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ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ 
ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΤΓΔΗΑ 
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ΠΑΡΟΥΗ  

ΤΠΗΡΔΙΩΝ  

ΤΓΔΙΑ 

 
 

ΚΣΗΡΗΟΛΟΓΗΚΖ ΜΔΛΔΣΖ 
 

Απαηηήζεηο ρώξνπ ηνπ πξνο κίζζσζε θηηξίνπ γηα ηε ζηέγαζε ηεο ΠΔ.ΓΙ. 
ηνπ  Δ.Ο.Π.Τ.Τ. Ν. ΖΜΑΘΗΑ, ζηε Βέροηα 

 
Σν Κηίξην πνπ ζα κηζζσζεί γηα ηε ζηέγαζε ηεο Πεξηθεξεηαθήο Γηεύζπλζεο ηνπ ΔΟΠΤΤ 
ζηε Βέροηα, ζα ζηεγάζεη ηηο δηνηθεηηθέο ππεξεζίεο πνπ ζα ζηειερώζνπλ ηε Γηεύζπλζε 
θαη ζα εμππεξεηεί ζπλνιηθά 15 ζέζεηο εξγαζίαο (ππεξεηνύληεο ππάιιεινη θαη κειινληηθέο 
ζέζεηο). Οη ζέζεηο εξγαζίαο ηνπ λένπ θηηξίνπ, θαηαλέκνληαη ζε ηκήκαηα θαη 
δξαζηεξηόηεηεο  ζύκθσλα κε ην ζπλεκκέλν ΠΙΝΑΚΑ ΚΑΣΑΝΟΜΗ ΠΡΟΩΠΙΚΟΤ ΚΑΙ 
ΑΠΑΙΣΗΔΩΝ ΥΩΡΟΤ πνπ απνηειεί αλαπόζπαζην ηκήκα ηεο παξνύζεο κειέηεο. 
 
ύκθσλα κε ηα ζηνηρεία ππνινγηζκώλ ηεο επηθάλεηαο ησλ επη κέξνπο ρώξσλ πνπ 
ζπληάρζεθε κε βάζε ηνλ παξαπάλσ πίλαθα, ην θηίξην ζα πξέπεη λα έρεη (ή λα απνθηήζεη 
θαηόπηλ ηξνπνπνίεζεο ηεο ππάξρνπζαο δηαξξύζκηζεο), θαηάιιειε δηαξξύζκηζε πνπ ζα 
εμππεξεηεί ηηο πξνβιεπόκελεο ρξήζεηο σο αθνινύζσο: 
 

  ΤΓΚΔΝΣΡΩΣΗΚΟ ΠΗΝΑΚΑ ΔΠΗΦΑΝΔΗΩΝ ΚΣΗΡΗΟΛΟΓΗΚΖ ΜΔΛΔΣΖ 

 
ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΥΩΡΟΤ 

Αξ.ζέζεσλ ΔΠΙΦΑΝΔΙΑ (κ2) 

 εξγαζίαο ΑΠΟ ΔΩ 

  
Α.   ΥΩΡΟΗ ΚΤΡΗΑ ΥΡΖΖ (ΣΟ ΗΟΓΔΗΟ Ζ' Δ ΟΡΟΦΟ) 

    

1 ΤΠΟΓΟΥΖ (RECEPTION)  0 
5,40 6,60 

2 ΓΗΔΤΘΤΝΖ 1 14,00 17,00 

3 ΣΜΖΜΑ ΛΟΓΗΣΖΡΗΟΤ 2 16,20 9,70 

4 ΣΜΖΜΑ ΦΑΡΜΑΚΟΤ & ΔΛΔΓΥΟΤ 2 16,20 18,20 

5 ΣΜΖΜΑ ΠΑΡΟΥΩΝ  7 71,40 81,10 

6 ΣΜΖΜΑ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ  3 24,20 31,10 

7 ΥΩΡΟΗ ΤΓΗΔΗΝΖ & ΚΟΤΕΗΝΑΚΗ        9,70 19,40 

ΤΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΖ ΔΠΗΦΑΝΔΗΑ Δ ΤΠΔΡΓΔΗΟΤ ΟΡΟΦΟΤ  157,1 183,1 

ΥΩΡΟΗ ΚΤΚΛΟΦΟΡΗΑ (6% Υ ΚΑΘΑΡΖ EΠΗΦΑΝΔΗΑ)    9,43   10,99 

ΣΟΗΥΟΠΟΗΗΔ (5% Υ ΚΑΘΑΡΖ ΔΠΗΦΑΝΔΗΑ)    7,86    9,16 

Α. ΤΝΟΛΗΚΖ ΔΠΗΦΑΝΔΗΑ ΥΩΡΩΝ ΚΤΡΗΑ ΥΡΖΖ  
(ΗΟΓΔΗΟΤ ΚΑΗ ΤΠΔΡΓΔΗΩΝ ΟΡΟΦΩΝ) 

 174,39  203,25 

ΔΚΣΙΜΗΗ ΠΙΘΑΝΟΤ ΑΡΙΘΜ. ΟΡΟΦΩΝ ΣΟΤ ΟΠΟΙΟΤ ΘΑ ΚΑΣΑΝΔΜΗΘΔΙ 
Η ΔΠΙΦΑΝΔΙΑ ΣΩΝ ΥΩΡΩΝ ΚΤΡΙΑ ΥΡΗΗ (ΔΝΓΔΙΚΣΙΚΑ, MIN-MAX): 1 1 
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Β. ΒΟΖΘΖΣΗΚΟΗ ΥΩΡΟΗ (Δ ΤΠΟΓΔΗΟ ΥΩΡΟ Ζ Δ ΟΡΟΦΟ) 

1 ΒΟΖΘΖΣΗΚΟΗ ΥΩΡΟΗ ΑΡΥΔΗΩΝ 100 120 

2 ΑΠΟΘΖΚΖ ΔΝΣΤΠΩΝ & ΓΡΑΦΗΚΖ ΤΛΖ 5 6 

3 ΑΠΟΘΖΚΖ ΔΗΓΩΝ ΚΑΘΑΡΗΟΣΖΣΑ 5 6 

4 ΛΟΗΠΟΗ ΑΠΟΘΖΚΔΤΣΗΚΟΗ ΥΩΡΟΗ ΔΞΟΠΛΗΜΟΤ ΚΛΠ 10 12 

ΤΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΖ ΒΟΖΘΖΣ. ΔΠΗΦΑΝΔΗΑ 
(ΚΑΣΑ ΠΡΟΣΗΜΖΖ -ΔΝ ΟΛΩ Ζ’ ΔΝ ΜΔΡΔΗ- ΣΟ ΤΠΟΓΔΗΟ) 

 120,00  144,00 

ΥΩΡΟΗ ΚΤΚΛΟΦΟΡΗΑ ΒΟΖΘ. ΥΩΡΩΝ: 6% x Καζαρή Δπηθάλεηα    7,20    8,64 

ΣΟΗΥΟΠΟΗΗΔ ΒΟΖΘΖΣΗΚΩΝ ΥΩΡΩΝ :  5% x Καζαρή Δπηθάλεηα    6,00    7,20 

Β. ΤΝΟΛΗΚΖ ΩΦΔΛΗΜΖ ΔΠΗΦΑΝΔΗΑ 
 ΥΩΡΩΝ ΒΟΖΘΖΣΗΚΖ ΥΡΖΖ (ΤΠΟΓΔΗΑ Ζ' ΜΖ) 

 133,20  159,84 

       ΑΘΡΟΗΜΑ ΤΝΟΛΗΚΖ ΔΠΗΘΤΜΖΣΖ ΩΦΔΛΗΜΖ ΔΠΗΦΑΝΔΗΑ 
ΥΩΡΩΝ ΚΤΡΗΑ ΥΡΖΖ & ΥΩΡΩΝ ΒΟΖΘΖΣΗΚΖ ΥΡΖΖ (Α+Β) 

 307,59  363,09 

  
        
      

  
Γ. ΠΡΟΑΗΡΔΣΗΚΟΗ ΥΩΡΟΗ ΣΑΘΜΔΤΖ (ΔΝΣΟ Ζ ΠΛΖΗΟΝ ΣΟΤ ΑΚΗΝΖΣΟΤ 

  Ο ππνινγηζκόο ησλ ζέζεσλ ζηάζκεπζεο γίλεηαη κε ηελ αλαινγία: 
Mία (1) ζεζε ζηάζκεπζεο αλά 50 κ2 ζπλνιηθήο επηθάλεηαο ρώξσλ θύξηαο ρξήζεο 

ΠΑΡΑΣΗΡΗΗ:   H πξνζθνξά ζέζεσλ ζηάζκεπζεο είλαη πξναηξεηηθή θαη κπνξεί λα είλαη ζην ίδην 
αθίλεην ή θαη ζε γεηηνληθό (ζε κηθξή απόζηαζε πάλησο από ην εθκηζζνύκελν)   

  
Αρηζκός ζέζεωλ ζηάζκεσζες κε 

δηαζηάζεης >= 2.30Υ4.80 
ΑΠΟ: 3 ΔΩ 4 

 

Δπνκέλσο, ε δηαξξύζκηζε ηνπ ππν κίζζσζε θηηξίνπ, κεηα ηηο αλαγθαίεο ζπκπιεξώζεηο 
θαη ηξνπνπνηήζεηο, ζα πξέπεη λα εμππεξεηεί ηνπο παξαπάλσ δηαθεθξηκέλνπο ρώξνπο 
ησλ 4 Σκεκάησλ ηεο ππεξεζίαο θαη ησλ ινηπώλ ρώξσλ: 
 

o Τπνδνρή-Reception (θαη γξαθείν θιεηήξσλ/θσηνηππηθνύ, αλ αλαθέξεηαη) 

o Γξαθείν Γηεπζπληή (θαη ηεο γξακκαηείαο ηνπ, αλ αλαθέξεηαη) 

o Σκήκα Λνγηζηήξηνπ 

o Σκήκα Φαξκάθνπ & Διέγρνπ 

o Σκήκα Παξνρώλ (κε ζπξίδεο ζπλαιιαγώλ θαη ρώξν αλακνλήο) 

o Σκήκα Γξακκαηείαο (κε ζπξίδεο ζπλαιιαγώλ θαη ρώξν αλακνλήο) θαζώο θαη ηνπο 
ινηπνύο βνεζεηηθνύο ρώξνπο ηνπ Πίλαθα Α δειαδή ρώξνπο πγηεηλήο γηα ην 
πξνζσπηθό θαη ΑΜΔΑ θαη θνπδηλάθη  

o Δπη πιένλ, ζα δηακνξθσζεί θαηάιιεινο ρώξνο γηα ην Computer Room ηεο ππεξεζίαο, 
ζηνλ νπνίν ζα ηνπνζεηεζεί αλεμάξηεηε ηνπηθή θιηκαηηζηηθή κνλάδα θαη ζα απνηειέζεη 
ην θέληξν ηεο δνκεκέλεο θαισδίσζεο θαη ζα ηθαλνπνηεί ηηο ΣΔΥΝΙΚΔ 
ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΔ ηνπ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑΣΟ 1 ηεο δηαθήξπμεο. 

Η θηηξηνινγηθή κειέηε θαζνξίδεη ηηο ειάρηζηεο θαη κέγηζηεο θαζαξέο επηθάλεηεο πξνηύπσλ 
ηνπ ζρεδηαζκνύ ηεο δηαξξύζκηζεο, αλάινγα κε ηνλ αξηζκό αηόκσλ πνπ ζα ζηειερώζνπλ 
θάζε δηαθεθξηκέλν ρώξν. ηε ζπλέρεηα νη θαζαξέο επηθάλεηεο ζρεδηαζκνύ 
πξνζαπμάλνληαη θαηά 11% γηα ηνπο ρώξνπο θπθινθνξίαο θαη ηνηρνπνηίεο,  
 
πξνθεηκέλνπ λα πξνθύςεη ε απαηηνύκελε (θαη ΔΠΙΘΤΜΗΣΗ) σθέιηκε επηθάλεηα ησλ 
ρώξσλ θύξηαο ρξήζεο ηνπ θηηξίνπ. 
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Με αλάινγν ηξόπν έρνπλ πξνζδηνξηζηεί νη ρώξνη βνεζεηηθήο ρξήζεο πνπ ζα 
ρξεζηκνπνηεζνύλ θπξίσο γηα απνζήθεπζε κεγάισλ όγθσλ αξρείνπ θαη ζα πξέπεη θαηά 
πξνηίκεζε λα βξίζθνληαη ζε ππόγεηνπο ρώξνπο, ζην ζύλνιν ή ελ κέξεη (θαη γεληθά ζε 
ρώξνπο κεησκέλεο αμίαο θαη θαηά ζπλέπεηα κεησκέλνπ κηζζώκαηνο). 
 
ηελ επηζπκεηή σθέιηκε επηθάλεηα δελ ζπλππνινγίδεηαη ε επηθάλεηα ησλ θνηλνρξήζησλ 
ρώξσλ, ήηνη ηεο θεληξηθήο εηζόδνπ, ησλ θιηκαθνζηαζίσλ, αλειθπζηήξσλ θαη ηνπ 
πξνζαιάκνπ ησλ θαζώο θαη ηπρόλ ρώξνη ππνγείνπ (απνζήθεο, εγθαηαζηάζεηο θιπ) 
 
Ως αποδεθηή απόθιηζε από ηα παραπάλω όρηα ηες επηζσκεηής ωθέιηκες 
επηθάλεηας, θαζορίδοσκε ποζοζηά ±10% ζηης παραπάλω ηηκές. 
 
Με βάζε ηα παξαπάλσ ζηνηρεία ππνινγηζκώλ, ηα ειάρηζηα θαη κέγηζηα όξηα ησλ 
απνδεθηώλ σθέιηκσλ επηθαλεηώλ ησλ πξνζθεξόκελσλ αθηλήησλ πνπ ζα γίλνπλ δεθηά 
ζηνλ δηαγσληζκό, θαζνξίδνληαη σο αθνινύζσο:  
 

ΩΦΔΛΗΜΔ ΔΠΗΦΑΝΔΗΔ 
 

ΔΚΣΗΜΖΖ ΔΠΗΦΑΝΔΗΑ 
ΚΣΗΡΗΟΛΟΓΗΚΖ ΜΔΛΔΣΖ 

ΔΠΗΣΡΔΠΣΖ 
ΑΠΟΚΛΗΖ 

 

ΑΠΟΓΔΚΣΑ ΟΡΗΑ  
ΩΦΔΛΗΜΖ ΔΠΗΦΑΝΔΗΑ         

ΑΠΟ (ΜΗΝ): ΔΩ (ΜΑΥ): ΑΠΟ (ΜΗΝ): ΔΩ (ΜΑΥ): 

A. ΚΤΡΗΑ ΥΡΖΖ 174,39 203,25 

+/- 10% 
 

 157 m2  224 m2 

B. ΒΟΖΘΖΣΗΚΟΗ ΥΩΡΟΗ 133,2 159,84  120 m2  176 m2 

ΤΝΟΛΗΚΖ ΔΠΗΦΑΝΔΗΑ  307,59   363,09   277 m2  399 m2 

ΘΔΔΗ ΣΑΘΜΔΤΖ 
(ΠΡΟΑΗΡΔΣΗΚΑ):  

Αρηζκός ζέζεωλ ζηάζκεσζες κε 
δηαζηάζεης >= 2.30Υ4.80 

ΑΠΟ: 
3 

ΔΩ: 
4 

 
ηελ πξνζθνξά είλαη επηζπκεηό λα πεξηιακβάλνληαη νη παξαπάλσ ζέζεηο ζηάζκεπζεο 
πνπ απνηειεί όκσο προαηρεηηθή απαίηεζε (ζα ζσλεθηηκεζεί ζεηηθά). 
 
ηο δηαγωληζκό ζα γίλοσλ δεθηά θηίρηα κε ΩΦΔΛΗΜΖ επηθάλεηα ποσ ζα βρίζθεηαη 
κέζα ζηα παραπάλω ΑΠΟΓΔΚΣΑ ΟΡΗΑ, κε ή τωρίς ηολ επηζσκεηό αρηζκό ζέζεωλ 
ζηάζκεσζες ασηοθηλήηωλ. 
 
Ο ζρεδηαζκόο ηεο πξνηεηλόκελεο δηαξξύζκηζεο ζα γίλεη κε ελδεηθηηθή ηνπνζέηεζε ησλ 
ζέζεσλ εξγαζίαο ζε γξαθεία θαη ζπξίδεο, κε ηππηθέο δηαζηάζεηο γξαθείσλ: 
 

o 1,80 x 1,40 γηα γσληαθά γξαθεία εξγαζίαο ππαιιήισλ κε ρξήζε Η/Τ 
o (1,40 έσο 1,60) x 0,80 κ γηα θνηλά γξαθεία ππαιιήισλ (ινηπέο πεξηπηώζεηο) 
o 1,80 x 1,60 γηα γσληαθά γξαθεία εξγαζίαο πξνηζηακέλσλ ηκεκάησλ 
o (2,00 έσο 2,20) x (1,80 έσο 2,10 κ γηα ην γσληαθό γξαθείν δηεπζπληή  

 

Οη επηκέξνπο επηθάλεηεο θαη ν αξηζκόο ησλ αηόκσλ πξνθύπηεη από ηνπο πίλαθεο ηεο 
ζπλεκκέλεο ζηελ παξνύζα θηηξηνινγηθήο κειέηεο. 

 
 

Ο ζπληάθηεο 
 

Παληειήο Βνπγηνπθαιάθεο 
Γηπι.Πνιηη.Μεραληθόο Δ.Μ.Π. 


