
Έργα Υποδομών



Η TWD κατέχει σημαντική εμπειρία στη διαχείριση, 
στο σχεδιασμό και στη διεύθυνση κατασκευής 

μεταφορικών, δημοτικών, βιομηχανικών, 
εμπορικών και ειδικών κτιριακών έργων.

ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ

• Αδειοδοτήσεις και ρυθμιστικές εγκρίσεις
• Προκαταρκτική και λεπτομερής μελέτη και σχεδιασμός
• Τεχνική υποστήριξη (owners engineer)
• Διαμόρφωση και δοκιμή
• Μελέτες σκοπιμότητας
• Ανάθεση λειτουργίας έργου
• Επιτόπια έρευνα
• Υποστήριξη υποβολής προσφορών σε διαγωνισμό έργου,   
  επίβλεψη και διαχείριση κατασκευής

ΤΕΧΝΟΓΝΩΣΙΑ

Η TWD παρέχει υπηρεσίες διαχείρισης έργων και εξειδικευμένων 
μελετών σε ένα ευρύ φάσμα κατηγοριών έργων υποδομής. Όπου 
απαιτείται μπορούμε να εκτελέσουμε ως κύριος σύμβουλος 
του πελάτη και να οργανώσουμε μία εσωτερική μελετητική / 
συμβουλευτική ομάδα (in-house design team), με την υποστήριξη 
εξειδικευμένων υποσυμβούλων, ώστε να παρέχουμε ένα ενιαίο 
συμβόλαιο για μεγάλα και / ή σύνθετα έργα.  

Στόχος μας είναι η ενδυνάμωση και η βελτίωση των διεργασιών, 
καθώς συνεργαζόμαστε με την ομάδα έργου του πελατη από τη 
σύλληψη της ιδέας του έργου μέχρι το σχεδιασμό, την εκτέλεση και 
την ολοκλήρωση του. Τα όποια σημαντικά εμπόδια επισημαίνονται 
από την αρχή και λαμβάνονται τα καταλληλα μέτρα για τη 
διασφάλιση της οικονομικά και χρονικά αποδεκτής παράδοσης του 
έργου.

Κάθε έργο είναι ξεχωριστό και για αυτό λαμβάνεται ιδιαίτερη 
προσοχή και φροντίδα από την ομάδα μας, ώστε να εφαρμόζονται 
πάντα καινοτόμες εφαρμογές και λύσεις. Η ομάδα μας είναι πάντα 
ενήμερη των τελευταίων τεχνολογιών και πρακτικών εφαρμογής.



ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

• Υπόγεια καλώδια (οπτικών ινών και χαλκού)
• Εναέρια καλώδια και ομοαξωνικά καλώδια
• Ασύρματα ethernet ραδιοδίκτυα

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΟΙΝΗΣ ΩΦΕΛΕΙΑΣ 
ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

• Σχεδιασμός και εφαρμογή έξυπνων συστημάτων    
  φωταγώγησης δρόμων
• Σχεδιασμός και εφαρμογή έξυπνων συστημάτων    
  σηματοδότησης
• Σχεδιασμός και εφαρμογή δικτύου οπτικών ινών
• Σχεδιασμός και εφαρμογή micro-trenching
• Στρατηγικός και τακτικός σχεδιασμός ‘’έξυπνων’’ πόλεων
• Επίβλεψη και διαχείριση δικτύου οπτικών ινών

ΑΣΥΡΜΑΤΟ 5G

• Αξιολόγηση συμμόρφωσης διαβάσεων
• Μελέτες παύσης σφυρίγματος (whistle cessation) και   
  σηματοδότηση προτεραιότητας συρμού
• Σηματοδότηση και ενδείξεις οδοστρώματος

ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΕΣ ΔΙΑΒΑΣΕΙΣ

• Επιτόπια έρευνα
• Υποστήριξη ανάπτυξης αδειοδότησης
• Διεπιστημονικός σχεδιασμός και συντονισμός
• Υποστήριξη υποβολής προσφορών σε διαγωνισμό έργου,  
  επίβλεψη και διαχείριση έργου

ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΚΕΝΤΡΟΥ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ

ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ

ΗΛΕΚΤΡΟΔΟΤΗΣΗ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΩΝ ΚΑΙ 
ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ 
ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΤΡΑΜ (LRT)

• Μετεγκατάσταση γραμμών διανομής
• Επανακατασκευή και μετατροπή
• Κατασκευαστικός σχεδιασμός και ανάλυση φορτίσεων 
• Αυτοματοποίηση διανομής
• Αντικατάσταση υποδομών, πέραν του τέλους του κύκλου ζωής  
  τους 
• Στύλοι, κατασκευές και αντικατάσταση εναέριων γραμμών
• Υποδιαίρεση και κτηματική ανάπτυξη
• Νέες εγκαταστάσεις υπόγειων τροφοδοτικών, καμπινών   
  εναλλαγής, μετατροπέων και εναέριων γραμμών

ΔΙΑΝΟΜΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

• Κατατμήσεις γης
• Οικιστική κατάταξη
• Εμπορική ανάπτυξη
• Δημοτική ανάπτυξη / ειδικά κτίρια
• Σχεδιασμός ρηχών συστημάτων 

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗΣ ΓΗΣ ΚΑΙ 
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΟΙΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ

ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΑ 
ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ 
ΔΙΑΜΕΤΑΚΟΜΙΣΗΣ



• Κυκλοφοριακή και πεζή σηματοδότηση
• Σηματοδότηση έκτακτης ανάγκης και διάβασης  
  συρμού
• Σηματοδότηση προτεραιότητας συστημάτων   
  διαμετακόμισης και έξυπνα μεταφορικά   
  συστήματα
• Μελέτες συντονισμού και σηματοδότησης   
  με ένδειξη προτεραιότητας συστημάτων   
  διαμετακόμισης
• Σχεδιασμός κεντρικών συστημάτων ελέγχου   
  μεταφορών και επικοινωνιών
• Σχεδιασμός συστημάτων κέντρου διαχείρισης  
  αυτόματων οχημάτων (connected vehicles, CV)  
  και κυκλοφορίας 

ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΑ ΕΡΓΑ

Η ομάδα μας αποτελείται απο καταξιωμένους 
μηχανικούς, διαχειριστές έργων (project 

managers), σχεδιαστές και τεχνικούς, με τις 
ικανότητες που απαιτούνται για την επιτυχή 

εκτέλεση ενός έργου, από τη σύλληψη της 
ιδέας μέχρι και την ολοκλήρωση. 

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

ΣΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ
• Συστήματα κυκλοφοριακού ελέγχου
• Σχεδιασμός προσωρινής σηματοδότησης   
  κυκλοφορίας 
• Μετατρεπόμενη λειτουργία σηματοδότησης   
  ανάλογα με το φόρτο
• Σχεδιασμός σημάνσεων και σημάνσεων   
  οδοστρώματος

ΣΧΕΔΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

• Προηγμένα συστήματα διαχείρισης   
  μεταφορών 
• Συστήματα σήμανσης προτεραιότητας  
  διαμετακόμισης λεωφορείων Τραμ (LRT) και  
  συστήματα προτεραιότητας διαμετακόμισης
• Συστήματα εναλλαγής λωρίδων και CCTV

ΈΞΥΠΝΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ

• Σχεδίαση σήμανσης   
  παράβασης ουράς αναμονής
• Σχεδίαση σήμανσης   
  προτεραιότητας λεωφορείων

ΣΗΜΑΝΣΗ

ΔΙΚΤΥΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΣΗΜΑΝΣΗ ΜΗΝΥΜΑΤΩΝ

• Έλεγχοι οδικής ασφάλειας και μελέτες  
  κυκλοφοριακής ασφάλειας 
• Μελέτες τμηματοποίησης και ορατότητας  
  συγκρούσεων

ΑΣΦΑΛΕΙΑ

• Μελέτη παράκαμψης
• Ανάλυση χωρητικότητας διαδρόμων
• Ανάλυση κυκλοφοριακής σήμανσης
• Ανάλυση πρόσβασης καταλυμάτων

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΧΩΡΩΝ ΕΝΔΙΑΙΤΗΣΗΣ



ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

• Φωταγώγηση οδών: διάδρομοι, τοπικές και υπεραστικές   
  οδικές αρτηρίες
• Φωταγώγηση τούνελ, αξιολόγηση και σχεδιασμός
• Φωταγώγηση γεφυρών, σχεδιασμός καλωδιακών και    
  ηλεκτρολογικών συτημάτων
• Φωταγώγηση χώρων σταθμευσης και διαδρομών πολλαπλών   
  χρήσεων
• Κυκλοφοριακοί κομβοι και βοηθητικές οδοί
• Κυκλικοί κόμβοι, διασταυρώσεις και έλεγχος οχημάτων
• HPS και εναλλακτικές LED για κατασκευές αντιστήριξης   
  χιονιού και χιονοστιβάδων
• Υπόγεια πάρκινγκ και σχεδιασμός σήμανσης διαδρόμων   
  έκτακτης ανάγκης 
• Έλεγχοι όδευσης LED 
• Μελέτες επιπτώσεων φωτισμού
• Συνδέσεις «πράσινων δρόμων»

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΔΡΟΜΟΙ ΚΑΙ 
ΛΕΩΦΟΡΟΙ
ΦΩΤΙΣΜΟΣ

• Προγράμματα και αναβάθμιση LED εθνικού οδικού δικτύου 
• Μελέτες ανάλυσης και μέτρησης φωτισμού
• Συγκριτικές μελέτες φωτισμού πριν και μετά την αναβάθμιση   
  LED
• Υποστήριξη υπηρεσιών για ανάγκες LED και οικονομική   
  ανάλυση
• Ανάγκες συσκευών φωτισμού και αξιολόγηση προϊόντων για   
  κεφαλαιακές δαπάνες

ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ LED

• Συστήματα διαχείρισης ενέργειας και ασύρματου ελέγχου
• Μέσα διάσωσης και αντίγραφα καίριας σημασίας
• Συστήματα συναγερμού πυρκαγιάς και συστήματα ελέγχου  
  πρόσβασης κτιρίων και πάρκινγκ
• Κάμερες ασφαλείας, καταγραφή και έλεγχος εισόδου σε  
  μεγάλα κτιριακά πάρκινγκ
• Εσωτερικά και εξωτερικά κτιριακά συστήματα

ΚΤΙΡΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΕΣ
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΤΙΡΙΩΝ

• Συστήματα θέρμανσης, εξαερισμού και κλιματισμού και   
  συστήματα ύδρευσης / αποχέτευσης 

ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΤΙΡΙΩΝ

• Σταθμοί φόρτισης ηλεκτρικών αυτοκινήτων
• Ολοκληρωμένα συστήματα ηλιακής ενέργειας / συστήματα  
  αποθήκευσης ενέργειας
• Φορτιστές ταχείας φόρτισης DC (50kW) και φορτιστές  
  δευτέρου επιπέδου (level 2, 25Kw)
• Εξυπηρέτηση και διανομή ηλεκτρικής ενέργειας
• Ανάπτυξη προτύπων και επιλογή προϊόντων

ΣΤΑΘΜΟΙ ΦΟΡΤΙΣΗΣ 
ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ

• Σταθμοί μεταφοράς και αντλιοστάσια υδατικών αποβλήτων
• Σταθμοί μειωμένης πίεσης μέσω βαλβίδας (PRV)
• Αντλιοστάσια νερού, σταθμοί αύξησης πίεσης νερού και  
  ταμιευτήρες υδάτων

ΣΤΑΘΜΟΙ ΑΝΤΛΗΣΗΣ



Η TWD είναι μία δυναμική και ραγδαία αναπτυσσόμενη 
εταιρεία ηγέτης στο χώρο της διαχείρισης, τεχνικών μελετών και 
συμβουλευτικών υπηρεσιών, καθώς εδώ και 20 χρόνια προσφέρει με 
αξιοπιστία υψηλής ποιότητας υπηρεσίες διαχείρισης, ανάπτυξης και 
εκτέλεσης έργων, καθώς και εξειδικευμένες υπηρεσίες μελετών στον 
τομέα της ενέργειας, της βαριάς βιομηχανίας και των έργων υποδομής.

Η ομάδα μας διακρίνεται από την αφοσίωση στον πελάτη, 
προσφέροντας πάντα αποτελεσματικές συμβουλευτικές και τεχνικές 
λύσεις. Διακρινόμαστε για τις εξαιρετικής ποιότητας, καινοτόμες και 
ευέλικτες υπηρεσίες μας.

Αποστολή μας είναι να είμαστε η αξιόπιστη εταιρεία της επιλογής σας, 
που θα προσφέρει τεχνικές λύσεις υψηλού επιπέδου, μέσω front-
end project development, design engineering, optimization και risk 
management.
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