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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 

ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ 

ΔΗΜΟΣ ΡΗΓΑ ΦΕΡΑΙΟΥ 

 

 

 

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ 

ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΠΕΡΙΒ/ΝΤΟΣ     

  ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 

 

 

 

ΤΙΤΛΟΣ:  

«ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ 
ΕΚΣΥΧΡΟΝΙΣΜΟΥ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΥ – ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ 
ΚΕΝΤΡΟΥ ΒΕΛΕΣΤΙΝΟΥ, ΔΗΜΟΥ ΡΗΓΑ ΦΕΡΑΙΟΥ» 

 
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ:  

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΥΠΟΔΟΜΕΣ 

ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΣ 

ΑΝΑΠΤΥΞΗ» ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & 

ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ 

 

ΑΡ.ΜΕΛΕΤΗΣ:   31/2020 (αρ. πρωτ.6729/12.08.20) 

                    

 

Μ Ε Λ Ε Τ Η 
 

«ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ  

ΚΑΙ  ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΥ  ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΥ – ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ  

ΚΕΝΤΡΟΥ ΒΕΛΕΣΤΙΝΟΥ, ΔΗΜΟΥ ΡΗΓΑ ΦΕΡΑΙΟΥ» 

 

Προϋπολογισμού: 810.000,00 Ευρώ με το Φ.Π.Α. 

Αύγουστος, 2020 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 
ΝΟΜΟΣ  ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ 
ΔΗΜΟΣ  ΡΗΓΑ ΦΕΡΑΙΟΥ 
 

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
& ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 
ΤΜΗΜΑ  ΤΕΧΝΙΚΩΝ  ΕΡΓΩΝ 
 

ΑΡ. ΜΕΛ. :   31/2020 

Αριθ. Πρωτ.: 6729/12-08-2020     
 

                               

                        
   

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ 
ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΑ 
ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΑ ΤΑΜΕΙΑ 
 

ΕΡΓΟ:   «ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ 
ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΣΥΧΡΟΝΙΣΜΟΥ 
ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΥ – ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ 
ΚΕΝΤΡΟΥ ΒΕΛΕΣΤΙΝΟΥ, ΔΗΜΟΥ ΡΗΓΑ 
ΦΕΡΑΙΟΥ» 
 

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΥΠΟΔΟΜΕΣ 
ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ 
ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ» ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ 
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ 

ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ: 653.225,81€ (ΕΡΓΑΣΙΕΣ) 

             156.774,19€  (Φ.Π.Α. )    

                  810.000,00 € (ΣΥΝΟΛΟ)  

 

Α.  ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 

1. Εισαγωγή 

Η παρούσα μελέτη αφορά στον καθορισμό των κατάλληλων αρχιτεκτονικών και 

ηλεκτρομηχανολογικών επεμβάσεων για την ενεργειακή αναβάθμιση και εκσυγχρονισμό του 

κτηρίου του Πνευματικού – Πολιτιστικού Κέντρου Βελεστίνου, Δήμου Ρήγα Φεραίου. 

Στόχος της ενεργειακής αναβάθμισης είναι η ελαχιστοποίηση κατά το δυνατόν της 

κατανάλωσης ενέργειας για την σωστή λειτουργία του κτιρίου, μέσω: 

- της θερμομονωτικής επάρκειας του κτιρίου με την κατάλληλη εφαρμογή θερμομόνωσης στα 

αδιαφανή δομικά στοιχεία αποφεύγοντας κατά το δυνατόν τη δημιουργία θερμογεφυρών, καθώς 

και την επιλογή κατάλληλων κουφωμάτων, 

- της επιλογής κατάλληλων ηλεκτρομηχανολογικών συστημάτων υψηλής απόδοσης, για την 

κάλυψη των αναγκών σε θέρμανση, ψύξη, κλιματισμό, φωτισμό και ζεστό νερό χρήσης με την 

κατά το δυνατόν ελάχιστη κατανάλωση (ανηγμένης) πρωτογενούς ενέργειας, 
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- της χρήσης τεχνολογιών ανανεώσιμων πηγών ενέργειας (Α.Π.Ε.) όπως, ηλιοθερμικά συστήματα, 

φωτοβολταϊκά συστήματα, γεωθερμικές αντλίες θερμότητας (εδάφους, υπόγειων και 

επιφανειακών νερών) κ.ά. και 

- της εφαρμογής διατάξεων αυτομάτου ελέγχου της λειτουργίας των ηλεκτρομηχανολογικών 

εγκαταστάσεων, για τον περιορισμό της άσκοπης χρήσης τους. 

2. Υφιστάμενη Κατάσταση 

Το κτίριο του Πνευματικού – Πολιτιστικού Κέντρου Βελεστίνου, Δήμου Ρήγα Φεραίου, 

βρίσκεται στο Ο.Τ. 96 εντός του ρυμοτομικού σχεδίου του Δήμου Ρήγα Φεραίου, με ταχυδρομική 

διεύθυνση Εθνικής Ανεξαρτησίας 7, Τ.Κ. 37500, και έχει κατασκευαστεί σύμφωνα με την υπ. αριθ 

187/1998 Oικοδομική  Άδεια της Δ/νσης ΠΕ.ΧΩ. & Π.Ε. της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης 

Μαγνησίας, με τίτλο «Πολιτιστικό Κέντρο Δήμου Βελεστίνου».   

 

Στον παρακάτω πίνακα δίνονται συνοπτικά τα βασικά στοιχεία του κτιρίου: 

 
Πίνακας 1. Γενικά στοιχεία υφιστάμενης κατάστασης κτιρίου 

 
 

 

 Θέση: Ο.Τ. 96, εντός 

ρυμοτομικού σχεδίου 

Βελεστίνου, ΔΗΜΟΥ ΡΗΓΑ    

ΦΕΡΑΙΟΥ.                                   

Περιβάλλων χώρος: Περιοχή πολύ 

αραιής εως καθόλου δόμησης, ορίζοντας 
ελεύθερος, χαμηλά κτίρια σε όχι άμεση 

γειτνίαση. 

 Χρονολογία κατασκευής:  

  1998 

Προσανατολισµός: Ο µεγάλος άξονας 

του κτιρίου έχει Β-Ν προσανατολισµό.  
Η είσοδος βρίσκεται στη Νοτιοδυτική 

γωνία. 

Σύντοµη περιγραφή:  

Ελεύθερες όψεις: Τέσσερις 

Όροφοι: Διώροφο κτίσμα με υπόγειο   

Κατασκευή: Μονωµένο κτίριο 
σύμφωνα με Κ.Θ.Κ. 1980. Φέρων 

οργανισµός από οπλισµένο σκυρόδεµα, 
πλην της αίθουσας της οποίας η οροφή 

είναι από μεταλλικό σκελετό με 

επικάλυψη θερμομονωτικής λαμαρίνας 
κόντι και εσωτερική επικάλυψη 

γυψοσανίδας. Τοιχοποιία από διπλή 
πλινθοδοµή. Παράθυρα αλουµινίου με 

μονούς υαλοπίνακες. 

∆άπεδο από πλάκα οπλισµένου 

σκυροδέµατος και επικάλυψη με 

μάρμαρα, ενώ στην αίθουσα επικάλυψη 
με μοκέτα. 

Ωράριο Λειτουργίας:  

Περιστασιακή λειτουργία ως χώρος εκδηλώσεων 

Πληθυσμός: 

Αμφιθέατρο 300 θέσεις 

Θέρµανση / Ψύξη / Αερισµός: Λέβητας και καυστήρας πετρελαίου. Ψύκτης. Κεντρική κλιματιστική 

μονάδα.  
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Όσον αφορά στα στοιχεία οικοδομής, το κτίσμα διαθέτει υπόγειο, ισόγειο και όροφο (πατάρι) 

με ολική επιφάνεια ορόφων 804,08 m2, καλυπτόμενη επιφάνεια 483,91m2. Το συνολικό ύψος του 

είναι 7,50 m. 

Οι κύριοι χώροι του κτιρίου είναι το Foyer εισόδου με το πατάρι του που λειτουργεί και ως 

εκθεσιακός χώρος, στη δυτική πλευρά του κτιρίου, συνολικής επιφανείας 122,00 μ2, και η Αίθουσα 

εκδηλώσεων – Αμφιθέατρο επιφανείας 278,27 μ2, που είναι χώρος διπλού ύψους (μέσο ελεύθερο 

ύψος χώρου 6,50 μ). Πέραν αυτών, στο κτίριο υπάρχουν δύο βοηθητικές είσοδοι - έξοδοι και οι 

ανάλογοι διάδρομοι, ο χώρος της σκηνής στην ανατολική πλευρά του κτιρίου και τα καμαρίνια στη 

βόρεια πλευρά, ενώ στο υπόγειο βρίσκονται το λεβητοστάσιο, οι χώροι υγιεινής και λοιποί 

βοηθητικοί χώροι.  

 

Στον επόμενο πίνακα δίνονται αναλυτικά οι χρήσεις του κτιρίου ανά επίπεδο / όροφο. 

 

ΠΠίίνναακκααςς  22..  ΌΌρροοφφοοιι,,  χχρρήήσσεειιςς  κκααιι  εεππιιφφάάννεειιεεςς   

Όροφος Βασικές κατηγορίες χρήσεων  

τμημάτων του κτιρίου 

Επιφάνεια 

(m2) 

Υπόγειο 
            Χώρος λεβητοστασίου, χώροι υγιεινής,  

            βοηθητικοί χώροι 
268,17 

Ισόγειο 

 Foyer 

 Αίθουσα εκδηλώσεων 

 Σκηνή 

 Καμαρίνια 
 Foyer Βοηθητικό - Πλάγια έξοδος 

483,91 

Όροφος             Πατάρι 52,00 

 Συνολική Επιφάνεια   804,08 μ2 

 
Στα κατασκευαστικά στοιχεία, ο φέρων οργανισμός του κτιρίου είναι από οπλισµένο σκυρόδεµα, 

πλην της Αίθουσας Εκδηλώσεων της οποίας η οροφή είναι από μεταλλικό σκελετό με επικάλυψη 

θερμομονωτικής λαμαρίνας κόντι και εσωτερική επικάλυψη γυψοσανίδας. Η τοιχοποιία από διπλή 

οπτοπλινθοδοµή και τα κουφώματα είναι από σκελετό αλουµινίου χωρίς θερμοδιακοπή με μονούς 

υαλοπίνακες. Τα δάπεδα είναι από πλάκα οπλισµένου σκυροδέµατος και επικάλυψη με μάρμαρα και 

κεραμικά πλακάκια στους υγρούς χώρους, ενώ στην Αίθουσα η επικάλυψη είναι με ηχοαπορροφητική 

μοκέτα. Το κτίριο είναι μονωµένο σύμφωνα με τον Κανονισμό Θερμομόνωσης Κτιρίων του 1980 που 

ήταν εν ισχύ κατά τον χρόνο έκδοσης της Οικοδομικής Άδειας. Το είδος της μόνωσης του κελύφους 

και των κουφωμάτων έχουν ως αποτέλεσμα την ανεπαρκή θερμομονωτική προστασία του κτιρίου 

σύμφωνα με τα σημερινά δεδομένα του Κ.Εν.Α.Κ. 

Το ωράριο λειτουργίας του κτιρίου δεν είναι σταθερό εφόσον το κτίριο λειτουργεί περιστασιακά 

για τις ανάγκες εκδηλώσεων του δήμου.  
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Όσον αφορά τα εγκατεστημένα ηλεκτρομηχανολογικά συστήματα, το κτίριο διαθέτει 

κεντρική κλιματιστική μονάδα, λέβητα πετρελαίου και ψύκτη. Το σύστημα διαθέτει εσωτερικές 

σωληνώσεις διανομής, θερμαντικά σώματα, fan-coils και αεραγωγούς. Το υφιστάμενο σύστημα 

ψύξης – θέρμανσης έχει διαστασιολογηθεί σύμφωνα με τα ψυκτικά – θερμικά φορτία που 

υπολογίστηκαν με τους συντελεστές θερμοπερατότητας του Κ.Θ.Κ. του 1980, με αποτέλεσμα με 

τα σημερινά δεδομένα να θεωρείται κοστοβόρο ως προς την ενεργειακή κατανάλωση του 

κτιρίου.  

Το δίκτυο διανομής της ηλεκτρικής ενέργειας τροφοδοτεί τα φωτιστικά σημεία (λαμπτήρες 

φθορισμού), τα Η/Μ μηχανήματα και τους ρευματοδότες. Οι εγκατεστημένοι λαμπτήρες 

φθορισμού έχουν ως αποτέλεσμα την αυξημένη ενεργειακή κατανάλωση του κτιρίου.  

 

3. Εργασίες Ενεργειακής Αναβάθμισης 

Στόχος των προτεινόμενων παρεμβάσεων της παρούσας μελέτης, είναι η βελτίωση των 

ενεργειακών χαρακτηριστικών του κτιρίου και η κατάταξή του σε όσο το δυνατόν ανώτερη 

κατηγορία (με βάσει τις προτάσεις στην ενεργειακή κατηγορία Α). Γενικότερα, το σύνολο των 

επεμβάσεων για την ενεργειακή αναβάθμιση του κτιρίου περιλαμβάνει τις εξής δράσεις: 

     

Οι προτεινόμενες παρεμβάσεις διατηρούν το κτίριο, δεν αλλοιώνουν τα αρχιτεκτονικά και αισθητικά του 

χαρακτηριστικά και γίνεται χρήση εφαρμογών φιλικών προς το περιβάλλον. 

 

Προβλεπόμενες Οικοδομικές εργασίες 

Προεργασίες - Καθαιρέσεις – αποξηλώσεις : 

Προβλέπεται 

 Καθαίρεση σαθρών επιχρισμάτων και αποκατάστασή τους, στους χώρους που προβλέπεται η 

εξωτερική θερμομόνωση 

 Καθαίρεση των υφιστάμενων μαρμάρινων ποδιών των ανοιγμάτων των υαλοστασίων  

 Αποξήλωση παλαιών στεγανωτικών - μονωτικών επιστρώσεων δωμάτων 

 Αποξήλωση των υφιστάμενων μεταλλικών θυρών και των υαλοστασίων μετά των 

υαλοπινάκων τους  

 Αποξήλωση των εξωτερικών υδρορροών και των αγωγών αποχέτευσης επί των εξωτερικών 

τοιχοποιιών,  

 Τοποθέτηση εξωτερικών ικριωμάτων για την εκτέλεση των εργασιών 
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Θερμομονώσεις – Θερμοπροσόψεις : 

Προβλέπεται: 

 Σύστημα θερμικής μόνωσης όψεων με πλάκες διογκωμένης πολυστερίνης και ακρυλικό 

επίχρισμα 

 Σύστημα θερμικής μόνωσης με πλάκες διογκωμένης πολυστερίνης και ακρυλικό επίχρισμα 

στις  θέσεις  των λαμπάδων και στα ανωκάσια/κατωκάσια για τη μείωση των απωλειών από 

τις θερμογέφυρες 

 Σύστημα θερμικής μόνωσης με πλάκες εξηλασμένης πολυστερίνης για την μόνωση των 

οροφών όλων των χώρων εξωτερικά 

 Επιστρώσεις με συνθετική μεμβράνη στεγανοποίησης δωμάτων, οπλισμένη με πολυεστερικό 

οπλισμό, με βάση την εύκαμπτη πολυολεφίνη (FPO) και περιεκτικότητα σε σταθερποιητές 

έναντι υπεριώδους ακτινοβολίας, επιβραδυντές φωτιάς και υαλοπίλημα 

 Θερμομόνωσης στοιχείων σκυροδέματος με πλάκες από εξηλασμένη πολυστερίνη 

 Επάλειψη επιφανειών σκυροδέματος με ελαστομερές ασφαλτικό γαλάκτωμα  

 Επιστρώσεις δαπέδων και περιθώρια με τσιμεντοκονίαμα σε τρείς στρώσεις 

 

Υαλοστάσια : 

Προβλέπεται: 

 Η κατασκευή υαλοστασίων αλουμινίου, μονόφυλλα ή δίφυλλα ανοιγόμενα και ανακλινόμενα 

με σύστημα θερμοδιακοπής, και διπλούς ενεργειακούς υαλοπίνακες. 

 Σε αντικατάσταση των υπαρχόντων θα κατασκευαστούν υαλόθυρες αλουμινίου μονόφυλλες ή 

δίφυλλες, ανοιγόμενες, με σύστημα θερμοδιακοπής και διπλούς ενεργειακούς υαλοπίνακες, 

με ή χωρίς πλαϊνά σταθερά. 

 Σε αντικατάσταση των υπαρχόντων μεταλλικών θυρών χωρίς υαλοπίνακες θα 

κατασκευαστούν νέες θύρες αλουμινίου με θερμομόνωση.  

 

Επιστρώσεις – Επενδύσεις - Χρωματισμοί : 

Προβλέπεται: 

 Η κατασκευή επιχρίσματων τριπτών τριβιδιστών επί μεταλλικού πλέγματος με 

τσιμεντοασβεστοκονίαμα επί της εξωτερικής τοιχοποιίας 

 Η τοποθέτηση μαρμάρινων ποδιών και περιθωρίων από σκληρό λευκό μάρμαρο επί των 

ανοιγμάτων και επί του περιμετρικού στηθαίου του δώματος  
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 Ο χρωματισμός των εσωτερικών επιφανειών με  χρώματα υδατικής διασποράς, ακρυλικής, 

στυρενιοακρυλικής ή πολυβινυλικής βάσεως και των εξωτερικών επιφανειών επιχρισμάτων με 

χρώματα υδατικής διασποράς, ακρυλικής βάσης  

 

Προβλεπόμενες Ηλεκτρομηχανολογικές  εργασίες 

Εργασίες ψύξης – θέρμανσης  

 Εργασίες αποξήλωσης υπάρχουσας εγκατάστασης λεβητοστασίου και κάθε τύπου και 

μεγέθους θερμαντικού σώματος 

 Αντλία θερμότητας αέρα νερού με ανάκτηση θερμότητας 

 Προμήθεια, εγκατάσταση και εργασίες στο λεβητοστάσιο και στον εξωτερικό χώρο του κτιρίου 

για την αντικατάσταση της παλαιάς υφιστάμενης εγκατάστασης ψύξης θέρμανσης με νέα που 

περιλαμβάνει αντλία θερμότητας  

 Προμήθεια και εργασίες αντικατάστασης των υπαρχόντων fan coil δαπέδου  

 Προμήθεια και εργασίες τοποθέτησης 2 νέων στομίων  και αντικατάσταση των 8 υπαρχόντων 

στους αεραγωγούς προσαγωγής της κεντρικής κλιματιστικής μονάδας  

 Προμήθεια και εργασίες αντικατάστασης παλαιού ελεγκτή συστήματος με  εγκατάσταση νέου 

συστήματος ενεργειακής διαχείρισης του κτιρίου(BΕMS)  

 Τοποθέτηση αλεξικέραυνου 

 Προμήθεια και εργασίες αντικατάστασης των παλαιάς τεχνολογίας φωτιστικών σωμάτων 

φθορισμού, εσωτερικού χώρου με νέα, τύπου LED panel 60*60 μικρότερο 40W χαμηλής 

ενεργειακής κατανάλωσης. 

 Προμήθεια και εργασίες εγκατάστασης φωτοβολταϊκών πλαισίων για σύνδεση NET METERING 

συνολικής ισχύος 30 ΚWp 

 

Εργασίες φωτισμού όπως 

 Αλλαγή φωτιστικών σωλήνων και μερική αποκατάσταση ψευδοροφών 

 Φωτοβολταϊκό σύστημα ισχύος 30 KWp 

Εργασίες αντικατάστασης  σωληνώσεων όπως 

 Εργασίες αντικατάστασης των σωληνώσεων απορροής των ομβρίων στον ακάλυπτο χώρο του  

κτιρίου, εξωτερικά του συστήματος θερμομόνωσης 
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Ο τρόπος επιλογής εργοληπτικής επιχείρησης για την κατασκευή του έργου είναι η 

«ανοικτή διαδικασία» (άρθρο 27, Ν.4412/2016). Το κριτήριο ανάθεσης είναι η πλέον 

συμφέρουσα από οικονομικής άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής με επιμέρους ποσοστά 

έκπτωσης και έλεγχο ομαλότητας (άρθρο 95, παρ. 2α, Ν.4412/2016). Ο προϋπολογισμός του 

έργου ανέρχεται στο ποσό των 810.000,00 € συμπεριλαμβανομένου του Γ.Ε. & Ο.Ε. (18%), των 

απροβλέπτων (15%), της πρόβλεψης αναθεώρησης και του Φ.Π.Α. (24%) και βαρύνει τον 

εγκεκριμένο προϋπολογισμού του έτους 2020 και προέρχεται  από το επιχειρησιακό πρόγραμμα 

«Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη» του Υπουργείου Ανάπτυξης & 

Επενδύσεων. 

Βελεστίνο  12 / 08 /2020  

 

Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ 

 

 

 

ΛΑΒΔΑΣ Γ.ΛΕΩΝΙΔΑΣ 
ΠΟΛ. ΜΗΧ/ΚΟΣ Τ.Ε 

 

 

 
 

 
ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ 

ΗΛΕΚΤΡ. ΜΗΧ/ΚΟΣ Τ.Ε. 
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