
 

 
 

          
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΤΡΙΟ ΤΡΙΚΑΛΩΝ 
 

  
ΕΡΓΟ: ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΤΗΡΙΟΥ 

ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΤΡΙΚΑΛΩΝ  

Υποέργο 1: ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΤΗΡΙΟΥ 

ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΤΡΙΚΑΛΩΝ  

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 498.405,79 € 

 

ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗ:ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 

«ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 

ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 2014-2020» (ΕΤΠΑ- Π∆Ε) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ  

Α.ΕΙΣΑΓΩΓΗ -ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ 

Η παρούσα Τεχνική Έκθεση αφορά στην ενεργειακή αναβάθµιση του κτηρίου του Επιµελητηρίου 

Τρικάλων , που βρίσκεται επί της οδού Βενιζέλου 1, 42100, Τρίκαλα στο οικοδοµικό τετράγωνο Ο.Τ. 

227 σε αστικό περιβάλλον. 

Οι παρεµβάσεις που προτείνονται στο παρόν έργο αφορούν στην αναβάθµιση των ενεργειακών 

χαρακτηριστικών του κτιριακού κελύφους ( αδιαφανών και διαφανών δοµικών στοιχείων) καθώς και 

των τεχνικών συστηµάτων (θέρµανσης-κλιµατισµού-αερισµού και φωτισµού) του κτιρίου . 

Οι προτεινόµενες παρεµβάσεις παρατίθενται αναλυτικά, στη συνέχεια. 

Β. ΤΕΧΝΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 

Το προτεινόµενο έργο αφορά σε ολοκληρωµένες παρεµβάσεις ενεργειακής αναβάθµισης του 

κτηρίου του Επιµελητηριού Τρικάλων. Πρόκειται για κτίριο 3 ορόφων (ισόγειο και 2 υπερκείµενοι όροφοι) 

και τµήµα βοηθ. Χώρων στο υπόγειο, επί του οποίου στεγάζονται οι υπηρεσίες του Επιµελητηρίου 

Τρικάλων. 

Στους ορόφους κτιρίου αναπτύσσονται ακόµη δραστηριότητες συνάθροισης κοινού, διοργάνωσης 

εκδηλώσεων, οµιλιών, παρουσιάσεων, συνεδρίων κ.α από τοπικούς και όχι µόνον φορείς. 

Οι παρεµβάσεις που προτείνονται, βελτιώνουν την ενεργειακή συµπεριφορά του κτιρίου το οποίο 

µετά τις παρεµβάσεις κατατάσσεται στην ενεργειακή κατηγορία Β+ ενώ ταυτόχρονα αναβαθµίζουν το 

κτίριο από λειτουργικής απόψεως. 

Αναλυτικότερα οι παρεµβάσεις θα συντελέσουν 

• Στην εξοικονόµηση ενέργειας κατά τη λειτουργία του κτηρίου. 

• Στην αύξηση της λειτουργικότητας και την εξασφάλιση συνθηκών άνεσης κατά τη χρήση. 

• Στην αισθητική αναβάθµιση του κτιρίου 

• Στην αξιοποίηση των δυνατοτήτων του κτιρίου για προσφορά στην τοπική κοινωνία και οικονοµία 

Η ενεργειακή αναβάθµιση αφορά ολόκληρο το κτίριο και οι εργασίες που προβλέπονται να γίνουν 

αναλυτικά είναι:



 

• Εφαρµογή συστήµατος θερµοµόνωσης στο κτιριακό κέλυφος , όπου θα τοποθετηθεί 

εξωτερική η εσωτερική θερµοµόνωση ανά περίπτωση. 

• Αντικατάσταση των κουφωµάτων µε θερµοδιακοπτόµενα κουφώµατα και ενεργειακούς 

υαλοπίνακες. 

• Κατασκευή θερµοµόνωσης της οροφής του κτιρίου 

• Κατασκευή θερµοµόνωσης της οροφής του υπογείου. 

• Αντικατάσταση φωτιστικών σωµάτων µε νέα εξοικονόµησης ενέργειας 

• Εγκατάσταση µηχανικού Αερισµού µε ανάκτηση θερµότητας. 

• Αντικατάσταση συστηµάτων θέρµανσης - Κλιµατισµού 

Οι παρεµβάσεις δεν θα αλλοιώσουν την όψη του κτιρίου. ∆εν προβλέπονται εργασίες σε θεµέλια , 

εκσκαφές εµπασαλώσεις κ.λ.π. Κατά την κατασκευή δεν θα προκληθούν ιδιαίτερες οχλήσεις. 

Όλες οι ανωτέρω εργασίες θα γίνουν έντεχνα σύµφωνα µε τα οριζόµενα στα αντίστοιχα άρθρα του 

τιµολογίου της µελέτης και στα συµβατικά τεύχη της µελέτης, τις ισχύουσες πρότυπες τεχνικές 

προδιαγραφές, της ισχύουσας νοµοθεσίας περί εκτελέσεως ∆ηµοτικών και Κοινοτικών Έργων και τις 

έγγραφες εντολές της ∆ιευθύνουσας Υπηρεσίας. 

Ο προϋπολογισµός του έργου ανέρχεται στο ποσό των 498.405,79 € συµπεριλαµβανοµένου του 
Φ.Π.Α. 
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