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	 Η	 Γεωμηχανική	 συμπλήρωσε	 το	 2015	 τριάντα	 έτη	
δραστηριοποίησης	 στο	 landscaping	 σε	 έργα	 καλλωπιστικού	
πρασίνου	ανεξαρτήτως	μεγέθους.
	 Αντικείμενο	 η	 προμήθεια	 υλικών,	 οι	 μελέτες,	 η	
συμβουλευτική	δράση,	η	θέσπιση	προδιαγραφών,	η	άνευ	όρων	
υποστήριξη,	η	κατασκευή	και	συντήρηση	των	έργων	πρασίνου.	
	 Με	τη	συμμετοχή	σαν	προμηθευτής	ή	σαν	σύμβουλος,	σε	
τεράστια	εγχειρήματα,	όπως	όλα	τα	γήπεδα	γκόλφ	στην	Ελλάδα	
και	το	αεροδρόμιο	Ελευθέριος	Βενιζέλος,	η	τεχνογνωσία	και	η	
συσσωρευμένη	εμπειρία	της	Γεωμηχανικής	είναι	ένα	ασύγκριτο	
προσόν.		
	 Σε	αυτό	το	προσόν	προστίθενται	33	χρόνια	πείρας	στην	
Ελληνική	αγορά,	25	χρόνια	διεθνών	επαφών	και	συναντήσεων	
με	στελέχη	και	παράγοντες	εταιριών	του	εξωτερικού,	συμμετοχή	
σε	εγχώριες	και	διεθνείς	εκθέσεις.
	 	Η	ιστορία	μας,	μας	επιτρέπει	να	κάνουμε	την	ακόλουθη	
δήλωση	αλλά	και	να	την	τηρούμε.	

Δέσμευση	μας	η	ποιότητα	η	εξυπηρέτηση	και	η	αξιοπιστία.
 

Γραφεία Αθήνα,	Αγ.	Δημήτριος

Ίδρυση 25/5/1985

Δραστηριοποίηση

Έργα	Πρασίνου

Μελέτες

Συμβουλευτική	Δράση

Υποστήριξη

Προμήθεια	Υλικών

Προμήθεια	Μηχανημάτων

Website www.geomechaniki.gr

Σκοπός Να παρέχουμε τιςs καλύτερεςs υπηρεσίεs και προϊόντα  για τη 
δημιουργία και συντήρηση τουριστικών θερέτρων και χώρων 

αναψυχήςs.

Όραμα Να συνεχίσουμε να είμαστε η εταιρεία με τη μεγαλύτερη 
εξειδίκευση και τεχνογνωσία στο χώρο του καλλωπιστικού 

πρασίνου.

Στοχός Να συνεχίσουμε να παρέχουμε την βέλτιστη εξυπηρέτηση και 
υποστήριξη στουςs συνεργάτεsς που μαςs εμπιστεύονται.

Εταιρικό Προφίλ
Managing Staff

Alkis Panagou
Agricultural Engineer

General Manager

Kostas Soupidis
Geologist

Director of Sales

Stathis Panagou
Agricultural Engineer
Marketing Manager

Nikos Zarikos
Service & Customer Support



4Γεωμηχανική Αθηνών ΕΠΕ| Εξειδικευμένες Λύσεις Landscaping |  Μελέτες - Κατασκευές - Υποστήριξη - Αποκλειστικές Αντιπροσωπείες 

Arabella Golf - Mallorca
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Γήπεδα Golf προσαρμοσμένα
σε ξενοδοχεία!

ΑναβάθμισηΚατασκευή

Μελέτες

Επίβλεψη	Κατασκευής		
Συμβουλευτικός	Ρόλος	-	Γήπεδων	
Golf	-	Γηπέδων	Ποδοσφαίρου		
Γηπέδων	Τέννις	-	Χώρων	Πρασίνου	
Αυτόματου	Ποτίσματος

Αρδευτικές		-	Περιβαλλοντικές	
Οικονομικοτεχνικές	-	Έργων	
Πρασίνου	-	Αυτόματου	Ποτίσματος		
Φυτοτεχνικές	-	Προδιαγραφές

Προϊόντα
Χλοοκοπτικές	Μηχανές	-	Χλοοκοπτικά		
Mηχανήματα	-	Μηχανήματα	
Πρασίνου	-	Μηχανήματα	Συντήρησης		
Αυτοκινητάκια		-	Μηχανήματα	
Καθαρισμού	Παραλίας		
Αυτόματο	Πότισμα

Κεντρικός	Έλεγχος	-	Έλεγχος	μέσω	
WiFi	-	Troubleshooting	-	Επίλυση	
Προβλημάτων	-	Σέρβις	Μηχανημάτων	
Επέκταση	Χώρων	Πρασίνου		
Ενοικιάσεις	Προϊόντων

5

Πάνω από 200 ξενοδοχειακέςs 
μονάδεςs και τουριστικά 

θέρετρα σε όλη την Ελλάδα 
επιλέγουν να απολαμβάνουν 

την υποστήριξη και τιςs 
υπηρεσίεςs μαςs, να αξιοποιούν 

τα προϊόντα άρδευσηςs και 
τα μηχανήματα συντήρησηs 
πρασίνου και εξωτερικών 

χώρων που προμηθεύουμε, 
να χρησιμοποιούν την 
υλικοτεχνική υποδομή 

και την τενχογνωσία μαs, 
για να παρέχουν στουςs 
φιλοξενούμενουςs τουςs 

τουριστικό προϊόν υψηλήs 
ποιότηταςs.ς

Αξιοπιστία

Ξενοδοχειακό Landscaping



Προσέλκυση τουρισμού υψηλών εισοδημάτων

Επιμήκυνση τουριστικής περιόδου

Γήπεδα golf ξενοδοχειακού μεγέθους

''Το επόμενο βήμα στον Τουρισμό με ανάπτυξη των γηπέδων golf.''

Navarino Bay - Practice Green
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-	Κατασκευή
-	Επίβλεψη

	-	Αντιπροσωπείες
-	Επαφές	στο	εξωτερικό
-	Προμηθεια	Υλικών

-	Μελέτες

Σύμβουλος	
κατασκευής
(Μελέτες)
(Επίβλεψη)
(Λύσεις)

(Know-how)

-	Εμπειρία	30	χρόνων	στην	Ελληνική	
αγορά

-	Άριστα	εκπαιδευμένο	προσωπικό	

-	Πτυχίο	για	περιβαλλοντικές	μελέτες	
και	έργα	πρασίνου

-	Τεχνικούς	μηχανικούς	με	ευρεία	γνώση	
του	αντικειμένου	

-	Προσωπικό	που	επανεκπαιδεύεται	
κάθε	χρόνο	στο	εξωτερικό

-	Έμφαση	στην	εξυπηρέτηση	και	
υποστήριξη

-	Χρήση	εξειδικευμένου	λογισμικού	
Autocad,	TORO	Lynx,	Bailoy	Trident,	

Landscape	architect

-	Κορυφαίους	συνεργάτες	στο	εξωτερικό

-	Τα	καλύτερα	προϊόντα	της	αγοράς

-	Σταθερό	και	κινητό	συνεργείο	

•Κρήτη	Golf
•Navarino	Dunes
•Navarino	Bay

	•Dasia	Private	Golf	

•Navarino	Bay
•Navarino	Dunes
•Porto	Karras	Golf

•Crete	Golf
•Glyfada	Golf
•Corfu	Golf
	•Dasia	Golf

Προμηθευτής	

100

Golf
Τουρισμός υψηλών εισοδημάτων 

365 ημέρες το χρόνο.

 7000 γήπεδα γκόλφ	διεθνών	
προδιαγραφών	στην	Ευρώπη.

4,5 εκατομμύρια παίκτες.

 Σουηδία, Ολλανδία	και	Αγγλία 
παραδοσιακοί	τουρίστες	στην	
Ελλάδα	με	τους	υψηλότερους	

αριθμούς	γκολφέρ	στην	Ευρώπη.

3000 ώρες	ετήσια	ηλιοφάνεια	στις	
περισσότερες	περιοχές	της	Ελλάδας.

Ήπιο	κλίμα 365 ημέρες	προσομοιάζει	
το	καλοκαίρι	για	τις	βόρειες	χώρες.

Ένας κόσμος επαγγελματικών 
ευκαιριών κινείται γύρω απο το 

γκόλφ.



Hampden - Scotland National Stadium
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Κατασκευή
Μελέτη
Σχεδίαση

Μηχανήματα
Άρδευση

Αθλητικοί Χώροι
	 Μελέτη,	 κατασκευή,	 διαμόρφωση	 όλων	 των	 αθλητικών	 χώρων	
και	 εγκαταστάσεων.	 Γήπεδα	 ποδοσφαίρου,	 προπονητικά	 κέντρα,	
γήπεδα	 τέννις	 χωμάτινα	 	 (clay)	 	 ή	 με	 χορτάρι,	 γήπεδα	 baseball,	
γήπεδα	 ποδοσφαίρου	 	 7x7	 ή	 5x5.	 Δυνατότητα	 κατασκευής	 με	 διεθνείς	
προδιαγραφές	 με	 ειδικούς	 υβριδικούς	 χλοοτάπητες	 ή	 απλά	 φυσικά	
γήπεδα.

	 Τα	 μηχανήματα	 συντήρησης	 και	 τα	 συστήματα	 αυτόματου	
ποτίσματος	που	προμηθέυουμε	 είναι	 τα	πιο	διαδεδομένα	στο	 χώρο.	Οι	
εταιρίες	 TORO	 και	 Redexim	 συμμετείχαν	 με	 μηχανήματα	 και	 άρδευση	
στο	 παγκόσμιο	 κύπελο	 ποδοσφαίρου	 στη	 Βραζιλία	 ενώ	 οι	 βρετανικές	
κυλινδρικές	 χλοοκοπτικές	 Allett	 είναι	 κλεισμένες	 για	 το	 2018	 στο	
παγκόσμιο	κύπελλο	της	Ρωσίας.

	 Από	το	1988	η	Γεωμηχανική	έχει	συνεργαστεί	με	πάνω	απο	150	
γήπεδα	και	αθλητικούς	χώρους	σε	όλη	 την	Ελλάδα,	με	μεγαλύτερα	 το	
Καραϊσκάκη,	 το	 Καυτατζόγλειο	 στάδιο,	 και	 τα	 αθλητικά	 γήπεδα	 των	
ολυμπιακών	αγώνων	της	Αθήνας	το	2004.



Χλοοκοπτικά 
Μηχανήματα

Αυτόματο
Πότισμα

Μηχανήματα
Συντήρησης
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Solem
Απομακρυσμένος 

έλεγχος αυτόματου 
ποτίσματος

Sitrex
Παρελκόμενα 
Ελκυστήρων

Paige
Καλώδια για χρήση σε 
συστήματα άρδευσης

Spectrum Αισθητήρες

3Μ
Πλαστικά αυτόματου 

ποτίσματος

Campbel 
SC

Μετεωρολογικοί 
σταθμοί

Αντιπροσωπείες
Hayter Χλοοκοπτικές μηχανές

Berhardt/
SIP

Τροχιστικά 
χλοοκοπτικών 

μαχαιριών

Rigby 
Taylor

Λιπάσματα - Χημικές 
λύσεις συντήρησης 

πρασίνου

DLF 
Seeds

Σπόροι χλοοτάπητα 
και καλλωπιστικου 

πρασίνου

Lambert
Τύρφη για κατασκευή 

γηπέδων

Jacklin 
Seed

Σπόροι χλοοτάπητα

Grundfos
Αντλητικά 

συγκροτήματα

Bailoy Συστήματα άρδευσης

Underhill
Εξαρτήματα - 

περιφερεικά αυτόματου 
ποτίσματος

Blazing 
Εξαρτήματα αυτόματου 

ποτίσματος

Dura
Πλαστικά αυτόματου 

ποτίσματος

Watchdog
Μετεωρολογικοί 

σταθμοί

Aquamaster Αεριστήρες λιμνών

The Toro 
Company

Χλοοκοπτικά 
μηχανήματα & 

αυτόματο πότισμα

Allett Χλοοκοπτικές μηχανές

Redexim
Μηχανήματα 

συντήρησης έργων 
πρασίνου

DR
Μηχανήματα 

αγροτικών εργασίων 
(χορτοκοπτικά κλπ)

 Η Γεωμηχανική είναι εμπορική εταιρεία που 
αντιπροσωπέυει αποκλειστικά, διακινεί και υποστηρίζει όλα 
τα προϊόντα σχετικά με την κατασκευή και τη συντήρηση 
καλλωπιστικού πρασίνου και παρέχει ολοκληρωμένο πακέτο για 
ένα ιδανικό αποτέλεσμα στο Landscaping πάνω στο τρίπτυχο: 
Μηχανήματα - Άρδευση - Χλοοτάπητας. 
  
	 Αντιπροσωπεύουμε	 τις	 πιο	 γνωστές	 μάρκες	 στο	 χώρου	
της	κατασκευής	και	συντήρησης	έργων	καλλωπιστικού	πρασίνου.	
Κύρια		αντιπροσωπεία,	η	αμερικάνικη	εταιρεία	TORO	που	παρέχει	
αυτόματο	πότισμα	και	 μηχανήματα	μεγάλων	 έργων	πρασίνου	με	
έμφαση	στα	γήπεδα	γκόλφ.	Όλες	οι	υπόλοιπες	μάρκες	καλύπτουν	
το	 φάσμα	 των	 προϊόντων	 που	 μπορεί	 να	 χρειαστούν	 για	 κάθε	
σχετική	χρήση.
 
 Η τεχνική υποστήριξη για τα προϊόντα μάς είναι άμεσα 
διαθέσιμη καθώς διατηρούμε σταθερό συνεργείο αλλά και κινητό, 
που καλύπτει όλη την Ελλάδα και η προμήθεια ανταλλακτικών είναι 
η πιο έγκαιρη στην Ελληνική αγορά καθώς υπάρχει δυνατότητα 
παράδοσης ανταλλακτικών μέσα σε δύο ημέρες. 

GRUNDFOS
GOLF

Εμπορική Δραστηριότητα
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