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Τ ΓΦ ΝΙ ΚΗ  Γ ΚΘ ΓΣ Η  
 

Με ηελ παξνύζα κειέηε πξνβιέπνληαη θαη πξνδηαγξάθνληαη νη παξεκβάζεηο ζηελ 

εγθαηάζηαζε ζέξκαλζεο θαη θσηηζκνύ ηνπ 5νπ Δεκνηηθνύ ζρνιείνπ Καζηνξηάο ιακβάλνληαο 

ππόςε θάπνηεο από ηηο πξνηάζεηο πνπ δηαηππώλνληαη ζηελ από ηνλ Δεθέκβξην ηνπ 2013 

ελεξγεηαθή απνηύπσζε ηνπ θηηξίνπ θαη πνπ απαηηνύληαη γηα ηελ ελεξγεηαθή αλαβάζκηζε ηνπ 

.  

Εηδηθόηεξα πξνβιέπεηαη ε αληηθαηάζηαζε ηνπ ζπλόινπ ησλ πθηζηάκελσλ ζεξκαληηθώλ 

ζσκάησλ ηύπνπ ΑΚΑΝ κε ζεξκαληηθά ζώκαηα ηύπνπ panel αληίζηνηρεο ζεξκαληηθήο 

απόδνζεο θαη ε εγθαηάζηαζε ηνπο ζηηο ίδηεο ζέζεηο ζηνπο ζεξκαηλόκελνπο ρώξνπο κε 

κεηαθνξά ηνπο όκσο εθηόο ησλ εζνρώλ . Οη εζνρέο εληόο ησλ νπνίσλ είλαη ηνπνζεηεκέλα 

θάπνηα από ηα πθηζηάκελα ζώκαηα - θάησ από ηα παξάζπξα ζε εζνρέο κεηαμύ ηνπ δαπέδνπ 

ηνπ εμσηεξηθνύ ηνίρνπ θαη ηεο πνδηάο ησλ παξαζύξσλ - ζα θιείζνπλ κε δηαρσξηζηηθά 

γπςνζαλίδαο , ην δίθηπν ησλ ζσιελώζεσλ ζα επεθηαζεί όζν είλαη απαξαίηεην θαη ηα λέα 

ζώκαηα ζα ζηεξηρζνύλ ηόζν ζε επηηνίρηεο όζν θαη ζε βάζεηο δαπέδνπ .  

Επίζεο πξνβιέπεηαη ε εγθαηάζηαζε ζπζηήκαηνο απηνκαηηζκνύ γηα απηόλνκν έιεγρν ησλ 

ζεξκαηλόκελσλ ρώξσλ . Τν ζύζηεκα πνπ πξνδηαγξάθεηαη είλαη κεξηθώο αζύξκαην θαη 

πεξηιακβάλεη , δηαθόπηεο κε αζύξκαηεο ζεξκνζηαζηηθέο θεθαιέο ζε θάζε ζεξκαληηθό ζώκα , 

αζύξκαηνπο ζεξκνζηάηεο ζε θάζε ρώξν θαη ζπζθεπέο ιήςεηο εληνιώλ αλά δώλε ή όζεο είλαη 

απαξαίηεηεο κε βάζε γεσκεηξία ησλ ρώξσλ θαη ηελ δπλαηόηεηα ιήςεο ζήκαηνο 

ζπλδεδεκέλεο ελζύξκαηα κε ηνλ πίλαθα ηνπ ιεβεηνζηαζίνπ . Σηα ζεξκαληηθά ζώκαηα ησλ 

θνηλόρξεζησλ ρώξσλ (δηάδξνκνη , απνζήθεο , ηνπαιέηεο θ.η.ι.) δελ ζα ηνπνζεηεζνύλ 

ζεξκνζηαηηθέο θεθαιέο  . Επίζεο πξνβιέπεηαη ε αληηθαηάζηαζε ησλ πθηζηάκελσλ 

θπθινθνξεηώλ κε αληίζηνηρνπο ηύπνπ inverter . 

Τέινο πξνβιέπεηαη ε αληηθαηάζηαζε ησλ πθηζηάκελσλ θσηηζηηθώλ ζσκάησλ κε λέα 

ηύπνπ led . 

Η κειέηε είλαη ζπλνιηθνύ πξνϋπνινγηζκνύ 82.500 € κε ΦΠΑ . 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Καζηνξηά , 09/02/2017 
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