ΕΙΣΑΓΩΓΉ

✓ Η ECO WORKS

M. I.K.E. ιδρύθηκε το 2017 αλλά προϋπήρχε με την μορφή της ατομικής

επιχείρησης στο όνομα και την διοίκηση του σημερινού μοναδικού εταίρου της και διαχειριστή της
κ. Lena Sali. Δραστηριοποιείται στο χώρο της μελέτης, διοίκησης κατασκευής και συντήρησης
έργων πρασίνου, αρδεύσεων και χωματουργικών εργασιών με παράλληλη διαχείριση των
αποβλήτων Οι μελέτες εκπονούνται στα γραφεία της Εταιρείας από επιστήμονες και εργατοτεχνικό
προσωπικό με άριστη τεχνική κατάρτιση, τεχνογνωσία και εκτεταμένη εμπειρία στον τομέα της
εκπόνησης μελετών και κατασκευών, με την υποστήριξη ενός ολοκληρωμένου προγράμματος
ηλεκτρονικών υπολογιστών στους τομείς μελετών και σχεδίασης.
✓ Η Εταιρεία στοχεύει πάντοτε στην αρμονική συνεργασία των πελατών της, των συμβούλων
τεχνικών της και των ειδικών συνεργατών με μοναδική επιδίωξη την αρτιότητα και επιτυχία των
εκτελούμενων έργων.
✓ Αρχή της εταιρείας αποτελεί η πεποίθηση ότι η οικονομική της ανάπτυξη οφείλει να συντελείται
ταυτόχρονα με την ανάπτυξη της οργάνωσης και της υποδομής της με τρόπο σταθερό,
ισορροπημένο και παραγωγικό. Επενδύουμε στην αναβάθμιση του ανθρώπινου δυναμικού και των
στελεχών μας, στην ανάπτυξη και εφαρμογή σύγχρονων μεθόδων οργάνωσης και εργαλείων
υλοποίησης του έργου μας.

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ECO WORKS M.I.K.E.
✓ Η ECO WORKS M.I.K.E.. δραστηριοποιείται στον ιδιωτικό και τον ευρύτερο δημόσιο τομέα και
ΟΤΑ. Το πεδίο άσκησης της δραστηριότητάς της αφορά κυρίως έργα πρασίνου και άρδευσης
πρασίνου, έργα διαμόρφωσης περιβάλλοντος χώρου είτε με χωματουργικές εργασίες εκσκαφές ή
κατεδαφίσεις, καθώς και έργα διαμόρφωσης οικολογικού περιβάλλοντος. Το επιστημονικό και
εργατοτεχνικό προσωπικό μας είναι έμπειρο και εξειδικεύεται διαρκώς στις απαιτήσεις των έργων
αυτών των κατηγοριών με εμπειρία 10 ετών.
✓ Οι δραστηριότητες της ECO WORKS M.I.K.E.καλύπτουν ολόκληρη τη γεωγραφική επικράτεια της
χώρας

και

περιλαμβάνουν

την

εκπόνηση

μελετών

τεχνοοικονομικών,

τοπογραφικών,

εδαφοτεχνικών, αρχιτεκτονικών, χωροταξικών, περιβαλλοντικών, κ.ά, και την επίβλεψη εκτέλεσης
και διεύθυνση κατασκευής έργων.
✓ Πρωταρχικό μας στόχο αποτελεί η ολοκλήρωση των έργων που αναλαμβάνουμε στα πλαίσια των
χρονικών και ποιοτικών απαιτήσεων στις οποίες δεσμευόμαστε.
✓ Χαρακτηριστικά παραδείγματα τέτοιων έργων αποτελούν τα έργα της Περιφέρειας που έχουμε
αναλάβει , συμμετοχή μας σε Ολυμπιακά έργα, στους αυτοκινητοδρόμους ΠΑΘΕ και ΟΛΥΜΠΙΑ
ΟΔΌ, Μεσολόγγι κλπ που γεωγραφικά διασπείρονται σε όλα τα σημεία της Ελλάδας, από το πιο
κεντρικό έως το πιο απομακρυσμένο.
✓ Η ECO WORKS

M.I.K.E.κατά την παροχή των υπηρεσιών της αξιοποιεί την εσωτερική της

οργάνωση και υποδομή σε θέματα σχεδιασμού, μελέτης και προγραμματισμού, διοίκησης και
κατασκευής έργου, συνδυάζοντας το τελικό

της προϊόν με τις τεχνικές υπηρεσίες συμβούλων γεωπόνων, μηχανικών και όποια άλλη ειδικότητα
απαιτείται.. Η ECO WORKS M.I.K.E.εφαρμόζει διαδικασίες που επιτρέπουν τη βέλτιστη σχεδίαση
και
προσαρμογή των υπηρεσιών της στις ιδιαίτερες απαιτήσεις των έργων που αναλαμβάνει.

ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ECO WORKS M.I.K.E.

➔ Πλήρης και ολοκληρωμένη μελέτη
Σχεδιασμός

➔ Κατάρτιση προϋπολογισμού

και

➔ Χρονικός προγραμματισμός

Μελέτη

Προγραμματισμός,
Διοίκηση έργου,

➔ Συνεχής υποστήριξη κατά την εκτέλεση

➔ Προγραμματισμός (χρονικός, υλικών, πηγών, κ.λ.π.) μέσω
συστημάτων λογισμικού ηλεκτρονικού υπολογιστή
➔ Οργάνωση εργοταξίου και εργασιών

Μελέτη κατασκευή,

Συντήρηση έργων &

➔ Οργάνωση, Υλοποίηση και Διοίκηση Κατασκευής
➔ Επίβλεψη Εργασιών.
➔ Εγγύηση ποιότητας κατασκευής
➔ Συντήρηση έργων και εγκαταστάσεων

εγκαταστάσεων.

σ

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΈΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ

Στα 10 χρόνια παρουσία της στον χώρο της διαμόρφωσης περιβάλλοντος, στο πράσινο ή σε έργα
χωματουργικά είτε ως ατομική είτε ως εταιρεία Ι.Κ.Ε η ECO WORKS M.I.K.E.. έχει συνεργαστεί με
πολλές εταιρείες όπως «ΓΕΚ SERVICES A.E.”, “J. & P. ΑΒΑΞ Α.Ε.» «ΓΕΩΡΥΘΜΙΚΗ ΑΤΕ» κλπ οι
οποίες δραστηριοποιούνται στον χώρο. της κατασκευής έργων ιδιωτικού και δημόσιου τομέα καθώς
και έργων συγχρηματοδοτούμενων από τη Ευρωπαϊκή Ένωση αναλαμβάνοντας την εκσκαφή , την
άρδευση ή την φύτευση πρασινου ή και την συντήρηση του περιβάλλοντος χώρου στο πράσινο.
H μέχρι σήμερα πορεία της εταιρείας, η ποικιλία των έργων που αναλαμβάνει
αλλά και η εμπειρία των στελεχών της και των διοικούντων, την καθιστά ιδιαίτερα ανταγωνιστική και
αποτελεσματική όπως προκύπτει και από τα οικονομικά στοιχεία της εταιρείας.

Στόχος αυτών των συνεργασιών είναι η δημιουργία και αξιοποίηση των συνεργιών που υπάρχουν από
τη συμπληρωματική φύση των δραστηριοτήτων και των υπηρεσιών των εταιρειών.

ΥΠΟΔΟΜΗ
Η τεχνική και ηλεκτρονική υποδομή της εταιρείας περιλαμβάνει –

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ
Αυτοκίνητα φορτηγα
Σπαστήρες
Εργαλεια σήμανσης των εργων
Ειδικές στολές του προσωπικού
Κλπ εξοπλισμό ανάλογα με το έργο που αναλαμβάνει.

Δίκτυο ηλεκτρονικών υπολογιστών
Προηγμένο σύστημα ηλεκτρονικών υπολογιστών σε δίκτυο το οποίο υποστηρίζεται από τον αναγκαίο
περιφερειακό εξοπλισμό.

Λογισμικό περιβάλλον

Λογισμικό που καλύπτει τις ανάγκες σχεδιασμού και μελέτης, και τις απαιτήσεις προγραμματισμού,
διοίκησης και κατασκευής έργου.

Γλώσσες εργασίας
Ελληνικά, Αλβανικα, Αγγλικά, Γαλλικά,

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΛΙΣΤΑ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ

Α/Α

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ

ΚΥΡΙΟΣ
ΕΡΓΟΥ

ΤΟΥ

ΕΤΟΣ

ΠΟΣΟΣΤΟ
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

1.

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ
ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΟΛΥΜΠΙΑ
ΟΔΟ ΥΨΟΣ ΑΚΡΑΤΑΣ

J.& P.-ΑΒΑΞ ΑΕ

2017

100

2

ΦΥΤΕΥΣΗ
2600
ΔΕΝΔΡΩΝ
ΚΛΑΔΕΜΑ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ
ΑΤΤΙΚΗΣ

2017

100

ΦΥΤΕΥΣΗ 9000 ΦΥΤΩΝ ΚΑΙ
ΔΕΝΔΡΩΝ ΣΤΗΝ ΝΕΑ ΟΔΟ

ΓΕΚ SERVICES
AE

2017

100

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΝΕΑΣ
ΟΔΟΥ – ΠΑΘΕ

ΓΕΚ SERVICES
AE

2017

100

ΦΥΤΕΥΣΗ 6000 ΔΕΝΔΡΩΝ &
ΜΗΝΙΑΙΙΑ
ΣΥΜΤΗΡΗΣΗ
ΠΡΑΣΙΝΟΥ
&
ΑΡΔΕΥΤΙΚΟΥ
ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ « 10 ΣΧΟΛΙΚΩΝ
ΜΟΝΑΔΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ
ΑΤΤΙΚΗΣ ΜΕ ΣΔΙΤ»

J.& P.-ΑΒΑΞ ΑΕ

2016

100

ΦΥΤΕΥΣΗ 3000 ΔΕΝΔΡΩΝ ΣΤΟ
ΚΕΣ ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ

J.& P.-ΑΒΑΞ ΑΕ

2016

100

.

.

ΦΥΤΕΥΣΗ 560 ΔΕΝΔΡΩΝ

ΔΗΜΟΣ
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ

2016

100

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ
ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΟΥ
ΚΑΝΑΛΙΟΥ
ΣΤΟΝ ΑΥΤΟΚ/ΜΟ ΠΑΘΕ ΣΤΟ
ΤΜΗΜΑ ΡΙΤΣΩΝΑ-ΘΗΒΑ

ΓΕΚ SERVICES
AE

2015

100

ΑΠΟΨΙΛΩΣΗ
-ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ
ΟΙΚΟΠΕΔΩΝ
ΓΙΑ
ΛΟΓΟΥΣ
ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ
ΜΑΝΔΡΑΣ

ΔΗΜΟΣ
ΜΑΝΔΡΑΣ

2015

100

ΦΥΤΕΥΣΗ 1000 ΔΕΝΔΡΩΝ –
ΑΠΟΨΙΛΩΣΗ
–ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΡΑΣΙΝΟΥ

ΔΗΜΟΣ
ΠΑΠΑΓΟΥΧΟΛΑΡΓΟΥ

2014

100

ΦΥΤΕΥΣΗ
–ΑΠΟΨΙΛΩΣΗ
ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ-ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
ΠΡΑΣΙΝΟΥ

–

ΔΗΜΟΣ
ΠΑΠΑΓΟΥΧΟΛΑΡΓΟΥ

2013

100

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΣΤΟΝ
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΔΡΟΜΟ
ΠΑΘΕ
ΤΜΗΜΑ ΑΠΟ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ
ΕΩΣ ΣΚΑΡΦΙΑ

ΚΕΝΤΡΙΚΗ
ΟΔΟΣ

2010

100

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΣΤΟΝ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΑ
ΧΩΡΟ
ΚΑΠΝΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ
«ΠΑΠΑΣΤΡΑΤΟΣ ΑΒΕΣ»

ΓΕΝΙΚΗ
ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΠΕ

2009

100

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΣΤΟΝ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΑ ΧΩΡΟ ΤΟΥ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΜΕΓΑΡΟΥ ΟΤΕ

ΓΕΝΙΚΗ
ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΠΕ

2009

100

ΕΡΓΟ
ΜΑΛΙΑΚΟΣ
ΚΛΕΙΔΙ
ΗΜΑΘΙΑΣ
ΦΥΤΕΥΣΗ 15.000
ΦΥΤΆ

J.& P.-ΑΒΑΞ ΑΕ

2009

100

.

.

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΔΟΣΗ

• Ο κ. LENA SALI ξεκίνησε τη δραστηριότητά του το 1996 και από τότε αναπτύχθηκε σε μια εταιρεία
με διαφοροποιημένο προφίλ πελατών του ευρύτερου δημοσίου και ιδιωτικού τομέα στην Ελλάδα.
• Η οικονομική και επιχειρηματική της απόδοση παρουσιάζουν μια έντονη αναπτυξιακή τάση στις
πραγματοποιηθείσες πωλήσεις παροχής υπηρεσιών με τα κέρδη της η Εταιρεία αναπτύσσει και
αναβαθμίζει την υποδομή της σε εξοπλισμό και εξειδικευμένο ανθρώπινο δυναμικό, πράγμα που της
επιτρέπει με ασφάλεια την συνεχιζόμενη εξέλιξή της.
• Η παρουσία πλέον της εταιρείας ECO WORKS M.I.K.E. με την εμπειρία των 20 και πλέον ετών
των στελεχών της, αφού απασχολεί κατά μέσο όρο 20-25 άτομα σε ετήσια βάση, την έχουν
καθιερώσει στον χώρο της διαμόρφωσης και συντήρησης πρασίνου.

