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Company
profile

Mallionda S.A. founded in 1995, is a Greek construction company
contracting either green- or brown-field projects in Oil & Gas, Power
Plants or Heavy Industry.

Η ΜΑΛΛΙΟΝΤΑ Α.Τ.Ε. ιδρύθηκε το 1995, είναι µια Ελληνική κατασκευαστική
εταιρία η οποία ειδικεύεται σε εργολαβίες στον τοµέα των βιοµηχανιών
πετρελαίου, εργοστασίων παραγωγής ενέργειας και την βαριά βιοµηχανία.

The company has gained 20+ years of experience as an integrated
project developer, possessing strong technical expertise and knowledge
for the implementation of project management methodologies.

Η εταιρία έχει αποκτήσει εικοσαετή εµπειρία στον τοµέα της ολοκληρωµένης
ανάπτυξης έργων, έχοντας στην κατοχή της ισχυρό τεχνικό υπόβαθρο και
εφαρµόζει καινοτόµες τεχνικέςς διαχείρισης έργων.

We value people and diversity and keep a permanent workforce of 80
members consisting of high skilled engineers, foremen and technicians.
Additional personnel is hired depending on the requirements arising
from the contracts awarded.

Η εταιρία επενδύει στο ανθρώπινο δυναµικό της, κρατώντας µόνιµο προσωπικό
της τάξης των 80 ατόµων, αποτελούµενο από καταρτισµένους και έµπειρους
µηχανικούς, εργοδηγούς και τεχνίτες. Το προσωπικό της εταιρίας µεταβάλλεται
αναλόγως των απαιτήσεων των εκτελούµενων έργων.

We have embedded QHSE procedures in our construction activities and
our commitment to quality, health, safety and environment is proven by
the possession of all relevant certifications.

Στις κατασκευαστικές δραστηριότητες της εταιρίας έχουµε ενσωµατώσει όλες τις
διαδικασίες διαχείρισης ποιότητας, ασφάλειας και υγιεινής και προστασίας του
περιβάλλοντος, ενώ έχει στην κατοχή της και τα αντίστοιχα ποιστοποιήτικά.

The company implements actions of corporate responsibility emphasizing on society, culture, sports and environment.

Η εταιρία υλοποιεί δράσεις Εταιρικής Υπευθυνότητας µε έµφαση στην κοινωνία,
τον πολιτισµό, τον αθλητισµό και το περιβάλλον.

Mallionda S.A. is a member of the Greek Public Works Registry holding
a 4th grade certificate for works in hydraulic, electromechanical, industrial, energy, buildings, road & harbor sector.

Η ΜΑΛΛΙΟΝΤΑ Α.Τ.Ε. είναι µέλος του Μητρώου Εργοληπτικών Εταιριών (ΜΕΕΠ)
δηµοσίων έργων κατέχοντας πτυχίο 4ης τάξης όσον αφορά έργα υδραυλικά,
ηλεκτροµηχανολογικά, βιοµηχανικά, ενεργειακά, οικοδοµικά, οδοποιίας, λιµενικά
και πλωτά.

Mallionda’s head office is located in Maroussi - Athens , the fabrication
shop - warehouse is located in Aspropyrgos Industrial Area (5000 m2),
while we keep all necessary infrastructure for our permanent construction sites inside Elefsis and Aspropyrgos Refineries as well as in Megalopolis lignite mine.
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Το προφίλ
της εταιρίας

Τα κεντρικά γραφεία της ΜΑΛΛΙΟΝΤΑ Α.Τ.Ε. βρίσκονται στο Μαρούσι. Η κεντρική
αποθήκη και ο χώρος προκατασκευής βρίσκεται στην βιοµηχανική περιοχή
Ασπροπύργου (5000 m2), ενώ υπάρχουν και υποδοµές στα µόνιµα εργοτάξια µας
εντός των διυλιστηρίων Ελευσίνας και Ασπροπύργου καθώς και στο λιγνιτωρυχείο
της ∆ΕΗ Μεγαλόπολης.
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Specialization Areas - Τοµείς Εξειδίκευσης

Heavy Industry
Βαριά Βιοµηχανία

Turn Key Projects
Έργα µε το
“Κλειδί στο χέρι”

Oil & Gas
Πετροχηµική
Βιοµηχανία

• Erection of new process units
• Ανέγερση νέων µονάδων
• Revamping - upgrading of existing Units
• Ανακαίνιση - αναβάθµιση υπαρχουσών µονάδων
• Maintenance - turn around works
• Έργα συντήρησης και έργα shut down

Certifications - Πιστοποιητικά

Power Plants
Εργοστάσια
Παραγωγής Ενέργειας

Under sea
Projects
Υποθαλάσσια
έργα

Multi-diciplinary
Projects
Έργα πολλαπλών
ειδικοτήτων

• Erection - revamping - maintenance works
• Έργα ανέγερσης - ανακαίνισης - συντήρησης

• Waste water treatment plants
• Βιολογικοί καθαρισµοί
• Steel structure projects
• Έργα µεταλλικών κατασκευών
• Shipyards
• Ναυπηγεία
• Erection - Maintenance works at industries
• Ανέγερση - αναβάθµιση εργοστασίων

• Engineering - procurement - construction - erection
commissioning and start up
• Μελέτη – προµήθεια – κατασκευή εγκατάσταση και
παράδοση σε λειτουργία

• Undersea works
• Yποθαλάσσιες εργασίες

• Civil - mechanical - electrical - instrumentation
insulation - painting projects
• Μικτά έργα πολιτικού µηχανικού - ηλεκτροµηχανολογικά εγκατάσταση οργάνων - µονώσεις - βαφές

Quality Management System
Σύστηµα ∆ιαχείρισης Ποιότητας

Occupational Health & Safety Management System
Σύστηµα ∆ιαχείρισης Ασφάλειας και Υγείας της Εργασίας

Environmental Management System
Σύστηµα Περιβαλλοντικής ∆ιαχείρισης

Welding verification according to EN ISO 3834-2
Πιστοποίηση εργασιών συγκολλήσεων σωληνώσεων, δεξαµενών
και µεταλλικών κατασκευών

Main clients - Κύριοι πελάτες
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Construction and erection of the new natural gas feed in pipe network
at the Elefsis Refinery, (turn key project).

Erection of new
natural gas main line
at Elefsis Refinery
Εγκατάσταση
νέας γραµµής
τροφοδοσίας
φυσικού αερίου στο
διυλιστήριο Ελευσίνας
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Client
Date
Location
Cost

HELPE
2014 - 2015
Elefsis
4.500.00€ ($ 5.000.000)

Πελάτης
Ηµεροµηνία
Τοποθεσία
Κόστος

ΕΛ. ΠΕ.
2014 - 2015
Ελευσίνα
4.500.00€ ($ 5.000.000)

• 40.000 diametric inches of pipe welding
• 300tn of steel structure fabrication and erection
• Equipment installation
(Compressors, Heat exchangers, Metering stations, Vessels)
• Civil works
• Electrical and instrument works
• Painting works
• Insulation works of piping and equipment
• Full NDT’s examination (100% x-ray tested)
• Commissioning - start up
• PED Certification

Κατασκευή και ανέγερση δικτύων τροφοδοσίας του διυλιστηρίου Ελευσίνας
µε φυσικό αέριο (NG). Μικτό έργο – παράδοση (µε το κλειδί στο χέρι).
• 40.000 διαµετρικές ίντσες συγκόλλησης σωληνώσεων
• 300 τόνοι προκατασκευής και ανέγερσης µεταλλικών κατασκευών
• Τοποθέτηση εξοπλισµού (Συµπιεστές, Εναλλάκτες, Μετρητικοί σταθµοί, ∆οχεία)
• Εργασίες πολιτικού µηχανικού
• Ηλεκτρολογικές εργασίες & εργασίες αυτοµατισµών και οργάνων
• Βαφές σωληνώσεων και µεταλλικών κατασκευών
• Μονώσεις σωληνώσεων και εξοπλισµού
• Πλήρης ραδιογραφικός έλεγχος
• Παράδοση σε λειτουργία
• Πιστοποίηση έργου κατά PED
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Construction and erection of pipe lines, blinding, equipment installation
and heat exchangers maintenance in 9 units of Aspropyrgos Refinery.

Mechanical turnaround
works at Refineries
Μηχανολογικές εργασίες
σε διυλιστήρια
κατά την διάρκεια
Shut Down

• Blinding – bundle extraction – maintenance – bundle installation –
hydraulic tests- commissioning of 100 heat exchangers in 7 units
of the refinery with the use of self-owned bundle extractor.
• Unit blinding works (blind flanges, figure 8 installation)
• Replacement of Ziemermann type valves (10’’, 12’’ and 14’’)
• Convection dampers replacement
• Emergency works concerning piping repairs in various units
of the Refinery
• 24 hours base works
• 40 teams working simultaneously at 9 different units
• Limited time frame until the project completion

Εργασίες κατασκευής και ανέγερσης σωληνώσεων, αποµόνωσης µονάδων,
τοποθέτηση εξοπλισµού και συντήρηση εναλλακτών σε 9 µονάδες του
διυλιστηρίου Ασπροπύργου.
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Client
Date
Location
Budget

HELPE
2015 - 40 days
Aspropyrgos
1.200.00 € ($ 1.300.000)

Πελάτης
Ηµεροµηνία
Τοποθεσία
Προϋπολογισµός

ΕΛ. ΠΕ.
2015 - 40 ηµέρες
Ασπρόπυργος
1.200.00 € ($ 1.300.000)

• Αποµόνωση – εξαγωγή δέσµης – συντήρηση – επανατοποθέτηση – υδραυλική
δοκιµή – παράδοση σε λειτουργία σε 100 εναλλάκτες θερµότητας σε 7 µονάδες
του διυλιστηρίου, µε τη χρήση ιδιόκτητου εξολκέα
• Εργασίες αποµόνωσης µονάδων, τύφλωση-αποτύφλωση δικτύων
• Aντικατάσταση βανών τύπου Ziemermann 10’’, 12’’, 14’’
• Αντικατάσταση Convection Dampers
• Επείγουσες εργασίες επισκευής σωληνώσεων σε διάφορες µονάδες
του διυλιστηρίου
• Εκτέλεση εργασιών σε 24ωρη βάση.
• Ταυτόχρονη εργασία 40 συνεργείων σε 9 µονάδες του διυλιστηρίου
• Περιορισµένη χρονική διάρκεια ολοκλήρωσης εργασιών
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Construction and erection of pipe lines in the units 38, 34, 33, 36, 72 and
at interconnecting of new Elefsis Refinery.

Mechanical
upgrading works
at Elefsis Refinery
Μηχανολογικές
εργασίες αναβάθµισης
διυλυστηρίου
Ελευσίνας
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Client
Date
Location
Budget

HELPE / ΕΚΜΕ / ΑΚΤΩΡ
2011 -2013
Elefsis
8.000.000 € ($ 8.800.000)

Πελάτης
Ηµεροµηνία
Τοποθεσία
Προϋπολογισµός

ΕΛ. ΠΕ. / ΕΚΜΕ / ΑΚΤΩΡ
2011 - 2013
Ελευσίνα
8.000.000 € ($ 8.800.000)

• 50.000 diametric inches of pipe welding
• Piping materials: Carbon steel, Stainless Steel, Alloy Steel (P-5, P-9)
• Erection of 70 km of steam tracing lines
• Fabrication and erection of 400 steam manifold stations
• Steel structures of total weight above 300 tn
• Equipment installation (pump skids, air compressors, heat exchangers
and boilers)
• Commissioning - start up
• PED certification

Κατασκευή και ανέγερση δικτύων σωληνώσεων στις µονάδες U38, U34, U33,
U36, U72 και στο Ιnterconnecting του νέου διυλιστηρίου Ελευσίνας.
• Άνω των 50.000 διαµετρικών ιντσών συγκόλλησης σωλήνων
• Yλικό σωληνώσεων : Carbon steel, Stainless Steel, Alloy Steel (P-5, P-9)
• Ανέγερση 70 χλµ γραµµών συνοδείας ατµού
• Κατασκευή και ανέγερση 400 σταθµών ατµού συνοδείας
• Μεταλλικές κατασκευές (Pipe Racks) συνολικού βάρους άνω των 300 τόνων
• Τοποθέτηση εξοπλισµού (Skid αντλιών, Compressed Air, Εναλλάκτες
Θερµότητας, Boilers)
• Commissioning – παράδοση µονάδων σε λειτουργία
• Ποιστοποίηση έργου κατά PED
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Design, procurement, construction and installation of steel undersea
cooling water inlet pipe ø1500 mm and 800 m length and dismantling of
the existing piping.

Undersea
pipelines construction
at Limnos
power plant
Εργασίες κατασκευής
υποθαλάσσιων αγωγών
στον ΑΣΠ Λήµνου
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Client
Date
Location
Budget

PPC
2010 -2012
Limnos island
4.500.00 € ($ 5.000.000)

Πελάτης
Ηµεροµηνία
Τοποθεσία
Προϋπολογισµός

∆ΕΗ
2010 -2012
Λήµνος
4.500.00 € ($ 5.000.000)

• Excavations under the sea level
• Design and shoring with intersecting piles in 25 m depth
• Design and construction of concrete calm pit with dimensions
(5x10x6 m)
• Construction of 50 concrete blocks for piping anchoring
• Design, procurement, construction and installation of underwater
oil pipe line of ø8’’ mm and 500 m length and dismantling
of the existing piping
• Design and installation of kathodic protection system
at all undersea pipes
• All the works executed while the power plant was in operation

Μελέτη, προµήθεια, κατασκευή και τοποθέτηση υποθαλάσσιου µεταλλικού
αγωγού προσαγωγής νερού ø1500 mm και µήκους 800m, µε παράλληλη
αποξήλωση του υφιστάµενου αγωγού.
• Εκσκαφές κάτω από τη στάθµη της θάλασσας
• Μελέτη και αντιστήριξη µε αλληλοτεµνόµενους πασσάλους σε βάθος 25 m
• Μελέτη, και κατασκευή φρεατίου ηρεµίας διαστάσεων 5x10x6 m και λεκάνης
ηρεµίας από σκυρόδεµα
• Κατασκευή 50 κυβόλιθων από σκυρόδεµα για την πάκτωση του αγωγού
• Μελέτη, προµήθεια, κατασκευή και τοποθέτηση υποθαλάσσιου πετρελαιαγωγού
ø8’’, 500 m, µε παράλληλη αποξήλωση του υφιστάµενου αγωγού
• Σε όλους τους υποθαλάσσιους αγωγούς έγινε ειδική αντιδιαβρωτική προστασία
• Μελέτη και εγκατάσταση συστήµατος καθοδικής προστασίας των αγωγών
• Όλες οι εργασίες έγιναν µε το εργοστάσιο εν λειτουργία
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Client - Πελάτης
Date - Ηµεροµηνία
Project - Έργο

Oil Refinery projects - ∆ιυλιστηριακά έργα

Korinthos Refinery / Motor Oil - ∆ιυλιστήριο Κορίνθου / Motor Oil
2013
Motor Oil Korinthos Refinery turn around works. - ∆ιάφορες Μηχανολογικές εργασίες κατά την διάρκεια του Shut down.

Korinthos Refinery / Motor Oil - ∆ιυλιστήριο Κορίνθου / Motor Oil
2013
Motor oil Korinthos refinery turn around works.
∆ιάφορες Μηχανολογικές εργασίες κατά τη διάρκεια του Shut down.
Korinthos Refinery / Motor Oil - ∆ιυλιστήριο Κορίνθου / Motor Oil
2012
Installation of piping, steel structure and equipment for the
upgrade of the lubricants units.
Εγκατάσταση Εξοπλισµού, Σωληνώσεων και Μεταλλικών Κατασκευών
για την Αναβάθµιση των Μονάδων Λιπαντικών.
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Megara Tank Farm / HELPE - ∆εξαµενές Μεγάρων / ΕΛ.ΠΕ.
2013
Maintenance and repair works in 5 crude oil storage tanks
with floating roof.
Εργασίες συντήρησης και επισκευής 5 δεξαµενών αργού µε πλωτή
οροφή στις βιοµηχανικές εγκαταστάσεις των ΕΛ. ΠΕ. στα Μέγαρα.

Elefsis Refinery / HELPE - ∆ιυλιστήριο Eλευσίνας / ΕΛ. ΠΕ.
2014
8 Marine Loading Arms (MLA’s) erection at Elefesis Refinery.
Ανέγερση 8 βραχιόνων φόρτωσης στο διυλιστήριο Ελευσίνας.

South industrial complexes / HELPE
Βιοµηχανικές εγκαταστάσεις Νότου / ΕΛ. ΠΕ.
2012 -2013
Optimization of crude oil feed from Megara tank farm to
Elefsis Refinery.
Βελτιστοποίηση της τροφοδοσίας αργού πετρελαίου από τις
εγκαταστάσεις των Μεγάρων στο διυλιστήριο Ελευσίνας.

Elefsis Refinery / HELPE - ∆ιυλιστήριο Eλευσίνας / ΕΛ. ΠΕ.
2013 -2015
Various mechanical projects at Elefsis Refinery.
∆ιάφορα σποραδικά µηχανολογικά έργα στο διυλιστήριο της Ελευσίνας.

Elefsis Refinery / HELPE - ∆ιυλιστήριο Eλευσίνας / ΕΛ. ΠΕ.
2011
Maintenance works on 3 spherical tanks at Elefsis Refinery.
Επισκευές 3 σφαιρικών δεξαµενών στο ∆ιυλιστήριο της Ελευσίνας.

Elefsis Refinery / HELPE - ∆ιυλιστήριο Eλευσίνας / ΕΛ. ΠΕ.
2013 -2015
Various mechanical projects at Elefsis Refinery.
∆ιάφορα σποραδικά µηχανολογικά έργα στο διυλιστήριο της Ελευσίνας. 17

Power plants & networks - Εργοστάσια και δίκτυα παραγωγής ενέργειας

Client - Πελάτης
Date - Ηµεροµηνία
Project - Έργο

Thira island Power Plant / PPC - Α.Σ.Π. Θήρας / ∆ΕΗ
2015 - 2016
Design, construction, erection and commissioning of 3 new
steam production units of Thira island power plant.
Μελέτη, κατασκευή, ανέγερση και θέση σε λειτουργία 3 νέων µονάδων
ατµοπαραγωγής στον ΑΣΠ Θήρας.

Undersea projects - Υποθαλάσσια έργα

Client - Πελάτης
Date - Ηµεροµηνία
Project - Έργο

Chios island Power Plant / PPC - Α.Σ.Π. Χίου / ∆ΕΗ
2009
Design, construction and erection of undersea cooling
water supply pipeline ø1500mm.
Μελέτη, κατασκευή και εγκατάσταση του υποθαλάσσιου αγωγού
προσαγωγής θαλασσινού νερού ψύξης.

Myconos island Power Plant / PPC - Α.Σ.Π. Μυκόνου / ∆ΕΗ
2008
Design, construction and erection of undersea fuel oil supply
pipeline ø8” and cooling water supply.
Μελέτη, κατασκευή και εγκατάσταση νέου υποθαλάσσιου αγωγού
προσαγωγής πετρελαίου ø8” και προσαγωγής θαλασσινού νερού ψύξης.

Thira island Power Plant / PPC - Α.Σ.Π. Θήρας / ∆ΕΗ
2015
Design, construction and erection of undersea cooling
water supply pipeline ø2000 mm.
Μελέτη, κατασκευή και εγκατάσταση του αγωγού προσαγωγής
θαλασσινού νερού ψύξης ø2000 mm.

Skiros island Power Plant / PPC - Α.Σ.Π. Σκύρου / ∆ΕΗ
2008
Design, construction and erection of undeseas cooling
seawater supply pipeline ø1300 mm and fuel oil supply pipeline.
Μελέτη, κατασκευή και εγκατάσταση του αγωγού προσαγωγής θαλασσινού
νερού ψύξης ø1300 mm και αγωγού προσαγωγής πετρελαίου.

Lesvos island Power Plant / PPC - Α.Σ.Π. Λέσβου / ∆ΕΗ
2014
Design, construction and erection of undersea cooling
water supply pipeline ø1500 mm.
Μελέτη, κατασκευή και εγκατάσταση του αγωγού προσαγωγής
θαλασσινού νερού ψύξης ø1500 mm.

Paros island Power Plant /PPC - Α.Σ.Π. Πάρου /∆ΕΗ
2007
Design, construction and erection of undersea cooling water
supply pipeline ø1600 mm and fuel oil supply pipeline.
Μελέτη, κατασκευή και εγκατάσταση του αγωγού προσαγωγής θαλασσινού
νερού ψύξης ø1600 mm και αγωγού προσαγωγής πετρελαίου.
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Τhisvi Viotias Power Plant / Elpedison
Εργοστάσιο Παραγωγής Ενέργειας Θίσβης / Elpedison
2010
Mechanical works during the construction of the new
combined cycle power plant at Thisvi Viotia.
Μηχανολογικές εργασίες κατά την διάρκεια της κατασκευής του νέου
σταθµού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στην Θίσβη Βοιωτίας.
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HEDNO - ∆Ε∆∆ΗΕ
2015 -2018
3 years maintenance, repairs, upgrading and extention of
electricity distribution networks in the region of Agios
Nikolaos Crete Island.
3ετής συντήρηση, αναβάθµιση, επέκταση δικτύων διανοµής ηλεκτρικής
ενέργειας στην περιοχή του Αγίου Νικολάου Κρήτης.

Karpathos Power Plant / PPC - Α.Σ.Π. Καρπάθου / ∆ΕΗ
2012
Upgrading works of Karpathos Power Plant in order to use low
sulfur fuel oil.
Αναβάθµιση εγκαταστάσεων αποθήκευσης και επεξεργασίας στον ΑΣΠ
Καρπάθου για τη χρήση καυσίµων χαµηλού θείου.

Client - Πελάτης
Date - Ηµεροµηνία
Project - Έργο

Industrial & public projects - Βιοµηχανικά και ∆ηµόσια έργα

Athens International Airport - ∆ιεθνής Αερολιµένας Αθηνών
2009
Construction of Expo center at Eleherios Venizelos
International Airport.
Κατασκευή Εκθεσιακού και Συνεδριακού κέντρου EXPO στο Αεροδρόµιο
ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ.

Korinthos / GF Energy S.A. - Κόρινθος GF Energy A.E.
2008
Construction of New biodiesel plant in Agious Theodorous.
Κατασκευή νέου εργοστασίου Βιοντήζελ στους Αγίους Θεοδώρους.

Revithousa LNGT/ ATHINA S.A. & DEPA
Ρεβυθούσα ΣΥΦΑ / ΑΘΗΝΑ ΑΤΕ & ∆ΕΠΑ
2006-2007
LNG piping erection during the upgrade of LNGT Revithousa.
Ανέγερση σωληνώσεων κατά την επέκταση του ΣΥΦΑ Ρεβυθούσας.

Olympic Athletic Center of Athens / AKTOR - ΟΑΚΑ / ΑΚΤΩΡ
2004
Erection of Calatrava Roof in Athens Olympic Stadium.
Ανέγερση τµήµατος στεγάστρου Calatrava στο Ολυµπιακό Στάδιο
Αθηνών (ΟΑΚΑ).

Atherinolakkos Power Plant / ATHINA S.A. & PPC
ΑΗΣ Αθερινόλακκου / ΑΘΗΝΑ ΑΤΕ & ∆ΕΗ
2008
Piping and equipment erection of Atherinolakkos Power Plant.
Ανέγερση σωληνώσεων και εξοπλισµού του ΑΗΣ Αθερινόλακκος.

Hellenic Shipyards - Ελληνικά Ναυπηγεία
2010
Submarines piping works.
Κατασκευή και ανέγερση σωληνώσεων στα πλαίσια του προγράµµατος
εκσυγχρονισµού των υποβρυχίων της κλάσης 208 και 214.
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Chios / Municipality of Chios - Χίος / ∆ήµος Χίου
2015
Site restoration of uncontrollable waste disposals. - Αποκατάσταση χώρου ανεξέλεγκτης διάθεσης αποβλήτων.

Olympic Athletic Center of Athens / GEK TERNA
ΟΑΚΑ / ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ
2004
Erection of the “Wall of Nations “ at the Olympic stadium
complex.
Ανέγερση τµήµατος του «Τείχους των Εθνών» στο Ολυµπιακό Στάδιο
Αθηνών (ΟΑΚΑ).

Thisvi Viotias Power Plant / Elpedison
Εργοστάσιο Παραγωγής ενέργειας Θίσβης / Elpedison
2010
Installation of automation control Panel.
Εγκατάσταση συστήµατος αυτοµάτου ελέγχου.

Sparti olive oil treatment factory
Εργοστάσιο ελαιολάδου στη Σπάρτη
2011
Design, procurement and errection of new crop protein
production unit from olive core (Stainless steel piping & tanks).
Μελέτη, προµήθεια και εγκατάσταση νέας µονάδας παραγωγής φυτικής
πρωτεΐνης από ελαιοπυρήνα (Ανοξείδωτες σωληνώσεις και δεξαµενές).
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Waste water treatment plants - Βιολογικοί καθαρισµοί

Thriasio waste water treatment plant / ΕΥDΑP
Βιολογικός καθαρισµός Θριασίου πεδίου / ΕΥ∆ΑΠ
2010
Prefabrication and erection of piping in Thriasio waste water
treatment plant
Προκατασκευή και τοποθέτηση σωληνώσεων στις εγκαταστάσεις
επεξεργασίας & διάθεσης λυµάτων Θριασίου πεδίου
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Client - Πελάτης
Date - Ηµεροµηνία
Project - Έργο

Psyttalia waste water treatment plant / EYDAP
Βιολογικός καθαρισµός Ψυττάλεια / ΕΥ∆ΑΠ
2005 - 2009
Psyttalia waste water treatment plant: Boiler station
Βιολογικός καθαρισµός: Αντλιοστάσιο ζεστού νερού στην Ψυττάλεια

Thriasio waste water treatment plant / ΕΥDΑP
Βιολογικός καθαρισµός Θριασίου πεδίου / ΕΥ∆ΑΠ
2010
Prefabrication and erection of piping in Thriasio waste water
treatment plant
Προκατασκευή και τοποθέτηση σωληνώσεων στις εγκαταστάσεις
επεξεργασίας & διάθεσης λυµάτων Θριασίου πεδίου

Psyttalia waste water treatment plant / EYDAP
Βιολογικός καθαρισµός Ψυττάλεια / ΕΥ∆ΑΠ
2005 - 2009
Psyttalia waste water treatment plant: Utilities tunnel
Βιολογικός καθαρισµός: Σήραγγα εξυπηρέτησης δικτύων στην Ψυττάλεια

Psyttalia waste water treatment plant / EYDAP
Βιολογικός καθαρισµός Ψυττάλεια / ΕΥ∆ΑΠ
2005 - 2009
Pipe networks
∆ίκτυα εναέριων σωληνώσεων

Psyttalia waste water treatment plant / EYDAP
Βιολογικός καθαρισµός Ψυττάλεια / ΕΥ∆ΑΠ
2005 - 2009
Phase A’ pipe networks - Biogas piping
∆ίκτυα Α’ Φάσης - Βιοαέριο στην Ψυττάλεια

