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Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Η LANDMACON AE κατέχει ηγετική θέση μεταξύ των
εταιρειών που δραστηριοποιούνται στον τομέα της
μελέτης, κατασκευής και συντήρησης έργων πρασίνου.
Η δραστηριότητα της εταιρείας εκτείνεται από την
μελέτη και τον σχεδιασμό έως την κατασκευή και
συντήρηση
έργων
πρασίνου.
Παράλληλα,
η
LANDMACON δραστηριοποιείται και στον τομέα
περιβαλλοντικών έργων, καθώς επίσης και στον τομέα
καθαρισμού κτηρίων.

•
•

Συνοπτικά, η LANDMACON ΑΕ δραστηριοποιείται στους
παρακάτω τομείς:
• Μελέτη και σχεδιασμός περιβάλλοντος χώρου
• Διοίκηση και διαχείριση έργων πρασίνου
• Κατασκευή και συντήρηση έργων περιβάλλοντος
χώρου
• Παροχή υπηρεσιών καθαρισμoύ κτηρίων
• Περιβαλλοντικά έργα (διαχείριση υγρών αστικών και
βιομηχανικών αποβλήτων καθώς και διαχείριση
απορριμμάτων).

Υπηρεσίες καθαρισμού κτηρίων
Η LANDMACON αναλαμβάνει την παροχή υπηρεσιών
καθαρισμού κτηρίων, γραφείων που περιλαμβάνουν:
• Καθαρισμός γραφείων και λοιπών χώρων
εργασίας
• Εντατικοί – εξειδικευμένοι καθαρισμοί
• Διαχείριση απορριμμάτων
• Απολυμάνσεις, Μυοκτονίες

Υπηρεσίες Συντήρησης Πρασίνου
Η μακρόχρονη δραστηριοποίηση σε δημόσια και
ιδιωτικά έργα μελέτης, κατασκευής και συντήρησης
πρασίνου, καθιστά την LANDMACON ως μία από τις
μεγαλύτερες και πιο αξιόπιστες εταιρείες στον τομέα
αυτό. Η δραστηριότητα της εταιρείας εκτείνεται,
ενδεικτικά, στους παρακάτω τομείς:
• Ερείσματα φύτευσης εθνικών οδών
• Νησίδες εθνικών οδών
• Πλατείες και κοινόχρηστοι χώροι
• Οδικές αρτηρίες εντός ορίων δήμων

•
•
•

Υδροσπορές-προστασία πρανών
Εγκατάσταση
και
συντήρηση
αρδευτικών
συστημάτων
Κατασκευή και συντήρηση γηπέδων, διαχείριση
χλοοτάπητα
Κατασκευή και συντήρηση περιβάλλοντος χώρου
ξενοδοχειακών μονάδων
Μελέτη, κατασκευή και συντήρηση ιδιωτικών
έργων

Περιβαλλοντικά Έργα
Η LANDMACON, αναλαμβάνει υπηρεσίες τεχνικού
συμβούλου σε περιβαλλοντικά έργα. Ενδεικτικά
αναφέρουμε:
• Λειτουργία και συντήρηση μονάδων επεξεργασίας
βιομηχανικών αποβλήτων.
• Αποκαταστάσεις
επιβαρυμένων
χώρων
(χωματερές, εργοτάξια κλπ)
• Λειτουργία και συντήρηση μονάδων επεξεργασίας
αστικών αποβλήτων.
• Συμμετοχή
σε
ερευνητικά
προγράμματα
απορρύπανσης εδαφών.

Προσωπικό- Εκπαίδευση- Εταιρική ευθύνη
Το τεχνικό και επιστημονικό προσωπικό της LANDMACON, είναι
άρτια εκπαιδευμένο και εξειδικευμένο. Η εκπαίδευση του
προσωπικού γίνεται σε τακτά χρονικά διαστήματα πάνω σε
γενικά θέματα π.χ οδηγίες εργασίας, ασφάλεια και υγεία στην
εργασία, μέτρα ατομικής προστασίας, περιβαλλοντικά θέματα
κ.α. Επίσης, γίνεται εκπαίδευση του προσωπικού πάνω σε ειδικά
θέματα σύμφωνα με τις ανάγκες κάθε έργου πχ. εργασίες σε
οδικό δίκτυο (σήμανση, συναρμογή κ.λ.π.), χρήση καινούριων
υλικών και μηχανημάτων κλπ.
Η LANDMACON διατηρεί πιστοποιημένο σύστημα διαχείρισης
ποιότητας σύμφωνα με τις απαιτήσεις του προτύπου ISO
9001:2008, που έχει στόχο την συνεχή βελτίωση των
παρεχομένων υπηρεσιών και την καλύτερη ικανοποίηση των
απαιτήσεων του πελάτη.
Παράλληλα, η εταιρεία διατηρεί πιστοποιημένο σύστημα
διαχείρισης της υγείας και ασφάλειας στην εργασία σύμφωνα
με τις απαιτήσεις του προτύπου BS OHSAS 18001:2007, με στόχο
τη διαμόρφωση ενός εργασιακού περιβάλλοντος που να
διασφαλίζει την υγεία και την ασφάλεια όλων των
εμπλεκομένων στους χώρους εργασίας καθώς και την
ελαχιστοποίηση-εξάλειψη των επικίνδυνων συμβάντων.
Βασική αξία της εταιρείας είναι η προστασία του περιβάλλοντος.
Μέσα στο 2016 ολοκληρώθηκε η διαδικασία πιστοποίησης του
συστήματος διαχείρισης περιβάλλοντος σύμφωνα με τις
απαιτήσεις του προτύπου 14001. Στα πλαίσια της
περιβαλλοντικής πολιτικής της LANDMACON, όλα τα υλικά και
τα
αναλώσιμα
που
χρησιμοποιούνται
(ζιζανιοκτόνα,
καθαριστικά, απολυμαντικά κ.λ.π.) είναι φιλικά προς το
περιβάλλον. Παράλληλα δίνεται μεγάλη σημασία στην ορθή
διαχείριση των αποβλήτων που προκύπτουν κατά την εκτέλεση
των εργασιών, π.χ. διαχωρισμός των προς ανακύκλωση υλικών,
μεταφορά και διάθεση επικίνδυνων αποβλήτων σε
πιστοποιημένους φορείς κ.λ.π.
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Το έμπειρο επιστημονικό
προσωπικό της
Landmacon,
αναλαμβάνει την
εκπόνηση φυτοτεχνικών
μελετών και μελετών
αρδευτικών συστημάτων
για έργα μικρής και
μεγάλης κλίμακας.
Παράλληλα η
συνεργασία με
εξειδικευμένους
επιστήμονες
(αρχιτέκτονες τοπίου,
γεωπόνους,
εδαφολόγους,
μηχανικούς κ.α.)
εξασφαλίζει τον άρτιο
σχεδιασμό για κάθε έργο.

ΦΥΤΟΤΕΧΝΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ

ΦΥΤΟΤΕΧΤΝΙΚΕΣ
ΜΕΛΕΤΕΣ

Φυτοτεχνική μελέτη και μελέτη άρδευσης για τον
περιβάλλοντα χώρο του ΑΗΣ Μεγαλόπολης μονάδα V
(ΤΕΡΝΑ ΑΕ).

Παροχή υπηρεσιών τεχνικού συμβούλου στο έργο
“Κέντρο Πολιτισμού Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος.

Φυτοτεχνική μελέτη και μελέτη άρδευσης για το βόρειο
μέτωπο Τ1 Τούνελ Τεμπών (VINCI GRANDS PROJECTS SAS)

Παροχή υπηρεσιών τεχνικού συμβούλου στο έργο
“Κέντρο Πολιτισμού Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος.

Φυτοτεχνική μελέτη για τoν περιβάλλοντα χώρο του κτιρίου
εξυπηρέτησης κοινού (FastPass) του σταθμού διοδίων Αγίας
Τριάδας στον Αυτοκινητόδρομο Κεντρικής Ελλάδας.

Παροχή υπηρεσιών τεχνικού συμβούλου στο έργο
“Κέντρο Πολιτισμού Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος.

Φυτοτεχνική μελέτη για τoν περιβάλλοντα χώρο του κτιρίου διοίκησης Νέας Οδού-Βαρυμπόμπη

Φυτοτεχνική μελέτη για τoν περιβάλλοντα χώρο του ΑΗΣ Μεγαλόπολης V5

Η πολυετής εμπειρία
της Landmacon AE
στη δημιουργία
εξωτερικών χώρων,
την καθιστά μία από
τις πιο ισχυρές
εταιρείες στον τομέα
αυτό.

Το άρτιa
εκπαιδευμένο και
έμπειρο
προσωπικό και ο
πλήρης εξοπλισμός
εγγυώνται την
ικανοποίηση των
απαιτήσεων των
πελατών της.

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΧΩΡΟΥ

Φύτευση και εγκατάσταση τριτεύοντος δικτύου άρδευσης στη
Κεντρική Νησίδα του Αυτοκινητόδρομου Π.Α.ΘΕ. –τμήμα
Μαλιακός Κλειδί (Αυτοκινητόδρομος Αιγαίου- IOS AE)

Προμήθεια και τοποθέτηση φυτικού υλικού και συστήματος
άρδευσης στον περιβάλλοντα χώρο του ΑΗΣ Μεγαλόπολης
μονάδα V (ΤΕΡΝΑ ΑΕ)

Φύτευση και εγκατάσταση τριτεύοντος δικτύου άρδευσης
στη Κεντρική Νησίδα του Αυτοκινητόδρομου Π.Α.ΘΕ. (
ΤΕΡΝΑ – ΓΕΚ SERVICES )

Βιοκλιματική ανάπλαση οδών και δημιουργία δικτύου
ποδηλατοδρόμων στον δήμο Αγίας Παρασκευής
(ΕΛΚΥΣΤΗΣ ΑΤΕ).

Φύτευση υψηλών δένδρων φοίνικα στο Δήμο Πειραιά.

Φύτευση και εγκατάσταση τριτεύοντος δικτύου άρδευσης
στη Ιονία Οδό Τμήματα S1 A & B & C (ΧΘ 0+000 – 43+502) /
(ΤΕΡΝΑ ΑΕ)

Εγκατάσταση και κατασκευή πράσινου δώματος των κτηρίων
Εθνικής Τράπεζας

Καταστκευη πράσινου δώματος Γραφείων Διοίκησης Νέας
Οδού- Βαρυμπόπμη

Κατασκευή πράσινου δώματος των κτηρίων Εθνικής Τράπεζας

Η Landmacon
παρέχει
ολοκληρωμένη
επαγγελματική
διαχείριση χώρων
πρασίνου σχετικά με
τα προγράμματα
άρδευσης,
λιπάνσεων, και
ελέγχου ζιζανίων.
Μηχανικός και
χειροκίνητος
περιορισμός της
βλάστησης ή
αφαίρεση, κλάδεμα
ή ακόμη και
αντικατάσταση των
νεκρών φυτών,
καθώς και η
συντήρηση του
συστήματος
άρδευσης.

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΡΑΣΙΝΟΥ

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
ΠΡΑΣΙΝΟΥ

Συντήρηση πρασίνου αυτοκινητοδρόμου ΠΑΘΕ (ΑΚ
Μεταμόρφωσης-Α/Κ Σκάρφειας - Νέα Οδός - ΓΕΚ
SERVICES).

Συντήρηση πρασίνου αυτοκινητοδρόμου ΠΑΘΕ (ΑΚ
Μεταμόρφωσης-Α/Κ Σκάρφειας - Νέα Οδός - ΓΕΚ
SERVICES).

Συντήρηση πρασίνου στο ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΡΚΟ Ν.Ψυχικού

Συντήρηση πρασίνου στα πράσινα δώματα της Εθνικής Τράπεζας
Συντήρηση περιβάλλοντα χώρο ΑΗΣ Μεγαλόπολης μονάδα
V (ΤΕΡΝΑ ΑΕ).

Συντήρηση πρασίνου στο ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΡΚΟ Ν.Ψυχικού

Συντήρηση πρασίνου στα πράσινα δώματα της Εθνικής Τράπεζας
Συντήρηση πρασίνου σε ιδιωτικές κατοικίες.

Συντήρηση πρασίνου αυτοκινητοδρόμου ΠΑΘΕ (ΑΚ
Μεταμόρφωσης-Α/Κ Σκάρφειας - Νέα Οδός - ΓΕΚ
SERVICES).

Μέσα στο 2017 η
εταιρεία εκτελεί
έργα κατασκευής και
συντήρησης
περιβάλλοντος
χώρου, και
αθλητικών γηπέδων
σε όλη την Ελλάδα .

ΈΡΓΑ ΣΕ ΕΞΕΛΙΞΗ

ΕΡΓΑ ΣΕ ΕΞΕΛΙΞΗ

Φύτευση και εγκατάσταση τριτεύοντος δικτύου άρδευσης στη
Κεντρική Νησίδα και τα πρανή του Τμήματος GU12 του
Αυτοκινητόδρομου Αιγαίον- Τέμπη. (J & P AVAX)

Εγκατάσταση και κατασκευή πράσινου δώματος των κτηρίων
Εθνικής Τράπεζας

Κατασκευή πράσινου δώματος των κτηρίων διοίκησης Νέας
Οδόυ-Βαρυμπόπμη (TERNA AE)

Μελέτη ,φύτευση και εγκατάσταση τριτεύοντος δικτύου
άρδευσης στον περιβάλλοντα χώρο των γραφείων διοίκησης
Νέας Οδού- Βαρυμπόμπη (TERNAAE)

Εγκατάσταση αρδευτικών συστημάτων και αυτοματισμού στον
Βόρειο Κόμβο Κατερίνης (J & P AVAX)

Φύτευση και εγκατάσταση τριτεύοντος δικτύου άρδευσης
στη Ιονία Οδό Τμήματα S1 A & B & C (ΧΘ 0+000 – 43+502) /
(ΤΕΡΝΑ ΑΕ)

Εγκατάσταση και κατασκευή πράσινου δώματος των κτηρίων
Εθνικής Τράπεζας

Μελέτη ,φύτευση και εγκατάσταση τριτεύοντος δικτύου
άρδευσης στον περιβάλλοντα χώρο των γραφείων διοίκησης
Νέας Οδού- Βαρυμπόμπη (TERNAAE)

Εγκατάσταση και κατασκευή πράσινου δώματος των κτηρίων
Εθνικής Τράπεζας

Αποτέλεσμα της
μακρόχρονης
εμπειρίας στον
τομέα των έργων
πρασίνου, είναι η
παροχή υπηρεσιών
τεχνικού
συμβούλου στη
διοίκηση και
διαχείριση έργων
κάθε κλίμακας.

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
ΤΕΧΝΙΚΟΥ
ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ

Παροχή υπηρεσιών τεχνικού συμβούλου στο έργο “Κέντρο Πολιτισμού Ιδρύματος Σταύρος
Νιάρχος. (ΗΛΙΟΧΩΡΑ ΑΕ)

