Ακίνητης περιουσίας
• Μελέτες Βελτίωσης χρήσης Ακινήτων
• Χρηματοδότηση και διαχείριση επενδυτικών σχεδίων
• Τεχνικός & Νομικός έλεγχος

ΜΕΛΕΤΗ ΔΕΙΚΤΩΝ ΠΡΟΣΠΕΛΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ
ΣΤΟΥΣ ΤΟΠΟΥΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΕΙΔΙΚΟ ΧΩΡΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΓΙΑ ΤΟ
ΕΚΘΕΣΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΜΟΥΣΕΙΟΥ
ΘΡΑΚΙΚΗΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ

Καταγραφή, επεξεργασία και
εξαγωγή συμπερασμάτων σχετικά
με τόπους μεταφορικών υποδομών,
αναπτυξιακών ζωνών και βασικών
τόπων τουριστικού ενδιαφέροντος που
βρίσκονται στη ζώνη IV επιρροής της
Εγνατίας Οδού.

Σύνταξη Ειδικού Χωρικού Σχεδίου
(ΕΧΣ) για το Εκθεσιακό Κέντρο
Θεσσαλονίκης, συμπεριλαμβανομένου
του Πολεοδομικού Σχεδίου Εφαρμογής και της Στρατηγικής Μελέτης
Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων.

Εστίαση στην αποκατάσταση των
προβλημάτων υφιστάμενου νεοκλασσικού κτιρίου και στη μετατροπή του
σε Μουσείο Θρακικής Αρχιτεκτονικής
στην πόλη του Σουφλίου. Η μελέτη
περιελάμβανε επίσης τον σχεδιασμό
της έκθεσης και του εσωτερικού χώρου
για τη νέα λειτουργία του κτιρίου.

ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ
ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΝΕΑΠΟΛΗΣ - ΣΥΚΕΩΝ

ΑΝΑΔΕΙΞΗ - ΠΡΟΒΟΛΗ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΩΝ
ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΠΟΛΗΣ ΣΟΥΦΛΙΟΥ

ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΜΕΝΩΝ
ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ ΣΤΗΝ ΚΑΣΤΟΡΙΑ

Μελέτη βασικών δεδομένων του
εξωαστικού χώρου, όπως γενικά
χαρακτηριστικά του φυσικού περιβάλλοντος, πολιτιστικού, ιστορικού και
αρχαιολογικού αποθέματος, χωροταξικής οργάνωσης χρήσεων γης αλλά
και τάσεων οικιστικής ανάπτυξης.

Μελέτη για την προώθηση των παραδοσιακών χαρακτηριστικών της πόλης
του Σουφλίου με τον επανασχεδιασμό
των δύο κεντρικών δρόμων της.

Σχεδιασμός συγκροτήματος 4 μικρών
ενοικιαζόμενων εξοχικών κατοικιών,
με λειτουργικό σχεδιασμό, χρησιμοποιώντας τα παραδοσιακά υλικά της
Καστοριάς, την πέτρα, το κεραμίδι
και το ξύλο.

ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ
ΔΗΜΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΑΞΙΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ στο Δήμο Βόλβης

Πολεοδομική μελέτη που αφορά τη
γενική θεώρηση της περιοχής του
Αγίου Θωμά, την αναγνώριση της πολεοδομικής οργάνωσης, των χρήσεων
γης και εν συνεχεία τον καθορισμό
των οικοδομικών τετραγώνων ως
προς τη δομή και τη μορφή τους.

Μελέτη για την ανέγερση Παιδικού
Σταθμού στον οικισμό Νέας
Απολλωνίας με σχεδιασμό ενός
κτιρίου που αναπτύσσεται γύρω
από ένα αίθριο. Με την εφαρμογή
αρχών βιοκλιματικού σχεδιασμού
εξασφαλίζεται θερμική άνεση και
ποιότητα αέρα, δημιουργώντας έτσι
ένα υγιεινό περιβάλλον διαβίωσης
για νέους χρήστες.

Εκτίμηση έξι ακίνητων του Δήμου
Βόλβης προς τουριστική αξιοποίηση.
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΑΞΙΑΣ
ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ

Σύνταξη εκθέσεων εκτίμησης ακινήτων του Δήμου Χαλκηδόνος
προς αξιοποίηση.

Περιβάλλον
Οι απαιτήσεις του αντικειμένου και η ευρεία διάσταση των έργων περιβάλλοντος
απαιτεί εξειδίκευση, εμπειρία και τεχνογνωσία. Ο ορθολογικός περιβαλλοντικός σχεδιασμός είναι βασικός κατά την εκπόνηση οποιουδήποτε έργου.
Με πολυετή εμπειρία στον περιβαλλοντικό σχεδιασμό και στη διαχείριση έργων
προσφέρουμε ολοκληρωμένες υπηρεσίες συμβούλου εκπόνησης μελετών και
έρευνας, εφαρμόζοντας τους σύγχρονους κανόνες της επιστήμης στον τομέα
της Μηχανικής Περιβάλλοντος και των Υδραυλικών Έργων.

Περιβαλλοντικές Μελέτες
• Στρατηγικός Περιβαλλοντικός Σχεδιασμός
• Μελέτες Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων
• Περιβαλλοντικός Σχεδιασμός Έργων Υποδομής
• Περιβαλλοντικός Έλεγχος
• Αειφορία και Κλιματική Αλλαγή
Διαχείριση υδάτων, υγρών και στερεών αποβλήτων
• Εκτίμηση Πλημμυρικού Κίνδυνου & Αντιπλημμυρικός Σχεδιασμός
• Διαχείριση Λεκανών Απορροής/Υδατορέματων
• Διαχείριση/Συλλογή ομβρίων
• Διαχείριση Γκρίζου Νερού
• Διαχείριση Στερεών Αποβλήτων
• Υγρά Απόβλητα - Μονάδες Επεξεργασίας
Υδραυλικά έργα
• Δίκτυα Ύδρευσης
• Δίκτυα Αποχέτευσης ομβρίων και ακαθάρτων
• Αντιπλημμυρικά και Αποστραγγιστικά έργα
• Μοντελοποίηση Υδραυλικών Δικτύων
• Εγγειοβελτιωτικά έργα - Άρδευση

ΜΕΛΕΤΗ ΕΡΓΩΝ ΑΜΕΣΗΣ
ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΡΔΕΥΤΙΚΟΥ
ΚΑΝΑΛΙΟΥ και αντιπλημμυρική
προστασία ποταμού

Αντιπλημμυρική προστασία με έργα
διευθέτησης του ποταμού Λήλαντα
στην Εύβοια και έργα ελέγχου ροής
και ενέργειας ύδατος. Ειδικότερα,
έργα υδροληψίας, εισόδου και
προσαγωγής ύδατος στην αρδευτική
διώρυγα Καλαποδίου, έργα εξόδου και
σύνδεσης με την αρδευτική διώρυγα
και με την κεφαλή αρδευτικού δικτύου
καθώς και τεχνικό έργο υπόγειας
διέλευσης ύδατος από τον ποταμό για
τη μεταφορά της παροχής.

ΜΕΛΕΤΕΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ
ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ Χ.Υ.Τ.Α.

Μελέτη αποκατάστασης λειτουργίας,
βελτίωση και ανακατασκευή ΧΥΤΑ
σε όλο το εύρος των τεχνικών έργων
στους XYTA Σερρών, Πολυγύρου και
Έδεσσας της Περιφέρειας Κεντρικής
Μακεδονίας.

ΜΕΛΕΤΕΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ Χ.Α.Δ.Α.

Αποκατάσταση - ανάπλαση Χώρων
Ανεξέλεγκτης Διάθεσης Αποβλήτων
της Π.Ε. Θεσσαλονίκης.
Μελέτη περιβαλλοντικής αποκατάστασης, προστασίας και αναβάθμισης
ΧΑΔΑ και εναρμόνιση διαχείρισης
στερεών αποβλήτων με το εθνικό και
ευρωπαϊκό θεσμικό πλαίσιο.

ΜΕΛΕΤΗ ΣΥΛΛΕΚΤΗΡΙΟΥ
ΑΓΩΓΟΥ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ, ΔΙΚΤΥΟΥ
ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΕΛ

Μελέτη επέκτασης εσωτερικού
δικτύου αποχέτευσης οικισμού
Γουμένισσας Δήμου Παιονίας,
συλλεκτήριου αγωγού ακαθάρτων
και μελέτη Εγκατάστασης Επεξεργασίας Λυμάτων (ΕΕΛ) με τη μέθοδο
τεχνητών υγροβιοτόπων.

ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΡΥΠΑΝΣΗΣ ΑΡΔΕΥΤΙΚΩΝ
ΥΔΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ
ΕΚΡΟΩΝ ΣΤΟ ΘΑΛΑΣΣΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Σχεδιασμός μονάδας επεξεργασίας
αρδευτικού ύδατος για την απορρύπανση υδάτων και εδαφών στην
πεδιάδα της Θεσσαλονίκης με στόχο
τη μείωση των συγκεντρώσεων επικίνδυνων ουσιών και επιβαρυντικών
μετάλλων και στοιχείων που απορρίπτονται στο θαλάσσιο περιβάλλον.
Μελέτη επαναχρησιμοποίησης των
υδάτων για άρδευση και επανεμπλουτισμό των υπόγειων υδροφορέων.

ΣΜΠΕ Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου

Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών
επιπτώσεων για το Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο του Δήμου Κηρέως Νομού
Ευβοιας.

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΤΑΘΜΟΥ
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ

Περιβαλλοντική αδειοδότηση του
Σταθμού Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων (ΣΜΑ) του Δήμου Παιονίας
και εκπόνηση Ειδικής Οικολογικής
Αξιολόγησης (ΕΟΑ) καθώς το έργο
εμπίπτει στην περιοχή GR1220010 του
οικολογικού Δικτύου Natura 2000.

ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑΣ
ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΧΥΤΑ ΚΑΙ ΧΥΤΕΑ
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ

Υποστήριξη της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, για τη διερεύνηση
σκοπιμότητας δημιουργίας ΧΥΤΑ
και ΧΥΤΕΑ βιομηχανίας στο πλαίσιο
της ορθολογικής αντιμετώπισης του
προβλήματος της διαχείρισης των
στερεών αποβλήτων.

Μεταφορές
Στο σύγχρονο αστικό τοπίο, οι μεταφορές παίζουν
σημαντικό ρόλο και η ορθή διαχείριση τους έχει ιδιαίτερη
σημασία στην αειφορική διαχείριση του περιβάλλοντος
και στην ποιότητα ζωής του ανθρώπου σήμερα.
Επίσης, οι μεταφορές θεωρούνται ως ένας από τους
πλέον σημαντικούς παράγοντες ανάπτυξης. Έτσι κι εμείς,
σταθεροί στον αναπτυξιακό μας προσανατολισμό, συμμετέχουμε ενεργά εδώ και χρόνια στο σχεδιασμό σημαντικών
μεταφορικών υποδομών.

Υποδομές μεταφορών
• Μελέτες σχεδιασμού υποδομών
• Μελέτες οδικής ασφάλειας
• Μελέτες σήμανσης και ασφάλισης
Κυκλοφοριακός σχεδιασμός
• Σχεδιασμός βιώσιμων συστημάτων μεταφορών
• Σχέδια Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας (ΣΒΑΚ)
• Αξιολόγηση επιπτώσεων συγκοινωνιακών έργων
• Μελέτες Μέσων Μαζικής Μεταφοράς
• Κυκλοφοριακές Μελέτες

Σχέδιο Βιώσιμης Αστικής
Κινητικότητας (ΣΒΑΚ)

Καθορισμός και αξιολόγηση
ολοκληρωμένου και αποτελεσματικού
πλαισίου επεμβάσεων για τη σταδιακή
διαμόρφωση συνθηκών βιώσιμης
κινητικότητας πόλεων με κριτήρια
την περιβαλλοντική αναβάθμιση και
τη βελτίωση των επιβατικών και
εμπορευματικών αστικών μετακινήσεων για τους Δήμους Σερρών,
Λαγκαδά και Χαλκηδόνος.
ΜΕΛΕΤΗ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ
ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
ΣΤΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΤΟΥ ΒΟΡΕΙΟΥ
ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ

Καταγραφή, διερεύνηση και εντοπισμός αστοχιών στο οδικό περιβάλλον,
με σκοπό την αντιμετώπιση προβλημάτων στα οδικά δίκτυα του βορείου
τμήματος του Νομού Χαλκιδικής για
να βελτιωθεί η οδική ασφάλειας και
ως εκ τούτου να περιοριστούν τα
σημεία συγκέντρωσης ατυχημάτων.

ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΚΟΜΒΟΥ
ΠΑΛΙΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΚΑΙ ΣΥΝΔΕΣΗ
ΤΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΟΔΟ ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ
ΤΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ

Αντικείμενο της μελέτης ήταν
η κατάλληλη τροποποίηση
γεωμετρικών χαρακτηριστικών τριών
γειτονικών κόμβων στην ευρύτερη
περιοχή του παλαιού νοσοκομείου
Αλεξανδρούπολης. Πρωταρχικός
ρόλος του έργου η αναβάθμιση της
διεξαγωγής της κυκλοφορίας μέσω
των προτάσεων της μελέτης, προκειμένου να διασφαλιστεί η ασφαλής
χρήση των κόμβων.

ΣΥΜΦΩΝΙΑ – ΠΛΑΙΣΙΟ
ΜΕ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗ
ΜΕΛΕΤΩΝ ΟΔΟΠΟΙΪΑΣ, ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΩΝ
ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΩΝ ΣΗΜΑΝΣΗΣ –
ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ ΕΓΝΑΤΙΑ
ΟΔΟΣ Α.Ε. (ΚΥΡΙΟΥ ΑΞΟΝΑ, ΚΑΘΕΤΩΝ
ΑΞΟΝΩΝ, ΤΟΠΙΚΩΝ ΣΥΝΔΕΣΕΩΝ ΚΑΙ
ΛΟΙΠΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ)

Μελέτες σήμανσης και ασφάλισης
σε κόμβους και αρτηρίες της
Θεσσαλονίκης, μελέτες κόμβων και
οδοποιίας σε περιοχές της Χαλκιδικής
καθώς και μελέτη βελτίωσης διαπλάτυνσης τμήματος της
υφιστάμενης επαρχιακής οδού.

Υπηρεσίες Συμβούλου
Η δαιδαλώδης νομοθεσία, οι μεταβαλλόμενες τεχνικές προδιαγραφές καθώς
και η απαιτούμενη εμπειρία και τεχνογνωσία σε χρηματοδοτικά και επενδυτικά
προγράμματα, δημιουργούν την ανάγκη για υποστήριξη από εξειδικευμένους
συμβούλους, τόσο στο δημόσιο όσο και στον ιδιωτικό τομέα.
Με πολυετή εμπειρία και κατάλληλα εξειδικευμένο στελεχιακό δυναμικό
παρέχουμε υπηρεσίες τεχνικού συμβούλου από τη σύλληψη της ιδέας έως
και την ολοκλήρωση ενός έργου.
• Μελέτες Σκοπιμότητας
• Έρευνα, Ανάπτυξη & Καινοτομία
• Σχεδιασμός, Υλοποίηση & Διαχείριση έργων
• Διαχείριση δημόσιων επενδύσεων
• Σχεδιασμός & Διαχείριση προσφορών
• Διαχείριση & Επίβλεψη κατασκευής

Σύμβουλος υποστήριξης της
ΕΥΔ ΕΠ ΠΚΜ για την ολοκλήρωση
των πράξεων του ΕΣΠΑ 2007-2013

Υποστήριξη της Ειδικής Υπηρεσίας
Διαχείρισης του Επιχειρησιακού
Προγράμματος Περιφέρειας Κεντρικής
Μακεδονίας σχετικά με τον έλεγχο
στοιχείων που υποβλήθηκαν με την
έκθεση ολοκλήρωσης πράξης του
δικαιούχου. Εξέταση του συνόλου των
αναγκαίων στοιχείων, οριστικοποίηση
του τελικού τεχνικού δελτίου πράξης
και τεχνικού δελτίου υποέργου και
ενημέρωση του φακέλου πράξης.
Τεχνικός Σύμβουλος ΔΕΥΑ
Χαλκηδόνος και ΔΕΥΑ Βόλβης

Ενίσχυση της επιτάχυνσης της
υλοποίησης έργων σχετικά με τις
διαδικασίες ωρίμανσης, μελέτης,
επίβλεψης, παρακολούθησης και
υλοποίησης.

Τεχνική & Διοικητική
υποστήριξη Δήμων

Παροχή υπηρεσιών συμβούλου σε
Δήμους της Περιφέρειας Κεντρικής
Μακεδονίας για έργα χρηματοδοτούμενα από το ΕΣΠΑ, με αντικείμενο
ενασχόλησης την υποστήριξη των
Υπηρεσιών Προγραμματισμού και
Ανάπτυξης, Τεχνικών Υπηρεσιών και
Οικονομικών Υπηρεσιών.
WET-AID: Προστασία ανθρώπινης
ζωής & περιβάλλοντος μέσω
της βιώσιμης διαχείρισης νερού
και εδάφους οικοσυστημάτων.

Διαχείριση και συντονισμός του έργου,
δημιουργία γεωβάσης, στρατηγικές
κατευθυντήριες γραμμές για την
προστασία της ανθρώπινης ζωής
και του περιβάλλοντος, απογραφή
οικονομικών στοιχείων στην περιοχή
του έργου και ανάπτυξη σχεδίου
δράσης.

Planning and Engagement Arenas
for Renewable Energy Landscapes

Η Consortis είναι μία εκ των 13 εταίρων του έργου
και εμπλέκεται στην υλοποίηση του πακέτου εργασίας
“Sustainable Implementation: Policies and Practices”
με βασικό αντικείμενο τη κατανόηση του νομικού
πλαισίου και των καθημερινών πρακτικών στην εφαρμογή
τοπίων ΑΠΕ και του πακέτου εργασίας “Spatial planning
and Analysis” που σχετίζεται με τη βελτίωση, την
ανάπτυξη και την εφαρμογή μεθοδολογιών και εργαλείων
του Χωρικού Σχεδιασμού και ανάλυσης των ΑΠΕ.

Circular Economy for SMEs

Η Consortis εκπόνησε το Σχέδιο Δράσης για την ΠΚΜ,
συμμετείχε στην υλοποίηση ενοτήτων της Λευκής Βίβλου
του έργου, στη διοργάνωση συναντήσεων της Τοπικής
Ομάδας Υποστήριξης, στη Διαπεριφερειακή συνάντηση
των εταίρων του έργου στη Φινλανδία και εφάρμοσε το
εργαλείο για την αξιολόγηση του πρασίνου προφίλ και
τον υπολογισμό της απόδοσης των επενδύσεων των ΜμΕ.

Automated Telemetric Applications for
Operational Monitoring in Nestos River Basin

Joint reference Strategies for rural
activities of reduced inputs basin

Η Consortis υλοποίησε τη μεθοδολογία ποιοτικού
ελέγχου κατά την παρακολούθηση της ποιότητας των
υδάτων με συστήματα τηλεμετρίας, τις κατευθυντήριες
οδηγίες βαθμονόμησης και αποσφαλμάτωσης, τον οδηγό
διαχείρισης και τα πρότυπα εναρμόνισης ψηφιακών
τηλεμετρικών δεδομένων ποιότητας των υδάτων.

Η Consortis συμμετείχε στην πιλοτική εφαρμογή
των εργαλείων και στην εκτίμηση της ποιότητας
των προϊόντων του έργου που έλαβε χώρα στην Ελλάδα,
καθώς και στην εκπαίδευση συμβούλων και του αγροτικού πληθυσμού για την ορθή χρήση της προτεινόμενης
μεθοδολογίας.

Developing a multimodal freight corridor
to connect the Aegean to the Black Sea

Soil degradation assessment and rehabilitation
strategies for sustainable land use planning

Η Consortis συμμετείχε στα ακόλουθα πακέτα
εργασιών: «Ανάλυση της τρέχουσας κατάστασης
και μακροπρόθεσμες προβλέψεις», «Σχεδιασμός
του διαδρόμου Sea2Sea», «Καθορισμός των βασικών
συνιστωσών για την πλήρη υλοποίηση του διαδρόμου
Sea2Sea» καθώς και στο πακέτο εργασίας «Ευαισθητοποίηση του κοινού».

Η Consortis συμμετείχε στην ανάπτυξη του
Master Plan που αποσκοπούσε στη διαμόρφωση ενός
χωροταξικού σχεδιασμού για τη μελλοντική ανάπτυξη
της περιοχής, της Γεωχωρικής βάσης δεδομένων και
μιας client εφαρμογής GIS, και στην καταγραφή και
παρακολούθηση των γεωχωρικών και των κοινωνικοοικονομικών παραμέτρων στην περιοχή μελέτης.

Conservation and Quality Assurance
of Municipal Water in the Crossborder Area

Common support structures for the quality
monitoring of water resources and
the protection of public health

Η Consortis υλοποίησε δράσεις διαχείρισης και
συντονισμού του έργου, κοινά μεθοδολογικά πρότυπα
για ολοκληρωμένη διαχείριση υδατικών πόρων αστικών
περιοχών, μητρώο προστατευόμενων περιοχών για
πόσιμο νερό και πρότυπα εφαρμογής για τον ποιοτικό
έλεγχο του πόσιμου νερού, αξιολόγηση οικολογικού
αποτυπώματος, διαδικτυακή πλατφόρμα και εκπαιδευτικό
υλικό, κατευθυντήριες γραμμές για την αειφόρο χρήση
του δημοτικού νερού.

Η Consortis συμμετείχε στην ανάπτυξη μεθοδολογίας
ποιοτικού έλεγχου κατά την παρακολούθηση της ποιότητας των υδάτων με συστήματα τηλεμετρίας, προτύπων
βαθμονόμησης και απoσφαλμάτωσης συστημάτων
τηλεμετρικής παρακολούθησης της ποιότητας των
υδάτων, οδηγού διαχείρισης τηλεμετρικών δεδομένων
και προτύπων εναρμόνισης ψηφιακών τηλεμετρικών
δεδομένων ποιότητας των υδάτων.

Μια δυναμική ομάδα
εξειδικευμένων επαγγελματιών
Το ανθρώπινο δυναμικό μας αποτελείται από στελέχη διαφόρων ειδικοτήτων.
Aγρονόμοι τοπογράφοι μηχανικοί, αρχιτέκτονες μηχανικοί, πολιτικοί μηχανικοί,
μηχανολόγοι μηχανικοί, χωροτάκτες-πολεοδόμοι, μηχανικοί περιβάλλοντος
και επιστήμονες πληροφορικής συγκροτούν μία ομάδα με ιδιαίτερη δυναμική.
Παρακολουθούμε τις εξελίξεις, αφουγκραζόμαστε τις ανάγκες της αγοράς
και αναλαμβάνουμε ακόμα μεγαλύτερες προκλήσεις πάντα με στόχο την
παροχή κορυφαίων υπηρεσιών.
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