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1 Περιοχή Παρέμβασης 

1.1 Στοιχεία  της περιοχής παρέμβασης (κτίριο, εξωτερικός χώρος) 

Η περιοχή παρέμβασης ( κτίριο και περιβάλλον χώρος αυτού)  βρίσκεται σε κεντρικό 
σημείο του πρώην στρατοπέδου «Μ. Αλέξανδρος». Το στρατόπεδο  « Μεγ. Αλέξανδος» 
βρίσκεται στην δυτική Θεσσαλονίκη , στον Δήμο Αμπελοκήπων Μενεμένης στα όρια με τον 
Δήμο Κορδελιού – Ευόσμου  και με τον Δήμο Παύλου Μελά. Το στρατόπεδο αποτελεί μια 
από τις νησίδες πρασίνου σε μια πυκνοκατοικημένη και υποβαθμισμένη περιβαλλοντικά 
περιοχή. Τελικός στόχος της αξιοποίησής του είναι να δημιουργηθεί ένα μητροπολιτικό 
κέντρο πρασίνου, πολιτισμού και δομών κοινωνικής αλληλεγγύης. 
 
Το κτίριο (κτίριο Γ) στο οποίο θα γίνει η παρέμβαση είναι πρώην στρατιωτικό κτίριο – 
θάλαμοι οπλιτών. 

 
Εικ. 1: Αεροφωτογραφία του στρατοπέδου «Μ. Αλέξανδρος» με σημειωμένη την περιοχή παρέμβασης ( το 
κτίριο Γ– πρώην κτίριο διαμονής οπλιτών και ο περιβάλλον χώρος αυτού). 

 

1.2 Θεσμοθετημένες και υφιστάμενες χρήσεις γης  

Σε γενικές γραμμές, η περιμετρική ζώνη άμεσης επιρροής  στο πρώην στρατόπεδο « Μγ. 
Αλέξανδρος» αποτελεί ως επί το πλείστον οικιστική περιοχή, εντός της οποίας εντοπίζονται 
και ορισμένες μεγάλες εκτάσεις με χρήσεις υπερτοπικού χαρακτήρα, μη οχλουσών 
παραγωγικών δραστηριοτήτων ή ιδιαίτερων χρήσεων.  
Η αρχική έκταση του στρατοπέδου κάλυπτε περίπου 230 στρ.. Στο βόρειο τμήμα του, κατά 
μήκος της Λεωφόρου Δενδροποτάμου, σήμερα έχει δημιουργηθεί γραμμική ζώνη 
διαφορετικών χρήσεων, εκτός των ορίων της στρατιωτικής περιοχής, που διαμορφώθηκε 
μετά τη διάνοιξη της λεωφόρου. Εντός αυτής, υπάρχουν διαδοχικά αθλητικές χρήσεις 
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(γήπεδα tennis και Mini‐football), χώρος αντλιοστασίου, άτυποι χώροι απόθεσης δομικών 
υλικών και εκτεταμένος χώρος στάθμευσης φορτηγών. Στο βορειοδυτικό άκρο, επί της 
οδού Βενιζέλου, εντοπίζονται και εμπορικές χρήσεις: μία μάντρα μεταχειρισμένων 
αυτοκινήτων και ένα εμπορικό κατάστημα (φωτιστικών). 
Στο βορειοανατολικό τμήμα του αρχικού στρατοπέδου έχει ήδη υλοποιηθεί ο αθλητικός 
πυρήνας που θεσμοθετήθηκε με τοπικό ρυμοτομικό σχέδιο, και σήμερα περιλαμβάνει το 
Δημοτικό Στάδιο Αμπελοκήπων «Κωνσταντίνος Καραμανλής» (γήπεδο ποδοσφαίρου με 
ταρτάν στίβου και κερκίδα), το παρακείμενο προπονητήριο στίβου «Αναστασία 
Κελεσίδου», το κλειστό γυμναστήριο και το γήπεδο ποδοσφαίρου του εθνικού αθλητικού 
κέντρου «Μέγας Αλέξανδρος», το βοηθητικό γήπεδο ποδοσφαίρου «Κωνσταντίνος 
Μιγκοτζίδης» και τον ακόμη αδόμητο χώρο που προβλέπεται για κατασκευή κλειστού 
κολυμβητηρίου. 
Ο υπόλοιπος χώρος (κεντρικό και νότιο τμήμα) καλύπτεται από τις χρήσεις του εν ενεργεία 
στρατοπέδου, όπως χρησιμοποιείται σήμερα από τον στρατό, και το μεγάλο σχεδόν 
αδόμητο τμήμα που έχει παραχωρηθεί στον Δήμο Αμπελοκήπων‐Μενεμένης από την ΚΕΔ, 
με σκοπό να αξιοποιηθεί σύμφωνα με τις χρήσεις που προβλέπει το εγκεκριμένο ΓΠΣ. 
Στον χώρο του εν ενεργεία στρατοπέδου, πέραν των κτισμάτων που στεγάζουν τις 
στρατιωτικές δραστηριότητες και χρήσεις, υπάρχει συστάδα δέντρων στο νοτιοδυτικό 
τμήμα του και δενδροστοιχίες κατά μήκος των ορίων του επί της Λεωφ. Δενδροποτάμου 
και της οδού Ελευθερίου Βενιζέλου. Επίσης έχει διαμορφωθεί μεγάλος χώρος στάθμευσης 
στο βορειοδυτικό τμήμα του. 
Στο παραχωρηθέν τμήμα του στρατοπέδου, υπάρχουν παλιά εγκαταλειμμένα κτίσματα του 
στρατού (θάλαμοι οπλιτών, διοικητήριο, μικρά βοηθητικά κτίσματα‐αποθήκες, φυλάκια 
κλπ) και άλλες ελαφρές κατασκευές (υπόστεγα, toll), καθώς και μικρός ιερός ναός. 
Συγκεκριμένα, τα υφιστάμενα κτίσματα εντός της περιοχής παρέμβασης αφορούν 5 κτίρια 
του πρώην στρατοπέδου (βλ. Τοπογραφικό): 

  κτίριο Α: πρώην διοικητήριο 

  κτίριο Β: πρώην θάλαμοι οπλιτών, όπου σήμερα στεγάζεται το κοινωνικό 
παντοπωλείο του Δήμου Αμπελοκήπων‐Μενεμένης. Επιγγραμματικά αναφέρουμε 
ότι: Η περιοχή του Δήμου Αμπελοκήπων-Μενεμένης είναι από τις περιοχές του 
Πολεοδομικού Συγκροτήματος Θεσσαλονίκης που μαστίζεται από υψηλότατο 
ποσοστό ανεργίας, με μεγάλο αριθμό κατοίκων να διαβιώνει κάτω από το όριο της 
φτώχειας. Στο δήμο κατοικούν περίπου 2500 Ρομά και μεγάλος αριθμός 
παλλινοστούντων ομογενών μεγάλης ηλικίας που δεν πληρούν της προϋποθέσεις 
για χορήγηση σύνταξης και διαβιούν σε συνθήκες φτώχειας αφού η ηλικία τους 
αποτελεί έναν επιπλέον επιβαρυντικό παράγοντα που θέτει σε ακόμα πιο έντονη 
απειλή. Στόχος του κοινωνικού παντοπωλείου είναι η διασφάλιση της σταθερής 
τροφοδοσίας τουλάχιστον 100 οικογενειών κάθε μήνα και η διάθεση προϊόντων 
στους ωφελούμενους της δομής, με τρόπο που να εξασφαλίζεται η ισονομία και η 
αξιοπρέπειά τους, 

  κτίριο Γ: πρώην θάλαμοι οπλιτών ( το εν λόγω κτίριο).  

  κτίριο Δ: μικρός ιερός ναός (Ι.Ν. Αναστάσεως του Κυρίου), ο οποίος λειτουργεί 
καλύπτοντας τις ανάγκες όμορων πολεοδομικών ενοτήτων 

  κτίριο Ε: μικρό κτίσμα πρώην μαγειρείων 
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Εντοπίζονται επίσης συστάδες δένδρων και δενδροστοιχίες γύρω από τα υφιστάμενα 
κτίρια και κατά μήκος των ορίων του στρατοπέδου. 
Επί της οδού Βενιζέλου έχει διαμορφωθεί επιμήκης χώρος στάθμευσης που φιλοξενεί και 
την Ανθοέκθεση του Δήμου Αμπελοκήπων‐Μενεμένης. 
 

1.3  Θεσμοθετημένες χρήσεις γης και θεσμικό πλαίσιο δόμησης 

Η έκταση του στρατοπέδου είναι περιοχή εκτός σχεδίου και εντάχθηκε αρχικά στο σχέδιο 
πόλης του πρώην Δήμου Αμπελοκήπων με το ΓΠΣ του 1989 (46933/2753/8‐6‐1989 
απόφαση ΥΠΕΧΩΔΕ, ΦΕΚ410Δ’/16‐6‐1989). Σύμφωνα με αυτό, χαρακτηριζόταν ως Ζώνη 
Ειδικών Χρήσεων (υπερτοπικό κέντρο επιπέδου πόλης & κοινωφελών εγκαταστάσεων), με 
μικρό τμήμα για χρήση κατοικίας (συγκεκριμένα για εφαρμογή Στεγαστικού Προγράμματος 
Κοινωνικής Κατοικίας). 
Ακολούθησε αναδημοσίευση του ΓΠΣ το 1992 (80367/5432/1‐9‐1992 απόφαση ΥΠΕΧΩΔΕ, 
ΦΕΚ 1153Δ’/11‐11‐1992) και τροποποίησή του το 2005 (35518/30‐8‐2005 απόφαση 
ΥΠΕΧΩΔΕ, ΦΕΚ 1249Δ’/21‐11‐2005), χωρίς να μεταβληθούν οι επιτρεπόμενες χρήσεις στην 
έκταση του στρατοπέδου. 
Συγκεκριμένα, σύμφωνα με το εγκεκριμένο ΓΠΣ, εντός του χώρου του στρατοπέδου 
καθορίζονταν τα ακόλουθα :  

 Πυρήνας Β’ αθλητικών εγκαταστάσεων, στο βορειοανατολικό τμήμα του 
στρατοπέδου. 

 Πάρκο Πόλης στο μεγαλύτερο τμήμα του Στρατοπέδου. 

 Εντός του Πάρκου Πόλης, προβλέπεται η δημιουργία Πολιτιστικού πάρκου με 
ενδεχόμενη αξιοποίηση υφιστάμενων κτιριακών εγκαταστάσεων του πρώην 
στρατοπέδου. 

 Χώρος Πνευματικού Κέντρου, έκτασης 5 στρ., που καλύπτει τμήμα του 
στρατοπέδου και όμορο τμήμα της Π.Ε. 9 (συγκεκριμένα στον χώρο πρώην 
βιομηχανικού κτιρίου). 

 Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης επιπέδου ΠΣΘ με υπηρεσίες για τον πρωτογενή και 
δευτερογενή τομέα, έκτασης 33 στρ. σύμφωνα με το υπ’ αριθμό 2570/16‐10‐97 
έγγραφο του ΟΡΘΕ. 

 Χώρος Μέσης Εκπαίδευση (Γυμνάσιο, Λύκειο), για την κάλυψη των αναγκών σε 
επίπεδο Δήμου. Σύμφωνα με το τροποποιημένο ΓΠΣ του 2005, οι πίνακες αναγκών 
κοινωνικής υποδομής (πίνακες Α‐11.2.2, βλ. ΦΕΚ 1249Δ’/21‐11‐2005) προβλέπουν 
αναγκαία νέα γη 42,5 στρ. περίπου για την κάλυψη αναγκών Γυμνασίου‐Λυκείου. 
Λόγω έλλειψης διαθέσιμων ελεύθερων χώρων στις 11 πολεοδομικές ενότητες, η 
κάλυψη των αναγκών θα γίνεται στον χώρο εκπαίδευσης που προτείνεται εντός του 
στρατοπέδου. 

 Περιοχή κατοικίας, έκτασης 10 στρ., για εφαρμογή Στεγαστικού Προγράμματος 
Κοινωνικής Κατοικίας. 

 

1.4  Εξέλιξη σχεδιασμού και θεσμικών παρεμβάσεων 

Με την υπ’ αριθμ. 6691/07‐02‐2008 απόφαση του ΥΠΕΧΩΔΕ (ΦΕΚ 80 ΑΑΠ/ 28‐02‐2008) 
εγκρίθηκε «Τοπικό ρυμοτομικό σχέδιο σε εκτός σχεδίου περιοχή του Δήμου Αμπελοκήπων 
(Ν. Θεσ/νίκης), και τροποποίηση του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου του ιδίου Δήμου 
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σε συνεχόμενη περιοχή και καθορισμός όρων δόμησης». Η έκταση του τοπικού 
ρυμοτομικού που εμπίπτει εντός του στρατοπέδου, αφορά περίπου 63 στρ. . 
Συγκεκριμένα, το ρυμοτομικό σχέδιο αφορά: α) Τοπικό ρυμοτομικό σχέδιο στο 
βορειοανατολικό τμήμα του στρατοπέδου «Μ. Αλέξανδρος», εντός ορίων ΓΠΣ του Δήμου 
Αμπελοκήπων, εντός του οποίου καθορίστηκε χώρος για την ανέγερση εγκαταστάσεων 
κλειστού κολυμβητηρίου, ανοικτών γηπέδων μπάσκετ – βόλεϊ – χάντμπολ – τένις, πλατείας, 
χώρου στάθμευσης, χώρου πρασίνου, οδών και β) Τροποποίηση του εγκεκριμένου 
ρυμοτομικού σχεδίου σε συνεχόμενη περιοχή, με τη μετατροπή τμήματος του χώρου του 
Δημοτικού Σταδίου σε χώρο πρασίνου, την ενοποίηση του με τον καθοριζόμενο με την 
προηγούμενη παράγραφο χώρο πρασίνου και τη δημιουργία νέου χώρου πρασίνου, την 
έγκριση πεζοδρόμων εντός του χώρου του Δημοτικού Σταδίου, τη μετατροπή του 
πεζοδρόμου σε οδό και τη μετατροπή του χώρου κλειστού Γυμναστηρίου‐Κολυμβητηρίου 
σε χώρο κλειστού Γυμναστηρίου. 
Οι χρήσεις που περιλαμβάνει η έκταση του τοπικού ρυμοτομικού διαρθρώνονται ως εξής: 

1) Χώρος αθλητικού σταδίου στο κεντρικό τμήμα του. 
2) Χώρος κλειστού γυμναστηρίου στην νοτιοανατολική πλευρά του σταδίου. 
3) Χώρος ανοικτών γηπέδων μπάσκετ ‐ βόλεϊ, χάντμπολ, τένις, σε συνδυασμό με 
πλατεία, στην νοτιοδυτική πλευρά του σταδίου. 
4) Χώρος κλειστού κολυμβητηρίου, εφαπτόμενος στο νότιο όριο των ανοικτών 
γηπέδων και της πλατείας. 
5) Χώρος στάθμευσης, στη δυτική πλευρά του σταδίου. 
6) Δύο ελεύθεροι χώροι πρασίνου, στη βορειοδυτική και βορειοανατολική πλευρά 
του σταδίου αντίστοιχα. 
7) Εσωτερικό οδικό δίκτυο που περικλείει και διαχωρίζει μεταξύ τους τις αθλητικές 
εγκαταστάσεις. 
8) Δύο πεζόδρομους που διαχωρίζουν το στάδιο από τους δύο ελεύθερους χώρους 
πρασίνου. 

Την ίδια χρονιά (2008) έγινε και η παραχώρηση τμήματος του στρατοπέδου στον Δήμο 
Αμπελοκήπων: από το σύνολο των 230 στρ., σύμφωνα με την αριθμ. 19/22‐07‐08/Εα.26 
απόφαση Διοικητικού Συμβουλίου της ΚΕΔ, εγκρίθηκε η παραχώρηση της χρήσης τμήματος 
εμβαδού 162 στρ. περίπου στο Δήμο Αμπελοκήπων, για 49 έτη και με σκοπό να 
αξιοποιηθούν σύμφωνα με τις χρήσεις που προβλέπει το εγκεκριμένο ΓΠΣ. Τα 162 στρ. της 
παραχώρησης καταλαμβάνουν το μεγαλύτερο μέρος του αρχικού στρατοπέδου, στο 
κεντρικό, νότιο και βορειοανατολικό τμήμα του. 
Δεδομένων των παραπάνω, το υπολειπόμενο τμήμα του στρατοπέδου που σήμερα 
παραμένει εν ενεργεία και χρησιμοποιείται από τον στρατό, καταλαμβάνει έκταση 68 
περίπου στρ. 

1.5  Άλλες ρυθμίσεις & προστατευόμενες περιοχές 

Με την υπ’ αριθμ. 4242/16‐07‐2003 Πράξη Χαρακτηρισμού του Δασαρχείου, 
χαρακτηρίστηκαν ως δασικές εκτάσεις δύο τμήματα της παραχωρούμενης έκτασης, 
συνολικού εμβαδού 3.675 τ.μ. , που κατανέμονται σε 1.875 τ.μ. και 1.800 τ.μ. αντίστοιχα 
Με αντίστοιχη Πράξη Χαρακτηρισμού (47610/26‐06‐2015) το Δασαρχείο καθόρισε πέντε 
(5) επιπλέον τμήματα ως εκτάσεις μη δασικού χαρακτήρα, καλυπτόμενες από τεχνητή 
φυτεία χαλεπίου πεύκης και διαφόρων άλλων ειδών. Η συνολική έκταση αυτών των 
τμημάτων καλύπτει 9.692,24 τ.μ., και κατανέμεται ως εξής (βλ.Τοπογραφικό): 
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  έκταση Α, εμβαδού 4.113,90 τ.μ. 

  έκταση Β, εμβαδού 2.430,50 τ.μ. 

  έκταση Γ, εμβαδού 436,67 τ.μ. 

  έκταση Δ, εμβαδού 1.805,17 τ.μ. 

  έκταση Ε, εμβαδού 906,00 τ.μ. 
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2 Κτίριο Γ  – Πρώην θάλαμοι οπλιτών 

2.1 Στοιχεία  κτιρίου 

Στο πρώην στρατόπεδο «Μ. Αλέξανδρος» υπάρχουν , σύμφωνα με τον κο Ζυγομαλά 
αρχιτέκτων μηχανικό στην παρουσίασή του στο ΤΕΕΚΜ το 2006 με τίτλο « Αξιόλογα κτίρια 
και σύνολα στα στρατόπεδα της Θεσσαλονίκης: καταγραφή, τεκμηρίωση, προοπτικές 
αξιοποίησης μέσα από την διεθνή εμπειρία» , δύο αξιόλογα μεσοπολεμικά κτίρια ( το 
διοικητήριο και ένα κτίριο με  θαλάμους οπλιτών ) και το εν λόγω κτίριο – πρώην κτίριο με  
θαλάμους οπλιτών  κατασκευασμένο με τρόπο χαρακτηριστικό της μεσοπολεμικής και 
πρώιμης μεταπολεμικής περιόδου . Η τοιχοποιία είναι φέρουσα λιθοδομή, με το 
σκυρόδεμα να περιορίζεται στα δάπεδα και στην στέγη. 
Οικοδομήθηκε σε σχεδόν επίπεδο έδαφος και έχει ίχνος μήκους 32,00 μ. και βάθους 16,80 
μ., συνολικού εμβαδού βάσης490 μ². 
Το κτίριο αποτελείται από υπερυψωμένο κατά 1,10μ. ισόγειο επιφάνειας 430 μ², όροφο 
465 μ² και σοφίτα κάτω από δίρριχτη κεραμοσκεπή στέγη, 380 μ². Συνεπώς η συνολική 
ωφέλιμη επιφάνεια του κτιρίου είναι 1250 μ². 
Το ύψος κάθε ορόφου είναι 4,20 μ. και το συνολικό ύψος του κτιρίου από το έδαφος στην 
πρόσοψη είναι 12,90 μ. 
Η πρόσβαση στους ορόφους γίνεται από κλιμακοστάσιο με αναδιπλούμενη κλίμακα. Δεν 
υπάρχει ανελκυστήρας και ράμπα πρόσβασης για ΑΜΕΑ. 
Καθώς είναι πρώην στρατιωτικό κτίριο δεν έχει οικοδομική άδεια, σε περίπτωση έγκρισης 
της πράξης, είναι δυνατή η μελλοντική ρύθμιση σαν αυθαιρέτου ( Ν4495/17) από τον δήμο 
Αμπελοκήπων – Μενεμένης ( σύμφωνα με το παραχωρητήριο) και όπως έχει ήδη κάνει και 
με άλλα κτίρια που έχουν κατασκευαστεί στο στρατόπεδο. 
 

2.2 Σημερινή κατάσταση 

Η σημερινή κατάσταση του κτιρίου1 χαρακτηρίζεται από τα παρακάτω βασικά ευρήματα: 
 

  

Εικ. 2: Εξωτερικές όψεις του κτιρίου. 

                                                      
 



Ελάτε να μαγειρέψουμε!  
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Εξωτερικά, φθορές και καταστροφές της τοιχοποιίας, κατεστραμμένα κουφώματα, 
κτισμένα (κλεισμένα) ανοίγματα (παράθυρα), υπολείμματα ηλεκτρικών δικτύων, κ.λπ. 
Εσωτερικά, εκτεταμένες αποφλοιώσεις σοβάδων και καταστροφές στην τοιχοποιία, 
ασοβάτιστα και περιττά σήμερα χωρίσματα, απορρίμματα, υπολείμματα ηλεκτρικών 
δικτύων, απουσία κλιματισμού, έλλειψη χώρων υγιεινής κ.λπ. 

  

Εικ. 3α: Εσωτερική κατάσταση του κτιρίου. Ισόγειο 

  
 

Εικ. 3β: Εσωτερική κατάσταση του κτιρίου. Οροφος 



Ελάτε να μαγειρέψουμε!  
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Εικ. 3γ: Εσωτερική κατάσταση του κτιρίου.- Χώροι Υγιεινής 

  

Εικ. 3δ: Εσωτερική κατάσταση του κτιρίου.- Σοφίτα 

Από το πρωτοβάθμιο στατικό έλεγχο ,  το κτίριο είναι σε καλή κατάσταση.  

Σύμφωνα με εγκιβωτισμένη πλάκα (βλ.. φωτο) τα φορτία κατανέμονται ως: 

Α. Πατωμάτων αποθήκης επιστρατεύσεως   1600κγρ/m2 
Β. Ισογείου και ορόφου      1000κγρ/ m2 
Γ. μεταξύ στέγης και οροφής   α. στο μέσο   400κγρ/ m2 
     β. εις τα άκρα που 200κγρ/ m2 
         κλίνει η στέγη 
 
Δεν είναι διατηρητέο κτίριο σύμφωνα με το υπ’άρ. Πρωτ.4141/26.11.2015 έγγραφο της 
Υπηρεσίας Νεωτέρων Μνημείων και Τεχνικών έργων Κεντρικής Μακεδονίας. 
Δεν είναι αρχαιολογικός χώρος σύμφωνα με το αντίστοιχο επισυναπτόμενο έγγραφο της 
Εφορείας Αρχαιοτήτων Πόλης Θεσσαλονίκης.  



Ελάτε να μαγειρέψουμε!  
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2.3 Εξωτερικοί χώροι 

Οι εξωτερικοί χώροι περιμετρικά του κτιρίου αποτελούνται από συνολική έκταση (που 
περιλαμβάνει το κτίριο) συνολικής επιφάνειας περ. 15.000 μ². 
Ο χώρος παρέμβασης είναι ο έμπροσθεν χώρος μεταξύ του κτιρίου Β ( πρώην κτίριο –
θάλαμοι οπλιτών) και του εν λόγω κτιρίου Γ ( πρώην κτίριο –θάλαμοι οπλιτών) καθώς και ο 
περιβάλλων χώρος γύρω και όπισθεν του κτιρίου Γ και πάντως όχι εντός δασικής εκτάσεως. 

 

Εικ. 5: Η υπαίθρια έκταση μπροστά στο κτίριο («Αλάνα»). 

 



Ελάτε να μαγειρέψουμε!  
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3 Φάσεις υλοποίησης του έργου  

 
Τα ΠΕ θα υλοποιηθούν σε 4 φάσεις του έργου: 

 Μελέτες 

 Κτιριακές εργασίες 

 Εξοπλισμός και εγκαταστάσεις 

 Προβολή 
Οι φάσεις αυτές θα έχουν περίπου την αλληλουχία της παρακάτω εικόνας. 
 

 
Η κάθε Φάση (υποέργο)  του έργου υλοποιείται από ένα ή περισσότερα τμήματα (πακέτα 
έργασίας) . Τα Πακέτα Εργασίας (ΠΕ) αφορούν εργασίες που υλοποιούν κάποιο παραδοτέο 
του έργου.  
Οι διαδικασίες υλοποίησης θα είναι σύμφωνα με τον Ν4412/16. 
 



Ελάτε να μαγειρέψουμε!  
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4 Οικονομικά στοιχεία του έργου 

 

4.1 Ανάλυση προϋπολογισμού υλοποίησης 

Ο προϋπολογισμός του έργου αναλύεται στα παρακάτω τμήματα, σύμφωνα με τα ΠΕ. 
 

  Πίνακας 1: Προϋπολογισμός Πράξης     

Π
α

κέ
το

 

Ερ
γα

σ
ία

ς 

Περιγραφή 
Προεκτίμηση 
κόστους        
Προ ΦΠΑ 

Μερικό 
κόστος 

  Υποέργο 1     
ΠΕ-01 ΠΕ-01: Οριστική Μελέτη Εφαρμογής     

  Αρχιτεκτονική Μελέτη  Εφαρμογής  € 59.887   

  Μελέτη Παθητικής Πυροπροστασίας € 2.079   

  Ελεγχος Στατικής ΕπάρκειαςΑντισεισμική  € 12.099   

  Η/Μ μελέτη € 29.735   

  Ενεργητικής Πυροπροστασίας € 1.966   

  Περιβάλλον χώρος € 17.735   

      € 123.500 

  Υποέργο 2: Διαμόρφωση κτιρίου     

  Οικοδομικές εργασίες     
ΠΕ-02 ΠΕ-02: Επιθεώρηση και επισκευή στέγης. Διευθέτηση όμβριων υδάτων. € 39.000   

ΠΕ-03 ΠΕ-03: Εγκατάσταση δικτύων ισχυρών ρευμάτων € 65.000   

ΠΕ-04 
ΠΕ-07: Αλλαγή κουφωμάτων θυρών, παραθύρων και κιγκλιδωμάτων 
κλιμακοστασίου 

€ 70.200   

ΠΕ-05 
ΠΕ-11: Εγκατάσταση νέων δαπέδων στους χώρους των παρασκευαστηρίων και 
αποθηκών 

€ 26.000   

ΠΕ-06 ΠΕ-12: Αποκατάσταση τοιχοποιίας, δαπέδων, κλιμακοστασίου και ταβανιών € 149.500   

ΠΕ-07 ΠΕ-13: Κατασκευή ράμπας ΑΜΕΑ στην είσοδο του κτιρίου € 3.250   

ΠΕ-08 ΠΕ-14: Εγκατάσταση ηχομονώσεων στον χώρο του τηλεοπτικού studio € 2.600   

ΠΕ-09 
ΠΕ-15: Καθαρισμός, απολύμανση και σήμανση χώρων και σκευών ειδικού 
ενδιαφέροντος 

€ 3.900   

  

  € 359.450 

  Η/Μ εργασίες     
ΠΕ-10 ΠΕ-04: Εγκατάσταση δικτύων ασθενών ρευμάτων € 32.500   

ΠΕ-11 ΠΕ-05: Εγκατάσταση συστημάτων ασφαλείας και πυρόσβεσης € 33.800   

ΠΕ-12 ΠΕ-06: Υδραυλικές εγκαταστάσεις, χώροι υγιεινής, αποχέτευση € 85.800   

ΠΕ-13 ΠΕ-08: Εγκατάσταση συστήματος εξαερισμού και κλιματισμού (θέρμανση/ψύξη) € 104.000   

ΠΕ-14 ΠΕ-09: Εγκατάσταση ανελκυστήρα € 39.000   

ΠΕ-15 ΠΕ-10: Προμήθεια και εγκατάσταση γενικού φωτισμού € 32.500   

      € 327.600 

  Περιβάλλον Χώρος     
ΠΕ-16 ΠΕ-16: Καθαρισμός και περίφραξη εξωτερικών χώρων € 9.100   



Ελάτε να μαγειρέψουμε!  
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ΠΕ-17 ΠΕ-17: Διαμόρφωση και καθαρισμός «Αλάνας» € 33.800   

ΠΕ-18 ΠΕ-18: Διαμόρφωση και καθαρισμός «Άλσους» € 27.040   

ΠΕ-19 ΠΕ-19: Διαμόρφωση και δημιουργία Παιδότοπου € 28.600   

ΠΕ-20 ΠΕ-20: Οδοποιία, πεζόδρομοι, χώροι στάθμευσης, οδοσημάνσεις, ανθόκηπος € 22.750   

ΠΕ-21 ΠΕ-21: Διαμόρφωση και εδαφολογική προετοιμασία λαχανόκηπου, «Μποστάνι» € 7.540   

ΠΕ-22 ΠΕ-22: Διαμόρφωση, περίφραξη και προετοιμασία ορνιθώνα € 3.510   

 

    € 132.340 

  Υποέργο 3     

 

Προμήθειες     
ΠΕ-23 ΠΕ-23: Προμήθεια και εγκατάσταση ειδικού εξοπλισμού εστίασης € 176.800   

ΠΕ-24 ΠΕ-24: Προμήθεια εξοπλισμού καταστήματος Αγοράς € 13.000   

ΠΕ-25 ΠΕ-25: Προμήθεια εξοπλισμού και σκευών για τις κουζίνες κοινού και του studio € 56.550   

ΠΕ-26 
ΠΕ-26: Προμήθεια σκευών, λινών και εργαλείων τραπεζαρίας, ζαχαροπλαστείου 
και café 

€ 50.700   

ΠΕ-27 ΠΕ-27: Προμήθεια ενδιαιτήσεων και εκθεσιακών υποδομών € 229.515   

ΠΕ-28 ΠΕ-28: Προμήθεια εξοπλισμού τηλεοπτικού studio, εγκατάσταση και ρύθμιση € 63.050   

ΠΕ-29 ΠΕ-29: Προμήθεια, εγκατάσταση και ρύθμιση ψηφιακών υποδομών € 110.500   

ΠΕ-30 ΠΕ-36: Εξοπλισμός υπαίθριων δραστηριοτήτων € 128.700   

      € 828.815 

  Υποέργο 4     

 

Γενικές Εργασίες/Ανάπτυξη λογισμικου     
ΠΕ-31 ΠΕ-30: Διατροφικός έλεγχος συνταγών και επιστημονική τεκμηρίωση € 49.400   

ΠΕ-32 ΠΕ-31: Ανάπτυξη λογισμικού ΒΔ, λογισμικού διεπαφής και αρχικό περιεχόμενο € 59.800   

ΠΕ-33 ΠΕ-32: Ανάπτυξη και λειτουργία διαδικτυακού κόμβου € 59.800   

   € 169.000 

  Υποέργο 5     

 

Γενικές Εργασίες/Προβολή     
ΠΕ-34 ΠΕ-33: Ενέργειες και παραγωγές επικοινωνίας και προβολής € 37.115   

ΠΕ-35 ΠΕ-34: Εκπαίδευση προσωπικού € 11.050   

ΠΕ-36 ΠΕ-35: Οργάνωση λειτουργίας και συντήρηση € 19.500   

      € 67.665 

  Σύνολο προ ΦΠΑ   € 2.008.370 

 

ΦΠΑ 24%   € 482.009 

 

Σύνολο Προϋπολογισμού   € 2.490.379 

 
 
Η συντάξασα 
Αικ. Φωτέα 
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