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1. Υφιστάμενη Κατάσταση – Συμπεράσματα από την Ενεργειακή 
Επιθεώρηση

Η παρούσα τεχνική περιγραφή αφορά στην ενεργειακή εκτίμηση της κατάταξης του κτιρίου, στην πρόταση
επεμβάσεων  για  την  εξοικονόμηση ενέργειας  και  αναβάθμισης  του  κτιρίου.  Η  μελέτη  πραγματοποιήθηκε
συνολικά για το συγκρότημα και εξειδικεύεται σε τρείς ζώνες ήτοι Κτίριο, Ι,ΙΙ, ΙΙΙ, που αντιστοιχούν σε τρεις
διαφορετικές θερμικές ζώνες. 

Το  συγκρότημα  του  Δημοτικό  Σχολείο  Ψαρών
βρίσκεται  εντός  του  οικισμού  των  Ψαρών.Το
συγκρότημα κατασκευάστηκε τμηματικά με το πρώτο
κτίριο  να  χρονολογείται  το  1928  και  η  τελευταία
προσθήκη  το  2011.  Το  κεντρικό  παλιό  κτίριο  του
σχολείου που είναι κατασκευασμένο το 1928, είναι
ένα  υπερυψωμένο  ισόγειο,  αυροφερόμενης
κατασκευής  από  λίθοθοδομή με  τετράριχτη  στέγη.
Επιπλέον  υπάρχουν  δύο  ακόμη  ομάδες  κτιρίων,
αυτή  του  ισογείου  κτιρίου  Νηπιαγωγείου  η  οποία
αποτελείται από δύο αίθουσες και μία αποθήκηκαι
των  δύο  ισόγειων  αιθουσών  του  Δημοτικού  στη
νότια  πλευρά του παλαιού κτιρίου.   Οι  δύο αυτές
ομάδες  κτιρίων  επικοινωνούν  μεταξύ  τους  με
εστεγασμενο διάδρομο. 

Το  κτίρια  δεν  ανταποκρίνονται  στις  σύχρονες
ενεργειακές  απαιτήσεις  ενός  σύγχρονου
εκπαιδευτηρίου. 

Τα  κτίρια  καταλαμβάνουν  συνολική  επιφάνεια
323,48 τ.μ. και στεγάζουν τις αίθουσες διδασκαλίας
του  Δημοτικού  σχολείου,  του  Νηπιαγωγείου  και
βοηθητικούς χώρους. 

Το  οικόπεδο  στο  οποίο  έχει  ανεγερθεί  το
συγκρότημα  είναι  πολυγωνικούσχήματος  με  την

μεγαλύτερη διάσταση στον βορειο – νότιοάξονα. Βρίσκεται σε εντός του οικισμού των Ψαρών και συνορεύει
με  μονώροφα  κτίρια  στη  νοτιοδυτική  και  νοτιοανατολική  πλευρά,  ενώ  στη  δυτική  πλευρά  με  γειτονικό
οικόπεδο με την ιστορική εκκλησία του Αγ. Νικολάου και το παλαιό κτίριο της Βουλής. Στη βορινή πλευρά τα
κτίσματα που γειτνιάζουν βρίσκονται σε μεγάλη απόσταση.  
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Στον αύλειο χώρο υπάρχουν λίγα ψηλά δένδρα.

Ειδικότερα, 

  η Βόρεια πλευρά του οικοπέδου είναι σε απόσταση από τα πλησιέστερα κτίρια. 

  η Νότια  πλευρά του είναι ελεύθερη. 

  η Δυτική του πλευρά γειτνιάζει με την εκκλησία του Αγ. Νικολάου και με διώροφο κτίσμα. 

  η Ανατολική του πλευρά είναι ελεύθερη.  Νοτιοανατολικά γειτνιάζει με μονώροφα κτίρια. 

Η θέση του κτιρίου ευνοεί τον ηλιασμό, όλων τον όψεων των κτισμάτων σε όλους τους προσανατολισμούς. 

Η αυτοψία στο κτίριο έγινε στις 2 Νοεμβρίου του 2018. Η Ενεργειακή Επιθεώρηση έγινε σύμφωνα με όσα
προβλέπει  ο  αναθεωρημένος  Κανονισμός  Ενεργειακής  Αποδοσης  Κτιρίων  (ΚΕΝΑΚ)  2017,  ενώ  για  τον
υπολογισμό της  ενεργειακής απόδοσης του κτιρίου χρησιμοποιήθηκε  το  υπολογιστικό  εργαλείο  του ΤΕΕ
(«ΤΕΕ-ΚΕΝΑΚ version 1.31»). 

Η  ενεργειακή  συμπεριφορά  του  κτιρίου  κρίνεται  γενικά  κακή.  Η  έλλειψη  θερμομόνωσης,  η  έλλειψη
συστήματος θέρμανσης – ψύξης στον χώρο πλην των χώρων του δημοτικού σχολείου, τα παλαιά συστήματα
στον  φωτισμό  υποβαθμίζουν  την  άνεση  χρήσης  του  χώρου,  ενώ  οι  πρόχειρες  υφιστάμενες  λύσεις
χαρακτηρίζονται  ως ιδιαίτερα ενεργοβόρες.  Η ενεργειακή συμπεριφορά του κτιρίου δύναται  να βελτιωθεί
σημαντικά, με παρεμβάσεις κυρίως στα Η/Μ συστήματά του.
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Κέλυφος

Το  κέλυφος  του  παλαιού  κτιρίου  (Κτίριο  Ι)  αποτελείται  από  επιχρισμένη  λιθοθοδομή  με  ανεπαρκή
θερμομονωτική  προστασία  (εξωτερικοί  τοίχοι).  Τα υπόλοιπα κτίρια  είναι  κατασκευασμένααπό οπλισμένο
σκυρόδεμα, με τοίχους πλήρωσης από οπτοπλινθοδομής επίσης με ανεπαρκή θερμομονωτική προστασία. Τα
εξωτερικά κουφώματα του κτιρίου είναι μεταλλικά χωρίς θερμομοδιακοπή. 

Συστήματα θέρμανσης

Τα κτίρια που στεγάζουν το δημοτικό σχολείο (Κτίριο Ι,ΙΙ) διαθέτουν κεντρικό σύστημα θέρμανσης παλαιάς
τεχνολογίας,το οποίο τροφοδοτείται  από λέβητα και  καυστήρα πετρελαίου .  Στους υπόλοιπους χωρους η
θέρμανση γίνεται τμηματικά με φορητές μονάδες θέρμανσης ή με κλιματιστικές μονάδες. 

Φωτισμός

Ο φωτισμός του κτιρίου γίνεται κυρίως με λαμπτήρες φθορίου Τ8 και συμπαγείς λάμπες φθορίου. Ο έλεγχος
της λειτουργίας του φωτισμού γίνεται χειροκίνητα.

2. Υπολογιστικό εργαλείο ενεργειακής απόδοσης (ΤΕΕ-ΚΕΝΑΚ v.1.31)

Η μεθοδολογική προσέγγιση που ακολουθήθηκε στην παρούσα ενεργειακή μελέτη  ήταν η επεξεργασία και
ανάλυση των στοιχείων που προκύπτουν από την ενεργειακή επιθεώρηση με χρήση κατάλληλου λογισμικού
ενεργειακής προσομοίωσης, με βήμα υπολογισμού ενός μήνα.

Το λογισμικό που επιλέχθηκε να χρησιμοποιηθεί είναι το “ΤΕΕ-ΚΕΝΑΚ”. Το ειδικό λογισμικό TEE-ΚΕΝΑΚ
αναπτύχθηκε  από  την  Ομάδα  Εξοικονόμησης  Ενέργειας,  του  Ινστιτούτου  Ερευνών  Περιβάλλοντος  και
Βιώσιμης Ανάπτυξης (ΙΕΠΒΑ) του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών (ΕΑΑ) στο πλαίσιο του προγράμματος
συνεργασίας με το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας (ΤΕΕ). Το λογισμικό αυτό εφαρμόζει τους απαραίτητους
αλγόριθμους για τον υπολογισμό της ενεργειακής απόδοσης των κτηρίων στην Ελλάδα, βασιζόμενο στην
μεθοδολογία Ευρωπαϊκών προτύπων (ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 13790, κ.α.) καθώς και στα σχετικά εθνικά πρότυπα και
στις αντίστοιχες Τ.Ο.Τ.Ε.Ε.
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Το  λογισμικό  ΤΕΕ-ΚΕΝΑΚ  χρησιμοποιήθηκε  για  την  διαδικασία  ενεργειακής  επιθεώρησης  του  κτιρίου,
προκειμένου για τον υπολογισμό ενεργειακής απόδοσης και ενεργειακή κατάταξή του, με σκοπό την έκδοση
του  Πιστοποιητικού  Ενεργειακής  Απόδοσης  -  ΠΕΑ.  Προκειμένου  να  υπάρχει  κοινή  μεθοδολογία  και
αντιστοιχία των αποτελεσμάτων της μελέτης με εκείνα της ενεργειακής επιθεώρησης, θα χρησιμοποιηθεί το
ίδιο  λογισμικό  και  στο  στάδιο  σύνταξης  της  παρούσας  μελέτης  Ενεργειακής  Αναβάθμισης,  για  τους
υπολογισμούς ενεργειακής απόδοσης και ενεργειακής κατάταξης του κτηρίου.Η εφαρμογή θα γίνει με βάση το
ηλεκτρονικό αρχείο της ενεργειακής επιθεώρησης.

Ειδικότερα, η έκδοση και η έγκριση του λογισμικού «ΤΕΕ-ΚΕΝΑΚ» που χρησιμοποιείται είναι η ΤΕΕ-ΚΕΝΑΚ
1.31.

3. Καταγραφή των ενεργειακών χαρακτηριστικών του κτιρίου

3.1.Περίληψη

Εικόνα 1: Δυτική άποψη του Νηπιαγωγείου.

Τύπος κτιρίου Ι,ΙΙ,ΙΙΙ: Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση –
Νηπιαγωγείο

Τοποθεσία:Οικισμός Ψαρών, Ψαρά

Διεύθυνση:Οικισμός Ψαρών, Ψαρά 81400

Προσανατολισμός: Ο μεγάλος άξονας του κτιρίου 
έχει Β-Ν προσανατολισμό

Ιδιοκτήτης: Δήμος Ψαρών

Έτος κατασκευής:1928-2011

Κατασκευή:
Κτίριο με ανεπαρκής θερμομονωτική προστασία 
σύμφωνα με τον Κανονισμό Θερμομόνωσης Κτιρίων 
(Κ.Θ.Κ.)

Φέρων οργανισμός: 
Σκελετός οπλισμένου σκυροδέματος, τοίχοι πλήρωσης
οπτοπλινθδομής. Τοιχοποιία συνολικού πάχους 0,30 
cm.Επιχρισμένη τοιχοποϊία έσω και έξω με 
ασβεστοτσιμεντοκονίαμα.

Ανοίγματα: 
Μεταλλικά κουφώματα με μονόυαλοπίνακα, μεταλλικά 
κουφώματα 
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Συνολική επιφάνεια δαπέδου:323,48  m2

Ύψος:6m μέγιστο ύψος κτιρίου

Επιφάνεια θερμαινόμενων χώρων:323,48 m2

Επιφάνεια κλιματιζόμενων χώρων:323,48 m2

Ωράριο λειτουργίας:
8ώρες ανά ημέρα – 5ημέρες ανά βδομάδα

Ενεργειακή διαχείριση:
Χειροκίνητος χειρισμός των κλιματιστικών, 
θερμαντικών μονάδων και του φωτισμού.

Θέρμανση / Ψύξη / Αερισμός:
Δίκτυο κεντρικής θέρμανσης στα κτίρια του δημοτικού.
(Κτίρια Ι,ΙΙ) Ανυπαρξία κεντρικού συστήματος 
θέρμανσης-ψύξης στο κτίριο Νηπιαγωγείου. (Κτίριο 
ΙΙΙ) Η ψύξη και η θέρμανση γίνεται με μονάδες 
κλιματισμού και φορητών θερμαντικών μονάδων. 
Δεν υπάρχουν μονάδες μηχανικού αερισμού σε 
κανέναν χώρο. 

Φωτισμός:
Φωτιστικά σώματα με 4 λαμπτήρες φθορισμού 
Φωτιστικά σώματα με 2 λαμπτήρες φθορισμού 
Φωτιστικά σώματα με  λαμπτήρα συμπαγούς 
φθορισμού

Ζεστό Νερό Χρήσης:
Δεν υπάρχει πρόβλεψη

3.2.Χαρακτηριστικά του κτιρίου

 Υψη κτιρίου:Το μέγιστο ύψος του παλαιού  κτιρίου είναι 6μ. Τα υπόλοιπα κτίρια έχουν σαν μέγιστο
ύψος τα 4μ. 

 Τοιχοποιία:Εξωτερική  τοιχοποιία συνολικού πάχους 50cmλιθοδομής για το παλιό κτίριο (Κτίριο Ι)
και  38cm για  τα  υπόλοιπα  κτίρια,  επιχρισμένη  έσω  και  έξω  με  ασβεστοτσιμεντοκονίαμα,  με
ανεπαρκή θερμομονωτική προστασία σύμφωνα με τον Κανονισμό Θερμομόνωσης Κτιρίων (Κ.Θ.Κ.).

Ο συντελεστής θερμοπερατότητας, Uvalue, των εξωτερικών τοίχων υπολογίστηκε σε U=2,4W/m2*K.

 Στέγη:Τετράριχτη στέγη ξύλινου σκελετού επιστεγασμένη με κεραμίδια ρωμαϊκού τύπου πάνω σε
πλάκα  οπλισμένου  σκυροδέματοςγια  το  παλαιίο  κτίριο  και  εμφανή δώματα  για  τα  υπόλοιπα.  Ο
συντελεστής θερμοπερατότητας, Uvalue, εκτιμάται σε U=4,25W/m2*K. 

 Δάπεδα:επί  μπαζωμένου υπερυψωμένου εδάφους και  ξύλινο  πάτωμα με  δοκίδες για  το  παλαιίο
κτίριο. Ο συντελεστής θερμοπερατότητας, Uvalue, εκτιμάται σε U=3,1 W/m2*K.

 Παράθυρα:Μεταλλικά κουφώματα με μονό υαλοπίνακα  U=3,3 W/m2*K.

 Εξωτερικές θύρες:ΜεταλλικέςU=3,3 W/m2*K.
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3.3.Η/Μ εγκαταστάσεις

Θέρμανση / Ψύξη / Αερισμός/ΖΝΧ

Οι  αίθουσες  του  Δημοτικού  Σχολείου(Κτίριο  Ι,ΙΙ)  εξυπηρετούνται  από  δίκτυο  κεντρικού  συστήματος
θέρμανσης  που  τροφοδοτείται  από  λέβητα  και  καυστήρα  πετρελαίου.  Η  ψύξη  γίνεται  μέσω  επιτοίχιων
μονάδων κλιματισμού.(air condition).

Το κτίριο του Νηπιαγωγείου δεν διαθέτει κεντρικό σύστημα θέρμανσης-ψύξης. Η ψύξη και η θέρμανση εκεί
γίνεται με κλιματιστικές μονάδες.Δεν υπάρχουν μονάδες μηχανικού αερισμού σε κανέναν χώρο.

Η συνολική διείσδυση του αέρα στους θερμαινόμενους χώρους (Κτίρια Ι,ΙΙ,ΙΙΙ) υπολογίστηκε ίση με 450m3/h.
(Απαιτούμενος νωπός 33,75 m3/h/m2 σύμφωνα με τεχνικές οδηγίεςΤ.Ο.Τ.Ε.Ε. 20701-1/2017)

Φωτισμός / Εξοπλισμός

Στο σχολείο είναι εγκατεστημένα φωτιστικά σώματα τέσσερα βασικών τύπων : 

Ο πρώτος τύπος διαθέτει / αποτελείται από φωτιστικά σώματα με 1 λαμπτήρα φθορισμού ισχύος 36W και
ηλεκτρομαγνητικό ballast, συνολικής ισχύος φωτιστικού σώματος 43,2W, αναρτημένα από την οροφή . Κατά
την ενεργειακή επιθεώρηση μετρήθηκαν 28 τέτοια φωτιστικά σώματα. 

Ο δεύτερος τύπος διαθέτει / αποτελείται από φωτιστικά σώματα με 2 λαμπτήρες φθορισμού ισχύος 72W και
ηλεκτρομαγνητικό ballast, συνολικής ισχύος φωτιστικού σώματος 86,4W, προσαρτημένα στην οροφή.Κατά
την ενεργειακή επιθεώρηση μετρήθηκαν 10 τέτοια φωτιστικά σώματα. 

Ο τρίτος τύπος διαθέτει / αποτελείται από φωτιστικά σώματα με  λαμπτήρα συμπαγούς φθορισμού ισχύος
23W αναρτημένα επί τοίχου και οροφής.Κατά την ενεργειακή επιθεώρηση μετρήθηκαν 4 τέτοια φωτιστικά
σώματα. 

Ο τέταρτος τύπος διαθέτει / αποτελείται από φωτιστικά σώματα με  λαμπτήρα πυρακτώσεως ισχύος 50W
αναρτημένα επί οροφής και τοίχου. Κατά την ενεργειακή επιθεώρηση μετρήθηκαν 6 τέτοια φωτιστικά σώματα.

Ο έλεγχος των φωτιστικών γίνεται χειροκίνητα με έναν έως δύο διακόπτες ανά χώρο. Η κάλυψη με φυσικό
φωτισμό, λόγω των εκτεταμένων ανοιγμάτων σε όλους τους χώρους είναι 100%. 

Ενεργειακή Διαχείριση

Οι  χειρισμοί  του  συστήματος  θέρμανσης  γίνονται  χειροκίνητα.  Ο  χειρισμός  του  φωτισμού  είναι  επίσης
αποκλειστικά χειροκίνητος.
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4. Υφιστάμενη ενεργειακή κατάσταση του κτιρίου – Αποτελέσματα 
ενεργειακής επιθεώρησης (Κτίρια Ι,ΙΙ,ΙΙΙ)

Κτίριο Ι

Στην ενότητα αυτή παρουσιάζονται συνοπτικά τα αποτελέσματα της ενεργειακής επιθεώρησης:

Εικόνα 2: Βαθμολόγηση ενεργειακής απόδοσης.

Εικόνα 3: Κατανάλωση πρωτογενούς ενέργειας ανά τελική χρήση.
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Εικόνα 4: Ενεργειακές απαιτήσεις, ενεργειακή κατανάλωση, κατανάλωση καυσίμων και εκπομπές CO2.
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Εικόνα 5: Ενεργειακές απαιτήσεις, κατανάλωση πρωτογενούς ενέργειας και κατανάλωση καυσίμων.
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Κτιριο ΙΙ

Εικόνα 6: Βαθμολόγηση ενεργειακής απόδοσης.

Εικόνα 7: Κατανάλωση πρωτογενούς ενέργειας ανά τελική χρήση

Εικόνα 8: Ενεργειακές απαιτήσεις, ενεργειακή κατανάλωση, κατανάλωση καυσίμων και εκπομπές CO2.
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Εικόνα 9: Ενεργειακές απαιτήσεις, κατανάλωση πρωτογενούς ενέργειας και κατανάλωση καυσίμων
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Κτίριο ΙΙΙ

Εικόνα 10: Βαθμολόγηση ενεργειακής απόδοσης

Εικόνα 11: Κατανάλωση πρωτογενούς ενέργειας ανά τελική χρήση

Εικόνα 12: Ενεργειακές απαιτήσεις, ενεργειακή κατανάλωση, κατανάλωση καυσίμων και εκπομπές CO2
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Εικόνα 13: Ενεργειακές απαιτήσεις, κατανάλωση πρωτογενούς ενέργειας και κατανάλωση καυσίμων
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5. Πρόταση βελτίωσης της ενεργειακής απόδοσης

Προτείνεται συνδυασμός τριών παρεμβάσεων στις Η/Μ εγκαταστάσεις του κτιρίου για την ενεργειακή 
αναβάθμιση του. Οι παρεμβάσεις είναι οι κάτωθι : 

Παρέμβαση 1 : Εγκατάσταση συστήματος κλιματισμού (θέρμανση – ψύξη) με αυτόνομες
μονάδες απευθείας εκτόνωσης υψηλής ενεργειακής απόδοσης.

Υφιστάμενη κατάσταση και προτεινόμενη παρέμβαση

Ο χώρος δεν διαθέτει σύστημα θέρμανσης – ψύξης. Το κτίριο εμφανίζει πολύ αυξημένες ανάγκες θέρμανσης
τους χειμερινούς μήνες και ψύξης κατά τους καλοκαιρινούς, δεδομένης και της χρήσης του. Επιπρόσθετα, η
ανυπαρξία σύγχρονου εξοπλισμού αυτοματισμών και εξοικονόμησης ενέργειας οδηγεί σε μεγάλες ενεργειακές
καταναλώσεις.

Προτείνεται η τοποθέτηση αντλιών χαμηλών θερμοκρασιών για τη θέρμανση και την ψύξη, η τοποθέτηση των
απαραίτητων σωληνώσεων και εγκαταστάσεων για τη λειτουργία  τερματικών μονάδων τύπου fancoils.

Ενδεικτικά τεχνικά χαρακτηριστικά αντλιών θερμότητας:  

Προτείνεται η τοποθέτηση αντλίας θερμότητας χαμηλών θερμοκρασιών για εξωτερική εγκατάσταση για την
παραγωγή  ζεστού  νερού υψηλών  θερμοκρασιών  έως  και  40  °C  για  κεντρική  θέρμανση  και  ζεστά νερά
χρήσης  με  scroll  συμπιεστέςκαιψυκτικόμέσο R407C,  ανεμιστήρεςαξονικήςροής,
ανοξείδωτοπλακοειδήεναλλάκτηκαι θερμοστατική βαλβίδα εκτόνωσης. 

Οι  πλευρικές  επιφάνειες  προτείνεται  να  είναι  κατασκευασμένες  από  υλικά  που  θα  εξασφαλίσουν  την
μακροχρόναι λειτουργία της και την έυκολη συντήσρηση αυτής.  

Ως ελάχιστο όριο λειτουργίας στην θέρμανση προτείνεται : από - 10°C έως  + 30°C εξωτερικήςθερμοκρασίας.

Κατασκευαστικά στοιχεία

Κατασκευή 

Η προβλεπόμενη αντλία θερμότητας προτείνεται να εξασφαλίζει ειδική κατασκευή για εξωτερική εγκατάσταση
με πλαίσιο στήριξης κατασκευασμένο απόκατάλληλα υλικά . Αντίστοιχα θα πρέπει να διαθέτει κατάλληλα
υλικά και για τουπόλοιποπλαίσιο (σκελετός). 

Το  τμήμα  των  ανεμιστήρων  προτείνεται  να  είναι  ξεχωριστό  από  το  τμήμα  των  συμπιεστών  και  να
προβλέπεται εξαερισμός του τμήματος των συμπιεστών.

Η λεκάνη συγκέντρωσης και απομάκρυνσης συμπυκνωμάτων θα πρέπει να είναι κατάλληλα μονωμένη και να
διαθέτει κατάλληλο σύστημα θέρμανσης.

Ψυκτικό κύκλωμα 

Τα κύρια μέρη του ψυκτικού κυκλώματος θα πρέπει κατ’ ελάχιστο να είναι: 

-       Δύο ξεχωριστά και ανεξάρτητα κυκλώματα με τους συμπιεστές να δουλεύουν σεσ ειρά σε κάθε κύκλωμα

-       Ψυκτικό μέσο R407C 

-       Μηχανικήθερμοστατικήβαλβίδα
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-       Φίλτροαφύγρανσης. 

-       Βαλβίδαασφαλείαςυψηλήςπίεσης. 

-       Βαλβίδαασφαλείαςχαμηλήςπίεσης. 

-       Πρεσσοστάτεςυψηλήςκαι χαμηλής πίεσης 

-       Διακόπτεςασφαλείαςυψηλήςπίεσης

-       Συλλέκτεςυγρού

-       Τετράοδηβάνααντιστροφήςτουψυκτικούκύκλου. 

-       Πλακοειδήςεναλλάκτης

Συμπιεστές 

Οι  μονάδες  προτείνεται  να  διαθέτουν  κατάλληλους  συμπιεστές  μεανάλογα  χαρακτηριστικά
(ηλεκτροκινητήρες, θερμαντικήαντίστασηλαδιών,προστασίαέναντιυπερθέρμανσης).  

Εναλλάκτης θερμότητας φρέον-νερού 

O εναλλάκτης  θερμότητας  προτείνεται  να  είναι  κατασκευασμένος  από  ανοξείδωτο  χάλυβα,  να  είναι
τοποθετημένος σε κατάλληλο κάλυμμα, να προστατεύεται από την δημιουργία πάγου στο εσωτερικό του όταν
η μονάδα είναι εκτός λειτουργίας. Κατά την λειτουργία της μονάδας η αντιπαγωτική προστασία θα πρέπει να
εξασφαλίζεται από κατάλληλο σύστημα.

Εναλλάκτης ψυκτικού μέσου-αέρα 

Ο εναλλάκτης θα πρέπει να είναι  κατασκευασμένος από κατάλληλο υλικόκαι διαστασιολογημένος ώστε να
εξασφαλίζεται η επαρκής συναλλαγή θερμότητας.

Πίνακας ηλεκτρικής τροφοδοσίας και ελέγχου 

Ο πίνακας των μονάδων θα πρέπει να είναι πλήρης, να διαθέτει κατάλληλες  ασφάλειες και ρελέ για τους
συμπιεστές και τους ανεμιστήρες, μετασχηματιστή για το βοηθητικό κύκλωμα, ακροδέκτες για τη σήμανση
συναγερμών,  ακροδέκτες  για  χειρισμό  ON/OFF  από  απόσταση,  ηλεκτρονικό  σύστημα  ελέγχου,
κατασκευασμένος  σύμφωνα  με  τους  κανονισμούς  EN  60204-1/ΙEC  204-1.  Επιπρόσθετα  θα  πρέπει  να
προστατεύεται από κατάλληλη πόρτα στεγανού τύπου, να διαθέτει γενικό διακόπτη διακοπής της ηλεκτρικής
παροχής με μηχανική μανδάλωση και είναι κατάλληλος για εξωτερική τοποθέτηση.

Τμήμα ανεμιστήρων 

Οι  αξονικοί  ανεμιστήρες  θα  πρέπει  να  διαθέτουνδείκτη  προστασίας IP54,  κατάλληλαμεταλλικάπτερύγια,
κατάλληλοπερίβλημα μεσχάραπροστασίας.  

Το  τμήμα  των  ανεμιστήρων  θα  πρέπει   να  εξασφαλίζει  ανεξάρτητη  ροή  αέρα  σε  κάθε  ψυκτικό
κύκλωμακαιανεξάρτητη λειτουργία ώστε να κλείνει όταν το ψυκτικό κύκλωμα είναι κλειστό. 

Πιστοποιήσεις 

Η μονάδα θα πρέπει να είναι συμβατή με τις ευρωπαϊκές πιστοποιήσεις και οδηγίες. 

Ενδεικτικά αναφέρονται: 
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 Ευρωπαϊκήοδηγία 2006/42/EC γιαΜηχανολογικόεξοπλισμό

 Ευρωπαϊκήοδηγία 2006/95/EC γιαΧαμηλήτάση

 ΕυρωπαϊκήοδηγίαΗλεκτρομαγνητικήςσυμβατότητας EMC 89/336/EEC + 2004/108/EC 

 Πιστοποίηση Eurovent σύμφωναμετοπρόγραμμα LCP/A/P/R

Ενδεικτικά τεχνικά χαρακτηριστικά fancoil:

Οι τερματικές μονάδες νερού-αέρα, τύπου fancoil θα πρέπει να εξασφαλίζουν την πλέον αθόρυβη λειτουργία.
Οι μονάδες που θα τοποθετηθούν στους κλιματιζόμενους χώρους και θα επεξεργάζονται τον κλιματιζόμενο
αέρα, τροφοδοτούμενες με ψυχρό ή ζεστό νερό, θα έχουν τα ακόλουθα χαρακτηριστικά :

 Οι τερματικές μονάδες θα πρέπει να είναι ευέλικτες στην τοποθέτησή τους σε μονάδες με περίβλημα
για εμφανή τοποθέτηση στο δάπεδο.

 Οι μονάδες θα έχουν αθόρυβο ανεμιστήρα εφαπτομενικής ροής (τύπου tangential) για τα μικρότερα
μεγέθη,  και  φυγοκεντρικού  τύπου για  τα  μεγαλύτερα  μεγέθη,  εξασφαλίζοντας  έτσι  τη  άνεση  των
χώρων σε συνδυασμό με την αθόρυβη λειτουργία τους.

 Ο κινητήρας θα πρέπει να είναι πολλαπλών ταχυτήτων, απ' ευθείας συζευγμένος στην πτερωτή του
ανεμιστήρα. Ο κινητήρας θα είναι αυτολιπαινόμενος και δεν θα απαιτείται καμία συντήρηση σε όλη
την διάρκεια ζωής του.

 Ο  εναλλάκτης  νερού  -  αέρα  θα  πρέπει  να  είναι  υψηλής  απόδοσης  με  σωλήνες  χάλκινους  και
πτερύγια αλουμινίου μηχανικά εκτονωμένα.

 Η σχεδίαση των fancoil θα πρέπει να επιτρέπει την εύκολη εγκατάστασή τους σε δάπεδο   χωρίς να
απαιτείται επιπλέον βοηθητικό λεκανάκι αποχέτευσης.

 Θα  πρέπει  να  εξασφαλίζουν  την  αντιστρεψιμότητα:  Εάν  η  μονάδα  δεν  είναι  σύμφωνη  με  τις
απαιτήσεις σύνδεσης της εγκατάστασης (δεξιά ή αριστερά), το στοιχείο νερού και ο πίνακας ελέγχου
μπορούν να μετακινηθούν από τα αριστερά στα δεξιά, και αντιστρόφως, στον χώρο όπου θα γίνει η
εγκατάσταση.

Εξασφάλιση ποιότητας

Ενδεικτικά αναφέρονται:

 Η απόδοση του μηχανήματος και τα τεχνικά χαρακτηριστικά θα έχουν μετρηθεί και πιστοποιηθεί κατά
Eurovent.

 Η κατασκευή του μηχανήματος θα συμφωνεί με τους ευρωπαϊκούς κανονισμούς κατά  CE, ήτοι τις
οδηγίες που ισχύουν για την ασφάλεια του μηχανολογικού εξοπλισμού, την οδηγία χαμηλής τάσης
και ηλεκτρομαγνητικής συμβατότητας.

 Η  μονάδα  θα  έχει  σχεδιαστεί  και  κατασκευαστεί  και  ελέγχεται  σε  εργοστάσιο  παραγωγής  με
πιστοποίηση ποιότητας κατά ISO 9001.

 Οι τερματικές μονάδες νερού θα συνοδεύονται από υψηλής ακρίβειας ηλεκτρονικό χειριστήριο με τις
ακόλουθες λειτουργίες :
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 Λειτουργία ON/OFF

 Χειροκίνητη επιλογή πολλαπλών ταχυτήτων

 Αυτόματη επιλογή ταχυτήτων

 Θερμοστάτη χώρου

 Χειροκίνητη ή αυτόματη εναλλαγή χειμώνα - θέρους

 Προστασία έναντι παγώματος

 Έλεγχος μονάδος μέσω εξωτερικής επαφής (επαφή παραθύρου κλπ)

 Ενδεικτικές λυχνίες λειτουργίας ψύξης θέρμανσης

Κατασκευή σύμφωνα με τις η οποία περιλαμβάνει προμήθεια, προσκόμιση υλικών και μικροϋλικών
και την εργασία τοποθέτησης, σύνδεσης, ελέγχων, δοκιμών, ρυθμίσεων και πλήρους εγκατάστασης,
για την ομαλή και αυτόματη λειτουργία.

Παρέμβαση 2 : Αντικατάσταση λαμπτήρων με ενεργειακά αποδοτικότερους

Υφιστάμενη κατάσταση και προτεινόμενη παρέμβαση

Τα υφιστάμενα φωτιστικά σώματα/λαμπτήρες είναι πεπαλαιωμένα, συμβατικής τεχνολογίας, με αποτέλεσμα
την υψηλή κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας και το μη ικανοποιητικό επίπεδο φωτισμού των χώρων. Τα
φωτιστικά  σώματα  που  χρησιμοποιούνται  στο  κτίριο  διαθέτουν  συστήματα  έναυσης  με  υψηλή
ιδιοκατανάλωση. 

Επιπρόσθετα ως φωτιστικά σώματα, έχουν χειρότερη φωτιστική απόδοση δηλαδή φωτεινή ροή ως προς την
καταναλισκόμενη ισχύ, σε σχέση με άλλα φωτιστικά σώματα που έχουν καλύτερης ποιότητας ανακλαστήρες
και διαχυτές (καλύμματα). 

Για  τον  λόγο  αυτό  τα  φωτιστικά  σώματα  προτείνεται  να  αντικατασταθούν  με  νέα  φωτιστικά  σώματα
καλύτερης απόδοσης, και ως εκ τούτου λιγότερα, όπως προβλέπεται στην συνέχεια : 

Βασικός  στόχος  των  επεμβάσεων  εξοικονόμησης  ενέργειας  στις  εγκαταστάσεις  του  φωτισμού  είναι  η
αποτελεσματική μείωση της κατανάλωσης ενέργειας χωρίς επιπτώσεις στην ποιότητα του φωτισμού και την
οπτική άνεση των χρηστών των κτιρίων. Οι ηλεκτρικοί λαμπτήρες λόγω της ανάγκης φωτισμού των χώρων
αρκετές ώρες την ημέρα καταναλίσκουν σημαντικά ποσά ηλεκτρικής ενέργειας.  

Προβλέπεται  η  αντικατάσταση  των  φωτιστικών  σωμάτων  με  νέα  φωτιστικά  σώματα  υψηλής  απόδοσης
τεχνολογίας LED. Θα αντικατασταθούν 28 φωτιστικά σώματα στον όροφο και στο ισόγειο. 

Πλεονεκτήματα φωτιστικών τεχνολογίας LED:  

 Σημαντική εξοικονόμηση ενέργειας. 

 Έχουν σημαντικά μεγαλύτερη διάρκεια ζωής από τα συμβατικά φωτιστικά σώματα. 

 Μηδενική συντήρηση. 
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 Ομοιόμορφος φωτισμός.  

 Εφαρμογές σε χώρους που ψύχονται. Ελάχιστη εκπεμπόμενη θερμότητα.  

 Υψηλό CRI (color rendering index). Σωστή και ζωντανή αναπαραγωγή των χρωμάτων.  

 Δεν έλκουν έντομα και σκόνη.  

 Ανθεκτικοί σε κραδασμούς, περιπτώσεις ζημιών, δονήσεις και κρούσεις 

 Η συνολική μείωση της κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας για φωτισμό ανέρχεται σε περίπου 90%.  

Συνολικά θα χρησιμοποιηθούν φωτιστικά σώματα 147 νέα φωτιστικά, 7 διαφορετικών τύπων, με βάση την
ισχύ τους. Τα φωτιστικά είναι σχήματος γραμμικού, τετράγωνου και στεγανού, με δυνατότητα τοποθέτησης
επί οροφής ή χωνευτά και επί τοίχου. 

Καταργούνται  συνολικά  16  υφιστάμενα  φωτιστικά,  από  τα  οποία  τα  10  είναι  τύπου  PL  στο  χώρο  της
βιβλιοθήκης, 4 πυρακτώσεως στο λεβητοστάσιο, 1 πυρακτώσεως στην αίθουσα 5 (αποθήκη ισογείου), και 1
φωτιστικό με λαμπτήρα φθορισμού στην αίθουσα 7 του Ά ορόφου.

Θα χρησιμοποιηθούν φωτιστικά τύπου LED διαφόρων τύπων και ισχύος λόγω των διαφορετικών χρήσεων
ανά χώρο. Συγκεκριμένα:

Βιβλιοθήκη

Προτείνεται  φωτιστικό  σώµα  LED ενδεικτικής  ισχύος  21W οροφής.  Θα είναι  τετράγωνου τύπου οροφής
χωνευτό (recessed).

Αίθουσες διδασκαλίας

Προτείνονται φωτιστικά σώµατα LED ενδεικτικής ισχύος 15W, 21W και 29W, γραμμικού τύπου οροφής, με
ανάρτηση εξωτερικής επιφάνειας (mounted).

Γραφεία

Προτείνονται φωτιστικά σώματα LED ενδεικτικής ισχύος 

• 15W, γραμμικού τύπου οροφής, με ανάρτηση εξωτερικής επιφάνειας (mounted)

• 42W γραμμικού τύπου οροφής, με ανάρτηση εξωτερικής επιφάνειας (mounted)

• 42W τετράγωνου τύπου οροφής χωνευτά (recessed)

• 48W γραμμικού τύπου οροφής, με ανάρτηση εξωτερικής επιφάνειας (mounted)

Αποθήκες/Λεβητοστάσιο/Διάδρομοι
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Προτείνεται  φωτιστικό  σώµα  LED  ενδεικτικής  ισχύος  15W  οροφής,  τοίχου.  Θα  είναι  γραμμικού  τύπου
(παραλληλόγραμμο) με ανάρτηση εξωτερικής επιφάνειας (mounted).

W.C

Προτείνεται  φωτιστικό  σώµα  LED  ενδεικτικής  ισχύος  8W  μοντέρνου  σχεδιασμού  σχήματος  οβάλ  ή
κυλινδρικό, με ανάρτηση εξωτερικής επιφάνειας (mounted) .

Γυμναστήριο

Προτείνεται  φωτιστικό  σώμα  LED  ενδεικτικής  ισχύος  75W  οροφής,  τοίχου.  Θα  είναι  τετράγωνο,  ή
παραλληλόγραμμο ή τύπου προβολέα, με ανάρτηση εξωτερικής επιφάνειας (mounted).

Ανιχνευτές  

Για την επίτευξη μεγαλύτερης εξοικονόμησης, θα χρησιμοποιηθούν ανιχνευτές δύο τύπων: 

Ανιχνευτής φυσικού φωτισμού οροφής:  γίνεται  χρήση ενός ανιχνευτή ανά φωτιστικό σώμα. Συνολικά θα
χρησιμοποιηθούν 7 αισθητήρες αυτού του τύπου. 

Ανιχνευτής παρουσίας και κίνησης οροφής ή τοίχου: γίνεται χρήση ενός ανιχνευτή ανά ένα ή περισσότερα
φωτιστικά σώματα. Συγκεκριμένα, Συνολικά θα χρησιμοποιηθούν 2 αισθητήρες αυτού του τύπου. Ενδεικτικά
Τεχνικά Χαρακτηριστικά:  

 LED chip υψηλής απόδοσης τελευταίας γενιάς.

 Προβολείς LED συμμετρικής ή ασύμμετρης δέσμης με κατάλληλους φακούς ανάλογα τη χρήση για
οριζόντιο φωτισμό ή φωτισμό τηλεοπτικής κάλυψης. 

 Θερμοκρασία χρώματος 4000Κ.

 Θα είναι τεχνολογίας Flicker-free.

 Διάρκεια Ζωής:  50.000 ώρες µε απόδοση >80% της αρχικής  φωτεινής ροής L80B10. Θα δίδεται
εγγύηση καλής λειτουργίας τουλάχιστον 5 ετών. 

 Συνδεσµολογία για λειτουργία σε 230V-50 / 60Hz µε dimmer με σήμα ελέγχου 1-10VDC driver για
έλεγχο με αισθητήρα.

 Εκκινητής  ηλεκτρονικός  µε  συντελεστή  ισχύος  >0.95  σε  πλήρη  στάθμη  φωτισμού  και  δείκτη
ενεργειακής απόδοσης τουλάχιστον Α3.
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 Θα φέρει σήµανση CE και θα συµµορφώνεται µε την οδηγία RoΗs και ENEC (κατ'ελάχιστον το led
chipset). Θα διατίθενται φωτοτεχνικά δεδοµένα και ο κατασκευαστής θα είναι πιστοποιηµένος κατά
ISO9001 και 14001.

Ήτοι φωτιστικά πλήρη µε εργασία πλήρους εγκατάστασης, συμπεριλαμβανομένης της χρήσης κάθε μέσου
ανύψωσης για την διενέργεια των απαιτούμενων εργασιών.  Περιλαμβάνεται  και το πιθανόν απαιτούμενο
καλώδιο σύνδεσης.

Η οριστική μελέτη  θα γίνει με βάση το EN 12193:2007 Light and lighting. Sports lighting

Παρέμβαση 3 : Αντικατάσταση Κουφωματών με ενεργειακά αποδοτικότερα

Το κτίριο  διαθέτει  ανοιγόμενα  κουφώματα μονού υαλοπίνακα,  κατασκευασμένα από πλαίσιο  αλουμινίου
χωρίς θερμοδιακοπή, τα οποία επιβαρύνουν ιδιαίτερα την ενεργειακή συμπεριφορά του του. Τα υφιστάμενα
κουφώματα αλουμινίου με μονό υαλοστάσιο κρίνονται ως ανεπαρκή καθώς από την κατηγοριοποίηση των
ανοιγμάτων λαμβάνεται βαθμός θερμοπερατότητας (U value) σύμφωνα με τους πίνακες της Τ.Ο.Τ.Ε.Ε 20701-
1 : Uf = 7,00 W/m2 0C, Ug = 3,30 W/m2 0C.

Προτείνεται η αντικατάσταση τους με αντίστοιχα κουφώματα διπλού ενεργειακό υαλοπίνακα, πλαισίου PVC.
Όλα τα κουφώματα θα είναι χρώματος  λευκού, από συνθετικό πενταθαλαμικό προφίλ (PVC), η κάσα θα
είναι 72-76mm, θα έχουν περιμετρικά λάστιχα και οι υαλοπίνακες θα είναι ενεργειακοί τεσσάρων εποχών.

Ενδεικτικά τεχνικά χαρακτηριστικά:

 Πλήθος θαλάμων: 5 θάλαμοι 

 Κατασκευαστικό πάχος κάσας: 72-76mm 

 Κατασκευαστικό πάχος φύλλου: 80-85 mm

 Διπλός Υαλοπίνακας με ενεργειακή επίστρωση.

 Συντελεστής θερμοπερατότητας υαλοπίνακα: Uf=1,3 W/(m2*K) 

 Υαλοπίνακας 4mm – 15,5mm – 4mm Low-e με αέριο Argon

 Θερμομόνωση προφίλ Uf = 1,1-1,3 W/(m2 K)

 Θερμομόνωση υαλοπίνακα Ug =1,0-1,1 W/(m2 K)

 Θερμομόνωση κουφώματος Uw= 1,2-1,3 W/(m2 K)

(Ο συντελεστής έχει υπολογιστεί για μονόφυλλο 1m x 2,1m)

 Ηχομόνωση έως 46 dB 

 Ανεμοπερατότητα (EN12211): Κλάση C2

 Αντιδιαρρηκτική προστασία: Κατηγορία 2

 PVCΘερμοδιακοπή μαρμαροποδιάς στο κάτω μέρος της κάσας κατάλληλο για τον τύπο πλαισίου
που θα χρησιμοποιηθεί με κατάλληλη προσαρμογή της μαρμαροποδιάς. 
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Η  τιμή  περιλαμβάνει  αποξήλωση,  μεταφορά  και  απόρριψη  σε  κατάλληλους  χώρους  ανακύκλωσης  των
παλαιών  κουφωμάτων,  εργασίες  αποκατάστασης  επιχρίσματός,  αποκατάστασης  και  μετατροπής  των
μαρμαροποδιών, τοποθέτησης των καινούργιων κουφαμάτων με την κατάλληλη στεγάνωση και στερέωση
τους. 

Παρέμβαση 4 : Εξωτερική Θερμομόνωση Τοιχοποιίας 

Προβλέπεται  η  εφαρμογή  συστήματος  εξωτερικής  θερμομόνωσης  συνολικού  πάχους  7  cm με  σκοπό  τη
μείωση  των  θερμικών  απωλειών  και  των ψυκτικών  φορτίων,  τη  βελτίωση τωνσυνθηκών άνεσης  και  την
βελτίωση της εξωτερικής εμφάνισης του κτιρίου. Η εφαρμογήθερμομόνωσης στην εξωτερική τοιχοποιία αφορά
σε επιφάνεια 380,18 m.
Η ενεργειακή κατάσταση μετρήθηκε:
Πριν τις παρεμβάσεις:U = 2,40 W/m2K (βάσει της ενεργειακής επιθεώρησης)
Μετά τις παρεμβάσεις:U = 0,45 W/m2K
Η παρέμβαση θα οδηγήσει σε μείωση του συντελεστή U κατά 80%.

Περιγραφή Εργασιών Εξωτερικής Θερμομόνωσης

Η εφαρμογή του συστήματος της εξωτερικής θερμομόνωσης πριλαμβάνει :

Διαμόρφωση του υποστρώματος, που πρέπει να είναι καθαρό, σχετικά ομαλό και ικανό να φέρει φορτία. Σε
περίπτωση που αμφισβητείται η φέρουσα ικανότητα θα απαιτηθεί μηχανική στερέωση, ενώ θα πρέπει να
ελεγχθεί και η επιπεδότητα των υποστρωμάτων.

 Εφαρμογή συγκολλητικού κονιάματος ανόργανης βάσης

 Τοποθέτηση μονωτικών πλακών διογκωμένης πολυστερίνης πάχους 5 cm. Οιπλάκες τοποθετούνται
«σταυρωτά»,  φροντίζοντας  να  μην  μένουν  ανοικτοί  αρμοί  ή  μεγάλεςανεπιπεδότητες.  Το  συγκολλητικό
κονίαμα τοποθετείται επάνω στις πλάκες, συνήθωςπεριμετρικά και σημειακά στο κέντρο της πλάκας, ώστε να
μπορεί  να  απορροφήσειανωμαλίες  του  υποστρώματος.  Ιδιαίτερη  προσοχή  απαιτείται  στους  χρόνους
εργασιμότητας  των μιγμάτων, ώστε να διασφαλίζεται η άριστη πρόσφυση των πλακών. Τυχόν κενά καιαρμοί
πρέπει να γεμίζονται είτε με κομμάτια του μονωτικού είτε με ειδικό μη αναφλέξιμοαφρό πολυουρεθάνης.

 Μηχανική στερέωση μονωτικών πλακών.  Στα συστήματα με διογκωμένη πολυστερίνη,εξαιτίας του
ιδιαίτερα  χαμηλού  βάρους  του  συστήματος,  η  συγκολλητική  ικανότητα  της  κόλλας  είναι  επαρκής.  Εάν
απαιτείται,  από  την  κατάσταση  του  υποστρώματος,  μπορούν  ναχρησιμοποιηθούν  κατά  μέσο  όρο  4-6
βύσματα/ m2 επιφάνειας ανάλογα με το υπόστρωμα και το ύψος του κτιρίου.

 Ενδιάμεση  στρώση  και  τοποθέτηση  πλέγματος  ενίσχυσης.  Ο  ενδιάμεσος  οργανικόςελαστομερής
ενισχυτικός σοβάς μπορεί να εφαρμοστεί είτε με μηχανές ψεκασμού είτε μεειδικές σπάτουλες. Οι οργανικοί
σοβάδες  επιταχύνουν το  στέγνωμα του υλικού και  τηδημιουργία  υδατοστεγούς επιφάνειας,  γεγονός που
μπορεί  να  φανεί  ιδιαίτερα χρήσιμο σεσυνθήκες χαμηλής θερμοκρασίας και  υψηλής υγρασίας  ή  βροχής.
Αμέσως μετά τηνεφαρμογή του σοβά, το υαλόπλεγμα εμβαπτίζεται στον υγρό ακόμα σοβά, έτσι ώστε να

καλυφθεί πλήρως. Οι στρώσεις του υαλοπλέγματος πρέπει να επικαλύπτονται στις πλευρέςκαι στις άκρες
ώστε να διασφαλίζεται η κατανομή των τάσεων των θερμομονωτικώνπλακών και η συνέχεια της θωράκισης
του συστήματος.

 Τελική στρώση. Η τελική στρώση προτείνεται να είναι οργανικής βάσης. Τα οργανικάεπιχρίσματα
είναι έτοιμες πάστες σε δοχεία και μπορούν να τοποθετηθούν με μηχανήψεκασμού ή με σπάτουλες. Είναι
έτοιμα στην επιθυμητή απόχρωση και προσφέρουν τηνμέγιστη αντίσταση στις συνθήκες του περιβάλλοντος
καθώς και ιδιαίτερα αυξημένηελαστικότητα. Εξαιτίας της σύνθεσης τους δεν δίνουν μεγάλο πάχος στρώσης,
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ενώαναλογική με το μέγεθος κόκκου των αδρανών που περιέχουν είναι η ικανότητα να«γεμίζουν» ανωμαλίες
του υποστρώματος.Η σωστή εφαρμογή της θερμομόνωσης περιμετρικά των ανοιγμάτων του κτιρίου ή των
ακμών(εξωτερικών ή εσωτερικών γωνιών) του κτιρίου, θα επιτευχθεί με την τοποθέτηση γωνιοκράνωναπό
προφίλ διογκωμένης πολυστερίνης.

Όλες οι εργασίες θα γίνουν από εξειδικευμένο προσωπικό και σύμφωνα με τις προδιαγραφές των υλικών και 
τις οδηγίες του προμηθευτή για το κάθε υλικό. Μετά το πέραςτων εργασιών, η κατασκευή επανελέγχεται από 
την Υπηρεσία ή/και τον Ανάδοχο.Οποιαδήποτε κακοτεχνία διαπιστωθεί επιδιορθώνεται από τον Ανάδοχο 
χωρίςσυμπληρωματική αμοιβή.

Τα υλικά και το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης πρέπει να συνοδεύονται από πιστοποιητικά CE.

Παρέμβαση 5 : Θερμοϋγρομόνωση δώματος

Το  δώμα  του  κτιρίου,  είναι  αμόνωτο.  Το  αποτέλεσμα  της  έλλειψης  μόνωσης  είναι  η  μεγάλη  απώλεια
θερμότητας από το περίγραμμα του κτιρίου (η οποία έχει κατασκευαστεί χωρίς μόνωση) αλλά και η έντονη
υποβάθμιση των συνθηκών άνεσης κατά τους θερινούς μήνες.

Για την καλύτερη θερμική θωράκιση των κτιρίων, προτείνεται η τοποθέτηση συστήματος θερμουγρομόνωσης
με τη χρήση διογκωμένης πολυστερίνης και συστήματος συγκράτησης. 

Η θερμοϋγρομόνωση με τελική επιφάνεια κατασκευαζόμενη από τσιμεντόπλακες, θα υλοποιηθεί με βάση τα
παρακάτω προδιαγραφόμενα βήματα: 

- Η προς μόνωση επιφάνεια, μετά τον πλήρη καθαρισμό της, επαλείφεται με δύο στρώσεις σε σταυροειδή
μορφή με ελαστομερές ασφαλτικό γαλάκτωμα. 

- Ακολουθεί διάστρωση πλακών εξηλασμένης πολυστερόλης πάχους 7 εκ. (ή πάχους σύμφωνα με τη μελέτη). 

- Στη συνέχεια θα διαστρωθεί ελαφρομπετόν ρύσεων ειδικού βάρους 400 kg/m3 ελαχίστου πάχους 4εκ. 

-  Μετά  την  ξήρανση  της  τελικής  στρώσεως  ακολουθεί  διάστρωση  τσιμεντοκονίας  πάχους  2,00  εκ.
(εξομάλυνσης) και λούκια τσιμεντοκονίας (δώματος). 

- Στην πιο πάνω επιφάνεια διαστρώνεται διπλή ασφαλτική μεμβράνη SP. Η πιο πάνω μεμβράνη γυρίζει στα
στηθαία και γενικά στις κατακόρυφες επιφάνειες ανέρχεται κατά 20 έως 30 εκ. στερεούμενη μηχανικά με
ανοξείδωτη  λάμα  (πάχους  1,5  mm),  βίδες  και  βύσματα.  Η  λάμα  σφραγίζεται  με  ελαστομερή  μαστίχη
πολυουρεθανικής βάσης. Το ασφαλτόπανο στις κατακόρυφες επιφάνειες είναι με έγχρωμες ψηφίδες. 

- Η τελική επίστρωση γίνεται με τσιμεντόπλακες δια τσιμεντοκονιάματος των 350 kg τσιμέντου. 

Η εργασία περιλαμβάνει υλικά στον τόπο του έργου και εργασία τελειωμένης κατασκευής, τοποθέτησης και
σε λειτουργία σύμφωνα με τα σχέδια της μελέτης, την τεχνική περιγραφή και τις οδηγίες της επίβλεψης. Η
κεραμοσκεπή  του  κτιρίου,  είναι  αμόνωτη.  Ως  αποτέλεσμα έχει  την  μεγάλη  απώλεια  θερμότητας  από  το
περίγραμμα του κτιρίου (η οποία έχει κατασκευαστεί χωρίς μόνωση) αλλά και την έντονη υποβάθμιση των
συνθηκών άνεσης κατά τους θερινούς μήνες.

Παρέμβαση 6 : Εγκατάσταση Φωτοβολταικής μονάδα παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας

Θα  τοποθετηθεί  πλήρης  φωτοβολταική  μονάδα  παραγωγής  ηλεκτρικής  ενέργειας   ισχυός  10kWp  επί
δώματος, για λειτουργία net - metering, με εργασία και υλικά τοποθέτησης.
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H Φωτοβολταική μονάδα παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας θα αποτελείται από τα παρακάτω: 

1. Φωτοβολταϊκό πλαίσιο 
Φωτοβολταϊκά πλαίσια ονομαστικής ισχύος 10kWp, 
Τέλος τα Φ/Β πλαίσια θα πρέπει να διαθέτουν κατ’ ελάχιστο τις παρακάτω εγγυήσεις:
• 10ετής εγγύηση προϊόντος
• Εγγύηση  ισχύος:  10  έτη  χρήσης  στο  90% της  ονομαστικής  ισχύος,  25  έτηχρήσης  στο  80% της
ονομαστικής ισχύος.

2. Τριφασικός Αντιστροφέας ισχύος 
Ο τριφασικός  αντιστροφέας  που θα τοποθετηθεί  θα διαθέτει  προστασία  (κλάση στεγανότητας)  IP65 για
εξωτερική τοποθέτηση (υπαίθρια εγκατάσταση) με θερμοκρασιακό εύρος λειτουργίας από20οC έως +60οC
και μέγιστο βαθμό απόδοσης μεγαλύτερο από 98%.

3. Βελτιστοποιητές Ισχύος ονομαστικής ισχύος 
Ο βελτιστοποιητής ισχύος (power optimizer) θα διαθέτει προστασία (κλάση στεγανότητας) IP65 για εξωτερική
τοποθέτηση  (υπαίθρια  εγκατάσταση).  O  βελτιστοποιητής  ισχύος  (power  optimizer)  θα  πρέπει  να
συνεργάζεται  πλήρως  με  τον  αντιστροφέα,  συνεπώς  θα  πρέπει  να  είναι  της  ίδιας  εταιρείας  με  τον
αντιστροφέα, και να συνοδεύεται από εγγύηση εργοστασίου για 25 έτη.

4. Σύστημα στήριξης σε δώμα Φ/Β πλαισίων συνολικής ισχύος 10kW

Το σύστημα στήριξης του φωτοβολταϊκού συστήματος ισχύος 10kW σε δώμα, θα αποτελείται από σταθερές
μεταλλικές βάσεις από γαλβανισμένο εν-θερμώ χάλυβα ή από προφίλ κράματος αλουμινίου.

5. Ηλεκτρικός πίνακας συνεχούς ρεύματος DC
O ηλεκτρικός πίνακας DC θα πρέπει να περιλαμβάνει όλα τα απαραίτητα ασφαλιστικά μέσα προστασίας και
απομόνωσης του ΦΒ εξοπλισμού στο δίκτυο συνεχούς ρεύματος

6. Ηλεκτρικός πίνακας εναλλασσόμενου ρεύματος AC
O ηλεκτρικός πίνακας ΑC θα πρέπει να περιλαμβάνει όλα τα απαραίτητα ασφαλιστικά μέσα προστασίας και
απομόνωσης του ΦΒ εξοπλισμού στο δίκτυο εναλλασσόμενου ρεύματος.

7. Εργασία τοποθέτησης Φωτοβολταϊκού Συστήματος ισχύος 10kW
Η  εργασία  τοποθέτησης  του  φωτοβολταϊκού  συστήματος  ισχύος  10kW  στη  στέγη  περιλαμβάνει  και  τα
απαιτούμενα μικρο - υλικά (καλώδια, αγωγός προστασίας καλωδίων, υλικά στερέωσης, κοκ) τα ακόλουθα
στάδια:
• Τοποθέτηση του συστήματος στήριξης των Φ/Β πλαισίων
• Τοποθέτηση Φωτοβολταϊκών Πλαισίων
• Καλωδίωση – Ηλεκτρική εγκατάσταση – Αντιστροφέας

Συμπληρωματικές τεχνικές προδιαγραφές περιγράφονται στο τεύχος Τεχνικών Προδιαγραφών. 
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Τα αναλυτικά αποτελέσματα της προτεινόμενης ολοκληρωμένης παρέμβασης:

Κτίριο Ι

Εικόνα 14: Κατανάλωση πρωτογενούς ενέργειας και βαθμολόγηση ενεργειακής απόδοσης.

Εικόνα 15: Ενεργειακές απαιτήσεις, ενεργειακή κατανάλωση, κατανάλωση καυσίμων και εκπομπές CO2.
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Εικόνα 16: Ενεργειακές απαιτήσεις και καταναλώσεις κτιρίου

Εικόνα 17: Συγκεντρωτικός πίνακας εξοικονομήσεων, μείωσης εκπομπών και περιόδου αποπληρωμής.
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Κτίριο ΙΙ

Εικόνα 18: Κατανάλωση πρωτογενούς ενέργειας και βαθμολόγηση ενεργειακής απόδοσης.

Εικόνα 19: Ενεργειακές απαιτήσεις, ενεργειακή κατανάλωση, κατανάλωση καυσίμων και εκπομπές CO2.
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Εικόνα 20: Ενεργειακές απαιτήσεις και καταναλώσεις κτιρίου.

Εικόνα 21: Συγκεντρωτικός πίνακας εξοικονομήσεων, μείωσης εκπομπών και περιόδου αποπληρωμής.
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Κτίριο ΙΙΙ

Εικόνα 22: Κατανάλωση πρωτογενούς ενέργειας και βαθμολόγηση ενεργειακής απόδοσης.

Εικόνα 23: : Ενεργειακές απαιτήσεις, ενεργειακή κατανάλωση, κατανάλωση καυσίμων και εκπομπές CO2.
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Εικόνα 24: Ενεργειακές απαιτήσεις και καταναλώσεις κτιρίου.

Εικόνα 25: Συγκεντρωτικός πίνακας εξοικονομήσεων, μείωσης εκπομπών και περιόδου αποπληρωμής
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6.Συμπεράσματα

Η πρόταση είναι ενεργειακά ιδιαίτερα αποδοτική, καθώς η εξοικονόμηση πρωτογενούς ενέργειας προσεγγίζει
αντίστοιχα το 98% (ή 469,9kWh/m2 ετησίως). Επίσης, το περιβαλλοντικό όφελος των παρεμβάσεων είναι
πολύ σημαντικό, καθώς η μείωση των ετήσιων εκπομπών CO2 υπολογίζεται σε 153,0Kg/m2.

Όσον  αφορά  στην  ενεργειακή  βαθμονόμηση  του  κτιρίου  κατά  ΚΕΝΑΚ,  τα  κτίριο  αναβαθμίζονται  από
ενεργειακής κλάσης Ε (υφιστάμενο) σε ενεργειακής κλάσης Β+ για το κτίριο Ικαι για τα υπόλοιπα κτίρια ΙΙ,ΙΙΙ
από Ε σε Α+. Δηλαδή το κτίριο αναβαθμίζεται κατά 4 και 6ενεργειακές κλάσεις αντίστοιχα.

Τα κτίρια μπορούν μετά τις παρεμβάσεις να αναβαθμιστούν στην κλάση Β+ ακόμη και χωρίς την τοποθέτηση
των Φ/Β συστημάτων και την ενεργειακή τους συνεισφορά. 

Αξίζει ακόμα να τονιστεί ότι με τις προτεινόμενες παρεμβάσεις το ενεργειακό κόστος του κτιρίου μειώνεται
εξαιρετικά,  γεγονός  που  οφείλεται  κυρίως  στην  σημαντική  εξοικονόμηση  κατανάλωσης  πετρελαίου
θέρμανσης.
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ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟΥ ΨΑΡΩΝ
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1. Υφιστάμενη Κατάσταση – Συμπεράσματα από την Ενεργειακή 
Επιθεώρηση

Η παρούσα ενεργειακή τεχνική έκθεση αφορά στην ενεργειακή εκτίμηση της κατάταξης του κτιρίου, στην
πρόταση επεμβάσεων για την εξοικονόμηση ενέργειας και αναβάθμισης του κτιρίου.

Το  Δημαρχείο  Ψαρών βρίσκεται  εντός του οικισμού των Ψαρών.  Το κτίριο   που στεγάζεται  σήμερα το
Δημαρχείο  Ψαρών κατασκευάστηκε  το  1955,  με  μεταγενέστερες  προσθήκες.  Το  κτίριο  είναι  διώροφο με
στέγη, κατασκευασμένο από οπτόπλινθους και σενάζ και πλάκες οπλισμένου σκυροδέματος, σχηματίζοντας
μια αυτοφερόμενη κατασκευή. Τα πέτρινα θεμέλια του κτιρίου ενισχύθηκαν περιμετρικά με εξωτερική ζώνη
οπλισμένου σκυροδέματος.  

Στο κτίριο εκτός του Δημαρχείου στεγάζονται και άλλες υπηρεσίες όπως το ΚΕΠ και η Υπηρεσία Βοήθειας
στο Σπίτι . 

Το κτίριο δεν ανταποκρίνεται στις σύχρονες ενεργειακές απαιτήσεις ενός χώρου εξυπηρέτησης πολιτών και
λειτουργίας  υπηρεσιών,  καθώς  το  κτίριο  κατασκευάστηκε  χωρίς  εγκεκριμένες  μελέτες  και  βάσει
προδιαγραφών που έχουν διαφοροποιηθεί σημαντικά. Επιπρόσθετα με το πέρασμα των χρόνων, το κτίριο
λόγω φυσικής φθοράς, χρήζει παρεμβάσεων συντήρησης. 

Το κτίριο καταλαμβάνει συνολική επιφάνεια 116,51 τ.μ.  ενώ το συνολικό εμβαδόν των δύο ορόφων είναι
233,02 τ.μ. Ο χώρος περιλαμβάνει χώρους υποδοχής πολιτών,  WC, αποθηκευτικούς χώρους και χώρους
γραφείων.  

Το  οικόπεδο στο  οποίο  έχει  ανεγερθεί  το  συγκρότημα είναι  τετραγωνικού  σχήματος,  με  την  μεγαλύτερη
διάσταση  στον  βόρειο  –  νότιο  άξονα.  Βρίσκεται   εντός  του  οικισμού  των  Ψαρών,  στη  δυτική  πλευρά
συνορεύει σε μικρή απόσταση με μονώροφα κτίρια, ενώ στις υπόλοιπες πλευρές τα κτίσματα που γειτνιάζουν
βρίσκονται σε μεγάλη απόσταση.  

Το κτίριο είναι πανταχόθεν ελεύθερο και περικλείεται από αύλειους χώρους. Στον αύλειο χώρο υπάρχουν
λίγα ψηλά δένδρα.

Ειδικότερα, η Βόρεια πλευρά του οικοπέδου είναι σε απόσταση από τα πλησιέστερα κτίρια. η Νότια  πλευρά
του είναι ελεύθερη. η Δυτική του πλευρά γειτνιάζει με διώροφο κτίσμα, ενώ η Ανατολική του πλευρά είναι
ελεύθερη.Η  θέση  του  κτιρίου  ευνοεί  τον  ηλιασμό,  όλων  τον  όψεων  των  κτισμάτων  σε  όλους  τους
προσανατολισμούς. 
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 Η αυτοψία στο κτίριο έγινε στις 2 Νοεμβρίου του 2018. Η Ενεργειακή Επιθεώρηση έγινε σύμφωνα με όσα
προβλέπει  ο  αναθεωρημένος  Κανονισμός  Ενεργειακής  Αποδοσης  Κτιρίων  (ΚΕΝΑΚ)  2017,  ενώ  για  τον
υπολογισμό της  ενεργειακής απόδοσης του κτιρίου χρησιμοποιήθηκε  το  υπολογιστικό  εργαλείο  του ΤΕΕ
(«ΤΕΕ-ΚΕΝΑΚ version 1.31»). 

Η  ενεργειακή  συμπεριφορά  του  κτιρίου  κρίνεται  γενικά  κακή.  Η  έλλειψη  θερμομόνωσης,  η  έλλειψη
συστήματος θέρμανσης – ψύξης στον χώρο, τα παλαιά συστήματα στον φωτισμό υποβαθμίζουν την άνεση
χρήσης του χώρου,  ενώ οι  πρόχειρες  υφιστάμενες  λύσεις  χαρακτηρίζονται  ως ιδιαίτερα ενεργοβόρες.  Η
ενεργειακή  συμπεριφορά του  κτιρίου  δύναται  να  βελτιωθεί  σημαντικά,  με  παρεμβάσεις  κυρίως  στα  Η/Μ
συστήματά του.

Κέλυφος

Το  κέλυφος  του  κτιρίου  αποτελείται  από  επιχρισμένη  οπτοπλινθοδομή,  με  ανεπαρκή  θερμομονωτική
προστασία  (εξωτερικοί  τοίχοι).  Το  δώμα  είναι  κατασκευασμένο  από  οπλισμένο  σκυρόδεμα  επίσης  με
ανεπαρκή  θερμομονωτική  προστασία.  Τα  εξωτερικά  κουφώματα  του  κτιρίου  είναι  μεταλλικά  χωρίς
θερμομοδιακοπή. 

Συστήματα θέρμανσης

Το κτίριο δεν διαθέτει κεντρικό σύστημα θέρμανσης. Η θέρμανση γίνεται τοπικά σε κάθε χώρο με φορητές
μονάδες θέρμανσης ή με κλιματιστικές μονάδες. 

Φωτισμός

Ο φωτισμός του κτιρίου γίνεται κυρίως με λαμπτήρες φθορίου Τ8 και συμπαγείς λάμπες φθορίου.  Ο έλεγχος
της  λειτουργίας του φωτισμού γίνεται χειροκίνητα. 

2. Υπολογιστικό εργαλείο ενεργειακής απόδοσης (ΤΕΕ-ΚΕΝΑΚ v.1.31)

Η μεθοδολογική προσέγγιση που ακολουθήθηκε στην παρούσα ενεργειακή μελέτη ήταν η επεξεργασία και
ανάλυση των στοιχείων που προκύπτουν από την ενεργειακή επιθεώρηση με χρήση κατάλληλου λογισμικού
ενεργειακής προσομοίωσης, με βήμα υπολογισμού ενός μήνα.
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Το λογισμικό που επιλέχθηκε να χρησιμοποιηθεί είναι το “ΤΕΕ-ΚΕΝΑΚ”. Το ειδικό λογισμικό TEE-ΚΕΝΑΚ
αναπτύχθηκε  από  την  Ομάδα  Εξοικονόμησης  Ενέργειας,  του  Ινστιτούτου  Ερευνών  Περιβάλλοντος  και
Βιώσιμης Ανάπτυξης (ΙΕΠΒΑ) του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών (ΕΑΑ) στο πλαίσιο του προγράμματος
συνεργασίας με το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας (ΤΕΕ). Το λογισμικό αυτό εφαρμόζει τους απαραίτητους
αλγόριθμους για τον υπολογισμό της ενεργειακής απόδοσης των κτηρίων στην Ελλάδα, βασιζόμενο στην
μεθοδολογία Ευρωπαϊκών προτύπων (ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 13790, κ.α.) καθώς και στα σχετικά εθνικά πρότυπα και
στις αντίστοιχες Τ.Ο.Τ.Ε.Ε.

Το  λογισμικό  ΤΕΕ-ΚΕΝΑΚ  χρησιμοποιήθηκε  για  την  διαδικασία  ενεργειακής  επιθεώρησης  του  κτιρίου,
προκειμένου για τον υπολογισμό ενεργειακής απόδοσης και ενεργειακή κατάταξή του, με σκοπό την έκδοση
του  Πιστοποιητικού  Ενεργειακής  Απόδοσης  -  ΠΕΑ.  Προκειμένου  να  υπάρχει  κοινή  μεθοδολογία  και
αντιστοιχία των αποτελεσμάτων της μελέτης με εκείνα της ενεργειακής επιθεώρησης, θα χρησιμοποιηθεί το
ίδιο  λογισμικό  και  στο  στάδιο  σύνταξης  της  παρούσας  μελέτης  Ενεργειακής  Αναβάθμισης,  για  τους
υπολογισμούς ενεργειακής απόδοσης και ενεργειακής κατάταξης του κτηρίου. Η εφαρμογή θα γίνει με βάση
το ηλεκτρονικό αρχείο της ενεργειακής επιθεώρησης.

Ειδικότερα, η έκδοση και η έγκριση του λογισμικού «ΤΕΕ-ΚΕΝΑΚ» που χρησιμοποιείται είναι η ΤΕΕ-ΚΕΝΑΚ
1.31
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3. Καταγραφή των ενεργειακών χαρακτηριστικών του κτιρίου

3.1. Περίληψη

Τύπος κτιρίου: Δημαρχείο - Υπηρεσίες

Τοποθεσία: Οικισμός Ψαρών, Ψαρά

Διεύθυνση: Οικισμός Ψαρών, Ψαρά 81400

Προσανατολισμός: Ο μεγάλος άξονας του κτιρίου 
έχει Β-Ν προσανατολισμό

Ιδιοκτήτης: Δήμος Ψαρών

Έτος κατασκευής: 1955

Συνολική επιφάνεια δαπέδου: 232,08  m2 

Ύψος: 8m μέγιστο ύψος κτιρίου

Επιφάνεια θερμαινόμενων χώρων: 232,08 m2

Επιφάνεια κλιματιζόμενων χώρων: 232,08 m2

Ωράριο λειτουργίας:

Κατασκευή:
Κτίριο με ανεπαρκής θερμομονωτική προστασία 
σύμφωνα με τον Κανονισμό Θερμομόνωσης Κτιρίων 
(Κ.Θ.Κ.)

Φέρων οργανισμός: 
Αυτοφερόμενη κατασκευή τοίχων οπτοπλινθδομής με 
σενάζ και πλάκες οπλισμένου σκυροδέματος.  
Τοιχοποιία συνολικού πάχους 50cm στο ισόγειο και 
35cm στον όροφο. Επιχρισμένη τοιχοποϊια έσω και 
έξω με ασβεστοτσιμεντοκονίαμα.

Ανοίγματα: 
Μεταλλικά κουφώματα με μονό υαλοπίνακα, 
μεταλλικά κουφώματα με διάφανες επιφάνειες 
πολυκαρβονικού υλικού. 

Ενεργειακή διαχείριση:
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10 ώρες ανά ημέρα – 5 ημέρες ανά βδομάδα Χειροκίνητος χειρισμός των κλιματιστικών, 
θερμαντικών μονάδων και του φωτισμού.

Θέρμανση / Ψύξη / Αερισμός:
Ανυπαρξία κεντρικού συστήματος θέρμανσης-ψύξης 
στο κτίριο. Η ψύξη και η θέρμανση γίνεται με μονάδες 
κλιματισμού και φορητών θερμαντικών μονάδων. 
Δεν υπάρχουν μηχανικού αερισμού σε κανέναν χώρο.

Φωτισμός:
Φωτιστικά σώματα με 4 λαμπτήρες φθορισμού 
Φωτιστικά σώματα με 2 λαμπτήρες φθορισμού 
Φωτιστικά σώματα με  λαμπτήρα συμπαγούς 
φθορισμού

Ζεστό Νερό Χρήσης:
Δεν υπάρχει πρόβλεψη

3.2. Χαρακτηριστικά του κτιρίου

 Ύψη κτιρίου: Το μέγιστο ύψος του κτιρίου είναι 8μ. Το ύψος των ορόφων είναι 3μ.

 Τοιχοποιία: Η εξωτερική τοιχοποιία έχει συνολικό πάχος 50cm στο ισόγειο και 35cm στο όροφο,
από πλινθοδομή  με  συμπαγή  τούβλα,  επιχρισμένη  έσω και  έξω με  ασβεστοτσιμεντοκονίαμα,  με
ανεπαρκή θερμομονωτική προστασία σύμφωνα με τον Κανονισμό Θερμομόνωσης Κτιρίων (Κ.Θ.Κ.) 

Ο συντελεστής θερμοπερατότητας, Uvalue, των εξωτερικών τοίχων υπολογίστηκε σε U=2,4W/m2*K.

 Στέγη: Τετράριχτη στέγη ξύλινου σκελετού επιστεγασμένη με κεραμίδια ρωμαϊκού τύπου πάνω σε
πλάκα οπλισμένου σκυροδέματος .Ο συντελεστής θερμοπερατότητας, Uvalue, εκτιμάται σε U=4, 25
W/m2*K. 

 Δάπεδα: επί  μπαζωμένου υπερυψωμένου εδάφους και  πλάκα (εσωτερικό  χώρισμα)  οπλισμένου
σκυροδέματος για τον όροφο. Ο συντελεστής θερμοπερατότητας, Uvalue, εκτιμάται σε U=3,1 W/m2*K.

 Παράθυρα: Μεταλλικά κουφώματα με μονό υαλοπίνακα  U=3,3 W/m2*K.

 Εξωτερικές θύρες: Μεταλλικές U=3,3 W/m2*K.

3.3. Η/Μ εγκαταστάσεις

Θέρμανση / Ψύξη / Αερισμός / ΖΝΧ

Οι χώροι θερμαίνονται τμηματικά από επιτοίχιες μονάδες κλιματισμού (aircondition) και από μικρές φορητές
μονάδες θέρμανσης.

Το κτίριο δεν διαθέτει κανενός είδους εγκατάστασης κεντρικής θέρμανσης. 

Η ψύξη γίνεται επίσης μέσω επιτοίχιων μονάδων κλιματισμού.(air condition).
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Η  συνολική  διείσδυση  του  αέρα  στους  θερμαινόμενους  χώρους  υπολογίστηκε  ίση  με  210.71  m3/h.
(Απαιτούμενος νωπός 33,75 m3/h/m2 σύμφωνα με τεχνικές οδηγίεςΤ.Ο.Τ.Ε.Ε. 20701-1/2017)

Φωτισμός / Εξοπλισμός

Οι χώροι γραφείων είναι εξοπλισμένοι με φωτιστικά σώματα δύο διαφορετικών τύπων.

Ο  πρώτος  τύπος  αποτελείται  από  4  λαμπτήρες  φθορισμού,  ισχύος  18W  και  ηλεκτρομαγνητικό  ballast,
συνολικής ισχύος φωτιστικού σώματος 86,4W, προσαρτημένα στην οροφή. 

Κατά την ενεργειακή επιθεώρηση μετρήθηκαν 41  φωτιστικά σώματα αυτού του τύπου

Ο δεύτερος τύπος αποτελείται  από  2  λαμπτήρες φθορισμού,  ισχύος 36W και  ηλεκτρομαγνητικό ballast,
συνολικής ισχύος φωτιστικού σώματος 86,4W, προσαρτημένα στην οροφή . 

Κατά την ενεργειακή επιθεώρηση μετρήθηκαν 2 φωτιστικά σώματα αυτού του τύπου. 

Ενεργειακή Διαχείριση
Οι  χειρισμοί  του  συστήματος  θέρμανσης  γίνονται  χειροκίνητα.  Ο  χειρισμός  του  φωτισμού  είναι  επίσης
αποκλειστικά χειροκίνητος. 
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4. Υφιστάμενη ενεργειακή κατάσταση του κτιρίου – Αποτελέσματα 
ενεργειακής επιθεώρησης

Στην ενότητα αυτή παρουσιάζονται συνοπτικά τα αποτελέσματα της ενεργειακής επιθεώρησης:

Εικόνα 26: Βαθμολόγηση ενεργειακής απόδοσης

Εικόνα 27: Κατανάλωση πρωτογενούς ενέργειας ανά τελική χρήση.
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Εικόνα 28: Ενεργειακές απαιτήσεις, ενεργειακή κατανάλωση, κατανάλωση καυσίμων και εκπομπές CO2.
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Εικόνα 29: Ενεργειακές απαιτήσεις, κατανάλωση πρωτογενούς ενέργειας και κατανάλωση καυσίμων.
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5. Πρόταση βελτίωσης της ενεργειακής απόδοσης

Για την βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης του Δημαρχείου Ψαρών προτείνεται ο συνδυασμός τριών 
παρεμβάσεων στις Η/Μ εγκαταστάσεις του κτιρίου. Οι παρεμβάσεις είναι οι κάτωθι : 

Παρέμβαση 1 : Εγκατάσταση συστήματος κλιματισμού (θέρμανση – ψύξη) με αυτόνομες
μονάδες απευθείας εκτόνωσης υψηλής ενεργειακής απόδοσης.

Υφιστάμενη κατάσταση και προτεινόμενη παρέμβαση

Ο χώρος δεν διαθέτει σύστημα θέρμανσης – ψύξης. Το κτίριο εμφανίζει πολύ αυξημένες ανάγκες θέρμανσης
τους χειμερινούς μήνες και ψύξης κατά τους καλοκαιρινούς, δεδομένης και της χρήσης του. Επιπρόσθετα, η
ανυπαρξία σύγχρονου εξοπλισμού αυτοματισμών και εξοικονόμησης ενέργειας οδηγεί σε μεγάλες ενεργειακές
καταναλώσεις.

Προτείνεται η τοποθέτηση αντλιών χαμηλών θερμοκρασιών για τη θέρμανση και την ψύξη, η τοποθέτηση των
απαραίτητων σωληνώσεων και εγκαταστάσεων για τη λειτουργία  τερματικών μονάδων τύπου fancoils.

Ενδεικτικά τεχνικά χαρακτηριστικά αντλιών θερμότητας:  

Προτείνεται η τοποθέτηση αντλίας θερμότητας χαμηλών θερμοκρασιών για εξωτερική εγκατάσταση για την
παραγωγή  ζεστού  νερού υψηλών  θερμοκρασιών  έως  και  40  °C  για  κεντρική  θέρμανση  και  ζεστά νερά
χρήσης  με  scroll  συμπιεστέςκαιψυκτικόμέσο R407C,  ανεμιστήρεςαξονικήςροής,
ανοξείδωτοπλακοειδήεναλλάκτηκαι θερμοστατική βαλβίδα εκτόνωσης. 

Οι  πλευρικές  επιφάνειες  προτείνεται  να  είναι  κατασκευασμένες  από  υλικά  που  θα  εξασφαλίσουν  την
μακροχρόνιά λειτουργία της και την εύκολη συντήρηση αυτής.   

 Ως  ελάχιστο  όριο  λειτουργίας  στην  θέρμανση  προτείνεται  :  από  -  10°C  έως  +  30°C εξωτερικής
θερμοκρασίας. 

Κατασκευαστικά στοιχεία

Κατασκευή 

Η προβλεπόμενη αντλίαθερμότητας προτείνεται  να   εξασφαλίζει
ειδική κατασκευήγιαεξωτερικήεγκατάστασημεπλαίσιοστήριξηςκατασκευασμένο από κατάλληλα  υλικά  .
Αντίστοιχα θα πρέπει να διαθέτει κατάλληλα υλικά και για τουπόλοιποπλαίσιο (σκελετός). 

Τοτμήμα των ανεμιστήρων προτείνεται να είναι ξεχωριστό από το τμήμα των συμπιεστών και να προβλέπεται
εξαερισμός του τμήματος των συμπιεστών. 

Ηλεκάνη συγκέντρωσηςκαιαπομάκρυνσηςσυμπυκνωμάτων θα πρέπει να είναι κατάλληλα  μονωμένη και να
διαθέτει κατάλληλο σύστημα θέρμανσης.

Ψυκτικό κύκλωμα 

Τα κύρια μέρη του ψυκτικού κυκλώματος θα πρέπει κατ’ ελάχιστο να είναι : 

-       Δύοξεχωριστάκαιανεξάρτητακυκλώματαμετους συμπιεστέςναδουλεύουνσεσειράσεκάθεκύκλωμα

-       Ψυκτικό μέσο R407C 
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-       Μηχανικήθερμοστατικήβαλβίδα

-       Φίλτροαφύγρανσης. 

-       Βαλβίδαασφαλείαςυψηλήςπίεσης. 

-       Βαλβίδαασφαλείαςχαμηλήςπίεσης. 

-       Πρεσσοστάτεςυψηλήςκαι χαμηλής πίεσης 

-       Διακόπτεςασφαλείαςυψηλήςπίεσης

-       Συλλέκτεςυγρού

-       Τετράοδηβάνααντιστροφήςτουψυκτικούκύκλου. 

-       Πλακοειδήςεναλλάκτης    

Συμπιεστές 

Οι  μονάδες  προτείνεται  να  διαθέτουν  κατάλληλους  συμπιεστές   με ανάλογα  χαρακτηριστικά  (
ηλεκτροκινητήρες, θερμαντική αντίστασηλαδιών,προστασία έναντι υπερθέρμανσης).  

Εναλλάκτης θερμότητας φρέον-νερού 

O εναλλάκτης θερμότητας προτείνεται να κατασκευασμένος από ανοξείδωτο χάλυβα., να είναι τοποθετημένος
σε κατάλληλο κάλυμμα, να προστατεύεται από την δημιουργία πάγου στο εσωτερικό του όταν η μονάδα είναι
εκτός λειτουργίας. Κατά την λειτουργία της μονάδας η αντιπαγωτική προστασία θα πρέπει να εξασφαλίζεται
από κατάλληλο σύστημα. 

Εναλλάκτης ψυκτικού μέσου-αέρα 

Ο εναλλάκτης θα πρέπει να είναι  κατασκευασμένος από κατάλληλο υλικό και διαστασιολογημένος ώστε να
εξασφαλίζεται η επαρκής συναλλαγή θερμότητας, 

Πίνακας ηλεκτρικής τροφοδοσίας και ελέγχου 

Ο πίνακας των μονάδων θα πρέπει να είναι πλήρης, να διαθέτει κατάλληλες  ασφάλειες και ρελέ για τους
συμπιεστές και τους ανεμιστήρες, μετασχηματιστή για το βοηθητικό κύκλωμα, ακροδέκτες για τη σήμανση
συναγερμών,  ακροδέκτες  για  χειρισμό  ON/OFF  από  απόσταση,  ηλεκτρονικό  σύστημα  ελέγχου,
κατασκευασμένος  σύμφωνα  με  τους  κανονισμούς  EN  60204-1/ΙEC  204-1.  Επιπρόσθετα  θα  πρέπει  να
προστατεύεται από κατάλληλη πόρτα στεγανού τύπου, να διαθέτει γενικό διακόπτη διακοπής της ηλεκτρικής
παροχής με μηχανική μανδάλωση και είναι κατάλληλος για εξωτερική τοποθέτηση. 

Τμήμα ανεμιστήρων 

Οι αξονικοί ανεμιστήρες θα πρέπει να διαθέτουν δείκτη προστασίας IP54, κατάλληλα  μεταλλικάπτερύγια,
κατάλληλο περίβλημα μεσχάραπροστασίας.  

Το τμήμα των ανεμιστήρων θα πρέπει  να εξασφαλίζει ανεξάρτητη ροή αέρα σε κάθε ψυκτικό κύκλωμα και
ανεξάρτητη λειτουργία ώστε να κλείνει όταν το ψυκτικό κύκλωμα είναι κλειστό. Πιστοποιήσεις 

Η μονάδα θα πρέπει να είναι συμβατή με τις ευρωπαϊκές πιστοποιήσεις και οδηγίες. 

Ενδεικτικά αναφέρονται: 
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-   Ευρωπαϊκήοδηγία 2006/42/EC για Μηχανολογικό εξοπλισμό

-   Ευρωπαϊκήοδηγία 2006/95/EC γιαΧαμηλήτάση

-   ΕυρωπαϊκήοδηγίαΗλεκτρομαγνητικήςσυμβατότητας EMC 89/336/EEC + 2004/108/EC 

-   Πιστοποίηση Eurovent σύμφωναμετοπρόγραμμα LCP/A/P/R

Ενδεικτικά τεχνικά χαρακτηριστικά fancoil:

Οι  τερματικές  μονάδες  νερού  -  αέρα,  τύπου  fancoil θα  πρέπει  να  εξασφαλίζουν  την  πλέον  αθόρυβη
λειτουργία.  Οι μονάδες που θα τοποθετηθούν  στους κλιματιζόμενους χώρους και θα επεξεργάζονται τον
κλιματιζόμενο  αέρα,  τροφοδοτούμενες  με  ψυχρό  ή  ζεστό  νερό,  θα  πρέπει  να  διαθέτουν  ενδεικτικά  τα
ακόλουθα χαρακτηριστικά :

• Οι τερματικές μονάδες θα πρέπει να είναι ευέλικτες στην τοποθέτησή τους.

•  Ο  κινητήρας  θα  πρέπει  να  είναι  πολλαπλών  ταχυτήτων,  απ'  ευθείας  συζευγμένος  στην  πτερωτή  του
ανεμιστήρα.  Ο κινητήρας θα είναι  αυτολιπαινόμενος και δεν θα απαιτείται καμία συντήρηση σε όλη την
διάρκεια ζωής του.

• Ο εναλλάκτης νερού - αέρα θα πρέπει να είναι υψηλής απόδοσης με σωλήνες χάλκινους και πτερύγια
αλουμινίου μηχανικά εκτονωμένα.

•  Η  σχεδίαση  των  fancoil θα  πρέπει  να  επιτρέπει  την  εύκολη  εγκατάστασή  τους  σε  •  Θα  πρέπει  να
εξασφαλίζουν  την  αντιστρεψιμότητα:  Εάν η  μονάδα δεν  είναι  σύμφωνη με  τις  απαιτήσεις  σύνδεσης της
εγκατάστασης (δεξιά ή αριστερά), το στοιχείο νερού και ο πίνακας ελέγχου μπορούν να μετακινηθούν από τα
αριστερά στα δεξιά, και αντιστρόφως, στον χώρο όπου θα γίνει η εγκατάσταση.

Εξασφάλιση ποιότητας

Ενδεικτικά αναφέρονται :

•  Η απόδοση του μηχανήματος και  τα τεχνικά χαρακτηριστικά θα έχουν μετρηθεί  και  πιστοποιηθεί  κατά
Eurovent.

• Η κατασκευή του μηχανήματος θα συμφωνεί με τους ευρωπαϊκούς κανονισμούς κατά CE, ήτοι τις οδηγίες
που  ισχύουν  για  την  ασφάλεια  του  μηχανολογικού  εξοπλισμού,  την  οδηγία  χαμηλής  τάσης  και
ηλεκτρομαγνητικής συμβατότητας.

• Η μονάδα θα έχει σχεδιαστεί και κατασκευαστεί και ελέγχεται σε εργοστάσιο παραγωγής με πιστοποίηση
ποιότητας κατά ISO 9001.

•  Οι  τερματικές  μονάδες  νερού  θα  συνοδεύονται  από  υψηλής  ακρίβειας  ηλεκτρονικό  χειριστήριο  με  τις
ακόλουθες λειτουργίες :

- Λειτουργία ON/OFF

- Χειροκίνητη επιλογή πολλαπλών ταχυτήτων

- Αυτόματη επιλογή ταχυτήτων

- Θερμοστάτη χώρου

- Χειροκίνητη ή αυτόματη εναλλαγή χειμώνα - θέρους
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- Προστασία έναντι παγώματος

- Έλεγχος μονάδας μέσω εξωτερικής επαφής (επαφή παραθύρου κλπ)

- Ενδεικτικές λυχνίες λειτουργίας ψύξης θέρμανσης

Κατασκευή σύμφωνα με τις η οποία περιλαμβάνει προμήθεια, προσκόμιση υλικών και μικροϋλικών
και την εργασία τοποθέτησης, σύνδεσης, ελέγχων, δοκιμών, ρυθμίσεων και πλήρους εγκατάστασης,
για την ομαλή και αυτόματη λειτουργία.

Παρέμβαση 2 : Αντικατάσταση λαμπτήρων με ενεργειακά αποδοτικότερους

Υφιστάμενη κατάσταση και προτεινόμενη παρέμβαση

Τα υφιστάμενα φωτιστικά σώματα / λαμπτήρες είναι πεπαλαιωμένα, συμβατικής τεχνολογίας, με αποτέλεσμα
την υψηλή κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας και το μη ικανοποιητικό επίπεδο φωτισμού των χώρων. Τα
φωτιστικά  σώματα  που  χρησιμοποιούνται  στο  κτίριο  διαθέτουν  συστήματα  έναυσης  με  υψηλή
ιδιοκατανάλωση. 

Επιπρόσθετα ως φωτιστικά σώματα έχουν χειρότερη φωτιστική απόδοση, δηλαδή φωτεινή ροή, ως προς την
καταναλισκόμενη ισχύ, σε σχέση με άλλα φωτιστικά σώματα που έχουν καλύτερης ποιότητας ανακλαστήρες
και διαχυτές (καλύμματα). 

Για  τον  λόγο  αυτό  τα  φωτιστικά  σώματα  προτείνεται  να  αντικατασταθούν  με  νέα  φωτιστικά  σώματα
καλύτερης απόδοσης, και ως εκ τούτου λιγότερα, όπως περιγράφεται στη συνέχεια : 

Βασικός  στόχος  των  επεμβάσεων  εξοικονόμησης  ενέργειας  στις  εγκαταστάσεις  του  φωτισμού  είναι  η
αποτελεσματική μείωση της κατανάλωσης ενέργειας χωρίς επιπτώσεις στην ποιότητα του φωτισμού και την
οπτική άνεση των χρηστών των κτιρίων. Οι ηλεκτρικοί λαμπτήρες λόγω της ανάγκης φωτισμού των χώρων
αρκετές ώρες την ημέρα καταναλίσκουν σημαντικά ποσά ηλεκτρικής ενέργειας.  

Προβλέπεται  η  αντικατάσταση  των  φωτιστικών  σωμάτων  με  νέα  φωτιστικά  σώματα  υψηλής  απόδοσης
τεχνολογίας LED. Θα αντικατασταθούν 28 φωτιστικά σώματα στον όροφο και στο ισόγειο. 

Πλεονεκτήματα φωτιστικών τεχνολογίας LED:  

 Σημαντική εξοικονόμηση ενέργειας. 

 Έχουν σημαντικά μεγαλύτερη διάρκεια ζωής από τα συμβατικά φωτιστικά σώματα. 

 Μηδενική συντήρηση. 

 Ομοιόμορφος φωτισμός.  

 Εφαρμογές σε χώρους που ψύχονται. Ελάχιστη εκπεμπόμενη θερμότητα.  

 Υψηλό CRI (color rendering index). Σωστή και ζωντανή αναπαραγωγή των χρωμάτων.  

 Δεν έλκουν έντομα και σκόνη.  

 Ανθεκτικοί σε κραδασμούς, περιπτώσεις ζημιών, δονήσεις και κρούσεις 

 Η συνολική μείωση της κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας για φωτισμό ανέρχεται σε περίπου 90%.  
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Πιο  συγκεκριμένα  τα  νέα  φωτιστικά  σώματα  θα  είναι  τύπου  όμοιου  με  τον  υφιστάμενο  που  θα
αντικαταστήσουν,  και  θα έχουν ανταυγαστήρα.  Όλα τα νέα φωτιστικά LED  θα πρέπει  να διαθέτουν τις
παρακάτω γενικές Κατασκευαστικές Τεχνικές Προδιαγραφές:  

Συνολικά θα χρησιμοποιηθούν φωτιστικά σώματα 28 νέα φωτιστικά, 4 διαφορετικών τύπων, με βάση την
ισχύ τους. Τα φωτιστικά είναι σχήματος γραμμικού, τετράγωνου και στεγανού, με δυνατότητα τοποθέτησης
επί οροφής ή επί τοίχου.  

Καταργούνται συνολικά 19 υφιστάμενα φωτιστικά, με τετραπλο λαμπτήρα φθορισμού, στους εξής χώρους: 

Θαχρησιμοποιηθούνφωτιστικά τύπου LED διαφόρων τύπων και ισχύος λόγω των διαφορετικών χρήσεων
ανά χώρο. Συγκεκριμένα: 

Γραφεία 

Προτείνονται φωτιστικά σώματα LED ενδεικτικής ισχύος : 

6W γραμμικού τύπου οροφής, με ανάρτηση εξωτερικής επιφάνειας (mounted) 

12W γραμμικού τύπου οροφής, με ανάρτηση εξωτερικής επιφάνειας (mounted) 

18W γραμμικού τύπου οροφής, με ανάρτηση εξωτερικής επιφάνειας (mounted) 

 Διάδρομοι 

Προτείνεται φωτιστικό σώµα LED ενδεικτικής ισχύος  

6W γραμμικού τύπου οροφής, με ανάρτηση εξωτερικής επιφάνειας (mounted) 
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12W γραμμικού τύπου οροφής, με ανάρτηση εξωτερικής επιφάνειας (mounted) 

 W.C 

Προτείνεται στεγανό φωτιστικό σώµα LED ενδεικτικής ισχύος 6W μοντέρνου σχεδιασμού σχήματος οβάλ ή
κυλινδρικό, με ανάρτηση εξωτερικής επιφάνειας (mounted) . 

Ενδεικτικά Τεχνικά Χαρακτηριστικά:  

 LED chip υψηλής απόδοσης τελευταίας γενιάς.

 Προβολείς LED συμμετρικής ή ασύμμετρης δέσμης με κατάλληλους φακούς ανάλογα τη χρήση για
οριζόντιο φωτισμό ή φωτισμό τηλεοπτικής κάλυψης. 

 Θερμοκρασία χρώματος 4000Κ.

 Θα είναι τεχνολογίας Flicker-free.

 Διάρκεια Ζωής: 50.000 ώρες µε απόδοση >80% της αρχικής φωτεινής ροής L80B10. Θα δίδεται
εγγύηση καλής λειτουργίας τουλάχιστον 5 ετών. 

 Συνδεσµολογία για λειτουργία σε 230V-50 / 60Hz µε dimmer με σήμα ελέγχου 1-10VDC driver για
έλεγχο με αισθητήρα.

 Εκκινητής  ηλεκτρονικός  µε  συντελεστή  ισχύος  >0.95  σε  πλήρη  στάθμη  φωτισμού  και  δείκτη
ενεργειακής απόδοσης τουλάχιστον Α3.

 Θα φέρει σήµανση CE και θα συµµορφώνεται µε την οδηγία RoΗs και ENEC (κατ'ελάχιστον το led
chipset). Θα διατίθενται φωτοτεχνικά δεδοµένα και ο κατασκευαστής θα είναι πιστοποιηµένος κατά
ISO9001 και 14001.

Ήτοι φωτιστικά πλήρη µε εργασία πλήρους εγκατάστασης, συμπεριλαμβανομένης της χρήσης κάθε μέσου
ανύψωσης για την διενέργεια των απαιτούμενων εργασιών.  Περιλαμβάνεται  και το πιθανόν απαιτούμενο
καλώδιο σύνδεσης.

Η οριστική μελέτη  θα γίνει με βάση το EN 12193:2007 Light and lighting. Sports lighting

Παρέμβαση 3 : Αντικατάσταση Κουφωμάτων με ενεργειακά αποδοτικότερα

Το κτίριο  διαθέτει  ανοιγόμενα  κουφώματα μονού υαλοπίνακα,  κατασκευασμένα από πλαίσιο  αλουμινίου
χωρίς θερμοδιακοπή, τα οποία επιβαρύνουν ιδιαίτερα την ενεργειακή συμπεριφορά του .  Τα υφιστάμενα
κουφώματα αλουμινίου με μονό υαλοστάσιο κρίνονται ως ανεπαρκή καθώς από την κατηγοριοποίηση των
ανοιγμάτων λαμβάνεται βαθμός θερμοπερατότητας (U value) σύμφωνα με τους πίνακες της Τ.Ο.Τ.Ε.Ε 20701-
1 : Uf = 7,00 W/m2 0C, Ug = 3,30 W/m2 0C

Προτείνεται η αντικατάσταση τους με αντίστοιχα κουφώματα διπλού ενεργειακό υαλοπίνακα, πλαισίου PVC.
Όλα τα κουφώματα θα είναι χρώματος  λευκού, από συνθετικό πενταθαλαμικό προφίλ (PVC), η κάσα θα
είναι 72-76mm, θα έχουν περιμετρικά λάστιχα και οι υαλοπίνακες θα είναι ενεργειακοί τεσσάρων εποχών.

Ενδεικτικά τεχνικά χαρακτηριστικά:

• Πλήθος θαλάμων: 5 θάλαμοι 

• Κατασκευαστικό πάχος κάσας: 72-76mm 
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• Κατασκευαστικό πάχος φύλλου: 80-85mm

• Διπλός Υαλοπίνακας με ενεργειακή επίστρωση.

• Συντελεστής θερμοπερατότητας υαλοπίνακα: Uf=1,3 W/(m2*K) 

• Υαλοπίνακας 4mm – 15,5mm – 4mm Low-e με αέριο Argon

• Θερμομόνωση προφίλ Uf = 1,1- 1,3 W/(m2 K)

• Θερμομόνωση υαλοπίνακα Ug = 1,0- 1,1W/(m2 K)

• Θερμομόνωση κουφώματος Uw= 1,2 - 1,3 W/(m2 K)

• (Ο συντελεστής έχει υπολογιστεί για μονόφυλλο 1m x 2,1m)

• Ηχομόνωση έως 46 dB 

• Ανεμοπερατότητα (EN12211): Κλάση C2

• Αντιδιαρρηκτική προστασία: Κατηγορία 2

• Pvc Θερμοδιακοπή μαρμαροποδιάς στο κάτω μέρος της κάσας κατάλληλο για τον τύπο πλαισίου που
θα χρησιμοποιηθεί με κατάλληλη προσαρμογή της μαρμαροποδιάς. 

Η  τιμή  περιλαμβάνει  αποξήλωση,  μεταφορά  και  απόρριψη  σε  κατάλληλους  χώρους  ανακύκλωσης  των
παλαιών  κουφωμάτων,  εργασίες  αποκατάστασης  επιχρίσματός,  αποκατάστασης  και  μετατροπής  των
μαρμαροποδιών, τοποθέτησης των καινούργιων κουφαμάτων με την κατάλληλη στεγάνωση και στερέωση
τους. 

Παρέμβαση 4 : Εξωτερική Θερμομόνωση Τοιχοποιίας 

Προβλέπεται  η  εφαρμογή  συστήματος  εξωτερικής  θερμομόνωσης  συνολικού  πάχους  7  cm με  σκοπό  τη
μείωση των θερμικών απωλειών και  των ψυκτικών φορτίων,  τη βελτίωση των συνθηκών άνεσης και  την
βελτίωση  της  εξωτερικής  εμφάνισης  του  κτιρίου.  Η  εφαρμογή  θερμομόνωσης  στην  εξωτερική  τοιχοποιία
αφορά σε επιφάνεια 380,18 m.

Η ενεργειακή κατάσταση μετρήθηκε:

Πριν τις παρεμβάσεις: U = 2,40 W/m2K ( βάσει της ενεργειακής επιθεώρησης)

Μετά τις παρεμβάσεις: U = 0,45 W/m2K

Η παρέμβαση θα οδηγήσει σε μείωση του συντελεστή U κατά 80%.

Περιγραφή Εργασιών Εξωτερικής Θερμομόνωσης

Η εφαρμογή του συστήματος της εξωτερικής θερμομόνωσης περιλαμβάνει :

Διαμόρφωση του υποστρώματος, που πρέπει να είναι καθαρό, σχετικά ομαλό και ικανό να φέρει φορτία. Σε
περίπτωση που αμφισβητείται η φέρουσα ικανότητα θα απαιτηθεί μηχανική στερέωση, ενώ θα πρέπει να
ελεγχθεί και η επιπεδότητα των υποστρωμάτων.

 Εφαρμογή συγκολλητικού κονιάματος ανόργανης βάσης
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 Τοποθέτηση μονωτικών πλακών διογκωμένης πολυστερίνης πάχους 5 cm. Οι πλάκες τοποθετούνται
«σταυρωτά»,  φροντίζοντας  να  μην  μένουν  ανοικτοί  αρμοί  ή  μεγάλες  ανεπιπεδότητες.  Το  συγκολλητικό
κονίαμα τοποθετείται επάνω στις πλάκες, συνήθως περιμετρικά και σημειακά στο κέντρο της πλάκας, ώστε
να μπορεί  να απορροφήσει  ανωμαλίες  του υποστρώματος.  Ιδιαίτερη προσοχή απαιτείται  στους χρόνους
εργασιμότητας   των μιγμάτων, ώστε να διασφαλίζεται η άριστη πρόσφυση των πλακών. Τυχόν κενά και
αρμοί  πρέπει  να  γεμίζονται  είτε  με  κομμάτια  του  μονωτικού  είτε  με  ειδικό  μη  αναφλέξιμο  αφρό
πολυουρεθάνης.

 Μηχανική στερέωση μονωτικών πλακών. Στα συστήματα με διογκωμένη πολυστερίνη, εξαιτίας του
ιδιαίτερα  χαμηλού  βάρους  του  συστήματος,  η  συγκολλητική  ικανότητα  της  κόλλας  είναι  επαρκής.  Εάν
απαιτείται,  από  την  κατάσταση  του  υποστρώματος,  μπορούν  να  χρησιμοποιηθούν  κατά  μέσο  όρο  4-6
βύσματα / m2 επιφάνειας ανάλογα με το υπόστρωμα και το ύψος του κτιρίου.

 Ενδιάμεση στρώση και  τοποθέτηση πλέγματος ενίσχυσης.  Ο ενδιάμεσος οργανικός ελαστομερής
ενισχυτικός σοβάς μπορεί να εφαρμοστεί είτε με μηχανές ψεκασμού είτε με ειδικές σπάτουλες. Οι οργανικοί
σοβάδες επιταχύνουν το στέγνωμα του υλικού και  τη δημιουργία υδατοστεγούς επιφάνειας,  γεγονός που
μπορεί να φανεί ιδιαίτερα χρήσιμο σε συνθήκες χαμηλής θερμοκρασίας και υψηλής υγρασίας ή βροχής.
Αμέσως μετά την εφαρμογή του σοβά, το υαλόπλεγμα εμβαπτίζεται στον υγρό ακόμα σοβά, έτσι ώστε να

καλυφθεί πλήρως. Οι στρώσεις του υαλοπλέγματος πρέπει να επικαλύπτονται στις πλευρές και στις άκρες
ώστε να διασφαλίζεται η κατανομή των τάσεων των θερμομονωτικών πλακών και η συνέχεια της θωράκισης
του συστήματος.

 Τελική στρώση. Η τελική στρώση προτείνεται να είναι οργανικής βάσης. Τα οργανικά επιχρίσματα
είναι έτοιμες πάστες σε δοχεία και μπορούν να τοποθετηθούν με μηχανή ψεκασμού ή με σπάτουλες. Είναι
έτοιμα στην επιθυμητή απόχρωση και προσφέρουν την μέγιστη αντίσταση στις συνθήκες του περιβάλλοντος
καθώς και ιδιαίτερα αυξημένη ελαστικότητα. Εξαιτίας της σύνθεσης τους δεν δίνουν μεγάλο πάχος στρώσης,
ενώ αναλογική με το μέγεθος κόκκου των αδρανών που περιέχουν είναι η ικανότητα να «γεμίζουν» ανωμαλίες
του υποστρώματος. Η σωστή εφαρμογή της θερμομόνωσης περιμετρικά των ανοιγμάτων του κτιρίου ή των
ακμών (εξωτερικών ή εσωτερικών γωνιών) του κτιρίου, θα επιτευχθεί με την τοποθέτηση γωνιοκράνωναπό
προφίλ διογκωμένης πολυστερίνης.

Όλες οι εργασίες θα γίνουν από εξειδικευμένο προσωπικό και σύμφωνα με τις προδιαγραφές των υλικών και 
τις οδηγίες του προμηθευτή για το κάθε υλικό. Μετά το πέρας των εργασιών, η κατασκευή επανελέγχεται από 
την Υπηρεσία ή/και τον Ανάδοχο. Οποιαδήποτε κακοτεχνία διαπιστωθεί επιδιορθώνεται από τον Ανάδοχο 
χωρίς συμπληρωματική αμοιβή.

Τα υλικά και το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης πρέπει να συνοδεύονται από πιστοποιητικά CE.

Παρέμβαση 5 : Θερμομόνωση οροφής κάτω από μη θερμομονωμένη στέγη

Η κεραμοσκεπή του κτιρίου, είναι αμόνωτη. Ως αποτέλεσμα έχει την μεγάλη απώλεια θερμότητας από το
περίγραμμα του κτιρίου (η οποία έχει κατασκευαστεί χωρίς μόνωση) αλλά και την έντονη υποβάθμιση των
συνθηκών άνεσης κατά τους θερινούς μήνες.

Για  την  καλύτερη  θερμική  θωράκιση  των  κτιρίων,  προτείνεται  η  προσθήκη  με  τοποθέτηση  συστήματος
θερμομόνωσης με τη χρήση διογκωμένης πολυστερίνης και συστήματος συγκράτησης.

Το προτεινόμενο σύστημα θα αποτελείται από:

 Διογκωμένη πολυστερίνη τουλάχιστον 5 εκατοστών

 Δοκίδες συγκράτησηςτης θερμομονωτικής στρώσης 
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Η θερμομονωτική στρώση θα πρέπει να παραμείνει ελεύθερη ώστε να μην εμποδίζεται η διαπνοή της, ώστε
να μην δημιουργηθεί συμπνύκωση των διαχεόμενων υδρατμών που δημιουργούνται στην περιοχή. 

Η  εργασία  περιλαμβάνει  καθαίρεση  και  επανατοποθέτηση  της  κεραμώσεως  και  αποκατάσταση
οποιασδήποτε αστοχίας κατά την εκπόνηση της εργασίας. 

Εικόνα 30: Ενδεικτικές κατόψεις του ισογείου και του πρώτου ορόφου του κτιρίου.

Τα αναλυτικά αποτελέσματα της προτεινόμενης ολοκληρωμένης παρέμβασης :

Εικόνα 31: Κατανάλωση πρωτογενούς ενέργειας και βαθμολόγηση ενεργειακής απόδοσης
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Εικόνα 32: Ενεργειακές απαιτήσεις, ενεργειακή κατανάλωση, κατανάλωση καυσίμων και εκπομπές CO2.
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Εικόνα 33: Ενεργειακές απαιτήσεις και καταναλώσεις κτιρίου.

Εικόνα 34: Συγκεντρωτικός πίνακας εξοικονομήσεων, μείωσης εκπομπών και περιόδου αποπληρωμής.
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6. Συμπεράσματα

Η πρόταση είναι ενεργειακά ιδιαίτερα αποδοτική, καθώς η εξοικονόμηση πρωτογενούς ενέργειας προσεγγίζει
αντίστοιχα το 71 % (ή 204,9 kWh/m2 ετησίως). Επίσης, το περιβαλλοντικό όφελος των παρεμβάσεων είναι
πολύ σημαντικό, καθώς η μείωση των ετήσιων εκπομπών CO2 υπολογίζεται σε 70 Kg/m2.

Όσον  αφορά  στην  ενεργειακή  βαθμονόμηση  του  κτιρίου  κατά  ΚΕΝΑΚ,  το  κτίριο  αναβαθμίζεται  από
ενεργειακής  κλάσης  Δ  (υφιστάμενο)  σε  ενεργειακής  κλάσης  Α.  Δηλαδή  το  κτίριο  αναβαθμίζεται  κατά  3
ενεργειακές κλάσεις.

Αξίζει ακόμα να τονιστεί ότι με τις προτεινόμενες παρεμβάσεις το ενεργειακό κόστος του κτιρίου μειώνεται
εξαιρετικά,  γεγονός  που  οφείλεται  κυρίως  στην  σημαντική  εξοικονόμηση  κατανάλωσης  πετρελαίου
θέρμανσης.
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ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ ΙΑΤΡΕΙΟΥ ΨΑΡΩΝ
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1. Υφιστάμενη Κατάσταση – Συμπεράσματα από την Ενεργειακή 
Επιθεώρηση

Η παρούσα ενεργειακή τεχνική έκθεση αφορά στην ενεργειακή εκτίμηση της κατάταξης του κτιρίου, στην
πρόταση επεμβάσεων για την εξοικονόμηση ενέργειας και αναβάθμισης του κτιρίου.

Το Ιατρείο Ψαρών βρίσκεται εντός του οικισμού των Ψαρών. Το κτίριο κατασκευάστηκε το 1987. Το κτίριο
είναι ισόγειο με δίριχτη στέγη κατασκευασμένο με σκελετό από οπλισμένο σκυρόδεμα και τοίχους πλήρωσης
από οπτόπλινθους. 

Το κτίριο δεν ανταποκρίνεται στις σύχρονες ενεργειακές απαιτήσεις ενός χώρου συνάθροισης κοινού.  

Το  κτίριο  καταλαμβάνει  συνολική  επιφάνεια  73,54  τ.μ.   και  στεγάζει  χώρο  εξεταστηρίου,  αναρωτήριο,
αίθουσα αναμονής και WC. 

Το  οικόπεδο  στο  οποίο  έχει  ανεγερθεί  το  συγκρότημα  είναι  τετράγωνου  σχήματος  με  την  μεγαλύτερη
διάσταση στο βορειο – νότιο άξονα. Βρίσκεται σε εντός του οικισμού των Ψαρών και συνορεύει σε μικρή
απόσταση με μονώροφα κτίρια σε όλες τις πλευρές εκτός της ανατολικής που είναι ελεύθερο.

Υπάρχει βλάστηση στη δυτική και τη βόρεια πλευρά του κτιρίου. Η θέση του κτιρίου ευνοεί τον ηλιασμό,
όλων τον όψεων των κτισμάτων σε όλους τους προσανατολισμούς. 

 Η αυτοψία στο κτίριο έγινε στις 2 Νοεμβρίου του 2018. Η Ενεργειακή Επιθεώρηση έγινε σύμφωνα με όσα
προβλέπει  ο  αναθεωρημένος  Κανονισμός  Ενεργειακής  Αποδοσης  Κτιρίων  (ΚΕΝΑΚ)  2017,  ενώ  για  τον
υπολογισμό της  ενεργειακής απόδοσης του κτιρίου χρησιμοποιήθηκε  το  υπολογιστικό  εργαλείο  του ΤΕΕ
(«ΤΕΕ-ΚΕΝΑΚ version 1.31»). 

Η  ενεργειακή  συμπεριφορά  του  κτιρίου  κρίνεται  γενικά  κακή.  Η  έλλειψη  θερμομόνωσης,  η  έλλειψη
συστήματος θέρμανσης – ψύξης στον χώρο, τα παλαιά συστήματα στον φωτισμό υποβαθμίζουν την άνεση
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χρήσης του χώρου, ενώ οι πρόχειρες υφιστάμενες λύσεις  χαρακτηρίζονται  ως ιδιαίτερα ενεργοβόρες. Η
ενεργειακή  συμπεριφορά του  κτιρίου  δύναται  να  βελτιωθεί  σημαντικά,  με  παρεμβάσεις  κυρίως  στα  Η/Μ
συστήματά του.

Κέλυφος

Το  κέλυφος  του  κτιρίου  αποτελείται  από  επιχρισμένη  οπτοπλινθοδομή  με  ανεπαρκή  θερμομονωτική
προστασία  (εξωτερικοί  τοίχοι).  Το  δώμα  είναι  κατασκευασμένο  από  οπλισμένο  σκυρόδεμα  επίσης  με
ανεπαρκή  θερμομονωτική  προστασία.  Τα  εξωτερικά  κουφώματα  του  κτιρίου  είναι  μεταλλικά  χωρίς
θερμομοδιακοπή. 

Συστήματα θέρμανσης

Το κτίριο δεν διαθέτει κεντρικό σύστημα θέρμανσης. Η θέρμανση γίνεται τμηματικά σε κάθε χώρο με φορητές
μονάδες θέρμανσης ή με κλιματιστικές μονάδες. 

Φωτισμός

Ο φωτισμός του κτιρίου γίνεται κυρίως με λαμπτήρες φθορίου Τ8 και συμπαγείς λάμπες φθορίου.  Ο έλεγχος
της  λειτουργίας του φωτισμού γίνεται χειροκίνητα. 

2. Υπολογιστικό εργαλείο ενεργειακής απόδοσης (ΤΕΕ-ΚΕΝΑΚ v.1.31)

Η μεθοδολογική προσέγγιση που ακολουθήθηκε στην παρούσα ενεργειακή μελέτη ήταν η επεξεργασία και
ανάλυση των στοιχείων που προκύπτουν από την ενεργειακή επιθεώρηση με χρήση κατάλληλου λογισμικού
ενεργειακής προσομοίωσης, με βήμα υπολογισμού ενός μήνα.

Το λογισμικό που επιλέχθηκε να χρησιμοποιηθεί είναι το “ΤΕΕ-ΚΕΝΑΚ”. Το ειδικό λογισμικό TEE-ΚΕΝΑΚ
αναπτύχθηκε  από  την  Ομάδα  Εξοικονόμησης  Ενέργειας,  του  Ινστιτούτου  Ερευνών  Περιβάλλοντος  και
Βιώσιμης Ανάπτυξης (ΙΕΠΒΑ) του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών (ΕΑΑ) στο πλαίσιο του προγράμματος
συνεργασίας με το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας (ΤΕΕ). Το λογισμικό αυτό εφαρμόζει τους απαραίτητους
αλγόριθμους για τον υπολογισμό της ενεργειακής απόδοσης των κτηρίων στην Ελλάδα, βασιζόμενο στην
μεθοδολογία Ευρωπαϊκών προτύπων (ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 13790, κ.α.) καθώς και στα σχετικά εθνικά πρότυπα και
στις αντίστοιχες Τ.Ο.Τ.Ε.Ε.

Το  λογισμικό  ΤΕΕ-ΚΕΝΑΚ  χρησιμοποιήθηκε  για  την  διαδικασία  ενεργειακής  επιθεώρησης  του  κτιρίου,
προκειμένου για τον υπολογισμό ενεργειακής απόδοσης και ενεργειακή κατάταξή του, με σκοπό την έκδοση
του  Πιστοποιητικού  Ενεργειακής  Απόδοσης  -  ΠΕΑ.  Προκειμένου  να  υπάρχει  κοινή  μεθοδολογία  και
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αντιστοιχία των αποτελεσμάτων της μελέτης με εκείνα της ενεργειακής επιθεώρησης, θα χρησιμοποιηθεί το
ίδιο  λογισμικό  και  στο  στάδιο  σύνταξης  της  παρούσας  μελέτης  Ενεργειακής  Αναβάθμισης,  για  τους
υπολογισμούς ενεργειακής απόδοσης και ενεργειακής κατάταξης του κτηρίου. Η εφαρμογή θα γίνει με βάση
το ηλεκτρονικό αρχείο της ενεργειακής επιθεώρησης.

Ειδικότερα, η έκδοση και η έγκριση του λογισμικού «ΤΕΕ-ΚΕΝΑΚ» που χρησιμοποιείται είναι η ΤΕΕ-ΚΕΝΑΚ
1.31
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3. Καταγραφή των ενεργειακών χαρακτηριστικών του κτιρίου

3.1. Περίληψη

Τύπος κτιρίου: Ιατρείο – Συνάθροισης Κοινού

Τοποθεσία: Οικισμός Ψαρών, Ψαρά

Διεύθυνση: Οικισμός Ψαρών, Ψαρά 81400

Προσανατολισμός: Ο μεγάλος άξονας του κτιρίου 
έχει Β-Ν προσανατολισμό

Ιδιοκτήτης: Δήμος Ψαρών

Έτος κατασκευής: 1987

Συνολική επιφάνεια δαπέδου: 73,54  m2 

Ύψος:  4 m μέγιστο ύψος κτιρίου

Επιφάνεια θερμαινόμενων χώρων: 73,54  m2

Επιφάνεια κλιματιζόμενων χώρων: 73,54  m2

Ωράριο λειτουργίας:

Κατασκευή:
Κτίριο με ανεπαρκής θερμομονωτική προστασία 
σύμφωνα με τον Κανονισμό Θερμομόνωσης Κτιρίων 
(Κ.Θ.Κ.)

Φέρων οργανισμός: 
Σκελετός οπλισμένου σκυροδέματος, τοίχοι 
πλήρωσης  οπτοπλινθδομής.  Τοιχοποιία συνολικού 
πάχους 0,30 cm. Επιχρισμένη τοιχοποϊία έσω και έξω
με ασβεστοτσιμεντοκονίαμα.

Ανοίγματα: 
Μεταλλικά κουφώματα με μονό υαλοπίνακα, 
μεταλλικά κουφώματα 

Ενεργειακή διαχείριση:
Χειροκίνητος χειρισμός των κλιματιστικών, 
θερμαντικών μονάδων και του φωτισμού.

Θέρμανση / Ψύξη / Αερισμός:
Ανυπαρξία κεντρικού συστήματος θέρμανσης-ψύξης 
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12 ώρες ανά ημέρα – 5 ημέρες ανά βδομάδα στο κτίριο. Η ψύξη και η θέρμανση γίνεται με μονάδες 
κλιματισμού και φορητών θερμαντικών μονάδων. 
Δεν υπάρχουν μηχανικού αερισμού σε κανέναν χώρο.

Φωτισμός:
Φωτιστικά σώματα με 4 λαμπτήρες φθορισμού 
Φωτιστικά σώματα με 2 λαμπτήρες φθορισμού 
Φωτιστικά σώματα με  λαμπτήρα συμπαγούς 
φθορισμού

Ζεστό Νερό Χρήσης:
Δεν υπάρχει πρόβλεψη

3.2. Χαρακτηριστικά του κτιρίου
 Υψη κτιρίου: Το μέγιστο ύψος του κτιρίου είναι 4. 

 Τοιχοποιία: Εξωτερική τοιχοποιία συνολικού πάχους 30cm οπτόπλινθους, επιχρισμένη έσω και έξω
με ασβεστοτσιμεντοκονίαμα, με ανεπαρκή θερμομονωτική προστασία σύμφωνα με τον Κανονισμό
Θερμομόνωσης Κτιρίων (Κ.Θ.Κ.).

Ο συντελεστής θερμοπερατότητας, Uvalue, των εξωτερικών τοίχων υπολογίστηκε σε U=2,4W/m2*K.

 Στέγη: Τετράριχτη στέγη ξύλινου σκελετού επιστεγασμένη με κεραμίδια ρωμαϊκού τύπου πάνω σε
πλάκα οπλισμένου σκυροδέματος .Ο συντελεστής θερμοπερατότητας, Uvalue, εκτιμάται σε U=4, 25
W/m2*K. 

 Δάπεδα: επί  μπαζωμένου υπερυψωμένου εδάφους και  πλάκα (εσωτερικό  χώρισμα)  οπλισμένου
σκυροδέματος για τον όροφο. Ο συντελεστής θερμοπερατότητας, Uvalue, εκτιμάται σε U=3,1 W/m2*K.

 Παράθυρα: Μεταλλικά κουφώματα με μονό υαλοπίνακα  U=3,3 W/m2*K.

 Εξωτερικές θύρες: Μεταλλικές U=3,3 W/m2*K.
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3.3. Η/Μ εγκαταστάσεις

Θέρμανση / Ψύξη / Αερισμός / ΖΝΧ

Οι χώροι θερμαίνονται τμηματικά από επιτοίχιες μονάδες κλιματισμού (aircondition) και από μικρές φορητές
μονάδες θέρμανσης.

Το κτίριο δεν διαθέτει κανενός είδους εγκατάστασης κεντρικής θέρμανσης. 

Η ψύξη γίνεται επίσης μέσω επιτοίχιων μονάδων κλιματισμού.(air condition)

Η  συνολική  διείσδυση  του  αέρα  στους  θερμαινόμενους  χώρους  υπολογίστηκε  ίση  με  77.72  m3/h.
(Απαιτούμενος νωπός 33,75 m3/h/m2 σύμφωνα με τεχνικές οδηγίεςΤ.Ο.Τ.Ε.Ε. 20701-1/2017)

Φωτισμός / Εξοπλισμός

Στο ιατρείο είναι εγκατεστημένα φωτιστικά σώματα δύο βασικών τύπων : 

Ο πρώτος τύπος διαθέτει / αποτελείται από φωτιστικό σώμα με 2 λαμπτήρες φθορισμού ισχύος 72W και
ηλεκτρομαγνητικό ballast, συνολικής ισχύος φωτιστικού σώματος 86,4W, προσαρτημένα στην οροφή.

Κατά την ενεργειακή επιθεώρηση μετρήθηκε 1 φωτιστικό σώμα αυτού του τύπου. 

Ο δεύτερος τύπος διαθέτει  /  αποτελείται  από φωτιστικό σώμα με  λαμπτήρα πυρακτώσεως ισχύος 75W
αναρτημένα επί οροφής και τοίχου. 

Κατά την ενεργειακή επιθεώρηση μετρήθηκαν 6 φωτιστικά σώματα αυτού του τύπου. 

Η κάλυψη με φυσικό φωτισμό, λόγω των εκτεταμένων ανοιγμάτων σε όλους τους χώρους είναι 100%.

Ενεργειακή Διαχείριση

Οι χειρισμοί του συστήματος θέρμανσης γίνονται χειροκίνητα, όπως και ο χειρισμός του φωτισμού είναι
αποκλειστικά χειροκίνητος. 
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4. Υφιστάμενη ενεργειακή κατάσταση του κτιρίου – Αποτελέσματα 
ενεργειακής επιθεώρησης

Στην ενότητα αυτή παρουσιάζονται συνοπτικά τα αποτελέσματα της ενεργειακής επιθεώρησης:

Εικόνα 35: Βαθμολόγηση ενεργειακής απόδοσης.

Εικόνα 36: Κατανάλωση πρωτογενούς ενέργειας ανά τελική χρήση.

63



ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ - ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΨΑΡΩΝ 

Εικόνα 37: Ενεργειακές απαιτήσεις, ενεργειακή κατανάλωση, κατανάλωση καυσίμων και εκπομπές CO2.
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Εικόνα 38: Ενεργειακές απαιτήσεις, κατανάλωση πρωτογενούς ενέργειας και κατανάλωση καυσίμων
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5. Πρόταση βελτίωσης της ενεργειακής απόδοσης

Για  την  βελτίωση  της  ενεργειακής  απόδοσης  του  Ιατρείου  Ψαρών  προτείνεται  ο  συνδυασμός  τριών
παρεμβάσεων στις Η/Μ εγκαταστάσεις του κτιρίου. Οι παρεμβάσεις είναι οι κάτωθι : 

Παρέμβαση 1 : Εγκατάσταση συστήματος κλιματισμού (θέρμανση – ψύξη) με αυτόνομες
μονάδες απευθείας εκτόνωσης υψηλής ενεργειακής απόδοσης.

Υφιστάμενη κατάσταση και προτεινόμενη παρέμβαση

Ο χώρος δεν διαθέτει σύστημα θέρμανσης – ψύξης. Το κτίριο εμφανίζει πολύ αυξημένες ανάγκες θέρμανσης
τους χειμερινούς μήνες και ψύξης κατά τους καλοκαιρινούς, δεδομένης και της χρήσης του. Επιπρόσθετα, η
ανυπαρξία σύγχρονου εξοπλισμού αυτοματισμών και εξοικονόμησης ενέργειας οδηγεί σε μεγάλες ενεργειακές
καταναλώσεις.

Προτείνεται η τοποθέτηση αντλιών χαμηλών θερμοκρασιών για τη θέρμανση και την ψύξη, η τοποθέτηση των
απαραίτητων σωληνώσεων και εγκαταστάσεων για τη λειτουργία  τερματικών μονάδων τύπου fancoils.

Ενδεικτικά τεχνικά χαρακτηριστικά αντλιών θερμότητας:  

Προτείνεται η τοποθέτηση αντλίας θερμότητας χαμηλών θερμοκρασιών για εξωτερική εγκατάσταση για την
παραγωγή  ζεστού  νερού υψηλών  θερμοκρασιών  έως  και  40  °C  για  κεντρική  θέρμανση  και  ζεστά νερά
χρήσης με  scroll  συμπιεστέςκαιψυκτικόμέσο R407C ,  ανεμιστήρες αξονικής  ροής,  ανοξείδωτο πλακοειδή
εναλλάκτη και θερμοστατική βαλβίδα εκτόνωσης.

Οι πλευρικές επιφάνειες προτείνεται να είναι κατασκευασμένες υλικά που θα εξασφαλίσουν την μακροχρόνια
λειτουργία της και την εύκολη συντήρηση αυτής.  

Ως ελάχιστο όριο λειτουργίας στην θέρμανση προτείνεται: από -10°C έως  +30°C εξωτερικήςθερμοκρασίας

Κατασκευαστικά στοιχεία

Κατασκευή 

Η προβλεπόμενη αντλίαθερμότητας προτείνεται να  εξασφαλίζει ειδική κατασκευή για εξωτερική εγκατάσταση
με πλαίσιο στήριξης κατασκευασμένο από κατάλληλα υλικά . Αντίστοιχα θα πρέπει να διαθέτει κατάλληλα
υλικά και για τουπόλοιποπλαίσιο (σκελετός). 

Τοτμήμα των ανεμιστήρων προτείνεται να είναι ξεχωριστό από το τμήμα των συμπιεστών και να προβλέπεται
εξαερισμός του τμήματος των συμπιεστών. 

Ηλεκάνη συγκέντρωσης και απομάκρυνσης συμπυκνωμάτων θα πρέπει να είναι κατάλληλα  μονωμένη και να
διαθέτει κατάλληλο σύστημα θέρμανσης.

Ψυκτικό κύκλωμα 

Τα κύρια μέρη του ψυκτικού κυκλώματος θα πρέπει κατ’ ελάχιστο να είναι: 

 Δύοξεχωριστάκαιανεξάρτητακυκλώματαμετους συμπιεστέςναδουλεύουνσεσειράσεκάθεκύκλωμα

 Ψυκτικό μέσο R407C 

 Μηχανικήθερμοστατικήβαλβίδα
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 Φίλτροαφύγρανσης. 

 Βαλβίδαασφαλείαςυψηλήςπίεσης. 

 Βαλβίδαασφαλείαςχαμηλήςπίεσης. 

 Πρεσσοστάτεςυψηλήςκαι χαμηλής πίεσης 

 Διακόπτεςασφαλείαςυψηλήςπίεσης

 Συλλέκτεςυγρού

 Τετράοδηβάνααντιστροφήςτουψυκτικούκύκλου. 

 Πλακοειδήςεναλλάκτης

Συμπιεστές 

Οι  μονάδες  προτείνεται  να  διαθέτουν  κατάλληλους  συμπιεστές   με ανάλογα  χαρακτηριστικά  (
ηλεκτροκινητήρες, θερμαντική αντίσταση λαδιών,προστασία έναντι υπερθέρμανσης). 

Εναλλάκτης θερμότητας φρέον-νερού 

O εναλλάκτης  θερμότητας  προτείνεται  να  κατασκευασμένος  από  ανοξείδωτο  χάλυβα.,  να  είναι
τοποθετημένοςσεκατάλληλοκάλυμμα,  να  προστατεύεται.απότηνδημιουργίαπάγουστοεσωτερικότου  όταν  η
μονάδα είναι εκτός λειτουργίας. Κατά την λειτουργία της μονάδας η αντιπαγωτική προστασία θα πρέπει να
εξασφαλίζεται από κατάλληλο σύστημα. 

Εναλλάκτης ψυκτικού μέσου-αέρα 

Ο εναλλάκτης θα πρέπει να είναι  κατασκευασμένος από κατάλληλο υλικόκαι διαστασιολογημένος ώστε να
εξασφαλίζεται η επαρκής συναλλαγή θερμότητας, 

Πίνακας ηλεκτρικής τροφοδοσίας και ελέγχου 

Ο πίνακας των μονάδων θα πρέπει να είναι πλήρης, να διαθέτει κατάλληλες  ασφάλειες και ρελέ για τους
συμπιεστές και τους ανεμιστήρες, μετασχηματιστή για το βοηθητικό κύκλωμα, ακροδέκτες για τη σήμανση
συναγερμών,  ακροδέκτες  για  χειρισμό  ON/OFF  από  απόσταση,  ηλεκτρονικό  σύστημα  ελέγχου,
κατασκευασμένος  σύμφωνα  με  τους  κανονισμούς  EN  60204-1/ΙEC  204-1.  Επιπρόσθετα  θα  πρέπει  να
προστατεύεται από κατάλληλη πόρτα στεγανού τύπου, να διαθέτει γενικό διακόπτη διακοπής της ηλεκτρικής
παροχής με μηχανική μανδάλωση και είναι κατάλληλος για εξωτερική τοποθέτηση. 

Τμήμα ανεμιστήρων 

Οι αξονικοί ανεμιστήρες θα πρέπει να διαθέτουν δείκτη προστασίας  IP54, κατάλληλα  μεταλλικάπτερύγια,
κατάλληλοπερίβλημα μεσχάραπροστασίας.  

Το τμήμα των ανεμιστήρων θα πρέπει  να εξασφαλίζει ανεξάρτητη ροή αέρα σε κάθε ψυκτικό κύκλωμακαι
ανεξάρτητη λειτουργία ώστε να κλείνει όταν το ψυκτικό κύκλωμα είναι κλειστό.  

Πιστοποιήσεις 

Η μονάδα είναι συμβατή με τις ευρωπαϊκές πιστοποιήσεις και οδηγίες. Ενδεικτικά αναφέρονται: 

 Ευρωπαϊκήοδηγία 2006/42/EC γιαΜηχανολογικόεξοπλισμό

 Ευρωπαϊκήοδηγία 2006/95/EC γιαΧαμηλήτάση
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 ΕυρωπαϊκήοδηγίαΗλεκτρομαγνητικήςσυμβατότητας EMC 89/336/EEC + 2004/108/EC 

 Πιστοποίηση Eurovent σύμφωναμετοπρόγραμμα LCP/A/P/R

Ενδεικτικά τεχνικά χαρακτηριστικά fancoil:

Οι τερματικές μονάδες νερού-αέρα, τύπου fancoil θα πρέπει να εξασφαλίζουν την πλέον αθόρυβη λειτουργία.
Οι μονάδες που θα τοποθετηθούν στους κλιματιζόμενους χώρους και θα επεξεργάζονται τον κλιματιζόμενο
αέρα  τροφοδοτούμενες  με  ψυχρό  ή  ζεστό  νερό,  θα  πρέπει  να  διαθέτουν  ενδεικτικά  τα  ακόλουθα
χαρακτηριστικά:

 Οι τερματικές μονάδες θα πρέπει να είναι ευέλικτες στην τοποθέτησή τους σε μονάδες με περίβλημα
για εμφανή τοποθέτηση στο δάπεδο.

 Οι μονάδες θα πρέπει να έχουν αθόρυβο ανεμιστήρα εφαπτομενικής ροής (τύπου tangential) για τα
μικρότερα μεγέθη, και φυγοκεντρικού τύπου για τα μεγαλύτερα μεγέθη, εξασφαλίζοντας έτσι τη άνεση
των χώρων σε συνδυασμό με την αθόρυβη λειτουργία τους.

 Ο κινητήρας θα πρέπει να είναι πολλαπλών ταχυτήτων, απ' ευθείας συζευγμένος στην πτερωτή του
ανεμιστήρα.  Ο  κινητήρας  θα  πρέπει  να  είναι  αυτολιπαινόμενος  και  δεν  θα  απαιτείται  καμία
συντήρηση σε όλη την διάρκεια ζωής του.

 Ο  εναλλάκτης  νερού  -  αέρα  θα  πρέπει  να  είναι  υψηλής  απόδοσης  με  σωλήνες  χάλκινους  και
πτερύγια αλουμινίου μηχανικά εκτονωμένα.

 Η σχεδίαση των fancoil θα πρέπει να επιτρέπει την εύκολη εγκατάστασή

 Θα  πρέπει  να  εξασφαλίζουν  την  αντιστρεψιμότητα:  Εάν  η  μονάδα  δεν  είναι  σύμφωνη  με  τις
απαιτήσεις σύνδεσης της εγκατάστασης (δεξιά ή αριστερά), το στοιχείο νερού και ο πίνακας ελέγχου
μπορούν να μετακινηθούν από τα αριστερά στα δεξιά, και αντιστρόφως, στον χώρο όπου θα γίνει η
εγκατάσταση.

Εξασφάλιση ποιότητας

Ενδεικτικά αναφέρονται:

 Η απόδοση του μηχανήματος και τα τεχνικά χαρακτηριστικά θα έχουν μετρηθεί και πιστοποιηθεί
κατά Eurovent.

 Η κατασκευή του μηχανήματος θα συμφωνεί με τους ευρωπαϊκούς κανονισμούς κατά  CE, ήτοι τις
οδηγίες που ισχύουν για την ασφάλεια του μηχανολογικού εξοπλισμού, την οδηγία χαμηλής τάσης
και ηλεκτρομαγνητικής συμβατότητας.

 Η  μονάδα  θα  έχει  σχεδιαστεί  και  κατασκευαστεί  και  ελέγχεται  σε  εργοστάσιο  παραγωγής  με
πιστοποίηση ποιότητας κατά ISO 9001.

Οι  τερματικές  μονάδες  νερού  θα  συνοδεύονται  από  υψηλής  ακρίβειας  ηλεκτρονικό  χειριστήριο  με  τις
ακόλουθες λειτουργίες :

 Λειτουργία ON/OFF

 Χειροκίνητη επιλογή πολλαπλών ταχυτήτων

 Αυτόματη επιλογή ταχυτήτων
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 Θερμοστάτη χώρου

 Χειροκίνητη ή αυτόματη εναλλαγή χειμώνα - θέρους

 Επιλογή προγράμματος εξοικονόμησης ενέργειας

 Προστασία έναντι παγώματος

 Έλεγχος μονάδος μέσω εξωτερικής επαφής (επαφή παραθύρου κλπ)

 Ενδεικτικές λυχνίες λειτουργίας ψύξης θέρμανσης

 Αυτοέλεγχος λειτουργίας

Κατασκευή σύμφωνα με τις η οποία περιλαμβάνει προμήθεια, προσκόμιση υλικών και μικροϋλικών
και την εργασία τοποθέτησης, σύνδεσης, ελέγχων, δοκιμών, ρυθμίσεων και πλήρους εγκατάστασης,
για την ομαλή και αυτόματη λειτουργία.

Παρέμβαση 2 : Αντικατάσταση λαμπτήρων με ενεργειακά αποδοτικότερους

Υφιστάμενη κατάσταση και προτεινόμενη παρέμβαση

Τα υφιστάμενα φωτιστικά σώματα/λαμπτήρες είναι πεπαλαιωμένα, συμβατικής τεχνολογίας, με αποτέλεσμα
την υψηλή κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας και το μη ικανοποιητικό επίπεδο φωτισμού των χώρων. Τα
φωτιστικά  σώματα  που  χρησιμοποιούνται  στο  κτίριο  διαθέτουν  συστήματα  έναυσης  με  υψηλή
ιδιοκατανάλωση. 

Επιπρόσθετα ως φωτιστικά σώματα, έχουν χειρότερη φωτιστική απόδοση δηλαδή φωτεινή ροή ως προς την
καταναλισκόμενη ισχύ, σε σχέση με άλλα φωτιστικά σώματα που έχουν καλύτερης ποιότητας ανακλαστήρες
και διαχυτές (καλύμματα). 

Για  τον  λόγο  αυτό  τα  φωτιστικά  σώματα  προτείνεται  να  αντικατασταθούν  με  νέα  φωτιστικά  σώματα
καλύτερης απόδοσης, και ως εκ τούτου λιγότερα, όπως περιγράφεται στην συνέχεια : 

Βασικός  στόχος  των  επεμβάσεων  εξοικονόμησης  ενέργειας  στις  εγκαταστάσεις  του  φωτισμού  είναι  η
αποτελεσματική μείωση της κατανάλωσης ενέργειας χωρίς επιπτώσεις στην ποιότητα του φωτισμού και την
οπτική άνεση των χρηστών των κτιρίων. Οι ηλεκτρικοί λαμπτήρες λόγω της ανάγκης φωτισμού των χώρων
αρκετές ώρες την ημέρα καταναλίσκουν σημαντικά ποσά ηλεκτρικής ενέργειας.  

Προβλέπεται  η  αντικατάσταση  των  φωτιστικών  σωμάτων  με  νέα  φωτιστικά  σώματα  υψηλής  απόδοσης
τεχνολογίας LED. Θα αντικατασταθούν 28 φωτιστικά σώματα στον όροφο και στο ισόγειο. 

Πλεονεκτήματα φωτιστικών τεχνολογίας LED:  

 Σημαντική εξοικονόμηση ενέργειας. 

 Έχουν σημαντικά μεγαλύτερη διάρκεια ζωής από τα συμβατικά φωτιστικά σώματα. 

 Μηδενική συντήρηση. 

 Ομοιόμορφος φωτισμός.  
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 Εφαρμογές σε χώρους που ψύχονται. Ελάχιστη εκπεμπόμενη θερμότητα.  

 Υψηλό CRI (color rendering index). Σωστή και ζωντανή αναπαραγωγή των χρωμάτων.  

 Δεν έλκουν έντομα και σκόνη.  

 Ανθεκτικοί σε κραδασμούς, περιπτώσεις ζημιών, δονήσεις και κρούσεις 

 Η συνολική μείωση της κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας για φωτισμό ανέρχεται σε περίπου 90%.  

Πιο  συγκεκριμένα  τα  νέα  φωτιστικά  σώματα  θα  είναι  τύπου  όμοιου  με  τον  υφιστάμενο  που  θα
αντικαταστήσουν,  και  θα έχουν ανταυγαστήρα.  Όλα τα νέα φωτιστικά LED  θα πρέπει  να διαθέτουν τις
παρακάτω γενικές Κατασκευαστικές Τεχνικές Προδιαγραφές:  

Συνολικά θα χρησιμοποιηθούν φωτιστικά σώματα 11 νέα φωτιστικά, 4 διαφορετικών τύπων, με βάση την
ισχύ τους. Τα φωτιστικά είναι σχήματος γραμμικού, τετράγωνου και στεγανού, με δυνατότητα τοποθέτησης
επί οροφής ή χωνευτά και επί τοίχου.  

Θα χρησιμοποιηθούν φωτιστικά τύπου LED διαφόρων τύπων και ισχύος λόγω των διαφορετικών χρήσεων
ανά χώρο. Συγκεκριμένα: 

Αίθουσα αναμονής 

Προτείνεται  φωτιστικό  σώµα  LED  ενδεικτικής  ισχύος  12W  γραμμικού  ή  τετράγωνου  τύπου  οροφής,  με
ανάρτηση εξωτερικής επιφάνειας (mounted). 

Διάδρομος 

Προτείνεται  φωτιστικό  σώµα  LED  ενδεικτικής  ισχύος  6W  γραμμικού  ή  τετράγωνου  τύπου  οροφής,  με
ανάρτηση εξωτερικής επιφάνειας (mounted). 

Γραφείο 
Προτείνεται  φωτιστικό  σώµα  LED  ενδεικτικής  ισχύος  30W  γραμμικού  ή  τετράγωνου  τύπου  οροφής,  με
ανάρτηση εξωτερικής επιφάνειας (mounted).  

Εξεταστήριο 
Προτείνεται  φωτιστικό  σώµα  LED  ενδεικτικής  ισχύος  30W  γραμμικού  ή  τετράγωνου  τύπου  οροφής,  με
ανάρτηση εξωτερικής επιφάνειας (mounted).  

Κουζίνα 
Προτείνεται  φωτιστικό  σώµα  LED  ενδεικτικής  ισχύος  12W  γραμμικού  ή  τετράγωνου  τύπου  οροφής,  με
ανάρτηση εξωτερικής επιφάνειας (mounted).  

Αναρρωτήριο 
Προτείνεται  φωτιστικό  σώµα  LED  ενδεικτικής  ισχύος  12W  γραμμικού  ή  τετράγωνου  τύπου  οροφής,  με
ανάρτηση εξωτερικής επιφάνειας (mounted). 

WC 

Προτείνεται στεγανό φωτιστικό σώµα LED ενδεικτικής ισχύος 6W μοντέρνου σχεδιασμού σχήματος οβάλ ή
κυλινδρικό, με ανάρτηση εξωτερικής επιφάνειας (mounted) . 

Ανιχνευτές  
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Για την επίτευξη μεγαλύτερης εξοικονόμησης, θα χρησιμοποιηθούν ανιχνευτές δύο τύπων: 

Ανιχνευτής φυσικού φωτισμού οροφής:  γίνεται  χρήση ενός ανιχνευτή ανά φωτιστικό σώμα. Συνολικά θα
χρησιμοποιηθούν 7 αισθητήρες αυτού του τύπου. 

Ανιχνευτής παρουσίας και κίνησης οροφής ή τοίχου: γίνεται χρήση ενός ανιχνευτή ανά ένα ή περισσότερα
φωτιστικά σώματα. Συγκεκριμένα, Συνολικά θα χρησιμοποιηθούν 2 αισθητήρες αυτού του τύπου. Ενδεικτικά
Τεχνικά Χαρακτηριστικά:  

 LED chip υψηλής απόδοσης τελευταίας γενιάς.

 Προβολείς LED συμμετρικής ή ασύμμετρης δέσμης με κατάλληλους φακούς ανάλογα τη χρήση για
οριζόντιο φωτισμό ή φωτισμό τηλεοπτικής κάλυψης. 

 Θερμοκρασία χρώματος 4000Κ.

 Θα είναι τεχνολογίας Flicker-free.

 Διάρκεια Ζωής:  50.000 ώρες µε απόδοση >80% της αρχικής  φωτεινής ροής L80B10. Θα δίδεται
εγγύηση καλής λειτουργίας τουλάχιστον 5 ετών. 

 Συνδεσµολογία για λειτουργία σε 230V-50 / 60Hz µε dimmer με σήμα ελέγχου 1-10VDC driver για
έλεγχο με αισθητήρα.

 Εκκινητής  ηλεκτρονικός  µε  συντελεστή  ισχύος  >0.95  σε  πλήρη  στάθμη  φωτισμού  και  δείκτη
ενεργειακής απόδοσης τουλάχιστον Α3.

 Θα φέρει σήµανση CE και θα συµµορφώνεται µε την οδηγία RoΗs και ENEC (κατ'ελάχιστον το led
chipset). Θα διατίθενται φωτοτεχνικά δεδοµένα και ο κατασκευαστής θα είναι πιστοποιηµένος κατά
ISO9001 και 14001.

Ήτοι φωτιστικά πλήρη µε εργασία πλήρους εγκατάστασης, συμπεριλαμβανομένης της χρήσης κάθε μέσου
ανύψωσης για την διενέργεια των απαιτούμενων εργασιών.  Περιλαμβάνεται  και το πιθανόν απαιτούμενο
καλώδιο σύνδεσης.

Η οριστική μελέτη  θα γίνει με βάση το EN 12193:2007 Light and lighting. Sports lighting

 

Παρέμβαση 3 : Αντικατάσταση Κουφωματών με ενεργειακά αποδοτικότερα

Το κτίριο  διαθέτει  ανοιγόμενα  κουφώματα μονού υαλοπίνακα,  κατασκευασμένα από πλαίσιο  αλουμινίου
χωρίς θερμοδιακοπή, τα οποία επιβαρύνουν ιδιαίτερα την ενεργειακή συμπεριφορά του του. Τα υφιστάμενα
κουφώματα αλουμινίου με μονό υαλοστάσιο κρίνονται ως ανεπαρκή καθώς από την κατηγοριοποίηση των
ανοιγμάτων λαμβάνεται βαθμός θερμοπερατότητας (U value) σύμφωνα με τους πίνακες της Τ.Ο.Τ.Ε.Ε 20701-
1 : Uf = 7,00 W/m2 0C, Ug = 3,30 W/m2 0C

Προτείνεται η αντικατάσταση τους με αντίστοιχα κουφώματα διπλού ενεργειακό υαλοπίνακα, πλαισίου PVC.
Όλα τα κουφώματα θα είναι χρώματος  λευκού, από συνθετικό πενταθαλαμικό προφίλ (PVC), η κάσα θα
είναι 72 – 76 mm, θα έχουν περιμετρικά λάστιχα και οι υαλοπίνακες θα είναι ενεργειακοί τεσσάρων εποχών.

Ενδεικτικά τεχνικά χαρακτηριστικά:
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 Πλήθος θαλάμων: 5 θάλαμοι 

 Κατασκευαστικό πάχος κάσας: 72 – 76 mm 

 Κατασκευαστικό πάχος φύλλου: 80 – 85 mm

 Διπλός Υαλοπίνακας με ενεργειακή επίστρωση.

 Συντελεστής θερμοπερατότητας υαλοπίνακα: Uf=1,3 W/(m2*K) 

 Υαλοπίνακας 4mm – 15,5mm – 4mm Low-e με αέριο Argon

 Θερμομόνωση προφίλ Uf = 1,1 – 1,3 W/(m2 K)

 Θερμομόνωση υαλοπίνακα Ug = 1,0 – 1,1 W/(m2 K)

 Θερμομόνωση κουφώματος Uw= 1,2 – 1,3 W/(m2 K)

 (Ο συντελεστής έχει υπολογιστεί για μονόφυλλο 1m x 2,1m)

 Ηχομόνωση έως 46 dB 

 Ανεμοπερατότητα (EN12211): Κλάση C2

 Αντιδιαρρηκτική προστασία: Κατηγορία 2

 PVC Θερμοδιακοπή μαρμαροποδιάς στο κάτω μέρος της κάσας κατάλληλο για τον τύπο πλαισίου
που θα χρησιμοποιηθεί με κατάλληλη προσαρμογή της μαρμαροποδιάς. 

Η  τιμή  περιλαμβάνει  αποξήλωση,  μεταφορά  και  απόρριψη  σε  κατάλληλους  χώρους  ανακύκλωσης  των
παλαιών  κουφωμάτων,  εργασίες  αποκατάστασης  επιχρίσματός,  αποκατάστασης  και  μετατροπής  των
μαρμαροποδιών, τοποθέτησης των καινούργιων κουφαμάτων με την κατάλληλη στεγάνωση και στερέωση
τους. 

 

Παρέμβαση 4 : Εξωτερική Θερμομόνωση Τοιχοποιίας 

Προβλέπεται  η  εφαρμογή  συστήματος  εξωτερικής  θερμομόνωσης  συνολικού  πάχους  7  cm με  σκοπό  τη
μείωση των θερμικών απωλειών και  των ψυκτικών φορτίων,  τη βελτίωση των συνθηκών άνεσης και  την
βελτίωση  της  εξωτερικής  εμφάνισης  του  κτιρίου.  Η  εφαρμογή  θερμομόνωσης  στην  εξωτερική  τοιχοποιία
αφορά σε επιφάνεια 380,18 m.

Η ενεργειακή κατάσταση μετρήθηκε:

Πριν τις παρεμβάσεις: U = 2,40 W/m2K (βάσει της ενεργειακής επιθεώρησης)

Μετά τις παρεμβάσεις: U = 0,45 W/m2K

Η παρέμβαση θα οδηγήσει σε μείωση του συντελεστή U κατά 80%.

Περιγραφή Εργασιών Εξωτερικής Θερμομόνωσης

Η εφαρμογή του συστήματος της εξωτερικής θερμομόνωσης περιλαμβάνει:
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 Διαμόρφωση του υποστρώματος, που πρέπει να είναι καθαρό, σχετικά ομαλό και ικανό να φέρει
φορτία. Σε περίπτωση που αμφισβητείται η φέρουσα ικανότητα θα απαιτηθεί μηχανική στερέωση, ενώ θα
πρέπει να ελεγχθεί και η επιπεδότητα των υποστρωμάτων.

 Εφαρμογή συγκολλητικού κονιάματος ανόργανης βάσης

 Τοποθέτηση μονωτικών πλακών διογκωμένης πολυστερίνης πάχους 5 cm. Οι πλάκες τοποθετούνται
«σταυρωτά»,  φροντίζοντας  να  μην  μένουν  ανοικτοί  αρμοί  ή  μεγάλες  ανεπιπεδότητες.  Το  συγκολλητικό
κονίαμα τοποθετείται επάνω στις πλάκες, συνήθως περιμετρικά και σημειακά στο κέντρο της πλάκας, ώστε
να μπορεί  να απορροφήσει  ανωμαλίες  του υποστρώματος.  Ιδιαίτερη προσοχή απαιτείται  στους χρόνους
εργασιμότητας  των μιγμάτων,  ώστε να διασφαλίζεται  η άριστη πρόσφυση των πλακών.  Τυχόν κενά και
αρμοί  πρέπει  να  γεμίζονται  είτε  με  κομμάτια  του  μονωτικού  είτε  με  ειδικό  μη  αναφλέξιμο  αφρό
πολυουρεθάνης.

 Μηχανική στερέωση μονωτικών πλακών. Στα συστήματα με διογκωμένη πολυστερίνη, εξαιτίας του
ιδιαίτερα  χαμηλού  βάρους  του  συστήματος,  η  συγκολλητική  ικανότητα  της  κόλλας  είναι  επαρκής.  Εάν
απαιτείται,  από  την  κατάσταση  του  υποστρώματος,  μπορούν  να  χρησιμοποιηθούν  κατά  μέσο  όρο  4-6
βύσματα/ m2 επιφάνειας ανάλογα με το υπόστρωμα και το ύψος του κτιρίου.

 Ενδιάμεση στρώση και  τοποθέτηση πλέγματος ενίσχυσης.  Ο ενδιάμεσος οργανικός ελαστομερής
ενισχυτικός σοβάς μπορεί να εφαρμοστεί είτε με μηχανές ψεκασμού είτε με ειδικές σπάτουλες. Οι οργανικοί
σοβάδες επιταχύνουν το στέγνωμα του υλικού και  τη δημιουργία υδατοστεγούς επιφάνειας,  γεγονός που
μπορεί να φανεί ιδιαίτερα χρήσιμο σε συνθήκες χαμηλής θερμοκρασίας και υψηλής υγρασίας ή βροχής.
Αμέσως μετά την εφαρμογή του σοβά, το υαλόπλεγμα εμβαπτίζεται στον υγρό ακόμα σοβά, έτσι ώστε να

καλυφθεί πλήρως. Οι στρώσεις του υαλοπλέγματος πρέπει να επικαλύπτονται στις πλευρές και στις άκρες
ώστε να διασφαλίζεται η κατανομή των τάσεων των θερμομονωτικών πλακών και η συνέχεια της θωράκισης
του συστήματος.

 Τελική στρώση. Η τελική στρώση προτείνεται να είναι οργανικής βάσης. Τα οργανικά επιχρίσματα
είναι έτοιμες πάστες σε δοχεία και μπορούν να τοποθετηθούν με μηχανή ψεκασμού ή με σπάτουλες. Είναι
έτοιμα στην επιθυμητή απόχρωση και προσφέρουν την μέγιστη αντίσταση στις συνθήκες του περιβάλλοντος
καθώς και ιδιαίτερα αυξημένη ελαστικότητα. Εξαιτίας της σύνθεσης τους δεν δίνουν μεγάλο πάχος στρώσης,
ενώ αναλογική με το μέγεθος κόκκου των αδρανών που περιέχουν είναι η ικανότητα να «γεμίζουν» ανωμαλίες
του υποστρώματος. Η σωστή εφαρμογή της θερμομόνωσης περιμετρικά των ανοιγμάτων του κτιρίου ή των
ακμών (εξωτερικών ή εσωτερικών γωνιών) του κτιρίου, θα επιτευχθεί με την τοποθέτηση γωνιοκράνωναπό
προφίλ διογκωμένης πολυστερίνης.

Όλες οι εργασίες θα γίνουν από εξειδικευμένο προσωπικό και σύμφωνα με τις προδιαγραφές των υλικών και 
τις οδηγίες του προμηθευτή για το κάθε υλικό. Μετά το πέρας των εργασιών, η κατασκευή επανελέγχεται από 
την Υπηρεσία ή/και τον Ανάδοχο. Οποιαδήποτε κακοτεχνία διαπιστωθεί επιδιορθώνεται από τον Ανάδοχο 
χωρίς συμπληρωματική αμοιβή.

Τα υλικά και το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης πρέπει να συνοδεύονται από πιστοποιητικά CE.

 

Παρέμβαση 5 : Θερμομόνωση οροφής κάτω από μη θερμομονωμένη στέγη

Η κεραμοσκεπή του κτιρίου, είναι αμόνωτη. Ως αποτέλεσμα έχει την μεγάλη απώλεια θερμότητας από το
περίγραμμα του κτιρίου (η οποία έχει κατασκευαστεί χωρίς μόνωση) αλλά και την έντονη υποβάθμιση των
συνθηκών άνεσης κατά τους θερινούς μήνες.
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Για  την  καλύτερη  θερμική  θωράκιση  των  κτιρίων,  προτείνεται  η  προσθήκη  με  τοποθέτηση  συστήματος
θερμομόνωσης με τη χρήση διογκωμένης πολυστερίνης και συστήματος συγκράτησης.

Θα αποτελείται από:

 Διογκωμένη πολυστερίνη τουλάχιστον 5 εκατοστών

 Δοκίδες συγκράτησηςτης θερμομονωτικής στρώσης 

Η θερμομονωτική στρώση θα πρέπει να παραμείνει ελεύθερη ώστε να μην εμποδίζεται η διαπνοή της, ώστε
να μην δημιουργηθεί συμπνύκωση των διαχεόμενων υδρατμών που δημιουργούνται στην περιοχή. 

Η  εργασία  περιλαμβάνει  καθαίρεση  και  επανατοποθέτηση  της  κεραμώσεως  και  αποκατάσταση
οποιασδήποτε αστοχίας κατά την εκπόνηση της εργασίας. 

 

Παρέμβαση 6: Εγκατάσταση Ηλιακού Θερμοσίφωνα – Ηλιοθερμικό Σύστημα 
Παραγωγής ΖΝΧ

Για  την  κάλυψη  µέρους  των  αναγκών  σε  ΖΝΧ προβλέπεται  η  εγκατάσταση  ηλιοθερµικού  συστήµατος,
αποτελούµενο  από ηλιακούς  συλλέκτες  επιλεκτικού  τύπου.  Οι  ηλιακοί  συλλέκτες  θα τοποθετηθούν στην
στέγη του κτιρίο. Το κτίριο διαθέτει στέγη ικανού εµβαδού. Οι συλλέκτες θα έχουν Νότιο προσανατολισµό. 
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Οι επιλεκτικοί συλλέκτες θα έχουν χαρακτηριστικά συντελεστή µηδενικών απωλειών no≥0,77, συντελεστή
θερµικής  απώλειας  ηλιακού  συλλέκτη  a1≤3,75W/(m2K)  και  θερµοκρασιακή  εξάρτηση  του  συντελεστή
θερµικής απώλειας a2≤0,015W/(m2K2).

 Οι  συλλέκτες  θα  τροφοδοτούνται  µε  µίγµα νερού δικτύου  και  γλυκόλης,  σύµφωνα µε  τις  οδηγίες  του
κατασκευαστή τους, ώστε να εξασφαλίζεται αντιπαγετική προστασία. Το µίγµα θα ανακυκλοφορεί στο δίκτυο
«συλλέκτεςσωληνώσεις-κάτω εναλλάκτης θερµοδοχείου παραγωγής ΖΝΧ» µε κατάλληλο κυκλοφορητή. Οι
σωληνώσεις  θα  είναι  ευύγραµµοι  χαλκοσωλήνες  θερµοµονωµένοι.  Προβλέπεται  επίσης  η  τοποθέτηση
κλειστού δοχείου διαστολής και ασφαλιστικής βαλβίδας. 

 

Τα αναλυτικά αποτελέσματα της προτεινόμενης ολοκληρωμένης παρέμβασης :

Εικόνα 39: Κατανάλωση πρωτογενούς ενέργειας και βαθμολόγηση ενεργειακής απόδοσης.
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Εικόνα 40: Ενεργειακές απαιτήσεις και καταναλώσεις κτιρίου.
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Εικόνα 41: Συγκεντρωτικός πίνακας εξοικονομήσεων, μείωσης εκπομπών και περιόδου αποπληρωμής.
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6. Συμπεράσματα

Η πρόταση είναι ενεργειακά ιδιαίτερα αποδοτική, καθώς η εξοικονόμηση πρωτογενούς ενέργειας προσεγγίζει
αντίστοιχα το 71 % (ή 135,6 kWh/m2 ετησίως). Επίσης, το περιβαλλοντικό όφελος των παρεμβάσεων είναι
πολύ σημαντικό, καθώς η μείωση των ετήσιων εκπομπών CO2 υπολογίζεται σε 46,3 Kg/m2.

Όσον  αφορά  στην  ενεργειακή  βαθμονόμηση  του  κτιρίου  κατά  ΚΕΝΑΚ,  το  κτίριο  αναβαθμίζεται  από
ενεργειακής  κλάσης  Δ  (υφιστάμενο)  σε  ενεργειακής  κλάσης  Α.  Δηλαδή  το  κτίριο  αναβαθμίζεται  κατά  3
ενεργειακές κλάσεις.

Αξίζει ακόμα να τονιστεί ότι με τις προτεινόμενες παρεμβάσεις το ενεργειακό κόστος του κτιρίου μειώνεται
εξαιρετικά,  γεγονός  που  οφείλεται  κυρίως  στην  σημαντική  εξοικονόμηση  κατανάλωσης  πετρελαίου
θέρμανσης.
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ΨΑΡΩΝ
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1. Υφιστάμενη Κατάσταση – Συμπεράσματα από την Ενεργειακή 
Επιθεώρηση

Η παρούσα ενεργειακή τεχνική έκθεση αφορά στην ενεργειακή εκτίμηση της κατάταξης του κτιρίου, στην
πρόταση επεμβάσεων για την εξοικονόμηση ενέργειας και αναβάθμισης του κτιρίου.

Η αίθουσα πολιτιστικών εκδηλώσεων βρίσκεται εντός του οικισμού των Ψαρών, στις ανατολικές παρυφές
του. Το κτίριο κατασκευάστηκε το 1996. Το κτίριο είναι ισόγειο με δίριχτη στέγη κατασκευασμένο με σκελετό
από οπλισμένο σκυρόδεμα και τοίχους πλήρωσης από οπτόπλινθους.

Το κτίριο δεν ανταποκρίνεται στις σύγχρονες ενεργειακές απαιτήσεις ενός χώρου συνάθροισης κοινού.

Το κτίριο καταλαμβάνει συνολική επιφάνεια 267,8 τ.μ.  και στεγάζει χώρο εκδηλώσεων, αποθηκευτικό χώρο
και χώρους υγιεινής.

Το  οικόπεδο  στο  οποίο  έχει  ανεγερθεί  το  συγκρότημα  είναι  ορθογωνικού  σχήματος  με  την  μεγαλύτερη
διάσταση στο βόρειο – νότιο άξονα. Βρίσκεται σε εντός του οικισμού των Ψαρών και συνορεύει στη δυτική
πλευρά σε μικρή απόσταση με μονώροφα κτίρια, ενώ στις υπόλοιπες πλευρές είναι πανταχόθεν ελεύθερο.  

 Δεν υπάρχει βλάστηση γύρω από το κτίριο που να το σκιάζει, παρά μόνο μια μικρή συστάδα δέντρων στη
δυτική πλευρά.

Ειδικότερα, η Βόρεια πλευρά του οικοπέδου είναι ελεύθερη, η Νότια  πλευρά του είναι ελεύθερη, η Δυτική του
πλευρά γειτνιάζει με διώροφο κτίσμα, ενώ η Ανατολική του πλευρά είναι ελεύθερη. Η θέση του κτιρίου ευνοεί
τον ηλιασμό, όλων τον όψεων των κτισμάτων σε όλους τους προσανατολισμούς. 

 Η αυτοψία στο κτίριο έγινε στις 2 Νοεμβρίου του 2018. Η Ενεργειακή Επιθεώρηση έγινε σύμφωνα με όσα
προβλέπει  ο  αναθεωρημένος  Κανονισμός  Ενεργειακής  Απόδοσης  Κτιρίων  (ΚΕΝΑΚ)  2017,  ενώ  για  τον
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υπολογισμό της  ενεργειακής απόδοσης του κτιρίου χρησιμοποιήθηκε  το  υπολογιστικό  εργαλείο  του ΤΕΕ
(«ΤΕΕ-ΚΕΝΑΚ version 1.31»). 

Η  ενεργειακή  συμπεριφορά  του  κτιρίου  κρίνεται  γενικά  κακή.  Η  έλλειψη  θερμομόνωσης,  η  έλλειψη
συστήματος θέρμανσης – ψύξης στον χώρο, τα παλαιά συστήματα στον φωτισμό υποβαθμίζουν την άνεση
χρήσης του χώρου, ενώ οι πρόχειρες υφιστάμενες λύσεις  χαρακτηρίζονται  ως ιδιαίτερα ενεργοβόρες. Η
ενεργειακή  συμπεριφορά του  κτιρίου  δύναται  να  βελτιωθεί  σημαντικά,  με  παρεμβάσεις  κυρίως  στα  Η/Μ
συστήματά του.

Κέλυφος

Το  κέλυφος  του  κτιρίου  αποτελείται  από  επιχρισμένη  οπτοπλινθοδομή  με  ανεπαρκή  θερμομονωτική
προστασία  (εξωτερικοί  τοίχοι).  Το  δώμα  είναι  κατασκευασμένο  από  οπλισμένο  σκυρόδεμα  επίσης  με
ανεπαρκή  θερμομονωτική  προστασία.  Τα  εξωτερικά  κουφώματα  του  κτιρίου  είναι  μεταλλικά  χωρίς
θερμομοδιακοπή. 

Συστήματα θέρμανσης

Το κτίριο δεν διαθέτει κεντρικό σύστημα θέρμανσης. Η θέρμανση γίνεται τοπικά σε κάθε χώρο με φορητές
μονάδες θέρμανσης ή με κλιματιστικές μονάδες. 

Φωτισμός

Οφωτισμός του κτιρίου γίνεται κυρίως με λαμπτήρες φθορίου Τ8 και συμπαγείς λάμπες φθορίου. Ο έλεγχος
της λειτουργίας του φωτισμού γίνεται χειροκίνητα.

81



ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ - ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΨΑΡΩΝ 

2. Υπολογιστικό εργαλείο ενεργειακής απόδοσης (ΤΕΕ-ΚΕΝΑΚ v.1.31)

Η μεθοδολογική προσέγγιση που ακολουθήθηκε στην παρούσα ενεργειακή μελέτη ήταν η επεξεργασία και
ανάλυση των στοιχείων που προκύπτουν από την ενεργειακή επιθεώρηση με χρήση κατάλληλου λογισμικού
ενεργειακής προσομοίωσης, με βήμα υπολογισμού ενός μήνα.

Το λογισμικό που επιλέχθηκε να χρησιμοποιηθεί είναι το “ΤΕΕ-ΚΕΝΑΚ”. Το ειδικό λογισμικό TEE-ΚΕΝΑΚ
αναπτύχθηκε  από  την  Ομάδα  Εξοικονόμησης  Ενέργειας,  του  Ινστιτούτου  Ερευνών  Περιβάλλοντος  και
Βιώσιμης Ανάπτυξης (ΙΕΠΒΑ) του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών (ΕΑΑ) στο πλαίσιο του προγράμματος
συνεργασίας με το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας (ΤΕΕ). Το λογισμικό αυτό εφαρμόζει τους απαραίτητους
αλγόριθμους για τον υπολογισμό της ενεργειακής απόδοσης των κτηρίων στην Ελλάδα, βασιζόμενο στην
μεθοδολογία Ευρωπαϊκών προτύπων (ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 13790, κ.α.) καθώς και στα σχετικά εθνικά πρότυπα και
στις αντίστοιχες Τ.Ο.Τ.Ε.Ε.

Το  λογισμικό  ΤΕΕ-ΚΕΝΑΚ  χρησιμοποιήθηκε  για  την  διαδικασία  ενεργειακής  επιθεώρησης  του  κτιρίου,
προκειμένου για τον υπολογισμό ενεργειακής απόδοσης και ενεργειακή κατάταξή του, με σκοπό την έκδοση
του  Πιστοποιητικού  Ενεργειακής  Απόδοσης  -  ΠΕΑ.  Προκειμένου  να  υπάρχει  κοινή  μεθοδολογία  και
αντιστοιχία των αποτελεσμάτων της μελέτης με εκείνα της ενεργειακής επιθεώρησης, θα χρησιμοποιηθεί το
ίδιο  λογισμικό  και  στο  στάδιο  σύνταξης  της  παρούσας  μελέτης  Ενεργειακής  Αναβάθμισης,  για  τους
υπολογισμούς ενεργειακής απόδοσης και ενεργειακής κατάταξης του κτηρίου. Η εφαρμογή θα γίνει με βάση
το ηλεκτρονικό αρχείο της ενεργειακής επιθεώρησης.

Ειδικότερα, η έκδοση και η έγκριση του λογισμικού «ΤΕΕ-ΚΕΝΑΚ» που χρησιμοποιείται είναι η ΤΕΕ-ΚΕΝΑΚ
1.31
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3. Καταγραφή των ενεργειακών χαρακτηριστικών του κτιρίου

3.1. Περίληψη

Τύπος κτιρίου:Αίθουσα Πολλαπλών Χρήσεων – 
Συνάθροισης Κοινού

Τοποθεσία:Οικισμός Ψαρών, Ψαρά

Διεύθυνση:Οικισμός Ψαρών, Ψαρά 81400

Προσανατολισμός: Ο μεγάλος άξονας του κτιρίου 
έχει Β-Ν προσανατολισμό

Ιδιοκτήτης: Δήμος Ψαρών

Έτος κατασκευής:1996

Συνολική επιφάνεια δαπέδου: 267,81 m2 

Ύψος:6,5m μέγιστο ύψος κτιρίου

Επιφάνεια θερμαινόμενων χώρων:267,81 m2

Επιφάνεια κλιματιζόμενων χώρων:267,81m2

Κατασκευή:
Κτίριο με ανεπαρκής θερμομονωτική προστασία 
σύμφωνα με τον Κανονισμό Θερμομόνωσης Κτιρίων 
(Κ.Θ.Κ.)

Φέρων οργανισμός: 
Σκελετός οπλισμένου σκυροδέματος, τοίχοι πλήρωσης
οπτοπλινθδομής. Τοιχοποιία συνολικού πάχους 0,30 
cm.Επιχρισμένη τοιχοποϊία έσω και έξω με 
ασβεστοτσιμεντοκονίαμα.

Ανοίγματα: 
Μεταλλικά κουφώματα με μονόυαλοπίνακα, μεταλλικά 
κουφώματα με διάφανες επιφάνειες πολυκαρβονικού 
υλικού. 

Ενεργειακή διαχείριση:
Χειροκίνητος χειρισμός των κλιματιστικών, 
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Ωράριο λειτουργίας:
14 ώρες ανά ημέρα – 3 ημέρες ανά βδομάδα

θερμαντικών μονάδων και του φωτισμού.

Θέρμανση / Ψύξη / Αερισμός:
Ανυπαρξία κεντρικού συστήματος θέρμανσης-ψύξης 
στο κτίριο. Η ψύξη και η θέρμανση γίνεται με μονάδες 
κλιματισμού και φορητών θερμαντικών μονάδων. 
Δεν υπάρχουν μηχανικού αερισμού σε κανέναν χώρο. 

Φωτισμός:
Φωτιστικά σώματα με 4 λαμπτήρες φθορισμού 
Φωτιστικά σώματα με 2 λαμπτήρες φθορισμού 
Φωτιστικά σώματα με  λαμπτήρα συμπαγούς 
φθορισμού

Ζεστό Νερό Χρήσης:
Δεν υπάρχει πρόβλεψη

3.2. Χαρακτηριστικά του κτιρίου

 Ύψη κτιρίου: Το μέγιστο ύψος του κτιρίου είναι 6,5μ. 

 Τοιχοποιία: Εξωτερική τοιχοποιία συνολικού πάχους 30cm οπτόπλινθους, επιχρισμένη έσω και έξω
με ασβεστοτσιμεντοκονίαμα,  με ανεπαρκή θερμομονωτική προστασία σύμφωνα με τον Κανονισμό
Θερμομόνωσης Κτιρίων (Κ.Θ.Κ.).

Ο συντελεστής θερμοπερατότητας, Uvalue, των εξωτερικών τοίχων υπολογίστηκε σε U=2,4W/m2*K.

 Στέγη: Τετράριχτη στέγη ξύλινου σκελετού επιστεγασμένη με κεραμίδια ρωμαϊκού τύπου πάνω σε
πλάκα οπλισμένου σκυροδέματος .Ο συντελεστής θερμοπερατότητας, Uvalue, εκτιμάται σε U=4, 25
W/m2*K. 

 Δάπεδα: επί  μπαζωμένου υπερυψωμένου εδάφους και  πλάκα (εσωτερικό  χώρισμα)  οπλισμένου
σκυροδέματος για τον όροφο. Ο συντελεστής θερμοπερατότητας, Uvalue, εκτιμάται σε U=3,1 W/m2*K.

 Παράθυρα: Μεταλλικά κουφώματα με μονό υαλοπίνακα  U=3,3 W/m2*K.

 Εξωτερικές θύρες: Μεταλλικές U=3,3 W/m2*K.
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3.3. Η/Μ εγκαταστάσεις

Θέρμανση / Ψύξη / Αερισμός / ΖΝΧ

Οι χώροι θερμαίνονται αποσπασματικά από επιτοίχιες μονάδες κλιματισμού (aircondition) και από μικρές
φορητές μονάδες θέρμανσης.

Το κτίριο δεν διαθέτει κανενός είδους εγκατάστασης κεντρικής θέρμανσης. 

Η ψύξη γίνεται επίσης μέσω επιτοίχιων μονάδων κλιματισμού.(air condition)

Η  συνολική  διείσδυση  του  αέρα  στους  θερμαινόμενους  χώρους  υπολογίστηκε  ίση  με  252.14  m3/h.
(Απαιτούμενος νωπός 33,75 m3/h/m2 σύμφωνα με τεχνικές οδηγίεςΤ.Ο.Τ.Ε.Ε. 20701-1/2017)

Φωτισμός / Εξοπλισμός

•Φωτιστικά σώματα με 2 λαμπτήρες φθορισμού ισχύος 38W και ηλεκτρομαγνητικό ballast, συνολικής ισχύος
φωτιστικού σώματος 76W, προσαρτημένα στην οροφή . Μετρήθηκαν 91 τέτοια φωτιστικά σώματα.

•Φωτιστικά σώματα με 4 λαμπτήρες φθορισμού ισχύος 38W και ηλεκτρομαγνητικό ballast, συνολικής ισχύος
φωτιστικού σώματος 304W, προσαρτημένα στην οροφή . Μετρήθηκαν 26 τέτοια φωτιστικά σώματα.

•Φωτιστικά σώματα με  λαμπτήρα συμπαγούς φθορισμού ισχύος 38W αναρτημένα επί τοίχου και οροφής .
Μετρήθηκαν 11 τέτοια φωτιστικά σώματα.

•Φωτιστικά σώματα με  λαμπτήρα συμπαγούς φθορισμού ισχύος 38W τύπου PL αναρτημένα επί οροφής .
Μετρήθηκαν 10 τέτοια φωτιστικά σώματα. 

•Φωτιστικά  σώματα  με   λαμπτήρα  πυρακτώσεως  ισχύος  20W  αναρτημένα  επί  οροφής  και  τοίχου.
Μετρήθηκαν 19 τέτοια φωτιστικά σώματα.

•Προβολείς με  λαμπτήρα αλογόνου ισχύος 400W. Μετρήθηκαν 6 τέτοια φωτιστικά σώματα.

Ο έλεγχος των φωτιστικών γίνεται χειροκίνητα με δύο έως τέσσερεις διακόπτες ανά χώρο.

Η κάλυψη με φυσικό φωτισμό, λόγω των εκτεταμένων ανοιγμάτων σε όλους τους χώρους είναι 100%.

Ενεργειακή Διαχείριση

Οι χειρισμοί  του συστήματος θέρμανσης γίνονται  χειροκίνητα. Ο ο χειρισμός του φωτισμού είναι  επίσης
αποκλειστικά χειροκίνητος. 
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4. Υφιστάμενη ενεργειακή κατάσταση του κτιρίου – Αποτελέσματα 
ενεργειακής επιθεώρησης

Στην ενότητα αυτή παρουσιάζονται συνοπτικά τα αποτελέσματα της ενεργειακής επιθεώρησης:

Εικόνα 42: Βαθμολόγηση ενεργειακής απόδοσης.

Εικόνα 43: Κατανάλωση πρωτογενούς ενέργειας ανά τελική χρήση.
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Εικόνα 44: Ενεργειακές απαιτήσεις, ενεργειακή κατανάλωση, κατανάλωση καυσίμων και εκπομπές CO2.
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Εικόνα 45: Ενεργειακές απαιτήσεις, κατανάλωση πρωτογενούς ενέργειας και κατανάλωση καυσίμων.
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5. Πρόταση βελτίωσης της ενεργειακής απόδοσης

Για την βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης της αίθουσας πολιτιστικών εκδηλώσεων Ψαρών προτείνεται ο 
συνδυασμός τριών παρεμβάσεων στις Η/Μ εγκαταστάσεις του κτιρίου. Οι παρεμβάσεις είναι οι κάτωθι : 

Παρέμβαση 1 : Εγκατάσταση συστήματος κλιματισμού (θέρμανση – ψύξη) με αυτόνομες
μονάδες απευθείας εκτόνωσης υψηλής ενεργειακής απόδοσης.

Υφιστάμενη κατάσταση και προτεινόμενη παρέμβαση

Ο χώρος δεν διαθέτει σύστημα θέρμανσης – ψύξης. Το κτίριο εμφανίζει πολύ αυξημένες ανάγκες θέρμανσης
τους χειμερινούς μήνες και ψύξης κατά τους καλοκαιρινούς, δεδομένης και της χρήσης του. Επιπρόσθετα, η
ανυπαρξία σύγχρονου εξοπλισμού αυτοματισμών και εξοικονόμησης ενέργειας οδηγεί σε μεγάλες ενεργειακές
καταναλώσεις.

Προτείνεται η τοποθέτηση αντλιών χαμηλών θερμοκρασιών για τη θέρμανση και την ψύξη, η τοποθέτηση των
απαραίτητων σωληνώσεων και εγκαταστάσεων για τη λειτουργία  τερματικών μονάδων τύπου fancoils.

Ενδεικτικά τεχνικά χαρακτηριστικά αντλιών θερμότητας:  

Προτείνεται η τοποθέτηση αντλίας θερμότητας χαμηλών θερμοκρασιών για εξωτερική εγκατάσταση για την
παραγωγή  ζεστού  νερού υψηλών  θερμοκρασιών  έως  και  40  °C  για  κεντρική  θέρμανση  και  ζεστά νερά
χρήσης με  scroll  συμπιεστές και ψυκτικόμέσο R407C ,  ανεμιστήρες αξονικής ροής,  ανοξείδωτο πλακοειδή
εναλλάκτη και θερμοστατική βαλβίδα εκτόνωσης. 

Οι πλευρικές επιφάνειες προτείνεται να είναι κατασκευασμένες από ειδικό κράμα αλουμινίου (Peraluman) και
η βάση από γαλβανισμένο εν θερμώ χάλυβα.  

Ως ελάχιστο όριο λειτουργίας στην θέρμανση προτείνεται : από -10°C έως  +30°C εξωτερικήςθερμοκρασίας.

Κατασκευαστικά στοιχεία

Κατασκευή 

Η προβλεπόμενη αντλία θερμότητας θα εξασφαλίζει ειδική κατασκευή για εξωτερική εγκατάσταση με πλαίσιο
στήριξης  κατασκευασμένο από  γαλβανισμένο  ενθερμώ  χαλυβδοέλασμα και  βαμμένο  με  πολυεστερική
ηλεκτροστατική βαφή. Το υπόλοιπο πλαίσιο (σκελετός) είναι κατασκευασμένο από αλουμίνιο. Το τμήμα των
ανεμιστήρων είναι  ξεχωριστό από το τμήμα των συμπιεστών.  Προβλέπεται  εξαερισμός του τμήματος των
συμπιεστών Στην κατασκευή του εξωτερικού καλύμματος χρησιμοποιείται εδικό κράμα αλουμινίου κατάλληλο
για εξωτερική εγκατάσταση,  πλήρως στεγανό ,  σχεδιασμένο για να αφαιρείται  εύκολα και να προσφέρει
πλήρη πρόσβαση στο εσωτερικό για έλεγχο και συντήρηση. (Δυνατότητα αφαίρεσης των μπροστινών και
πλευρικών πάνελ). 

 Ηλεκάνη συγκέντρωση και απομάκρυνσης συμπυκνωμάτων είναι διπλού τοιχώματος μονωμένη με κάλυμμα
νεοπρένιου και θερμαίνεται από ξεχωριστό κύκλωμα ηλεκτρικών αντιστάσεων. 

Ψυκτικό κύκλωμα 

Τα κύρια μέρη του ψυκτικού κυκλώματος θα πρέπει κατ’ελάχιστο να είναι: 

 Δύοξεχωριστάκαιανεξάρτητακυκλώματαμετους συμπιεστέςναδουλεύουνσεσειράσεκάθεκύκλωμα
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 Ψυκτικό μέσο R407C 

  Μηχανικήθερμοστατικήβαλβίδα

 Φίλτροαφύγρανσης. 

 Βαλβίδαασφαλείαςυψηλήςπίεσης. 

 Βαλβίδαασφαλείαςχαμηλήςπίεσης. 

 Πρεσσοστάτεςυψηλήςκαι χαμηλής πίεσης 

 Διακόπτεςασφαλείαςυψηλήςπίεσης

 Συλλέκτεςυγρού

 Τετράοδηβάνααντιστροφήςτουψυκτικούκύκλου. 

 Πλακοειδήςεναλλάκτης

Συμπιεστές 

Οι  μονάδες  προτείνεται  να  διαθέτουν  κατάλληλους  συμπιεστές  με  ανάλογα  χαρακτηριστικά
(ηλεκτροκινητήρες, θερμαντικήαντίστασηλαδιώνκαιηλεκτρονική,προστασίαέναντιυπερθέρμανσης).

Εναλλάκτης θερμότητας φρέον-νερού 

Ο  εναλλάκτης  θερμότητας  προτείνεται  να  είναι  κατασκευασμένος  από  ανοξείδωτο  χάλυβα,  να  είναι
τοποθετημένος σε κατάλληλο κάλυμμα, να προστατεύεται από τη δημιουργία πάγου στο εσωτερικό του όταν
η μονάδα είναι εκτός λειτουργίας. Κατά τη λειτουργία της μονάδας η αντιπαγωτική προστασία θα πρέπει να
εξασφαλίζεται από κατάλληλο σύστημα.

Εναλλάκτης ψυκτικού μέσου-αέρα 

Ο εναλλάκτης θα πρέπει να είναι κατασκευασμένος από κατάλληλο υλικό και διαστασιολογημένος, ώστε να
εξασφαλίζεται η επαρκής συναλλαγή θερμότητας.

Πίνακας ηλεκτρικής τροφοδοσίας και ελέγχου 

Ο πίνακας των μονάδων θα πρέπει να είναι πλήρης, να διαθέτει κατάλληλες ασφάλειες και ρελέ για τους
συμπιεστές και τους ανεμιστήρες, μετασχηματιστή για το βοηθητικό κύκλωμα, ακροδέκτες για τη σήμανση
συναγερμών,  ακροδέκτες  για  χειρισμό  ON/OFF  από  απόσταση,  ηλεκτρονικό  σύστημα  ελέγχου,
κατασκευασμένος  σύμφωνα  με  τους  κανονισμούς  EN  60204-1/ΙEC  204-1.  Επιπρόσθετα  θα  πρέπει  να
προστατεύεται από κατάλληλη πόρτα στεγανού τύπου, να διαθέτει γενικό διακόπτη διακοπής της ηλεκτρικής
παροχής με μηχανική μανδάλωση και είναι κατάλληλος για εξωτερική τοποθέτηση. 

Τμήμα ανεμιστήρων 

Οι αξονικοί ανεμιστήρες θα πρέπει να διαθέτουν δείκτη προστασίας  IP54, κατάλληλα μεταλλικά πτερύγια,
κατάλληλο περίβλημα με σχάρα προστασίας.  

Το τμήμα των ανεμιστήρων θα πρέπει να εξασφαλίζει ανεξάρτητη ροή αέρα σε κάθε ψυκτικό κύκλωμα και
ανεξάρτητη λειτουργία ώστε να κλείνει όταν το ψυκτικό κύκλωμα είναι κλειστό. 
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Πιστοποιήσεις 

Η μονάδα είναι συμβατή με τις ευρωπαϊκές πιστοποιήσεις και οδηγίες. Ενδεικτικά αναφέρονται: 

 Ευρωπαϊκήοδηγία 2006/42/EC γιαΜηχανολογικόεξοπλισμό

 Ευρωπαϊκήοδηγία 2006/95/EC γιαΧαμηλήτάση

 ΕυρωπαϊκήοδηγίαΗλεκτρομαγνητικήςσυμβατότητας EMC 89/336/EEC + 2004/108/EC 

 Πιστοποίηση Eurovent σύμφωναμετοπρόγραμμα LCP/A/P/R

Ενδεικτικά τεχνικά χαρακτηριστικά fancoil:

Οι τερματικές μονάδες νερού-αέρα, τύπου fancoil θα πρέπει να εξασφαλίζουν την πλέον αθόρυβη λειτουργία.
Οι μονάδες που θα τοποθετηθούν στους κλιματιζόμενους χώρους και θα επεξεργάζονται τον κλιματιζόμενο
αέρα,  τροφοδοτούμενες  με  ψυχρό  ή  ζεστό  νερό,  θα  πρέπει  να  διαθέτουν  ενδεικτικά  τα  ακόλουθα
χαρακτηριστικά :

 Οι τερματικές μονάδες θα πρέπει να ευέλικτες στην τοποθέτησή τους σε μονάδες με περίβλημα για
εμφανή τοποθέτηση στο δάπεδο.

 Οι μονάδες θα πρέπει να έχουν αθόρυβο ανεμιστήρα εφαπτομενικής ροής (τύπου tangential) για τα
μικρότερα μεγέθη, και φυγοκεντρικού τύπου για τα μεγαλύτερα μεγέθη, εξασφαλίζοντας έτσι τη άνεση
των χώρων σε συνδυασμό με την αθόρυβη λειτουργία τους.

 Ο κινητήρας θα πρέπει να είναι πολλαπλών ταχυτήτων, απ' ευθείας συζευγμένος στην πτερωτή του
ανεμιστήρα.  Ο  κινητήρας  θα  πρέπει  να  είναι  αυτολιπαινόμενος  και  δεν  θα  απαιτείται  καμία
συντήρηση σε όλη την διάρκεια ζωής του.

 Ο  εναλλάκτης  νερού  -  αέρα  θα  πρέπει  να  είναι  υψηλής  απόδοσης  με  σωλήνες  χάλκινους  και
πτερύγια αλουμινίου μηχανικά εκτονωμένα.

 Η σχεδίαση των fancoil θα πρέπει να επιτρέπει την εύκολη εγκατάστασή τους.

 Θα  πρέπει  να  εξασφαλίζουν  την  αντιστρεψιμότητα:  Εάν  η  μονάδα  δεν  είναι  σύμφωνη  με  τις
απαιτήσεις σύνδεσης της εγκατάστασης (δεξιά ή αριστερά), το στοιχείο νερού και ο πίνακας ελέγχου
μπορούν να μετακινηθούν από τα αριστερά στα δεξιά, και αντιστρόφως, στον χώρο όπου θα γίνει η
εγκατάσταση.

Εξασφάλιση ποιότητας

 Η απόδοση του μηχανήματος και τα τεχνικά χαρακτηριστικά θα έχουν μετρηθεί και πιστοποιηθεί
κατά Eurovent.

 Η κατασκευή του μηχανήματος θα συμφωνεί με τους ευρωπαϊκούς κανονισμούς κατά  CE, ήτοι τις
οδηγίες που ισχύουν για την ασφάλεια του μηχανολογικού εξοπλισμού, την οδηγία χαμηλής τάσης
και ηλεκτρομαγνητικής συμβατότητας.

 Η  μονάδα  θα  έχει  σχεδιαστεί  και  κατασκευαστεί  και  ελέγχεται  σε  εργοστάσιο  παραγωγής  με
πιστοποίηση ποιότητας κατά ISO 9001.
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Οι  τερματικές  μονάδες  νερού  θα  συνοδεύονται  από  υψηλής  ακρίβειας  ηλεκτρονικό  χειριστήριο  με  τις
ακόλουθες λειτουργίες :

 Λειτουργία ON/OFF

 Χειροκίνητη επιλογή πολλαπλών ταχυτήτων

 Αυτόματη επιλογή ταχυτήτων

 Θερμοστάτη χώρου

 Χειροκίνητη ή αυτόματη εναλλαγή χειμώνα - θέρους

 Επιλογή προγράμματος εξοικονόμησης ενέργειας

 Προστασία έναντι παγώματος

 Έλεγχος μονάδος μέσω εξωτερικής επαφής (επαφή παραθύρου κλπ)

 Ενδεικτικές λυχνίες λειτουργίας ψύξης θέρμανσης

Κατασκευή σύμφωνα με τις η οποία περιλαμβάνει προμήθεια, προσκόμιση υλικών και μικροϋλικών
και την εργασία τοποθέτησης, σύνδεσης, ελέγχων, δοκιμών, ρυθμίσεων και πλήρους εγκατάστασης,
για την ομαλή και αυτόματη λειτουργία.

Παρέμβαση 2 : Αντικατάσταση λαμπτήρων με ενεργειακά αποδοτικότερους

Υφιστάμενη κατάσταση και προτεινόμενη παρέμβαση

Τα υφιστάμενα φωτιστικά σώματα/λαμπτήρες είναι πεπαλαιωμένα, συμβατικής τεχνολογίας, με αποτέλεσμα
την υψηλή κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας και το μη ικανοποιητικό επίπεδο φωτισμού των χώρων. Τα
φωτιστικά  σώματα  που  χρησιμοποιούνται  στο  κτίριο  διαθέτουν  συστήματα  έναυσης  με  υψηλή
ιδιοκατανάλωση. 

Επιπρόσθετα ως φωτιστικά σώματα, έχουν χειρότερη φωτιστική απόδοση δηλαδή φωτεινή ροή ως προς την
καταναλισκόμενη ισχύ, σε σχέση με άλλα φωτιστικά σώματα που έχουν καλύτερης ποιότητας ανακλαστήρες
και διαχυτές (καλύμματα). 

Για  τον  λόγο  αυτό  τα  φωτιστικά  σώματα  προτείνεται  να  αντικατασταθούν  με  νέα  φωτιστικά  σώματα
καλύτερης απόδοσης, και ως εκ τούτου λιγότερα, όπως περιγράφεται στη συνέχεια : 

Βασικός  στόχος  των  επεμβάσεων  εξοικονόμησης  ενέργειας  στις  εγκαταστάσεις  του  φωτισμού  είναι  η
αποτελεσματική μείωση της κατανάλωσης ενέργειας χωρίς επιπτώσεις στην ποιότητα του φωτισμού και την
οπτική άνεση των χρηστών των κτιρίων. Οι ηλεκτρικοί λαμπτήρες λόγω της ανάγκης φωτισμού των χώρων
αρκετές ώρες την ημέρα καταναλίσκουν σημαντικά ποσά ηλεκτρικής ενέργειας.  

Προβλέπεται  η  αντικατάσταση  των  φωτιστικών  σωμάτων  με  νέα  φωτιστικά  σώματα  υψηλής  απόδοσης
τεχνολογίας LED. Θα αντικατασταθούν 28 φωτιστικά σώματα στον όροφο και στο ισόγειο. 

Πλεονεκτήματα φωτιστικών τεχνολογίας LED:  
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 Σημαντική εξοικονόμηση ενέργειας. 

 Έχουν σημαντικά μεγαλύτερη διάρκεια ζωής από τα συμβατικά φωτιστικά σώματα. 

 Μηδενική συντήρηση. 

 Ομοιόμορφος φωτισμός.  

 Εφαρμογές σε χώρους που ψύχονται. Ελάχιστη εκπεμπόμενη θερμότητα.  

 Υψηλό CRI (color rendering index). Σωστή και ζωντανή αναπαραγωγή των χρωμάτων.  

 Δεν έλκουν έντομα και σκόνη.  

 Ανθεκτικοί σε κραδασμούς, περιπτώσεις ζημιών, δονήσεις και κρούσεις 

 Η συνολική μείωση της κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας για φωτισμό ανέρχεται σε περίπου 90%.  

Πιο  συγκεκριμένα  τα  νέα  φωτιστικά  σώματα  θα  είναι  τύπου  όμοιου  με  τον  υφιστάμενο  που  θα
αντικαταστήσουν,  και  θα έχουν ανταυγαστήρα.  Όλα τα νέα φωτιστικά LED  θα πρέπει  να διαθέτουν τις
παρακάτω γενικές Κατασκευαστικές Τεχνικές Προδιαγραφές:  

Κατασκευαστικές Τεχνικές Προδιαγραφές:  

Συνολικά θα χρησιμοποιηθούν φωτιστικά σώματα 28 νέα φωτιστικά, 4 διαφορετικών τύπων, με βάση την
ισχύ τους. Τα φωτιστικά είναι σχήματος γραμμικού, τετράγωνου και στεγανού, με δυνατότητα τοποθέτησης
επί οροφής ή χωνευτά και επί τοίχου.  

Καταργούνται συνολικά: 1 υφιστάμενo φωτιστικό, με διπλό γραμμικό λαμπτήρα φθορισμού στην αίθουσα του
γραφείου. 

Θα χρησιμοποιηθούν φωτιστικά τύπου LED διαφόρων τύπων και ισχύος λόγω των διαφορετικών χρήσεων
ανά χώρο. Συγκεκριμένα: 

Αίθουσα αμφιθεάτρου 

Προτείνονται φωτιστικά σώµατα LED ενδεικτικής ισχύος 36W, γραμμικού ή τετράγωνου τύπου οροφής, με
ανάρτηση εξωτερικής επιφάνειας (mounted). 

Σκηνή 

Προτείνονται φωτιστικά σώµατα LED ενδεικτικής ισχύος 26W, γραμμικού ή τετράγωνου τύπου οροφής, με
ανάρτηση εξωτερικής επιφάνειας (mounted). 

Γραφείο 

Προτείνεται  φωτιστικό  σώµα  LED ενδεικτικής  ισχύος  26W,  γραμμικού  ή  τετράγωνου  τύπου  οροφής,  με
ανάρτηση εξωτερικής επιφάνειας (mounted).  

WC

Προτείνεται στεγανό φωτιστικό σώµα LED ενδεικτικής ισχύος 6W μοντέρνου σχεδιασμού σχήματος οβάλ ή
κυλινδρικό, με ανάρτηση εξωτερικής επιφάνειας (mounted) . 
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Εξωτερικός χώρος 

Προτείνεται  φωτιστικό  σώμα  LED  ενδεικτικής  ισχύος  22W  τύπου  προβολέα,  με  ανάρτηση  εξωτερικής
επιφάνειας (mounted). 

Ανιχνευτές 

Για  την  επίτευξη  μεγαλύτερης  εξοικονόμησης,  θα  χρησιμοποιηθούν  ανιχνευτές  παρουσίας  και  κίνησης
οροφής ή τοίχου ανά ένα ή περισσότερα φωτιστικά σώματα. Συγκεκριμένα, Συνολικά θα χρησιμοποιηθούν 5
αισθητήρες αυτού του τύπου.

Ενδεικτικά Τεχνικά Χαρακτηριστικά:  

 LED chip υψηλής απόδοσης τελευταίας γενιάς.

 Προβολείς LED συμμετρικής ή ασύμμετρης δέσμης με κατάλληλους φακούς ανάλογα τη χρήση για
οριζόντιο φωτισμό ή φωτισμό τηλεοπτικής κάλυψης. 

 Θερμοκρασία χρώματος 4000Κ.

 Θα είναι τεχνολογίας Flicker-free.

 Διάρκεια Ζωής:  50.000 ώρες µε απόδοση >80% της αρχικής  φωτεινής ροής L80B10. Θα δίδεται
εγγύηση καλής λειτουργίας τουλάχιστον 5 ετών. 

 Συνδεσµολογία για λειτουργία σε 230V-50 / 60Hz µε dimmer με σήμα ελέγχου 1-10VDC driver για
έλεγχο με αισθητήρα.

 Εκκινητής  ηλεκτρονικός  µε  συντελεστή  ισχύος  >0.95  σε  πλήρη  στάθμη  φωτισμού  και  δείκτη
ενεργειακής απόδοσης τουλάχιστον Α3.

 Θα φέρει σήµανση CE και θα συµµορφώνεται µε την οδηγία RoΗs και ENEC (κατ'ελάχιστον το led
chipset). Θα διατίθενται φωτοτεχνικά δεδοµένα και ο κατασκευαστής θα είναι πιστοποιηµένος κατά
ISO9001 και 14001.

Ήτοι φωτιστικά πλήρη µε εργασία πλήρους εγκατάστασης, συμπεριλαμβανομένης της χρήσης κάθε μέσου
ανύψωσης για την διενέργεια των απαιτούμενων εργασιών.  Περιλαμβάνεται  και το πιθανόν απαιτούμενο
καλώδιο σύνδεσης.

Η οριστική μελέτη  θα γίνει με βάση το EN 12193:2007 Light and lighting. Sports lighting

Παρέμβαση 3 : Αντικατάσταση Κουφωματών με ενεργειακά αποδοτικότερα

Το κτίριο  διαθέτει  ανοιγόμενα  κουφώματα μονού υαλοπίνακα,  κατασκευασμένα από πλαίσιο  αλουμινίου
χωρίς θερμοδιακοπή, τα οποία επιβαρύνουν ιδιαίτερα την ενεργειακή συμπεριφορά του του. Τα υφιστάμενα
κουφώματα αλουμινίου με μονό υαλοστάσιο κρίνονται ως ανεπαρκή καθώς από την κατηγοριοποίηση των
ανοιγμάτων λαμβάνεται βαθμός θερμοπερατότητας (U value) σύμφωνα με τους πίνακες της Τ.Ο.Τ.Ε.Ε 20701-
1 : Uf = 7,00 W/m2 0C, Ug = 3,30 W/m2 0C

Προτείνεται η αντικατάσταση τους με αντίστοιχα κουφώματα διπλού ενεργειακό υαλοπίνακα, πλαισίου PVC.
Όλα τα κουφώματα θα είναι χρώματος  λευκού, από συνθετικό πενταθαλαμικό προφίλ (PVC), η κάσα θα
είναι 72-76mm, θα έχουν περιμετρικά λάστιχα και οι υαλοπίνακες θα είναι ενεργειακοί τεσσάρων εποχών.
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Ενδεικτικά τεχνικά χαρακτηριστικά:

 Πλήθος θαλάμων: 5 θάλαμοι 

 Κατασκευαστικό πάχος κάσας: 72 – 76 mm 

 Κατασκευαστικό πάχος φύλλου: 80 – 85 mm

 Διπλός Υαλοπίνακας με ενεργειακή επίστρωση.

 Συντελεστής θερμοπερατότητας υαλοπίνακα: Uf = 1.1-1,3 W/(m2*K) 

 Υαλοπίνακας 4 mm – 15,5 mm – 4 mm Low-e με αέριο Argon

 Θερμομόνωση προφίλ Uf = 1,1 – 1,3 W/(m2 K)

 Θερμομόνωση υαλοπίνακα Ug = 1, 0 – 1,1 W/(m2 K)

 Θερμομόνωση κουφώματος Uw= 1,2 – 1,3  W/(m2 K)

 (Ο συντελεστής έχει υπολογιστεί για μονόφυλλο 1m x 2,1m)

 Ηχομόνωση έως 46 dB 

 Ανεμοπερατότητα (EN12211): Κλάση C2

 Αντιδιαρρηκτική προστασία: Κατηγορία 2

 Pvc Θερμοδιακοπή μαρμαροποδιάς στο κάτω μέρος της κάσας κατάλληλο για τον τύπο πλαισίου που
θα χρησιμοποιηθεί με κατάλληλη προσαρμογή της μαρμαροποδιάς. 

Η  τιμή  περιλαμβάνει  αποξήλωση,  μεταφορά  και  απόρριψη  σε  κατάλληλους  χώρους  ανακύκλωσης  των
παλαιών  κουφωμάτων,  εργασίες  αποκατάστασης  επιχρίσματός,  αποκατάστασης  και  μετατροπής  των
μαρμαροποδιών, τοποθέτησης των καινούργιων κουφαμάτων με την κατάλληλη στεγάνωση και στερέωση
τους. 

Παρέμβαση 4 : Εξωτερική Θερμομόνωση Τοιχοποιίας 

Προβλέπεται  η  εφαρμογή  συστήματος  εξωτερικής  θερμομόνωσης  συνολικού  πάχους  7  cm  μεσκοπό  τη
μείωση  των  θερμικών  απωλειών  και  των ψυκτικών  φορτίων,  τη  βελτίωση τωνσυνθηκών άνεσης  και  την
βελτίωση της εξωτερικής εμφάνισης του κτιρίου. Η εφαρμογήθερμομόνωσης στην εξωτερική τοιχοποιία αφορά
σε επιφάνεια 380,18 m.

Η ενεργειακή κατάσταση μετρήθηκε:

Πριν τις παρεμβάσεις:U = 2,40 W/m2K (βάσει της ενεργειακής επιθεώρησης)

Μετά τις παρεμβάσεις:U = 0,45 W/m2K

Η παρέμβαση θα οδηγήσει σε μείωση του συντελεστή U κατά 80%.

Περιγραφή Εργασιών Εξωτερικής Θερμομόνωσης
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Η εφαρμογή του συστήματος της εξωτερικής θερμομόνωσης περιλαμβάνει:

 Διαμόρφωση του υποστρώματος, που πρέπει να είναι καθαρό, σχετικά ομαλό και ικανό να φέρει
φορτία. Σε περίπτωση που αμφισβητείται η φέρουσα ικανότητα θα απαιτηθεί μηχανική στερέωση,
ενώ θα πρέπει να ελεγχθεί και η επιπεδότητα των υποστρωμάτων.

 Εφαρμογή συγκολλητικού κονιάματος ανόργανης βάσης

 Τοποθέτηση μονωτικών πλακών διογκωμένης πολυστερίνης πάχους 5 cm. Οι πλάκες τοποθετούνται
«σταυρωτά»,  φροντίζοντας  να  μην  μένουν  ανοικτοί  αρμοί  ή  μεγάλες  ανεπιπεδότητες.  Το
συγκολλητικό  κονίαμα  τοποθετείται  επάνω στις  πλάκες,  συνήθως  περιμετρικά  και  σημειακά  στο
κέντρο  της  πλάκας,  ώστε  να  μπορεί  να  απορροφήσει  ανωμαλίες  του  υποστρώματος.  Ιδιαίτερη
προσοχή απαιτείται στους χρόνους εργασιμότητας των μιγμάτων, ώστε να διασφαλίζεται η άριστη
πρόσφυση των πλακών. Τυχόν κενά και αρμοί πρέπει να γεμίζονται είτε με κομμάτια του μονωτικού
είτε με ειδικό μη αναφλέξιμο αφρό πολυουρεθάνης.

 Μηχανική στερέωση μονωτικών πλακών. Στα συστήματα με διογκωμένη πολυστερίνη, εξαιτίας του
ιδιαίτερα χαμηλού βάρους του συστήματος, η συγκολλητική ικανότητα της κόλλας είναι επαρκής. Εάν
απαιτείται, από την κατάσταση του υποστρώματος, μπορούν να χρησιμοποιηθούν κατά μέσο όρο 4-6
βύσματα/ m2 επιφάνειας ανάλογα με το υπόστρωμα και το ύψος του κτιρίου.

 Ενδιάμεση στρώση και  τοποθέτηση πλέγματος ενίσχυσης.  Ο ενδιάμεσος οργανικός  ελαστομερής
ενισχυτικός σοβάς μπορεί να εφαρμοστεί είτε με μηχανές ψεκασμού είτε με ειδικές σπάτουλες. Οι
οργανικοί  σοβάδες  επιταχύνουν  το  στέγνωμα  του  υλικού  και  τη  δημιουργία  υδατοστεγούς
επιφάνειας, γεγονός που μπορεί να φανεί ιδιαίτερα χρήσιμο σε συνθήκες χαμηλής θερμοκρασίας και
υψηλής υγρασίας ή βροχής. Αμέσως μετά την εφαρμογή του σοβά, το υαλόπλεγμα εμβαπτίζεται στον
υγρό ακόμα σοβά,  έτσι  ώστε  να καλυφθεί  πλήρως.  Οι  στρώσεις  του  υαλοπλέγματος  πρέπει  να
επικαλύπτονται στις πλευρές και στις  άκρες ώστε να διασφαλίζεται  η κατανομή των τάσεων των
θερμομονωτικών πλακών και η συνέχεια της θωράκισης του συστήματος.

 Τελική στρώση. Η τελική στρώση προτείνεται να είναι οργανικής βάσης. Τα οργανικά επιχρίσματα
είναι έτοιμες πάστες σε δοχεία και μπορούν να τοποθετηθούν με μηχανή ψεκασμού ή με σπάτουλες.
Είναι έτοιμα στην επιθυμητή απόχρωση και προσφέρουν την μέγιστη αντίσταση στις συνθήκες του
περιβάλλοντος καθώς και ιδιαίτερα αυξημένη ελαστικότητα. Εξαιτίας της σύνθεσης τους δεν δίνουν
μεγάλο πάχος στρώσης, ενώ αναλογική με το μέγεθος κόκκου των αδρανών που περιέχουν είναι η
ικανότητα  να  «γεμίζουν»  ανωμαλίες  του  υποστρώματος.  Η  σωστή  εφαρμογή  της  θερμομόνωσης
περιμετρικά των ανοιγμάτων του κτιρίου ή των ακμών (εξωτερικών ή εσωτερικών γωνιών) του κτιρίου,
θα επιτευχθεί με την τοποθέτηση γωνιοκράνωναπό προφίλ διογκωμένης πολυστερίνης.

 Όλες οι εργασίες θα γίνουν από εξειδικευμένο προσωπικό και σύμφωνα με τις προδιαγραφές των 
υλικών και τις οδηγίες του προμηθευτή για το κάθε υλικό. Μετά το πέρας των εργασιών, η κατασκευή 
επανελέγχεται από την Υπηρεσία ή/και τον Ανάδοχο. Οποιαδήποτε κακοτεχνία διαπιστωθεί 
επιδιορθώνεται από τον Ανάδοχο χωρίς συμπληρωματική αμοιβή.

Τα υλικά και το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης πρέπει να συνοδεύονται από πιστοποιητικά CE.

Παρέμβαση 5 : Θερμομόνωση οροφής κάτω από μη θερμομονωμένη στέγη

Η κεραμοσκεπή του κτιρίου, είναι αμόνωτη. Ως αποτέλεσμα έχει την μεγάλη απώλεια θερμότητας από το
περίγραμμα του κτιρίου (η οποία έχει κατασκευαστεί χωρίς μόνωση) αλλά και την έντονη υποβάθμιση των
συνθηκών άνεσης κατά τους θερινούς μήνες.
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Για  την  καλύτερη  θερμική  θωράκιση  των  κτιρίων,  προτείνεται  η  προσθήκη  με  τοποθέτηση  συστήματος
θερμομόνωσης με τη χρήση διογκωμένης πολυστερίνης και συστήματος συγκράτησης.

Το προτεινόμενο σύστημα θα αποτελείται από:

 Διογκωμένη πολυστερίνη τουλάχιστον 5 εκατοστών

 Δοκίδες συγκράτησηςτης θερμομονωτικής στρώσης 

Η θερμομονωτική στρώση θα πρέπει να παραμείνει ελεύθερη ώστε να μην εμποδίζεται η διαπνοή της, ώστε
να μην δημιουργηθεί συμπύκνωση των διαχεόμενων υδρατμών που δημιουργούνται στην περιοχή. 

Η  εργασία  περιλαμβάνει  καθαίρεση  και  επανατοποθέτηση  της  κεραμώσεως  και  αποκατάσταση
οποιασδήποτε αστοχίας κατά την εκπόνηση της εργασίας. 
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Τα αναλυτικά αποτελέσματα της προτεινόμενης ολοκληρωμένης παρέμβασης :

Εικόνα 46: Κατανάλωση πρωτογενούς ενέργειας και βαθμολόγηση ενεργειακής απόδοσης.
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Εικόνα 47: Ενεργειακές απαιτήσεις και καταναλώσεις κτιρίου.

Εικόνα 48: Συγκεντρωτικός πίνακας εξοικονομήσεων, μείωσης εκπομπών και περιόδου αποπληρωμής.
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6. Συμπεράσματα

Η πρόταση είναι ενεργειακά ιδιαίτερα αποδοτική, καθώς η εξοικονόμηση πρωτογενούς ενέργειας προσεγγίζει
αντίστοιχα το 71 % (ή 135,6 kWh/m2 ετησίως). Επίσης, το περιβαλλοντικό όφελος των παρεμβάσεων είναι
πολύ σημαντικό, καθώς η μείωση των ετήσιων εκπομπών CO2 υπολογίζεται σε 46,3Kg/m2.

Όσον  αφορά  στην  ενεργειακή  βαθμονόμηση  του  κτιρίου  κατά  ΚΕΝΑΚ,  το  κτίριο  αναβαθμίζεται  από
ενεργειακής  κλάσης  Δ  (υφιστάμενο)  σε  ενεργειακής  κλάσης  Α.  Δηλαδή  το  κτίριο  αναβαθμίζεται  κατά  3
ενεργειακές κλάσεις.

Αξίζει ακόμα να τονιστεί ότι με τις προτεινόμενες παρεμβάσεις το ενεργειακό κόστος του κτιρίου μειώνεται
εξαιρετικά,  γεγονός  που  οφείλεται  κυρίως  στην  σημαντική  εξοικονόμηση  κατανάλωσης  πετρελαίου
θέρμανσης.

           Ψαρά 03/12/2018                                                                                                     Χίος 03/12/2018
             Ο Συντάξας                                                                                                                 Θεωρήθηκε 

                                                                                                                 Ο Δ/ντης της Τ.Υ.Δ. Χίου

Παναγιώτης Χατζηπαναγιώτης                                                                                   Ελευθέριος Παπαλάνης      
ΠΕ Πολιτικός Μηχανικός                                                                                            ΠΕ Πολιτικός Μηχανικός
      Με Βαθμό Β’                                                                                                                   Με Βαθμό Α’
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