
 
 
 
 
 
 
 

ΠΡΟΥΙΛ 
 

 Μηχανικόσ με αποδεδειγμϋνη εμπειρύα ςτην καταςκευό την λειτουργύα και 
ςυντόρηςη των Ηλεκτρο-Μηχανολογικών εγκαταςτϊςεων των Ξενοδοχειακών 
μονϊδων του ομύλου Δαςκαλαντωνϊκη (Grecotel & Classical Hotels), επι ςειρϊ 
δεκαοκτώ ετών.      

 Εργϊςθηκα ωσ επιβλϋπων μηχανικόσ - εργοταξιϊρχησ των Η-Μ καταςκευών ςε 
πολλϋσ ανεγϋρςεισ και ανακαινύςεισ Ξενοδοχειακών ςυγκροτημϊτων με αυςτηρϊ 
χρονοδιαγρϊμματα. 

 Διατϋλεςα προώςτϊμενοσ τεχνικού τμόματοσ ςυντόρηςησ ςτα επτϊ Ξενοδοχεύα τησ 
Αθόνασ, ςυνολικού αριθμού κλινών 1.920. 

 Ανϋλαβα την ςύνταξη προώπολογιςμών εργων καταςκευόσ-ςυντόρηςησ, αλλϊ και 
των ςυμβολαύων ςυντόρηςησ, κατϊ τισ περιόδουσ που εργϊςθηκα ωσ υπεύθυνοσ 
του τμόματοσ προμηθειών του Ομύλου. 

 Σην περύοδο 2005 εωσ 2006 ωσ Επικεφαλόσ του Ηλεκτρομηχανολογικού τμόματοσ 
ανϋλαβα το τμόμα προμηθειών του Ομύλου, την παρακολούθηςη δύο νϋων 
εργων, και τον ελεγχο των τμημϊτων ςυντόρηςησ και των τριϊντα Ξενοδοχεύων.  

 

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΣΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ  
 
[1993 – 2010] GRECOTEL & DASKALANTONAKIS HOTELS CO. (TUI GROUP) 
 

 [1993 – 1994]  RITHYMNA BEACH (Κρότη / 5* / 1.200 κλινών) 
Βαςικό εκπαύδευςη ςτο τμόμα ςυντόρηςησ με αντικεύμενο την ανακαύνιςη και 
την ςυντόρηςη του ςυγκροτόματοσ την χειμερινό περύοδο, και την λειτουργύα 
αυτού κατϊ την θερινό. 

 [1995 – 1996]  MYKONOS BLU (5* / 260 κλινών) 
Επιβλϋπων Μηχανικόσ – Εργοταξιϊρχησ Ηλεκτρομηχανολογικών 

 [1997 – 1999]  ATHENS ACROPOL και OMONIA GRAND (4* / 340+240 κλινών) 
Επιβλϋπων Μηχανικόσ  

 [2001 – 2002]   KOS IMPERIAL THALASSO (5* / 1.000 κλινών) 
Επιβλϋπων Μηχανικόσ – Εργοταξιϊρχησ Ηλεκτρομηχανολογικών 

 [2002 – 2004]   CAPE SOUNIO (5* / 320 κλινών) 
Επιβλϋπων Μηχανικόσ – Εργοταξιϊρχησ Ηλεκτρομηχανολογικών 

 [2003 – 2004]   ATHENS IMPERIAL (5* / 540 κλινών) 
Επιβλϋπων Μηχανικόσ – Εργοταξιϊρχησ Ηλεκτρομηχανολογικών 

 [2004 – 2005]   Κεντρικϊ Γραφεύα Αθόνασ 
Επικεφαλόσ των Σεχνικών υπηρεςιών ςτισ επτϊ ξενοδοχειακϋσ μονϊδεσ των 
Αθηνών ητοι:  King George 5* _ 240 κλινών/ Athens Imperial 5* / Cape Sounio 5* 
Athens Acropol 4* / Omonia Grand Hotel 4* / Athena Grand Hotel 4* _160 κλύνεσ  
Vouliagmeni Suites 4* _80 κλύνεσ /  ύνολο κλινών: 1.920 

 Νικόλαοσ Παπαδάκησ 
 

 
 

 



 [2005 – 2007]   Κεντρικϊ Γραφεύα Αθόνασ 
Επικεφαλόσ του Ηλεκτρομηχανολογικού τμόματοσ, του τμόματοσ εργων 
ανϊπτυξησ, του ηγετικού ξενοδοχειακού ομύλου ςτην Ελλϊδα, λόγω των 30 
ξενοδοχεύων, των 5.000 εργαζομϋνων, κϊνοντασ το 2004 ενα ςυνολικό ετόςιο 
κύκλο εργαςιών πϊνω απο 100 εκατομμύρια ευρώ. 
Ανϋλαβα το τμόμα προμηθειών του ομύλου, την διαχεύριςη για την καταςκευό 
δύο νϋων εργων, την ανακαύνιςη και ςυντόρηςη των ξενοδοχεύων. 
Οργϊνωςα την επιλογό του ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλιςμού βϊςει τεχνικών 
προδιαγραφών και ςυμφωνιών με τισ εταιρύεσ. Επύςησ ςυντόνιζα την προμόθεια, 
την παρϊδοςη ςτην περιοχό, και την εγκατϊςταςη. 

 [2008 – 2010]   ΑΣΗΡ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΤΠΟΛΗ (5* / 212 κλινών) 
              Επιβλϋπων Μηχανικόσ – Εργοταξιϊρχησ Ηλεκτρομηχανολογικών 

 
[2012 – ςήμερα]  TRITOXO PROJECT MANAGMENT  
 

Τπεύθυνοσ του Ηλεκτρομηχανολογικού Σμόματοσ με δρϊςη την ενεργειακό 
αναβϊθμιςη κτιρύων για εξοικονόμηςη ενϋργειασ. 
ύνταξη τεχνικών εκθϋςεων, μελετών, προςφορών, ανϊληψη επύβλεψησ 
ανακαινύςεων και καταςκευών, ανϊληψη ςυντηρόςεων εξοπλιςμών μϋςω 
ςυμβολαύων. 
Εργα:  

 υνεργαςύα με την Ευρωπαώκό Πύςτη Α.Ε.Γ.Α για την ενεργειακό αναβϊθμιςη του 
κλιματιςμού, του 6-οροφου κτιρύου επι τησ οδού Κηφιςύασ 274. Αντικατϊςταςη 
του ενεργοβόρου υπϊρχοντοσ ςυςτόματοσ, με νϋο, ςτηριζόμενο ςε 14 ςυςτόματα 
τύπου DAIKIN VRV IV. 

 Εργα μικρόσ κλύμακασ ςε πολυκατοικύεσ, μεζονϋτεσ, οπωσ κεντρικϊ ηλιακϊ 
ςυςτόματα κ.α  
 

ΜΟΡΥΩΗ 
 

Ηλεκτρολόγοσ Μηχανικόσ Ε.Μ.Π 
 

ΕΜΙΝΑΡΙΑ 
 

 WILO Αντλύεσ 
6-10/11/2005: Πρόςκληςη και επύςκεψη ςτα εργοςτϊςια τησ SPIROTECH ςτην 
Ολλανδύα και WILO A.G ςτην Γερμανύα. 
6οσ-11οσ/2013: Δϋκα Σεχνικϊ εμινϊρια απο την WILO Hellas α.β.ε.ε, με 
θεωρητικό και πρακτικό μϋροσ, ςτουσ κυκλοφορητϋσ και αντλύεσ ςε ςυςτόματα 
κλιματιςμού-θϋρμανςησ, πιεςτικϊ-πυροςβεςτικϊ ςυγκροτόματα, αντλύεσ 
λυμϊτων-γεώτρηςησ κ.α 
 

 FLYGT Αντλύεσ 
25-30/10/2006: Πρόςκληςη και επύςκεψη ςτο εργοςτϊςιο και ςε εργα 
εφαρμογόσ ςτην ουηδύα-τοκχόλμη. 
 

ΓΝΩΗ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΩΝ ΤΠΟΛΟΓΙΣΩΝ 
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