
ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 

Απασχολούμενο προσωπικό

ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ: ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ

 Αριθμός υπαλλήλων Επίπεδο εκπαίδευσης Κλάδος/ειδικότητα

1 ΠΕ ΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ / ΝΟΜΙΚΟΣ

1 ΠΕ ΤΑΜΕΙΟ / ΓΥΜΝΑΣΤΗΣ

2 ΠΕ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ ΔΗΜΟΥ / ΓΥΜΝΑΣΤΗΣ

1 ΔΕ

3 ΔΕ

1 ΔΕ

Ανάγκες κατάρτισης προσωπικού

ΤΑΜΕΙΟ / ΓΥΜΝΑΣΤΗΣ (1)                            ΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ / 
ΝΟΜΙΚΟΣ (1)

Καταλληλόλητα, επάρκεια

Το προσωπικό που απασχολείται στην υπηρεσία δεν αντιστοιχεί στις απαιτήσεις της υπηρεσίας. Η κεντρική διοίκηση της εταιρίας 
μπορεί να χαρακτηριστεί ως έντονα υποστελεχωμένη και αρκετά μακριά από τις πραγματικές της ανάγκες προκειμένου να μπορεί να 
λειτουργεί επαρκώς και να ανταποκρίνεται στις υποχρεώσεις της. Κρίνεται απαραίτητη η στελέχωση της υπηρεσίας με τουλάχιστον 
επιπλέον έξι άτομα άμεσα (Γραμματέας, Νομικός Σύμβουλος, Λογιστής ή Βοηθός Λογιστή, Καθαρίστρια, Μηχανικός, Τεχνικός). Η 
γραμματειακή υποστήριξη του τμήματος γίνετε σήμερα από ένα άτομο που δεν ανήκει επίσημα στον οργανισμό και από ένα άτομο 
4ωρης απασχόλησης που έχει προσληφθεί με το πρόγραμμα ΑΜΕΑ. Επίσης με το ίδιο πρόγραμμα έχουν προσληφθεί άλλα 2 άτομα 
τα οποία εργάζονται αποσπασμένα το ένα ως φύλακας στο υπόγειο parking της Γ.Ζωγράφου 21 και το άλλο στο υποκατάστημα της 
Μόσχου. Υπάγονται επίσης στον οργανισμό και 2 άτομα με ειδικότητα γυμναστές που απασχολούνται στο γυμναστήριο του Δήμου. 
Να διευκρινιστεί ότι η ανάγκη πρόσληψης ενός Μηχανικού έστω και με την μορφή σύμβασης έργου ορισμένου χρόνου απαιτείται 
προκειμένου να επιβλέπει και να συντονίζει το σύνολο των εργασιών που πρόκειται να γίνουν στο σύνολο των εγκαταστάσεων μας 
το επόμενο διάστημα. Επίσης η ύπαρξη μόνιμου προσωπικού για την καθαριότητα των χώρων parking (υπαίθριων και υπόγειων) 
είναι καθοριστική.

Δεν ασκείται συστηματική πολιτική επιμόρφωσης του προσωπικού. Άμεσες ανάγκες εντοπίζονται στον τομέα της πληροφορικής 
(όπως βασικές αρχές λειτουργίας των Office  του Internet κλπ.) για το σύνολο των υπαλλήλων του διοικητικού τομέα με την έκδοση 
αντίστοιχου τίτλου πιστοποίησης για τον καθένα από αυτούς. Εκπαίδευση τουλάχιστον 2 ατόμων στην χρήση του "ΔΙΑΥΓΕΙΑ". 
Εκπαίδευση ενός ατόμου (ταμίας) σε θέματα βασικής ταμειακής λειτουργίας και βασικής λογιστικής. Εκπαίδευση ενός ατόμου σε 
θέματα "ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ" για το σύνολο των χώρων που διαθέτει ο οργανισμός. Εκπαίδευση του συνόλου των διοικητικών 
υπαλλήλων σε βασικά θέματα λειτουργίας και αρμοδιοτήτων των ΝΠΙΔ των ΟΤΑ.



Κτίρια & εξοπλισμός

α/α Περιγραφή

1 174,5 Ενιαίος χώρος που στεγάζετε στο κτήριο ΝΠΔΔ του Δήμου Ζωγράφου.

Παρατηρήσεις Προβλήματα

Ανάγκες σε Η/Μ εξοπλισμό

α/α Είδος Περιγραφή
1
2
3
4

Παρατηρήσεις Προβλήματα

Υπάρχει πλήρη επάρκεια σε Η/Μ εξοπλισμό.

Συντήρηση υποδομής και εξοπλισμού

α/α Είδος Περιγραφή

ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ

1 Η/Υ (1) χαμηλών δυνατοτήτων

2 Τηλέφωνο (1) PANASONIC KX-T7730

3 Τηλέφωνο (Ασύρματο) (1) PANASONIC KX-TG1311GR

ΓΡΑΦΕΙΟ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ

1 Η/Υ (1) καλών δυνατοτήτων 

2 Εκτυπωτής (1) LASERJET P1102W

3 Τηλέφωνο (Ασύρματο) (1) PHILIPS

4 Τηλέφωνο (1) PANASONIC KX-T7730

5 FAX (1) SAMSUNG

ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ

1 Η/Υ (2) καλών δυνατοτήτων 

2 Εκτυπωτής (1) LΕΧΜΑRΚ Ε232

Επιφάνεια (τ.μ.)

Απαιτείται αποθηκευτικός χώρος για την τήρηση του αρχείου της εταιρίας καθώς και για την αποθήκευση υλικών τροφοδοσίας που 
αφορούν τις δραστηριότητες της (υλικά καθαρισμού, χαρτικά, προμήθειες κλπ.). Απαιτείται η διαμόρφωση χώρου για την 
στελέχωση του τμήματος λογιστηρίου. Απαιτείται η διαμόρφωση χώρου με διττή λειτουργία τόσο για την διενέργεια των 
Διοικητικών Συμβουλίων της εταιρίας όσο και για την δυνατότητα φιλοξενίας των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για 
προκαθορισμένες εργασίες (χώρος δουλειάς).

Διαθέτουμε ένα σύγχρονο φωτοτυπικό μηχάνημα XEROX - WORK Centre 5325 αρκετά σύγχρονο και με ετήσιο συμβόλαιο 
συνεργασίας με την εταιρία XEROX που αφορά την συνεχή συντήρηση και αναβάθμισή του.

Υφιστάμενα συστήματα Πληροφορικής & 
Επικοινωνιών και προβλήματα



3 Εκτυπωτής (1) HP LASERJET P1102

4 Τηλέφωνο (1) PANASONIC KX-T7730

5 Τηλέφωνο (1) XTREME EUROPA

6 Λογιστικό Λογισμικό (1) Θέση εργασίας

TAMEIO

1 Η/Υ (1) χαμηλών δυνατοτήτων 

2 Εκτυπωτής (1) HP DESKJET D-4260

3 Τηλέφωνο (1) IQ DT850 CID

ΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

1 Τηλέφωνο (Ασύρματο) (1) PANASONIC KX-TG1311GR

2 FAX (1) PHILIPS

Παρατηρήσεις Προβλήματα

α/α Είδος Περιγραφή

1 Η/Υ (2-3) νέας τεχνολογίας

2 Εκτυπωτής

3 Εκτυπωτής

4 (3) Γραμμές επιπλέον

5 Λογιστικό Λογισμικό (1) Θέση εργασίας επιπλέον

6

7 (7) σταθμοί

8 (7) σταθμοί

Υφιστάμενα συστήματα Πληροφορικής & 
Επικοινωνιών και προβλήματα

Οι περισσότερες μονάδες που διαθέτουμε λειτουργούν αυτόνομα (μονάδα, προγράμματα και εξοπλισμός (π.χ. εκτυπωτής)). Δεν 
διαθέτουμε αυθεντικά λειτουργικά προγράμματα, θωράκιση των προγραμμάτων μας με σύγχρονα συστήματα προστασίας,  
αξιόπιστο εκτυπωτή, scanner, fax, δικτύωση όλων των μονάδων μεταξύ τους, λειτουργικό τηλεφωνικό κέντρο, σύστημα κεντρικού 
backup. Επίσης το πρόγραμμα λογιστικής που χρησιμοποιούμε χρειάζεται αναβάθμιση και προσαρμογή στα σημερινά δεδομένα.

Ανάγκες σε εξοπλισμό πληροφορικής & εξοπλισμό 
γραφείου

(1) Laserprinter (για έγγραφα) 

(1) με δυνατότητες εκτύπωσης barcode, και έκδοση αποδείξεων για τα 
parking

Τηλέφωνο - Τηλεφωνικό 
Κέντρο

Barcode scanner (1) barcode scanner

Αυθεντικά Office

Αυθεντικά Antivirus



9 (1)

10

Δραστηριότητες της Υπηρεσίας

Παρατηρήσεις Προβλήματα

Ανάγκες σε εξοπλισμό πληροφορικής & εξοπλισμό 
γραφείου

Κεντρικό backup

Δικτύωση όλων των 
επιμέρους μονάδων

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ   
1. προγραμματισμός και σχεδιασμός δράσεων της εταιρίας
2. διενέργεια μελετών 
3. επικοινωνία με προμηθευτές
4. κλείσιμο συμφωνιών
5. έλεγχος εσόδων και εξόδων και επίτευξη ετήσιων στόχων
6. ανάπτυξη νέων ευκαιριών και δραστηριοτήτων    
7. κάλυψη αναγκών προσωπικού 8. καθορισμός αρμοδιοτήτων ανά θέση εργασίας   
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ                                                                                                                                          
1. Εξυπηρέτηση πελατών, υποδοχή και διαχείριση αιτημάτων και παραπόνων αναφορικά με τις παρεχόμενες 
υπηρεσίες που προσφέρουμε (ενοικίαση χώρων στάθμευσης, υπηρεσίες εστίασης, προβλήματα με δημοτικά ακίνητα 
που ενοικιάζονται) 
2. Τεχνικές λύσεις κυρίως από προβλήματα που ανακύπτουν στα δημοτικά ακίνητα που αξιοποιούνται                           
   3. Προετοιμασία διοικητικών συμβουλίων                                                                                                 
4. Διαχείριση αλληλογραφίας (εσωτερικής - εξωτερικής)                                                                                                     
                                                                                                                                                                                            
                      ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ                                                                                                                                            
1. Έκδοση αποδείξεων                                                                                                                                                        
          2. Καταχώρηση εσόδων - εξόδων                                                                                                             
3. Διατήρηση βιβλίων εταιρίας                                                                                                                   
4. Σύναψη συμβολαίων συνεργασίας με πελάτες                                                                                 
5. Επικοινωνία με ταμεία και εφορίας                                                                                                    
6. επικοινωνία με επίτροπο, ΟΑΕΔ και ΑΣΕΠ                                                                                                                     
       ΤΑΜΕΙΟ                                                                                                                                                    
1. Είσπραξη οφειλών                                                                                                                                      
2. Διαχείριση οικονομικών απαιτήσεων και οφειλών προς τρίτους                                                                                      
            3. Επικοινωνία με τράπεζες                                                                                                                                     
                                                      ΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ                                                                                                     
                                                                                                                                                                                            
                                                                                                                                                                                            
                                                                                       1. Διαχείριση νομικών θεμάτων και διαφορών προς τρίτους        
                                                       



Δραστηριότητες της Υπηρεσίας

Υποστήριξη της λειτουργίας της υπηρεσίας

Ξεπερνόντας τα προβλήματα υποστελέχωσης και δεχόμενοι ότι όλα τα τμήματα λειτουργούν σε πλήρη ανάπτυξη θα λέγαμε ότι 
δομικά και λειτουργικά η εταιρία μπορεί να υπηρετήσει πλήρως τον ρόλο της ως εταιρία διαχείρισης και αξιοποίησης των διαφόρων 
παραγωγικών μονάδων του Δήμου. Στηρίζετε σε παραγωγικές μονάδες πεπερασμένων δυνατοτήτων οι οποίες σε συνδυασμό με την 
πίεση τιμών που παρατηρείται σήμερα στο σύνολο των δραστηριοτήτων της αγοράς δίνει περιορισμένες δυνατότητες περαιτέρω 
εσόδων. Έτσι πιστεύουμε ότι καθοριστικό ρόλο θα παίξει η μετατροπή της σε εταιρία αναπτυξιακού χαρακτήρα ενσωματώνοντας και 
αναπτύσσοντας δράσεις που σήμερα δεν περιλαμβάνει στο χαρτοφυλάκιο της. Έτσι η δημιουργία τμήματος προώθησης (marketing) 
και τμήματος ανάπτυξης που θα διερευνήσει και θα φέρει νέες ιδέες και προοπτικές είναι αναγκαίο.

Αξιοποίηση των ΤΠΕ (Τεχνολογίες των 
Πληροφοριών & Επικοινωνιών)

Θεωρούμε ότι η υπηρεσία δεν αξιοποιεί στο επίπεδο που θα έπρεπε τα συστήματα ΤΠΕ. Η περαιτέρω αξιοποίηση των συστημάτων 
ΤΠΕ θα μπορούσε να απελευθερώσει ουσιαστικές δυνάμεις του οργανισμού (π.χ. όπως η ανάπτυξη αυτοματοποιημένου συστήματος 
τιμολόγησης/καταχώρησης των εσόδων και εξόδων μας) καθώς και η αξιοποίηση των δυνατοτήτων του internet σαν βασικού μέσου 
επικοινωνίας της εταιρίας με τους δημότες (π.χ. περαιτέρω διεύρυνση της ιστοσελίδας του οργανισμού μέσω της αντίστοιχης του 
Δήμου με προβολή των παρεχόμενων υπηρεσιών και η ανάπτυξη ιστοσελίδων facebook και twitter της ΜΑΞΙΑΔΗΖ). Τα μέσα αυτά 
θα μπορούσαν να αποτελέσουν σημαντικά όπλα επικοινωνίας και ανάπτυξης για την εταιρία. Τέλος υπάρχει μεγάλη ανάγκη να 
υπάρχουν τουλάχιστον δύο υπάλληλοι που να γνωρίζουν πλήρως την χρήση του προγράμματος ΔΙΑΥΓΕΙΑ.

Η εταιρία καλύπτει το σύνολο των αναγκών της από ίδια έσοδα. Οικονομικά είναι αυτάρκης και βασίζεται απόλυτα στις παραγωγικές 
της μονάδες.   

Συνεργασίες με άλλες Υπηρεσίες  του Δήμου και 
συνεργασίες με άλλες Υπηρεσίες εκτός Δήμου

Οι δραστηριότητες της εταιρίας την φέρνουν αρκετά συχνά να αναπτύσσει συνεργασίες με τις υπηρεσίες του Δήμου όπως τις 
Τεχνικές Υπηρεσίες, τις Υπηρεσίες Καθαριότητας, τις Οικονομικές Υπηρεσίες και τις Υπηρεσίες που διαχειρίζονται τα συστήματα 
Τεχνολογιών και Πληροφορικής του Δήμου. Σε γενικές γραμμές οι συνεργασίες χαρακτηρίζονται ως παραγωγικές. Θα μπορούσε 
πιθανότατα να αναπτυχθεί καλύτερη σχέση με το τμήμα ΤΠΕ για την αναβάθμιση της ιστοσελίδας της εταιρίας.                               
                                                                                                                                         Σημαντικές είναι και οι επικοινωνίες 
της εταιρίας εκτός δήμου όπως αυτές με την Επίτροπο, τον ΟΑΕΔ και τον ΑΣΕΠ. Από αυτές ισχυροποίηση θα χρειαστεί η συνεργασία 
με την Επίτροπο. Στις συνεργασίες εκτός Υπηρεσιών Δήμου συμπεριλαμβάνονται και αυτές με τις Τράπεζες, την Εφορία και το ΙΚΑ. 
Το κομμάτι των τραπεζών και ιδιαίτερα αυτό που αφορά  τον βασικό συνεργάτη μας θα πρέπει να επανακαθοριστεί στο σύνολο της, 
προκειμένου η σχέση να γίνει αποδοτικότερη για την εταιρία μας. 

Προγραμματισμός, παρακολούθηση και 
αξιολόγηση του έργου της Υπηρεσίας

Πρέπει να ολοκληρωθεί σύντομα το ετήσιο και το πενταετές επιχειρησιακό πλάνο με καθορισμένους ρόλους ανά θέση/υπάλληλο και 
ανά δράση. Πίσω από αυτό θα πρέπει να καθοριστούν οι βραχυπρόθεσμοι και οι μακροπρόθεσμοι στόχοι (ποσοτικοί και ποιοτικοί) 
της εταιρίας και των επιμέρους τμημάτων με βάση τους οποίους θα κτιστεί συγκεκριμένο πρόγραμμα παρακολούθησης και 
αξιολόγησης των έργων. Στην παρούσα φάση θα λέγαμε ότι διαχειριζόμαστε απλά την τρέχουσα κατάσταση δηλαδή προβλήματα και 
έκτακτες ανάγκες όπως αυτά προκύπτουν. Επίσης θα πρέπει να αναπτυχθούν και κυλιόμενες έρευνες καταμέτρησης της 
ικανοποίησης των πελατών μας αναφορικά με τις υπηρεσίες που προσφέρουμε.



Άλλες παρατηρήσεις

Αποτελεσματικότητα της λειτουργίας της 
Υπηρεσίας

Με τα προβλήματα υποστελέχωσης που αντιμετωπίζει η υπηρεσία και την έλλειψη προκαθορισμένου προγραμματισμού 
δραστηριοτήτων ανά τομέα καθιστούν την αποτελεσματικότητα της λειτουργίας της υπηρεσίας μέτρια. 

Προτάσεις για την εσωτερική ανάπτυξη της 
Διεύθυνσης

1. Πρόσληψη ενός ατόμου στην Γραμματεία                                                                                2. Πρόσληψη ενός ατόμου στο 
Λογιστήριο                                                                                   3. Πρόσληψη ενός ατόμου για Καθαριότητα                            
                                                     4. Πρόσληψη ενός ατόμου στην Νομική Υπηρεσία                                                                 
       5. Πρόσληψη ενός Μηχανικού                                                                                                      6. Πρόσληψη ενός 
Τεχνικού                                                                                                        7. Δημιουργία τμήματος marketing & προώθησης 
των δραστηριοτήτων μας                                8. Διαμόρφωση της ιστοσελίδας της ΜΑΞΙΑΔΗΖ στην αντίστοιχη του δήμου              
                 9. Άνοιγμα λογαριασμών facebook και twitter ΜΑΞΙΑΔΗΖ                                                        10. Δημιουργία 
τμήματος ανάπτυξης νέων ιδεών και δραστηριοτήτων   



Απασχολούμενο προσωπικό

ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ: ΚΥΛΙΚΕΙΟ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟΥ

 Αριθμός υπαλλήλων Επίπεδο εκπαίδευσης Κλάδος/ειδικότητα

4 ΔΕ ΣΕΡΒΙΤΟΡΟΙ

Ανάγκες κατάρτισης προσωπικού

Κτίρια & εξοπλισμός

α/α Περιγραφή

1 350

2 15

Παρατηρήσεις Προβλήματα

Ανάγκες σε Η/Μ εξοπλισμό

α/α Είδος Περιγραφή

Καταλληλόλητα, επάρκεια

Το προσωπικό που απασχολείται στο κυλικείο είναι συνήθως περιστασιακό και ανταποκρίνεται 
στις απαιτήσεις της υπηρεσίας. Προκειμένου για την εύρυθμη λειτουργία του κυλικείου χρειάζεται 
άμεσα η πρόσληψη πέντε ατόμων, ενός προϊσταμένου και τεσσάρων σερβιτόρων με συμβάσεις 
έργου μακράς διάρκειας (τουλάχιστον 8μήνες και πάνω). Σήμερα η κάλυψη γίνεται με 
υπαλλήλους 2μηνων συμβάσεων. Είναι σημαντικό να κτίζονται μακροχρόνιες ισχυρές 
επαγγελματικές σχέσεις με τους τελετάρχες. Είναι αυτοί που έχουν τον πρώτο λόγο στην 
προώθηση των πελατών προς το κυλικείο.

Το προσωπικό χρειάζεται συστηματική εκπαίδευση σε θέματα υγειονομικού ενδιαφέροντος και 
πιστοποίησης στα θέματα αυτά. Αυτό απαιτείται (δια νόμου) για κάθε έναν που εργάζεται στο 
κυλικείο. Η εκπαίδευση αυτή θα πρέπει να είναι συνεχής για κάθε έναν από τους υπαλλήλους που 
προσλαμβάνουμε.

Επιφάνεια (τ.μ.)

Ενιαίος χώρος με δυνατότητα υποδοχής 
έως 380 άτομα και αυτόνομη κουζίνα.

Αυτόνομος χώρος που χρησιμοποιείτε 
από τους τελετάρχες για την 
προετοιμασία των μνημόσυνων και σαν 
μικρός αποθηκευτικός χώρος για εμάς.

Οι κτηριακές υποδομές παρουσιάζουν σημαντικά προβλήματα και φθορές. Έντονα προβλήματα 
υγρασίας παρατηρούνται εξωτερικά και εσωτερικά στο κτήριο του κυλικείου, τα μπάνια 
χρειάζονται άμεσα βελτίωση των υδραυλικών τους και η κουζίνα είναι πεπαλαιωμένη και απαιτεί 
άμεσα ανακατασκευή για να γίνει λειτουργικότερη και με μεγαλύτερες δυνατότητες και 
ακολουθώντας όλους τους υγειονομικούς κανονισμούς. Η αίθουσα χρειάζεται άμεσα φρεσκάρισμα 
και ανανέωση προκειμένου να γίνει πιό ζεστή και φιλική. Ο κλιματισμός της αίθουσας χρειάζεται 
service και η μία από τις τέσσερεις μονάδες δεν λειτουργεί. Οι μονάδες δεν επαρκούν να 
ζεστάνουν το χώρο. Απαιτείται επίσης αναδιαμόρφωση του αποθηκευτικού χώρου προκειμένου 
να γίνει λειτουργικότερος τόσο ως αποθηκευτικός χώρος όσο και ως χώρος προετοιμασίας των 
μνημόσυνων.



Ανάγκες σε Η/Μ εξοπλισμό

1 Ψυγείο 

2 Καφετιέρα

3 Πλυντήριο πιάτων

4 Κλιματισμός

Παρατηρήσεις Προβλήματα

Συντήρηση υποδομής και εξοπλισμού

α/α Είδος Περιγραφή
1 Η/Υ (1) χαμηλών δυνατοτήτων 
2 Εκτυπωτής 
3 FAX (1) SAMSUNG SF-330

4 ΤΑΜΕΙΑΚΗ ΜΗΧΑΝΗ

5 Τηλέφωνο (Ασύρματο) (1) PANASONIC KX-TG1611
6

Παρατηρήσεις Προβλήματα

α/α Είδος Περιγραφή
1 Η/Υ (1) Η/Υ νέας τεχνολογίας

2 Εκτυπωτής 

3 ΤΑΜΕΙΑΚΗ ΜΗΧΑΝΗ Πλήρως ηλεκτρονική
4 Λογιστικό Λογισμικό (1) Θέση εργασίας

(1) Ψυγείο εμφιαλωμένων νερών, 
αναψυκτικών και νερών.

(1) Επαγγελματική καφετιέρα 
παραγωγής ελληνικού καφέ, εσπρέσο 
και γαλλικού.

(1) Επαγγελματικό πλυντήριο πιάτων 
ταχείας λειτουργίας για ποτήρια και 
φλιτζάνια.
(1-4) Επαγγελματικές μονάδες 
κλιματισμού ψύξης - θέρμανσης.

Το σύνολο των υποδομών μας είναι πεπαλαιωμένες. Ο εξοπλισμός αποτελεί βασικό εργαλείο της 
δουλειάς μας. Χρειάζονται συχνά services και υπάρχει πάντα ο κίνδυνος να δημιουργηθεί 
πρόβλημα λειτουργίας τους σε ώρα αιχμής για το κυλικείο. Για τον λόγω αυτό χρειάζεται η 
αντικατάστασή τους άμεσα με άλλα τελευταίας γενιάς.

Εκτός της αντικατάστασης του εξοπλισμού (στην περίπτωση που για οικονομικούς λόγους αυτό 
δεν είναι δυνατόν θα πρέπει να γίνει ένα πολύ καλό service σε όλες τις συσκευές) θα πρέπει να 
προγραμματιστούν εργασίες μόνωσης της οροφής, βάψιμο στο σύνολο του κτηρίου εξωτερικά, 
ανακατασκευή της κουζίνας, επιδιορθώσεις στα λουτρά, βάψιμο και ανανέωση της αίθουσας 
ριζικά, βελτίωση του φωτισμού της, service ή/και αλλαγή των μονάδων κλιματισμού.

Υφιστάμενα συστήματα Πληροφορικής & 
Επικοινωνιών και προβλήματα

(1) HP LaserJet 1020 

(1) SAREMA D150/EJ περιορισμένων 
δυνατοτήτων (4 θέσεων) 

Modem (1) Σύνδεση με Connx

Ο Η/Υ στην παρούσα φάση είναι εκτός λειτουργίας. Όργανο δουλειάς αποτελεί η Ταμειακή 
Μηχανή η οποία καλύπτει επαρκώς τις παρούσες δραστηριότητες του Κυλικείου. Πιθανή επέκταση 
των δραστηριοτήτων του κυλικείου απαιτεί αναβάθμιση της, πιθανότατα σε πιο ηλεκτρονική 
μορφή. Η σύνδεση μέσω Η/Υ κεντρικά με το λογιστήριο της εταιρίας, η έκδοση Αποδείξεων 
Λιανικής-ΤΠΥ ηλεκτρονικά και η άμεση καταχώρηση όλων των δραστηριοτήτων του Κυλικείου θα 
έκαναν το σύστημα λειτουργικότερο και τον έλεγχο των δραστηριοτήτων του κυλικείου 
αποτελεσματικότερο.

Ανάγκες σε εξοπλισμό πληροφορικής & εξοπλισμό 
γραφείου

(1) Με δυνατότητες έκδοσης 
Αποδείξεων Λιανικής ή/και ΤΠΥ
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Δραστηριότητες της Υπηρεσίας

Οι λειτουργία του κυλικείου όπως αυτή γίνετε σήμερα δεν αξιοποιεί συστήματα ΤΠΕ.

Υποστήριξη της λειτουργίας της υπηρεσίας

Άλλες παρατηρήσεις

Ανάγκες σε εξοπλισμό πληροφορικής & εξοπλισμό 
γραφείου

Barcode scanner (1) barcode scanner

Κύρια δραστηριότητα της υπηρεσίας είναι η προσφορά του "καφε της παρηγοριάς" από τις 
οικογένειες που το επιθυμούν προς συγγενείς και φίλους.

Αξιοποίηση των ΤΠΕ (Τεχνολογίες των 
Πληροφοριών & Επικοινωνιών)

Η υπηρεσία καλύπτει το σύνολο των αναγκών της από ίδια έσοδα όπως και το σύνολο της 
εταιρίας. Οικονομικά είναι αυτάρκης και βασίζεται απόλυτα στις δραστηριότητες της.   

Συνεργασίες με άλλες Υπηρεσίες  του Δήμου και 
συνεργασίες με άλλες Υπηρεσίες εκτός Δήμου

Βασικοί συνεργάτες της υπηρεσίας είναι οι τελετάρχες και οι συνεργάτες αυτών. Θεωρούμε πως η 
συνεργασία αυτή είναι υψηλού επιπέδου. 

Προγραμματισμός, παρακολούθηση και 
αξιολόγηση του έργου της Υπηρεσίας

θα πρέπει να αναπτυχθούν κυλιόμενες έρευνες καταμέτρησης της ικανοποίησης των πελατών μας 
αναφορικά με τις υπηρεσίες που προσφέρουμε.

Αποτελεσματικότητα της λειτουργίας της 
Υπηρεσίας

Θεωρούμε ότι η υπηρεσία λειτουργεί σε υψηλά επίπεδα τηρουμένων των αναλογιών και των 
δυνατοτήτων του κοιμητηρίου. Το σύνολο των τελεταρχών προτείνει και προτιμά την λύση που 
προσφέρουμε σαν Δήμος (τιμή, χώρος, προσφερόμενες υπηρεσίες, ικανοποίηση πελατών τους).  

Προτάσεις για την εσωτερική ανάπτυξη της 
Διεύθυνσης

1. Πρόσληψη 5 ατόμων για τις ανάγκες λειτουργίας του κυλικείου                                            
2. Ανακαίνιση συνολικά του χώρου του κυλικείου - Να γίνει του Ζωγράφου προορισμός για όλη 
την Αττική στα θέματα τελετών                                                                                               
                           3. Διεύρυνση των δραστηριοτήτων του κυλικείου προσφέροντας περαιτέρω 
προϊόντα κυλικείου (νερά, αναψυκτικά, συσκευασμένα σνάκς)                                                    
                                              4. Διεύρυνση των προσφερόμενων υπηρεσιών με την ανάπτυξη 
τμήματος περιποίησης  μνημάτων (άναμμα καντηλιών, καθαριότητα τάφων κλπ.)                         
                                                                5. Επέκταση των δραστηριοτήτων προσφέροντας 
στις οικογένειες το δείπνο της κηδείας ή το τραπέζι του μνημοσύνου όπως αυτό προβλέπεται από 
την παράδοσή μας. Αυτό θα μπορούσε να τελεστεί τόσο στο χώρο του κυλικείου όσο και στο 
χώρο του ΡΥΘΜΟΥ μετά από ανακαίνισή του                                                                            
                                               6. Με την επέκταση των δραστηριοτήτων όπως αυτές 
προτείνονται παραπάνω απαιτείται παράλληλα και η ανάπτυξη προγράμματος επικοινωνίας 
(marketing) με τους ενδιαφερόμενους φορείς για προώθηση των νέων δραστηριοτήτων



Απασχολούμενο προσωπικό

ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ: ΥΠΑΙΘΡΙΑ PARKING

 Αριθμός υπαλλήλων Επίπεδο εκπαίδευσης Κλάδος/ειδικότητα

1 ΔΕ ΠΑΡΚΑΔΟΡΟΣ/ΤΑΜΕΙΑΣ

Ανάγκες κατάρτισης προσωπικού

Κτίρια & εξοπλισμός

α/α Διεύθυνση Περιγραφή

1 ΙΟΚΑΣΤΗΣ & ΜΑΚΡΥΓΙΑΝΝΗ

2 ΛΥΚΑΒΟΥ 5

3 ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 38

4 ΠΑΠΑΓΟΥ & ΑΜΦΙΤΡΙΤΗΣ 28

5 ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ 3

6

7 ΜΠΙΣΚΙΝΗ 35

Καταλληλόλητα, επάρκεια

Το προσωπικό που απασχολείται στα υπαίθρια parking είναι συνήθως περιστασιακό και 
ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις της υπηρεσίας. Το συγκεκριμένο προσωπικό είναι απαραίτητο μόνο 
για το υπαίθριο parking του Αγ. Νικολάου που παρουσιάζει καθημερινά κίνηση. Προκειμένου για την 
εύρυθμη λειτουργία του υπαίθριου parking του Αγ. Νικολάου χρειάζεται άμεσα η πρόσληψη ενός 
ατόμου με σύμβαση έργου μακράς διάρκειας (τουλάχιστον 8μήνες και πάνω). Σήμερα η κάλυψη 
γίνεται με υπαλλήλους 2μηνων συμβάσεων. Επίσης θα πρέπει να χρησιμοποιείται για τις ανάγκες 
των υπαίθριων parking η καθαρίστρια και ο τεχνικός της κεντρικής διοίκησης. Ελλείψει προσωπικού 
οι υπηρεσίες αυτές σήμερα προσφέρονται επικουρικά και κατά περίπτωση τόσο από τις υπηρεσίες 
του Δήμου όσο και από εξωτερικούς συνεργάτες και όχι συστηματικά όπως οφείλετε.

Δεν απαιτείται κάποιο πρόγραμμα επιμόρφωσης του προσωπικού που δραστηριοποιείται στα 
υπαίθρια Parking.

Parking 90 θέσεων (μονίμων πελατών)

Parking 14 θέσεων (μονίμων πελατών)

Parking 19 θέσεων (μονίμων πελατών)

Parking 19 θέσεων (μονίμων πελατών)

Parking 12 θέσεων (μονίμων πελατών)

ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ & 
ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Parking 40 θέσεων (μονίμων πελατών)

Parking 30 θέσεων (μονίμων πελατών)



Κτίρια & εξοπλισμός

8 ΠΑΡΚΟ ΓΟΥΔΙ

9 ΣΜΥΡΝΗΣ & ΑΝΔΡΟΥΤΣΟΥ

10

11 ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ

Παρατηρήσεις Προβλήματα

Ανάγκες σε Η/Μ εξοπλισμό

α/α Είδος Περιγραφή

1

2 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΠΑΣΟ (350) πάσο

Παρατηρήσεις Προβλήματα

Συντήρηση υποδομής και εξοπλισμού

α/α Είδος Περιγραφή

1

Parking 54 θέσεων (μονίμων πελατών)

Parking 37 θέσεων (μονίμων πελατών)

ΗΡ. ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ & 
ΦΙΛΟΝΟΗΣ

Parking 34 θέσεων (μονίμων πελατών)

Parking 40 θέσεων (ημερίσιας 
διέλευσης και μονίμων πελατών)

Οι μηχανισμοί από τις περισσότερες αυτόματες πόρτες των υπαίθριων parking είναι παλιές και με 
αρκετά προβλήματα στην λειτουργία τους. Συχνά τα προβλήματα εντοπίζονται τόσο σε αυτές καθ’ 
αυτές τις πόρτες (έχουν στραβώσει από το χρόνο, τα ράουλα δεν λειτουργούν κλπ.) όσο και στα 
ηλεκτρονικά πάσο τα οποία ορισμένες φορές δεν λειτουργούν με αποτέλεσμα οι πόρτες να μην 
μπορούν να ανοίξουν ή να κλείσουν. Ένα επιπλέον πρόβλημα που παρατηρείται εξαιτίας των πάσο, 
επειδή είναι παλαιάς γενιάς αντιγράφονται εύκολα οι συνδυασμοί τους. Έτσι αρκετοί από τους 
πελάτες μας έχει παρατηρηθεί να έχουν πάνω του ενός ηλεκτρονικούς μηχανισμούς ανά θέση. Τα 
παραπάνω προβλήματα δημιουργούν την ανάγκη μόνιμης ύπαρξης ενός υπαλλήλου 24 ώρες την 
ημέρα, 30 ημέρες τον μήνα, 12 μήνες το χρόνου, έτοιμου να ενεργήσει σε περίπτωση κάποιου 
προβλήματος.

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥΣ 
ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥΣ

(10) μηχανισμούς έναν για κάθε πόρτα 
υπαίθριου parking εισόδου - εξόδου

Θα πρέπει να προβούμε στην αντικατάσταση των μηχανισμών αυτόματης εισόδου και εξόδου από 
τα υπαίθρια parking καθώς και των ηλεκτρονικών πάσο ανά πελάτη.

Θα πρέπει να προβούμε άμεσα στην συντήρηση όλων των πορτών προκειμένου με την 
αντικατάσταση των ηλεκτρονικών συστημάτων τους να λειτουργούν άρτια. Προτεραιότητα θα δοθεί 
σε αυτές που εμφανίζουν συχνότερα προβλήματα.

Υφιστάμενα συστήματα Πληροφορικής & 
Επικοινωνιών και προβλήματα



2
3
4

Παρατηρήσεις Προβλήματα

α/α Είδος Περιγραφή

1 ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ

Δραστηριότητες της Υπηρεσίας

Υποστήριξη της λειτουργίας της υπηρεσίας

Υφιστάμενα συστήματα Πληροφορικής & 
Επικοινωνιών και προβλήματα

Δεν διαθέτουμε συστήματα Πληροφορικής & Επικοινωνίας που να συνδέουν και να ενημερώνουν 
για την καθημερινή κίνηση και λειτουργία των υπαίθριων parking.

Ανάγκες σε εξοπλισμό πληροφορικής & εξοπλισμό 
γραφείου (1) λογισμικό καταγραφής εισόδου-

εξόδου οχημάτων ανά σταθμό

Κύρια δραστηριότητα της υπηρεσίας είναι η διαχείριση των υπαίθριων χώρων στάθμευσης 
(καθαριότητα, αρτιότητα χώρου, ανακατασκευές υποδομών) και η ενοικίαση τους σε κάθε 
ενδιαφερόμενο με την σύναψη συμβολαίων.

Αξιοποίηση των ΤΠΕ (Τεχνολογίες των 
Πληροφοριών & Επικοινωνιών)

Οι λειτουργία των υπαίθριων parking όπως αυτή γίνετε σήμερα δεν αξιοποιεί συστήματα ΤΠΕ.

Η υπηρεσία καλύπτει το σύνολο των αναγκών της από ίδια έσοδα όπως και το σύνολο της εταιρίας. 
Οικονομικά είναι αυτάρκης και βασίζεται απόλυτα στις δραστηριότητες της.

Συνεργασίες με άλλες Υπηρεσίες  του Δήμου και 
συνεργασίες με άλλες Υπηρεσίες εκτός Δήμου

Οι δραστηριότητες της εταιρίας την φέρνουν αρκετά συχνά να αναπτύσσει συνεργασίες με τις 
υπηρεσίες του Δήμου όπως τις Τεχνικές Υπηρεσίες, την Πολεοδομία και τις Υπηρεσίες Καθαριότητας. 
Σε γενικές γραμμές οι συνεργασίες χαρακτηρίζονται ως παραγωγικές.

Προγραμματισμός, παρακολούθηση και 
αξιολόγηση του έργου της Υπηρεσίας

Θα πρέπει να αναπτυχθούν κυλιόμενες έρευνες καταμέτρησης της ικανοποίησης των πελατών μας 
αναφορικά με τις υπηρεσίες που προσφέρουμε.

Αποτελεσματικότητα της λειτουργίας της 
Υπηρεσίας

Εάν διορθωθούν τα προβλήματα με τις πόρτες των υπαίθριων parking θεωρούμε ότι η παρεχόμενη 
υπηρεσία θα είναι υψηλού επιπέδου.

Προτάσεις για την εσωτερική ανάπτυξη της 
Διεύθυνσης

1. Πρόσληψη ενός ατόμου για τον υπαίθριο σταθμό της Αγ. Νικολάου                                            
                   2. Αναβάθμιση των συστημάτων εισόδου-εξόδου στα υπαίθρια parking                        
                          3. Ανάπτυξη συστημάτων συστηματικής καταγραφής εισόδου-εξόδου οχημάτων 
στα υπαίθρια parking                                                                                                                 
                                    4. Αναβάθμιση και αποτελεσματικότερη αξιοποίηση των υπαίθριων 
σταθμών ΙΟΚΑΣΤΗΣ και ΠΑΡΚ. ΓΟΥΔΙ                                                                                         
                                                             5. Πρέπει να ξεκαθαριστεί το καθεστώς αδειών 
λειτουργίας όλων των χώρων



Άλλες παρατηρήσεις



Απασχολούμενο προσωπικό

ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ: ΥΠΟΓΕΙΑ PARKING

 Αριθμός υπαλλήλων Επίπεδο εκπαίδευσης Κλάδος/ειδικότητα

3 ΔΕ ΦΥΛΑΚΑΣ

1 ΔΕ ΦΥΛΑΚΑΣ / ΤΑΜΙΑΣ

1 ΔΕ ΦΥΛΑΚΑΣ

Ανάγκες κατάρτισης προσωπικού

Κτίρια & εξοπλισμός

α/α Περιγραφή

1 2750

2 1050

Παρατηρήσεις Προβλήματα

ΥΓΡΑΣΙΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΜΕ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ

Ανάγκες σε Η/Μ εξοπλισμό

α/α Είδος Περιγραφή

1 ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ

2 ΠΥΡΟΣΒΕΣΗ

Καταλληλόλητα, επάρκεια

Το προσωπικό που απασχολείται στα υπόγεια parking είναι συνήθως περιστασιακό και 
ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις της υπηρεσίας. Προκειμένου για την 24ώρη φύλαξη του χώρου 
απαιτούνται περί τα 4,5-5 άτομα ανά σταθμό (σύνολο 9-10). Επίσης πέραν αυτών απαιτείται η 
ύπαρξη ενός επιπλέον υπαλλήλου στον υποσταθμό της Γ. Ζωγράφου 21 για την συλλογή των 
μηνιαίων εισπράξεων των μισθωμάτων τόσο των υπαίθριων όσο και των υπόγειων parking. Σήμερα 
τα 5 άτομα για τις ανάγκες αυτές καλύπτονται από την υπηρεσία μας και οι άλλοι 5 από το 
προσωπικό του δήμου με απόσπαση. Προκειμένου για την εύρυθμη λειτουργία των δύο υπόγειων 
parking χρειάζεται άμεσα η πρόσληψη 9 ατόμων με σύμβαση έργου μακράς διάρκειας (τουλάχιστον 
8μήνες και πάνω). Σήμερα η κάλυψη γίνεται με υπαλλήλους 2μηνων συμβάσεων εκτός ενός που 
έχει προσληφθεί με το πρόγραμμα του ΟΑΕΔ για ΑΜΕΑ.

Το προσωπικό χρειάζεται συστηματική εκπαίδευση σε θέματα της λειτουργίας των συστημάτων 
πυρασφάλειας και πυροπροστασίας καθώς και των πρώτων κινήσεων σε περίπτωση έκτακτης 
ανάγκης. Η Εκπαίδευση αυτή θα πρέπει να είναι συνεχής για κάθε έναν από τους υπαλλήλους που 
προσλαμβάνουμε.

Επιφάνεια (τ.μ.)

Υπόγειο parking 11 επιπέδων

Υπόγειο parking 4 επιπέδων

Συντήρηση και αναβάθμιση των 
συστημάτων και στα δύο parking

Συντήρηση και αναβάθμιση των 
συστημάτων και στα δύο parking



Ανάγκες σε Η/Μ εξοπλισμό

3 ΕΞΑΕΡΙΣΜΟΣ

4 ΠΥΡΑΝΙΧΝΕΥΣΗ

5 ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΕΣ

6 ΦΩΤΙΣΜΟΣ

7 ΠΟΡΤΕΣ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ

8

Παρατηρήσεις Προβλήματα

Συντήρηση υποδομής και εξοπλισμού

α/α Είδος Περιγραφή

1 Η/Υ (1) χαμηλών δυνατοτήτων 

2 Εκτυπωτής (1) HP DESKJET D-4260

Παρατηρήσεις Προβλήματα

α/α Είδος Περιγραφή

1
2
3
4

Δραστηριότητες της Υπηρεσίας

Συντήρηση και αναβάθμιση των 
συστημάτων και στα δύο parking

Συντήρηση και αναβάθμιση των 
συστημάτων και στα δύο parking

Συντήρηση και αναβάθμιση των 
συστημάτων και στα δύο parking

Αντικατάσταση με νέους λαμπτήρες 
εξοικονόμισης ενέργειας

Ανάπτυξη συστημάτων ελέγχου 
εισόδου-εξόδου

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ 
ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Ανάπτυξη συστημάτων ελέγχου με 
κάμερες

Το σύνολο των υποδομών των υπόγειων parking δεν έχει συντηρηθεί ποτέ. Απαιτείται άμεσα η 
συντήρηση και η αναβάθμισή τους προκειμένου να προβούμε και στην έκδοση των σχετικών αδειών 
λειτουργίας από την Πυροσβεστική.

Άμεση αναβάθμιση όλων των συστημάτων Πυροπροστασίας - Πυρόσβεσης και ασφάλειας των 
υπόγειων σταθμών. Όλα τα συστήματα είναι ανεπαρκή.

Υφιστάμενα συστήματα Πληροφορικής & 
Επικοινωνιών και προβλήματα

Δεν διαθέτουμε συστήματα Πληροφορικής & Επικοινωνίας που να συνδέουν και να ενημερώνουν 
για την καθημερινή κίνηση και λειτουργία των υπόγειων σταθμών.

Ανάγκες σε εξοπλισμό πληροφορικής & εξοπλισμό 
γραφείου

Κύρια δραστηριότητα της υπηρεσίας είναι η διαχείριση των υπόγειων χώρων στάθμευσης 
(καθαριότητα, αρτιότητα χώρου, ανακατασκευές υποδομών) και η ενοικίαση τους σε κάθε 
ενδιαφερόμενο με την σύναψη συμβολαίων.



Υποστήριξη της λειτουργίας της υπηρεσίας

Άλλες παρατηρήσεις

Αξιοποίηση των ΤΠΕ (Τεχνολογίες των 
Πληροφοριών & Επικοινωνιών)

Οι λειτουργία των υπόγειων parking όπως αυτή γίνετε σήμερα δεν αξιοποιεί συστήματα ΤΠΕ.

Η υπηρεσία καλύπτει το σύνολο των αναγκών της από ίδια έσοδα όπως και το σύνολο της εταιρίας. 
Οικονομικά είναι αυτάρκης και βασίζεται απόλυτα στις δραστηριότητες της.

Συνεργασίες με άλλες Υπηρεσίες  του Δήμου και 
συνεργασίες με άλλες Υπηρεσίες εκτός Δήμου

Οι δραστηριότητες της εταιρίας την φέρνουν αρκετά συχνά να αναπτύσσει συνεργασίες με τις 
υπηρεσίες του Δήμου όπως τις Τεχνικές Υπηρεσίες, την Πολεοδομία και τις Υπηρεσίες 
Καθαριότητας. Σε γενικές γραμμές οι συνεργασίες χαρακτηρίζονται ως παραγωγικές.

Προγραμματισμός, παρακολούθηση και 
αξιολόγηση του έργου της Υπηρεσίας

Θα πρέπει να αναπτυχθούν κυλιόμενες έρευνες καταμέτρησης της ικανοποίησης των πελατών μας 
αναφορικά με τις υπηρεσίες που προσφέρουμε.

Αποτελεσματικότητα της λειτουργίας της 
Υπηρεσίας

Με τις σχετικές ανακατασκευές και συντηρήσεις των συστημάτων που θα γίνουν καθώς και με την 
ανάπτυξη συστημάτων αυτοματισμού που προτείνονται η υπηρεσία από αρκετά καλή που 
χαρακτηρίζετε σήμερα θα μετατραπεί σε υπηρεσία σύγχρονη, υψηλού επιπέδου. 

Προτάσεις για την εσωτερική ανάπτυξη της 
Διεύθυνσης

1. Πρόσληψη 10 ατόμων για τις ανάγκες φύλαξης των 2 parking                                                   
2. Ανάπτυξη συστημάτων αυτοματισμού και ελέγχου για μεγαλύτερη ασφάλεια και προστασία των 
πελατών μας μειώνοντας όσο το δυνατόν τα κόστη λειτουργίας τους                                             
                  3. Αξιοποίηση της Γ. Ζωγράφου με έμφαση στα αυτοκίνητα ημερήσιας στάθμευσης: H 
Γ.Ζωγράφου 21 να γίνει σημείο αναφοράς για το σύνολο της αγοράς του Ζωγράφου                       
                            4. Επαναλειτουργία των πλυντηρίων και στα δύο υπόγεια parking



ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ: ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ

Κτίρια & εξοπλισμός

α/α Περιγραφή

1 787

2 41

3 100

4 63

5 93

6 33

7 2710

8 637

9 155

Παρατηρήσεις Προβλήματα

Επιφάνεια (τ.μ.)

Καφετέρια στην Πλ.Αλεξανδρή 
(AVEC)

Κυλικείο στο Πάρκο Γουδί       
(49 ΣΤΡΜ.)

Ενιαίος χώρος έναντυ 
Κοιμητηρίου                  

(ΜΑΡΜΑΡΑΔΙΚΟ)

Ενιαίος χώρος κάτω από την Πλ. 
Αλεξανδρή (ΦΩΤΟΓΡΑΦΕΙΟ)

Ενιαίος χώρος κάτω από την Πλ. 
Αλεξανδρή (ΚΟΜΜΩΤΗΡΙΟ)

Δύο χώροι στο Κοιμητήριο 
(ΑΝΘΟΠΩΛΕΙΑ)

5 όροφο κτήριο (ΔΗΜΑΡΧΙΑΚΟ 
ΜΕΓΑΡΟ)

3 όροφο ακίνητο επί της            
           Χ. Μόσχου                     

                (ΔΙΟΝ ΕΠΕΚΑ)

Αναψυκτήριο έναντυ Πάρκο 
Γουδί (ΡΥΘΜΟΣ) 



Κτίρια & εξοπλισμός

Ανάγκες σε Η/Μ εξοπλισμό

α/α Είδος Περιγραφή

1
2
3
4

Παρατηρήσεις Προβλήματα

Συντήρηση υποδομής και εξοπλισμού

Δραστηριότητες της Υπηρεσίας

Υποστήριξη της λειτουργίας της υπηρεσίας

Το ακίνητο της Πλ. Γαρδένιας που στεγάζετε η καφετέρια AVEC παρουσιάζει σημαντικά προβλήματα 
στεγανότητας (έντονα προβλήματα υγρασίας και φθορών σε τοίχους και εξοπλισμό στους δύο κάτω 
από την πλατία χώρους), φαινόμενα πλημύρρας για τον από την Γ.Ζωγράφου χώρο σε περιπτωση 
έντονης βροχόπτωσης (έντονες φθορές στα πατώματα του χώρου αυτού) και προβλήματα στην 
οροφή στου επι της Πλ. Γαρδένιας ακινήτου.Εκτός του ακινήτου, έλεγχος στεγανότητας πρέπει να 
γίνει και στις πρασιές της πλατείας που πιθανότατα επηρρεάζουν το όλο σύστημα.                             
                                                                                                                         Το ακίνητο στο 
Γουδί που στεγάζετε ο ΡΥΘΜΟΣ παρουσιάζει πολλές και σημαντικές ελλείψεις στον ηλεκτροφωτισμό, 
στην στεγανότητας και στον Η/Μ εξοπλισμό του που από χρόνια έχει εγκαταληφθεί. Επίσης και τα 
υπόλοιπα δομικά στοιχεία της εγκατάστασης χρειάζονται έλεγχο στατικότητας και αρτιότητας.

Οι ανάγκες θα καθοριστούν με την ολοκλήρωση των μελετών που θα γίνουν για την αξιοποίηση των 
ακινήτων AVEC και ΡΥΘΜΟΣ

Η περαιτέρω αξιοποίηση των ακινήτων τόσο του AVEC όσο και του ΡΥΘΜΟΥ απαιτούν αρχικά 
αναλυτική μελέτη που θα αποτυπώνει την πλήρη κατάσταση των δύο ακινήτων και των βελτιώσεων 
που θα πρέπει να γίνουν σε αυτά. Κατόπιν αυτού και με την εκπόνηση αναλυτικού σχεδίου 
αξιοποίησης κυρίως για το ακίνητο του ΡΥΘΜΟΥ αλλά και του AVEC συμπεριλαμβανομένων των 
αλλαγών που αναμένονται τα επόμενα χρόνια στην περιοχή της Πλ. Γαρδένιας, θα πρέπει να 
προβούμε στην διενέργεια σχετικού διαγωνισμού για την αναπλάση τους και την ουσιαστική 
αξιοποίησή τους.

Κύρια δραστηριότητα της υπηρεσίας είναι η αξιοποίηση των προς εκμετάλευση ακινήτων είτε άμεσα 
είτε έμεσα μέσω ενοικίασής τους.

Η υπηρεσία καλύπτει το σύνολο των αναγκών της από ίδια έσοδα όπως και το σύνολο της εταιρίας. 
Οικονομικά είναι αυτάρκης και βασίζεται απόλυτα στις δραστηριότητες της.

Συνεργασίες με άλλες Υπηρεσίες  του Δήμου και 
συνεργασίες με άλλες Υπηρεσίες εκτός Δήμου

Προγραμματισμός, παρακολούθηση και 
αξιολόγηση του έργου της Υπηρεσίας



Άλλες παρατηρήσεις

Αποτελεσματικότητα της λειτουργίας της 
Υπηρεσίας

Προτάσεις για την εσωτερική ανάπτυξη της 
Διεύθυνσης

1. Ξεκαθάρισμα των θεμάτων μίσθωσης του AVEC                                                                          
2. Ξεκαθάρισμα των θεμάτων μίσθωσης του Μόσχου                                                                      
  3. Επανεκκίνηση και αξιοποίηση του ΡΥΘΜΟΥ                                                                              
   4. Ξεκαθάρισμα του ιδιοκτησιακού καθεστώτος των ακινήτων
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