ΔΡΓΟ:
ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ
ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΠΔΛΟΠΟΝΝΖΟΤ
ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ
ΑΝΑΠΣΤΞΗΑΚΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΗΜΟΤ,
ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟ & ΤΠΟΓΟΜΩΝ
ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΣΔΥΝΗΚΩΝ ΔΡΓΩΝ

ΥΡΖΜΑΣΟΓΟΣΖΖ:

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΗΜΟ:

«ΔΝΔΡΓΔΗΑΚΖ ΑΝΑΒΑΘΜΗΖ
ΓΖΜΟΗΟΤ ΚΣΗΡΗΟΤ ΚΑΡΤΣΑΗΝΑ»
ΔΠΗΥΔΗΡΖΗΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
«ΠΔΛΟΠΟΝΝΖΟ 2014-2020»
Κωδ. Δνάριθμοσ: 2019ΔΠ02610013
210.000,00 €

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Τν παξφλ έξγν αθνξά ζηελ ελεξγεηαθή αλαβάζκηζε ηνπ Δεκφζηνπ θηηξίνπ Καξχηαηλαο ηνπ
Δήκνπ Μεγαιφπνιεο ηνπ Ννκνχ Αξθαδίαο. Πξφθεηηαη γηα ηξηψξνθν θηήξην ζην νπνίν
ζήκεξα ζηεγάδνληαη ην Κ.Ε.Π. θαη ην θνηλνηηθφ θαηάζηεκα Καξχηαηλαο.

Τθιζηαμένη καηάζηαζη:
Τν θηίξην είλαη παιηφ ιηζφθηηζην, ελαξκνληζκέλν ζηνλ παξαδνζηαθφ ραξαθηήξα ηνπ
νηθηζκνχ. Δελ δηαζέηεη ζεξκνκφλσζε ζηηο ηνηρνπνηίεο, ηα δάπεδα θαη ηελ ζηέγε. Τα
θνπθψκαηα είλαη μχιηλα κε απιφ παινπίλαθα θαη ζρεηηθά απιή αεξνζηαγαλφηεηα θαηά ην
πιείζηνλ.
Δηαζέηεη θεληξηθφ ζχζηεκα ζέξκαλζεο κε ιέβεηα πεηξειαίνπ, ηνπνζεηεκέλν ζε ηδηαίηεξν
θηίξην, ζηελ ΝΑ πιεπξά ηνπ νηθνπέδνπ. Η ζέξκαλζε δηαλέκεηαη ζηα 2 επίπεδα (ηζφγεην θαη
φξνθνο) κε δεχγνο ζσιήλσλ. Φξεζηκνπνηνχληαη ραιχβδηλα ζεξκαληηθά ζψκαηα. Οη
ζσιελψζεηο ηνπ ιεβεηνζηαζίνπ είλαη κνλσκέλεο κε αλεπαξθέο πάρνο κφλσζεο. Σην
ζχζηεκα ιεηηνπξγεί έλαο θπθινθνξεηήο ηξηψλ ηαρπηήησλ θαη δελ πθίζηαηαη ζχζηεκα
αληηζηάζκηζεο. Γηα ηε ιεηηνπξγία ηνπ ζπζηήκαηνο ππάξρνπλ 2 ζεξκνζηάηεο ρψξνπ (έλαο
αλά επίπεδν).
Τν θηίξην δελ δηαζέηεη ζχζηεκα θιηκαηηζκνχ, ην νπνίν λα θαιχπηεη ην ζχλνιν ησλ ρψξσλ.
Υπάξρνπλ ηξείο ηνπηθέο αληιίεο ζεξκφηεηαο (δηαηξνχκελνπ ηχπνπ), πνπ θαιχπηνπλ
ζπγθεθξηκέλνπο ρψξνπο. Οη δχν εθ ησλ ηξηψλ εμσηεξηθψλ κνλάδσλ βξίζθνληαη
εγθαηεζηεκέλεο ζηνπο εμψζηεο ηνπ ηζνγείνπ θαη ηνπ νξφθνπ, δνθηκάδνληαο ηελ ζηαηηθή
ηνπο επάξθεηα.
Δελ πθίζηαηαη ζχζηεκα αεξηζκνχ.
Ο θσηηζκφο ησλ ρψξσλ γίλεηαη είηε κε πνιχθσηα (ζην γεσκεηξηθφ θέληξν ηεο νξνθήο ησλ
ρψξσλ) ζπλήζσο κε ιακπηήξεο ηερλνινγίαο LED ή ζπκπαγψλ θζνξηζκνχ. Σε θάπνηνπο
ρψξνπο έρνπλ ηνπνζεηεζεί θσηηζηηθά κε γξακκηθνχο ιακπηήξεο θζνξηζκνχ Τ8 κε
καγλεηηθά ζηξαγγαιηζηηθά πελία. Σε βνεζεηηθνχο ρψξνπο ζπλαληάκε απινχο ιακπηήξεο
ππξάθησζεο. Σε αξθεηά ζεκεία ησλ νξνθψλ βξίζθνληαη ηνπνζεηεκέλα απιά spot κε
ιακπηήξεο GU10 ηχπνπ LED ηζρχνο 5W. Σε γεληθέο γξακκέο ν θσηηζκφο θξίλεηαη σο
αλεπαξθήο γηα ηελ ρξήζε ηνπ θηηξίνπ (γξαθεία).
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Δργαζίες Δνεργειακής Αναβάθμιζης:
Σηα πιαίζηα ηεο ελεξγεηαθήο αλαβάζκηζεο ηνπ θηηξίνπ πξνβιέπνληαη νη παξαθάησ
εξγαζίεο:
• Απνμήισζε ησλ παιαηψλ ζπξψλ, φπνπ ρξεηάδεηαη, θαη αληηθαηάζηαζε ηνπο κε
μχιηλεο ελεξγεηαθέο ηακπιαδσηέο δίθπιιεο ζχξεο, κεκνλσκέλεο θαηαζθεπήο απφ
μπιεία Μεξάληη, κε ζηαζεξφ θεγγίηε θαη θχιια αλνηγφκελα κε κεληεζέδεο.
• Απνμήισζε ησλ παιαηψλ θνπθσκάησλ ηνπ Ιζνγείνπ θαη ηνπ Οξφθνπ θαη
αληηθαηάζηαζε ηνπο κε μχιηλα ελεξγεηαθά παινζηάζηα (ηδακηιίθηα) κνλφθπιια
κεκνλσκέλεο θαηαζθεπήο, κε θχιια αλνηγφκελα πνπ ζα θέξνπλ κεραληζκφ
αλάθιηζεο απφ μπιεία Μεξάληη Α’ πνηφηεηαο βηνκεραληθά θαη ζεξκηθά
επεμεξγαζκέλε. Οη παινπίλαθεο ζα είλαη δηπινί ελεξγεηαθνί ζεξκνερνκνλσηηθνί.
• Θεξκηθή κφλσζε θελνχ ππάξρνπζαο θεξακνζθεπήο κε παξζέλν νξπθηνβάκβαθα
ηειηθνχ πάρνπο 7 cm.
• Τνπνζέηεζε εζσηεξηθήο επέλδπζεο κε δηπιή γπςνζαλίδα θαη ζεξκνκφλσζε
(δηνγθσκέλε πνιπζηεξίλε 5 εθ. – ηχπνπ EPS 100) εζσηεξηθά ηνπ θειχθνπο ζην
Ιζφγεην θαη ηνλ Όξνθν.
• Καηάξγεζε ηνπ πθηζηάκελνπ ζπζηήκαηνο ζέξκαλζεο θαζψο θαη ησλ ηνπηθψλ
κνλάδσλ ςχμεο.
• Εγθαηάζηαζε λένπ ζπζηήκαηνο ζέξκαλζεο – ςχμεο ηνπ ζπλφινπ ησλ ρψξσλ ηνπ
θηηξίνπ απνηεινχκελν απφ θεληξηθή αληιία ζεξκφηεηαο κεηαβιεηνχ φγθνπ ςπθηηθνχ
κέζνπ (ηχπνπ VRV) κε εζσηεξηθέο κνλάδεο απ’ επζείαο εθηφλσζεο, είηε νξνθήο είηε
δαπέδνπ θαη αλεμάξηεηε ξχζκηζε ζπλζεθψλ ιεηηνπξγίαο.
• Αληηθαηάζηαζε ηνπ ζπλφινπ ηνπ θσηηζκνχ κε λέα θσηηζηηθά ζψκαηα, ηχπνπ panel,
κε θσηηζηηθή κνλάδα ηερλνινγίαο LED, πςειήο απφδνζεο Lm/W, εθνδηαζκέλα κε
ειεθηξνληθφ driver ψζηε λα δηαζέηνπλ δπλαηφηεηα dimming, θαη’ επηινγή ησλ
ρξεζηψλ.

Υρημαηοδόηηζη Έργοσ:
Η Πξάμε «Ελεξγεηαθή Αλαβάζκηζε Δεκνζίνπ Κηηξίνπ Καξχηαηλαο» είλαη εληαγκέλε ζην
Επηρεηξεζηαθφ Πξφγξακκα «Πεινπφλλεζνο 2014-2020», κε θσδηθφ ΟΠΣ 5041954, θαη
ζπγρξεκαηνδνηείηαη απφ ην Επξσπατθφ Τακείν Πεξηθεξεηαθήο Αλάπηπμεο (ΕΤΠΑ) θαη απφ
εζληθνχο πφξνπο, Π.Δ.Ε.-ΣΑΕΠ 0261, θσδηθφο ελάξηζκνπ 2019ΕΠ02610013.

2

Προϋπολογιζμός Έργοσ:
Ο Σπλνπηηθφο θαηά ηε κειέηε πξνυπνινγηζκφο ηνπ έξγνπ έρεηο σο αθνινχζσο:

ΟΜΑΓΑ

Γαπάνη Ομάδας καηά ηον
Προϋπολογιζμό Μελέηης (€)

ΔΡΓΑΗΔ

Α

ΥΩΜΑΣΟΤΡΓΗΚΑ – ΚΑΘΑΗΡΔΔΗ

Γ

ΓΗΚΣΤΑ (ΤΓΡΑΤΛΗΚΑ - ΖΛΔΚΣΡΗΚΑ)

Δ

ΔΠΔΝΓΤΔΗ – ΔΠΗΣΡΩΔΗ

Σ

ΚΑΣΑΚΔΤΔ ΞΤΛΗΝΔ Ή ΜΔΣΑΛΛΗΚΔ

45.751,75

ΛΟΗΠΑ –ΣΔΛΔΗΩΜΑΣΑ

19.694,10

Ε

721,00
56.614,10
1.253,78

ΑΘΡΟΗΜΑ ΤΝΟΛΟΤ ΔΡΓΑΗΩΝ

124.034,73

ΓΔΝΗΚΑ ΔΞΟΓΑ & ΟΦΔΛΟ ΔΡΓΟΛΑΒΟΤ 18%

22.326,25

ΤΝΟΛΟ (1)

146.360,98

ΑΠΡΟΒΛΔΠΣΑ 15%

21.954,15

ΤΝΟΛΟ (2)

168.315,12

ΚΟΣΟ ΑΠΟΘΔΖ ΤΛΗΚΩΝ:

100,00

ΤΝΟΛΟ (3)

168.415,12

ΑΝΑΘΔΩΡΖΖ

939,72

ΤΝΟΛΟ

169.354,84

ΦΠΑ 24%

40.645,16

ΤΝΟΛΗΚΖ ΓΑΠΑΝΖ

210.000,00

ΣΡΗΠΟΛΖ, ΜΑΪΟ 2020
ΤΝΣΑΥΘΖΚΔ

ΔΛΔΓΥΘΖΚΔ & ΘΔΩΡΖΘΖΚΔ
Ο Πξντζηάκελνο
Δ.Τ.Ε. Πεξηθέξεηαο Πεινπνλλήζνπ

ΠΑΝΑΓΗΩΣΖ ΠΑΡΑΚΔΤΟΠΟΤΛΟ
Πνι. Μερ. κε Α’ β.

ΓΔΩΡΓΗΟ ΜΟΤΣΑΦΗΓΖ
Αγξ. Τνπ. Μερ. κε Α’ β.

ΔΓΚΡΗΘΖΚΔ
Με ηελ ππ’ αξ. 567/2020 (ΑΔΑ: ΩΦΦΥ7Λ1-ΥΣ6) Απφθαζε
ηεο Οηθνλνκηθήο Επηηξνπήο Πεξηθέξεηαο Πεινπνλλήζνπ

Signed by: PANAGIOTIS
PARASKEVOPOULOS
Date and Time: 2020.05.20 09:44:00 +03:00
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