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Η “ΗΛΕΚΣΡΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΙΚΕ” είναι μια αναπτυςςόμενη εταιρεία, με
εξειδίκευςη ςτον τομέα ηλεκτρολογικών εγκαταςτάςεων και ςυςτημάτων
αυτοματιςμού.

ΛΙΓΑ ΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΣΗΝ ΕΣΑΙΡΕΙΑ
Η εταιρεία “ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΙΚΕ” ςυςτάκθκε το
2016 και είναι θ προςδοκϊμενθ εξζλιξθ τθσ
‘’Μ.ΜΙΧΑΛΑΡΟΣ
ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΙΚΗ’’
θ
οποία
δραςτθριοποιείται ςτον χϊρο από το 2002 με αντικείμενο
τθν καταςκευι θλεκτρολογικϊν εγκαταςτάςεων και
ςυςτθμάτων αυτοματιςμοφ δθμοςίων και ιδιωτικϊν
ζργων.

Η πολφχρονθ εμπειρία τθσ, θ
επαγγελματικισ τθσ υπόςταςθ, θ
οργάνωςθ, αλλά και θ ςυνεχϊσ
αυξανόμενθ ανάδειξι τθσ ςτθν
αγορά προςδίδει ςε αυτιν το κφροσ
αλλά και τθν αξιοπιςτία ςε όλα τα
ζργα που αναλαμβάνει, με απϊτερο
ςκοπό τθν άμεςθ και πλιρθ κάλυψθ
των αναγκϊν των πελατϊν τθσ.

Η εταιρεία ιδρφκθκε από τον Ματκαίο Μιχάλαρο, ο οποίοσ ζχει δεκαπενταετι και πλζον εμπειρία
ςτισ παραπάνω δραςτθριότθτεσ. Σο άρτια καταρτιςμζνο ανκρϊπινο δυναμικό τθσ εταιρείασ, κακϊσ
και θ άριςτθ τεχνογνωςία τθσ, εξαςφαλίηουν τθν άριςτθ ποιότθτα ςτθ παροχι υπθρεςιϊν ςτα ζργα
που αναλαμβάνει.
Χαρακτθριςτικό τθσ εταιρείασ είναι το ευζλικτο και λειτουργικό ςχιμα που ακολουκεί, διακζτοντασ:





Διοικθτικό προςωπικό.
Επιςτθμονικό προςωπικό.
Σεχνικό προςωπικό.
φγχρονο εξοπλιςμό που καλφπτει όλοι τθν γκάμα των εργαςιϊν που αναλαμβάνει.
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ΔΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΕ

Η “ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΙΚΕ” ειδικεφεται ςτισ παρακάτω δραςτθριότθτεσ:
Ηλεκτρολογικζς Εγκαταστάσεις
 Δικτφων Μζςθσ και Χαμθλισ τάςθσ, Τποςτακμϊν
 Ηλεκτρολογικζσ εγκαταςτάςεισ, ςυςτιματα πυραςφάλειασ και αςφάλειασ ςτθ βιομθχανία, ςε
πολυμορφικά κτίρια (νοςοκομεία, ςυγκροτιματα γραφείων και βιομθχανικά κτίρια) και ςε ειδικά
ζργα (ενεργειακά, γζφυρεσ, κ.λπ.)
Εγκαταστάσεις Αυτοματισμοφ
 Εγκατάςταςθ οργάνων και μετρθτικϊν ςυςτθμάτων αυτοματιςμοφ
 Ρυκμίςεισ, ζλεγχοι και εκκίνθςθ (Start up)
Ειδικζς Εγκαταστάσεις





Εγκαταςτάςεισ βιολογικϊν ςτακμϊν
Διάφορεσ περιβαλλοντολογικζσ εγκαταςτάςεισ
Εγκατάςταςθ ειδικοφ εξοπλιςμοφ (αναλυτζσ κλπ.)
Εγκατάςταςθ ειδικϊν ςυςτθμάτων - process lines (για διυλιςτιρια, χθμικζσ βιομθχανίεσ κλπ.)

Συντηρήσεις Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων
 υντιρθςθ υποςτακμϊν και θλεκτρολογικϊν εγκαταςτάςεων
 υντιρθςθ οργάνων και ςυςτθμάτων αυτοματιςμοφ
 υντιρθςθ και επιδιορκϊςεισ μθχανολογικοφ εξοπλιςμοφ, βανϊν ελζγχου, αςφαλιςτικϊν,
αντλιϊν, ταινιόδρομων κλπ.
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ΟΡΓΑΝΟΓΡΑΜΜΑ ΕΣΑΙΡΕΙΑ
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ΕΓΚΑΣΑΣΑΕΙ
ΣΑΘΕΡΟ ΚΑΙ ΚΙΝΗΣΟ ΕΞΟΠΛΙΜΟ
 Γραφείο και λογιςτιριο, πλιρωσ εξοπλιςμζνα με Η/Τ τελευταίασ γενιάσ και οργανωμζνα για τθ
ςωςτι και γριγορθ αξιολόγθςθ των δεδομζνων και τθ λιψθ αποφάςεων.

 Χϊροσ αποκικευςθσ και επεξεργαςίασ καταςκευϊν, πλιρωσ εξοπλιςμζνοσ με τελευταίασ γενιάσ
μθχανιματα για τθ ςωςτι και γριγορθ διεκπεραίωςθ εργαςιϊν.

 Γραφεία ISOBOX για τθν εγκατάςταςθ και τθν επιτόπου οργάνωςθ του ζργου ςτον χϊρο του
εργοταξίου. Αποκθκευτικοί χϊροι CONTAINERS για τθν αςφάλεια των υλικϊν, και ειδικά
διαμορφωμζνα CONTAINERS καταλφματα ανκρωπινοφ δυναμικοφ.

 Επαγγελματικό οχιματα με όλα τα απαραίτθτα ζγγραφα για τθν μεταφορά του ανκρϊπινου
δυναμικοφ ςτον χϊρο εργαςίασ.

 Επαγγελματικά οχιματα με όλα τα απαραίτθτα ζγγραφα για τθν μεταφορά υλικϊν ςτον χϊρο
εργαςίασ,

 Επαγγελματικό οχιματα με όλα τα απαραίτθτα ζγγραφα για τθν μεταφορά υλικϊν ςτον χϊρο
εργαςίασ, με τθν δυνατότθτα μθχανικισ ανφψωςθσ.
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ΠΕΛΑΣΕ











ΑΓΕΣ ΗΡΑΚΛΗ Α.Ε.
LAFARGE BETON A.E.
LPC-(CYCLON A.E.)
MOTOR OIL (ΕΛΛΑ)
ΧΑΛΤΒΟΤΡΓΙΑ ΕΛΛΑΔΟ Α.Ε.
ΑΣΕΚ ΚΑΣΑΚΕΤΑΣΙΚΗ Ε.Π.Ε.
ΓΝ ΑΣΣΙΚΗ ΚΑΣ
ΠΓΝ ΑΣΣΙΚΟΝ
ΔΗΜΟ ΜΕΓΑΡΩΝ
ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε.
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