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1. ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

Η παρούσα μελέτη αφορά το Έργο με τίτλο: «Εργασίες Υποδομής και Εξοπλισμός για την Ανακαίνιση και 

Εκσυγχρονισμό του Κτιρίου του Παλαιού Σινεμά και του Ιστορικού Κτιρίου "Τσανάκα" στην Δ.Κ. Μετσόβου» στα 

πλαίσια της Πράξης με ακρωνύμιο: “CULTURAL LANDS” (Πακέτο Εργασίας 3/ Παραδοτέα 3.2.1 και 3.2.2, 

κατηγορίες δαπανών Πράξης: “Infrastructure and Works” και “Equipment”) του Προγράμματος Διασυνοριακής 

Συνεργασίας Interreg IPA CBC “Greece-Albania 2014-2020” και συγκεκριμένα στην εκτέλεση των 

απαραίτητων εργασιών ανακαίνισης, συντήρησης και εκσυγχρονισμού και στη προμήθεια και τοποθέτηση 

εξοπλισμού προμηθειών σε δύο (2) κτίρια ιδιοκτησίας του Δήμου Μετσόβου στην Δ.Κ. Μετσόβου: 

1. Κτίριο Παλαιού Σινεμά 

2. Ιστορικό Κτίριο «Τσανάκα» 

1.1 Κτίριο Παλαιού Σινεμά 

Το εν λόγω κτίριο εμβαδού Ε=492,82τ.μ. βρίσκεται σε οικόπεδο εμβαδού Ε=255,95τ.μ. στη συνοικία «Αγ. 

Γεώργιος» του Δ. Μετσόβου και αποτελείται από υπόγειο, ισόγειο και εσωτερικό εξώστη (πατάρι). Παλαιότερα 

λειτουργούσε ως κινηματογράφος και αγοράσθηκε από τον Δ. Μετσόβου το έτος 1996 με σκοπό τη λειτουργία 

του ως «Πνευματικό Κέντρο». Το κτίριο σήμερα χρήζει σημαντικών επεμβάσεων οικοδομικής και 

ηλεκτρομηχανολογικής φύσεως και αντίστοιχου εκσυγχρονισμού προκειμένου να λειτουργήσει ως χώρος 

πολιτιστικών εκδηλώσεων.  

 

Πρόκειται για κτίριο το οποίο διαρθρώνεται σε κάτοψη τραπεζίου και είναι κατασκευασμένο από λιθοδομή η 

οποία είναι εμφανής στις όψεις του ακολουθώντας την παραδοσιακή αρχιτεκτονική των κτιρίων του Μετσόβου. 

Τα ανοίγματα που διαθέτει το κτίριο και κυριαρχούν σε σειρά, αποτελούνται από ξύλινα παραδοσιακά 

κουφώματα, ενώ μεταλλικά κουφώματα παρατηρούνται μόνο στη τζαμαρία της θύρας στην κύρια όψη του 
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κτιρίου. Η παραδοσιακή αρχιτεκτονική ακολουθείται και εσωτερικά του κτιρίου με το παραδοσιακό ξύλινο ταβάνι.  

Όσον αφορά τη στέγη είναι κατασκευασμένη από ξύλινες δοκούς, η επικάλυψή της έχει γίνει με βυζαντινά 

κεραμίδια ενώ παρατηρούνται και τα παραδοσιακά ξύλινα φουρούσια με ταβάνι στην προέκταση της στέγης. 

 

 

1.2 Ιστορικό Κτίριο "Τσανάκα" 

Το εν λόγω κτίριο συνολικού εμβαδού Ε=426,00τ.μ. βρίσκεται σε οικόπεδο εμβαδού Ε=600,00τ.μ. στη 

συνοικία «Αγ. Γεώργιος» του Δ. Μετσόβου και αποτελείται από υπόγειους και ισόγειους χώρους όπου 

διατηρείται και εκτίθεται ιστορικό και λαογραφικό αρχειακό υλικό. Παλαιότερα αποτελούσε το αρχοντικό οίκημα 

της οικογένειας Βενέτη, ενώ περιήλθε στην ιδιοκτησία του Δ. Μετσόβου το έτος 1995.  

Στα εκθέματα του μουσείου περιλαμβάνονται αντικείμενα των οικογενειών Βενέτη και Τσανάκα καθώς 

και πολλών οικογενειών του Μετσόβου (σωζόμενα χειρόγραφα αρχεία από τον 17ο αιώνα και μετέπειτα, 

επιστολές, τούρκικα χοτζέτια, φωτογραφικό υλικό, συλλογή βιβλίων με αναφορά στο Μέτσοβο και τους 

βλάχους, χάλκινα και ξύλινα σκεύη οικιακής χρήσης, υφαντά, αργαλειοί). Υπάρχουν επίσης δύο εκθεσιακοί 

χώροι όπου εκτίθενται παλαιά συλλογή υφαντών, μαξιλαριών και κεντημάτων του 19ου αιώνα, όπως και ο 

χώρος επεξεργασίας του μαλλιού μέχρι το στάδιο της κατασκευής των υφαντών-μαξιλαριών και μάλλινων 

ενδυμάτων. 
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Άποψη της εισόδου 

 

Άποψη όψης του ορόφου 
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Άποψη τμήματος του υπογείου 

 

Άποψη τμήματος του ισογείου 

 

Πρόκειται για κτίριο το οποίο είναι κατασκευασμένο από λιθοδομή η οποία είναι εμφανής στις όψεις του, 
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πλην τμήματος ισογείου που αντιστοιχούν στην εσωτερική αυλή, ακολουθώντας την παραδοσιακή αρχιτεκτονική 

των κτιρίων του Μετσόβου. Τα ανοίγματα που διαθέτει το κτίριο, αποτελούνται από ξύλινα παραδοσιακά 

κουφώματα. Η παραδοσιακή αρχιτεκτονική ακολουθείται και εσωτερικά του κτιρίου με το παραδοσιακό ξύλινο 

μεσοπάτωμα και ταβάνι. Όσον αφορά τη στέγη είναι κατασκευασμένη από ξύλινες δοκούς, ενώ η επικάλυψή της 

έχει γίνει με panels έπειτα από εργασίες αποκατάστασης και εκσυγχρονισμού σε μεταγενέστερη της αρχικής, 

κατασκευαστική φάση. Ωστόσο, έχουν διατηρηθεί όλα τα παραδοσιακά μορφολογικά στοιχεία, όπως εμφανή 

ξύλινα φουρούσια και ταβάνι στην προέκταση της στέγης, με αντικατάσταση του αυθεντικού υλικού. Τμήμα της 

όψης του κτίσματος φέρει ξύλινη επένδυση σε συνέχεια της εξ’ ολοκλήρου ξύλινης κατασκευής του χαγιατιού.  
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2. ΣΚΟΠΟΥΜΕΝΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ/ΦΥΣΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΟΥ 

2.1 Κτίριο Παλαιού Σινεμά 

2.1.1 Εργασίες  

Οι οικοδομικές εργασίες της μελέτης, αφορούν επεμβάσεις σε όλους τους ορόφους του κτιρίου. 

Ειδικότερα: 

 στο υπόγειο πρόκειται να πραγματοποιηθεί: 

– Αναδιάταξη και πλήρης ανακατασκευή του χώρου του WC (βάσει ΛΕΠ 3 των συνημμένων σχεδίων της 

μελέτης). 

– Αποξήλωση των εσωτερικών κουφωμάτων και αντικατάσταση με καινούργια. 

– Προσθήκη ιδιαιτέρως μικρής κουζίνας κάτω από την κλίμακα. 

 στο ισόγειο οι εργασίες αφορούν: 

– Αποξήλωση της μοκέτας του δαπέδου του ισογείου και τοποθέτηση ξύλινου δαπέδου. 

– Επισκευή της ξύλινης σκηνής για την ασφαλή χρήση της. 

– Αποξήλωση των κουφωμάτων (θύρες) στο χώρο του ισογείου και η αντικατάστασή τους με καινούργια 

ξύλινα κουφώματα ίδιας μορφής. 

– Αποξήλωση τμημάτων πληρώσεων διαμόρφωση WC ΑΜΕΑ (βάσει ΛΕΠ 1 των συνημμένων σχεδίων 

της μελέτης). 

 στον όροφο (εσωτερικό εξώστη) πρόκειται να πραγματοποιηθούν οι εξής εργασίες: 

– Επισκευή του ξύλινου κιγκλιδώματος του παταριού 

– Διάνοιξη ανοίγματος στο χώρο της παλιάς κινηματογραφικής μηχανής και τοποθέτηση κουφώματος με 

διαφανές υαλοπίνακα (βάσει ΛΕΠ 2 των συνημμένων σχεδίων της μελέτης) ώστε να είναι εμφανής ο 

εσωτερικός χώρος. 

– Αποξήλωση κουφωμάτων και αντικατάσταση με ξύλινα κουφώματα. 

– Σμίκρυνση 40εκ. καθ’ύψος του στηθαίου του εξώστη και αντικατάσταση με υαλοπίνακα για βελτίωση της 

ορατότητας. 

Τέλος, σε όλο το κτίριο πρόκειται να πραγματοποιηθεί ο επαναχρωματισμός των επιχρισμένων επιφανειών. 

Οι ηλεκτρομηχανολογικές της μελέτες, αφορούν επεμβάσεις σε όλους τους ορόφους του κτιρίου. 

Ειδικότερα: 

 στο υπόγειο του κτιρίου θα λάβουν χώρα: 

– Εργασίες υδραυλικής εγκατάστασης των WC που πρόκειται να αναδιαμορφωθούν. 

– Εργασίες υδραυλικής εγκατάστασης μικρής κουζίνας κάτω από την κλίμακα. 

 στο ισόγειο του κτιρίου θα λάβουν χώρα: 

– Εργασίες υδραυλικής εγκατάστασης του WC AMEA που πρόκειται να διαμορφωθεί.  

Τέλος, για το σκέλος των ηλεκτρομηχανολογικών εργασιών, προβλέπεται: 

 Εγκατάσταση συστήματος ενεργητικής πυροπροστασίας (συμπεριλαμβανομένου πίνακα αναγνώρισης) σε 

όλους του ορόφους, αποτελούμενο από πυροσβεστήρες, πυροσβεστικές φωλιές, ανιχνευτές θερμότητας (για 

το ισόγειο στη θέση της σκηνής), μπουτόν συναγερμού με φαροσειρήνα και φωτιστικά ασφαλείας 
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 Εκσυγχρονισμός και επέκταση/βελτίωση της υφιστάμενης ηλεκτρικής εγκατάστασης με αλλαγή του κεντρικού 

πίνακα (τριφασικός), αντικατάσταση ηλεκτρολογικού υλικού και μικροϋλικών και τις απαραίτητες επεκτάσεις 

γραμμών παροχής ηλεκτρικού ρεύματος.  

2.1.2 Προμήθειες Εξοπλισμού 

Για τις ανάγκες εξυπηρέτησης των αναγκών λειτουργίας του κτιρίου ως αίθουσα πολλαπλών 

πολιτιστικών εκδηλώσεων προβλέπονται οι κάτωθι προμήθειες σε πάγιο εξοπλισμό: 

 Ένα Projector. 

 Μία ηλεκτρική οθόνη προβολής. 

 Δύο Κλιματιστικές Μονάδες τύπου Ντουλάπα. 

 12 τεμάχια roller πλήρους συσκότισης. 

 Σύστημα ηχητικής - μικροφωνικής εγκατάστασης με παρελκόμενα. 

 Δύο πτυσσόμενους πάγκους με επιφάνεια από φαινοπλαστικό φύλλο (formaica). 

2.2 Ιστορικό Κτίριο Τσανάκα 

Στο συγκεκριμένο κτίριο πρόκειται να πραγματοποιηθούν μικρής έκτασης επεμβάσεις ανακαίνισης και 

εκσυγχρονισμού διατηρώντας ωστόσο την ήδη υπάρχουσα παραδοσιακή μορφή των χαρακτηριστικών του 

κτιρίου. 

2.2.1 Εργασίες  

Οι οικοδομικές εργασίες της μελέτης, αφορούν επεμβάσεις σε υπόγειο και ισόγειο. Ειδικότερα, η 

παρούσα μελέτη αφορά στις κάτωθι εργασίες: 

 Καθαιρέσεις (αποξήλωση τμήματος ξύλινου δαπέδου που έχει υποστεί φθορές λόγω πολυχρησίας και 

υγρασίας). 

 Λιθοδομές  

 Ξύλινα δάπεδα (ανακατασκευή του φθαρμένου δαπέδου). 

 Χρωματισμοί (συντήρηση όλων των εξωτερικών/εκτεθιμένων ξύλινων επιφανειών: κουφώματα, έρκερ, 

κ.λπ.). 

 Προστασία εσωτερικής επιφάνειας εμφανούς λιθοδομής για την αποφυγή αποβολής αιρούμενων 

μικροσωματιδίων τα οποία εν συνεχεία επικάθονται στα εκθέματα. 

2.2.2 Προμήθειες Εξοπλισμού 

Ο εξοπλισμός, αφορά σε όλους τους ορόφους του κτιρίου. Ειδικότερα πρόκειται για: 

 4 αφυγραντήρες με λειτουργία καθαριστή αέρα που θα ρυθμίζουν την ποιότητα και τα επίπεδα 

υγρασίας αέρα στους υπόγειους και ισόγειους χώρους προκειμένου για την συντήρηση των 

εκθεμάτων 

 Επίπλωση για την τοποθέτηση νέου υλικού, ήτοι μία βιβλιοθήκη και 2 μπάσια χειροποίητα, 

παραδοσιακού τύπου από μασίφ ξυλεία δρυός. 
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3. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΟΥ 

Στη συνέχεια παρουσιάζεται η διάρθρωση του προϋπολογισμού σε εργασίες και σε προμήθειες εξοπλισμού ανά 

κτίριο παρέμβασης. Οι δαπάνες «Εργασιών» αντιστοιχούν στη κατηγορία δαπάνης “Infrastructure and Works” 

και αυτές των «Προμηθειών Εξοπλισμού» στη κατηγορία δαπάνης “Equipment” της Πράξης CULTURAL LANDS. 

 

3.1 Κτίριο Παλαιού Σινεμά (Παραδοτέο 3.2.2 Πράξης) 

 
 Εργασίες Προμήθειες Εξοπλισμού 

Αντιστοίχιση Άρθρων Πίνακα 

Προϋπολογισμού Μελέτης (Α/Α) 

1 έως 5, 7,8, 10,11, 13, 14 (για το 

53.50.03) 15 έως 26, 27 (για 98,06 τμ), 28 

έως 43 

44 έως 47, 49, 52 

Συνολική Δαπάνη 
€ 51.000,00 (συμπ. ΦΠΑ, ΓΕ&ΟΕ, 

Αναθεώρησης και Απροβλέπτων) 

€ 37.430,35 (συμπ. ΦΠΑ 

και αναθεώρησης) 

 
 
 

3.2 Ιστορικό Κτίριο Τσανάκα (Παραδοτέο 3.2.1 Πράξης) 

 

 Εργασίες 
Προμήθειες 

Εξοπλισμού 

Αντιστοίχιση Άρθρων Πίνακα 

Προϋπολογισμού Μελέτης (Α/Α) 
6,9,12, 27 (για E=215,42 τμ), 14 (53.50.02) 48, 50, 51 

Συνολική Δαπάνη 
€ 8.600,00 (συμπ. ΦΠΑ, ΓΕ&ΟΕ και 

Απροβλέπτων) 

€ 3.786,91 (συμπ. 

ΦΠΑ και 

αναθεώρησης) 

 

Ο Συνολικός Π/Υ του έργου ανέρχεται σε € 100.817,26 (συμπ. ΓΕ&ΟΕ και Απρόβλεπτων για το σκέλος των 

εργασιών και ΦΠΑ και Αναθεώρησης) 

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ  ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ & ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 
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