Εταιρικοί στόχοι
Σκοπός της εταιρείας είναι η παροχή
υπηρεσιών σχεδιασμού και
εφαρμογών εδικών τεχνικών έργων.
Με γνώμονα τον συνδυασμό
ασφάλειας, οικονομικότητας και
ταχύτητας υλοποίησης στοχεύουμε
στην παροχή υψηλής ποιότητας
υπηρεσιών σε ιδιωτικά και δημόσια
έργα.
Αξιοποιώντας τον σύγχρονο ιδιόκτητο
εξοπλισμό που διαθέτουμε και την
άρτια κατάρτιση του επιστημονικού και
τεχνικού προσωπικού, παρέχουμε
αξιόπιστες λύσεις για ένα ευρύ φάσμα
κατασκευαστικών και συμβουλευτικών
υπηρεσιών.

Κύριες
δραστηριότητες
 Εφαρμογές διατρήσεων για
γεωτεχνικά έργα (πάσσαλοι,
αγκύρια, ηλώσεις, αποστραγγίσεις)
 Εφαρμογές εκτοξευόμενου
σκυροδέματος (ξηρό, υγρό)
 Γεωτεχνικές έρευνες
 Ενισχύσεις φέροντος οργανισμού
(μανδύες, τσιμεντενέσεις, συνθετικά
υφάσματα / ελάσματα κλπ.)
 Έλεγχος σκυροδέματος με μη
καταστροφικές μεθόδους
 Αδιατάρακτη κοπή σκυροδέματος
 Σχεδιασμός γεωτεχνικών και
στατικών έργων

Πρόσφατα χαρακτηριστικά έργα
 Αποκατάσταση κτιρίου 1 ου και 8ου Δημοτικού σχολείου Καστοριάς
(ΑΚΡΟΛΙΘΟΣ ΑΤΕ, 2015)
Επένδυση φέρουσας τοιχοποιίας με εκτοξευόμενο σκυρόδεμα εσωτερικά και
εξωτερικά. Κατασκευή μόνιμων αγκυρίων συρματοσχοίνου για αγκύρωση θεμελίωσης.

 Γεωερευνητικό πρόγραμμα σε περιοχή εκμετάλλευσης μπεντονίτη
μπεντον
στην
Μήλο ((IMERYS, ΓΕΩΣΥΣΤΑ ΕΠΕ, 2016, 2017, 2018))
Εκτέλεση δειγματοληπτικών γεωτρήσεων με συμβατική πυρηνοληψία και
πυρηνοληψία wireline σε κατακόρυφες και κεκλιμένες γεωτρήσεις βάθους έως 170 m.

Εξοπλισμός
 Ερπυστριοφόρα διατρητικά φορεία
 Τροχήλατα διατρητικά φορεία
 Διατρητικός εξοπλισμός (αερόσφυρες,
τρίκωνα, τρίφτερα, augers, στελέχη
κλπ.)
 Αντλίες εκτοξευόμενου σκυροδέματος
 Αεροσυμπιεστές
 Δειγματοληπτικό γεωτρύπανο επί
φορτηγού αυτοκινήτου
 Αντλίες τσιμεντενέσεων και κονιαμάτων
 Ηλεκτροπαραγωγά ζεύγη
 Εξοπλισμός ελέγχου σκυροδέματος
(μαγνητογράφηση, υπερηχοσκόπηση,
κρουσιμέτρηση, πυρηνοληψία)
 Φορτωτές
 Οχήματα τύπου pickup
 Συγκροτήματα ηλεκτροκόλλησης
 Συγκροτήματα αδιατάρακτης κοπής



Κατασκευή μικροπασσάλων, προεντεταμένων αγκυρίων, παθητικών ηλώσεων,
αποστραγγιστικών οπών, επένδυση με εκτοξευόμενο σκυρόδεμα
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Αντιμετώπιση κατολισθήσεων στην θέση Αθέρας Πατητηρίου (Δήμος
Αλοννήσου, 2015)
Εφαρμογή εκτοξευόμενου σκυροδέματος και κατασκευή αγκυρίων και
αποστραγγιστικών οπών σε ύψη έως 15 m. Οι εργασίες πραγματοποιήθηκαν επί
σκαλωσιάς. Η εν λόγω μέθοδος εργασίας επιτρέπει επεμβάσεις χωρίς περιορισμό
ύψους σε περιοχές εκδήλωσης αστάθειας πρανών.



Υπεύθυνος
Επικοινωνίας

Κατασκευή αντιστήριξης στην περιοχή του transition joint pit στην
περιοχή προσαιγιάλωσης υποβρυχίων καλωδίων στην Σύρο στα πλαίσια
της Διασύνδεσης Κυκλάδων (ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΑΛΩΔΙΑ Α.Ε., ΕΛΕΚΤΡΟΜΕΚ
Α.Ε., 2017)

Αποκατάσταση Παλαιού Γυμνασίου Βεύης (ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗ ΑΤΕ, 2014)
Εφαρμογή εκτοξευόμενου σκυροδέματος και τσιμεντενέσεων σε λίθινη φέρουσα
τοιχοποιία διατηρητέου κτιρίου.

 Μελέτη α
αποκατάστασης σεισμόπληκτου κτιρίου Γυμνασίου Λεωνιδίου
(Αναπτυξιακή
Αναπτυξιακή Πάρνωνα
Πάρνωνα, ΓΕΩΣΥΣΤΑ ΕΠΕ, 2017)
Γεωτεχνική έρευνα, ανίχνευση οπλισμού σκυροδέματος με μαγνητογράφηση,
κρουσιμετρήσεις, πυρηνοληψία σκυροδέματος, υπερηχοσκόπηση.

