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ΦΑΚΕΛΟΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΟΥ 
 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΥΠΟΦΑΚΕΛΟ Α 

( άρθρο 45 του Ν.4412/16) 

 

 

Α.1 Τεκμηρίωση  σκοπιμότητας έργου και επιλογή της διαδικασίας ανάθεσης . 

Τεκμηρίωση  σκοπιμότητας έργου 

Το έργο που πρόκειται να κατασκευαστεί περιλαμβάνει ι τις εργασίες που απαιτούνται για την ενεργειακή 

αναβάθμιση του Κλειστού Γυμναστήριου Αριδαίας, 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 
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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. 

Επιλογή της διαδικασίας ανάθεσης 

Η  ανάθεση του εν λόγω έργου θα γίνει με τη διαδικασία ανοικτού διαγωνισμού (ηλεκτρονικού) κάτω των 

ορίων  του  Ν. 4412/2016 με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά 

με βάση την τιμή. 

 

Α.2 Απαιτήσεις επιτελεστικότητας του προς ανάθεση  έργου. 

Σύμφωνα με το άρθρο 2, παρ. 2.6 του Ν.4412/16 ως επιτελεστικότητα νοείται το σύνολο των μετρήσιμων 

ιδιοτήτων ενός έργου, οι οποίες αναφέρονται στην ταυτόχρονη ύπαρξη ασφάλειας, λειτουργικότητας και 

αισθητικής εμφάνισης για την τεχνική διάρκεια ζωής του. 

Οι απαιτήσεις επιτελεστικότητας του προς ανάθεση έργου καλύπτονται ως ακολούθως: 

Α.2.1 Ασφάλεια 

Όπως αναφέρεται στο τεύχος της Ειδικής Συγγραφής Υποχρεώσεων, η δημοπράτηση και εκτέλεση του 

έργου διέπεται από όλους τους ισχύοντες Κανονισμούς και Προδιαγραφές. Επίσης το έργο θα εκτελεστεί με 

όλους τους κανόνες ασφάλειας και υγείας που υπαγορεύονται από την ισχύουσα νομοθεσία. 

Συνεπώς καλύπτονται οι απαιτήσεις ασφάλειας. 

Α.2.2 Λειτουργικότητα  

Το έργο της 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. 
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Συνεπώς καλύπτονται οι απαιτήσεις λειτουργικότητας . 

 

Α.2.3 Αισθητική εμφάνιση 

Πρόκειται για εργασίες που αποσκοπούν στην αναβάθμιση του κτιρίου λειτουργική και αισθητική. 

Συγκεκριμένα προβλέπονται: 

 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 

μικροκλίμα του συγκροτήματος.

 

Α. 3 Τεχνική Περιγραφή αντικειμένου του έργου 

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,
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 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. 

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 

 

Α.7 Στοιχεία για τις απαιτούμενες απαλλοτριώσεις 

Δεν απαιτούνται απαλλοτριώσεις για την κατασκευή του προτεινόμενου έργου καθώς 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.  
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Α.8 Αρχαιολογικά ευρήματα και έκθεση αρχαιολογικής τεκμηρίωσης 

Έχει εκδοθεί η με αρ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΠΚ/ΕΦΑΠΕΛ/202892/145251/1697 βεβαίωση περί μη ύπαρξης 

αντιρρήσεων για το έργο με τίτλο «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ ΑΡΙΔΑΙΑΣ 

ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΑΛΜΩΠΙΑΣ» 

 

Α.9 Στοιχεία για δίκτυα κοινής ωφέλειας 

Οι παρεμβάσεις που θα γίνουν δεν επηρεάζουν τα δίκτυα κοινής ωφέλειας για τα οποία δημιουργείται 

υποχρέωση μετακίνησης ή μεταφοράς τους. 

 

Α.10 Αποφάσεις εγκεκριμένων μελετών 

- Η με αρ.166/2018 ΔΣ: «Έγκριση της μελέτης με τίτλο “ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΛΕΙΣΤΟΥ 

ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ ΑΡΙΔΑΙΑΣ ” και καθορισμός του τρόπου διεξαγωγής του διαγωνισμού_ (ΑΔΑ:61ΗΙΩΨΩ-

8Σ2)» 

- Η με αρ. 293/2018 ΔΣ: «Συμμόρφωση του Δήμου Αλμωπίας με τις παρατηρήσεις της ΕΥΔ του ΕΠ 

¨Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον & Αειφόρος Ανάπτυξη¨ για την πρόταση ¨Ενεργειακή Αναβάθμιση 

Κλειστού Γυμναστηρίου Αριδαίας στο Δήμο Αλμωπίας¨ με κωδ. MIS 5030147 (ΑΔΑ: ΩΓΘΘΩΨΩ-Φ0Ο)»  

 

Α.11 Περαιτέρω απαιτούμενες μελέτες και έρευνες 

Για την υλοποίηση του έργου δεν απαιτείται η εκπόνηση επιπλέον μελετών. Κάθε είδους συμπληρωματικής 

μελέτης και έρευνας οι οποίες θα εκπονηθούν από τον ανάδοχο του έργου, λόγω προκύπτουσας ανάγκης  

κατά την εκτέλεση αυτού, θα βαρύνουν τον ίδιο. 

 

Α.12 Καταγραφή κινδύνων και κατανομή προκυπτουσών διακινδυνεύσεων 

Ο Ανάδοχος υποχρεούται να υποβάλλει πριν από την έναρξη των εργασιών Σχέδιο Ασφαλείας και Υγείας 

(ΣΑΥ) καθώς και να δημιουργήσει Φάκελο Ασφαλείας και Υγείας (ΦΑΥ) σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο 

Άρθρο 3 του ΠΔ.305/96. Τα ανωτέρω ΣΑΥ και ΦΑΥ θα συνταχθούν έτσι, ώστε να είναι συμβατά με τα 

σχετικά υποδείγματα που έχουν συνταχθεί από το ΤΕΕ (ΤΕΕ/10068/22-4-98 έγγραφο προς Υπουργούς 
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ΠΕΧΩΔΕ και Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων). 

Ο Ανάδοχος υποχρεούται να εκτελεί τα έργα με ασφαλή τρόπο και σύμφωνα με τους Νόμους, Διατάγματα, 

Αστυνομικές και λοιπές διατάξεις και τις οδηγίες της Υπηρεσίας, που αφορούν την υγιεινή και την ασφάλεια 

των εργαζομένων. Προς τούτο πρέπει ο Ανάδοχος να υποβάλει έγκαιρα προς έγκριση από την Υπηρεσία 

εγχειρίδιο ασφάλειας, μαζί με πίνακα διανομής και βεβαίωσης ενημέρωσης όλου του προσωπικού του 

εργοταξίου, αλλά και κάθε νεοπροσλαμβανομένου στο εργοτάξιο. Τέλος πρέπει να ορίσει ένα μέλος του 

εργοταξίου του σαν Υπεύθυνο Ασφαλείας. Το εν λόγω μέλος του εργοταξίου θα έχει υποχρέωση για 

ενημέρωση και παρακολούθηση τήρησης όλων των κανόνων υγιεινής και ασφάλειας από όλους τους 

εργαζόμενους. Ο προϊστάμενος του εργοταξιακού γραφείου του Αναδόχου παραμένει πάντα τελικός 

υπεύθυνος για την υγιεινή και ασφάλεια 

Ρητά καθορίζεται ότι ο Ανάδοχος παραμένει μόνος και αποκλειστικά υπεύθυνος για την ασφάλεια των 

εργαζομένων στα έργα και είναι δική του ευθύνη η λήψη των ενδεδειγμένων και ορθών μέτρων ασφαλείας 

και η τήρηση των σχετικών κανονισμών. Για θέματα πρόληψης ατυχημάτων ισχύουν όσα ορίζονται από την 

Ελληνική νομοθεσία, όπως εκάστοτε ισχύει κατά το χρόνο της εφαρμογής των διατάξεων. 

Όλες οι δαπάνες εφαρμογής των διατάξεων υγιεινής και ασφάλειας βαρύνουν τον Ανάδοχο και θα πρέπει να 

έχουν συνυπολογισθεί απ’ αυτόν κατά τη διαμόρφωση της προσφοράς του κατά ανηγμένο τρόπο στις τιμές 

της προσφοράς του. 

 

Α.13 Απόφαση έγκρισης περιβαλλοντικών όρων  

Έχει εκδοθεί η με αρ. πρωτ. 11247 /30-5-2018 «Υπαγωγή σε Πρότυπες Περιβαλλοντικές ∆εσµεύσεις (ΠΠ∆) 

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 ∆ήµου Αλµωπίας, ∆.Ε Αριδαίας». (ΑΔΑ: 

ΩΣΜΔΩΨΩ-256)  

ΑΡΙΔΑΙΑ, ……../……../……. 
 

 

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ                                                                          

 

 

 

 

ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ                                                               
ΗΛΕΚ/ΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ 

 

ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ ΚΑΙ ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ                                            

Η ΠΡ/ΝΗ Δ/ΝΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ  

 

 

ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΣΑΠΦΩ                            

ΠΟΛ.ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ 

 



   
 

 
Ευρωπαϊκό Ταμείο  

Περιφερειακής Ανάπτυξης  

 
 

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα 
«Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον & Αειφόρος Ανάπτυξη» 
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