
Περιγραφή Ακινήτου

Το ακίνητο αποτελείται από τους 5ο,  4ο, 3ο,  2ο & 1ο όροφο ενός 5όροφου

κτιρίου γραφείων με ισόγεια καταστήματα, συμβατικής κατασκευής, ήτοι με

φέροντα οργανισμό από οπλισμένο σκυρόδεμα και οργανισμό πλήρωσης από

οπτοπλινθοδομές, ηλικίας περίπου 30 ετών. Οι επιφάνειες , οι χρήσεις και η

κατάσταση συντήρησης του υπό εκτίμηση ακινήτου, εμφανίζονται αναλυτικά

στον κάτωθι πίνακα:

Ακίνητο

Στάθμες

Επιφάνεια

(τ.μ.)
Περιγραφή

Κατάσταση

Συντήρησης

5ος όροφος 92,00 Γραφείο  Καλή

4ος όροφος 154,50 Γραφείο Μέτρια

3ος όροφος 194,00 Γραφείο Μέτρια

2ος όροφος 246,50 Γραφείο Μέτρια

1ος όροφος 246,50 Γραφείο Μέτρια

Σύνολο

ανωδομής
933,50

Η είσοδος στο κτίριο επιτυγχάνεται από την οδό Αλεξάνδρου, ενώ η σύνδεση

των  επιπέδων  του  κτιρίου  πραγματοποιείται  μέσω  ενός  ανελκυστήρα

(ικανότητας  οκτώ  ατόμων,  ο  οποίος  ήταν  εκτός  λειτουργίας  κατά  την

αυτοψία)  και  του  κλιμακοστασίου  ανόδου  –  καθόδου.  Η  συντήρηση  των

ορόφων  είναι  μέτρια  με  εξαίρεση  αυτή  του  5ου ορόφου  που  είναι  καλή.

Ενδεικτικά αναφέρεται  ότι  :  Ο 1ος και  2ος όροφος αποτελούνται  από έναν

μεγάλο ενιαίο  χώρο,  δυο  κλειστούς  χώρους  γραφείων,  δυο  ανεξάρτητους

χώρους  WC και  έναν  διαμορφωμένο  χώρο  κουζίνας  ο  καθένας.  Ο  κάθε

όροφος  διαθέτει  πόρτα  εισόδου  ασφαλείας,  τα  εξωτερικά  ανοίγματα  του

ακινήτου  καλύπτονται  από  υαλοπετάσματα  αλουμινίου  με  διπλό  έγχρωμο



υαλοπίνακα,  τα  δάπεδα  των κυρίων  χώρων είναι  επιστρωμένα  με  πλάκες

μαρμάρου  πλην  των  χώρων  υγιεινής  (κουζίνας,  WC)  όπου  υπάρχουν

κεραμικά πλακίδια μεσαίας διαλογής. Οι κλειστοί χώροι γραφείων διαθέτουν

εσωτερικά χωρίσματα από γυψοσανίδα και συνθετικά κουφώματα. 

Ο  3ος όροφος  αποτελείται  από  έναν  ενιαίο  χώρο  γραφείων  και  δυο

ανεξάρτητους χώρους WC. Διαθέτει πόρτα εισόδου ασφαλείας, τα εξωτερικά

ανοίγματα καλύπτονται  από υαλοπετάσματα αλουμινίου με διπλό έγχρωμο

υαλοπίνακα,  τα  δάπεδα  των κυρίων  χώρων είναι  επιστρωμένα  με  πλάκες

μαρμάρου πλην των χώρων υγιεινής (WC) όπου υπάρχουν κεραμικά πλακίδια

μεσαίας διαλογής.

Ο  4ος όροφος  αποτελείται  από  έναν  ενιαίο  χώρο,  δυο  κλειστούς  χώρους

γραφείων,  έναν  ανεξάρτητο  χώρο  WC και  έναν  διαμορφωμένο  χώρο

κουζίνας.  Διαθέτει  πόρτα εισόδου ασφαλείας,  τα εξωτερικά ανοίγματα του

ακινήτου  καλύπτονται  από  υαλοπετάσματα  αλουμινίου  με  διπλό  έγχρωμο

υαλοπίνακα,  τα  δάπεδα  των κυρίων  χώρων είναι  επιστρωμένα  με  πλάκες

μαρμάρου  πλην  των  χώρων  υγιεινής  (κουζίνας,  WC)  όπου  υπάρχουν

κεραμικά πλακίδια μεσαίας διαλογής. Οι κλειστοί χώροι γραφείων διαθέτουν

εσωτερικά  χωρίσματα  από  συνθετικά  κουφώματα.  Σε  κάποια  σημεία  των

εξωτερικών τοίχων έχουν εμφανιστεί προβλήματα υγρασίας.

Ο 5ος και τελευταίος όροφος της οικοδομής αποτελείται από έναν ενιαίο χώρο,

τρεις κλειστούς χώρους (εκ των οποίων οι δυο είναι χώροι γραφείων και ο

ένας  βοηθητικός),  λουτροαποχωρητήριο,  WC και  χώρο  κουζίνας.  Διαθέτει

πόρτα ασφαλείας, τα εξωτερικά κουφώματα του ακινήτου με πρόσοψη στην

οδό  Αλεξάνδρου  είναι  υαλοπετάσματα  αλουμινίου  με  διπλό  έγχρωμο

υαλοπίνακα  ενώ  τα  κουφώματα  του  ακινήτου  με  πρόσοψη  στην  οδό

Βασιλείου είναι αλουμινίου ανοιγόμενα (καλής Σειράς) με διπλό υαλοπίνακα. 

Τα  δάπεδα  των  κυρίων  χώρων  και  της  κουζίνας  είναι  επιστρωμένα  με

γρανιτοπλακάκια  (50x50εκ)  πλην  των  χώρων  υγιεινής  (WC και

λουτροαποχωρητήριο) όπου υπάρχουν κεραμικά πλακίδια και του μπαλκονιού

όπου υπάρχουν κεραμικά πλακίδια εξωτερικού χώρου. Σε όλους τους χώρους

τα πλακίδια είναι αρκετά καλής διαλογής. Όλα τα εσωτερικά χωρίσματα είναι

κατασκευασμένα από οπτοπλινθοδομές. Στη μεσοτοιχία που χωρίζει τους δυο



χώρους  γραφείων  είναι  τοποθετημένο  συρόμενο  παράθυρο  αλουμινίου  με

διπλό υαλοπίνακα και ποδιά από γρανίτη.

Οι ανάγκες θέρμανσης και ψύξης του 1ου, 2ου και 3ου ορόφου καλύπτονται από

λέβητα πετρελαίου ισχύος 163kW που είναι τοποθετημένος στο υπόγειο της

οικοδομής και δυο αερόψυκτων ψυκτών νερού ισχύος 32,5W ο καθένας που

είναι  τοποθετημένοι  στον  ακάλυπτο  χώρο.  Στους  χώρους  γραφείων  είναι

εγκατεστημένα  F.C.U.s δαπέδου.  Επιπλέον,  στον 3ο όροφο υπάρχει  δίκτυο

εξαερισμού με αεραγωγούς και στόμια. 

Οι ανάγκες θέρμανσης και ψύξης του 4ου και 5ου ορόφου καλύπτονται από

δυο λέβητες πετρελαίου ισχύος 52kW ο καθένας (ένας για κάθε όροφο) που

είναι  τοποθετημένοι  στο  δώμα  του  κτιρίου  και  θερμαντικά  σώματα.  Οι

ανάγκες ψύξης  καλύπτονται από τοπικές διαιρούμενες μονάδες κλιματισμού

(split units).

Διαθέσιμα Έγγραφα – Πιστοποιητικά

1. Συμβόλαιο αγοράς

2. Πράξη  σύστασης  οριζοντίων  ιδιοκτησιών  και  Κανονισμού

Πολυκατοικίας.

3. Πιστοποιητικά Μεταγραφής και Βαρών 

4. Κατόψεις

5. Τεχνική Έκθεση

6. Εκθέσεις Αποτίμησης

7. Άδεια Οικοδομής

8. Κτηματολογικά Φύλλα
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