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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Προς ολοκλήρωση το έργο «Βελτίωση κτιρίου παλαιού Δημαρχείου Βαγίων και μετατροπή του σε

χώρο άσκησης πολιτιστικών δραστηριοτήτων» 

Στην τελική  ευθεία  ολοκλήρωσής του βρίσκεται  το έργο «Βελτίωση κτιρίου παλαιού Δημαρχείου

Βαγίων και μετατροπή του σε χώρο άσκησης πολιτιστικών δραστηριοτήτων», έργο χρηματοδοτούμενο

από το Πρόγραμμα «Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας 2007-2013» (ΠΑΑ) 

Οι παρεμβάσεις που πραγματοποιήθηκαν στο κτίριο αφορούσαν στα παρακάτω: 

- βελτίωση της μόνωσης στην οροφή του κτιρίου με συμπληρωματική ενίσχυσή της, ώστε να
εξασφαλισθεί καλύτερη υγρομόνωση

- αντικατάσταση κουφωμάτων στο ισόγειο, με όμοια νεότερης σειράς και διπλούς υαλοπίνακες,
ώστε να εξασφαλισθεί καλύτερη θερμομόνωση και υγρομόνωση του κτιρίου

- αντικατάσταση των εσωτερικών θυρών
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- αντικατάσταση  των  δαπέδων  του  ισογείου  και  επίστρωσή  τους  με  κεραμικά  πλακίδια  και
μάρμαρο

- κατασκευή ψευδοροφής με επένδυση ορυκτών ινών

- κατασκευή WC για ΑΜΕΑ και προσωπικού με τις ανάλογες διαρρυθμίσεις (κατασκευή θύρας,

τοποθέτηση  ανάλογων  ειδών  υγιεινής  κλπ),  καθώς  και  κατασκευή  των  απαραίτητων  γραμμών

ύδρευσης και αποχέτευσης για αυτά

- καθαίρεση  και  επισκευή  των  επιχρισμάτων,  εσωτερικά  και  εξωτερικά  όπου  αυτά  έχουν
φθαρεί,  καθώς και  στα  σημεία  που θα γίνουν  οι  διάφορες επεμβάσεις  (κουφώματα κλπ),  καθώς
επίσης και χρωματισμοί εσωτερικά και εξωτερικά

- αντικατάσταση του καυστήρα και του λέβητα

- αντικατάσταση  των  ηλεκτρικών  γραμμών  και  του  ηλεκτρικού  πίνακα,  κατασκευή  γραμμών
ασθενών ρευμάτων

- τοποθέτηση ηλιακού θερμοσίφωνα και φωτοβολταϊκών panels στην οροφή του κτιρίου

- εγκατάσταση  πλατφόρμας  αμαξιδίου  ΑΜΕΑ  στην  είσοδο,  για  εξασφάλιση  πρόσβασης  των
ΑΜΕΑ.

Επιπλέον  των   παραπάνω  παρεμβάσεων  στο  κτίριο  και  την  ολοκλήρωση  των  απαιτούμενων

ενεργειών, θα υλοποιηθεί ένα ακόμα υποέργο που αφορά την προμήθεια εξοπλισμού. 
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