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ΣΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
1. Ειςαγωγή 
Η παροφςα μελζτη αφορά ςτον καθοριςμό των κατάλληλων αρχιτεκτονικϊν και ηλεκτρομηχανολογικϊν 
επεμβάςεων για την ενεργειακή αναβάθμιςη του κτηρίου του Κλειςτοφ Γυμναςτηρίου Νάουςασ. 
 

 

Εικ. 1: Απόςπαςμα από το Google Earth με τη θζςη του Κλειςτοφ Γυμναςτηρίου Νάουςασ 
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2. Τφιςτάμενη κατάςταςη 
Το Κλειςτό Γυμναςτήριο Νάουςασ βρίςκεται ςτο Ο.Τ. 34 εντόσ του εγκεκριμζνου ςχεδίου τησ πόλεωσ τησ 
Νάουςασ και ζχει καταςκευαςτεί με την υπ' αριθμόν 1573/1979 οικοδομική άδεια τησ Διεφθυνςησ 
Πολεοδομίασ τησ Νομαρχίασ Ημαθίασ με τίτλο " Ανζγερςη Κλειςτοφ Γυμναςτηρίου". 
Το κτίριο είναι καταςκευαςμζνο από οπλιςμζνο ςκυρόδεμα και πλήρωςη τοίχων από οπτοπλινθοδομή. Το 
τμήμα, ςτο οποίο βρίςκεται ο αγωνιςτικόσ χϊροσ, ζχει φψοσ 8,0μ + 2,0 μ ςτζγη και φζρει επικάλυψη 
μεταλλική ςτζγη, ενϊ το τμήμα, ςτο οποίο βρίςκονται τα αποδυτήρια, οι αποθήκεσ, το κυλικείο κλπ ζχει φψοσ 
3,00μ και φζρει επικάλυψη πλάκα οπλιςμζνου ςκυροδζματοσ με ξφλινη αυθαίρετη κεραμοςκεπή, η οποία 
κλείνει τμήμα των εξωτερικϊν κουφωμάτων τησ δυτικήσ όψησ. 
Τόςο ο φζρων οργανιςμόσ του κτιρίου, όςο και οι τοιχοποιίεσ, η οροφή και τα δάπεδα του κτιρίου δεν ζχουν 
μόνωςη από πολυςτερίνη με αποτζλεςμα την ανεπαρκή θερμομονωτική προςταςία. Τα εξωτερικά 
κουφϊματα είναι αλουμινίου με υαλοπίνακα πάχουσ 6mm. 
 

 
 

Εικ. 2: Πρόςοψη κλειςτοφ γυμναςτηρίου 
 

Το κτίριο διαθζτει κεντρική θζρμανςη με εςωτερικζσ ςωληνϊςεισ διανομήσ, θερμαντικά ςϊματα και ζνα 
λζβητα πετρελαίου, ο οποίοσ είναι τοποθετημζνοσ ςτο χϊρο του λεβητοςταςίου.  
Το δίκτυο διανομήσ ηλεκτρικήσ ενζργειασ τροφοδοτεί τα φωτιςτικά ςημεία (λαμπτήρεσ φθοριςμοφ) και τουσ 
ρευματοδότεσ. 

 
3. Εργαςίεσ ενεργειακήσ αναβάθμιςησ 
Στόχοσ των προτεινόμενων παρεμβάςεων τησ παροφςασ μελζτησ, είναι η βελτίωςη των ενεργειακϊν 
χαρακτηριςτικϊν του κτηρίου και η κατάταξή του ςε όςο το δυνατόν ανϊτερη κατηγορία (με βάςη τισ 
προτάςεισ ςτην κατηγορία B). Γενικότερα, το ςφνολο των επεμβάςεων για την ενεργειακή αναβάθμιςη του 
κτηρίου περιλαμβάνουν τισ εξήσ δράςεισ: 

 Καθαίρεςη των αυθαίρετων καταςκευϊν (τμήμα του κυλικείου, αποθήκη και κεραμοςκεπή), 
προκειμζνου να είναι εφικτή η μόνωςη του κτιρίου 



 

Επιχειρηςιακό Πρόγραμμα 

«Τποδομζσ Μεταφορών, 

Περιβάλλον και Αειφόροσ Ανάπτυξη» 2014 – 2020 
 

 

                                                                                              Σελίδα 3 από 3 

 

 Εργαςίεσ θερμομόνωςησ ςτο κζλυφοσ του κτιρίου και τοποθζτηςη χονδρόπλακων για την προςταςία 
τησ θερμοπρόςοψησ (ελάχιςτου φψουσ 1,50μ) 

 Αντικατάςταςη πάνελ οροφήσ τησ μεταλλικήσ ςτζγησ, ίςου ή μικρότερου βάρουσ από τα υφιςτάμενα 
(χωρίσ ανακαταςκευή τησ ςτζγησ)  

 Εργαςίεσ τοποθζτηςησ θερμομόνωςησ ςτο δϊμα του χαμηλοφ κτιρίου 

 Αντικατάςταςη του ςυνόλου των κουφωμάτων με ςυνθετικά, με βελτιωμζνα ενεργειακά 
χαρακτηριςτικά 

 Εγκατάςταςη ηλιακοφ ςυςτήματοσ βεβιαςμζνησ κυκλοφορίασ, 2.000lt 

 Εγκατάςταςη αντλίασ θερμότητασ με εναλλάκτη (boiler) για αναβάθμιςη των εγκαταςτάςεων ΖΝΧ 

 Αντικατάςταςη των υφιςτάμενων φωτιςτικϊν με νζα φωτιςτικά τφπου LED 

 Τοποθζτηςη φωτοβολταϊκοφ ςυςτήματοσ αυτοκατανάλωςησ 39,8KW. 
Μετά την υλοποίηςη των παραπάνω επεμβάςεων το κτήριο θα ανήκει ςτην κατηγορία Β του ΚΕΝΑΚ.  

 
 

Νάουςα, Σεπτζμβριοσ 2020 
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