ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΜΑΣ
Το τεχνικό γραφείο ΓΚΑΜΑ ιδρύθηκε το 1978 από
τον Τάσο Γκάμα, Πολιτικό Μηχανικό του Εθνικού
Μετσοβίου Πολυτεχνείου με έδρα την Αθήνα.
Στη συνέχεια η δραστηριότητα του γραφείου
επεκτάθηκε στην περιοχή των Σπάτων και της
Αρτέμιδος, όπου και μεταφέρθηκε πλέον η έδρα.
Το 2004 προστέθηκε στο δυναμικό του γραφείου
η Ελένη-Ελευθερία Γκάμα, Αρχιτέκτων Μηχανικός
Εθνικού Μετσοβίου Πολυτεχνείου με μεταπτυχιακές
σπουδές στην Πολεοδομία και τη Χωροταξία (Ε.Μ.Π.)
και το 2008 η Αλεξάνδρα Γκάμα, Μηχανολόγος
Μηχανικός Εθνικού Μετσοβίου Πολυτεχνείου,
επεκτείνοντας έτσι το αντικείμενο του γραφείου σε
ακόμα περισσότερους τομείς.
Το γραφείο μας από την ίδρυσή του συνεργάζεται με
τη δικηγόρο Σωτηρία Κουλοχέρη-Γκάμα για τη
νομική υποστήριξη των υποθέσεών του.

ΤΟΜΕΙΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ


Έκδοση οικοδομικών αδειών



Κατασκευές οικοδομικών έργων



Τοπογραφικές εργασίες - οριοθετήσεις



Οικοδομησιμότητες - τακτοποιήσεις οικοπέδων



Διορθωτικές πραξεις των πράξεων εφαρμογής



Διορθώσεις γεωμετρικών στοιχείων κτηματολογίου



Άδειες λειτουργίας καταστημάτων



Μηχανολογικές μελέτες



Διαχείριση αγοραπωλησιών ακινήτων



Διαμορφώσεις εξωτερικών χώρων (κήποι, αυλές,
ακάλυπτοι πολυκατοικιών, είσοδοι), μελέτες
προσόψεων κτιρίων κ.α.



Διαμορφώσεις εσωτερικών χώρων (διακοσμήσεις
και διαρρυθμίσεις κατοικιών και επαγγελματικών
χώρων, ανακαινίσεις κ.α.)
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Δύο διώροφες μεζονέτες με στέγη
Άγιος Χαράλαμπος | Ραφήνα

Διώροφη μεζονέτα με ισόγειο κατάστημα
Οδός Ερμού | Άρτεμις

Τριώροφη πολυκατοικία με πιλοτή
Οδός Μιαούλη | Άρτεμις

200 τ.μ.

170 τ.μ.

180 τ.μ.

Άποψη διαμόρφωσης καθιστικού με τζάκι

Διαρρύθμιση εσωτερικών χώρων - Διακοσμητικές π

οδός Πεύκων & Ξενοφώντος | Άρτεμις

οδός Αραφήνος | Άρτεμις
Διαμόρφωση αυλείου χώρου σε δύο επίπεδα

οδός Τριαίνης | Άρτεμις

οδός Λουλουδιών | Άρτεμις

Διαμόρφωση εξωτερικών χώρων - Κατασκευές κήπ

Άποψη χώρου εργασίας τεχνικής εταιρίας

ροτάσεις για κατοικίες και επαγγελματικούς χώρους

πάροδος Λακωνίας | Άρτεμις

οδός Πλάτωνος| Άρτεμις

οδός Ξενοφώντος | Άρτεμις

Άποψη βαθμιδωτής διαμόρφωσης κήπου

οδός Ελ. Βενιζέλου & Υψηλάντου | Σπάτα

ων και αυλείων χώρων - Σχεδίαση προσόψεων κ.α.

