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Το γραφείο λκμκ αρχιτέκτονες μηχανικοί δημιουργήθηκε το 2007 με σκοπό την ανάληψη ιδιωτικών έργων. Κύριο αντικείμενο του είναι η μελέτη 
και η επίβλεψη κατοικιών και επαγγελματικών χώρων. Το γραφείο απαρτίζουν οι αρχιτέκτονες Λίλα Κατσιβέλη και Κυριάκος Μιχαλόπουλος, καθώς 
και μια ομάδα συνεργατών διαφόρων ειδικοτήτων. Πολλά από τα έργα μας έχουν δημοσιευτεί σε γνωστά βιβλία, περιοδικά και ιστοσελίδες σε όλη 
την Ευρώπη και την Ασία.

The practice LKMK architects was established in 2007 for the purpose of undertaking private projects. The main purpose is the design and supervision 
of the construction of residential and commercial spaces. The practice comprises architects Lila Katsiveli and Kyriakos Michalopoulos, and a team 
of engineers of various disciplines. Many of our projects have been published extensively in well-known books, magazines and websites, throughout 
Europe and Asia.

Προφίλ>

Profile>



Το γραφείο λκμκ αρχιτέκτονες μηχανικοί δημιουργήθηκε το 
2007 με σκοπό την ανάληψη ιδιωτικών έργων. Κύριο αντικείμενο 
του είναι η μελέτη και η επίβλεψη κατοικιών και επαγγελματικών 
χώρων. Το γραφείο απαρτίζουν οι αρχιτέκτονες Λίλα Κατσιβέλη 
και Κυριάκος Μιχαλόπουλος, καθώς και μια ομάδα συνεργατών 
διαφόρων ειδικοτήτων. Πολλά από τα έργα μας έχουν 
δημοσιευτεί σε γνωστά βιβλία, περιοδικά και ιστοσελίδες σε όλη 
την Ευρώπη και την Ασία.

The practice LKMK architects was established in 2007 for the 
purpose of undertaking private projects. The main purpose is the 
design and supervision of the construction of residential and com-
mercial spaces. The practice comprises architects Lila Katsiveli 
and Kyriakos Michalopoulos, and a team of engineers of various 
disciplines. Many of our projects have been published extensively 
in well-known books, magazines and websites, throughout Eu-
rope and Asia.
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Το γραφείο λκμκ αρχιτέκτονες μηχανικοί δημιουργήθηκε το 2007 με 
σκοπό την ανάληψη ιδιωτικών έργων. Κύριο αντικείμενο του είναι η 
μελέτη και η επίβλεψη κατοικιών και επαγγελματικών χώρων. Το γραφείο 
απαρτίζουν οι αρχιτέκτονες Λίλα Κατσιβέλη και Κυριάκος Μιχαλόπουλος, 
καθώς και μια ομάδα συνεργατών διαφόρων ειδικοτήτων. Πολλά από τα 
έργα μας έχουν δημοσιευτεί σε γνωστά βιβλία, περιοδικά και ιστοσελίδες 
σε όλη την Ευρώπη και την Ασία.

The practice LKMK architects was established in 2007 for the purpose 
of undertaking private projects. The main purpose is the design and su-
pervision of the construction of residential and commercial spaces. The 
practice comprises architects Lila Katsiveli and Kyriakos Michalopoulos, 
and a team of engineers of various disciplines. Many of our projects have 
been published extensively in well-known books, magazines and websites, 
throughout Europe and Asia.
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