60 Χρόνια στις Υπηρεσίες σας…
Το 1963 ήταν απλά η αρχή!
Ο Ιωάννης Δαρδούμας κάνει τα πρώτα του επαγγελματικά βήματα, με ένα τρίκυκλο.
Τότε που ξεκινήσαμε να δραστηριοποιούμαστε στον χώρο των μεταφορών.
Από τότε μέχρι σήμερα πολλά άλλαξαν. Όχι, όμως, η προσήλωσή μας στην ποιότητα και στην παροχή
υψηλότατου επιπέδου υπηρεσιών σε όλους τους πελάτες μας.
Εργασίες όπως η μετακόμιση εταιρικού εξοπλισμού, η μεταφορά, αποθήκευση ή τοποθέτηση
ξενοδοχειακού εξοπλισμού, η μεταφορά οικοσκευών, εργασίες με ανυψωτικά μηχανήματα,
αποθηκεύσεις, συσκευασίες και πολλές άλλες, είναι η καθημερινότητά μας.

Η Εταιρεία μας
Σήμερα η DARDOUMAS GROUP, καλύπτει ένα ευρύ φάσμα υπηρεσιών, σε συνδυασμό με τον
σύγχρονο στόλο οχημάτων που διαθέτει:
✓

Φορτηγά οχήματα κλειστού τύπου διαφόρων μεγεθών, με
υδραυλική πόρτα, αερόσουστα και αντικραδασμικά

✓

Van

✓

Αναβατόρια οικοσκευών

✓

Ανυψωτικά μηχανήματα διαφόρων τύπων

✓

Καλαθοφόρα οχήματα

✓

Γερανοφόρα οχήματα

✓

Περονοφόρα οχήματα

✓

Εξέδρες εργασίας

Οι άνθρωποί μας; Έμπειροι, καταρτισμένοι, άριστα εκπαιδευμένοι και πολύ φιλικοί.
Όσο για τον στόλο μας, τα οχήματά μας (καλαθοφόρα, γερανοί, αναβατόρια και δεκάδες άλλα)
είναι ό,τι πιο σύγχρονο κυκλοφορεί στη διεθνή αγορά.
Έτοιμα να ανταποκριθούν με απόλυτη επιτυχία στην πιο εξειδικευμένη ανύψωση, στον πιο
απαιτητικό στολισμό κτιρίου, στην πιο δύσκολη αποστολή που μπορεί να μας αναθέσετε.

Υπηρεσίες -Εφαρμογές
Μεταφορές - Μετακομίσεις
•
•
•
•

Διεθνείς μεταφορές
Μεταφορές οικοσκευών
Μεταφορές εταιρειών
Μεταφορές εμπορευμάτων

•

Ταχυμεταφορές

Συσκευασία – Αποθήκευση
•
•
•
•

Συσκευασία παντός τύπου αντικειμένων
Αποθηκεύσεις οικοσκευών – επίπλων
Αποθηκεύσεις εξοπλισμού γραφείων και αρχείων
Αποθηκεύσεις ξενοδοχειακών εγκαταστάσεων

Υπηρεσίες - Εφαρμογές
Οικοδομικές Εργασίες
•

Στερέωση μαρμάρων

•

Συντηρήσεις κτιρίων

•

Ελαιοχρωματισμοί

•

Μεταλλικές κατασκευές

•

Ηλεκτρολογικές και υδραυλικές εργασίες

Διαφημιστικές Εργασίες
•

Μεταφορά και στήσιμο σκηνικών

•

Υποστήριξη σε προωθητικές ομάδες

•

Μεταφορά και τοποθέτηση επιγραφών

Διάφορες Εργασίες

•

Οργάνωση συνεδριακών χώρων και εκθέσεων

•

Οργάνωση εξοπλισμού καταστημάτων

•

Υπηρεσίες μεταφοράς και τοποθέτησης ATM

•

Χρήση καλαθοφόρων οχημάτων σε προεκλογικές συγκεντρώσεις, τηλεοπτικά
γυρίσματα και ζωντανές μεταδόσεις

•

Συντήρηση και καθαρισμός εξωτερικών εγκαταστάσεων κτιρίων

•

Στολισμοί κτιρίων και δημοσίων χώρων

•

Φωτισμοί κτιρίων και δημοσίων χώρων

•

Κλάδεμα δέντρων

•

Πλύσιμο δέντρων

Ενδεικτικές Υπηρεσίες στους
κυριότερους κλάδους της αγοράς
Ξενοδοχειακός κλάδος:
Η εμπειρία μας είναι τεράστια. Εδώ και περισσότερα από 20 χρόνια προσφέρουμε υπηρεσίες μεταφοράς,
τοποθέτησης και αποθήκευσης ξενοδοχειακού εξοπλισμού, με σκοπό να εκκενωθεί κάποιο ξενοδοχείο που
πρόκειται να ανακαινιστεί ή να εξοπλιστεί κάποιο ξενοδοχείο που πρόκειται να ξεκινήσει τη λειτουργία του.
Επιπλέον, αναλαμβάνουμε τον ποιοτικό και ποσοτικό έλεγχο του εξοπλισμού σας ώστε να διαπιστωθεί με
ασφάλεια η παραλαβή του από εξειδικευμένο quality assurer εκτιμητή μας.
Όλα ξεκινούν από μελέτες των μηχανικών της DARDOUMAS GROUP.
Στη συνέχεια, το εξειδικευμένο προσωπικό μας και τα κατάλληλα μηχανήματα αναλαμβάνουν δράση: τη
μεταφορά και προσεχτική τοποθέτηση των αντικειμένων.
Χρειάζεται, ενδιάμεσα, να αποθηκεύσετε τον εξοπλισμό του ξενοδοχείου σας;
Οι ευρύχωρες και απόλυτα ασφαλείς αποθήκες μας είναι στη διάθεσή σας!

Ενδεικτικές Υπηρεσίες στους
κυριότερους κλάδους της αγοράς
Ναυτιλιακός κλάδος:
Η μεγαλύτερη επιβράβευσή μας είναι η εμπιστοσύνη που μας
δείχνουν οι μεγαλύτεροι εφοπλιστές και οι μεγαλύτερες ναυτιλιακές
εταιρίες της Ελλάδας.
Ο εντυπωσιακά μεγάλος στόλος οχημάτων μας και οι εξειδικευμένοι
χειριστές τους, μάς δίνουν τη δυνατότητα να αναλαμβάνουμε
εργασίες σε σκάφη αναψυχής και θαλαμηγούς σε μεγάλα ύψη και σε
δύσβατα σημεία (π.χ. στενές μπουκαπόρτες σε μεγάλο ύψος και

μεγάλη διείσδυση του μπροστινού μέρους του γερανού στο εσωτερικό
του σκάφους).
Χωρίς υπερβολή, στεκόμαστε πάντα στο ύψος των
περιστάσεων.Επιπλέον, είμαστε περήφανοι που έχουμε συνδράμει
στον χρωματισμό των μεγαλύτερων κότερων στον κόσμο, διαθέτοντας
τα καλαθοφόρα οχήματά μας, αλλά και στις εσωτερικές ανακαινίσεις
σκαφών, με την αποξήλωση και μεταφορά αντικειμένων τεράστιας
αξίας και τη μεταφορά και τοποθέτηση καινούριων.

Ενδεικτικές Υπηρεσίες
στους κυριότερους
κλάδους της αγοράς
Τραπεζικός – Κτιριακός - Εταιρικός κλάδος :
Σίγουρα δεν είναι τυχαίο ότι είμαστε ο κορυφαίος πάροχος μεταφοράς

τραπεζικού εξοπλισμού. Από τα γραφεία και τα έπιπλα μέχρι την
παραμικρή λεπτομέρεια, οι ειδικά εκπαιδευμένοι άνθρωποί μας και τα
κατάλληλα μηχανήματα και οχήματα που διαθέτουμε, εγγυώνται ένα
άψογο αποτέλεσμα.Το ίδιο εγγυάται η μεγάλη μας εμπειρία στην
αποξήλωση παλαιότερης τεχνολογίας ΑΤΜ και στη μεταφορά και
τοποθέτηση νέων ΑΤΜ τελευταίας τεχνολογίας.
Όσο μικρή ή μεγάλη είναι η επιχείρησή σας, εμείς είμαστε πάντα κοντά

σας.Με τους ανθρώπους μας, την εμπειρία μας και όλα τα μέσα που
χρειάζονται, ανάλογα με την περίπτωση. Αναλαμβάνουμε τη μεταφορά μετακόμιση εξοπλισμού εταιριών με πάρα πολλές θέσεις εργασίας,
καθώς και τη συσκευασία των προσωπικών αντικειμένων των
εργαζομένων και ό,τι άλλου αντικειμένου (υπολογιστών, εκτυπωτών,
φωτοτυπικών, διάφορων μηχανημάτων, αρχείων εγγράφων κ.λπ.)
μπορεί να διαθέτει μία εταιρία.Επίσης αναλαμβάνουμε εργασίες με τη
χρήση των εξειδικευμένων γερανοφόρων οχημάτων μας, σε κάθε είδους
εξωτερική ή εσωτερική εργασία στα κτίρια των εταιριών σας ή
δημοσίων χώρων σας, αναλαμβάνοντας να διεκπεραιώσουμε τις άδειες
στάθμευσης - διακοπής κυκλοφορίας από τις ανάλογες αρχές, σε
περίπτωση που χρειαστεί.

Οι Εγκαταστάσεις μας
Η DARDOUMAS GROUP για να διατηρήσει το επίπεδο των παραπάνω υπηρεσιών υψηλό και να μπορέσει
να ανταπεξέλθει στις αναβαθμισμένες ανάγκες τις αγοράς, έχει δημιουργήσει ένα μεγάλο φάσμα
εγκαταστάσεων. Ο καθοριστικός συνδυασμός της επιτυχίας της εταιρείας εκτός από τις εγκαταστάσεις της
και τα μηχανήματα είναι το εξιδεικευμένο και έμπειρο προσωπικό, το οποίο διαθέτει η εταιρεία στα 50
χρονιά που δραστηριοποιείται στο χώρο. Αυτή η γνώση και εμπειρία έχει μεταλαμπαδευτεί μέσω της
εκπαίδευσης και της εργασίας και στο νεότερο προσωπικό που έχει επιλεχθεί από το τμήμα ανθρώπινου
δυναμικού της εταιρείας, καθώς και από τον ίδιο τον πρόεδρο, με αποτέλεσμα έμπρακτα να μπορεί
ανταπεξέλθει σε οποιαδήποτε υπηρεσία με βάση τις ανάγκες τις αγοράς.

Οι Εγκαταστάσεις μας:
•

Έδρα εταιρείας και χώρος στάθμευσης οχημάτων : Άγιος Δημήτριος, Αρμοδίου 31-34

•

Χώρος στάθμευσης και συντήρησης οχημάτων : Κορωπί
•

Έκταση 5 στρεμμάτων:
o Γραφείο κινήσεως
o Χώρο αποθήκευσης εργαλείων – μηχανήματων

Οι Εγκαταστάσεις – Το
προσωπικό μας
Οι Αποθήκες μας:
Στη Μαλακάσα βρίσκεται η κεντρική αποθήκη της εταιρίας “Dardoumas Storage”
μέλους της Dardoumas Group. H αποθήκη μας πληροί τα εξής τεχνικά
χαρακτηριστικά:
✓

Επιφάνεια 3.400 τ.μ., σε δύο επίπεδα (ισόγειο και Α’ όροφος, από 1.700 τ.μ.)

✓

3 ράμπες εκφόρτωσης, συναγερμός, πυρανίχνευση, πυρασφάλεια με
αυτόματο σύστημα πυρόσβεσης, κλειστό κύκλωμα παρακολούθησης CCTV,
διάθεση πρόσθετου χώρου για επιπλέον εξοπλισμό.

✓

2 γερανογέφυρες ανυψωτικής ικανότητας 2,5 τόνων η κάθε μία, νυχτερινή
σταθερή φύλαξη, τοιχία οπλισμένου σκυροδέματος 30 εκ. αντισυμβατικής
τοιχοποιίας από πάνελ.

✓

Εύκολη προσέγγιση από την Εθνική Οδό για φορτηγά διεθνών μεταφορών
προερχόμενα από χώρες της Ε.Ε.

✓

Φυλασσόμενος χώρος παραμονής-διανυκτέρευσης φορτηγών.

Προσωπικό εταιρείας:
•

Διοικητικό προσωπικό

•

Μηχανικοί – Τεχνικοί ασφαλείας

•

Τεχνίτες

•

Οδηγοί

•

Χειριστές

•

Εργάτες

•

Αποθηκάριοι

•

Quality Assurers / Εκτιμητές

Η υγεία και η ασφάλεια των εργαζομένων μας αλλά και τρίτων προσώπων κατά τη διάρκεια των δραστηριοτήτων μας, αποτελεί ύψιστη προτεραιότητα για
εμάς. Γι’ αυτό παίρνουμε όλα τα ανθρωπίνως δυνατά μέτρα, ώστε να την εξασφαλίσουμε.
1. Εκπαίδευση

Πιστοποιήσεις και
Πολιτική Ασφάλειας

Το προσωπικό της DARDOUMAS GROUP εκπαιδεύεται σύμφωνα με τις αυστηρότερες διεθνείς προδιαγραφές. Ο τεχνικός ασφαλείας δεν είναι μόνο
υπεύθυνος για την εκπαίδευση, αλλά έχει διαρκώς την εποπτεία του προσωπικού κατά την άσκηση των καθηκόντων του, από τη χρήση των Μ.Α.Π. (Μέσων
Ατομικής Προστασίας), μέχρι το τέλος κάθε εργασίας. Η καλύτερη απόδειξη για την άψογη εκπαίδευση του προσωπικού μας είναι το πιστοποιητικό ISO
9001 που κατέχουμε.
2. Μελέτες Εκτίμησης Επαγγελματικού Κινδύνου (ΜΕΕΚ)
Προσπαθούμε να διασφαλίσουμε την ασφάλεια και την υγεία του προσωπικού μας αλλά και τρίτων προσώπων που μπορεί να εκτεθούν σε κίνδυνο, είτε
από τον εξοπλισμό είτε απί τις μεθόδους εργασίας που ακολουθούνται. Η Μελέτη Εκτίμησης Επαγγελματικού Κινδύνου (Risk Assessment Management
Plan) που εκπονείται, παραδίδεται στους πελάτες μας, ειδικά για εργασίες με μεγάλο εύρος. Εντοπίζουν πιθανούς κινδύνους και διασφαλίζουν όλα τα
μέτρα και τις προφυλάξεις που πρέπει να ληφθούν για να περιοριστούν αυτοί οι κίνδυνοι.
3. Μηχανήματα:
Η εταιρεία μας διαθέτει μηχανήματα τα οποία έχουν δελτία καταλληλόλητας από τον Διεθνή Φορέα TUV Hellas. To κάθε μηχάνημα υπόκειται σε συχνούς
ελέγχους από τους μηχανικούς μας και από εξιδεικευμένα συνέργεια τα οποία συνεργαζόμαστε. Το αποτέλεσμα όλων αυτών είναι ότι το κάθε μηχάνημα
είναι ασφαλές και μπορεί να ανταποκριθεί άμεσα στην οποιαδήποτε εργασία χρειαστεί να πραγματοποιήσει.

Dardoumas Storage
Υπηρεσίες Αποθήκευσης
ΟΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΜΑΣ
Οι χώροι μας, εμπνέουν!
Καμία εταιρία δεν μπορεί να προσφέρει υψηλού επιπέδου υπηρεσίες, χωρίς την απαραίτητη
υποδομή.

Τοποθεσία – πληροφορίες αποθήκης:
ΜΑΛΑΚΑΣΑ
39ο χλμ, Νέο Αθηνών-Λαμίας, Έξοδος Μαλακάσας – Σκάλα Ωρωπού, Πάροδος εθνικής οδού
Θέση Αλώνια Μαλακάσας, 19011
Τηλ.: 210 6628410
Email: info@dardoumas.gr

Τεχνικά Χαρακτηριστικά
H αποθήκη μας πληροί τα εξής τεχνικά χαρακτηριστικά:
• Συνολική Επιφάνεια 3.400 τ.μ., σε δύο επίπεδα (ισόγειο και Α’
όροφος, από 1.700 τ.μ.)
• 3 ράμπες εκφόρτωσης
• Συναγερμός
• Πυρανίχνευση, πυρασφάλεια με αυτόματο σύστημα
πυρόσβεσης
• Κλειστό κύκλωμα παρακολούθησης CCTV
• Διάθεση πρόσθετου χώρου για επιπλέον εξοπλισμό

Τεχνικά
Χαρακτηριστικά
H αποθήκη μας πληροί τα εξής τεχνικά
χαρακτηριστικά:
•

Πρόσθετος χώρος για επιπλέον εξοπλισμό

•

Γερανογέφυρες ανυψωτικής ικανότητας 2,5 ΤΝ

•

Νυχτερινή σταθερή φύλαξη και περίπολο 24/7

•

Τοιχία οπλισμένου σκυροδέματος 30 εκ.
αντισυμβατικής τοιχοποιίας από πάνελ.

•

Εύκολη προσέγγιση από την Εθνική Οδό για
φορτηγά διεθνών μεταφορών προερχόμενα από
χώρες της Ε.Ε.

•

Φυλασσόμενος χώρος παραμονήςδιανυκτέρευσης φορτηγών

Τεχνικά
Χαρακτηριστικά
Δυναμικότητα αποθήκης
•

3 ράμπες φόρτο-εκφόρτωσης

•

2.000 παλετοθέσεις

•

Συνολικός Όγκος Αποθήκευσης: 30.000 m3

•

Όγκος Αποθήκευσης επί εδάφους: 3.400 m2

•

Χώρος Στάθμευσης: 1.000 m2

Τεχνικά Χαρακτηριστικά
Εξοπλισμός Αποθήκης
• Χειροκίνητα παλετοφόρα διάφορων μεγεθών και
ικανοτήτων ανύψωσης
• Ηλεκτροκίνητα παλετοφόρα διάφορων μεγεθών και
ικανοτήτων ανύψωσης
• Ηλεκτροκίνητα και μηχανοκίνητα περονοφόρα
οχήματα
• Διάφοροι τύποι φορτηγών για παντός τύπου
μεταφορές

IT department
Η εταιρεία λειτουργεί με Warehouse Management Systems
(WMS) που παρέχουν την πιο ευέλικτη και πλήρως
ολοκληρωμένη λύση Logistics. Σε συνεργασία με το OnlineData
και το σύστημα Parmenion, η εταιρεία προσφέρει τις πιο
σύγχρονες λύσεις στον έλεγχο, τη διαχείριση και τη διανομή
προϊόντων.
•Inventory Management, Receipts, Shipments

•Spatial warehouse management (mapping)
•Routing
•Internal distribution
•Specialized services provision invoicing system
•Advanced MIS

AdHOC
Services
Οι αποθηκευτικοί χώροι μας είναι τεράστιοι και εξοπλισμένοι με
όλο τον σύγχρονο εξοπλισμό πυρκαγιάς και ασφάλειας και,
φυσικά, με 24ωρη ασφάλεια.
Είμαστε έτοιμοι να φιλοξενήσουμε τα αντικείμενά σας για όσο
διάστημα απαιτείται, καθώς και να εκτελέσουμε έλεγχο ποιότητας

και ποσότητας.

Χώρος αποθήκευσης εξοπλισμού ξενοδοχείου
Εάν η ανακαίνιση του ξενοδοχείου σας είναι ζωτικής σημασίας, η
αποθήκευση του εξοπλισμού του είναι εξίσου σημαντική.
Οι μηχανικοί της εταιρείας μας θα εκτελέσουν όλο τον απαραίτητο

προγραμματισμό και θα παρέχουν εξατομικευμένες προτάσεις για
την ασφαλή μεταφορά και αποθήκευση του εξοπλισμού του
ξενοδοχείου σας.
Μια άλλη χρήσιμη υπηρεσία που προσφέρουμε είναι η ποιοτική
και ποσοτική επιθεώρηση του εξοπλισμού σας από τον
εξειδικευμένο εκτιμητή διασφάλισης ποιότητας για να
διασφαλιστεί ότι θα παραληφθεί με ασφάλεια.
Μετά από αυτό, οι ευρύχωρες και πλήρως ασφαλείς αποθήκες
μας θα προετοιμαστούν κατάλληλα για να καλωσορίσουν τον
εξοπλισμό σας.

AdHOC Services
Εταιρικός εξοπλισμός και αποθήκευση αρχείων
Πρέπει να αποθηκεύσετε όλο ή μέρος του εξοπλισμού της επιχείρησής σας;

Είναι τα αρχεία σας τόσο πολυάριθμα που δεν ταιριάζουν πλέον στις εγκαταστάσεις σας;
Κανένα πρόβλημα! Θα τα μεταφέρουμε στους χώρους αποθήκευσης που είναι ειδικά
σχεδιασμένοι για να ικανοποιούν κάθε σας ανάγκη και απαίτηση, με απόλυτη ασφάλεια.

Αποθήκευση εξοπλισμού σκαφών
Εάν σκοπεύετε να ανακαινίσετε το σκάφος σας, το μόνο που χρειάζεται να κάνετε είναι να
επικοινωνήσετε μαζί μας. Διαθέτουμε τα καλύτερα εργαλεία για την αποσυναρμολόγηση,
μεταφορά και αποθήκευση του εξοπλισμού του σκάφους σας. Και, φυσικά, να το
αντικαταστήσετε όποτε είστε έτοιμοι!
Οι αποθήκες μας είναι στη διάθεσή σας για να αναλάβουν την προστασία του «κόσμου» του

πολυτελούς γιοτ σας. Με όλα τα διαθέσιμα συστήματα ασφαλείας και 24ωρη ασφάλεια.

Οι Πελάτες μας
Δείξε μου τους πελάτες σου να σου πω
ποιος είσαι!
Πραγματικά, είμαστε υπερήφανοι για τους
πελάτες μας. Τράπεζες, Επιχειρήσεις, Ξενοδοχεία,
Δημόσια Κτίρια και Οργανισμοί, Τηλεοπτικοί
Σταθμοί, Κατασκευαστικές Εταιρίες, Ναυτιλιακές
Εταιρίες και εκατοντάδες άλλοι.
Όλοι τους με εξειδικευμένες ανάγκες και
απαιτήσεις.
Όλοι τους απόλυτα ικανοποιημένοι από το
επίπεδο υπηρεσιών που τους παρείχαμε.
Γι΄ αυτό και συνεχίζουμε τη μακρόχρονη
συνεργασία που έχουμε με τους περισσότερους
από αυτούς.

Ενδεικτικός Εταιρικός Στόλος
Φορτηγών - Μηχανημάτων

Φορτηγά
Mercedes 814

Mercedes Sprinter

Mercedes Ateco

Volvo F12

Mercedes 711

Mercedes 1523

Mercedes 1524

Mercedes 310

Van
Mercedes Sprinter 316

Ford Transit

Fiat Doblo

Mercedes Vito

Γερανοί
Volvo 85S

Volvo 43N

Volvo 36N

Atego

Αράχνες
Leo 26T Teupen

Tr 14

Mini Spider Crane

Clark
Toyota

Mitsubishi

Genie SLA 25 (Χειροκίνητο)

Genie GR 15

Καλαθοφόρα οχήματα

1.

2.

Χειροκίνητα
Μηχανήματα - Εργαλεία:
1.Παλετάκια βαρέως τύπου
2.Ηλεκτρικά καρότσια
3.Παλετοφόρα
4.Καρότσια

4.
3.

Ενδεικτικό
Πελατολόγιο
Οι πελάτες που μας έχουν εμπιστευθεί στα τόσα χρονιά
δραστηριότητας της εταιρείας μας είναι αρκετοί. Σας παραθέτουμε
τους κυριότερους:

✓ Alpha Bank
✓ PrivatSea
✓ Lamda Development
✓ Astir Palace
✓ Costa Navarino
✓ Aktor SA
✓ Αεροδρόμιο Ελευθέριος Βενιζέλος
✓ Δήμος Αθηναίων
✓ Βουλή των Ελλήνων

✓ Αττικό Μετρό
✓ Alpha Channel

Στοιχεία
Επικοινωνίας:
▪ Διεύθυνση: Αρμοδίου 31 - 34, Άγιος
Δημήτριος
▪ Τηλ.: 2106628410
▪ Website: www.dardoumas.gr
▪ Email: info@dardoumas.gr

