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1. ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΠΕΡΙΟΧΗΣ 

Το υπό μελέτη έργο λαμβάνει χώρα στην Δημοτική Κοινότητα Βελβεντού, του Δήμου Σερβίων- 

Βελβεντού 

Ο Δήμος Σερβίων - Βελβεντού διοικητικά υπάγεται στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας. Προήλθε 

από τη συνένωση των πρώην Δήμων Σερβίων, Βελβεντού, Καμβουνίων και Κοινότητας Λιβαδερού. 

Αποτελείται από τις Δημοτικές Ενότητες  Βελβεντού, Σερβίων, Λιβαδερού και Καμβουνίων.  

Η Δ.Ε. Βελβεντού  βρίσκεται στο βορειοανατολικό άκρο του Δήμου,  περιλαμβάνει την Δ.Κ. 

Βελβεντού καθώς και τις Τ.Κ. Αγία Κυριακή, Καταφύγι, και Πολύφυτο έχει έκταση 127,4 τετ. χλμ. Και 

σύμφωνα με την απογραφή του 2011 ο πληθυσμός της ανέρχεται σε 3.754 κατοίκους.   

Σύμφωνα με το Ν. 4600/2019 από 1/9/2019 θα αυτοδιοικείται ως  Δήμος Βελβεντού. 

 

2. ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

Η παιδική βιβλιοθήκη (ΠΕΒ) στεγάζεται σε διώροφο Δημοτικό κτίριο το οποίο λειτουργούσε ως 

Δημαρχείο του πρώην Δήμου Βελβεντού.  Βρίσκεται σε οικόπεδο επιφάνειας 267,14μ2στο κέντρο 

του οικισμού και συγκεκριμένα στην κεντρική πλατεία, στο Ο.Τ. 146.  

Η  βιβλιοθήκη ιδρύθηκε και λειτούργησε το 1983 στο πλαίσιο 28 Παιδικών Βιβλιοθηκών σε 

Αγροτικές περιοχές από τη Γαλλίδα ANNETTE SCHLUMBERGER. Από τότε λειτουργεί  στο ισόγειο του 

κτιρίου με μια χρονική διακοπή από το 2010 έως το 2016.   

Με δεδομένη τη μεγάλη αναγκαιότητα εκσυγχρονισμού της βιβλιοθήκης  για τη δημιουργία ενός 

σύγχρονου ελκυστικού περιβάλλοντος ανακάλυψης, μάθησης,  δημιουργίας και έκφρασης  ο  

σύλλογος  φίλων της παιδικής βιβλιοθήκης  επιμελήθηκε τη σύνταξη σχετικής μελέτης 

διαμόρφωσης για το ισόγειο η οποία με τη συνδρομή του Δήμου Σερβίων Βελβεντού και των 

υπηρεσιών του κατατέθηκε ως πρόταση για την υλοποίησή της στο πρόγραμμα LEADER.   

Στη συνέχεια λαμβάνοντας υπόψη ότι και ο όροφος του κτιρίου θα μπορούσε να λειτουργήσει 

συμπληρωματικά ενισχύοντας με πρόσθετους χώρους τη βιβλιοθήκη επιμελήθηκε και  τη μελέτη 

διαμόρφωσης του ορόφου.   

ΣΚΕΠΤΙΚΟ 

Προς μια νέα αντίληψη για τον τρόπο λειτουργίας μιας βιβλιοθήκης για παιδιά. 

Καθημερινά ο ρόλος της βιβλιοθήκης αλλά και των ανθρώπων που δουλεύουν σ’ αυτή αλλάζει προς 

κατευθύνσεις που απαιτούν περισσότερη εμπλοκή και συμμετοχή τους στη γενικότερη πολιτιστική 

διαδικασία. Σ’ ένα περιβάλλον που γίνεται όλο και περισσότερο εικονικό και πληροφοριακό η 

βιβλιοθήκη καλείται συνεχώς να ανανεώνει τη μορφή της και τις υπηρεσίες που παρέχει έτσι ώστε 

να είναι ελκυστική και ωφέλιμη στους χρήστες της.  
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Η βιβλιοθήκη σε ένα μικρό μέρος μπορεί να λειτουργεί σαν κέντρο της τοπικής κοινωνίας αλλά και 

σαν κόμβος διασύνδεσης και ενημέρωσης. 

Οι επεμβάσεις στο χώρο της  βιβλιοθήκης πέρα από την αισθητική αναβάθμιση και την ανανέωση 

της υποδομής, στοχεύουν  κυρίως στον επαναπροσδιορισμό του ρόλου και της λειτουργίας της 

λαμβάνοντας υπόψη τους σύγχρονους προβληματισμούς και τις ειδικές τοπικές  συνθήκες και 

ανάγκες.  

Κατά το σχεδιασμό των επεμβάσεων ζητούμενο είναι η (κατά το δυνατό) διαμόρφωση διακριτών 

σημείων για διαφορετικές χρήσεις, η διαμόρφωση ενός περιβάλλοντος οικείου, προκλητικού και 

ελκυστικού που να μπορεί να εξυπηρετεί ποικίλες ηλικιακές ομάδες και λειτουργίες. Το περιβάλλον 

της βιβλιοθήκης οφείλει να εκπαιδεύει και να καλλιεργεί την αισθητική του κοινού ενώ παράλληλα 

να σηματοδοτεί και να προβάλει εκείνες τις λειτουργίες της βιβλιοθήκης που της δίνουν ζωή. 

Στόχος είναι  να διαμορφωθούν και να προβληθούν τα ακόλουθα σημεία/υπηρεσίες : 

α) χώρος ανάγνωσης ή ακρόασης βιβλίων για μεμονωμένους επισκέπτες αλλά και 

β) για οργανωμένες ομάδες, 

γ) χώρος/οι συνεργασίας  με κατάλληλο εξοπλισμό για προβολή video, παρουσιάσεις αλλά και για 

την επικοινωνία με άλλες βιβλιοθήκες, για χρήση από μικρές ομάδες, 

δ) σημεία έκθεσης για προτεινόμενα ή καινούργια βιβλία, προβολή περιοδικών ή comics, 

ε) χώρος υπολογιστών  με πρόσβαση στο internet (Η ελεύθερη πρόσβαση στο internet θα 

προσφέρεται σε όλη τη βιβλιοθήκη με δίκτυο wi fi), 

στ) σημείο με επιτραπέζια παιχνίδια. 

 

3. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΟΥ 

Το έργο  «Ανακαίνιση Παιδικής Εφηβικής Βιβλιοθήκης Βελβεντού- Β΄Φάση»  περιλαμβάνει 

εργασίες οικοδομικές και υδραυλικές  που αφορούν στην ανακαίνιση,  την εσωτερική διαμόρφωση 

και οργάνωση του α΄ορόφου του κτιρίου της παιδικής –εφηβικής βιβλιοθήκης Βελβεντού, και που 

σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία συνιστά τεχνικό έργο. Είναι επεμβάσεις που βελτιώνουν και 

αναβαθμίζουν το κτίριο αισθητικά και λειτουργικά. 

Οι παρεμβάσεις που θα γίνουν στο κτίριο για τη βελτίωσή του δεν απαιτούν την έκδοση 

οικοδομικής άδειας διότι αφορούν επεμβάσεις που δεν επηρεάζουν τη μορφή  και  τη στατική 

επάρκεια  του κτιρίου και δεν  απαιτούν χρήση ικριωμάτων. (Ν. 4495/2017 άρθρο 30).  

  

4. ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΣΤΟΧΟΣ 

Ο σκοπός του έργου ανακαίνισης του κτιρίου της παιδικής – εφηβικής βιβλιοθήκης είναι να γίνουν 

οι απαιτούμενες κτιριακές  επεμβάσεις σύμφωνα με τη μελέτη ανασχεδιασμού κι εκσυγχρονισμού 
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του ορόφου της παιδικής βιβλιοθήκης  ώστε να λειτουργεί συμπληρωματικά με το ισόγειο, να 

διαμορφωθούν και να προβληθούν κι άλλοι χώροι και υπηρεσίες. 

 Στόχος του έργου είναι η δημιουργία ενός σύγχρονου ελκυστικού περιβάλλοντος ανακάλυψης, 

μάθησης,  δημιουργίας και έκφρασης  . 

 

5. ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΚΤΙΡΙΟΥ  

Το κτίριο κατασκευάστηκε το 1911 με τη συνδρομή των κατοίκων της τότε κοινότητας Βελβεντού 

και αποτελούνταν από δύο ορόφους και ημιυπόγειο με κύρια όψη σε  πλατεία. Το 1947 

πυρπολήθηκε. Αργότερα ανακατασκευάστηκε μόνο ο ένας όροφος πάνω από το ημιυπόγειο κι έτσι 

έμεινε μέχρι σήμερα. Ο πρώτος όροφος  του κτιρίου συντηρήθηκε από το Δήμο Βελβεντού μέσα 

από το πρόγραμμα ΘΗΣΕΑΣ το 2010. Το ισόγειο δεν προβλέπονταν στη μελέτη.  

Το κτίριο αποτελεί περιουσιακό στοιχείο του ΟΤΑ Α΄βαθμού με την ονομασία που έχει σήμερα,  

Δήμος Σερβίων Βελβεντού σύμφωνα με ιστορικά στοιχεία και ντοκουμέντα τα οποία αποδεικνύουν 

ότι η κατασκευή η ανακατασκευή η επισκευή και η συντήρηση του κτιρίου γίνεται αποκλειστικά 

από την κοινότητα ή το Δήμο με όποια ονομασία έχει στο πέρασμα του χρόνου. Συγκεκριμένα 

υπάρχουν αναφορές σε ιστορικά βιβλία για την κατασκευή του, αποφάσεις της τότε κοινότητας 

Βελβεντού για την ανακατασκευή του με τη μορφή που έχει σήμερα, αποφάσεις ένταξης στο 

πρόγραμμα ΘΗΣΕΑΣ για τη συντήρηση κι επισκευή του. Τέλος έχει υποβληθεί για το συγκεκριμένο 

ακίνητο δήλωση στο Εθνικό Κτηματολόγιο. 

 

6. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ 

Η παιδική εφηβική βιβλιοθήκη καταλαμβάνει το ισόγειο (ημιυπόγειο) χώρο επιφάνειας 233,73μ2 

και το χώρο του ορόφου επιφάνειας 80,00μ2. Οι δύο χώροι επικοινωνούν με εσωτερική σκάλα. Η 

μελέτη επικεντρώνεται κυρίως στη διαμόρφωση και ανακαίνιση του ορόφου.  

Το κέλυφος του κτιρίου στον όροφο έχει ανακαινιστεί σχετικά πρόσφατα οπότε δεν θα γίνει καμιά 

παρέμβαση σ΄αυτό συμπεριλαμβανομένων και των κουφωμάτων.  

Το δάπεδο είναι επιστρωμένο με πλαστικά πλακίδια τα οποία έχουν καταστραφεί.  

Τα εσωτερικά χωρίσματα πολυδιασπούν το χώρο δημιουργώντας χώρους  χωρίς φωτισμό και 

αερισμό. 

Δεν υπάρχει w.c. στον όροφο. 

Η ξύλινη κουπαστή της εσωτερικής σκάλας  χρήζει αλλαγής.  

 

7. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 
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Σύμφωνα με τη μελέτη διαμόρφωσης του χώρου του α΄ορόφου πρέπει να γίνουν οι κάτωθι 

οικοδομικές και υδραυλικές εργασίες. 

Καθαίρεση μικρής επιφάνειας εσωτερικής τοιχοποιίας. 

Ενίσχυση φατνωμάτων με σιδηροδοκούς. 

Αποξύλωση παλιών δαπέδων. 

Καθαίρεση ψευδοχωρισμάτων για τη διάνοιξη του χώρου. 

Καθαίρεση παλιού ξύλινου κιγκλιδώματος. 

Κατασκευή διαχωριστικών από γυψοσανίδα. 

Εσωτερικά κουφώματα αλουμινίου επάλληλα με διπλούς υαλοπίνακες κι ενσωματωμένες 

περσίδες. 

Κατασκευή κιγκλιδώματος όμοιο με του ισογείου. 

Επίστρωση δαπέδων με πλακίδια 80χ80 γκρί ματ 

Επίστρωση δαπέδου βινυλίου  

Κατασκευή w.c. στο χώρο του ισογείου (πρώην λεβητοστάσιο) για την επάρκεια της αύξησης του 

αριθμού επισκεπτών. 

Αναλυτικά οι εργασίες περιγράφονται στη συνημμένη μελέτη διαμόρφωσης. 

 

 

 

 

 

Σέρβια  2-4-2019 

 

Η ΣΥΝΤΑΞΑΣΑ         ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 

 

Ειρήνη Αγγέλη                                                                                                  Μανώλης Θεοδωρίδης 

Πολιτικός Μηχανικός                                                                                      Πολιτικός Μηχανικός 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ 

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


























