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ΕΝΟΤΗΤΑ Α 
 

Α.1. ΓΕΝΙΚΑ 

Ο Δήμος Αλμωπίας, στα πλαίσια της δράσης με τίτλο «Ενεργειακή Αναβάθμιση Δημοσίων Κτιρίων – Δράσεις 

Ενεργειακής Αναβάθμισης και Εξοικονόμησης Ενέργειας (ΕΞΕ) και Αξιοποίηση Ανανεώσιμων Πηγών 

Ενέργειας (ΑΠΕ) σε αθλητικές εγκαταστάσεις», που εντάσσεται στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Υποδομές 

Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη» του άξονα προτεραιότητας 10 «Εφαρμογή Στρατηγικών 

Επίτευξης Χαμηλών Εκπομπών Διοξειδίου του Άνθρακα με έμφαση στις αστικές περιοχές», ο οποίος 

συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, υποβάλλει πρόταση για 

χρηματοδότηση εργασιών στο κτίριο του Κλειστό Γυμναστήριο Αριδαίας, με σκοπό την ενεργειακή 

αναβάθμιση του κελύφους του. 

Η παρούσα έκθεση περιγράφει τις εργασίες που απαιτούνται για την ενεργειακή αναβάθμιση του 

προαναφερθέντος, υφιστάμενου κλειστού γυμναστηρίου, το οποίο καλύπτει αθλητικές-κοινωνικές ανάγκες 

της Δημοτικής Ενότητας Αριδαίας του Δήμου Αλμωπίας. Οι εργασίες είναι απαραίτητες, ώστε να 

εξυπηρετηθεί επαρκέστερα κάθε κατηγορία χρηστών, αθλητές και θεατές, καθώς και άτομα με αναπηρίες, 

να εξασφαλιστούν συνθήκες άνεσης στο εσωτερικό του κτιρίου και να καταστεί αυτό φιλικότερο στο 

περιβάλλον. Για τους λόγους αυτούς κρίνεται αναγκαία η υλοποίηση συγκεκριμένων επεμβάσεων στο 

κέλυφος του κτιρίου. Οι προτεινόμενες επεμβάσεις δεν παρεκκλίνουν των πλαισίων των πολεοδομικών 

κανονισμών της περιοχής όπου βρίσκεται το οικόπεδο, ενώ ακολουθούν τις τεχνικές και λειτουργικές 

προδιαγραφές που ορίζει ο Κτιριοδομικός Κανονισμός και, εν γένει, η κείμενη  νομοθεσία. 
 

Εικ. 1 – Η Αριδαία και η θέση του ΔΑΚ. 
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Α.2. ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΚΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ 

Το κτίριο είναι ιδιοκτησίας του Δήμου Αλμωπίας, σύμφωνα με όσα ορίζονται από το ΦΕΚ 1042/τΒ/1998,  

«Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων με το Ν2503/97 αρ. 10 των εποπτευόμενων ΝΠΔΔ Γυμναστηρίων» και το ΦΕΚ 

9/τΑ/2001, άρθρο 25Α, «Δημοτικοί και κοινοτικοί χώροι άθλησης». 
 

Εικ. 2 – Η θέση του ΔΑΚ. 

 

Α.3. Η ΘΕΣΗ ΤΟΥ ΑΚΙΝΗΤΟΥ - ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗ 

Το κλειστό γυμναστήριο βρίσκεται στη Δημοτική Ενότητα Αριδαίας του Δήμου Αλμωπίας του Νομού Πέλλας. 

Ανήκει στο Ο.Τ. 114 α, που περικλείεται από τις οδούς Ερμού, Λεωφόρο Ανοίξεως, Μεγάλου Αλεξάνδρου 

και Ιφιγένειας. Η Το οικόπεδο Τ1-Τ2-Τ3-Τ4-Τ5-Τ6-Τ1 έχει εμβαδόν Ε=6.793,704 τ.μ.. και βρίσκεται εντός των 

ορίων του ΓΠΣ των Δήμων Αριδαίας και Εξαπλατάνου. Επί αυτού έχει κατασκευαστεί κλειστό γυμναστήριο 

τύπου Δ' ΟΜΑΔΑΣ (ΚΓΜ-9) από την Γενική Γραμματεία Αθλητισμού, σύμφωνα με την υπ.αρ.195 / 1991 

οικοδομική άδεια και με βάση μελέτη, η οποία συντάχθηκε το 1985 από κοινοπραξία  μελετητών. 

 

Α.4. ΧΡΗΣΕΙΣ ΕΥΡΥΤΕΡΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ 

Η επιτρεπόμενη χρήση γης του γηπέδου όπου εντάσσεται το κλειστό γυμναστήριο καθορίζεται από τα εξής: 
 

1. Φ.Ε.Κ. : 405/AAΠ/2008 (ΓΠΣ Δήμων Αριδαίας και Εξαπλατάνου) ως «Αθλητισμός», 

2. ΦΕΚ 149/Δ/1990 (Αναθεώρηση του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου πόλης και καθορισμός 

όρων και περιορισμών δόμησης των οικοπέδων αυτού, του οικισμού Αριδαίας του Δήμου Αριδαίας 

Ν. Πέλλας) ως «Χώρος Αθλητικών Εγκαταστάσεων-Κλειστό Γυμναστήριο». 

Η ευρύτερη περιοχή χαρακτηρίζεται κυρίως από κατοικίες και καταστήματα, ενώ στα γειτονικά οικόπεδα 

έχει βρίσκονται το Δημαρχείο και το Δασαρχείο του Δήμου Αλμωπίας. Το κτίριο του γυμναστηρίου είναι 

πανταχόθεν ελεύθερο. 
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Α.5. ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ - ΝΟΜΙΜΟΤΗΤΑ 

Το κλειστό γυμναστήριο ΔΑΚ Αριδαίας κατατάσσεται στην κατηγορία Ε1, σύμφωνα με τη λίστα κατάταξης 

των αθλητικών εγκαταστάσεων που καταγράφεται στο πρακτικό της υπ.αρ.217/2017 συνεδρίασης του 

δημοτικού συμβουλίου Αλμωπίας (ΑΔΑ: 7ΣΟ2ΩΨΩ-ΜΚΘ). Η κατάταξη αυτή είναι σύμφωνη με το Ν4479/17 

(ΦΕΚ Α 94/29-6-2017). Σε αυτό πραγματοποιούνται τα εξής αθλήματα: 

 Καλαθοσφαίριση

 Αντισφαίριση

 Πετοσφαίριση

 Χειροσφαίριση

 Αναρρίχηση

 Άρση Βαρών

 
Ως προς την νομιμότητα του κτιρίου, υπάρχουν αποκλίσεις από την οικοδομική άδεια 195/2001, οι οποίες 

είναι σύννομες. Για τη ρύθμισή τους έγινε υπαγωγή στον νόμο 4495/2017. Οι αποκλίσεις αφορούν στα εξής: 

1. μετατόπιση του κτιρίου από την προβλεπόμενη στην οικοδομική άδεια  θέση, 

2. τροποποιήσεις στον περιβάλλοντα  χώρο, 

3. τροποποιήσεις στις όψεις, δηλαδή μικρές μετατοπίσεις των  κουφωμάτων, 

4. ύπαρξη τμημάτων της περίφραξης εκτός ρυμοτομικής γραμμής, λόγω υλοποίησης της Πράξης 

Εφαρμογής. Τα τμήματα αυτά θα καθαιρεθούν. 

 
Όλες οι τροποποιήσεις έγιναν πριν τον 7/2011 . 

 

 

Εικ. 3 – Βόρεια και Ανατολική όψη στη διασταύρωση της Λεωφόρου Ανοίξεως με τη Μ. Αλεξάνδρου.  
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Εικ. 4 – Νότια και Ανατολική όψη στη διασταύρωση της Λεωφόρου Ανοίξεως με την Ερμού.  
 

Εικ. 5 – Βορειοανατολική πλευρά. Εικ. 6 – Βορειοδυτική πλευρά. 
 
 

 

Α.6. ΠΡΟΣΒΑΣΕΙΣ ΣΤΟ ΚΤΙΡΙΟ 

Το οικόπεδο του κτιρίου είναι περιφραγμένο και όλοι οι δρόμοι περιμετρικά του είναι ασφαλτοστρωμένοι. 

Η είσοδος και έξοδος οχημάτων εξυπηρέτησης και ασθενοφόρου στο χώρο εντός του περιβόλου γίνεται από 

τις περιβάλλουσες οδούς. Είσοδος οχημάτων εξυπηρέτησης υπάρχει από την οδό Ερμού και σχετίζεται με 

τις εξόδους κινδύνου του κτιρίου. Όχημα εξυπηρετεί το κτίριο και από την οδό Μεγάλου Αλεξάνδρου, η 

οποία βρίσκεται δίπλα στη βόρεια όψη του κτιρίου, όπου και οι είσοδοι αθλητών, ΑΜΕΑ και του ιατρείου. 

Από την πλευρά αυτή προσεγγίζει ασθενοφόρο. Η κύρια είσοδος των θεατών γίνεται από τη Λεωφόρο 

Ανοίξεως, ενώ είσοδος υπάρχει και από την οδό Μεγάλου Αλεξάνδρου. Η είσοδος των αθλητών -αθλητών 
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ΑΜΕΑ γίνεται από ξεχωριστή είσοδο στη βόρεια πλευρά του οικοπέδου. Η πρόσβαση ΑΜΕΑ στο κτίριο δεν 

είναι επαρκείς, καθώς δεν πληρούνται αρχές του σύγχρονου σχεδιασμού. 

Α.7.ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ 

Το κτίριο αποτελείται από σύνθεση όγκων διαφορετικού ύψους, ανάλογα με τις λειτουργικές ανάγκες κάθε 

τμήματος. Νότια και ανατολικά του κτιρίου χωροθετούνται σήμερα δυο γήπεδα, ένα αντισφαίρισης και ένα 

καλαθοσφαίρισης. Το συνολικό εμβαδό του υφιστάμενου κτιρίου είναι 2.692,39 τ.μ.. Οι προπονήσεις και 

οι αγώνες γίνονται σε στάθμη +0,05 ενώ οι κερκίδες αναπτύσσονται από την στάθμη +2,73μ. έως την  

στάθμη 

+6,17μ. Η κύρια είσοδος του κοινού βρίσκεται στην ανατολική πλευρά του οικοπέδου, ενώ των αθλητών 

στη βόρεια πλευρά. 

Το κεντρικό και ψηλότερο τμήμα του συγκροτήματος τοποθετείται περίπου κεντρικά του οικοπέδου. Στον 

κύριο αυτό κτιριακό όγκου στεγάζεται ο κεντρικός χώρος άθλησης με αναπτυσσόμενες κερκίδες στη μια του 

πλευρά. Στο νότιο τμήμα του κτιρίου υπάρχει χώρος αποθήκευσης, η πρόσβαση στον οποίο γίνεται από τον 

κεντρικό χώρο άθλησης. Στα βόρεια χωροθετούνται οι χώροι προπόνησης, καθώς και βοηθητικοί χώροι 

αθλητών-διαιτητών-προπονητών. Δυτικά του κτιρίου βρίσκονται οι χώροι των Η/Μ εγκαταστάσεων, οι 

οποίοι έχουν αυτόνομη πρόσβαση και άμεση έξοδο προς τον αύλειο χώρο. 

Μορφολογικά το κτίριο αποτελείται από πέντε ενότητες, που διακρίνουν και τις εσωτερικές λειτουργίες. Το 

κεντρικό τμήμα στεγάζει το χώρο άθλησης με τις αναπτυσσόμενες κερκίδες, το βόρειο τμήμα περιέχει τους 

απαιτούμενους βοηθητικούς χώρους για αθλητές-προπονητές-διαιτητές (αποδυτήρια-WC-ντουζιέρες- 

γραφεία), το νότιο τμήμα που περιλαμβάνει αποθήκες, το ανατολικό τμήμα στεγάζει το  κυλικείο. 

Από το λειτουργικό πρόγραμμα του κτιρίου λείπουν εξυπηρετήσεις ΑΜΕΑ. Η πρόταση αναβάθμισης 

προβλέπει την κατασκευή WC ΑΜΕΑ, ένα για το κοινό και ένα για τους αθλητές, καθώς και ραμπών σε 

κατάλληλες θέσεις, γιατί το κτίριο είναι υπερυψωμένο κατά 50εκ του εξωτερικά διαμορφωμένου εδάφους. 

Οι δυο ράμπες που θα κατασκευαστούν βόρεια του οικοπέδου, για την πρόσβαση των επισκεπτών ΑΜΕΑ 

και των αθλητών ΑΜΕΑ θα έχουν κλίση της τάξης των 6% και 8%. Στον περιβάλλοντα χώρο δεν απαιτούνται 

ειδικές διαμορφώσεις, γιατί η κλίση του εδάφους εκεί δεν ξεπερνά το  2%. 
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Εικ. 7 – Νοτιοανατολική πλευρά. Εικ. 8 – Νοτιοδυτική πλευρά. 
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ΕΝΟΤΗΤΑ Β 

Β1. ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ ΠΡΑΞΗΣ 

Η υλοποίηση του έργου της ενεργειακής αναβάθμισης του κτιρίου του κλειστού γυμναστηρίου Αριδαίας 

είναι καίριας σημασίας για το Δήμο. Οι λόγοι θα αναλυθούν στη συνέχεια, με σκοπό να τεκμηριωθεί η 

αναγκαιότητα χρηματοδότησης της πράξης. 

 

Β1.1. ΑΝΑΓΚΑΙΟΤΗΤΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΑΞΗΣ  

Η αναγκαιότητα υλοποίησης της πράξης τεκμηριώνεται από τα ακόλουθα:  
 

- Ως χώρος άθλησης: Το ΔΑΚ Αριδαίας αποτελεί σημείο αναφοράς για ολόκληρο το Δήμο, καθώς εκεί 

αθλούνται όχι μόνο αθλητές της Αριδαίας, αλλά και τη ευρύτερης περιοχής. Στο χώρο αυτό 

καλλιεργούνται και αναδεικνύονται οι αθλητικές ικανότητες παιδιών και εφήβων. Μάλιστα, δεν 

είναι λίγες οι διακρίσεις αθλητών που προπονούνται στο γήπεδο αυτό, ενώ πολλοί αθλητές του 

στελέχωσαν εθνικές ομάδες. Χαρακτηριστική είναι η περίπτωση των διακρίσεων στην αναρρίχηση, 

αλλά και στην άρση βαρών, της οποίας αναδιοργανώθηκε τελευταία ο χώρος άθλησης, υπό την 

ευθύνη διακεκριμένου προπονητή. Επομένως, το γυμναστήριο αυτό συνιστά τόπο άθλησης τοπικής 

και υπερτοπικής σημασίας. 

- Πολυλειτουργικότητα και εντατική χρήση: Λόγω του σχεδιασμού του, το κλειστό γυμναστήριο 

εξυπηρετεί μεγάλη ποικιλία αθλημάτων: καλαθοσφαίριση, αντισφαίριση, πετοσφαίριση, 

χειροσφαίριση, άρση βαρών, αναρρίχηση. Οι χώροι των αθλημάτων συνοδεύονται από 

κατάλληλους βοηθητικούς χώρους και εξοπλισμούς. Επιπλέον, υπάρχει η δυνατότητα διεξαγωγής 

τοπικών ή ερασιτεχνικών αγώνων. Μάλιστα κατά το σχεδιασμό προβλέφθηκε η μεταβλητότητα του 

κεντρικού χώρου και η σύμπτυξη των κερκίδων αυτού, ώστε να εξυπηρετούνται ταυτόχρονα 

αθλήματα που απαιτούν έκταση μικρότερη της διαθέσιμης. Η πολυλειτουργικότητα αυτή 

διευκολύνει την εντατική χρήση του χώρου. 

- Ως κοινωνικός χώρος: Οι κλειστές αθλητικές εγκαταστάσεις του ΔΑΚ Αριδαίας χρησιμοποιούνται 

καθημερινά, σε όλη τη διάρκεια της ημέρας, από χρήστες διαφόρων ηλικιών, φύλλων και 

κοινωνικών προελεύσεων, που συγκεντρώνονται εκεί από όλο του Δήμο Αλμωπίας. Λόγω της 

εμβέλειάς του, το ΔΑΚ Αριδαίας συνιστά έναν κοινωνικό πόλο αναφοράς, τόπο ώσμωσης και 

συνεύρεσης νέων, που, μέσα από τις αθλητικές δραστηριότητες, καλλιεργούν νοοτροπίες 

συνεργασίας, αλληλεγγύης και υγειούς ανταγωνισμού. Γνωρίζοντας πως η επαρχία στερείται 

ανάλογων χώρων, κατανοούμε την ιδιαιτερότητα και τη μοναδικότητα ανάλογων χώρων, καθώς και 

τον θεμελιώδη κοινωνικό τους ρόλο. 

- Ένταξη στη ζωή της τοπικής κοινωνία: Το ΔΑΚ Αριδαίας είναι ένας ζωντανός πυρήνας, τον οποίο η 

τοπική κοινωνία έχει ήδη ενσωματώσει στην καθημερινή της ζωή. Δεν τίθεται δηλαδή ζήτημα 

ένταξης στη τοπική κοινωνία, η οποία θα επιδιωχθεί με εργασίες αναβάθμισης του κελύφους. 
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Αντίθετα, οι προτεινόμενες εργασίες έχουν σκοπό να διευκολύνουν τη συνέχιση της ζωής ενός 

κτιρίου που έχει ήδη κατοχυρώσει την κοινωνική του σημασία. 

- Ιδιαιτερότητα σχεδιασμού του κτιρίου: Ο σχεδιασμός του κλειστού γυμναστηρίου ανατέθηκε από 

τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού το 1985 σε κοινοπραξία μελετητών. Είναι δείγμα κεντρικού 

σχεδιασμού και κρατικής μέριμνας για κοινωνικές υποδομές. Μάλιστα, η πρότυπη κατηγορία στην 

οποία ανήκει εφαρμόστηκε τότε σε 3 ακόμη κτίρια ανά την Ελλάδα, τα οποία αδειοδοτήθηκαν 

ταυτόχρονα υπό τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού. Ταυτόχρονα, το κτίριο αυτό αποτελεί δείγμα 

πρότυπου αρχιτεκτονικού σχεδιασμού και στατικού υπολογισμού. Σχεδιάστηκε με ιδιαίτερο 

φέροντα οργανισμό από οπλισμένο σκυρόδεμα και μεταλλικά στοιχεία, έτσι ώστε να είναι ικανό να 

στεγάσει χωρίς ενδιάμεσους στύλους τον κεντρικό του χώρο, κάτοψης 45x40μ περίπου. 

Μελετήθηκε με τη συνδρομή γερμανικού μελετητικού γραφείου της εποχής, ενώ επιλύθηκε ως προς 

τις οικοδομικές του λεπτομέρειες με εξαιρετικά αναλυτικό τρόπο. 

- Η παλαιότητα του κτιρίου: Παρότι η κατασκευή του κτιρίου ήταν υποδειγματική για την εποχή του, 

αν κριθεί με σημερινά δεδομένα φαίνεται ανεπαρκές ως προς την ενεργειακή του συμπεριφορά. Η 

εξέλιξη της τρέχουσας οικοδομικής τεχνολογίας σε ζητήματα βιοκλιματικού σχεδιασμού μπορεί να 

παρέχει μεθόδους αναβάθμισης του κτιρίου αυτού, έτσι ώστε και σήμερα -όπως και άλλοτε- να 

είναι ένα τεχνικά άρτιο οικοδόμημα. Επιπλέον, η φθορά του χρόνου στα στοιχεία επικάλυψης 

επιτείνει την ανεπάρκειά του ως προς τις πτυχές που προαναφέρθηκαν (πρόκειται για κτίριο 33 

ετών). 

- Συνθήκες άνεσης: καίριο ζήτημα για κάθε κτίριο εντατικής χρήσης είναι να εξασφαλίζει συνθήκες 

θερμικής άνεσης για τους χρήστες του. Πόσο δε μάλλον ένα κτίριο σαν αυτό, όπου η σωματική 

δραστηριότητα είναι έντονη και η συγκέντρωση χρηστών μεγάλη. Νέα οικοδομικά υλικά και 

κατασκευαστικές τεχνικές, που μπορούν να ενσωματωθούν στις υφιστάμενες δομές, δίνουν τη 

δυνατότητα να βελτιωθούν οι συνθήκες άνεσης στο εσωτερικό του κτιρίου. 

- Εξοικονόμηση ενέργειας – κόστος λειτουργίας: η ενεργειακή αναβάθμιση του κτιρίου συνεπάγεται 

εξοικονόμηση ενέργειας και μείωση των λειτουργικών του εξόδων για θέρμανση, ψύξη και άλλες 

ενεργοβόρες λειτουργίες. Το κέρδος της αναβάθμισης είναι διπλό: αφενός το κτίριο θα καταστεί 

φιλικότερο προς το περιβάλλον, και αφετέρου θα υπάρξουν οικονομικά οφέλη για τον δημοτικό 

προϋπολογισμό. Τα χρήματα που θα εξοικονομηθούν μπορούν να διατεθούν από το δήμο σε άλλου 

είδους βελτιώσεις του γυμναστηρίου (πχ. του εξοπλισμού) ή στην τακτική και περιοδική συντήρηση 

του κτιρίου. 

- Εξυπηρέτηση ΑΜΕΑ: ταυτόχρονα με την ενεργειακή αναβάθμιση, προτείνονται κάποιες εργασίες 

βελτίωσης των προσβάσεων ατόμων με ειδικές ανάγκες. Τέτοια μέριμνα είχε ληφθεί ως ένα βαθμό 

κατά τον αρχικό σχεδιασμό του κτιρίου, αφορούσε όμως μόνο τη διευκόλυνση τραυματισμών μέσω 

του ιατρείου. Σήμερα, στα πλαίσια των σύγχρονων, ανοιχτών κοινωνιών, διευρύνονται οι 

δυνατότητες συμμετοχής ατόμων με αναπηρίες στις κοινωνικές δραστηριότητες. Κάθε δημόσιο 

κτίριο πρέπει να διευκολύνει τέτοια συμμετοχή. Για το λόγο αυτό, δημιουργείται στο κτίριο του 
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κλειστού γυμναστηρίου Αριδαίας μια ακόμα ράμπα κατάλληλης κλίσης για την είσοδο κοινού και 

αθλητών ΑΜΕΑ και, επιπλέον, αναδιαμορφώνεται η υπάρχουσα ράμπα με πιο ευνοϊκή κλίση. 

Επίσης, δεσμεύονται θέσεις στάθμευσης για εξυπηρέτηση ΑΜΕΑ, καθώς και θέσεις ΑΜΕΑ  για 

παρακολούθηση αγώνων. Οι υφιστάμενες διαστάσεις των χώρων κίνησης δεν αποτελούν εμπόδιο 

στην κίνηση αμαξιδίων εντός του κτιρίου. 

- Ήπιες επεμβάσεις - Βιωσιμότητα: οι προτεινόμενες προτάσεις ενεργειακής αναβάθμισης δεν 

αλλοιώνουν τα αρχιτεκτονικά και αισθητικά στοιχεία του κελύφους του κτιρίου. Είναι ήπιες και, 

επιπλέον, οι ελάχιστες αναγκαίες, ώστε το κτίριο να ανταποκρίνεται στην έννοια της βιωσιμότητας, 

αν κριθεί με σημερινούς όρους και τρέχουσες υπολογιστικές μεθόδους (ΚΕΝΑΚ, προδιαγραφές 

σύγχρονων υλικών, κτιριοδομικός κανονισμός, κλπ). Κατά συνέπεια, τα αιτούμενα χρήματα είναι 

και τα ελάχιστα αναγκαία. 

 
 

Β1.2. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ 

Η παρούσα πρόταση ενεργειακής αναβάθμισης του κτιρίου προβλέπει την ενσωμάτωση υλικών που 

εξασφαλίζουν τη βέλτιστη δυνατή ενεργειακή απόδοση. Αυτό τεκμηριώνεται από τις προδιαγραφές των 

υλικών για την ενίσχυση του κελύφους, δηλαδή των θερμομονώσεων,  των κουφωμάτων, των βαφών, των 

φωτιστικών σωμάτων. Στους στόχους του σχεδιασμού συνεισφέρουν και οι νέες ΗΜ εγκαταστάσεις για 

κλιματισμό, καθώς και η τοποθέτηση συστοιχίας ηλιακών πάνελ για παροχή ζεστού νερού.  

Ο χρόνος απόσβεσης της επένδυσης είναι 7,03 έτη όπως αποδεικνύεται από το ΠΕΑ. Επομένως, το κτίριο 

εντάσσεται στην κατηγορία μεταξύ 3 και 15 έτη. 

Σύμφωνα με το ΠΕΑ, η εκτιμώμενη εξοικονομούμενη ενέργεια ανά μονάδα επιφάνειας είναι 58,7%.  

Μετά την υλοποίηση των προτεινόμενων από τη μελέτη εργασιών ενεργειακής αναβάθμισης του κτιρίου, 

η ενεργειακή του κατηγορία θα είναι η Β, αντί της Ε όπου κατατάσσεται σήμερα.  
 

Β1.3. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ 

Ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται στο ποσό των 2.000.000,00 € για το σύνολο της 

επιφάνειας που είναι 2.700,07 m2. Ο δείκτης (Προϋπολογισμός Πρότασης)/ (Επιφάνεια Χώρου) €/μ2 που 

προκύπτει είναι: 2.000.000,00/2.700,07= 740,72 € 

Η οικονομική αποδοτικότητα των προτεινόμενων παρεμβάσεων από τη σχέση του κόστους ανά 

εξοικονομούμενη kwh για το κτίριο είναι λειτουργικό κόστος/εξοικονόμηση πρωτογενούς 

ενέργειας=104.084,7/840,6=123,82 € όπως αποδεικνύεται από το ΠΕΑ. Βρίσκεται στην Χαμηλή Κατηγορία 

(Προτάσεις με οποίες για κάθε εξοικονομούμενη kwh, δαπανώνται πάνω από 80,00 €.  

 

Β1.4. ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑ – ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ 

Τη βιωσιμότητα του έργου εξασφαλίζει η τοπική και υπερτοπική εμβέλεια που έχει σήμερα το κτίριο. 

Είναι ήδη ένας ζωντανός πυρήνας της τοπικής κοινωνίας, που προσελκύει νέους και της ευρύτερης 

περιοχής. Σχετικά βλ. την τεκμηρίωση της αναγκαιότητας. 
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Εικ. 9 – Κατασκευαστική λεπτομέρεια αρχικής μελέτης. 

 

Β2. ΣΤΟΧΟΙ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ 

Ο ενεργειακός σχεδιασμός κτιρίων έχει ως στόχο την ποσοτική και ποιοτική βελτίωση των όρων χρήσης της 

ενέργειας, που συνεπάγεται τη βέλτιστη λειτουργία των κτιρίων και την κάλυψη των αναγκών θέρμανσης, 

ψύξης, φωτισμού και ζεστού νερού χρήσης. Με αντίστοιχα ενεργειακά οφέλη σε εξοικονόμηση ενέργειας 

και εξασφάλιση συνθηκών άνεσης (θερμικής – οπτικής), ο ενεργειακός σχεδιασμός κτιρίων βασίζεται στην 

παρακάτω μεθοδολογία: 

 
 στην εφαρμογή βιοκλιματικού σχεδιασμού κτιρίων και περιβάλλοντος χώρου για την 

ελαχιστοποίηση των ενεργειακών αναγκών του κτιρίου,

 στην αξιοποίηση των τοπικά διαθέσιμων ανανεώσιμων πηγών ενέργειας για τη μερική ή ολική 

κάλυψη των ενεργειακών αναγκών των κτιρίων,

 στη χρήση κατάλληλων συστημάτων χαμηλής ενέργειας και ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού 

υψηλής ενεργειακής απόδοσης και

 στην ενεργειακή διαχείριση με κατάλληλα συστήματα σε επίπεδο χρήσης και παραγωγής ενέργειας.
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Ο ολοκληρωμένος ενεργειακός σχεδιασμός βελτιώνει την ενεργειακή απόδοση των κτιρίων και 

επιτυγχάνεται με την εφαρμογή: 

 σχεδιασμού κελύφους χαμηλής ενεργειακής κατανάλωσης,

 ώριμων και αποδοτικών ενεργειακών τεχνολογιών για την κάλυψη των επικουρικών ενεργειακών 

αναγκών,

 συστημάτων ελέγχου απόδοσης και λειτουργίας των εγκαταστάσεων του κτιρίου,

 κατάλληλα επιλεγμένων τεχνολογιών και δομικών προϊόντων με βάση το Κόστος Κύκλου  Ζωής.

 
Τα οφέλη του ενεργειακού σχεδιασμού κτιρίων είναι πολλαπλά και συνοψίζονται: 

 
 ενεργειακά: εξοικονόμηση ενέργειας, εξασφάλιση θερμικής και οπτικής άνεσης,

 οικονομικά: μείωση των καταναλισκόμενων καυσίμων και του συνεπαγόμενου κόστους, μείωση 

του κόστους εγκατάστασης (λόγω μειωμένων ενεργειακών απαιτήσεων) και λειτουργίας των 

ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων θέρμανσης – ψύξης – αερισμού – φωτισμού),

 περιβαλλοντικά: μείωση των ρύπων που προκαλούνται από την καύση συμβατικών καυσίμων, 

περιορισμός φαινομένου του θερμοκηπίου, αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής,

 κοινωνικά: βελτίωση της ποιότητας ζωής, συμβολή στη βιώσιμη ανάπτυξη των  πόλεων.

 

Εικ. 10 – Ο κεντρικός χώρος. Εικ. 11 – Αίθουσας προπόνησης γυμναστικής. 
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Εικ. 12 – Αίθουσα αναρρίχησης. Εικ. 13 – Υγρός χώρος. 
 

 

 

  

Εικ. 14 – Αίθουσα προπόνησης. Εικ. 15 – Διάδρομος πρόσβασης στην κεντρική αίθουσα. 
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ΕΝΟΤΗΤΑ Γ 

Γ1. ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ  
 
 

Οι επεμβάσεις που θα πραγματοποιηθούν για την ενεργειακή αναβάθμιση του κτιρίου είναι : 
 

 η προσθήκη εσωτερικής θερμομόνωσης στο κεντρικό και ψηλότερο τμήμα άθλησης του  κτιρίου,

 η προσθήκη εξωτερικής θερμοπρόσοψης στα υπόλοιπα τμήματα του κτιρίου, εκτός από τον χώρο 

εγκατάστασης των Η/Μ και την αποθήκη νότια του γυμναστηρίου,

 η αντικατάσταση της υφιστάμενης θερμομόνωσης στα δώματα των τμημάτων του κτιρίου εκτός του 

κεντρικού τμήματος και την τοποθέτηση νέας,

 η τοποθέτηση θερμομονωμένου πάνελ οροφής στη στέγη του κεντρικού τμήματος χώρου άθλησης,

 η αντικατάσταση των εξωτερικών κουφωμάτων , παραθύρων και θυρών με κουφώματα αλουμινίου 

εκτός από τον χώρο εγκατάστασης των Η/Μ,

 η τοποθέτηση μόνωσης δαπέδου στον εσωτερικό αθλητικό χώρο,

 η τοποθέτησης νέου συστήματος κλιματισμού στο χώρο του γηπέδου και τους βοηθητικούς χώρους,

 η τοποθέτηση νέας συστοιχίας ηλιακών πάνελ για παροχή ζεστού νερού χρήσης,

 η προσθήκη νέων WC – WC AMEA και αντικατάσταση κεραμικών πλακιδίων των υγρών χώρων, 

προκειμένου να κατασκευαστεί, νέο δίκτυο με μονωμένες σωλήνες, για να μην υπάρχουν θερμικές 

απώλειες,

 η αντικατάσταση φωτιστικών σωμάτων για λόγους εξοικονόμησης ενέργειας και ποιότητας 

φωτισμού,

 Χρωματισμοί των όψεων με επάλειψη ελαστομερούς στεγανωτικού ψυχρού υλικού, χρώματος μπέζ 

ανοιχτού, ακρυλικής υδατικής βάσεως (elastomeric pure acrylic), για την βελτίωση των θερμικών 

επιδόσεων.

 
Οι παραπάνω τροποποιήσεις προτείνονται και τεκμηριώνονται με βάση μελέτη ΚΕΝΑΚ που έχει εκπονηθεί.  

 

Επιπλέον εργασίες αναβάθμισης που προτείνονται είναι οι εξής: 
 

 η προσαρμογή του υφιστάμενου κτιρίου στις απαιτήσεις της νέας νομοθεσίας που αφορά στα 

άτομα με ειδικές ανάγκες. Οι επεμβάσεις αφορούν τόσο στο εσωτερικό του κτιρίου (WC ΑΜΕΑ 

κοινού και αθλητών, θέσεις παρακολούθησης αγώνων), όσο και στον περιβάλλοντα χώρο και στις 

προσβάσεις από αυτόν στο κτίριο (ράμπες πρόσβασης) με επιστρώσεις των εξωτερικών δαπέδων 

λευκών ή εγχρώμων τσιμεντοπλακών , όμοια στην μορφολογία με τα υφιστάμενα, τα οποία θα 

αποτελούντια από ψυχρά υλικά (cool materials)  .

 διαμορφώσεις στον περιβάλλοντα χώρο με ενίσχυση του πρασίνου. Είναι γνωστό, άλλωστε, πως οι 

φυτεμένες επιφάνειες απορροφούν την ηλιακή ακτινοβολία, συνεισφέροντας θετικά στο 
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μικροκλίμα του συγκροτήματος.

 

Νομοθετικό πλαίσιο: Οι επεμβάσεις αναβάθμισης του κτιρίου πληρούν όσα ορίζει η σχετική νομοθεσία για 

αθλητικές εγκαταστάσεις κατάταξης Ε1, δηλαδή: 

- ΦΕΚ3568/10.10/2017 με αρ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΥΑ/ΔΤΥ/ΤΠΑ ΑΕ/408113/21902/2725/603 

- τα πρότυπα του ΥΠΕΚΑ <ΣΧΕΔΙΑΖΟΝΤΑΣ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ> 

- οδηγίες για την αυτόνομη διακίνηση και διαβίωση ΑΜΕΑ όπως το ορίζει το άρθρο 26 του νόμου 

2831/200(ΦΕΚ 140 Α’) <ΕΙΔΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ> 

- ο νόμος 4030/2011 (ΦΕΚ 249/2011) καθώς και η εγκύκλιος 42382/16.7.2013 

- Οι προτεινόμενες εργασίες δεν επηρεάζουν τη λειτουργικότητα του γυμναστηρίου, επομένως δεν 

απαιτείται ανάλογη έγκριση από τη Διεύθυνση Τεχνικών και Αθλητικών Έργων και Υποδομών της 

Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού του ΥΠ.ΠΟ.Α (σχετικό έγγραφο με αρ. πρωτ. 

ΥΠΠΟΑ/ΓΔΟΑ/ΔΤΑΕΥ/ΤΤΠΑΑΕ/192816/7767/987/201/7-5-2018). 

Εσωτερικά του κτιρίου στην περιοχή του φουαγιέ προστέθηκε ένα WC αντρών για το κοινό στην περιοχή 

των υφιστάμενων WC αντρών, τρία WC γυναικών για το κοινό στην περιοχή των υφιστάμενων WC γυναικών, 

καθώς και ένα WC ΑΜΕΑ. Δυτικά των βοηθητικών χώρων προστέθηκε ένα WC ΑΜΕΑ για τους αθλητές, σε 

αντικατάσταση δυο υφιστάμενων WC αθλητών. 

Σχετικά με τις Η/Μ εγκαταστάσεις θα πραγματοποιηθούν τροποποιήσεις που θα μειώσουν τις θερμικές 

απώλειες, την κατανάλωση ενέργειας, θα συμβάλουν θετικά στην επίτευξη της θερμικής άνεσης των 

χρηστών και θα βελτιώσουν την απόδοση του τεχνητού φωτισμού. Συγκεκριμένα, ο κλιματισμός του 

κεντρικού χώρου του γυμναστηρίου θα περιλαμβάνει σύστημα με αντλίες θερμότητας αέρος -αέρος 

μονομπλόκ. Στους βοηθητικούς και γραφειακούς χώρους θα χρησιμοποιηθούν VRV με εσωτερικές μονάδες 

τοίχου και ο εξαερισμός θα εκτελείται με εναλλάκτες θερμότητας. Ζεστό νερό χρήσης θα εξασφαλιστεί με 

την τοποθέτηση συστοιχίας ηλιακών πάνελ, ενώ προβλέπεται να διατηρηθεί και ο ένας από τους δύο 

υφιστάμενους λέβητες. 

 

 
Οι επεμβάσεις που θα πραγματοποιηθούν -και συγκεκριμένα η τοποθέτηση εξωτερικής θερμοπρόσοψης σε 

τμήματα του κτιρίου- θα αυξήσουν την κάλυψη του οικοπέδου από 2.708,35μ2 σε 2.716,03 μ2 , τη δόμηση 

από 2.692,39μ2 σε 2.700,07 μ2 και τον όγκο από 28.084,81μ3 σε 28.309,80μ3, εντός πάντα των 

εγκεκριμένων όρων δόμησης βάση του διατάγματος ρυμοτομίας της περιοχής. 

 
 

Γ2. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΛΙΚΩΝ 

Το κτίριο της αθλητικής εγκατάστασης είναι κατασκευή προκάτ στο σύνολό της. Η υφιστάμενη επικάλυψη 

της δίριχτης στέγης του κεντρικού τμήματος του κτιρίου είναι κατασκευασμένη από προκάτ  δοκάρια, 

προκατασκευασμένο προφίλ ωμέγα με επικάλυψη λαμαρίνας και θερμομόνωσης από υαλοβάμβακα. Πάνω 
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από την υφιστάμενη στέγη θα προστεθεί πάνελ οροφής. Το κεντρικό κτίριο του χώρου άθλησης και οι 

αποθηκευτικοί χώροι που έχουν άμεση πρόσβαση σε αυτό θα θερμομονωθούν περιμετρικά εσωτερικά, 

ενώ τα υπόλοιπα τμήματα του κτιρίου -εκτός από το τμήμα κτιρίου των Η/Μ- θα θερμομονωθούν με 

τοποθέτηση εξωτερικής θερμοπρόσοψης. Τα δώματα όλων το υπόλοιπων τμημάτων της εγκατάστασης, 

όπως και το τμήμα κτιρίου των Η/Μ εγκαταστάσεων θα θερμομονωθούν με αντικατάσταση και 

επανατοποθέτηση νέας θερμομόνωσης , πάντα σύμφωνα με την μελέτη ΚΕΝΑΚ. Οι όψεις του κτιρίου που 

επενδύονται με εξωτερική θερμοπρόσοψη θα έχουν χρώμα όμοιο με το υφιστάμενο, μπεζ ανοιχτό. Στα 

υπόλοιπα τμήματα της τοιχοποιίας των όψεων δεν θα πραγματοποιηθούν επεμβάσεις . Όλα τα εξωτερικά 

κουφώματα αλουμινίου θα αντικατασταθούν με αντίστοιχα νέα κουφώματα αλουμινίου, εκτός εκείνα που 

βρίσκονται στο τμήμα εγκατάστασης των Η/Μ. Οι προδιαγραφές τους ορίζονται από τη μελέτη ΚΕΝΑΚ, ενώ 

το χρώμα τους θα είναι λευκό (βλέπε σχέδια  όψεων). 

 

Γ3. ΠΕΡΙΒΑΛΛΩΝ ΧΩΡΟΣ 

Στον υφιστάμενο περιβάλλοντα χώρο υπάρχουν γήπεδα: στα νότια του οικοπέδου ένα γήπεδο 

καλαθοσφαίρισης και στα ανατολικά ένα γήπεδο αντισφαίρισης. Τμήματα της περιμετρικής περίφραξης 

έχουν κατασκευαστεί εκτός ρυμοτομικής γραμμής, γι’ αυτό και θα καθαιρεθούν. Τα νέα τμήματα αυτά θα 

τα αντικαταστήσουν θα ακολουθήσουν τη ρυμοτομική γραμμή. Οι επεμβάσεις στην υφιστάμενη 

διαμόρφωση του περιβάλλοντα χώρου έχουν σκοπό τη βέλτιστη εξυπηρέτηση των οχημάτων σε περίπτωση 

ανάγκης (ασθενοφόρο και επισκεπτών-θεατών, αθλητών και ατόμων με ειδικές ανάγκες). Οι επεμβάσεις 

του περιβάλλοντα χώρου θα γίνουν κυρίως στο βόρειο τμήμα του οικοπέδου για την εξυπηρέτηση ατόμων 

με ειδικές ανάγκες. Θα δημιουργηθούν δυο νέες ράμπες στις δυο εισόδους που βρίσκονται στη βόρεια 

πλευρά του κτιρίου και θα γίνουν κατάλληλες φυτεύσεις. Το δάπεδο του περιβάλλοντος χώρου έχει κλίση 

που δεν υπερβαίνει το 2,00%, η οποία  είναι κατάλληλη για την απορροή των όμβριων υδάτων. Βάσει της 

νομοθεσίας, δεν απαιτείται η δέσμευση θέσεων στάθμευσης για το συγκεκριμένο οικόπεδο, παρόλα αυτά, 

στα βόρεια του οικοπέδου υπάρχει διαμορφωμένος χώρος θέσεων στάθμευσης για κοινή χρήση. Εκεί 

δεσμεύεται θέση για εξυπηρέτηση ατόμων με ειδικές ανάγκες. Η πρόσβαση ασθενοφόρου μπορεί να γίνει 

είτε από την νότια πλευρά του οικοπέδου, απ’ όπου υπάρχει η δυνατότητα εισόδου στον αύλειο χώρο και 

προσέγγισης της θύρας κινδύνου του γυμναστηρίου, είτε από τη βόρεια πλευρά του οικοπέδου, όπου και 

το ιατρείο. Οι νέες εξωτερικές πλακοστρώσεις θα είναι όμοιες με τις υφιστάμενες για να υπάρχει συνέχεια 

και ομοιομορφία. Θα γίνει εγκατάσταση χλοοτάπητα στο βόρειο τμήμα του οικοπέδου και κατασκευή νέων 

τμημάτων περίφραξης, όμοιων με την υφιστάμενη. Ο υπόλοιπος υφιστάμενος διαμορφωμένος χώρος θα 

διατηρηθεί ως έχει. 

 

Γ4. ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΤΗΤΑ 

Η τεχνική έκθεση προσβασιμότητας στα άτομα με αναπηρία εξειδικεύει τις προτεινόμενες επεμβάσεις, 

παρόλα αυτά γίνεται και εδώ μια σύντομή αναφορά. 

Η εσωτερική διαμόρφωση του κτιρίου, τηρεί το απαιτούμενο πλάτος διαδρόμων στους χώρους 

κυκλοφορίας, για την απρόσκοπτη μετακίνηση των ατόμων με αναπηρία ή/και εμποδιζόμενων ατόμων. 

Επίσης, υπάρχει ο ελεύθερος από κάθε εμπόδιο χώρος, διαμέτρου 1.50m για την περιστροφή αμαξιδίων 
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σύμφωνα με τα πρότυπα του ΥΠΕΚΑ <ΣΧΕΔΙΑΖΟΝΤΑΣ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ>. Εξωτερικά θα πραγματοποιηθούν 

τροποποιήσεις στο βόρειο τμήμα του οικοπέδου, για τις οποίες έγινε ήδη αναφορά.  

Σε όλους τους υφιστάμενους και νέους διαμορφωμένους χώρους θα τοποθετηθούν αντιολισθηρά, 

ομοιογενή, σταθερά δάπεδα, εύκολα στον καθαρισμό και την συντήρηση, με μικρή ανακλαστικότητα. Σε 

αυτά δεν θα υπάρχουν σημεία κινδύνου εκτροπής των αμαξιδίων και των άλλων βοηθημάτων, όπως 

διευρυμένη αρμοί δαπέδων, που δημιουργούν κραδασμούς στην κίνηση των αμαξιδίων και ανατροπές κατά 

το βάδισμα των εμποδιζόμενων ατόμων ή οποιοδήποτε άλλο στοιχείο που προεξέχει ή βυθίζεται στο 

δάπεδο. Επιπλέον, για την καλύτερη εξυπηρέτηση των επισκεπτών και αθλητών θα κατασκευαστούν WC 

AΜEA, κατάλληλων διαστάσεων με τον κατάλληλα προβλεπόμενο εξοπλισμό  και με πρόβλεψη ελεύθερου 

χώρου περιστροφής αμαξιδίου, διαμέτρου 1,50m. 

 
 

Γ5. ΑΔΕΙΟΤΗΣΕΙΣ – ΕΓΚΡΙΣΕΙΣ - ΕΓΓΡΑΦΑ 
 

Γ5.1. Γενική Γραμματεία Αθλητισμού 

Οι προτεινόμενες εργασίες δεν επηρεάζουν τη λειτουργικότητα του γυμναστηρίου, επομένως δεν 

απαιτείται ανάλογη έγκριση από τη Διεύθυνση Τεχνικών και Αθλητικών Έργων και Υποδομών της Γενικής 

Γραμματείας Αθλητισμού του ΥΠ.ΠΟ.Α (σχετικό έγγραφο με αρ. πρωτ. 

ΥΠΠΟΑ/ΓΔΟΑ/ΔΤΑΕΥ/ΤΤΠΑΑΕ/192816/7767/987/201/7-5-2018). 

 

Γ5.2. Συμβούλιο Αρχιτεκτονικής 

Έγγραφο Συμβουλίου Αρχιτεκτονικής με αρ. πρωτ. 21/21-3-2018 και θετική ομόφωνη γνωμοδότηση με αρ. 

πράξης 24/22-05-2018 και θέμα:<< Ενεργειακή αναβάθμιση κλειστού γυμναστηρίου Αριδαίας & 

νομιμοποίησης ως χώρος εκμετάλλευσης του κτιρίου-Τροποποίηση του περιβ. Χώρου-Τροποποίηση 

όψεων-Κατεδάφιση τμημάτων περίφραξης>>. 
 

Γ5.3. Υπουργείο Πολιτισμού – Εφορεία Αρχαιοτήτων 

Έγγραφο Εφορεία Αρχαιοτήτων Πέλλας με αρ. πρωτ28867/25-4-2018 και χορήγηση βεβαίωσης με αρ. 

ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΠΚ/ΕΦΑΠΕΛ/202892/145251/1697 με θέμα: <<Ενεργειακή Αναβάθμιση κλειστού 

γυμναστηρίου στο ΟΤ114α >> 
 

Γ5.4. Απαλλακτικό ΠΠΔ από Δήμο 

Έγγραφο από Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών ,Περιβάλλοντος & Πολεοδομίας, Τμήμα Περιβάλλοντος , 

Καθαριότητας, Ανακύκλωσης και Συντήρησης Πρασίνου με αρ. πρωτ. 11247/30-5-2018 και θέμα: 

Υπαγωγή σε πρότυπες περιβαλλοντικές δεσμεύσεις (ΠΠΔ) του έργου : Ενεργειακή αναβάθμιση κλειστού 

γυμναστηρίου Αριδαίας και Νομιμοποίηση ως προς την μετακίνηση του κτιρίου ,τις τροποποιήσεις στον 

περιβάλλοντα χώρο ,τις τροποποιήσεις ως προς τις όψεις και την κατεδάφιση τμημάτων της περιμετρικής 

περίφραξης, του Δήμου Αλμωπίας, Δ.Ε. Αριδαίας . 
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Γ5.5. Άδεια Λειτουργίας από Δήμο 

Έγγραφο Δήμου Αλμωπίας , Γραφείο Δημάρχου με αρ. πρωτ. 11491/1-6-2018 και θέμα: Άδεια λειτουργίας 

Αθλητικής εγκατάστασης του κλειστού γυμναστηρίου Αριδαίας .  
 

Γ5.6. Πυροσβεστική (πιστοποιητικό υφιστάμενης κατάστασης)  

Έγγραφο έγκρισης πιστοποιητικού πυρασφάλειας της υφιστάμενης κατάστασης κλειστού γυμναστηρίου 

Αριδαίας από την Πυροσβεστική Υπηρεσία Αριδαίας . 

 Γ5.7. ΥΔΟΜ (φάκελος έγκρισης και άδειας δόμησης) 

Έγγραφο Υπ. ΔΟΜ. Αριδαίας με αρ. έγκρισης δόμησης 11/1-6-2018 και άδεια δόμησης 13/04-06-2018 

και τίτλο : Eνεργειακή αναβάθμιση κλειστού γυμναστηρίου Αριδαίας και διαμόρφωση τμημάτων 

περίφραξης και νομιμοποίηση ως προς την μετακίνηση του κτιρίου, τροποποιήσεις στον περιβάλλοντα 

χώρο, τροποποιήση στις όψεις (ΤΥΠΟΣ Δ ΟΜΑΔΑ (ΚΓΜ-9) ΤΗΣ Γ.Γ.Α. 
 

Γ5.8. Δήλωση Ν4495/2017 και βεβαίωση Ν4495/2017 

Δήλωση με αρ. υπαγωγής 10354953/30-05-2018 και τίτλο : ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΣΗ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ 

ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΤΟΥ ΚΤΗΡΙΟΥ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΑΣ ΧΩΡΟΣ, ΟΨΕΙΣ  
 

Γ5.9. Χρήσεις γης- Όροι δόμησης: 

Έγγραφο ΥΔΟΜ με αρ. πρωτ. 467/3-4-2018 και θέμα: Χρήσεις γης - Όροι δόμησης ΟΤ 114α Αριδαίας». 
 

Γ5.10. Κατάταξη αθλητικής εγκατάστασης  

Λίστα κατάταξης αθλητικών εγκαταστάσεων που καταγράφεται στο πρακτικό της υπ.αρ.217/2017 

συνεδρίασης του δημοτικού συμβουλίου Αλμωπίας (ΑΔΑ: 7ΣΟ2ΩΨΩ-ΜΚΘ). Η κατάταξη αυτή είναι 

σύμφωνη με το Ν4479/17 (ΦΕΚ Α 94/29-6-2017). 
 

ΑΡΙΔΑΙΑ, ……../……../…… 

 
 
 

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ                                                                          

 

 

 

 

ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ                                                               
ΗΛΕΚ/ΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ 

 

 

ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ ΚΑΙ ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ                                            

Η ΠΡ/ΝΗ Δ/ΝΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ  

 

 

ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΣΑΠΦΩ                            

ΠΟΛ.ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ 
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Ευ ρωπαϊκό  Ταμ είο  

Περιφερειακής Ανάπτυ ξ ης  

 
 

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα 

«Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον & Αειφόρος Ανάπτυξη» 
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