ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΗΤΕΣ ΑΕ

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΤΟΜΕΙΣ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ

Η εταιρεία ΝΑΜΑ ΑΕ καλύπτει το σύνολο των αντικειµένων του
µηχανικού, προσφέροντας ολοκληρωµένες λύσεις από τον αρχικό
σχεδιασµό µέχρι τη διαχείριση µεγάλων αναπτυξιακών έργων.
Πελάτες είναι Οργανισµοί, οι οποίοι προετοιµάζουν και υλοποιούν
έργα υποδοµής, τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό.

ΝΕΡΟ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
• ∆ιαχείριση Υδατικών Πόρων
• Συστήµατα Ύδρευσης και EEN
• Συστήµατα Αποχέτευσης και ΕΕΛ

O σύγχρονος ολοκληρωµένος σχεδιασµός απαιτεί πολυσχιδή
προσέγγιση και λύσεις υψηλής απόδοσης. Eνθαρρύνουµε την
υιοθέτηση της αρχής της «βιώσιµης ανάπτυξης», σε συνδυασµό µε
σύγχρονες επιλογές, προσανατολισµένες στις ανάγκες των πελατών
µας. Ο πολυδιάστατος χαρακτήρας των αντικειµένων που καλύπτει η
εταιρεία, δίνει τη δυνατότητα διερεύνησης συνολικών προτάσεων που
καλύπτουν όλες τις παραµέτρους ενός έργου, επιτυγχάνοντας την
επιλογή της λύσης που παρουσιάζει την βέλτιστη σχέση κόστουςποιότητας.

• Αντιπληµµυρική προστασία
• ∆ιαχείριση Στερεών Αποβλήτων

ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΑ
• Κυκλοφοριακές µελέτες
• Οδοποιία
• Σιδηροδροµικός σχεδιασµός
• Αεροδρόµια

Η εταιρεία απαρτίζεται από επιστήµονες διαφόρων ειδικοτήτων µε
κατάρτιση υψηλού επιπέδου, καλύπτοντας έτσι ένα ευρύ φάσµα
υπηρεσιών και δραστηριοτήτων. Συνείδηση όλων και βασική φιλοσοφία της εταιρείας, είναι η ενθάρρυνση δράσεων που ενισχύουν την
εταιρική κοινωνική ευθύνη.

ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΑ & GIS
• Τοπογραφία
• Κτηµατολόγιο
• Εφαρµογές GIS

ΣΤΑΤΙΚΑ
• Γέφυρες
• Κτίρια
• ∆εξαµενές - Αντλιοστάσια
• Αντιστηρίξεις - Θεµελιώσεις
• Μεταλλικές κατασκευές
• Υπόγεια έργα

ΓΕΩΛΟΓΙΚΑ & ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΑ
• Γεωλογικές έρευνες & µελέτες
• Γεωτεχνικές έρευνες & µελέτες

ΕΞΕΙ∆ΙΚΕΥΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
• Στρατηγικός σχεδιασµός σύµφωνα µε τις απαιτήσεις Ευρωπαϊκών Οδηγιών
• Μελέτες σκοπιµότητας
• Υπηρεσίες τεχνικού συµβούλου
• Ποιοτικός έλεγχος δοµικών υλικών και κατασκευών
• Εκτίµηση περιβαλλοντικών επιπτώσεων

Η αποστολή µας:

Προσφορά αδέσµευτων υπηρεσιών συµβούλου
Ολοκλήρωση µελετών και συµβουλευτικών υπηρεσιών υψηλής ποιότητας
Στενή συνεργασία µε τους πελάτες ώστε να επιτυγχάνονται οι στόχοι τους
µε βέλτιστες τεχνικοοικονοµικές λύσεις και σύµφωνα µε τον χρονικό προγραµµατισµό
Καταξίωση ως µία από τις πρωτοπόρες εταιρείες σε όλους τους τοµείς δράσης µας
Προσφορά ευκαιριών συνεχούς εξέλιξης στο προσωπικό µας
Rethink Athens
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