
 

 



 

   
 

 
 
 

 
 
 

 

 

Α. ΙΣΤΟΡΙΚΟ 

 

Η ΜΕ.Τ.Ε.Θ. Α.Ε. ιδρύθηκε και ξεκίνησε τη δραστηριότητά της το 1997 σαν µιά 

«τυπική» εταιρεία τεχνικών µελετών.  

Με σταθερό προσανατολισµό την αναζήτηση της καινοτοµικής  γνώσης και την 

παροχή εξειδικευµένων υπηρεσιών, επεξέτεινε γρήγορα τη δραστηριότητά της σε 

ένα ευρύτατο φάσµα µελετών και εφαρµογών που σχετίζονται µε την ανάπτυξη – 

αξιοποίηση – διαχείριση ακινήτων. 

Η αποτίµηση της «φιλοσοφίας» αυτής ήταν η  υψηλή αναγνώριση µεταξύ των 

εταιρειών του κλάδου, θεαµατική διεύρυνση του αντικειµένου των ενασχολήσεών 

της αλλά και η ευρύτατη εξάπλωση της δραστηριότητάς της σε ολόκληρη σχεδόν 

την Ελληνική Επικράτεια. 

Η καταξίωσή της αυτή την ανέδειξε σε: 

• Εταιρεία παροχής υπηρεσιών  Εκτιµήσεων Ακινήτων  που κατέγραψε 

στο ενεργητικό της µεγάλο αριθµό ακινήτων, (ξενοδοχειακών 

συγκροτηµάτων, βιοµηχανικών εγκαταστάσεων, επαγγελµατικών κτιρίων)  

διασπαρµένων  σε ολόκληρη την Ελλάδα.  

• Εταιρεία εκπόνησης ειδικών µελετών (Συντήρησης – Αποκατάστασης 

ιστορικών κτιρίων, Πολεοδοµικών µελετών, Μελέτες για την 

αδειοδότηση µεγάλων έργων), µε µεγάλο όγκο µελετών σε ολόκληρη 

την  Ελλάδα. 

• Εταιρεία εκπόνησης τεχνικών µελετών ολοκλήρου του φάσµατων των 

τεχνικών έργων. (µελέτες αρχιτεκτονικές, στατικές, Η/Μ 

ΟΡΓΑΝΩΣΗ – ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ – 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ - ΣΤΟΧΟΙ 

 

ΜΕ.Τ.Ε.Θ. Α.Ε. 
 

Μελετητική Τεχνικών Έργων Θεσσαλονίκης 
 



 

εγκαταστάσεων, περιβαλλοντικές, οικονοµοτεχνικές) αυτοτελώς µε 

το τεχνικό της δυναµικό είτε µε την συγκρότηση και συντονισµό  

διεπιστηµονικών οµάδων µελέτης. 

• Βασικό τεχνικό σύµβουλο της Τράπεζας Πειραιώς, της Πειραιώς 

Leasing,της ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ   και της Εθνκής Τράπεζας.  

• Τεχνικό σύµβουλο – συνεργάτη φορέων της Τοπικής 

Αυτοδιοίκησης µε αντικείµενο την εκπόνηση µελετών και την υπαγωγή 

έργων σε Ευρωπαϊκά χρηµατοδοτικά προγράµµατα. 

• Βασικό φορέα µελέτης – υλοποίησης έργων ενεργειακής αναβάθµισης 

κτιρίων, σε συνεργασία µε τις Τράπεζες «ΠΕΙΡΑΙΩΣ» και «ΕΘΝΙΚΗ».  

• Εταιρεία µελέτης – τεκµηρίωσης χιλιάδων ακινήτων σε ολόκληρη τη 

χώρα µε την παροχή  όλων των απαιτούµενων µελετών.  

• Μία από τις ελάχιστες στην Ελλάδα εταιρείες παροχής υπηρεσιών 

Facility Management. 

• Κατασκευαστή έργων ειδικών απαιτήσεων (Τραπεζικά καταστήµατα) υπό 

ειδικές συνθήκες κατασκευής (ανακαίνιση –επέκταση – αναβάθµιση εν 

λειτουργία του καταστήµατος) και µε πολύ στενά χρονοδιαγράµµατα 

ολοκλήρωσης. 

 

 



 

   

Β. ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΟ ΣΧΗΜΑ – ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ 

 

Η δραστηριότητα της ΜΕ.Τ.Ε.Θ. Α.Ε. αναπτύσσεται κατ αντιστοιχία µε το 

θεµατικό της  αντικείµενο στα  παρακάτω Τµήµατα:   

� Τµήµα Εκτιµήσεων Ακινήτων 

Απαρτίζεται από τρεις πιστοποιηµένους εκτιµητές (δύο Πολιτικούς Μηχανικούς 

και έναν Μηχανολόγο),  συνεπικουρούµενους από  τρεις συνεργάτες µηχανικούς 

(Αρχιτέκτονα, Μηχανολόγο, Ηλεκτρολόγο) και  µία διοικητική υπάλληλο  στην 

έδρα της εταιρείας καθώς και δύο πιστοποιηµένους εκτιµητές ως εξωτερικούς 

συνεργάτες στις περιοχές Αττικής και Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης. 

Η εκπόνηση των µελετών  εκτίµησης των ακινήτων συντάσσονται  σύµφωνα µε τα 

εκτιµητικά πρότυπα του Βρετανικού Ινστιτούτου Εµπειρογνωµόνων (The Royal 

Institution of Chartered Surveyors – The RICS Appraisal and Valuation 

Standards,), τα οποία συµπλέουν µε τα ∆ιεθνή Εκτιµητικά Πρότυπα της IVSC 

(International Valuation Standards Committee).  

 

� Τµήµα µελετών ανάπτυξης ακινήτων 

Απαρτίζεται από οκτώ µηχανικούς όλων των ειδικοτήτων  στην έδρα της 

εταιρείας,  συνεπικουρούµενους από µηχανικούς - εξωτερικούς συνεργάτες στις 

περιοχές της Αττικής, Ιωαννίνων, Κερκύρας, Ηρακλείου Κρήτης, Ρόδου, Κω, 

Ξάνθης, Ροδόπης, Κοζάνης. 

Αντικείµενο ενασχόλησης του τµήµατος είναι: 

�  Η εκπόνηση µελετών για την αξιοποίηση ακινήτων. 

 Επενδύοντας  στην καλή γνώση της Ελληνικής Κτηµαταγοράς και της 

ζήτησης κατοικιών ή επαγγελµατικών εγκαταστάσεων, την γνώση των 

πολεοδοµικών και χωροταξικών σχεδίων για µεγάλα τµήµατα της 

Ελληνικής Επικράτειας,  την εµπειρία της συνεργασίας µε άλλες 

µελετητικές οµάδες και την καλή γνώση των διαδικασιών αδειοδότησης , 

η ΜΕ.Τ.Ε.Θ. Α.Ε. διαθέτει σήµερα τµήµα εκπόνησης µελετών Ανάπτυξης 

ακινήτων µε τεχνογνωσία που καλύπτει που µεγάλο µέρος των 

απαιτήσεων του κλάδου αυτού. 



 

Μέχρι σήµερα η ΜΕ.Τ.Ε.Θ. Α.Ε. έχει ήδη ολοκληρώσει αυτοτελώς ή σε 

συνεργασία µε άλλους µελετητές, µελέτες: 

- Εµπορικών Κέντρων και Υπεραγορών  

- Ξενοδοχειακών και Τουριστικών Εγκαταστάσεων 

- Βιοµηχανικών ή Βιοτεχνικών Συγκροτηµάτων 

- Οικιστικών Συγκροτηµάτων 

 

� Η έκδοση οικοδοµικών αδειών  

� Η Ρύθµιση οικοδοµικών – πολεοδοµικών υπερβάσεων. 

 

� Η µελέτη του πολεοδοµικού πλαισίου που διέπει τα ακίνητα, η 

διερεύνηση των δυνατοτήτων αξιοποίησης, η εξασφάλιση των 

απαιτούµενων εγκρίσεων από τις διάφορες δηµόσιες υπηρεσίες 

(∆ασαρχείο, Αρχαιολογική υπηρεσία, Εφορεία ∆ηµοσίων Κτηµάτων) 

� Η σύνταξη τευχών παρουσίασης – προβολής ακινήτων που προωθούνται 

στην αγορά προς πώληση – µίσθωση. 

� Ο συντονισµός διεπιστηµονικών οµάδων γιά την εκπόνηση Μελετών 

Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων,  την Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων, την 

λήψη ειδικών αδειοδοτήσεων.  

� Η εκπόνηση – εφαρµογή µελετών ενίσχυσης φέροντος οργανισµού 

κτιρίων. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

� Η εκπόνηση τοπογραφικών µελετών, παρακολούθηση –έλεγχος 

διαδικασιών ένταξης ακινήτων στο Εθνικό Κτηµατολόγιο, την ένταξη σε 

σχέδιο Πόλης ή την σύνταξη Πράξης Εφαρµογής .  

� Η εκπόνηση όλων των απαιτούµενων µελετών και η έκδοση των 

βεβαιώσεων και δηλώσεων που συνεπάγεται η µεταβίβαση των ακινήτων. 

� Συντονισµός των διαδικασιών σύνταξης- υποβολής – έγκρισης  

οικονοµοτεχικών µελετών. 

         ∆ραστηριοποιούµενη στο αντικείµενο των χρηµατοδοτούµενων από το        

ΕΣΠΑ  προγραµµάτων, η ΜΕ.Τ.Ε.Θ. Α.Ε. διαθέτει την εµπειρία της σύνταξης 

τεχνικών µελετών, τεχνικών δελτίων και όλων των απαιτουµένων για την 

υπαγωγή έργων στα αντίστοιχα προγράµµατα (ΕΠΠΕΡΑΑ, JESSICA, JEREMIE 

κ.α.) 

� Η εκπόνηση µελετών Αποκατάστασης – Αναστήλωσης αρχιτεκτονικών 

µνηµείων  

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

� Εκπόνηση ειδικών µελετών 

Η ΜΕ.Τ.Ε.Θ. Α.Ε. έχει ασχοληθεί επιτυχώς κατά το πρόσφατο παρελθόν µε την 

µελέτη και υλοποίηση µεταφοράς τοξικών αποβλήτων – απορρύπανσης των 

χώρων, µεγάλων βιοµηχανικών ακινήτων. Η δραστηριότητα αυτή περιελάµβανε 

την καταγραφή – ταυτοποίηση – αποµάκρυνση – επεξεργασία, σύµφωνα µε τα 

διεθνή πρωτόκολλα, τοξικών ουσιών και αµιαντούχων  από εργοστασιακούς 

χώρους σε  συνεργασία µε πιστοποιηµένες στην δραστηριότητα αυτή, εταιρείες. 

 

 



 

Η αύξουσα τάση ανάληψης µελετών στις περιοχές της Αττικής και 

Νότιας Ελλάδος (Κρήτης, ∆ωδεκανήσου, Κυκλάδων) θέτει σε άµεσο 

προγραµµατισµό την προοπτική δηµιουργίας γραφείου στην Αθήνα . Η 

διαδικασία αξιολόγησης βιογραφικών και επιλογής συνεργατών, 

βρίσκεται σήµερα στο στάδιο της ολκλήρωσής της. 

Στο αντικείµενο του γραφείου αυτού θα µεταφερθεί το αντικείµενο του 

µελετητικού αλλά και του  Εκτιµητικού  έργου  της εταιρείας  στις 

παραπάνω περιοχές. 

 

� Τµήµα µελετών – εφαρµογών ενεργειακής αναβάθµισης κτιρίων 

Απαρτίζεται από τρεις µηχανικούς (Αρχιτέκτονα, Πολιτικό Μηχανικό, 

Μηχανολόγο) στην έδρα της εταιρείας που συνεπικουρούνται από εξωτερικούς 

συνεργάτες σε διάφορες πόλεις της χώρας.  

Αντικείµενο ενασχόλησης του τµήµατος είναι η Ενεργειακή Επιθεώρηση των 

κτιρίων και η έκδοση ΠΕΑ για την ενεργειακή τους αναβάθµιση στα πλαίσια του 

προγράµµατος «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ» ή για την µεταβίβαση – µίσθωσή τους.  

Στο ενεργητικό του τµήµατος καταγράφεται ήδη η έκδοση ΠΕΑ σε µεγάλο 

αριθµό κτιρίων (µεγάλων Ξενοδοχειακών Μονάδων –κτιρίων επαγγελµατικών 

χώρων - κατοικιών) σε διάφορες περιοχές της Ελληνικής Επικράτειας. 

 

 

 

 



 

� Τµήµα ∆ιαχείρισης Κτιρίων (Facility Management) 

To τµήµα βρίσκεται στο αρχικό στάδιο της λειτουργίας του µετά την σύναψη 

σύµβασης  για την διαχείριση 250 ακινήτων της Τράπεζας Πειραιώς στις  

περιοχές Θεσσαλονίκης – Πιερίας. Αναµένεται να ανατεθεί πολλαπλάσιος 

αριθµός ακινήτων σε ολόκληρη την Ελλάδα και αντίστοιχη, θεαµατική αύξηση 

του δυναµικού του τµήµατος. Σήµερα το τµήµα ∆ιαχείρισης κτιρίων απαρτίζεται 

από τέσσερις µηχανικούς και βοηθητικό προσωπικό ενώ µελετάται η άµεση 

συµπλήρωσή του µε το απαραίτητο για την ανταπόκριση της ΜΕ.Τ.Ε.Θ. Α.Ε. σε 

αυτό το φιλόδοξων προοπτικών αντικείµενο.  

 

� Τµήµα κατασκευών- οργάνωσης και διοίκησης έργων 

 Η εµπειρία της ΜΕ.Τ.Ε.Θ. Α.Ε. στις κατασκευές  και το Project Management 

των κατασκευών, είναι µια πολύτιµη κατακτηµένη δυνατότητα που επέτρεψε 

στην εταιρεία την ανάληψη και επιτυχή ολοκλήρωση έργων υψηλών απαιτήσεων 

(δηµιουργία Τραπεζικών καταστηµάτων).  

Σήµερα η ΜΕ.Τ.Ε.Θ. Α.Ε. διατηρεί την ετοιµότητά της για την ανάληψη 

ανάλογων έργων µέσω του τµήµατος κατασκευών που αριθµεί 4 µηχανικούς, 

τεχνικό προσωπικό και ένα ευάριθµο δίκτυο προµηθευτών και υπεργολάβων. 

Στο ενεργητικό των τελευταίων δύο ετών, το τµήµα κατασκευών έχει την 

δηµιουργία δέκα τραπεζικών καταστηµάτων της Τράπεζας Πειραιώς. 

 

� Τµήµα ∆ιαµεσολαβήσεων - προώθησης ακινήτων 

Η ΜΕ.Τ.Ε.Θ. Α.Ε. είναι πιστοποιηµένη για την παροχή µεσιτικών υπηρεσιών και 

διαθέτει στο δυναµικό της Πολιτικό Μηχανικό - αδειούχο µεσίτη αστικών 

συµβάσεων και νοµική υποστήριξη για την προώθηση ακινήτων στην αγορά, 

Ελληνική και Παγκόσµια.  

Η αξιοπιστία που απορρέει από την καλή γνώση της Ελληνικής κτηµαταγοράς 

µέσω των χιλιάδων εκτιµήσεων και  του πυκνού δικτύου συνεργατών στις 

περισσότερες περιοχές της χώρας καθώς  η  υπευθυνότητα που εδράζεται στην 

καλή γνώση της τεχνικής νοµοθεσίας και της διαδικασίας των αδειοδοτήσεων, 

συνιστούν παράγοντες µιας φιλόδοξης δυναµικής που η ΜΕΤΕΘ έχει ήδη 

εγκαινιάσει και προτίθεται να αναπτύξει συστηµατικά στο άµεσο µέλλον. 



 

Το τµήµα ∆ιαµεσολαβήσεων παρέχει ολοκληρωµένες υπηρεσίες που καλύπτουν 

όλο το εύρος των ακινήτων στην αγορά. Με έµφαση στην ποιότητα των 

παρεχόµενων υπηρεσιών και µε µία µεγάλη οµάδα αξιόλογων και άριστα 

καταρτισµένων επαγγελµατιών συνεργατών, προωθούνται οικιστικά ακίνητα 

(αστικές κατοικίες, εξοχικές/δευτερεύουσες κατοικίες και εκτάσεις για ανάλογη 

ανάπτυξη), επαγγελµατικά ακίνητα (γραφεία, καταστήµατα, αποθήκες, 

επαγγελµατικά κτίρια και οικόπεδα για ανάλογες αναπτύξεις), όπως επίσης και 

ακίνητα επένδυσης, στην Ελληνική Επικράτεια. 

 

Οι υπηρεσίες του τµήµατος  περιλαµβάνουν, µεταξύ άλλων, τεχνική υποστήριξη, 

συντονισµό της αγοραπωλησίας, αλλά και συνεργασία µε όλους τους 

απαραίτητους φορείς, νοµικούς και τεχνικούς, για τη διεκπεραίωση και την 

επιτυχή ολοκλήρωση των διαπραγµατεύσεων ανάµεσα στους ενδιαφερόµενους.  

Η δυνατότητα της εταιρείας να παράσχει σε κάθε  ενδιαφερόµενο , το σύνολο των 

απαιτούµενων υπηρεσιών για την αγορά και αξιοποίηση ενός αδόµητου 

ακινήτου, της δίνει θεαµατικά πλεονεκτήµατα στην περίπτωση µεγάλων 

εκτάσεων µε προοπτικές τουριστικής ή οικιστικής ανάπτυξης. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

Γ. ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ  

 

� Εκτιµήσεις ακινήτων:  

Κατά την περίοδο  2003 -2015,  έχουν  συνταχθεί από την ΜΕ.Τ.Ε.Θ. Α.Ε.  

8.433 εκθέσεις εκτίµησης επιχειρηµατικών ακινήτων και 15.637, οικιστικών. 

Για την εκτίµηση των  ακινήτων χρησιµοποιήθηκαν, κατά την κρίση των  

εκτιµητών και ανάλογα µε το αντικείµενο,  οι διεθνώς αποδεκτές µέθοδοι 

εκτίµησης ήτοι: 

� Μέθοδος Αποσβεσµένου Κόστους Αντικατάστασης (Depreciated 

Replacement Cost) 

� Μέθοδος Κερδών (Profit Method) 

� Μέθοδος Εναποµένουσας Αξίας (Residual Method) 

� Μέθοδος Συγκριτικών Στοιχείων (Comparative Method) 

� Μέθοδος Κεφαλαιοποίησης Εισοδήµατος (Direct Income Method) 

� Εφαρµογή προεξοφληµένων ταµειακών ροών (Discounted Cash Flow) 

 

� Εκπόνηση µελετών  

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΥΡΙΟΤΕΡΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ 

Α/Α ΜΕΛΕΤΗ 
ΧΡΟΝΟΣ 

ΜΕΛΕΤΗΣ 

1 
Στερέωση – Αποκατάσταση της Ιεράς Μονής Αγίας 
Αναστασίας της Φαρµακολύτριας 

1998-2000 

2 
Ανακατασκευή Β.∆ πτέρυγας Ιεράς Μονής Αγίου Παύλου 
Αγίου Όρους 

1999-2000  

3 Ξενώνας Ορθόδοξου Ιδρύµατος Παιδείας και Πολιτισµού 1999 

4 
Καταφύγιο Τουριστικών σκαφών για την Ιερά κοινότητα 
Αγίου Όρους  

1999 

5 
Συντήρηση – Αποκατάσταση και Ανάδειξη Ιερού Ναού Αγίου 
Αθανασίου Πενταπλάτανου 

1999 

6 
Συντήρηση – Αποκατάσταση και ανάδειξη Ιερού Ναού Αγίου 
Αθανασίου Παραλίµνης 

1999 

7 
Μελέτη εφαρµογής ∆ηµόσιου Ι.Ε.Κ Βυζαντινών Τεχνών στην 
Βέροια  

1999 

8 
Ανακαίνιση – Αποκατάσταση Β.∆ πτέρυγας Ιεράς Μονής Αγίου 
Παντελεήµονος Αγίου Όρους 

2000 

9 
Αποκατάσταση και Επέκταση δικτύων ύδρευσης και 
αποχέτευσης της Ιεράς Μονής  Αγίου Παντελεήµονος  Αγίου 
Όρους 

2000 



 

10 Αποκατάσταση πέτρινης γέφυρας στα Νέα Πλάγια Χαλκιδικής  2000 

11 
Παιδικός Σταθµός στη Νάουσα για την Ιερά Μητρόπολη 
Βέροιας  

2000 

12 
Συντήρηση – Αποκατάσταση και Επανάχρηση του παλαιού 
∆ηµοτικού Σχολείου στο Άργος Ορεστικό 

2000 

13 ∆ύο τετραώροφες οικοδοµές στην επέκταση Καλαµαριάς  2000-2001 

14 Πενταώροφη οικοδοµή στον Πολύγυρο Χαλκιδικής 2000-2001 

15 Κτίριο γραφείων στην οδό Εθνικής Αντιστάσεως στο Φοίνικα  2000-2001 

16 
∆ιοικητήριο Γρεβενών (Αποπεράτωση υπόλοιπων εργασιών 
έκπτωτης εργολαβίας) 

2001 

17 
Αποκατάσταση της Καπναποθήκης επί της οδού Αβδήρων 52, 
στην Ξάνθη 

2002 

18 
Συντήρηση – Αποκατάσταση, εγκατάσταση Κέντρου Υγείας 
στο κτίριο της Ι. Μ. Ιβήρων, στις Καρυές 

2002 

19 
Μελέτη γέφυρας από οπλισµένο σκυρόδεµα για την Ι. Μ. 
Σίµωνος Πέτρα Αγίου Όρους 

2002 

20 
Κολυµβητήριο – Κλειστό γυµναστήριο του Κέντρου 
Ανάπτυξης πολιτισµού προσαρµοσµένου αθλητισµού (ΚΑΠ-ΠΑ 
2000) 

2002 

21 
Οικοδοµικές – Ηλεκτροµηχανολογικές εργασίες κτιρίου 
διοίκησης Περιφέρειας ∆υτικής Μακεδονίας στην Κοζάνη 

2002 

22 
Ανέγερση Τεχνολογικού – Επαγγελµατικού Εκπαιδευτηρίου 
(Τ.Ε.Ε.) Καλαµαριάς 

2005 

23 
Νέα επταώροφη οικοδοµή, µε pilotis, µε καταστήµατα, µε 
υπόγειο parking στο Βόλο 

2005 

24 
Ανέγερση πολυώροφης οικοδοµής καταστηµάτων – κατοικιών 
µε υπόγειους χώρους στάθµευσης στον Πειραιά 

2005 

25 Ανέγερση κτιριακού συγκροτήµατος σε οικόπεδο της Ν.Α.Θ. 2007 

26 
«Κύκνος» Συγκρότηµα κατοικιών και επαγγελµατικών χώρων 
στο Ναύπλιο 

2009 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

� Κατασκευές για λογαριασµό της ΜΕ.Τ.Ε.Θ. Α.Ε. 

   

ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΠΡΟΣ ΠΩΛΗΣΗ 2005-2008 

Α/Α ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ ΕΡΓΟΥ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

1 
Ν.Μηχανιώνα 
Θεσσαλονίκης 

Συγκρότηµα κατοικιών  

2 Κορδελιό Θεσσαλονίκης Συγκρότηµα κατοικιών  

3 Ψακούδια Χαλκιδικής Συγκρότηµα κατοικιών  

4 Ν.Μαραµαράς Χαλκιδικής Συγκρότηµα κατοικιών  

5 Σέρρες Συγκρότηµα κατοικιών  

6 Βόλος Συγκρότηµα κατοικιών  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

∆. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ  

 

� ΕΣΟ∆Α 

ΕΣΟ∆Α 2013 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΟΣΟ 

ΕΣΟ∆Α ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ 234.437,70 

ΕΣΟ∆Α ΜΕΛΕΤΩΝ – ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ – ΕΚΤΙΜΗΣΕΩΝ 649.589,53 

ΣΥΝΟΛΟ 884.027,23 

 

ΕΣΟ∆Α 2014 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΟΣΟ 

ΕΣΟ∆Α ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ 1.046.264,37 

ΕΣΟ∆Α ΜΕΛΕΤΩΝ – ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ – ΕΚΤΙΜΗΣΕΩΝ 479.973,13 

ΣΥΝΟΛΟ 1.526.237,50 

 

ΠΡΟΒΛΕΨΗ ΕΣΟ∆ΩΝ 2015 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΟΣΟ 

ΕΣΟ∆Α ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ 622.858,66 

ΕΣΟ∆Α ΜΕΛΕΤΩΝ – ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ – ΕΚΤΙΜΗΣΕΩΝ 777.141,34 

ΣΥΝΟΛΟ 1.400.000,00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

� 2. Ι∆ΙΟΚΤΗΤΑ ΑΚΙΝΗΤΑ 

Α/Α ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
ΑΚΙΝΗΤΟΥ 

ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ 
(τ.µ)   

1 ΚΑΡ∆ΑΜΑΙΝΑ ΚΩΣ ΑΓΡΟΣ 50.330,00 
  

2 ΑΝΤΙΜΑΧΕΙΑ ΚΩΣ ΑΓΡΟΣ 14.800,00 
  

3 ΚΑΡ∆ΑΜΑΙΝΑ ΚΩΣ ΑΓΡΟΣ 22.560,00 
  

4 ΑΓ.ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΝΤΙΜΑΧΕΙΑΣ ΚΩΣ ΑΓΡΟΣ 13.320,00 
  

5 ΑΣΦΕΝ∆ΙΟΥ ΚΩΣ ΑΓΡΟΣ 13.660,00 
  

6 ∆ΗΜΟΣ ΦΑΙΑΚΩΝ ΚΕΡΚΥΡΑ ΟΙΚΟΠΕ∆Ο  712,00 
  

7 ∆ΗΜΟΣ ΜΕΛΙΤΕΙΑΙΑΩΝ ΚΕΡΚΥΡΑ ΟΙΚΟΠΕ∆Ο 4.020,35 
  

8 ∆ΗΜΟΣ ΑΒ∆ΗΡΩΝ ΞΑΝΘΗΣ ΑΓΡΟΣ 12.125,00 
  

9 ΑΓΡΟΚΤΗΜΑ ΒΑΛΤΑΣ 
ΚΑΣΣΑΝ∆ΡΕΙΑΣ ΑΓΡΟΣ 40.858,00 

  

    

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



 

� 3. ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΙ 2013-2014 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

Ε. ΣΤΟΧΟΙ (2016-2018) 

 

 Οι  στόχοι της ΜΕ.Τ.Ε.Θ. Α.Ε. για την ερχόµενη τριετία, εδράζονται στα στοιχεία  

που ανέδειξαν την εταιρεία κατά τα τελευταία χρόνια, της επέτρεψαν κατακτήσει 

πλούσια τεχνογνωσία και της   έδωσαν προοπτικές ανάπτυξης παρά το δυσµενές 

οικονοµικό και επιχειρηµατικό περιβάλλον της  που κυριαρχεί κατά τα 

τελευταία χρόνια στη χώρα. 

 

Οι στόχοι αυτοί οικοδοµούνται µε άξονα τα ακίνητα  και περιλαµβάνουν  το 

σύνολο των υπηρεσιών που αφορούν  την µελέτη, τεκµηρίωση, αξιοποίηση, 

εκτίµηση εµπορικής αξίας, διαχείριση, µεταβίβαση, µίσθωση. 

 

Η αναβάθµιση και επέκταση της δραστηριότητας της ΜΕ.Τ.Ε.Θ. Α.Ε. κατά την 

επόµενη τριετία επικεντρώνεται στις παρακάτω κατευθύνσεις: 

 

� Συνεργασία µε φορείς, επενδυτικά σχήµατα ή  επιχειρήσεις που 

διαθέτουν ακίνητη περιουσία ή έχουν στρατηγικές ανάπτυξης 

ακινήτων. 

 

� ∆ιεύρυνση του φάσµατος των παρεχόµενων υπηρεσιών ανάπτυξης 

– αξιοποίησης ακινήτων . (∆ηµιουργία αυτοτελών τµηµάτων 

υποστήριξης εταιρειών ΑΕΕΠ,  εκπόνησης περιβαλλοντικών 

µελετών, project management έργων). 

 
 

� Επέκταση  αριθµητική και γεωγραφική του Facility Management 

ακινήτων. 

 

� ∆ηµιουργία γραφείου στην Αθήνα.  

 
 



 

� Πρόσληψη – εκπαίδευση – επιµόρφωση εξειδικευµένου τεχνικού 

προσωπικού. 

 

� ∆ηµιουργία  ειδικού λογισµικού για την αναβάθµιση των 

υπηρεσιών διαχείρισης ακινήτων. 

 

� Επέκταση της δραστηριότητας της ΜΕ.Τ.Ε.Θ. Α.Ε. (εκτιµήσεις – 

project management) σε  ακίνητα Ελληνικών επιχειρήσεων 

(Τραπεζών και άλλων) σε γειτονικές χώρες. 

 

� Αναζήτηση δυνατότητας σύναψης συνεργασίας µε αναγνωρισµένη 

ξένη εταιρεία διαχείρισης ακινήτων για δραστηριοποίηση στην 

Ελληνική αγορά. 

 

Το έργο της ΜΕ.Τ.Ε.Θ. Α.Ε. όπως αναλύθηκε στο «Αντικείµενο ∆ραστηριοτήτων» 

(κεφ. Β) , βρίσκεται σήµερα σε πλήρη ανάπτυξη.  

 

Το «άλµα» στην ποσοτική και ποιοτική της ανάπτυξη είναι, παρά τη δυσµενή 

οικονοµική συγκυρία),  ευδιάκριτο  σε σχέση µε τα προηγούµενα έτη και 

αποτυπώνεται τόσο στο εύρος των ενασχολήσεων της εταιρείας όσο και στο ύψος 

των εσόδων της. 

 



 

 

 

 

Εφόσον το οικονοµικό και µακροοικονοµικό περιβάλλον δεν προκαλέσει 

απρόβλεπτες µεταβολές, τα αποτελέσµατα των δραστηριοτήτων της ΜΕ.Τ.Ε.Θ. 

Α.Ε. θα βελτιστοποιηθούν θεαµατικά κατά την µελετώµενη περίοδο. 

 

Τα ετήσια ακαθάριστα έσοδα αναµένεται να παγιωθούν πάνω από το ύψος των 

2.000.000 € και η αναγνώριση της εταιρείας να παγιωθεί επίσης σαν δυναµικός 

παράγοντας µιας συνεχούς ανέλιξης. 

    

   

 

 

 

 



 

 


