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«ΓΕΩΜΕΣΡΗΗ» 
 
 
Σο γραφείο ΓΕΩΜΕΣΡΗΗ διακζτει πολυετι (υπερεικοςαετι) εμπειρία με εξειδικευμζνο προςωπικό ςτισ 

ειδικότθτεσ του γεωτεχνικοφ μθχανικοφ, γεωτεχνικοφ γεωλόγου, γεωφυςικοφ, περιβαντολλόγου και 

εργαςτθριακοφ γεωλόγου, ιδιόκτθτο εργαςτιριο εδαφομθχανικισ και βραχομθχανικισ, ιδιόκτθτο γεωτρθτικό 

εξοπλιςμό, γεωφυςικό εξοπλιςμό και εξοπλιςμό εκτζλεςθσ προςειςμικϊν ελζγχων.  

τισ επόμενεσ παραγράφουσ γίνεται μια ςφντομθ και ενδεικτικι περιγραφι των υπθρεςιϊν που προςφζρει το 

γραφείο ςε: 

 γεωτεχνικζσ ζρευνεσ και μελζτεσ κεμελίωςθσ καταςκευϊν (κτίρια, κτιριακά ςυγκροτιματα, βιομθχανικζσ 

εγκαταςτάςεισ, φράγματα, δρόμουσ, ςιραγγεσ, γζφυρεσ, αντλιοςτάςια, αιολικά πάρκα κλπ),   

 εκτζλεςθ επί τόπου και εργαςτθριακϊν δοκιμϊν  

 ελζγχουσ ευςτάκειασ προςωρινϊν και μόνιμων πρανϊν εκςκαφισ   

 προςειςμικό ζλεγχο κτιρίων (με βάςθ τον ανακεωρθμζνο ΚΑΝ_ΕΠΕ) απαραίτθτο ςε αδειοδοτιςεισ 

αυκαιρζτων, αλλά και χριςιμο ςε ανακαινίςεισ υφιςταμζνων κτιρίων . 

 γεωλογικζσ ζρευνεσ και μελζτεσ, γεωλογικζσ χαρτογραφιςεισ, αξιολόγθςθ και προτάςεισ αντιμετϊπιςθσ 

κατολιςκιςεων κλπ 

 γεωφυςικζσ ζρευνεσ και μελζτεσ για εντοπιςμό εγκοίλων, αγωγϊν, ρθγμάτων, επιφανειϊν ολίςκθςθσ κλπ 

 υπθρεςίεσ ςυμβοφλου κατά τθν διάρκεια τθσ καταςκευισ (αιολικά πάρκα, φράγματα, δρόμουσ, ςιραγγεσ, 

γζφυρεσ, αντλιοςτάςια κλπ) 

 

  



Α) ΓΕΩΣΕΧΝΙΚΕ ΕΡΕΤΝΕ ΚΑΙ ΜΕΛΕΣΕ 

Σο γραφείο ΓΕΩΜΕΣΡΗΗ διακζτει ιδιόκτθτα γεωτρθτικά ςυγκροτιματα, πλιρωσ εξοπλιςμζνα (καροταρίεσ, 

κοπτικά, ςτελζχθ, ςωλινεσ, ειδικοφσ δειγματολιπτεσ, αντλίεσ, εξοπλιςμό εκτζλεςθσ SPT) για τθν εκτζλεςθ 

γεωτριςεων και τθν λιψθ εδαφικϊν ι/και βραχωδϊν δειγμάτων ςε ξθρά και κάλαςςα. 

Σα δείγματα που επιλζγονται για τθν εκτζλεςθ εργαςτθριακϊν δοκιμϊν εδαφομθχανικισ ι βραχομθχανικισ 

μεταφζρονται ςτο ιδιόκτθτο εργαςτιριο μασ για τθν εκτζλεςθ των κατάλλθλων εργαςτθριακϊν δοκιμϊν.  

Μετά το πζρασ των εργαςιϊν υπαίκρου και των εργαςτθριακϊν δοκιμϊν ςυντάςςεται ζκκεςθσ παρουςίαςθσ 

αποτελεςμάτων και εφόςον απαιτείται, ζκκεςθ αξιολόγθςθσ αποτελεςμάτων γεωτεχνικϊν ερευνϊν ι/και 

εκπόνθςθ τθσ απαιτοφμενθσ γεωτεχνικισ μελζτθσ π.χ. μελζτθσ κεμελίωςθσ ςε περίπτωςθ καταςκευισ κτιρίου με 

υπολογιςμό των γεωτεχνικϊν παραμζτρων ςχεδιαςμοφ, γνωμάτευςθ κεμελίωςθσ και προτάςεισ ςχεδιαςμοφ τθσ 

κεμελίωςθσ. 

 
 

  

  



Β) ΕΡΓΑΣΗΡΙΑΚΕ ΔΟΚΙΜΕ ΤΠΑΙΘΡΟΤ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΗΡΙΟΤ 

ΔΟΚΙΜΕ ΕΡΓΑΣΗΡΙΟΤ 

Σο εργαςτιριό μασ είναι εγκατεςτθμζνο ςε ιδιόκτθτο χϊρο. Εκτελοφνται όλεσ οι δοκιμζσ εδαφομθχανικισ – 

βραχομθχανικισ, κακϊσ επίςθσ και δοκιμζσ ποιοτικοφ ελζγχου.  

Σο εργαςτιριο διακζτει άδεια λειτουργίασ από το ΚΕΔΕ (Τπουργείο Περιβάλλοντοσ & Κλιματικισ Αλλαγισ). 

  

  

 

ΔΟΚΙΜΕ ΤΠΑΙΘΡΟΤ 

 Εξοπλιςμόσ επιτόπου δοκιμϊν εδαφομθχανικισ (φόρτιςθ πλάκασ, CBR, ζλεγχοσ επιτόπου πυκνότθτασ) 

 Εξοπλιςμόσ επιτόπου δοκιμϊν βραχομθχανικισ (Δοκιμι πλάκασ, επιτόπου διάτμθςθ μικρϊν & μεγάλων 

δειγμάτων, κρουςίμετρο) 

 Τπθρεςίεσ υμβοφλου κατά τθν καταςκευι γεωτεχνικϊν ζργων 

 Ποιοτικοί ζλεγχοι εδαφϊν, αδρανϊν και ςκυροδζματοσ  

 Ζρευνεσ και ποιοτικοί ζλεγχοι καταλλθλότθτασ υλικϊν καταςκευισ 

 



  

  

 

Γ) ΓΕΩΛΟΓΙΚΕ ΕΡΕΤΝΕ ΚΑΙ ΜΕΛΕΣΕ 

Σο γραφείο ζχει τθν δυνατότθτα εκτζλεςθσ γεωλογικϊν ερευνϊν και εκπόνθςθσ γεωλογικϊν μελετϊν ςτα εξισ 

αντικείμενα:  

Μελζτεσ γεωλογικισ καταλλθλότθτασ επεκτάςεων ςχεδίων πόλεων  

Γεωλογικζσ μελζτεσ οδοποιίασ, πρανϊν ορυγμάτων, κλπ 

Ειδικζσ γεωλογικζσ μελζτεσ αντιμετϊπιςθσ φαινόμενων (κατολιςκιςεων, κακιηιςεων) ςτθν καταςκευι τεχνικϊν 

ζργων (αιολικϊν πάρκων, κλπ.) 

 

  

 

  



Δ) ΓΕΩΦΤΙΚΕ ΜΕΛΕΣΕ 

Σο γραφείο διακζτει ιδιόκτθτο εξοπλιςμό γεωφυςικϊν οργάνων (γεωραντάρ, γεωθλεκτρικό τομογράφο, 

ςειςμογράφο κ.α.) για τθν εκτζλεςθ ειδικϊν γεωφυςικϊν ερευνϊν, κακϊσ και το αντίςτοιχο λογιςμικό 

επεξεργαςίασ των αποτελεςμάτων ερευνϊν. 

Μποροφν να εκπονθκοφν ενδεικτικά οι παρακάτω εργαςίεσ – μελζτεσ :  

 Εντοπιςμόσ και αποτφπωςθ καρςτικϊν εγκοίλων (κενϊν)

 Προςδιοριςμόσ μθχανικϊν ιδιοτιτων του υπεδάφουσ, δυναμικϊν παραμζτρων, κλπ

 Εντοπιςμόσ και αποτφπωςθ ρθγμάτων, πάχουσ αποςακρωμζνων ηωνϊν ι μαλακϊν εδαφικϊν ςτρϊςεων

 Μζτρθςθ θλεκτρικισ αντίςταςθσσ ειδικά ςε υποςτακμοφσ και ςυνοδά ζργα θλεκτροπαραγωγικϊν

μονάδων (Φωτοβολταικά πάρκα, Αιολικά πάρκα, κλπ)

 Επιβεβαίωςθ ςτρωματογραφίασ

Οι κφριεσ προτεινόμενεσ μζκοδοι διερεφνθςθσ είναι: 

ειςμικι μζκοδοσ: Multichannel Analysis of Surface Waves, MASW 

Ηλεκτρομαγνθτικι μζκοδοσ: Ground penetration radar, GPR 

Ηλεκτρικι μζκοδοσ: Electrical Resistivity Tomography, ERT 



Ε) ΠΡΟΕΙΜΙΚΟΙ ΕΛΕΓΧΟΙ  

Σο γραφείο μασ εκτελεί προςειςμικοφσ ελζγχουσ κτιρίων με βάςθ τον ανακεωρθμζνο ΚΑΝ_ΕΠΕ. Γίνεται 

ποιοτικόσ ζλεγχοσ καταςκευϊν ςκλθρυμζνου ςκυροδζματοσ και ζλεγχοσ ςκυροδζματοσ φζροντοσ οργανιςμοφ, 

ιδιαίτερα ςε ανακαινίςεισ υφιςταμζνων κτιρίων και αδειοδοτιςεισ αυκαιρζτων. 

Διατίκενται ιδιόκτθτα το κατάλλθλο λογιςμικό και τα ειδικά όργανα τόςο για τθν εκτζλεςθ μθ καταςτροφικϊν 

δοκιμϊν (Κρουςίμετρο, Εξόλκευςθ ιλων, Ανίχνευςθ οπλιςμοφ-rebar, Τπζρθχοι, Δοκιμι ενανκράκωςθσ,) όςο και 

για τθν πραγματοποίθςθ καταςτροφικϊν ελζγχων (Απόλθψθ πυρινων ςκυροδζματοσ διαφόρων διαμζτρων, 

Απόλθψθ κυβικϊν δοκιμίων). 

Είμαςτε ςτθν διάκεςι ςασ για οποιαδιποτε διευκρίνιςθ. 

Με εκτίμθςθ 

ΓΕΩΜΕΣΡΗΗ 
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Σεχνικόσ Γεωλόγοσ 
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