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ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑΣ 
Για την εκπόνηση της μελέτης με τίτλο  

 
Μελέτη για το έργο «Ενεργειακή αναβάθμιση σχολικών κτιρίων Γυμνασίου-

Λυκείου Σχηματαρίου και μελέτη γεωθερμίας αυτών ιδιοκτησίας Δήμου Τανάγρας» 
 
Σκοπός είναι η ενεργειακή αναβάθμιση των ενεργοβόρων σχολικών κτηρίων με 

σκοπό την επίτευξη των στόχων που έχουν τεθεί στο Εθνικό Σχέδιο Δράσης για την 
Ενεργειακή Απόδοση. Τα επιδιωκόμενα αποτελέσματα της δράσης αφορούν στη μείωση 
της κατανάλωσης ενέργειας του σχολείου και στην παράλληλη μείωση των εκπομπών 
CO2 μέσω της βελτίωσης της ενεργειακής απόδοσης και της χρήσης ΑΠΕ στις υποδομές 
του, μέσω της υιοθέτησης ενεργειακά αποδοτικών συστημάτων για ψύξη και θέρμανση 
χώρων και την παραγωγή ζεστού νερού χρήσης, καθώς και μέσω εφαρμογής 
τεχνολογιών εξοικονόμησης ενέργειας. 

 

Προκειμένου ο Δήμος Τανάγρας να υποβάλει πρόταση στο πλαίσιο  της 
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟΝ ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 1 (Α.Π.1) 
«ΑΣΤΙΚΗ ΑΝΑΖΩΟΓΟΝΗΣΗ 2019» ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ: «ΔΡΑΣΕΙΣ 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ» 2019-2020 ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ και στο ΜΕΤΡΟ 2 - 2.6. 
Αναβάθµιση ενεργειακή, αισθητική και λειτουργική σχολικών κτιρίων και των υπαίθριων 
χώρων αυτών. Η επέκταση της δομημένης επιφάνειας δεν θεωρείται επιλέξιμη δράση. 

 
                   Κάθε Δήμος δύναται να υποβάλλει αίτημα χρηματοδότησης για ένταξη σε ένα 
μόνο από τα Μέτρα του προγράμματος. Διευκρινίζεται ότι μία πρόταση μπορεί να 
περιλαμβάνει παρεμβάσεις σε περισσότερους του ενός χώρους.  
 
                 Προτάσεις οι οποίες εμπίπτουν είτε στη δράση 2.6 είτε στη δράση 2.7 του Μ2 
«Παρεμβάσεις στον αστικό χώρο», εφόσον εμπεριέχουν περισσότερων του ενός κτιρίων 
στην ίδια αίτηση (με τον ίδιο αριθμό πρωτοκόλλου) αυτομάτως εμπίπτουν στο Μ1 (ΩΣ 
ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΜΕΓΙΣΤΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ). Όλες οι προτεινόμενες παρεμβάσεις θα πρέπει 
να εξασφαλίζουν την πρόσβαση σε εμποδιζόμενα άτομα. 
                



                 Λόγω μη ωριμότητας του ανωτέρω έργου απαιτείται η εκπόνηση της 
ανάλογης μελέτης από την οποία θα προκύψουν οι απαραίτητες επεμβάσεις. Η εν 
λόγω μελέτη αποτελεί το αντικείμενο του παρόντος τεύχους. 

 
Η χρηματοδότησή της θα γίνει από ΙΔΙΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ. 
 

Συντάχθηκε, 10-06-2020 Εγκρίθηκε, 10-06-2020 
Η προϊσταμένη Τ.Ε 

Θεωρήθηκε, 10-06-2020 
Ο Δ/ντης Τεχνικών Υπηρεσιών 

   
   
   

Κοντούλης Κων/νος Δέσποινα Καραμουζά Δημήτριος Γκίκας 
Πολιτικός Μηχανικός Τ.Ε. Αρχιτέκτων Μηχανικός Τοπογράφος Μηχανικός Τ.Ε. 
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