
 
ΤΣΙΑΝΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 
 
 ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ :  
 
Ίδρυμα  : Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο  
Ημερομηνία : 1998 – 2003 
Πτυχίο : Πτυχίο Πολιτικού Μηχανικού, Συγκοινωνιολόγου  
 
 ΜΕΛΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ - ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ : 

 
- 
- 
 
- 
- 
- 
- 

Μέλος Δ.Σ. Συλλόγου Ελλήνων Συγκοινωνιολόγων (2018 – σήμερα) 
Αν. Μέλος Νομοπαρασκευαστικής Επιτροπής  για την αναθεώρηση του κώδικα οδικής 
κυκλοφορίας (2018 – σήμερα) 
Πρώην γραμματέας επιτροπής κυκλοφορίας και στάθμευσης του Συλλόγου Ελλήνων 
Συγκοινωνιολόγων (2012 – 2014) 
Πρώην αν. Μέλος Δ.Σ. του Συλλόγου Ελλήνων Συγκοινωνιολόγων (2010 – 2012) 
Πρώην Μέλος Δ.Σ. του ΙΤS-Hellas (Intelligent Traffic System) (2008 – 2010) 
Κάτοχος μελετητικού πτυχίου κατηγορίας 10 τάξης Γ 

 
 ΕΤΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ  : 
 Δεκαπέντε (15) έτη 
 
ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΜΠΟΥΡΝΕΛΑΚΗ 
 
 ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ :  
 
Ίδρυμα  : Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο  
Ημερομηνία : 1998 – 2003 
Πτυχίο : Πτυχίο Πολιτικού Μηχανικού, Συγκοινωνιολόγου  
 
 ΕΤΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ  : 
 Δεκαπέντε (15) έτη 
 
 

Ο Θανάσης Τσιάνος και η Ελευθερία Μπουρνελάκη κατά την 15ετή τους επαγγελματική 

σταδιοδρομία ασχολήθηκαν με πάνω από 200 μελέτες πολλές εκ των οποίων 

αποτελούν μελέτες εξαιρετικά σημαντικών έργων. Διαθέτουν εξειδικευμένη εμπειρία 

στις κυκλοφοριακές και συγκοινωνιακές μελέτες. Έχουν εκπονήσει πλήθος  μελετών 

κυκλοφοριακών συνδέσεων και μελετών κυκλοφοριακών επιπτώσεων. 

Αποτελούν μόνιμοι συνεργάτες της DENCO ΕΠΕ και έχουν συνεργαστεί με τις 

μεγαλύτερες ελληνικές μελετητικές  εταιρείες (άλλων κατηγοριών μελέτης) καθώς και με 

σημαντικά μελετητικά γραφεία στο Εξωτερικό. Υπήρξαν συνεργάτες του ομότιμου 

καθηγητή κυκλοφοριακής τεχνικής του ΕΜΠ Ι. Φραντζεσκάκη. Έχουν στο ενεργητικό 

τους πλήθος άρθρων σε επιστημονικά περιοδικά, εφημερίδες κτλ.  
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 ΕΜΠΕΙΡΙΑ  
 
Ως ανάδοχοι: 

 Πλήθος μελετών κυκλοφοριακών συνδέσεων και μελετών κυκλοφοριακών επιπτώσεων 

 Μελέτη  κυκλοφοριακών  επιπτώσεων  εγκατάστασης  της  εταιρείας  Μ.Ν.  Καρπάθιος  στον 

Αυλώνα 

 Λειτουργική κυκλοφορία του τμήματος Α/Κ Κουβαρά ‐ Α/Κ Αμφιλοχίας 

 Κυκλοφοριακής μελέτης για το νέο κτήριο της Prop‐cop Ένα Α.Ε. επί της οδού Ερμού 15 στην 

κάτω κηφισιά 

 Μελέτη  προγραμμάτων  φωτεινής  σηματοδότησης  για  την  λειτουργικότητα  των  έργων  α) 

ολοκληρωμένη  αστική  ανάπλαση  Δήμου  Κω  ‐  ανάπλαση  ευρύτερης  περιοχής  κεντρικής 

πλατείας  Ζιας,  και β)  εφαρμογή  κυκλοφοριακής μελέτης Κω  ‐  κόμβοι φωτηνής σηματοδότες, 

κυκλοφοριακή οργάνωση στη διασταύρωση των οδών Γρηγορίου Ε και Μακτρυγιάννη.  

 Κυκλοφοριακή  μελέτη  ‐  παρακάμψεις  στα  πλαίσια  προσφοράς  για  το  έργο  "  Αντλιοστάσια 

Ακαθάρτων Πόρτο Ράφτη" 

 Μελέτη Σήμανσης, Διοχετευτικής Διαρρύθμισης και  Σηματοδότησης Κρίσιμων Κόμβων, για την 

Εφαρμογή των νέων Κυκλοφοριακών Ρυθμίσεων στην Κεντρική Περιοχή της Πόλης της Ρόδου 

 Μελέτη  κυκλοφοριακών  επιπτώσεων  εμπορικού  κέντρου  "Village  shopping  and  more"  στο 

Ρέντη 

 Μελέτη κυκλοφοριακών Ρυθμίσεων κατά την διάρκεια κατασκευής του έργου "Πεζογέφυρα 

Γελαδάκη" 

 Ανάπλαση κεντρικής πλατείας και Βασ. Παύλου Βούλας 

 Συγκοινωνιακή Μελέτη Ευρύτερης Περιοχής  του Λιμανιού 

 Κυκλοφοριακή Μελέτη για το Κεντρικό Τμήμα της Ναυπάκτου 

 Επικαιροποίηση κυκλοφοριακής μελέτης ελεγχόμενης στάθμευσης στο κέντρο του Δήμου Νέας 

Ιωνίας 

 Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις άμεσης εφαρμογής στην κεντρική περιοχή της πόλης της Καλαμπάκας

 Μελέτη οργάνωσης κυκλοφορίας και στάθμευσης στην Ανατολική περιοχή της πόλης της 

Ναυπάκτου 

 Συγκοινωνιακή μελέτη για την αποκατάσταση ΧΑΔΑ στη θέση Πλάτωμα του Δήμου Τρίπολης 

 Μελέτη άρσης Επικινδυνότητας και κυκλοφοριακή παρέμβαση κόμβου ΔΔ βυτινέικων - ΔΔ 

Σκουροχωρίου - κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στον Κόμβο Υψηλάντου Πατρών 

 Διερεύνηση των κυκλοφοριακών προβλημάτων του Δήμου Ηρακλειδών 

 Μελέτη κυκλοφοριακών επιπτώσεων Ελληνικών Πετρελαίων 

 Μελέτη κυκλοφοριακών επιπτώσεων εταιρείας "MEVACO AE" 

 Μελέτη κυκλοφοριακών επιπτώσεων Νέου Κτηρίου Πολιτιστικού Κέντρου και υπηρεσιών του 

Δήμου Παπάγου 

 Μελέτη σηματοδότησης που αφορά την εγκατάσταση σηματοδοτών στους νέους 

κυκλοφοριακούς κόμβους 

 Μελέτη εφαρμογής Κυκλοφοριακών ρυθμίσεων σε κεντρική περιοχή της πόλεως του Πύργου 

 Κυκλοφοριακή μελέτη επιπτώσεων κτιρίου Βιομηχανικά ορυκτά Α.Ε.  

 Μελέτη σήμανσης  και ασφάλισης  επαρχιακής οδού Κω  και  σηματοδότησης  2  κόμβων  για  το 

πρόγραμμα επαρχιακή οδό Κω 
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 Αναπτυξη ψηφιακών χαρτών με χρήση συστήματος GIS 

 Κυκλοφοριακή μελέτη Επιπτώσεων για το κτιριο της" Αυγής Α.Ε." στην Κάτω Κηφισιά  

 
Ως συνεργάτες της DENCO ΕΠΕ συμμετοχή στην ομάδα μελέτης για την εκπόνηση των 
παρακάτω συγκοινωνιακών μελετών:  

 Μελέτη κυκλοφοριακών ρυθμίσεων άμεσης εφαρμογής στα πλαίσια της υλοποίησης του ΣΒΑΚ 
(Σχέδιο Βιώσιμής Αστικής Κινητικότητας) 

 Μελέτες Συγκοινωνιακών Έργων για την ανάπτυξη ELOUNDA HILLS 
 Αξιολόγηση με το πρόγραμμα synchro 7 ενναλακτικών λύσεων κυκλοφοριακής διάταξης του 

Α/Κ Βαρυμπόμπης 
 Μελέτη κυκλοφοριακών επιπτώσεων Leroy Merlin στην Κηφισίας 73 και Πουρνάρα στο 

Μαρούσι 
 Επίβλεψη έργων υποδομής για το έργο Κέντρο πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος 
 Κυκλοφοριακή σύνδεση εγκαταστάσεων Boehringer στο Κορωπί 

 Μελέτες έργων οδοποιίας  της οδικής σύνδεσης του κτιρίου λέσχης golf με  την κύρια οδο 
εξυπηρέτησης των εγκαταστάσεων του έργου "COSTA NAVARINO" - navarino bay (Ποτά 
Πύλου) 

 Μελέτη κυκλοφοριακών ρυθμίσεων κατά την διάρκεια κατασκευής του αγωγού μεταφοράς 
μαζούτ κατά μήκος της οδού Κατταβιάς - Πρασονησιου (μήκους περιπου 3,2 χλμ) 

 Μ.Κ.Ε. χώρων στάθμευσης βιομηχανικής μονάδας ΜΕΓΑ Α.Ε. 

 Μ.Κ.Ε. στα πλαίσια της μελέτης "Αλλαγή χρήσης κτιρίου κινηματογράφων σε κατάστημα, 
προσθήκη και επέκταση καθ’ ύψος - διαρρυθμίσεις», στην οδο Κηφισίας 73 και Πουρνάρα, 
Ο.Τ. 870, στον Άγιο Θωμά Αμαρουσίου",  (leroy merlin -  Λ. Κηφισίας) 

 Μ.Κ.Ε.  από τη λειτουργία του σταθμού αυτοκίνητων του εμπορικού κέντρου AVENUE, στον 
Παράδεισο Αμαρουσίου 

 Εκπόνηση μελετών διαχείρισης κυκλοφορίας για το έργο " μελέτη – κατασκευή – 
χρηματοδότηση – λειτουργία – συντήρηση και εκμετάλλευση του τμήματος ΠΑΘΕ  Μαλιακός - 
Κλειδί" 

 Μελέτη Αστικής Κινητικότητας Δήμου Λαρισαίων 

 Κυκλοφοριακές επιπτώσεις και ρύθμιση κυκλοφορίας στο εμπορευματικό κέντρο Θεσπρωτίας 
εντός και εκτός λιμενικής ζώνης 

 Μελέτη προγραμματικού σχεδίου (masterplan) νέου & παλαιού  λιμένα Μυτιλήνης 

 Συγκοινωνιακός σχεδιασμός για το έργο "εκπόνηση μελέτης , προσθηκών κλπ. έργων στο 
υφιστάμενο κτίριο του αεροδρόμιο Ηρακλείου Κρήτης" 

 Υπηρεσίες συμβουλού oman - alsarooj mixed use development 

 Υπηρεσίες τεχνικού σύμβουλου για την ανάπτυξη της οικιστικής περιοχής Αlbizzia down-
kenya 

 Επικαιροποίηση της κυκλοφοριακής μελέτης της πόλης της Σητείας στην περιοχή 
ξεροκαμαρες 

 Μελέτη  έργων υποδομής για την μεταφορά και εναπόθεση σκαριών απο το εργοστάσιο 
Λάρυμνας στη θέση Λιάβδα στη Λαρύμνα Φθιώτιδας» 

 Εκπόνηση μελέτης σήμανσης και κυκλοφοριακής οργάνωσης σταθμού αυτοκίνητων του 
εμπορικού και ψυχαγωγικού κέντρου “the mall”, στο Μαρούσι. 

 Υπηρεσίες Συμβούλου και υποστήριξης της αρχιτεκτονικής ομάδας στα πλαίσια του 
σχεδιασμού του σταθμού αυτοκίνητων εμπορικού κέντρου, στην ακαδημία Πλάτωνος. 

 Μελέτες συγκοινωνιακού σχεδιασμού και τεκμηρίωση των βασικών επιλογών του σχεδίου 
ανάπτυξης, που απαιτούνται ως δικαιολογητικά συμφώνα με το άρθρο 2, παρ. 4 του 
ν.4062/2012  για την έγκριση  του σχεδίου ολοκληρωμένης ανάπτυξης («Σ.Ο.Α.») του 
μητροπολιτικού πόλου Ελληνικού – Αγ. Κόσμα. 

 Εκπόνηση μελετών συγκοινωνιακού σχεδιασμού για την ετοιμασία προσφοράς προς το 
ΤΑΙΠΕΔ Α.Ε. για την εξαγορά του μετοχικού κεφαλαίου της ΕΛΛΗΝΙΚΟ Α.Ε.   

 Μελέτη Προγραμματικού Σχεδίου (master plan) Λιμένα Ζακύνθου 

 Μελέτη Κυκλοφοριακών Ρυθμίσεων στην περιοχή της πλατείας Ελευθερίας μετά την 
κατασκευή του Σταθμού Μετρό 
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 Μελέτη κυκλοφοριακών Επιπτώσεων για το τμήμα του αγωγού Φυσικού Αερίου TAP από 
Κομοτηνή έως Θεσσαλονίκη 

 Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην πόλη της Ρόδου 

 Μελέτης οδοποιίας και χώρων στάθμευσης, εντός ιδιόκτητης έκτασης στην περιοχή 

«ΜΠΑΝΑΝΑ» της Σκιάθου 

 Μελέτη κυκλοφοριακών επιπτώσεων από τη λειτουργία των χώρων στάθμευσης του 
CARREFOUR Αλίμου 

 Κυκλοφοριακές επιπτώσεις από τη νομιμοποίηση της χρήσης τμημάτων ορόφων σε κτίριο 
τριών επιπέδων με δώμα στο Μαρούσι (CARREFOUR ΜΑΡΙΝΟΠΟΥΛΟΣ ) 

 ΜΕΛΕΤΗΣ ΑΠΟΓΡΑΦΗΣ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΠΙΡΡΟΗΣ ΤΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ 
ΝΙΚΑΙΑΣ 

 Επικαιροποίηση της Μελέτης Κυκλοφοριακών Επιπτώσεων του κέντρου Αναψυχής 
Πολιτισμού και Εμπορίου ACADEMY GARDEN 

 Επιπτώσεις στο οδικό δίκτυο και την κυκλοφορία μετά την κατασκευή των έργων 
ολοκλήρωσης του πολυχρηστικού τμήματος του λιμένα Σούδας 

 Εκσυγχρονισμός και ανάπτυξη ενός βιώσιμου συστήματος αστικών συγκοινωνιών στην πόλη 
Plovdiv της Βουλγαρία 

 Οριστική μελέτη και μελέτη εφαρμογή των χώρων στάθμευσης και του εσωτερικού οδικού 
δικτύου, καθώς και  μελέτη σήμανσης αυτών, για το Συγκρότημα Κτιρίων Εθνικής Οπερας και 
Εθνικής Βιβλιοθήκης στο Δέλτα Φαλήρου 

 
Ως συνεργάτες της DENCO ΑΕ συμμετοχή στην ομάδα μελέτης για την εκπόνηση των 
παρακάτω συγκοινωνιακών έργων:  

 Περιμετρικός Αυτοκινητόδρομος Λευκωσίας. Προμελέτη και οριστική μελέτη Περιμετρικού Α/Δ 
Λευκωσίας, μήκους 32km με δευτερεύον οδικό δίκτυο 23km 

 "Μελέτη Διαχείρισης Κηφισού – Τμήμα από εκβολή μέχρι την περιοχή Κόκκινου Μύλου" 
(Υποέργο 004) του έργου «Εθνική Οδός Αθηνών – Λαμίας, Λ. Κηφισού, Τμήμα από Χ.Θ. 
0+000 έως Χ.Θ. 0+700» 

 Μελέτη αυτοκινητοδρόμου ΠΑΘΕ στο τμήμα: ”ΚΛΕΙΔΙ – ΠΟΛΥΚΑΣΤΡΟ – ΕΥΖΩΝΟΙ”, 
Υποτμήμα Γ: Τέλος Α.Κ. Ασπρούς – Εύζωνοι (χθ 521+000 – χθ 549+500).   

 Εκτίμηση δυνατοτήτων μεταφοράς επισκεπτών κατά τη λειτουργία των εγκαταστάσεων 
ACADEMY GARDEN 

 Μελέτη κυκλοφοριακής σύνδεσης και κυκλοφοριακών επιπτώσεων  Χαλυβουργίας Ελλάδος 

 Προκαταρκτική μελέτη έργων οδοποιίας της πολεοδομικής μελέτης του Δήμου Καλυβίων 
Θορικού. 

 
 Σύμβουλος τεχνικής υποστήριξης της ΔΜΕΟ για προτάσεις κυκλοφοριακής  βελτίωσης Λ. 

Κηφισού από 3 Γέφυρες έως Α/Κ Αττικής Οδού 
 Μελέτη σκοπιμότητας για την εξυπηρέτηση της πόλης της Πάτρας με ΤΡΑΜ 

 Κυκλοφοριακή μελέτη Δήμου Ταύρου 
 Μελέτη άρσης επικινδυνότητας κόμβων στους άξονες Πάτρα-Πύργος-Ολυμπία και Πύργος-

Κυπαρισσία 
 Κυκλοφοριακή μελέτη αμέσου εφαρμογής Δήμου Πύργου Ηλείας 

 Μελέτη οδοποιίας, κυκλοφοριακών επιπτώσεων, σήμανσης-σηματοδότησης και χώρων 
στάθμευσης για το εμπορικό πάρκο στη θέση Σαντίνια του Δ.Δ. Μαρμάρων του Δήμου 
Ιωαννιτών. 

 Μελέτη κυκλοφοριακών επιπτώσεων συγκροτήματος Αθωνικής Τεχνικής στο Ναύπλιο 

 Πληροφοριακή σήμανση εμπορικού πάρκου διεθνούς αεροδρομίου Αθηνών "Ελευθέριος 
Βενιζέλος". 

 Μελέτη σκοπιμότητας, επιλογή θέσης και πλήρης μελέτη λιμένος Σάμης Κεφαλληνίας 

 Μελέτη Προέλευσης - Προορισμού Μετακινήσεων  του ΟΑΣΑ  

 Κυκλοφοριακές μελέτες κατά τη διάρκεια της κατασκευής των Σταθμών Μετρό Περιστέρι – 
Ανθούπολη. Μελέτη Σηματοδότησης για τους 10 επηρεαζόμενους από την κατασκευή 
Σηματοδοτούμενους κόμβους.  
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 Λειτουργική Μελέτη Οδικών Έργων Παραχώρησης Αττικής Οδού 

 Προκαταρκτική μελέτη διάταξης του σταθμού αυτοκινήτων στην Ιεράπετρα Κρήτης και 
μελέτης κυκλοφοριακών επιπτώσεων. 

 Κυκλοφοριακή μελέτη σταθμού αυτοκινήτων επί των οδών Σταδίου 6-8 και Αμερικής 

 Συγκοινωνιακή προμελέτη, προκαταρκτική μελέτη εσωτερικών και εξωτερικών έργων 
υποδομής εμπορευματικού κέντρου ΕΛΒΙΕΜΕΚ ΑΕ και Κατάρτιση Master Plan και 
προμελέτη κτιριακού προγράμματος του εμπορευματικού κέντρου. 

 Παροχή υπηρεσιών τεχνικού συμβούλου στην ΕΥΔΕΚ σε θέματα κυκλοφορίας και 
στάθμευσης στην Πρωτεύουσα και στη Θεσσαλονίκη. 

 Συμπληρωματικές μελέτες οδοποιίας  τμήματος της οδού O13 και στάθμευσης παρά τις 
οδούς 13 και 16. Μελέτη εφαρμογής πάρκινγκ αποθέσεων ΖΕΠ Κοζάνης 

 Διαμόρφωση και κυκλοφοριακή οργάνωση σταθμού αυτοκινήτων μεταολυμπιακής χρήσης 
IBC. 

 Κυκλοφοριακή μελέτη καταγραφής και εφαρμογής συστήματος ελεγχόμενης στάθμευσης 
σε περιοχές του Δήμου Αθηναίων. 

 Εκπόνηση κυκλοφοριακής μελέτης και μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων σταθμού 
αυτοκινήτων στην Πλ. Κύπρου του Δήμου Κερατσινίου 

 Μελέτη κυκλοφορίας, στάθμευσης εσωτερικής οδοποιίας και οδών προσπέλασης 
Πoλυδύναμου Κέντρου Πυλαίας – Θεσσαλονίκης 

 Α.Ι.Α. Project SR 684.2 Road Network Improvements & Ramp - Site 1. Μελέτη οδοποιίας, 
αποστράγγισης ομβρίων οδικών τμημάτων στην περιοχή του Αεροδρομίου "Ελ. Βενιζέλος", 
υπολογισμός τοίχων αντ/ξης, μελέτη σήμανσης – σηματοδότησης. 

 

 Γενική Κυκλοφοριακή Μελέτη και Μελέτη Εφαρμογής της Ζώνης Ενεργού Πολεοδομίας της 

Κοζάνης. 

 Εκπόνηση μελετών για την ολοκλήρωση των έργων των επεκτάσεων του ΜΕΤΡΟ της 

Αθήνας προς Περιστέρι και προς Χαλάνδρι / Αγ. Παρασκευή 

 Αναγνωριστική μελέτη βελτίωσης του οδικού άξονα Βορρά-Νότου της Εύβοιας, μεταξύ 

Ψαχνών και Στροφυλιάς, μήκους περίπου 50km. 

 Μετρό Θεσσαλονίκης.  Προμελέτη προσφοράς διπλής σήραγγας μήκους 10km 

διανοιγόμενης ΤΒΜ, 13 σταθμών που κατασκευάζονται με  τη μέθοδο επικάλυψης και 

εκσκαφής.   Μελέτη κυκλοφοριακών ρυθμίσεων στην φάση της κατασκευής. 

 Ολοκλήρωση μελετών στον οδικό άξονα Βέροια - Νάουσα  στον Νομό Ημαθίας, μήκους 

14,5 χλμ.. 

 Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις σε συγκεκριμένα σημεία της πόλεως της Ναυπάκτου και 

διαμόρφωση κόμβων Λιμανιού και ΠΙΑ. 

 Μελέτη για τη δημοπράτηση της υποθαλάσσιας σήραγγας Θεσσαλονίκης. Συγκεκριμένα: 

μελέτη κυκλοφοριακών ρυθμίσεων κατά την κατασκευή, μελέτη απαιτούμενων αλλαγών 

οδοποιίας και στατική μελέτη κτιρίων αντλιοστασίων 

 Κυκλοφοριακή μελέτη και μελέτη στάθμευσης στο Δήμο Αμαρουσίου. 

 Καθορισμός μελέτη υποστήριξη εφαρμογής και λειτουργίας συστήματος ελεγχόμενης 

στάθμευσης στην ευρύτερη περιοχή του κέντρου του Δήμου Αμαρουσίου καθώς και στις 

Συνοικίες Νέα Φιλοθέη, Παράδεισος, Εργατικές Κατοικίες, Σωρός-Υπερτοπικό κέντρο, κατά 

την περίοδο των Ολυμπιακών Αγώνων. 

 Μελέτη προσφοράς για τη σύμβαση παραχώρησης του τμήματος Μαλιακός Κλειδί του 

ΠΑΘΕ. Προμελέτες οδοποιίας. 

 Μελέτη κυκλοφοριακών επιπτώσεων χώρου στάθμευσης νέων αποθηκών Χαλυβουργικής 

Α.Ε 
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 Μελέτη για τη δημοπράτηση της υποθαλάσσιας σήραγγας Θεσσαλονίκης. Συγκεκριμένα: 

μελέτη κυκλοφοριακών ρυθμίσεων κατά την κατασκευή, μελέτη απαιτούμενων αλλαγών 

οδοποιίας. 

 Μετρήσεις κυκλοφορίας και προσαρμογή προβλέψεων του 1993, γέφυρας Ρίου-Αντιρρίου. 

 Μελέτη διαχείρισης κυκλοφορίας και βελτιστοποίησης της ρoής κατά μήκος βασικών 

οδικών αξόνων Ολυμπιακής Χρήσης με ανάπτυξη Λογισμικών Προσομοίωσης (ΤΟΜΕΑΣ 

5). 

 

Σε συνεργασία με το γραφείο ΙΩΑΝΝΗΣ ΦΡΑΝΤΖΕΣΚΑΚΗΣ (Ομότιμος Καθηγητής 

Πολυτεχνείου)  συμμετείχαν στην εκπόνηση των παρακάτω μελετών: 
 Σύμβουλος τεχνικής υποστήριξης  στο ΥΠΕΧΩΔΕ για την τυποποίηση σήμανσης κόμβων και 

οδικού δικτύου και ομογενοποίηση κατακόρυφης σήμανσης κατά κατηγορία οδικού δικτύου. 
 Κυκλοφοριακή μελέτη Δήμου Κω 

 Διαμόρφωση κόμβων Δήμου Αχαρνών. Μελέτη Σηματοδότησης 

 Μελέτη διαμόρφωσης κόμβων 1) Εθνικής Αντιστάσεως - Αγ. Διονυσίου - Ε. Φύτα  2) 

Αριστοτέλους Δεκελείας.  
 Μελέτη οργάνωσης κυκλοφορίας και στάθμευσης του πολεοδομικού συγκροτήματος Χανίων 

και Σούδας. 
 Κυκλοφοριακή μελέτη Δήμο Πεύκης. 

 Παροχή υπηρεσιών τεχνικού συμβούλου για τα Συγκοινωνιακά και άλλα έργα των 

Ολυμπιακών Αγώνων ΑΘΗΝΑ 2004. 

 Οργάνωση κυκλοφορίας και στάθμευσης στο Δήμο Αχαρνών. 

 
 

 
 

 
  

 


