




Περιγραφή Ακινήτου

Οικόπεδο εμβαδού 7.108 τμ εντός του 
Επιχειρηματικού Πάρκου «Τεχνόπολη 
Θεσσαλονίκης», στον Δήμο Πυλαίας. 
Βρίσκεται επί της οδού Ευρώπης, βόρεια της 
Ε.Ο Θεσσαλονίκης-Μουδανίων, πλησίον 
Αμερικάνικης Γεωργικής Σχολής.

Το Επιχειρηματικό Πάρκο Τεχνόπολη (ΕΤΠ) 
έχει σχεδιαστεί ως πόλος συγκέντρωσης 
καινοτόμων επιχειρήσεων πληροφορικής 
και υψηλής τεχνολογίας. Οι επιτρεπόμενες 
χρήσεις εντός του ΕΤΠ αφορούν 
δραστηριότητες χαμηλής όχλησης με 
αντικείμενο την τεχνολογία σε επίπεδο 
υπηρεσιών καθώς και σε ερευνητικούς και 
εκπαιδευτικούς τομείς της πληροφορικής, 
των τηλεπικοινωνιών, της τεχνολογίας 
τροφίμων και λοιπών συναφών 
δραστηριοτήτων.

Στην άμεση περιοχή, πλήν της Αμερικάνικης 
Γεωργικής Σχολής, βρίσκονται το CEDEFOP 
(Υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης), η 
υπεραγορά Praktiker σε απόσταση 200μ. και 
το εμπορικό κέντρο Mediterranean Cosmos 
σε απόσταση 1χλμ.



Η Β.Ε.Π.Ε. ΤΕΧΝΟΠΟΛΗ ιδρύθηκε το 2004 με πρωτοβουλία των τότε πολιτικών και τοπικών φορέων και 
αποτελεί το μοναδικό τεχνολογικό πάρκο της Ελλάδας. Το επιχειρηματικό πάρκο 52 στρεμμάτων έκτασης 
γης έχει ως στόχο να προσελκύσει εταιρείες με έμφαση στη βιοϊατρική, στην εκπαίδευση καθώς και στις 
επιχειρήσεις πληροφορικής και υψηλής τεχνολογίας. Μία ελκυστική “γέφυρα” ανταλλαγής γνώσης ανάμεσα 
στην οικονομία, την αγορά και την έρευνα. Ένας μικρόκοσμος, που μπορεί να γίνει τόπος συνάντησης, 
ιδεών, σκέψεων και ανθρώπινων σχέσεων. Βασικό στοιχείο ενδυνάμωσης και βάση κάθε παραγωγικής 
εργασίας.

Το Business Innovation Center θα υλοποιηθεί σε συνεργασία με την κατασκευαστική εταιρεία Στεφάνου Α.Ε., 
η οποία έχει μεγάλη εμπειρία στην ανάπτυξη επαγγελματικών ακινήτων, σε οικόπεδο 7 στρεμμάτων εντός του 
πάρκου.  

Το Business Innovation Center θα περιλαμβάνει χώρους στέγασης περίπου 9.200 τμ. και δύο επίπεδα 
υπόγειων χώρων στάθμευσης, για την εγκατάσταση καινοτόμων επιχειρήσεων στους κλάδους της 
πληροφορικής, της εκπαίδευσης καθώς και της βιοτεχνολογίας και βιοιατρικής.  Επίσης στο Business In-
novation Center θα ενσωματωθούν οι κοινόχρηστες και κοινωφελείς χρήσεις για την εξυπηρέτηση των 
εγκατεστημένων επιχειρήσεων και των εργαζομένων σε αυτές.

Στόχος μας είναι να σχεδιάσουμε ένα πρωτοποριακό και  καινοτόμο κτήριο. Να δημιουργήσουμε ένα  
χώρο  ανοικτό σε καινούργιους τρόπους συνάντησης, ανάπτυξης και διάδρασης της επιχειρηματικής 
πρωτοβουλίας της έρευνας και της γνώσης. Ένα κτήριο-leader, ικανό να συμπυκνώνει το παρόν και να 
εκφράζει το  μέλλον ενός δυναμικού σχεδίου ανάπτυξης, που αυτή την στιγμή βρίσκεται στην αφετηρία 
εκκίνησης του.

Η πρόταση διερευνά σε προγραμματικό επίπεδο την ιδέα μιας απλής κανονιστικής  λογικής, μιας γραμμής 
παραγωγής χώρου, έτσι ώστε, το κτήριο να επιδέχεται εναλλακτικές λύσεις και μετατροπές χωρίς να 
ανατρέπεται η δομή του. 

Η γραμμή μεταφράζει τα μεγέθη του προγράμματος σε επιφάνεια και  μετασχηματίζεται σε μια ευέλικτη 
λωρίδα. Η λωρίδα ελίσσεται  στα όρια του οικοπέδου ενώ συστρέφεται για να απορροφήσει  όλη την 
κτιριακή μάζα ως την εξάντληση της δόμησης. Με αυτή την κίνηση απελευθερώνει  από το έδαφος δημόσιο 
χώρο, ενοποιεί και οργανώνει τον ακάλυπτο χώρο και δημιουργεί μια μεγάλη επικλινή πλατεία και δυο 
ανοικτά αίθρια.

Με τον τρόπο αυτό, διαμορφώνουμε μια πρόταση συνολικής επέμβασης που συμμετέχει, τόσο με τον 
κτισμένο όσο και με τον κενό χώρο, στην δημιουργία ενός συγκροτήματος με εξωστρεφή χαρακτήρα, 
αναγνωσιμότητα και ευελιξία.

Πρόθεση των μελετητών είναι:

• να σχεδιαστεί ένα κτήριο που να πληροί πλήρως τις προδιαγραφές ενός σύγχρονου και ευέλικτου σε  
 προσαρμογές κτηρίου γραφείων, 

• να μεταφράζει σε χώρο και εικόνα τους στόχους και την φιλοσοφία του Κέντρου

• με σημαντική παρουσία στην περιοχή και ισχυρή αρχιτεκτονική άποψη, στιβαρό και λιτό  και   
 ταυτόχρονα 

• οικονομικό στην λειτουργία του και φιλικό προς το περιβάλλον

Το πλαίσιο 

Ο στόχος

Οι βασικές αρχές

Η πρόταση



Το Κέντρο  
Το Συγκρότημα προτείνεται ως μια ρευστή και ανάλαφρη παρουσία. Ακουμπά στο έδαφος, κατόπιν 
ελίσσεται, συστρέφεται ενώ αναπτύσσεται σε διαφορετικά επίπεδα.

Ο δημόσιος χώρος
Δύο πλατείες και δύο αίθρια διαφορετικού μεγέθους, ορίζουν τον ανοικτό χώρο. Ο χώρος σχεδιάζεται ροϊκός 
και συνεχής, ακολουθεί και οργανώνει τις φυσικές κλίσεις του οικοπέδου, ενοποιείται με τον ακάλυπτο χώρο 
και τα ανοικτά αίθρια. Είναι ο κενός χώρος που συμπυκνώνει ροές, διασταυρώνει κινήσεις, προσελκύει 
συναντήσεις, προσφέρει εναλλακτικούς τρόπους προσέγγισης του Συγκροτήματος και ευελιξία στην 
προοπτική οργάνωσης του Κέντρου σε επιμέρους λειτουργικές ενότητες.

Τα φυτεμένα δώματα
Τα δώματα αναπτύσσονται σε δύο επίπεδα. Με διαφορετικές διαστάσεις και οπτικές φυγές προσφέρουν 
εναλλακτικές θέες προς το Συγκρότημα, το Πάρκο και τον Θερμαϊκό κόλπο. Με τον τρόπο αυτό δημιουργείται 
μια νέα, φιλική προς το περιβάλλον τοπογραφία, ενώ παράλληλα δημιουργούνται επιπλέον χώροι   
κοινωνικής συνεύρεσης, στάσης ή κίνησης, χαλάρωσης ή εργασίας. 
Η διαφάνεια, ο δημόσιος χώρος, τα φυτεμένα δώματα ενθαρρύνουν την αντίληψη της παρουσίας του 
άλλου, την οικειότητα στην εναλλαγή του μέσα με το έξω, καθώς προσφέρονται για μια εναλλακτική 
βιωματική προσέγγιση του χώρου εργασίας και του φυσικού στοιχείου.

Το φυσικό φως:
Διεισδύει στον ανοικτό και κλειστό χώρο από διαφορετικά σημεία, διαγράφει τα καθαρά περιγράμματα των 
όγκων, δημιουργεί σκιές και ανακλάσεις που κινούνται με το πέρασμα του χρόνου μεταβάλλοντας συνεχώς 
μεγέθη, γεωμετρίες, χρώματα και υφές.

Η εναλλαγή διαφάνειας – αδιαφάνειας, κλίμακας και μεγέθους
Η πρόθεση για ένα κτήριο λιτό καθοδηγεί την συνολική επίλυση και του φλοιού. Η μάζα του κτηρίου 
‘αναιρείται’ μέσα από το παιχνίδι της εναλλαγής διαφάνειας / αδιαφάνειας που προτείνεται. Το σύνολο 
του φλοιού αντιμετωπίζεται με ενιαίο τρόπο. Το κτήριο υποδιαιρείται σε οριζόντιες ζώνες οι οποίες 
εναλλάξ αποτελούνται από διαφανή και αδιαφανή στοιχεία. Κάθε ζώνη τονίζεται από οριζόντιες λωρίδες / 
περσίδες σκίασης των υαλοπετασμάτων ενώ ένας δεύτερος φλοιός / φίλτρο, ενσωματώνεται στις  
οριζόντιες προεξοχές κατά περίπτωση, ανάλογα με τον προσανατολισμό της κάθε όψης. Αποτελείται από 
κατακόρυφες κινητές περσίδες αλουμινίου τοποθετημένες σε  απόσταση από τα υαλοπετάσματα . Ο διπλός, 
οριζόντια τονισμένος, φλοιός εισάγει τις έννοιες της ‘αναίρεσης’ της κλίμακας και της  ‘κίνησης’ του κτηρίου 
με την  εναλλαγή φωτός και σκιάς την ημέρα, ενώ το βράδυ το κτήριο μετασχηματίζεται σε ένα ενδιαφέρον 
φωτεινό αντικείμενο μέσα από την διαδοχή θέασης και απόκρυψης.

Υλικά και χρώματα
Ψυχρά, λευκά θερμομονωτικά επιχρίσματα, διαφανή θερμομονωτικά υαλοπετάσματα, κουφώματα 
αλουμινίου, οριζόντιες λευκές περσίδες από μπετόν, κατακόρυφες λευκές περσίδες αλουμινίου, χυτά 
βιομηχανικά δάπεδα σε υπόλευκες και γκρι αποχρώσεις.

Το Συγκρότημα οργανώνεται σε τέσσερα επίπεδα ανωδομής τα οποία έχουν τη δυνατότητα να ‘’κοπούν’’ 
κατακόρυφα και οριζόντια σε ενότητες με δυνατότητα αυτόνομης λειτουργίας. 

Όλοι οι χώροι μπορούν να υποδεχτούν τους τρεις βασικούς άξονες ανάπτυξης του project BIC, δηλαδή, 
Εταιρείες που δραστηριοποιούνται στον χώρο της Πρωτοβάθμιας Υγείας, όλες τις βαθμίδες Εκπαιδευτικών 
Ομίλων κάθε είδους εταιρεία που έχει σχέση με την Τεχνολογία, Ενέργεια καθώς και συμπράξεις των 
ανωτέρων. 

Σύντομη Περιγραφή



Εμπορικά καταστήματα-Εκθεσιακοί χώροι-Café
Δυνατότητα αξιοποίησης χώρων σε δύο επίπεδα (στάθμες +0,00 και +3,50).  Οι χώροι βρίσκονται σε 
άμεση επαφή με τις πλατείες και τον Περιβάλλοντα χώρο. Διαθέτουν άμεση ή έμμεση πρόσβαση σε 
αποθηκευτικούς χώρους (στάθμη +0,00) ενώ υπάρχει πρόβλεψη για την τροφοδοσία τους μέσω της 
εσωτερικής  Περιμετρικής οδού του Συγκροτήματος.  

Εκπαίδευση
Δυνατότητα δημιουργίας Χώρων Διοίκησης και Εκπαίδευσης ώστε να υποστηριχθούν ενιαίες και 
ολοκληρωμένες Εκπαιδευτικές Δραστηριότητες. Προβλέπονται Αίθουσες Διδασκαλίας, Χώροι Εργαστηρίων, 
Βιβλιοθήκη -  Αναγνωστήριο, Αίθουσα Πολυμέσων καθώς Βοηθητικοί Χώροι και Χώροι Υγιεινής.  Διαθέτουν 
ανεξάρτητη Είσοδο και Κατακόρυφη Κυκλοφορία. Προβλέπονται Κεντρικοί Πυρήνες που παραλαμβάνουν 
τους ανελκυστήρες, τα κλιμακοστάσια, και τα shaft διέλευσης Η/Μ εγκαταστάσεων καθώς και χώρους 
οριζόντιας κυκλοφορίας με επαρκή φυσικό φωτισμό και αερισμό. Για λόγους παθητικής πυροπροστασίας, 
όταν απαιτείται, προβλέπεται ένα ακόμη βοηθητικό κλιμακοστάσιο. 

Επαγγελματικοί χώροι Γραφείων-Χώροι Υγείας  
Δυνατότητα αξιοποίησης Επαγγελματικών Χώρων με ανεξάρτητους Πυρήνες Κατακόρυφης Κυκλοφορίας,  
που παραλαμβάνουν τους ανελκυστήρες, τα κλιμακοστάσιο, και το shaft διέλευσης Η/Μ εγκαταστάσεων. 
Για λόγους παθητικής πυροπροστασίας, όταν απαιτείται, προβλέπεται ένα ακόμη βοηθητικό κλιμακοστάσιο. 
Προβλέπονται γραφειακοί χώροι με ελεύθερη διάταξη. Η κάτοψη είναι ευέλικτη ώστε να δίνει την δυνατότητα 
επανάληψης μίας γραφειακής - εργαστηριακής μονάδας των 75 τμ. (με ανεξάρτητο πυρήνα WC και 
κουζινάκι) ή εναλλακτικά, μεγαλύτερων ενοτήτων με εμβαδόν 125τμ. ή  πολλαπλάσιά του. Όλοι οι χώροι 
έχουν φυσικό φωτισμό.

Παράλληλα προβλέπονται  Βοηθητικοί Χώροι (αποθήκες, χώροι Η/Μ εγκαταστάσεων κλπ.) και χώροι 
στάθμευσης στο υπόγειο. 
Έχει δύο υπόγειες στάθμες, ισόγειο σε δύο επίπεδα (επίπεδο 0 και επίπεδο 1)  σύμφωνα με την πρόταση 
διαμόρφωσης του Περιβάλλοντα Χώρου και τρεις υπέργειους ορόφους με συνολικό ύψος 14,0 μ. από την 
επιφάνεια της διαμόρφωσης του εδάφους. 

Η διαμόρφωση του περιβάλλοντος χώρου του Κέντρου προβλέπει την απρόσκοπτη πρόσβαση και κίνηση 
των πεζών και των ατόμων με ειδικές ανάγκες  στον δημόσιο χώρο-πλατεία του Κέντρου.  Λόγω κλίσης 
του οικοπέδου, η πλατεία αναπτύσσεται σε περισσότερα του ενός επίπεδα με την χρήση εναλλακτικών 
διαδρομών με κλίμακες, ράμπες με κλίση 5% και επίπεδα τμήματα. Ειδικά διαμορφωμένα πρανή 
προβλέπονται για χαμηλή φύτευση ενώ παράλληλα προτείνονται δύο υδάτινες επιφάνειες, ως υπερμεγέθεις 
σταγόνες, στα δύο ανοικτά αίθρια. Δυτικά και βόρεια του οικοπέδου προτείνεται χαμηλό και υψηλό πράσινο. 
Οι παραπάνω επιλογές ενισχύουν την καλύτερη ενεργειακή συμπεριφορά του Συγκροτήματος και επιχειρούν 
μία ολοκληρωμένη πρόταση βιώσιμου σχεδιασμού. 

Στα βατά δώματα του Συγκροτήματος προβλέπεται φύτευση εκτατικού και ημιεντατικού τύπου για την 
βελτίωση των μικροκλιματικών συνθηκών (βλ. Ενεργειακή Μελέτη) και την αξιοποίηση της θέας. Στο πλαίσιο 
αυτό προτείνεται δημιουργία roofgarden.

Προβλέπονται 2 επίπεδα υπόγειων χώρων στάθμευσης (επίπεδα -1 και -2), 268 θέσεων στάθμευσης, που 
υπερκαλύπτουν τις ανάγκες σύμφωνα με το διάταγμα. 
Τόσο η  είσοδος όσο και η έξοδος στον σταθμό έχουν άμεση πρόσβαση στην κύρια οδό με γραμμικές 
ράμπες. Η είσοδος έχει  πλάτος 7μ. με πρόβλεψη για χώρο αναμονής αυτοκινήτων και βρίσκεται στο ΝΑ όριο 
του οικοπέδου, ενώ η έξοδος στο ΝΔ. Γραμμικές ράμπες καθόδου και ανόδου οδηγούν αντιστοίχως από και 
προς το άλλο επίπεδο. Στον Περιβάλλοντα χώρο προβλέπονται επιπλέον 9 θέσεις στάθμευσης.

Η πλατεία / η ράμπα / τα αίθρια

Τα πράσινα δώματα

Υπόγειοι χώροι στάθμευσης

Χρήσεις



Η/Μ Εγκαταστάσεις (ηλεκτροστάσιο και υδροστάσιο) προβλέπονται στα επίπεδα –1 και –2. 
Βοηθητικοί χώροι, αποθήκες και δεξαμενές στο επίπεδο 0 και  –1 αντιστοίχως.

Ο νέος Κανονισμός Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίων (ΚΕΝΑΚ) βασισμένος σε ευρωπαϊκά πρότυπα, δείχνει τις 
βάσεις ενεργειακής διαχείρισης και βιοκλιματικού σχεδιασμού που πρέπει να διαθέτουν τα σύγχρονα κτίρια. 
Το Business Innovation Center διαθέτει όλα τα απαραίτητα στοιχεία σχεδιασμού και ηλεκτρομηχανολογικού 
εξοπλισμού ώστε να χαρακτηρίζεται πρότυπη ενεργειακή κατασκευή χωρίς να επηρεάζεται η υψηλή 
αισθητική του.  

Συγκεκριμένα οι επεμβάσεις που θα γίνουν με ενεργειακό προσανατολισμό είναι οι εξής:

Κτιριακό κέλυφος
Η θερμομόνωση του κελύφους είναι ο πιο σημαντικός παράγοντας στην ενεργειακή ταυτότητα ενός κτιρίου. 
Ιδιαίτερη προσοχή θα δοθεί στην εξάλειψη θερμογεφυρών. Οι υαλοπίνακες και τα κουφώματα θα είναι 
υψηλών προδιαγραφών αυστηρότερων από τα όρια που θέτει ο ΚΕΝΑΚ. 
Το δώμα θα είναι φυτεμένο, εκτατικού τύπου. 
Τα κτίριο περιμετρικά θα διαθέτει  εξωτερικό σύστημα σκίασης επιτυγχάνοντας εξοικονόμηση ενέργειας από 
τη λειτουργία του κλιματισμού διατηρώντας τα απαραίτητα επίπεδα φωτισμού στους εσωτερικούς χώρου.

Παθητικά Συστήματα
Ο σχεδιασμός του κτιρίου δίνει τη δυνατότητα φυσικού φωτισμού σε όλους τους χώρους καλύπτοντας τις 
ανάγκες φωτισμού τη διάρκεια της ημέρας. Το ίδιο ισχύει και για τον φυσικό αερισμό δίνοντας τη δυνατότητα 
νυχτερινού δροσισμού τη θερινή περίοδο.
Η φύτευση περιμετρικά του κτιρίου θα είναι τέτοια ώστε να επιτυγχάνεται η δημιουργία ανεμοφράκτη στη 
βορινή πλευρά από τους ανέμους και ηλιοπροστασία στη νότια πλευρά τους καλοκαιρινούς μήνες. 
Η υδάτινη επιφάνεια που τοποθετείται στο αίθριο, εκτός από αισθητική παρεμβολή χρησιμεύει και ως πηγή 
δροσισμού τις θερμότερες μέρες.
Η λευκή επίστρωση του κελύφους προκαλεί τη μέγιστη ανάκλαση της ηλιακής ακτινοβολίας στοχεύοντας σε 
χαμηλές επιφανειακές θερμοκρασίες στις περιμετρικές όψεις του κτιρίου. 

Κλιματισμός
Ο κλιματισμός θα γίνει με αντλίες θερμότητας τεχνολογίας inverter υψηλού βαθμού απόδοσης (VRV-
VRF High COP). Ο σχεδιασμός των συστημάτων γίνεται με κριτήριο τις μικρότερες αποστάσεις μεταξύ 
των εσωτερικών και εξωτερικών μονάδων και την αποφυγή άσκοπης λειτουργίας μεγάλων κεντρικών 
μηχανημάτων. 

Ενεργειακός έλεγχος
Tο κτίριο θα διαθέτει σύστημα ενεργειακής διαχείρισης (BMS), για τον κεντρικό έλεγχο της λειτουργίας όλων 
των ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων, με σκοπό την εξοικονόμηση ενέργειας. Μέσω αυτού του 
συστήματος θα προβάλλονται όλα τα στοιχεία των ενεργειακών καταναλώσεων και των εκπομπών αερίων 
ρύπων του κτιρίου σε πραγματικό χρόνο. 

Οι Η/Μ εγκαταστάσεις του κτιρίου έχουν μελετηθεί με κριτήρια την ασφάλεια, την αξιοπιστία το χαμηλό 
κόστος λειτουργίας και την ευελιξία σε πιθανές αναδιατάξεις των χώρων. 

Ύδρευση
Η υδροδότηση του κτιρίου BIC εξασφαλίζεται με ιδιόκτητο δίκτυο, την ευθύνη για την λειτουργία και 
συντήρηση του οποίου έχει η ΤΕΧΝΟΠΟΛΗ. Εντός του κτιρίου προβλέπεται η εγκατάσταση δεξαμενών 
ύδατος και πιεστικού συγκροτήματος, εξασφαλίζοντας την αδιάλειπτη τροφοδότηση του κτιρίου με νερό. 

Αποχέτευση λυμάτων και ομβρίων υδάτων
Το αποχετευτικό δίκτυο εντός της ΤΕΧΝΟΠΟΛΗΣ είναι επίσης ιδιωτικό. Η απορροή των ακαθάρτων και 
ομβρίων υδάτων του κτιρίου BIC θα γίνει με τέτοιο τρόπο ώστε να εκμεταλλευόμαστε στο μέγιστο την φυσική 
ροή των υδάτων περιορίζοντας στο ελάχιστο δυνατό τη χρήση αντλητικών συστημάτων. 

Βοηθητικοί Χώροι

Ενεργειακή μελέτη

Ηλεκτρομηχανολογικές 
εγκαταστάσεις



Ηλεκτρολογικά ισχυρών ρευμάτων
Το κτίριο θα τροφοδοτείται από υπόγειο υποσταθμό της ΔΕΗ, που θα κατασκευαστεί στη νοτιοδυτική 
όψη του κτιρίου. Προβλέπεται  χώρος ηλεκτροστασίου, στο υπόγειο, ο οποίος θα στεγάσει όλους τους 
μετρητές χαμηλής τάσης (ΧΤ) των ιδιοκτησιών του κτιρίου. Θα υπάρχει, τέλος, η δυνατότητα εγκατάστασης 
ηλεκτροπαραγωγού ζεύγους (Η/Ζ), εφεδρικής λειτουργίας.

Ηλεκτρολογικά ασθενών ρευμάτων
Η εγκατάσταση ασθενών ρευμάτων θα σχεδιαστεί με τέτοιο τρόπο ώστε να αποφευχθούν οι διασταυρώσεις 
με το δίκτυο των ισχυρών ρευμάτων. Λόγω της διασποράς ιδιοκτησιών στο κτίριο, κάθε ιδιοκτησία θα έχει 
τη δυνατότητα να έχει  έναν χώρο control room για τον εξοπλισμό της και θα αφορά δίκτυα τηλεφώνων 
– δεδομένων, τηλεοπτικό κύκλωμα κ.α.

Θέρμανση – Κλιματισμός
Η επιλογή του συστήματος κλιματισμού του συγκροτήματος έχει γίνει με βάση τις αρχές εξοικονόμησης 
ενέργειας, λαμβάνοντας υπόψη το μέγεθος της εγκατάστασης, τη χρήση του κτιρίου και τη λειτουργικότητα 
(ανεξαρτησία ιδιοκτησιών). Για τους λόγους αυτούς θα εγκατασταθούν συστήματα κλιματισμού μεταβλητής 
ροής ψυκτικού μέσου (VRV-VRF), αυτόνομα για κάθε χώρο. Όλες οι μονάδες θα είναι ενεργειακής κλάσης Α 
στην ψύξη και στη θέρμανση.
Oι εσωτερικές κλιματιστικές μονάδες θα είναι τύπου αεραγωγού ψευδοροφής. Ο κλιματιζόμενος αέρας θα 
οδεύει μέσω αεραγωγών και θα εισέρχεται στο χώρο μέσω στομίων στροβιλισμού.
Εκτός του παραπάνω συστήματος κλιματισμού, στο κτίριο προβλέπεται χώρος λεβητοστασίου με χρήση 
φυσικού αερίου. 

Χώρος στάθμευσης αυτοκινήτων
Η κατασκευή του σταθμού θα γίνει σύμφωνα με τον κανονισμό περί “κατασκευής σταθμών αυτοκινήτων 
δημοσίας χρήσης” και θα έχει την δυνατότητα αδειοδότησης από τις αρμόδιες υπηρεσίες. Θα είναι 
εξοπλισμένος με όλα τα σύγχρονα μέσα που αφορούν το σύστημα διαχείρισης του, καθώς και τις 
ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις του.

Ανυψωτικές εγκαταστάσεις
Στο κτίριο θα είναι εγκατεστημένοι έξι υδραυλικοί ανελκυστήρες για την άμεση και απρόσκοπτη κυκλοφορία 
των ατόμων σε όλα τα επίπεδα. Κάθε ανελκυστήρας θα είναι εφοδιασμένος με πιστοποιημένες διατάξεις 
για την ασφαλή του λειτουργία, θα έχει σύστημα αυτόματου απεγκλωβισμού και σύστημα εξοικονόμησης 
ενέργειας.   

Ενεργητική πυροπροστασία
Το κτίριο θα διαθέτει όλες τις απαραίτητες εγκαταστάσεις για την προστασία των ατόμων που βρίσκονται 
εντός του, έναντι κινδύνου πυρκαγιάς. Πιο συγκεκριμένα θα διαθέτει αυτόματο σύστημα πυρανίχνευσης, 
σύστημα συναγερμού, φωτισμό ασφαλείας, αυτόματο σύστημα καταιονητήρων και φορητά πυροσβεστικά 
μέσα.  



• Γενικός Οικοδομικός Κανονισμός, Ν 2831/2000
• Κτιριοδομικός Κανονισμός, ΦΕΚ 59/Δ/3-2-1989
• Π.Δ. 71/88 (ΦΕΚ 32Α)  «Κανονισμός Πυροπροστασίας Κτιρίων» όπως αυτός τροποποιήθηκε και ισχύει  
 σήμερα.
• Έγκριση Πολεοδομικής Μελέτης ΒΕΠΕ ‘’Τεχνόπολη Θεσσαλονίκης ΑΕ’’για την δημιουργία Πάρκου  
 Επιχειρήσεων Υψηλής Τεχνολογίας στον Δήμο Πυλαίας Ν.Θεσσαλονίκης (ΦΕΚ 616/Δ/18-7-2006) 
• Νέος Κανονισμός Ενεργειακής Απόδοσης Κτηρίων (ΚΕΝΑΚ)
• ΠΔ 350/96 (ΦΕΚ 230/Α/17.9.1996) «Ρύθμιση των υποχρεώσεων εξασφάλισης χώρου στάθμευσης  
 αυτοκινήτων»

 Ισχύουσες διατάξεις

Πίνακας Εμβαδών Κτηρίου



    Dr Ρένα  ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΔΟΥ
    Αρχιτέκτων ΑΠΘ 
    MArch  UBC, και PhD Bartlett School, UCL. 
    Αναπληρώτρια καθηγήτρια, Τμήμα Αρχιτεκτόνων ΑΠΘ 
    Βιβλίο: Mario Botta. Architectural Poetics. Thames and Hudson 2001 (αγγλικά),  
    Rizzoli 2000 (ιταλικά)

    Μόρφω ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ 
    Αρχιτέκτων IUAV
    Μεταπτυχιακή έρευνα στο IUAV 
    Επισκέπτρια διδάσκουσα, Τμήμα Αρχιτεκτόνων ΑΠΘ και IUAV
    Διδασκαλία στο International Workshop, IUAV (2005, 2006)

Αρχιτεκτονικό γραφείο: Θεσσαλονίκη (1982) και Αθήνα (1999). 
Έχουν συμμετάσχει σε διεθνείς εκθέσεις αρχιτεκτονικής, ενώ έργα τους έχουν επανειλημμένα δημοσιευθεί και 
βραβευτεί. 

Σημαντικότερα βραβεία:

Εργαστήριο Βιοτεχνολογίας, Βραβείο ΥΠΕΧΩΔΕ
Πολύκεντρο Δενδροποτάμου, Υποψηφιότητα Βραβείο ΕΙΑ 2000 
Επέκταση Κεντρικής Βιβλιοθήκης ΑΠΘ (με τον Α.Μ Κωτσιόπουλο), Βραβείο ΕΙΑ 2000.
Μέγαρο Καρατζά: 1ο  βραβείο Αρχιτεκτονικού Διαγωνισμού, υποψηφιότητα MIES VAN DER ROHE 
Επιχειρηματικό και Εμπορικό Κέντρο “Λιμάνι”: 2ο Βραβείο ARCHIZINC
Νέο Κτίριο ΕΤΕ, ΒΙΠΕΘ: Βραβείο ΑΡΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗ
Πύλη και Στέγαστρο, Αστέρας Βουλιαγμένης: High Commendation, World Architecture Festival, 
υποψηφιότητα MIES VAN DER ROHE, Βραβεία Αρχιτεκτονικής ΕΙΑ 2008, (Ειδική Μνεία)

Ομάδα Μελέτης που συμμετείχε στον διαγωνισμό:

Αρχιτέκτονες/ Ρένα Σακελλαρίδου, Μόρφω Παπανικολάου

Συνεργάτες/ Ν. Απέργης, Ι. Κλωνή, Α. Μπουντουρίδου, Φ. Νάτου, Ε. Παπαευαγγέλου
Φοιτήτρια/ Ξ. Παυλίδου
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