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Słowo od 
Prezesa Zarządu

Słowo od  
Dyrektora Wykonawczego

INTRAKAT, spółka budowlana należąca do Grupy INTRACOM HOLDINGS, w ciągu ostatnich pięciu lat odnotowała 
tendencję wzrostową zarówno w Grecji, jak i za granicą. W oparciu o swoje wieloletnie doświadczenie, szeroką 
wiedzę techniczną i strategię skoncentrowaną na priorytetach, INTRAKAT wkracza dynamicznie w nowe sektory 
działalności, takie jak ochrona środowiska i energetyka, uważane za najlepiej rozwijające się branże współczesnego 
przemysłu. 

Dzięki wartościom takim jak zaufanie do pracowników oraz szacunek dla udziałowców, klientów i partnerów 
handlowych oferujemy niezmiennie usługi wysokiej jakości i umacniamy INTRAKAT na pozycji jednego z liderów 
branży.

>

Sokrates P. Kokkalis
Prezes Zarządu

> W ostatniej dekadzie, która stanowiła niespotykane wcześniej pasmo kryzysów nie tylko w sektorze budowlanym, 
ale i w całej gospodarce, spółce INTRAKAT udało się zająć pozycję jednej z najważniejszych grup budowlanych na 
Bałkanach. 

W oparciu o znakomite kwalifikacje pracowników technicznych oraz wysoki poziom specjalizacji i renomę grupy 
INTRACOM HOLDINGS, spółka pokazała, że odznacza się wyjątkową elastycznością w dostosowywaniu się do 
niekorzystnych warunków społeczno-ekonomicznych, zachowując wysoką zdolność produkcyjną 
i konkurencyjność oferty. W następnej dekadzie, wykorzystując swoje wieloletnie doświadczenie, INTRAKAT 
będzie dążyć do specjalizacji i rozwoju działalności na rynkach międzynarodowych, oferując na konkurencyjnych 
warunkach swoje umiejętności i wiedzę w zakresie złożonych projektów o wysokim stopniu stechnologizowania. 
Priorytetowe miejsce w działalności spółki będą nadal zajmować przedsięwzięcia z zakresu ochrony środowiska, 
zarządzania zasobami naturalnymi, odnawialnych źródeł energii i infrastruktury.

Petros Souretis
Dyrektor Wykonawczy
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Grupa 
INTRACOM 
HOLDINGS

Usługi informatyczne

Roboty budowlane

Usługi telekomunikacyjne

Elektronika dla przemysłu obronnego

Systemy i produkty telekomunikacyjne

–

–

–

–

–

INTRAKAT jest częścią INTRACOM HOLDINGS, 
jednej z największych wielonarodowych grup specjalizujących się w nowoczesnych technologiach w Europie Południowo-
Wschodniej. Spółki wchodzące w skład Grupy opracowują i wprowadzają najnowsze technologie w produktach, rozwiązaniach 
i usługach w następujących sektorach:

Grupa INTRACOM HOLDINGS posiada wieloletnie doświadczenie w swojej branży, w której działa już od 1977 roku. Zatrudnia 5100 
pracowników, dokonuje znaczących inwestycji w badania i rozwój, ma też międzynarodową sieć firm powiązanych 
i współpracujących w 21 krajach i prowadzi eksport do 60 krajów. Odgrywa pierwszoplanową rolę na światowym rynku, wykonując 
wysokiej jakości projekty pod klucz, a także aktywnie uczestnicząc w tworzeniu i rozwijaniu nowych technologii. Do INTRACOM 
HOLDINGS należą następujące spółki: 

INTRAKAT
INTRASOFT INTERNATIONAL
hellas online
INTRACOM DEFENSE
INTRACOM TELECOM
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Spółki
Grupy INTRACOM HOLDINGS

INTRASOFT INTERNATIONAL, spółka założona 
w 1996 roku, jest wiodącym europejskim 
przedsiębiorstwem w sektorze technologii 
i usług informatycznych i komunikacyjnych, 
dostarczającym kompleksowe, wysokiej jakości 
rozwiązania technologiczne, produkty i usługi 
informatyczne dla Unii Europejskiej, ministerstw 
i instytucji publicznych na poziomie krajowym, 
jak również dla instytucji finansowych, instytucji 
telekomunikacyjnych i dużych przedsiębiorstw 
z sektora prywatnego. Zatrudnia 1700 wysoko 
wyspecjalizowanych pracowników posiadających 
gruntowną wiedzę techniczną i doskonałe 
umiejętności, reprezentujących ponad 20 
różnych narodowości i mówiących w ponad 18 
językach. Spółka ma siedzibę w Brukseli oraz 
biura, oddziały i spółki zależne w 13 krajach (Belgia, 
Luksemburg, Grecja, Jordania, Dania, Bułgaria, 
Cypr, Wielka Brytania, Rumunia, Mołdawia, 
Arabia Saudyjska, Filipiny, Stany Zjednoczone), 
a jej międzynarodowa działalność obejmuje 68 
krajów na całym świecie. Jest spółką zależną 
Grupy INTRACOM HOLDINGS, notowanej 
na ateńskiej giełdzie i jednej z największych 
międzynarodowych grup technologicznych 
w Europie Południowo-Wschodniej o ponad 
35-letniej działalności.

hellas online jest jednym z głównych dostawców 
zintegrowanych usług szerokopasmowych 
w Grecji. Zapewnia szeroki zakres 
zaawansowanych usług dla przedsiębiorstw 
i klientów krajowych, takich jak przedstawiciele 
wolnych zawodów, małe i średnie 
przedsiębiorstwa oraz duże organizacje. Oferuje 
pełną gamę usług w zakresie komunikacji dzięki 
strategicznemu partnerstwu z Vodafone. 
Posiada również drugą co do wielkości prywatną 
sieć światłowodową w Grecji (ponad 4170 km), 
łączącą 50 prefektur i 141 miast. hellas online jest 
notowana na ateńskiej giełdzie.

INTRACOM DEFENSE ELECTRONICS 
jest największym greckim przedsiębiorstwem 
wysokich technologii w sektorze elektroniki 
i telekomunikacji przemysłu obronnego. 
Przedsiębiorstwo zdobyło unikatową 
specjalistyczną wiedzę w zakresie projektowania, 
rozwoju i produkcji wyrobów, które łączą 
najnowsze technologie w dziedzinie 
standardowych systemów dla obronności, 
urządzeń kryptograficznych, systemów 
dowodzenia, kontroli i łączności (C3), elektroniki 
systemów rakietowych, oprogramowania dla 
obronności oraz systemów kontrolnych 
i testowych. Jednocześnie firma uczestniczy 
w międzynarodowych programach rozwoju 
i produkcji i współdziała w międzynarodowych 
partnerstwach z głównymi światowymi 
przedsiębiorstwami przemysłu obronnego.

INTRACOM TELECOM jest międzynarodowym 
dostawcą systemów telekomunikacyjnych, 
działającym na rynku światowym od 35 lat. 
Przedsiębiorstwo wprowadza innowacje 
w zakresie bezprzewodowego dostępu 
i transmisji, rozwija konkurencyjne rozwiązania 
telekomunikacyjne i oferuje zintegrowane pakiety 
profesjonalnych usług. INTRACOM TELECOM 
zatrudnia ponad 2000 pracowników, posiada 
spółki zależne w 15 krajach i inwestuje nieustannie 
w tworzenie i rozwój innowacyjnych produktów 
i rozwiązań. Z produktów i usług INTRACOM 
TELECOM korzysta ponad sto organizacji w ponad 
70 krajach.

01
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INTRAKAT

Spółka INTRAKAT, założona w 1987 roku, jest dziś potężną grupą budowlaną w Grecji, prowadzącą szeroką działalność na rynkach 
międzynarodowych. Notowana na Ateńskiej Giełdzie Papierów Wartościowych od 2001 roku, jest zaliczana do kategorii  7 w Rejestrze 
Kontrahentów Publicznych. W 2005 roku dokonała fuzji z przedsiębiorstwem konstrukcji stalowych INTRAMET.

Dzięki strategicznemu przygotowaniu i nowoczesnej organizacji spółka dynamicznie reaguje na wyzwania 
pojawiające się w międzynarodowym sektorze budowlanym, umacniając swoją pozycję na rynku światowym.

W oparciu o swoje wieloletnie doświadczenie spółka INTRAKAT 
realizuje wysoko wyspecjalizowane projekty bazujące na 
najnowocześniejszych technologiach w dziedzinach takich jak 
przedsięwzięcia techniczne (infrastruktura/budownictwo), ochrona 
środowiska i odnawialne źródła energii, technologia i infrastruktura 
łączności, energetyka, zakłady przemysłowe, konstrukcje stalowe, 
sektor deweloperski i branża gazu ziemnego w Grecji i za granicą.

>

>
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INTRAKAT
Spółki zależne

>

INTRAKAT
INTRAKAT na rynku międzynarodowym

INTRAKAT działa za pośrednictwem dużej sieci spółek zależnych i oddziałów w wielu krajach. Dalsza ekspansja spółki skupia 
się na sektorach i rynkach o interesujących perspektywach biznesowych, takich jak projekty związane z przesyłem danych 
(telekomunikacja, światłowody itp .) czy nieruchomości. Kraje, w których prowadzi szczególnie intensywną działalność to 
Rumunia, Polska, Cypr, Albania i Bułgaria. Do najważniejszych spółek i oddziałów Grupy poza terytorium Grecji należą:

>

01
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INTRACOM CONSTRUCT S.A. w Rumunii

INTRAKAT POLAND  w Polsce

INTRAKAT INTERNATIONAL LIMITED na Cyprze

INTRAKAT ALBANIA w Albanii

INTRAKAT BULGARIA w Bułgarii

INTRAKAT działa na krajowym rynku budowlanym i rozwija swoją działalność w nowych, wyspecjalizowanych 
sektorach poprzez sieć swoich spółek zależnych. 

PRISMA DOMI ATE - INTRAKAT działa na 
krajowym rynku budowlanym i rozwija swoją 
działalność w nowych, wyspecjalizowanych 
sektorach poprzez sieć swoich spółek zależnych. 
PRISMA DOMI ATE posiada licencję 5. kategorii 
w Rejestrze Kontrahentów Publicznych i ogromne 
doświadczenie w sektorze robót środowiskowych, 
w którym się specjalizuje. Przedsiębiorstwo 
zrealizowało wiele projektów z zakresu 
biologicznego oczyszczania ścieków, uzdatniania 
wody, hydrologii i przetwarzania odpadów. Firma 
posiada dział badawczo-rozwojowy zajmujący się 
najnowocześniejszymi technologiami.

EUROKAT ΑΤΕ - Przedsiębiorstwo budowlane, 
zarządzanie parkingami. Założone w roku 2005, 
posiada licencję kontrahenta publicznego 3. 
kategorii, która umożliwia Grupie poszerzenie 
zakresu wykonywanych robót. Firma zajmuje się 
projektami konstrukcyjnymi i energetycznymi 
w sektorze publicznym i prywatnym. Posiada też 
doświadczenie w prowadzeniu parkingów 
 i zarządzaniu nimi.

ΙΝΜΑΙΝΤ - Przedsiębiorstwo utrzymania 
infrastruktury. Świadczy kompleksowe usługi 
zarządzania, eksploatacji i utrzymania dużych 
obiektów budowlanych, elektromechanicznych, 
przemysłowych i sportowych.

INTRAPOWER - Producent systemów 
fotowoltaicznych.  Spółka INTRAPOWER, 
odznaczająca się bogatą wiedzą i umiejętnościami 
w tej branży, a także wysoką świadomością 
ekologiczną, oferuje kompleksowe rozwiązania 
fotowoltaiczne obejmujące szeroki zakres 
specjalistycznych usług, w skład których wchodzą:
- projektowanie i planowanie,
- dobór i dostawa elementów i systemów,
- finansowanie,
- budowa i montaż systemów pod klucz,
- zarządzanie projektami,
- szkolenie i utrzymanie personelu,
- uzyskiwanie pozwoleń.

FRACASSO Hellas - Przedsiębiorstwo systemów 
bezpieczeństwa drogowego. Spółka jest 
owocem współpracy pomiędzy firmą Intrakat 
a włoską spółką FRACASSO SpA posiadającą 
wieloletnie doświadczenie i specjalistyczną 
wiedzę w dziedzinie systemów bezpieczeństwa 
drogowego. FRACASSO Hellas projektuje, 
wykonuje i dostarcza systemy ochronnych barier 
stalowych dla współczesnych autostrad, w pełni 
spełniające europejskie i międzynarodowe normy 
bezpieczeństwa (ΕΝ 1317).
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Sfery działalności
Przedsięwzięcia infrastrukturalne

Projekty budowlane

Konstrukcje stalowe

Projekty telekomunikacyjne

Projekty z zakresu odnawialnych źródeł energii 

Projekty środowiskowe – gospodarka odpadami 

Projekty przemysłowe i budynki logistyczne

01
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INTRAKAT realizuje swoje plany strategiczne w sposób 
niezawodny i odpowiedzialny, prowadząc poważne projekty 
państwowe i publiczne w następujących sektorach:

Projekty realizowane przez spółkę odznaczają się wysoką jakością wykonania, przestrzeganiem czasu realizacji 
oraz zastosowaniem nowych technologii, nowoczesnych, przyjaznych środowisku materiałów i systemów 
elektromechanicznych, dających oszczędność energii. Spółka posiada wysoko wyspecjalizowanych pracowników, 
szeroką wiedzę i umiejętności oraz nowoczesny sprzęt, dzięki którym może podejmować się realizacji projektów 
obejmujących szeroki zakres robót tak w Grecji, jak i za granicą.

>

>
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Budownictwo drogowe

Projekty inżynierii wodnej

Projekty kolejowe

Gaz ziemny

Porty lotnicze

INTRAKAT posiada wieloletnie i wieloaspektowe doświadczenie, wynikające z realizacji licznych projektów 
w dziedzinie infrastruktury, dzięki któremu może skutecznie realizować ważne, zakrojone na dużą skalę projekty. 
Zgodnie z planem strategicznym spółki szczególną wagę przywiązuje się w niej do specjalistycznych projektów 
o złożonych specyfikacjach i wymaganiach. INTRAKAT buduje drogi, mosty, węzły drogowe i infrastrukturę kolejową. 
Jednym z głównych obszarów działalności spółki jest sektor energetyczny w Grecji, gdzie samodzielnie lub we 
współpracy z partnerami spółka zrealizowała duże projekty z zakresu infrastruktury przesyłu gazu ziemnego.

Sfery działalności
Przedsięwzięcia infrastrukturalne 

>

>

01
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Przedsięwzięcia infrastrukturalne
Budownictwo drogowe

Autostrada Wschodniopeloponeska, 182,5 km, 
Korynt–Trypolis–Kalamata i odgałęzienie Lefktro–
Sparta

Egnatia Odos S.A. – przebudowa odcinka 
Strymona–Agios Andreas drogi krajowej Saloniki–
Kavala, 51 km

Ministerstwo Ochrony Środowiska, Planowania 
Przestrzennego i Robót Publicznych – droga 
objazdowa Arta–Filippiada – odcinek Agios 
Dimitrios–Sellades, 39 km

Region Macedonia Środkowa – budowa 
autostrady, odcinek Potidaia–Kassandreia, łącznie 
17 km

Region Tesalia – obwodnice Artesiano i Rizovouni 
na drodze krajowej Karditsa–Trikala, 5,2 km

Region Epir – modernizacja drogi Tyria–Systrouni 
w prefekturze Ioannina, 16,7 km

Ministerstwo Infrastruktury, Transportu 
i Komunikacji – budowa odcinka autostrady 
węzeł Hipodrom–Kalyvia–Lagonisi–Anavysssos, 
prefektura Attyka
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Przedsięwzięcia infrastrukturalne
Projekty inżynierii wodnej

Ministerstwo Rozwoju Obszarów Wiejskich 
i Żywności – budowa zapory w zlewni Filiatrino 
w prefekturze Mesenia o całkowitej kubaturze 
370 000 m3 i efektywnej pojemności zbiornika ok. 
8 mln m3

Gmina Peania, Attyka – budowa sieci kanalizacji 
deszczowej

Egnatia Odos S.A. – budowa sieci kanalizacyjnej 
dla gminy Evergetoula, prefektura Lesbos (Ν58,00)

Region Tesalia – wzmocnienie środkowego 
i północnego odcinka sieci wodociągowej 
w prefekturze Karditsa

Ministerstwo Infrastruktury, Transportu 
i Komunikacji – wodociągi z zapory Aposelemi do 
miast Heraklion i Agios Nikolaos – wzmocnienie 
zbiornika zapory Aposelemi od strony płaskowyżu 
Lasithi

Ministerstwo Ochrony Środowiska, Planowania 
Przestrzennego i Robót Publicznych – Sekretariat 
Generalny ds. Robót Publicznych – Departament 
Projektów – regulacja potoku Ksiria, Korynt
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01 i 03. Budowa zapory w zlewni Filiatrino w prefekturze Mesenia
02. Budowa rurociągu D = 3200 mm, tunel Taxiarches wodociągu Mornos

01. Autostrada Wschodniopeloponeska 02. Autostrada Egnatia, odcinek Strymona–Agios Andreas
03. Obwodnica Arta–Filippiada
 

03

01

0201 03

02



21

Przedsięwzięcia infrastrukturalne
Projekty kolejowe

Przedsięwzięcia infrastrukturalne
Gaz ziemny

ERGA OSE SA (Projekty Organizacji Dróg Żelaznych 
Grecji) – budowa infrastruktury dla nowej linii 
kolejowej, stacji i przystanków na odcinku Kiato – 
Rododafni

CFR S.A. (rumuńskie koleje państwowe) – 
modernizacja systemu monitoringu CED i budowa 
budynku dyspozytorni na stacji kolejowej, 
Timişoara, Rumunia

CFR S.A. (rumuńskie koleje państwowe) – 
modernizacja systemu monitoringu CED na stacj
i kolejowej w Bukareszcie

CFR S.A. (rumuńskie koleje państwowe) – 
przebudowa dworca kolejowego w Oradei, 
Rumunia

01
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Wysokowydajny gazociąg przesyłowy gazu ziemnego Komotini–Aleksandropolis01. Roboty kolejowe 
02. Państwowy port lotniczy Karpathos

EPA ATTIKIS S.A.  (attycka spółka gazownicza) 
– budowa sieci dystrybucji gazu w latach 2002–
2006, 441 km gazociągów polietylenowych i 39 
kilometrów gazociągów stalowych

EPA ATTIKIS S.A. – budowa gazociągu i sieci 
dystrybucji gazu ziemnego w południowej 
i centralnej Attyce – 238 km gazociągów 
polietylenowych i 10 km gazociągów stalowych

DEPA S.A. – konserwacja systemu transportu gazu 
ziemnego wraz z infrastrukturą towarzyszącą – 
Sektor Północny (od Koula do Platamonas 
i Komotini)

Prometheus GAS S.A. – roboty budowlane – 
budowa gazociągu do przesyłu dużych ilości gazu 
ziemnego z Komotini do Aleksandropolis 
o długości 54 km

01

02
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Porty lotnicze

Budowa budynków nowego terminalu lotniczego 
na lotnisku państwowym Karpathos

Budowa nowego pola manewrowego na lotnisku 
państwowym Paros

01 02

01

02
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Kompleksy mieszkaniowe

Budynki biurowe i budynki sieci handlowych

Kultura i edukacja

Szpitale 

Projekty olimpijskie – obiekty sportowe

Centra handlowe

>

INTRAKAT prowadzi działalność konstrukcyjną w zakresie kompleksowych robót budowlanych w sektorze 
prywatnym i publicznym. Spółka zrealizowała wiele projektów budowlanych – biur, sklepów sprzedaży 
detalicznej, parkingów, kompleksów wielopiętrowych budynków mieszkaniowych, instytucji edukacyjnych 
i kulturalnych i centrów handlowych. Dzięki podejmowaniu i wykonywaniu ważnych projektów dla służby 
zdrowia spółka nabyła rozległe doświadczenie w projektowaniu i budowie szpitali, stając się czynnym 
uczestnikiem sektora ochrony zdrowia, spełniającym bardzo ważną społecznie rolę. Ponadto INTRAKAT 
posiada wyjątkowe doświadczenie w dziedzinie obiektów sportowych dzięki realizacji projektów 
wymagających wysokiego poziomu wiedzy technologicznej, doskonałej jakości wykonania i precyzyjnej 
koordynacji działań. 

Grupa zrealizowała ważne olimpijskie projekty i ogólną infrastrukturę lekkoatletyczną, samodzielnie lub we 
współpracy z innymi spółkami. Kategorie robót budowlanych prowadzonych przez INTRAKAT:

Sfery działalności 
Projekty budowlane

>

02
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01. Kompleks mieszkaniowo-handlowy Garden Residence, Kraków, Polska
02. Blue Riviera Levendi, kompleks mieszkaniowy w Agios Konstantinos, Ftiotyda
 

01. Siedziba BSB ABEE, droga krajowa Ateny – Lamia 02. Budynek Benroubi, Marousi, Attyka
03. Biurowiec na rogu ulic Epirus i Aristotelous, Ateny 04. Parking przy szpitalu REA, Faleron (Paleon Faliro)

Projekty budowlane
Kompleksy mieszkaniowe

Budowa kompleksu mieszkalno-handlowego 
Garden Residence, 450 apartamentów, Kraków, 
Polska

Budowa kompleksu mieszkaniowego w Agios 
Konstantinos, Ftiotyda

Budowa hotelu w Zărnești, Rumunia0301

02

Roboty budowlane
Budynki biurowe – sieci oddziałów i handlu detalicznego

Budowa pięciopiętrowego biurowca dla hellas 
online z dwoma podziemnymi kondygnacjami przy 
ulicy Adrianiou w Atenach

Budowa biurowców i punktów sprzedaży dla 
Grupy Sato w Marousi

Renowacja i modernizacja budynku Benroubi 
w Marousi

Société Générale: budowa oddziałów banku 
w wielu regionach Attyki

Budowa trzypiętrowego biurowca dla INTRACOM 
HOLDINGS w Xanthi

Przebudowa biur centrali przedsiębiorstwa 
energetycznego w Bukareszcie, Rumunia

Budowa dwupiętrowego biurowca 
z podpiwniczeniem dla INTRACOM HOLDINGS, 
Patras

Vodafone: wykonanie projektów punktów 
sprzedaży detalicznej w wielu miastach greckich

Wind Hellas: budowa i renowacja całej sieci 
handlowej przedsiębiorstwa w Grecji

Budowa nowych lokali dla BSB ABEE przy drodze 
krajowej Ateny–Lamia

Lakis Gavalas S.A. – nowa siedziba spółki, Peania, 
Attyka
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Budowa Ośrodka Integracyjnego Urzędu Miasta 
w Zduńskiej Woli, centralna Polska

Budowa nowego budynku nauk przyrodniczych 
z amfiteatralną salą wykładową i laboratoriami 
(dwa dwupiętrowe podpiwniczone budynki) oraz 
rozbudowa sali gimnastycznej szkoły średniej 
Arsakeio w Patrze

Przebudowa i modernizacja Instytutu Biologii 
w Bukareszcie, Rumunia

Budowa gmachu biblioteki Akademii Sztuk 
Pięknych w Agios Ioannis Rentis, Attyka

Budowa żłobków w Markopoulo i Anoixi, Attyka

Budowa budynku trzypiętrowego z dwiema 
podziemnymi kondygnacjami dla Athens 
Information Technology, Peania, Attyka

Renowacja Pałacu Prezydenckiego i pałacu 
Maximou

Centrum Edukacji i Informacji rumuńskiego 
Ministerstwa Spraw Wewnętrznych, Dumbrăviţa, 
Rumunia

Dokończenie przebudowy zabytkowego budynku 
należącego do arcybiskupstwa Aten 
z przeznaczeniem na centrum kultury

Muzeum Olympiakos przy stadionie 
G. Karaiskakis

Projekty budowlane
Kultura i edukacja
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Centrum Nauki i Edukacji, liceum Arsakeio, Patras 01. Budynek Athens Information Technology, Peania, Attyka 02. Żłobek w Markopoulo, Attyka
03. Centrum Kultury Arcybiskupstwa Aten – budynek zabytkowy

01

0302
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Projekty budowlane
Szpitale

IASO THESSALIAS S.A. – budowa prywatnej kliniki 
ogólnej na 213 łóżek w Larisie

REA S.A.– budowa siedmiopiętrowego szpitala 
ginekologiczno-położniczego i chirurgicznego 
z czterema kondygnacjami podziemnymi, 200 
łóżek, Faleron (Paleon Faliron)

Klinika Ionios na Korfu – budowa trzypiętrowej 
prywatnej kliniki z podpiwniczeniem, 114 łóżek, 
wyspa Korfu

Klinika Psychiatryczna, Szpital Ogólny w Korfu – 
budowa kompletnego dwupiętrowego oddziału 
psychiatrycznego na 21 łóżek

Klinika Psychiatryczna, Szpital Ogólny w Katerini 
– budowa kompletnego dwupiętrowego oddziału 
psychiatrycznego na 26 łóżek

Przebudowa szpitala im. Prof. dr. Dimitrie Gerota, 
Bukareszt, Rumunia

Nowy szpital na Korfu – dokończenie budowy 
szpitala z czterema kondygnacjami nadziemnymi 
i dwiema podziemnymi, na 277 łóżek

Nowy szpital w Katerini – dokończenie budowy 
szpitala z czterema kondygnacjami nadziemnymi 
i dwiema podziemnymi, na 217 łóżek
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Szpital ginekologiczno-położniczy REA, Faleron (Paleon Faliro), Attyka 01. Szpital i Klinika Psychiatryczna na Korfu
02. IASO Tessalias

02

01
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Projekty budowlane
Projekty olimpijskie – οbiekty sportowe

Budowa olimpijskiego ośrodka tenisowego 
w Ateńskim Kompleksie Olimpijskim

Budowa pływalni w Ateńskim Kompleksie 
Olimpijskim

Budowa stadionu Panthessalico w Nea Jonia, Volos

Budowa „overlays” (tymczasowe, stałe lub 
przenośne instalacje na potrzeby Igrzysk 
Olimpijskich 2004)

Centrum treningowe dla THRYLOS S.A. w Agios 
Ioannis Rentis, Attyka

Przebudowa stadionu w Rizoupoli
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Stadion Panthessaliko, Nea Jonia, Volos 01. Olimpijski ośrodek tenisowy, Marousi, Attyka 02. Dach na stadionie Karaiskakis, Pireus 03. Stadion w Rizoupoli
04. Centrum treningowe dla THRYLOS S.A. w Agios Ioannis Rentis, Attyka 05. Dach na stadionie taekwondo w Faleronie
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Projekty budowlane
Centra handlowe

Budowa nowego marketu Leroy Merlin w Pylaia, 
Saloniki

Budowa nowego centrum handlowego w gminie 
Nikaia, prefektura Larisa

Budowa supermarketu spożywczego CARREFOUR 
w Nea Moudania, Chalkidiki

01

02

03

Market Leroy Merlin w Pylaia, Saloniki 01. Market Leroy Merlin w Pylaia, Saloniki 02. Supermarket spożywczy CARREFOUR, Nea Moudania, Chalkidiki
03. Centrum handlowe, gmina Nikaia, Larisa
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Zakład konstrukcji stalowych

Dział konstrukcji elektromechanicznych

Dzięki swojej pionowej strukturze dział konstrukcji stalowych oferuje kompleksową obsługę obejmującą planowanie, 
projektowanie, opracowanie, wytworzenie i montaż złożonych konstrukcji stalowych.

Zakłady konstrukcji stalowych (wcześniej INTRAMET) założono w roku 1987. Zaliczają się do najnowocześniejszych 
w Europie Południowo-Wschodniej jednostek przemysłu konstrukcji stalowych i elektromechanicznych. W roku 2005 
przeprowadzono fuzję ze spółką INTRAKAT. Od tego czasu INTRAMET stanowi gałąź Intrakat w sektorze konstrukcji 
stalowych. Zakłady znajdują się w Giannouli, w prefekturze Larisa, na obszarze o łącznej powierzchni 130 000 m2, 
z czego 30 000 m2 stanowią obiekty zadaszone. 

Firma oferuje konkurencyjne produkty i usługi na najwyższym poziomie na rynku greckim i międzynarodowym dzięki 
ciągłemu unowocześnianiu oraz wdrażaniu innowacyjnych metod, takich jak ultranowoczesne linie produkcyjne 
oparte na aplikacjach CAD/CAM, automatyce i maszynach CNC/NC. Posiadając w pełni wyposażone laboratorium 
kontroli jakości i zaawansowany system zapewnienia jakości (certyfikat ISO 9001), oferujące pełną identyfikację całości 
procedur oraz certyfikowane systemy zarządzania środowiskowego (ΕΝ ISO 14001) i bezpieczeństwa i higieny pracy 
(OHSAS 18001), firma spełnia z powodzeniem nawet najsurowsze międzynarodowe wymogi normy EN ISO 3834-2 
i zapewnia znak CE zgodnie z wymogami dyrektywy dotyczącej wyrobów budowlanych (89/106/EWG) i klasy 
wykonania EXC 3/4, EN1090-1+A1 dla materiałów budowlanych.

Wśród klientów firmy są duże instytucje państwowe i podmioty prywatne, jak na przykład:
IPTO S.A. (Niezależny Operator Systemu Przesyłowego Elektroenergetycznego), HEDNO S.A. 
(Grecki Operator Systemu Dystrybucji Energii), EYDAP S.A. (Ateńskie Przedsiębiorstwo Wodociągów 
i Kanalizacji), ERGOSE S.A., OTE S.A. (Greckie Przedsiębiorstwo Telekomunikacji), EAB – Greckie Zakłady 
Przemysłu Lotniczego i Kosmonautycznego, HRO S.A. (Greckie Przedsiębiorstwo Kolejowe), ILPAP S.A. 
(Komunikacja Trolejbusowa Ateny - Pireus), SBO S.A. (Przedsiębiorstwo Budowy Szkół), LAFARGE (AGET 
Heracles), EFACEC, Siemens, Vodafone, Wind Hellas, Cosmote, ALSTOM, Alpha, ABB, Areva, Boeing, Raytheon

Zakłady obejmują następujące wydziały, oferujące szeroką gamę standardowych produktów, usług i złożonych 
konstrukcji:  

konstrukcje stalowe (wyroby i konstrukcje stalowe),
konstrukcje elektromechaniczne (prefabrykaty z blach i do zastosowań obronnych), 
cynkowanie ogniowe (galwanizowanie),
obróbka powierzchni (farbiarnia).

Sfery działalności 
Konstrukcje stalowe

>

>
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Konstrukcje stalowe
Zakład konstrukcji stalowych

01

02

Podstawowym przedmiotem 
działalności zakładu konstrukcji 
stalowych jest produkcja kratownic 
z kształtowników, konstrukcji 
rurowych oraz ciężkich konstrukcji 
stalowych.

Konstrukcje kratownicowe z kształtowników 
i konstrukcje rurowe: maszty i słupy 
energetyczne, pomosty podstacji, maszty 
telekomunikacyjne wraz z akcesoriami, słupy 
trakcji kolejowej, wieże radarowe

Ciężkie konstrukcje stalowe: stalowe budynki 
szkieletowe, dachy dla obiektów sportowych, 
kompleksowe systemy parkingowe (INTRAPARK), 
infrastruktura i wyposażenie dla przemysłu, 
instalacje do recyklingu

Fabryka INTRAKAT, Larisa

0403 01

01. Fabryka INTRAKAT 02. Giętarka 12 m  
03. Słupy sieci energetycznej 04. System parkingowy INTRAPARK

02

01
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Budowa linii przesyłowej wysokiego napięcia 
Amyntaio–Filippi dla państwowej spółki 
energetycznej DEI

Budowa dwóch mostów stalowych na drodze 
Egnatia Odos w rejonie Metsovo

Zaprojektowanie i wykonanie stacji napędowych 
do przenośników taśmowych Β=1800 mm 
w nowym węźle kopalni odkrywkowej Pola Kardia 
w Zagłębiu Węgla Brunatnego Kardia dla DEI

Wykonanie stacji napędowych (głowic) i stacji 
powrotnych przenośników taśmowych Β=2400 
mm dla odkrywki południowo-zachodniej Pola 
Ypsilantis dla DEI

Wykonanie estakad przenośników taśmowych 
i pomostów oraz montaż osprzętu mechanicznego 
przenośników w kopalni Mavropigi dla DEI

Wykonanie i instalacja otwieranych pokryw 
do przenośników popiołu w odkrywce Pola 
Południowego dla DEI

Wykonanie i montaż zadaszeń metalowych dla 
zakładów AGET Heracles w Chalkidzie

Dostawa, transport, montaż i relokacja 600 
kontenerowych sal szkolnych na greckiej 
prowincji, SBO

Wykonanie stalowego zadaszenia stadionu 
Karaiskaki

Zaprojektowanie i wykonanie trybuny głównej na 
hipodromie olimpijskim w Markopoulo, Attyka

Zaprojektowanie i wykonanie areny na hipodromie 
olimpijskim w Markopoulo, Attyka

Zaprojektowanie i wykonanie konstrukcji stalowej 
zadaszenia na stadionie taekwondo w Faleronie, 
Attyka

Wykonanie konstrukcji stalowej zadaszenia 
stadionu Panthessaliko w Volos, Nea Jonia

Konstrukcja stalowa pływalni w Ateńskim 
Kompleksie Olimpijskim w Marousi, Attyka

Wykonanie konstrukcji stalowej zadaszenia 
stadionu w Aigaleo

Wykonanie hangaru na samoloty w Pachi, Megara

Wykonanie konstrukcji stalowej budynku 
Carrefour w Nauplionie

Wykonanie konstrukcji stalowej dachu budynku 
Carrefour/Praktiker w Aleksandropolis

Wykonanie i montaż rurociągu o długości 138 m 
i średnicy 3200 mm x 25 dla EYDAP, Prodromo, 
Beocja

Wykonanie i montaż przenośników o szerokości 
2400 mm do nowego węzła Sektora 7 odkrywki 
Pola Południowego dla PPC SA (DEI)
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01. Arena na hipodromie olimpijskim w Markopoulo, Attyka 02. Dach stalowy nad stadionem Aigaleo, Attyka
03 i 05. Konstrukcja stalowa dachu fabryki AGET Heracles, Chalkida 04. Konstrukcja stalowa zadaszenia stadionu Panthessaliko w Volos, N. Jonia

Konstrukcja stalowa zadaszenia stadionu Karaiskakis, Pireus
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Konstrukcje stalowe
Projekty zakładu konstrukcji stalowych



41

Konstrukcje stalowe
Dział konstrukcji elektromechanicznych

01

02

Robot spawalniczy

Dział konstrukcji elektromechanicznych 
zajmuje się przede wszystkim 
wykonywaniem wyrobów z blach oraz 
produktów dla przemysłu obronnego. 
Produkty:

Wyroby z blach, takie jak szafy do stosowania 
w pomieszczeniach i na zewnątrz, budki 
telefoniczne, konsole sterowania i ramy wsporcze 
dla sprzętu elektronicznego

Prefabrykowane kontenery stalowe, np. szafy 
do osprzętu elektronicznego i prądnic, jedno- 
i dwupoziomowe zespoły kontenerowe, kontenery 
do stacji bazowych telefonii komórkowej, 
kontenery składane (flat-pack) do montażu na 
miejscu

01. Konstrukcje o wysokich parametrach technicznych
02. Prefabrykowane kontenery stalowe

02

01
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Bogate doświadczenie przedsiębiorstwa stanowi jego główną przewagę konkurencyjną w projektach 
z sektora wysokich technologii i telekomunikacji. Projekty realizowane przez spółkę obejmują 
między innymi sieci telefonii komórkowej, sieci dostępowe i przesyłowe, sieci światłowodowe, sieci 
okablowania strukturalnego, bezprzewodowe sieci szerokopasmowe i systemy satelitarne.

Od wielu lat firma Intrakat zajmuje czołową pozycję w sektorze budowy łączności szerokopasmowej, 
poświadczoną zrealizowanymi projektami wykonywanymi dla wielkich przedsiębiorstw 
telekomunikacyjnych, prywatnych operatorów oraz instytucji publicznych w Grecji i za granicą. Wysoka 
specjalizacja, efektywna organizacja i nowoczesne metody realizacji projektów pozwoliły firmie 
ukończyć szereg kompleksowych projektów z następujących dziedzin:

Specjalizacja w sieciach światłowodowych  
INTRAKAT, dysponujący najlepiej wykwalifikowanymi pracownikami i najlepszym wyposażeniem, 
jest najważniejszym w Grecji podmiotem w dziedzinie budowy sieci światłowodowych. Oferuje 
klientom najefektywniejszą realizację najbardziej innowacyjnych rozwiązań w całym zakresie usług 
dotyczących projektów tego typu. W ciągu ostatnich 11 lat INTRAKAT zbudował ponad 7000 km sieci 
światłowodowych w Grecji i w innych krajach. Usługi:

projektowanie, planowanie i uzyskiwanie pozwoleń,
zarządzanie projektami,
pozyskiwanie terenu pod węzły telekomunikacyjne,
roboty ziemne i układanie przewodów/mikrokanałów,
okablowanie/mikrokanały, łączniki i terminatory,
uruchamianie i przekazywanie sieci do eksploatacji,
dokumentacja / inwentaryzacja robót,
konserwacja i pomoc techniczna.

Sfery działalności 
Projekty telekomunikacyjne

>

>

04

sieci światłowodowe

sieci dostępowe i centrale 
telefoniczne

sieci strukturalne

bezprzewodowe sieci 
szerokopasmowe

sieci telefonii komórkowej

konserwacja stacji bazowych 
telefonii komórkowej

specjalizacja w dziedzinie sieci 
światłowodowych

budowa i konserwacja węzłów 
telekomunikacyjnych

Zaawansowana wiedza i umiejętności w zakresie projektów telekomunikacyjnych
W ciągu ostatnich 25 lat INTRAKAT podjął i wykonał wiele projektów budowy stacji bazowych telefonii komórkowej. 
Spółka posiada również wieloletnie doświadczenie i zajmuje pozycję lidera w sektorze komunikacji bezprzewodowej, 
a do jej głównych atutów konkurencyjnych należy wysoki poziom specjalizacji wraz z zaawansowaną wiedzą 
i umiejętnościami w tej dziedzinie. Spółka wykonała łącznie ponad 3000 stacji bazowych w Grecji dla trzech dostawców 
usług telefonii komórkowej dzięki własnym specjalistycznym działom, posiadającym wiedzę i umiejętności niezbędne 
do realizacji tych projektów. Spółka INTRAKAT wykonała również ponad 1000 stacji bazowych dla wielkich firm 
telekomunikacyjnych poza granicami Grecji. Usługi:

nabywanie, planowanie i pozyskiwanie zezwoleń dla stacji bazowych telefonii komórkowej
 wykopy i roboty ziemne, zapewnienie dostępu drogowego i naprawy dróg do stacji bazowych
budowa stacji bazowych
modernizacja sprzętu telekomunikacyjnego stacji bazowych
kompleksowe usługi logistyczne
dokumentacja / inwentaryzacja robót
konserwacja i pomoc techniczna

INTRAKAT realizuje kompleksowe projekty w zakresie infrastruktury telekomunikacyjnej w nowoczesnych, 
heterogenicznych środowiskach, oferując najnowocześniejsze rozwiązania najwyższej jakości w konkurencyjnej cenie.
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Najważniejsi klienci
Spółka Intrakat realizowała duże projekty o strategicznym znaczeniu we współpracy z dużymi 
przedsiębiorstwami telekomunikacyjnymi w Grecji i za granicą, takimi jak OTE, COSMOTE, DEI, DEPA, 
ERGOSE, The Information Society, Vodafone, hellas online, Forthnet, Wind Hellas, Cyta Hellas, Attica 
Telecom, Armentel, Moldtelecom, 6TK, PTK, Primetel.

Projekty telekomunikacyjne

Sieci szerokopasmowe

Systemy bezprzewodowej transmisji danych

Sieci i stacje bazowe telefonii komórkowej

Projekty specjalne – konserwacja

Sfery działalności
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Vodafone – pierścień światłowodowy dla Attyki / 
sieć światłowodowa pomiędzy Atenami 
a Salonikami – 382 km

Vodafone – usługi wsparcia i budowlane dla sieci 
światłowodowej pierścienia światłowodowego 
dla Attyki

Cyta Hellas – metropolitalna sieć światłowodowa 
w Atenach, 270 km

GSM-R – sieć światłowodowa dla systemu GSM-R 
Greckich Kolei OSE, 600 km

HRO – ułożenie sieci światłowodowych na trasie 
kolejowej Patra–Ateny–Saloniki–Promachonas, 
775 km

Forthnet – metropolitalne sieci światłowodowe, 
430 km

Wind Hellas – sieć światłowodowa między 
Heraklionem i Rethymno, Kreta, 110 km

Wind Hellas – sieć światłowodowa na Peloponezie, 
150 km

hellas online – metropolitalne sieci 
światłowodowe i regionalne sieci szkieletowe 
w całej Grecji, 3000 km

DEPA – sieć światłowodowa łącząca stacje Diavata 
i Karperi, 73 km

Kolejka elektryczna Ateny–Pireus (ISAP) – ułożenie 
światłowodu wzdłuż linii Pireus–Kifisia, 32,5 km 

Moldtelecom – sieć światłowodowa w Mołdawii, 
1000 km

PTK – poprowadzenie światłowodu od miasta 
Prisztina do granicy Byłej Jugosłowiańskiej 
Republiki Macedonii w Kosowie, 80 km

ΟΤΕ SA – system modernizacyjny dla ΟΤΕ, 125 stacji 
synchronizacji

The Information Society – światłowodowe
sieci metropolitalne (MAN) w 28 dużych 
miastach greckich, sieć 780 km, 1 600 000 m 
zainstalowanych światłowodów, 1500 węzłów 
i punktów dostępowych FTTH, 238 punktów 
bezprzewodowego dostępu do Internetu WiMax 
i WiFi
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Projekty telekomunikacyjne
Sieci szerokopasmowe

Projekty telekomunikacyjne
Systemy bezprzewodowej transmisji danych

Attiko Metro S.A. – instalacja systemów radiowych 
na 18 stacjach metra

OTE S.A. – instalacja abonenckich rolniczych 
systemów radiowych, 250 systemów (11 stacji na 
system) w całej Grecji

INTRACOM HOLDINGS – TETRA C4Ι, instalacja 
osprzętu elektronicznego TETRA, 151 stacji 
w Attyce

OTE S.A., Cosmote, Vodafone, hellas online – 
instalacja systemów szerokopasmowego dostępu 
bezprzewodowego (LMDS), 120 stacji w całej Grecji

STE Syria – dostawa i montaż wyposażenia 
bezprzewodowych systemów dostępu 
wielopunktowego (Point to Multipoint Wireless 
Access System – PMP), 890 stacji w całym kraju
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Projekty telekomunikacyjne
Stacje i sieci telefonii komórkowej

Vodafone – Wind Hellas – Cosmote – budowa 
4000 stacji bazowych telefonii komórkowej dla 
trzech głównych operatorów w Grecji

Vodafone – Wind Hellas – Cosmote – harmonizacja 
istniejących licencji dla sieci i uzyskanie licencji 
dla sieci dla 1500 stacji bazowych telefonii 
komórkowej zgodnie z nowymi ramami prawnymi 
dla przedsiębiorstwa w kraju

Vodafone – Wind Hellas – Cosmote – zakup 1000 
lokalizacji pod budowę stacji bazowych telefonii 
komórkowej

Vodafone – instalacja urządzeń dla zapewnienia 
zasięgu technologii 3G dla punktów sieci FLOCAFE, 
GOODY’S, VF SHOPS (BVAG)

Vodafone – modernizacja stacji bazowych sieci 
radiowych do poziomu technologii 3. generacji (3G)

 Vodafone – optymalizacja zasięgu sieci radiowej 
dla 160 stacji bazowych.

Cosmote – Union – instalacja systemów telefonii 
komórkowej (DCS-1800), 950 stacji i 250 połączeń 
mikrofalowych

Cosmote Romania – usługi pozyskania, 
projektowania i budowy 400 stacji telefonii 
komórkowej w Rumunii

Romtelecom – połączenie stacji 
telekomunikacyjnych telefonii komórkowej 
 i 23 głównych klientów za pomocą światłowodu. 
Instalacja sieci miedzianych i światłowodowych 
w 173 lokalizacjach w ramach projektu „światłowód 
do domu”

 Vodafone Albania – usługi pozyskania lokalizacji, 
projektowania i budowy 15 stacji telefonii 
komórkowej

Globul – budowa 120 stacji bazowych telefonii 
komórkowej dla ΟΤΕ w Bułgarii

Wzmocnienie metalowych części istniejących 
słupów stacji bazowych dla VODAFONE 
i COSMOTE

Rozwój szerokopasmowych sieci komórkowych 
4G w technologii LTE dla VODAFONE

Modernizacja centrów telekomunikacyjnych MSC/
BSC
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Projekty specjalne – roboty konserwacyjne
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Port lotniczy im. Elefteriosa Wenizelosa – 
instalacja systemów telekomunikacyjnego na 
lotnisku dla operatorów Vodafone, Cosmote 
i Wind Hellas

Przebudowa – wyposażenie 20 punktów sprzedaży 
detalicznej Vodafone

Przebudowa – wyposażenie 12 punktów sprzedaży 
detalicznej Cosmote

Przebudowa – wyposażenie 40 punktów 
sprzedaży detalicznej Wind

Przebudowa – wyposażenie 2 punktów sprzedaży 
detalicznej Germanos

Wind Hellas – utrzymanie sieci około 750 stacji 
bazowych

Renowacja 120 punktów sprzedaży detalicznej 
Germanos

Ministerstwo Marynarki Handlowej – roboty 
elektromechaniczne w ramach systemu 
zarządzania ruchem statków – VTMIS, 
16 systemów radarowo-przekaźnikowych, 
5 systemów VTS i 1 system VTMIS

Wind Hellas – konserwacja sieci światłowodowej

Wind Hellas – konserwacja 11 central 
telekomunikacyjnych

Forthnet – konserwacja 33 central 
telekomunikacyjnych

hellas online – konserwacja całej sieci 
światłowodowej w Grecji, 3500 km

Vodafone – roboty konserwacyjne 
i modernizacyjne w 400 stacjach bazowych 
telefonii komórkowej (Vodafone for All)
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Grecja jest centrum energetycznym nie tylko dla Europy Południowo-Wschodniej, lecz również dla 
całej Europy. Dzięki liberalizacji produkcji, przesyłu i dystrybucji energii elektrycznej w połączeniu 
z dynamiczną kampanią na rzecz zwiększenia roli odnawialnych źródeł energii (OŹE) w produkcji 
energii Grecja znajduje się w centrum największych możliwości rozwoju.
Grupa INTRAKAT, prowadząca działalność w dziedzinie odnawialnych źródeł energii, oferuje 
zintegrowane rozwiązania w zakresie projektowania, instalacji i konserwacji systemów 
fotowoltaicznych i farm wiatrowych.

Projekty fotowoltaiczne
W sektorze elektrowni fotowoltaicznych INTRAKAT działa poprzez swoją spółkę zależną 
ΙΝΤRAPOWER, która specjalizuje się w budowie elektrowni fotowoltaicznych pod klucz w oparciu 
o strategiczne sojusze z uznanymi producentami markowych urządzeń.
W oparciu o wieloletnie doświadczenie i wiedzę w zakresie realizacji kompleksowych, trudnych 
projektów technicznych, spółka oferuje kompleksowe rozwiązania fotowoltaiczne z szerokim 
zakresem specjalistycznych usług, które οbejmują nastepujące dziedziny:

pozyskiwanie licencji i zarządzanie nimi,
planowanie i projektowanie instalacji fotowoltaicznych pod klucz w terenach, 
niezurbanizowanych i na budynkach,
dobór i dostawa materiałów i systemów,
budowa i montaż materiałów i systemów,
zarządzanie projektami,
szkolenia personelu,
wsparcie dla instalacji fotowoltaicznych (utrzymanie, pomoc techniczna, modernizacja).

Spółka podejmuje się budowy małych (2–100 kW), średnich (100 kW–1 MW) i dużych (> 1 ΜW) farm 
z bezpośrednim dostępem do głównej sieci przesyłu i dystrybucji energii, jak również stacjonarnych 
i mobilnych autonomicznych jednostek dostarczających energię (AOSS) do zastosowań 
przemysłowych, rolniczych, domowych i obronnych.

Sfery działalności 
Projekty z zakresu odnawialnych źródeł energii (OŹE)

Farmy wiatrowe
Energia wiatrowa odgrywa kluczową rolę w rozwoju OŹE i ma w Grecji duży potencjał inwestycyjny. 
Wyjątkowo duże zasoby wiatrowe kraju sprawiają, że Grecja należy do najbardziej atrakcyjnych 
pod tym względem obszarów w Europie. Strategicznym celem Grupy INTRAKAT jest poszerzanie 
działalności w tym sektorze.
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Projekty z zakresu odnawialnych źródeł energii (OŹE) 
Projekty fotowoltaiczne

Elektrownia fotowoltaiczna 1,85 MWp, prefektura Ilia

Budowa farmy wiatrowej o mocy 21 MW 
w prefekturze Beocja

Projekt i budowa farmy wiatrowej o mocy 25 ΜW 
w gminie Molaoi w Lakonii

Projekt i realizacja robót z zakresu inżynierii 
lądowej i urządzeń elektromechanicznych dla 
farmy wiatrowej o mocy 15 MW w gminie Trojzena 
(Troizina)
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Projekty z zakresu odnawialnych źródeł energii (OŹE)
Farmy wiatrowe

Farma wiatrowa, gmina Molaoi, Lakonia

Grupa INTRAKAT zrealizowała projekty 
elektrowni fotowoltaicznych w całej 
Grecji o łącznej mocy 40 MW
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Ważnym strategicznym celem INTRAKAT jest aktywna działalność w zakresie projektów 
związanych z ochroną środowiska, zarządzaniem zasobami naturalnymi i ekologicznym 
rozwojem. W obszarze zarządzania odpadami spółka interesuje się przede wszystkim 
nowoczesnymi technologiami zarządzania, takimi jak pozyskiwanie energii z odpadów, 
a w szczególności produkcją, prowadzeniem, eksploatacją i utrzymaniem zakładów 
przetwarzania odpadów wytwarzających energię. 

Sfery działalności 
Projekty środowiskowe – gospodarka odpadami

Biologiczne oczyszczanie ścieków

Oczyszczanie wody

Projekty rekultywacji gleby i rekonwersji 

Projekty gospodarki odpadami

>

>
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Projekty środowiskowe – gospodarka odpadami
Biologiczne oczyszczanie ścieków – oczyszczanie wody

Projekt i budowa oczyszczalni ścieków – gmina 
Aliarto, prefektura Beocja

Trzeci stopień oczyszczania ścieków komunalnych 
z miast: Argos, Nauplion, Nea Kios.

Projekt i budowa oczyszczalni ścieków w Oinofyta, 
prefektura Beocja

Eksploatacja i utrzymanie oczyszczalni ścieków 
w Oinofyta, prefektura Beocja

Budowa oczyszczalni ścieków w strefie 
przemysłowej miasta Larisa

Projekt i budowa oczyszczalni ścieków 
z podwodnym rurociągiem odprowadzania 
ścieków w Agios Theodoros, prefektura Korynt

Projekt i budowa stacji uzdatniania wody, Agios 
Thomas, Oinofyta, prefektura Beocja

Instalacje uzdatniania i doprowadzania wody 
pitnej w Tebach
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Instalacje uzdatniania i doprowadzania wody pitnej w Tebach, Beocja

Projekty środowiskowe – gospodarka odpadami
Projekty rekultywacji gleby i rekonwersji – gospodarka odpadami

Rekultywacja miejsc składowania odpadów 
w prefekturach Kastoria, Grevena, Florina i Kozani 
– region Zachodnia Macedonia

Rekultywacja gruntów i projekty towarzyszące, 
park kulturalny i technologiczny w Lavrio, Attyka

Prace konserwatorskie w strefie A1 w Parku 
Narodowym Schoinias, Attyka

Opracowanie planu działań na rzecz przywrócenia 
krajobrazu i ochrony środowiska 
w zdegradowanym rejonie Schisto, Attyka

Przebudowa parku Pedion tou Areos, Ateny

Rozbudowa składowiska odpadów w gminie 
Katerini – druga faza budowy

Budowa infrastruktury dla składowiska odpadów 
w prefekturze Pelio
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Rekultywacja gruntów, park kulturalny i technologiczny w Lavrio, Attyka
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Grupa INTRAKAT ma duże doświadczenie w budowie projektów przemysłowych, budynków, instalacji i kompleksów 
logistycznych w Grecji i za granicą. W oparciu o swoją ekspercką wiedzę i umiejętności spółka oferuje kompleksowe 
rozwiązania do realizacji złożonych projektów o surowych wymogach w tej dziedzinie. INTRAKAT dostarcza również 
rozwiązania kompleksowe (projektowanie – sourcing – budowa – transport – montaż – wykonanie i przekazywanie 
do eksploatacji) dla projektów greckiej spółki energetycznej Public Power Corporation (DEI), takich jak budowa linii 
wysokiego napięcia, stacji rozrządowych dla taśm przenośnikowych i mostów przenośnikowych w kopalniach oraz 
budowa i utrzymanie napowietrznych i podziemnych sieci dystrybucji energii elektrycznej wysokich i średnich napięć. 
Jednocześnie przedsiębiorstwo nieustannie rozszerza swój udział w sektorze dystrybucji produktów (logistyka), który 
przeżywa okres intensywnego rozwoju.

Sfery działalności
Projekty przemysłowe i budynki logistyczne

>

07
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Projekty przemysłowe i budynki logistyczne

Projekt, wykonanie i nadzór budowy silosu 
o pojemności 32 000 m3 i powierzchni 1000 m2 
w fabryce Halyps Cement S.A. w Aspropyrgos, 
Attyka

Budowa dwupiętrowego magazynu o całkowitej 
powierzchni 9500 m2 dla INTRACOM DEFENSE, 
Koropi, Attyka

Nowy zakład przemysłowy Argo Rom Plastics, 
5000 m2, Bukareszt

Budynki przemysłowe i magazyny o powierzchni 
8000 m2 dla Chipita, Rumunia

Nowe centrum dystrybucji produktów rolniczych 
o powierzchni 6000 m2 dla firmy spożywczej Agro 
Food, Kluż-Napoka, Rumunia

Budowa nowej fabryki o całkowitej powierzchni 
5500 m2 dla firmy K. PAPAPOLITIS S.A. 
w Markopoulo, Attyka
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01 i 02. Budowa silosu dla firmy Halyps Cement SA, Aspropyrgos, Attyka 01. Budowa silosu dla firmy Halyps Cement SA, Aspropyrgos, Attyka 02. Budynek magazynowy, INTRACOM DEFENSE, Koropi, Attyka
03. Zakład przemysłowy, Argo Rom Plastics, Bukareszt, Rumunia
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Jakość 
i bezpieczeństwo

W dzisiejszych czasach wymagania rynkowe stale się zwiększają 
i z różnych przyczyn konkurencja jest znacznie bardziej 
intensywna niż w poprzednich latach. Jest zatem oczywiste, że 
jakość jako czynnik konkurencyjności odgrywa decydującą rolę 
w tym, czy dany produkt lub usługa zajmie ważne miejsce na 
rynku. W ostatnich latach ciągłe inwestycje w nowoczesne 
technologie stworzyły dynamicznie rozwijający się rynek, którego 
INTRAKAT jest czynnym uczestnikiem, spełniając wszystkie 
obecne wymagania rynkowe dzięki wieloletniemu doświadczeniu 
i zdywersyfikowanej działalności w branży. Głównym 
wyzwaniem, przed którym staje Grupa INTRAKAT, pragnąca 
oferować usługi wysokiej jakości, jest osiągnięcie optymalnego 
kosztu w zaplanowanym czasie w połączeniu z odpowiednim 
planowaniem i efektywnym zarządzaniem każdym projektem.

Pełna zgodność z systemem zapewnienia jakości przedsiębiorstwa i jego ciągłe doskonalenie

Spełnianie wymagań jakościowych naszych klientów

Stała komunikacja z klientami

Ścisła współpraca z naszymi podwykonawcami i dostawcami w celu wspólnego podejmowania działań 
poprawiających jakość projektów

Optymalny podział pracy, obowiązków i odpowiedzialności między pracowników

Zapewnienie niezbędnych zasobów

Ustawiczne szkolenie pracowników

Właściwe planowanie

Stosowanie odpowiednich metod realizacji

Kontrola jakości na wszystkich etapach każdego projektu, od przyjęcia surowców do końcowej dostawy 
do klienta
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Cała spółka, członkowie zarządu, kierownictwo i pracownicy są przekonani, że wysoką jakość osiąga się poprzez stałe, 
codzienne wysiłki wszystkich pracowników oraz systematyczne i konsekwentne stosowanie się do następujących 
strategii działania:
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Jakość i bezpieczeństwo
Zapewnienie jakości

Przewidując wymogi obecnego rynku oraz rozwój wydarzeń w kraju i na arenie 
międzynarodowej, a także aby umocnić swoją pozycję w branży budowlanej 
i poszerzyć perspektywy biznesowe, spółka INTRAKAT wdrożyła system 
zapewnienia jakości, który w czerwcu 1997 roku otrzymał certyfikat zgodności 
z międzynarodową normą BS EN ISO 9002:1994.

Spółka została następnie oceniona przez Grecki Komitet Normalizacyjny według 
normy ELOT EN ISO 9001:2000 Standard.
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Obecnie posiada certyfikat zgodności z normą EN ISO 9001:2008 
wystawiony przez Jednostkę Certyfikującą TUV AUSTRIA Hellas. 
Firma posiada certyfikat w następujących dziedzinach:

Jakość i bezpieczeństwo
Bezpieczeństwo i higiena pracy – środowisko

Spółka INTRAKAT jest świadoma, jak poważne skutki mogą mieć dla ludzi, 
środowiska naturalnego, społeczeństwa i samej firmy wypadki w pracy. Ważna jest 
też dla niej odpowiedzialność społeczna, którą ponosi każda firma i organizacja 
w każdym aspekcie procesu produkcji. W związku z tym aktywnie zarządza 
sprawami związanymi z higieną i bezpieczeństwem pracy w celu ciągłej poprawy 
poziomu bezpieczeństwa we wszystkich działaniach firmy, ze szczególnym 
uwzględnieniem realizowanych przez siebie projektów technicznych. 
Z uwzględnieniem wyżej wymienionych kwestii, INTRAKAT prowadzi politykę 
bezpieczeństwa, która jest zgodna z obowiązującymi przepisami prawa, a także 
wprowadza środki umożliwiające zapobieganie następującym problemom:

>

>

Wypadki dotyczące pracowników spółki i osób 
trzecich.

Szkody dla środowiska lub zanieczyszczenie 
środowiska.

Szkody, straty lub zniszczenia dotyczące 
zakładów, instalacji, materiałów, produkcji 
i urządzeń produkcyjnych.

Szkody związane z działalnością spółki.
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Certyfikaty:

Certyfikat systemów zarządzania jakością

Certyfikat systemów zarządzania środowiskowego

Certyfikat zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy

Aby realizować powyższe cele, spółka opracowała i prowadzi kompleksowy, zorganizowany system zarządzania 
bezpieczeństwem, stanowiący część ogólnego systemu zarządzania przedsiębiorstwem i obejmujący wszelkie 
niezbędne środki do zapewniania bezpieczeństwa.

Spółka uzyskała od TÜV AUSTRIA Hellas certyfikat zgodności z normą OHSAS 18001:2007 dotyczącą systemów 
zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy. Posiada również certyfikat zgodności z normą ISO 14001:2004 w zakresie 
systemu zarządzania środowiskowego.

Aby odnieść sukces na tym polu, spółka określa następujące cele podstawowe:

szkolenie pracowników na wszystkich szczeblach hierarchii,
przydział obowiązków dla wszystkich osób zaangażowanych w realizację projektów podejmowanych przez 
przedsiębiorstwo,
określanie w standardowych umowach obowiązków podwykonawców w zakresie bezpieczeństwa
stały nadzór, ocena i poprawa poziomu bezpieczeństwa w działalności spółki.

Projektowanie, budowa, montaż i techniczna 
obsługa budynków, budownictwo wodne, porty, 
projekty elektromechaniczne, przemysłowo-
energetyczne, budowa dróg, instalacje 
telekomunikacyjne, instalacje gazowe, projekty 
sportowe oraz systemy informatyczne i sieci.

Projektowanie, produkcja i obróbka 
powierzchniowa (galwanizacja zanurzeniowa, 
malowanie proszkowe, farby płynne) 
kompozytowych, ciężkich i lekkich konstrukcji 
metalowych oraz produkcja ich elementów 
metalowych.

Handel ciężkimi i lekkimi kompozytowymi 
konstrukcjami metalowymi i ich montaż.

Projektowanie, dostawa, budowa, montaż, 
przeglądy i konserwacja elektrowni 
fotowoltaicznych.

Handel materiałami związanymi z produkcją 
i magazynowaniem energii elektrycznej.

Produkcja i sprzedaż kontenerów 
prefabrykowanych.
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Odpowiedzialność 
społeczna 
przedsiębiorstwa

Dążenie do tworzenia wartości sprzyjających 
postępowi cywilizacyjnemu

Odpowiedzialność społeczna przedsiębiorstwa stanowi istotny element działalności współczesnej firmy.
Zakłada zrównoważone podejście do gospodarczego, społecznego i środowiskowego wpływu funkcjonowania 
przedsiębiorstwa i opiera się na trzech filarach – rozwój gospodarczy, trwałość i spójność społeczna.

Unia Europejska określa odpowiedzialność społeczną przedsiębiorstwa jako „koncepcję, zgodnie z którą przedsiębiorstwa 
dobrowolnie uwzględniają problematykę społeczną i ekologiczną w swojej działalności komercyjnej i stosunkach 
z zainteresowanymi stronami”.
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Odpowiedzialność społeczna przedsiębiorstwa
Działania

Społeczeństwo
Międzynarodowe Centrum Praw Obywatelskich, 
Fundacja Kokkalisa, Fundacja dla Osób z Zespołem 
Williamsa w Rumunii, Grecka Sieć na rzecz 
Odpowiedzialności Społecznej Przedsiębiorstw.

Ochrona środowiska, technologia
Program zalesień Arktouros na górze Penteli 
i Paneio, konferencje i spotkania nt. gospodarki 
odpadami na Mykonos, w Tebach i na Krecie, 
kampania środowiskowa gminy Paiania, program 
wsparcia dla obszarów zniszczonych przez 
pożary, dni FTTHx, projekt Środowisko 220 na 
Uniwersytecie Tesalii.

„SYNERGIA” – Rada Odzyskiwania Energii 
z Odpadów 
INTRAKAT inwestujący w udokumentowaną 
naukowo wiedzę i informację jest sponsorem Rady 
Odzyskiwania Energii z Odpadów SYNERGIA. 
SYNERGIA jest ciałem naukowo-badawczym, 
powiązanym ze swoim odpowiednikiem na 
Uniwersytecie Columbia w Nowym Jorku. Wśród 
jej członków są naukowcy z większości greckich 
uniwersytetów, z uniwersytetów zagranicznych 
oraz Konfederacji CEWEStr. SYNERGIA zajmuje się 
kwestiami z zakresu pozyskiwania energii 
z odpadów, mając na celu rozwijanie programów 
badawczych oraz propagowanie informacji 
naukowej wśród ogółu społeczeństwa, posiadając 
jednocześnie kadrę niezbędną do monitorowania 
zakładów spalarni odpadów.

Sport
Klub piłkarski Olympiakos FC, klub szachowy 
Kavala, klub piłkarski Kavala FC, Międzynarodowe 
Zawody Surfingowe na wyspie Karpathos, centrum 
szkoleniowe THRYLOS SA, Agios Ioannis Rentis.

Sztuka, kultura, edukacja 
Festiwal Filippi w Kavala, Festiwal Cosmopolis, 
wystawy architektury Legorreta+Legorreta oraz 
Luisa Barragana w Muzeum Benaki, wystawa 
Kavalieratosa w Muzeum Benaki, imprezy z okazji 
170 lat Politechniki Ateńskiej, Centrum Kultury 
Falani w Larisie, Centrum Kultury Arcybiskupstwa 
Aten, przedszkole w Dilesi (Beocja) należące do 
charytatywnej organizacji Arcybiskupstwa Aten 
„Apostoli”.
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Grupa INTRAKAT, której celem jest ciągłe doskonalenie, opracowuje procedury dotyczące zarówno wewnętrznego 
funkcjonowania Grupy, jak i kontaktów Grupy z ogółem społeczeństwa w celu polepszenia współpracy między 
zainteresowanymi stronami i ustalenia wzorców oraz systematycznego monitorowania, sprawdzania i certyfikowania 
procedur kontroli społecznej.

Konsekwentnie, stabilnie i wrażliwie wdraża swoją strategię w zakresie odpowiedzialności społecznej przedsiębiorstwa 
poprzez szereg działań i praktyk skoncentrowanych wokół czterech zasadniczych osi:

Zasoby ludzkie – dbałość o pracowników

Rynek – funkcjonowanie jako aktywny członek społeczności

Środowisko naturalne – dbałość o zrównoważony rozwój

Społeczeństwo – szacunek dla społeczności lokalnych i szerszych i ich wspieranie
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Zasoby ludzkie

Spółka przywiązuje najwyższą wagę do wartości jednostki ludzkiej i uznaje pracowników za swój największy kapitał, 
prowadząc w związku z tym politykę personalną tak, aby tworzyć sprzyjające współpracy, koleżeńskie i skuteczne 
środowisko pracy. Filozofia spółki INTRAKAT kładzie nacisk na kształcenie ustawiczne i doskonalenie zawodowe 
personelu, mające na celu utrzymanie wysokich kwalifikacji pracowników w każdej dziedzinie swojej działalności.

INTRAKAT zatrudnia dziś około 450 pracowników, w skład których wchodzi personel naukowy, techniczny i kierowniczy 
o kwalifikacjach naukowych i technicznych na najwyższym poziomie.

W biurach spółki oraz na budowach w Grecji 
i w innych krajach zatrudnionych jest łącznie 300 
osób, stanowiących młodą, zdolną kadrę, której 
wiedza i umiejętności gwarantują dalszy rozwój 
przedsiębiorstwa.

Personel fabryki INTRAKAT w Larisie obejmuje łącznie 
150 starannie dobranych specjalistów (personel 
techniczny i administracyjny).
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   Personel administracyjny i techniczny 46,73%
   Wykształcenie średnie 16,34%
   Wykształcenie wyższe 36,93%

    Personel administracyjny i techniczny 77,46%
    Wykształcenie średnie 15,02%
    Wykształcenie wyższe 7,51%
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INTRAKAT
w Grecji

INTRAKAT 
19. km drogi Paiania–Markopoulo
Paiania Attica 190 02
T + 30 210 667 4700
F + 30 210 664 6353, 664 6354
E info@intrakat.gr
www.intrakat.com

Fabryka INTRAKAT 
5. km drogi krajowej Larisa–Tyrnavos
Giannouli Larissa 415 00
T + 30 2410 567200
F + 30 2410 591461
E sales@intrakat.gr

PRISMA DOMI S.A.
19. km drogi Paiania–Markopoulo
Paiania Attica 190 02
T + 30 210 667 4977, 667 4539
F + 30 210 667 4523, 664 6354
E info@prismadomi.gr
www.prismadomi.gr

EUROKAT 
19. km drogi Paiania–Markopoulo
Paiania, Attica 190 02
T + 30 210 667 4700
F + 30 210 664 6354
E eurokat@intrakat.gr

INMAINT 
21 km nowej drogi Paiania–Markopoulo
Koropi Attica 194 00
T + 30 210 667 4600
F + 30 210 667 4880
E info@inmaint.gr
www.inmaint.gr

FRACASSO HELLAS S.A.
19. km drogi Paiania–Markopoulo
Paiania, Attica 190 02
Τ + 30 210 667 4836
F + 30 210 667 4839
E info@fracassohellas.gr
www.fracassohellas.gr 

INTRAPOWER 
21. km nowej drogi Paiania–Markopoulo
Koropi Attica 194 00
T  + 30 210 667 4605
F  + 30 210 667 4557
E  sales@intrakat.gr

INTRADEVELOPMENT 
19. km drogi Paiania–Markopoulo
Paiania Attica 190 02
T  + 30 210 667 4700
F  + 30 210 664 6354
E  info@intradevelopment.gr
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INTRAKAT
na świecie

INTRACOM CONSTRUCT S.A.
Sos. Cernica, Nr. 69 (Parter, Clădirea C),
Oras Pantelimon, Judeţul Ilfov
Cod postal 077145, Rumunia
T  +40 21 352 23 77
F  +40 21 352 23 78
E  secretary@intrakat.ro 
www.intrakat.com

INTRAKAT ODDZIAŁ W POLSCE
ul. Przemysłowa 4/473, 30-701 Kraków, Polska
T +48 12 2961012
F +48 12 2961013
E office@intrakat.pl
www.intrakat.pl

INTRAKAT INTERNATIONAL LIMITED
36 Kypranoros Str, 5th Floor, 1061 Nicosia, Cypr
P.O.Box 27377, 1644 Nicosia, Cypr
T +357 22391908
F  +357 22391909
E  info@intrakat.com
www.intrakat.com

INTRAKAT ALBANIA BRANCH
ABA BUSINESS CENTER
Papa Gjon Pali II str, Tirana, Albania
T +355 42 400 900
F +355 42 400 901
E  info@intrakat.gr
www.intrakat.com

INTRAKAT BULGARIA BRANCH
88 Βulgaria Blvd
(Entr.1, floor 2, office  7)
Sofia, Bułgaria
E  info@intrakat.com 
www.intrakat.com
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www.intrakat.com


