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ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Η/Μ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ 

Εισαγωγή 

Γενικά  

Τα τελευταία χρόνια γίνεται μεγάλη προσπάθεια, τόσο στην Ε.Ε. όσο και στην 
Ελλάδα, για τη διάδοση της Εξοικονόμησης Ενέργειας και των Ανανεώσιμων 
Πηγών Ενέργειας στον κτιριακό τομέα. Ήδη με τον Ν. 3661/2008 (ΚΕΝΑΚ) 
ενσωματώνεται στο Εθνικό Δίκαιο η αντίστοιχη κοινοτική οδηγία (2002/91/ΕΚ), 
θεσπίζοντας ελάχιστες απαιτήσεις ενεργειακής απόδοσης για όλα τα νέα και τα 
υφιστάμενα κτίρια που ανακαινίζονται ριζικά. Θεσπίζει επίσης την έκδοση 
Πιστοποιητικού Ενεργειακής Απόδοσης (ΠΕΑ) για τα κτίρια, καθώς και την τακτική 
επιθεώρηση των ηλεκτρολογικών και μηχανολογικών εγκαταστάσεων τους. 

Η παρούσα μελέτη αφορά στην υλοποίηση οικοδομικών και 
ηλεκτρομηχανολογικών παρεμβάσεων στο κτίριο του Δημαρχείου Δ. Ζωγράφου. Οι 
παρεμβάσεις συγκροτούν μια δυναμική και πολύπλευρη παρέμβαση στο κέλυφος 
και τα συστήματα του κτιρίου, να μειωθεί το ετήσιο κόστος χρήσης καθώς και να 
βελτιωθούν οι συνθήκες θερμικής άνεσης στο εσωτερικό των χώρων. Το σύνολο 
των παρεμβάσεων στοχεύουν στην εξοικονόμηση ενέργειας, βοηθώντας στην 
προστασία του περιβάλλοντος και ενισχύοντας την προσπάθεια καταπολέμησης 
της κλιματικής αλλαγής. 

Καθώς πρόκειται για δημόσιο κτίριο, υψηλής επισκεψιμότητας, οι παρεμβάσεις θα 
αποκτήσουν επιδεικτικό χαρακτήρα, διαδίδοντας τις βασικές αρχές και τα οφέλη της 
Εξοικονόμησης Ενέργειας στους δημότες. Εκτός αυτού, αναμένεται να 
λειτουργήσουν σαν πρότυπα επιδεικτικά έργα και για άλλα δημόσια αλλά και 
ιδιωτικά κτίρια της περιοχής. 

 

Περιγραφή του κτιρίου 

Το κτίριο του Δημαρχείου βρίσκεται στον Δήμο Ζωγράφου Αττικής και στεγάζει τις 
υπηρεσίες του Δήμου Ζωγράφου. Βρίσκεται εντός του οικιστικού ιστού του Δήμου 
Ζωγράφου σε περιοχή με πολύ υψηλή πυκνότητα δόμησης.  

Το κτίριο του Δημαρχείου Ζωγράφου βρίσκεται στην οδό Γ. Ζωγράφου 7, σε 
γήπεδο ιδιοκτησίας του Δήμου Ζωγράφου που περιβάλλεται από τις οδούς Γ. 
Ζωγράφου και Μπισκίνη. Η ακριβής θέση του κτιριακού συγκροτήματος, σε 
σύστημα συντεταγμένων ΕΓΣΑ, είναι (Χ,Υ) 479785,76 και 4202937,66. Η περιοχή 
ανήκει στην Κλιματική Ζώνη Β (Αθήνα), ενώ η έκθεση του κτιρίου θεωρείται 
προστατευμένη. 
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Το κτίριο κατασκευάστηκε το 1972 και αρχικά λειτούργησε ως σχολείο. Το 1998 
πραγματοποιήθηκε επέκταση του κτιρίου, με προσθήκη μίας επιπλέον πτέρυγας 
και ολοκληρωτική ανακαίνισή του και αλλαγή χρήσης σε Δημαρχείο.  

Το κτίριο αποτελείται από δύο πτέρυγες, σε διάταξη Γ μεταξύ τους, σχηματίζοντας 
γωνία 90ο. Η μία πτέρυγα, με όψη επί της οδού Γ. Ζωγράφου έχει 4 υπέργεια 
επίπεδα και υπόγειο, ενώ η δεύτερη πτέρυγα, με όψη στην οδό Μπισκίνη, 
αποτελείται από 6 υπέργεια επίπεδα. Τα επίπεδα έχουν τυπικό εμβαδό 554,26 m2, 
από τα οποία τα 46,27 είναι μη θερμαινόμενοι χώροι (κλιμακοστάσια). Το υπόγειο 
και οι δύο τελευταίοι όροφοι έχουν μικρότερη επιφάνεια. Πιο αναλυτικά τα επίπεδα 
του κτιρίου και οι χρήσεις παρουσιάζονται στον ακόλουθο πίνακα. 

Όροφος Εμβαδό Εμβαδό Ζώνης Χρήση 
Υπόγειο 116,09 0,00 Βοηθητικοί χώροι 
Ισόγειο 520,28 472,19 Γραφεία 
Α’ Όροφος 556,09 508,00 Γραφεία 
Β’ Όροφος 556,09 508,00 Γραφεία 
Γ’ Όροφος 556,09 508,00 Γραφεία 
Δ’ Όροφος 235,87 187,78 Γραφεία 
Ε’ Όροφος 164,77 146,98 Γραφεία 
Σύνολο 2.705,28 2.330,95  
 

Το τυπικό ύψος επιπέδου είναι 3,60m. Η Βορειοδυτική πλευρά του κτιρίου 
εφάπτεται πλήρως στο όριο του οικοπέδου και αποτελεί Μεσοτοιχία με τα γειτονικά 
κτίρια. Επίσης μεσοτοιχία αποτελεί η Νοτιοανατολική πλευρά της παλαιάς 
πτέρυγας του κτιρίου, όπως φαίνεται και στις κατόψεις που ακολουθούν. Η 
πρόσβαση στο κτίριο γίνεται από δύο εισόδους, μία από την οδό Ι. Θεολόγου και 
μία από την οδό Α. Μάντζου. Η πρόσβαση τους ορόφους γίνεται μέσω ενός 
κλιμακοστασίου, ενώ λειτουργεί επίσης ένας ανελκυστήρας ατόμων. 

Στην Error! Reference source not found. παρουσιάζεται η κύρια όψη του κτιρίου 
στην οποία διακρίνεται η είσοδος του επί της οδού Γ. Ζωγράφου. Στην Error! 
Reference source not found. παρουσιάζεται η δευτερεύουσα όψη του κτιρίου, επί 
της οδού Μπισκίνη.  
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Εικόνα 1: Όψη επί της οδού Γ. Ζωγράφου 

 
Εικόνα 2: Δευτερεύουσα όψη κτιρίου, επί της οδού Μπισκίνη 
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Στην Εικόνα 1 διακρίνεται με λεπτομέρεια η θέση και ο προσανατολισμός του 
κτιρίου. Με κίτρινο περίγραμμα επισημαίνεται το οικόπεδο του Δημαρχείου. 

 

Εικόνα 1: Προσανατολισμός κτιρίου Δημαρχείου Ζωγράφου (Πηγή: Κτηματολόγιο Α.Ε.) 

Το σύνολο των παρεμβάσεων είναι σύμφωνο με το πνεύμα του Κανονισμού 
Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίων (ΚΕΝΑΚ Ν3661/2008). Σύμφωνα με την 
εγκεκριμένη Προμελέτη προβλέπονται οι παρακάτω οικοδομικές  παρεμβάσεις για 
την ενεργειακή αναβάθμιση του κτιρίου:  

• Θερμομόνωση του δώματος  
• Αντικατάσταση επιλεγμένων παραθύρων 
• Εγκατάσταση συστήματος σκίασης στην Νοτιοανατολική πλευρά 
• Ενεργειακή αναβάθμιση συστήματος θέρμανσης - ψύξης 
• Ενεργειακή αναβάθμιση συστήματος φωτισμού 

 

Εξοικονόμηση ενέργειας 

Ο  σχεδιασμός  των  παρεμβάσεων  και  η  επιλογή  των  σχετικών υλικών και 
διατάξεων έγινε λαμβάνοντας υπόψη τα ακόλουθα : 

• Μεγιστοποίηση  της  ενεργειακής  απόδοσης  του  κτιρίου   
• Ελαχιστοποίηση των ενεργειακών απωλειών  
• Επιλογή δόκιμων υλικών και συστημάτων εξοικονόμησης ενέργειας. 

B 
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Το κτίριο στη νέα κατάστασή του, μετά την ορθή υλοποίηση των παρεμβάσεων, 
κατατάσσεται στην ενεργειακή κατηγορία Β, πληρώντας τα ελάχιστα όρια του 
Κανονισμού Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίων (ΚΕΝΑΚ), για νέα ή ριζικά 
ανακαινιζόμενα κτίρια. 

 

Έρευνα τοπικών συνθηκών 

Έγινε έρευνα των τοπικών συνθηκών µε σκοπό την διαπίστωση της κατάστασης 
της τεχνικής υποδομής στο τόπο του έργου - ύδρευση, αποχέτευση, ηλεκτρική 
ενέργεια, καθώς και τη δυνατότητα της υποδομής αυτής να εξυπηρετήσει σε 
ικανοποιητικό βαθμό και µε οικονομικό τρόπο τις εγκαταστάσεις που αναφέρει η 
μελέτη. Διαπιστώθηκε ότι το κτίριο λειτουργεί στην υφιστάμενη κατάστασή του και 
υπάρχουν τα προαναφερόμενα δίκτυα και υποδομές και ότι είναι ικανά να 
εξυπηρετήσουν τις προτεινόμενες εγκαταστάσεις. 

Το κτίριο διαθέτει σύνδεση με το δίκτυο ύδρευσης της πόλης, καλύπτοντας τις 
ανάγκες του σε πόσιμο νερό. Διαθέτει δίκτυο αποχέτευσης όμβριων στο οποίο 
μπορούν να διατεθούν τα συμπυκνώματα από τη λειτουργία των κλιματιστικών 
μονάδων του κτιρίου. Η ηλεκτροδότηση γίνεται από το υφιστάμενο στην περιοχή 
δίκτυο Χαμηλής Τάσης 230V της ΔΕΗ. Ενδεχομένως απαιτείται επαύξηση της 
ισχύος του μετρητή ΔΕΗ του κτιρίου του Δημαρχείου, για την αντιμετώπιση των 
επιπλέον ηλεκτρικών φορτίων του συστήματος κλιματισμού. 

Χρήση κτιρίου 

Τα στοιχεία λειτουργίας του κτιρίου που αφορούν τη χρήση του σύμφωνα με τον 
Κανονισμό Ενεργειακής Απόδοσης (ΚΕΝΑΚ) παρουσιάζονται στους επόμενους 
πίνακες. 

Βασική κατηγορία 
κτιρίου Χρήση κτιρίου Ώρες 

λειτουργίας 

Ημέρες 
λειτουργίας 
ανά εβδομάδα 

Περίοδος 
λειτουργίας σε 
μήνες 

Γραφεία Κτίριο 
γραφείων 10 5 12 

Πίνακας 1: Ωράριο και περίοδος λειτουργίας (§2.3 ΤΟΤΕΕ 20701-1/2010) 

Χρήση κτιρίου 
Θερμοκρασία [οC] Σχετική υγρασία [%] 
Χειμερινή 
περίοδος 

Θερινή 
περίοδος 

Χειμερινή 
περίοδος 

Θερινή 
περίοδος 

Γραφεία 20 26 35 45 
Πίνακας 2: Επιθυμητές συνθήκες εσωτερικών χώρων (§2.4.1 και §2.4.2 ΤΟΤΕΕ 20701-
1/2010) 

Χρήση κτιρίου Νωπός αέρας [m3/h/m2] 
Γραφεία 3,00 
Πίνακας 3: Απαιτούμενος νωπός αέρας εσωτερικών χώρων (§2.4.3 ΤΟΤΕΕ 20701-1/2010) 

Χρήση κτιρίου Στάθμη φωτισμού [lx] Ισχύς για κτίριο 
αναφοράς [W/m2] 

Επίπεδο 
αναφοράς [m] 
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Γραφεία 500 16,0 0,8 
Πίνακας 4: Στάθμη φωτισμού (§2.4.4 ΤΟΤΕΕ 20701-1/2010) 

Χρήση κτιρίου Κατανάλωση ΖΝΧ 
[l/άτομο/ημέρα] 

Ημερήσια 
κατανάλωση ανά 
δομημένη επιφάνεια 
[l/m2/ημέρα 

Ετήσια κατανάλωση 
ανά δομημένη 
επιφάνεια 
[m3/m2/έτος] 

Γραφεία -- -- -- 
Πίνακας 5: Κατανάλωση ΖΝΧ (§2.5 ΤΟΤΕΕ 20701-1/2010) 

Χρήση κτιρίου 
Θερμική ισχύς 
ανά άτομο 
[W/άτομο] 

Θερμική ισχύς ανά 
μονάδα δομημένης 
επιφάνειας [W/m2] 

Μέσος συντελεστής 
παρουσίας 

Γραφεία 80 8,0 0,30 
Πίνακας 6: Εσωτερικά κέρδη από χρήστες (§2.6.1 ΤΟΤΕΕ 20701-1/2010) 

Χρήση κτιρίου Ισχύς εξοπλισμού 
[W/m2] 

Μέσος συντελεστής 
ετεροχρονισμού 

Μέσος συντελεστής 
λειτουργίας 

Γραφεία 15 0,3 0,3 
Πίνακας 7: Εξοπλισμός κτιρίου (§2.6.2 ΤΟΤΕΕ 20701-1/2010) 

 

Συνθήκες υπολογισμού 

Εσωτερικές συνθήκες άνεσης Δημαρχείου 

Οι παράμετροι εσωτερικών συνθηκών άνεσης αναφέρονται ακολούθως.  

Χώρος Θερµοκρασία Σχετική 
υγρασία 

Αερισµός  Χειµ. 
°C 

Θέρ. 
°C 

Χειµ.  
% 

Θέρ.  
% 

Γραφεία 20 26 35 45 30 m3/h/ ατ. 
Αίθουσα Συνεδριάσεων 20 26 35 45 25 m3/h/ατ. 
WC  22 26 40 50 6 m3/h/ m2. 

 

Εξωτερικές συνθήκες 

 Χειµώνας Καλοκαίρι 
Θερµοκρασία  ξηρού  θερµοµέτρου  (DB) -6 36 
Σχετική Υγρασία (RH),  % 70 40 

 

Επισημαίνεται ότι τα κλιματικά δεδομένα έχουν προκύψει από τις τεχνικές οδηγίες 
του ΚΕΝΑΚ για την κοντινότερη περιοχή µε καταγεγραμμένα δεδομένα όπως είναι 
η Αττική. 
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ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ (Η/Μ) 
ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ 

Αντικείμενο της μελέτης εφαρμογής - όρια 
 

Αντικείμενο της Μελέτης Εφαρμογής αποτελούν οι ακόλουθες εγκαταστάσεις : 
 
• Θέρμανσης 
• Ηλεκτρικά - Ισχυρά και Ασθενή Ρεύματα 
• Φωτισμός 

 

Γενικές Προδιαγραφές-Κανονισμοί 
Οι εγκαταστάσεις θα εκτελεσθούν σύμφωνα με: 

• Τους  Όρους  της  Τεχνικής  Συγγραφής  Υποχρεώσεων  και  των  λοιπών  
στοιχείων  της Συμβάσεως εκτελέσεως του Έργου. 

• Τους Ελληνικούς κανονισμούς και διατάξεις για κάθε κατηγορία 
εγκαταστάσεων (ΕΛΟΤ, ΔΕΗ, , κ.λπ.) κατά προτεραιότητα. 

• Τους Κανονισμούς της χώρας προελεύσεως των μηχανημάτων, 
συσκευών ή οργάνων για τα οποία δεν υπάρχουν επίσημοι κανονισμοί 
του Ελληνικού Κράτους. 

• Στα ισχύοντα πρότυπα ΕΛΟΤ - ΕΤΕΠ 
• Τους Κανονισμούς VDE, DIN, IEC, ASHRAE, κ.λπ., για όσες περιπτώσεις 

δεν καλύπτονται από τους Ελληνικούς Κανονισμούς. 
• Τους Κανόνες της Τέχνης και της Εμπειρίας. 
• Τα σχέδια και τα διαγράμματα της μελέτης εφαρμογής. 
• Τις Οδηγίες των κατασκευαστών ή αντιπροσώπων των ειδικών 

εγκαταστάσεων. Οι Κανονισμοί που θα ακολουθηθούν είναι : 
• Το ΕΛΟΤ HD 384 
• Ο Γενικός Οικοδομικός Κανονισμός (Γ.Ο.Κ.) 
• Στο νέο κανονισµό ενεργειακής απόδοσης κτηρίων (ΚΕΝΑΚ) – Ν.3661/2008 
• Κανονισµός Εσωτερικών Ηλεκτρικών Εγκαταστάσεων (ΦΕΚ 

525/ 31.12.73 κ.λ.π.) 
• Η μελέτη έχει βασισθεί επίσης στους Ελληνικούς Κανονισμούς και στις 

Τεχνικές Οδηγίες του Τ.Ε.Ε., για τις περιπτώσεις που δεν καλύπτονται από 
τις Διατάξεις των αναφερομένων στην προηγούμενη παράγραφο. Στις 
περιπτώσεις που οι προηγούμενοι κανονισμοί δεν καλύπτουν το θέμα θα 
χρησιμοποιούνται  κανονισμοί προηγμένων τεχνικά χωρών. Αναλυτικότερα 
θα εφαρμοστούν οι παρακάτω κανονισμοί και η σχετική Βιβλιογραφία: 

- Η ΤΟΤΕΕ 2421/86 – “Δίκτυα διανομής ζεστού νερού για θέρμανση 
κτιριακών χώρων”. 

- Η ΤΟΤΕΕ 2421/Β/86 – “Λεβητοστάσια παραγωγής ζεστού νερού για 
θέρμανση κτιριακών χώρων”.  

- Η ΤΟΤΕΕ 2423/86 – “Κλιματισμός κτιριακών χώρων”. 
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- Τ.Ο.Τ.Ε.Ε 2425/86 Περί Στοιχείων υπολογισµού φορτίων κλιµατισµού 
κτιριακών χώρων 

- Η ΤΟΤΕΕ  20701−1/2010  «Αναλυτικές  εθνικές  προδιαγραφές  
παραμέτρων  για  τον  υπολογισμό  της ενεργειακής απόδοσης κτιρίων 
και την έκδοση του πιστοποιητικού ενεργειακής απόδοσης». 

- Η  ΤΟΤΕΕ  20701−2/2010  «Θερμοφυσικές  ιδιότητες  δομικών  υλικών  
και  έλεγχος  της  θερμομονωτικής επάρκειας των κτιρίων». 

- Η ΤΟΤΕΕ 20701−3/2010 «Κλιματικά δεδομένα ελληνικών περιοχών». 
- Η ΤΟΤΕΕ  20701−4/2010   «Οδηγίες   και  έντυπα  ενεργειακών   

επιθεωρήσεων   κτιρίων,  λεβήτων  και εγκαταστάσεων θέρμανσης και 
εγκαταστάσεων κλιματισμού». 

- ΤΟΤΕΕ ΔΠ1/20701-1/2012, πινακας 2.4, Στάθμη γενικού φωτισμού 
και εγκατεστημένη ισχύς φωτισμού κτιρίου αναφοράς και κεφάλαιο 5, 
Προδιαγραφές για Φωτισμό, Διατάξεις Αυτόματου Ελέγχου, 
Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας και Συμπαραγωγή. 

- Τ.Ο.Τ.Ε.Ε  20701  Μέρος  1/86  Διατάξεις Αυτόματου Ελέγχου. 
- Ο Γενικός Οικοδομικός Κανονισμός (Γ.Ο.Κ.) 
- Κανονισµός εσωτερικών ηλεκτρικών εγκαταστάσεων. 

• Οι Κανονισμοί και Προδιαγραφές διεθνών ή ευρωπαϊκών επιτροπών, όπως : 
i. IEC: International Electrotechnical Commission 
ii. CEE: International Commission on Rules for the Approval of Electrical 

Equipment 
iii. ISO: International Standard Organization (Διεθνής Οργανισμός 

Προτύπων) 
iv. VDE 0190: Περί Κανονισμών για εγκατάσταση αγωγών και μέτρων 

προστασίας συστημάτων με τάση μέχρι 1000V. 
v. VDE 815: Περί τοποθετήσεως καλωδίων και αγωγών για εγκαταστάσεις 

ασθενών ρευμάτων και τηλεπικοινωνιών. 
 

Βασικές αρχές εκπόνησης της μελέτης 
Για τον σχεδιασμό των χώρων των Η/Μ εγκαταστάσεων ελήφθησαν υπόψη τα 
παρακάτω: 

• Εξασφάλιση υψηλής ενεργειακής αποδοτικότητας 
• Εξασφάλιση ευελιξίας των εγκαταστάσεων του κτιρίου 
• Εξασφάλιση αξιοπιστίας στην λειτουργία τους 
• Εξασφάλιση μικρού κόστους λειτουργίας και συντήρησης 

Η επιλογή των υλικών και εγκαταστάσεων γίνεται με γνώμονα τη βέλτιστη σχέση 
κόστους - απόδοσης.  

 

Εξοικονόμηση ενέργειας 

Ο  σχεδιασμός  των  Η/Μ  κτιριακών  εγκαταστάσεων  και  η  επιλογή  του  σχετικού 
εξοπλισμού έγινε λαμβάνοντας υπόψη τα ακόλουθα : 
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• Μεγιστοποίηση  της  ενεργειακής  απόδοσης  του  εξοπλισµού  τόσο  σε  
συνθήκες σχεδιασµού υπό πλήρες φορτίο όσο και σε συνθήκες µερικού 
φορτίου. 

• Ελαχιστοποίηση των ενεργειακών απωλειών στα συστήµατα κεντρικής 
θέρμανσης και κλιματισμού. 

• Ελαχιστοποίηση του αναγκαίου χρόνου λειτουργίας του σχετικού εξοπλισμού 
και των υποσυστηµάτων των εγκαταστάσεων µέσω κατάλληλων συστημάτων 
ελέγχου. 

• Μείωση εγκατεστημένης ισχύος φωτισμού 

Η εξοικονόμηση ενέργειας για το κτίριο συνίσταται στους παρακάτω κυρίως λόγους 

1. Αντικατάσταση του υφιστάμενου παλαιού λέβητα πετρελαίου, με νέο, υψηλής 
ενεργειακής απόδοσης, χαμηλών θερμοκρασιών 

2. Εγκατάσταση ηλεκτρονικού συστήματος αντιστάθμισης της εξωτερικής 
θερμοκρασίας, μειώνοντας τον συνολικό χρόνο λειτουργίας του λέβητα τις 
ημέρες με υψηλή εξωτερική θερμοκρασία. 

3. Μείωση της κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας και βέλτιστη λειτουργία του 
συστήματος θέρμανσης μέσω της αντικατάστασης των υφιστάμενων 
κυκλοφορητών με νέους, σύγχρονης τεχνολογίας, με ρυθμιστή στροφών 
(inverter). 

4. Μείωση των απωλειών θερμότητας του δικτύου διανομής μέσω τοποθέτησης 
θερμομόνωσης σε όλο το μήκος του δικτύου που βρίσκεται σε εξωτερικούς ή 
μη θερμαινόμενους χώρους. 

5. Αντικατάσταση των παλαιών κατεστραμμένων τερματικών μονάδων με νέα, 
υψηλού βαθμού απόδοσης, με δυνατότητα τοπικού ελέγχου της θερμοκρασίας 
του χώρου με ακρίβεια. 

6. Αντικατάσταση των παλαιάς τεχνολογίας λαμπτήρων φθορισμού με νέους, 
τεχνολογίας LED. 

 

Σύστημα θέρμανσης 
Λέβητας, καυστήρας 

Η παρέμβαση περιλαμβάνει την αντικατάσταση του υφιστάμενου ενεργοβόρου 
λέβητα και καυστήρα πετρελαίου με νέο υψηλής απόδοσης, χαμηλών 
θερμοκρασιών και καυστήρα πετρελαίου. Ο νέος λέβητας έχει την ίδια ισχύ με τον 
υφιστάμενο και συνδέεται στο υφιστάμενο δίκτυο διανομής.  

Από το λεβητοστάσιο αποξηλώνεται ο παλαιός λέβητας και καυστήρας πετρελαίου, 
ισχύος 320.000 kcal/h (372 kW) ο οποίος θα απομακρυνθεί από τον χώρο και θα 
παραδοθεί σε χώρο που θα υποδείξει η επίβλεψη. Ο νέος λέβητας θα είναι ισχύος 
360 kW, βαθμού απόδοσης κατ’ ελάχιστο 0,93, θα φέρει σήμανση CE και θα 
εγκατασταθεί στην ίδια θέση, στο λεβητοστάσιο του κτιρίου.  

Ο νέος λέβητας θα είναι εφοδιασμένος με καπναγωγό, πίνακα αυτοματισμού με 
αντιστάθμιση, καθώς και όλα τα απαραίτητα συστήματα ελέγχου. Διαθέτει 
θερμομόνωση πάχους τουλάχιστον 80mm, για τον περιορισμό των θερμικών 
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απωλειών από το κέλυφός του και ηχομονωτικό κάλυμμα. Ο καπναγωγός του 
λέβητα θα συνδεθεί με την υφιστάμενη καπνοδόχο. Ο βαθμός απόδοσης του 
λέβητα θα πιστοποιείται από την κατασκευάστρια εταιρία, ενώ θα εξακριβωθεί με 
επιτόπου μετρήσεις από εξειδικευμένο τεχνικό κατά την εκκίνηση και πρώτη 
λειτουργία .  

Ο νέος καυστήρας θα είναι διβάθμιος, με δυνατότητα λειτουργίας τόσο με 
πετρέλαιο όσο και με φυσικό αέριο, χωρίς την ανάγκη σημαντικών τροποποιήσεων 
και θα φέρει όλες τις απαιτούμενες διατάξεις ασφαλείας και τις σχετικές 
πιστοποιήσεις. Πριν οποιαδήποτε εγκατάσταση νέου μηχανήματος, ο χώρος 
καθαρίζεται σχολαστικά και απομακρύνονται όλα τα άχρηστα αντικείμενα, τα οποία 
διατίθενται σε διαπιστευμένη εταιρία ανακύκλωσης αυτών. 

Επιπλέον, για την εξασφάλιση της ορθής λειτουργίας του συστήματος, θα 
αντικατασταθεί το υφιστάμενο δοχείο διαστολής, ο αυτόματος πλήρωσης και τα 
εξαρτήματα τροφοδοσίας του καυστήρα πετρελαίου (ηλεκτροβάνα, φίλτρο). Η 
ηλεκτρική τροφοδοσία του νέου λέβητα θα γίνει από τον υφιστάμενο ηλεκτρικό 
πίνακα κίνησης του λεβητοστασίου. Θα πραγματοποιηθούν όλες οι απαιτούμενες 
συνοδευτικές εργασίες για την ορθή προσαρμογή του νέου λέβητα στην 
υφιστάμενη βάση αυτού, καθώς και στο υφιστάμενο δίκτυο διανομής θερμού 
ύδατος θέρμανσης του κτιρίου.  

Στο δίκτυο διανομής θα εγκατασταθεί σύστημα αντιστάθμισης της εξωτερικής 
θερμοκρασίας, σύμφωνα με τις Τεχνικές Προδιαγραφές. Η αντιστάθμιση 
πραγματοποιείται μέσω τρίοδης ηλεκτροβάνας προοδευτικής λειτουργίας και 
αισθητηρίων θερμοκρασίας εξωτερικού περιβάλλοντος και νερού προσαγωγής - 
επιστροφής. Ο ελεγκτής αντιστάθμισης θα είναι ενσωματωμένος στον πίνακα 
ελέγχου του λέβητα, ενώ θα έχει δυνατότητα σύνδεσης με σύστημα BEMS. 

Το υφιστάμενο δίκτυο διανομής θερμού ύδατος του κτιρίου του Δημαρχείου είναι 
τύπου δισωλήνιο, με συλλέκτη προσαγωγής / επιστροφής στο λεβητοστάσιο και 
στο δώμα. Ο συλλέκτης λεβητοστασίου τροφοδοτεί τις τερματικές μονάδες 
εσωτερικών χώρων (FCU), ενώ ο συλλέκτης στο δώμα τροφοδοτεί τις ΚΚΜ. Το 
δίκτυο είναι κατασκευασμένο από χαλυβδοσωλήνα και είναι κοινό με το σύστημα 
ψύξης. Τα δύο συστήματα λειτουργούν διαδοχικά, τη θερινή περίοδο μόνο το 
σύστημα ψύξης, ενώ τη χειμερινή περίοδο μόνο το σύστημα θέρμανσης.  

 

Λεβητοστάσιο 

Οι διαστάσεις του λεβητοστασίου θα πρέπει να είναι σύμφωνες με τις 
προδιαγραφές. Κατά την τοποθέτηση του νέου λέβητα πρέπει να λαμβάνεται 
πρόνοια ώστε να υπάρχει ο αναγκαίος ελεύθερος χώρος για τη λειτουργία και τη 
συντήρησή του, χωρίς απαίτηση ανακατασκευής τοίχων ή ανοιγμάτων. Η ελάχιστη 
οριζόντια απόσταση μεταξύ της πλευράς του λέβητα που είναι το άνοιγμα της 
εστίας και του απέναντι τοίχου του λεβητοστασίου πρέπει να είναι ίση με το μήκος 
του λέβητα συν 2,00μ, για λέβητες άνω των 300 kW. Η οριζόντια απόσταση μεταξύ 
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της πλευράς του λέβητα που βρίσκεται η έξοδος των καυσαερίων και του απέναντι 
τοίχου του λεβητοστασίου πρέπει να είναι ίση με το μισό της προηγούμενης 
απόστασης. Οι υπόλοιπες πλευρές του λέβητα πρέπει να απέχουν από τους 
απέναντι τοίχους τουλάχιστον 0,60μ, ενώ το ελάχιστο ελεύθερο ύψος του 
λεβητοστασίου πρέπει να είναι 3,00μ, για λέβητες άνω των 300 kW. 

Το λεβητοστάσιο επιβάλλεται να έχει ένα τουλάχιστον μεταλλικό παράθυρο προς 
τον υπαίθριο χώρο άπ' ευθείας ή μέσω αεραγωγού. 

Η καθαρή επιφάνεια του παραθύρου να ισούται κατ' ελάχιστον προς το 1/12 της 
επιφανείας του δαπέδου του λεβητοστασίου. 

Κυκλοφορητές  

Υπάρχουν εγκατεστημένοι τρείς κυκλοφορητές που αφορύν το δίκτυο θέρμανσης 
και τέσσερεις που αφορούν το δίκτυο ψύξης. Τα τεχνικά χαρακτηριστικά των 
κυκλοφορητών παρουσιάζονται στον ακόλουθο Πίνακα. 

Κυκλοφορητής Τύπος Ισχύς Θέση 
Θέρμανση    
Κυκλοφορητής 1 WILO TOP S50/7 650W Λεβητοστάσιο 
Κυκλοφορητής 2 WILO TOP S40/7 380W Λεβητοστάσιο 
Κυκλοφορητής 3 WILO TOP S30/7 195W Λεβητοστάσιο 
    
Ψύξη    
Κυκλοφορητής 1 WILO P 80/160 1100W Δώμα 
Κυκλοφορητής 2 WILO TOP S 40/7 400W Δώμα 
Κυκλοφορητής 3 WILO 2200W Δώμα 
Κυκλοφορητής 4 WILO 2200W Λεβητοστάσιο 
Πίνακας 8: Κυκλοφορητές δικτύου θέρμανσης 

Το σύνολο των κυκλοφορητών αντικαθίσταται από νέους, υψηλής ενεργειακής 
απόδοσης, με ενσωματωμένο ρυθμιστή στροφών (inverter). Οι νέοι κυκλοφορητές 
έχουν τα ίδια υδραυλικά χαρακτηριστικά με τους υφιστάμενους και ίδιο μήκος και 
τρόπο σύνδεσης, ώστε να εξασφαλίζεται η ελάχιστη δυνατή τροποποίηση του 
δικτύου.  

Τερματικές μονάδες 

Αντικαθίσταται το σύνολο των εσωτερικών τερματικών μονάδων, τύπου 
ανεμιστήρα-στοιχείου (FCU). Οι μονάδες είναι τύπου δαπέδου, με πόδια και 
μεταλλικό κάλυμμα. Συνολικά αντικαθίστανται 84 FCU, μεγέθους όπως 
παρουσιάζονται στον αντίστοιχο πίνακα των Τεχνικών Προδιαγραφών. Τα 
υφιστάμενα FCU αποξηλώνονται με προσοχή, ώστε να είναι δυνατή η 
χρησιμοποίησή τους στο μέλλον και μεταφέρονται σε χώρο που θα υποδείξει η 
επίβλεψη.  
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Τα νέα FCU τοποθετούνται στις ίδιες θέσεις με τα υφιστάμενα, και συνδέονται στο 
ίδιο σημείο του δικτύου διανομής και αποχέτευσης συμπυκνωμάτων. Διαθέτουν 
θερμοστατική βαλβίδα και ψηφιακό χειριστήριο με οθόνη, ενσωματωμένο σε κάθε 
σώμα. Τα τεχνικά χαρακτηριστικά, αναλυτικά, παρουσιάζονται στις Τεχνικές 
Προδιαγραφές.  

 

Σύστημα φωτισμού 
Το υφιστάμενο σύστημα φωτισμού περιλαμβάνει φωτιστικά σώματα ψευδοροφής, 
χωρίς κάλυμμα, με ανακλαστική επιφάνεια, με γραμμικούς λαμπτήρες φθορισμού 
ισχύος 18 W και ηλεκτρομαγνητική στραγγαλιστική διάταξη. Το κτίριο διαθέτει 445 
φωτιστικά 4x18W. Σε ορισμένους χώρους υπάρχουν εγκατεστημένα μεμονωμένα 
φωτιστικά σώματα με γραμμικούς λαμπτήρες φθορισμού ισχύος 36 W. Υπάρχουν 
εγκατεστημένα 39 φωτιστικά σώματα 1x36W. Σε κάποιους ειδικούς χώρους, όπως 
η αίθουσα συνεδριάσεων, υπάρχουν εγκατεστημένα συνολικά 87 φωτιστικά 
σώματα σπότ οροφής. 

Στο πλαίσιο της παρέμβασης αντικαθίστανται οι υφιστάμενοι γραμμικοί λαμπτήρες 
φθορισμού Τ8, μήκους 60cm, ισχύος 18W, και οι λαμπτήρες Τ8, μήκους 120cm, 
ισχύος 36W, με νέους λαμπτήρες τεχνολογίας LED, ίδιου μήκους και φωτεινής 
έντασης. Πιο αναλυτικά, αντικαθίστανται 1780 (445 x 4) λαμπτήρες 18W, με 
λαμπτήρες LED, ισχύος 9W και 39 λαμπτήρες 36W, από λαμπτήρες LED ισχύος 
18W.  

Τα υφιστάμενα φωτιστικά σώματα τροποποιούνται ώστε να είναι δυνατή η 
ηλεκτρική σύνδεση των νέων λαμπτήρων. Η τροποποίηση αφορά στην αφαίρεση 
των υφιστάμενων διατάξεων σύνδεσης (ballast, starter…), καθώς οι νέοι 
λαμπτήρες συνδέονται απευθείας σε τάση 230V. Η εργασία και τα υλικά θα είναι 
σύμφωνα με τις Τεχνικές Προδιαγραφές. 

 

 

 

Ο συντάξας 

Αθήνα, …/…/2016 

 

 

 

 Ελέγχθηκε 

Ζωγράφου, …/…/2016 
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Εγκρίθηκε 

Ζωγράφου, …/…/2016 
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