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ΣΜΖΜΑ ΓΤΣΗΚΖ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ

Μειέηε γηα ηελ ζηέγαζε ησλ δεκνζίσλ ππεξεζηώλ ηεο Π.Δ.
Καζηνξηάο ζε αθίλεηα ηδηνθηεζίαο ηνπ ζηελνύ θαη ηνπ επξύηεξνπ
δεκόζηνπ ηνκέα

Καζηνξηά Ηνύιηνο 2016

Δηζαγωγή
Ζ παξνύζα κειέηε εθπνλήζεθε από ηε Ννκαξρηαθή Δπηηξνπή Καζηνξηάο ηνπ Σερληθνύ Δπηκειεηεξίνπ Διιάδαο θαηόπηλ
ζρεηηθνύ αηηήκαηνο πνπ ππνβιήζεθε κε ηνλ ππ‟ αξηζκ. 51966/825 (20-4-2016) έγγξαθν ην Αληηπεξηθεξεηάξρε ηεο Π.Δ.
Καζηνξηάο θ. σηήξηνπ Αδακόπνπινπ. Δίρε πξνεγεζεί ζηηο 9/4/2016 ζπλάληεζε ζην γξαθείν ηνπ θ. Αδακόπνπινπ κε
αληηθείκελν ηε δηεξεύλεζε ιύζεσλ ζρεηηθά κε ηελ κεηαθίλεζε ησλ ππεξεζηώλ ηνπ δεκνζίνπ από ηνπο ηδησηηθνύο ρώξνπο πνπ
ζηεγάδνληαη ζήκεξα, ζε αθίλεηα ηδηνθηεζίαο ηνπ Διιεληθνύ Γεκνζίνπ πξνθεηκέλνπ λα κελ επηβαξύλνπλ ηνλ πξνϋπνινγηζκό
ησλ θνξέσλ ζηνπο νπνίνπο αλήθνπλ. ηε ζπλάληεζε ζπκκεηείραλ ν Αλη/ξρεο Καζηνξηάο θ. σηήξεο Αδακόπνπινο, ε
βνπιεπηήο Καζηνξηάο θ. Οιπκπία Σειηγηνξίδνπ, ν αλαπιεξσηήο Γ.Γ. ηεο Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο Ζπείξνπ - Γπη.
Μαθεδνλίαο θ. Βαζίιεηνο Μηρειάθεο, νη Γήκαξρνη Καζηνξηάο θ. Αλέζηεο Αγγειήο, Άξγνπο Οξεζηηθνύ θ. Παλαγηώηεο
Κεπαπηζόγινπ θαη Νεζηνξίνπ θ. Παζράιεο Γθέηζηνο, ν πξόεδξνο θαη ν γ,γ, ηεο Ν.Δ. ΣΔΔ Καζηνξηάο θ. Κσλ/λνο Κεραΐδεο θαη
θ.Γεκήηξεο Ήξγεο, ν ππεύζπλνο ηνπ Απηνηεινύο Γξαθείνπ Γεκόζηαο Πεξηνπζίαο Καζηνξηάο θ. Νίθνο Γεσξγάθεο θαη κέιε
ηεο Ν.Δ. ηνπ Τ.ΡΗΕ.Α. Καζηνξηάο.

Οκάδα εξγαζίαο - Αληηθείκελν ηεο κειέηεο-παξαδνρέο
Ζ Ν.Δ. ΣΔΔ Καζηνξηάο ζπγθξόηεζε άκηζζε νκάδα εξγαζίαο γηα ηελ εθπόλεζε ηεο παξνύζαο θαη κέιε ηεο είλαη νη κεραληθνί:
1. Κεραΐδεο Κσλζηαληίλνο Πνιηηηθόο Μεραληθόο - Πξόεδξνο Ν.Δ. ΣΔΔ Καζηνξηάο
2. Ήξγεο Γεκήηξεο Πνιηηηθόο Μεραληθόο - Γ.Γ. Ν.Δ. ΣΔΔ Καζηνξηάο
3. Γεσξγάθεο Νίθνο Αγξνλόκνο Σνπνγξάθνο Μεραληθόο – Τπεύζπλνο ηνπ Απηνηεινύο Γξαθείνπ Γεκόζηαο Πεξηνπζίαο
Καζηνξηάο
Ζ νκάδα ζπλεξγάζηεθε κε ηνλ Κνηζάθν ηέιην, (Πνιηηηθόο Μεραληθόο – Γηεύζπλζε Σερληθώλ Έξγσλ Π.Δ. Καζηνξηάο)
θαη ηνλ Παππά Γεκήηξην (Πνιηηηθόο Μεραληθόο – Δηδηθόο ζπλεξγάηεο Γεκάξρνπ Καζηνξηάο) γηα ηε ζπιινγή ζηνηρείσλ
θαη ηελ επηηόπηα απηνςία ησλ ππό κειέηε αθίλεησλ.
Αξρηθά έγηλε θαηαγξαθή όισλ ησλ ππεξεζηώλ πνπ ζηεγάδνληαη ζε κηζζσκέλα ηδησηηθά αθίλεηα. ηε ζπλέρεηα
πξαγκαηνπνηήζεθε απνγξαθή θαη επί ηόπνπ απηνςία γηα όια ηα δηαζέζηκα θηίξηα πνπ αλήθνπλ ζε θνξείο ηνπ ζηελνύ θαη ηνπ
επξύηεξνπ δεκόζηνπ ηνκέα (Απνθεληξσκέλε Γηνίθεζε, Πεξηθεξεηαθή Γηνίθεζε, ΟΣΑ Α & Β βαζκνύ) θαζώο θαη ζε θνξείο πνπ
επνπηεύνληαη από απηνύο (Ν.Π.Γ.Γ.). ηε ζπλέρεηα, κε βάζε ηα ππεξεζηαθά νξγαλνγξάκκαηα θαη ηηο πξνδηαγξαθέο πνπ
νξίδνληαη κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 3130/2003 θαη ηελ κε αξηζκό ΓΣΤ/Δ/1173472/2540 ΔΞ2012/07-12-2012 (Α.Γ.Α. Β4ΜΦΖΓ2Σ) εγθύθιην ηνπ Τπνπξγείνπ Οηθνλνκηθώλ, ππνινγίζηεθαλ νη ειάρηζηεο επηθάλεηεο πνπ απαηηνύληαη γηα ηελ εύξπζκε
ιεηηνπξγία ηνπο. Ζ δηαδηθαζία απηή πξαγκαηνπνηήζεθε γηα ην ζύλνιν ησλ ππεξεζηώλ πνπ ζηεγάδνληαη, είηε ζε ηδησηηθά είηε
ζε δεκόζηα αθίλεηα.

1. Τπεξεζίεο εληόο ηδηωηηθώλ αθηλήηωλ
Οη δεκόζηεο ππεξεζίεο πνπ ζηεγάδνληαη ζε ηδησηηθά αθίλεηα είλαη όπσο εκθαλίδνληαη ζηνλ πίλαθα 1
Α/
Α
1
2
3
4
5

ΣΗΣΛΟ ΤΠΖΡΔΗΑ

ΦΟΡΔΑ

Γηεύζπλζε Οηθνλνκηθώλ Τπεξεζηώλ
Γηεύζπλζε Πξσηνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο
Γηεύζπλζε Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο
Απηνηειέο Γξαθείν Γεκόζηαο Πεξηνπζίαο
ώκα Δπηζεώξεζεο Δξγαζίαο

6
7
8
9
10
11
12
13

Δθνξεία Αξραηνηήησλ
Τπεξεζία Γεκνζηνλνκηθνύ Διέγρνπ
Κ.Δ.Γ.Γ.Τ.
Κ.Δ.Π. Γήκνπ Καζηνξηάο (Βαιαιά)
Κ.Δ.Π. Γήκνπ Καζηνξηάο (Σνηρηό)
Γεκνηηθή Βηβιηνζήθε Καζηνξηάο
Γηεύζπλζε Αζηπλνκίαο Καζηνξηάο
Διιεληθή ηαηηζηηθή Αξρή

Τπνπξγείν Οηθνλνκηθώλ
Τπνπξγείν Παηδείαο
Τπνπξγείν Παηδείαο
Τπνπξγείν Οηθνλνκηθώλ
Τπνπξγείν
Δξγαζία
Κνηλσληθήο
Αζθάιηζεο & Κνηλσληθήο Αιιειεγγύεο
Τπνπξγείν Πνιηηηζκνύ
Τπνπξγείν Οηθνλνκηθώλ
Τπνπξγείν Παηδείαο
Γήκνο Καζηνξηάο
Γήκνο Καζηνξηάο
Γήκνο Καζηνξηάο
Τπνπξγείν Γεκόζηαο Σάμεο
Αλεμάξηεηε Αξρή
Πίλαθαο 1

ηε κειέηε δελ ζπκπεξηιακβάλεηαη ε δηεξεύλεζε γηα ηελ Αζηπλνκηθή Γηεύζπλζε Καζηνξηάο θαζώο βξίζθεηαη ζε εμέιημε ε
δηαδηθαζία αλέγεξζεο λένπ θηηξίνπ γηα ηε ζηέγαζε ηεο. Δπίζεο ε πεξίπησζε ηεο Διιεληθήο ηαηηζηηθήο Αξρήο δελ εμεηάζηεθε
ιεπηνκεξώο θαζώο απνηειεί αλεμάξηεηε αξρή.

2. Κηηξηαθό δπλακηθό
2.1 Κηίξηα ηα νπνία ζηεγάδνληαη δεκόζηεο ππεξεζίεο
Από ηελ θαηαγξαθή ησλ θηηξίσλ πνπ ζηεγάδνπλ ζήκεξα ππεξεζίεο ζηελ πόιε ηεο Καζηνξηάο πξνέθπςαλ ηα παξαθάησ
ζηνηρεία:
Γηνηθεηήξην Π.Δ. Καζηνξηάο
Πξόθεηηαη γηα πνιπώξνθν θηίξην, κε ηζόγεην, εκηώξνθν, ηξεηο νξόθνπο θαη ζνθίηα ην νπνίν έρεη θαηαζθεπαζηεί κε δεκόζηα
δαπάλε γηα ηελ ζηέγαζε ηεο πξώελ Ννκαξρίαο. ε απηό ζηεγάδνληαη ζήκεξα ππεξεζίεο ηεο Πεξηθέξεηαο Γπηηθήο
Μαθεδνλίαο, ηεο Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο Ζπείξνπ
Γπηηθήο Μαθεδνλίαο θαζώο θαη ηνπ Γήκνπ Καζηνξηάο.
Ζ ζπλνιηθή ηνπ επηθάλεηα είλαη 6.924,48 η.κ. θαη
θαηαλέκεηαη αλά όξνθν σο εμήο:
Ηζόγεην:
2.050,73 ηκ
Ζκηόξνθνο:
1.295,19 ηκ
1νο όξνθνο:
968,86 ηκ
2νο όξνθνο:
1.161,38 ηκ
3νο όξνθνο:
1.161,38 ηκ
νθίηα:
326,00 ηκ
εθ ησλ νπνίσλ όκσο όπσο πξνέθπςε από ηελ
απηνςία πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε, νη σθέιηκνη ρώξνη
γξαθείσλ είλαη πεξίπνπ 2.719,48 ηκ θαη αλαιύνληαη σο εμήο:

Α/Α

ΟΡΟΦΟ

ΜΗΚΣΟ
ΔΜΒΑΓΟΝ

ΚΑΘΑΡΟ
ΔΜΒΑΓΟΝ
ΓΡΑΦΔΙΩΝ

ΑΗΘΟΤΑ Ν.. ΚΤΛΗΚΔΗΟ

ΑΡΥΔΗΑ –
ΑΠΟΘΖΚΔ –
Ζ/Μ

1

ΗΟΓΔΗΟ

2.050,73

687,06

393,63

317,12

565,81

375,29

2

ΖΜΗΟΡΟΦΟ


1.295,19

361,63

518,67

460,64

3

1νο

968,86

351,13

617,73

536,93

4

2νο

1.161,38

355,91

810,24

733,43

72,30 (κπαιθόληα)

5

3νο

1.161,38

355,91

810,24

729,56

72,30 (κπαιθόληα)

6

ΟΦΗΣΑ

326,00

139,23

6.963,54

2.250,87

ΤΝΟΛΟ

ΔΜΒΑΓΟΝ
ΜΗΚΣΟ
ΚΟΗΝΟΥΡΖΣΧΝ ΔΜΒΑΓΟΝ
ΥΧΡΧΝ
ΓΡΑΦΔΗΧΝ

327,02

174,44
3.150,51
Πίλαθαο 2

2.777,68

565,81

1.021,35

θαπέξδεην Γεκνηηθό Μέγαξν
Σν θηίξην ηνπ Γεκαξρείνπ ζηεγάδεη ζηνλ Α΄
όξνθν απνθιεηζηηθά ππεξεζίεο ηνπ Γήκνπ
Καζηνξηάο. ην ηζόγεην, εθηόο από ηηο
ππεξεζίεο ηνπ Γήκνπ, ζηεγάδνληαη δηάθνξα
εκπνξηθά

θαηαζηήκαηα

ηα

νπνία

θαηαβάινπλ κεληαίν κίζζσκα πξνο ηνλ
Γήκν, θαζώο θαη ζύιινγνη πνπ δξαζηεξηνπνηνύληαη ζηελ πόιε ηεο Καζηνξηάο,
θαηόπηλ απνθάζεσλ παξαρώξεζεο πξνο
απηνύο πνπ έιαβε ην Γεκνηηθό πκβνύιην.
Από ηελ κειέηε πξνθύπηεη πσο ε κνλαδηθή
δπλαηόηεηα

πνπ

πξνζθέξεηαη

γηα

ηελ

ζηέγαζε λέσλ ππεξεζηώλ ζην αθίλεην είλαη
ε κεηαζηέγαζε ησλ ζπιιόγσλ ζε θάπνην άιιν δεκνηηθό ή δεκόζην αθίλεην, θαη ε κεηαθνξά ζε απηό νξηζκέλσλ από ηηο
ππεξεζίεο ηνπ Γήκνπ Καζηνξηάο πνπ ζηεγάδνληαη ζε αθίλεηα ηεο Π.Δ. Καζηνξηάο ή ζε αιιά αθίλεηα ηνπ Γήκνπ Καζηνξηάο.
ην Γήκν Καζηνξηάο έρνπλ θαηαηεζεί αηηήζεηο από 28 ζπιιόγνπο πνπ δξαζηεξηνπνηνύληαη ζηελ πόιε ηεο Καζηνξηάο,
πξνθεηκέλνπ λα ηνπο παξαρσξεζεί ρώξνο γηα ηε ζηέγαζε ηνπο.

Κηίξην πιεζίνλ πάξθνπ Οιπκπηαθήο Φιόγαο
Σν αθίλεην αλήθεη ζηνλ Γήκν Καζηνξηάο θαη
δηαζέηεη ηζόγεην θαη ππόγεην. ην ηζόγεην
ζηεγάδνληαη

ππεξεζίεο

Πνιηηηζκνύ

θαη

Κνηλσθεινύο

ην

Αληηκεηώπηζεο

ηκεκάησλ

Σνπξηζκνύ

Δπηρείξεζεο.

θηινμελνύληαη
ύιινγνο

ησλ

θαη

ηεο

ην

ππόγεην

Δζεινληηθό

Σκήκα

Καηαζηξνθώλ

Δζεινληώλ

θαη

ν

Αηκνδνηώλ.

Ζ

θαηάζηαζε ηνπ θηηξίνπ είλαη πνιύ θαιή
θαζώο βξίζθεηαη ζε ιεηηνπξγία. Ο Γήκνο
Καζηνξηάο

ζρεδηάδεη

ηελ

κεηαθίλεζε

νξηζκέλσλ δνκώλ πνπ θηινμελνύληαη ζε
απηό, δεκηνπξγώληαο ηηο πξνϋπνζέζεηο ζηέγαζεο νξηζκέλσλ άιισλ ππεξεζηώλ ηνπ νη νπνίεο ζήκεξα ζηεγάδνληαη ζην θηίξην
ηεο Π.Δ. Καζηνξηάο.

2.2 Γεκόζηα αθίλεηα πνπ κπνξνύλ λα θηινμελήζνπλ ππεξεζίεο.
ην πιαίζην ησλ εξγαζηώλ ηεο νκάδαο, εμεηάζηεθαλ θηήξηα πνπ βξίζθνληαη εληόο ηνπ αζηηθνύ ηζηνύ ζηελ πόιε ηεο
Καζηνξηάο θαη ηα νπνία αλήθνπλ ζε θνξείο ηνπ Γεκνζίνπ.
Πξώελ Κέληξν Πεξηβαιινληηθήο Δθπαίδεπζεο
Πξόθεηηαη γηα ηξηώξνθν θηίξην κηθηνύ εκβαδνύ 400 η.κ.
πεξίπνπ αλά όξνθν θαη αλήθεη ζηνλ Γήκν Καζηνξηάο. Ζ
πθηζηάκελε

δηακόξθσζε

ησλ

θαηόςεσλ

ζηνπο

δπν

νξόθνπο (ηζόγεην θαη Α΄ όξνθνο), επηηξέπεη ηε ζηέγαζε
ππεξεζηώλ

ρσξίο

ηξνπνπνηήζεηο.

λα

είλαη

Απαξαίηεηε

απαξαίηεηεο
είλαη

ε

εθηεηακέλεο
εγθαηάζηαζε

εζσηεξηθώλ δηθηύσλ επηθνηλσλίαο (ζηαζεξή ηειεθσλία,
internet,wifi). ηνλ ρώξν ηεο ζηέγεο δηαζέηεη επηπιένλ
ιεηηνπξγηθνύο ρώξνπο θαη ρώξνπο γηα ηελ εγθαηάζηαζε
αξρείνπ. Λόγσ αληζνζηαζκίαο ηνπ εδάθνπο πεξηκεηξηθά ηνπ
θηηξίνπ, ην ππόγεην δηαζέηεη πξόζβαζε επί ηεο νδνύ Αγίνπ
Μελά, ελώ ν Α‟ όξνθνο δηαζέηεη πξόζβαζε επί ηεο νδνύ
Βηηζίνπ. Σν ππόγεην δηαζέηεη βνεζεηηθνύ ρώξνπο απνζήθεπζεο θαη κηα πιήξσο εμνπιηζκέλε θνπδίλα καγεηξείν. Γηαζέηεη
επηπιένλ πξόζβαζε γηα Α.ΜΔ.Α. ζε όινπο ηνπο ρώξνπο ηνπ. Ζ ζπλνιηθή θαηάζηαζε θξίλεηαη θαιή. Σκήκα ηνπ θηηξίνπ

θηινμελεί ζήκεξα δηάθνξνπο πνιηηηζηηθνύο ζπιιόγνπο. Ο Γήκνο Καζηνξηάο ζρεδηάδεη ηελ εγθαηάζηαζε ζηνπο ρώξνπο ηνπ
θηεξίνπ, θνηλσληθώλ ππεξεζηώλ θαη δνκώλ πνπ βξίζθνληαη ζηελ αξκνδηόηεηα ηνπ.
Πξώελ Λέζρε Αμηωκαηηθώλ (έλαληη παιαηνύ θηηξίνπ Ο.Σ.Δ.)
Πξόθεηηαη

γηα

ηζόγεην

θηήξην

κε

ππόγεην

ζπλνιηθνύ εκβαδνύ 327,74 (288,33 & 39,41) η.κ.
θαη είλαη ηδηνθηεζία ηνπ Τπνπξγείνπ Οηθνλνκηθώλ.
Ζ δηακόξθσζε ηνπ ηζνγείνπ πεξηιακβάλεη δπν
αλεμάξηεηνπο ρώξνπο κε πξόζβαζε επί ηεο
νδνύ Γνύθα

αρίλε.

Σν

ππόγεην

απνηειεί

αλεμάξηεην ηκήκα κε πξόζβαζε επί ηεο νδνύ
Αγίνπ Αζαλαζίνπ θαη εληόο ησλ ρώξσλ ηνπ
ππάξρεη

παιαηά

εγθαηάζηαζε

θεληξηθήο

ζέξκαλζεο Ζ εζσηεξηθή ηνπ θαηάζηαζε είλαη
γεληθά ηθαλνπνηεηηθή θαη θαηάιιειε γηα ηε ζηέγαζε ππεξεζηώλ. Γηαπηζηώζεθαλ εθηεηακέλεο θζνξέο ζηε ζηέγε ε νπνία
ρξήδεη άκεζεο αληηθαηάζηαζεο. Γελ δηαζέηεη πξόζβαζε γηα ΑΜΔΑ αιιά ππάξρεη δπλαηόηεηα κε κηθξή δαπάλε λα
θαηαζθεπαζηεί επί ηεο νδνύ Γνύθα αρίλε

Αξρνληηθό απνπληδή
Πξόθεηηαη γηα δηώξνθν δηαηεξεηέν θηήξην κε ηζόγεην ζπλνιηθνύ
εκβαδνύ 600 η.κ. πεξίπνπ δηαρεηξίδεηαη από ην Τπνπξγείν
Πνιηηηζκνύ. Με ηελ κε αξηζκό ΤΠΟΠΑΗΘ/ΓΓΟΤ/ΓΠΤΓΤ/ΣΑΑΑΑ
/Φ.9/106147/13222/905/362/23-04-2015 απόθαζε ηνπ Τπνπξγνύ πνιηηηζκνύ, Παηδείαο & Θξεζθεπκάησλ, αλαθιήζεθε παιαηόηεξε παξαρώξεζε ηεο ρξήζεο ηνπ πξνο ηνλ Γήκν
Καζηνξηάο γηα ηελ ζηέγαζε ηνπ ΚΔ.ΒΤ.Σ. ην νπνίν θαηαξγήζεθε
κε ηνλ λόκν ηνπ Καιιηθξάηε, ώζηε λα ρξεζηκνπνηεζεί γηα ηελ
ζηέγαζε

ππεξεζηώλ

κηζζσκέλα

αθίλεηα.

ηνπ Γεκνζίνπ
Σν

θηίξην

είλαη

πνπ
ζε

ζηεγάδνληαη
πνζνζηό

ζε
80%

αλαπαιαησκέλν κεηά από έξγν πνπ έγηλε από ηελ Π.Δ.
Καζηνξηάο

ζε

ζπλεξγαζία

κε

ηελ

Δθνξία

Αξραηνηήησλ

Καζηνξηάο. Σν ηζόγεην είλαη πιήξσο αλαπαιαησκέλν, ν πξώηνο
όξνθνο είλαη νινθιεξσκέλνο ζε πνζνζηό 95% θαη ν δεύηεξνο
όξνθνο πνπ έρεη θαη ηηο πεξηζζόηεξεο ειιείςεηο είλαη νινθιεξσκέλνο ζε πνζνζηό 70%. Ζ δηακόξθσζε ηνπ ηζνγείνπ
πεξηιακβάλεη ηξεηο ρώξνπο θαη ηηο ηνπαιέηεο κε πξόζβαζε από ηελ νδό Υξηζηνπνύινπ θαη κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί ζαλ
ρώξνο ππνδνρήο – γξακκαηεία, ρώξνο εθδειώζεσλ – πξνβνιώλ θαη ρώξνο αξρείνπ. Ο πξώηνο όξνθνο έρεη ηέζζεξηο
κεγάινπο θαη άλεηνπο ρώξνπο, κε θπζηθό θσηηζκό, θαηάιιεινπο γηα γξαθεία. Σν ίδην θαη ν δεύηεξνο όξνθνο, ν νπνίνο όκσο
δελ κπνξεί ζηελ παξνύζα θάζε λα ρξεζηκνπνηεζεί θαζώο ρξεηάδνληαη εξγαζίεο ζηελ εζσηεξηθή ηνηρνπνηία αιιά θαη
αληηθαηάζηαζε ησλ παιηώλ εμσηεξηθώλ θνπθσκάησλ κε ηα λέα πνπ ππάξρνπλ ζηνλ ρώξν. Τπάξρεη λέα εγθαηάζηαζε

θεληξηθήο ζέξκαλζεο – ςύμεο κε fan coil. Ζ εζσηεξηθή θαηάζηαζε ηνπ ηζνγείνπ θαη ηνπ πξώηνπ νξόθνπ είλαη γεληθά
ηθαλνπνηεηηθή θαη θαηάιιειε γηα ηε ζηέγαζε ππεξεζηώλ. Γελ δηαζέηεη πξόζβαζε γηα ΑΜΔΑ αιιά ππάξρεη δπλαηόηεηα κε
κηθξή δαπάλε λα θαηαζθεπαζηεί ζην εμσηεξηθό θιηκαθνζηάζην πξόζβαζεο από ηελ νδό Υξηζηνπνύινπ ζην ηζόγεην ηνπ
θηηξίνπ, αιιά θαη ζην εζσηεξηθό θιηκαθνζηάζην από ην ηζόγεην πξνο ηνλ πξώην όξνθν.
ρνιηθή κνλάδα πξώελ Σερληθήο Δπαγγεικαηηθήο ρνιήο
Σν θηίξην βξίζθεηαη εληόο ηνπ ζρνιηθνύ ζπγθξνηήκαηνο ζηελ πεξηνρή ηεο Υιόεο θαη ζην παξειζόλ έρεη ζηεγάζεη δηάθνξεο
ζρνιηθέο κνλάδεο ηεο Β‟ βάζκηαο εθπαίδεπζεο. Αλαπηύζζεηαη ζε 2 νξόθνπο (ηζόγεην θαη Α‟ όξνθνο) εκβαδνύ 580 η.κ.
έθαζηνο. Ζ γεληθή ηνπ θαηάζηαζε θξίλεηαη θαιή θαζώο κέρξη πξόζθαηα εμππεξεηνύζε ηε ιεηηνπξγία ηνπ 1νπ Γπκλαζίνπ
Καζηνξηάο. Πξόζβαζε γηα ΑΜΔΑ δελ δηαζέηεη αιιά κπνξεί λα θαηαζθεπαζηεί κηα ξάκπα ζηελ θύξηα είζνδν ηνπ ηζνγείνπ θαη
εθόζνλ απαηεζεί, ε ηνπνζέηεζε κηα εηδηθήο θαηαζθεπήο ζην εζσηεξηθό θιηκαθνζηάζην πνπ ζπλδέεη ην ηζόγεην κε ηνλ Α‟
όξνθν.

Δθζεηήξην-Γεκνπξαηήξην Γνύλαο Καζηνξηάο.
Σν

θηίξην

Φνύξθα

βξίζθεηαη

ζηελ

πεξηνρή

θαη

δηαζέηεη

24.000

η.κ.

ζηεγαζκέλσλ

ρώξσλ

από

ηνπο

νπνίνπο βξίζθνληαη ζε ρξήζε κόιηο
3500 η.κ. γηα ηελ εμππεξέηεζε ησλ
αλαγθώλ

ηεο

Καηαζθεπάζηεθε

Δ.ΓΖ.ΚΑ.
ζηηο

αξρέο

Α.Δ.
ηεο

δεθαεηίαο ηνπ „80 κε δεκόζηα δαπάλε
θαη παξαρσξήζεθε ζην Δκπνξηθό θαη
Βηνηερληθό Δπηκειεηήξην Καζηνξηάο. Ζ
παξαρώξεζε πξαγκαηνπνηήζεθε
πξνθεηκέλνπ λα πινπνηεζεί ζηε ζπλέρεηα εθ λένπ παξαρώξεζε πξνο ηελ Δ.ΓΖ.ΚΑ. Α.Δ. κε ηε δηαδηθαζία ηνπ ρξεζηδαλείνπ,
θαζώο ην λνκνζεηηθό πιαίζην δελ επέηξεπε ηελ παξαρώξεζε δεκνζίνπ θηηξίνπ πξνο κηα αλώλπκε εηαηξεία. Μέρξη πξόζθαηα
ζηνπο ρώξνπο ηνπ πξαγκαηνπνηνύληαλ νη εθδειώζεηο ηεο Γηεζλνύο Έθζεζεο Γνύλαο Καζηνξηάο κε δηνξγαλσηή ηνλ
ύλδεζκν Γνπλνπνηώλ Καζηνξηάο. Ζ παξαπάλσ δξαζηεξηόηεηα πξαγκαηνπνηείηαη πιένλ ζε λέν ζύγρξνλν ρώξν κε
απνηέιεζκα λα κελ πθίζηαηαη αλάγθε θηινμελίαο ηεο ελ ιόγσ εθδήισζεο ζην θηίξην. Γηαπηζηώζεθε πσο θαηά ηε δηάξθεηα
ιεηηνπξγίαο όισλ ησλ πξνεγνύκελσλ εηώλ, ζην θηίξην παξέκελαλ αλαμηνπνίεηα θαη ρσξίο ρξήζε κεγάια ηκήκαηα ηνπ, όπσο
ζπκβαίλεη θαη ζηελ πθηζηάκελε θαηάζηαζε. Ζ Ν.Δ. Καζηνξηάο ηνπ ΣΔΔ, ζην πιαίζην εθπόλεζεο ηεο παξνύζαο κειέηεο,
απέζηεηιε ζην Γ.. ηνπ Δπηκειεηεξίνπ Καζηνξηάο ην ππ‟ αξηζκ. 239/24-04-2016 έγγξαθν ηεο, κε ην νπνίν αηηείηαη
ελεκέξσζεο ζρεηηθά κε ηελ πξόζεζε παξαρώξεζεο ηκήκαηνο ηνπ θηηξίνπ, πξνθεηκέλνπ λα ζηεγαζηνύλ ζε απηό ππεξεζίεο

δεκόζηνπ ζπκθέξνληνο. ηελ απαληεηηθή επηζηνιή ηνπ Δκπνξηθνύ Δπηκειεηεξίνπ Καζηνξηάο κε αξ. πξσηνθόιινπ 1213/0606-2016, δειώλεηαη αδπλακία παξαρώξεζεο νπνηνπδήπνηε ηκήκαηνο ηνπ θηηξίνπ, επηθαινύκελν ηνπο όξνπο ηνπ
ρξεζηδαλείνπ πνπ έρεη ζπλάςεη κε ηελ Δ.ΓΖ.ΚΑ. Α.Δ.
Σεξδάθεηα Λνπηξά
Σν αθίλεην βξίζθεηαη ζηελ πεξηνρή ηνπ “Κνπξζνπκιί
Σδακί” θαη αλήθεη ζηνλ Γήκν Καζηνξηάο. Γηαζέηεη
ηζόγεην κηθηήο επηθάλεηαο 260 η.κ. θαη ππόγεην
επηθάλεηαο 75 η.κ. Ζ γεληθή θαηάζηαζε ηνπ αθηλήηνπ
είλαη θαθή θαζώο ππήξμε εγθαηαιειεηκκέλν γηα πνιιά
ρξόληα θαη έρεη ππνζηεί ζσξεία βαλδαιηζκώλ. Ο
Γήκνο Καζηνξηάο ηνλ ηειεπηαίν ρξόλν έρεη πξνβεί ζε
νξηζκέλεο επεκβάζεηο εππξεπηζκνύ Σν αθίλεην είλαη
πιήξσο

αμηνπνηήζηκν

θαζώο

δηαζέηεη

εύθνιε

πξόζβαζε, ρώξν ζηάζκεπζεο θαη γεηηληάδεη κε ην
θηίξην ζην νπνίν ζηεγάδνληαη νη ππεξεζίεο ηνπ ΗΚΑ θαη
ην πξναλαθεξζέλ θηίξην ηεο πξώελ ιέζρεο
αμησκαηηθώλ. Με ηνλ ηξόπν απηό ζα κπνξνύζε λα δεκηνπξγεζεί έλα ζύκπιεγκα ππεξεζηώλ αλαβαζκίδνληαο ζπλνιηθά ηελ
επξύηεξε πεξηνρή.

Πξώελ ηξαηνινγηθό Γξαθείν (εληόο πξώελ ζηξαηνπέδνπ Μεραληθνύ)
Σν αθίλεην αλήθεη ζην Σακείν Δζληθήο
Άκπλαο θαη βξίζθεηαη ζηελ είζνδν
ηεο

πόιεο. Αλαπηύζζεηαη

ζε

2

νξόθνπο (ηζόγεην θαη Α‟ όξνθνο)
εκβαδνύ πεξίπνπ 240 η.κ. έθαζηνο.
Ζ γεληθή θαηάζηαζε ηνπ αθηλήηνπ
είλαη θαιή θαζώο πξηλ ζηακαηήζεη
ηελ ιεηηνπξγία ηνπ (ην έηνο 2006)
είραλ πξαγκαηνπνηεζεί εθηεηακέλεο
εξγαζίεο ζπληήξεζεο (ηνηρνπνηίεο –
θνπθώκαηα θιπ). Σν ζπγθεθξηκέλν
αθίλεην είλαη πιήξσο αμηνπνηήζηκν
θαζώο δηαζέηεη εύθνιε πξόζβαζε
από δύν θεληξηθέο αξηεξίεο ηεο πόιεο ηεο νδνύο Γξάκκνπ θαη Λ. Κύθλσλ θαη ππαίζξην ρώξν ζηάζκεπζεο. Καηά ην παξειζόλ
έρνπλ θαηαηεζεί αηηήκαηα γηα ηελ αμηνπνίεζε ηνπ κέζσ ηεο ζηέγαζεο δεκόζησλ ππεξεζηώλ, ρσξίο όκσο κέρξη ζήκεξα ην
Σ.ΔΘ.Α. λα έρεη απαληήζεη ζε απηά.

Κηήξην Μνπζηθνθηινινγηθνύ πιιόγνπ “Αξκνλία” θαη γξαθείωλ πλδέζκνπ Γνπλνπνηώλ Καζηνξηάο “Ο Πξνθήηεο
Ηιίαο” (πιαηεία Οκνλνίαο).
Σν αθίλεην αλήθεη ζην Τπνπξγείν Οηθνλνκηθώλ θαη βξίζθεηαη ζηελ πιαηεία Οκνλνίαο. Αλαπηύζζεηαη ζε 3 νξόθνπο (ηζόγεην
θαη δύν όξνθνη) εκβαδνύ πεξίπνπ 200 η.κ. έθαζηνο. Ζ γεληθή θαηάζηαζε ηνπ αθηλήηνπ είλαη κέηξηα θαζώο παξόηη αθόκα θαη
ηώξα ρξεζηκνπνηείηαη από ηνλ Μνπζηθνθηινινγηθό ύιινγν “Αξκνλία” θαη ηνλ ύλδεζκν Γνπλνπνηώλ Καζηνξηάο “Ο
Πξνθήηεο Ζιίαο”, ελώ έρεη αξθεηέο θζνξέο ζηελ εμσηεξηθή ηνηρνπνηία. Σν ζπγθεθξηκέλν αθίλεην δελ είλαη άκεζα
αμηνπνηήζηκν θαζώο ππάξρνπλ λνκηθά δεηήκαηα κεηαμύ ηνπ Διιεληθνύ Γεκνζίνπ θαη ησλ δύν ζπιιόγσλ πνπ δελ κπνξνύλ
λα μεπεξαζηνύλ άκεζα.
Σα ηξία ηειεπηαία αθίλεηα ζηελ παξνύζα θάζε δελ κπνξνύλ λα ινγίδνληαη ωο άκεζα αμηνπνηήζηκα, εθόζνλ όκωο
μεπεξαζηνύλ πξαθηηθά θαη γξαθεηνθξαηηθά πξνζθόκκαηα, ζα κπνξνύζαλ δπλεηηθά λα αμηνπνηεζνύλ γηα ηελ
ζηέγαζε Τπεξεζηώλ είηε ηνπ ζηελνύ Γεκνζίνπ Σνκέα είηε ηνπ επξύηεξνπ Γεκόζηνπ ηνκέα θαη ηωλ Ο.Σ.Α. Α & Β
βαζκνύ. Απαηηνύληαη ζπληνληζκέλεο πξνζπάζεηεο ηωλ εκπιεθνκέλωλ θαζώο απνηεινύλ αμηόινγεο θηηξηαθέο
ππνδνκέο.

Πξώελ αθίλεην Δ.Ο.Μ.Μ.Δ.Υ. Α.Δ. (πξώελ Κέληξν Διιεληθήο Γνύλαο)
Σν αθίλεην αλήθεη ζην Τπνπξγείν
Οηθνλνκηθώλ θαη βξίζθεηαη ζηελ
πεξηνρή “Γξαληβόδα” Γηζπειηνύ
ζην 5ν ρηι. ηεο Δ.Ο. Καζηνξηάο
Θεζζαινλίθεο.

ην

Τπνπξγείν

Οηθνλνκηθώλ αλήθεη ηκήκα ηνπ
1νπ θαη ηνπ 2νπ νξόθνπ εκβαδνύ
500 & 572 η.κ. αληίζηνηρα. Ζ
γεληθή θαηάζηαζε ηνπ αθηλήηνπ
είλαη

κέηξηα

ιόγσ

ηεο

θαθήο

πνηόηεηαο
θαηαζθεπήο θαη ησλ εθηεηακέλσλ θζνξώλ ιόγσ πγξαζίαο πνπ παξνπζηάδνληαη ζηα εζσηεξηθά θαη εμσηεξηθά δνκηθά ζηνηρεία.
ην πξόζθαην παξειζόλ ζηέγαδε ηηο δξαζηεξηόηεηεο ηνπ Κέληξνπ Διιεληθήο Γνύλαο. Γηα ηελ αμηνπνίεζεο ηνπ είλαη αλαγθαία
ζεκαληηθή δαπάλε γηα ηελ ελεξγεηαθή αλαβάζκηζε ηνπ αιιά θαη ηηο εζσηεξηθέο δηακνξθώζεηο ώζηε λα γίλνπλ ηα ηκήκαηα ησλ
δύν νξόθσλ πιήξσο αλεμάξηεηα (πξόζβαζε – ζέξκαλζε – ε/κ – εζσηεξηθά ρσξίζκαηα θιπ). ηελ παξνύζα θάζε θαη κε
βάζε ηα παξαπάλσ, ηεθκεξηώλεηαη σο κε ζπκθέξνπζα θαη επσθειήο ε ζηέγαζε ππεξεζηώλ ζην αθίλεην απηό θαζώο
νπνηαδήπνηε πξνζπάζεηα απαηηεί δπζαλάινγα πνζά σο πξνο ηελ ρξεζηκόηεηα ηνπ. Δπίζεο, ε απόζηαζε ηνπ από ηελ πόιε
ηεο Καζηνξηάο δεκηνπξγεί επηπξόζζεηα πξνβιήκαηα θαζώο δπζρεξαίλεη ηελ πξόζβαζε γηα ηνλ ζπλαιιαζζόκελν κε ηελ
ππεξεζία εκεηώλεηαη πσο γηα ην ελ ιόγσ αθίλεην ε Διιεληθή Οκνζπνλδία Γνύλαο έρεη θαηαζέζεη αίηεκα παξαρώξεζεο ηεο
ρξήζεο ηνπ κε αληάιιαγκα ώζηε λα ζηεγάζεη ζε απηό ηηο δξαζηεξηόηεηεο ηεο αιιά θαη άιινπο ζπιιόγνπο πνπ έρεη ππό ηεο

επνπηεία ηεο. Σν αίηεκα έρεη πξνσζεζεί ζηελ Δηαηξεία Αθηλήησλ ηνπ Γεκνζίνπ Α.Δ. (ΔΣ.Α.Γ. Α.Δ.) θαη βξίζθεηε ζε πιήξε
εμέιημε. ην αλσηέξσ αίηεκα ππάξρεη ζπλεκκέλε ηερληθή έθζεζε γηα ηηο εξγαζίεο πνπ πξνηίζεηαη λα πξνρσξήζεη ε Διιεληθή
Οκνζπνλδία Γνύλαο αλ ηεο παξαρσξεζεί ην αθίλεην, γηα ηελ αλαβάζκηζε ηνπ, ζπλνιηθνύ πξνϋπνινγηζκνύ 178.051,81 €
ρσξίο λα πξνβιέπεηε ε ελεξγεηαθή αλαβάζκηζή ηνπ (εμσηεξηθή ζεξκνκόλσζε θιπ).
3. Καηαγξαθή ππεξεζηαθώλ αλαγθώλ ζηέγαζεο-πθηζηάκελε θαηάζηαζε
Γηα ηα αθίλεηα πνπ εμεηάζηεθαλ από ηελ νκάδα εξγαζίαο, θαηαξηίζηεθαλ πίλαθεο ζρεηηθά κε ηηο ππεξεζίεο πνπ θηινμελνύλ,
ηελ επηθάλεηα πνπ θαηαιακβάλεη θαζεκηά, ηελ επηθάλεηα πνπ απαηηείηαη βάζεη ηνπ πξνζσπηθνύ πνπ ππεξεηεί ζε απηέο
θαζώο θαη ηα κηζζώκαηα πνπ θαηαβάιινληαη.
ΓΙΟΙΚΗΣΗΡΙΟ
Οη σθέιηκνη ρώξνη απνηεινύλ ην 40% πεξίπνπ ηεο ζπλνιηθήο επηθάλεηαο ηνπ. Βαζηθή αηηία γηα ην ρακειό πνζνζηό
εθκεηάιιεπζεο ηεο δνκεκέλεο επηθάλεηαο, απνηειεί ε ύπαξμε εθηεηακέλσλ θνηλόρξεζησλ ρώξσλ (δηάδξνκνη,
θιηκαθνζηάζηα, αίζνπζεο ζπλεδξηάζεσλ). Από ηελ θαηαγξαθή πξνθύπηεη πσο νη πεξηζζόηεξεο ππεξεζίεο ζηεγάδνληαη ζε
ρώξνπο πνπ κε βάζε ην θηεξηνινγηθό πξόγξακκα, ηθαλνπνηνύλ νξηαθά ηηο αλάγθεο ηνπο.
Παξεκβάζεηο κηθξήο θιίκαθαο κε ζηόρν ηνλ εμνξζνινγηζκό θαη ηελ θαιύηεξε αμηνπνίεζε ησλ δηαζέζηκσλ ρώξσλ, ζε
ζπλδπαζκό κε ηε δεκηνπξγία λέσλ θελώλ ρώξσλ ιόγσ κεηαθίλεζεο νξηζκέλσλ ππεξεζηώλ ζε άιια δεκόζηα αθίλεηα (Γήκνο
Καζηνξηάο), πξνζθέξνπλ ηε δπλαηόηεηα ζηέγαζεο ηνπιάρηζηνλ κηα λέαο ππεξεζίαο κε κηθξό ζρεηηθά νξγαλόγξακκα.

ΚΣΗΡΗΟΛΟΓΗΚΟ ΚΣΗΡΗΟΛΟΓΗΚΟ ΚΑΘΑΡΟ
ΚΑΘΑΡΟ
ΔΜΒΑΓΟΝ ΑΡΥΔΗΧΝ –
ΔΜΒΑΓΟΝ
ΒΟΖΘΖΣΗΚΧΝ ΥΧΡΧΝ
ΓΡΑΦΔΗΧΝ (ηκ)
(ηκ)
160,00
65,00
185,00
25,00

ΚΣΗΡΗΟΛΟΓΗΚΟ
ΚΑΘΑΡΟ
ΔΜΒΑΓΟΝ
ΤΝΟΛΟ (ηκ)
225,00
210,00

ΤΠΑΡΥΟΤΑ
ΚΑΣΑΣΑΖ
ΚΑΘΑΡΟ
ΔΜΒΑΓΟΝ (ηκ)
317,42
159,44
153,75
58,67
40,28

Α/Α

ΤΠΖΡΔΗΑ

ΟΡΟΦΟ

1
2
3
4
5

ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΣΔΥΝΗΚΧΝ ΔΡΓΧΝ
ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ
ΤΠΖΡΔΗΑ ΓΟΜΖΖ ΓΖΜΟΤ ΚΑΣΟΡΗΑ
ΔΠΗΣΡΟΠΟ ΔΛΔΓΚΣΗΚΟΤ ΤΝΔΓΡΗΟΤ
ΣΟΤΡΗΣΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ

3νο
3νο
3νο
3νο
3νο

6
7
8
9
10

ΓΡΑΦΔΗΟ ΑΝΣΗΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑΡΥΖ
ΑΗΘΟΤΑ ΤΚΔΦΔΧΝ + ΠΡΟΘΑΛΑΜΟ
ΓΡΑΦΔΗΟ ΣΤΠΟΤ + ΠΡΟΘΑΛΑΜΟ
ΘΔΜΑΣΗΚΟ ΑΝΣΗΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑΡΥΖ
ΔΗΓΗΚΟ ΤΝΔΡΓΑΣΖ
ΝΟΜΗΚΟ ΤΜΒΟΤΛΟ (ΓΡΑΦΔΗΟ +
ΠΡΟΘΑΛΑΜΟ)
ΣΜΖΜΑ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΚΖ
ΓΔΝΗΚΟ ΓΗΔΤΘΤΝΣΖ
ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΓΖΜΟΗΑ ΤΓΔΗΑ &
ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΜΔΡΗΜΝΑ
ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΣΟΤΡΗΜΟΤ
ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΟΤ

2νο
2νο
2νο
2νο
2νο

22,50
15,00

22,50
15,00

111,82
44,05
21,81
33,78
22,64

2νο

17,50

17,50

22,62

2νο
2νο
2νο +
ΗΟΓΔΗΟ
2νο
2νο

85,00

10,00

95,00
0,00

58,40
26,78

123,00

25,00

148,00

88,33

283,00

45,00

328,00

41,26
306,89

ΚΣΗΡΗΟΛΟΓΗΚΟ
ΚΑΘΑΡΟ
ΔΜΒΑΓΟΝ
ΤΝΟΛΟ (ηκ)

ΤΠΑΡΥΟΤΑ
ΚΑΣΑΣΑΖ
ΚΑΘΑΡΟ
ΔΜΒΑΓΟΝ (ηκ)

11
12
13
14
15
16

Α/Α

17
18
19
20

ΤΠΖΡΔΗΑ
ΣΜΖΜΑ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟ &
ΤΓΡΟΟΗΚΟΝΟΜΗΑ
ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΑΓΡΟΣΗΚΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ &
ΚΣΖΝΗΑΣΡΗΚΖ
ΠΟΛΗΣΗΚΖ ΠΡΟΣΑΗΑ
ΠΑΜ – ΠΔΑ

ΟΡΟΦΟ

52,50

10,00

ΚΣΗΡΗΟΛΟΓΗΚΟ ΚΣΗΡΗΟΛΟΓΗΚΟ ΚΑΘΑΡΟ
ΚΑΘΑΡΟ
ΔΜΒΑΓΟΝ ΑΡΥΔΗΧΝ –
ΔΜΒΑΓΟΝ
ΒΟΖΘΖΣΗΚΧΝ ΥΧΡΧΝ
ΓΡΑΦΔΗΧΝ (ηκ)
(ηκ)

62,50

1νο

59,50

15,00

74,50

78,24

1νο

322,50

45,00

367,50

375,68

1νο
1νο

12,50
12,50

12,50
12,50

34,65
33,6

21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
40
41
42
43

ΓΔΝΗΚΑ ΑΡΥΔΗΑ ηνπ ΚΡΑΣΟΤ

1νο

ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΓΑΧΝ ΚΑΣΟΡΗΑ
ΖΜΗ
ΣΜΖΜΑ ΑΣΗΚΖ ΚΑΣΑΣΑΖ
ΖΜΗ
ΣΜΖΜΑ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑΚΖ ΤΠΟΣΖΡΗΞΖ
ΖΜΗ
ΣΜΖΜΑ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΟΤ - ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΟΤ
ΖΜΗ
ΣΜΖΜΑ ΑΓΔΗΧΝ ΓΗΑΜΟΝΖ
ΖΜΗ
ΒΗΒΛΗΟΘΖΚΖ Π.Δ. ΚΑΣΟΡΗΑ
ΖΜΗ
ΑΡΥΔΗΟ – ΑΠΟΘΖΚΖ
ΖΜΗ
ΑΡΥΔΗΟ (Α'ΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ,
ΑΓΔΗΧΝ ΓΗΑΜΟΝΖ, ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ
ΖΜΗ
ΜΔΡΗΜΝΑ & ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΗΜΟΤ
ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΜΔΣΑΦΟΡΧΝ &
ΗΟΓΔΗΟ +
ΔΠΗΚΟΗΝΧΝΗΧΝ
ΖΜΗ
Κ.Δ.Π. ΓΖΜΟΤ ΚΑΣΟΡΗΑ
ΗΟΓΔΗΟ
ΓΡΑΦΔΗΟ ΚΗΝΖΖ
ΗΟΓΔΗΟ
ΓΖΜΟ ΚΑΣΟΡΗΑ – ΠΡΟΝΟΗΑ
ΗΟΓΔΗΟ
ΓΖΜΟ ΚΑΣΟΡΗΑ – ΓΖΜΟΗΑ ΤΓΔΗΑ ΗΟΓΔΗΟ
Α.Γ.Ζ.Γ.Μ. ΑΛΛΟΓΑΠΧΝ
ΗΟΓΔΗΟ
COMPUTER ROOM
ΗΟΓΔΗΟ
ΚΤΛΗΚΔΗΟ
ΗΟΓΔΗΟ
ΑΗΘΟΤΑ ΝΟΜΑΡΥΗΑΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛΗΟΤ
ΗΟΓΔΗΟ
ΑΡΥΔΗΟ-ΑΠΟΘΖΚΖ
ΗΟΓΔΗΟ
ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΣΔΥΝΗΚΧΝ ΔΡΓΧΝ –
ΗΟΓΔΗΟ
ΔΡΓΑΣΖΡΗΟ
ΑΗΘΟΤΑ Ζ/Μ
ΗΟΓΔΗΟ
ΣΟΤΑΛΔΣΔ
ΗΟΓΔΗΟ

36,50

10,00

46,50

14,76

391,50
49,50
35,50
72,50
61,00

45,00

436,50
49,50
35,50
72,50
61,00
0,00
0,00

284,22
51,00
30,80
79,32
54,21
69,39
70,98
107,42

194,50

65,00

259,50

137,73
30,53
10,64
51,05
43,22
27,45
26,89
105,97
459,84
171,05
70,97
114,68
18,59

Πίλαθαο 3

Τπεξεζίεο ηεο Π.Δ. Καζηνξηάο εθηόο ηνπ Γηνηθεηεξίνπ
ΤΠΗΡΔΙΔ ΑΡΜΟΓΙΟΣΗΣΑ Π.Δ. ΚΑΣΟΡΙΑ Δ ΜΙΘΩΜΔΝΑ ΑΚΙΝΗΣΑ

2

3

ΓΗΔΤΘΤΝΖ
Α' ΒΑΘΜΗΑ
ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ
ΚΑΣΟΡΗΑ
ΓΗΔΤΘΤΝΖ
Β' ΒΑΘΜΗΑ
ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ
ΚΑΣΟΡΗΑ
ΚΔΝΣΡΟ
ΓΗΑΦΟΡΟΓΗΑΓΝΧΖ,
ΓΗΑΓΝΧΖ &
ΤΠΟΣΖΡΗΞΖ
(ΚΔ.Γ.Γ.Τ.) ΚΑΣΟΡΗΑ

ΓΗΔΤΘΤΝΖ
ΜΗΘΧΜΔΝΟΤ
ΑΚΗΝΖΣΟΤ

ΖΜΔΡΟΜΖΝΗΑ
ΛΖΞΖ
ΤΜΒΑΖ

1

ΤΠΖΡΔΗΑ

ΓΗΑΡΚΔΗΑ
ΜΗΘΧΖ

α/α

ΜΗΘΧΜΑ ΜΔΣΑ ΣΖΝ
ΚΣΗΡΗΟΛΟΓΗΚΟ
ΑΝΑΠΡΟΑΡΜΟΓΖ (έηνο ΚΣΗΡΗΟΛΟΓΗΚΟ
ΚΑΘΑΡΟ
ΚΣΗΡΗΟΛΟΓΗΚΟ
ΤΝΟΛΗΚΖ
2010) & ΔΦΑΡΜΟΓΖ ΣΧΝ
ΚΑΘΑΡΟ
ΔΜΒΑΓΟΝ
ΤΝΟΛΗΚΟ
ΜΗΘΧΜΔΝΖ
ΓΗΑΣΑΞΔΧΝ ΣΟΤ ΑΡΘΡΟΤ
ΔΜΒΑΓΟΝ
ΑΡΥΔΗΧΝ –
(ΜΗΚΣΟ)
ΔΠΗΦΑΝΔΗΑ
21 ΣΟΤ Ν. 4002/2011 & ΓΡΑΦΔΗΧΝ (ηκ) ΒΟΖΘΖΣΗΚΧΝ
ΔΜΒΑΓΟΝ
η.κ.
(x1,25)
ΣΟΤ ΑΡΘΡΟΤ 2 ΣΟΤ Ν.
ΥΧΡΧΝ (ηκ)
ΓΡΑΦΔΗΧΝ (ηκ)
(x1,1.5)
4081/2012

ΚΑΡΑΟΛΖ 10

12

2021

275,00

1580,00 €

272,50

15,00

357,88

ΚΑΡΑΟΛΖ 10

12

2021

275,00

1580,00 €

348,00

15,00

452,25

Αγίνπ
Αζαλαζίνπ 36

12

2021

160,00

788,45 €

163,50

15,00

221,63

Πίλαθαο 4

Λνηπέο ππεξεζίεο ζε ηδηόθηεηα κηζζωκέλα αθίλεηα
ΤΠΗΡΔΙΔ ΑΡΜΟΓΙΟΣΗΣΑ ΑΤΣΟΣΔΛΟΤ ΓΡΑΦΔΙΟΤ ΓΗΜΟΙΑ ΠΔΡΙΟΤΙΑ Δ ΜΙΘΩΜΔΝΑ ΑΚΙΝΗΣΑ

α/α

ΤΠΖΡΔΗΑ

ΓΗΔΤΘΤΝΖ
ΜΗΘΧΜΔΝΟΤ
ΑΚΗΝΖΣΟΤ

ΓΗΑΡΚΔΗΑ ΜΗΘΧΖ

ΖΜΔΡΟΜΖΝΗΑ ΛΖΞΖ
ΤΜΒΑΖ

ΜΗΘΧΜΑ ΜΔΣΑ ΣΖΝ
ΑΝΑΠΡΟΑΡΜΟΓΖ
ΚΣΗΡΗΟΛΟΓΗΚΟ
(έηνο 2010) &
ΚΣΗΡΗΟΛΟΓΗΚΟ
ΚΑΘΑΡΟ
ΤΝΟΛΗΚΖ
ΔΦΑΡΜΟΓΖ ΣΧΝ
ΚΑΘΑΡΟ
ΔΜΒΑΓΟΝ
ΜΗΘΧΜΔΝΖ
ΓΗΑΣΑΞΔΧΝ ΣΟΤ
ΔΜΒΑΓΟΝ
ΑΡΥΔΗΧΝ –
ΔΠΗΦΑΝΔΗΑ
ΑΡΘΡΟΤ 21 ΣΟΤ Ν. ΓΡΑΦΔΗΧΝ (ηκ) ΒΟΖΘΖΣΗΚΧΝ
η.κ.
(x1,25)
4002/2011 & ΣΟΤ
ΥΧΡΧΝ (ηκ)
(x1,1.5)
ΑΡΘΡΟΤ 2 ΣΟΤ Ν.
4081/2012

1

Απηνηειέο Γξαθείν
Γεκόζηαο Πεξηνπζίαο
Καζηνξηάο

Ηνπζηηληαλνύ 1

12

31/05/2011

116,11

539,52 €

50,00

30,00

97,00

2

Γ.Ο.Τ. Καζηνξηάο

Λ. Κύθλσλ 2

12

31/03/2015

2.000,00

10.836,29 €

888,00

210,00

1352,00

3

Διιεληθή ηαηηζηηθή
Αξρή - Γξαθείν
ηαηηζηηθήο Ννκνύ
Καζηνξηάο

Αγίνπ Αζαλαζίνπ
15

12

30/09/2012

120,00

304,09 €

4

ΔΛ.Α. Αζηπλνκηθή
Γηεύζπλζε
Καζηνξηάο

Γξάκκνπ 25

12

14/04/2011

1.410,36

5.032,13 €

5

.ΔΠ.Δ.

Κύπξνπ 3

12

27/05/2015

270,00

578,87 €

85,50

10,00

118,50

6

Τ.Γ.Δ. Ννκνύ
Καζηνξηάο

Καξανιή 10

12

08/08/2021

275,00

864,00 €

87,50

25,00

137,50

7

Δθνξία Αξραηνηήησλ
Μεηξνπόιεσο 25
Καζηνξηάο

12

04/08/2021

204,40

504,00 €

197,50

40,00

290,00

Πίλαθαο 5

ΚΣΗΡΗΟΛΟΓΗΚΟ
ΤΝΟΛΗΚΟ
(ΜΗΚΣΟ)
ΔΜΒΑΓΟΝ
ΓΡΑΦΔΗΧΝ (ηκ)

4. Πξνηάζεηο κεηαζηέγαζεο θαη αμηνπνίεζεο.
ηνλ παξαθάησ πίλαθα αλαθέξνληαη αλαιπηηθά νη πξνηάζεηο ηεο νκάδαο εξγαζίαο νη νπνίεο πξνέθπςαλ κεηά ηελ ζπιινγή
θαη αλάιπζε όισλ ησλ δηαζέζηκσλ ζηνηρείσλ. Βαζηθά θξηηήξηα γηα ηελ θαηάξηηζε ηνπο είλαη ε δπλαηόηεηα ηνπ θάζε θηηξίνπ λα
θηινμελήζεη κηα ππεξεζία άκεζα θαη κε ην κηθξόηεξν δπλαηό θόζηνο, ε δπλαηόηεηα εύθνιεο πξόζβαζεο γηα ηελ εμππεξέηεζε
ησλ ζπλαιιαζζόκελσλ θαη ε θαηά ην δπλαηό ειαρηζηνπνίεζε ησλ γξαθεηνθξαηηθώλ θαη πξαθηηθώλ εκπνδίσλ γηα ηελ
πινπνίεζε νπνηαζδήπνηε κεηαθνξά-κεηαθίλεζεο. ηηο πεξηπηώζεηο πνπ πξνβιέπεηαη ζπζηέγαζε ππεξεζηώλ ζηνλ ίδην
αθίλεην, απηέο εκθαλίδνληαη ζηελ ίδηα πξόηαζε.
Α/Α

ΣΗΣΛΟ ΤΠΖΡΔΗΑ

ΠΡΟΣΑΖ

1

Γηεύζπλζε Οηθνλνκηθώλ

Πξόθεηηαη γηα ηελ πην κεγάιε δεκόζηα ππεξεζία θαζώο ζύκθσλα κε ην επηθαηξνπνηεκέλν

Τπεξεζηώλ (Γ.Ο.Τ.)

θηηξηνινγηθό πξόγξακκα, απαηηνύληαη γηα ηελ ζηέγαζε ηεο 1352,00 η.κ. Δπίζεο, ζηελ
πθηζηάκελε θαηάζηαζε ε ππεξεζία δηαζέηεη κόλν γηα ην αξρείν ηεο πεξίπνπ 500 η.κ. Από
ηα δηαζέζηκα δεκόζηα θηίξηα, κόλν ην Γηνηθεηήξην έρεη ηε δπλαηόηεηα λα ζηεγάζεη ηελ ελ
ιόγσ ππεξεζία.

Ζ ιύζε απηή όκσο απνθιείζηεθε θαζώο απαηηείηαη ε εθθέλσζε δπν

ζπλερόκελσλ νξόθσλ πξνθεηκέλνπ λα δηαζθαιίδεηαη πιήξεο απηνλνκία θαη αζθαιή
θύιαμε ησλ ρώξσλ θαηά ηηο κε εξγάζηκεο ώξεο. Οη παξαπάλσ θηηξηνινγηθέο απαηηήζεηο
νξίδνληαη από ην αξκόδην Τπνπξγείν Οηθνλνκηθώλ θαη πεξηνξίδνπλ ηηο δπλαηόηεηεο
εμεύξεζεο δηαζέζηκσλ θηηξίσλ θαη ρώξσλ. Οη πξνηάζεηο πνπ δηαηππώζεθαλ γηα ηελ
κεηαθίλεζε ησλ ππεξεζηώλ πνπ ζηεγάδνληαη ζήκεξα ζην Γηνηθεηήξην ζε άιια δεκόζηα
αθίλεηα πξνθεηκέλνπ λα θηινμελεζεί ζε απηό ε ΓΟΤ θξίλνληαη ηδηαίηεξα δαπαλεξέο θαη
ηαπηόρξνλα ε δηαζπνξά ησλ ππεξεζηώλ πνπ ζα απνρσξήζνπλ, δπζρεξαίλεη ηελ

εμππεξέηεζε ησλ πνιηηώλ. Με απηά ηα δεδνκέλα, ην κνλαδηθό δεκόζην αθίλεην πνπ
δηαζέηεη ηνπο απαξαίηεηνπο ρώξνπο γηα λα ζηεγάζεη ηελ ΓΟΤ Καζηνξηάο είλαη ην θηίξην ζην
νπνίν θηινμελείηαη ε Δ.ΓΖ.ΚΑ. Α.Δ. Δπηζεκαίλεηαη πσο ε παξαρώξεζε ηκήκαηνο ηνπ
θηηξηαθνύ ζπγθξνηήκαηνο ηεο ηάμεο ηνπ 10-15% (πεξίπνπ 3500 η.κ.) επαξθεί γηα ηε
ζηέγαζε όρη κόλν ηεο ΓΟΤ αιιά ηνπ ζπλόινπ ησλ δεκνζίσλ ππεξεζηώλ πνπ ζήκεξα
ζηεγάδνληαη ζε κηζζσκέλνπο ηδησηηθνύο ρώξνπο. ύκθσλα κε ηε ζρεηηθή αιιεινγξαθία
όπσο απηή επηζπλάπηεηαη ζην παξάξηεκα, ην ΔΒΔ Καζηνξηάο σο ηδηνθηήηεο ηνπ θηηξίνπ
αδπλαηεί λα πξνβεί ζηελ παξαρώξεζε ηκήκαηνο ηνπ θηηξίνπ, επηθαινύκελν ηνπο όξνπο
ηνπ ρξεζηδαλείνπ πνπ έρεη ζπλάςεη κε ηελ Δ.ΓΖ.ΚΑ.Α.Δ.
Αλ κειινληηθά βξεζεί δηαζέζηκν ηκήκα ζην ελ ιόγν θηίξην θξίλεηαη απαξαίηεηε ε εθπόλεζε
κηαο λέαο νινθιεξσκέλεο κειέηεο- πξόηαζεο δηαρείξηζεο-δηαξξύζκηζεο ρώξσλ θαζώο
θαη εθηίκεζεο θόζηνπο αλάινγα κε ηηο ππεξεζίεο θαη ηηο ρξήζεηο πνπ ζα απαηηεζνύλ.
2

Γ/λζε Α' βάζκηαο

Οη δύν απηέο ππεξεζίεο πξνηείλεηαη λα ζηεγαζηνύλ ζηελ ρνιηθή κνλάδα ηεο πξώελ

Δθπαίδεπζεο

Σερληθήο Δπαγγεικαηηθήο ρνιήο. Ζ ιύζε ηεο κεηεγθαηάζηαζεο ζηνλ ρώξν απηό

Γ/λζε Β' βάζκηαο

πξνθξίλεηαη εμαηηίαο ηεο άκεζεο δηαζεζηκόηεηαο ηνπ ρώξνπ ρσξίο λα απαηηνύληαη ηδηαίηεξα

Δθπαίδεπζεο

κεγάιεο δαπάλεο, ηελ άκεζε γεηηλίαζε ηεο κε ην κεγαιύηεξν ζρνιηθό ζπγθξόηεκα ηεο
Π.Δ. Καζηνξηάο θαζώο θαη ηελ από ρξόληα ζύκθσλε γλώκε ησλ ίδησλ ησλ ππεξεζηώλ. Ζ
επαλαιεηηνπξγία ηνπ θηηξίνπ ζα ζηακαηήζεη ηελ απαμίσζε θαη ηε θζνξά πνπ αλαπόθεπθηα
πθίζηαηαη ην αθίλεην ελώ δελ πξνβιέπεηαη ζύληνκα ε αλάγθε γηα ρξήζε ηνπ σο ζρνιηθή
κνλάδα θαζώο ζύκθσλα κε ηα ζηνηρεία ησλ ππεξεζηώλ ν πιεζπζκόο ησλ καζεηώλ ζηηο
θαη ζηηο δπν βαζκίδεο ηεο εθπαίδεπζεο βαίλεη δξακαηηθά κεηνύκελνο ηα ηειεπηαία ρξόληα.

ην παξάξηεκα πεξηιακβάλνληαη ζσξεία εγγξάθσλ πνπ απέζηειιαλ ηα ηειεπηαία 6
ρξόληα νη δπν Γηεπζύλζεηο πξνο όινπο ηνπο αξκόδηνπο ππεξεζηαθνύο θαη πνιηηηθνύο
θνξείο κε θνηλό αίηεκα ηελ κεηαζηέγαζε ηνπο ζην ελ ιόγσ θηίξην. Δπηπιένλ, είλαη θαλεξό
πσο ε ζέζε ηνπ θηηξίνπ βνεζά ζηελ θαιύηεξε εθηέιεζε ησλ ππεξεζηώλ πνπ
πξνζθέξνληαη θπξίσο πξνο ηνπο εθπαηδεπηηθνύο. Δπηζεκαίλεηαη πσο ζύκθσλα κε ην
άξζξν 41 ηνπ Ν.1566/1985 επηηξέπεηαη ε δηάζεζε ησλ δεκόζησλ ζρνιείσλ γηα ρξήζεηο
θνηλήο σθέιεηαο όπσο πξνθαλώο είλαη ε ζηέγαζε κηα δεκόζηαο ππεξεζίαο.

3

Απηνηειέο Γξαθείν

Γηα ηηο δύν απηέο ππεξεζίεο πξνηείλεηαη ε ζηέγαζε ηνπο ζην θηίξην ηεο Πξώελ Λέζρεο

Γεκόζηαο Πεξηνπζίαο

Αμησκαηηθώλ. Σν αθίλεην εζσηεξηθά είλαη ζε θαιή θαηάζηαζε θαη κε ηε δαπάλε ελόο

-

πνζνύ ηεο ηάμεο ησλ 60.000 επξώ ζα κπνξνύζε λα θηινμελήζεη ηηο παξαπάλσ

ώκα Δπηζεώξεζεο

ππεξεζίεο. ηελ θάζε ιεηηνπξγία ηνπο ε θάζε ππεξεζία ζα δηαζέηεη αλεμάξηεηε είζνδν (κε

Δξγαζίαο

θνηλή πξόζβαζε Α.ΜΔ.Α), θαη πιήξε απηνλνκία σο πξνο ηε ιεηηνπξγία ηεο. Σν θηίξην
ρξεηάδεηαη πιήξε αληηθαηάζηαζε ζηέγεο (δελ ππάξρεη πιάθα νπιηζκέλνπ ζθπξνδέκαηνο)
θαζώο θαη λέα Ζ/Μ εγθαηάζηαζε Γηθηύσλ, ζέξκαλζε – ςύμε, εζσηεξηθέο ηνηρνπνηίεο
(γπςνζαλίδεο), επηζθεπή ηεο νξνθήο (νξπθηή ίλα) θαη θαηαζθεπή πξόζβαζεο Α.ΜΔ.Α. ε
θνληηλή απόζηαζε ππάξρεη ρώξνο ζηάζκεπζε (θηίξην ΗΚΑ) γηα ηελ εμππεξέηεζε ησλ
ζπλαιιαζζόκελσλ. Ζ ζηέγαζε ησλ ππεξεζηώλ ζην ελ ιόγσ θηίξην αμηνπνηεί έλα δεκόζην
αθίλεην πνπ βξίζθεηαη ζρεδόλ ζε θαηάζηαζε εγθαηάιεηςεο θαη ηαπηόρξνλα δεκηνπξγεί
επηπιένλ δξαζηεξηόηεηεο ζε κηα πεξηνρή ηνπ αζηηθνύ ηζηνύ πνπ εκθαλίδεη θζίλνπζα
νηθνλνκηθή θαη εκπνξηθή δξαζηεξηόηεηα ηα ηειεπηαία ρξόληα.

4

Δθνξεία Αξραηνηήησλ

Πξνηείλεηαη ε ζηέγαζε ηεο ππεξεζίαο ζην αξρνληηθό απνπληδή. Γηα ηελ απνθαηάζηαζε
ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ θηηξίνπ έρνπλ δαπαλεζεί ζεκαληηθά πνζά θαη κε ηελ εγθαηάζηαζε κηαο
ππεξεζίαο ηθαλνπνηείηαη ε αλάγθε ζπληήξεζεο πνπ είλαη δεηνύκελν γηα όια ηα αληίζηνηρα
θηίξηα. Σαπηόρξνλα, ν ηδηαίηεξνο ραξαθηήξαο ηεο ππεξεζίαο αξκόδεη ζην πεξηβάιινλ θαη
ηε δηακόξθσζε ησλ ρώξσλ ελόο αξρνληηθνύ. Ζ ππεξεζία δύλαηαη λα ρξεζηκνπνηήζεη
αξρηθά ην ηζόγεην θαη ηνλ 1ν όξνθν ηνπ θηηξίνπ νη νπνίνη θαιύπηνπλ ηηο πθηζηάκελεο
ζηεγαζηηθέο ηεο αλάγθεο. Μειινληηθέο ζηεγαζηηθέο αλάγθεο ηεο ζπγθεθξηκέλεο ππεξεζίαο
ή θάπνηαο άιιεο αληίζηνηρνπ ραξαθηήξα ζα κπνξνύζαλ λα θαιπθζνύλ κε ηελ
νινθιήξσζε ησλ εξγαζηώλ ζηνλ 2ν όξνθν.

5

Τπεξεζία

Πξνηείλεηαη ε ζηέγαζε ηεο ππεξεζίαο ζην Γηνηθεηήξην Π.Δ. Καζηνξηάο, ιόγσ κηθξνύ

Γεκνζηνλνκηθνύ

νξγαλνγξάκκαηνο θαη άκεζεο ζπλεξγαζίαο κε ηηο ππεξεζίεο ηνπ Διεγθηηθνύ πλεδξίνπ

Διέγρνπ

θαη ηηο νηθνλνκηθέο ππεξεζίεο ηεο Π.Δ. Καζηνξηάο. Ο δηαζέζηκνο ρώξνο ζα εμαζθαιηζηεί
από ηελ κεηαθνξά ησλ ππεξεζηώλ πξόλνηαο ηνπ Γήκνπ Καζηνξηάο ζην ΚΠΔ αιιά θαη από
ηνλ εμνξζνινγηζκό ηεο ρξήζεο ησλ ρώξσλ πνπ θαηαιακβάλνπλ νη ππόινηπεο ππεξεζίεο
εληόο ηνπ Γηνηθεηεξίνπ όπσο πξνθύπηεη από ην θηηξηνινγηθό πξόγξακκα .

6

ΚΔ.Γ.Γ.Τ.

Πξνηείλεηαη ε κεηαθνξά ζην πξώελ ΚΠΔ καδί κε όιεο ηηο θνηλσληθέο - πξνλνηαθέο
ππεξεζίεο θαη δνκέο ηνπ Γήκνπ Καζηνξηάο ιόγσ ηνπ θνηλνύ ραξαθηήξα αιιά θαη
πξόζβαζεο ΑΜΔΑ. Δπηζεκαίλεηαη πσο πξόθεηηαη γηα κηα ππεξεζία κε ηδηαίηεξα επαίζζεην
αληηθείκελν θαη ζηελ θαηάξηηζε ηνπ θηηξηνινγηθνύ πξνγξάκκαηνο ειήθζεζαλ ππόςε
επηπιένλ θνηλσληθά θαη ιεηηνπξγηθά θξηηήξηα.

7

Κ.Δ.Π. Γήκνπ

Πξνηείλεηαη ε κεηαθνξά ηνπ ΚΔΠ ζε ρώξν εληόο ηνπ 1νπ Γπκλαζίνπ, παξάιιεια κε ηε

Καζηνξηάο (Βαιαιά)

κεηαθνξά ηεο Γεκνηηθήο Βηβιηνζήθεο.
Μειινληηθά θαη εθόζνλ μεπεξαζηνύλ νη γξαθεηνθξαηηθέο δπζθνιίεο πνπ εκπνδίδνπλ ηελ
αμηνπνίεζε ηνπ θηηξίνπ πνπ βξίζθεηαη ζηελ πιαηεία Οκνλνίαο, ην ΚΔΠ ζα κπνξνύζε λα
θηινμελεζεί ζε αλεμάξηεην ρώξν ηνπ ηζνγείνπ πνπ δηαζέηεη ην ελ ιόγσ αθίλεην.

8

Κ.Δ.Π. Γήκνπ

Πξνηείλεηαη ε κεηαθνξά ηνπ ΚΔΠ ζην θηίξην πνπ βξίζθεηαη ζηελ Σ.Κ. Σνηρηνύ θαη ζηέγαδε

Καζηνξηάο Σ.Κ.(Σνηρηνύ)

ηηο ππεξεζίεο ηνπ πξώελ Γήκνπ Βηηζίνπ. Οη κηθξέο ζηεγαζηηθέο αλάγθεο ηεο ππεξεζίαο
κπνξνύλ λα θαιπθζνύλ κε ηε δεκηνπξγία ελόο ρώξνπ πνπ ζα είλαη αλεμάξηεηνο σο πξνο
ηε ιεηηνπξγία ηνπ.
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Γεκνηηθή Βηβιηνζήθε

Ο Γήκνο Καζηνξηάο έρεη δξνκνινγήζεη ηε κεηαθνξά ηεο ζε ρώξν ηνπ 1νπ Γπκλαζίνπ

Καζηνξηάο

Καζηνξηάο. Δπηζεκαίλεηαη πσο ε ζηέγαζε απηή ζα πξέπεη λα γίλεη κε ηξόπν πνπ δελ ζα
κεηαβάιιεη ηε ιεηηνπξγηθόηεηα ηνπ θηηξίνπ σο ρώξν ζηέγαζεο ηξηηνβάζκηνπ εθπαηδεπηηθνύ
ηδξύκαηνο, όπσο απηή πξνβιέπεηαη ζηελ ζρεηηθή κειέηε.
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Αζηπλνκηθή Γ/λζε

Βξίζθεηαη ζε εμέιημε ε δηαδηθαζία αλέγεξζεο λένπ θηηξίνπ γηα ηε ζηέγαζε ηεο.

Καζηνξηάο
11

Διιεληθή ηαηηζηηθή
Αξρή

Αλεμάξηεηε Αξρή

πκπιεξωκαηηθή Πξόηαζε
Με δεδνκέλε ηελ πξόζεζε ηνπ Γήκνπ Καζηνξηάο λα κεηαθέξεη ζην πξώελ ΚΠΔ ηηο ππεξεζίεο πνπ ζήκεξα θηινμελνύληαη ζην
Γηνηθεηήξην ηεο Π.Δ. Καζηνξηάο καδί κε αληίζηνηρεο θνηλσληθέο ππεξεζίεο πνπ βξίζθνληαη ζην θηήξην πιεζίνλ ηνπ πάξθνπ
Οιπκπηαθήο θιόγαο, δεκηνπξγνύληαη νη πξνϋπνζέζεηο γηα κεγαιύηεξεο θιίκαθαο κεηαθηλήζεηο. Πξνηείλεηαη ε κεηαθνξά ησλ
ππεξεζηώλ ηεο Κνηλσθεινύο Δπηρείξεζεο ηνπ Γήκνπ Καζηνξηάο θαη ησλ ππεξεζηώλ πξνλνηαθνύ ραξαθηήξα (Βνήζεηα ζην
ζπίηη) ζην πξώελ ΚΠΔ καδί κε όιεο ηηο ππεξεζίεο - δνκέο πξόλνηαο ηνπ Γήκνπ θαη ην ΚΔΓΓΤ. Δπίζεο πξνηείλεηαη ε
κεηαθίλεζε ησλ ζπιιόγσλ πνπ ζηεγάδνληαη ζην ηζόγεην ηνπ Γεκαξρείνπ Καζηνξηάο θαη ην ππόγεην ηνπ θηηξίνπ ηεο
Κνηλσθεινύο, ζε άιια θηίξηα ηνπ δεκνζίνπ όπσο ην παιαηό Ννζνθνκείν, ηα θηίξηα πνπ βξίζθνληαη εληόο ηνπ πξώελ
ζηξαηνπέδνπ ΛΔΜ (ζηε πεξηνρή Υιόε), ην αθίλεην πνπ βξίζθεηαη ζηελ πεξηνρή ηνπ Πξνθήηε Ζιία (Σζαξδάθη) θαη αλήθεη
ζηελ Απνθεληξσκέλε Γηνίθεζε Ζπείξνπ Γπηηθήο Μαθεδνλίαο. Κάηη ηέηνην ζα εμππεξεηνύζε θαη αξθεηνύο από ηνπο 28
πεξίπνπ ζπιιόγνπο πνπ έρνπλ ήδε αηηεζεί πξνο ηνλ Γήκν παξαρώξεζε ρώξνπ θηινμελίαο.
ηνπο θελνύο ρώξνπο ηνπ Γεκαξρείνπ πξνηείλεηαη ε κεηαθνξά ησλ ππεξεζηώλ πνπ εμππεξεηνύλ ηε ιεηηνπξγία ησλ δπν
αληηδεκαξρηώλ πνπ βξίζθνληαη ζην θηίξην πιεζίνλ ηνπ πάξθνπ Οιπκπηαθήο Φιόγαο, πξνθεηκέλνπ λα ζε απηό λα ζηεγαζηεί ε
Τπεξεζία Γόκεζεο ηνπ Γήκνπ Καζηνξηάο κε όιν ην αξρείν ηεο ζην ππόγεην. Γπλεηηθά ζε έλα από ηα γξαθεία ηνπ θηηξίνπ
κπνξεί λα ιεηηνπξγήζεη θαη ην ΚΔΠ ζήκεξα θηινμελείηαη ζην θηίξην ηεο Π.Δ. Καζηνξηάο.
Οη επηπιένλ ειεύζεξνη ρώξνη πνπ ζα δεκηνπξγεζνύλ ζην Γηνηθεηήξην ηεο Π.Δ. Καζηνξηάο κε ηελ πξαγκαηνπνίεζε ησλ
παξαπάλσ κεηαθηλήζεσλ κπνξνύλ λα εμππεξεηήζνπλ ηελ ζηέγαζε θάπνηα άιιεο ππεξεζία όπσο ηελ Δθνξία Αξραηνηήησλ
Καζηνξηάο ε αθόκα θαη ε Διιεληθή ηαηηζηηθή Αξρή.

Καηά ηελ εθπόλεζε ηεο παξνύζαο θαηαγξάθεθαλ πξνηάζεηο ζρεηηθά κε ηε ζηέγαζε θαη ησλ έκκεζσλ θνξέσλ ηνπ δεκνζίνπ
όπσο είλαη νη θνξείο θνηλσληθήο αζθάιηζεο (ΣΜΔΓΔ, ΟΑΔΔ, ΟΠΑΓ), ησλ νπνίσλ νη ππεξεζίεο ζηεγάδνληαη ζε κηζζσκέλα
ηδησηηθά αθίλεηα. Δλόςεη ησλ αιιαγώλ όκσο πνπ αλακέλνληαη ζηελ δνκή ησλ αζθαιηζηηθώλ θνξέσλ, (ζπγρσλεύζεηο,
θαηαξγήζεηο θιπ), ε νκάδα εξγαζίαο πξνηείλεη ηελ ζηέγαζε ηνπ ππν ίδξπζε εληαίνπ θνξέα θνηλσληθήο αζθάιηζεο ζε
δεκόζην αθίλεην πνπ ζα δηαηεζεί από ηνπο εκπιεθόκελνπο θνξείο.
Αμηνιόγεζε πξνηάζεωλ
Ζ νκάδα εξγαζίαο ηνπ ιακβάλνληαο ππόςε όιεο ηηο παξακέηξνπο θαη ηηο δπλαηόηεηεο ησλ θνξέσλ πνπ είλαη ππεύζπλνη γηα
ηε ζηέγαζε ησλ δεκόζησλ ππεξεζηώλ ζηελ Π.Δ. Καζηνξηάο, θαηαζέηεη κηα νινθιεξσκέλε πξόηαζε πνπ νδεγεί ζε πεξηζηνιή
ησλ δεκνζίσλ δαπαλώλ κε παξάιιειε αμηνπνίεζε ηεο δεκόζηαο πεξηνπζίαο. Καηά ην παξειζόλ έρνπλ δηαηππσζεί δεκόζηα
πξνηάζεηο θαη έρνπλ αλαιεθζεί πξσηνβνπιίεο γηα ηελ επίιπζε ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ δεηήκαηνο, ρσξίο σζηόζν απηέο λα
νδεγήζνπλ κέρξη ζήκεξα ζηελ παξαγσγή θάπνηνπ απηνύ απνηειέζκαηνο. Γηα ηελ πινπνίεζε ηεο ζπγθεθξηκέλεο πξόηαζεο
απαηηείηαη αθελόο ε ζπλαίλεζε θαη ζηελή ζπλεξγαζία όισλ ησλ εκπιεθόκελσλ θνξέσλ (Κεληξηθή Κπβέξλεζε, Σνπηθή
Απηνδηνίθεζε Α & Β Βαζκνύ, ινηπνί δεκόζηνη θνξείο), αθεηέξνπ ε εμαζθάιηζε ησλ απαξαίηεησλ θνλδπιίσλ γηα ηελ
πξαγκαηνπνίεζε ησλ αλαγθαίσλ θαηά πεξίπησζε εξγαζηώλ. Ζ δηάζεζε ζπλεξγαζίαο όισλ ησλ εκπιεθνκέλσλ θνξέσλ έρεη
ήδε εθθξαζηεί θαηά ηηο δηάξθεηα ησλ ζπλαληήζεσλ πνπ πξνεγήζεθαλ θαη πξνθεηκέλνπ λα κελ νδεγεζεί ζηηο θαιέλδεο ην
ζύλνιν απηήο ηεο πξνζπάζεηαο απαηηείηαη ε άκεζε αλάιεςε πξσηνβνπιηώλ πξνο ηελ θαηεύζπλζε πινπνίεζεο ησλ
παξαπάλσ πξνηάζεσλ.
Σν εθηηκώκελν θόζηνο γηα ηελ επηζθεπή, ζπληήξεζε θαη δηακόξθσζε ησλ πξνηεηλόκελσλ θηηξίσλ παξαηίζεηαη

ζηνλ

παξαθάησ πίλαθα, ζηνλ νπνίν έρεη ππνινγηζηεί θαη‟ εθηίκεζε κε βάζε ην εκβαδόλ ηνπ θηηξίνπ θαη ηελ θαηάζηαζή ηνπ ε
απαηηνύκελε ζπλνιηθή δαπάλε δηακόξθσζεο:

Πηλάθαο εθηίκεζεο θόζηνπο παξεκβάζεωλ

Α/Α
1
2

3
4
5
6
7
8

ΣΗΣΛΟ ΤΠΖΡΔΗΑ
Γ/λζε Α' βάζκηαο εθπαίδεπζεο
Γ/λζε Β' βάζκηαο εθπαίδεπζεο
Απηνηειέο Γξαθείν Γεκόζηαο
Πεξηνπζίαο
ώκα Δπηζεώξεζεο Δξγαζίαο
Δθνξεία Αξραηνηήησλ
Τπεξεζία Γεκνζηνλνκηθνύ Διέγρνπ
ΚΔ.Γ.Γ.Τ.
Κ.Δ.Π. Γήκνπ Καζηνξηάο (Βαιαιά)
Κ.Δ.Π. Γήκνπ Καζηνξηάο (Σνηρηό)
Γεκνηηθή Βηβιηνζήθε Καζηνξηάο

ΚΣΗΡΗΟ
Πξώελ Σ.Δ.Δ. ην ζρνιηθό ζπγθξόηεκα Υιόεο

ΓΑΠΑΝΖ
40.000 €

Πξώελ Λέζρε Αμησκαηηθώλ

60.000 €

Αξρνληηθό απνπληδή
Γηνηθεηήξην
ΚΠΔ
1ν Γπκλάζην
Πξώελ Γεκαξρείν
1ν Γπκλάζην

50.000 €
5.000 €
8.000 €
5.000 €
2.000 €
ΤΝΟΛΟ 170.000,00 €

πκπεξάζκαηα
Με ηελ κεηαθνξά ησλ ηεζζάξσλ ππεξεζηώλ ηνπ Γεκνζίνπ, δειαδή ηνπ Απηνηεινύο Γξαθείνπ Γεκόζηαο Πεξηνπζίαο, ηνπ
ώκαηνο Δπηζεώξεζεο Δξγαζίαο, ηεο Δθνξείαο Αξραηνηήησλ θαη ηεο Τπεξεζίαο Γεκνζηνλνκηθνύ Διέγρνπ, από κηζζσκέλα
αθίλεηα ζηα αθίλεηα ηνπ Γεκνζίνπ πνπ πξνηείλνληαη, εμνηθνλνκείηαη εηεζίσο ην πνζό ησλ 29.036,68 € γηα ην Διιεληθό
Γεκόζην ελώ κε ηελ κεηαθνξά ησλ ηξηώλ ππεξεζηώλ πνπ νη δαπάλεο ιεηηνπξγίαο ηνπο βαξύλνπλ ηελ Πεξηθεξεηαθή Δλόηεηα
Καζηνξηάο (Γηεύζπλζε Πξσηνβάζκηαο θαη Γεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο θαη ΚΔ.Γ.Γ.Τ), ζε αθίλεηα ηνπ Γεκνζίνπ,
εμνηθνλνκείηαη εηεζίσο ην πνζό ησλ 47.381,40 € γηα ηελ Πεξηθεξεηαθή Δλόηεηα Καζηνξηάο. Σν ζπλνιηθό πνζό
εμνηθνλόκεζεο ζε βάζνο πέληε εηώλ αλέξρεηαη ζε 210.000,00 € επξώ.
Ζ ρξήζε ηνπ θηηξίνπ ηεο ΔΓΖΚΑ Α.Δ. ζα κπνξνύζε λα αληηκεησπίζεη είηε κεκνλσκέλα ηελ ζηέγαζε ηεο Γ.Ο.Τ. Καζηνξηάο
είηε ζπλνιηθά ην πξόβιεκα ζηέγαζεο ησλ δεκνζίσλ ππεξεζηώλ. Ζ δεύηεξε ζπλνιηθή απηή ιύζε, πξνζθέξεη νηθνλνκία
θιίκαθαο θαζώο κε ηελ εθπόλεζε κηαο εληαίαο κειέηεο γηα ηελ θαηαζθεπή ησλ απαξαίηεησλ ππνδνκώλ, εμνηθνλνκνύληαη
ζεκαληηθνί νηθνλνκηθνί πόξνη.
Οη ππόινηπεο πξνηάζεηο θξίλνληαη άκεζα πινπνηήζηκεο θαη ρακεινύ ζρεηηθά θόζηνπο γηα ηηο νηθνλνκηθέο δπλαηόηεηεο ησλ
θνξέσλ, ην νπνίν ζε κέγηζην ρξνληθό νξίδνληα πέληε εηώλ ζα απνζβεζηεί από ηηο δαπάλεο ησλ ελνηθίσλ πνπ ζα
εμνηθνλνκεζνύλ. Δπίζεο ζα επηηεπρζεί θαη ν ζηόρνο ηεο δηαηήξεζεο – ζπληήξεζεο θαη ησλ αθηλήησλ ηνπ Γεκνζίνπ πνπ απηή
ηελ πεξίνδν είλαη αλαμηνπνίεηα θαη θηλδπλεύνπλ λα ππνζηνύλ αθόκα κεγαιύηεξεο δεκηέο πνπ ζην κέιινλ ζα θάλνπλ ηελ
ζπληήξεζε ηνπο αζύκθνξε.

