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Σύντομη παρουσίαση

Εταιρεία
Η ΑSΑναστασιάδης & Συνεργάτες, ASA, είναι ένα εξειδικευμένο
γραφείο το οποίο δραστηριοποιείται στην ανάπτυξη και τον σχεδιασμό έργων
πολιτικού μηχανικού στους τομείς στατικών, υδραυλικών και γεωτεχνικών
μελετών, επίβλεψης και διαχείρισης έργων. Παράλληλα, παρέχει
εξειδικευμένες υπηρεσίες σε θέματα νομικοτεχνικού ελέγχου, όπως
υπηρεσίες τεχνικής πραγματογνωμοσύνης, τεχνικής διαιτησίας καθώς και
εκτίμησης δομικών έργων. Τέλος, λόγο της υψηλής επιστημονικής
κατάρτισης, εμπειρίας, και τεχνογνωσίας των στελεχών που συνθέτουν το
γραφείο προσφέρει συμβουλευτικές, και υποστηρικτικές υπηρεσίες σε
ιδιωτικούς και δημόσιους φορείς.
Η ΑSΑ, έχει πολύχρονη εμπειρία στα τεχνικά έργα λειτουργώντας αδιάκοπα
από το 1977. Το Γραφείο, έχει εμπλακεί σε διάφορες φάσεις ποικίλων,
σύνθετων και διαφορετικού χαρακτήρα τεχνικών έργων, αντιμετωπίζοντας
κάθε έργο με το ίδιο πάθος για την τέχνη και την επιστήμη του μηχανικού.
Παρέχει προς τους πελάτες αξιόπιστες, ασφαλείς και οικονομικές τεχνικές
λύσεις, φροντίζοντας πάντοτε για την κατασκευασιμότητα αυτών, ενώ όπου
είναι αναγκαίο εφαρμόζει πρωτοποριακές και μη συμβατικές επιλύσεις.
Η ΑSΑναστασιάδης & Συνεργάτες, απασχολείται σε έργα ιδιωτικού αλλά
και δημόσιου ενδιαφέροντος. Μέσω στρατηγικών συνεργασιών καθώς και με
την βοήθεια του δικτύου πελατών της παρέχει υπηρεσίες συμβούλου για
έργα σε χώρες της Βαλκανικής. Επιπρόσθετα, συμμετέχει στην σύμπραξη,
GeoStatic Partnership, www.geostatic.eu, αναλαμβάνοντας σύνθετα έργα
γεωστατικού και γεω-περιβαλλοντικού χαρακτήρα.

Έτος Ίδρυσης Γραφείου
1977
Μια σαραντάχρονη σταθερή και αδιάκοπη
εξελικτική πορεία στα τεχνικά έργα

Η φιλοσοφία μας για την εκτέλεση των τεχνικών έργων
Είμαστε ένα σχετικά μικρό γραφείο το οποίο διαθέτει μεγάλη ευελιξία προσαρμογής στηριζόμενο
σε 3 πυλώνες:
1ον Υψηλού επιπέδου εφαρμοσμένη επιστημονική και τεχνική γνώση,
2ον Μεγάλη διατιθέμενη εμπειρία τόσο σε επίπεδο μελέτης όσο και σε επίπεδο κατασκευής,
3ον Πάθος για κάθε έργο.
Βασικές αξίες στην δουλειά μας αποτελούν η πρόκληση για καινοτομία, σε ένα κλάδο συντηρητικό,
η επινοητικότητα των τεχνικών λύσεων και η ειλικρίνεια σε κάθε σύμβαση έργου.
Είναι επιλογή μας να παραμένουμε ένα μικρό γραφείο διότι κατ΄αυτό τον τρόπο διαθέτουμε στον
πελάτη μας τον κατάλληλο χρόνο για να κατανοήσουμε τα προβλήματα και τις απαιτήσεις του έτσι
ώστε να του παρέχουμε την βέλτιστη επιθυμητή λύση. Παρακολουθούμε το έργο από ΄΄κοντά΄΄ σε
όλες τις φάσεις από την αρχική σύλληψη έως την περαίωση του. Είμαστε υπεύθυνοι για την ποιότητα
του ανατιθέμενου έργου και εγγυόμαστε για την καλή εκτέλεση του.
Βασικές αρχές που διέπουν το έργο μας είναι:
Η αξιοπιστία, εχεμύθεια και υπευθυνότητα προς τον εργοδότη μας.
Η έγκαιρη παράδοση, παρέχοντας βέλτιστη και εφαρμοστέα τεχνικοικονομική λύση.

ASAναστασιάδης & Συνεργάτες
Σύμβουλοι Μηχανικοί Τεχνικών Έργων

Τάσκου Παπαγεωργίου 10
54631, Θεσσαλονίκη
T: 2310-230.529
F: 2310-261.287
Email: info@asacon.eu
www.asacon.eu

Υπηρεσίες
Α) Υπηρεσίες Μελέτης Τεχνικών Έργων

Γ) Υπηρεσίες Συμβούλου

Ανάπτυξη και τεχνική προμελέτη έργων, Front-end
Engineering and Design, FEED.

Υπηρεσίες συμβούλου σε θέματα αντισεισμικού
σχεδιασμού και κατασκευής τεχνικών έργων.

Στατικές και γεωτεχνικές μελέτες κτιριακών και έργων
υποδομής.

Υπηρεσίες σύμβουλου σε θέματα μεταλλικών και
σύμμικτων κατασκευών.

Εξειδικευμένες μελέτες μεταλλικών, σύμμικτων και
λεπτότοιχων κατασκευών.

Υπηρεσίες
σύμβουλου
σε
κατασκευασιμότητας τεχνικών έργων.

Μελέτες εκτίμησης σεισμικής τρωτότητας τεχνικών
έργων.

Υπηρεσίες
συμβούλου
σε
θέματα
στατικής αναβάθμισης υφιστάμενων κατασκευών.

Στατικές
μελέτες
αναβάθμισης
ενίσχυσης) υφιστάμενων κατασκευών.
Ειδικές
μελέτες
κατασκευής.

αλληλεπίδρασης

(επισκευήςεδάφους-

Υδραυλικές μελέτες τεχνικών έργων υποδομής.

Β) Διαχείριση και Έλεγχος Έργου

Δ) Νομικοτεχνικές Υπηρεσίες
Υπηρεσίες τεχνικού συμβούλου σε θέματα διενέξεων
συμβάσεων τεχνικών έργων.
Τεχνικές
Πραγματογνωμοσύνες
σε
κακοτεχνιών, αστοχιών τεχνικών έργων.

Ε) Συνεχιζόμενη Επαγγελματική Κατάρτιση

Έλεγχος κατασκευασιμότητας έργου.

Σεμινάρια σε νέες αντισεισμικές τεχνολογίες.

Επίβλεψη και οργάνωση εργοταξίου.

Σεμινάρια εφαρμογής κανονισμών.

Ποιοτικός έλεγχος οικοδομικών έργων.
αναπροσαρμογή

θέματα

Εκτιμητικές εκθέσεις τεχνικών έργων.

Παρακολούθηση και aνεξάρτητος έλεγχος μελετών.

Σύνταξη
και
προδιαγραφών.

θέματα

τεχνικών

Στελέχη-Συνεργάτες
Διαχειριστής

Δρ. Άνθιμος Σ. ΑΝΑΣΤΑΣΙΔΗΣ

Δρ. Πολιτικός Μηχανικός, Technical University of Τimisoara,
1995, A.M 74227, EURING 32555

Συνεργάτες
Αντώνιος ΚΑΛΑΜΑΡΑΣ
Ομάδα διαχείρισης έργων

Παναγιώτης ΚΟΚΚΑΛΗΣ
Τζανετής ΒΟΓΙΑΤΖΗΣ

Τεχνική Υποστήριξη
Σχεδιάστρια
Tεχνική υποστήριξη
Ειδικοί Σύμβουλοι
Σύμβουλοι περιβαλλοντικών
και νομικών θεμάτων
Εμπειρογνώμονες
Στρατηγικοί εταίροι

Ειρήνη ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΟΥ
Ματθίλδη Ρούσσου
Δρ. Απόστολος ΚΑΜΠΟΥΡΗΣ
Γεώργιος ΓΚΕΣΟΥΛΗΣ
Καθ. Δρ. Κωνσταντίνος Σαχπάζης
Καθ. Δρ. Marius MOSOARCA
Γεωδόμηση ΕΠΕ
GeoStatic Partnership
Technodyne Ltd

Διπλ. Πολιτικός Μηχανικός Δ.Π.Θ., 1983, Α.Μ. 42385
Διπλ. Πολιτικός Μηχανικός Α.Π.Θ, 2003,MSc Αντισεισμικής
Μηχανικής, A.M.96934
Διπλ. Πολιτικός Μηχανικός Δ.Π.Θ., 2006, Bsc, Msc
Αντισεισμικής Μηχανικής, A.M. 110447,
Σχεδιάστρια Τεχ. Έργων, IEK-Πυθαγόρας,1998
Τεχνική υποστήριξη Μηχ., 1995
Δρ. Δασολόγος-Περιβαλλοντολόγος, ΜSc Βιώσιμη ανάπτυξη
Δικηγόρος παρ΄Αρείω Πάγω

Μηχανικών Περιβάλλοντος και Αντιρυπανσης, ΑΤΕΙ, Κοζάνη
Universitate Politehnica Timisoara
www.geodomisi.com
www.geostatic.eu
www.technodyne.gr

Εξοπλισμός (Software-Hardware)

Software

α/α

Drawing, analysis and design structural packages

1
2

Drawing Package: IntelliCad, Autocad

Statik (Statik 5, Fagus 5, Cedrus 5, Hoch 5, Stahl 5, Statik 3P Push Over), Cubus Hellas-ETZhurich

3

(A general structural purpose software for the analysis and design of buildings made by steel, r/c, wood and bridges)
3DR STRAD-RC (Software for the analysis and design of reinforced concrete buildings), 4M-VK

4

BetonExrpess, RunetSoftware (Software for the design of reinforced concrete elements)

5

Instant (Software for the analysis and design of steel structures), Computer Control Systems

6

SteelCon, SteelMembers, Fides-Sofistic, (Software for the design of steel connections and steel members)

7

Software suite for the design of steel elements from CTIM, ArcelorMittal, CIDECT

8

Software package for anchoring (Hilti, Fisher, Ancon)

9

Software for FRP design, Sika, BetonExpress
Hardware
Computer, Printer, etc

α/α

Pcs

1

INTEL Desktops

5

2

Laptops

5

3

PRINTER: ΗΡ DesignJet 1280, A3+

1

4

HP ENV 4500 (Scanner, Printer, Copier)

1

4

PRINTER: ΗΡ LaserJet P2055d

2

5

PLOTTER: HP DesignJet 500

1

6

Photocopier: Xerox, Workstation 5135/5150

1

Έργα – Μεταλλικά Βιομηχανικά κτίρια
Δομοστατικός σχεδιασμός και κατασκευαστική μελέτη εφαρμογής νέου βιομηχανικού
κτιρίου ανοίγματος 36.0μ, μήκους 48.0μ, με δημιουργία εισόδου 12.0μ νέου-υφιστάμενου,
παράλληλη ενίσχυση των υποστυλωμάτων του υφιστάμενου στα συγκεκριμένα
φατνώματα, και πρόσθετη επέκταση κατά μήκος του υφιστάμενου με τμήμα διαστάσεων
30.0μ επί 12.0μ.
Ιδιοκτήτης: Balakanakis Bros Ltd, Άργος Πελοποννήσου
Aρχιτεκτονικός σχεδιασμός: Balakanakis Studio
Κατασκευαστής : Ξανθός Μεταλλικές Κατασκευές
Αποπεράτωση: 2002

Εκτίμηση φέρουσας ικανότητας υφιστάμενου φορέα, στατική μελέτη
προσθήκης μεταλλικών παταριών περί τα 200 μ2 επί πλάκας οπλισμένου
σκυροδέματος και ενίσχυση υφιστάμενου υπόγειου έδρασης του μεταλλικού
παταριού με μεταλλικά στοιχεία. Τέλος στατική μελέτη εφαρμογής για την
κατασκευή μεταλλικού στεγάστρου κάλυψης του κτιρίου.
Ιδιοκτήτης: Νικολαίδης Ε.Π.Ε., ΒΙ.ΠΕ Ιωάννινων
Κατασκευαστής: Ξανθός Μεταλλικές Κατασκευές
Αποπεράτωση: 2002

Οριστική στατική μελέτη και μελέτη εφαρμογής επέκτασης συγκροτήματος μεταλλικών
κτιρίων, βασικού ανοίγματος 48.0 m, ύψους 15.0 m, συνολικού εμβαδού 4100 μ2,
μονάδας συντήρησης και κατάψυξης λαχανικών με ειδικά βιομηχανικά δάπεδα
κατάψυξης –30Co της Αmasa AEBET, για την “Κ.Ξ Αmkat –Μιδέλκος Ε.Π.Ε.” στην
ΒΙ.ΠΕ.Θ. Σίνδου.
Ιδιοκτήτης: Amasa S.A.
Γενικός Εργολάβος: Mιδέλκος Ε.Π.Ε-Amakat Ltd
Επίβλεψη Έργων πολ. μηχανικού: Μιδέλκος Ε.Π.Ε.
Μεταλλική Κατασκευή: ΒΕΜΕΚΕΠ Α.Ε
Περαίωση Έργου: 2003-2004

Μελέτη προσφοράς, οριστική στατική μελέτη και μελέτη εφαρμογής
συγκροτήματος μεταλλικών κτιρίων, μονάδας συντήρησης και
τυποποίησης φρούτων της Λιμπάντσης Α.Ε, 6 βιομηχανικών
αιθουσών συνολικής επιφάνειας 10.000 μ2, γραφείων περί τα 950
μ2, πασαρέλες διέλευσης αγωγών 950 μ2 και μηχανοστασίου περί
τα 450 μ2 για την εργολήπτρια εταιρεία “Κ.Ξ Logicon –Μιδέλκος
Ε.Π.Ε.” στο Μεσοβούνι Βοιωτίας.
Ιδιοκτήτης: Limpatsis S.A
Γενικός Εργολάβος: Mιδέλκος-Logikon ΕΠΕ
Επίβλεψη Έργων πολ. μηχανικού: Μιδέλκος Ε.Π.Ε.
Μεταλλική Κατασκευή: ΒΕΜΕΚΕΠ Α.Ε
Completion: 2003-2004

Στατική μελέτη και κοστολόγηση μεταλλικού φέροντος οργανισμού και της
θεμελίωσης ο/σ βιομηχανικού κτιρίου ελεύθερου ανοίγματος 40.0 m,
διαστάσεων 40.0 x 110.0 m, και τμήματος γραφείων συνολικής
επιφάνειας περί 4500 m2 για την ανάπτυξη της βιομηχανίας χάρτου
SALKO A.E στην ΒΙ.ΠΕ. Θ. Σίνδου.
Ιδιοκτήτης: Salco Α.Ε.
Γενικός Εργολάβος: Δομοτεχνική Α.Τ.Ε.
Μελέτη-Επίβλεψη: Δυναμική Α.Τ.Ε-Π. Αραμπατζόγγλου
Μεταλλική Κατασκευή: Δομοτεχνική Α.Τ.Ε.
Περαίωση Έργου: 2004

Στατική μελέτη και μελέτη εφαρμογής προσθήκης καθ ύψος μεταλλικού
σκελετού 16 x 30 m σε υφιστάμενο κτίριο οπλισμένου σκυροδέματος καθώς
επίσης και σύνταξη στατικής μελέτης μεταλλικού σκελετού 16 x 24 m στην
οροφή της νεόδμητης προσθήκης κατ επέκταση κτιρίου από οπλισμένο
σκυρόδεμα της Σενέκης Ε.Π.Ε. στην ΒΙ.ΠΕ. Θ. Σίνδου.
Ιδιοκτήτης: Σενέκης ΕΠΕ
Γενικός εργολάβος: Μιδέλκος Μον. ΕΠΕ
Μεταλλική κατασκευή: Μιδέλκος Μον. ΕΠΕ
Επίβλεψη: Μιδέλκος Μον. ΕΠΕ
Αποπεράτωση: 2005-2006

Στατική μελέτη για την ανέγερση βιομηχανικού κτιρίου εμβαδού περί τα
με γερανογέφυρα ανυψωτικής ικανότητας 10ton και τμήματος, στο
εσωτερικό γραφείων περί τα 200 μ2.
Ιδιοκτήτης: Frost Α.Ε.
Γενικός εργολάβος: Μιδέλκος Μον. ΕΠΕ
Μεταλλική κατασκευή: Μετεκο Α.Ε, ΚΕΣ Α.Ε
Επίβλεψη: Μιδέλκος Μον. ΕΠΕ
Αποπεράτωση: 2007-2008

Στατικός έλεγχος υφιστάμενου και μελέτη νέας προσθήκης κτιρίου συνολικού
εμβαδού περί τα 41.400,00 m2. Λόγω εκμετάλλευσης των υπαρχόντων
υποστυλωμάτων και την κατ επέκταση ανάπτυξη της προσθήκης νέου κτιρίου
βασικού ανοίγματος 30,0m και μήκους 276,0 m, χωρισμένο σε αρμούς των 54,0 m
και των 42,0m (ακλουθώντας των φορέα του υφιστάμενου), διενεργήθηκε
αντισεισμικός καθώς και έλεγχος χιονοφόρτησης λόγω συσσώρευσης φορτίου επί
των στεγών των πολλαπλών αιθουσών, χωρισμένων σε τυπικές μονάδες διαστάσεων
150,0m x 54,0m / 42,0m (5 επάλληλες αίθουσες με άνοιγμα 30,0m). Ελέχθησαν και
μελετήθηκαν εσωτερικές πασαρέλες διέλευσης μηχανολογικού εξοπλισμού.
Ιδιοκτήτης: Κολιός Α.Ε., Ελληνική Βιομηχανία Γάλακτος
Γενικός Εργολάβος: Μεδέλκος Μονοπρ. Ε.Π.Ε.
Επίβλεψη: Μιδέλκος Χ.
Αποπεράτωση: 2008-2010
Steel Unit 150x42

Στο πλαίσιο συνεργασίας με την κατασκευαστική εταιρεία Μιδέλκος Μονοπρόσωπη Ε.Π.Ε., κατά την περίοδο 2007-2009 εκπονήθηκαν στατικές
μελέτες επεκτάσεων βιομηχανικών μονάδων, και εν γένει βιομηχανικών εγκαταστάσεων (βάσεις μηχανών, δεξαμενές, διάδρομοι Η/Μ,
γερανογέφυρες, ειδικά δάπεδα βαθιάς κατάψυξης κ.α.) με φορείς από δομικό χάλυβα ή οπλισμένο σκυρόδεμα κεντρικών ανοιγμάτων από 18.0μ32.0μ συνολικού εμβαδού περί τα 30.000τ.μ.

Projects-Multistorey steel-composite buildings
Έλεγχος κατασκευασιμότητας, επανασχεδιασμός, διαχείριση κατασκευής
δυόροφης σύμμικτης κατασκευής με υπόγειο από οπλισμένο σκυρόδεμα,
στον Χορτιάτη Θεσσαλονίκης.
Ιδιοκτήτης: Παπαγίαννης Ι & Κωνσταντινίδου Α
Μελέτη-Επίβλεψη: Νούλης & Συν.
Περαίωση έργου 2002-2004

Δομοστατικός σχεδιασμός νέου τριώροφου κτιρίου κεντρικού ανοίγματος
13.0μ εμβαδού περί τα 600.0 μ2, με δύο υπέργειους ορόφους από μεταλλικήσύμμικτη κατασκευή και ενός υπογείου ορόφου από μεταλλικό σκελετό
εμφατνούμενο σε σκυρόδεμα.
Ιδιοκτήτης: EKO Α.Ε
Μελέτη: Καρφοπούλου Ε
Η-Μ: Σαμαράς & Συνεργάτες
Επίβλεψη: Βαρής Α
Περαίωση Έργου: 2007-2008

Μελέτη εφαρμογής και επίβλεψη
σύμμικτου μεταλλικού φέροντος
οργανισμού και πλακών ο/σ για την κατασκευή 3όροφης οικοδομής με
piloti και υπόγειο στην Πολίχνη Θεσ/νικης.
Ιδιοκτήτης: Ελευθεριάδης Δ.
Μεταλλική Κατασκευή: Βασίλας ΕΠΕ
Γενική Επίβλεψη: Α. Αναστασιάδης
Περαίωση Έργου: 2004-2006

Εκπόνηση στατικής μελέτης για την ανέγερση βιομηχανικού κτιρίου
εμβαδού περί τα 3000μ2, με χρήση logistics, καθώς και ανεξάρτητου
διώροφου κτιρίου με υπόγειο, από μεταλλική φέροντα οργανισμό και
σύμμικτη λειτουργία.
Ιδιοκτήτης: K.L.T Α.Ε.
Μελέτη: Kαρφοπούλου E
Η-Μ: Σαμαράς & Συνεργάτες
Eπίβλεψη: Βαρής Αθ.
Περαιώση Έργου: 2007-2008

Εκπόνηση στατικής μελέτης νέου δυόροφου κτιρίου, με χρήση parking, από
μεταλλικό φέροντα οργανισμό και σύμμικτες πλάκες, αναπτυσσόμενο σε
κάννοβο 8.0*8.0m καλύπτοντας συνολικά μαζί με τον υπόγειο όροφο μια
ωφέλιμη επιφάνεια περί τα 1.200m2.
Ιδιοκτήτης: Παπουτσόγλου ΕΠΕ
Μελέτη: Kαρφοπούλου E
Η-Μ: Σαμαράς & Συνεργάτες
Eπίβλεψη: Βαρής Αθ.
Περαιώση Έργου: 2007-2008

Στατική Προμελέτη κλειστού κολυμβητήριου Λαγκαδά Θεσσαλονίκης, κεντρικού
ανοίγματος περί τα 56.0μ συνολικού εμβαδού 4.600 μ2, στην οποία
περιλαμβάνονται η μελέτη του μεταλλικού φέροντος οργανισμού, υπόγειου
προπονητήριου, της πισίνας και των κερκιδοφορέων.
Ιδιοκτήτης: Δήμος Λαγκαδά
Αρχιτεκτονική Μελέτη: Χατζοπούλου Ο, Χατζησάββα Δ & Συνεργάτες
Η-Μ: Χριστοφορίδης Α & Συνεργάτες
Περαιώση Έργου: Φάση χρηματοδότησης

Βελτιστοποίηση δομικού συστήματος, διερεύνηση εναλλακτικών λύσεων δομικού
υλικού, κοστολογική ανάλυση και τελικός σχεδιασμός από μεταλλικό φέροντα
οργανισμό με σύμμικτες πλάκες πενταόροφου κτιρίου συνολικού εμβαδού περί
τα 1300m2 σε περιοχή της Κύπρου.
Aρχιτεκτονικός σχεσιασμός: Vassiliou D & Associates
Η-Μ: Vassiliou D & Associates
Περαίωση έργου: 2007-2008

To συγκρότημα αποτελείται από πέντε κτίρια με σύμμικτο πλαισιακό
φέροντα οργανισμό και πυρήνες από οπλισμένο σκυρόδεμα, ενώ οι
πλάκες έχουν σύμμικτη λειτουργία στηριζόμενες σε δοκούς με κυκλικά
ανοίγματα στο κορμό για την διέλευση των Η-Μ. Ήδη τρία από τα κτίρια
έχουν ανεγερθεί επιτυχώς.
Beneficiary: S.C. Modatim Investment S.A.
Architecture: S.C. Andreescu & Gaivoronsci S.R.L.
Structural design: S.C. H.I.Struct S.R.L. si SC Maison Styl SRL
Earthquake detailing consultant: M.Mosoarca, A.S.Anastasiadis
Completion: 2008-2013

Στατική κατασκευαστική μελέτη ανηρτημένου μεταλλικού πατώματος, το οποίο
στηρίζεται στον υφιστάμενο φέροντα οργανισμό από σκυρόδεμα και συγκεκριμένα
την οροφή, τους εσωτερικούς στύλους και τα περιμετρικά τοιχώματα
σχηματίζοντας μια επιφάνεια ενδιάμεσου ορόφου συνολικού εμβαδού περί τα
1000 μ2 χωρίς πρόσθετη υποστύλωση.
Ιδιοκτήτης: Mexil Α.Ε.
Μεταλλική κατασκευή: Kιζκετήλης ΕΠΕ
Μελέτη-Διαχείρηση έργου: Σκλαβενίτης Δ
Περαίωση έργου: 2008-2009

Στατική μελέτη μονοπάσσαλου συστήματος στήριξης φωτοβολταικών ρυθμιζόμενης γωνίας
σύμφωνα με τους Ευρωκώδικες. Μελέτη σιδηρού σκελετού και εναλλακτικές προτάσεις
θεμελίωσης.
Ιδιοκτήτης: Κούτσικος Ο.Ε.
Μεταλλική κατασκευή: Κούτσικος Ο.Ε.
Πιστοποίηση: QMSERT
Περαίωση έργου: 2011
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Ένας σημαντικός αριθμός στατικών μελετών, για κατασκευές από οπλισμένο σκυρόδεμα, δομικό χάλυβα, σύμμικτου φορέα ή για μεμονωμένα
δομικά στοιχεία, εκπονήθηκε για κοστολόγηση έργων, ως προκαταρκτική ή προμελέτη για την ανάπτυξη κτιριακών ή βιομηχανικών
εγκαταστάσεων, καθώς και υπεργολαβικά για άλλα μελετητικά γραφεία-εταιρείες ή κατασκευαστικές εταιρείες.
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Έργα-Αντιστηρίξεις, ικριώματα,κλιμακοστάσια
με χρήση δομικού χάλυβα

Σχεδιασμός μεταλλικών κολάρων για την αντιστήριξη πατωμάτων χωρίς δοκούς, σε σύστημα κατασκευής top-down, για την
ανέγερση υπόγειου parking πέντε ορόφων καθώς και πέντε υπέργειων ορόφων με χρήση κατοικιών.
Μεταλλική κατασκευή : Τσιτσιμάκας
Εργολάβος γεωτεχνικών: Θεμελιοδομή Α.Ε.
Περαίωση έργου: 2007-2008

Σχεδιασμός των μεταλλικών στοιχείων του συστήματος αντιστήριξης βαθιών εκσκαφών λόγω ισχυρών φορτίσεων από τις
παρακείμενες κατασκευές, σε συνεργασία με γεωτεχνικούς μηχανικούς.

Εδαφομηχανική και στατική μελέτη αντιστήριξης των παρειών εκσκαφής
βάθους περί τα 7,0μ, με βάθος έμπηξες πασάλου περί τα 9,50μ σε άμεση
γειτνίαση με τον θαλάσσιο ορίζοντα, για την κατασκευή αντλιοστασίου,
Γύθειο, Λακωνία.
GeoStaic Partnership
Γεωδόμηση ΕΠΕ
ASAναστασιάδης & Συνεργάτες
Γενικός εργολάβος : Δομική Κρήτης Α.Ε.
Αποπεράτωση: 2015

Σχεδιασμός βοηθητικών μεταλλικών ικριωμάτων

Σχεδιασμός μεταλλικών κλιμακοστασίων, ειδικών μεταλλικών όψεων και εν γένει στοιχείων πλήρωση όψεων κτιρίων.

Υπηρεσίες συμβούλου και εκπόνηση στατικής μελέτης για την κατασκευή του
μεταλλικού ΄΄δένδρου΄΄, το οποίο φέρει ευαίσθητα, σε θραύση, γύαλινα
φωτιστικά στοιχεία και πινακίδες. Το δένδρο στήθηκε για την περίοδο του
φεστιβάλ Κινηματογράφου στην πλατεία Αριστοτέλους στην Θεσσαλονίκη, στην
συνέχεια αποσυναρμολογήθηκε παρέχοντας την δυνατότητα της εκ νέου
συναρμολόγησης σε άλλες εκδηλώσεις του υπουργείου.
Ιδιοκτήτης: Υπουργείο Μακεδονίας-Θράκης
Aρχιτεκτονικός σχεδιασμός: Τσάσης Δ
Μεταλλική κατασκευή: Βογιατζόγλου
Αποπεράτωση: 2008

Έργα- Ενίσχυση-αναβάθμιση κατασκευών
Στατική μελέτη και επίβλεψη φέροντος οργανισμού για την μετατροπή ενός χώρου
εμβαδού περί τα 400m2 κάτω από μια στέγη σε πολυτελή χώρο γραφείου
στέγασης του προέδρου της εταιρείας. Χρησιμοποιώντας μεταλλικά στοιχεία σε
συνεργασία με την υφιστάμενη ξύλινη δομή αλλάξαμε το δομικό σύστημα, χωρίς
την αφαίρεση του υφιστάμενου κελύφους, δημιουργώντας ελεύθερο χώρο με ένα
κεντρικό άνοιγμα 13.50m.
Ιδιοκτήτης: Γραφεία Πάπιστα, Βάρη Αττικής
Αρχιτεκτονική μελέτη: Vassiliou D & Associates
Περαίωση έργου: 2006-2007

Στατική μελέτη και επίβλεψη φέροντος οργανισμού για την μετατροπή
αχρησιμοποίητου επιχωματωμένου χώρου σε τριώροφο υπόγειο χώρο με εσωτερική
κρεμαστή πισίνα, και play rooms.
Ιδιοκτήτης: ***, Πανόραμα Θεσσαλονίκης
Αρχιτεκτονική μελέτη: Vassiliou D & Associates
Περαίωση έργου: 2007

Στατική μελέτη αναβάθμισης κτιρίου, κατασκευασμένο το 1925 από φέρουσα
τοιχοποιία. Διατηρήθηκε το εξωτερικό κέλυφος και εσωτερικά ανεγέρθηκε
μεταλλικός σκελετός με σύμμικτα πατώματα συνδεόμενος ελαστικά με την
επισκευασμένη εξωτερική τοιχοποιία.
Ιδιοκτήτης: Βαμβάκος Ε, Σίνδος Θεσαλονίκης
Architectural design: Vassiliou D & Associates
Περαίωση έργου: 2008-2009

Στατική μελέτη αναβάθμισης παλαιού πέτρινου οικήματος χρησιμοποιώντας
αναστρέψιμες και οικολογικές λύσεις όπως στοιχεία από δομικό χάλυβα, ξύλο και
πέτρα.
Ιδιοκτήτης: Ιωαννίδης, Τσοτύλι, Κοζάνη
Αρχιτεκτονική μελέτη: Vassiliou D & Partners
Περαίωση έργου: 2008-2009

Στατική μελέτη αναβάθμισης και επανάχρησης παλαιού πέτρινου οικήματος, από
κατοικία σε παραδοσιακό ξενοδοχείο, χρησιμοποιώντας αναστρέψιμες και οικολογικές
λύσεις όπως στοιχεία από δομικό χάλυβα, ξύλο και πέτρα. Διατηρήθηκε το εξωτερικό
κέλυφος και εσωτερικά ανεγέρθηκε μεταλλικός σκελετός με σύμμικτα πατώματα
συνδεόμενος ελαστικά με την επισκευασμένη περιμετρική τοιχοποιία.
Ιδιοκτήτης: Δήμου ΕΠΕ, Ντόλτσο, Καστοριά
Γενικός εργολάβος: Aκρόλιθος A.T.E.
Aρχιτεκτονική μελέτη: Γκουτζιμάνης
Eπίβλεψη: Σωχόπουλος Α
Περαίωση έργου: 2009-210

Στατική αναβάθμιση υφιστάμενου παραδοσικού κτιρίου στην περιοχή Βanat, Timisoara. Η
λύση που δόθηκε για την αναβάθμιση του κτιρίου βασίζεται στην κατασκευή τεσσάρων
μεταλλικών πυρήνων για την παραλαβή των σεισμικών δυνάμεων, με παράλληλη εφαρμογή
συστημάτων δυσκαμψίας στο επίπεδο της ξύλινης στέγης ενώ παράλληλα επισκευάστηκε
και ενισχύθηκε η φέρουσα τοιχοποιία.
Beneficiary: SC Eco Trust SRL
Architecture: SC Arhitecture Design SRL - Architect Constantin Ciocan
Structural design : S.C. H.I. Stuct S.R.L. si SC Maison Style SRL
Earthquake consultant : M.Mosoarca, A.S.Anastasiadis
Completion: 2008-2009

Έργα- Κατασκευές από οπλισμένο σκυρόδεμα
Σημαντικός
αριθμός
προσωπικών
μονοκατοικιών
έχουν
μελετηθεί
περιλαμβάνοντας την αρχιτεκτονική και στατική μελέτη με παράλληλη αρμοδιότητα
την επίβλεψη και την διαχείριση του έργου. Το σύνολο το κατοικιών βρίσκεται στην
περιοχή του Ν. Θεσσαλονίκης και Χαλκιδικής, όπως στην Αγχίαλο, Ν. Μηχανιώνα,
Αρέθουσα, Σάρτη, κ.α..

Έχει εκπονηθεί σημαντικός αριθμός στατικών μελετών οικοδομικών έργων, είτε για λογαριασμό συνεργαζόμενων γραφείων είτε άμεσα, από
οπλισμένο σκυρόδεμα με φέροντα οργανισμό από πλαίσια και τοιχώματα σε συνδυασμό με όλους τους τύπους επιφανειακών θεμελιώσεων καθώς
επίσης και δεξαμενών ύδρευσης, πυρόσβεσης, βιολογικού καθαρισμού.

Έργα- Υπηρεσίες Δομοστατικού συμβούλου

Αποτύπωση φέροντος οργανισμού, εκτίμηση δομικής ακεραιότητας
εξαόροφου κτιρίου από οπλισμένο σκυρόδεμα σε κεντρική περιοχή της
Θεσσαλονίκης.
Ιδιοκτήτης: ***, Θεσσαλονίκη
Παράδοση έργου: 2002

Συμμετοχή σε ομάδα παροχής υπηρεσιών τεχνικού συμβούλου για
την επίλυση τεχνικών προβλημάτων , μεταλλικά τόξα, μεταλλότυποι,
στην κατασκευή της σήραγγας Δρίσκου για την Κ/Ξ Ακτωρ – Ελλ.
Τεχνοδομική (επικεφαλής ο Πολ. Μηχ. Ι.Π.Ξανθός), 2002.

Συμμετοχή σε ομάδα παροχής υπηρεσιών τεχνικού συμβούλου για
τον έλεγχο της μελέτης και την επίλυση κατασκευαστικών
προβλημάτων στο έργο κατασκευής της νέας μονάδας παραγωγής
κλίνκερ της Τιτάν Α.Ε. για την Κ/Ξ Ακτωρ – Ελλ. Τεχνοδομική
(επικεφαλής ο Πολ. Μηχ. Ι.Π.Ξανθός),2002.
Ανάπτυξη πρακτικής μεθοδολογίας Προσεισμικού ελέγχου κτιρίων
οπλισμένου σκυροδέματος, οργάνωση δημιουργίας προσεισμικών
ελέγχων με επαφές σε όλο το φάσμα των εμπλεκόμενων όπως
διαχειριστές οικοδομών, κτηματομεσιτικά γραφεία, ασφαλιστικές
εταιρίες (Ασπίς Πρόνοια), έλεγχος κτιρίων και εκτίμηση σεισμικού
κινδύνου υφιστάμενων οικοδομών, 2004.

Τεχνικός σύμβουλος παρακολούθησης και ελέγχου εφαρμογής των
Ρουμανικών κανονισμών στην εδαφοτεχνική μελέτη βελτίωσης
εδάφους θεμελίωσης για την κατασκευή του έργου “ Physical Refining
and Biodiesel Plant” (δεξαμενές, κτιριακά) της Biomart Energia στο
Βουκουρέστι, σε συνεργασία με το γρ. μελετών HiStruct SRL, 2005

Προσεισμικός έλεγχος και εκτίμηση φέρουσας ικανότητας σχολικής
μονάδας αποτελούμενης από διώροφα κτίρια οπλισμένου
σκυροδέματος κατασκευασμένα την δεκαετία του ΄90. Σε απόσταση
800 περίπου μέτρων υπάρχει σεισμικό ρήγμα. Διενεργήθηκαν
επιλύσεις με διάφορα σενάρια σεισμικής επιτάχυνσης και δόθηκαν
προτάσεις αποκατάστασης υφιστάμενων βλαβών.
Ιδιοκτήτης: Δήμος Θερμαϊκού Θεσσαλονίκης

Προσεισμικός έλεγχος και εκτίμηση φέρουσας ικανότητας σχολικού
διώροφο κτιρίου οπλισμένου σκυροδέματος κατασκευασμένου την
δεκαετία του ΄80. Σε απόσταση λιγότερο από 100 περίπου μέτρα
υπάρχει σεισμικό ρήγμα. Διενεργήθηκαν επιλύσεις με διάφορα
σενάρια σεισμικής επιτάχυνσης και δόθηκαν προτάσεις επισκευής
και ενίσχυσης του φέροντος οργανισμού.
Ιδιοκτήτης: Δήμος Θερμαϊκού Θεσσαλονίκης

Our office has undertaken, in collaboration with Mr. Kastanidis I,
Arch Eng., the Rapid Visual Screening of a multi-storey
reinforced concrete building constructed in the 70s, situated in
Delfon region, Thessaloniki. Based on the observed failures, we
prepare a study for the repair of critical components by applying
the EN 1504.

Έργα- Υπηρεσίες νομικοτεχνικού συμβούλου-εκτιμήσεις
Στα πλαίσια δικαστικής ή ανεξάρτητης κατ΄ εντολή πραγματογνωμοσύνης έχει συνταχθεί ένας σημαντικός
αριθμός εκθέσεων που περιλαμβάνει: διαπίστωση κακοτεχνιών-αστοχιών σε οικοδομικά έργα, εκτίμηση
φέρουσας ικανότητας κτιρίων, διερεύνηση συμβάσεων-απαιτήσεων τεχνικών έργων, σύνταξη ή έλεγχος
τεχνικών προδιαγραφών.
Σε συνεργασία με δικηγορικά γραφεία έχει συνταχθεί ένας σημαντικός αριθμός εκτιμητικών εκθέσεων,
σύμφωνα με τα Ευρωπαϊκά πρότυπα εκτίμησης αξιών TEGoVA, για τον δικαστικό προσδιορισμό τιμής
μονάδος απαλλοτριωμένων εκτάσεων, εκτίμησης περιουσιακών στοιχείων βιομηχανικών εγκαταστάσεων για
την πτωχευτική διαδικασία και λοιπές δικαστικές αντιδικίες.

Τεχνικός Σύμβουλος του υπό εκκαθάριση
΄΄Οργανισμού Πολιτιστικής Πρωτεύουσας Θεσσαλονίκης 1997΄΄.
Διενεργήθηκε τεχνικός έλεγχος του συνόλου των παραδοτέων μελετών και
παροχής υπηρεσιών προκειμένου το Ελληνικό Δημόσιο να υποστηριχθεί,
τεχνικά, για τα θέματα δικαστικών διεκδικήσεων οικονομικών απαιτήσεων
έναντι των Διαχειριστών του Έργου
΄΄This was the first Mega-project Project Μanagement in Greece΄΄

Εκτιμήσεις, για ζητήματα απαλλοτριώσεων παρεχόμενες στην Κτηματική
Υπηρεσία του Δημοσίου, του Υπουργείου Οικονομικών, ως εμπειρογνώμων
στο πλαίσιο δικαστικού ορισμού από το Πρωτοδικείο Θεσσαλονίκης.

Κόμβος Κ16. Δυτική Είσοδος Θεσσαλονίκης
Εκτίμηση απαλλοτρίωσης 159 ιδιοκτησιών.
Εκτίμηση για την Κτηματική Υπηρεσία του Δημοσίου, Υπουργείου
Οικονομικών, ως εμπειρογνώμων στο πλαίσιο δικαστικού ορισμού
από το Πρωτοδικείο Θεσσαλονίκης.

Χείμαρρος Ανθεμούντα. Βασιλικά, Δήμος Θέρμης, Θεσσαλονίκη
Εκτίμηση απαλλοτρίωσης 69 ιδιοκτησιών.
Εκτίμηση για την Κτηματική Υπηρεσία του Δημοσίου, Υπουργείου
Οικονομικών, ως εμπειρογνώμων στο πλαίσιο δικαστικού ορισμού
από το Πρωτοδικείο Θεσσαλονίκης.

Γεωστατική αποτίμηση, κοστολογική εκτίμηση και υπολογισμός της
αποζημίωσης βλαφθέντων ακινήτων από ανθρωπογενή εδαφικά
κατολισθητικά αίτια. Τεχνική πραγματογνωμοσύνη για δικαστική χρήση.
GeoStatic Partnership
Γεωδόμηση ΕΠΕ
ASAναστασιάδης&Συνεργάτες
Εντολέας : Εμπιστευτικό.
Περαίωση: 2016

Το έργο που παρουσιάζεται αποτελεί μικρό δείγμα της δουλειάς μας. Στο σύνολο του έχει κατασκευαστεί σύμφωνα με τις
προδιαγραφές που τέθηκαν και δεν παρέμηνε ΄΄απλή μελέτη στο χαρτί΄΄.
Κεντρικό δόγμα η βέλτιστη κατασκευαστική επίλυση και η κατασκευασιμότητα των λύσεων που προτείνουμε σε συνδυασμό με την
οικονομία του έργου.
Η εμπειρία που έχει συσσωρευτεί με την εμπλοκή μας σε πολλές φάσεις του έργου μας οδήγησε να ασχοληθούμε και με την επίλυση
νομικοτεχνικών προβλημάτων που άπτονται της ειδικότητας Πολιτικού Μηχανικού προκειμένου να εξασφαλισθούν οι κανόνες που έχει
θέσει η πολιτεία, στα πλαίσια των εν ισχύ κανονισμών, παράλληλα με τους κανόνες της επιστήμης της τέχνης και της τεχνικής.
Η ΑSAαναστασιάδης & Συνεργάτες δηλώνει ρητά και κατηγορηματικά ότι δεν μετέχει ή συμμετέχει σε κατασκευαστικά, εργοληπτικά ή
άλλα συμφέροντα, συμμορφώνεται και ακολουθεί των κώδικα των Ελλήνων Μηχανικών, ενεργεί με καλή πίστη στην βάση
αποκλειστικά και μόνο της τρέχουσας επιστημονικής γνώσης, εμπειρίας και διεπιστημονικής προσέγγισης χαρακτηριζόμενη από
ανεξαρτησία, αμεροληψία, ακεραιότητα και ηθική προσέγγιση των τεχνικών ζητημάτων, χωρίς στόχο να βλάψει τον οποιοδήποτε.

AS Αν α στ α σι ά δ η ς & Σ υ ν ε ρ γ ά τ ε ς
Σ ύμβουλ οι Μηχ α ν ι κοί Τ εχ ν ι κώ ν Έ ργ ω ν

A S Α ν α σ τ α σ ι ά δης & Συν ε ργ ά τ ε ς
Σύ μ βο υ λο ι Μη χ α νι κ ο ί Τε χ νι κ ώ ν Έ ρ γω ν

Προσηλωμένη στο στόχο μας ακολουθούμε τις βασικές αρχές που διέπουν την βιομηχανία των κατασκευών
΄΄Αντοχή-Ανθεκτικότητα-Λειτουργικότητα-Οικονομία-Κάλος΄΄

Τάσκου Παπαγεωργίου 10, 54631, Θεσσαλονίκη
T: 2310 230 529 F: 2310 261 287
info@asacon.eu www.asacon.eu

