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_εταιρεία

Η Landmacon ΑΕ παρέχει υπηρεσίες μελέτης, κατασκευής, συντήρησης
πρασίνου τεχνικού συμβούλου, καθώς και περιβαλλοντικών έργων . Η
εταιρεία εδρεύει στην Αθήνα και δραστηριοποιείται σε όλη την Ελλάδα
καθώς και στο εξωτερικό. Η επιτυχία έγκειται στο συνδυασμό του ορθού
σχεδιασμού με την τεχνογνωσία, μέσω της πολυετούς πείρας στο χώρο
του πρασίνου.



_σκοπός

Σκοπός, για την εταιρεία αποτελεί η 
παροχή μιας ολοκληρωμένης 

διαδικασίας δημιουργίας τοπίων. Το 
εξειδικευμένο προσωπικό αναλαμβάνει 

την εκτέλεση του έργου, από τη 
σύλληψη της ιδέας, έως την εφαρμογή, 
σύμφωνα πάντα με τις κατευθυντήριες 

γραμμές του σχεδιασμού. Έτσι 
προσφέρεται, ένα λειτουργικό και 

αισθητικό αποτέλεσμα που 
ανταποκρίνεται πλήρως στις 

προσδοκίες των πελατών. 



_προσωπικό



Η ομάδα της LANDMACON είναι άρτια εκπαιδευμένη και εξειδικευμένη, περιλαμβάνοντας προσωπικό ποικίλου επιστημονικού
υποβάθρου με στόχο την αποτελεσματική και ολοκληρωμένη διαχείριση κάθε περίπτωσης. Διαθέτει επίσης πλήρη εξοπλισμό για την
άρτια εκτέλεση πάσης φύσεως εργασιών (φορτηγά, καλαθοφόρος γερανός, κλαδοτεμαχιστής, γεωργικοί ελκυστήρες, χλοοκοπτικά
μηχανήματα κλπ.)

Γεωπόνοι, Μηχανικοί, Συντηρητές Πρασίνου, Χειριστές Μηχανημάτων και Εργατικό δυναμικό εξειδικευμένο σε εργασίες πρασίνου,
συνεργάζονται, επιδιώκοντας την υλοποίηση τοπίων, σεβόμενοι το φυσικό περιβάλλον.

Σε τακτά χρονικά διαστήματα πραγματοποιείται εκπαίδευση του προσωπικού, σε γενικά και ειδικά θέματα σύμφωνα με τις ανάγκες
κάθε έργου. Η εκπαίδευση αφορά: οδηγίες εργασίας, ασφάλειας και υγείας στο χώρο εργασίας, περιβαλλοντική ευαισθητοποίηση ως
προς τη χρήση φαρμάκων και διαχείριση αποβλήτων, καθώς επίσης ενημέρωση και εξοικείωση καινούριων υλικών και μηχανημάτων.



Πιστοποιημένο σύστημα οδικής ασφάλειας σύμφωνα με

το πρότυπο ISO 39001:2012 κατά το οποίο δίνεται
έμφαση στον περιορισμό / εξάλειψη όλων των
επικίνδυνων καταστάσεων που προκύπτουν κατά τις
δραστηριότητες της εταιρείας που περιλαμβάνουν
μεταφορά υλικών και προσωπικού.

Πιστοποιημένο σύστημα διαχείρισης ποιότητας
σύμφωνα με τις απαιτήσεις του προτύπου

ISO9001:2008 που έχει στόχο την συνεχή βελτίωση
των παρεχόμενων υπηρεσιών και την καλύτερη
ικανοποίηση των απαιτήσεων του πελάτη.

Πιστοποιημένο σύστημα διαχείρισης υγείας και
ασφάλειας στην εργασία σύμφωνα με τις απαιτήσεις

του προτύπου BSOHSAS18001:2007 με στόχο τη
διαμόρφωση ενός εργασιακού περιβάλλοντος που
διασφαλίζει την υγεία και την ασφάλεια όλων των
εμπλεκομένων στους χώρους εργασίας καθώς και την
ελαχιστοποίηση-εξάλειψη των επικίνδυνων συμβάντων.

Πιστοποιημένο σύστημα περιβαλλοντικής διαχείρισης,
σύμφωνα με τις απαιτήσεις του προτύπου

ISO14001:2004 μέσω του οποίου καθορίζονται οι
προδιαγραφές των υλικών (αναλώσιμα) που
χρησιμοποιούνται και οι διαδικασίες διαχείρισης
αποβλήτων.

ISO 39001:2012

ISO9001:2008

BSOHSAS18001:2007

ISO14001:2004



_πιστοποιήσεις 2020
Η Landmacon στα πλαίσια των δραστηριοτήτων της, 
εφαρμόζει πιστοποιημένα συστήματα διαχείρισης.



_υπηρεσίες

Η LANDMACON ΑΕ δραστηριοποιείται στους τομείς:

• Μελέτη και σχεδιασμός περιβάλλοντος χώρου
• Διοίκηση και διαχείριση έργων πρασίνου
• Κατασκευή και συντήρηση έργων περιβάλλοντος 

χώρου                                                       
• Περιβαλλοντικά έργα (διαχείριση υγρών αστικών και 

βιομηχανικών αποβλήτων καθώς και διαχείριση 
απορριμμάτων).



Μελέτη και σχεδιασμός τοπίου Κατασκευή έργων πρασίνου

Συντήρηση έργων πρασίνου Παροχή υπηρεσιών τεχνικού συμβούλου



_τοποθεσίες

Η Landmacon παρέχει άμεση
και ταχύτατη εξυπηρέτηση
στους συνεργάτες της εντός,
εκτός Αττικής καθώς και στο
εξωτερικό.

Ρουμανία

Αθήνα

Θεσσαλονίκη`

Χαλκιδική

Τέμπη

Κατερίνη / Κορινός / Μακρύγιαλος / Αιγίνιο 

Μαλακάσα 

Ευηνοχώρι Μεσολογγίου 

Μαρκόπουλο 

Υλίκη 

Μαλεσίνα 

Μεγαλόπολη 

Λουτράκι 

Αυτοκινητόδρομος ΠΑΘΕ 

Αυτοκινητόδρομος  Ιονίας Οδού 

Αυτοκινητόδρομος  Νέας Κεντρικής Οδού 

Λεωφόρος Μαραθώνα

Κέρκυρα

Κεφαλονιά 

Ζάκυνθος 

Σκόπελος 

Μύκονος  

Σαντορίνη

Σάμος 

Κως

Ρόδος 

Κρήτη  

Σκιάθος  

Λέσβος  

Πόρος 

Σπέτσες 





Έργα



Μελέτη

Το έμπειρο επιστημονικό προσωπικό της Landmacon, αναλαμβάνει
τόσο την εκπόνηση φυτοτεχνικών μελετών όσο και τη μελέτη
αρδευτικών συστημάτων για έργα ευρείας κλίμακας. Παράλληλα η
συνεργασία με εξειδικευμένους επιστήμονες (αρχιτέκτονες τοπίου,
γεωπόνους, εδαφολόγους, μηχανικούς κ.α.) εξασφαλίζει τον άρτιο
σχεδιασμό και υλοποίηση για κάθε έργο.



Διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου Global Worth Tower,  Ρουμανία

Διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου (master plan) για το Global Worth Campus , Ρουμανία



Πρόταση δημιουργίας  πάρκου, Νέος Βουτζάς
Πρόταση διαμόρφωσης προαύλιου χώρου
παιδικού σταθμού, Νταού Πεντέλης ΑΗΣ Μεγαλόπολης μονάδα V (ΤΕΡΝΑ ΑΕ)



Φυτοτεχνική μελέτη σε κατοικία στη Φιλοθέη 

Φυτοτεχνική μελέτη σε κατοικία στο Μαρούσι 

Φυτοτεχνική μελέτη σε κατοικία στην Παλλήνη 



Διαμόρφωση εξωτερικού χώρου σε εξοχική κατοικία στη Χαλκιδική 

Διαμόρφωση (βιωματικού) προαύλιου χώρου Δημοτικού Σχολείου στο Κερατσίνι

Διαμόρφωση στο Σχιστό

Φυτοτεχνική μελέτη κτιρίου
Διοίκησης Νέας Οδού-Βαρυμπόμπη

Σχεδιασμός φυτεμένου δώματος σε 
συγκρότημα κατοικιών στη Γλυφάδα

Διαμόρφωση εξωτερικού χώρου και δώματος στα Μελίσσια



Έργα



Κατασκευή

Η πολυετής πείρα της Landmacon AE στη δημιουργία
εξωτερικών χώρων, την καθιστά μία από τις πιο δυναμικές
εταιρείες στον τομέα αυτό, με πλήθη έργων σε όλη την
Ελλάδα.



Βόρειος ανισόπεδος κόμβος Κατερίνη, Κορινός, Μακρύγιαλλος, Αιγίνιο 

Ιόνια Οδός



Βόρεια και Νότια Σήραγγα Τεμπών Τ1

Λεωφόρος Μαραθώνος ΤΕΠ Αγίας Τριάδας

Κτίριο Διοίκησης Νέας Οδού Βαρυμπόμπη

Κέντρο Αποχιονισμού Μαλακάσας



Μεταφορά ελαιόδενδρων, δημιουργία προσωρινού φυτώριου και μεταφύτευση σε νέο τμήμα, σε εξωτερικό χώρο γραφείων, στη Λυκόβρυση

Κατασκευή εξωτερικού χώρου Ivy Club, Σπέτσες Κατασκευή νέου πάρκου δραστηριοτήτων στο εμπορικό πολυκατάστημα Mare West, στην Κόρινθο



Κατασκευή περιβάλλοντος χώρου & δωμάτων, σε κτίρια γραφείων, στο Χαλάνδρι



Διαμόρφωση χώρου γραφείων 
στην Εθνική Τράπεζα Ελλάδος, 

φυτεύσεις και τοποθέτηση 
δαπέδων deck. 

Τοποθέτηση υλικών 
φυτεμένων δωμάτων και 
φύτευση ζαρντινιέρων, 
βεράντας σε κατοικία στο 
Ψυχικό.



Κατασκευή φυτεμένων δωμάτων σε κτίριο γραφείων, στο Χαλάνδρι

Κατασκευή φυτεμένου 
δώματος στην Εθνική 

Τράπεζα Ελλάδος

Κατασκευή φυτεμένου 
δώματος του κτιρίου της Νέας 
Οδούς, Βαρυμπόμπη

Κατασκευή φυτεμένου 
δώματος σε παραθαλάσσια 
κατοικία στη Σκόπελο



Κατασκευή περιβάλλοντος χώρου σε παραθαλάσσια κατοικία στη Σκόπελο 

Διαμόρφωση εξωτερικού χώρου σε κατοικία στη Φιλοθέη



Διαμόρφωση εξωτερικού χώρου και δημιουργία λαχανόκηπου σε φυτοδοχεία, σε κατοικία στη Παλλήνη



Διαμόρφωση εξωτερικού χώρου ιδιωτικής κατοικίας στο Μαρούσι 

Διαμόρφωση εξωτερικού χώρου ιδιωτικής κατοικίας στο Κεφαλάρι Διαμόρφωση εξωτερικού χώρου ιδιωτικής κατοικίας στο Πικέρμι



Διαμόρφωση εξωτερικού χώρου και δωμάτων, στο κτίριο South 42, στη Γλυφάδα



Έργα



Περιβαλλοντικά

Η LANDMACON, αναλαμβάνει υπηρεσίες τεχνικού συμβούλου σε 
περιβαλλοντικά έργα. Ενδεικτικά αναφέρουμε:

• Λειτουργία και συντήρηση μονάδων επεξεργασίας βιομηχανικών 
και αστικών αποβλήτων.

• Αποκαταστάσεις επιβαρυμένων χώρων (χωματερές, εργοτάξια,
κλπ)

• Συμμετοχή σε ερευνητικά προγράμματα απορρύπανσης εδαφών.



ΣΕΑ Ευηνοχωρίου – Εγκατάσταση λευκοφυτείας και διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου



Λειτουργία και συντήρηση μονάδας βιολογικού καθαρισμού ιπποδρόμου Μαρκόπουλου

Αποκατάσταση χώρου πρώην εργοταξίου ΑΤΕΜΚΕ, Υλίκη



Έργα



Συντήρηση

Η Landmacon παρέχει ολοκληρωμένη επαγγελματική
διαχείριση χώρων πρασίνου.



Συντήρηση αυτοκινητόδρομου ΠΑΘΕ 

Συντήρηση  Κέντρου Αποχιονισμού Μαλακάσας Νέας Οδού  
Συντήρηση Κτίριο Διοίκησης Νέας Οδού 
Βαρυμπόμπη Συντήρηση ΤΕΠ Αγίας Τριάδας



Πριν

Συντήρηση περιβάλλοντος χώρου και αεροδιαδρόμων των 
14 περιφερειακών αεροδρομίων

Μετά

ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΑ
ΖΑΚΥΝΘΟΣ

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
ΚΕΡΚΥΡΑ

ΚΕΦΑΛΟΝΙΑ
ΚΩΣ

ΜΥΚΟΝΟΣ
ΜΥΤΙΛΗΝΗ

ΡΟΔΟΣ
ΣΑΜΟΣ

ΣΑΝΤΟΡΙΝΗ
ΣΚΙΑΘΟΣ
ΧΑΝΙΑ



Συντήρηση οικολογικού πάρκου στο Νέο Ψυχικό

Συντήρηση περιβάλλοντος χώρου και δωμάτων κτιρίου γραφείων στο Χαλάνδρι Συντήρηση γηπέδου  προπονητικού κέντρου Παναθηναϊκού

Συντήρηση γηπέδου ποδοσφαίρου Δήμου Μαλεσίνας

Συντήρηση προσωρινού φυτωρίου, στη Λυκόβρυση



Συντήρηση περιβάλλοντος χώρου Ιδιωτικών κατοικιών



Έργα



Τεχνικοί σύμβουλοι

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



Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος 





Ολυμπιακά έργα: Γήπεδο Baseball, Ελληνικό  Complex Ολυμπιακό χωριό



"Upground" compound in Bucharest, Romania





Μας εμπιστεύονται



Λ. Πλαπούτα 48, Ηράκλειο,
Αθήνα, Ελλάδα τκ. 14122 
Τηλέφωνο : 2107474076 
Fax: 2107474077
E-mail: info@landmacon.gr
www. landmacon.gr

Landmacon


