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Μελετάμε, ερευνάμε και σχεδιάζουμε με έμπνευση για να χτίζουμε θεμέλια για ένα καλύτερο μέλλον. 

Με στόχο την βελτίωση της καθημερινότητας χιλιάδων ανθρώπων σήμερα, κατασκευάζουμε και 

ενισχύουμε έργα υποδομής. Βάζουμε τις βάσεις για υποδομές με ανθρώπινο πρόσωπο ολοκληρώνο-

ντας έναν σημαντικό κύκλο εργασιών και εδραιώνοντας συνεργασίες. Αφουγκραζόμαστε την εποχή, 

παραμένουμε πάντα εμείς και προχωράμε μπροστά. Με νέα προοπτική επενδύουμε στη βελτίωση της 

καθημερινής ζωής των ανθρώπων του μέλλοντος. 

Our company designs and researches inspired by the perspective of a better future. Aspiring 

towards the improvement of thousands of people’s everyday life, we construct and develop 

infrastructure projects. We put foundations in a human approach by completing an important 

series of projects and by establishing important cooperations. We always aim to be in line with 

today by remaining authentic and up to date. We always have a new insight. We invest in the 

development of days to come.



Όχι ξύλινα λόγια. Έργα. 
Οι ασφαλέστεροι μάρτυρες των λόγων μας είναι τα 
έργα και τα έργα μας μάς επαληθεύουν καθημερινά. 
Σχεδιάζουμε τα πάντα από την αρχή. Τώρα χτίζουμε. 
Δεν σταματάμε στο σήμερα. Κάνουμε σχέδια για το 
μέλλον. 

Projects. Not just words. 
Our projects lie behind our words and they verify 
our ability on a daily basis. We plan everything from 
scratch. We construct and keep making future plans.



Αναβάθμιση Προβλήτα ΙΙ COSCO 
Upgrading of COSCO Pier II



Η ιστορία του Ομίλου ξεκινάει το 1974 με την ίδρυση της ατομικής εργοληπτικής επιχείρησης από τον Κλέαρχο Ρούτση με 
αντικείμενο την μελέτη, την κατασκευή και την συντήρηση πάσης φύσεως Δημοσίων και Ιδιωτικών Έργων.

Μέσα στα επόμενα 13 χρόνια, η ατομική επιχείρηση Κλέαρχος Ρούτσης διαγράφει εντυπωσιακή πορεία και μετατρέπεται σε 
Ανώνυμη Εταιρεία, με την επωνυμία ΚΛΕΑΡΧΟΣ Γ. ΡΟΥΤΣΗΣ και εργοληπτικό πτυχίο 6ης τάξης. 

Κατά τη διάρκεια της τελευταίας δεκαετίας, μέσω μίας σειράς εξαγορών και συγχωνεύσεων, ο Όμιλος προχώρησε στην 
ίδρυση μελετητικών, κατασκευαστικών και εμπορικών εταιρειών. Συγκεκριμένα, το 2002 δημιουργήθηκε η ΔΟΜΟΣΠΟΡΤ Α.Ε. 
με εργοληπτικό πτυχίο 4ης τάξης. Στη συνέχεια, το 2009 ιδρύθηκε η ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ CONSTRUCTION Α.Ε. και η ΣΚΟΠΙΝΑΣ Ο.Ε. 
με πτυχία 2ης τάξης. Μέλη του Ομίλου αποτελούν επίσης, οι ναυτικές εταιρείες ΑΛΓΕΜΑ, ΡΟΥΓΕΑΛ και ΓΕΑΛΕΡ καθώς και η 
ενεργειακή τεχνική ΔΟΜΟΗΛΙΑΚΗ Α.Ε.

Η υγιής ανάπτυξη, η ανοδική εξέλιξη και η επιτυχής παράδοση έργων καθιστούν τον όμιλο KGR GROUP έναν από τους 
κεντρικούς πρωταγωνιστές της ελληνικής κατασκευαστικής αγοράς, με την δυνατότητα να αντεπεξέλθει σε έργα διεθνούς 
κλίμακας.

Κατασκευή Νέου Προβλήτα Ι ΟΛΠ 
Construction of new Pier Ι - Piraeus Port Authority (OLP)

Ανάπλαση Κεντρικού Λιμένα Πειραιά 
Reformation of Central Piraeus Port

Λιμενικές εγκαταστάσεις Αστακού 
Astakos Port facilities

Λιμενικές εργασίες στη Μαρίνα Φλοίσβου 
Work on the port at Marina Flisvos

Δημιουργούμε καινούργιες εταιρείες, δεν αλλάζουμε πρόσωπο.



Λιμένας Αγίας Μαρίνας 
Port of Agia Marina

Αναβάθμιση Προβλήτα ΙΙ COSCO 
Upgrading of COSCO Pier II

Διαπλάτυνση κρηπιδώματος στον Λιμένα Αλών 
Widening of quay at Port Alon

Αξιοποίηση φράγματος ποταμών Ρεθύμνης-
Κατασκευή σήραγγας 
Exploitation of dam on rivers in Rethymni – 
Construction of tunnel

The history of the Group starts back in 1974, by the establishment of an individual contractor company with Mr. Klearchos 
Routsis as the leader of the Group. The company specialized in design, construction and conservation of Public and Private 
Projects. 

In the next 13 years, the company demonstrates an impressive course of operations and upgrades into an S.A. by the name 
KLEARCHOS G. ROUTSIS growing into a construction company of 6th grade.

During the last ten years and throughout a series of buyouts and merging, the Group moved towards the formation of new 
design, construction and commercial companies. More specifically, in 2002 DOMOSPORT S.A. was established with a con-
struction degree of 4th grade. EPIKOUROS CONSTRUCTION S.A. and SKOPINAS O.E. were both established in 2009 with 
a construction degree of 2nd grade. Members of KGR Group are also the maritime companies; ALGEMA, ROUGEAL and 
GEALER as well as the construction company DOMOILIAKI S.A. 

Due to its rapid growth and successful delivery of projects, KGR Group has managed to create a respectable name in the 
market and is now one of the key players in the construction industry in Greece. At the same time it has the capacity to 
play effectively in international level projects.

We create new companies without changing our quality.



Κάθετος άξονας Εγνατίας Οδού - 
Δίδυμη σήραγγα Δορκάδος
Vertical axis on Egnatia Odos
Motorway - twin tunnel at Dorkada



Ανάπλαση Κεντρικού Λιμένα Πειραιά
Reformation of Central Piraeus Port



Οι αξίες που διαπνέουν τον Όμιλο είναι η ακεραιότητα, ο σεβασμός στον άνθρωπο και στις ανάγκες του και η προσήλωση 
στην καινοτομία με στόχο την λειτουργική αποτελεσματικότητα. Πιστοί στις αξίες αυτές, για παραπάνω από 30 χρόνια, 
παρέχουμε διαχρονικά υψηλή ποιότητα υπηρεσιών. 

Με πυξίδα τις αξίες μας, ο Όμιλος KGR GROUP κατασκευάζει έργα βάσει των διεθνών προδιαγραφών ποιότητας και 
ασφάλειας. Επενδύει στην τεχνογνωσία του ανθρώπινου δυναμικού του και στον ιδιόκτητο εξειδικευμένο εξοπλισμό για την 
επιτυχή και αειφόρο ανάπτυξη τόσο των τοπικών κοινοτήτων όσο και της εθνικής οικονομίας.

Σκοπός μας είναι να διευρύνουμε το χαρτοφυλάκιο των έργων του Ομίλου για την περαιτέρω εδραίωσή του στην Ελλάδα και 
την ενίσχυση της παρουσίας του στο εξωτερικό.

Δίδυμη σήραγγα Ιχθυόσκαλας 
Twin tunnel at Ichthyoskala

Κάθετος άξονας Εγνατίας Οδού
Δίδυμη σήραγγα Δορκάδος
Vertical axis on Egnatia Odos
Motorway - twin tunnel at Dorkada

Λεωφ. Βάρης-Κορωπίου & παράκαμψη Κορωπίου 
Vari – Koropi Road and Koropi by-pass

Προσπελάσεις Ολυμπιακού Ιππικού
κέντρου Μαρκόπουλου 
Access Roads to Olympic Equestrian Centre 
at Markopoulos

Διαχρονικές αξίες 



Γέφυρα Αξιού με τις προσβάσεις προς
Ειδομένη & Ευζώνους 
Axios bridge with access to Idomeni and Evzoni

Γέφυρα ΕΡΓΟΣΕ Τιθορεάς-Λιανοκλαδίου 
Railway line between Tithorea - Lianokladi

Συγκοινωνιακά έργα στην περιοχή Περραιβού 
Transport projects in the area of Perrevos

Εκσυγχρονισμός εγκαταστάσεων Κρεαταγοράς Αθηνών  
Modernization of Athens Meat Market

The values and visions that better describe KGR Group are integrity, showing respect to the individual and his needs and 
being devoted to novelty. Remaining loyal to these values and visions for over 30 years KGR Group provides the best quality 
services. 

Using these values and visions as a guide, KGR Group carries out functional projects according to the international specifi-
cations of quality and assurance (QA). KGR Group invests in its own equipment and in the technical knowledge of its staff 
aiming towards the successful and sustainable development of local communities as well as national economy.

The Group’s priority is to expand its portfolio in order to achieve greater acknowledgment in Greece and to establish its 
presence abroad.

Values and visions



Εθνικό Αθλητικό Κέντρο Νεότητας Αγ. Κοσμά 
Agios Kosmas National Youth Sports Centre 



Δίδυμη σήραγγα Ιχθυόσκαλας 
Twin tunnel at Ichthyoskala



Κατά τη διάρκεια της μακράς πορείας του, ο Όμιλος KGR έχει αναλάβει την εκπόνηση και μελέτη για περισσότερα από 
120 κατασκευαστικά έργα σε συνεργασία με φορείς του δημοσίου και του ιδιωτικού τομέα. Ενδεικτικά, έχει συνεργαστεί 
με τον ΟΛΠ ΑΕ, την ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟ ΑΕ, το ΣΕΠ ΑΕ (COSCO), την LAMDA DEVELOPMENT SA ,την ΕΡΓΟΣΕ ΑΕ, τον ΟΣΚ 
ΑΕ, το ΥΠΕΧΩΔΕ., την ΕΥΔΑΠ ΑΕ, τη ΔΕΠΑΝΟΜ ΑΕ, τη NATIONAL RAILWAYS COMPANY CFR, τη ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ 
ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ, το ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΝΑΥΤΙΚΟΥ και την ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ.

Η συνεργασία του Ομίλου με σημαντικούς φορείς οφείλεται αφενός στην αποτελεσματικότητά του και αφετέρου στο ευρύ 
φάσμα παρεχόμενων υπηρεσιών. Συγκεκριμένα ο Όμιλος παρέχει: 

• Μελέτη.
• Κατασκευή.
• Διαχείριση & προγραμματισμό έργου.
• Διασφάλιση ποιότητας & ασφάλειας. 
• Εξασφάλιση λειτουργικότητας μετά το πέρας του έργου.

Μελέτη - Κατασκευή Υπογείου Γκαράζ Ο.Λ.Π. 
Design – Construction of basement garage at 
OLP

Ανάπλαση ακτής Βασιλειάδη - περιοχής Παλατάκι 
Redevelopment of Akti Vasileiadi – area of Palataki

Κατασκευή κτίριου διοίκησης Σ.ΕΜΠΟ 
Construction of Administration Building at 
Container Terminal

Ανέγερση διδακτηρίων Δήμου Κορυδαλλού 
Construction of school buildings in the Municipality of 
Korydallos

Έργα ζωής



Στατική αποκατάσταση & ανακαίνιση ξενοδοχείου στη 
ΝΒΝΕ 
Structural restoration and renovation of hotel at South 
Evian Naval Base (NBNE)

Αθλητικοί & Πολιτιστικοί χώροι Γλυφάδας 
Sports and cultural centres in Glyfada

Επέκταση επιβατικού σταθμού Κανέλλου 
Extension of Kanellos passenger terminal

Κέντρο υγείας Ιστιαίας 
Istiaia Health Centre

During its great course in time, KGR Group has been in charge of the design and construction of over 120 projects in close 
cooperation with bodies of both Public and Private sector. Indicatively, KGR Group has been in cooperation with the PIRAE-
US PORT AUTHORITY S.A. (Organismos Limenos Peiraia A.E.), EGNATIA ODO S.A., CONTAINERS STATION OF PIRAEUS 
PORT S.A. (COSCO), LAMDA DEVELOPMENT S.A., HELLENIC RAILWAYS ORGANIzATION – (ERGOSE S.A.), SCHOOL 
BUILDINGS ORGANIzATION – (OSK S.A.), HELLENIC WATER COMPANY (EYDAP S.A.), PUBLIC HOSPITALS ORGANIzA-
TION – (DEPANOM S.A.), NATIONAL RAILWAYS COMPANY CFR, NATIONAL SPORTS ASSOCIATION (G.G.A), HELLENIC 
NAVY – GENERAL NAVY MILITARY STAFF - (GEN) and REGION OF ATTICA.

The cooperation of KGR Group with key authorities is mainly a result of the Group’s effectiveness, its multi-disciplinary 
character and its ability to offer a broad spectrum of services which include:

• Design.
• Construction.
• Management and Project planning.
• Quality Assurance and Safety during construction.
• Assured functionality after the completion of a project.

Projects of a lifetime



Κατασκευή Νέου Προβλήτα Ι ΟΛΠ
Construction of new Pier Ι - Piraeus Port 
Authority (OLP)



Αριθμοί  

80.000,00 m οδοποιίας
800.000,00 m2 ασφαλτικών δαπέδων λιμενικών χώρων
700.000,00 m2 δαπέδων από σκυρόδεμα λιμενικών χώρων
160.000,00 m2 κτηριακών εγκαταστάσεων
3.000,00 m σηράγγων

KGR Group by numbers

80,000.00 m of road network
800,000.00 m2 of asphaltic flooring for port facilities
700,000.00 m2 of concrete flooring for port facilities
160,000.00 m2 of building facilities
3,000.00 m of tunnels





Λ. Κηφισίας 326 & Κ. Παλαμά 32, 152 33 Χαλάνδρι 
Τηλ.: 210 68 56 125, Fax: 210 68 51 158 

http://www.kgrgroup.gr
mailto: info@kgrgroup.gr
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