


Η «Λ Δ ΜΗΧΑΝΙΚΗ» δραστηριοποιείται και εξειδικεύεται σε ηλεκτρομηχανολογικές 

εγκαταστάσεις, καλύπτοντας το εύρος των υπηρεσιών που σχετίζονται με την επιστημο-

νική, εμπορική και τεχνική υποστήριξη ενός μικρού η μεγάλου έργου. Αξιοποιώντας 

την ορμή και το όραμα μιας σύγχρονης εταιρείας, στηρίζεται στην πολύχρονη και 

κυρίως ποιοτική εμπειρία των ιδρυτών της, μέσα από την διοικητική και στελεχιακή 

ενασχόλησή τους στις σημαντικότερες εταιρείες του τομέα στην διεθνή αγορά.

Η αποτελεσματική και ανταγωνιστική είσοδος στην δύσκολη αυτή αγορά χωρίς καμία 

έκπτωση στο επίπεδο και την ποιότητα των υπηρεσιών οδήγησε στην υιοθέτηση ενός 

ευέλικτου σχήματος πρότυπης εργασιακής σχέσης με τους συνεργάτες μας, η οποία 

συνδυάζει το αναγκαίο ειδικευμένο ανθρώπινο δυναμικό, με χαμηλά πάγια κόστη και 

την σταθερή υψηλή απόδοση, με ελάχιστους χρόνους αποπεράτωσης.

Η εταιρία

ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις
ποιότητα υπηρεσιών

υψηλή απόδοσηανθρώπινο δυναμικότεχνική υποστήριξη οργάνωση 
εμπειρίαγνώση τεχνολογία



Ανθρώπινο δυναμικό
Η θεμελιώδης αρχή του υψηλού επιπέδου παροχών σε όλους τους τομείς δραστη-

ριοποίησης μας απαιτεί και την ανάλογη υποδομή ανθρώπινου δυναμικού. Η πολύ-

χρονη ενασχόληση των ιδρυτών της Λ Δ ΜΗΧΑΝΙΚΗ στον χώρο των κατασκευών 

τεχνικών έργων παρέχει την πρόσβαση σε αξιόλογες ομάδες εξειδικευμένων μηχα-

νικών και τεχνικών. Η θετική εμπειρία τους από τις συνεργασίες του παρελθόντος και 

οι ικανότητες οργάνωσης και παρακίνησης ομάδων εργασίας από την διοίκηση της 

Λ Δ ΜΗΧΑΝΙΚΗ έχει δημιουργήσει ένα εργασιακό σχήμα με άμεση προτεραιότητα 

στις ανάγκες και αρχές της εταιρείας, ενεργοποιώντας τα κίνητρα της ποιοτικής δη-

μιουργίας ανθρώπων με γνώσεις και μεράκι. Έχοντας την πεποίθηση ότι οι εταιρεί-

ες είναι οι άνθρωποι που τις αποτελούν και όχι αόριστες έννοιες, θεωρούμε ότι η 

Λ Δ ΜΗΧΑΝΙΚΗ δεν έχει εργαζόμενους αλλά συνεργάτες. Η ικανοποίηση των συ-

νεργατών μας και των πελατών μας κατά την εκτέλεση των έργων μας επικυρώνει τις 

επιλογές μας και μας επιτρέπει να θεωρούμε ότι διαθέτουμε το πιο αξιόλογο ανθρώ-

πινο δυναμικό στο χώρο των τεχνικών έργων. 

Η επιθυμία μας να αποτελούμε ένα δυναμικό οργανισμό που διαρκώς εξελίσσεται, 

εφαρμόζοντας τις τελευταίες εξελίξεις της τεχνολογίας και της επιστήμης, ώστε να 

διατηρεί υψηλή ικανότητα ανταγωνισμού, μας επιβάλλει, τόσο την διάθεση όλου του 

αναγκαίου σύγχρονου εξοπλισμού, όσο και τη συνεχή ενημέρωση και εκπαίδευση 

ολόκληρου του συνεργαζόμενου προσωπικού μας. Η νοοτροπία αυτή περνά σταδια-

κά και στη συμπεριφορά κάθε συνεργαζόμενου τεχνικού, αναβαθμίζοντας το επίπεδο 

έργου του και συνεπώς το βαθμό εξυπηρέτησης του πελάτη. Με αυτό τον τρόπο συ-

ντελούμε στην περαιτέρω βελτίωση όχι μόνο των έργων της Λ Δ ΜΗΧΑΝΙΚΗ, αλλά 

διαμορφώνουμε μια νέα αγορά και βασική απαίτηση του πελάτη σε αυτό που ζητά 

και πληρώνει.

Από τις αρχές της δεκαετίας είχε αρχίσει να 

διαφαίνεται η ανάγκη ικανοποίησης του πε-

λάτη σε ένα λιγότερο επιφανειακό επίπεδο 

σε σχέση με τυποποιημένα σενάρια προσέγ-

γισης, απαιτώντας να εξελιχθεί σε μια πιο 

μακροχρόνια σχέση με βάση την εμπιστοσύ-

νη και την προσφορά ποιοτικών υπηρεσιών 

που αξιοποιούσαν σε μεγαλύτερο βαθμό τις 

ιδιότητες του εξοπλισμού. Η κυρίαρχη θέση 

στην αγορά εταιρειών που διαθέτουν ή διέ-

θεταν αυτά τα χαρακτηριστικά έθετε τις αρχές 

και τη σωστή βάση μιας εταιρείας με υγιείς 

φιλοδοξίες και πρόβαλε με τον καλύτερο 

τρόπο τη θέση στην αγορά που επιθυμεί να 

καλύψει η Λ Δ ΜΗΧΑΝΙΚΗ.

Προσπαθώντας να κρατήσουμε αποστάσεις 

από το απρόσωπο των εταιρειών κλίμακας, 

αλλά και την προχειρότητα των προσωπικών 

επιχειρήσεων, στη σημερινή εποχή όπου οι 

ανάγκες των πελατών διαφέρουν σημαντικά 

ανά περίπτωση, στόχος της Λ Δ ΜΗΧΑΝΙΚΗ  

είναι να παρέχει καινοτόμες και αποτελεσματι-

κές υπηρεσίες, με γνώμονα πάντα την ποιότη-

τα, την συνέπεια, την ευθύνη και την αξιοπι-

στία. Βασιζόμενοι στην πολυδιάστατη εμπει-

ρία των συνεργατών μας και την εφαρμοσμέ-

νη γνώση, παρέχουμε συνδυαστικές δυνατό-

τητες σε εναλλακτικά σενάρια εφαρμογών. 

Προτείνουμε νέες τεχνολογίες, αυτοματο-

ποιημένα συστήματα, δίδουμε λύσεις σε 

προβλήματα που αφορούν στον επαγγελμα-

τία και στον ιδιώτη, στοχεύοντας πάντα στην 

καλύτερη εξυπηρέτηση και στην απόλυτη 

ικανοποίηση τους, δίδοντας ταυτόχρονα ιδιαί-

τερη σημασία στη μετά πώληση υπηρεσία.

Ιδιαιτερότητες



Η  Λ Δ ΜΗΧΑΝΙΚΗ σας δίνει πρόσβαση σε ένα 

κόσμο γνώσης γύρω από όλες τις τελευταίες τε-

χνολογικές εξελίξεις που αφορούν στο σύνολο των 

κτιριακών εγκαταστάσεων, παρέχοντας σας ποιοτι-

κές υπηρεσίες και λύσεις σε όλο το φάσμα Οικια-

κών, Επαγγελματικών και Βιομηχανικών εφαρμο-

γών όπως:

• Μικρές και Μεγάλες Κατοικίες

• Κτίρια Γραφείων

• Επαγγελματικούς Χώρους

• Χώρους Παραγωγής

• Εμπορικά Κέντρα

• Δημόσια Κτίρια

• Νοσοκομεία

• Μουσεία

• Εστιατόρια

• Κέντρα Διασκέδασης

• Συνεδριακά Κέντρα

• Ξενοδοχεία & Spa

• Computer & Control Rooms

Για την Λ Δ ΜΗΧΑΝΙΚΗ  κάθε εγκατάσταση  εξαρτάται από μια σειρά παραμέτρων,  ο 

συνδυασμός των οποίων την διαμορφώνει σε ένα μοναδικό έργο, που οφείλει να αντι-

μετωπίζεται με διαφορετικό τρόπο και φιλοσοφία. Με την αρχή αυτή να αποτελεί για 

εμάς βασικό χαρακτηριστικό, ένα ευρύ φάσμα πελατών μας, τόσο στον ιδιωτικό, όσο 

και στον δημόσιο τομέα, μας αναγνωρίζει ως την τεχνική εταιρεία που πρωταγωνιστεί σε 

εξειδικευμένες εφαρμογές. Αξιοποιώντας με τον καλύτερο τρόπο το πάθος μας για την 

τεχνολογία προς όφελος του πελάτη και του περιβάλλοντος, διατηρούμε ένα ευχάριστο 

εργασιακό κλίμα, βασισμένο σε ανθρώπινες σχέσεις. Οι πελάτες μας είναι η καλύτερη 

διαφήμιση ότι εγγυούμαστε ότι οι άλλοι υπόσχονται.

Η Λ Δ ΜΗΧΑΝΙΚΗ διαθέτει τα προϊόντα της και τις υπηρεσίες της με κάθετη οργάνω-

ση, προσφέροντας αρχική εκτίμηση, μελέτη, διαχείριση, κατασκευή και συντήρηση έρ-

γου. Ο πελάτης έχει στη διάθεση του προτάσεις για όλες τις φάσεις του έργου, που είτε 

μπορούν να εφαρμοστούν, είτε μπορούν να αποτελέσουν το μέτρο σύγκρισης με τον 

ανταγωνισμό. Στόχος μας είναι η ξεκάθαρη ενημέρωση του πελάτη μας σε τεχνικό και 

οικονομικό επίπεδο για τις λεπτομέρειες του έργου, ώστε να έχει τις απαραίτητες πλη-

ροφορίες για μια σωστή απόφαση.  

Η αρχική εκτίμηση, τόσο των αναγκών και επιθυμιών του πελάτη, όσο και των βασικών 

παραμέτρων και δυνατοτήτων εφαρμογής του έργου γίνεται με ταυτόχρονη ανάλυση ολο-

κληρωμένων έργων σε λειτουργία. Στη φάση αυτή ο πελάτης αναγνωρίζει σε ρεαλιστικά 

επίπεδα το μέγεθος και τις ιδιαιτερότητες του έργου πάντα με οικονομοτεχνικά κριτήρια 

και καθορίζεται η λύση που θα ακολουθηθεί στην επόμενη φάση της λεπτομερούς μελέ-

της εφαρμογής. Κατά την εκπόνηση από την εταιρεία μας πλήρους μελέτης οικοδομικής 

άδειας, ηλεκτρομηχανολογικής μελέτης εφαρμογής ή οικονομοτεχνικής μελέτης σκοπι-

μότητας, η συνδυαστική συνεργασία με τους αρχιτέκτονες και διακοσμητές συνεργάτες 

αρχική εκτίμηση, μελέτη, διαχείριση, κατασκευή και συντήρηση έργου

εγγυώμαστε ότι οι άλλοι υπόσχονται
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μας εγγυάται την πλήρη αφομοίωση και λειτουργικότητα των εγκαταστάσεων στο κτίσμα. 

Με σκοπό την βελτιστοποίηση του αποτελέσματος και την προσέγγιση των ξεχωριστών 

αρχικών προτάσεων, της αρχιτεκτονικής και της ηλεκτρομηχανολογικής, σε μία ενιαία, 

ακολουθούμε την μέθοδο της επαναληπτικής σχεδίασης. Αυτή η χρονοβόρα και υψηλού 

κόστους διαδικασία είναι σημαντικός ανασταλτικός παράγοντας σε μικρής και μεσαίας 

κλίμακας έργα και αποφεύγεται από τον ανταγωνισμό. Η μη εφαρμογή της ωστόσο δημι-

ουργεί σημαντικά προβλήματα στην κατασκευή, μεταφέροντας ουσιαστικά το κόστος, 

επηρεάζοντας τελικά δυσμενώς τα αποτελέσματα και σε αρχιτεκτονικό και σε μηχανολο-

γικό επίπεδο. Έχοντας κατανοήσει στην πράξη η Λ Δ ΜΗΧΑΝΙΚΗ αυτές τις συνέπειες και 

υιοθετώντας μηχανισμούς εφαρμογής μεγάλων έργων καθολικά, έχει επενδύσει στην 

παροχή ολοκληρωμένων λύσεων, τόσο για τον επαγγελματικό, όσο και για τον  προσω-

πικό σας χώρο, πάντα με γνώμονα τη λειτουργικότητα και την υψηλή αισθητική.

Η μεθοδικότητα και η τεχνολογική υπεροχή της Λ Δ ΜΗΧΑΝΙΚΗ της δίνει την δυνατό-

τητα της παροχής υπηρεσιών τεχνικού σύμβουλου, επίβλεψης και διαχείρισης – διοί-

κησης εργασιών για λογαριασμό του κυρίου ενός έργου. Με σκοπό την διεξαγωγή των 

εργασιών με το μέγιστο όφελος, τόσο για τον ιδιοκτήτη, όσο και για τον κατασκευαστή, 

οι υπηρεσίες δεν περιορίζονται σε τυπικό έλεγχο της ανάδοχης τεχνικής εταιρείας, 

αλλά επεκτείνονται σε επίπεδο καθοδήγησης σε πολύπλοκα ηλεκτρομηχανολογικά τε-

χνικά έργα. Ένας σημαντικός αριθμός συνεργατών μας κυρίως στην επαρχία εκμεταλ-

λεύεται τη γνώση της Λ Δ ΜΗΧΑΝΙΚΗ, εκτελώντας και παραδίδοντας σε λειτουργία μι-

κρά και μεγάλα έργα με τη σιγουριά που διέπει έναν ολοκληρωμένο κατασκευαστή.

Η κατασκευή αποτελεί μια από τις σημαντικότερες δραστηριότητες της Λ Δ ΜΗΧΑΝΙ-

ΚΗ, αξιοποιώντας την εξειδίκευση των συνεργείων μας και την επάνδρωσή τους από 

αδειούχους με πολύχρονη πείρα στο πεδίο εργασίας τους. Όλα τα συνεργεία μας επι-

αρχική εκτίμηση, μελέτη, διαχείριση, κατασκευή και συντήρηση έργου

πρωταγωνιστεί σε εξειδικευμένες εφαρμογές

μεθοδολογία σχεδιασμού και οργάνωση κατασκευής

βλέπονται από μηχανικούς κατά την διάρκεια των 

εργασιών. Τα υλικά που χρησιμοποιούμε στην κα-

τασκευή προέρχονται από πιστοποιημένους προμη-

θευτές και ελέγχονται από εμάς σχολαστικά για την 

τήρηση των προδιαγραφών του έργου. Μεγάλης 

σημασίας θέμα αποτελεί η σχολαστική διατήρηση 

της ασφάλειας και της υγιεινής στο εργοτάξιο, ενώ 

πρωταρχικό ρόλο έχει η ακολουθία του χρονοδια-

γράμματος του έργου, τόσο στο σύνολο του, όσο 

και στις επιμέρους φάσεις του. Η επιτυχής και 

εμπρόθεσμη διεξαγωγή έργων με εξαιρετικά μι-

κρούς χρόνους αποπεράτωσης αποτέλεσε μια από 

τις πρώτες προκλήσεις της εταιρείας, ακολουθώ-

ντας αυστηρά αλληλουχίες προαπαιτούμενων εργα-

σιών, ιδίως σε περιόδους διακοπών, αργιών και 

απεργιών. Η ευελιξία κατά την εφαρμογή της μελέ-

της και κυρίως η πολύχρονη γνωστική ενασχόληση 

στον τομέα απλοποιεί τα προβλήματα που προκύ-

πτουν κατά την κατασκευή, τα οποία στη φάση της 

μελέτης δεν είναι αντιληπτά. Με αυτό τον τρόπο 

εναλλακτικά σενάρια είναι πάντα διαθέσιμα χωρίς 

να αλλοιώνεται η βασική φιλοσοφία της μελέτης σε 

έναν εκτεταμένο αριθμό τομέων των ηλεκτρομηχα-

νολογικών έργων όπως:
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• ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ

• ΘΕΡΜΑΝΣΗ

• ΕΞΑΕΡΙΣΜΟΣ

• ΗΛΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ

• ΓΕΩΘΕΡΜΙΑ

• ΑΝΑΚΤΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

• ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ

• ΥΓΡΑΕΡΙΟ

• ΥΔΡΕΥΣΗ

• ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΝΕΡΟΥ

• ΑΝΤΛΗΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ

• ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ

• ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΛΥΜΑΤΩΝ

• ΔΙΚΤΥΑ ΟΜΒΡΙΩΝ

• ΠΙΣΙΝΕΣ

• ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΙΚΑ

• ΠΥΡΟΣΒΕΣΗ

• ΠΕΠΙΕΣΜΕΝΟΣ ΑΕΡΑΣ

• ΔΙΑΝΟΜΗ ΑΕΡΙΩΝ

• ΑΝΥΨΩΤΙΚΑ - ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΕΣ 

• ΨΥΚΤΙΚΟΙ  ΘΑΛΑΜΟΙ

• ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΝΕΡΟΥ 

• ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ

• ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΣ

• ΗΛΕΚΤΡΟΠΑΡΑΓΩΓΑ ΖΕΥΓΗ

• U.P.S.

• ΥΠΟΣΤΑΘΜΟΙ Μ.Τ

• ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΙ

• P.L.C.

• INSTABUS EIB-KNX

• B.M.S.

• ΔΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ 

• COMPUTER ROOMS

• ΔΟΜΗΜΕΝΗ ΚΑΛΩΔΙΩΣΗ

• ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ

• ΗΧΟΣ – TV

• ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ

• ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

• ACCESS CONTROL

• ΠΥΡΑΝΙΧΝΕΥΣΗ

• ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΑ  ΕΡΓΑ 

εξειδικευμένα συνεργεία
παράδοση - δοκιμή της εγκατάστασης σε πλήρη λειτουργία

λειτουργικότητα και υψηλή αισθητική

Η μεθοδολογία σχεδιασμού και η οργάνωση της κατασκευής πρακτικά όλου του εύρους 

των κτιριακών ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων μας δίνει την δυνατότητα να 

αναλαμβάνουμε υπεύθυνα την εκτέλεση πολύπλοκων έργων με υποχρέωση παράδοσης 

- δοκιμής σε πλήρη λειτουργία στον πελάτη. Κατά την παράδοση εκπαιδεύουμε τον 

πελάτη στην σωστή λειτουργία της εγκατάστασης και συντάσσουμε πρόγραμμα συντήρη-

σης. Με την ολοκλήρωση κάθε κατασκευής η Λ Δ ΜΗΧΑΝΙΚΗ εξασφαλίζει για τις 

εγκαταστάσεις και τους χρήστες:

• Συνθήκες άνεσης και αυξημένη παραγωγικότητα

• Διασφάλιση ποιότητας και ασφάλειας

• Μακροχρόνια και απρόσκοπτη λειτουργία των εγκαταστάσεων

• Οικονομική και οικολογική λειτουργία των συστημάτων

Δίνοντας ιδιαίτερη σημασία στις παροχές προς τους πελάτες μας μετά την πώληση και 

αυξάνοντας την αξία των συστημάτων που διαθέτουμε, μια ολοκληρωμένη υπηρεσία 

συντήρησης και τεχνικής υποστήριξης από εξειδικευμένα έμπειρα συνεργεία με υψηλά 

επίπεδα εξυπηρέτησης είναι σε ετοιμότητα για την αντιμετώπιση κάθε είδους βλαβών και 

δυσλειτουργιών. Έχοντας εξασφαλίσει την άμεση διαθεσιμότητα των ανταλλακτικών όλων 

των προϊόντων που προτείνουμε ή διαθέτουμε στην αγορά, διασφαλίζουμε την ελάχιστη 

δυνατή χρονική επιβάρυνση επισκευών σε πλήρως ανταγωνιστικό κόστος και εγγυημένο 

αποτέλεσμα. Γενικά και εξειδικευμένα συμβόλαια συντήρησης επεκτείνουν τις μετά την 

πώληση υπηρεσίες μας, εξασφαλίζοντας την απρόσκοπτη και μακροχρόνια λειτουργία των 

συστημάτων, περιορίζοντας το συνολικό κόστος συντήρησης και επισκευών σε πάγια 

προϋπολογιζόμενα ποσά. Προγράμματα που υιοθετούν τους κινδύνους βλαβών, ανεξαρ-

τήτως δυσκολίας και συχνότητας, εγγυούνται την σταθερότητα του κόστους και το προφα-

νές συμφέρον της Λ Δ ΜΗΧΑΝΙΚΗ για ποιοτική και αποτελεσματική συντήρηση. Αναλό-

γως των υπηρεσιών και του χρόνου ανταπόκρισης, τα συμβόλαια συντήρησης μπορούν να 

προσαρμοστούν σε κάθε προϋπολογισμό και να εξαλείψουν χρονοβόρες υποχρεώσεις 

και εκκρεμότητες του ιδιώτη ή της επιχείρησης, που απαιτούν τα σύγχρονα ηλεκτρομηχα-

νολογικά συστήματα για την εύρυθμη λειτουργία τους.    

πλήρως ανταγωνιστικό κόστος



Η Λ Δ ΜΗΧΑΝΙΚΗ γνωρίζει την διεθνή αγορά του τομέα της, αξιοποιώντας την 

εμπειρία των στελεχών της μέσα από εμπορικές και βιομηχανικές εταιρείες του χώρου 

που πρωταγωνιστούν στην παγκόσμια και ελληνική αγορά. Οι διαπροσωπικές σχέσεις 

της σε διεθνές επίπεδο με κατασκευαστικούς οίκους ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλι-

σμού της έδωσαν από την ίδρυσή της την δυνατότητα χρήσης υψηλού επιπέδου προϊό-

ντων σε άκρως ανταγωνιστικές τιμές. Ωστόσο σε όλη την διάρκεια λειτουργίας της, η Λ 

Δ ΜΗΧΑΝΙΚΗ παρέχει στους πελάτες της υπηρεσίες, διατηρώντας απόλυτη ανεξαρτη-

σία από τα εμπορικά συμφέροντα κατασκευαστών υλικών και εξοπλισμού, διασφαλίζο-

ντας έτσι πλήρως τα συμφέροντα των πελατών της.

Σκοπός της Λ Δ ΜΗΧΑΝΙΚΗ αποτελεί η διάθεση πλήρους σειράς ηλεκτρομηχανολο-

γικών προϊόντων σε εναλλακτικά σενάρια διαθεσιμότητας και κόστους, ώστε να 

εξασφαλίζεται η απαιτούμενη ευελιξία στην προσφορά και εκτέλεση έργων. Οι ιδιομορ-

φίες του εκάστοτε έργου, η καταλληλότητα του εξοπλισμού, ο προϋπολογισμός και ο 

χρόνος αποπεράτωσης, είναι οι παράγοντες που καθορίζουν τα προϊόντα που θα 

χρησιμοποιηθούν. Με αυτό τον τρόπο ο πελάτης της Λ Δ ΜΗΧΑΝΙΚΗ είναι βέβαιος ότι 

το σύστημα που του έχει προταθεί είναι το καταλληλότερο για την εκτέλεση του έργου 

του και όχι το πλησιέστερο σε σχέση με αυτά που μπορεί να προτείνουν οι περισσότε-

ρες  τεχνικές εταιρείες με την περιορισμένη πρόσβαση προς μεμονωμένους κατασκευ-

αστικούς οίκους. Το μεγαλύτερο ωστόσο πλεονέκτημα της Λ Δ ΜΗΧΑΝΙΚΗ δεν είναι 

η πληθώρα προϊόντων και λύσεων που μπορεί να προτείνει για την διεξαγωγή ενός 

έργου, αλλά η γνώση και εμπειρία που κατέχει για την εκτέλεση συνθέσεων και συνδυ-

ασμών αυτών των προϊόντων, που συντελούν στην δημιουργία ολοκληρωμένων συστη-

μάτων με μέγιστη χρηστικότητα και απόδοση στο μικρότερο δυνατό κόστος κτήσης και 

χρήσης και χρόνο αποπεράτωσης. 

Οίκοι
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Η Λ Δ ΜΗΧΑΝΙΚΗ ιδρύθηκε σε μια κρίσιμη εποχή της διεθνούς αγοράς, όπου τα βασικό 

χαρακτηριστικό των επιχειρήσεων είναι η αναζήτηση του κέρδους μέσα από διαδικασίες 

άμεσης μείωσης του κόστους και αποπροσανατολισμού του πελάτη. Τα μεγέθη των εταιρει-

ών δεν μειώθηκαν, μειώθηκε ωστόσο η διάθεση ποιοτικών προϊόντων με την δικαιολογία 

της βιομηχανοποίησης τους και κυρίως η προσφορά ποιοτικών υπηρεσιών, μέσα από την 

χαμηλή επένδυση σε εκπαίδευση και την κατακόρυφη αύξηση των ατομικών στόχων του 

προσωπικού. Ταυτόχρονα, η χρήση γνωστών ονομάτων και κλισέ στο χώρο της διαφήμισης 

και του marketing, σε συνδυασμό με την ταχύτατη ανάπτυξη της τεχνολογίας, δίνουν ευκαι-

ρίες εκμετάλλευσης της αδυναμίας του ανειδίκευτου πελάτη να παρακολουθήσει τις εξελί-

ξεις. Σε αυτή την αγορά της αναζήτησης του μέγιστου αποτελέσματος κέρδους με την ελά-

χιστη προσπάθεια έργου, η Λ Δ ΜΗΧΑΝΙΚΗ έχει αποφασίσει να προσφέρει το μέγιστο απο-

τέλεσμα έργου με την μέγιστη προσπάθεια ικανοποίησης του πελάτη της. Βασικά της εργα-

λεία είναι η γνώση, η εμπειρία, η οργάνωση και κυρίως η διάθεση για δημιουργία αξιών.

Μέλλον


