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Η εταιρεία ΚΩΝ. Ν.ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ Ε.Π.Ε ιδρύθηκε το 1998 στην περιοχή Αχαρνών από τον Νικόλαο
Αθανασίου ο οποίος είναι και ο διαχειριστής της. Σκοπός της εταιρίας είναι η διάθεση και
διαμόρφωση Χάλυβα οπλισμού Σκυροδέματος καθώς και Δομικών Υλικών.

Με γνώμονα την καλύτερη δυνατή εξυπηρέτηση του πελάτη μέσα από μια πλούσια γκάμα,
υψηλής ποιότητας, προϊόντων η εταιρία έχει συμμετάσχει επιτυχώς σε μεγάλα έργα μέσω
μεγάλων κατασκευαστικών εταιριών.
Ενδεικτικά αναφέρονται μερικά από αυτά:
•

Γραφεία της ΔΕΗ, 3ης Σεπτεμβρίου, μέσω Ευρωπαϊκής Τεχνικής ΑΕ, 2001

•

Γέφυρα Κηφισού (τμήμα Πειραιώς – Ποσειδώνος), μέσω ΒΙΟΤΕΡ AE, 2003-2004

•

Τμήμα Ολυμπιακού Χωριού, μέσω ΒΙΟΤΕΡ AE και ΑΚΤΩΡ ΑΕ, 2003

•

100% προμήθεια στο γήπεδο TAE KWO DO, μέσω ΒΙΟΤΕΡ AE, 2003

•

Γέφυρα Πέτρου Ράλλη και Κηφισού, μέσω Ευρωπαϊκής Τεχνικής ΑΕ, 2003

•

Επέκταση λιμανιού Ικόνιο, μέσω J&P άβαξ και ΚΛΕΑΡΧΟΣ ΡΟΥΤΣΗΣ ΑΕ, 2006

•

100% προμήθεια στη Σιδηροδρομική Σήραγγα Πλαταμώνα, μέσω ΑΘΗΝΑ ΑΤΕ

•

Σχολεία (Ρέντη, Κερατέας),μέσω P&C DEVELOPMENT AE

•

ΙΚΑ οδού Κεφαλληνίας στα Πατήσια, μέσω P&C DEVELOPMENT AE

Μεγάλο ποσοστό των έργων της εταιρείας αφορά ιδιώτες και κατασκευαστές. Η εταιρεία έχει
προμηθεύσει επεξεργασμένο χάλυβα οπλισμού σκυροδέματος σε ιδιωτικά έργα όπως
ανέγερση πολυκατοικιών και βιομηχανικών κτιρίων.
Από το 2010 η εταιρεία ΚΩΝ. Ν. ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ Ε.Π.Ε μεταφέρθηκε στις νέες ιδιόκτητες
εγκαταστάσεις της στο βιομηχανικό πάρκο του Αυλώνα.
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Το 2007 υπήρξε η θέληση επέκτασης των δραστηριοτήτων και σε άλλους τομείς και έτσι
ξεκίνησε η δημιουργία της Ν. Α. ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ Α.Β.Ε.Τ.Ε με κύρια δραστηριότητα τις μεταλλικές
κατασκευές.
Οι ιδιόκτητες εγκαταστάσεις της λαμβάνουν χώρο στο ΒΙ.ΠΑ. Αυλώνα σε μια έκταση 15.000 τ.μ.
με καλλυμένο χώρο 6.000 τ.μ.
Στόχος της εταιρίας είναι να προσφέρει στον πελάτη μια ολοκληρωμένη λύση για κάθε είδους
μεταλλική κατασκευή καθώς και κατασκευή γερανογεφυρών.

Εικόνα_1: Εγκαταστάσεις της Ν.Α.ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ Α.Β.Ε.Τ.Ε. στο ΒΙ.ΠΑ Αυλώνα

Πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της Ν. Α. ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ Α.Β.Ε.Τ.Ε είναι ο Νικόλαος
Αθανασίου που δραστηριοποιείται στο εμπόριο του χάλυβα οπλισμού σκυροδέματος εδώ και
σαράντα χρόνια.
Το διοικητικό προσωπικό της εταιρίας αποτελεί ομάδα μηχανικών. Την ομάδα αυτή συνθέτουν
πολιτικοί μηχανικοί και μηχανολόγοι μηχανικοί προερχόμενοι από τα Πολυτεχνεία της
Ελλάδας.
Το οικογενειακό προφίλ της εταιρίας αποτελεί βασικό πλεονέκτημα για τη Ν. Α. ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ
Α.Β.Ε.Τ.Ε. Κινητήριος δύναμη για την υλοποίηση του οράματος της εταιρίας αποτελεί η
συγκροτημένη ομάδα διοίκησης αποτελούμενη από ανθρώπους με άριστη τεχνογνωσία και
συνεχή ενημέρωση πάνω στον κλάδο της μεταλλικής κατασκευής.
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Η Ν. Α. ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ Α.Β.Ε.Τ.Ε διαθέτει μελετητικό τμήμα στελεχωμένο από έμπειρους και
εξειδικευμένους μηχανικούς (πολιτικοί μηχανικοί και μηχανολόγοι μηχανικοί) και παρέχει τη
δυνατότητα άμεσης συνεργασίας και ανταλλαγής απόψεων με το μελετητή κάθε έργου.

Η στατική ανάλυση γίνεται βάσει των Ελληνικών Κανονισμών Φορτίσεων, του Ευρωκώδικα 3 &
8 και του Νέου Αντισεισμικού Κανονισμού και πραγματοποιείται με χρήση του λογισμικού
στατικής σχεδίασης και ανάλυσης SCIA Εngineer της Nemetschek (www.scia-online.com). Το
SCIA Engineer μέχρι στιγμής είναι το ένα από τα δύο καλύτερα λογισμικά στατικής ανάλυσης
που χρησιμοπούνται παγκοσμίως. Η χρήση του σε συνδυασμό με την εμπειρία των μηχανικών
αποτελούν εγγύηση για την έγκυρη στατική μελέτη της μεταλλικής κατασκευής.

Όλη η κατασκευαστική λεπτομέρεια που φέρει μια μεταλλική κατασκευή (κόμβοι, κοχλιώσεις,
δημιουργία κατασκευαστικών σχεδίων κ.α.) πραγματοποιείται με χρήση του λογισμικού 3D
μοντελοποίησης TEKLA Structures. Πρόκειται επίσης για σχεδιαστικό λογισμικό παγκοσμίου
εμβέλειας (www.tekla.com).

Εικόνα_2: Βιομηχανικό Κτίριο στο στάδιο σχεδιασμού με Tekla Structures
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Η εταιρία Ν. Α. ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ Α.Β.Ε.Τ.Ε. διαθέτει υπερσύγχρονα μηχανήματα βάσει των οποίων
μπορεί να εγγυηθεί ταχύτητα και ποιοτική εργασία για κάθε της έργο. Ενδεικτικά
παρουσιάζονται τα βασικότερα από αυτά:

Το βασικότερο μηχάνημα που διαθέτει η εταιρία είναι αυτό της διάτρησης και κοπής από την
Ισπανική εταιρία DANOBAT. Το συγκεκριμένο μηχάνημα χρησιμοποιείται από γνωστές
αμερικανικές εταιρίες κατασκευής μεταλλικών κτιρίων.

Εικόνα_3: Τμήμα της μονάδας Μεταλλικής Κατασκευής

Η CNC μηχανή δίνει τη δυνατότητα αυτόματης μετάφρασης των σχεδίων από το σχεδιαστικό
λογισμικό Tekla σε εντολές αυτόματης διάτρησης και κοπής.
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Εικόνα_4: Σταθμός CNC διάτρησης σε 3 άξονες

Επιπλέον, μηχανές της εταιρίας είναι το ψαλίδι και η στράντζα. Με χρήση της τελευταίας
μηχανής παρέχουμε την δυνατότητα κατασκευής των ειδικών τεμαχίων που απαιτούνται για
την τοποθέτηση των panels καθώς και των υδρορροών. Τα συγκεκριμένα στοιχεία δεν
αγοράζονται από το εμπόριο. Έτσι διασφαλίζεται το χαμηλό κόστος τους και η άριστη
εφαρμογή τους κατά στην τοποθέτηση.

Η κοπή και διάτρηση των κομβοελασμάτων πραγματοποιείται από υπερσύγχρονο παντογράφο
που διαθέτει η εταιρία.

Στις εγκαταστάσεις της Ν. Α. ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ Α.Β.Ε.Τ.Ε έχει διαμορφωθεί χώρος μηχανουργείου. Το
μηχανουργείο της εταιρίας συγκροτείται από εργαλειομηχανές όπως τόρνος, δράπανο, τροχοί,
πλάνη, πριονοκορδέλα. Οι εργαλειομηχανές χρησιμοποιούνται από διπλωματούχους τεχνίτες
με μακροχρόνια εμπειρία σε μηχανουργικές εργασίες και υπό την συνεχή επίβλεψη
διπλωματούχου εργοδηγού μηχανολόγου. Στο χώρο αυτό επεξεργάζονται οι λεπτομέρειες της
μεταλλικής κατασκευής (κόμβοι, βάσεις, διαμόρφωση αγκυρίων για τις βάσεις). Με αυτό τον
τρόπο η εταιρία παρέχει τη δυνατότητα κατασκευής ενός έργου με όλη τη διαστασιολογική
ακρίβεια και με λεπτομέρειες που ξεφεύγουν του τυποποιημένου που επικρατεί στις
μεταλλικές κατασκευές.
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Οι συγκολλήσεις πραγματοποιούνται με της τελευταίας τεχνολογίας ψηφιακές συσκευές
Fronius ελβετικής προελεύσεως. Στόχος μας στις συγκολλήσεις είναι η επίτευξη της απόλυτης
τελειότητας.
Η επεξεργασία των μεταλλικών στοιχείων ολοκληρώνεται με τη βαφή. Υπάρχει η δυνατότητα
εφαρμογής εποξειδικής βαφής σε απόχρωση της επιθυμίας του πελάτη καθώς και σε
περιπτώσεις όπου κρίνεται αναγκαίο η εφαρμογή πυράντοχης βαφής που διασφαλίζει τη
πυραντίσταση του μεταλλικού στοιχείου σε περίπτωση πυρκαγιάς.

Εικόνα_5: Σταθμός στραντζαρίσματος μεταλλικών στοιχείων

Εικόνα_6: Επεξεργασία μεταλλικών στοιχείων γερανογέφυρας
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Η Ν. Α. ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ Α.Β.Ε.Τ.Ε διαθέτει τον απαιτούμενο εξοπλισμό για την τοποθέτηση του
μεταλλικού φορέα από τις βάσεις (αγκύρια) μέχρι την τοποθέτηση των panels.
Η τοποθέτηση γίνεται από το ίδιο το εργατικό δυναμικό της εταιρίας και υπό τη συνεχή
επίβλεψη εργοδηγού μηχανολόγου και πολιτικού μηχανικού της εταιρίας.

Εικόνα_7: Οπλισμός Αγκυρίων και Τοποθέτηση
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Εικόνα_8: Τοποθέτηση Στοιχείων Μεταλλικού Φορέα
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Εικόνα_9: Πλαγιοκάλυψη - Επικάλυψη με Panels
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ΤΟΜΕΑΣ ΜΕΤΑΛΛΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ
Η εταιρεία στελεχώνεται από έμπειρο και εξειδικευμένο επιστημονικό και τεχνικό προσωπικό
και σε συνδυασμό με τον τελευταίας τεχνολογίας μηχανολογικό εξοπλισμό που διαθέτει έχει τη
δυνατότητα να προσφέρει ολοκληρωμένη λύση (κατασκευή – τοποθέτηση) σε κάθε είδους
μεταλλική κατασκευή όπως:
✓ Βιομηχανικά Κτιριακά Συγκροτήματα
✓ Αποθηκευτικοί Χώροι - Logistics
✓ Πολυώροφες Σύμμικτες Κατασκευές
✓ Μεταλλικά Υπόστεγα – Σκέπαστρα
Eιδικές μεταλλικές κατασκευές όπως:
✓ Έργα γεφυροποίας
✓ Πεζογέφυρες
✓ Πυλώνες
✓ Ικριώματα
✓ Συστήματα Αποθήκευσης
✓ Μεταλλικές Σκάλες

ΤΟΜΕΑΣ ΑΝΥΨΩΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ
Η πολύχρονη κατασκευαστική εμπειρία στελεχών της Ν. Α. ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ Α.Β.Ε.Τ.Ε στον τομέα
των ανυψωτικών της δίνουν τη δυνατότητα να προσφέρει λύσεις για γερανογέφυρες τύπου:
✓ Διπλού Φορέα
✓ Μονού Φορέα
✓ Πυλώνα
✓ Ημιπυλώνα
Καθώς και γερανών όλων των τύπων:
✓ Κρεμαστού τύπου
✓ Περιστροφικών με στήριξη
✓ Ειδικού τύπου για εξυπηρέτηση γραμμών παραγωγής
Η μελέτη και η κατασκευή μιας γερανογέφυρας διεξάγεται βάσει των προδιαγραφών που
ισχύουν κατά DIN και FEM. Ο ηλεκτρολογικός εξοπλισμός είναι από αναγνωρισμένους οίκους
του εξωτερικού.
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ΜΕΤΑΒΛΗΤΕΣ ΔΙΑΤΟΜΕΣ
Η Ν. Α. ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ Α.Β.Ε.Τ.Ε χάρη στον υπερσύγχρονο εργοστασιακό μηχανολογικό εξοπλισμό
που διαθέτει σε συνδυασμό με την εξειδικευμένη τεχνογνωσία του προσωπικού της έχει τη
δυνατότητα κατασκευής δοκών σύνθετης συγκολλητής διατομής τύπου:
•

Συμμετρικοί δοκοί τύπου Η

•

Ασύμμετροι δοκοί τύπου Η

•

Δοκοί μεταβλητού ύψους

•

Καμπύλοι, σταυροειδείς, κυβοειδείς, κυψελοειδείς δοκοί

ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ
Η Ν. Α. ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ Α.Β.Ε.Τ.Ε παρέχει τη δυνατότητα συνεργασίας με μελετητικές – τεχνικές
εταιρίες που επιθυμούν μεμονωμένα εργασίες όπως η επεξεργασία και παραγωγή των
μεταλλικών μελών (κοπή, διάτρηση, συγκόλληση, βαφή) που συνθέτουν μια μεταλλική
κατασκευή.

Οι διαδικασίες της Ν. Α. ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ Α.Β.Ε.Τ.Ε διέπονται από τα αντίστοιχα ευρωπαϊκά
πρότυπα.
Όλες οι εργασίες που αφορούν την μεταλλική κατασκευή διατρέχονται από τις ακόλουθες
κατευθυντήριες γραμμές:
•

Τα στοιχεία που χρησιμοποιούμε είναι ποιότητας χάλυβα κατά ΕΝ 10025.

•

Όλες οι εργασίες που αφορούν τη μεταλλική κατασκευή εκτελούνται βάσει των
αντίστοιχων ευρωπαϊκών προτύπων.

•

Για τη θεμελίωση των μεταλλικών υποστυλωμάτων χρησιμοποιούμε αγκύρια
κατάλληλης διατομής και ποιότητας των οποίων η τοποθέτηση γίνεται με χρήση
γεωδαιτικού σταθμού διασφαλίζοντας οριζοντιογραφική και υψομετρική ακρίβεια.

•

Μεταλλική κατασκευή πλήρως λυόμενη, με συνδέσεις από γαλβανισμένους κοχλίες, σε
μορφή που ορίζεται από τις κατασκευαστικές απαιτήσεις.

•

Όλες οι εργασίες πραγματοποιούνται με γνώμονα την τήρηση των κανόνων ασφαλείας
και υπό την συνεχή επίβλεψη μηχανικού της εταιρίας μας.
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Α. ΠΟΙΟΤΗΤΑ
Η διασφάλιση της ποιότητας απορρέει από ένα σύνολο παραγόντων που διαθέτει η εταιρία. Η
πολύχρονη τεχνογνωσία των μηχανικών της εταιρίας αποτελεί βασικό παράγοντα που
συμβάλλει στην ποιοτική εργασία από το στάδιο μελέτης μέχρι το στάδιο τοποθέτησης του
μεταλλικού σκελετού.
Η εταιρεία είναι πιστοποιημένη για την εφαρμογή Σύστηματος Διαχείρισης Ποιότητας βάσει
του προτύπου ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9001:2008 καθώς και εναρμονισμένη με τον Κανονισμό
305/2011/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και Συμβουλίου για την εφαρμογή των προτύπων
ΕΝ 1090 που αποτελεί την σήμανση CE των κατασκευών από την ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΕΛΕΓΧΩΝ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ Α.Ε.

Β. ΚΟΣΤΟΣ

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟ
ΣΥΣΤΗΜΑ Ε.Π.Ε.
ΕΝ 1090-1
1128-CPR-0917

CERTIFIED M.S.
ISO 9001:2008
2128/Δ

Ο σύγχρονος μηχανολογικός εξοπλισμός που διαθέτει η εταιρία προσφέρει ευελιξία για κάθε
είδους μεταλλική επεξεργασία σε σύντομο χρόνο και με χαμηλό κόστος κατασκευής.
Η Ν. Α. ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ Α.Β.Ε.Τ.Ε διαθέτει δικό της συνεργείο τοποθέτησης και έτσι υπάρχει η
ευελιξία εξοικονόμησης χρημάτων.
Γ. ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ
Ο σύγχρονος μηχανολογικός εξοπλισμός διασφαλίζει γρήγορη αποπεράτωση της επεξεργασίας
των μεταλλικών στοιχείων.
Σε συνδυασμό με την ακρίβεια που χαρακτηρίζει την εργασία μας η παράδοση του έργου δεν
ξεπερνάει σε καμία περίπτωση την ημερομηνία που έχει συμφωνηθεί εξαρχής.
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Κατασκευή Βιομηχανικού Κτιρίου στον Αυλώνα Αττικής
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Κατασκευή Μονάδας Παραγωγής της εταιρίας ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΣΤΕΡΓΙΟΥ Α.Ε.
Αχαρναί Αττικής

Σελίδα | 14

Σελίδα | 15

Ανακατασκευή Πυρόπληκτης Μονάδας Παραγωγής της DS SMITH HELLAS A.E.
στην Αρχαία Κόρινθο
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Κατασκευή Μονάδας παραγωγής Πλαστικών στον Αυλώνα Αττικής
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Κατασκευή Μεταλλικού Σκελετού Μεζονέτας στην Περαχώρα Λουτρακίου
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Κατασκευή Μεταλλικής Στέγης& Γερανογέφυρας Ανυψωτικής Ικανότητας 10 tn
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Πυροσβεστικό Συγκρότημα

Η Ν. Α. ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ Α.Β.Ε.Τ.Ε με τις σύγχρονες εγκαταστάσεις της και το εξειδικευμένο
διοικητικό και εργατικό προσωπικό της μπορεί να προσφέρει μια ολοκληρωμένη λύση στη
μεταλλική κατασκευή.

N. A. ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ABETE
ΒΙ.ΠΑ Αυλώνα, Aττική
Τ.Θ: 43, GR-19011
Tel: (+30) 22950-29965
Fax: (+30) 22950-29966
e-mail: info@athanasiou-sa.gr
Website: www.athanasiou-sa.gr
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