ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ
Λευκάδα, 20/3/2021
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Δήμαρχος Λευκάδας, κ. Χαράλαμπος Καλός: "Το οραματιστήκαμε, το σχεδιάσαμε, το
εντάξαμε και το υλοποιούμε."

Με απόφαση του Ειδικού Γραμματέα Διαχείρισης Προγραμμάτων ΕΤΠΑ και ΤΣ, εντάχθηκε
στο επιχειρησιακό πρόγραμμα «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος
Ανάπτυξη 2014-2020», το έργο «ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ,
ΕΚΣΥΧΡΟΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΟ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ
ΛΕΥΚΑΔΑΣ» συνολικού προϋπολογισμού 1.808.400,00€.
Το έργο άπτεται της υλοποίησης στοχευόμενων παρεμβάσεων αναβάθμισης και
εκσυγχρονισμού των κτιριακών εγκαταστάσεων του Πνευματικού Κέντρου του Δήμου
Λευκάδας, σε συνδυασμό με την υλοποίηση παρεμβάσεων εξοικονόμησης ενέργειας και
αξιοποίησης ΑΠΕ.
Ειδικότερα, η υλοποίηση του έργου περιλαμβάνει τέσσερα (4) υποέργα όπως παρακάτω:
Υποέργο 1
•
•
•
•

•
•
•
•
•

Π.1.1. Αντικατάσταση ψευδοροφών
Π.1.2. Αντικατάσταση εξωτερικών κουφωμάτων
Π.1.3. Αντικατάσταση και προσθήκη θυρών σε κρίσιμα σημεία
Π.1.4. Αντικατάσταση στους χώρους υγιεινής όλων των θυρών, πλακιδίων,
υποδοχέων λόγω φθοράς. Τοποθέτηση στεγνωτήρων χεριών καιλοιπού εξοπλισμού
υγιεινής. Εργασίες στο WCΑμεα για πλήρη συμμόρφωσή του με τους ισχύοντες
κανονισμούς
Π.1.5. Επισκευή των μαρμάρινων δαπέδων
Π.1.6. Αντικατάσταση της υγρομόνωσης στο δώμα λόγω φθοράς της παλαιάς
Π.1.7. Κατασκευή του κυλικείου
Π.1.8. Συνολικός χρωματισμός των εσωτερικών και εξωτερικών επιφανειών μετά
την αντικατάσταση των κουφωμάτων και των ψευδοροφών
Π.1.9. Αντικατάσταση μαρμάρων στην είσοδο του κτιρίου λόγω καταστροφών και
εκσυγχρονισμός αυτής μετά και την τοποθέτηση τουαναβατορίου ΑΜΕΑ
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•
•
•
•
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•
•

Π.1.10. Εγκατάσταση αναβατορίου ΑΜΕΑ στην κεντρική είσοδο του κτιρίου και
στην σκάλα της Πινακοθήκης
Π.1.11. Αλλαγή του Γενικού Πίνακα Χαμηλής Τάσης (ΓΠΧΤ) με νέο με συγχρόνους
διακόπτες
Π.1.12. Αντικατάσταση του συστήματος θέρμανσης- ψύξης (νέος κλιματισμός)
Π.1.13. Αντικατάσταση του συστήματος εξαερισμού (νέος εξαερισμός)
Π.1.14. Αντικατάσταση των φωτιστικών σωμάτων
Π.1.15. Αυτοματισμός φωτισμού και κλιματισμού
Π.1.16. Αντικατάσταση κουφωμάτων
Π.1.17. Παραγωγή ζεστού νερού χρήσης
Π.1.18. Αντικατάσταση Ανελκυστήρα
Π.1.19. Τοποθέτηση φορτιστών αυτοκινήτων
Π.1.20. Εγκατάσταση φωτοβολταϊκών

Υποέργο 2
• Π.2.1. Κατάρτιση υποστηρικτικών / συμπληρωματικών μελετών
• Π.2.2. Λήψη απαιτούμενων αδειών και εγκρίσεων
Υποέργο 3
• Π.3.1. Παρακολούθηση της επίτευξης των ενεργειακών στόχων της πράξης
• Π.3.2. Ανάπτυξη και πιστοποίηση συστήματος ενεργειακής διαχείρισης κατά ISO
50001
• Π.3.3. Κατάρτιση και υλοποίηση ολοκληρωμένου σχεδίου δικτύωσης, προβολής και
διάχυσης των αποτελεσμάτων της Πράξης
Υποέργο 4
•

Π.4.1. Διενέργεια ExPost Ενεργειακής Επιθεώρησης και Έκδοση Β' Πιστοποιητικού
Ενεργειακής Απόδοσης

Το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης της πράξης είναι μέχρι τις 20/7/2023, οπότε και το κτίριο
του Πνευματικού Κέντρουμαζίκαι με τα θέατρα της Λευκάδας, (κλειστό και ανοιχτό), θα
αποτελούν σημείο αναφοράς με το γειτνιάζον ιστορικό κέντρο της πόλης.
ΑΠΟ ΤΟ ΔΗΜΟ ΛΕΥΚΑΔΑΣ

