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Α.  ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

Εισαγωγή

Η παρούσα μελέτη αφορά την εκπόνηση έργου της  ενεργειακής απόδοσης η οποία είναι
υποχρεωτική,  βάσει  του  νόμου  3661/2008  «Μέτρα  για  τη  μείωση  της  ενεργειακής
κατανάλωσης  των  κτιρίων  και  άλλες  διατάξεις»  (ΦΕΚ  Α  89),  για  όλα  τα  νέα  ή  ριζικά
ανακαινιζόμενα κτίρια με τις εξαιρέσεις του άρθρου 11, όπως αυτός τροποποιήθηκε σύμφωνα
με τα άρθρα 10 και 10Α του νόμου 3851/2010. Η μελέτη ενεργειακής απόδοσης εκπονείται
βάσει του Κανονισμού Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίων – Κ.Εν.Α.Κ. (ΦΕΚ Β' 2367/12.07.2017)
και  τις  Τεχνικές  Οδηγίες  του  Τεχνικού  Επιμελητηρίου  Ελλάδας  που  συντάχθηκαν
υποστηρικτικά του κανονισμού όπως αυτές ισχύουν επικαιροποιημένες. Ειδικότερα, η μελέτη
ενεργειακής απόδοσης βασίζεται στις εξής Τ.Ο.Τ.Ε.Ε.:

20701-1:  «Αναλυτικές  Εθνικές  Προδιαγραφές  παραμέτρων  για  τον  υπολογισμό  της
ενεργειακής απόδοσης κτιρίων και την έκδοση πιστοποιητικού ενεργειακής απόδοσης».

20701-2:  «Θερμοφυσικές  ιδιότητες  δομικών  υλικών  και  έλεγχος  της  θερμομονωτικής
επάρκειας των κτιρίων».

20701-3: «Κλιματικά δεδομένα ελληνικών πόλεων».

Στόχος  της  ενεργειακής  μελέτης  είναι  η  ελαχιστοποίηση  κατά  το  δυνατόν  της
κατανάλωσης ενέργειας για την σωστή λειτουργία του κτιρίου, μέσω:

του βιοκλιματικού σχεδιασμού του κτιριακού κελύφους, αξιοποιώντας τη θέση του κτιρίου
ως  προς  τον  περιβάλλοντα  χώρο,  την  ηλιακή  διαθέσιμη  ακτινοβολία  ανά
προσανατολισμό όψης, κ.ά.,

της θερμομονωτικής επάρκειας του κτιρίου με την κατάλληλη εφαρμογή θερμομόνωσης
στα  αδιαφανή  δομικά  στοιχεία  αποφεύγοντας  κατά  το  δυνατόν  τη  δημιουργία
θερμογεφυρών, καθώς και την επιλογή κατάλληλων κουφωμάτων,

της επιλογής κατάλληλων ηλεκτρομηχανολογικών συστημάτων υψηλής απόδοσης, για την
κάλυψη  των  αναγκών  σε  θέρμανση,  ψύξη,  κλιματισμό,  φωτισμό  και  ζεστό  νερό
χρήσης με  την κατά  το δυνατόν  ελάχιστη  κατανάλωση  (ανηγμένης)  πρωτογενούς
ενέργειας,



της  χρήσης  τεχνολογιών  ανανεώσιμων  πηγών  ενέργειας  (Α.Π.Ε.)  όπως,  ηλιοθερμικά
συστήματα,  φωτοβολταϊκά συστήματα,  γεωθερμικές αντλίες θερμότητας (εδάφους,
υπόγειων και επιφανειακών νερών) κ.ά. και

της  εφαρμογής  διατάξεων  αυτομάτου  ελέγχου  της  λειτουργίας  των
ηλεκτρομηχανολογικών  εγκαταστάσεων,  για  τον  περιορισμό  της  άσκοπης  χρήσης
τους.

Γενική περιγραφή κτιρίου

Σε αυτήν τη ενότητα, γίνεται αναλυτική περιγραφή του υπό μελέτη κτιρίου, σχετικά με τη
θέση του και τον περιβάλλοντα χώρο και επίσης τη χρήση και το προφίλ λειτουργίας των
επιμέρους τμημάτων και χώρων του.

Γενικά στοιχεία κτιρίου

Πρόκειται για Διώροφο κτίριο, με ισόγειο και υπόγειο όροφο, στο οποίο στεγάζεται το
Κ.Ε.Κ.  της  Περιφέρειας  Θεσσαλίας.  Στο ισόγειο  στεγάζονται,  οι  Διοικητικές  Υπηρεσίες  του
Κ.Ε.Κ. της Περιφερειακής Ενότητας (Π.Ε.) Θεσσαλίας. Στον όροφο στεγάζονται οι αίθουσες
διδασκαλίας και λοιποί βοηθητικοί χώροι. 

Στο υπόγειο βρίσκονται, το λεβητοστάσιο και το μηχανοστάσιο. Εκτός από τους χώρους
κύριας  χρήσης  (γραφεία  και  αίθουσες  διδασκαλίας)  υπάρχει  μία  κεντρική  είσοδος,  δύο
βοηθητικές είσοδοι  ένα κλιμακοστάσιο και οι ανάλογοι διάδρομοι). 

Όλο  το  κτίριο,  συμπεριλαμβανομένων  των  κλιμακοστασίων,  θεωρείται  Θερμαινόμενος
Χώρος (ΘΧ) με εξαίρεση το υπόγειο το οποίο θεωρείται Μη Θερμαινόμενος Χώρος (ΜΘΧ). Η
Μελέτη Ενεργειακής Απόδοσης θα εξεταστεί ως χρήση εκπαιδευτηρίου. 

Το ωράριο λειτουργίας του κτιρίου θα διαφοροποιείται ως προς τις κύριες χρήσεις του και
λαμβάνεται όπως ορίζεται στην Τ.Ο.Τ.Ε.Ε. 20701-1. Στον επόμενο πίνακα δίνονται αναλυτικά
οι χρήσεις των θερμικών ζωνών του κτιρίου ανά όροφο.

Πίνακας 2.1.1.Πίνακας 2.1.1. Όροφοι, χρήσεις και επιφάνειεςΌροφοι, χρήσεις και επιφάνειες

ΌροφοςΌροφος Ζώνες - ΧώροιΖώνες - Χώροι Βασικές κατηγορίες χρήσεωνΒασικές κατηγορίες χρήσεων
τμημάτων του κτιρίουτμημάτων του κτιρίου

ΕπιφάνειαΕπιφάνεια
[[mm2]2]

Υπόγειο Μη θερμική ζώνη Βοηθητικοί χώροι 31,99
Ισόγειο Θερμική ζώνη εκπαιδευτήριο 241,21
Όροφος Θερμική ζώνη εκπαιδευτήριο 241,21

Τοπογραφία οικοπέδου

Το κτίριο βρίσκεται εντός δικού του οικοδομικού τετραγώνου (4 όψεις, 1 πρόσοψη  σε
οδό) και εντάσσεται σε πυκνοδομημένο αστικό περιβάλλον, με πολυώροφα κτίρια άνω των
δύο  ορόφων.  Στον  περιβάλλοντα  χώρο  υπάρχουν  παλιές  αλλά  και  νεότερες  κτιριακές
κατασκευές, κυρίως κτίρια κατοικιών που στεγάζουν εμπορικά καταστήματα στο ισόγειο, σε
συνεχή  δόμηση.  Στη  δυτική  πλευρά  επικοινωνεί  με  οικοδομή  (3μ  απόσταση)  και  στην
ανατολική  πλευρά  με  ακάλυπτο  χώρο  του  οικοπέδου  και  παραπέρα  με  την  οδό  Ηρώων
Πολυτεχνείου. Στη βόρεια πλευρά με ακάλυπτο χώρο του οικοπέδου και στην νότια πλευρά
υπάρχει η οδός Καρδίτσης σε απόσταση 18μ υπάρχει 2όροφη οικοδομή. 



Τεκμηρίωση αρχιτεκτονικού σχεδιασμού

Σύμφωνα με το άρθρο 8 του Κ.Εν.Α.Κ. το κτίριο έχει σχεδιασθεί λαμβάνοντας υπόψη:
Τη χωροθέτηση του κτιρίου και τον προσανατολισμό του στο οικόπεδο.
Τη διάταξη των εσωτερικών χώρων λόγω των λειτουργιών του κτιρίου.

Τη βέλτιστη θέση των ανοιγμάτων για εξασφάλιση λειτουργικότητας αλλά και για επαρκή
ηλιασμό, φυσικό φωτισμό και δροσισμό καθώς και την ηλιοπροστασία τους.
Τη διαμόρφωση του περιβάλλοντα χώρου για τη βελτίωση του μικροκλίματος.
Ακόμη, σύμφωνα με το άρθρο 11 του Κ.Εν.Α.Κ. τα περιεχόμενα της ενεργειακής μελέτης

τα οποία λαμβάνονται υπόψη και για τον ενεργειακό σχεδιασμό είναι τα ακόλουθα:
Γεωμετρικά  χαρακτηριστικά  του  κτιρίου  και  των  ανοιγμάτων  (κάτοψη,  όγκος,  επιφάνεια,

προσανατολισμός, συντελεστές σκίασης κ.α.).
Τεκμηρίωση  της  χωροθέτησης  και  του  προσανατολισμού  του  κτιρίου  για  τη  μέγιστη

αξιοποίηση των τοπικών κλιματικών συνθηκών, με διαγράμματα ηλιασμού λαμβάνοντας
υπόψη την περιβάλλουσα δόμηση.

Τεκμηρίωση της επιλογής και χωροθέτησης της φύτευσης και άλλων στοιχείων βελτίωσης του
μικροκλίματος.

Τεκμηρίωση του σχεδιασμού και της θέσης των ανοιγμάτων ανά προσανατολισμό ανάλογα με
τις απαιτήσεις ηλιασμού, φωτισμού και αερισμού (ποσοστό, τύπος και εμβαδόν διαφανών
επιφανειών ανά προσανατολισμό).

Χωροθέτηση των λειτουργιών ανάλογα με τη χρήση και τις απαιτήσεις άνεσης και ποιότητας
εσωτερικού περιβάλλοντος (θερμικές, φυσικού αερισμού και φωτισμού).

Περιγραφή  των  συστημάτων  ηλιοπροστασίας  του  κτιρίου  ανά  προσανατολισμό:
διαστάσεις  και  υλικά  κατασκευής,  τύπος  (σταθερά  /  κινητά,  οριζόντια  /  κατακόρυφα,
συμπαγή / διάτρητα) και ένδειξη του προκύπτοντος ποσοστού σκίασης για:
την 21η  Δεκεμβρίου (χειμερινό ηλιοστάσιο:  μικρότερη διάρκεια ημέρας και  χαμηλότερη

θέση ήλιου),
την 21η  Ιουνίου, (θερινό ηλιοστάσιο: μεγαλύτερη διάρκεια ημέρας και υψηλότερη θέση

ήλιου).
Γενική περιγραφή των τεχνικών εκμετάλλευσης του φυσικού φωτισμού.
Σχεδιαστική απεικόνιση με κατασκευαστικές λεπτομέρειες της θερμομονωτικής στρώσης, των

παθητικών συστημάτων και των συστημάτων ηλιοπροστασίας στα αρχιτεκτονικά σχέδια
του κτιρίου (κατόψεις, όψεις, τομές).

Έλεγχος θερμομονωτικής επάρκειας κτιρίου

Μέσος συντελεστής θερμοπερατότητας κτιρίου:Um = 0.728 < Um,max = 0.847
[W/(m2K)]

Το  κτίριο  είναι  επαρκώς  θερμομονωμένο,  σύμφωνα  με  τις  ελάχιστες  απαιτήσεις  του
Κ.Εν.Α.Κ.  για τον μέσο συντελεστή θερμοπερατότητας  Um. Στο Τεύχος Υπολογισμών που
συνοδεύει την παρούσα μελέτη δίνονται αναλυτικά όλοι οι υπολογισμοί.

Κατασκευαστικές  λύσεις  που  πρόκειται  να  υιοθετηθούν
υιοθετήθηκαν για τη μείωση των θερμικών απωλειών λόγω
θερμογεφυρών

Η θέση της θερμομόνωσης στα δομικά στοιχεία αλλά και η θέση των κουφωμάτων στο
πάχος του τοίχου σε συνδυασμό με τη συνέχεια της θερμομόνωσης, εξασφαλίζουν τη μείωση
των απωλειών λόγω θερμογεφυρών.

Τα κουφώματα τοποθετούνται εσωτερικά και σε συνέχεια με τη θερμομόνωση σχεδόν σε
όλα τα σημεία.  Για  τη  μείωση των απωλειών από  τις  θερμογέφυρες  που δημιουργούνται
στους λαμπάδες, το ανωκάσι και το κατωκάσι, υπάρχει συνέχεια της θερμομόνωσης (πάχους
3cm) κάθετα στους λαμπάδες.



Έλεγχος θερμομονωτικής επάρκειας αδιαφανών δομικών 
στοιχείων

Επιλογές πρόσθετης θερμομόνωσης:

Σε όλες τις όψεις (πλευρές) του κτιρίου θα τοποθετηθεί  σύστημα εξωτερικής θερμικής
μόνωσης από διογκωμένη πολυστερίνη πάχους  8εκ.

Στην οροφή του κυρίως κτιρίου θα τοποθετηθεί σύστημα εσωτερικής θερμικής μόνωσης
από διογκωμένη πολυστερίνη πάχους  8εκ από την εσωτερική πλευρά της πλάκας.

Στην  απόληξη  του  κλιμακοστασίου  θα  τοποθετηθεί  περιμετρικά  σύστημα  εξωτερικής
θερμικής μόνωσης από διογκωμένη πολυστερίνη πάχους  8εκ. Η οροφή του κλιμακοστασίου
θα μονωθεί με σύστημα εσωτερικής θερμικής μόνωσης από διογκωμένη πολυστερίνη πάχους
8εκ, εσωτερικά της πλάκας.
  Στις   θέσεις   των  λαμπάδων  και  στα  ανωκάσια/κατωκάσια  θα  τοποθετηθεί  σύστημα
εξωτερικής θερμικής μόνωσης από διογκωμένη πολυστερίνη πάχους  3εκ. για τη μείωση των
απωλειών  από  τις  θερμογέφυρες.   Στην  οροφή  του  υπογείου  θα  τοποθετηθεί  σύστημα
εσωτερικής θερμικής μόνωσης από διογκωμένη πολυστερίνη πάχους  3εκ.

Έλεγχος θερμομονωτικής επάρκειας διαφανών δομικών 
στοιχείων

Για τα κουφώματα επιλέχθηκε η χρήση πλαισίου  από αλουμίνιο, μονόφυλλα ή δίφυλλα,
διαφόρων  διαστάσεων,  ανοιγόμενα  και  ανακλινόμενα  με  σύστημα  θερμοδιακοπής,
ηλεκτροστατικά  βαμμένα σε  απόχρωση  επιλογής  της  Υπηρεσίας,  με  τα  παρακάτω  βασικά
τεχνικά  χαρακτηριστικά:  Συντελεστής  θερμοπερατότητας  Uf  από  1,3  έως  2,8  W/(m2*K),
Αεροπερατότητα:  τουλάχιστον  Class  4,  Υδατοστεγανότητα:  Ε900,  Αντοχή  σε  ανεμοπίεση
τουλάχιστον C4 με  πάχος  διατομών (min-max)  1,3-1,6  mm, θερμοδιακοπή  σε  φύλλο  και
κάσα, σε διάφορες διαστάσεις προφίλ (πλάτος\ύψος) 56mm\63.5-65.5mm ή 50mm\70 mm με
μικρότερη  διάσταση  τα  50mm,  στεγάνωση  τριών  επιπέδων  με  ελαστικά  για  απόλυτη
στεγάνωση,  και  γενικώς  άρτιας  λειτουργίας  και  ασφάλειας,  με  διπλούς   υαλοπίνακες
συνολικού πάχους 28 mm (ενεργειακό  κρύσταλλο Low-e 6mm, διάκενο με ευγενές  αέριο
14mm, laminated - κρύσταλλο 3mm + μεμβρανη 1mm + κρύσταλλο 3mm).

 Ο  υπολογισμός  του  U  των  κουφωμάτων  έγινε  βάσει  της  Τ.Ο.Τ.Ε.Ε.  20701-2.  Οι
υπολογισμοί αυτοί δίνονται αναλυτικά στο Τεύχος Υπολογισμών που συνοδεύει την παρούσα
μελέτη.    

Προβλεπόμενες εργασίες 

Προεργασίες - Καθαιρέσεις – αποξηλώσεις :

 Καθαίρεση σαθρών επιχρισμάτων και αποκατάστασή τους, στους χώρους που     

προβλέπεται η εξωτερική θερμομόνωση,

 Αποξήλωση των υφιστάμενων σιδηρών υαλοστασίων μετά των υαλοπινάκων τους,

 εκσκαφές για τη δημιουργία περιμετρικού διαδρόμου

 Καθαίρεση των προστατευτικών μεταλλικών κιγκλιδωμάτων των υαλοστασίων, 

 Καθαίρεση των υφιστάμενων μαρμάρινων ποδιών των ανοιγμάτων των υαλοστασίων 

 Καθαίρεση των υαλοστασίων και θυρών αλουμινίου όπου απαιτείται,

 Αποξήλωση των εξωτερικών υδρορροών και των αγωγών αποχέτευσης επί των 
εξωτερικών τοιχοποιιών, 



 Καθαίρεση των υφιστάμενων μεταλλικών κατασκευών με προσοχή για την  

 επανατοποθέτησή τους,

 Τοποθέτηση εξωτερικών ικριωμάτων για την εκτέλεση των εργασιών

Το κόστος υποδοχής σε αποδεκτούς χώρους, των αποβλήτων από εκσκαφές, κατασκευές και
κατεδαφίσεις  (ΑΕΚΚ),  όπως  αυτά  καθορίζονται  στην  ΚΥΑ  36259/1757/Ε103/2010(ΦΕΚ
1312Β/2010)  και  εξειδικεύονται  με  την  Εγκύκλιο  αρ.πρωτ.  οικ  4834/25-1-2013  του
Υπουργείου  Περιβάλλοντος  Ενέργειας  και  Κλιματικής  Αλλαγής,  δεν  περιλαμβάνεται  στις
αντίστοιχες τιμές του τιμολογίου.  Ως  «κόστος υποδοχής σε αποδεκτούς χώρους» νοείται το
κόστος  χρήσης του συγκεκριμένου χώρου από την παράδοση των υλικών αυτών και  την
επέκεινα διαχείρισή τους και καλύπτεται από τη δαπάνη των Απολογιστικών.

Θερμομονώσεις – Θερμοπροσόψεις :

Προβλέπεται:

 σύστημα θερμικής μόνωσης όψεων με πλάκες διογκωμένης πολυστερίνης πάχους 8cm
και ακρυλικό επίχρισμα στις εξωτερικές τοιχοποιίες του κτιρίου

 σύστημα θερμικής μόνωσης με πλάκες διογκωμένης πολυστερίνης πάχους 8cm και
ακρυλικό επίχρισμα για την μόνωση της οροφής του Α' ορόφου εσωτερικά

 σύστημα θερμικής μόνωσης με πλάκες διογκωμένης πολυστερίνης πάχους 3cm και
ακρυλικό επίχρισμα στις  θέσεις  των λαμπάδων και στα ανωκάσια/κατωκάσια για τη
μείωση των απωλειών από τις θερμογέφυρες

 σύστημα θερμικής μόνωσης με πλάκες διογκωμένης πολυστερίνης πάχους 3cm και
ακρυλικό επίχρισμα για την μόνωση της οροφής του υπογείου εσωτερικά

Υαλοστάσια :

Προβλέπεται:

 η  κατασκευή  υαλοστάσιων  αλουμινίου,  μονόφυλλα  ή  δίφυλλα,  ανοιγόμενα  και
ανακλινόμενα με σύστημα θερμοδιακοπής και η κατασκευή υαλοστάσιων αλουμινίου
σταθερά, μονόφυλλα ή πολλαπλά, με σύστημα θερμοδιακοπής

 σε  αντικατάσταση  των  υπαρχόντων  θα  κατασκευασθούν  υαλόθυρες  αλουμινίου
μονόφυλλες ή δίφυλλες,  ανοιγόμενες, με σύστημα θερμοδιακοπής, με ή χωρίς πλαινά
σταθερά

Επιστρώσεις – Επενδύσεις - Χρωματισμοί :

Προβλέπεται:

 η  κατασκευή  περιμετρικού  διαδρόμου  από  σκυρόδεμα  για  τη  εξάλειψη  του
φαινομένου της ανιούσας υγρασίες στις εξωτερικές τοιχοποιίες

 η  κατασκευή  επιχρίσματων  τριπτών  τριβιδιστών  επί  μεταλλικού  πλέγματος  με
τσιμεντοασβεστοκονίαμα επί της εξωτερικής τοιχοποιίας

 η κατασκευή ψευδοροφής διακοσμητικής, επισκέψιμης, φωτιστικής κατά περίπτωση
και ψευδοροφή ανισόπεδη από γυψοσανίδες στις  οροφές του ισογείου και του Α'
ορόφου 



 η τοποθέτηση μαρμάρινων ποδιών και περιθωρίων από σκληρό λευκό μάρμαρο επί
των ανοιγμάτων και επί του περιμετρικού στηθαίου σου δώματος 

 ο  χρωματισμός  των  εσωτερικών  επιφανειών  με  με  χρώματα  υδατικής  διασποράς,
ακρυλικής,  στυρενιοακρυλικής  ή  πολυβινυλικής  βάσεως  και  των  εξωτερικών
επιφανειών επιχρισμάτων με χρώματα υδατικής διασποράς, ακρυλικής βάσης 

Β.   ΤΕΧΝΙΚΗ  ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ  ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ
ΕΡΓΑΣΙΩΝ

Για την ενεργειακή αναβάθμιση του κτιρίου θα γίνουν οι παρακάτω ηλεκτρομηχανολογικές
εργασίες:

Εργασίες λεβητοστασίου

Εργασίες τοποθέτησης νέου κυκλοφορητή inverter με όλα τα απαραίτητα εξαρτήματα εντός
του υπάρχοντος λεβητοστασίου για την μείωση της ενεργειακής κατανάλωσης καθώς και της
αντικατάστασης της υπάρχουσας ηλεκτρικής εγκατάστασης αυτού.

Εργασίες αντικατάστασης των υπαρχόντων θερμαντικών σωμάτων 

Εργασίες  αντικατάστασης των υπαρχόντων θερμαντικών σωμάτων  τύπου AKAN  (κοινά με
φέτες),  με  νέα  θερμαντικά  σώματα  τύπου  Panel,  απόδοσης  από  πίνακα  επιλογής  για
θερμοκρασία εισόδου / εξόδου νερού 70ο/55ο C και θερμοκρασία χώρου 20ο C. Το μέγεθος
των θερμαντικών σωμάτων είναι αισθητά μικρότερο από τα υπάρχοντα, λόγω της μείωσης
των θερμικών απωλειών από την τοποθέτηση του συστήματος εξωτερικής θερμομόνωσης και
της αντικατάστασης των κουφωμάτων. Επιπλέον σε κάθε θερμαντικό σώμα θα τοποθετηθούν
νέοι διακόπτες με θερμοστατική κεφαλή, για την ρύθμιση της θερμοκρασίας του χώρου σε
επιθυμητό επίπεδο.  

Εργασίες κλιματισμού

Εργασίες αντικατάστασης των υπαρχόντων κλιματιστικών μηχανημάτων διαιρουμένου τύπου
με δύο (2) νέα κεντρικά συστήματα κλιματισμού (ένα για κάθε όροφο), τύπου  INVERTER,
ενεργειακής απόδοσης τουλάχιστον Α, με οικολογικό ψυκτικό υγρό. Το δίκτυο σωληνώσεων
των  νέων  συστημάτων  συμπεριλαμβανομένου  και  του  δικτύου  αποχέτευσης  των
συμπυκνωμάτων  θα  οδεύει  επί  των  οροφών  του  κτιρίου,  εντός  του  χώρου  που
διαμορφώνεται  με την τοποθέτηση της διακοσμητικής ψευδοροφής από γυψοσανίδες  στις
οροφές  του  ισογείου  και  του  Α'  ορόφου. Ακόμη  θα  τοποθετηθούν  μόνο  δύο  (2)  νέα
κλιματιστικά μηχανήματα διαιρουμένου τύπου  INVERTER ενεργειακής απόδοσης στην ψύξη
Α+++.

Εργασίες εξαερισμού

Εργασίες τοποθέτησης αξονικών ανεμιστήρων χαμηλής κατανάλωσης για το εξαερισμό του
κτιρίου.  Οι  αξονικοί  ανεμιστήρες  θα  τοποθετηθούν  στο  κοινόχρηστο  κλιμακοστάσιο  και  η
λειτουργία τους θα ελέγχεται με ειδικούς ελεγκτές και αισθητήρια θερμοκρασίας.

Εργασίες φωτισμού

Εργασίες αντικατάστασης των παλαιάς τεχνολογίας φωτιστικών σωμάτων φθορισμού, τύπου
Τ8,  εσωτερικού  χώρου  με  νέα,  τύπου  LED  panel  42W  και  30W χαμηλής  ενεργειακής
κατανάλωσης.  Τα  φωτιστικά  των  εσωτερικών  χώρων  θα  τοποθετηθούν  επί  της  της
διακοσμητικής ψευδοροφής στις  οροφές του ισογείου και του Α' ορόφου σύμφωνα με την
φωτοτεχνική μελέτη. Στα  WC  θα τοποθετηθούν νέα φωτιστικά τύπου  LED  25W  κυκλικής
διατομής.  Οι  νέοι  προβολείς  LED  ισχύος  150W  θα τοποθετηθούν  επί  των  εξωτερικών
τοιχoποιιών σε αντικατάσταση των παλαιών ενεργοβόρων προβολέων 400W τύπου HQI. 



Σύστημα κεντρικού ελέγχου (ΒΕΜS)
Το σύστημα κεντρικού ελέγχου (αυτοματισμού) του κτιρίου αποτελείται από:

 Ελεγκτή λειτουργίας συστήματος εξαερισμού (λειτουργία νυκτός κατά την διάρκεια
του  θέρους)  θα  τοποθετηθεί  για  τον  προγραμματισμό  της  λειτουργίας  των
ανεμιστήρων ώστε να λειτουργούν σε συγκεκριμένο χρονικό διάστημα σε συνάρτηση
με: α) την εσωτερική θερμοκρασία του κτιρίου, β) την εξωτερική θερμοκρασία και, γ)
την ρύθμιση των ανεμιστήρων ως προς την προσαγωγή και απαγωγή αέρα στο κτίριο.

 Ανιχνευτή  κίνησης  εσωτερικών  χώρων  υπέρ  υψηλής  ευαισθησίας,  κατάλληλο  για
εγκατάσταση σε ψευδοροφή ή εξωτερικά σε τοίχο ή οροφή, με γωνιά επιτήρησης έως
360ο και μέχρι 12 m διάμετρο ανίχνευσης, για να επιτρέπει το άναμμα και το σβήσιμο
του  φωτισμού  μόλις  ανιχνευτεί  παρουσία  στο  χώρο  που  έχει  τοποθετηθεί,
εξασφαλίζοντας  άνεση,  ασφάλεια  και  ταυτόχρονα  την  μείωση  της  ενεργειακής
κατανάλωσης.

Εργασίες αντικατάστασης σωληνώσεων αποχέτευσης και υδρορροών 

Εργασίες αντικατάστασης όλων των υπαρχουσών σωληνώσεων αποχέτευσης και υδρορροών
επί των εξωτερικών τοιχοποιιών του κτιρίου και τοποθέτηση νέων εξωτερικά του συστήματος
θερμομόνωσης.  

Εργασίες διευθέτησης των ηλεκτρικών καλωδίων 

Εργασίες  διευθέτησης  των  ηλεκτρικών  καλωδίων,  ισχυρών  και  ασθενών  ρευμάτων
συμπεριλαμβανομένου και του συστήματος πυρανίχνευσης,  επί των τοιχοποιιών του κτιρίου
(εσωτερικών, εξωτερικών, οροφών).

Προμήθεια, εγκατάσταση και εργασίες Φωτοβολταϊκών 

Εγκατάσταση  φωτοβολταϊκών  πλαισίων  για  σύνδεση  NET METERING συνολικής  ισχύος
6,6kWp, με  το  σύνολο  των εξαρτημάτων τους,  τις  βάσεις  στήριξης,  καλωδίων σύνδεσης,
μετατροπέα τάσης AC-DC, γειώσεις, υποπίνακες και πίνακες AC-DC κ.λπ. σύμφωνα με την
μελέτη εγκατάστασης φωτοβολταϊκών και το τιμολόγιο μελέτης.
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