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ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

 
             Με την μελέτη αυτή προβλέπεται να γίνει η ενεργειακή και λειτουργική αναβάθμιση του 
Κλειστού Γυμναστηρίου Κομοτηνής επί της οδού Δημοκρατίας 226 στην Κομοτηνή. 

Πρόκειται για κτίριο συνολικής επιφάνειας 1.700,00 τ.μ., όπου η κύρια αίθουσα 
αθλοπαιδιών έχει εμβαδόν 25,00Χ36,00= 900,00 τ.μ. και οι υπόλοιποι χώροι (αποδυτήρια, 
αίθουσα πυγμαχίας, αίθουσα άρσης βαρών, έχουν συνολικό εμβαδόν 700,00 τ.μ.). 

Όλο το κτίριο θα θερμομονωθεί πλήρως, ως εξής: 
- Θα τοποθετηθεί θερμοκέλυφος σε όλη την εξωτερική επιφάνεια της τοιχοποιίας, από 

εξηλασμένη πολυστερίνη (XPS) πάχους 7εκ., (λ=0,031). Πάχος υπαρχόντων τοίχων: 25εκ. 
- Σε όλες οι πλάκες από σκυρόδεμα, θα τοποθετηθεί ανεστραμμένη θερμομόνωση (και 

υγρομόνωση), επίσης από εξηλασμένη πολυστερίνη (XPS) πάχους 7εκ., (λ=0,0031). Πάχος 
υπαρχόντων πλακών: 30εκ. και υπάρχει ήδη κάποια στοιχειώδης θερμομόνωση, μάλλον από 
φύλλα HERAKLIT, την οποία όμως δεν λαμβάνουμε υπόψιν. 

- Στην κύρια αίθουσα, θα τοποθετηθεί νέα οροφή, από θερμομονωτικά PANELS 
αλουμινίου, με μόνωση πολυουρεθάνης, με πάχος πυρήνα του θερμομονωτικού PANEL: 6 εκ. 
(λ=0,0031-0,0030). 

- Θα αντικατασταθούν όλα τα εξωτερικά κουφώματα, με νέα, αλουμινίου με 
θερμοδιακοπή και διπλά θερμομονωτικά ενεργειακά κρύσταλλα (υ=1,00). 

 
Το κτίριο θερμαίνεται με καυστήρα πετρελαίου και σώματα καλοριφέρ στα αποδυτήρια 

ενώ η  κύρια αίθουσα αθλοπαιδιών, θερμαίνεται με μία σειρά σώματα καλοριφέρ και μία σειρά 
αερόθερμα (τα αερόθερμα ζεσταίνουν τον εξερχόμενο αέρα από τις σωληνώσεις ζεστού νερού 
του κλειστού κυκλώματος θέρμανσης). 

Δεν θα πραγματοποιηθεί κάποια μεταβολή στα σώματα θέρμανσης στα αποδυτήρια.  
Στην κύρια αίθουσα αθλοπαιδιών, η βούληση είναι να αντικατασταθούν η μία σειρά 

σώματα καλοριφέρ (7 σώματα δίστηλα rundal) και στην θέση τους να τοποθετηθούν FAN 
COILS, τα οποία θα θερμαίνουν και θα ψύχουν τον χώρο από δύο (2) αντλίες θερμότητας 90 
KW έκαστη.μέσω αεραγωγών. 

Επίσης θα τοποθετηθούν και τέσσερις (4) ηλιακοί θερμοσίφωνες 220 lt έκαστος τριπλής 
ενεργείας για την παραγωγή ζεστού νερού χρήσης. 

Η κύρια αίθουσα έχει καθαρές διαστάσεις 36,10Χ24,80= 895,28τ.μ. και καλύπτεται από 
δίρριχτη μεταλλική στέγη (θα τοποθετηθούν τα PANELS πολυουρεθάνης που περιγράφονται 
πιο πάνω) και έχει καθαρό ύψος στις 2 πλευρές της 8,30μ. και στο κέντρο της 9,40μ.  

Επισημαίνεται ότι με το θερμοκέλυφος που θα τοποθετηθεί στους περιμετρικούς 
τοίχους, με τα PANELS πολυουρεθάνης που θα τοποθετηθούν στην οροφή, με τα νέα 
θερμομονωτικά-ενεργειακά κουφώματα, στα οποία θα υπάρχουν και συστήματα σκίασης, θα 
υπάρχουν ελάχιστες απώλειες. 



Σε ότι αφορά τον προσανατολισμό του κτιρίου, το κτίριο είναι ελεύθερο από παντού, 
ουσιαστικά η κύρια αίθουσα αθλοπαιδιών έχει εξωτερικές διαστάσεις 36,60Χ25,30 μέτρα με τον 
Βορρά & τον Νότο στις πλευρές των 36,60 μέτρων και την Ανατολή & την Δύση στις πλευρές 
των 25,30 μέτρων. 

Ο ενδεικτικός προϋπολογισμός της μελέτης ανέρχεται στο ποσό των 925.000,00 € με 
Φ.Π.Α. 
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