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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%) 



Ως «επιτελεστικότητα» νοείται το σύνολο των μετρήσιμων ιδιοτήτων ενός έργου, οι οποίες 
αναφέρονται στην ταυτόχρονη ύπαρξη ασφάλειας, και λειτουργικότητας για την τεχνική διάρκεια 
ζωής του (άρθρο 2 του Ν.4412/2016). 

Το έργο κατασκευάζεται για την ικανοποίηση των παρακάτω στόχων: 

(α) Ενίσχυση φέρουσας ικανότητας του κτιρίου και εναρμόνιση τους ισχύοντες κανονισμούς 
(αντισεισμικός, οπλισμένου σκυροδέματος), 

(β) Ενεργειακή αναβάθμιση του κτιρίου ακολουθώντας τις προδιαγραφές του Κ.ΕΝ.Α.Κ. Πλήρης 
αναδιαμόρφωση των όψεων του κτιρίου . 

(γ) Πλήρης αναδιαμόρφωση των εσωτερικών χώρων σύμφωνα με τα νέα δεδομένα σε  ό,τι 
αφορά την κατανομή  του προσωπικού και το είδος των χρήσεων. 

(δ) Προσαρμογή του κτιρίου ισχύουσες διατάξεις του Κανονισμού Πυροπροστασίας  Κτιρίων 
(Π.Δ. 41/2018 ΦΕΚ Α’ 80/07-05-2018). 

(ε) Πλήρης ανακατασκευή του, ώστε το κτίριο να  αναβαθμιστεί  σε  σύγχρονο κτίριο γραφείων 
υψηλών προδιαγραφών. 

Αναφορικά με τις μετρήσιμες ιδιότητες (επιτυγχάνεται στάθμη επιτελεστικότητας Β1  
σύμφωνα με τον ΚΑΝ. ΕΠΕ) η οποίες αναφέρονται στην ασφάλεια, με την κατασκευή του έργου 
επιτυγχάνονται τα εξής: 

Ενίσχυση φέρουσας ικανότητας του κτιρίου 

□ Βελτίωση της συμπεριφοράς του κτιρίου σε οριζόντια σεισμικά φορτία (αύξηση 
δυστρεψίας και εξάλειψη της στρεπτικής ευαισθησίας του κτιρίου). 

□ Μείωση της σεισμικής μετακίνησης. 

□ Αύξηση της ικανότητας απορρόφησης ενέργειας της κατασκευής μέσω ανάπτυξης  
μετελαστικών παραμορφώσεων. 

□ Κάλυψη των ανεπαρκειών σε κάμψη και διάτμηση των τοιχωμάτων, υποστυλωμάτων και 
δοκών. 

□ Αποτροπή εκδήλωσης ψαθυρών μορφών αστοχίας. 

□ Εναρμόνιση  του   κτιρίου  με τις απαιτήσεις  των   συγχρόνων κανονισμών 
(αντισεισμικός, οπλισμένου σκυροδέματος). 

Αναφορικά με τις ιδιότητες η οποίες αναφέρονται στην λειτουργικότητα, με την κατασκευή του 
έργου επιτυγχάνονται τα εξής: 

Νέο κτιριολογικό πρόγραμμα 



   

 

 

□ Νέο κτιριολογικό πρόγραμμα που αντικατοπτρίζει μία σύγχρονη και λειτουργική κατανομή 
χρήσεων. Βασική επιδίωξη για την οργάνωση των κατόψεων αποτέλεσε η μέγιστη 
λειτουργικότητα και η επίτευξη των βέλτιστων συνθηκών διημέρευσης των εργαζομένων 
σε ό,τι αφορά τον φωτισμό, αερισμό και άλλες συνθήκες άνεσης. Προτείνεται η χρήση 
γυάλινων διαχωριστικών γραφείων για την διαμόρφωση σχεδόν του συνόλου των χώρων, 
ώστε ο χρήστης του κτιρίου, που βρίσκεται στον κεντρικό διάδρομο, να μπορεί να 
προσανατολισθεί αμέσως, αντιλαμβανόμενος σχεδόν το σύνολο της στάθμης και των 
εξωτερικών ορίων του κτιρίου. 

Ενεργειακή αναβάθμιση του κτιρίου 

Σε σχέση με την ενεργειακή συμπεριφορά το κτίριο ως υφιστάμενο που υπόκειται σε ριζική 
ανακαίνιση, σύμφωνα με τον ΚΕΝΑΚ, πρέπει να χαρακτηριστεί ως Κτίριο με Σχεδόν Μηδενική 
Κατανάλωση Ενέργειας (ΚΣΜΚΕ), επομένως να καταταγεί στην ενεργειακή κατηγορία Α. Αυτό θα 
επιτυγχάνεται με τα παρακάτω: 

□ Με τα υλικά του εξωτερικού φλοιού ,το σύστημα σκιασμού με τις κάθετες, κινητές περσίδες 
με σύστημα μονοαξονικής ιχνηλάτησης της ηλιακής ακτινοβολίας. 

□ Με τα προτεινόμενα συστήματα κλιματισμού, αερισμού, ελέγχου- διαχείρισης φωτισμού σε 
συνδυασμό με το φωτοβολταϊκό σύστημα παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, κατατάσσουν 
το κτίριο στην ενεργειακή κατηγορία Α. 

 
 

 

 


