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Design – Construction – Installation – Servicing
Of Technical Projects Related To:

WASTE WATER – WATER – SOLID WASTE – AIR TREATMENT
RECYCLING & ENERGY PRODUCTION
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1. ΙΣΤΟΡΙΑ
Η μητρική εταιρία, EUROMARKET A.E., ιδρύθηκε το 1978 όταν η κατασκευή Μονάδων
Επεξεργασίας Αποβλήτων ήταν μία αναπτυσσόμενη αγορά στην Ελλάδα. Όντας μία από
τις λίγες εταιρίες που δρούσαν σε αυτό τον τομέα, θέσαμε από την αρχή μία σταθερή
βάση για την μελλοντική επέκταση της εταιρίας μας, με την εφαρμογή μίας υγιούς
Τεχνικής προσέγγισης καθώς και μιας δυνατής δομής Marketing/Management.
Στην προσπάθεια να αναβαθμίσουμε την ποιότητα των κατασκευών και των υπηρεσιών
που προσφέρει ο Όμιλός μας, ιδρύσαμε το έτος 2000, την EuroConstruction Company
A.Ε. (E.C.C) στην Ελλάδα, η οποία εξειδικεύεται

στην κατασκευή συστημάτων

επεξεργασίας αποβλήτων και νερού όπως επίσης και στην κατασκευή ενός ευρέως
φάσματος σχετικού εξοπλισμού, εφαρμόζοντας αποδεδειγμένα αξιόπιστες τεχνολογίες,
γνωστές παγκοσμίως.
Από το ξεκίνημά της η EuroConstruction Company A.Ε. πιστοποιήθηκε και λειτουργεί
σύμφωνα με το Διεθνές Ποιοτικό Πρότυπο – ISO 9001:2008 – για τον Σχεδιασμό,
Κατασκευή, Εγκατάσταση και Συντήρηση Τεχνικών Έργων που σχετίζονται με:


Επεξεργασία Υγρών Αποβλήτων



Επεξεργασία Νερού



Επεξεργασία Στερεών Αποβλήτων



Επεξεργασία Αέρος

Ο Όμιλος των εταιρειών μας δραστηριοποιείται με επιτυχία και στο εξωτερικό, όπου έχει
ιδρύσει θυγατρικές εταιρείες στην Ρωσία (Μόσχα) και στην Αλβανία (Τίρανα).
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2. ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ
Τα κύρια πεδία δράσης της εταιρίας επικεντρώνονται στο Σχεδιασμό, Κατασκευή,
Εγκατάσταση, Λειτουργία και Συντήρηση:


Συστημάτων Επεξεργασίας Βιομηχανικών ή Αστικών Υγρών Αποβλήτων.



Συστημάτων Επεξεργασίας Νερού για Βιομηχανική ή Αστική χρήση.



Συστημάτων Επεξεργασίας Βιολογικών ή Χημικών Λασπών.



Συστημάτων

Αναερόβιας

Επεξεργασίας

Οργανικών

Στερεών

και

Παραγωγής Ενέργειας.


Συστημάτων Κομποστοποίησης Οργανικών Στερεών.

Η EuroConstruction Company A.Ε. μπορεί επίσης να προσφέρει τις εξής υπηρεσίες:


Επέκταση ή Αναβάθμιση σε υπάρχοντα συστήματα



Αποκατάσταση Προβληματικών Εγκαταστάσεων.



Τεχνική Υποστήριξη και Παρακολούθηση της Καλής Λειτουργίας μετά την
παράδοση.

3. ΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΜΑΣ
Συνεχής στόχος του Ομίλου μας είναι η παροχή προϊόντων και υπηρεσιών υψηλής
ποιότητας για την πλήρη ικανοποίηση των αναγκών του πελάτη, μέσω συνεχούς
ανάπτυξης και απόκτησης τεχνολογίας.
4. ΤΙ ΠΡΟΣΦΕΡΟΥΜΕ
Ο συνδυασμός της εισαγωγής του βασικού εξοπλισμού από την Εταιρία μας
EUROMARKET ΕΠΕ, η οποία αντιπροσωπεύει κατ’ αποκλειστικότητα τα πλέον γνωστά
εργοστάσια του εξωτερικού και της κατασκευής του ειδικού εξοπλισμού από την
κατασκευαστική μας Εταιρία E.C.C. A.E., εξασφαλίζει επιπλέον τη δυνατότητα
οικονομικότερων προσφορών.
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Χάριν

της

υψηλής

μας

Τεχνογνωσίας,

της

εμπειρίας

του

επιστημονικού

προσωπικού μας και της δυνατότητας εργαστηριακής προσομοιώσεως, έχουμε την
ικανότητα να σχεδιάζουμε και να κατασκευάζουμε μοναδικές, αποτελεσματικές,
ευέλικτες αλλά και οικονομικότερες στην λειτουργία τους εγκαταστάσεις.
Σε κάθε περίπτωση, βασικές επιδιώξεις του σχεδιασμού των εγκαταστάσεων είναι η
επίτευξη του αποτελέσματος με το χαμηλότερο δυνατό κόστος λειτουργίας και την
απλούστερη δυνατή λειτουργία τους.
Η μεγάλη μας εμπειρία στον μηχανικό σχεδιασμό και την κατασκευή, είναι η εγγύηση στα
επιτυχημένα και χωρίς προβλήματα έργα μας. Το επιστημονικό μας προσωπικό είναι
πολύ έμπειρο στον τομέα της Επεξεργασίας Αποβλήτων, Λυμάτων & Νερών. Οι τεχνικοί
μας, είναι επίσης υψηλής εξειδίκευσης και εμπειρίας και πάντοτε δουλεύουν κάτω από
την επίβλεψη των Μηχανικών μας.
Η συνεχής επένδυση σε νέες τεχνολογίες και η επιστροφή πληροφοριών από τις
υπάρχουσες εγκαταστάσεις μας είναι τα στοιχεία κλειδιά των επιτυχημένων
εφαρμογών μας.
5. ΠΩΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΜΕ
Σε όλα τα έργα μας προετοιμάζουμε λεπτομερή σχεδιασμό με πλήρη σχέδια και
πληροφορίες πάνω στα χαρακτηριστικά του εξοπλισμού. Όπου είναι αναγκαίο, επίσης
προμηθεύουμε την σχετική μελέτη για παράδοση στις τοπικές αρχές ή στους
συμβούλους μηχανικούς.
Κατά την διάρκεια κατασκευής του έργου παρακολουθούμε τα έργα πολιτικού μηχανικού
για να διασφαλίσουμε την σωστή εφαρμογή των σχεδίων μας και προβλέπουμε τις θέσεις
για την μελλοντική ηλεκτρομηχανολογική εγκατάσταση.
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Ο επιβλέπον μηχανικός εποπτεύει πάντα τα τεχνικά μας τμήματα ώστε να διασφαλίσει τα
υψηλά στάνταρ ποιότητας.
Μετά το τέλος της εγκατάστασης ο εξοπλισμός δοκιμάζεται για ένα μικρό χρονικό
διάστημα και τελικά το σύστημα παραδίδεται πλήρως στον πελάτη.
Αναλυτικά εγχειρίδια Λειτουργίας και Συντήρησης, Λίστα Ανταλλακτικών και όλα τα
σχετικά έγγραφα, παραδίδονται στον πελάτη καθώς επίσης γίνεται η σχετική εκπαίδευση
του προσωπικού του πελάτη όσον αφορά την λειτουργία της μονάδος.
Τεχνική υποστήριξη και συμβουλές είναι πάντα διαθέσιμες όπως και όλα τα απαραίτητα
χημικά και αναλώσιμα για την λειτουργία της μονάδος.
6.ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ –ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΠΩΛΗΣΗ
Η εταιρία μας προσφέρει εξαιρετικές –μετά την πώληση- υπηρεσίες για τους πελάτες
μας,


Παρακολούθηση της καλής λειτουργίας της μονάδας με περιοδικές
επισκέψεις.



Συνεχής εκπαίδευση των χειριστών και των μηχανικών του πελάτη που είναι
υπεύθυνοι για τη μονάδα.



Παροχή οδηγιών - συμβουλών για τη συντήρηση του εξοπλισμού.



Υποστήριξη με τις σχετικές Δημόσιες Αρχές, όταν αυτό χρειάζεται.

7. ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ
Η λίστα με τις συστάσεις μας καλύπτει πάνω από τετρακόσια εβδομήντα (470) έργα εξ
ολοκλήρου σχεδιασμένα και εκτελεσμένα από εμάς (μελέτη, σχεδιασμός, κατασκευή) και
είναι διαθέσιμη εάν και εφόσον χρειαστεί.
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Κατά τη διάρκεια όλων αυτών των χρόνων, επεκτείναμε τις δραστηριότητές μας σε ξένες
αγορές και μας έχουν αναθέσει πολλά έργα σε βιομηχανίες στην Ευρώπη και στα
Βαλκάνια (Πολωνία, Ρουμανία, Σερβία, Βουλγαρία, Αλβανία), Ρωσία, Αραβικές Χώρες
(Ιορδανία) και Αφρική (Νιγηρία, Ρουάντα).
Η εταιρία μας είναι σε θέση να παρέχει Πιστοποιητικά Καλής Λειτουργίας από τους
πελάτες της, για οποιοδήποτε από τα έργα που έχει ολοκληρώσει, εάν και εφόσον
χρειαστεί.
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