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 ΔΟΜΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ brief 

Η Δομική Πελοποννήσου μέσω του προέδρου της βρίσκεται ενεργά στον 
κατασκευαστικό κλάδο πάνω από είκοσι χρόνια. 

Στο ενεργητικό της περιλαμβάνονται έργα στα δυτικά προάστια ων Αθηνών 
όπως ο Κορυδαλλός,Νίκαια, Αμφιάλη ενώ στα βόρεια προάστια των 
Αθηνών διακρίνεται για τις πολυτελέστατες κατασκευές στην Πολιτεία και 
στον Διόνυσο. 

Τα τελευταία δέκα χρόνια έχει αναλάβει κατασκευές παραθεριστικών 
κατοικιών στις παραλίες της Πελοποννήσου όπου και κατέχει ένα 
σημαντικό  μερίδιο της αγοράς. 

Σε συνεργασία με καταξιωμένους αρχιτέκτονες, έμπειρους πολιτικούς 
μηχανικούς δημιουργούν συγκροτήματα παραθαλασσίων κατοικιών, που 
ανταποκρίνεται στις δικές σας ανάγκες παρέχοντας την ιδανικότερη λύση 
στο στεγαστικό σας πρόβλημα σύμφωνα με τις αυστηρότερες 
προδιαγραφές κατασκευής και με τον υψηλότερο συντελεστή 
αντισεισμικής προστασίας. 

Η εμπειρία, η αξιοπιστία το μέγεθος και η οικονομική επιφάνεια των εταιριών 
μας αποτελούν σοβαρή εγγύηση για μια ασφαλή και με προοπτική 
επένδυση στη πανέμορφη Αυλίδα.     
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Οικόπεδο- Κατασκευή 
 
 

Η συνολική έκταση του οικοπέδου είναι 16,000 τμ.  Ο συντελεστής Δόμησης 
είναι στην περιοχή 0,8. 

Το οικόπεδο βρίσκεται στην περιοχή Καλοχωρι- Παντειχι του Δήμου Αυλίδας 
και γειτνιάζει με παιδική χαρά και χώρο αναψυχής για τα μικρά παιδιά. 

Σε κοντινή απόσταση από τα ήδη διαμορφωμένα οικόπεδα βρίσκεται η 
στάση του προαστιακού σιδηρόδρομου, το οποίο σαν έργο θα 
αποκεντρώσει ήδη κορεσμένες περιοχές της Αθηνάς και θα 
μεταμορφώσει την Αυλίδα σε κοντινό προάστιο των Αθηνών.  

 
Η κατασκευή του έργου θα γίνει σταδιακά αναλογα με τις πωλήσεις 

κατοικιών.  Το σύνολο των κατοικιών θα αυξομειώνεται ανάλογα με την 
ζήτηση. 

Στην κατασκευή θα υπάρχουν τρία διαφορετικά ήδη (διαμερίσματα 55 τμ, 
μεζονέτες 80 τμ και 90τμ ή 100 τμ) με σκοπό να καλύψουμε όλες τις 
πιθανές ανάγκες ενός αγοραστή.   

  Η κατασκευή των κτιρίων θα ανταποκρίνεται λειτουργικά και αισθητικά στις 
απαιτήσεις της σύγχρονης Αρχιτεκτονικής και των σύγχρονων τρόπων 
Δόμησης. 
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Προφίλ Εταιρίας  

  Εταιρίες Συμφερόντων οικογένειας Τσιγαριδη 
 

 

 

     

         
  

         
 

 

 

TEP 

100% 

DOMIKI 100% Gi&KATASKEYI 40% 

LED  60% 
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 Οικόπεδο-κατασκευή 

  

 

 

 

 

 
 

 
Οι χώροι πρασίνου θα δημιουργηθούν με ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑ και υψηλό ή 

χαμηλό πράσινο( θάμνοι) . 

 

Δ) ΟΙ ΜΕΖΟΝΕΤΕΣ-Διαμερίσματα 

Στο συγκρότημα, θα κατασκευαστούν  μεζονέτες  και διαμερίσματα εκ των 

οποίων οι μεζονέτες  θα έχουν επιφάνεια 70 τμ ή 80 τμ και 100τμ. 

Μεζονέτα 100 μ   πρώτος όροφος 50 τμ + ημιισογειο 50 τμ περιπου 

Μεζονέτα 80 μ       δεύτερος όροφος 50 τμ + σοφίτα 30 τμ περιπου 

Διαμερίσματα- 50-55 τμ . 

 

 

 

ΑΚΟΛΟΥΘΟΥΝ ΚΑΤΟΨΕΙΣ-ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΟ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΟΨΕΙΣ ΚΑΙ 

ΤΟΜΕΣ ΣΧΕΔΙΩΝ 
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