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1. ΙΣΤΟΡΙΚΟ 

Στα διοικητικά όρια του Δήμου Νέας Ιωνίας και συγκεκριμένα στο Ο.Τ. 445, υφίσταται 

γηπεδική έκταση εμβαδού 6.902,77 τ.μ., στην οποία η Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρεία 

Ιωνικό Κέντρο, υπό την αιγίδα της Ιεράς Μητροπόλεως Νέας Ιωνίας & Νέας Φιλαδελφείας 

(ΙΜΝΙΦ), προτίθεται να δημιουργήσει ένα Σύνθετο Συγκρότημα Κτιρίων με Πολιτιστικές 

Χρήσεις, με την ονομασία «ΙΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ». Η ως άνω έκταση βρίσκεται στη γωνία της 

Λεωφ. Ηρακλείου 141-143 (ανατολικά) με την οδό Αλ. Παπαναστασίου (νότια) και έναντι 

σταθμού ΗΣΑΠ Περισσού.  

Το «Ιωνικό Κέντρο», πρόκειται να φιλοξενήσει πολύτιμες, για τους κατοίκους και τους 

επισκέπτες της περιοχής, εγκαταστάσεις, όπως: Συνεδριακό και Πολιτιστικό Κέντρο 

Νεολαίας, με  Εντευκτήριο κατάλληλου μεγέθους, καθώς και Εστία Φιλοξενίας και 

Συγκεντρώσεων.  

Σημειώνεται ότι πρόκειται για πυκνοκατοικημένη περιοχή μεσαίων και χαμηλών 

εισοδημάτων, στην οποία οι προβλεπόμενες χρήσεις θεωρούνται απαραίτητες για 

κοινωνικούς λόγους, ενώ ο πνεύμονας πρασίνου θα δημιουργήσει επιπλέον βελτιωμένο 

περιβαλλοντικό αποτύπωμα. 

 

 

 

 

 

 

 

Οι προβλεπόμενες εγκαταστάσεις οργανώνονται σε διάταξη που αναπτύσσεται υπέργεια και 

υπόγεια.  

Χάρτης ευρύτερης περιοχής 
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(Η φυσιογνωμία της Εκκλησίας καθορίζεται από την επιθυμία να στεγαστεί η λάρνακα του 

νεομάρτυρος πρεσβύτου ιερωμένου Γεωργίου εκ Νεαπόλεως (Νεβ-Σεχήρ) της Καππαδοκίας, 

που μαρτύρησε το 1797 και το άφθαρτο λείψανό του έχει μεταφερθεί στην Ελλάδα.) 

Ο σχεδιασμός του συγκροτήματος εν γένει σηματοδοτεί μια αρχιτεκτονική που συνδέεται με 

το έδαφος. Ο υπαίθριος χώρος του Ιωνικού Κέντρου στοχεύει στη δημιουργία πνεύμονα 

πρασίνου με χαρακτήρα οργανωμένου άλσους και σημαντικές κοινωφελείς εγκαταστάσεις. 

Το συγκεκριμένο συγκρότημα, λόγω της φύσεως της κατασκευής των κτηρίων (ελάχιστο 

περιβαλλοντικό αποτύπωμα), μαζί με την ανάπλαση του περιβάλλοντα και παρακείμενου 

υπαίθριου χώρου, θα αποτελέσει ένα τοπόσημο για την περιοχή που είναι υποβαθμισμένη 

περιβαλλοντικά και θα εξυπηρετεί κοινωφελείς δράσεις υπέρ των κατοίκων της περιοχής, 

αλλά και ευρύτερα, χωρίς οικονομικά οφέλη από την λειτουργία του.Για το σύνολο του 

συγκροτήματος, έχει εκδοθεί Οικοδομική Άδεια (Κατηγορίας 1) με α/α πράξης 57725, με 

ημερομηνία έκδοσης πράξης 05/08/2019 και ισχύ έως 05/08/2025. 

Οι ισχύοντες όροι δόμησης (βάσει του Α.Π. 1233/122/20-2-2017 ΥΔΟΜ-Τμ. Εφ. Πολεοδ. 

Σχεδίων – Δήμου Νέας Ιωνίας) είναι:  

 Αρτιότητα: 1.000 μ²    

 ΣΔ: 1,00 

 Κάλυψη: 60% 

 Ύψος: 18μ. Ζώνη  

 Ζώνη Γκαράζ ΠΔ 111/04   

Επιπλέον, έχει εκδοθεί η 154/2017 απόφαση δημοτικού συμβουλίου Ν. Ιωνίας με καθορισμό 

Σ.Δ.: 0,50 και Κάλυψη: 30%. Αυτοί είναι και οι ισχύοντες Συντελεστές δόμησης και κάλυψης. 

 

2. ΠΡΟΟΙΜΙΟ 

Οι προς χρηματοδότηση κατασκευές θα πρέπει να είναι θωρακισμένες έναντι βανδαλισμών 

και παραβατικών συμπεριφορών, με την ενσωμάτωση έξυπνων συστημάτων τελευταίας 

τεχνολογίας διαχείρισης και ασφάλειας όλων των κτηριακών εγκαταστάσεων και του 

περιβάλλοντος χώρου. Τα υλικά κατασκευής πρέπει να είναι υψηλής αντοχής, άρτιας 
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αισθητικής εμφάνισης, εύκολα στην συντήρηση, φιλικά προς το περιβάλλον και τον χρήστη, 

κατά προτίμηση φυσικά και ανακυκλώσιμα. Οι φυτεύσεις και οι διαμορφώσεις των 

υπαίθριων χώρων πρέπει να ανταποκρίνονται σε ανάλογες αρχές. 

Ειδικότερα, σε ό,τι αφορά στο Συνεδριακό και Πολιτιστικό Κέντρο Νεολαίας, την Εστία 

Φιλοξενίας και συγκεντρώσεων καθώς και τον Περιβάλλοντα Χώρο: 

Ο σχεδιασμός που θα ακολουθηθεί για τις προτεινόμενες κατασκευές, θα πρέπει να έχει ως 

στόχο την δημιουργία «Πρότυπου συγκροτήματος ευφυών κτιρίων και χώρων πρασίνου με 

ενεργειακό και τεχνολογικό πρόσημο, σχεδόν μηδενική ενεργειακή κατανάλωση και υψηλή 

περιβαλλοντική ποιότητα».  

Ενεργειακές Προδιαγραφές Κτηρίων και Υπαίθριου Χώρου 

Ποιοτικοί Ενεργειακοί Στόχοι και Ποιότητα Εσωτερικού Περιβάλλοντος  

1. Τα κτήρια πρέπει να παρουσιάζουν την χαμηλότερη δυνατή ενεργειακή κατανάλωση και 

κατά το δυνατόν θετικό ενεργειακό ισοζύγιο 

2. Η ενεργειακή απόδοση θα πρέπει να επιτευχθεί με τις παρακάτω διαδικασίες σχεδιασμού: 

- Με την βελτιστοποίηση του κελύφους και του συστήματος αερισμού 

- Με την χρήση μηχανικών συστημάτων θέρμανσης κλιματισμού πολύ υψηλής 

απόδοσης 

- Με την χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας ενσωματωμένων ή όχι στο κέλυφος 

των κτηρίων 

3. Η θερμική και οπτική άνεση εντός των χώρων πρέπει να είναι η βέλτιστη δυνατή καθ’ όλη 

την διάρκεια του έτους 

4. Η ποιότητα του εσωτερικού αέρα πρέπει να είναι η βέλτιστη δυνατή και να παρουσιάζει 

σχεδόν μηδενική συγκέντρωση ρύπων. 

Στόχος του όλου κλιματικού σχεδιασμού των υπαίθριων χώρων είναι η μέγιστη δυνατή 

βελτίωση του μικροκλίματος κατά την θερμή περίοδο, ώστε να βελτιωθούν τα επίπεδα 

θερμικής άνεσης στον υπαίθριο χώρο, να μειωθεί η κατανάλωση ενέργειας των κτηρίων και 

να βελτιωθεί η συνολική περιβαλλοντική ποιότητα στην ευρύτερη περιοχή. Παράλληλα, ο 

σχεδιασμός να μην επιβαρύνει τα επίπεδα της θερμικής άνεσης, κατά τη χειμερινή περίοδο. 
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3. ΓΕΝΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ ΚΤΗΡΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 

Στο πλαίσιο των διαπιστωμένων κοινωνικών αναγκών, τα γενικά μεγέθη των κτηρίων προς 

χρηματοδότηση είναι τα εξής:   

Α. Συνεδριακό και Πολιτιστικό Κέντρο με Εντευκτήριο – Αναψυκτήριο:  

Συνεδριακό και Πολιτιστικό Κέντρο: δυναμικότητας περίπου τετρακοσίων θέσεων 

(στο συνεδριακό κέντρο) που ανταποκρίνεται στις ανάγκες τόσο της περιοχής όσο και της 

γενικής σημασίας του κτιριακού συνόλου. Η αίθουσα περιέχει μικρή σκηνή για θεατρικές 

παραστάσεις, μεταφραστικούς θαλάμους και γραφεία διοργάνωσης εκδηλώσεων.  

Εντευκτήριο – Αναψυκτήριο: με δυνατότητα να εξυπηρετήσει περί τους 100 

καθήμενους στον εσωτερικό χώρο και 150 στον στεγασμένο εξωτερικό. 

Β. Εστία φιλοξενίας και συγκεντρώσεων: συνολικό εμβαδό χώρων 364,56 τ.μ., Κάλυψη 

185.32 τ.μ., δυναμικότητας 6 κλινών και αίθουσα συγκεντρώσεων 15 ατόμων. 

Γ. Περιβάλλων χώρος: διαμόρφωση σε έκταση περίπου 3.500 τ.μ. 

 

4. ΠΡΟΤΑΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ 

Το Ιωνικό Κέντρο στη φάση ολοκλήρωσής του θα προσομοιάζει με ‘’Πολυλειτουργική 

ψυχαγωγική υποδομή’’ του άρθρου 55.3 του ΓΑΚ 651/2014.  

H πρόταση χρηματοδότησης αφορά τα κάτωθι τρία (3) υποέργα: 

Α. Συνεδριακό και Πολιτιστικό Κέντρο Νεολαίας με Εντευκτήριο - Αναψυκτήριο 

Β.  Εστία Φιλοξενίας και Συγκεντρώσεων 

Γ.  Περιβάλλονταων Χώρο 

Αναλυτικά, η περιγραφή για κάθε υποέργο έχει ως εξής: 

Α. ΣΥΝΕΔΡΙΑΚΟ – ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΜΕ ΕΝΤΕΥΚΤΗΡΙΟ 
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Περιλαμβάνει τον νέο σχεδιασμό του Πολιτιστικού Κέντρου ως Συνεδριακό - Πολιτιστικό 

Κέντρο Νεολαίας , με συνολικό εμβαδόν χώρων περίπου 3.300 τ.μ. Το υποέργο έχει άμεση 

συσχέτιση με τα λοιπά υποέργα, δεδομένου ότι η εστία φιλοξενίας και συγκεντρώσεων είναι 

συμπληρωματική - υποστηρικτική δομή του συνεδριακού κέντρου, καθώς και η  

διαμόρφωση του περιβάλλοντος χώρου, που θα είναι σε ελεύθερη χρήση για τους πολίτες.  

 

 
Το Συνεδριακό και Πολιτιστικό Κέντρο Νεολαίας του Ιωνικού Κέντρου περιλαμβάνει 

λειτουργίες, οι οποίες στοχεύουν στην εξυπηρέτηση της κοινότητας (ειδικά της νεολαίας) και 

την ανάπτυξη της ευρύτερης περιοχής, με έμφαση στην οργάνωση και τη φιλοξενία 

εκδηλώσεων, εκθέσεων και συναφών γεγονότων. 

Το Αμφιθέατρο του κτιρίου θα έχει χωρητικότητα 350 έως 400 ατόμων, και θα περιλαμβάνει 

σύγχρονες τεχνολογίες που επιτρέπουν τη φιλοξενία συνεδρίων, ομιλιών, θεατρικών 

παραστάσεων και προβολών. Ακουστική μελέτη θα διασφαλίσει τη βέλτιστη επιλογή μορφής 

και τη χρήση των κατάλληλων υλικών κατασκευής, σε συνάρτηση με το σύνολο του κτηρίου, 

ενώ θα διατίθενται βοηθητικοί χώροι (θάλαμοι μεταφραστών, καμαρίνια, παρασκήνια κλπ.). 

Η σκηνή θα περιέχει σύγχρονο ηλεκτρομηχανολογικό και ψηφιακό εξοπλισμό που θα 

επιτρέπει την επιτέλεση, εκπομπή και αναμετάδοση εκδηλώσεων (live- streaming), τόσο του 

Ιωνικού Κέντρου, όσο και εκτός αυτού. 

Οι δύο Αίθουσες Διδασκαλίας – Πολλαπλών Χρήσεων θα έχουν συνολική χωρητικότητα άνω 

των 100 ατόμων, ενώ στη Βιβλιοθήκη θα περιλαμβάνεται χώρος μελέτης – αναγνωστήριο 

για το κοινό. Επιπλέον θα υπάρχει η δυνατότητα χρήσης κάποιας εκ των παραπάνω 

αιθουσών ως ψηφιακό μουσείο.  

Στο κτήριο θα περιλαμβάνονται γραφεία της Διοίκησης, πλησίον των οποίων τοποθετούνται 

οι βοηθητικοί χώροι (WC και Kitchenette).  

Προβλέπεται επίσης Εντευκτήριο το οποίο θα μπορεί να λειτουργεί και ανεξάρτητα.  
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Οι βοηθητικοί χώροι του κτηρίου περιλαμβάνουν WC ανδρών, γυναικών, ΑΜΕΑ, το 

Παρασκευαστήριο του Εντευκτηρίου, αποδυτήρια και χώρους υγιεινής προσωπικού,  καθώς 

και Η/Μ εγκαταστάσεις.  

Β. ΕΣΤΙΑ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΓΚΕΚΤΡΩΣΕΩΝ  

Περιλαμβάνει την αποπεράτωση της Εστίας Φιλοξενίας και συγκεντρώσεων (έχει 

ολοκληρωθεί ο φέρων οργανισμός), η οποία αποτελεί συμπληρωματική δραστηριότητα του 

Συνεδριακού Πολιτιστικού Κέντρου, με σκοπό να εξυπηρετήσει τη συμμετοχή και παρουσία 

των συνέδρων, ημεδαπών και αλλοδαπών στο χώρο κατά τη διάρκεια των εκδηλώσεων- 

συνεδρίων. 

Η Εστία Φιλοξενίας και συγκεντρώσεων αποτελείται από δύο επίπεδα που περιλαμβάνουν 

λειτουργίες δημόσιου χαρακτήρα. Ειδικότερα, το ισόγειο περιλαμβάνει ανοιχτούς χώρους 

συγκεντρώσεων καθώς και βοηθητικούς χώρους, ενώ στον όροφο βρίσκονται χώροι 

δωματίων παραμονής- γραφείων, με σκοπό να εξυπηρετούν τους συνέδρους και το 

διοικητικό προσωπικό κατά τη διεξαγωγή των συνεδρίων ως χώροι υποδοχής, αναμονής και 

ημερήσιας προετοιμασίας των συνέδρων. 

Συγκεκριμένα, στο ισόγειο τοποθετείται κεντρικά χώρος Υποδοχής / Reception, ο οποίος 

συνδέεται άμεσα με την κατακόρυφη κυκλοφορία του κτιρίου (κλιμακοστάσιο και 

ανελκυστήρας). Εκατέρωθεν της Reception, βρίσκεται τραπεζαρία και κουζίνα 

παρασκευαστήριο για τις ανάγκες των συνέδρων του συνεδριακού κέντρου. 

Ο όροφος περιλαμβάνει ξενώνες κατάλληλα σχεδιασμένους για διαφορετικές κατηγορίες 

χρηστών, με ιδιωτικό Λουτρό.  

Γ. ΠΕΡΙΒΑΛΛΩΝ ΧΩΡΟΣ 
Βασική επιδίωξη είναι η φύτευση και η διαμόρφωση του περιβάλλοντος χώρου με 

βιοκλιματικά κριτήρια, φυσικά ή/και ανακυκλώσιμα υλικά κατά το δυνατόν. Θα επιδιωχθεί 

το συγκρότημα να λειτουργεί υπό συνθήκες υψηλού βαθμού ασφαλείας, τόσο χάριν των 

χρηστών του, όσο και των εγκαταστάσεών του. Στη διαχείριση των απορριμμάτων θα 

χρησιμοποιηθούν τεχνολογικά συστήματα σύμφωνα με τις αρχές της ανακύκλωσης, επίσης, 
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όπου είναι δυνατόν θα χρησιμοποιηθούν δομικά υλικά φυσικά ή ανακυκλωμένα για 

μικρότερο περιβαλλοντικό αποτύπωμα.  

 

Δ. ΠΟΙΟΤΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ- ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ - 

ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΔΑΠΑΝΗ 

Η ολοκλήρωση του συγκροτήματος κατά τρόπο αρχιτεκτονικά άρτιο, κατασκευαστικά άψογο 

και λειτουργικά απρόσκοπτο αποτελεί βασικό στόχο του Ιωνικού Κέντρου. Πρέπει να 

σχεδιαστούν κτήρια και χώροι με τρόπο που θα δημιουργεί ένα τοπικό σημείο αναφοράς 

ανάλογα προς την κοινωνική σημασία του έργου.  

Τα εσωτερικά κελύφη πρέπει να χαρακτηρίζονται από σαφήνεια και άνεση ώστε να 

εξασφαλίζεται ατμόσφαιρα φιλική στον χρήστη και ανάλογοι προς τους στόχους του έργου.  

Η αρχιτεκτονική του έργου πρέπει να είναι σύγχρονη και διαχρονική χωρίς μορφολογικές 

ακρότητες.  

Τα υλικά κατασκευής πρέπει να είναι υψηλής αντοχής, άρτιας αισθητικής εμφάνισης, 

εύκολα στην συντήρηση, φιλικά προς το περιβάλλον και τον χρήστη, κατά προτίμηση φυσικά 

και ανακυκλώσιμα.  

Οι φυτεύσεις και οι διαμορφώσεις των υπαίθριων χώρων πρέπει να ανταποκρίνονται σε 

ανάλογες αρχές.  

Τα κάτωθι περιγραφόμενα αφορούν το Συνεδριακό και Πολιτιστικό Κέντρο Νεολαίας και την 

Εστία Φιλοξενίας. 

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ 

Προτείνεται σχεδιασμός στο Συνεδριακό και Πολιτιστικό Κέντρο Νεολαίας, στην Εστία 

Φιλοξενίας και στον περιβάλλοντα χώρο, με σκοπό την δημιουργία «Πρότυπου 

συγκροτήματος ευφυών κτιρίων και χώρων πρασίνου με ενεργειακό και τεχνολογικό 

πρόσημο, σχεδόν μηδενική ενεργειακή κατανάλωση και υψηλή περιβαλλοντική ποιότητα». 

Ενεργειακές Προδιαγραφές Κτηρίων 
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Α. Ποιοτικοί Ενεργειακοί Στόχοι και Ποιότητα Εσωτερικού Περιβάλλοντος 

1. Τα κτήρια με εξαίρεση το parking πρέπει να παρουσιάζουν την χαμηλότερη δυνατή 

ενεργειακή κατανάλωση και κατά το δυνατόν θετικό ενεργειακό ισοζύγιο 

2. Η ενεργειακή απόδοση θα πρέπει να επιτευχθεί με τις παρακάτω διαδικασίες σχεδιασμού: 

- Με την βελτιστοποίηση του κελύφους και του συστήματος αερισμού 

- Με την χρήση μηχανικών συστημάτων θέρμανσης κλιματισμού πολύ υψηλής 

απόδοσης 

- Με την χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας ενσωματωμένων ή όχι στο κέλυφος 

των κτηρίων 

3. Η θερμική και οπτική άνεση εντός των χώρων πρέπει να είναι η βέλτιστη δυνατή καθ’ όλη 

την διάρκεια του έτους 

4. Η ποιότητα του εσωτερικού αέρα πρέπει να είναι η βέλτιστη δυνατή και να παρουσιάζει 

σχεδόν μηδενική συγκέντρωση ρύπων 

Β. Ποσοτικοί Ενεργειακοί Περιβαλλοντικοί στόχοι Εσωτερικού περιβάλλοντος 

1. Το τελικό ετήσιο ενεργειακό ισοζύγιο κάθε κτηρίου όπου υπάρχει σύστημα θέρμανσης 

κλιματισμού πρέπει να είναι θετικό και μεγαλύτερο των 30 kWh ανά τετραγωνικό μέτρο τον 

χρόνο, (τελικό άθροισμα ισοζυγίου θερμικής και ηλεκτρικής ενέργειας, όχι πρωτογενούς).   

2. Το μέγιστο ετήσιο θερμικό φορτίο του κάθε κτηρίου, (Θέρμανση και κλιματισμός και 

αερισμός) κατά την διάρκεια ενός αντιπροσωπευτικού έτους, θα πρέπει να είναι μικρότερο 

των 35 kWh ανά τετραγωνικό μέτρο. Στον υπολογισμό δεν θα λαμβάνεται υπόψη η απόδοση 

του συστήματος θέρμανσης – κλιματισμού, (ίση με 1), ούτε οποιουδήποτε άλλου μηχανικού 

συστήματος η συστήματος ανανεώσιμων πηγών εκτός της πιθανής ανάκτησης ενέργειας 

στον αερισμό. 

3. Η τελική κατανάλωση θερμικής ενέργειας, (θέρμανση, κλιματισμός και αερισμός), θα 

πρέπει να είναι περίπου μηδενικός ή μικρότερος των 5 kWh ανά τετραγωνικό μέτρο τον 
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χρόνο. Στον υπολογισμό θα λαμβάνεται υπόψιν η ετήσια μεταβλητή απόδοση του 

συστήματος θέρμανσης κλιματισμού. 

4. Η παραγόμενη ηλεκτρική ενέργεια από ανανεώσιμες πηγές θα πρέπει να κυμαίνεται από 

40 έως 60 kWh ανά τετραγωνικό μέτρο τον χρόνο. 

5. Η μέση χωρική τιμή της εσωτερικής θερμικής άνεσης σε συνθήκες ελεύθερης 

θερμοκρασιακής διακύμανσης, (χωρίς σύστημα θέρμανσης κλιματισμού η ανανεώσιμες 

πηγές), θα πρέπει να μην υπερβαίνει την τιμή 1 της κλίμακας PMV για το 80 % της χρήσης 

του κτηρίου, (6 π.μ. με 11 μ.μ.), κατά τους τρεις θερινούς μήνες και -1 κατά τους τρεις 

χειμερινούς μήνες. 

6. Η κατανάλωση ενέργειας για φωτισμό σε κάθε κτήριο θα πρέπει να αποδεικνύεται ότι 

είναι η μικρότερη δυνατή. 

7. Θα πρέπει να υπάρξει η μέγιστη δυνατή χρήση φυσικού φωτισμού σε κάθε κτήριο και θα 

πρέπει να υπάρξει σύστημα σύζευξης του φυσικού και τεχνητού φωτισμού 

8. Η ενεργειακή κατανάλωση ζεστού νερού θα πρέπει να καλύπτεται σε ποσοστό τουλάχιστο 

70 % από θερμικά συστήματα ανανεώσιμων πηγών 

9. Θα πρέπει να αποδεικνύεται ότι η εσωτερική συγκέντρωση διοξειδίου του άνθρακα δεν 

ξεπερνά κατά τις ώρες λειτουργίας κάθε κτηρίου την τιμή των 1000 ppm για το 90 % του 

χρόνου.  

10. Θα πρέπει να αποδεικνύεται ότι η εσωτερική συγκέντρωση VOC σε  κάθε κτήριο είναι η 

ελάχιστη δυνατή ή σχεδόν μηδενική. Τα χαρακτηριστικά εκπομπής των κυρίων 

χρησιμοποιουμένων υλικών η συστημάτων θα πρέπει να παρουσιάζουν την ελάχιστη δυνατή 

εκπομπή ρύπων με αποδεδειγμένα και πιστοποιημένα στοιχεία 

10. Τα ηλεκτρικά συστήματα μεταφοράς και οι συσκευές που θα προταθούν θα πρέπει να 

παρουσιάζουν την ελάχιστη κατανάλωση ενέργειας.  
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Γ. Απαραίτητοι Ενεργειακοί Υπολογισμοί και Μελέτες 

1. Για κάθε κτήριο θα πρέπει να πραγματοποιηθεί δυναμική ενεργειακή προσομοίωση με 

χρήση γνωστού και διεθνώς αποδεκτού δυναμικού ενεργειακού μοντέλου ενεργειακής 

απόδοσης των κτηρίων. Συνίσταται η χρήση είτε του προγράμματος TRNSYS ή 

προγραμμάτων με βάση αλγορίθμους του ενεργειακού κώδικα DOE. Οι υπολογισμοί πρέπει 

να γίνουν για κάθε επιμέρους θερμική ζώνη του κάθε κτηρίου σε ωριαία βάση για ένα 

ολόκληρο έτος χρησιμοποιώντας το τυπικό μετεωρολογικό έτος που προτείνεται από το 

METEONORM. Θα πρέπει να πραγματοποιηθούν και παρουσιαστούν υπολογισμοί που να 

αποδεικνύουν τα προ απαιτούμενά Β1-Β4. 

2. Όμοιοι υπολογισμοί πρέπει να πραγματοποιηθούν ώστε να αποδεικνύεται ης 

συμμόρφωσή με τα προ απαιτούμενα της Β5. 

3. Απαιτείται πλήρης ενεργειακός υπολογισμός της ποιότητας του φυσικού φωτισμού σε 

κάθε περιμετρική ζώνη κάθε κτηρίου για μια τυπική χειμερινή και θερινή ημέρα. Θα πρέπει 

να παρουσιαστούν χωρικές κατανομές των επίπεδων του φυσικού φωτισμού κάθε ζώνης 

για όλη την διάρκεια της ημέρας. 

4. Απαιτείται πλήρης ενεργειακός υπολογισμός της συνολικής ενεργειακής κατανάλωσης 

φωτισμού κάθε κτηρίου όπου θα λαμβάνεται λεπτομερώς υπόψιν η συνεισφορά του 

φυσικού φωτισμού 

5. Απαιτείται πλήρης ενεργειακός υπολογισμός των ενεργειακών αναγκών σε θερμό νερό 

χρήσης καθώς και ο λεπτομερής υπολογισμός της κάλυψης από τα θερμικά συστήματα 

ανανεώσιμων πηγών 

6. Απαιτείται πλήρης υπολογισμός της συγκέντρωσης του εσωτερικού διοξειδίου του 

άνθρακα και των VOC σε όλους τους χώρους συνάθροισης για κάθε ώρα λειτουργίας, ώστε 

να αποδεικνύεται τα προαπαιτούμενα 9 και 10. 

7. Θα πρέπει να αποδεικνύεται ότι οι χρησιμοποιούμενες συσκευές η συστήματα 

μεταφοράς παρουσιάζουν την ελάχιστη δυνατή κατανάλωση ενέργειας. 
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Κλιματικός Σχεδιασμός Υπαίθριων Χώρων 

Γενικά 

Στόχος του όλου κλιματικού σχεδιασμού των υπαίθριων χώρων του οικισμού είναι η 

μέγιστη δυνατή βελτίωση του μικροκλίματος κατά την θερινή περίοδο ώστε να βελτιωθούν 

τα επίπεδα της θερμικής άνεσης στον υπαίθριο χώρο, να μειωθεί η κατανάλωση ενέργειας 

των κτηρίων και να βελτιωθεί η συνολική περιβαλλοντική ποιότητα στην ευρύτερη περιοχή. 

Παράλληλα, ο σχεδιασμός να μην επιβαρύνει τα επίπεδα της θερμικής άνεσης κατά την 

χειμερινή περίοδο. 

Ειδικοί Κλιματικοί Στόχοι 

1. Μείωση της μέσης μέγιστης θερμοκρασίας περιβάλλοντος σε ύψος 1.5 μέτρων στο 

σύνολο του εξωτερικού χώρου κατά τουλάχιστον 1.5° C, κατά την θερμότερη ημέρα του 

έτους 

2. Επίτευξη της μέγιστης δυνατής βελτίωσης των μέσων χωρικών επίπεδων θερμικής 

άνεσης με βάση τον δείκτη UTCI, κατά την διάρκεια του θερμότερου εικοσιτετράωρου  του 

έτους .  

3. Μέγιστη δυνατή μείωση του συνόλου των 24 βαθμοωρων της μέσης εξωτερικής 

θερμοκρασίας σε 1.5 C, με βάση τους 26° C, σε όλο το εξωτερικό περιβάλλον του χώρου, 

κατά την διάρκεια της πλέον θερμής ημέρας του έτους.  

Απαραίτητοι Υπολογισμοί και Μελέτες 

Οι παραπάνω ειδικοί κλιματικοί στόχοι πρέπει να επιβεβαιώνονται με την χρήση 

μικροκλιματικών προσομοιώσεων για το σύνολο του εξωτερικού χώρου κατά την διάρκεια 

της θερμότερης ημέρας του έτους και για το σύνολο των 24 ωρών. Απαιτείται ο 

υπολογισμός της χωρικής κατανομής των κυριότερων κλιματικών παραμέτρων και της 

θερμικής άνεσης για κάθε ώρα του εικοσιτετράωρου. 
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Οι επεμβάσεις ενεργειακού σχεδιασμού αφορούν τα εξής: 

1. Συνεδριακό και Πολιτιστικό Κέντρο Νεολαίας 

2. Εστία Φιλοξενίας 

3. Περιβάλλοντα Χώρο – Πράσινο συνολικής έκτασης 3,5 στρ. 

 

5. ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΔΑΠΑΝΗ 

Η προεκτιμώμενη συνολική δαπάνη για όλες τις ανωτέρω προτεινόμενες κατασκευές  

ανέρχεται στο ποσό των ΤΡΙΑΝΤΑ ΕΝΝΕΑ ΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΩΝ ΠΕΝΤΑΚΟΣΙΩΝ ΧΙΛΙΑΔΩΝ ΕΥΡΩ 

(39.500.000,00€). (ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ ΓΕ – ΟΕ – ΦΠΑ – ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΕΙΣ – ΜΕΛΕΤΕΣ 

ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ ΚΛΠ). 
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