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Πποχπολογιζμψρ: 785.000 €
C.P.V.: 45214200-2
Απ. μελέηηρ: 47/2018

ΣΕΥΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
1. Εισαγωγή
Ζ παποωζα μελέηη αθοπά ζηον καθοπιζμψ ηυν καηάλληλυν απσιηεκηονικϊν και
ηλεκηπομησανολογικϊν παπεμβάζευν για ηην ενεπγειακή αναβάθμιζη ηος κηηπίος ηος Γςμναζίος με
Λςκειακέρ ηάξειρ ζηην Τ.Κ. Αγγελοσυπίος ηηρ Γημοηικήρ Δνψηηηαρ Διπηνοωποληρ Γήμος Νάοςζαρ.
2. Τυιστάμενη κατάσταση
Το κηήπιο ηος Γςμναζίος με Λςκειακέρ ηάξειρ Διπηνοωποληρ βπίζκεηαι ζηο, ςπ' απιθμψν 469,
οικψπεδο (Ο.Τ. 66) ηηρ Τ.Κ. Αγγελοσυπίος και νομιμοποιήθηκε ηο ςπάπσον κηίπιο και ανεγέπθηκαν
ελάσιζηερ νέερ αίθοςζερ με ηην, ςπ' απιθμψν 72/2010, οικοδομική άδεια ηος Πολεοδομικοω Γπαθείος
Νάοςζαρ ηηρ Νομαπσίαρ Ζμαθίαρ με ηίηλο "Πποζθήκη καη' επέκηαζη αιθοςζϊν ζηο Λωκειο
Διπηνοωποληρ και νομιμοποίηζη ηος ςπάπσονηορ ζσολείος" (απ. ππυη. αίηηζηρ για έκδοζη αδείαρ
773/29-10-2009).

PAVLOS Ψηφιακά
KYRIAKI υπογεγρ Δικ. 1: Απψζπαζμα απψ ηο Google Earth με ηη θέζη ηος Γςμναζίος με λςκειακέρ ηάξειρ Διπηνοωποληρ
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Το κηίπιο ηος Γςμναζίος είναι διϊποθο με θέπονηα οπγανιζμψ απψ οπλιζμένο ζκςπψδεμα. Τψζο ο
θέπυν οπγανιζμψρ ηος κηιπίος, ψζο και οι ηοισοποιίερ ηος κηιπίος δεν έσοςν μψνυζη απψ πολςζηεπίνη
με αποηέλεζμα ηην ανεπαπκή θεπμομονυηική πποζηαζία. Τα εξυηεπικά κοςθϊμαηα είναι εν μέπει
αλοςμινίος ή ζιδεπένια με διπλψ ςαλοπίνακα με διάκενο 6mm και εν μέπει αλοςμινίος ή ζιδεπένια με
μονψ ςαλοπίνακα.

Δικ. 2: Αναηολική ψτη Γςμναζίος με λςκειακέρ ηάξειρ Διπηνοωποληρ

Το κηίπιο διαθέηει κενηπική θέπμανζη με εζυηεπικέρ ζυληνϊζειρ διανομήρ, θεπμανηικά ζϊμαηα και
ένα λέβηηα πεηπελαίος, ο οποίορ είναι ηοποθεηημένορ ζηο σϊπο ηος λεβηηοζηαζίος. Το δίκηςο
διανομήρ ηλεκηπικήρ ενέπγειαρ ηποθοδοηεί ηα θυηιζηικά ζημεία (λαμπηήπερ θθοπιζμοω) και ηοςρ
πεςμαηοδψηερ.
3. Επγασίερ ενεπγειακήρ αναβάθμισηρ
Σηψσορ ηυν πποηεινψμενυν παπεμβάζευν ηηρ παποωζαρ μελέηηρ, είναι η βεληίυζη ηυν ενεπγειακϊν
σαπακηηπιζηικϊν ηος κηηπίος και η καηάηαξή ηος ζε ψζο ηο δςναηψν ανϊηεπη καηηγοπία (με βάζη ηιρ
πποηάζειρ ζηην καηηγοπία B). Γενικψηεπα, ηο ζωνολο ηυν παπεμβάζευν για ηην ενεπγειακή αναβάθμιζη
ηος κηηπίος πεπιλαμβάνοςν ηιρ εξήρ δπάζειρ:
 Δπγαζίερ θεπμομψνυζηρ ζηο κέλςθορ ηος κηιπίος και ηοποθέηηζη σονδπψπλακυν για ηην
πποζηαζία ηηρ θεπμοππψζοτηρ (ελάσιζηος ωτοςρ 1,50μ)
 Δπγαζίερ θεπμομψνυζηρ ζηη ζηέγη
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Ανηικαηάζηαζη ηος ζςνψλος ηυν κοςθυμάηυν με ζςνθεηικά, με βεληιυμένα ενεπγειακά
σαπακηηπιζηικά
Τοποθέηηζη ηεπμαηικϊν μονάδυν ηωπος Fan Coil
Δγκαηάζηαζη ανηλίαρ θεπμψηηηαρ με εναλλάκηη (boiler) για αναβάθμιζη ηυν εγκαηαζηάζευν
ΕΝΦ
Τοποθέηηζη θυηοβοληαφκοω ζςζηήμαηορ αςηοκαηανάλυζηρ 39,80 KWp
Ανηικαηάζηαζη ηυν ςθιζηάμενυν θυηιζηικϊν με νέα θυηιζηικά ηωπος LED.

Μεηά ηην ςλοποίηζη ηυν παπαπάνυ παπεμβάζευν ηο κηήπιο θα ανήκει ζηην καηηγοπία Β+
ηος ΚΔΝΑΚ.
Τέλορ η διάθεζη ηυν αποβλήηυν θα γίνει μέζυ Σςλλογικοω Σςζηήμαηορ Δναλλακηικήρ
Γιασείπιζηρ (ΣΣΔΓ) και η πληπυμή ηος θα γίνει απολογιζηικά.

Νάοςζα, 21-11-2019

Οι ζςνηάξανηερ

Θυμάρ Κςπάνορ
Πολ. Μησανικψρ

Δλέγσθηκε
Ζ Πποφζηαμένη
Τμήμαηορ Μελεηϊν και
Γιενέπγειαρ Γιαγυνιζμϊν

Θευπήθηκε
Ο Γιεςθςνηήρ
Τεσνικϊν Υπηπεζιϊν Γήμος
Νάοςζαρ

Δλένη Τζιψγκα
Αγπ. Τοπογπάθορ Μησανικψρ

Παωλορ Κςπιακίδηρ
Πολ. Μησανικψρ

Ο Πποφζηάμενορ Τμήμαηορ Ζ/Μ

Γεϊπγιορ Παλαιάρ
Ζλεκηπ. Μησανικψρ Τ.Δ.

Γεϊπγιορ Παλαιάρ
Ζλεκηπ. Μησανικψρ Τ.Δ.

Σελίδα 3 από 3

