
Η Atlas Pantou ενώνει δυνάμεις και εμπειρίες
με εταιρίες παγκόσμιας εμβέλειας για την ανέγερση 
του Limassol Del Mar

Την ανέγερση του Limassol Del Mar, μιας πολυτελούς 
ανάπτυξης διεθνών προδιαγραφών, αναλαμβάνει η 
κυπριακή εταιρία Atlas Pantou Co Ltd, στο πλαίσιο μιας 
δυναμικής κοινοπραξίας με εταιρίες από την Ιταλία και 
τον Λίβανο για λογαριασμό της Cypeir Properties Ltd.

Μέσα από μια εμπειρία 80 χρόνων η Atlas Pantou ενώνει 
δυνάμεις με τις εταιρίες παγκόσμιας εμβέλειας MAN 
Enterprise με έδρα τον Λίβανο, και ICM Group και CMB 
Società Cooperativa με έδρα την Ιταλία. 

Η κυπριακή εταιρία Atlas Pantou είναι πρωτοπόρα στον 
κατασκευαστικό τομέα της χώρας, όπου έχει καθιερωθεί 
με αξιόλογα έργα – αναφορά για την Κύπρο, όπως το 
Olympic Residence στη Λεμεσό, το ψηλότερο αυτή τη 
στιγμή κτήριο στην Κύπρο, το MyMall Λεμεσού, τους 
Παραλιακούς Πεζόδρομους Λεμεσού και Παραλιμνίου, το 
ξενοδοχείο Columbia Beach Resort στο Πισσούρι και το 
Νέο Γενικό Νοσοκομείο Αμμοχώστου.

Οι εταιρίες της κοινοπραξίας έχουν επιλεγεί με κριτήριο 
τον επαγγελματισμό, τα διεθνή πρότυπα και την 
τεχνογνωσία στον τομέα της κάθετης ανάπτυξης, για τη 
δημιουργία του Limassol Del Mar, ενός πρότυπου 
αναπτυξιακού έργου σε μια από τις πιο ελκυστικές 
παραλιακές περιοχές της Λεμεσού. 

Πρόκειται για ένα έργο 28 ορόφων που θα αποτελεί 
ορόσημο στην ακτογραμμή της Λεμεσού, με τον 
αρχιτεκτονικό σχεδιασμό του να αξιοποιεί πλήρως την 

παραλία μήκους 170 μέτρων. Μετά την υπογραφή της 
συμφωνίας ανάθεσης στις 28 Φεβρουαρίου 2018 στα 
γραφεία του Limassol Del Mar στη Λεμεσό, οι εργασίες 
έχουν ήδη ξεκινήσει, με μέρος της θεμελίωσης και 
πασσάλωσης και το υπόγειο να έχουν ήδη ολοκληρωθεί. Η 
πρώτη φάση του έργου παραδίδεται το 2019 και θα έχει 
ολοκληρωθεί το 2020.

Τις δυνάμεις τους και την τεχνογνωσία τους με την Atlas 
Pantou ενώνουν τρεις εταιρίες με παγκόσμιο εκτόπισμα. 
Η ιταλική CMB Società Cooperativa έχει να επιδείξει ως 
το πιο πρόσφατο επίτευγμα της την ολοκλήρωση του 
ουρανοξύστη 44 ορόφων Generali Tower στο Μιλάνο. Η 
MAN Enterprise με έδρα τον Λίβανο ξεχωρίζει για έργα 
ορόσημα όπως ο ουρανοξύστης 52 ορόφων «Sama 
Beirut» στην καρδιά του Λιβάνου. Η ιταλική ICM Group 
έχει μια μακρά ιστορία κατασκευής υψηλής ποιότητας 
οικιστικών, εμπορικών και δημόσιων έργων διεθνώς. 

Όπως δηλώνει ο ιδρυτής του Ομίλου εταιριών Atlas 
Pantou, Τώνης Τουμαζής: «Μέσα από την εμπειρία 80 
χρόνων της εταιρίας μας και την γόνιμη συνεργασία με τις 
διεθνείς εταιρίες που συμμετέχουν στην κοινοπραξία, 
είμαστε βέβαιοι πως θα δημιουργήσουμε ένα έργο σημείο 
αναφοράς για την Λεμεσό και την Κύπρο».

Στο έργο συμμετέχουν τα κυπριακά γραφεία: UDS 
architects Antoniades + Eleftheriou, UNEMEC ENGINEERS 
LTD, ASD HYPERSTATIC ENGINEERING DESIGN LTD και 
Christophorides Makris & Partners.
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