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Αγαπητοί Φίλοι,

Μετά από ένα δύσκολο 2020, μόλις αφήσαμε πίσω μας ένα δυσκολότερο 2021 με τα σοβαρά προβλήματα που 

κουβάλησε μαζί της η πανδημία του κορωνοϊού που δεν λέει ακόμη να μας αφήσει σε ησυχία.  Η τελευταία τριμη-

νία του χρόνου έφερε μαζί της και την μετάλλαξη Όμικρον, μια άκρως μεταδοτική μετάλλαξη του κορωνοϊού που 

εκτόξευσε τα κρούσματα τόσο στην χώρα μας αλλά και σε όλο τον υπόλοιπο πλανήτη.  Εύχομαι το 2022 να 

σημάνει επιτέλους το τέλος της πανδημίας και να είναι μια χρονιά γεμάτη με ελπίδα, αισιοδοξία και υγεία.

Οι αρνητικές επιπτώσεις του κορωνοϊού επηρέασαν, δυστυχώς, τόσο την προσωπική, όσο και την επαγγελματική μας ζωή, επιτείνοντας την αβεβαιότητα που κυριαρ-

χούσε σε όλους τους κλάδους της οικονομίας.  Ο δικός μας τομέας, αυτός της οικοδομικής βιομηχανίας και του κλάδου των ακινήτων, συνεχίζει να υποφέρει από τις 

ψηλές τιμές και σοβαρές ελλείψεις στα περισσότερα οικοδομικά υλικά, σπρώχνοντας σε περαιτέρω αύξηση του κατασκευαστικού κόστους και κατ’ επέκταση του 

κόστους αγοράς ακινήτων.  

Σε εταιρικό επίπεδο, η ΑΤΛΑΣ ΠΑΝΤΟΥ έχει αποπερατώσει και παραδώσει με επιτυχία το Limassol DelMar, την 2η φάση του έργου Biogena στην Λεμεσό και έχει προχωρή-

σει και στην έμπρακτη συμπλήρωση των εργασιών του πύργου 23 ορόφων Sky Tower στην Λεμεσό.  Παράλληλα, έχει καταφέρει να αναλάβει την ανέγερση της νέας 

υπεραγοράς Lidl στον Άγιο Αθανάσιο Λεμεσού και τα νέα αντιπλημμυρικά έργα (Συμβόλαιο F8) στο κέντρο της Λεμεσού.

Αξιόλογο γεγονός στη τριμηνία είναι και η συμπερίληψη της ΑΤΛΑΣ ΠΑΝΤΟΥ στις 5 εταιρείες φιναλίστ στα IΝ Business Awards 2021 στην κατηγορία ‘Ανάπτυξη γης/ Κατα-

σκευές’.  Η υποψηφιότητα μας έχει ανακοινωθεί επίσημα στο περιοδικό IN Business, τεύχος Δεκεμβρίου το οποίο κυκλοφόρησε την Κυριακή 5 Δεκεμβρίου, γεγονός το 

οποίο σήμανε και την έναρξη της ψηφοφορίας η οποία θα διαρκέσει μέχρι τις 28 Φεβρουαρίου 2022.  Η διάκριση αυτή αναμφίβολα είναι εξαιρετικά τιμητική για την 

εταιρεία μας αλλά και έμμεση αναγνώριση στο σημαντικό έργο που επιτελεί στα κατασκευαστικά δρόμενα του τόπου για δεκαετίες. 

 Ένα μεγάλο ευχαριστώ σε όλους τους πελάτες, συνεργάτες, και προσωπικό που συνέβαλαν στην αξιέπαινη αυτή πορεία.

Θέλω να ευχηθώ καλή χρονιά 2022 σε όλους με προσωπικές, οικογενειακές και επαγγελματικές επιτυχίες και με υγεία πάνω από όλα. 

Μάριος Λ. Ποντίκης 
Chief Executive Officer
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ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑ IN BUSINESS AWARDS 2021
Η ΑΤΛΑΣ ΠΑΝΤΟΥ είναι υποψήφια μαζί με 4 άλλες εταιρείες στα φετινά IΝ Business Awards στην κατηγορία ‘Ανάπτυξη 
γης/ Κατασκευές’. Η υποψηφιότητα μας έχει ανακοινωθεί επίσημα στο περιοδικό InBusiness, τεύχος Δεκεμβρίου το 
οποίο κυκλοφόρησε την Κυριακή 5 Δεκεμβρίου. Η υποψηφιότητα αυτή προέκυψε από ψηφοφορία της Επιτροπής 
Αξιολόγησης των ΙN Βusiness Awards. Η Επιτροπή αποτελείται από προσωπικότητες οργανισμών και συνδέσμων του 
επιχειρηματικού και ευρύτερου κοινωνικοοικονομικού χώρου (π.χ. ΕΒΕ Αμμοχώστου, Λεμεσού και Λευκωσίας, ΟΕΒ, 
ΠΑΣΥΞΕ, διάφορα πανεπιστήμια όπως το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου και το Πανεπιστήμιο Κύπρου, IMH κ.τ.λ.).  

Η ψηφοφορία για την ανάδειξη του βραβευθέντα της κάθε κατηγορίας έχει αρχίσει από την Κυριακή 5/12/21, με τον 
βραβευθέντα της κάθε κατηγορίας να ανακοινώνεται σε εκδήλωση που θα οργανώσει το περιοδικό IN Business μέσα 
στο 2022. Οι τελικοί βραβευθέντες θα προκύψουν μέσα από τη ψηφοφορία κοινού και Επιτροπής με ποσοστό βαρύτη-
τας 50% - 50%. Η ψηφοφορία κοινού θα διαρκέσει μέχρι τις 28 Φεβρουαρίου 2022. 
Η υποστήριξη εσάς, φίλων, γνωστών και συγγενών είναι πολύ σημαντική. Ποιο κάτω σας σημειώνω τους 4 τρόπους 
που μπορείτε να ψηφίσετε:

1. Μέσω ειδικής ιστοσελίδας (χωρίς καμία χρέωση, είναι δωρεάν) το link της οποίας είναι: https://www.inbawards.com/voting . Αφού μπείτε στην ιστοσελίδα αυτή 
 βρείτε την κατηγορία Ανάπτυξη γης/ Κατασκευές και ψηφίστε την εταιρεία μας. Δεν χρειάζεται να ψηφίσετε και σε άλλες κατηγορίες για να θεωρηθεί έγκυρη η ψήφος 
 σας. Επίσης, πρόσβαση στην ιστοσελίδα της ψηφοφορίας μπορείτε να αποκτήσετε κάνοντας κλικ στο σχετικό banner των IN Business Αwards στην ιστοσελίδα του 
 www.inbusinessnews.com και στην συνέχεια ακολουθώντας το link θα σας πάρει στη σχετική σελίδα ηλεκτρονικής ψηφοφορίας (προσοχή γιατί έγκυρη ψηφοφορία 
 θεωρείται μόνο η πρώτη ολοκληρωμένη ψηφοφορία ανά IP address) 
2. Με sms στο 5511 γράφοντας IB9(κενό)01. Μπορείτε να ψηφίσετε μόνο 1 φορά από κάθε αριθμό τηλεφώνου. Η χρέωση είναι €1.02/sms.
3. Τηλεφωνικώς στο 90031709. Στη συνέχεια το μήνυμα στον τηλεφωνητή θα σας καθοδηγήσει για το πώς θα ψηφίσετε. Μπορείτε να ψηφίσετε μόνο 1 φορά από κάθε 
 αριθμό τηλεφώνου. Χρέωση €1.02 από σταθερό και €1.10 από κινητό.
4. Με ψηφοδέλτιο το οποίο μπορείτε να βρείτε στα τεύχη ΙΝ Βusiness Δεκεμβρίου 2021 και Ιανουαρίου 2022 (το ταχυδρομικό τέλος είναι προπληρωμένο). Αν ψηφίσετε σε 
 κάποιες, αλλά όχι σε όλες τις κατηγορίες, το δελτίο θα συνεχίσει να θεωρείται έγκυρο. Δικαιούστε μόνο μια ψήφο ανά κατηγορία.

 Σας ευχαριστούμε για την έμπρακτη στήριξη σας.
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ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΕΝΑ ΕΡΓΑ
Harmony Residence, Λεμεσός
Περιγραφή έργου: Ένα συγκρότημα 18 μοντέρνων διαμερισμάτων, 1, 2 ή 3 υπνοδωματίων, 
ειδικά σχεδιασμένο για να καλύπτει τις ανάγκες των ιδιοκτητών, που εκτιμούν την ανώτερη 
ποιότητα ζωής και τις καθημερινές ανέσεις. Τα διαμερίσματα χωρίζονται σε δύο ξεχωριστά 
κτήρια. Το κτήριο Α’ περιλαμβάνει 8 διαμερίσματα σε 2 ορόφους ενώ το κτήριο Β’ έχει 3 
ορόφους. Στους 2 πρώτους ορόφους του κτηρίου Β’ βρίσκονται 8 διαμερίσματα, ενώ στον 
τελευταίο δεσπόζουν 2 ρετιρέ με 3 υπνοδωμάτια και roof gardens. Το Harmony Residence 
βρίσκεται στη συμβολή των οδών Αγίας Φυλάξεως και Σπύρου Κυπριανού (Λεωφόρος Μακε-
δονίας), στην περιοχή του Κάψαλου. 

Η ανάπτυξη του έργου έγινε για λογαριασμό της D. Sykopetrides Ltd.
Αρχιτέκτονες: Elias Andronicou & Associates.
QS: A.Y. Toumazis Quantity Surveyors L.L.C.
Ηλεκτρομηχανολογικοί Σύμβουλοι: Prime Design Consulting Engineers Ltd και M & Z Zindilis 
& Associates.
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ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΕΝΑ ΕΡΓΑ

Περιγραφή έργου: Κατασκευή 2όροφου μικροβιολογικού MEDO B στις 

εγκαταστάσεις της Medochemie στην Λεμεσό. Ο βασικός σκελετός του 

κτιρίου είναι μεταλλική κατασκευή εκτός από τα κλιμακοστάσια που είναι από 

εμφανές μπετόν. Τα τελειώματα στις όψεις του κτιρίου είναι συνδυασμός 

εμφανές μπετόν και alucobond.  Οι εργασίες περιλάμβάνουν επίσης και 

κατασκευή ισογείου χώρου στάθμευσης.   

Η ανάπτυξη του έργου έγινε για λογαριασμό της Medochemie Ltd.

Αρχιτέκτονες: Akis Charalambous Architects

QS: A.Y. Toumazis Quantity Surveyors L.L.C.

Ηλεκτρομηχανολογικοί Σύμβουλοι:  Hiteco Engineering Ltd

Μικροβιολογικό MEDO B  - Medochemie, Λεμεσός
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ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΕΝΑ ΕΡΓΑ
Ιδιωτική κατοικία στην περιοχή Πανειώτης στο χωριό Γερμασόγεια

Περιγραφή έργου: Μια μοναδική, πολυτελής έπαυλη των 1.200 τ.μ. σε οικόπεδο 
2.900 τ.μ., 6 υπνοδωματίων μοιρασμένων αρμονικά στο υπόγειο, το ισόγειο και 
πρώτο όροφο, με υπέροχη θέα σε θάλασσα και βουνό. Διακοσμημένη με βασι-
κό συστατικό το ξύλο, τη πέτρα και εμπλουτισμένη με την τελευταία λέξη της 
τεχνολογίας η έπαυλη, που είναι έτσι σχεδιασμένη ώστε να δένει με το περιβάλ-
λον στο οποίο βρίσκεται, περιλαμβάνει ιδιωτική πισίνα, ασανσέρ, γυμναστήριο, 
κελάρι κρασιών, χώρο ΒΒQ, ιδιωτικό δρόμο που οδηγεί στο σπίτι και εκτεταμένες 
εργασίες διαμόρφωσης εξωτερικών χώρων. 

Αρχιτέκτονες και ηλεκτρονομηχανολογικοί σύμβουλοι: Vakis Associates 
Architects & Designers.
QS: A.G. Athanasiou
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ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΕΝΑ ΕΡΓΑ
BIOGENΑ – ΦΑΣΗ B’ – ΝΕΟ R&D, Λεμεσός
Περιγραφή έργου: Οι εργασίες του έργου περιλάμβαναν την κατεδάφιση 
κομματιού υφιστάμενου κτηρίου και κατασκευή νέων εγκαταστάσεων. 
Οι νέες αυτές εγκαταστάσεις περιλαμβάνουν καινούργια γραφεία και 
εργαστήρια. Στις εργασίες του έργου περιλαμβάνονταν και διάφορες 
εξωτερικές εργασίες όπως η κατασκευή δρόμων και χώρων στάθμευσης. 

Η ανάπτυξη του έργου έγινε για λογαριασμό της Medochemie Ltd.
Αρχιτέκτονες: Akis Charalambous Architects
QS: A.Y. Toumazis Quantity Surveyors L.L.C.
Ηλεκτρομηχανολογικοί Σύμβουλοι: Hiteco Engineering Ltd
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ΕΡΓΑ ΣΕ ΕΞΕΛΙΞΗ
Limassol Del Mar, Λεμεσός
Ημερομηνία έναρξης: Μάρτιος 2018
Περιγραφή έργου: Σε λιγότερο από 25 μ. από την παραλία έχει ξεκινήσει η κατασκευή του εν 
λόγω έργου, σε οικόπεδο 34,000 τ.μ. με τη νότια πλευρά του να προσφέρει 170 μέτρα απρόσκο-
πτη θέα στη θάλασσα. Εμπνευσμένο από τα απαλά και καμπύλα κύματα της Μεσογείου στο 
νότιο μέρος και από τους χαμηλούς λόφους στο βόρειο, οι μοναδικές ημιτονοειδείς καμπύλες 
του έργου εκδηλώνονται και στο κέντρο του αλλά και στους ορόφους με τους κυρτούς τοίχους 
δημιουργώντας ένα ξεχωριστό γλυπτό περίπου 40.000 τ.μ. Με ξεκάθαρη επιρροή τη ναυτική 
αρχιτεκτονική, το κτήριο αντικατοπτρίζει ένα μεγάλο κρουαζιερόπλοιο, με τους εξωτερικούς 
κήπους της κορυφής να στέκονται σαν τη γέφυρα και τον σταθμό διοίκησης. Η πρώτη φάση 
της κατασκευής περιλαμβάνει την παράδοση των πρώτων δυο πύργων (Α και Β) , 13 και 18 
ορόφων αντίστοιχα. Η δεύτερη φάση περιλαμβάνει την παράδοση των διαμερισμάτων του 
«Signature Collection», δηλαδή του ανατολικού πύργου των 28 ορόφων. 

Προχωρώντας σταθερά προς την παράδοση του έργου οι εργασίες που αφορούν τους 
πύργους της πρώτης φάσης και τις εξωτερικές εργασίες τους, έχουν εδώ και καιρό ολοκληρωθεί 
και παραδοθεί. 

Αναφορικά με τη δεύτερη φάση, οι εργασίες που αφορούν τον πύργο έχουν ολοκληρωθεί και 
παραδοθεί. Τώρα οι εργασίες συγκεντρώνονται στην συμπλήρωση των εξωτερικών εργασιών.

Developers: Cypeir Properties Ltd (a partnership between Leptos Group and D. Zavos Group).
Aρχιτέκτονες: Benoy και UDS Architects Antoniades & Eleftheriou.
Ηλεκτρομηχανολογικοί Σύμβουλοι: Unemec.
Q.S.: Christoforides Makris & Partners Ltd.
Εργολάβος: AMIC Contractors (Joint venture between Atlas Pantou Co Ltd (leader), Man 
Enterprise, ICM Group, CMB Societa Cooperativa).

ΤΕΥΧΟΣ 10 / ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2021 - ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2021 



8

ΕΡΓΑ ΣΕ ΕΞΕΛΙΞΗ
Sky Tower, Λεμεσός

Ημερομηνία έναρξης: Οκτώβριος 2018
Περιγραφή έργου: Πολυτελή διαμερίσματα υψηλών προδιαγραφών σε πύργο 23 ορόφων με 
ξενοδοχειακές ανέσεις ο οποίος αναπτύσσεται με τις τελευταίες τάσεις αρχιτεκτονικής και σχεδι-
ασμού. Σε απόσταση μόλις 300 μέτρων από την θάλασσα, οι ιδιοκτήτες των διαμερισμάτων 
μπορούν να απολαύσουν τις ανέσεις των εγκαταστάσεων που μεταξύ άλλων περιλαμβάνουν 
την απίστευτη πανοραμική θέα της θάλασσας, στιγμές χαλάρωσης στο σπα, κοινή εξωτερική 
πισίνα, θερμαινόμενη εσωτερική πισίνα, γυμναστήριο, γήπεδο τένις, τους καταπράσινους 
κήπους που περιβάλλουν τον πύργο και άνετο υπόγειο χώρο στάθμευσης. To Sky Tower 
συνδυάζεται αρμονικά με το αστικό τοπίο της τουριστικής περιοχής της Λεμεσού χάρη στον 
υπέροχο σχεδιασμό του από ένα από τα κορυφαία αρχιτεκτονικά γραφεία του Λονδίνου. Αυτό 
το έργο πρόκληση των 23 ορόφων θα έχει επένδυση αλουμινίου σε όλο του το εξωτερικό. Το 
αξιοσημείωτο της κατασκευής αυτής είναι ότι οι πλάκες των ορόφων, σε αντίθεση με τις 
συμβατικές, είναι post- tensioned. Οι post- tensioned πλάκες είναι κατασκευασμένες με τρόπο 
ώστε να παρέχουν ενεργή ενίσχυση, κάνοντας τα δομικά σημεία του κτηρίου ακόμη πιο αποτε-
λεσματικά από άποψη σταθερότητας αλλά και οικονομίας στα οικοδομικά υλικά. 
Η έμπρακτη συμπλήρωση των εργασιών του έργου έγινε τέλος Δεκεμβρίου 2021.

Η ανάπτυξη του έργου γίνεται για λογαριασμό της Prime Property Group.
Αρχιτέκτονες: UHA London and Panos Panayiotou & Associates, PPA.
QS: PMI (Project Management International).
Ηλεκτρομηχανολογικοί Σύμβουλοι: Alexis S Stavrou & Associates.
Εργολάβος: Joint Venture μεταξύ των εταιρειών Atlas Pantou Co Ltd και Man Enterprise 
(Atlas Pantou – Man JV).
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ΕΡΓΑ ΣΕ ΕΞΕΛΙΞΗ
Ημερομηνία έναρξης: Δεκέμβριος 2019
Περιγραφή έργου: Πολυτελή διαμερίσματα υψηλών προδιαγραφών σε πύργο 23 ορόφων με 
ξενοδοχειακές ανέσεις, ο οποίος αναπτύσσεται στον παραλιακό δρόμο Παρεκκλησιάς, μιας από 
της πιο περίβλεπτες περιοχές της Λεμεσού. Αυτό το μοναδικό έργο αποτελείται από μόνο 17 πολυ-
τελή διαμερίσματα και ένα υπερπολυτελές 5όροφο ρετιρέ. Το ισόγειο θα αποτελείται από μια μεγάλη 
πλατεία που θα οδηγεί σε ένα γκουρμέ εστιατόριο, spa με σάουνα, χαμάμ, ατμόλουτρο και αίθου-
σες μασάζ, πισίνα, σαλόνι πούρων με μπαρ, κάβα, διάφορες μπουτίκ και χώρο στάθμευσης. Το 
ισόγειο θα περιλαμβάνει επίσης χώρους στάθμευσης για τους ιδιοκτήτες των διαμερισμάτων και 
τους επισκέπτες του συγκροτήματος. Στον 1ο και 2ο όροφο θα βρίσκεται η αίθουσα υποδοχής και 
ο προθάλαμος του πύργου. Στα περίπου 8,000μ2 γης του συγκροτήματος θα υπάρχει μια πισίνα 
μισού Ολυμπιακού μεγέθους (25x10m) με μπαρ, γήπεδο τένις, πάρκο και παιδική χαρά. Οι χώροι 
του έργου περικλείονται με περίφραξη και κάμερες ασφαλείας 24ωρης παρακολούθησης.

Το υπόλοιπο κτίριο αποτελείται από τα ακόλουθα:
• 3ος και 4ος όροφος: διαμερίσματα
• 5ος όροφος: γυμναστήριο και σάουνα
• 6ος όροφος: εσωτερική θερμαινόμενη πισίνα ρωμαϊκού τύπου και αίθουσες αναψυχής
• 7ος μέχρι 12ος όροφο: διαμερίσματα
• 13ος όροφος: Sky Garden που είναι κομμάτι του εστιατορίου στον επόμενο όροφο
• 14ος όροφος: Εστιατόριο υψηλών προδιαγραφών με ιδιωτικό ανελκυστήρα και χώρους 
     στάθμευσης στο ισόγειο
• 15ος μέχρι 18ος όροφο: διαμερίσματα
• 19ος μέχρι 23ος όροφος: 5οροφο υπερπολυτελές ρετιρέ διαμέρισμα με ιδιωτικό ανελκυστήρα και πισίνα.

Σχετικά με την πρόοδο των εργασιών, οι χωματουργικές εργασίες, οι εργασίες θεμελίωσης, ο 
σκελετός και οι κολώνες του κυρίως κτιρίου έχουν ολοκληρωθεί. Οι εργασίες τοιχοποιίας και επιχρι-
σμάτων έχουν επίσης ολοκληρωθεί μέχρι τον 20ο όροφο. Όσων αφορά τις εξωτερικές εργασίες 
και τις επί μέρους κατασκευές συμπεριλαμβανομένου και της πλάκας του χώρου στάθμευσης, οι 
κατασκευαστικές εργασίες έχουν ολοκληρωθεί και προχωρούν οι εργασίες τελειωμάτων. 

Η ανάπτυξη του έργου γίνεται για λογαριασμό της Maserdo Ltd.
Αρχιτέκτονες: Photiou Architects  | QS: A. Demetriades & Partners L.L.C.
Ηλεκτρομηχανολογικοί Σύμβουλοι: Primedesign Consulting Engineers Ltd  

Ararat Grand Residences, Λεμεσός
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ΕΡΓΑ ΣΕ ΕΞΕΛΙΞΗ
Ιδιωτική κατοικία στη περιοχή Παπάς, Λεμεσός

Ημερομηνία έναρξης: Σεπτέμβριος 2018
Περιγραφή έργου: Πολυτελής βίλα 800 τ.μ. στην πανέμορφη περιοχή Παπάς στη Λεμεσό. Μια 
μεταλλική κατασκευή 5 υπνοδωματίων με υπόγειο, ισόγειο και δύο ορόφους. To Roof garden, 
η πισίνα, το γυμναστήριο και το playroom ολοκληρώνουν αυτή τη μοναδική βίλα. Προχωρώ-
ντας προς την ολοκλήρωση του έργου, οι εργασίες στο εξωτερικό του κτιρίου σε όλους τους 
ορόφους έχουν ολοκληρωθεί. Επίσης έχουν ολοκληρωθεί οι εργασίες τελειωμάτων σε 
οροφή, 1ο και 2ο όροφο. Τώρα οι εργασίες συγκεντρώνονται στις εργασίες τελειωμάτων 
(τοποθέτηση πατωμάτων και αλουμινίων, ξυλουργικές εργασίες και τοποθέτηση ειδών 
υγιεινής) σε ισόγειο και υπόγειο όροφο οι οποίες είναι κοντά στην ολοκλήρωση τους. 
Κοντά στην ολοκλήρωση τους είναι επίσης και οι εξωτερικές εργασίες του έργου. 

Αρχιτέκτονες: M.E. Archteco Ltd.
QS: P.N. Marinos Consulting L.L.C.
Ηλεκτρομηχανολογικοί Σύμβουλοι: Nicolas E. Aristodemou M&E Engineering Consultants.
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Ημερομηνία έναρξης: Δεκέμβριος 2019
Περιγραφή έργου: 6όροφο συγκρότημα 8 πολυτελών διαμερισμάτων στην προνομιούχα 
περιοχή της Ακρόπολης στην Λευκωσία. Οι ιδιοκτήτες των διαμερισμάτων θα απολαμβά-
νουν την δική τους ιδιωτική πισίνα η οποία θα βρίσκεται στον 1ο όροφο του συγκροτήμα-
τος. Οι χωματουργικές εργασίες, οι εργασίες θεμελίωσης, οι πλάκες όλων των ορόφων 
και η τοιχοποιία όλων των ορόφων (μέχρι τον 5ο όροφο) έχουν ολοκληρωθεί. Σχετικά με 
τις εργασίες τελειωμάτων ,οι εργασίες γυψοσανίδων και τα αλουμίνια έχουν ολοκληρωθεί. 
Τώρα οι εργασίες περιλαμβάνουν τις εναπομείναντες εργασίες τελειωμάτων (μπογιατίσμα-
τα και σοβατίσματα, τοποθέτηση πατωμάτων, ξυλουργικές εργασίες και τοποθέτηση 
ειδών υγιεινής). Επίσης, όσον αφορά τις εξωτερικές εργασίες στο κτίριο, έχουν ολοκληρω-
θεί οι εργασίες θερμοπρόσοψης και προχωρούν προς ολοκλήρωση και οι εργασίες 
εξωτερικών μπογιατισμάτων και επένδυσης του κτηρίου με μάρμαρο.  

Η ανάπτυξη του έργου γίνεται για λογαριασμό της Cyagama Ltd.
Αρχιτέκτονες: Photiou Architects 
QS: A. Demetriades & Partners L.L.C.
Ηλεκτρομηχανολογικοί Σύμβουλοι: Primedesign Consulting Engineers Ltd  

Acropolis Family Residences, Λευκωσία

ΕΡΓΑ ΣΕ ΕΞΕΛΙΞΗ
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ΕΡΓΑ ΣΕ ΕΞΕΛΙΞΗ

Ημερομηνία έναρξης: Φεβρουάριος 2020
Περιγραφή έργου: Το συγκρότημα θα αποτελείται από 8 πολυτελείς επαύλεις με ιδιωτικές πισίνες 
στον Άγιο Τύχωνα στην Λεμεσό. Οι εργασίες στην πρώτη έπαυλη του συγκροτήματος έχουν 
σχεδόν ολοκληρωθεί. Συγκεκριμένα οι εργασίες στο υπόγειο όπως και το πέδιλο και οι κολώνες 
του ισογείου έχουν ολοκληρωθεί. Επίσης, έχει ολοκληρωθεί η τοιχοποιία, η κατασκευή των 
περιμετρικών τοίχων και οι εργασίες υγρομόνωσης και θερμοπρόσοψης. Κοντά στην ολοκλή-
ρωση τους είναι και οι εργασίες τελειωμάτων (τοποθέτηση πατωμάτων, επενδύσεις, σοβατίσμα-
τα και μπογιατίσματα). Οι διάφορες εργασίες στους εξωτερικούς χώρους της έπαυλης έχουν 
επίσης σχεδόν ολοκληρωθεί, με τις μόνες εργασίες που παραμένουν να είναι η μεταλλική 
περίφραξη της έπαυλης και οι υπηρεσίες του ιδιωτικού δρόμου όπου αναμένονται οδηγίες από 
τον πελάτη για να ολοκληρωθούν.   

Η ανάπτυξη του έργου γίνεται για λογαριασμό της Ondonirea Investments Ltd.
Αρχιτέκτονες: Lazarou & Michael Architects
QS: MNP CQS (Marinos N. Panayiotides Chartered Quantity Surveyors)
Ηλεκτρομηχανολογικοί Σύμβουλοι:  Alexis S. Stavrou & Associates 

Gardens Residence, Λεμεσός
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ΕΡΓΑ ΣΕ ΕΞΕΛΙΞΗ

Περιγραφή έργου: Το συμβόλαιο αφορά την διερεύνηση, διαχείριση και καθαρισμό χανδά-

κων από αρχαιότητες, υφιστάμενες υπηρεσίες και οποιαδήποτε άλλα εμπόδια ώστε να 

καθοριστεί η τελική όδευση που θα εφαρμοστεί μελλοντικά για την κατασκευή συστήματος 

αποχέτευσης λυμάτων και ομβρίων. Οι εργασίες στο έργο αυτό αναμένεται να διαρκέσουν 

3 χρόνια. 

Το έργο εκτελείτε για λογαριασμό του Συμβουλίου Αποχετεύσεως Λάρνακας.

Συμβούλιο Αποχετεύσεως Λάρνακας, συμβόλαιο C12A
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ΕΡΓΑ ΣΕ ΕΞΕΛΙΞΗΕΡΓΑ ΣΕ ΕΞΕΛΙΞΗ

Ημερομηνία Έναρξης: Σεπτέμβριος 2021
Περιγραφή έργου: Το σημαντικό αυτό υποέργο εντάσσεται στο μεγάλο υδατικό έργο Βασιλι-
κός-Λευκωσία που αποσκοπεί στη μεταφορά νερού από τη Μονάδα Αφαλάτωσης Βασιλικού 
προς τη Λευκωσία και θα αποτελεί μια δεύτερη βασική πηγή υδροδότησης της ευρύτερης περιο-
χής της Πρωτεύουσας. Το συμβόλαιο περιλαμβάνει την εγκατάσταση αγωγών από ελατό χυτοσί-
δηρο ονομαστικής διαμέτρου 800μμ και 700μμ και συνολικού οριζόντιου μήκους 19,2 χιλιομέτρων.    

Το έργο εκτελείτε για λογαριασμό του Τμήματος Αναπτύξεως Υδάτων.  
Εργολάβος: Κοινοπραξία μεταξύ των εταιρειών Atlas Pantou Co Ltd και P.A.G. Construction Limited.
Αρχιτέκτονες/ Σύμβουλοι: Διον. Τουμαζής και Συνεργάτες
                                              Γ. Καραβοκύρης και Συνεργάτες Σύμβουλοι Μηχανικοί Α.Ε.

Υδατικό έργο Βασιλικός – Λευκωσία, Φάση Α’: Κατασκευή Υποέργου Γ1, 
Αγωγός Νήσου – Λευκωσία
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ΝΕΑ ΕΡΓΑ
Ημερομηνία έναρξης: Δεκέμβριος 2021
Περιγραφή έργου: Οι εργασίες του έργου περιλαμβάνουν την κατεδάφιση των υφιστάμενων 
υποστατικών και ανέγερση νέας υπεραγοράς LIDL περίπου 2,200 μ2, με μεταλλική στέγη κλίσης 
περίπου 3%, εξωτερική θερμοπρόσοψη και στέγαστρο σκίασης στην είσοδο. Οι εξωτερικές εργα-
σίες του έργου περιλαμβάνουν την κατασκευή χώρου στάθμευσης συμπεριλαμβανομένου 
σκιάστρων, δρόμων και πεζοδρομίων περιμετρικά του καταστήματος, την εγκατάσταση εξωτερι-
κών υπηρεσιών και την διαμόρφωση χώρων πρασίνου / πάρκου. 

Η ανάπτυξη του έργου γίνεται για λογαριασμό της Lidl Cyprus.
Αρχιτέκτονες: Ι. Σταματούχος & Συνεργάτες Μηχανικοί Ε.Τ.Μ.Ε.
QS: Christos D. Ioannou Construction Cost Consultants LLC
Ηλεκτρομηχανολογικοί Σύμβουλοι: Dicom Services Ltd (Vrasidas Mavroudis)

Νέα υπεραγορά LIDL στον Άγιο Αθανάσιο Λεμεσού
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ΝΕΑ ΕΡΓΑ
Ημερομηνία έναρξης: January 2021

Περιγραφή έργου: Το έργο οριοθετείται νότια της Λεωφόρου Μακαρίου, ανατολικά του ποταμού Γαρύλ-

λη, δυτικά της Οδού Αγίας Ζώνης και βόρεια των Οδών Γλάδστωνος και Ναυαρίνου. Οι εργασίες περιλαμ-

βάνουν την κατασκευή τριών κύριων συλλεκτήριων αγωγών για εκτροπή του βρόχινου νερού προς την 

κοίτη του ποταμού Γαρύλλη. Πρόκειται για ένα Έργο με εξαιρετικά μεγάλο βαθμό δυσκολίας, εφόσον 

προνοεί εκτεταμένες εκσκαφές σε 27 οδούς στο κέντρο της Λεμεσού, πολλές από τις οποίες είναι κύριες 

εμπορικές οδοί με αυξημένη τροχαία κίνηση και εμπορική δραστηριότητα.

Το έργο θα εκτελεστεί για λογαριασμό του Συμβουλίου Αποχετεύσεως Λεμεσού-Αμαθούντας.

Σύμβουλοι (Μελέτη – Επίβλεψη): Κοινοπραξία Εταιρειών Ζ&Α Π. Αντωναρόπουλος & Συνεργάτες    ΑΜΕ 

και ΡΟΙΚΟΣ Σύμβουλοι Μηχανικοί ΑΕ

Κατασκευή αντιπλημμυρικών έργων-συμβόλαιο F8, Λεμεσός
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ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ ΤΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ
Η ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ: ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΡΟΪΣΤΟΡΙΑ ΕΩΣ ΤΟΝ 21Ο ΑΙΩΝΑ

Ο Όμιλος Άτλας Παντού, με 80 χρόνια ιστορίας αποτελεί σημαντικό κεφάλαιο στην οικοδομική βιομηχανία της 

Κύπρου. Με σεβασμό προς την ιστορία της Οικοδομικής Τέχνης, τον τόπο και τον πολιτισμό μας, πριν δυο 

χρόνια έθεσε ένα μεγαλόπνοο στόχο, να δημιουργήσει την πρώτη ολοκληρωμένη έκδοση η οποία θα 

κατάγραφε την ιστορία της Οικοδομικής Τέχνης στην Κύπρο, με κύριο στόχο την προσφορά στον πολιτισμό 

του νησιού μας.

Η έκδοση «Η Ιστορία της Οικοδομικής Τέχνης στην Κύπρο: Από την Προϊστορία έως τον 21ο Αιώνα» καταπιάνε-

ται με ακριβώς αυτό, αποκαλύπτοντας στον αναγνώστη την ιστορίας της Οικοδομικής Τέχνης στην Κύπρο 

από την αυγή του ανθρώπινου πολιτισμού μέχρι τον 21ο αιώνα.

Μια επίλεκτη ομάδα δέκα επιστημόνων – ερευνητών με βάση τη σύγχρονη έρευνα γύρω από την ιστορία, την 

αρχαιολογία και την αρχιτεκτονική της Κύπρου κατέγραψε τις πρώτες ύλες, τις τεχνικές και τις οικοδομικές 

μορφές στη διαχρονική πορεία τους μέσα από τις πολιτικές, κοινωνικές, οικονομικές και πολιτισμικές αλλαγές 

στο νησί.

Με πλούσια εικονογράφηση και επεξηγηματικό γλωσσάριο όρων, η δίγλωσση (ελληνικά και αγγλικά) αυτή 

έκδοση φιλοδοξεί να αποτελέσει ένα βασικό εγχειρίδιο το οποίο θα αξιοποιηθεί από όλους, ειδικούς και μη, 

την προηγούμενη αλλά και τη σύγχρονη γενιά.

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το βιβλίο μπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα μας 

www.atlaspantougroup.com / Who We Are / Our culture ή πατώντας ΕΔΩ. Επίσης, το βιβλίο διατίθεται αποκλειστικά 

μέσω της ιστοσελίδας μας στο www.atlaspantougroup.com / Who We Are / Our culture, ή πατώντας ΕΔΩ.

Βιβλιοθήκη  Δήμου Αμμοχώστου Βιβλιοθήκη Ρωσικού Πολιτιστικού 
Κέντρου

ΤΕΠΑΚ Βιβλιοθήκη Δημοτική Βιβλιοθήκη Λεμεσού
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ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ ΤΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ
Η ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ: ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΡΟΪΣΤΟΡΙΑ ΕΩΣ ΤΟΝ 21Ο ΑΙΩΝΑ
Ο Όμιλος Άτλας Παντού έχει αρχίσει την δωρεά της έκδοσης «Η Ιστορία της Oικοδομικής Τέχνης στην Κύπρο: Aπό την Προϊστορία έως τον 21ο Αιώνα» στις ακόλουθες βιβλιοθήκες:

✔ Πανεπιστήμιο Κύπρου – Βιβλιοθήκη «Στέλιος Ιωάννου» 

✔ Βιβλιοθήκη του Πανεπιστημίου TEPAK 

✔ Βιβλιοθήκη του University of Nicosia 

✔ Βιβλιοθήκη του Πανεπιστημίου Frederick 

✔ Βιβλιοθήκη του European University 

✔ The Cyprus Institute 

✔ Κυπριακή Βιβλιοθήκη 

✔ Ελπινίκειος Βιβλιοθήκη 

✔ Βιβλιοθήκη του Κυπριακού Μουσείου / Τμήματος Αρχαιοτήτων 

✔ Βιβλιοθήκη Ρωσικού Πολιτιστικού Κέντρου 

✔ Αχίλλειος Βιβλιοθήκη 

Η ΑΤΛΑΣ ΠΑΝΤΟΥ θα προχωρήσει επίσης και με δωρεές του βιβλίου σε βιβλιοθήκες/ βιβλιοθήκες πανεπιστημίων στο Εξωτερικό. 

✔ Βιβλιοθήκη Αρχαιολογικών Ερευνών

✔ Βιβλιοθήκη Γραφείου Τύπου & Πληροφοριών 

✔ Βιβλιοθήκη Δημοτικού Kέντρου Τεχνών 

✔ Βιβλιοθήκη ΚΕΒΕ (Υπηρ. Ευρωπαϊκής Ένωσης, Βιβλιοθήκη Εμπορικών Πελατών) 

✔ Βιβλιοθήκη Κέντρου Παραγωγικότητας Κύπρου 

✔ Βιβλιοθήκη Κυπριακού Οργανισμού Τυποποίησης (CYS) 

✔ Βιβλιοθήκη Κυπρο-Αμερικανικού Αρχαιολογικού Ινστιτούτου Ερευνών 

✔ Πανεπιστημιακή-Δημοτική Βιβλιοθήκη Λεμεσού 

✔ Δημοτική Βιβλιοθήκη Στροβόλου 

✔ Βιβλιοθήκη του Δήμου Αμμοχώστου
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ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ ΤΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ
Η ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ: ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΡΟΪΣΤΟΡΙΑ ΕΩΣ ΤΟΝ 21Ο ΑΙΩΝΑ

Μήνυµα κ. Τώνη Τουµαζή, ιδρυτή του Ομίλου ΑΤΛΑΣ ΠΑΝΤΟΥ

Από τα σπήλαια στα πρώτα καταλύματα από πέτρα και ξύλο, από τον πηλό στο μπετόν 

και το σίδερο, ο άνθρωπος δε σταμάτησε να εξελίσσεται. Κάποτε, στο μακρινό 

παρελθόν, ατενίζαμε τον ορίζοντα από το λιμάνι της αρχαίας Σαλαμίνας. Σήμερα τον 

ατενίζουμε από τα μπαλκόνια των ουρανοξυστών, βλέποντας εμπορικά πλοία, 

κρουαζιερόπλοια, αλλά και πλατφόρμες εξόρυξης υδρογονανθράκων να οργώνουν 

τις θάλασσες του νησιού μας. 

Ως επιχειρηματίας, αλλά και ως πολιτικός μηχανικός, θαύμαζα πάντα την οικοδομική 

τέχνη, την επιστημονική εφαρμογή της οποίας διδάχτηκα στα πανεπιστήμια, εμπνευ-

σμένος βαθιά από τον ηθικό της κώδικα, έτσι όπως τον έμαθα από τον πατέρα μου 

Παναγιώτη Τουμαζή. Χρόνια πριν, το 1937, θα ξεκινούσε το πρώτο του τεχνικό γραφείο στην Αμμόχωστο, το οποίο και θα αποτελούσε τον θεμέλιο λίθο για το κτίσιμο της κατασκευα-

στικής Εταιρείας και του Ομίλου Εταιρειών Άλτας Παντού που ακολούθησε.

Η πορεία, μέσα από τα χρόνια, αποδείχτηκε πολύ δύσκολη αφού ο αρνητικός αντίκτυπος της τουρκικής εισβολής το 1974 είχε αναπόφευκτα επηρεάσει και τις εταιρείες του Ομίλου, 

οδηγώντας κάποιες από αυτές στα πρόθυρα του αφανισμού. Χάσαμε την Αμμόχωστο και τον τόπο μας, αλλά δε χάσαμε ποτέ ούτε το κουράγιο να συνεχίσουμε, αλλά ούτε και την 

ικανότητα να αναπτύσσουμε την τεχνογνωσία μας. Αναλαμβάνοντας τα ηνία της εταιρείας το 1987, με προσήλωση στις αρχές των ιδρυτών της και με συνέπεια, επιμονή και πολλή 

σκληρή δουλειά, καθώς και με τη συμβολή του προσωπικού, καταφέραμε να εξελίξουμε την εταιρεία σε ένα μεγάλο όμιλο, με το κύρος και το εκτόπισμα της Άτλας Παντού.

Η οικοδομική τέχνη στην Κύπρο, η οποία ξεκίνησε από τα προϊστορικά χρόνια, υπήρξε ένα σημαντικό εργαλείο στα χέρια μας, το οποίο λειτούργησε καταλυτικά στη διαμόρφωση της 

ποιότητας της ζωής μας και συνέβαλε στην επιβίωση, στην εξέλιξη και στην πρόοδό μας ως λαού και στη διαμόρφωση του ίδιου του πολιτισμού μας. 
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ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ ΤΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ
Η ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ: ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΡΟΪΣΤΟΡΙΑ ΕΩΣ ΤΟΝ 21Ο ΑΙΩΝΑ

Στόχος της παρούσας έκδοσης ήταν να καταγραφεί και να εκδοθεί η 

ιστορία της οικοδομικής τέχνης στην Κύπρο από την Προϊστορία μέχρι τις 

μέρες μας. Είναι ένα έργο αφιερωμένο σε μια ιδιαίτερη πτυχή του κυπρια-

κού πολιτισμού, μια ανεκτίμητη πηγή γνώσης για την οικοδομική μας 

παράδοση, από τις αρχαίες καταβολές μέχρι τη σημερινή εποχή. 

Το βιβλίο ‘Η Ιστορία της Οικοδομικής Τέχνης στην Κύπρο: Από την 

Προϊστορία έως τον 21ον Αιώνα’ είναι μια προσφορά της Άτλας Παντού 

προς τον τόπο μας, τους ανθρώπους και τον πολιτισμό του. Πιστεύουμε 

ότι είναι ένα έργο με αξία διαχρονική, ένα έργο που φωτίζει και τεκμηριώνει 

επιστημονικά την πολιτιστική μας κληρονομιά στον τομέα αυτό. Με αυτόν 

τον τρόπο ο Όμιλός μας συμβάλλει στην αναγνώριση, καταγραφή αλλά 

και προβολή της ανθρώπινης εφευρετικότητας και δημιουργίας μέσα από 

μια εξελικτική πορεία χιλιάδων ετών, η οποία αποτυπώνεται σε ποικίλα 

κτίσματα και κατασκευές που κοσμούν τον τόπο μας. 

Θέλω να εκφράσω τις ειλικρινείς ευχαριστίες μου στους εισηγητές των 

κεφαλαίων και σε όλους όσους βοήθησαν και με οποιονδήποτε τρόπο 

συνέβαλαν στο «κτίσιμο» αυτής της έκδοσης.
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ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ ΤΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ
Η ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ: ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΡΟΪΣΤΟΡΙΑ ΕΩΣ ΤΟΝ 21Ο ΑΙΩΝΑ

Ο κ. Τώνης Τουμαζής, ιδρυτής των ομίλων ΑΤΛΑΣ ΠΑΝΤΟΥ και ΑΤΛΑΣ ΠΑΝΤΩΝ είχε την ευτυχία και 

την τιμή να προσφέρει προσωπικά το βιβλίο «Η Ιστορία της Οικοδομικής Τέχνης στην Κύπρο: Από 

την Προϊστορία έως τον 21ο Αιώνα» στον Γερουσιαστή των Ηνωμένων Πολιτειών για το New 

Jersey και Πρόεδρο τη Επιτροπής Εξωτερικών Σχέσεων των ΗΠΑ,  Robert Menendez, ο οποίος 

επισκέφτηκε πρόσφατα την Κύπρο.

Ο όμιλος Άτλας Παντού προχώρη-

σε στην δωρεά του βιβλίου «Η 

Ιστορία της Οικοδομικής Τέχνης 

στην Κύπρο: Από την Προϊστορία 

έως τον 21ο Αιώνα» στο Σύλλογο 

Πολιτικών Μηχανικών Κύπρου 

(ΣΠΟΛΜΗΚ). Το βιβλίο παρέλαβε εκ 

μέρους του Συλλόγου ο πρόεδρος 

του κος. Ανδρέας Θεοδότου.

ΤΕΥΧΟΣ 10 / ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2021 - ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2021 



Εδώ η ανάρτηση

ΤΕΥΧΟΣ 10 / ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2021 - ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2021 

http://www.polignosi.com/cgibin/hweb?-A=47799&-V=limmata


23

ΣΥΝΕΔΡΙΑ / ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ /  ΕVENTS /  ΧΟΡΗΓΙΕΣ 
Παρουσίαση της ΑΤΛΑΣ ΠΑΝΤΟΥ στο επιχειρηματικό περιοδικό INBusiness

Το περιοδικό INBusiness τεύχος Δεκεμβρίου είχε ως κεντρικό του θέμα τις υποψηφιότητες των 

In Business Awards 2021. Η ΑΤΛΑΣ ΠΑΝΤΟΥ ως υποψήφια στην κατηγορία ‘Ανάπτυξη Γης / 

Κατασκευές’ παρουσιάστηκε με μια ολοσέλιδη παρουσίαση. Το τεύχος Δεκεμβρίου κυκλοφό-

ρησε την Κυριακή 5 Δεκεμβρίου 2021. 

Παρουσίαση της ΑΤΛΑΣ ΠΑΝΤΟΥ στο επιχειρηματικό περιοδικό 
ECONOMY TODAY

Το επιχειρηματικό περιοδικό Economy Today τεύχος Δεκεμβρίου εμπεριείχε ειδικό 

αφιέρωμα στον κλάδο των Κατασκευών & Ακινήτων. Η Άτλας Παντού παρουσιά-

στηκε σε αυτό το ειδικό αφιέρωμα με μια δισέλιδη παρουσίαση. Το τεύχος Δεκεμβρί-

ου του περιοδικού κυκλοφόρησε την Κυριακή 5 Δεκεμβρίου 2021. 

28 IN BUSINESS

Κεντρικά Γραφεία Λεμεσού: 

Διεύθυνση: Γιάγκου Τορναρίτη 8, 3035, Λεμεσός | Τ.κ.: 51269, 3503, Λεμεσός  | Τηλέφωνο: 25828500 | Φαξ: 25828501  | E-mail: headoffice@atlapantou.com 

Γραφείο Λευκωσίας
Διεύθυνση: Δεινοκράτους 5, Πολυκατοικία Πάολα, Διαμ. 16, 1070, Λευκωσία | Τ.κ.: 20928, 1665, Λευκωσία | Τηλέφωνο: 22447474 | Φαξ: 22 447475

E-mail: lefkosia@atlaspantou.com 
Ιστοσελίδες:  www.atlaspantou.com, www.atlaspantougroup.com

Special Feature - IN Business Awards 2021

Μ
ε πέραν των 80 χρό-
νων ιστορίας, η ΑΤΛΑΣ 
ΠΑΝΤΟΥ έχει κτίσει ένα 
αξιόλογο όνομα, που 
αποτελεί συνώνυμο της 
καινοτομίας, της αξιο-
πιστίας και της αποδο-

τικότητας. Είναι ο πυρήνας ενός δυναμικού 
Ομίλου, στον οποίο υπάγονται 12 εταιρείες με 
εργασίες σε Κύπρο και εξωτερικό. 

Τα σταθερά βήματα και η σκληρή δουλειά 
έκαναν την ΑΤΛΑΣ ΠΑΝΤΟΥ να αποτελεί 
σήμερα ιστορικό κεφάλαιο για τον κατασκευ-
αστικό τομέα της Κύπρου. Το χαρτοφυλάκιο 
της συγκεντρώνει μια ποικιλία αξιόλογων 
κατασκευαστικών και τεχνικών έργων. Μερικά 
από τα πιο γνωστά είναι το Γενικό Νοσοκο-
μείο Αμμοχώστου, το Olympic Residence και 
το MyMall στη Λεμεσό, το Columbia Beach 
Resort στο Πισσούρι, ο Ηλεκτροπαραγωγός 
Σταθμός Β στη Δεκέλεια, αποχετευτικά δίκτυα 
(συμπεριλαμβανομένων και αντλιοστασίων) 
σε όλη την Κύπρο, ο πεζόδρομος Παραλιμνίου 
και τα υπό ανέγερση Sky Tower, Limassol Del 
Mar και Ararat Grand Residences στη Λεμεσό. 
Η ΑΤΛΑΣ ΠΑΝΤΟΥ κατέχει άδεια εργολή-
πτη Κατηγορίας Α σε τεχνικά και οικοδομικά 
έργα, έχοντας έτσι το δικαίωμα να εκτελεί 
έργα απεριόριστης αξίας και μεγέθους. Είναι 
επίσης, από τις πρώτες εταιρείες που έχει 

αναπτύξει και εφαρμόσει ένα ολοκληρωμένο 
σύστημα λειτουργίας, το οποίο είναι βασισμέ-
νο στις απαιτήσεις των διεθνών προτύπων 
ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 και OHSAS 
18001:2007, τα οποία αξιοποιεί ως πλαίσιο που 
της επιτρέπει να τεκμηριώνει και να βελτιώνει 
συνεχώς τις πρακτικές της.

Ιστορικά, οι ρίζες της ΑΤΛΑΣ ΠΑΝΤΟΥ χρονο-
λογούνται από το  1937, όταν ο αείμνηστος Πα-
ναγιώτης Αντ. Τουμαζής ίδρυσε στην Αμμόχω-
στο το πρώτο του τεχνικό γραφείο TEXNIKON 
ΓΡΑΦΕΙΟΝ, ΠΑΝ. ΤΟΥΜΑΖΗΣ. Αργότερα, μαζί 
με τα αδέλφια του, Χαράλαμπο και Γιάννη, 
ίδρυσαν τις εταιρείες ΠΑΝΤΟΥΜΑΖΗΣ ΛΤΔ 
και ΑΤΛΑΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΙ ΛΤΔ. Με την Τουρκι-
κή Εισβολή και την κατοχή της Αμμοχώστου, οι 
εργασίες των εταιρειών ΠΑΝΤΟΥΜΑΖΗΣ ΛΤΔ 
και ΑΤΛΑΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΙ ΛΤΔ σταμάτησαν. 
Το 1975 δημιουργήθηκε η AtlasPantou Co Ltd, 
η οποία τις διαδέχθηκε. Το 1987, Διευθύνων 
Σύμβουλος της AtlasPantou Co Ltd ανέλαβε 
ο Τώνης Τουμαζής, γιος του Παναγιώτη, ο 
οποίος είναι και ο ιδρυτής των δυο δυναμικών 
ομίλων ΑΤΛΑΣ ΠΑΝΤΟΥ και ΑΤΛΑΣ ΠΑΝΤΩΝ, 
στους οποίους συγκαταλέγονται πέραν των 20 
εταιρειών του κλάδου, με δράση στην Κύπρο 
και το εξωτερικό. Το 2018, Ανώτατος Εκτε-
λεστικός Διευθυντής της ΑΤΛΑΣ ΠΑΝΤΟΥ 
αναλαμβάνει ο Μάριος Λ. Ποντίκης.

ARARAT GRAND RESIDENCES, ΛΕΜΕΣΟΣ 
(under construction)

LIMASSOL DEL MAR, ΛΕΜΕΣΟΣ 
(under Construction)

SKY TOWER, ΛΕΜΕΣΟΣ 
(under construction)

MY MALL, ΛΕΜΕΣΟΣ

DHEKELIA B’ POWER STATION, ΛΑΡΝΑΚΑ

ΥΠΟΨΗΦΙΑ 
ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 
ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΓΗΣ 
/ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ

ΥΠΟΨΗΦΙΑ ΥΠΟΨΗΦΙΑ ΥΠΟΨΗΦΙΑ ΥΠΟΨΗΦΙΑ 

ΑΤΛΑΣ ΠΑΝΤΟΥ
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Μ ε πέραν των 
80 χρόνων 
ιστορίας, η 
ΑΤΛΑΣ ΠΑΝΤΟΥ 
έχει κτίσει ένα 

αξιόλογο όνοµα, συνώνυµο της 
καινοτοµίας, της αξιοπιστίας 
και της αποδοτικότητας. Είναι 
ο πυρήνας ενός δυναµικού 
οµίλου, στον οποίο ανήκουν 12 
εταιρείες µε εργασίες σε Κύπρο 
και εξωτερικό. Τα σταθερά 
βήµατα και η σκληρή δουλειά 
έκαναν την ΑΤΛΑΣ ΠΑΝΤΟΥ να 
αποτελεί σήµερα ιστορικό κε-
φάλαιο για τον κατασκευαστικό 
τοµέα και µια από τις κορυφαίες 
κατασκευαστικές εταιρείες της 
Κύπρου.
Στη µακρόχρονη ιστορία του, 
ο όµιλος, µε πέραν των 420 

ολοκληρωµένων έργων και 
µε πέραν των 250 µόνιµων 
υπαλλήλων, άφησε και αφήνει 
το στίγµα του σε ολόκληρη την 
Κύπρο και στο εξωτερικό, µε 
έργα που αποτελούν σηµεία 
αναφοράς, υιοθετώντας πρω-
τοποριακές προσεγγίσεις και 
καινοτόµες τεχνικές.

ΤΟ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟ 
ΜΑΣ
Η ΑΤΛΑΣ ΠΑΝΤΟΥ, µε παρου-
σία στην Κύπρο και στο εξωτε-
ρικό (Ελλάδα, Ηνωµένο Βασί-
λειο, Κατάρ και Ρουµανία), µε 
συνέπεια και επαγγελµατισµό, 
έχει καταφέρει να συγκεντρώ-
σει στο χαρτοφυλάκιό της µια 
ποικιλία αξιόλογων κατασκευα-
στικών και τεχνικών έργων:

• ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΑ
Πολυώροφα κτίρια µε πολυτελή 
διαµερίσµατα, συγκροτήµατα 
κατοικιών και ανεξάρτητες βίλες, 
τουριστικά συγκροτήµατα, ξε-
νοδοχεία και θέρετρα, κτιριακά 
συγκροτήµατα γραφείων, εµπο-
ρικά κτίρια και εµπορικά κέντρα, 
βιοµηχανικές εγκαταστάσεις, 
νοσοκοµεία και κλινικές είναι 
µεταξύ άλλων στο χαρτοφυλάκιο 
της ΑΤΛΑΣ ΠΑΝΤΟΥ.

• ΕΡΓΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 
ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟ∆ΟΜΗΣ
Περιλαµβάνουν αθλητικές εγκα-
ταστάσεις, οδικά έργα και γέφυ-
ρες, παραγωγικούς σταθµούς 
ενέργειας, αποχετευτικά δίκτυα 
και στρατιωτικές εγκαταστάσεις.

ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ, ΠΟΙΟΤΗΤΑ, 
ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑ
Η ΑΤΛΑΣ ΠΑΝΤΟΥ είναι εκ των κορυφαίων κατασκευαστικών 
εταιρειών της Κύπρου και διαχρονικά κτίζει ένα πλούσιο 
πορτφόλιο µε παρουσία στην Κύπρο και στο εξωτερικό.

Α Φ Ι Ε Ρ Ω Μ Α

ΕΡΓΑ ΠΟΥ 
ΞΕΧΩΡΙΖΟΥΝ
Μερικά από τα πιο γνωστά έργα 
της ΑΤΛΑΣ ΠΑΝΤΟΥ είναι:
· Γενικό Νοσοκοµείο 
  Αµµοχώστου
· Olympic Residence – Λεµεσός
· MyMall – Λεµεσός
·      Columbia Beach Resort – 
  Πισσούρι
·  Parklane, a Luxury Collection 

Resort & Spa – Λεµεσός
·  Dhekelia Power Station – 
  Λάρνακα
·  Πεζόδροµος Παραλιµνίου – 

Αµµόχωστος
·     Ανάπλαση της Λεωφόρου 
  Χριστάκη Κράνου – Λεµεσός
·  Αποχετευτικά δίκτυα (συµπερι-

λαµβανοµένων και αντλιοστα-
σίων) σε όλη την Κύπρο

·  Sky Tower – Λεµεσός 
  (υπό ανέγερση)
· Limassol Del Mar – Λεµεσός      
  (υπό ανέγερση)
·  Ararat Grand Residences – 
  Λεµεσός (υπό ανέγερση)

ΑΝΑΛΗΨΗ ΕΡΓΩΝ 
ΑΠΕΡΙΟΡΙΣΤΗΣ 
ΑΞΙΑΣ ΚΑΙ 
ΜΕΓΕΘΟΥΣ
Η ΑΤΛΑΣ ΠΑΝΤΟΥ κατέχει 
άδεια εργολήπτη Κατηγορίας 
Α΄ σε τεχνικά και οικοδοµικά 
έργα, έχοντας έτσι το δικαί-
ωµα να εκτελεί έργα απερι-
όριστης αξίας και µεγέθους. 

Έχει επίσης αναπτύξει και 
εφαρµόσει ένα ολοκληρω-
µένο σύστηµα λειτουργίας, 
το οποίο είναι βασισµένο 
στις απαιτήσεις των διεθνών 
προτύπων ISO 9001:2015, 
ISO 14001:2015 και OHSAS 
18001:2007 (µετάβαση 
του οποίου έγινε στο ISO 
45001:2018), και χρησι-
µοποιεί αυτά τα πρότυπα ως 
πλαίσιο που επιτρέπει στην 
εταιρεία να τεκµηριώνει και να 
βελτιώνει τις πρακτικές της, 
προκειµένου να ικανοποιεί 

καλύτερα τις ανάγκες και τις 
προσδοκίες των πελατών, των 
µετόχων και άλλων ενδιαφερο-
µένων µερών της.
Η ΑΤΛΑΣ ΠΑΝΤΟΥ, στη διάρ-
κεια των 80 χρόνων ιστορίας 
της, έχει διακριθεί και τιµηθεί 
σε πολυάριθµες τοπικές και δι-
εθνείς βραβεύσεις, αποδεικνύ-
οντας αδιάλειπτα τη συνέπειά 
της στο να παρέχει υψηλής 
ποιότητας υπηρεσίες και να 
δηµιουργεί έργα που αποτελούν 
σηµεία αναφοράς.

Κεντρικά Γραφεία Λεµεσού
Γιάγκου Τορναρίτη 8, 3035, 
Λεµεσός
Τ.Θ. 51269, 3503, Λεµεσός 
Τηλ.: 25 828500, 
Φαξ: 25 828501
headoffice@atlapantou.com 

Γραφείο Λευκωσίας
∆εινοκράτους 5, 
Πολυκατοικία Πάολα,
∆ιαµ. 16, 1070, Λευκωσία
Τ.Θ. 20928, 1665, Λευκωσία
Τηλ.: 22 447474, 
Φαξ: 22 447475
lefkosia@atlaspantou.com
www.atlaspantou.com, 
www.atlaspantougroup.com

Η ΑΤΛΑΣ ΠΑΝΤΟΥ ΕΧΕΙ 
∆ΙΑΚΡΙΘΕΙ ΚΑΙ ΤΙΜΗΘΕΙ 

ΣΕ ΠΟΛΥΑΡΙΘΜΕΣ 
ΤΟΠΙΚΕΣ ΚΑΙ ∆ΙΕΘΝΕΙΣ 

ΒΡΑΒΕΥΣΕΙΣ, 
ΑΠΟ∆ΕΙΚΝΥΟΝΤΑΣ 
ΤΗ ΣΥΝΕΠΕΙΑ ΤΗΣ 
ΣΤΟ ΝΑ ΠΑΡΕΧΕΙ 

ΥΨΗΛΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ 
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΙ ΝΑ 

∆ΗΜΙΟΥΡΓΕΙ ΕΡΓΑ ΠΟΥ 
ΑΠΟΤΕΛΟΥΝ ΣΗΜΕΙΑ 

ΑΝΑΦΟΡΑΣ
Ararat Grand Residences, Λεµεσός

Limassol Del Mar

Η ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ 
ΑΤΛΑΣ ΠΑΝΤΟΥ
Ιστορικά, οι ρίζες 
της ΑΤΛΑΣ ΠΑΝΤΟΥ 
χρονολογούνται στα 
1937, στην Αµµό-
χωστο, όπου ο αεί-
µνηστος Παναγιώτης 
Αντ. Τουµαζής ίδρυσε 
το πρώτο του τεχνι-
κό γραφείο, µε την 
ονοµασία «TEXNIKON 
ΓΡΑΦΕΙΟΝ, ΠΑΝ. ΤΟΥ-
ΜΑΖΗΣ». Αργότερα, 
µαζί µε τα αδέλφια του, 
Χαράλαµπο και Γιάννη, 
ίδρυσαν τις εταιρείες 
ΠΑΝΤΟΥΜΑΖΗΣ ΛΤ∆ 
και ΑΤΛΑΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥ-
ΑΙ ΛΤ∆.
Με την τουρκική εισβο-
λή και την κατοχή της 
Αµµοχώστου, οι ερ-
γασίες των εταιρειών 
ΠΑΝΤΟΥΜΑΖΗΣ ΛΤ∆ 
και ΑΤΛΑΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥ-
ΑΙ ΛΤ∆ σταµάτησαν. Το 
1975 δηµιουργήθηκε 
η AtlasPantou Co Ltd, 
η οποία τις διαδέχθηκε. 
Το 1987, ∆ιευθύ-
νων Σύµβουλος της 
AtlasPantou Co Ltd 
αναλαµβάνει ο Τώνης 
Τουµαζής, γιος του 
Παναγιώτη, ο οποίος 
είναι και ο Ιδρυτής των 
οµίλων ΑΤΛΑΣ ΠΑ-
ΝΤΟΥ και ΑΤΛΑΣ ΠΑ-
ΝΤΩΝ, δύο δυναµικών 
οµίλων στους οποίους 
ανήκουν πέραν των 20 
εταιρειών του κλάδου, 
µε δράση στην Κύπρο 
και το εξωτερικό. Το 
2018, Ανώτατος Εκτε-
λεστικός ∆ιευθυντής 
της ΑΤΛΑΣ ΠΑΝΤΟΥ 
αναλαµβάνει ο Μάριος 
Λ. Ποντίκης.

ΑΚΙΝΗΤΑ & ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ

My Mall, Λεµεσός

Dhekelia Power Station, ΛάρνακαSky Tower, Λεµεσός
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ΣΥΝΕΔΡΙΑ / ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ /  ΕVENTS /  ΧΟΡΗΓΙΕΣ 
7ο Διεθνές Συνέδριο ‘Ασφάλεια και Υγειά Στα Κατασκευαστικά Έργα’

Η Άτλας Παντού ήταν για άλλη μια χρονιά εκ των χορηγών του διεθνές συνεδρίου ‘Ασφάλεια 

και Υγειά στα κατασκευαστικά έργα’ το οποίο διοργανώθηκε για 7η συνεχή χρονιά από το 

Σύλλογο Πολιτικών Μηχανικών Κύπρου. Το συνέδριο πραγματοποιήθηκε στο ξενοδοχείο 

Hilton Nicosia στις 5 και 6 Νοεμβρίου 2021. 

Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη – Στήριξη Συνδέσμου για άτομα με Αυτισμό Κύπρου

Σε όλη τη διάρκεια των 85 χρόνων της ιστορίας της, η ΑΤΛΑΣ ΠΑΝΤΟΥ ήταν κοντά στην κοινωνία, 

αναλαμβάνοντας δράσεις σε ποικίλους τομείς συμβάλλοντας θετικά στη ζωή συνανθρώπων μας 

και ευρύτερα της κοινωνίας.  Μέσα στα πλαίσια της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης (ΕΚΕ) η ΑΤΛΑΣ 

ΠΑΝΤΟΥ, στέκεται αρωγός στους συνανθρώπους μας που βρίσκονται σε ανάγκη, προσφέροντας 

διαχρονικά σε ΜΚΟ και σύνολα τα οποία στηρίζουν ευπαθείς ή ευάλωτες ομάδες. Ένα πρόσφατο 

παράδειγμα είναι η στήριξη του Συνδέσμου για άτομα με Αυτισμό Κύπρου για την εξασφάλιση των 

αναγκών της Κατοικίας Αθηνάς Υποστηριζόμενης Διαβίωσης.
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ΝΕΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

Με μεγάλη μας χαρά παρουσιάζουμε τα νέα μέλη της εταιρείας μας, 

που επιλέχθηκαν ανάμεσα σε πολλούς υποψηφίους, γιατί διαθέτουν το 

πνεύμα και τις αξίες που μας αντιπροσωπεύουν.

Τους καλωσορίζουμε και τους υποδεχόμαστε όλους με χαμόγελο:

• Σταύρου Σταύρος / Μηχανικός Έργου

• Κουλέρμου Μάριος / Μηχανικός Έργου

• Αβραάμ Αλέξης /  Μηχανικός Υγείας & Ασφάλειας

Η ομάδα μας μεγαλώνει! 
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ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
Οι άνθρωποι μας είναι σημαντικοί και πολύτιμοι, γι’ αυτό και 
επενδύουμε και επιμορφώνουμε το προσωπικό μας σε όλα τα 
επίπεδα.

Η εταιρεία μας στηρίζεται στο προσωπικό της και γι’ αυτό 
θέλουμε να προσφέρουμε τις καλύτερες δυνατές ευκαιρίες 
γνώσης και εξέλιξης σε όλους.

Στο πλαίσιο της πολιτικής μας για εκσυγχρονισμό προωθήσαμε μια 
σειρά από καινοτόμα προγράμματα που διαμορφώθηκαν και 
εφαρμόστηκαν από την αρχή της χρονιάς. Η εκπαίδευση παίζει έναν 

ζωτικής σημασίας ρόλο για εμάς, αφού χωρίς αυτή δεν θα είναι εφικτό να υλοποιηθούν οι στόχοι μας.

Με πίστη στον ανθρωποκεντρικό μας χαρακτήρα και ακόμη μεγαλύτερη εμπιστοσύνη στους εργαζο-
μένους μας θα συνεχίσουμε την αποστολή μας να εξελισσόμαστε δυναμικά μέσα από την εκπαίδευ-
ση των ανθρώπων μας.

Παραθέτουμε τις πιο σημαντικές εκπαιδεύσεις του προσωπικού μας από τον Οκτώβριο 2021 μέχρι 
το Δεκέμβριο 2021:

• ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ "ΑΣΦΑΛΕΙΑ & ΥΓΕΙΑ ΠΕΡΑ ΑΠΟ ΚΑΝΟΝΕΣ & ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥΣ’’

• ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 

• 7ο ΔΙΕΘΝΕΣ ΣΥΝΕΔΡΙΟ "ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑ ΣΤΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΑ ΕΡΓΑ'’

• ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΥΜΒΟΛΑΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΓΙΑ ΟΔΙΚΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ

• ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ‘ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΠΟΣΟΤΗΤΩΝ’

• ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΜΕ ΘΕΜΑ ΤΗΝ ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΗ ΠΑΡΕΝΟΧΛΗΣΗ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

• ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΠΡΩΤΩΝ ΒΟΗΘΕΙΩΝ

• ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ

• ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ‘’ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗΣ’’

• ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ‘ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΡΓΟΥ (ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΡΓΟΤΑΞΙΟΥ)’

• ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ‘ ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΕΙΣ 2021 ΣΤΙΣ ΑΜΕΣΕΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΕΣ’ 

ΤΕΥΧΟΣ 10 / ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2021 - ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2021 




