Η εταιρεία

Η ΕΡΓΟΤΕΤΡΑΣΤ Ανώνυμη Τεχνική Εμπορική και Κατασκευαστική Εταιρεία δραστηριοποι
είται στο χώρο της μελέτης και κατασκευής των ιδιωτικών και δημόσιων οικοδομικών
έργων πάσης φύσεως. Mε έδρα της τη Θεσσαλονίκη και φιλοσοφία της
την αξιοπιστία, ποιότητα, ταχύτητα, συνέπεια , οικονομία, αναλαμβάνει οικοδομικά έργα
στην περιοχή της Κεντρικής Μακεδονίας, έχοντας κατακτήσει τον συγκεκριμένο
κατασκευαστικό χώρο.
Από το 1991 έχει συνεχή δυναμική παρουσία στον κατασκευαστικό κλάδο της Κεντρικής
Μακεδονίας και ιδιαίτερα της Θεσσαλονίκης, με την επωνυμία «ΑΦΟΙ ΧΡΗΣΤΙΔΗ και ΣΙΑ
Ο.Ε». Η ταχύτατη ανάπτυξη της επιχείρησης και ο μεγάλος κύκλος εργασιών,
επιβεβλημένα ώθησε στην ίδρυση της «ΕΡΓΟΤΕΤΡΑΣΤ Α.Ε» η οποία λειτουργεί με τη
σημερινή νομική της μορφή από το 2000.

Σήμερα η ΕΡΓΟΤΕΤΡΑΣΤ Α.Ε υλοποιεί οικοδομικά έργα συνολικού εμβαδού 6.000 μ2 σε
διαμερίσματα, και 3.500 μ2 σε επαγγελματικούς χώρους σε εμπορικό κέντρο.
Επιχειρηματικά δραστηριοποιείται ταυτόχρονα σχεδόν σε όλο το Πολεοδομικό
συγκρότημα της Θεσσαλονίκης. Με υγιή και ισχυρή οικονομική παρουσία στον
κατασκευαστικό κλάδο αναπτύσσεται δυναμικά αποτελώντας μία από τις κορυφαίες
οικοδομικές εταιρείες της Θεσσαλονίκης.

Εκατοντάδες διαμερίσματα σε διάφορες περιοχές έχουν στεγάσει αναρίθμητους
ευχαριστημένους πελάτες, που μας εμπιστεύθηκαν στην αγορά διαμερίσματος και
κατοικίας, αποτελώντας την καλύτερη διαφήμισή μας, συστήνοντάς μας σε συγγενείς τους,
φίλους και γνωστούς.

Οι αυστηρές προδιαγραφές και κανονισμοί που διέπουν τις κατασκευές μας, τα άριστα
υλικά, η ποιότητα και η πολύχρονη ανοδική πορεία της εταιρείας, μας καθιστά την πλέον
αξιόπιστη εταιρεία στο χώρο.
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Πολιτική της εταιρείας είναι η τήρηση των αυστηρών αντισεισμικών κανονισμών για την
ασφαλή και ποιοτική κατασκευή υψηλής αισθητικής, με σύγχρονα πιστοποιημένα υλικά.
Τα εξειδικευμένα συνεργεία μας που αποτελούνται από μόνιμο

εργατοτεχνικό προσωπικό, εργάζονται υπό τη συνεχή επίβλεψη και καθοδήγηση του
επιβλέποντα μηχανικού του έργου αλλά και των αρμόδιων εργοδηγών. Στη φάση
κατασκευής, οι πελάτες, μας υποδεικνύουν τις ιδιαίτερες προτιμήσεις τους για την
λειτουργική και αισθητική διαμόρφωση των χώρων, επιλέγοντας υλικά και χρώματα από
μία μεγάλη γκάμα επώνυμων εγχώριων και εισαγόμενων προϊόντων.

Με ιδιαίτερη προσοχή και σεβασμό στην εξυπηρέτηση των οικιστικών αναγκών των
πελατών, δίνονται λειτουργικές σχεδιαστικές και διακοσμητικές λύσεις στην εσωτερική
διαμόρφωση των χώρων από εξειδικευμένο τμήμα μελετητών μηχανικών, σε συνεργασία με
τους υποψήφιους αγοραστές, ικανοποιώντας τις απαιτήσεις τους .
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