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του Έργου: 
 
 
 

«ΕΠΑΝΑΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ «ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΑΤΣΙΚΑΣ» ΩΣ 
ΚΕΝΤΡΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ» 

 
 
 
 
 
 
 
 

Εκτιμώμενη αξία: 1.500.000,00 Ευρώ  (πλέον Φ.Π.Α. 24%) 



α/α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΥΛΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 

  ΑΜΟΙΒΗ ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ & ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ     
  Αρχιτεκτονική Μελέτη (ΚΑΤ. 06)    
  Στατική Μελέτη (ΚΑΤ. 08)    
  Ηλεκτρομηχανολογική Μελέτη (ΚΑΤ 09)    

  ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΑΜΟΙΒΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ   193.000,00 
  ΕΡΓΑΣΙΕΣ  ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΦΟΡΕΑ     
  Επισκευή του φέροντα οργανισμού ( αποφλοιώσεις, διαβρώσεις οπλισμού, οξειδώσεις, 

εφαρμογή ενεμάτων στις ρωγμές κλπ)     

  Κατασκευή μανδυών οπλισμένου σκυροδέματος στα υφιστάμενα τοιχία με επακόλουθη 
αύξηση του πάχους αυτών από 15cm σε 30cm. 

   

  Κατασκευή τρίπλευρων μανδυών οπλισμένου σκυροδέματος πάχους 7cm σε όλα τα 
περιμετρικά υποστυλώματα του κτιρίου. 

   

  Κατασκευή μανδυών οπλισμένου σκυροδέματος πάχους από 7cm έως 15cm, κατά 
περίπτωση, σε όλα τα υποστυλώματα των υπογείων. 

   

  Εφαρμογή συνθετικών υφασμάτων ινών άνθρακα (CFRP) επί των εσωτερικών 
υποστυλωμάτων στα οποία δεν κατασκευάζεται μανδύας οπλισμένου σκυροδέματος. 

   

  Τοποθέτηση ανθρακοελασμάτων για την καμπτική ενίσχυση των δοκών.    

  Εφαρμογή συνθετικών υφασμάτων ινών άνθρακα (CFRP) ή τοποθέτηση συνδετήρων και 
κατασκευή μανδυών οπλισμένου σκυροδέματος για τη διατμητική ενίσχυση των δοκών. 

   

  

Σε όλα τα σημεία του Φ.Ο. όπου διαπιστώνονται τοπικά αποσαρθρώσεις ή οποιαδήποτε 
αλλοίωση του σκυροδέματος (ρηγμάτωση, χαλαρότητα πρόσφυσης κλπ), ή αποκάλυψη των 
οπλισμών, θα απομακρύνεται το σκυρόδεμα επικάλυψης, τυχόν διαβρωμένοι οπλισμοί θα 
καθαρίζονται επιμελώς με συρματόβουρτσα, γυαλόχαρτο ή αμμοβολή και αφού εφαρμοστεί 
στους οπλισμούς υλικό αντιδιαβρωτικής προστασίας (αναστολέας διάβρωσης), θα γίνεται    
αποκατάσταση    της    επέμβασης    με    εφαρμογή    επισκευαστικού κονιάματος 

    

  ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΦΟΡΕΑ   158.000,00 
  ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ      
  ΥΠΟΓΕΙΟ   83.320,01 
  Επένδυση δαπέδου Πατητή τσιμεντοκονία πάχους 3cm   
  Φορτοεκφόρτωση με τα χέρια υλικών επί χειροκινήτων μεταφορικών μέσων _   

  Κατασκευή εξωτερικής τoiχοποιίας Οπτοπλινθοδομή πάχους 1 1/2 
πλίνθων (υπερμπατική τοιχοποιία)   

  Κατασκευή εσωτερικής τοιχοποιίας μεταλλικού σκελετού Κοινή γυψοσανίδα επίπεδη πάχους 
12,5mm   

  Κατασκευή εσωτερικής τοιχοποιίας μεταλλικού σκελετού Κοινή γυψοσανίδα επίπεδη πάχους 
12,5mm διπλής στρώσης   



   

 

 

α/α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΥΛΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 

  Κατασκευή ισόπεδης ψευδοροφής WC Κοινή γυψοσανιδα επίπεδη πάχους 
12,5mm   

  Σoβάτισμα εξωτερικής τοιχοποιίας Σoβάς   
  Σοβάτισμα ταβανιού Σοβάς   
  Επένδυση μόνωσης εσωτερικών τοίχων με πλάκες πετροβάμβακα πάχους 50 mm Πετροβάμβακας   
  Επιστρώσεις δαπέδων WC με πλακίδια GROUP 4, διαστάσεων 20x20 cm Κεραμικά πλακίδια   
  Επένδυση τοιχοποιίας WC με πλακίδια GROUP 4, διαστάσεων 20x20 cm Κεραμικά πλακίδια   
  Τοποθέτηση σταθερών υαλοστασίων    
  Χρωματισμός ταβανιού με χρήση χρωμάτων, ακρυλικής ή στρυρενιο-ακρυλικής βάσης Πλαστικό χρώμα εσωτερικής χρήσης   

  Χρωματισμός εξωτερικών τοιχοποιών με χρήση χρωμάτων, ακρυλικής ή στυρενιο-ακριλικής 
βάσεως Μυκητοκτόνο πλαστικό χρώμα   

  Χρωματισμός εσωτερικών επιφανειών με χρήση ακρυλικών χρωμάτων, ακρυλικής ή 
πολυβινυλικής βάσεως Πλαστικό χρώμα εσωτερικής χρήσης   

  Είδη υγιεινής Λεκάνες   
  Είδη υγιεινής Νιπτήρες   
  Επένδυση εσωτερικών κλιμακοστασίων Σκληρό μάρμαρο πάχους 3cm   
  Επένδυση εξωτερικών κλιμακοστασίων Σκληρό μάρμαρο πάχους 3cm   
  Τοποθέτηση στηθαίων Μεταλλικό Στήθαίο   
  Κατασκευή φρεατίου ανελκυστήρα    
  Kαθρεπτες αιθουσων εκδηλωσεων    
  Τοποθέτηση εσωτερικών κουφωμάτων    
  Τοποθέτηση εξωτερικών κουφωμάτων    
  Πολυθρόνες Εργασίας    
  Ερμαρια    
  Γραφεία Εργασίας     
  ΙΣΟΓΕΙΟ   64.033,04 
  Καθαίρεση εσωτερικών οπτοπλινθοδομών με χρήση συνήθους κρουστικού εξοπλισμού Οπτοπλινθοδομή   
  Αποξήλωση τοιχοπετασμάτων Κοινή γυψοσανίδα    
  Αποξήλωση ποδιάς παραθύρων με χρήση συνήθους κρουστικού Μάρμαρο μαλακό πάχους 3cm   

  Κατασκευή εσωτερικής τοιχοποιίας μεταλλικού σκελετού Κοινή γυψοσανίδα επίπεδη πάχους 
12,5mm   



   

 

 

α/α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΥΛΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 

  Κατασκευή εσωτερικής τοιχοποιίας μεταλλικού σκελετού Κοινή γυψοσανίδα επίπεδη πάχους 
12,5mm διπλής στρώσης   

  Κατασκευής ισόπεδης ψευδοροφής WC Κοινή γυψοσανιδα επίπεδη πάχους 
12,5mm   

  Επένδυση μόνωσης εσωτερικών τοίχων με πλάκες πετροβάμβακα πάχους 50 mm Πετροβάμβακας   
  Επιστρώσεις δαπέδων WC με πλακίδια GROUP 4, διαστάσεων 20x20 cm Κεραμικά πλακίδια   
  Επένδυση τοιχοποιίας WC με πλακίδια GROUP 4, διαστάσεων 20x20 cm Κεραμικά πλακίδια   
  Είδη υγιεινής Λεκάνες   
  Είδη υγιεινής Νιπτήρες   
  Είδη υγιεινής Εξοπλισμός ΑΜΕΑ   
  Χρωματισμός ταβανιού με χρήση χρωμάτων, ακρυλικής ή στρυρενιο-ακρυλικής βάσης Πλαστικό χρώμα εσωτερικής χρήσης   

  Χρωματισμός εξωτερικών τοιχοποιών με χρήση χρωμάτων, ακρυλικής ή στυρενιο-ακριλικής 
βάσεως Πλαστικό χρώμα εξωτερικής χρήσης   

  Χρωματισμός εσωτερικών επιφανειών με χρήση ακρυλικών χρωμάτων, ακρυλικής ή 
πολυβινυλικής βάσεως Πλαστικό χρώμα εσωτερικής χρήσης   

  Τοποθέτηση ποδιάς παραθύρων Μαλακό μάρμαρο πάχους 3 cm   
  Επένδυση εσωτερικού κλιμακοστασίου Σκληρό μάρμαρο πάχους 3cm   
  Επένδυση εξωτερικού κλιμακοστασίου Σκληρό μάρμαρο πάχους 3cm   

  Επένδυση ράμπας  Σκληρό μάρμαρο πάχους 3cm   
  Τοποθέτηση εσωτερικών στηθαίων Μεταλλικό Στηθαίο   
  Τοποθέτηση εξωτερικών στηθαίων Γυάλινο Στηθαίο   
  Τοποθέτηση εσωτερικών κουφωμάτων    
  Τοποθέτηση εξωτερικών κουφωμάτων    
  Πτυσσόμενες κερκίδες    
  Έπιπλο Χώρου Υποδοχης    
  Ερμάρια    
  Πολυθρόνες εργασίας    
  Μπαρ    
  Τραπεζοκαθισματα Cafe     
  1ΟΣ ΟΡΟΦΟΣ   76.942,70 
  Τοποθέτηση σιδηρών σωληνωτών ικριωμάτων  _   
  Αποξήλωση ποδιάς παραθύρων με χρήση συνήθους κρουστικού Μάρμαρο μαλακό πάχους 3cm   



   

 

 

α/α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΥΛΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 

  Φορτοεκφόρτωση υλικών με μηχανικά μέσα _   
  Επένδυση δαπέδου Πατητή τσιμεντοκονία πάχους 3cm   
  Σoβάτισμα εξωτερικής τοιχοποιίας Σoβάς   
  Σοβάτισμα ταβανιού Σοβάς   

  Κατασκευή εσωτερικής τοιχοποιίας μεταλλικού σκελετού Κοινή γυψοσανίδα επίπεδη πάχους 
12,5mm   

  Κατασκευή ισόπεδης ψευδοροφής WC Κοινή γυψοσανιδα επίπεδη πάχους 
12,5mm   

  Επένδυση μόνωσης εσωτερικών τοίχων με πλάκες πετροβάμβακα πάχους 50 mm Πετροβάμβακας   
  Επιστρώσεις δαπέδων WC με πλακίδια GROUP 4, διαστάσεων 20x20 cm Κεραμικά πλακίδια   
  Επένδυση τοιχοποιίας WC με πλακίδια GROUP 4, διαστάσεων 20x20 cm Κεραμικά πλακίδια   
  Τοποθέτηση σταθερών υαλοστασίων    
  Τοποθέτηση ποδιάς παραθύρων Μαλακό μάρμαρο πάχους 3 cm   
  Χρωματισμός ταβανιού με χρήση χρωμάτων, ακρυλικής ή στρυρενιο-ακρυλικής βάσης Πλαστικό χρώμα εσωτερικής χρήσης   

  
Χρωματισμός εξωτερικών τοιχοποιών με χρήση χρωμάτων, ακρυλικής ή στυρενιο-ακριλικής 
βάσεως Πλαστικό χρώμα εξωτερικής χρήσης   

  
Χρωματισμός εσωτερικών επιφανειών με χρήση ακρυλικών χρωμάτων, ακρυλικής ή 
πολυβινυλικής βάσεως Πλαστικό χρώμα εσωτερικής χρήσης   

  Είδη υγιεινής Λεκάνες   
  Είδη υγιεινής Νιπτήρες   
  Επένδυση εσωτερικού κλιμακοστασίου Σκληρό μάρμαρο πάχους 3cm   
  Τοποθέτηση εσωτερικων στηθαίων Μεταλλικός σωλήνας   
  Τοποθέτηση εξωτερικών στηθαίων Γυάλινο Στηθαίο   
  Κατασκευή υαλότοιχου Κοινοί υαλόπλινθοι   
  Τοποθέτηση εσωτερικών κουφωμάτων    

  Τοποθέτηση εξωτερικών κουφωμάτων    
  Πάγκοι Εργασίας    
  Γραφεία Εργασίας    
  Ερμαρια    
  Πολυθρόνες Εργάσιας     
  2ΟΣ ΟΡΟΦΟΣ  2ος ΟΡΟΦΟΣ 79.288,77 
  Τοποθέτηση σιδηρών σωληνωτών ικριωμάτων  _   



   

 

 

α/α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΥΛΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 

  Αποξήλωση ποδιάς παραθύρων με χρήση συνήθους κρουστικού Μάρμαρο μαλακό πάχους 3cm   
  Φορτοεκφόρτωση υλικών με μηχανικά μέσα _   
  Επένδυση δαπέδου Πατητή τσιμεντοκονία πάχους 3cm   
  Σoβάτισμα εξωτερικής τοιχοποιίας Σoβάς   
  Σοβάτισμα ταβανιού Σοβάς   

  Κατασκευή εσωτερικής τοιχοποιίας μεταλλικού σκελετού Κοινή γυψοσανίδα επίπεδη πάχους 
12,5mm   

  Κατασκευή ισόπεδης ψευδοροφής WC Κοινή γυψοσανιδα επίπεδη πάχους 
12,5mm   

  Επένδυση μόνωσης εσωτερικών τοίχων με πλάκες πετροβάμβακα πάχους 50 mm Πετροβάμβακας   
  Επιστρώσεις δαπέδων WC με πλακίδια GROUP 4, διαστάσεων 20x20 cm Κεραμικά πλακίδια   
  Επένδυση τοιχοποιίας WC με πλακίδια GROUP 4, διαστάσεων 20x20 cm Κεραμικά πλακίδια   
  Τοποθέτηση σταθερών υαλοστασίων    
  Τοποθέτηση ποδιάς παραθύρων Μαλακό μάρμαρο πάχους 3 cm   
  Χρωματισμός ταβανιού με χρήση χρωμάτων, ακρυλικής ή στρυρενιο-ακρυλικής βάσης Πλαστικό χρώμα εσωτερικής χρήσης   

  Χρωματισμός εξωτερικών τοιχοποιών με χρήση χρωμάτων, ακρυλικής ή στυρενιο-ακριλικής 
βάσεως Πλαστικό χρώμα εξωτερικής χρήσης   

  Χρωματισμός εσωτερικών επιφανειών με χρήση ακρυλικών χρωμάτων, ακρυλικής ή 
πολυβινυλικής βάσεως Πλαστικό χρώμα εσωτερικής χρήσης   

  Είδη υγιεινής Λεκάνες   
  Είδη υγιεινής Νιπτήρες   
  Επένδυση εσωτερικού κλιμακοστασίου Σκληρό μάρμαρο πάχους 3cm   
  Τοποθέτηση εσωτερικών στηθαίων Μεταλλικός σωλήνας   
  Τοποθέτηση εξωτερικών στηθαίων Γυάλινο Στηθαίο   
  Κατασκευή υαλότοιχου Κοινοί υαλόπλινθοι   
  Τοποθέτηση εσωτερικών κουφωμάτων    
  Τοποθέτηση εξωτερικών κουφωμάτων    
  Πάγκοι Εργασίας    
  Γραφεία Εργασίας    
  Ερμαρια    
  Γραφείο Συνεδριάσεων    
  Καθίσματα Αίθουσας Συνεδριάσεων    



   

 

 

α/α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΥΛΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 

  Πολυθρόνες Εργάσιας     
  ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ   30.103,16 
  Τοποθέτηση μεταλλικών ικριωμάτων για την εκτέλεση ειδικών εργασιών     

  Θερμομόνωση τοίχων με πλάκες από αφρώδη εξηλασμένη πολυστερίνη πάχους 50 mm Εξηλεασμένη πολυστερίνη πάχους 
50mm   

  Χρωματισμός όψεων κτηρίου Πλαστικό χρώμα εξωτερικής χρήσης   
  Επιστρώσεις με πλάκες μαλακού μαρμάρου, πάχους 3 cm, σε αναλογία 6 έως 10 τεμάχια ανά 

τετραγωνικό μέτρο     
  ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ    333.687,68 
  ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ     

  
Κλιματισμός όλων των χώρων με ΚΚΜ, δίκτυο αεραγωγών και στομίων, μαζί και η εργασία 
πλήρης, σε κατάσταση λειτουργίας.    

  

Ηλεκτρική εγκατάσταση με την τοποθέτηση πριζοδιακοπτών και φωτιστικών σωμάτων 
καθώς και των Ηλεκτρικών πινάκων κλπ,  μαζί και η εργασία πλήρης, σε κατάσταση 
λειτουργίας. 

 
  

  

Υδραυλική εγκατάσταση και Αποχέτευση και υδρορροών μαζί με την τοποθέτηση των ειδών 
υγιεινής, με τους επιμέρους ταχυθερμοσίφωνες, μαζί και η εργασία πλήρης, σε κατάσταση 
λειτουργίας.  

 
  

  Αναβατόριο 8 τουλάχιστον ατόμων μαζί και η εργασία πλήρης, σε κατάσταση λειτουργίας.    

  
Μέτρα και Μέσα ενεργητικής πυροπροστασίας  μαζί και η εργασία πλήρης, σε κατάσταση 
λειτουργίας.    

  Εγκατάσταση συναγερμού μαζί και η εργασία πλήρης, σε κατάσταση λειτουργίας.    
  Μεγαφωνικές εγκαταστάσεις μαζί και η εργασία πλήρης, σε κατάσταση λειτουργίας.    

  

Επιδαπέδιος κατανεμητής δικτύου rack με το αντίστοιχο δίκτυο καλωδιώσεων και πριζών 
συμπεριλαμβανομένης της προμήθειας όλων των υλικών για την πλήρη εγκατάσταση και 
σύνδεση ανά όροφο. 

 
  

  Πλήρη εγκατάσταση δικτύου T.V. και Radio, κατάλληλη για τη λήψη 

 

  

  

όλων των καναλιών της Ελληνικής Τηλεόρασης και των δορυφορικών καναλιών, 
συμπεριλαμβανομένης της προμήθειας όλων των υλικών για την πλήρη εγκατάσταση και 
σύνδεση συνολικά για το κτίριο.   

  ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ    420.000,00 
  ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ   911.687,68 

 



   

 

 

  ΣΥΝΟΛΟ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ ΚΑΙ ΑΜΟΙΒΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΤΟΥ ΈΡΓΟΥ    1.104.687,68 
  Γ.Ε & Ο.Ε (18%)   198.843,78 
  ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ   1.303.531,46 
  ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ (15%)  195.529,72 
  ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ   1.499.061,17 
  ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ  938,83 
  ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ    1.500.000,00 
  Φ.Π.Α. (24%)   360.000,00 
  ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ   1.860.000,00 

 
 

 


