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1. ΓΕΝΙΚΑ (γενικές πληροφορίες) 
 

Πρόκειται για σχολικό συγκρότημα Πρωτοβάθμιας Εκπ/σης. 

Έχει ανεγερθεί με οικοδομική άδεια εκδοθείσα το έτος 1986 και έχει αριθμό οικοδομικής αδείας 

88. 

 

Η εκπόνηση της μελέτης διενεργήθηκε με επιτόπια παρουσία στο έργο με ταυτόχρονη 

αποτύπωση των χώρων αλλά και των ανοιγμάτων. Τα υφιστάμενα αρχιτεκτονικά σχέδια που 

ανευρέθηκαν του κτιρίου δεν ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα και χρειάστηκαν 

τροποποιήσεις και συμπληρώσεις αυτών. 

 

Είναι χωροταξικά τοποθετημένο σε οικόπεδο με προσανατολισμό της μεγάλης διάστασης 

επιφανείας του κτιρίου στην Ανατολική πλευρά, σε μια περιοχή της Καστοριάς με ιδιαίτερα 

αντίξοες συνθήκες. 

Το Κτίριο βρίσκεται σε αμφιθεατρική θέση, καταλαμβάνει οικοδομικό τετράγωνο και 

περιβάλλεται από Δημοτικούς οδούς. 

 

Από την επιμέτρηση του κτιρίου προκύπτει ότι η συνολική του εμβαδομέτρηση είναι 1189,39 

τετραγωνικά μέτρα κατανεμημένα σε τρία (3) επίπεδα. 

 

2. ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ 
 

Σε κάθε επίπεδο του κτιρίου έχουμε την χρήση της ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ με τις 

συνοδές εγκαταστάσεις. 

 

Έτσι λοιπόν έχουμε: 

 

Στον υπόγειο χώρο του κτιρίου, βρίσκεται η αίθουσα πολλαπλών χρήσεων η οποία και 

χρησιμοποιείται και σαν το γυμναστήριο του σχολείου – σαν χώρο εκδηλώσεων – θεατρικών 

παραστάσεων κ.τ.λ.. Τα επίπεδο συμπληρώνεται από την στέγαση του λεβητοστασίου, της 

αποθήκης καυσίμων  και 2 αποθήκες οργάνων γυμναστικής και υλικών χρησίμων για την 

λειτουργία του εκπαιδευτικού ιδρύματος (ως Μη Θερμαινόμενοι Χώροι) γενικής χρήσεως. 

Συνολική εμβαδομέτρηση 209,21 τ.μ. 

 

Στον ισόγειο, βρίσκεται το γραφείο του ΔΝΤΗ και των διδασκάλων, 2 αίθουσες διδασκαλίας 

του νηπιαγωγείου, η αίθουσα του ολοημέρου με την κουζίνα της, διάδρομοι κυκλοφορίας, 

λουτρά – WC, 1 αίθουσα διδασκαλίας του Δημοτικού αλλά και τα κυλικεία μαθητών και 

διδασκάλων και οι διάδρομοι κυκλοφορίας. Συνολική εμβαδομέτρηση περίπου  475,44 τ.μ. 
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Τέλος, στον  όροφο, βρίσκεται το εργαστήριο Η/Υ και πολυμέσων, η Βιβλιοθήκη, αίθουσες 

διδασκαλίας του Δημοτικού αλλά και διάδρομος κυκλοφορίας. Συνολική και πάλι 

εμβαδομέτρηση 504,74 τ.μ. 

 

Από την ημερομηνία κατασκευής του κτιρίου και από την παλαιότητά του σε συνδυασμό και με 

τα πάχη, προκύπτει ότι το κτίριο είναι κατασκευασμένο βάση του κανονισμού θερμομόνωσης 

κτιρίων. 

 

Τα δεδομένα αυτά έχουν ληφθεί υπόψη κατά την ενεργειακή επιθεώρηση του κτιρίου με την 

επιλογή της ΑΝΕΠΑΡΚΟΥΣ ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ. Μελέτη θερμομόνωσης δεν 

ευρέθη του συγκεκριμένου κτιρίου. 

 

Η μοναδική αλλά και ουσιαστική παρέμβαση που έχει γίνει στο κτίριο, είναι η πρόσφατη 

αντικατάσταση (προ πενταετίας) των κουφωμάτων σε όλα τα επίπεδα με νεα σύγχρονης 

κατασκευής από PVC, πολυθαλαμικά με θερμοδιακοπή δηλαδή, με διπλούς υαλοπίνακες με 

διάκενο 16 χιλ. 

Πρέπει να σημειωθεί όμως, ότι δεν έχει γίνει αντικατάσταση όλων των κυφωμάτων του κτιρίου. 

Κάποια κουφώματα στα λουτρά, και στους διαδρόμους και κοινόχρηστους χώρους έχουν 

παραμείνει τα ίδια, ξύλινα, κακοσυντηρημένα με μονό υαλοπίνακα, ή διπλό διακένου 6mm κτλ. 

Αυτός είναι και ο λόγος που παρατηρούνται διαφοροποιήσεις στις χαρακτηριστικές τιμές των 

ανοιγμάτων. Η παραπάνω παρατήρηση γίνεται καθαρά για λόγους επεξήγησης των τιμών των 

υπολογισμών. Από τις ενεργειακές παρεμβάσεις ΔΕΝ προβλέπεται καμία αντικατάσταση 

κουφωμάτων στο κτίριο. 

 

 

3. ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ – ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
 

Το κτίριο για τον υπολογισμό της ενεργειακής κατανάλωσής του, αναλύθηκε σε 1 (μία) θερμική 

ζώνη. 

Ο λόγος που επιλέχθηκε αυτή η εξέταση του κτιρίου, είναι ότι σύμφωνα με την παράγραφο 3.2 

της Τ.Ο.Τ.Ε.Ε.20701-1/2017, ο διαχωρισμός του κτιρίου, πρέπει να γίνεται σε όσο το δυνατόν 

μικρότερο αριθμό ζωνών να λαμβάνεταιυπ’ όψην η πραγματική λειτουργία του κτιρίου που 

είναι κτίριο Πρωτοβάθμιας Εκπ/σης στο σύνολό του (ανεξάρτητα των χρήσεων, γραφείου, 

βιβλιοθήκης, αιθουσών διαδασκαλίας νηπιαγωγείου και αίθουσας Πολλαπλών χρήσεων που 

εμφανίζονται σε αυτό) και παρατηρείται χρήση των χώρων αυτών κατά την συνολική 

λειτουργία του κτιρίου χωρίς να έχουμε λειτυουργία ανεξάρτητα και απομονωμένα των χώρων 

αυτών για την φαινόμενη χρήση τους και μόνο (δλδ η αίθουσα πολλαπλών χρήσεων, 
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χρησιμοποιείται αποκλειστικά και μόνο για το χρονικό διάστημα λειτουργίας του κτιρίου και 

μόνο, χωρίς να φιλοξενεί αυτόνομες εκδηλώσεις). 

Όλα τα προαναφερθέντα τμήματα του κτιρίου, είναι χώροι με όγκο μικρότερο του 10% του 

συνολικού όγκου του κτιρίου. 

Σε συνέχεια της εν λόγω παραγράφου 3.2 της Τ.Ο.Τ.Ε.Ε.20701-1/2017, δεν χρήζουν λόγοι 

υποχρεωτικού διαχωρισμού σε θερμικές ζώνες, αφού, 

1- Δεν υπάρχουν χώροι με διαφορετική θερμοκρασία άνω των 4 βαθμών Κελσίου κατά 

την χειμερινή/θερινή περίοδο, 

2- Δεν υπάρχουν όπως έχει ήδη αναφερθεί, χώροι με διαφορετική χρήση/λειτουργία στο 

κτίριο (δλδ η αίθουσα πολλαπλών χρήσεων όπως έχει ήδη αναφερθεί, πέραν του ότι 

δεν διαθέτει χώρισμα από το υπόλοιπο κτίριο, χρησιμοποιείται αποκλειστικά και μόνο 

για το χρονικό διάστημα λειτουργίας του κτιρίου και μόνο, χωρίς να φιλοξενεί 

αυτόνομες εκδηλώσεις) 

3- Δεν υπάρχουν χώροι του κτιρίου που να εξυπηρετούνται από ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΑ 

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ/ΨΥΞΗΣ/ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ, λόγω διαφορετικών συνθηκών, 

κατά την ένοια της Τ.Ο.Τ.Ε.Ε.20701-1/2017 

4- Δεν υπάρχουν χώροι που να παρουσιάζουν, σε σχέση πάντα με το υπόλοιπο κτίριο, 

πολύ μεγάλες συναλλαγές ενέργειας και τέλος, 

5- Δεν υπάρχει τοποθετημένο κανενός είδους σύστημα μηχανικού αερισμού. 

 

Συνεπώς, ορθώς το κτίριο εξετάστηκε σε μία θερμική ζώνη. 

 

4. ΥΠΑΡΧΟΝ ΚΤΙΡΙΟ 
 

Από την Ενεργειακή επιθεώρηση του υφισταμένου κτιρίου λαμβάνοντας υπόψη τα 

προαναφερθέντα δεδομένα, προέκυψε ότι το κτίριο είναι ενεργειακής κλάσης Ζ με 

κατανάλωση 242,00 KWh/ m2 

Πληροφοριακά, το κτίριο αναφοράς, παρουσιάζει ενεργειακή συμπεριφορά κατανάλωσης 

104,30 KWh/ m2 

Σημείωση: Οι διαφορές που εμφανίζονται (τελικού επιθεωρούμενου κτιρίου – κτιρίου 

αναφοράς) στην Μελέτη Ενεργειακής Απόδοσης και στο Πιστοποιητικό Ενεργειακής 

Απόδοσης με το σενάριο βελτίωσης, είναι λόγω του ότι υπάρχει διαφοροποίηση του 

κτιρίου αναφοράς. Στην έκδοση πιστοποητικού ενεργειακής απόδοσης το κτίριο αναφοράς 

είναι διαφορετικό από την αυτόνομη έκδοση πιστοποιητικού ενεεργειακής απόδοσης 

επιθεωρούμενου κτιρίου ριζικής ανακαίνησης. 
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5. ΣΕΝΑΡΙΟ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΤΙΡΙΟΥ 
 

Με το δεδομένο ότι το κτίριό μας, μετά από τις προτεινόμενες παρεμβάσεις, η ενεργειακή του 

κατάταξη επιβάλλεται να γίνει Β, εφαρμόσθηκαν όλες οι δυνατές παρεμβάσεις που δύναται να 

εφαρμοσθούν και με το δεδομένο της κοστολογικής συγκράτησης αλλά και του υφιστάμενου 

της κατασκευής. 

 

1) θωράκιση του κτιριακού κελύφους τοποθετώντας σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης 

εξηλασμένης Πολυστερίνης με λ=0,035. Παράλληλα με μόνωση εξηλασμένης 

πολυστερίνης με λ=0,0035 10 εκ. και πάλι, θα γίνει και η κάλυψη του δώματος της 

στέγης. 

2) αντικατάσταση του συγκροτήματος Λέβητα – Καυστήρα με νέας τεχνολογίας 

συμπύκνωσης πέτρελαίου με μείωσης της ισχύος αυτού, λόγω τοποθετήσεως της 

θερμομόνωσης και κατόπιν μελέτης θερμικών απωλειών,  καθώς και η εγκατάσταση 

αυτοματισμών κατηγορίας B με αντιστάθμιση στην λειτουργία του λέβητα, τοποθέτηση 

θερμοστατικών κεφαλών για τον θερμοκρασιακό έλεγχο των χώρων του κτιρίου, 

καθώς και τοποθέτηση κυκλοφορητών νέας τεχνολογίας inverter μεταβλητής ισχύος 

και παροχής  (κατηγορία αυτοματισμών υφιστάμενου κτιρίου Δ). 

3) αντικατσταση του συνόλου των φωτιστικών σωμάτων με νέα φωτιστικά τεχνολογίας 

LED κατόπιν όπως έχει ήδη αναφερθεί, πλήρους φωτοτεχνικής μελέτης, κάτι που 

επιφέρει την μείωση της κατανάλωσης στο εντυπωσιακό νούμερο των 5,651 KW 

(πτώση εγκατεστημένης ισχύος στο ένα τρίτο του αρχικά τοποθετημένου φωτισμού) 

4) Τοποθέτηση αυτοματισμών (έλεγχος θερμοκρασίας ανα λειτουργικό χώρο, 

αντιστάθμιση και inverter κυκλοφορητές) κατηγορίας Β. 

5) Μόνωση του συνολικού δικτύου κεντρικής θέρμανσης (δίκτυο σωληνώσεων το οποίο 

είναι εμφανές εντός του σχολικού κτιρίου). 

 

 

Αποτελέσματα Σεναρίου ενεργειακής βελτίωσης κτιρίου 99,00 ΚWh/ m2 

Ενεργειακή Κατάταξη Κατηγορίας Β 

 

Τα κουφώματα του κτιρίου δεν κρίθηκε απαραίτητο να αντικατασταθούν, λόγω της καλής 

κατασκευής τους. Δεν θα γίνει καμία αντικατάσταση κουφωμάτων στο εξεταζόμενο κτίριο. 
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6. ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ ΚΤΙΡΙΟΥ 
 

 

(i) ΜΟΝΩΣΗ ΚΕΛΥΦΟΥΣ 

Στην μόνωση του κελύφους, θα τοποθετηθεί εξηλασμένη πολυστερίνη με λ=0,035 

W/m2K καθώς και μόνωση της πλάκας οροφής κάτωθι της στέγης σε επαφή με το 

άνω μέρος της πλάκας. Η επιλογή έγινε με γνώμονα της αντοχής της εξηλασμένης 

πολυστερίνης, της άψογης τελικής επιφανείας της αντοχής στην υγρασία λόγω της 

εγγύτητας με το οικοσύστημα της λίμνης καθώς και της διατήρησης της μερικής 

βατότητας της στέγης. 

Οι μονώσεις που θα τοποθετηθούν θα είναι τύπου L για την καλύτερη συναρμογή 

και για την αποφυγή σχηματισμού θερμογεφυρών. 

Η τοποθέτηση των πλακών γίνεται με ειδική κόλλα. Επιπρόσθετα, αναλόγως της 

περίπτωσης, εκτός από την κόλλα χρησιμοποιούν ται και ειδικά βύσματα για τη 

μηχανική στερέωση των πλακών. Οι διαστάσεις των πλακών είναι 1250 mm x 600 

mm. Τα πάχη τους κυμαίνονται από 20mm ως 100mm, ανά 10mm. Η επιλογή 

όπως έχει ήδη αναφερθεί, είναι το μέγεθος των 100mm. Η ειδική 

θερμοχωρητικότητα cp σε (J(Kg*K)) =  1450 και ο συντελεστής σε διάχυση 

υδρατμών μ θα είναι 80 (ξηρό) – 250 (υγρό) σύμφωνα με την Τ.Ο.Τ.Ε.Ε.20701-

2/2017 (θερμοφυσικές ιδιότητες δομικών υλικών και έλεγχος θερμομονωτικής 

επάρκειας των κτιρίων). Τα προϊόντα εξηλασμένης πολυστερίνης να 

εναρμονίζονται με τον Ευρωπαϊκό Κανονισμό 305/2011 (CPR), ο οποίος 

αντικατέστησε την Ευρωπαϊκή Οδηγία 89/106/ΕΟΚ. Σε συμμόρφωση με τον 

παραπάνω Κανονισμό, να φέρουν τη σήμανση CE, σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό 

Πρότυπο ΕΝ 13164, το οποίο αφορά προϊόντα εξηλασμένης πολυστερίνης για 

μονώσεις κτιριακών κατασκευών. Σύμφωνα με το παραπάνω Ευρωπαϊκό Πρότυπο 

(EN 13164), κάθε μονωτικό προϊόν πρέπει να συνοδεύεται από έναν κωδικό 

ταυτοποίησης ο οποίος δηλώνει τα τεχνικά του χαρακτηριστικά. 

Η τοποθέτηση θα γίνει με τους νόμους της τέχνης και της επιστήμης παραδίδοντας 

τελική επιφάνεια κτιρίου με ειδικό χρωμοσοβά χρώματος επιλογής της υπηρεσίας. 

Θα τοποθετηθούν όλα τα απαραίτητα θερμομονωτικά βύσματα, πλέγματα 

οπλισμού (υαλοπλέγματα), οδηγούς εκκίνησης και όλα τα απαιτούμενα υλικά. 
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(ii) ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ΛΕΒΗΤΑ – ΚΑΥΣΤΗΡΑ – ΛΕΒΗΤΟΣΤΑΣΙΟ 

Η παρέμβαση στον χώρο του λεβητοστασίου αναφέρεται στην αντικατάσταση του 

λέβητα – καυστήρα παροχής θερμού ύδατος στο σχολικό συγκρότημα ο οποίος θα 

διαθέτει και σύστημα αντιστάθμισης με εξωτερικό αισθητήριο για προσαρμογή της 

θερμοκρασίας ύδατος στις εξωτερικές θερμοκρασιακές συνθήκες. 

Το συγκρότημα λέβητα-καυστήρα θα έχει σχεδιασμό ECODESIGN 813 και θα έχει 

τα κάτωθι χαρακτηριστικά: 

Λέβητας πετρελαίου 145 KW ονομαστικής ισχύος με τον αντίστοιχο καυστήρα 

(περιλαμβάνεται) με κεραμικό εναλλάκτη με δυνατότητα λειτουργίας σε συστήματα 

χαμηλών θερμοκρασιών με απόδοση (τουλάχιστον) % με φόρτιση Pn % και μέση 

θερμοκρασία ύδατος oC 

 

100% Pn – μέση θερμοκρασία ύδατος 70 oC   B.A. 96.4 

100% Pn – μέση θερμοκρασία επιστροφής ύδατος 30 oC B.A. 101.10 

30% Pn – μέση θερμοκρασία ύδατος 30 oC   B.A. 103.00 

 

Βαθμός απόδοσης έως και 104% (**** ταξινόμηση σύμφωνα με Ευρωπαϊκή 

Οδηγία 92/42 ΕΟΚ) 
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Ο λέβητας θα περιλαμβάνει όπως έχει αναφερθεί, ηλεκτρονικό πίνακα 

αντιστάθμισης της ιδίας εταιρείας παραγωγής του λέβητα πλήρως 

συνεργαζόμενος με το συγκρότημα λέβητα - καυστήρα -μονάδα συμπύκνωσης ο 

οποίος με την επιλογή καμπύλων λειτουργίας σύμφωνα με τις ανάγκες της 

εγκατάστασης, οδηγεί την λειτουργία του συγκροτήματος λέβητα - καυστήρα σε 

επιλογή θερμοκρασίας προσαγωγής του συστήματος σύμφωνα με την καμπύλη 

χωρις μεσολάβηση τρίοδης - τετράοδης βάνας αναμίξεως για έλεγχο 

θερμοκαρασίας θερμού ύδατος προσαγωγής. Το απαραίτητο εξωτερικό 

αισθητήριο περιλαμβάνεται στο συγκρότημα λέβητα - καυστήρα - μονάδας 

συμπύκνωσης - ηλεκτρονικό πίνακα αντιστάθμισης. 

Ο λέβητας όπως έχει σημειωθεί, θα διαθέτει ενσωματωμένο στον πίνακα ελέγχου 

του λέβητα σύστημα αντιστάθμισης με εξωτερικό αισθητήριο που θα προσαρμόζει 

αυτόματα την θερμοκρασία προσαγωγής του ύδατος ανάλογα στις απαιτούμενες 

εξωτερικές συνθήκες. 

Οι αντικατάσταση των κυκλοφορητών είναι επιβεβλημένη με νέους, τεχνολογίας 

inverter οι οποίοι παρουσιάζουν μειωμένη κατανάλωση βοηθόντας στην ενεργεική 

αναβάθμιση του κτιρίου. 

 

 

Τα τεχνικά χαρακτηριστικά των κυκλοφορητών είναι τα παρακάτω: 

 

 

Κυκλοφορητής ψυχρού ή θερμού ύδατος, χαμηλής πιέσεως, με ασθητήριο διαφορικής 

πίεσης και ενσωματωμένο ρυθμιστή στροφών (Inverter), παροχής από 12,0 έως 16,0 m³/h 

Ενδ. Τύποι: 

 STRATOS MAXO 40/05 – Πρωτεύον Κυκλοφορητής 

 

  

Κυκλοφορητής ψυχρού ή θερμού ύδατος, χαμηλής πιέσεως, με ασθητήριο διαφορικής 

πίεσης και ενσωματωμένο ρυθμιστή στροφών (Inverter), παροχής από 2,5 έως 4,0 m³/h 

Ενδ. Τύπος 

 YONOS PICO 40/1-8 - 2,44 m3/h - 3,17 m ΜΑΝΟΜΕΤΡΙΚΌ – κυκλοφορητές 

συλλέκτη προσαγωγής 

 

Οι κατανάλωση ισχύος που θα παρουσιάζουν οι νέοι τοποθετούμενοι 

κυκλοφορητές, θα είναι ίση ή μικρότερη των ενδεικτικών τύπων. 

Θα τοποθετηθούν δίοδες ηλεκτροκίνητες βάνες, αντίστοιχης διατομής των 

διατομών των σωληνώσεων των παροχών δυο θέσεων (ON-OFF) σε όλες τις 

παροχές του κτιρίου (3 γραμμές κεντρικής θέρμανσης) 
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Για την εξοικονόμιση ενέργεις μέσω αποθήκευσης θερμού ύδατος αλλά και 

ελαχιστοποιήσεις των εκκινήσεων του λέβητα θα τοποθετηθεί δοχείο αδρανείας, 

χωρητικότητας 300 λίτρων εν σειρά με τον λέβητα πετρελαίου συμπύκνωσης. 

Το δοχείο αδρανείας, θα φέρει σήμανση CE, θα είναι κατασκευασμένο από 

χαλυβδοέλασμα USD 37.2 θα φέρει μόνωση πολυουρεθάνης πάχους 60 mm 

πυκνότητας 40 kg/m³ σκληρής PU αφρού (HCFC-Free) + PVC: Κατηγορία 

πυραντοχής B3 (DIN4102), θα φέρει θυρίδα επιθεώρησης και βαλβίδα 

καθαρισμού, με δυνατότητα σύνδεσης αντίστασης, θα περιλαμβάνει ανόδιο 

μαγνησίου σύμδωνα με το DIN 4753-3 και θα είναι κατασκευασμένο σύμφωνα με 

τις Ευρωπαϊκές Νόρμες: 

 PED 14/68/UE Art. 4 Par. 3 (σχεδιασμός δοχείων υπο πίεση) 

 Directive 2009/125/CE (Energy related Products) 

Η πίεση λειτουργίας του δοχείου αδρανείας θα είναι 6 bar, πίεση δοκιμής max 10 

bar. 

Μέγιστη θερμοκρασία λειτουργίας (Tmax) = +95o C 

 

Για την τοποθέτηση του εν λόγω δοχείου αλλά και του λέβητα ο οποίος περιέχει και 

την μονάδα συμπύκνωσης, συνεπώς είναι πολύ μεγαλύτερος σε όγκο, είναι 

επιβεβλημένη η απομάκρυνση της μεταλλικής δεξαμενής πετρελαίου και η 

αντικατάσταση αυτής με νέου τύπου πλαστική δεξαμενή. Μία τέτοια κίνηση θα 

εξοικονομήσει πολύτιμο χώρο για την επιβεβλημένη τοποθετήση των άνωθεν 

υλικών απαραίτητων για την ενεργειακή αναβάθμιση του κτιρίου. 

Συμπληρωματικά, πρέπει να ειπωθεί ότι με την απομάκρυνση της μεταλλικής 

δεξαμενής, η χωρητικότητα της οποίας είναι πλέον περιττή διότι με τις παρεμβάσεις 

θα έχουμε μείωση της κατανάλωσης, ο χώρος ο οποίος εξοικονομείται στο 

λεβητοστάσιο βοηθά στην τήρηση των απαραίτητων αποστάσεων βάση της 

Τ.Ο.Τ.Ε.Ε. 2421/86 (Μέρος 2) «Εγκαταστάσεις σε κτίρια: Λεβητοστάσια 

παραγωγής ζεστού νερού για θέρμανση κτηριακών χώρων» κάτι που 

συγκαταλέγεται πλέον στα θέματα ασφάλειας που είναι επιβεβλημένα για ένα 

εκπαιδευτικό χώρο Πρωτοβάθμιας Εκπ/σης όπου οι μαθητές είναι μικρής ηλικίας. 

Συνεπώς και περιγραφικότερα, στο εν λόγω λεβητοστάσιο θα γίνουν οι κάτωθι 

παρεμβάσεις: 

 Αποξήλωση μεταλλικής δεξαμενής (υφιστάμενης) διαστάσεων 1,26 Χ 1,26 Χ 2,52 

(χωρητικότητας 4 tn) και μεταφορά αυτής προς διαπιστευμένο φορέα ανακύκλωσης, 

 Καθαίρεση τοιχοποιίας διαστάσεων 3,35 Χ 3,35 διαχωριστικής του χώρου του 

λεβητοστασίου από την δεξαμενή καυσίμων, καθαίρεση τοιχοποιίας διαστάσεων 3,35 
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Χ 3,35 διαχωριστικής του χώρου της δεξαμενής καυσίμων από την υφιστάμενη 

αποθήκη και μεταφορά των μπαζών σε διαπιστευμένο φορέα ανακύκλωσης, 

 Ανέγερση νέας τοιχοποιίας στην νέα θέση που σημειώνεται στα σχέδια από 

διάτρητους οπτόπλινθους διαστάσεων 3,35 Χ 3,35 και εφαρμογή επιχρισμάτων 

(τσιμεντοκονία) και στις δυο πλευρές αυτής. 

 Αποξήλωση υφιστάμενης θύρας (μεταλλικής) λεβητοστασίου διαστάσεων 1,00 Χ 2,16 

και μεταφορά – απομάκρυνση αυτής προς διαπιστευμένο φορέα ανακύκλωσης. 

 Προμήθεια και τοποθέτηση νέας θύρας, πυράντοχης, διαστάσεων 1,00 Χ 2,16 

πυραντοχής 120 λεπτών (REI 120). 

 Προμήθεια και τοποθέτηση νέων πλαστικών δεξαμενών, διαμέτρου 0,78 μέτρων και 

ύψους 2,12 μέτρων χωρητικότητας ενός τόννου έκαστης, στις σημειούμενες στα σχέδια 

νέες θέσεις, συνολικής  χωρητικότητας 3tn,  

 Τοποθέτηση πλακιδίων γρανίτη στο δάπεδο του λεβητοστασίου – χώρου δεξαμενής 

καυσίμων (ποσότητα 27 τετραγωνικών μέτρων) 

 Τοποθέτηση σοβατεπί περιμετρικά του χώρου του λεβητοστασίου – δεξαμενής 

καυσίμων από το όμοιο πλακίδιο γρανίτη (ποσότητα 24 τρέχοντα μέτρα) 

 Δημιουργία λεκάνης ασφαλείας περιμετρικά του χώρου τοποθετήσεως των νέων 

πλαστικών δεξαμενώς ικανότητας συγκρατήσεως τουλάχιστο 3 tn καυσίμου (συνολική 

χωρητικότητα νέων τοποθετούμενων δεξαμενών καυσίμων). Για την δημιουργία 

απαιτείται η κατασκευή τοιχίου από οπτόπλινθους ύψους 0,65 μέτρα και συνολικού 

μήκους 4,70 μέτρων και επίχρισμα αυτού με τσιμεντοκονία για την στεγάνωσή του και 

στις 2 όψεις. Η κατασκευή της λεκάνης ασφαλείας θα γίνει ταυτόχρονα και με την 

κατασκευή του διαχωριστικού τοίχου με την υφιστάμενη αποθήκη για την καλύτερη 

συναρμογή αυτών μεταξύ τους. 

 

 

(iii) ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΜΕ ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ LED 

Μία βασική παρέμβαση, είναι η αντικατάσταση των φωτιστικών του κτιρίου, με νέα 

φωτιστικά τεχνολογίας LED. 

Για το εν λόγω κτίριο, εκπονήθηκε φωτοτεχνική μελέτη σύμφωνα με τις απαιτήσεις 

της Τ.Ο.Τ.Ε.Ε. 20701-1/2017 με αποτέλεσμα να έχουμε μείωση της 

εγκατεστημένης ισχύος των φωτιστικών. Τα φωτιστικά που θα τοποθετηθούν είναι 

των παρακάτω ενδεικτικών τύπων και πρέπει να πληρούν τα σημειωμένα 

πρότυπα: 
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Ενδεικτικός τύπος P200 P2M 221 LED 19W Neutral 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

Φωτιστικό οροφής ή αναρτώμενο LED μέγιστης ισχύος 20W με θερμοκρασια 

χρωματος 4000k, διαστασεων περιπου 0,17χ0,62m λειτουργίας 230Volt 

προμήθεια μεταφορά και τοποθέτηση φωτιστικού. Το φωτιστικό φέρει εγγύηση 5 

ετών και εχει ωφελιμη ζωη τουλάχιστον 50.000 ωρες λειτουργίας με απόδοση 

μεγαλύτερη από το 70% της αρχικής φωτεινής ροής (πρότυπο L70B50) σύμφωνα 

με το test report LM80 το οποίο θα προέρχεται από αναγνωρισμένο ινστιτούτο με 

ISO 17025. Το φωτιστικό πρέπει να διαθέτει σώμα από ατσάλι με ηλεκτροστατική 

βαφή χρώματος λευκού, οθόνη με εγκάρσιες παραβολικές περσίδες και διαμήκη 

στοιχεία διπλής παραβολικότητας από προανοδιωμένο γυαλιστερό αλουμίνιο 

υψηλής απόδοσης και σατινέ κάλυμμα των φωτεινών πηγών (LED) από PMMA 

υψηλής απόδοσης. Επίσης η απόδοση του φωτιστικού πρέπει να είναι 

τουλάχιστον 1730 Lumen ενώ η απόδοση της πηγής (LED) να είναι τουλάχιστον 

2450 Lumen (στους 65 οC). Το φωτιστικό πρέπει να συνοδεύεται από το πολικό 

διάγραμμα κατανομής φωτισμού του φωτιστικού που θα προέρχεται από 

ανεξάρτητο διαπιστευμένο εργαστήριο φωτομετρίας σύμφωνα με το πρότυπο EN 

13032. Ο κατασκευαστής των φωτιστικών πρέπει να διαθέτει ISO 9001:2015 και 

ISO 140001:2015. Το φωτιστικό να διαθέτει CE και ENEC κατ’ ελάχιστον το driver 

και η πλακέτα (module)  LED. Ο βαθμός προστασίας IP θα πρέπει να είναι IP20. 

Περιλαμβάνεται και η εργασία που θα απαιτηθεί για την αφαίρεση του παλαιού 

φωτιστικού. (1 τεμ) 

 

Ενδεικτικός τύπος P200 P2M 222 LED 25W Neutral 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

Φωτιστικό οροφής ή αναρτώμενο LED μέγιστης ισχύος 25W με θερμοκρασια 

χρωματος 4000k, διαστασεων περιπου 0,30χ0,62m λειτουργίας 230Volt 

προμήθεια μεταφορά και τοποθέτηση φωτιστικού. Το φωτιστικό φέρει εγγύηση 5 

ετών και εχει ωφελιμη ζωη τουλαχιστον 50.000 ωρες λειτουργίας με απόδοση 

μεγαλύτερη από το 70% της αρχικής φωτεινής ροής (πρότυπο L70B50) σύμφωνα 

με το test report LM80 το οποίο θα προέρχεται από αναγνωρισμένο ινστιτούτο με 

ISO 17025. Το φωτιστικό πρέπει να διαθέτει σώμα από ατσάλι με ηλεκτροστατική 

βαφή χρώματος λευκού, οθόνη με εγκάρσιες παραβολικές περσίδες και διαμήκη 

στοιχεία διπλής παραβολικότητας από προανοδιωμένο γυαλιστερό αλουμίνιο 

υψηλής απόδοσης και σατινέ κάλυμμα των φωτεινών πηγών (LED) από PMMA 

υψηλής απόδοσης. Επίσης η απόδοση του φωτιστικού πρέπει να είναι 



ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ 7ου ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ 

ΤΕΧΝΙΚΗ  ΕΚΘΕΣΗ – ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

 

[111/MELPA-11.doc][02-11-2020] [ΑΔ/ΑΔ]                                          ΑΝΚΟ    ΣΕΛ 12/16 

τουλάχιστον 2630 Lumen ενώ η απόδοση της πηγής (LED) να είναι τουλάχιστον 

3620 Lumen (στους 65 oC). Το φωτιστικό πρέπει να συνοδεύεται από το πολικό 

διάγραμμα κατανομής φωτισμού του φωτιστικού που θα προέρχεται από 

ανεξάρτητο διαπιστευμένο εργαστήριο φωτομετρίας σύμφωνα με το πρότυπο EN 

13032. Ο κατασκευαστής των φωτιστικών πρέπει να διαθέτει ISO 9001:2015 και 

ISO 140001:2015. Το φωτιστικό να διαθέτει CE και ENEC κατ’ ελάχιστον το driver 

και η πλακέτα (module)  LED. Ο βαθμός προστασίας IP θα πρέπει να είναι IP20. 

Περιλαμβάνεται και η εργασία που θα απαιτηθεί για την αφαίρεση του παλαιού 

φωτιστικού. (1 τεμ) 

 

Ενδεικτικός τύπος P200 P2M 222 LED 36W Neutral 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

Φωτιστικό οροφής ή αναρτώμενο LED μέγιστης ισχύος 36W με θερμοκρασια 

χρωματος 4000k, διαστασεων περιπου 0,32χ0,65m λειτουργίας 230Volt 

προμήθεια μεταφορά και τοποθέτηση φωτιστικού. Το φωτιστικό φέρει εγγύηση 5 

ετών και εχει ωφελιμη ζωη τουλαχιστον 50.000 ωρες λειτουργίας με απόδοση 

μεγαλύτερη από το 70% της αρχικής φωτεινής ροής (πρότυπο L70B50) σύμφωνα 

με το test report LM80 το οποίο θα προέρχεται από αναγνωρισμένο ινστιτούτο με 

ISO 17025. Το φωτιστικό πρέπει να διαθέτει σώμα από ατσάλι πολυγωνικής 

μορφής με ηλεκτροστατική βαφή χρώματος λευκού, οθόνη με εγκάρσιες 

παραβολικές περσίδες και διαμήκη στοιχεία διπλής παραβολικότητας από 

προανοδιωμένο γυαλιστερό αλουμίνιο υψηλής απόδοσης και σατινέ κάλυμμα των 

φωτεινών πηγών (LED) από PMMA υψηλής απόδοσης. Επίσης η απόδοση του 

φωτιστικού πρέπει να είναι τουλάχιστον 3560 Lumen ενώ η απόδοση της πηγής 

(LED) να είναι τουλάχιστον 4900 Lumen (στους 65 οC). Το φωτιστικό πρέπει να 

συνοδεύεται από το πολικό διάγραμμα κατανομής φωτισμού του φωτιστικού που 

θα προέρχεται από ανεξάρτητο διαπιστευμένο εργαστήριο φωτομετρίας σύμφωνα 

με το πρότυπο EN 13032. Ο κατασκευαστής των φωτιστικών πρέπει να διαθέτει 

ISO 9001:2015 και ISO 140001:2015. Το φωτιστικό να διαθέτει CE και ENEC κατ’ 

ελάχιστον το driver και η πλακέτα (module)  LED. Ο βαθμός προστασίας IP θα 

πρέπει να είναι IP20. Περιλαμβάνεται και η εργασία που θα απαιτηθεί για την 

αφαίρεση του παλαιού φωτιστικού. (1 τεμ) 
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(iv) ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΩΝ (ΘΕΡΜΑΝΣΗ) ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ Β 

 

Σύμφωνα με την Τ.Ο.Τ.Ε.Ε. 20701-1/2017 για να επιτευχθούν αυτοματισμοί 

κατηγορίας Β στην θέρμανση και στα συστήματα παραγωγής, διανομής & 

εκπομπής θέρμανσης / ψύξης με θερμική αδράνεια (θερμαντικά σώματα, 

ενδοδαπέδια – ενδοτοίχια θέρμανση, ψυχόμενες οροφές) που στην εξεταζόμενη 

περίπτωση έχουμε (θερμαντικά σώματα) θα πρέπει να ισχύουν σωρευτικά τα 

παρακάτω: 

 

1. Αυτόματος ανεξάρτητος έλεγχος της λειτουργίας των τερματικών μονάδων ανά 

λειτουργικό χώρο. Ύπαρξη θερμοστάτη ή/και θερμοστατικών βαλβίδων ανά 

λειτουργικό χώρο κ.τ.λ. 

 2. Αυτόματη θερμοκρασιακή προσαρμογή του δικτύου διανομής στα 

θερμικά/ψυκτικά φορτία, με εφαρμογή διατάξεων όπως: σύστημα θερμοκρασιακής 

αντιστάθμισης ή μονάδα παραγωγής θέρμανσης/ψύξης με μεταβλητής 

θερμοκρασίας παροχή μέσου προς το δίκτυο διανομής ανάλογα με την εξωτερική 

θερμοκρασία. 

 3. Αυτόματη υδραυλική προσαρμογή των κυκλοφορητών/αντλιών ανάλογα με το 

θερμικό/ψυκτικό φορτίο. 

 4. Σε περίπτωση αλληλουχίας μεταξύ διαφορετικών μονάδων παραγωγής 

θέρμανσης / ψύξης η προτεραιότητα βασίζεται στα φορτία και στην αποδοτικότητα 

των μονάδων παραγωγής (ονομαστικό θερμικό/ψυκτικό φορτίο). 

 

 

Στο εξεταζόμενο κτίριο δεν έχουμε περίπτωση αλληλουχίας μεταξύ διαφορετικών 

μονάδων θέρμανσης και η αυτόματη θερμοκρασιακή προσαρμογή του δικτύου 

διανομής στα θερμικά φορτία γίνεται με εφαρμογή διατάξεων θερμοκρασιακής 

αντιστάθμισης ανάλογα με την εξωτερική θερμοκρασία (προαπαιτούμενο 

κατασκευαστικό του λέβητα πετρελαίου συμπύκνωσης). Οι νέοι κυκλοφορητές 

inverter που θα τοποθετηθούν έχουν αυτόματη υδραυλική προσαρμογή ανάλογα 

με το θερμικό φορτίο. 

 

Για τον αυτόματο ανεξάρτητο έλεγχο ανα λειτουργικό χώρο θα τοποθετηθούν 

ασύρματες θερμοστατικές κεφαλές σε κάθε θερμαντικό σώμα και από ένα 

θερμοστάτη ανα λειτουργικό χώρο όπως εμφανίζεται στα σχέδια αποτύπωσης 

κεντρικής θέρμανσης. Ο θερμοστάτης αυτός, ενσύρματα, θα επικοινωνεί με το 

λεβητοστάσιο, συνδεδεμένος με ρελέ αυτοματισμού, ο οποίος και θα δίνει εντολή 
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στον αντίστοιχο κυκλοφορητή για την λειτουργία του. Με αυτό τον τρόπο, 

επιτυγχάνεται πλήρης αυτονομία του κάθε χώρου με θερμοκρασιακή και 

λειτουργική αυτονομία. 

 

Ο κάθε θερμοστάτης χώρου θα είναι ασύρματος ηλεκτρονικός 

διευθηνσιοδοτούμενος  χειμώνα – θέρους μπαταρίας συχνότητας εκπομπής 400 – 

500 Hz, εύρους ρύθμισης 2-35oC, ρυθμιζόμενου διαφορικού +- 0,1 - +- 1οC με 

δυνατότητα επικοινωνίας με ασύρματες θερμοστατικές κεφαλές τουλάχιστον είκοσι 

θερμοστατικών κεφαλών ανα θερμοστάτη με ξεχωριστές μοναδικές διευθύνσεις 

(Ενδεικτικού τύπου TIEMME CODE 9570156) 

 

Η κάθε θερμοστατική κεφαλή θα μπορεί να προγραμματισθεί με ένα θερμοστάτη 

με ομαδοποίηση ανα χώρο.  

 

Έτσι, στο σύνολό του, στο κτίριο, εφαρμόζονται αυτοματισμοί κατηγορίας Β κάτι 

που είναι πολύ σημαντικό στην ενεργειακή του αναβάθμιση. 

 

(v) ΜΟΝΩΣΗ ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 

 

Το σύνολο του δικτύου κεντρικής θέρμανσης στο εξεταζόμενο κτίριο, είναι εντελώς 

αμόνωτο. Αυτό σημείνει ότι υπάρχουν πολλές απώλειες από αυτό.  

Το δίκτυο, είναι εμφανές σε όλο το μήκος του, με αποτέλεσμα να καθιστά ευχερή 

την μόνωσή του. Για την μόνωση του δικτύου, θα τοποθετηθεί μόνωση από 

Armaflex αντίστοιχης διατομής με αυτής των σωληνώσεων σε όλο το μήκος του και 

με τα κάτωθι χαρακτηριστικά όπως αυτά περιγράφονται στην Τ.Ο.Τ.Ε.Ε. 20701-

1/2017 και στον πίνακα 4.7. 
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Πίνακας 4.7. Πάχη θερμομόνωσης σωληνώσεων για τα τεχνικά συστήματα 

θέρμανσης, ψύξης, κλιματισμού και ζεστού νερού χρήσης.  

 

Πάχος θερμομόνωσης με ισοδύναμο λ = 0,040 (W/(m·K)) στους 20oC  

 

Με διέλευση σε εσωτερικούς χώρους    Με διέλευση σε εξωτερικούς χώρους  

Διάμετρος σωλήνα       Πάχος μόνωσης   Διάμετρος σωλήνα  Πάχος 

μόνωσης  

 

Για σωληνώσεις τεχνικών συστημάτων θέρμανσης, ψύξης, κλιματισμού  

 

από ½˝ έως ¾˝   9 mm    από ½˝ έως 2˝    19 

mm  

από 1˝ έως 1½ ˝   11 mm    από 2˝ έως 4˝    21 

mm  

από 2˝ έως 3˝   13 mm    μεγαλύτερη από 4˝   25mm 

μεγαλύτερη από 3˝   19 mm  

 

Για σωληνώσεις τεχνικών συστημάτων ζεστού νερού χρήσης 

 ανεξαρτήτου διαμέτρου   9 mm   ανεξαρτήτου διαμέτρου  13mm 

 

Για το εξεταζόμενο κτίριο, η μόνωση που θα τοποθετηθεί, θα είναι πάχους 19mm ανεξαρτήτου 

διαμέτρου. 

 

Τα υλικά κατασκευής των θερμικών μονώσεων των σωλήνων ψυχρού και 

ζεστού νερού χρήσης, πρέπει να έχουν την απαιτούμενη αντοχή στις 

αντίστοιχες θερμοκρασιακές και κλιματολογικές συνθήκες. Το απαιτούμενο 

πάχος μόνωσης για το συνολικό δίκτυο θα είναι πάχους 19 mm για την 

αποφυγή του φαινομένου των υγροποιήσεων 

 

 Σαν βασικό υλικό μόνωσης θα χρησιμοποιηθεί το ISOPIPE TC (Εύκαμπτη 

μόνωση με προστασία SOLAR UV – White solar covering – με λευκή λεία 

τελική επιφάνεια) ή ισοδύναμο το οποίο είναι εύκαμπτο συνθετικό 

καουτσούκ κλειστής κυτταρικής δομής.  

Το υλικό θα συνοδεύεται από πιστοποιητικό χαμηλών εκπομπών καπνού 

και απουσίας εκπομπών τοξικών ενώσεων κατά την ανάφλεξή του.  

Το υλικό δεν θα περιέχει ενώσεις CFC, HFC, HCFC. 

Προσφέρεται στο εμπόριο με τις παρακάτω μορφές: 
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 • Υπό μορφή σωλήνα για μόνωση σωληνώσεων πριν την εγκατάστασή 

τους. 

 • Υπό μορφή κομμένων σωλήνων με επίστρωση κόλλας από τον 

παραγωγό (αυτοκόλλη‐ τες σωληνώσεις) όπου οι σωληνώσεις είναι ήδη 

εγκατεστημένες.  

• Υπό μορφή αυτοκόλλητων φύλλων για μόνωση σωληνώσεων διαμέτρου 

μεγαλύτερης από 4” ή επιφανειών.  

• Τα τεχνικά χαρακτηριστικά του μονωτικού ISOPIPE TC (Εύκαμπτη 

μόνωση με προστασία SOLAR UV – White solar covering – με λευκή λεία 

τελική επιφάνεια) είναι τα εξής:  

• Θερμοκρασιακή περιοχή από ‐50°C έως +110°C.  

• Συντελεστής θερμικής αγωγιμότητας στους λ< 0,045 W/(mk) σε μέση 

θερμοκρασία -20 εως +30 C. Τα τεστ κατά ΕΝ 12667. 

• Συντελεστής αντίστασης στην εισχώρηση των υδρατμών μ>7000 κατά 

ΕΝ13469, ΕΝ12086. 

• Πυρασφάλεια Β-S2,d0 Low Flame spread κατά EN 13501-1 (μόνωση υπο 

μορφή σωλήνων). 

 

 Οι παραπάνω συντελεστές θα πρέπει να συνοδεύονται από πιστοποιητικά 

διαρκούς ελέγχου από ανεξάρτητα Ινστιτούτα. 

 

Η μόνωση θα πρέπει να τοποθετείται σύμφωνα με το εγχειρίδιο της 

κατασκευάστριας εταιρείας και θα τηρούνται όλοι οι περιορισμοί. 

 

Οι διαδικασίες παραγωγής και πωλήσεων των παραπάνω υλικών θα 

πρέπει να είναι πιστοποιημένες κατά τα διεθνή πρότυπα UNI EN ISO 

9001:2000 και η μόνωση θα φέρει σήμανση CE. 

 

ΘΕΡΜΙΚΗ ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ (ΕΝ12667) - ΔΙΑΠΕΡΑΤΟΤΗΤΑ ΕΝ 13469, ΕΝ 12086 - 

ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΣΤΗΝ ΦΩΤΙΑ ΕΝ 13501-1 - ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΚΑΛΥΨΗ UV 

ΛΕΙΑΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ 

 

-ο- 

ΣΥΝΤΑΞΑΣ 



Σκρέκα Ιωάννα 
Πολιτικός Μηχανικός 
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