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20 χρόνια εµπειρίας στην ύδρευση
Η εταιρεία «CONSTRAT E.Π.Ε.» ιδρύθηκε τον Απρίλιο του 2001 συµπληρώνοντας 
φέτος 20 χρόνια επιτυχηµένης πορείας στον τοµέα της ύδρευσης - αποχέτευσης, 
βιοµηχανικών αυτοµατισµών και κτιριακών εγκαταστάσεων. Προτεραιότητά µας 
όλα αυτά τα χρόνια είναι να παρέχουµε στους πελάτες µας, µε την βοήθεια της 
τεχνολογίας πρωτοποριακές και καινοτόµες λύσεις στον τοµέα της ύδρευσης. H 
εµπειρία σε συνδυασµό µε την τεχνογνωσία, µας έχουν κατατάξει σε µία από τις πιο 
πρωτοπόρες εταιρείες της Ελληνικής αγοράς στον τοµέα της ύδρευσης. Χάρη στην 
επιµονή µας για την επίτευξη των στόχων της εταιρείας, καταφέραµε να έχουµε στο 
ενεργητικό µας συστήµατα ελέγχου - τηλεχειρισµού και ανίχνευσης διαρροών σε 
πολλές πόλεις µε περίπου 260 σταθµούς ελέγχου και συστήµατα ασύρµατης 
καταγραφής υδροµετρητών ΑΜR (39.526 smart meters). Με γνώµονα τις αξίες 
που χαρακτηρίζουν τη λειτουργία της εταιρείας µας συµµετέχουµε δυναµικά στους 
τοµείς διαχείρισης λυµάτων, την εξοικονόµηση ενέργειας και των εφαρµογών AMR 
και loT. Όλες οι εφαρµογές µας γίνονται µε απόλυτο σεβασµό προς το 
περιβάλλον. Η CONSTRAT διαθέτει εξελιγµένο τµήµα έρευνας και ανάπτυξης, 
συνεργαζόµενη µε τους πιο αξιόλογους φορείς του χώρου. Επιπλέον τηρεί 
αποτελεσµατικά όλες τις προδιαγραφές της το οποίο αποδεικνύεται µέσα από τις 
πιστοποιήσεις ISO που έχει στην κατοχή της. Σκοπός της εταιρείας είναι να 
εξελίσσει τις υπηρεσίες της καθηµερινά ώστε να καταφέρει να διατηρήσει την 
ικανοποίηση και την εµπιστοσύνη των πελατών της καθώς και να ανταπεξέλθει στις 
συνεχώς µεταβαλλόµενες ανάγκες της αγοράς.    
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Το 2021 είναι µια σηµαντική 
χρονιά για εµάς, καθώς κλεί-
νουµε 20 χρόνια. Μέσα σε 
αυτά  τα χρόνια καταφέραµε 
να κερδίσουµε την εµπιστο-
σύνη των πελατών και να 
θέσουµε νέους υψηλότε-
ρους στόχους.

Όραµα της εταιρείας είναι,  η 
συνεχής δυναµική πορεία, 
αξιοποιώντας τη ραγδαία 
ανάπτυξη της τεχνολογίας. 
Το µυστικό της επιτυχίας στην 
µακροχρόνια πορεία, ώστε 
να εµπνέουµε εµπιστοσύνη 
και αποτελεσµατικότητα, 
είναι  η σκληρή δουλειά και οι 
άρτια καταρτισµένοι συνερ-
γάτες µας. Δεσµευόµαστε να 
συνεχίσουµε το ίδιο δυνα-
µικά την πορείας µας διατη-
ρώντας τις αξίες µας. 
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Κωνσταντίνος Στράτης
Διευθύνων Σύµβουλος 

Ολοκληρωµένες λύσεις ανίχνευσης αφανών διαρροών 
(τηλεέλεγχοι - τηλεχειρισµοί - AMR συστήµατα)
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