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1.  Εισαγωγή – Μελετώµενα κτήρια 

Τα κτήρια για τα οποία θα εκπονηθεί η µελέτη επιλέχθηκαν στρατηγικά µε βάση την αξιολόγηση και επεξεργασία 
των διαθέσιµων στοιχείων τόσο από το Σ∆ΑΕ (Σχέδιο ∆ράσης Αειφόρου Ενέργειας) του ∆ήµου όσο και από τα 
παραδοτέα του ευρωπαϊκού προγράµµατος IMPULSE. Η τελική λίστα των κτηρίων προτεραιότητας παρουσιάζεται 
στον επόµενο Πίνακα. Τα λεπτοµερή τεχνικά στοιχεία του κάθε κτηρίου προέκυψαν µετά την συλλογή στοιχείων 
πεδίου. Τα στοιχεία αυτά παρουσιάζονται στον συνηµµένο Παράρτηµα Ι. 1.   

 

 

Πίνακας 1: Τυπικά χαρακτηριστικά επιλεχθέντων κτηρίων. 

Κτήριο1 Χρήση Έτος 
κατασκευής 

Αρ. 
Ορόφων 

Σύστηµα 
θέρµανσης 

Σύστηµα 
ψύξης 

Μικτή 
επιφάνεια 

(m2) 

1o Γυµνάσιο Χαρακτηριστικά Β-βάθµιας 
εκπαίδευσης 

2009 3 Λέβητας 
πετρελαίου 

Περιορισµένη 
ψύξη ή/και 
αερισµός 

1033 

Εύρη 
οµαδοποίησης 
IMPULSE 

Εκπαιδευτικό 
κτίριο-Β 
βάθµια 

1980-2010 3-5 Λέβητας 
πετρελαίου 

∆εν υπάρχει ή 
περιορισµένη 
ψύξη/αερισµός 

<1200 

1o και 5ο 
νηπιαγωγείο 

Χαρακτηριστικά Α βάθµιας 
εκπαίδευσης 1930 1 

Λέβητας 
πετρελαίου 

Περιορισµένη 
ψύξη 

533 

Εύρη 
οµαδοποίησης 
IMPULSE 

Εκπαιδευτικό 
κτίριο-Α 
βάθµια <1980 <= 2 

Λέβητας 
πετρελαίου 

∆εν υπάρχει ή 
περιορισµένη 
ψύξη/αερισµός 

<1200 

48ο 
∆ηµοτικό 
Σχολείο 

Χαρακτηριστικά Β-βάθµιας 
εκπαίδευσης 2000 2 

Λέβητας 
πετρελαίου 

Περιορισµένη 
ψύξη 

979 

Εύρη 
οµαδοποίησης 
IMPULSE 

Εκπαιδευτικό 
κτίριο-Β 
βάθµια 1980-2010 <= 2 

Λέβητας 
πετρελαίου 

∆εν υπάρχει ή 
περιορισµένη 
ψύξη/αερισµός 

<1200 

Κ ΚΕΠΑ Χαρακτηριστικά Προσχολικής 
αγωγής 2007 2 

Λέβητας 
πετρελαίου 

Αντλία 
θερµότητας 

323 

Εύρη 
οµαδοποίησης 
IMPULSE 

Εκπαιδευτικό 
κτίριο-
Προσχολικής 
αγωγής 1980-2010 <= 2 

Λέβητας 
πετρελαίου 

Αντλία 
θερµότητας 

<1200 

ΚΑΠΗ 
ΤΑΛΩΣ 

Χαρακτηριστικά Υγείας και 
πρόνοιας 2006 5 

Λέβητας 
πετρελαίου 

Αντλία 
θερµότητας 

920 

Εύρη 
οµαδοποίησης 
IMPULSE 

Υγείας και 
κοινωνικής 
πρόνοιας 1980-2010 3-5 

Λέβητας 
πετρελαίου 

Αντλία 
θερµότητας 

<1200 

8ο ∆ηµοτικό 
Σχολείο 

Χαρακτηριστικά Α-βάθµιας 
εκπαίδευσης 1979 3 

Λέβητας 
πετρελαίου 

Περιορισµένη 
ψύξη 

1278 

Εύρη 
οµαδοποίησης 
IMPULSE 

Εκπαιδευτικό 
κτίριο-Α 
βάθµια <1980 3-5 

Λέβητας 
πετρελαίου 

∆εν υπάρχει ή 
περιορισµένη 
ψύξη/αερισµός 

1200-
4000 

6ο ΕΠΑΛ Χαρακτηριστικά Β-βάθµιας 
εκπαίδευσης 1998 3 

Λέβητας 
πετρελαίου 

Αντλία 
θερµότητας 

2374 

Εύρη 
οµαδοποίησης 
IMPULSE 

Εκπαιδευτικό 
κτίριο-Β 
βάθµια 1980-2010 3-5 

Λέβητας 
πετρελαίου 

Αντλία 
θερµότητας 

1200-
4000 

Γυµνάσιο & 
Λύκειο 
Αγίου 
Μύρωνα 

Χαρακτηριστικά Β-βάθµιας 
εκπαίδευσης 1982 2 

Λέβητας 
πετρελαίου 

Αντλία 
θερµότητας 

13072 

Εύρη 
οµαδοποίησης 

Εκπαιδευτικό 
κτίριο-Β <19803 <= 2 

Λέβητας 
πετρελαίου 

Αντλία 
θερµότητας 

1200-
4000 

                                                 
1 Συλλεχθέντα στοιχεία και βάσει ερωτηματολογίων.  
2 Έχει γίνει εκτίμηση με χρήση των διαθέσιμων σχεδίων και από google earth (area calculator).  
3 Το έτος 1982 αναφέρεται ως έτος ανέγερσης. Συνεπώς, έχει υποτεθεί έκδοση οικ. Αδ. Πριν το 1980.  
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Κτήριο1 Χρήση Έτος 
κατασκευής 

Αρ. 
Ορόφων 

Σύστηµα 
θέρµανσης 

Σύστηµα 
ψύξης 

Μικτή 
επιφάνεια 

(m2) 

IMPULSE βάθµια 

1ο ΣΕΚ Χαρακτηριστικά Β-βάθµιας 
εκπαίδευσης/ 
Εργαστηριακό 
κέντρο 2002 3 

Λέβητας 
πετρελαίου 

Αντλία 
θερµότητας 

2450 

Εύρη 
οµαδοποίησης 
IMPULSE 

Εκπαιδευτικό 
κτίριο-Β 
βάθµια 1980-2010 3-5 

Λέβητας 
πετρελαίου 

Αντλία 
θερµότητας 

1200-
4000 

37o 
∆ηµοτικό 

Χαρακτηριστικά A-βάθµιας 
εκπαίδευσης 2004 2 

Λέβητας 
πετρελαίου 

Αντλία 
θερµότητας 

915 

Εύρη 
οµαδοποίησης 
IMPULSE 

Εκπαιδευτικό 
κτίριο-Α 
βάθµια 1980-2010 <= 2 

Λέβητας 
πετρελαίου 

Αντλία 
θερµότητας 

<1200 

3ο Λύκειο 
(Παλαιό 
τµήµα) 

Χαρακτηριστικά Β-βάθµιας 
εκπαίδευσης 

1962 3 Λέβητας 
πετρελαίου 

Αντλία 
θερµότητας 

2300 
 

Εύρη 
οµαδοποίησης 
IMPULSE 

Εκπαιδευτικό 
κτίριο-Β 
βάθµια 

<1980 3-5 Λέβητας 
πετρελαίου 

Αντλία 
θερµότητας 

1200-
4000 

2ο και 5ο 
∆ηµοτικό 

Χαρακτηριστικά Α-βάθµιας 
εκπαίδευσης 

1993 3 Λέβητας 
πετρελαίου 

Περιορισµένη 
ψύξη 

1360 

Εύρη 
οµαδοποίησης 
IMPULSE 

Εκπαιδευτικό 
κτίριο-Α 
βάθµια 

1980-2010 3-5 Λέβητας 
πετρελαίου 

∆εν υπάρχει ή 
περιορισµένη 
ψύξη/αερισµός 

1200-
4000 

9o γυµνάσιο 
(Παλαιό 
τµήµα) 

Χαρακτηριστικά Β-βάθµιας 
εκπαίδευσης 1975 3 

Λέβητας 
πετρελαίου 

Περιορισµένη 
ψύξη 

3104 

Εύρη 
οµαδοποίησης 
IMPULSE 

Εκπαιδευτικό 
κτίριο-Β 
βάθµια <1980 3-5 

Λέβητας 
πετρελαίου 

∆εν υπάρχει ή 
περιορισµένη 
ψύξη/αερισµός 

1200-
4000 

9o γυµνάσιο 
(Νέο τµήµα) 

Χαρακτηριστικά Β-βάθµιας 
εκπαίδευσης 1990 2 

Λέβητας 
πετρελαίου 

Αντλία 
θερµότητας 1131 

Εύρη 
οµαδοποίησης 
IMPULSE 

Εκπαιδευτικό 
κτίριο-Β 
βάθµια 1980-2010 <= 2 

Λέβητας 
πετρελαίου 

Αντλία 
θερµότητας <1200 

 

2.  Προϋπάρχουσες µελέτες – διαθέσιµα στοιχεία 

Ο καθορισµός των στόχων και µέτρων ενεργειακής αναβάθµισης των επιλεγµένων κτηρίων απαιτεί την λεπτοµερή 
ενεργειακή παραµετρική ανάλυση των κτηρίων στην υφιστάµενή τους κατάσταση καθώς και για διάφορα σενάρια 
παρεµβάσεων. Μία τέτοια ανάλυση µπορεί να προδιαγραφεί ως µέρος της ενεργειακής µελέτης των κτηρίων (µελέτη 
ΚΕΝΑΚ). Παρόλα αυτά, µέσω της υπηρεσίας µε τίτλο «Παροχή υπηρεσιών για ενεργειακά θέµατα» που έχει 
ολοκληρωθεί, έχει γίνει ήδη µία πρώτη εµπειρική εκτίµηση των µέτρων και στόχων ενεργειακής αναβάθµισης. Για το 
σκοπό αυτό, ως εφικτά µέτρα ενεργειακής αναβάθµισης υιοθετήθηκαν αυτά που υποδεικνύονται στην πλατφόρµα 
υπολογισµών των ενεργειακών επιπτώσεων κτηρίων του ∆ήµου Ηρακλείου που αναπτύχθηκε στο πλαίσιο του 
Έργου IMPULSE. Mε βάση την συγκεκριµένη πλατφόρµα αναπτύχθηκαν:  

 Σενάρια µικρής κλίµακας: 

o Μείωση ενός ενεργειακού δείκτη κατά τουλάχιστον 15%. 

o Μείωση της συνολικής κατανάλωσης πρωτογενούς ενέργειας. 

o Χαµηλό κόστος επένδυσης. 

 Σενάρια µεσαίας ή µεγάλης κλίµακας: 

o Μείωση της κατανάλωσης πρωτογενούς ενέργειας κατά τουλάχιστον 25%.  
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o Επίτευξη των ελάχιστων προϋποθέσεων ενεργειακής επίδοσης (ενεργειακή κλάση «Β») όπου αυτό 
είναι εφικτό.  

 Σενάρια ριζικής ανακαίνισης: 

o Ενσωµάτωση τεχνολογιών ανανεώσιµων πηγών ενέργειας (κυρίως εγκατάσταση φωτοβολταϊκου 
συστήµατος) όπου αυτό είναι τεχνικά εφικτό. 

o Ελαχιστοποίηση της κατανάλωσης πρωτογενούς ενέργειας.  

 

Ως πιο αποδοτικό, σε πρώτη φάση, κρίθηκε ένα σενάριο µικρής-µεσαίας κλίµακας που αφορά στην αλλαγή του 
κλιµατισµού (θέρµανση – ψύξη), στην αντικατάσταση των φωτιστικών σωµάτων, στην αντικατάσταση των 
κουφωµάτων και στην θερµοµόνωση του κελύφους. 

 

 
3.  Αναλυτικές πληροφορίες κτηρίων 

 
Στο Παράρτηµα Ι παρατίθενται οι αναλυτικές πληροφορίες που αφορούν στα δεκατέσσερα (14) κτήρια 
 
 
4.  Μελετώµενο έργο 

 

Η µελέτη αφορά στην ενεργειακή αναβάθµιση 14 κτηρίων, κυρίως σχολείων, όπως αναλυτικά περιγράφονται 
παραπάνω. Για το σκοπό  αυτό θα εκπονηθούν µελέτες ΚΕΝΑΚ για κάθε κτήριο και βάσει των αποτελεσµάτων και 
των σεναρίων που θα προκύψουν από αυτές, θα γίνει η ενεργειακή αναβάθµιση του κάθε σχολείου τόσο σε 
επίπεδο θερµοµόνωσης του κελύφους όσο και στις ΗΜ εγκαταστάσεις. Η µελέτες για τα 14 κτήρια θα είναι σε 
επίπεδο µελετών εφαρµογής.  

Επίσης, σύµφωνα µε το Ν. 4122/2013, θα πρέπει να κατατεθεί υπολογισµός του βέλτιστου από πλευράς κόστους 
επίπεδου, των ελάχιστων απαιτήσεων ενεργειακής απόδοσης, δηλαδή το επίπεδο ενεργειακής απόδοσης που 
συνδυάζεται µε το χαµηλότερο κόστος κατά την εκτιµώµενη διάρκεια του οικονοµικού κύκλου ζωής, όπου: 

α) το χαµηλότερο κόστος καθορίζεται λαµβάνοντας υπόψη το κόστος που σχετίζεται µε την ενεργειακή απόδοση 
και αφορά:  

αα) στο αρχικό κόστος επένδυσης  
ββ) στο κόστος συντήρησης και λειτουργίας (συµπεριλαµβανοµένων των ενεργειακών δαπανών, 
εξοικονοµήσεων και κερδών από την παραχθείσα ενέργεια και  
γγ) στο κόστος διάθεσης, το οποίο υπολογίζεται σύµφωνα µε τις δαπάνες για την αποδόµηση κτιρίου στο 
τέλος του κύκλου ζωής του.  

β) ο εκτιµώµενος οικονοµικός κύκλος ζωής  

 

Συγκεκριµένα θα εκπονηθούν: 

 Μελέτες ΚΕΝΑΚ 

 Αρχιτεκτονικές Μελέτες (θερµοµόνωση κελύφους) 

 ΗΜ Μελέτες (αναβάθµιση ΗΜ εγκαταστάσεων) 

 ΣΑΥ- ΦΑΥ 

 Τεύχη ∆ηµοπράτησης 
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Κανονισµοί 

Για την µελέτη θα  ληφθoύν υπόψη τα κάτωθι, όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν, καθώς και κάθε σχετική 
γενική ή ειδική διάταξη:  

 ΝΟΚ και Κτιριοδοµικός Κανονισµός   

 Π.∆. 696/74 στο τµήµα που αφορά στις προδιαγραφές µελετών κτιριακών έργων 

 Ν.4412/2016: ∆ηµόσιες συµβάσεις Έργων, Προµηθειών και Υπηρεσιών (προσαρµογή στις Οδηγίες 
2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ). 

 KENAK: ΦΕΚ 4108/Β/23.11.2017 και οι αντίστοιχες ΤΟΤΕΕ 

 Ν. 4122/2013 – «Ενεργειακή Απόδοση Κτιρίων – Εναρμόνιση με την Οδηγία 2010/31/ΕΕ του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και λοιπές διατάξεις.» 
 
 
 
 

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ   ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ  

 

 

 

Ζαφειρένια Καραγιαννάκη 

Πολιτικός Μηχανικός 

 

 

  Ο ∆ιευθυντής Τεχνικών Έργων & Μελετών  

   

  

Νικόλαος Μιχελάκης 

Αρχιτέκτων Μηχανικός  

 

 

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ 

Με την υπ’ αρ. 521/2019 απόφαση ∆ηµοτικού Συµβουλίου 

 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 

 



ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι: ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΩΝ ΚΤΗΡΙΩΝ 

 

1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ 

1. Διαθέσιμα στοιχεία αρχείου 

 

1.1 Ιδιοκτησιακό – Νομιμοποιήσεις 

Αριθμ. Οικοδ. Άδειας  Σχόλια………….. 

Έτος έκδοσης Οικοδομικής 

άδειας 

 …………….. 

Έτος ανέγερσης του κτιρίου 1928. 

Ανακατασκευή 2009-10 

…………….. 

Στοιχεία τακτοποίησης (π.χ. 

αριθμός δήλωσης) 

 …………….. 

Σχόλια/θέματα για 

ιδιοκτησιακό (π.χ. αν ο 

Δήμος είναι ιδιοκτήτης, εάν 

είναι ενοικιαστής, 

εκκρεμότητες μεταβίβασης, 

κτλ.) 

…………….. 

1.2 Σχέδια 

Υπάρχουν αρχιτεκτονικά 

σχέδια του κτιρίου;  

ΝΑΙ Μορφή διαθέσιμων σχεδίων 

Π.χ. έντυπη, ηλεκτρονική pdf, 

ηλεκτρονική cad, κτλ.  

Υπάρχουν Η/Μ Σχέδια του 

κτιρίου; 

ΝΑΙ Μορφή διαθέσιμων σχεδίων 

Π.χ. έντυπη, ηλεκτρονική pdf, 

ηλεκτρονική cad, κτλ.  

Αναφέρατε άλλα διαθέσιμα 

Σχέδια του κτιρίου  

…………….. 

1.3 Ειδικό υλικό που σχετίζεται με την ενεργειακή απόδοση 

Έχει γίνει ενεργειακή 

επιθεώρηση; 

ΟΧΙ Εάν ναι, αναφέρατε τι αφορά 

(π.χ. συνολικά του κτιρίου, 

μόνο Η/Μ εγκαταστάσεις, 

μόνο υδραυλικές 

εγκαταστάσεις) 
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Υπάρχει Πιστοποιητικό 

Ενεργειακής Απόδοσης 

(ΠΕΑ); 

ΟΧΙ Εάν ναι, αναφέρατε την 

ενεργειακή κλάση του κτιρίου 

όπως προκύπτει από το ΠΕΑ 

Υπάρχει το σχετικό xml 

αρχείο εκτέλεσης της 

ενεργειακής ανάλυσης του 

κτιρίου; 

------------- ------------- 

Ενδεικτικά αποτελέσματα ΠΕΑ 

Κατάσταση Ετήσια 

κατανάλωση 

καυσίμου 

(kWh/m2) 

Ετήσια κατανάλωση 

ηλεκτρικής ενέργειας 

(kWh/m2) 

Ετήσια 

κατανάλωση 

πρωτογενούς 

ενέργειας 

(kWh/m2) 

Ενεργειακή 

κλάση 

Υφιστάμενη     

Σενάριο 1     

Σενάριο 2     

…     

Περιγραφή σεναρίου 1 

ενεργειακής αναβάθμισης 

από ΠΕΑ 

Σχόλια………….. 

Περιγραφή σεναρίου 2 

ενεργειακής αναβάθμισης 

από ΠΕΑ 

Σχόλια………….. 

… … 

Υπάρχει μελέτη Η/Μ; ΝΑΙ/ ΟΧΙ Σχόλια………….. 

Υπάρχει μελέτη 

θερμομόνωσης; 

ΝΑΙ/ ΟΧΙ Σχόλια………….. 

1.4 Περιγραφή τυχόν πρόσφατου έργου ενεργειακής αναβάθμισης  

Πότε έγινε η παρέμβαση; …………………………….. 

Μέτρα που εφαρμόστηκαν; …………………………….. 

Επιτευχθείσα μείωση 

ενεργειακής κατανάλωσης 

…………………………….. 

1.5 Στοιχεία καταναλώσεων κτιρίου 
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Ετήσια πραγματική 

κατανάλωση καυσίμου (να 

δοθεί και η μονάδα 

μέτρησης π.χ. kWh ή 

KWh/m2 ή lt) 

39,7 kWh/m2.year 

(Πραγματικό /Τιμολόγιο) 

Συνήθης κατανάλωση 

3000 Lt 

2017-2018: 1.000lt 

Να αναφερθεί η πηγή της 

πληροφορίας (π.χ. μέτρηση, 

λογαριασμοί4) με διευκρίνιση 

εάν η τιμή αφορά σε καύσιμο 

που καταναλώθηκε ή που 

απλώς προμηθεύτηκε 

Ετήσια πραγματική 

κατανάλωση ηλεκτρικής 

ενέργειας (να δοθεί και η 

μονάδα μέτρησης) 

39,2 kWh/m2.year 

(Πραγματικό /Τιμολόγιο) 

Να αναφερθεί η πηγή της 

πληροφορίας (π.χ. μέτρηση, 

λογαριασμοί) 

 

2. Τυπικά τεχνικά στοιχεία κτιρίου 

ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 

Όνομα κτηρίου 1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ /1ο ΕΣΠΕΡΙΝΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ 

Ταχυδρομική διεύθυνση Λ. Δημοκρατίας 1 

Τύπος/χρήση κτηρίου Β’ βαθμια Εκπαίδευση 

Έτος κατασκευής 1928 (Πλήρης ανακαίνιση 2009-10) 

Αριθμός ορόφων 3 (ξεμπαζωμένο υπόγειο με αίθουσες διδασκαλίας) 

Επιφάνεια δαπέδου (m2) 

398,4 m2 /μικτή: 1033m2 (από GoogleEarth) 

3 + 1 γραφεία, 15 (+5 αίθουσες υπό ανακατασκευή στο κεντρικό 

τμήμα) 

Μέσος αριθμός 

εργαζομένων/ενοίκων 

1ου ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ: 403 (365 μαθητές/38 διδάσκοντες) 

1ου ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ: …. (….. μαθητές /…..διδάσκοντες) 

Περιγραφή προγράμματος 

λειτουργίας κτηρίου 

1ο: Σεπτέμβριος – Ιούνιος: 07:45 - 14:30/ Κάθε Σάββατο 1 αίθουσα 

Ε.Μ.Ε.  

Κλειστά: Ιούλιο-Αύγουστο, 2x15 μέρες Πάσχα-Χριστούγεννα, Σ-Κ. 

ΕΣΠΕΡΙΝΟ: Σεπτέμβριος - Ιούνιος 

Κλειστά: Ιούλιο-Αύγουστο, 2x15 μέρες Πάσχα-Χριστούγεννα, Σ-Κ. 

Έως δύο (2) Ενδεικτικές 

φωτογραφίες κτηρίου 

 

1. Νότια όψη – κεντρική 

είσοδος 

2. Ανατολική & βόρεια 

όψη (διακρίνεται και το 

ημιυπόγειο)  

 

Εξωτερικοί τοίχοι Τύπος 1 Τύπος 2 Τύπος 3 
Σύντομη περιγραφή 

δομικού στοιχείου 

(αναφορά στην ύπαρξη ή 

Πλήρωση: Δικέλυφη 

μπατική τοιχοποιία 
   

                                                 
4 Στην περίπτωση λογαριασμών, θα πρέπει να συγκεντρωθούν διαδοχικοί λογαριασμοί για τουλάχιστον ένα έτος π.χ. στην 

περίπτωση ηλεκτρικής ενέργειας οι διαδοχικοί εκκαθαριστικοί για ένα έτος.  
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όχι θερμομόνωσης) 

Όψεις του κτηρίου που 

συναντάται το δομικό 

στοιχείο 

Όλες οι όψεις     

Άλλα πρόσθετα τεχνικά 

στοιχεία (εάν υπάρχουν) 

(π.χ. θερμοφυσικές 

ιδιότητες που τυχόν 

βρίσκονται σε διαθέσιμη 

μελέτη ή από κατασκευαστή 

προϊόντος, οπτικές 

ιδιότητες, π.χ. 

ανακλαστικότητα, 

συντελεστής 

εκπομπής ηλιακής 

ακτινοβολίας, κτλ.) 

Υπάρχει θερμομόνωση 

κελύφους (όπως 

προκύπτει από το 

διπλανό εργοτάξιο 

ανακαίνισης του 

υπόλοιπου τμήματος 

του γυμνασίου & του 

λυκείου) 

 

    

Ενδεικτική εικόνα ή 

φωτογραφία του δομικού 

στοιχείου 

   

Οροφή Τύπος 1 Τύπος 2 Τύπος 3 

Σύντομη περιγραφή 

δομικού στοιχείου (π.χ. 

γεωμετρία, υλικά 

κατασκευής, ύπαρξη ή όχι 

θερμομόνωσης) 

Οριζόντια πλάκα 

οπλισμένου 

σκυροδέματος (80% 

του συνόλου). 

Αίθουσα πολλαπλών 

χρήσεων: κεκλιμένη 

στέγη (20% του 

συνόλου). 

 

  

Άλλα πρόσθετα τεχνικά 

στοιχεία (εάν υπάρχουν) 

(π.χ. θερμοφυσικές 

ιδιότητες που τυχόν 

βρίσκονται σε διαθέσιμη 

μελέτη ή από κατασκευαστή 

προϊόντος, οπτικές 

ιδιότητες, π.χ. 

ανακλαστικότητα, 

συντελεστής 

εκπομπής ηλιακής 

ακτινοβολίας, κτλ.) 

80% τεχνητά πλακίδια 

με ανεπαρκή μόνωση.  

20% πάνελς. 

    

Ενδεικτική εικόνα ή 

φωτογραφία του δομικού 

στοιχείου (προαιρετική) 

 

    



ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ 10/186

 
 

Δάπεδα Τύπος 1 Τύπος 2 Τύπος 3 
Σύντομη περιγραφή 

δομικού στοιχείου (π.χ. 

υλικό δαπέδου) 

Πλάκα οπλισμένου 

σκυροδέματος. Δάπεδο 

από μωσαϊκό 

Πλάκα οπλισμένου 

σκυροδέματος. 

Πλάκες μαρμάρου. 

 

Θέσεις του κτηρίου που 

συναντάται το δομικό 

στοιχείο 

Διάδρομοι, αίθουσες 

διδασκαλίας Ισογείου-

Α’ ορόφου 

Γραφεία καθηγητών, 

αίθουσες 

ημιυπόγειου, 

τουαλέτες, χώροι 

φωταγωγού 

 

Άλλα πρόσθετα τεχνικά 

στοιχεία (εάν υπάρχουν) 

(π.χ. θερμοφυσικές 

ιδιότητες που τυχόν 

βρίσκονται σε διαθέσιμη 

μελέτη ή από κατασκευαστή 

προϊόντος, οπτικές 

ιδιότητες, π.χ. 

ανακλαστικότητα, 

συντελεστής 

εκπομπής ηλιακής 

ακτινοβολίας, κτλ.) 

    

Ενδεικτική εικόνα ή 

φωτογραφία του δομικού 

στοιχείου (προαιρετική) 

 

 

 

 

 

Ανοίγματα 

(Υαλοπίνακας/ 

πλαίσιο) 

Τύπος 1 Τύπος 2 Τύπος 3 

Σύντομη περιγραφή 

δομικού στοιχείου (υλικό 

πλαισίου, αριθμός 

υαλοστασίων) 

ΠΛΑΙΣΙΑ: Αλουμινίου 

ΥΑΛΟΠΙΝΑΚΕΣ: Διπλοί 
  

Όψεις του κτηρίου που 

συναντάται το δομικό 

στοιχείο 

Πόρτες (Β-Ν) & 

ανοίγματα σε όλες τις 

όψεις & ορόφους 

  

Άλλα πρόσθετα τεχνικά 

στοιχεία (εάν υπάρχουν) 

Εκτεταμένη χρήση 

κουρτινών (διπλών 

στην ανατολική 
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πλευρά) 

Ενδεικτικές φωτογραφίες 

του δομικού στοιχείου 

 

1. Παράθυρο 

ημιυπόγειου 

 

 

 

 

2. Παράθυρο – πόρτα 

αίθουσας 

ημιυπόγειου 

 

 

 

3. Παράθυρα 

ανατολικής όψης 

ισογείου - α΄ 

ορόφου 

 

 

 

 

 

 

 

4. Πόρτα βόρειας 

όψης ισογείου 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Η/Μ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΤΗΡΙΟΥ 

Κύρια Η/Μ συστήματα κτηρίου 

Σύστημα 

θέρμανσης 
Τύπος 1 Τύπος 2 Τύπος 3 

Σύντομη περιγραφή του 

συστήματος (καύσιμο, 

τύπος συστήματος, 

τερματικές μονάδες) 

Λέβητας πετρελαίου με 

σωληνώσεις διανομής και 

τερματικές μονάδες απλά 

σώματα καλοριφέρ. 

Τοπική Αντλία 

θερμότητας (A/C) 

Κλιματισμός-

εξαερισμός με 

αεραγωγούς οροφής 

(Ceiling Duct Type Air 

Conditioner) 

Εξυπηρετούμενοι χώροι 

κτιρίου 

Όλοι οι χώροι του κτιρίου 

(αίθουσες, διάδρομοι, 

Γραφεία 

καθηγητών (2),  

Αίθουσα πολλαπλών 

χρήσεων 
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γραφεία, αποθήκη). 

(Ημιυπόγειο: 9, Ισόγειο: 

9, Α’ όροφος: 14) 

γραφείο εσπερινού 

γυμνασίου (1) 

Έτος εγκατάστασης  2010   

Εγκατεστημένη θερμική 

ισχύς (kW)  
296-474 (??) 

18.300 Btu/h (x2) 

 

KW??? 

130.000 Btu/h 

32.759 Kcal/h 

38.100 W 

Επίπεδο μόνωσης του 

συστήματος παραγωγής 

θερμότητας 

ΜΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ ΜΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ  Ανεπαρκής μόνωση 

Επίπεδο μόνωσης του 

συστήματος διανομής 

(pipework/ductwork) 

ΜΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ ΜΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ  Με μόνωση 

Πρόγραμμα λειτουργίας 

του συστήματος 

Από 20.11 ως 30.03, 

Δευτέρα-Παρασκευή: 2-3 

ώρες, όταν είναι 

απαραίτητο. 

Λειτουργεί και το 

απόγευμα/βράδυ (….. 

ώρες) 

Από 01.12 έως 

30.03, Δευτέρα 

έως Παρασκευή: 

8:00-12:00 

  

Διατάξεις ελέγχου / 

αυτοματισμοί 

Κεντρικό σύστημα 

χρονοπρογραμματισμού, 

χωρίς σύστημα ελέγχου 

στους χώρους βάσει set-

point 

Τοπικό σύστημα 

ελέγχου 

λειτουργίας βάσει 

set point 

  

Άλλες τεχνικές 

λεπτομέρειες 

(προαιρετικό) 

(π.χ. κατασκευαστής/ 

λεπτομέρειες προϊόντος, 

άλλα χαρακτηριστικά 

ενεργειακής επίδοσης, 

κτλ.) 

FINTERM S.p.a. Joannes 

(9264045120 G40/2 OIL) 

 

Rend 93,8% 

 GREE (2006) 

(GRS-17H/KY-N) 
 LG (AB-H1208VA0) 

Ενδεικτικές φωτογραφίες 

του συστήματος  
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Σύστημα ψύξης Τύπος 1 Τύπος 2 Τύπος 3 

Σύντομη περιγραφή του 

συστήματος 

(καύσιμο, τύπος 

συστήματος, τερματικές 

μονάδες) 

Τοπική Αντλία θερμότητας 

(A/C) (τεμ. 2) 

 

Τοπική Αντλία 

θερμότητας (A/C) 

(τεμ. 1) 

 

Κλιματισμός-

εξαερισμός με 

αεραγωγούς 

οροφής 

(Ceiling Duct Type 

Air Conditioner) 

Εξυπηρετούμενοι χώροι 

του κτιρίου 
Σε γραφεία Σε γραφεία 

Αίθουσα 

πολλαπλών 

χρήσεων 

Έτος εγκατάστασης 2010 2010   

Εγκατεστημένη ψυκτική 

ισχύς (kW) 
16.100 Btu/h (x 2)  

112.000 Btu/h 

28.223 Kcal/h 

32.824 W 

Επίπεδο μόνωσης του 

συστήματος διανομής 

(pipework/ductwork) 

ΜΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ    

Πρόγραμμα λειτουργίας 

συστήματος 

Από 15 Απριλίου ως 30 

Ιουνίου, Δευτέρα έως 

Παρασκευή: 8:00-12:00 

Από 15 Απριλίου 

ως 30 Ιουνίου, 

Δευτέρα έως 

Παρασκευή: 8:00-

12:00 

  

Διατάξεις ελέγχου / 

αυτοματισμοί 

Τοπικό σύστημα ελέγχου 

λειτουργίας βάσει set point 

Τοπικό σύστημα 

ελέγχου 

λειτουργίας βάσει 

set point 

  

Άλλες τεχνικές 

λεπτομέρειες 

(προαιρετικό) 

(κατασκευαστής/ 

GREE  
   LG (AB-

H1208VA0) 
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λεπτομέρειες προϊόντος, 

άλλα χαρακτηριστικά 

ενεργειακής επίδοσης, 

κτλ.) 

Ενδεικτική εικόνα ή 

φωτογραφία του 

συστήματος 
 

   

Σύστημα αερισμού Τύπος 1 Τύπος 2 Τύπος 3 

Σύντομη περιγραφή του 

συστήματος  

Φυσικός αερισμός με 

άνοιγμα παραθύρων 
    

ΤΥΠΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ 

ΑΕΡΙΣΜΟΥ (ΠΡΟΣΑΓΩΓΗ 

ΚΑΙ/Η ΑΠΑΓΩΓΗ ΑΕΡΑ) 

ΜΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ     

Εξυπηρετούμενοι χώροι 

κτιρίου 

Όλοι οι χώροι, εκτός από 

γραφείο Δ/ντη, 

βιβλιοθήκης, & 

πετρόχτιστης αίθουσας 

υπογείου 

    

Έτος εγκατάστασης ΜΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ     

Πρόγραμμα λειτουργίας 

του συστήματος 
ΜΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ     

Διατάξεις ελέγχου / 

αυτοματισμοί 
ΜΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ     

Άλλες τεχνικές 

λεπτομέρειες 

(προαιρετικό) 

(κατασκευαστής/ 

λεπτομέρειες προϊόντος, 

άλλα χαρακτηριστικά 

ενεργειακής επίδοσης, 

κτλ.) 

     

Ενδεικτική εικόνα ή 

φωτογραφία του 

συστήματος 
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Ζεστό νερό χρήσης Τύπος 1 Τύπος 2 Τύπος 3 

Σύντομη περιγραφή του 

συστήματος 
ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ     

Εξυπηρετούμενοι χώροι 

κτιρίου 
      

Έτος εγκατάστασης       

Εγκατεστημένη ισχύς (kW)        

Επίπεδο μόνωσης του 

συστήματος διανομής 

(pipework) 

      

Επίπεδο μόνωσης 

δεξαμενής αποθήκευσης 

ζεστού νερού 

      

Πρόγραμμα λειτουργίας 

του συστήματος 
      

Διατάξεις ελέγχου / 

αυτοματισμοί 
      

Άλλες τεχνικές 

λεπτομέρειες 

(προαιρετικό) 

(κατασκευαστής/ 

λεπτομέρειες προϊόντος, 

άλλα χαρακτηριστικά 

ενεργειακής επίδοσης, 

κτλ.) 

      

Ενδεικτική εικόνα ή 

φωτογραφία του 

συστήματος 

(προαιρετικό) 

      

 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Η/Μ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΤΗΡΙΟΥ 

Κύρια Η/Μ συστήματα κτηρίου 

Φωτισμός Τύπος 1 Τύπος 2 Τύπος 3 Τύπος 4 

Τύπος λαμπτήρων  

Γραμμικοί 

φθορισμού 

οροφής 

Πυρακτώσεως 
Προβολείς 

αλογόνου 
Προβολείς LED 

Εξυπηρετούμενοι 

χώροι του κτιρίου 

Εσωτερικά: 

αίθουσες, 

διάδρομοι, 

Εσωτερικά: 

Τουαλέτες, 

σκάλες, αποθήκη 

Εξωτερικά: αυλή, 

κ.λπ. 

Εξωτερικός 

χώρος κυλικείου 
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γραφεία 

Έτος εγκατάστασης 2010 2010 2010 2016 

Αριθμός 

φωτιστικών 

σωμάτων 

141 / 2 

(Ημιυπόγειο: 39 /1, 

Ισόγειο: 39 

Α’ όροφος: 39 

Αίθουσα 

πολλαπλών: 24 /1) 

14 7 2 

Αριθμός 

λαμπτήρων του 

κάθε φωτιστικού 

σώματος 

2 1 1 1 

Ηλεκτρική ισχύς 

λαμπτήρα (W) 
58W / 18W (2x2) 70W 400W (1)  

Πρόγραμμα 

λειτουργίας του 

συστήματος 

A’-Β’ όροφο: Κατά 

βούληση του 

χρήστη εντός του 

προγράμματος 

λειτουργίας των 

αντίστοιχων 

χώρων 

Υπόγειο, γραφείο 

Δ/ντη: συνεχώς. 

Κατά βούληση 

του χρήστη εντός 

του 

προγράμματος 

λειτουργίας των 

αντίστοιχων 

χώρων 

20:00-07:30 

Κατά βούληση 

του χρήστη μετά 

τις 18:00 

(χειμερινούς 

μήνες) 

Διατάξεις ελέγχου / 

αυτοματισμοί 
Χειροκίνητα Χειροκίνητα Χρονοδιακόπτης Χειροκίνητα 

Άλλες τεχνικές 

λεπτομέρειες 

(προαιρετικό) 

(κατασκευαστής/ 

λεπτομέρειες 

προϊόντος, άλλα 

χαρακτηριστικά 

ενεργειακής 

επίδοσης, κτλ.) 

OSRAM L 18W/20 

Hellweiss COOL 

WHITE 

  

GEWISS 

(GW84 466 / 

230V, 50Hz /3,4A 

IGNITOR 0,6-1KV) 

 

Ενδεικτική εικόνα ή 

φωτογραφία του 

συστήματος 
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Τεχνολογίες ΑΠΕ Τύπος 1 Τύπος 2 Τύπος 3 
Σύντομη περιγραφή 

τεχνολογιών ΑΠΕ 

(Τύπος/ Θέση) 

ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ     

Περιοχή/φορτίο του 

κτηρίου που καλύπτεται 
      

Έτος εγκατάστασης       

Εγκατεστημένη ισχύς 

(kW) 
      

Διατάξεις ελέγχου / 

αυτοματισμοί 
      

Άλλες τεχνικές 

λεπτομέρειες 

(προαιρετικό) 

(κατασκευαστής/ 

λεπτομέρειες προϊόντος, 

άλλα χαρακτηριστικά 

ενεργειακής επίδοσης, 

κτλ.) 

      

Ενδεικτική εικόνα ή 

φωτογραφία του 

συστήματος  

      

 

- Το 1ο Γυμνάσιο αντιμετωπίζει ιδιαίτερο πρόβλημα κατά τους ζεστούς μήνες. Όπου οι αίθουσες είναι σαν 

«θερμοκήπια». Απαιτούνται παρεμβάσεις ψύξης των βόρειων και ανατολικών αιθουσών-γραφείων-

χώρων.  

- Το υπόγειο είναι ιδιαίτερα «χαμηλό». Οπότε απαιτείται καλύτερος εξαερισμός και ψύξη. 
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1ο Σ.Ε.Κ. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 

 

1. Διαθέσιμα στοιχεία αρχείου 

1.1 Ιδιοκτησιακό – Νομιμοποιήσεις 

Αριθμ. Οικοδ. Άδειας Δεν υπάρχει 
Όπως προκύπτει από την 

δήλωση ένταξης Ν.4178/2013 

Έτος έκδοσης Οικοδομικής 

άδειας 
---------  

Έτος ανέγερσης του κτιρίου 

2002 (β’ φάση της 

ανέγερσης του συνολικού 

συγκροτήματος) 

 

Στοιχεία τακτοποίησης (π.χ. 

αριθμός δήλωσης) 
3175099 

Αρχική υποβολή: 21.12.2015 

Τελευταία ενημέρωση: 

21.03.2016 

Σχόλια/θέματα για 

ιδιοκτησιακό (π.χ. αν ο 

Δήμος είναι ιδιοκτήτης, εάν 

είναι ενοικιαστής, 

εκκρεμότητες μεταβίβασης, 

κτλ.) 

Ιδιοκτήτης: 100% ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 

1.2 Σχέδια 

Υπάρχουν αρχιτεκτονικά 

σχέδια του κτιρίου;  
ΝΑΙ 

Έντυπη μορφή στο αρχείο 

της Τεχνικής Υπηρεσίας.  

Υπάρχουν Η/Μ Σχέδια του 

κτιρίου; 
ΝΑΙ 

Έντυπη μορφή στο αρχείο 

της Τεχνικής Υπηρεσίας 

Αναφέρατε άλλα διαθέσιμα 

Σχέδια του κτιρίου  
…………….. 

1.3 Ειδικό υλικό που σχετίζεται με την ενεργειακή απόδοση 

Έχει γίνει ενεργειακή 

επιθεώρηση; 
ΟΧΙ 

Εάν ναι, αναφέρατε τι 

αφορά (π.χ. συνολικά 

του κτιρίου, μόνο Η/Μ 

εγκαταστάσεις, μόνο 

υδραυλικές 

εγκαταστάσεις) 

Υπάρχει Πιστοποιητικό 

Ενεργειακής Απόδοσης 

(ΠΕΑ); 

ΟΧΙ 

Εάν ναι, αναφέρατε την 

ενεργειακή κλάση του 

κτιρίου όπως προκύπτει 

από το ΠΕΑ 

Υπάρχει το σχετικό xml 

αρχείο εκτέλεσης της 

ενεργειακής ανάλυσης του 

κτιρίου; 

-------- Σχόλια………….. 

Ενδεικτικά αποτελέσματα ΠΕΑ 
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Κατάσταση 

Ετήσια 

κατανάλωση 

καυσίμου 

(kWh/m2) 

Ετήσια 

κατανάλωση 

ηλεκτρικής 

ενέργειας 

(kWh/m2) 

Ετήσια κατανάλωση 

πρωτογενούς 

ενέργειας (kWh/m2) 

Ενεργειακή 

κλάση 

Υφιστάμενη     

Σενάριο 1     

Σενάριο 2     

…     

Περιγραφή σεναρίου 1 

ενεργειακής αναβάθμισης 

από ΠΕΑ 

Σχόλια………….. 

Περιγραφή σεναρίου 2 

ενεργειακής αναβάθμισης 

από ΠΕΑ 

Σχόλια………….. 

… … 

Υπάρχει μελέτη Η/Μ; ΝΑΙ Σχόλια………….. 

Υπάρχει μελέτη 

θερμομόνωσης; 
ΝΑΙ Σχόλια………….. 

 

1.4 Περιγραφή τυχόν πρόσφατου έργου ενεργειακής αναβάθμισης  

Πότε έγινε η παρέμβαση;  

Μέτρα που εφαρμόστηκαν; …………………………….. 

Επιτευχθείσα μείωση 

ενεργειακής κατανάλωσης 

…………………………….. 

1.5 Στοιχεία καταναλώσεων κτιρίου 

Ετήσια πραγματική κατανάλωση 

καυσίμου (να δοθεί και η μονάδα 

μέτρησης π.χ. kWh ή KWh/m2 ή 

lt) 

6,5 (Πραγματικό 

/Τιμολόγιο) 

Να αναφερθεί η πηγή της 

πληροφορίας (π.χ. μέτρηση, 

λογαριασμοί5) με διευκρίνιση 

εάν η τιμή αφορά σε καύσιμο 

που καταναλώθηκε ή που 

απλώς προμηθεύτηκε 

Ετήσια πραγματική κατανάλωση 

ηλεκτρικής ενέργειας (να δοθεί 

και η μονάδα μέτρησης) 

15,82 (Πραγματικό 

/Τιμολόγιο) 

Να αναφερθεί η πηγή της 

πληροφορίας (π.χ. μέτρηση, 

λογαριασμοί) 

 

 

 

 

                                                 
5 Στην περίπτωση λογαριασμών, θα πρέπει να συγκεντρωθούν διαδοχικοί λογαριασμοί για τουλάχιστον ένα έτος π.χ. στην 

περίπτωση ηλεκτρικής ενέργειας οι διαδοχικοί εκκαθαριστικοί για ένα έτος.  
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2. Τυπικά τεχνικά στοιχεία κτιρίου 

ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 

Όνομα κτηρίου 1ο ΣΕΚ (Κτίριο IV) 

Ταχυδρομική διεύθυνση Ιτάνου 40 (Ο.Τ. 60ΚΦ)  

Τύπος/χρήση κτηρίου Κτίριο Β’ βάθμιας Εκπαίδευσης /εργαστηριακό κέντρο 

Έτος κατασκευής 2002 

Αριθμός ορόφων 4 (με το ισόγειο) 

Επιφάνεια δαπέδου (m2) 

686m2 (2.451,72m2) 

(Ισόγειο: 641,84 m2, Α’ όροφος: 648,68m2, Β’ όροφος: 580,6m2, 

Γ’:580,6m2) 

Μέσος αριθμός 

εργαζομένων/ενοίκων 
1.000 

Περιγραφή προγράμματος 

λειτουργίας κτηρίου 

Σεπτέμβριο-Ιούνιο: 07:30–23:00 (τρεις βάρδιες: πρωί-απόγευμα-

βράδυ) όλο το κτίριο 

Κλειστά: Ιούλιο-Αύγουστο, Σ-Κ, 2x15μέρες Χριστούγεννα-Πάσχα 

Έως δύο (2) Ενδεικτικές 

φωτογραφίες κτηρίου 

 

1. Κεντρική είσοδος (από αυλή) 

δυτική όψη 

 

 

 

2. Εξωτερική πλευρά – βόρεια 

όψη 

 

  

 

 

 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΚΤΗΡΙΑΚΟΥ ΚΕΛΥΦΟΥΣ 

Κύρια δομικά στοιχεία 

Εξωτερικοί τοίχοι Τύπος 1 Τύπος 2 Τύπος 3 

Σύντομη περιγραφή δομικού 

στοιχείου (αναφορά στην ύπαρξη 

ή όχι θερμομόνωσης) 

Δικέλυφη μπατική 

τοιχοποιία (0,09m x2). 
    

Όψεις του κτηρίου που 

συναντάται το δομικό στοιχείο 

Όλες οι όψεις 

(1.341,52m2) 
    

Άλλα πρόσθετα τεχνικά στοιχεία 

(εάν υπάρχουν) 

(π.χ. θερμοφυσικές ιδιότητες που 

τυχόν βρίσκονται σε διαθέσιμη 

μελέτη ή από κατασκευαστή 

προϊόντος, οπτικές ιδιότητες, π.χ. 

ανακλαστικότητα, συντελεστής 

Μονωτικό υλικό: 

πλάκες εξηλασμένης 

πολυστερίνης πάχους 

0,04m. 

 

U = 0,561719 
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εκπομπής ηλιακής ακτινοβολίας, 

κτλ.) 

Ενδεικτική εικόνα ή φωτογραφία 

του δομικού στοιχείου 

(προαιρετική) 

 

 

 

  

Οροφή Τύπος 1 Τύπος 2 Τύπος 3 

Σύντομη περιγραφή δομικού 

στοιχείου (π.χ. γεωμετρία, υλικά 

κατασκευής, ύπαρξη ή όχι 

θερμομόνωσης) 

Οριζόντια οροφή 

(686,00 m2) (80%) 

τεχνητές  πλάκες 

έγχρωμες (30x30x3) και 

(20%) βότσαλο 

θαλάσσης 

    

Άλλα πρόσθετα τεχνικά στοιχεία 

(εάν υπάρχουν) 

(π.χ. θερμοφυσικές ιδιότητες που 

τυχόν βρίσκονται σε διαθέσιμη 

μελέτη ή από κατασκευαστή 

προϊόντος, οπτικές ιδιότητες, π.χ. 

ανακλαστικότητα, συντελεστής 

εκπομπής ηλιακής ακτινοβολίας, 

κτλ.) 

Μονωτικό υλικό: 

πλάκες εξηλασμένης 

πολυστερίνης πάχους 

0,05m. 

 

U= 0,404717 

    

Ενδεικτική εικόνα ή φωτογραφία 

του δομικού στοιχείου 

(προαιρετική) 

 

 

 

    

 

Δάπεδα Τύπος 1 Τύπος 2 Τύπος 3 Τύπος 4 Τύπος 5 

  

Δάπεδο σε μη 

θερμαινόμενο χώρο 

154m2 (U = 2.186402) 

Δάπεδο σε φυσικό 

έδαφος 532m2 (U = 

2.3027) 

Σύντομη περιγραφή 

δομικού στοιχείου 

(π.χ. υλικό δαπέδου) 

Δάπεδο 

βιομηχανικό 

αντιστατικό 

(ΔΒΑ) 

Δάπεδο 

βιομηχανικό 

έγχρωμο (ΔΒ) 

Δάπεδο 

πλάκες 

μαρμάρου 

Δάπεδο 

μαρμάρου 

έγχρωμο 

Δάπεδο 

πλακάκι 

κεραμικό 

Θέσεις του κτηρίου 

που συναντάται το 

δομικό στοιχείο 

3ος: Εργ. 

Πληροφορική

ς  1-4, 

διάδρομοι –

3ος: Εργ. 

Πληροφορική

ς 5, 6, 

γραφείο 

Κλιμακοστάσι

ο σε όλους 

τους ορόφους 

Κλιμακοστάσι

ο (ισόγειο) 

WC - ισογείου 
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εσωτερικοί 

χώροι 

εκτόνωσης, 

2ος: Εργ. 

Αισθητικής II 

καθηγητών. 

2ος: Εργ. 

χώροι 

εκτόνωσης 

(πλην εργ. 

αισθητικής ΙΙ), 

1ος -ισόγειο: 

Όλα τα 

εργαστήρια 

διάδρομοι 

Άλλα πρόσθετα 

τεχνικά στοιχεία (εάν 

υπάρχουν) 

(π.χ. θερμοφυσικές 

ιδιότητες που τυχόν 

βρίσκονται σε 

διαθέσιμη μελέτη ή 

από κατασκευαστή 

προϊόντος, οπτικές 

ιδιότητες, π.χ. 

ανακλαστικότητα, 

συντελεστής 

εκπομπής ηλιακής 

ακτινοβολίας, κτλ.) 

Δεν έχουν 

μονωθεί γιατί 

πληρούν τις 

απαιτήσεις 

θερμομόνωση

ς της ζώνης Α 

χωρίς να 

μονωθούν. 
   

  

Ενδεικτική εικόνα ή 

φωτογραφία του 

δομικού στοιχείου 

(προαιρετική) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ανοίγματα 

(Υαλοπίνακας/ 

πλαίσιο) 

Τύπος 1 Τύπος 2 Τύπος 3 

Σύντομη περιγραφή δομικού 

στοιχείου (υλικό πλαισίου, 

αριθμός υαλοστασίων) 

Πλαίσια αλουμινίου 

με διπλούς 

υαλοπίνακες  

Μεταλλική θύρα (1)  

Όψεις του κτηρίου που 

συναντάται το δομικό 

στοιχείο 

524,43m2   
Εργαστήριο Ιατρικό-

βιολογικό (1ος) 
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Άλλα πρόσθετα τεχνικά 

στοιχεία (εάν υπάρχουν) 
U = 3,721    

Ενδεικτική εικόνα ή 

φωτογραφία του δομικού 

στοιχείου 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Η/Μ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΤΗΡΙΟΥ 

Κύρια Η/Μ συστήματα κτηρίου 

Σύστημα 

θέρμανσης 
Τύπος 1 Τύπος 2 Τύπος 3 Τύπος 4 

Σύντομη περιγραφή 

του συστήματος 

(καύσιμο, τύπος 

συστήματος, 

τερματικές μονάδες) 

Λέβητας 

πετρελαίου με 

σύστημα 

διανομής κάτω 

από το δάπεδο 

και καλοριφέρ 

απλά σώματα 

Τοπική Αντλία 

Θερμότητας 

Αερόψυκτη (A/C) 

(9) 

Επιδαπέδια 

Τοπική 

Κλιματιστική 

μονάδα 

(7) 

Τοπική Αντλία 

Θερμότητας 

Αερόψυκτη 

(2) 

Εξυπηρετούμενοι 

χώροι κτιρίου 

Όλο το κτίριο 

εκτός από το 

κλιμακοστάσιο. 

3ος: Γρ. 

καθηγητών 

πληρ/κής 

3ος: Εργ. 

Πληρ/κής (4), 

2ος: Εργ. 

Βιβλιοθήκη 

(ισόγειο) 
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Σε διαδρόμους - 

χώρους 

εκτόνωσης τα 

σώματα έχουν 

αφαιρεθεί 

2ος: Εργ. 

Φυσικοθεραπεία

ς I, 

Εργ. Υπ/κων 

Συσ/των & 

Δικτύων (2) 

Εργ. Οπτ/στικών 

συστημάτων (2) 

1ος: 

Εργ. Ιατρικό-

βιολογικό II (2) 

Ισόγειο: Εργ. 

Μηχανών-

Συστημάτων ΙΙ (1) 

Αισθητικής III (1) 

1ος: Εργ. Ιατρικό-

βιολογικό I (1) 

Ισόγειο: Εργ. 

Εγκαταστάσεων-

Αυτοματισμών 

(1) 

Έτος εγκατάστασης 1998  
  

Εγκατεστημένη 

θερμική ισχύς (kW)  
2 x 75 

4,0 (x1) 

6,2 (x1) 

5,28 (x3) 

(18.000Btu/h) 

6,0 (x4) 

- [9,0 (52.000 

Btu/h )–Max. 

10,5] x 5 

- 5,45 +2,6 

(54.000+8.900 

Btu/h) (x1) 

- 4,56 

(45.500Btu/h) 

(x1) 

5,2 -7 (Max.) 

(50.000Btu) x2 

Επίπεδο μόνωσης 

του συστήματος 

παραγωγής 

θερμότητας 

Φθαρμένη 

μόνωση 
 ΔΕΝ ΥΦΙΣΤΑΤΑΙ ΔΕΝ ΥΦΙΣΤΑΤΑΙ ΔΕΝ ΥΦΙΣΤΑΤΑΙ 

Επίπεδο μόνωσης 

του συστήματος 

διανομής 

(pipework/ductwork) 

Μονωμένο ΔΕΝ ΥΦΙΣΤΑΤΑΙ ΔΕΝ ΥΦΙΣΤΑΤΑΙ ΔΕΝ ΥΦΙΣΤΑΤΑΙ 

Πρόγραμμα 

λειτουργίας του 

συστήματος 

Νοέμβριος-

Μάρτιος: 08:00-

12:00 / 17:00-

21:00 

Κατά βούληση 

του χρήστη εντός 

του 

προγράμματος 

λειτουργίας των 

αντίστοιχων 

χώρων. 

Κατά βούληση 

του χρήστη εντός 

του 

προγράμματος 

λειτουργίας των 

αντίστοιχων 

χώρων. 

Κατά βούληση 

του χρήστη εντός 

του 

προγράμματος 

λειτουργίας των 

αντίστοιχων 

χώρων. 

Διατάξεις ελέγχου / 

αυτοματισμοί 

Κεντρικό 

σύστημα 

χρονοπρογραμμα

τισμού, χωρίς 

σύστημα ελέγχου 

στους χώρους 

βάσει set-point 

Τοπικό σύστημα 

ελέγχου 

λειτουργίας 

βάσει set point 

Τοπικό σύστημα 

ελέγχου 

λειτουργίας 

βάσει set point 

Τοπικό σύστημα 

ελέγχου 

λειτουργίας 

βάσει set point 
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Άλλες τεχνικές 

λεπτομέρειες 

(προαιρετικό) 

(π.χ. κατασκευαστής/ 

λεπτομέρειες 

προϊόντος, άλλα 

χαρακτηριστικά 

ενεργειακής 

επίδοσης, κτλ.) 

Όλα σε μέτρια 

κατάσταση. 

RIELLO RS50 

K1: Rend1: 88,6% 

K2: Rend2: 89,8% 

1. OLYMPUS 

2. CVMORE 

(CVATI 24) 

3. YORK 

(YIKB18FS-AAF) 

4. ALLEGRO 

(42HQE018N) 

1. MATUSHIMA 

(TAC-50CHF 

A/C) 

2. MIDEA (MFS2-

48ARN2) 

3. HUALING (ASF-

H120LW/R) 

HAIER 

(AC42NACBEA) 

Ενδεικτική εικόνα ή 

φωτογραφία του 

συστήματος  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Σύστημα ψύξης Τύπος 1 Τύπος 2 Τύπος 3 

Σύντομη περιγραφή του 

συστήματος 

(καύσιμο, τύπος 

συστήματος, τερματικές 

μονάδες) 

Επιδαπέδια Τοπική 

Κλιματιστική μονάδα 

(7) 

Τοπική Αντλία 

Θερμότητας Αερόψυκτη 

(9) 

Τοπική Αντλία 

Θερμότητας Αερόψυκτη 

(2) 
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Εξυπηρετούμενοι χώροι 

του κτιρίου 

3ος: Εργ. Πληρ/κής (4), 

2ος: Εργ. Αισθητικής III 

(1) 

1ος: Εργ. Ιατρικό-

βιολογικό I (1) 

Ισόγειο: Εργ. 

Εγκαταστάσεων-

Αυτοματισμών (1) 

3ος: Γρ. καθηγητών 

πληρ/κής 

2ος: Εργ. 

Φυσικοθεραπείας I, 

Εργ. Υπ/κων Συσ/των & 

Δικτύων (2) 

Εργ. Οπτ/στικών 

συστημάτων (2) 

1ος: 

Εργ. Ιατρικό-βιολογικό II 

(2) 

Ισόγειο: Εργ. Μηχανών-

Συστημάτων ΙΙ 

Βιβλιοθήκη 

Έτος εγκατάστασης     

Εγκατεστημένη ψυκτική 

ισχύς (kW) 

- [5,5 (48.000 Btu/h ) – 

10,5Max.] x 5 

- 5,5 (50.000 Btu/h) (x1) 

- 4,53 (42.000Btu/h)(x1) 

3,5 (x 1) 

6,155 (x1) 

5,13 (x3 ) (17500Btu/h) 

4,8 (x4)  

 5,3 - 6,2 Max. 

(42.000Btu/h) x2 

Επίπεδο μόνωσης του 

συστήματος διανομής 

(pipework/ductwork) 

ΔΕΝ ΥΦΙΣΤΑΤΑΙ ΔΕΝ ΥΦΙΣΤΑΤΑΙ  ΔΕΝ ΥΦΙΣΤΑΤΑΙ 

Πρόγραμμα λειτουργίας 

συστήματος 

Κατά βούληση του 

χρήστη εντός του 

προγράμματος 

λειτουργίας των 

αντίστοιχων χώρων. 

Κατά βούληση του 

χρήστη εντός του 

προγράμματος 

λειτουργίας των 

αντίστοιχων χώρων. 

Κατά βούληση του 

χρήστη εντός του 

προγράμματος 

λειτουργίας των 

αντίστοιχων χώρων. 

Διατάξεις ελέγχου / 

αυτοματισμοί 

Τοπικό σύστημα 

ελέγχου λειτουργίας 

βάσει set point 

Τοπικό σύστημα 

ελέγχου λειτουργίας 

βάσει set point 

Τοπικό σύστημα 

ελέγχου λειτουργίας 

βάσει set point 

Άλλες τεχνικές 

λεπτομέρειες 

(προαιρετικό) 

(κατασκευαστής/ 

λεπτομέρειες προϊόντος, 

άλλα χαρακτηριστικά 

ενεργειακής επίδοσης, κτλ.) 

1. MATUSHIMA (TAC-

50CHF A/C) 

2. MIDEA (MFS2-48ARN2) 

3. HUALING (ASF-

H120LW/R) 

1. OLYMPUS 

2. CVMORE 

3. YORK (YIKB18FS-AAF) 

4. ALLEGRO (42HQE018N) 

HAIER (AC42NACBEA) 
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Ενδεικτική εικόνα ή 

φωτογραφία του 

συστήματος 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Σύστημα 

αερισμού 

Τύπος 1 Τύπος 2 Τύπος 3  

Σύντομη περιγραφή 

του συστήματος  
Φυσικός 

αερισμός με 

άνοιγμα 

παραθύρων 

Μηχανικός 

αερισμός με 

σύστημα 

χειρισμού αέρα 

(Air Handling 

Unit, AHU) χωρίς 

ανάκτηση 

Μηχανικός 

αερισμός 

Φορητοί 

απορροφητήρες 

Τύπος μηχανικού 

αερισμού 

(προσαγωγή και/ή 

απαγωγή αέρα) 

Φυσικός 

αερισμός 

/κυκλοφορία 

αέρα 

Προσαγωγής και 

απαγωγής αέρα 

Προσαγωγής και 

απαγωγής αέρα 
Απαγωγή αέρα 
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Εξυπηρετούμενοι 

χώροι κτιρίου 

Όλοι οι χώροι 

πλην 

κλιμακοστασίου 

 Βιβλιοθήκη  WC βιβλιοθήκης Εργαστήριο 

φυσικοθεραπείας 

Έτος εγκατάστασης 2000  2006+  2006+  

Πρόγραμμα 

λειτουργίας του 

συστήματος 

Κατά βούληση 

του χρήστη εντός 

του 

προγράμματος 

λειτουργίας των 

αντίστοιχων 

χώρων. 

Κατά βούληση 

του χρήστη εντός 

του 

προγράμματος 

λειτουργίας των 

αντίστοιχων 

χώρων. 

  Κατά βούληση 

του χρήστη εντός 

του 

προγράμματος 

λειτουργίας των 

αντίστοιχων 

χώρων. 

Διατάξεις ελέγχου / 

αυτοματισμοί Χειροκίνητα Χειροκίνητα 

Με την 

λειτουργία του 

φωτισμού 

Χειροκίνητα 

Άλλες τεχνικές 

λεπτομέρειες 

(προαιρετικό) 

(κατασκευαστής/ 

λεπτομέρειες 

προϊόντος, άλλα 

χαρακτηριστικά 

ενεργειακής 

επίδοσης, κτλ.) 

Μη Διαθέσιμο  Stylvent    

Ενδεικτική εικόνα ή 

φωτογραφία του 

συστήματος Μη Διαθέσιμο 

 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Ζεστό νερό χρήσης Τύπος 1 Τύπος 2 Τύπος 3 

Σύντομη περιγραφή του 

συστήματος 

Ηλεκτρικοί 

θερμοσίφωνες (Vertical 

water heaters) (2) 

Ηλεκτρικός 

θερμοσίφωνας 
  

Εξυπηρετούμενοι χώροι κτιρίου 
Εργαστήριο κομμωτικής 

1 (1ος όροφος) 
 Βιβλιοθήκη   

Έτος εγκατάστασης 2000  ~2006+   

Εγκατεστημένη ισχύς (kW)  
3 

4 
 2   

Επίπεδο μόνωσης του 

συστήματος διανομής 

(pipework) 

ΔΕΝ ΕΦΑΡΜΟΖΕΤΑΙ ΔΕΝ ΕΦΑΡΜΟΖΕΤΑΙ   
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Επίπεδο μόνωσης δεξαμενής 

αποθήκευσης ζεστού νερού 
    

Πρόγραμμα λειτουργίας του 

συστήματος 

Κατά βούληση του 

χρήστη εντός του 

προγράμματος 

λειτουργίας των 

αντίστοιχων χώρων. 

 Δεν χρησιμοποιείται   

Διατάξεις ελέγχου / 

αυτοματισμοί 
Χειροκίνητα Χειροκίνητα   

Άλλες τεχνικές λεπτομέρειες 

(προαιρετικό) 

(κατασκευαστής/ λεπτομέρειες 

προϊόντος, άλλα χαρακτηριστικά 

ενεργειακής επίδοσης, κτλ.) 

Mirap Victory Sideris 

(60lt) 

[Ηλιοηλεκτροθερμική 

ΕΠΕ, Αιγάλεω] 

 

ΛΑΤΟ ΑΒΕΕ 

(Θεσσαλονίκη) 

LATOGlass 

 Κυριαζής ΑΒΕΕ (Euro 

Glass – 25lt) 
  

Ενδεικτική εικόνα ή 

φωτογραφία του 

συστήματος (προαιρετικό) 

 

 

  

  

 

Φωτισμός Τύπος 1 Τύπος 2 Τύπος 3 Τύπος 4 

Τύπος λαμπτήρων  

Γραμμικοί 

φθορισμού οροφής 

(1 ράβδου) 

Γραμμικοί 

φθορισμού οροφής 

(2 ράβδων) 

Φθορισμού 

οροφής  

(4 ράβδων ) 

Πυρακτώσεως  

 

Εξυπηρετούμενοι 

χώροι του κτιρίου 

Αίθουσες και 

εργαστήρια όλου 

του κτιρίου 

Εργαστήριο 

Κομμωτικής, 

κλιμακοστάσιο (1), 

αυλή (1) 

Κλιμακοστάσιο, 

χώροι εκτόνωσης, 

διάδρομοι, 

βιβλιοθήκη (εντός 

ψευδοροφής) 

Εξωτερικοί χώροι 

Έτος εγκατάστασης 2000 2000 2000 2000 

Αριθμός φωτιστικών 

σωμάτων 
344 10 56 

Απροσδιόριστος 

(όσες δεν έχουν 

αντικατασταθεί με 

οικονομίας) /36 

Αριθμός λαμπτήρων 

του κάθε φωτιστικού 

σώματος 

1 2 4  

Ηλεκτρική ισχύς 

λαμπτήρα (W) 

58 (NEOLUX 

Daylight) 
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Πρόγραμμα 

λειτουργίας του 

συστήματος 

   Καθημερινά τη 

νύχτα 

Διατάξεις ελέγχου / 

αυτοματισμοί 

   

Χρονοδιακόπτης 

Άλλες τεχνικές 

λεπτομέρειες 

(προαιρετικό) 

(κατασκευαστής/ 

λεπτομέρειες 

προϊόντος, άλλα 

χαρακτηριστικά 

ενεργειακής επίδοσης, 

κτλ.) 

       

Ενδεικτική εικόνα ή 

φωτογραφία του 

συστήματος 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Φωτισμός Τύπος 1 Τύπος 2 Τύπος 3 Τύπος 4 

Τύπος λαμπτήρων  Οικονομίας (α) Οικονομίας (β)  Υδραργύρου  

Εξυπηρετούμενοι χώροι του 

κτιρίου 
WC 

Εξωτερικοί 

χώροι 

Εξωτερικοί 

χώροι 
 

Έτος εγκατάστασης 2000 2000 2000  

Αριθμός φωτιστικών σωμάτων 15 

Απροσδιόριστο

ς 

(αντικαθίσταντ

αι όσες 

πυρακτώσεως 

καίγονται) /36 

2  
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Αριθμός λαμπτήρων του κάθε 

φωτιστικού σώματος 
1 1 1  

Ηλεκτρική ισχύς λαμπτήρα (W) 11 11 250/350  

Πρόγραμμα λειτουργίας του 

συστήματος 

Κατά βούληση 

του χρήστη 

εντός του 

προγράμματος 

λειτουργίας των 

αντίστοιχων 

χώρων. 

Καθημερινά τη 

νύχτα 

Καθημερινά τη 

νύχτα 

 

Διατάξεις ελέγχου / 

αυτοματισμοί 
Χειροκίνητα 

Χρονοδιακόπτη

ς 

Χρονοδιακόπτη

ς 
 

Άλλες τεχνικές λεπτομέρειες 

(προαιρετικό) 

(κατασκευαστής/ λεπτομέρειες 

προϊόντος, άλλα χαρακτηριστικά 

ενεργειακής επίδοσης, κτλ.) 

       

Ενδεικτική εικόνα ή 

φωτογραφία του 

συστήματος 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Τεχνολογίες ΑΠΕ Τύπος 1 Τύπος 2 Τύπος 3  

Σύντομη περιγραφή 

τεχνολογιών ΑΠΕ 

(Τύπος/ Θέση) 

Δεν υπάρχει     

 

Περιοχή/φορτίο του κτηρίου 

που καλύπτεται 
      

 

Έτος εγκατάστασης        

Εγκατεστημένη ισχύς (kW)        

Διατάξεις ελέγχου / 

αυτοματισμοί 
      

 

Άλλες τεχνικές λεπτομέρειες 

(προαιρετικό) 

(κατασκευαστής/ 

λεπτομέρειες προϊόντος, 

άλλα χαρακτηριστικά 

ενεργειακής επίδοσης, κτλ.) 
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Ενδεικτική εικόνα ή 

φωτογραφία του 

συστήματος  

      

 

Ασανσέρ: 16 KW (από μελέτη Η/Μ) 

 

 

1Ο & 5Ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΝΕΑΣ ΑΛΙΚΑΡΝΑΣΣΟΥ 

 

1. Διαθέσιμα στοιχεία αρχείου 

1.1 Ιδιοκτησιακό – Νομιμοποιήσεις 

Αριθμ. Οικοδ. Άδειας 427/2002 
3705/15.05.2002 Ν/Α 

Ηρακλείου 

Έτος έκδοσης Οικοδομικής 

άδειας 
2002 

Κατασκευή νέου Δημοτικού 

Σχολείου. Αναβάθμιση 

παλαιού κτιρίου (δημοτικό) 

σε νέο Νηπιαγωγείο 

Έτος ανέγερσης του κτιρίου 1930 …………….. 

Στοιχεία τακτοποίησης (π.χ. 

αριθμός δήλωσης) 
 …………….. 

Σχόλια/θέματα για 

ιδιοκτησιακό (π.χ. αν ο 

Δήμος είναι ιδιοκτήτης, εάν 

είναι ενοικιαστής, 

εκκρεμότητες μεταβίβασης, 

κτλ.) 

…………….. 

1.2 Σχέδια 

Υπάρχουν αρχιτεκτονικά 

σχέδια του κτιρίου;  

ΝΑΙ 

 

Μορφή διαθέσιμων 

σχεδίων 

Π.χ. έντυπη, ηλεκτρονική 

pdf, ηλεκτρονική cad, κτλ.  

Υπάρχουν Η/Μ Σχέδια του 

κτιρίου; 

ΝΑΙ 

 

Μορφή διαθέσιμων 

σχεδίων 

Π.χ. έντυπη, ηλεκτρονική 

pdf, ηλεκτρονική cad, κτλ.  

Αναφέρατε άλλα διαθέσιμα 

Σχέδια του κτιρίου  
…………….. 

1.3 Ειδικό υλικό που σχετίζεται με την ενεργειακή απόδοση 

Έχει γίνει ενεργειακή 

επιθεώρηση; 
ΝΑΙ 

Εάν ναι, αναφέρατε τι 

αφορά (π.χ. συνολικά του 

κτιρίου, μόνο Η/Μ 

εγκαταστάσεις, μόνο 
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υδραυλικές εγκαταστάσεις) 

Υπάρχει Πιστοποιητικό 

Ενεργειακής Απόδοσης 

(ΠΕΑ); 

ΝΑΙ 

Εάν ναι, αναφέρατε την 

ενεργειακή κλάση του 

κτιρίου όπως προκύπτει 

από το ΠΕΑ 

Υπάρχει το σχετικό xml 

αρχείο εκτέλεσης της 

ενεργειακής ανάλυσης του 

κτιρίου; 

 Σχόλια………….. 

Ενδεικτικά αποτελέσματα ΠΕΑ 

Κατάσταση 

Ετήσια 

κατανάλωση 

καυσίμου 

(kWh/m2) 

Ετήσια κατανάλωση 

ηλεκτρικής ενέργειας 

(kWh/m2) 

Ετήσια 

κατανάλωση 

πρωτογενούς 

ενέργειας 

(kWh/m2) 

Ενεργειακή 

κλάση 

Υφιστάμενη     

Σενάριο 1     

Σενάριο 2     

…     

Περιγραφή σεναρίου 1 

ενεργειακής αναβάθμισης 

από ΠΕΑ 

Σχόλια………….. 

Περιγραφή σεναρίου 2 

ενεργειακής αναβάθμισης 

από ΠΕΑ 

Σχόλια………….. 

… … 

Υπάρχει μελέτη Η/Μ; ΝΑΙ/ ΟΧΙ Σχόλια………….. 

Υπάρχει μελέτη 

θερμομόνωσης; 
ΝΑΙ/ ΟΧΙ Σχόλια………….. 

 

1.4 Περιγραφή τυχόν πρόσφατου έργου ενεργειακής αναβάθμισης  

Πότε έγινε η παρέμβαση; 2002-4 

Μέτρα που εφαρμόστηκαν; …………………………….. 

Επιτευχθείσα μείωση 

ενεργειακής κατανάλωσης 

…………………………….. 

1.5 Στοιχεία καταναλώσεων κτιρίου 

Ετήσια πραγματική 

κατανάλωση καυσίμου (να 

δοθεί και η μονάδα μέτρησης 

π.χ. kWh ή KWh/m2 ή lt) 

38,5 

(Πραγματικό/Τιμολόγιο) 

Να αναφερθεί η πηγή της 

πληροφορίας (π.χ. μέτρηση, 

λογαριασμοί6) με διευκρίνιση 

εάν η τιμή αφορά σε καύσιμο 

                                                 
6 Στην περίπτωση λογαριασμών, θα πρέπει να συγκεντρωθούν διαδοχικοί λογαριασμοί για τουλάχιστον ένα έτος π.χ. στην 

περίπτωση ηλεκτρικής ενέργειας οι διαδοχικοί εκκαθαριστικοί για ένα έτος.  
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που καταναλώθηκε ή που 

απλώς προμηθεύτηκε 

Ετήσια πραγματική 

κατανάλωση ηλεκτρικής 

ενέργειας (να δοθεί και η 

μονάδα μέτρησης) 

11,4 (Πραγματικό) Να αναφερθεί η πηγή της 

πληροφορίας (π.χ. μέτρηση, 

λογαριασμοί) 

 

2. Τυπικά τεχνικά στοιχεία κτιρίου 

ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 

Όνομα κτηρίου 1ο & 5ο Νηπιαγωγείο Ν. Αλικαρνασσού 

Ταχυδρομική διεύθυνση Μαυσώλου 75 

Τύπος/χρήση κτηρίου Κτίριο Α’ βάθμιας Εκπαίδευσης 

Έτος κατασκευής 1930 

Αριθμός ορόφων 1 

Επιφάνεια δαπέδου (m2) 533 

Μέσος αριθμός 

εργαζομένων/ενοίκων 
Εργαζόμενοι: 6-7. Μαθητές: 70-80. Σύνολο (2017-18) : 77 

Περιγραφή προγράμματος 

λειτουργίας κτηρίου 

200 μέρες (01 Σεπτέμβριου – 21 Ιουνίου) 08:00-16:00 (2 αίθουσες του 

ολοήμερου) 08:00-13:00 (2 αίθουσες), 08:00-18:00 (γραφείο 

καθηγητών). 

ΔΕΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ: Σ-Κ, 21 Ιουνίου-Αύγουστο, 15 μέρες Χριστούγεννα-

Πάσχα 

Έως δύο (2) Ενδεικτικές 

φωτογραφίες κτηρίου 

 Εικόνα 1 Είσοδος-

Β       

Εικόνα 2 ΒΔ όψη 
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ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΚΤΗΡΙΑΚΟΥ ΚΕΛΥΦΟΥΣ 

Κύρια δομικά στοιχεία 

Εξωτερικοί τοίχοι Τύπος 1 Τύπος 2 Τύπος 3 

Σύντομη περιγραφή δομικού 

στοιχείου (αναφορά στην 

ύπαρξη ή όχι θερμομόνωσης) 

Λιθοδομή.  

Όχι θερμομόνωση 
    

Όψεις του κτηρίου που 

συναντάται το δομικό στοιχείο 
360ο (Εννοώ όλες οι όψεις)     

Άλλα πρόσθετα τεχνικά 

στοιχεία (εάν υπάρχουν) 

(π.χ. θερμοφυσικές ιδιότητες 

που τυχόν βρίσκονται σε 

διαθέσιμη μελέτη ή από 

κατασκευαστή προϊόντος, 

οπτικές ιδιότητες, π.χ. 

ανακλαστικότητα, συντελεστής 

εκπομπής ηλιακής 

ακτινοβολίας, κτλ.) 

 

 

    

Ενδεικτική εικόνα ή 

φωτογραφία του δομικού 

στοιχείου (προαιρετική) 

 
 

 

  

 

Οροφή Τύπος 1 Τύπος 2 Τύπος 3 

Σύντομη περιγραφή δομικού 

στοιχείου (π.χ. γεωμετρία, 

υλικά κατασκευής, ύπαρξη ή όχι 

θερμομόνωσης) 

Κεκλιμένη στέγη. 

Κεραμίδια. 
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Άλλα πρόσθετα τεχνικά 

στοιχεία (εάν υπάρχουν) 

(π.χ. θερμοφυσικές ιδιότητες 

που τυχόν βρίσκονται σε 

διαθέσιμη μελέτη ή από 

κατασκευαστή προϊόντος, 

οπτικές ιδιότητες, π.χ. 

ανακλαστικότητα, συντελεστής 

εκπομπής ηλιακής 

ακτινοβολίας, κτλ.) 

     

Ενδεικτική εικόνα ή 

φωτογραφία του δομικού 

στοιχείου (προαιρετική) 

 

    

 

Δάπεδα Τύπος 1 Τύπος 2 Τύπος 3 Τύπος 3 

Σύντομη περιγραφή 

δομικού στοιχείου 

(π.χ. υλικό δαπέδου) 

Δάπεδο από 

Μάρμαρο 

Ιωαννίνων μπεζ 

πάχους 3cm, 

πάνω από 

έδαφος –πλάκα 

οπλισμένου 

σκυροδέματος με 

επίστρωση από 

πλαστικό τάπητα 

Δάπεδο από 

Μάρμαρο 

Ιωαννίνων μπεζ  

πάχους 3cm, 

πάνω από 

έδαφος –πλάκα 

οπλισμένου 

σκυροδέματος 

Επικάλυψη με 

πλακάκια πάνω 

από έδαφος –

πλάκα 

οπλισμένου 

σκυροδέματος 

Επικάλυψη με 

πλακάκια πάνω 

από έδαφος –

πλάκα 

οπλισμένου 

σκυροδέματος  

Θέσεις του κτηρίου 

που συναντάται το 

δομικό στοιχείο 

Γραφείο 

δασκάλων 

Όλες οι αίθουσες 

– διάδρομοι. 

(Στις αίθουσες 

υπάρχει μοκέτα) 

 Αυλή, 

πεζοδρόμιο 

περιμετρικά (Μη 

στεγασμένα – μη 

θερμαινόμενα) 

WC κτιρίου 

Άλλα πρόσθετα 

τεχνικά στοιχεία (εάν 

υπάρχουν) 

(π.χ. θερμοφυσικές 

ιδιότητες που τυχόν 

βρίσκονται σε 

διαθέσιμη μελέτη ή 

από κατασκευαστή 

προϊόντος, οπτικές 

ιδιότητες, π.χ. 

ανακλαστικότητα, 

συντελεστής 

εκπομπής ηλιακής 
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ακτινοβολίας, κτλ.) 

Ενδεικτική εικόνα ή 

φωτογραφία του 

δομικού στοιχείου 

(προαιρετική) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ανοίγματα 

(Υαλοπίνακας/ 

πλαίσιο) 

Τύπος 1 Τύπος 2 Τύπος 3 

Σύντομη περιγραφή 

δομικού στοιχείου (υλικό 

πλαισίου, αριθμός 

υαλοστασίων) 

Πλαίσιο αλουμινίου με 

διπλούς υαλοπίνακες. 

Περσίδες εκτός από 

ορισμένα ανοίγματα του 

διαδρόμου. 

Πόρτες αλουμινίου (3)  

Όψεις του κτηρίου που 

συναντάται το δομικό 

στοιχείο 

360ο (Όλα τα ανοίγματα) 

(Βόρεια: Κεντρική 

είσοδος, γραφείο 

καθηγητών, νότια: 

Κουζίνα) 

 

Άλλα πρόσθετα τεχνικά 

στοιχεία (εάν υπάρχουν) 

Αποτελείται από 3 

τμήματα. Το ανώτερο 

τμήμα ανοίγει με 

ανάκληση (σπάνια ως 

ποτέ, εκτός από WC). Τo 

μεσαίο είναι σταθερό-

κλειστό. Το κατώτερο 

ανοίγει συρόμενο κατά 

50% 

Στην κεντρική είσοδο 

υπάρχει στέγαστρο από 

διάφανο (…πλεξιγκλάς) 
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Ενδεικτική εικόνα ή 

φωτογραφία του 

δομικού στοιχείου 

Εικόνα 3 Βόρεια 

 
 

Εικόνα 4 Παράθυρο 

διαδρόμου - Β 

 

Εικόνα 5 WC δυτικά 

 
 

 
 

 

 

 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Η/Μ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΤΗΡΙΟΥ 

Κύρια Η/Μ συστήματα κτηρίου 

Σύστημα θέρμανσης Τύπος 1 Τύπος 2 Τύπος 3 

Σύντομη περιγραφή του συστήματος 

(καύσιμο, τύπος συστήματος, 

τερματικές μονάδες) 

Λέβητας 

πετρελαίου/αερίου με 

σωληνώσεις οροφής & 

επιδαπέδιες και (22,5) 

τερματικές μονάδες 

(καλοριφέρ).  

   

Εξυπηρετούμενοι χώροι κτιρίου 
Όλοι οι χώροι του 

κτιρίου (πλην 
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λεβητοστασίου) 

Έτος εγκατάστασης 2004    

Εγκατεστημένη θερμική ισχύς (kW)  
79,40 Mcal/h 

92,3 Kw 
   

Επίπεδο μόνωσης του συστήματος 

παραγωγής θερμότητας 
Δεν υπάρχει    

Επίπεδο μόνωσης του συστήματος 

διανομής (pipework/ductwork) 
Δεν υπάρχει    

Πρόγραμμα λειτουργίας του 

συστήματος 

08:00-15:00 (Δεκέμβριο- 

Φεβρουάριο) 

08:00-12:00 (Νοέμβριο / 

Μάρτιο) 

   

Διατάξεις ελέγχου / αυτοματισμοί 

Κεντρικό σύστημα 

χρονοπρογραμματισμού, 

χωρίς σύστημα ελέγχου 

στους χώρους βάσει set-

point 

   

Άλλες τεχνικές λεπτομέρειες 

(προαιρετικό) 

(π.χ. κατασκευαστής/ λεπτομέρειες 

προϊόντος, άλλα χαρακτηριστικά 

ενεργειακής επίδοσης, κτλ.) 

Riello Burners 

Rendimendo/efficiency: 

94,5% 

    

Ενδεικτική εικόνα ή φωτογραφία του 

συστήματος  
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Σύστημα ψύξης Τύπος 1 Τύπος 2 Τύπος 3 

Σύντομη περιγραφή του συστήματος 

(καύσιμο, τύπος συστήματος, 

τερματικές μονάδες) 

Δεν υπάρχει    

Εξυπηρετούμενοι χώροι του κτιρίου     

Έτος εγκατάστασης     

Εγκατεστημένη ψυκτική ισχύς (kW)     

Επίπεδο μόνωσης του συστήματος 

διανομής (pipework/ductwork) 
    

Πρόγραμμα λειτουργίας συστήματος     

Διατάξεις ελέγχου / αυτοματισμοί     

Άλλες τεχνικές λεπτομέρειες 

(προαιρετικό) 

(κατασκευαστής/ λεπτομέρειες 

προϊόντος, άλλα χαρακτηριστικά 

ενεργειακής επίδοσης, κτλ.) 

      

Ενδεικτική εικόνα ή φωτογραφία του 

συστήματος 
    

Σύστημα αερισμού Τύπος 1 Τύπος 2 Τύπος 3 

Σύντομη περιγραφή του συστήματος  
Φυσικός αερισμός με 

άνοιγμα παραθύρων 
    

Τύπος μηχανικού αερισμού 

(προσαγωγή και/ή απαγωγή αέρα) 

Φυσικός αερισμός 

/κυκλοφορία αέρα 
    

Εξυπηρετούμενοι χώροι κτιρίου 
Όλοι οι χώροι πλην 

κλιμακοστασίου 
    

Έτος εγκατάστασης 1930/2004     

Πρόγραμμα λειτουργίας του 

συστήματος 

Κατά βούληση του 

χρήστη εντός του 

προγράμματος 

λειτουργίας των 

αντίστοιχων χώρων. 

    

Διατάξεις ελέγχου / αυτοματισμοί Χειροκίνητα     

Άλλες τεχνικές λεπτομέρειες 

(προαιρετικό) 

(κατασκευαστής/ λεπτομέρειες 

προϊόντος, άλλα χαρακτηριστικά 

Μη Διαθέσιμο     
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ενεργειακής επίδοσης, κτλ.) 

Ενδεικτική εικόνα ή φωτογραφία του 

συστήματος 
Μη Διαθέσιμο     

Ζεστό νερό χρήσης Τύπος 1 Τύπος 2 Τύπος 3 

Σύντομη περιγραφή του συστήματος Δεν υπάρχει     

Εξυπηρετούμενοι χώροι κτιρίου       

Έτος εγκατάστασης       

Εγκατεστημένη ισχύς (kW)        

Επίπεδο μόνωσης του συστήματος 

διανομής (pipework) 
      

Επίπεδο μόνωσης δεξαμενής 

αποθήκευσης ζεστού νερού 
      

Πρόγραμμα λειτουργίας του 

συστήματος 
      

Διατάξεις ελέγχου / αυτοματισμοί       

Άλλες τεχνικές λεπτομέρειες 

(προαιρετικό) 

(κατασκευαστής/ λεπτομέρειες 

προϊόντος, άλλα χαρακτηριστικά 

ενεργειακής επίδοσης, κτλ.) 

      

Ενδεικτική εικόνα ή φωτογραφία του 

συστήματος (προαιρετικό) 
      

 

Φωτισμός Τύπος 1 Τύπος 2 Τύπος 3 Τύπος 4 

Τύπος λαμπτήρων  

Γραμμικοί 

φθορισμού 

οροφής 

Πυρακτώσεως Οικονομίας CFL 

Εξωτερικοί 

προβολείς 

αλογόνου 

Εξυπηρετούμενοι χώροι του 

κτιρίου 

Αίθουσες – 

διάδρομος – 

γραφείο 

δασκάλων 

WC WC – κουζίνα Εξωτερική αυλή 

Έτος εγκατάστασης 2004 2004 2015+ 2015 

Αριθμός φωτιστικών 

σωμάτων 
62 4 6 2 

Αριθμός λαμπτήρων του 

κάθε φωτιστικού 

σώματος 

2 1 1 1 

Ηλεκτρική ισχύς λαμπτήρα 

(W) 
36 75 11 250-400 
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Πρόγραμμα λειτουργίας 

του συστήματος 

Κατά βούληση 

του χρήστη εντός 

του 

προγράμματος 

λειτουργίας των 

αντίστοιχων 

χώρων. 

Κατά βούληση 

του χρήστη εντός 

του 

προγράμματος 

λειτουργίας των 

αντίστοιχων 

χώρων. 

Κατά βούληση 

του χρήστη εντός 

του 

προγράμματος 

λειτουργίας των 

αντίστοιχων 

χώρων. 

Νοέμβριο-

Μάρτιο: 17:30-

07:30, Απρίλιο-

Οκτώβριο 20:30-

07:00 

Διατάξεις ελέγχου / 

αυτοματισμοί 
Χειροκίνητα Χειροκίνητα Χειροκίνητα Χρονοδιακόπτης 

Άλλες τεχνικές 

λεπτομέρειες (προαιρετικό) 

(κατασκευαστής/ 

λεπτομέρειες προϊόντος, 

άλλα χαρακτηριστικά 

ενεργειακής επίδοσης, κτλ.) 

       

Ενδεικτική εικόνα ή 

φωτογραφία του 

συστήματος  

 
 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

Τεχνολογίες ΑΠΕ Τύπος 1 Τύπος 2 Τύπος 3  

Σύντομη περιγραφή 

τεχνολογιών ΑΠΕ 

(Τύπος/ Θέση) 

Δεν υπάρχει     

 

Περιοχή/φορτίο του 

κτηρίου που καλύπτεται 
      

 

Έτος εγκατάστασης        

Εγκατεστημένη ισχύς (kW)        

Διατάξεις ελέγχου / 

αυτοματισμοί 
      

 

Άλλες τεχνικές 

λεπτομέρειες (προαιρετικό) 

(κατασκευαστής/ 

λεπτομέρειες προϊόντος, 

άλλα χαρακτηριστικά 

ενεργειακής επίδοσης, κτλ.) 

      

 

Ενδεικτική εικόνα ή 

φωτογραφία του 

συστήματος  
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2ο & 5Ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΝΕΑΣ ΑΛΙΚΑΡΝΑΣΣΟΥ 

 

1. Διαθέσιμα στοιχεία αρχείου 

1.1 Ιδιοκτησιακό – Νομιμοποιήσεις 

Αριθμ. Οικοδ. Άδειας ----------  

Έτος έκδοσης 

Οικοδομικής άδειας 
Δεν έχει εκδοθεί  

Έτος ανέγερσης του 

κτιρίου 
1993  

Στοιχεία τακτοποίησης 

(π.χ. αριθμός δήλωσης) 
3177666 

Αρχική υποβολή: 22.12.2015 

Τελευταία ενημέρωση: 

21.03.2016 

Σχόλια/θέματα για 

ιδιοκτησιακό (π.χ. αν ο 

Δήμος είναι ιδιοκτήτης, 

εάν είναι ενοικιαστής, 

εκκρεμότητες 

μεταβίβασης, κτλ.) 

100% Δήμος Ηρακλείου 

1.2 Σχέδια 

Υπάρχουν αρχιτεκτονικά 

σχέδια του κτιρίου;  
ΝΑΙ 

Σε έντυπη μορφή στο αρχείο 

της τεχνικής υπηρεσίας. 

Υπάρχουν Η/Μ Σχέδια 

του κτιρίου; 
ΝΑΙ 

Σε έντυπη μορφή στο αρχείο 

της τεχνικής υπηρεσίας. 

Αναφέρατε άλλα 

διαθέσιμα Σχέδια του 

κτιρίου  

Μελέτη στατικότητας (2007) 

1.3 Ειδικό υλικό που σχετίζεται με την ενεργειακή απόδοση 

Έχει γίνει ενεργειακή 

επιθεώρηση; 
ΟΧΙ 

Εάν ναι, αναφέρατε τι αφορά 

(π.χ. συνολικά του κτιρίου, 

μόνο Η/Μ εγκαταστάσεις, 

μόνο υδραυλικές 

εγκαταστάσεις) 

Υπάρχει Πιστοποιητικό 

Ενεργειακής Απόδοσης 

(ΠΕΑ); 

ΟΧΙ 

Εάν ναι, αναφέρατε την 

ενεργειακή κλάση του κτιρίου 

όπως προκύπτει από το ΠΕΑ 

Υπάρχει το σχετικό xml 

αρχείο εκτέλεσης της 

ενεργειακής ανάλυσης 

του κτιρίου; 

  

Ενδεικτικά αποτελέσματα ΠΕΑ 

Κατάσταση 
Ετήσια 

κατανάλωση 

Ετήσια κατανάλωση 

ηλεκτρικής ενέργειας 

Ετήσια 

κατανάλωση 

Ενεργειακή 

κλάση 
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καυσίμου 

(kWh/m2) 

(kWh/m2) πρωτογενούς 

ενέργειας 

(kWh/m2) 

Υφιστάμενη     

Σενάριο 1     

Σενάριο 2     

…     

Περιγραφή σεναρίου 1 

ενεργειακής αναβάθμισης από 

ΠΕΑ 

Σχόλια………….. 

Περιγραφή σεναρίου 2 

ενεργειακής αναβάθμισης από 

ΠΕΑ 

Σχόλια………….. 

… … 

Υπάρχει μελέτη Η/Μ; ΝΑΙ/ ΟΧΙ Σχόλια………….. 

Υπάρχει μελέτη θερμομόνωσης; ΝΑΙ/ ΟΧΙ Σχόλια………….. 

 

1.4 Περιγραφή τυχόν πρόσφατου έργου ενεργειακής αναβάθμισης  

Πότε έγινε η παρέμβαση; Δράση βελτίωσης ενεργειακής απόδοσης ΕΣΠΑ 2007-2013 

(ΕΠΑΝ II) 

Μέτρα που εφαρμόστηκαν; Αντικατάσταση φωτιστικών ανατολικής πλευράς, μόνωση 

οροφής, αλλαγής μέρους των κουφωμάτων (2014) 

Επιτευχθείσα μείωση 

ενεργειακής κατανάλωσης 

 

1.5 Στοιχεία καταναλώσεων κτιρίου 

Ετήσια πραγματική κατανάλωση 

καυσίμου (να δοθεί και η 

μονάδα μέτρησης π.χ. kWh ή 

KWh/m2 ή lt) 

12,2 kWh/m2.year  

(Πραγματικό /Τιμολόγιο) 

Κοινή κατανάλωση με το 2ο & 

7ο Νηπιαγωγείο Ηρακλείου 

Να αναφερθεί η πηγή της 

πληροφορίας (π.χ. μέτρηση, 

λογαριασμοί7) με διευκρίνιση 

εάν η τιμή αφορά σε καύσιμο 

που καταναλώθηκε ή που 

απλώς προμηθεύτηκε 

Ετήσια πραγματική κατανάλωση 

ηλεκτρικής ενέργειας (να δοθεί 

και η μονάδα μέτρησης) 

38,4 kWh/m2.year 

(Πραγματικό /Τιμολόγιο) 

Κοινή κατανάλωση με το 2ο & 

7ο Νηπιαγωγείο Ηρακλείου 

Να αναφερθεί η πηγή της 

πληροφορίας (π.χ. μέτρηση, 

λογαριασμοί) 

 

 

 

 

                                                 
7 Στην περίπτωση λογαριασμών, θα πρέπει να συγκεντρωθούν διαδοχικοί λογαριασμοί για τουλάχιστον ένα έτος π.χ. στην 

περίπτωση ηλεκτρικής ενέργειας οι διαδοχικοί εκκαθαριστικοί για ένα έτος.  
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2. Τυπικά τεχνικά στοιχεία κτιρίου 

ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 

Όνομα κτηρίου 2ο & 5ο Δημοτικό Ν. Αλικαρνασσού 

Ταχυδρομική διεύθυνση Μαυσώλου 105 

Τύπος/χρήση κτηρίου Κτίριο Α’ βάθμιας Εκπαίδευσης 

Έτος κατασκευής 1993 

Αριθμός ορόφων 3 (2 από την οδό Μαυσώλου) 

Επιφάνεια δαπέδου (m2) 638,1 (Μικτή:1.359,44) [25 αίθουσες] 

Μέσος αριθμός 

εργαζομένων/ενοίκων 
495 (Μαθητές: 450 / καθηγητές: 45) 

Περιγραφή προγράμματος 

λειτουργίας κτηρίου 

10 Σεπτεμβρίου – 10 Ιουνίου: 07:00 – 16:00 / 2 απογεύματα 

χρήση από Σύλλογο Γονέων 

Κλειστά: Ιούλιο-Αύγουστο, Σ-Κ, 2x15μέρες Χριστούγεννα-

Πάσχα 

Έως δύο (2) Ενδεικτικές 

φωτογραφίες κτηρίου 

 

1. Όψη κτιρίου – δυτικά (3 

επίπεδα) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Ό

ψ

η 

κτιρίου – ανατολικά (α/β, 2 

επίπεδα) 
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ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΚΤΗΡΙΑΚΟΥ ΚΕΛΥΦΟΥΣ 

Κύρια δομικά στοιχεία 

Εξωτερικοί τοίχοι Τύπος 1 Τύπος 2 Τύπος 3 

Σύντομη περιγραφή δομικού 

στοιχείου (αναφορά στην 

ύπαρξη ή όχι 

θερμομόνωσης) 

Δικέλυφη μπατική 

τοιχοποιία χωρίς μόνωση 
    

Όψεις του κτηρίου που 

συναντάται το δομικό 

στοιχείο 

Σε όλες τις όψεις     

Άλλα πρόσθετα τεχνικά 

στοιχεία (εάν υπάρχουν) 

(π.χ. θερμοφυσικές ιδιότητες 

που τυχόν βρίσκονται σε 

διαθέσιμη μελέτη ή από 

κατασκευαστή προϊόντος, 

οπτικές ιδιότητες, π.χ. 

ανακλαστικότητα, 

συντελεστής 

εκπομπής ηλιακής 

ακτινοβολίας, κτλ.)  

    

Ενδεικτική εικόνα ή 

φωτογραφία του δομικού 

στοιχείου (προαιρετική) 

 

 

 

  

 

Οροφή Τύπος 1 Τύπος 2 Τύπος 3 

Σύντομη περιγραφή δομικού 

στοιχείου (π.χ. γεωμετρία, 

υλικά κατασκευής, ύπαρξη ή 

όχι θερμομόνωσης) 

Οριζόντια οροφή.  

Γαρμπίλι 80% με μόνωση 

από ασφαλτόπανο. 

10% πάνελ χωρίς 

μόνωση 

 

10% τσιμέντο 

χωρίς μόνωση. 

Άλλα πρόσθετα τεχνικά 

στοιχεία (εάν υπάρχουν) 

(π.χ. θερμοφυσικές ιδιότητες 

που τυχόν βρίσκονται σε 

διαθέσιμη μελέτη ή από 

κατασκευαστή προϊόντος, 

οπτικές ιδιότητες, π.χ. 

ανακλαστικότητα, συντελεστής 

εκπομπής ηλιακής 

ακτινοβολίας, κτλ.) 

Στην οροφή υπάρχουν 

ανοίγματα-φεγγίτες που 

εισάγουν φυσικό 

φωτισμό σε διάφορα 

σημεία του τελευταίου 

επιπέδου 
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Ενδεικτική εικόνα ή 

φωτογραφία του δομικού 

στοιχείου (προαιρετική) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

Δάπεδα Τύπος 1 Τύπος 2 Τύπος 3 

Σύντομη περιγραφή 

δομικού στοιχείου 

(π.χ. υλικό δαπέδου) 

Πλακάκι κεραμικό (2 

τύπων) 

Πλακάκι κεραμικό Κάλυψη δαπέδου επί 

του εδάφους με 

λαμινείτ 

Θέσεις του κτηρίου 

που συναντάται το 

δομικό στοιχείο 

Κεντρική είσοδος 

διάδρομος ισογείου, 

πλατύσκαλο υπογείου, 

αίθουσα γευμάτων 

WC Γραφείο Δ/ντη, 

υποδιευθυντών 

(ισόγειο), αίθουσα 

δραστηριοτήτων 

(υπόγειο)  
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Άλλα πρόσθετα 

τεχνικά στοιχεία (εάν 

υπάρχουν) 

(π.χ. θερμοφυσικές 

ιδιότητες που τυχόν 

βρίσκονται σε 

διαθέσιμη μελέτη ή 

από κατασκευαστή 

προϊόντος, οπτικές 

ιδιότητες, π.χ. 

ανακλαστικότητα, 

συντελεστής 

εκπομπής ηλιακής 

ακτινοβολίας, κτλ.) 

    

Ενδεικτική εικόνα ή 

φωτογραφία του 

δομικού στοιχείου 

(προαιρετική) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Δάπεδα Τύπος 4 Τύπος 5 Τύπος 6 

Σύντομη περιγραφή 

δομικού στοιχείου 

(π.χ. υλικό δαπέδου) 

Πλαστικό δάπεδο PVC Δάπεδο από μάρμαρο  

Θέσεις του κτηρίου 

που συναντάται το 

δομικό στοιχείο 

Το σύνολο του 1ου 

ορόφου & τμήμα του 

υπογείου 

Στα δύο κλιμακοστάσια  
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Άλλα πρόσθετα 

τεχνικά στοιχεία 

(εάν υπάρχουν) 

(π.χ. θερμοφυσικές 

ιδιότητες που τυχόν 

βρίσκονται σε 

διαθέσιμη μελέτη ή 

από κατασκευαστή 

προϊόντος, οπτικές 

ιδιότητες, π.χ. 

ανακλαστικότητα, 

συντελεστής 

εκπομπής ηλιακής 

ακτινοβολίας, κτλ.) 

 

 

 

Ενδεικτική εικόνα ή 

φωτογραφία του 

δομικού στοιχείου 

(προαιρετική) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ανοίγματα 

(Υαλοπίνακας/ 

πλαίσιο) 

Τύπος 1 Τύπος 2 Τύπος 3 

Σύντομη περιγραφή δομικού 

στοιχείου (υλικό πλαισίου, 

αριθμός υαλοστασίων) 

Πλαίσια αλουμινίου 

(πόρτες- παράθυρα) 

με διπλούς 

υαλοπίνακες 60%. 

Πλαίσια αλουμινίου 

(παλιά) με μονούς 

υαλοπίνακες (40%). 

 

Όψεις του κτηρίου που 

συναντάται το δομικό στοιχείο 

Ανατολική, νότια και 

δυτική όψη του 

κτιρίου 

Δυτική όψη του 

κτιρίου, WC 
 

Άλλα πρόσθετα τεχνικά 

στοιχεία (εάν υπάρχουν) 
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Ενδεικτική εικόνα ή 

φωτογραφία του δομικού 

στοιχείου 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Η/Μ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΤΗΡΙΟΥ 

Κύρια Η/Μ συστήματα κτηρίου 

Σύστημα θέρμανσης Τύπος 1 Τύπος 2 Τύπος 3 

Σύντομη περιγραφή του 

συστήματος (καύσιμο, τύπος 

συστήματος, τερματικές 

μονάδες) 

Λέβητας πετρελαίου (σε 

καλή κατάσταση) με 

τερματικές 

μονάδες/καλοριφέρ 

(διαφόρων τύπων σε 

μέτρια κατάσταση, όπως 

και οι σωληνώσεις).  

Τοπική αντλία 

θερμότητα αερόψυκτη) 

  

Εξυπηρετούμενοι χώροι κτιρίου 

Όλοι οι χώροι (πλην 

αποθηκών, λεβητοστάσιου 

και διαδρόμων ορόφου-

υπογείου) 

2 σε γραφεία και 2 στην 

αίθουσα εκδηλώσεων 
  

Έτος εγκατάστασης 1993 2010   

Εγκατεστημένη θερμική ισχύς 

(kW)  
250 

11.600 Btu/h (Heating 

annual electricity 

consumption: 

878KWH/A) 

2,90 Excel 

3,0 (28.000Btu/h) 

3,75 

  

Επίπεδο μόνωσης του 

συστήματος παραγωγής 

θερμότητας 

ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ   

Επίπεδο μόνωσης του 

συστήματος διανομής 

(pipework/ductwork) 

Μόνωση σε τμήματα το 

συστήματος διανομής 

εκτός κτιρίου.  

ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ   



ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ 52/186

Πρόγραμμα λειτουργίας του 

συστήματος 

Νοέμβριο-Μάρτιο: 07:00-

11:00 ή 12:00 (όλες οι 

αίθουσες) 

13:00-14:00: οι αίθουσες 

του ολοήμερου 

   

Διατάξεις ελέγχου / 

αυτοματισμοί 

Κεντρικό σύστημα 

χρονοπρογραμματισμού. Οι 

αίθουσες που δεν είναι σε 

χρήση από το ολοήμερο 

απομονώνονται με 

ηλεκτροβάνες 

Τοπικό σύστημα 

ελέγχου λειτουργίας 

βάσει set point 
  

Άλλες τεχνικές λεπτομέρειες 

(προαιρετικό) 

(π.χ. κατασκευαστής/ 

λεπτομέρειες προϊόντος, άλλα 

χαρακτηριστικά ενεργειακής 

επίδοσης, κτλ.) 

ΘΕΡΜΑ Π. Ε. Μανδηλαρά 

(2009)  

Rend: 94.4% 

Χρήση κυκλοφορητή WILO 

TOYOTOMI (HTN-12IV) 

EXCEL (ELM 09 RG/ 

R2(DB)) 

 

STREAMline (MSM1-

24HRN2) 

FAIRLINE 

  

Ενδεικτική εικόνα ή 

φωτογραφία του συστήματος  
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Σύστημα ψύξης Τύπος 1 Τύπος 2 Τύπος 3 
Σύντομη περιγραφή του 

συστήματος 

(καύσιμο, τύπος συστήματος, 

τερματικές μονάδες) 

Τοπική αντλία 

θερμότητα αερόψυκτη 

(4) 

Ανεμιστήρες τοίχου –

δαπέδου (9) 

Ανεμιστήρες οροφής 

(16) 

Εξυπηρετούμενοι χώροι του 

κτιρίου 

2 σε γραφεία και 2 

στην αίθουσα 

εκδηλώσεων 

Αίθουσες, χώρος 

εκτόνωσης ισογείου 

 13 αίθουσες 

διδασκαλίας, γρ. 

καθηγητών, αίθουσα 

γευμάτων 

Έτος εγκατάστασης 2010 1995/2015 1995 

Εγκατεστημένη ψυκτική ισχύς 

(kW) 

11.000 Btu/h (Cooling 

annual electricity 

consumption:184KWH/

A) 

2,5 (Excel) 

2,68 (24.000 Btu/h) 

3,2 

0,022 

0,041 
  

Επίπεδο μόνωσης του 

συστήματος διανομής 

(pipework/ductwork) 

ΔΕΝ ΥΦΙΣΤΑΤΑΙ    

Πρόγραμμα λειτουργίας 

συστήματος 

Κατά βούληση του 

χρήστη εντός του 

προγράμματος 

λειτουργίας των 

αντίστοιχων χώρων. 

Κατά βούληση του 

χρήστη εντός του 

προγράμματος 

λειτουργίας των 

αντίστοιχων χώρων. 

Κατά βούληση του 

χρήστη εντός του 

προγράμματος 

λειτουργίας των 

αντίστοιχων χώρων. 

Διατάξεις ελέγχου / 

αυτοματισμοί 

Τοπικό σύστημα 

ελέγχου λειτουργίας 

βάσει set point 

Τοπικό σύστημα 

ελέγχου λειτουργίας 

βάσει set point 

Τοπικό σύστημα 

ελέγχου λειτουργίας 

βάσει set point 

Άλλες τεχνικές λεπτομέρειες 

(προαιρετικό) 

(κατασκευαστής/ λεπτομέρειες 

προϊόντος, άλλα χαρακτηριστικά 

ενεργειακής επίδοσης, κτλ.) 

TOYOTOMI (HTN-12IV) 

EXCEL (ELM 09 RG/ 

R2(DB)) 

STREAMline (MSM1-

24HRN2) 

FAIRLINE 

Mistral 

Primo 

Beper 

 

AEC 

Majestic 

Best@ir 

Brand 

Panafan 

Ενδεικτική εικόνα ή 

φωτογραφία του 

συστήματος 
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Σύστημα αερισμού Τύπος 1 Τύπος 2 Τύπος 3 
Σύντομη περιγραφή του 

συστήματος  

φυσικός αερισμός με 

άνοιγμα παραθύρων 

Μηχανικό σύστημα 

αερισμού 
  

Τύπος μηχανικού αερισμού 

(προσαγωγή και/ή απαγωγή 

αέρα) 

     

Εξυπηρετούμενοι χώροι κτιρίου 

Όλοι οι χώροι πλην 

ανατολικού τμήματος 

υπογείου (κουζίνα, 1 

αίθουσα, αίθουσα 

δραστηριοτήτων. 

Κουζίνα παρασκευής 

γευμάτων («τυφλή 

αίθουσα) 

  

Έτος εγκατάστασης   1993   

Πρόγραμμα λειτουργίας του 

συστήματος 
 

 ΔΕΝ 

ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΑΙ 
  

Διατάξεις ελέγχου / 

αυτοματισμοί 
     

Άλλες τεχνικές λεπτομέρειες 

(προαιρετικό) 

(κατασκευαστής/ λεπτομέρειες 

προϊόντος, άλλα χαρακτηριστικά 

ενεργειακής επίδοσης, κτλ.) 

     

Ενδεικτική εικόνα ή 

φωτογραφία του 

συστήματος 
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Ζεστό νερό χρήσης Τύπος 1 Τύπος 2 Τύπος 3 

Σύντομη περιγραφή του 

συστήματος 
     

Εξυπηρετούμενοι χώροι κτιρίου  Κυλικείο     

Έτος εγκατάστασης       

Εγκατεστημένη ισχύς (kW)        

Επίπεδο μόνωσης του 

συστήματος διανομής 

(pipework) 

      

Επίπεδο μόνωσης δεξαμενής 

αποθήκευσης ζεστού νερού 
      

Πρόγραμμα λειτουργίας του 

συστήματος 
      

Διατάξεις ελέγχου / 

αυτοματισμοί 
      

Άλλες τεχνικές λεπτομέρειες 

(προαιρετικό) 

(κατασκευαστής/ λεπτομέρειες 

προϊόντος, άλλα χαρακτηριστικά 

ενεργειακής επίδοσης, κτλ.) 

      

Ενδεικτική εικόνα ή 

φωτογραφία του 

συστήματος (προαιρετικό) 

      

 

Φωτισμός Τύπος 1 Τύπος 2 Τύπος 3 Τύπος 4 

Τύπος λαμπτήρων  

Γραμμικοί 

φθορισμού 

οροφής (1 

ράβδου) 

Γραμμικοί 

φθορισμού 

οροφής (4 

ράβδων) 

Γραμμικοί 

φθορισμού 

οροφής (2 

ράβδων) 

Εξωτερικοί 

προβολείς 

αλογόνου 

(διάφοροι τύποι) 

Εξυπηρετούμενοι χώροι 

του κτιρίου 

Αίθουσες 

διδασκαλίας 

ορόφου, 

στέγαστρο, WC 

αυλής, 

διάδρομοι 

ορόφου-

υπογείου 

Διάδρομοι 

ισογείου-

ορόφου & 

αίθουσες 

(παλαιού τύπου)  

γρ. καθηγητών, 1 

αίθουσα (νέου 

τύπου) 

Αίθουσες 

υπογείου 

(παλαιού 

τύπου), γραφείο 

Δ/ντη, 

καθηγητών (νέου 

τύπου) 

Εξωτερικά σε 

όλες τις πλευρές 

Έτος εγκατάστασης 1993 1993 1993 1993 /2008 
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Αριθμός φωτιστικών 

σωμάτων 
106 44 35 10 

Αριθμός λαμπτήρων του 

κάθε φωτιστικού 

σώματος 

1 4 2 1 

Ηλεκτρική ισχύς λαμπτήρα 

(W) 
36 18 36 Απροσδιόριστο 

Πρόγραμμα λειτουργίας 

του συστήματος 

Κατά βούληση 

του χρήστη εντός 

του 

προγράμματος 

λειτουργίας των 

αντίστοιχων 

χώρων. 

Κατά βούληση 

του χρήστη εντός 

του 

προγράμματος 

λειτουργίας των 

αντίστοιχων 

χώρων. 

Κατά βούληση 

του χρήστη εντός 

του 

προγράμματος 

λειτουργίας των 

αντίστοιχων 

χώρων. 

 

Διατάξεις ελέγχου / 

αυτοματισμοί 
ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΟΥΝ 

Άλλες τεχνικές 

λεπτομέρειες (προαιρετικό) 

(κατασκευαστής/ 

λεπτομέρειες προϊόντος, 

άλλα χαρακτηριστικά 

ενεργειακής επίδοσης, κτλ.) 

    

Ενδεικτική εικόνα ή 

φωτογραφία του 

συστήματος 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7 

 

 

 

 

Φωτισμός Τύπος 5 Τύπος 6 Τύπος 7 Τύπος 8 

Τύπος λαμπτήρων  Πυρακτώσεως Σποτ  Εξοικονόμησης Προβολείς LED 

Εξυπηρετούμενοι χώροι του 

κτιρίου 
WC, αποθήκες, 

αίθουσα 

Τμήμα ένταξης 

(υπόγειο), 

Αίθουσα 

εκδηλώσεων 
Νότια αυλή 
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δραστηριοτήτων

, πλατύσκαλο 

υπογείου 

χώρος 

εκδηλώσεων 

(ισόγειο) 

Έτος εγκατάστασης 1993 2007   

Αριθμός φωτιστικών σωμάτων 27 10 6 2 

Αριθμός λαμπτήρων του κάθε 

φωτιστικού 

σώματος 

1 1 1 1 

Ηλεκτρική ισχύς λαμπτήρα 

(W) 
46 -- -- -- 

Πρόγραμμα λειτουργίας του 

συστήματος 

Κατά βούληση 

του χρήστη 

εντός του 

προγράμματος 

λειτουργίας των 

αντίστοιχων 

χώρων. 

Κατά βούληση 

του χρήστη 

εντός του 

προγράμματος 

λειτουργίας των 

αντίστοιχων 

χώρων. 

Κατά βούληση 

του χρήστη 

εντός του 

προγράμματος 

λειτουργίας των 

αντίστοιχων 

χώρων. 

 

Διατάξεις ελέγχου / 

αυτοματισμοί 
ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΟΥΝ 

Άλλες τεχνικές λεπτομέρειες 

(προαιρετικό) 

(κατασκευαστής/ λεπτομέρειες 

προϊόντος, άλλα 

χαρακτηριστικά ενεργειακής 

επίδοσης, κτλ.) 

    

Ενδεικτική εικόνα ή 

φωτογραφία του 

συστήματος 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Τεχνολογίες ΑΠΕ Τύπος 1 Τύπος 2 Τύπος 3  

Σύντομη περιγραφή 

τεχνολογιών ΑΠΕ 
Δεν υπάρχει     
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(Τύπος/ Θέση) 

Περιοχή/φορτίο του κτηρίου 

που καλύπτεται 
      

 

Έτος εγκατάστασης        

Εγκατεστημένη ισχύς (kW)        

Διατάξεις ελέγχου / 

αυτοματισμοί 
      

 

Άλλες τεχνικές λεπτομέρειες 

(προαιρετικό) 

(κατασκευαστής/ λεπτομέρειες 

προϊόντος, άλλα 

χαρακτηριστικά ενεργειακής 

επίδοσης, κτλ.) 

      

 

Ενδεικτική εικόνα ή 

φωτογραφία του 

συστήματος  

      

 

 

Το σχολείο αντιμετωπίζει πρόβλημα υψηλών θερμοκρασιών στην ανατολική πλευρά. Γι’ αυτό 

απαιτείται βελτίωση της ψύξης και της σκίασης ή μόνωσης  
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3ο ΛΥΚΕΙΟ  

 

1. Διαθέσιμα στοιχεία αρχείου 

1.1 Ιδιοκτησιακό – Νομιμοποιήσεις 

Αριθμ. Οικοδ. Άδειας ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ  

Έτος έκδοσης Οικοδομικής 

άδειας 

(432/2001 άδεια 

οικοδόμησης για τη νέα 

πτέρυγα) 

 

Έτος ανέγερσης του 

κτιρίου 

1962  

Στοιχεία τακτοποίησης 

(π.χ. αριθμός δήλωσης) 

  

Σχόλια/θέματα για 

ιδιοκτησιακό (π.χ. αν ο 

Δήμος είναι ιδιοκτήτης, 

εάν είναι ενοικιαστής, 

εκκρεμότητες 

μεταβίβασης, κτλ.) 

100% Ιδιοκτησία Δ.Η. 

1.2 Σχέδια 

Υπάρχουν αρχιτεκτονικά 

σχέδια του κτιρίου;  

Ψηφιακά όχι Μορφή διαθέσιμων σχεδίων 

Π.χ. έντυπη, ηλεκτρονική pdf, 

ηλεκτρονική cad, κτλ.  

Υπάρχουν Η/Μ Σχέδια του 

κτιρίου; 

Ψηφιακά όχι Μορφή διαθέσιμων σχεδίων 

Π.χ. έντυπη, ηλεκτρονική pdf, 

ηλεκτρονική cad, κτλ.  

Αναφέρατε άλλα 

διαθέσιμα Σχέδια του 

κτιρίου  

…………….. 

1.3 Ειδικό υλικό που σχετίζεται με την ενεργειακή απόδοση 

Έχει γίνει ενεργειακή 

επιθεώρηση; 

ΟΧΙ Εάν ναι, αναφέρατε τι αφορά 

(π.χ. συνολικά του κτιρίου, 

μόνο Η/Μ εγκαταστάσεις, 

μόνο υδραυλικές 

εγκαταστάσεις) 

Υπάρχει Πιστοποιητικό 

Ενεργειακής Απόδοσης 

ΟΧΙ Εάν ναι, αναφέρατε την 

ενεργειακή κλάση του κτιρίου 
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(ΠΕΑ); όπως προκύπτει από το ΠΕΑ 

Υπάρχει το σχετικό xml 

αρχείο εκτέλεσης της 

ενεργειακής ανάλυσης του 

κτιρίου; 

------------- ------------- 

Ενδεικτικά αποτελέσματα ΠΕΑ 

Κατάσταση Ετήσια 

κατανάλωση 

καυσίμου 

(kWh/m2) 

Ετήσια κατανάλωση 

ηλεκτρικής ενέργειας 

(kWh/m2) 

Ετήσια 

κατανάλωση 

πρωτογενούς 

ενέργειας 

(kWh/m2) 

Ενεργειακή 

κλάση 

Υφιστάμενη     

Σενάριο 1     

Σενάριο 2     

…     

Περιγραφή σεναρίου 1 

ενεργειακής αναβάθμισης 

από ΠΕΑ 

Σχόλια………….. 

Περιγραφή σεναρίου 2 

ενεργειακής αναβάθμισης 

από ΠΕΑ 

Σχόλια………….. 

… … 

Υπάρχει μελέτη Η/Μ; ΝΑΙ/ ΟΧΙ Σχόλια………….. 

Υπάρχει μελέτη 

θερμομόνωσης; 

ΝΑΙ/ ΟΧΙ Σχόλια………….. 

1.4 Περιγραφή τυχόν πρόσφατου έργου ενεργειακής αναβάθμισης  

Πότε έγινε η παρέμβαση; …………………………….. 

Μέτρα που 

εφαρμόστηκαν; 

…………………………….. 

Επιτευχθείσα μείωση 

ενεργειακής κατανάλωσης 

…………………………….. 

1.5 Στοιχεία καταναλώσεων κτιρίου 

Ετήσια πραγματική 

κατανάλωση καυσίμου (να 

12,2 kWh/m2.year Να αναφερθεί η πηγή της 

πληροφορίας (π.χ. μέτρηση, 
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δοθεί και η μονάδα 

μέτρησης π.χ. kWh ή 

KWh/m2 ή lt) 

(Πραγματικό /Τιμολόγιο) λογαριασμοί) με διευκρίνιση 

εάν η τιμή αφορά σε καύσιμο 

που καταναλώθηκε ή που 

απλώς προμηθεύτηκε 

Ετήσια πραγματική 

κατανάλωση ηλεκτρικής 

ενέργειας (να δοθεί και η 

μονάδα μέτρησης) 

9,3 kWh/m2.year 

(Πραγματικό /Τιμολόγιο) 

Να αναφερθεί η πηγή της 

πληροφορίας (π.χ. μέτρηση, 

λογαριασμοί) 

 

2. Τυπικά τεχνικά στοιχεία κτιρίου 

ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 

Όνομα κτηρίου 3ο ΛΥΚΕΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ (Παλιό κτίσμα) 

Ταχυδρομική διεύθυνση Λ. Δημοκρατίας & Αθ. Διάκου 

Τύπος/χρήση κτηρίου Β’ βαθμια Εκπαίδευση 

Έτος κατασκευής 1962 

Αριθμός ορόφων 3 (και 2 υπόγεια) 

Επιφάνεια δαπέδου (m2) 1.029 m2 (μικτή: 2.329 m2) 

Μέσος αριθμός 

εργαζομένων/ενοίκων 
555 (Μαθητές: 500, καθηγητές: 55) 

Περιγραφή προγράμματος 

λειτουργίας κτηρίου 

Σεπτέμβριο-Ιούνιο: 08:00-14:30.  

Απογευματινή χρήση: αμφιθεάτρου 1-2 φορές την εβδομάδα. 

Αίθουσα τεχνολογίας 1 φορά την εβδομάδα. 

Κλειστά: Σ-Κ, 2x15ημέρες (Χριστούγεννα, Πάσχα), Ιούλιο-Αύγουστο 

Έως δύο (2) Ενδεικτικές 

φωτογραφίες κτηρίου 

 

 
 

 

Εξωτερικοί τοίχοι Τύπος 1 Τύπος 2 Τύπος 3 
Σύντομη περιγραφή δομικού 

στοιχείου (αναφορά στην 

ύπαρξη ή όχι θερμομόνωσης) 

Δικέλυφη μπατική 

τοιχοποιία 
    

Όψεις του κτηρίου που 

συναντάται το δομικό 

στοιχείο 

     

Άλλα πρόσθετα τεχνικά 

στοιχεία (εάν υπάρχουν) 

(π.χ. θερμοφυσικές ιδιότητες 

που τυχόν βρίσκονται σε 

διαθέσιμη μελέτη ή από 

κατασκευαστή προϊόντος, 

Δεν υπάρχει 

θερμομόνωση 

κελύφους 
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οπτικές ιδιότητες, π.χ. 

ανακλαστικότητα, συντελεστής 

εκπομπής ηλιακής 

ακτινοβολίας, κτλ.) 

Ενδεικτική εικόνα ή 

φωτογραφία του δομικού 

στοιχείου 

   

Οροφή (2ου ορόφου) Τύπος 1 Τύπος 2 Τύπος 3 
Σύντομη περιγραφή δομικού 

στοιχείου (π.χ. γεωμετρία, 

υλικά κατασκευής, ύπαρξη ή 

όχι θερμομόνωσης) 

Οριζόντια οροφή  

  

Άλλα πρόσθετα τεχνικά 

στοιχεία (εάν υπάρχουν) 

(π.χ. θερμοφυσικές ιδιότητες 

που τυχόν βρίσκονται σε 

διαθέσιμη μελέτη ή από 

κατασκευαστή προϊόντος, 

οπτικές ιδιότητες, π.χ. 

ανακλαστικότητα, συντελεστής 

εκπομπής ηλιακής 

ακτινοβολίας, κτλ.) 

Τσιμεντοειδής. 

Ανεπαρκής μόνωση 

    

Ενδεικτική εικόνα ή 

φωτογραφία του δομικού 

στοιχείου (προαιρετική) 

 

 

 

    

Δάπεδα Τύπος 1 Τύπος 2 Τύπος 3 
Σύντομη περιγραφή δομικού 

στοιχείου (π.χ. υλικό 

δαπέδου) 

Δάπεδο με μωσαϊκό   

Θέσεις του κτηρίου που 

συναντάται το δομικό 

στοιχείο 

 

Όλα τα δάπεδα του 

κτιρίου 

 

 

  

Άλλα πρόσθετα τεχνικά 

στοιχεία (εάν υπάρχουν) 

(π.χ. θερμοφυσικές ιδιότητες 

που τυχόν βρίσκονται σε 

διαθέσιμη μελέτη ή από 

κατασκευαστή προϊόντος, 

οπτικές ιδιότητες, π.χ. 

ανακλαστικότητα, συντελεστής 

εκπομπής ηλιακής 

ακτινοβολίας, κτλ.) 
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Ενδεικτική εικόνα ή 

φωτογραφία του δομικού 

στοιχείου (προαιρετική) 

 

 
 

  

 

Ανοίγματα 

(Υαλοπίνακας/ 

πλαίσιο) 

Τύπος 1 Τύπος 2 Τύπος 3 Τύπος 4 

Σύντομη περιγραφή 

δομικού στοιχείου (υλικό 

πλαισίου, αριθμός 

υαλοστασίων) 

60% πλαίσια 

αλουμινίου 

(2000). 

ΥΑΛΟΠΙΝΑΚΕΣ:  

50% διπλοί.  

10% μονοί 

τρίπλεξ. 

20% παλιά 

μεταλλικά 

πλαίσια.  

20% μονοί 

(παλιοί) 

20% παλιά ξύλινα 

πλαίσια. 

20% μονοί 

(παλιοί) 

Μεταλλικές 

πόρτες 

Όψεις του κτηρίου που 

συναντάται το δομικό 

στοιχείο 

Ανατολική όψη 

ορόφων 
Ισόγειο Υπόγειο 

Ισόγειο 

(γυμναστήριο, 

αίθουσα αυλής) 

Άλλα πρόσθετα τεχνικά 

στοιχεία (εάν υπάρχουν) 
    

 

Ενδεικτικές φωτογραφίες 

του δομικού στοιχείου 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Η/Μ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΤΗΡΙΟΥ 

Κύρια Η/Μ συστήματα κτηρίου 

Σύστημα θέρμανσης Τύπος 1 Τύπος 2 Τύπος 3 
Σύντομη περιγραφή του 

συστήματος (καύσιμο, τύπος 

συστήματος, τερματικές 

μονάδες) 

Λέβητας πετρελαίου 

με τερματικές 

μονάδες απλά 

σώματα καλοριφέρ. 

Τοπική Αντλία 

θερμότητας 

Αερόψυκτη 

  

Εξυπηρετούμενοι χώροι 

κτιρίου 
Όλοι οι χώροι 

Γραφείο (3), 

αίθουσες (Χ), 

γυμναστήριο (3)  
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Έτος εγκατάστασης 1992    

Εγκατεστημένη θερμική ισχύς 

(kW)  
350    

Επίπεδο μόνωσης του 

συστήματος παραγωγής 

θερμότητας 

 ΔΕΝ ΥΦΙΣΤΑΤΑΙ   

Επίπεδο μόνωσης του 

συστήματος διανομής 

(pipework/ductwork) 

Μερική μόνωση 

ΣΥΝΗΘΩΣ ΔΕΝ 

ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΝΤ

ΑΙ 

  

Πρόγραμμα λειτουργίας του 

συστήματος 

Νοέμβριος-Μάρτιος: 

08:00-10:30 

Τοπικό σύστημα 

ελέγχου 

λειτουργίας βάσει 

set point 

  

Διατάξεις ελέγχου / 

αυτοματισμοί 

Κεντρικό σύστημα 

χρονοπρογραμματισ

μού, χωρίς σύστημα 

ελέγχου στους 

χώρους βάσει set-

point 

Τοπικό σύστημα 

ελέγχου 

λειτουργίας βάσει 

set point 

  

Άλλες τεχνικές λεπτομέρειες 

(προαιρετικό) 

(π.χ. κατασκευαστής/ 

λεπτομέρειες προϊόντος, άλλα 

χαρακτηριστικά ενεργειακής 

επίδοσης, κτλ.) 

 Soulis     

Ενδεικτικές φωτογραφίες του 

συστήματος  

 

 
 

 
 

  

 

Σύστημα ψύξης Τύπος 1 Τύπος 2 Τύπος 3 
Σύντομη περιγραφή του 

συστήματος 

(καύσιμο, τύπος συστήματος, 

τερματικές μονάδες) 

Τοπική Αντλία 

θερμότητας 

Αερόψυκτη 

Ανεμιστήρας 

οροφής 
  

Εξυπηρετούμενοι χώροι του 

κτιρίου 

Γραφείο (3), 

αίθουσες (Χ), 

γυμναστήριο (3)  

1 σε γραφείο   

Έτος εγκατάστασης  
 

  

Εγκατεστημένη ψυκτική ισχύς 

(kW) 
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Επίπεδο μόνωσης του 

συστήματος διανομής 

(pipework/ductwork) 

ΔΕΝ ΥΦΙΣΤΑΤΑΙ    

Πρόγραμμα λειτουργίας 

συστήματος 

Μάιος-Ιούνιος: 

10:00-14:00 
   

Διατάξεις ελέγχου / 

αυτοματισμοί 

Τοπικό σύστημα 

ελέγχου λειτουργίας 

βάσει set point 

Τοπικό σύστημα 

ελέγχου 

λειτουργίας βάσει 

set point 

  

Άλλες τεχνικές λεπτομέρειες 

(προαιρετικό) 

(κατασκευαστής/ λεπτομέρειες 

προϊόντος, άλλα χαρακτηριστικά 

ενεργειακής επίδοσης, κτλ.) 

     

Ενδεικτική εικόνα ή 

φωτογραφία του 

συστήματος 

    

Σύστημα αερισμού Τύπος 1 Τύπος 2 Τύπος 3 

Σύντομη περιγραφή του 

συστήματος  

Φυσικός αερισμός με 

άνοιγμα παραθύρων 
    

ΤΥΠΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΑΕΡΙΣΜΟΥ 

(ΠΡΟΣΑΓΩΓΗ ΚΑΙ/Η ΑΠΑΓΩΓΗ 

ΑΕΡΑ) 

     

Εξυπηρετούμενοι χώροι κτιρίου      

Έτος εγκατάστασης      

Πρόγραμμα λειτουργίας του 

συστήματος 
     

Διατάξεις ελέγχου / 

αυτοματισμοί 
     

Άλλες τεχνικές λεπτομέρειες 

(προαιρετικό) 

(κατασκευαστής/ λεπτομέρειες 

προϊόντος, άλλα χαρακτηριστικά 

ενεργειακής επίδοσης, κτλ.) 

     

Ενδεικτική εικόνα ή 

φωτογραφία του 

συστήματος 

     

Ζεστό νερό χρήσης Τύπος 1 Τύπος 2 Τύπος 3 

Σύντομη περιγραφή του 

συστήματος 
ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ     

Εξυπηρετούμενοι χώροι κτιρίου       

Έτος εγκατάστασης       
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Εγκατεστημένη ισχύς (kW)        

Επίπεδο μόνωσης του 

συστήματος διανομής 

(pipework) 

      

Επίπεδο μόνωσης δεξαμενής 

αποθήκευσης ζεστού νερού 
      

Πρόγραμμα λειτουργίας του 

συστήματος 
      

Διατάξεις ελέγχου / 

αυτοματισμοί 
      

Άλλες τεχνικές λεπτομέρειες 

(προαιρετικό) 

(κατασκευαστής/ λεπτομέρειες 

προϊόντος, άλλα χαρακτηριστικά 

ενεργειακής επίδοσης, κτλ.) 

      

Ενδεικτική εικόνα ή 

φωτογραφία του 

συστήματος (προαιρετικό) 

      

 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Η/Μ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΤΗΡΙΟΥ 

Κύρια Η/Μ συστήματα κτηρίου 

Φωτισμός I Τύπος 1 Τύπος 2 Τύπος 3 

Τύπος λαμπτήρων  

Γραμμικοί 

φθορισμού οροφής 

(παλαιού & νέου 

τύπου) 

Πυρακτώσεως Εξοικονόμησης 

Εξυπηρετούμενοι χώροι του 

κτιρίου 

Γραφεία καθηγητών, 

αίθουσες 

διδασκαλίας 

ορόφων, 

γυμναστήριο, 

αίθουσα ισογείου, 

εργαστήρια 

υπογείου, αίθουσα 

video υπογείου / 

Γραφείο λυκειάρχη, 

υπ/ντων 

Αίθουσα τελετών, 

διάδρομος ισογείου, 

υπόστεγο, 

διάδρομοι ορόφων, 

διάδρομοι υπογείου, 

μπαλκόνι α’ ορόφου 

Χώρος εκτόνωσης, 

διάδρομοι/WC 

υπογείου, 

διάδρομος α’ 

ορόφου/β’ ορόφου, 

αποθήκες 

Έτος εγκατάστασης ~2000 / 2010-11 1962 2000+ 

Αριθμός φωτιστικών 

σωμάτων 

141 (παλιά) / 20 

(νέα) / 

4 (μονά) 

49 18 

Αριθμός λαμπτήρων του 

κάθε φωτιστικού 

σώματος 

2 / 1 1 1 

Ηλεκτρική ισχύς λαμπτήρα 36 75 20 
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(W) 

Πρόγραμμα λειτουργίας του 

συστήματος 
   

Διατάξεις ελέγχου / 

αυτοματισμοί 
   

Άλλες τεχνικές λεπτομέρειες 

(προαιρετικό) 

(κατασκευαστής/ 

λεπτομέρειες προϊόντος, 

άλλα χαρακτηριστικά 

ενεργειακής επίδοσης, κτλ.) 

   

Ενδεικτική εικόνα ή 

φωτογραφία του 

συστήματος 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

Φωτισμός II Τύπος 4 Τύπος 5 Τύπος 6 

Τύπος λαμπτήρων  
Προβολείς αλογόνου 

(εσωτ. χώρου) 

Προβολείς έγχρωμοι 

(εσωτ. χώρου) 

Προβολείς 

εξωτερικοί 

Εξυπηρετούμενοι χώροι του 

κτιρίου 
Αίθουσα τελετών Αίθουσα τελετών  

Έτος εγκατάστασης    

Αριθμός φωτιστικών 

σωμάτων 
5 3 2 

Αριθμός λαμπτήρων του 

κάθε φωτιστικού 

σώματος 

1 1 1 

Ηλεκτρική ισχύς λαμπτήρα 

(W) 
   

Πρόγραμμα λειτουργίας του 

συστήματος 
   

Διατάξεις ελέγχου / 

αυτοματισμοί 
   

Άλλες τεχνικές λεπτομέρειες 

(προαιρετικό) 

(κατασκευαστής/ 

λεπτομέρειες προϊόντος, 

άλλα χαρακτηριστικά 

ενεργειακής επίδοσης, κτλ.) 
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Ενδεικτική εικόνα ή 

φωτογραφία του 

συστήματος 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Τεχνολογίες ΑΠΕ Τύπος 1 Τύπος 2 Τύπος 3 
Σύντομη περιγραφή 

τεχνολογιών ΑΠΕ 

(Τύπος/ Θέση) 

ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ     

Περιοχή/φορτίο του κτηρίου 

που καλύπτεται 
      

Έτος εγκατάστασης       

Εγκατεστημένη ισχύς (kW)       

Διατάξεις ελέγχου / 

αυτοματισμοί 
      

Άλλες τεχνικές λεπτομέρειες 

(προαιρετικό) 

(κατασκευαστής/ λεπτομέρειες 

προϊόντος, άλλα 

χαρακτηριστικά ενεργειακής 

επίδοσης, κτλ.) 

      

Ενδεικτική εικόνα ή 

φωτογραφία του 

συστήματος  
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6Ο ΕΠΑΛ 

 

1. Διαθέσιμα στοιχεία αρχείου 

1.1 Ιδιοκτησιακό – Νομιμοποιήσεις 

Αριθμ. Οικοδ. Άδειας Δεν υπάρχει. 
Όπως προκύπτει από την δήλωση 

ένταξης Ν.4178/2013 

Έτος έκδοσης Οικοδομικής 
άδειας 

---------  

Έτος ανέγερσης του κτιρίου 

1998 (β’ φάση της 
ανέγερσης του 

συγκροτήματος) 

Όπως προκύπτει από την δήλωση 

ένταξης Ν.4178/2013 

Στοιχεία τακτοποίησης (π.χ. 

αριθμός δήλωσης) 
3175331 

Αρχική υποβολή: 21.12.2015 

Τελευταία ενημέρωση: 21.03.2016 

Σχόλια/θέματα για 

ιδιοκτησιακό (π.χ. αν ο 

Δήμος είναι ιδιοκτήτης, εάν 

είναι ενοικιαστής, 
εκκρεμότητες μεταβίβασης, 
κτλ.) 

Ιδιοκτήτης: 100% ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 

1.2 Σχέδια 

Υπάρχουν αρχιτεκτονικά 

σχέδια του κτιρίου;  
ΟΧΙ  Προς το παρών 

Υπάρχουν Η/Μ Σχέδια του 

κτιρίου; 

ΝΑΙ μερικώς (θέρμανση, 

αερισμός, ύδρευση, 

πυρασφάλεια επιμέρους 
ορόφων) 

Έντυπη μορφή στο αρχείο 

της Τεχνικής Υπηρεσίας.  

Αντίγραφα σε μορφή .pdf 

Αναφέρατε άλλα διαθέσιμα 

Σχέδια του κτιρίου  
 

1.3 Ειδικό υλικό που σχετίζεται με την ενεργειακή απόδοση 

Έχει γίνει ενεργειακή 

επιθεώρηση; 
ΟΧΙ 

Εάν ναι, αναφέρατε τι αφορά 

(π.χ. συνολικά του κτιρίου, μόνο 

Η/Μ εγκαταστάσεις, μόνο 

υδραυλικές εγκαταστάσεις) 

Υπάρχει Πιστοποιητικό 

Ενεργειακής Απόδοσης 
(ΠΕΑ); 

ΟΧΙ 
Εάν ναι, αναφέρατε την 

ενεργειακή κλάση του κτιρίου 

όπως προκύπτει από το ΠΕΑ 

Υπάρχει το σχετικό xml 

αρχείο εκτέλεσης της 
ενεργειακής ανάλυσης του 

κτιρίου; 

------ Σχόλια………….. 

Ενδεικτικά αποτελέσματα ΠΕΑ 

Κατάσταση 

Ετήσια 

κατανάλωση 

καυσίμου 

(kWh/m2) 

Ετήσια κατανάλωση 

ηλεκτρικής ενέργειας 

(kWh/m2) 

Ετήσια 

κατανάλωση 

πρωτογενούς 

ενέργειας 

Ενεργειακή 

κλάση 
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(kWh/m2) 

Υφιστάμενη     

Σενάριο 1     

Σενάριο 2     

…     

Περιγραφή σεναρίου 1 

ενεργειακής αναβάθμισης 
από ΠΕΑ 

Σχόλια………….. 

Περιγραφή σεναρίου 2 

ενεργειακής αναβάθμισης 
από ΠΕΑ 

Σχόλια………….. 

… … 

Υπάρχει μελέτη Η/Μ; ΝΑΙ/ ΟΧΙ Σχόλια………….. 

Υπάρχει μελέτη 

θερμομόνωσης; 
ΝΑΙ/ ΟΧΙ Σχόλια………….. 

1.4 Περιγραφή τυχόν πρόσφατου έργου ενεργειακής αναβάθμισης  

Πότε έγινε η παρέμβαση;  

Μέτρα που εφαρμόστηκαν; …………………………….. 

Επιτευχθείσα μείωση 

ενεργειακής κατανάλωσης 
…………………………….. 

1.5 Στοιχεία καταναλώσεων κτιρίου 

Ετήσια πραγματική 

κατανάλωση καυσίμου (να 

δοθεί και η μονάδα μέτρησης 
π.χ. kWh ή KWh/m2 ή lt) 

8,6 KWh/m2 (Πραγματικό 

/Τιμολόγιο) 

Να αναφερθεί η πηγή της 

πληροφορίας (π.χ. μέτρηση, 

λογαριασμοί) με διευκρίνιση εάν 

η τιμή αφορά σε καύσιμο που 

καταναλώθηκε ή που απλώς 

προμηθεύτηκε 

Ετήσια πραγματική 

κατανάλωση ηλεκτρικής 
ενέργειας (να δοθεί και η 

μονάδα μέτρησης) 

30,5 KWh/m2 

(Πραγματικό /Τιμολόγιο) 

Να αναφερθεί η πηγή της 

πληροφορίας (π.χ. μέτρηση, 

λογαριασμοί) 

 

2. Τυπικά τεχνικά στοιχεία κτιρίου 

ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 

Όνομα κτηρίου 6ο ΕΠΑΛ 

Ταχυδρομική διεύθυνση Πιτσουλάκη 24 (Ο.Τ. 60Γ) 

Τύπος/χρήση κτηρίου Κτίριο Β’ βάθμιας Εκπαίδευσης (Κτίρια I, II, IIIa, IIIb) 

Έτος κατασκευής 1998 

Αριθμός ορόφων 3 (με το ισόγειο, υπάρχουν και υπόγειοι χώροι) 

Επιφάνεια δαπέδου (m2) 

990m2 / 2.374m2 

(Υπόγειο: 396,68 

Ισόγειο: 396,68 + 223,81+ 88,64 + 91,15 + 29,18        
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Α’ όροφος: 223,81 + 88,64 + 91,15  

Β’ όροφος: 223,81 + 88,64 + 91,15/ 

Κλιμακοστάσιο-μεταλλική κατασκευή: 500m2) 

Μέσος αριθμός 

εργαζομένων/ενοίκων 
440 (Μαθητές: 400, διδάσκοντες: 40) 

Περιγραφή προγράμματος 

λειτουργίας κτηρίου 

Σεπτέμβριο-Ιούνιο: 08:00–14:00, όλο το κτίριο, 

17:00–21:00, 4 αίθουσες – κοινωνικό φροντιστήριο. 

Κλειστά: Ιούλιο-Αύγουστο, Σ-Κ, 2x15μέρες Χριστούγεννα-Πάσχα 

Έως δύο (2) Ενδεικτικές 

φωτογραφίες κτηρίου 

 

1. Όψη κτιρίου ΙΙΙβ & 

περίκλειστου χώρου-

αυλής (προς βορρά) 

 

 

 

 

 

2. Όψη εξωτερικής πλευράς 

κτιρίων ΙΙ / ΙΙΙα και αυλής 

(νότια) 

 

 

 

 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΚΤΗΡΙΑΚΟΥ ΚΕΛΥΦΟΥΣ 

Κύρια δομικά στοιχεία 

Εξωτερικοί τοίχοι Τύπος 1 Τύπος 2 Τύπος 3 

Σύντομη περιγραφή δομικού 

στοιχείου (αναφορά στην 

ύπαρξη ή όχι 

θερμομόνωσης) 

Φέρων οργανισμός από 

οπλισμένο σκυρόδεμα. 

Δικέλυφη μπατική 

τοιχοποιία. Μόνωση από 

άσπρο φελιζόλ 

(διογκωμένη 

πολυστερίνη?) 

    

Όψεις του κτηρίου που 

συναντάται το δομικό 

στοιχείο 

Σε όλες τις όψεις     

Άλλα πρόσθετα τεχνικά 

στοιχεία (εάν υπάρχουν) 

(π.χ. θερμοφυσικές ιδιότητες 
που τυχόν βρίσκονται σε 
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διαθέσιμη μελέτη ή από 

κατασκευαστή προϊόντος, 
οπτικές ιδιότητες, π.χ. 

ανακλαστικότητα, 

συντελεστής 
εκπομπής ηλιακής 
ακτινοβολίας, κτλ.) 

Ενδεικτική εικόνα ή 

φωτογραφία του δομικού 

στοιχείου (προαιρετική) 

 

 

 

  

 

Οροφή Τύπος 1 Τύπος 2 Τύπος 3 

Σύντομη περιγραφή 

δομικού στοιχείου (π.χ. 

γεωμετρία, υλικά 

κατασκευής, ύπαρξη ή όχι 
θερμομόνωσης) 

Οριζόντια οροφή από 80% 

γαρμπίλι και 20% τεχνητές  
πλάκες. 

    

Άλλα πρόσθετα τεχνικά 

στοιχεία (εάν υπάρχουν) 

(π.χ. θερμοφυσικές 
ιδιότητες που τυχόν 

βρίσκονται σε διαθέσιμη 

μελέτη ή από 

κατασκευαστή προϊόντος, 
οπτικές ιδιότητες, π.χ. 

ανακλαστικότητα, 

συντελεστής 
εκπομπής ηλιακής 
ακτινοβολίας, κτλ.) 

     

Ενδεικτική εικόνα ή 

φωτογραφία του δομικού 

στοιχείου (προαιρετική) 

 

Δάπεδο νότιας αυλής – 

οροφή κτιρίου 

1/αμφιθεάτρου 

 

 

 

  

 

 

  

 

 

Δάπεδα Τύπος 1 Τύπος 2 Τύπος 3 

Σύντομη περιγραφή 

δομικού στοιχείου (π.χ. 

υλικό δαπέδου) 

Μάρμαρο Κεραμικό πλακάκι Επικάλυψη της πλάκας με 

χρωματιστή πατητή 

τσιμεντοκονία 
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Θέσεις του κτηρίου που 

συναντάται το δομικό 

στοιχείο 

Ισόγειο, διάδρομοι 
εσωτερικές σκάλες 
κτιρίου II. Υπόγειο 

κτιρίου I (αμφιθέατρο, 

κ.λπ.) 

WC  

(κτιρίου ΙΙ/υπογείου 

κυλικείου) 

Αίθουσες διδασκαλίας 
(κτίριο IIIa, IIIb) 

Άλλα πρόσθετα τεχνικά 

στοιχεία (εάν υπάρχουν) 

(π.χ. θερμοφυσικές 
ιδιότητες που τυχόν 

βρίσκονται σε διαθέσιμη 

μελέτη ή από 

κατασκευαστή προϊόντος, 
οπτικές ιδιότητες, π.χ. 

ανακλαστικότητα, 

συντελεστής 
εκπομπής ηλιακής 
ακτινοβολίας, κτλ.) 

    

Ενδεικτική εικόνα ή 

φωτογραφία του δομικού 

στοιχείου (προαιρετική) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ανοίγματα 

(Υαλοπίνακας/ 

πλαίσιο) 

Τύπος 1 Τύπος 2 Τύπος 3 

Σύντομη περιγραφή 

δομικού στοιχείου 
(υλικό πλαισίου, 

αριθμός υαλοστασίων) 

65% Συνθετικά πλαίσια 

PVC Διπλοί υαλοπίνακες 
(2013-14).  

35%μεταλλικά-πόρτες  

Όψεις του κτηρίου που 

συναντάται το δομικό 

στοιχείο 

Όλες οι χώροι (γραφεία, 

αίθουσες, κλιμακοστάσια, 

WC, κ.λπ.) 

Όλες οι εξωτερικές 
πόρτες των αιθουσών 

διδασκαλίας προς την 

αυλή ή το 

κλιμακοστάσιο-
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μεταλλική κατασκευή 

Άλλα πρόσθετα τεχνικά 

στοιχεία (εάν 

υπάρχουν) 

    

Ενδεικτική εικόνα ή 

φωτογραφία του 

δομικού στοιχείου 
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ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Η/Μ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΤΗΡΙΟΥ 

Κύρια Η/Μ συστήματα κτηρίου 

Σύστημα 

θέρμανσης 
Τύπος 1 Τύπος 2 Τύπος 3 Τύπος 4 

Σύντομη περιγραφή 

του συστήματος 

(καύσιμο, τύπος 

συστήματος, 

τερματικές μονάδες) 

Λέβητας 

πετρελαίου/αερίου με 

σωληνώσεις διανομής 

και απλά σώματα 

(καλοριφέρ).  

Fan coil (Heat 

pump model of 

Air-conditioner / 

Unitary Air-

Conditioning Unit) 

(τεμ. 4) 

Επιδαπέδιο 

σύστημα 

κλιματισμού (τεμ. 

1) 

Τοπική αντλία 

θερμότητας, 

αερόψυκτη (τεμ. 

4) 

Εξυπηρετούμενοι 

χώροι κτιρίου 

Όλες οι αίθουσες και τα 

γραφεία (όχι το 

περίκλειστο τμήμα του 

κλιμακοστάσιου) 

Αμφιθέατρο στο 

υπόγειο Κτιρίου Ι 

Γραφείο 

καθηγητών 

Γραφείο Δ/ντη 

Γραφείο 

Υπ/ντων 

Αίθουσα Η/Υ 

Έτος εγκατάστασης 1998 2017   1998 

Εγκατεστημένη 

θερμική ισχύς (kW)  
2 x 75 

2 x 5,13 (17.500 

Btu/h) 

2x 5,23 (17.845 

Btu/h) 

4,63(+2,1) – 

6,02(+2,1) 

 

[54.500 (+7.100) 

Btu/h] 

13.000Btu/h (x1) 

4,0 (x 1) 

Επίπεδο μόνωσης του 

συστήματος 

παραγωγής 

θερμότητας 

Φθαρμένη μόνωση  ΔΕΝ ΥΦΙΣΤΑΤΑΙ  ΔΕΝ ΥΦΙΣΤΑΤΑΙ ΔΕΝ ΥΦΙΣΤΑΤΑΙ 

Επίπεδο μόνωσης του 

συστήματος διανομής 

(pipework/ductwork) 

Μερικώς μονωμένο 

(μόνο στο υπόγειο)  
Επαρκής μόνωση ΔΕΝ ΥΦΙΣΤΑΤΑΙ ΔΕΝ ΥΦΙΣΤΑΤΑΙ 
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Πρόγραμμα 

λειτουργίας του 

συστήματος 

Νοέμβριος-

Μάρτιος:08:00-12:00 
Σπάνια λειτουργία 

Κατά βούληση του 

χρήστη εντός του 

προγράμματος 

λειτουργίας των 

αντίστοιχων 

χώρων. 

Κατά βούληση 

του χρήστη 

εντός του 

προγράμματος 

λειτουργίας των 

αντίστοιχων 

χώρων. 

Διατάξεις ελέγχου / 

αυτοματισμοί 

Κεντρικό σύστημα 

χρονοπρογραμματισμού, 

χωρίς σύστημα ελέγχου 

στους χώρους βάσει set-

point 

Τοπικό σύστημα 

ελέγχου 

λειτουργίας βάσει 

set point 

Τοπικό σύστημα 

ελέγχου 

λειτουργίας βάσει 

set point 

Τοπικό σύστημα 

ελέγχου 

λειτουργίας 

βάσει set point 

Άλλες τεχνικές 

λεπτομέρειες 

(προαιρετικό) 

(π.χ. κατασκευαστής/ 

λεπτομέρειες 

προϊόντος, άλλα 

χαρακτηριστικά 

ενεργειακής επίδοσης, 

κτλ.) 

Όλα σε μέτρια 

κατάσταση. 

RIELLO RS50 

K1: Rend1: 88,6% 

K2: Rend2: 89,8% 

COOLSTAR  

[Outdoor Unit 

Type: AL-

H48A5/R1 (T)] 

 

OLEFINI  

[OLE 45-45CS] 

Matushima 

[IZ-PRO-50] 

KOZY 

(VC12000HP) 

SHARP (AY-

A12CR) 

Ενδεικτική εικόνα ή 

φωτογραφία του 

συστήματος  
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Σύστημα ψύξης Τύπος 1 Τύπος 2 Τύπος 3 
Σύντομη περιγραφή του 

συστήματος 

(καύσιμο, τύπος 
συστήματος, τερματικές 
μονάδες) 

Τοπική αντλία 

θερμότητας, 
αερόψυκτη (τεμ. 4) 

4 faincoiler  

(Heat pump model of 

Air-conditioner / 

Unitary Air-

Conditioning Unit)) 

Επιδαπέδιο σύστημα 

κλιματισμού (τεμ. 1) 

Εξυπηρετούμενοι χώροι 

του κτιρίου 

Γραφείο Δ/ντη 

Γραφείο Υπ/ντων, 

Η/Υ (2 τεμ.) 

Αμφιθέατρο στο 

υπόγειο κτιρίου Ι 
Γραφείο καθηγητών 

Έτος εγκατάστασης 1995 2017   

Εγκατεστημένη ψυκτική 

ισχύς (kW) 

12.000Btu/h (x1) 

 

3,5 (x 1) 

2 x 4,17 

2x 5,23 

4,63 – 6,02 

(50.000Btu/h) 

Επίπεδο μόνωσης του 

συστήματος διανομής 

(pipework/ductwork) 

ΔΕΝ ΥΦΙΣΤΑΤΑΙ ΔΕΝ ΥΦΙΣΤΑΤΑΙ  ΔΕΝ ΥΦΙΣΤΑΤΑΙ 

Πρόγραμμα λειτουργίας 

συστήματος 

Απρίλιος-Ιούνιος: 
09:00-13:00 

Σπάνια λειτουργία 
 Απρίλιος-Ιούνιος: 
09:00-13:00 

Διατάξεις ελέγχου / 

αυτοματισμοί 

Τοπικό σύστημα 

ελέγχου λειτουργίας 
βάσει set point 

Τοπικό σύστημα 

ελέγχου λειτουργίας 
βάσει set point 

 Τοπικό σύστημα 

ελέγχου λειτουργίας 
βάσει set point 

Άλλες τεχνικές 

λεπτομέρειες 

(προαιρετικό) 

(κατασκευαστής/ 
λεπτομέρειες προϊόντος, 
άλλα χαρακτηριστικά 

ενεργειακής επίδοσης, 
κτλ.) 

KOZY (VC12000HP) 

 

SHARP (AY-A12CR) 

COOLSTAR  

[Outdoor Unit Type: 

AL-H48A5/R1 (T)] 

 

OLEFINI  

[OLE 45-45CS] 

Matushima 

[IZ-PRO-50] 

Ενδεικτική εικόνα ή 

φωτογραφία του 

συστήματος 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

  
 

 

Σύστημα αερισμού Τύπος 1 Τύπος 2 Τύπος 3 
Σύντομη περιγραφή του 

συστήματος  

Φυσικός αερισμός με 
άνοιγμα παραθύρων 

Εξαεριστήρας τζαμιού-

τοίχου 
  



ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ 82/186

Τύπος μηχανικού αερισμού 
(προσαγωγή και/ή απαγωγή 

αέρα) 

Φυσικός αερισμός 
/κυκλοφορία αέρα 

    

Εξυπηρετούμενοι χώροι 

κτιρίου 

Όλοι οι χώροι πλην 

κλιμακοστασίου 

Από 1 αίθουσα 

ισογείου στα κτίρια IIIα 

& IIIβ  

  

Έτος εγκατάστασης      

Πρόγραμμα λειτουργίας του 

συστήματος 

Κατά βούληση του 

χρήστη εντός του 

προγράμματος 
λειτουργίας των 

αντίστοιχων χώρων. 

Κατά βούληση του 

χρήστη εντός του 

προγράμματος 
λειτουργίας των 

αντίστοιχων χώρων. 

  

Διατάξεις ελέγχου / 

αυτοματισμοί 
Χειροκίνητα  Χειροκίνητα   

Άλλες τεχνικές λεπτομέρειες 

(προαιρετικό) 

(κατασκευαστής/ 
λεπτομέρειες προϊόντος, άλλα 

χαρακτηριστικά ενεργειακής 
επίδοσης, κτλ.) 

Μη Διαθέσιμο 
 Εκτίμηση ισχύος: 
~36W 

  

Ενδεικτική εικόνα ή 

φωτογραφία του 

συστήματος 

Μη Διαθέσιμο 

 

  
 

 
 

  

 

Ζεστό νερό χρήσης Τύπος 1 Τύπος 2 Τύπος 3 

Σύντομη περιγραφή του 

συστήματος 
     

Εξυπηρετούμενοι χώροι 

κτιρίου 
      

Έτος εγκατάστασης       

Εγκατεστημένη ισχύς (kW)        

Επίπεδο μόνωσης του 

συστήματος διανομής 

(pipework) 

      

Επίπεδο μόνωσης δεξαμενής 

αποθήκευσης ζεστού νερού 
      

Πρόγραμμα λειτουργίας του 

συστήματος 
      

Διατάξεις ελέγχου / 

αυτοματισμοί 
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Άλλες τεχνικές λεπτομέρειες 

(προαιρετικό) 

(κατασκευαστής/ λεπτομέρειες 
προϊόντος, άλλα 

χαρακτηριστικά ενεργειακής 
επίδοσης, κτλ.) 

      

Ενδεικτική εικόνα ή 

φωτογραφία του 

συστήματος (προαιρετικό) 

      

 

Φωτισμός Τύπος 1 Τύπος 2 Τύπος 3 Τύπος 4 

Τύπος λαμπτήρων  

Γραμμικοί 
φθορισμού 

οροφής 
(1 ράβδου) 

Γραμμικοί 
φθορισμού 

οροφής 
(2 ράβδων) 

Φθορισμού 

οροφής  
(4 ράβδων ) 

Πυρακτώσεως  
 

Εξυπηρετούμενοι 

χώροι του κτιρίου 

Κτίριο II: 

Αίθουσες 
διδασκαλίας 
(πλην α’ ορόφου 

& 2 στο ισόγειο). 

Κτίρια IIIα, IIIβ 

Κτίριο ΙΙ: 
Γραφείο Δ/ντη,  

2 αίθ. ισογείου  

Κτίριο I: 

Διάδρομος 
υπόγειου 

Κτίριο II: 

Διάδρομοι 
ισογείου-ορόφων. 

Κτίριο I: 

Διάδρομος 
υπόγειου. 

Κτίριο II (με 
ψευδοροφή): 

Γραφείο 

καθηγητών, 

αίθουσες 7-10 (α’ 

ορόφου) 

WC, εξωτερικοί 
χώροι- 
Κλιμακοστάσιο-

μεταλλική 

κατασκευή 

(«χελώνες») 

Έτος εγκατάστασης 1998 1998 1998 1998 

Αριθμός φωτιστικών 

σωμάτων 
168 21 56 

Απροσδιόριστος 
(όσες δεν έχουν 

αντικατασταθεί 
με οικονομίας) 

/97 

Αριθμός λαμπτήρων 

του κάθε φωτιστικού 

σώματος 

1 2 4 1 

Ηλεκτρική ισχύς 

λαμπτήρα (W) 
36 36 18 42-75 

Πρόγραμμα 

λειτουργίας του 

συστήματος 

Κατά βούληση 

του χρήστη εντός 
του 

προγράμματος 
λειτουργίας των 

αντίστοιχων 

χώρων. 

Κατά βούληση 

του χρήστη εντός 
του 

προγράμματος 
λειτουργίας των 

αντίστοιχων 

χώρων. 

Κατά βούληση 

του χρήστη εντός 
του 

προγράμματος 
λειτουργίας των 

αντίστοιχων 

χώρων. 

Κατά βούληση 

του χρήστη εντός 
του 

προγράμματος 
λειτουργίας των 

αντίστοιχων 

χώρων. 

Διατάξεις ελέγχου / 

αυτοματισμοί 
Χειροκίνητα Χειροκίνητα Χειροκίνητα Χειροκίνητα 
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Άλλες τεχνικές 

λεπτομέρειες 

(προαιρετικό) 

(κατασκευαστής/ 
λεπτομέρειες προϊόντος, 
άλλα χαρακτηριστικά 

ενεργειακής επίδοσης, 
κτλ.) 

OSRAM 

L36W/765 Cool 

Daylight 

  

- ORION (Τ8 18W 

DAYLIGHT) 

- OSRAM 

(L18W/865 

LUMILUX Cool 

Daylight) 

 

Ενδεικτική εικόνα ή 

φωτογραφία του 

συστήματος 

 

 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

Φωτισμός (II) Τύπος 5 Τύπος 6 Τύπος 7 Τύπος 8 

Τύπος λαμπτήρων  

Εξωτερικοί 
προβολείς 
αλογόνου 

Εσωτερικοί 
Προβολείς LED 

Φωτιστικά 

υδρογόνου 
Οικονομίας 

Εξυπηρετούμενοι χώροι 

του κτιρίου 
Εσωτερική αυλή Αμφιθέατρο 

Εξωτερικοί 
χώροι –

περιμετρικά στην 

ταράτσα 

Εξωτερικοί 
χώροι (χελώνες), 
κλιμακοστάσιο 

Έτος εγκατάστασης 1998 2017 1998 Απροσδιόριστο 

Αριθμός φωτιστικών 

σωμάτων 
4 1 4 

Απροσδιόριστος 
(αντικαθίστανται 
όσες 
πυρακτώσεως 
καίγονται) /97 

Αριθμός λαμπτήρων του 

κάθε φωτιστικού 

σώματος 

1 1 1 1 

Ηλεκτρική ισχύς 

λαμπτήρα (W) 
500 30 250 12 

Πρόγραμμα λειτουργίας 

του συστήματος 

Ελάχιστες φορές 
τον χειμώνα 

εντός του 

προγράμματος 
λειτουργίας των 

2-3 μέρες την 

εβδομάδα x 4 

ώρες 

Καθημερινά τη 

νύχτα 

Κατά βούληση 

του χρήστη εντός 
του 

προγράμματος 
λειτουργίας των 
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αντίστοιχων 

χώρων. 

αντίστοιχων 

χώρων 

Διατάξεις ελέγχου / 

αυτοματισμοί 
Χειροκίνητα Χειροκίνητα Χρονοδιακόπτης Χειροκίνητα 

Άλλες τεχνικές 

λεπτομέρειες 

(προαιρετικό) 

(κατασκευαστής/ 
λεπτομέρειες προϊόντος, 
άλλα χαρακτηριστικά 

ενεργειακής επίδοσης, 
κτλ.) 

       

Ενδεικτική εικόνα ή 

φωτογραφία του 

συστήματος 

 

 
  

 

 
 

 

Τεχνολογίες ΑΠΕ Τύπος 1 Τύπος 2 Τύπος 3  

Σύντομη περιγραφή 

τεχνολογιών ΑΠΕ 

(Τύπος/ Θέση) 

Δεν υπάρχει     

 

Περιοχή/φορτίο του κτηρίου 

που καλύπτεται 
      

 

Έτος εγκατάστασης       
 

Εγκατεστημένη ισχύς (kW)       
 

Διατάξεις ελέγχου / 

αυτοματισμοί 
      

 

Άλλες τεχνικές λεπτομέρειες 

(προαιρετικό) 

(κατασκευαστής/ 
λεπτομέρειες προϊόντος, άλλα 

χαρακτηριστικά ενεργειακής 
επίδοσης, κτλ.) 

      

 

Ενδεικτική εικόνα ή 

φωτογραφία του 

συστήματος  

      

 

 

- Ασανσέρ KLEEMANN HELLAS – T350 (2001) / 13KW 
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8ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ 

 

1. Διαθέσιμα στοιχεία αρχείου 

1.1 Ιδιοκτησιακό – Νομιμοποιήσεις 

Αριθμ. Οικοδ. Άδειας  Σχόλια………….. 

Έτος έκδοσης Οικοδομικής 
άδειας 

 …………….. 

Έτος ανέγερσης του κτιρίου 1979-1980 …………….. 

Στοιχεία τακτοποίησης (π.χ. 

αριθμός δήλωσης) 
 …………….. 

Σχόλια/θέματα για 

ιδιοκτησιακό (π.χ. αν ο 

Δήμος είναι ιδιοκτήτης, εάν 

είναι ενοικιαστής, 
εκκρεμότητες μεταβίβασης, 
κτλ.) 

…………….. 

1.2 Σχέδια 

Υπάρχουν αρχιτεκτονικά 

σχέδια του κτιρίου;  

ΝΑΙ  Μορφή διαθέσιμων σχεδίων 

Π.χ. έντυπη, ηλεκτρονική pdf, 

ηλεκτρονική cad, κτλ.  

Υπάρχουν Η/Μ Σχέδια του 

κτιρίου; 

ΝΑΙ Μορφή διαθέσιμων σχεδίων 

Π.χ. έντυπη, ηλεκτρονική pdf, 

ηλεκτρονική cad, κτλ.  

Αναφέρατε άλλα διαθέσιμα 

Σχέδια του κτιρίου  

…………….. 

1.3 Ειδικό υλικό που σχετίζεται με την ενεργειακή απόδοση 

Έχει γίνει ενεργειακή 

επιθεώρηση; 

ΟΧΙ Εάν ναι, αναφέρατε τι αφορά 

(π.χ. συνολικά του κτιρίου, 

μόνο Η/Μ εγκαταστάσεις, 

μόνο υδραυλικές 

εγκαταστάσεις) 

Υπάρχει Πιστοποιητικό 

Ενεργειακής Απόδοσης 
(ΠΕΑ); 

ΟΧΙ Εάν ναι, αναφέρατε την 

ενεργειακή κλάση του κτιρίου 

όπως προκύπτει από το ΠΕΑ 

Υπάρχει το σχετικό xml 

αρχείο εκτέλεσης της 
ενεργειακής ανάλυσης του 

------------- ------------- 
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κτιρίου; 

Ενδεικτικά αποτελέσματα ΠΕΑ 

Κατάσταση Ετήσια 

κατανάλωση 

καυσίμου 

(kWh/m2) 

Ετήσια κατανάλωση 

ηλεκτρικής ενέργειας 

(kWh/m2) 

Ετήσια 

κατανάλωση 

πρωτογενούς 

ενέργειας 

(kWh/m2) 

Ενεργειακή 

κλάση 

Υφιστάμενη     

Σενάριο 1     

Σενάριο 2     

…     

Περιγραφή σεναρίου 1 

ενεργειακής αναβάθμισης 
από ΠΕΑ 

Σχόλια………….. 

Περιγραφή σεναρίου 2 

ενεργειακής αναβάθμισης 
από ΠΕΑ 

Σχόλια………….. 

… … 

Υπάρχει μελέτη Η/Μ; ΝΑΙ/ ΟΧΙ Σχόλια………….. 

Υπάρχει μελέτη 

θερμομόνωσης; 
ΝΑΙ/ ΟΧΙ Σχόλια………….. 

1.4 Περιγραφή τυχόν πρόσφατου έργου ενεργειακής αναβάθμισης  

Πότε έγινε η παρέμβαση; …………………………….. 

Μέτρα που εφαρμόστηκαν; …………………………….. 

Επιτευχθείσα μείωση 

ενεργειακής κατανάλωσης 
…………………………….. 

1.5 Στοιχεία καταναλώσεων κτιρίου 

Ετήσια πραγματική 

κατανάλωση καυσίμου (να 

δοθεί και η μονάδα 

μέτρησης π.χ. kWh ή 

KWh/m2 ή lt) 

20,1 kWh/m2.year 

(Πραγματικό/ Τιμολόγια) 

ΕΚΤΙΜΗΣΗ:  

2016-17: 3.000 lt (αγορά 

/κατανάλωση) 

Να αναφερθεί η πηγή της 

πληροφορίας (π.χ. μέτρηση, 

λογαριασμοί8) με διευκρίνιση 

εάν η τιμή αφορά σε καύσιμο 

που καταναλώθηκε ή που 

απλώς προμηθεύτηκε 

                                                 
8 Στην περίπτωση λογαριασμών, θα πρέπει να συγκεντρωθούν διαδοχικοί λογαριασμοί για τουλάχιστον ένα έτος π.χ. στην 

περίπτωση ηλεκτρικής ενέργειας οι διαδοχικοί εκκαθαριστικοί για ένα έτος.  
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2017-18: 2.000 lt (αγορά) / 

~1.000 lt (κατανάλωση) 

Ετήσια πραγματική 

κατανάλωση ηλεκτρικής 
ενέργειας (να δοθεί και η 

μονάδα μέτρησης) 

8,4 kWh/m2.year 

(Πραγματικό 

/Λογαριασμοί) 

Να αναφερθεί η πηγή της 

πληροφορίας (π.χ. μέτρηση, 

λογαριασμοί) 

 

 

2. Τυπικά τεχνικά στοιχεία κτιρίου 

ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 

Όνομα κτηρίου 8ο Δημοτικό Σχολείο Ηρακλείου / Νηπιαγωγείο Ευρωπαϊκής Παιδείας 

Ταχυδρομική διεύθυνση Ταξιάρχου Μαρκοπούλου 8 

Τύπος/χρήση κτηρίου Κτίριο Α’ βάθμιας Εκπαίδευσης 

Έτος κατασκευής 1979-80 

Αριθμός ορόφων 3 (με το ισόγειο: ημιυπαίθριος χώρος)  

Επιφάνεια δαπέδου (m2) 414 (Μικτή: 1278) 

Μέσος αριθμός 

εργαζομένων/ενοίκων 

Δημ.: 53 μαθητές και 5 εκπαιδευτικοί 
Νηπ.: 25 μαθητές και 2 εκπαιδευτικοί. Σύνολο: 85 άτομα 

Περιγραφή προγράμματος 

λειτουργίας κτηρίου 

180 μέρες τον χρόνο 08:00 – 16:00  

(Αποχωρήσεις μέρους των μαθητών του νηπιαγωγείου στις 13:15, 

14:00, 15:00).  

Δεν λειτουργεί Σαββατοκύριακα, από 20 Ιουνίου έως 10 Σεπτεμβρίου, 

καθώς και 2 15νθήμερα Χριστούγεννα και Πάσχα. 

Έως δύο (2) Ενδεικτικές 

φωτογραφίες κτηρίου 

(όψεις Δ- Β- Ν) 
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ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΚΤΗΡΙΑΚΟΥ ΚΕΛΥΦΟΥΣ 

Κύρια δομικά στοιχεία 

Εξωτερικοί τοίχοι Τύπος 1 Τύπος 2 Τύπος 3  

Σύντομη περιγραφή 

δομικού στοιχείου 

(αναφορά στην ύπαρξη ή 

όχι θερμομόνωσης) 

Δικέλυφη 

μπατική 

τοιχοποιΐα 
    

 

Όψεις του κτηρίου που 

συναντάται το δομικό 

στοιχείο 

360ο     

 

Άλλα πρόσθετα τεχνικά 

στοιχεία (εάν υπάρχουν) 

(π.χ. θερμοφυσικές ιδιότητες 
που τυχόν βρίσκονται σε 
διαθέσιμη μελέτη ή από 

κατασκευαστή προϊόντος, 
οπτικές ιδιότητες, π.χ. 

ανακλαστικότητα, 

συντελεστής 
εκπομπής ηλιακής 
ακτινοβολίας, κτλ.) 

 

 

    

 

Ενδεικτική εικόνα ή 

φωτογραφία του δομικού 

στοιχείου 
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Οροφή (2ου ορόφου) Τύπος 1 Τύπος 2 Τύπος 3  

Σύντομη περιγραφή 

δομικού στοιχείου (π.χ. 

γεωμετρία, υλικά 

κατασκευής, ύπαρξη ή όχι 
θερμομόνωσης) 

Οριζόντια 

οροφή 

επικαλυμμένη 

με ψηφίδα 

Πλάκα 

Σκυροδέματος 
25cm χωρίς 
καθόλου 

θερμομονωτική 

προστασία. 

  

 

Άλλα πρόσθετα τεχνικά 

στοιχεία (εάν υπάρχουν) 

(π.χ. θερμοφυσικές ιδιότητες 
που τυχόν βρίσκονται σε 
διαθέσιμη μελέτη ή από 

κατασκευαστή προϊόντος, 
οπτικές ιδιότητες, π.χ. 

ανακλαστικότητα, 

συντελεστής 
εκπομπής ηλιακής 
ακτινοβολίας, κτλ.) 

     

 

Ενδεικτική εικόνα ή 

φωτογραφία του δομικού 

στοιχείου (προαιρετική) 

 
 

 

    

 

Δάπεδα Τύπος 1 Τύπος 2 Τύπος 3 Τύπος 4 

Σύντομη περιγραφή 

δομικού στοιχείου (π.χ. 

υλικό δαπέδου) 

Πλάκα 

οπλισμένου 

σκυροδέματος. 
Σε επαφή με το 

έδαφος με 
επικάλυψη 

Πλακάκια επί 
εδάφους –πλάκα 

οπλισμένου 

σκυροδέματος   

Μωσαϊκό επί 
πλάκας 
οπλισμένου 

σκυροδέματος   

Μάρμαρο επί 
οπλισμένου 

σκυροδέματος 
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γαρπμίλι. 

Θέσεις του κτηρίου που 

συναντάται το δομικό 

στοιχείο 

Δάπεδο 

ισόγειου 

ημιυπαιθρίου 

χώρου (μη 

θερμαινόμενος) 

Στεγασμένες 
επιφάνειες 
δαπέδου του 

ισογείου (WC) 

που είναι σε 
επαφή με το 

έδαφος. 

 Δάπεδο 

ορόφων 

Δάπεδο 

κλιμακοστασίου 

& εισόδου 

Άλλα πρόσθετα τεχνικά 

στοιχεία (εάν υπάρχουν) 

(π.χ. θερμοφυσικές ιδιότητες 
που τυχόν βρίσκονται σε 
διαθέσιμη μελέτη ή από 

κατασκευαστή προϊόντος, 
οπτικές ιδιότητες, π.χ. 

ανακλαστικότητα, 

συντελεστής 
εκπομπής ηλιακής 
ακτινοβολίας, κτλ.) 

    

 

Ενδεικτική εικόνα ή 

φωτογραφία του δομικού 

στοιχείου (προαιρετική) 

 

 

 

 

Ανοίγματα 

(Υαλοπίνακας/ 

πλαίσιο) 

Τύπος 1 Τύπος 2 Τύπος 3  

Σύντομη περιγραφή 

δομικού στοιχείου (υλικό 

πλαισίου, αριθμός 
υαλοστασίων) 

Πλαίσια 

αλουμινίου με 
μονό 

υαλοπίνακα 

(παλαιού τύπου) 

Πλαίσια 

αλουμινίου 

νεότερου τύπου 

με μονό 

υαλοπίνακα 

 

 

Όψεις του κτηρίου που 

συναντάται το δομικό 

στοιχείο 

Δυτικά (όλα τα 

ανοίγματα) – 

Νότια – Βόρεια 

(1 πόρτα) 

Βόρεια (όλα-1)  

– Νότια (2 

ανοίγματα), 

Δυτικά (πόρτα 

ταράτσας) 

 

 

Άλλα πρόσθετα τεχνικά 

στοιχεία (εάν υπάρχουν) 
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Ενδεικτικές φωτογραφίες 

του δομικού στοιχείου 

(Ν-Ν) 

 

 

 

  

 (Β-Β-Δ) 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Η/Μ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΤΗΡΙΟΥ 

Κύρια Η/Μ συστήματα κτηρίου 

Σύστημα θέρμανσης Τύπος 1 Τύπος 2 Τύπος 3 

Σύντομη περιγραφή του 

συστήματος (καύσιμο, τύπος 
συστήματος, τερματικές 
μονάδες) 

Λέβητας πετρελαίου 

με σωληνώσεις 
διανομής περιμετρικά 

του κτηρίου και (34) 

τερματικές μονάδες 
απλά σώματα 

καλοριφέρ. 

Τοπική αντλία 

θερμότητας (A/C) 
  

Εξυπηρετούμενοι χώροι 

κτιρίου 

Όλοι οι χώροι 
(αίθουσες-γραφείο-

WC) σε όλους τους 
ορόφους πλην χώρου 

καυστήρα 

γραφείο καθηγητών 

στον 1ο όροφο 
  

Έτος εγκατάστασης     

Εγκατεστημένη θερμική ισχύς 

(kW)  
100    

Επίπεδο μόνωσης του 

συστήματος παραγωγής 

θερμότητας 

Μη διαθέσιμο Μη διαθέσιμο   
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Επίπεδο μόνωσης του 

συστήματος διανομής 

(pipework/ductwork) 

Κανένα Δεν εφαρμόζεται   

Πρόγραμμα λειτουργίας του 

συστήματος 

Δευτέρα ως 
Παρασκευή 08:00-

15:00 

   

Διατάξεις ελέγχου / 

αυτοματισμοί 

Κεντρικό σύστημα. 

Κανένα σύστημα 

ελέγχου στους 
χώρους 

Τοπικό σύστημα 

ελέγχου 

λειτουργίας βάσει 
set point 

  

Άλλες τεχνικές λεπτομέρειες 

(προαιρετικό) 

(π.χ. κατασκευαστής/ 
λεπτομέρειες προϊόντος, άλλα 

χαρακτηριστικά ενεργειακής 
επίδοσης, κτλ.) 

      

Ενδεικτικές φωτογραφίες του 

συστήματος  

 
 

 
 

 
 
 

 

 

 

Σύστημα ψύξης Τύπος 1 Τύπος 2 Τύπος 3 
Σύντομη περιγραφή του 

συστήματος 

(καύσιμο, τύπος συστήματος, 
τερματικές μονάδες) 

Τοπική αντλία 

θερμότητας (A/C) 
   

Εξυπηρετούμενοι χώροι του 

κτιρίου 

γραφείο καθηγητών 

στον 1ο όροφο 
   

Έτος εγκατάστασης  
 

  

Εγκατεστημένη ψυκτική 

ισχύς (kW) 
    

Επίπεδο μόνωσης του 

συστήματος διανομής 

(pipework/ductwork) 

ΔΕΝ 

ΕΦΑΡΜΟΖΕΤΑΙ 
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Πρόγραμμα λειτουργίας 

συστήματος 
    

Διατάξεις ελέγχου / 

αυτοματισμοί 

Τοπικό σύστημα 

ελέγχου λειτουργίας 
βάσει set point 

   

Άλλες τεχνικές λεπτομέρειες 

(προαιρετικό) 

(κατασκευαστής/ λεπτομέρειες 
προϊόντος, άλλα 

χαρακτηριστικά ενεργειακής 
επίδοσης, κτλ.) 

      

Ενδεικτική εικόνα ή 

φωτογραφία του 

συστήματος 

 

 

 

   

Σύστημα αερισμού Τύπος 1 Τύπος 2 Τύπος 3 

Σύντομη περιγραφή του 

συστήματος  

 

Φυσικός αερισμός με 
άνοιγμα παραθύρων 

    

ΤΥΠΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ 

ΑΕΡΙΣΜΟΥ (ΠΡΟΣΑΓΩΓΗ 

ΚΑΙ/Η ΑΠΑΓΩΓΗ ΑΕΡΑ) 

ΜΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ     

Εξυπηρετούμενοι χώροι 

κτιρίου 

Όλοι οι χώροι πλην 

κλιμακοστασίου 
    

Έτος εγκατάστασης ΜΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ     

Πρόγραμμα λειτουργίας του 

συστήματος 
ΜΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ     

Διατάξεις ελέγχου / 

αυτοματισμοί 
ΜΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ     

Άλλες τεχνικές λεπτομέρειες 

(προαιρετικό) 

(κατασκευαστής/ λεπτομέρειες 
προϊόντος, άλλα 

χαρακτηριστικά ενεργειακής 
επίδοσης, κτλ.) 

 ΜΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ     

Ενδεικτική εικόνα ή 

φωτογραφία του 

συστήματος 

 ΜΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ     

Ζεστό νερό χρήσης Τύπος 1 Τύπος 2 Τύπος 3 

Σύντομη περιγραφή του 

συστήματος 
ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ     

Εξυπηρετούμενοι χώροι 

κτιρίου 
      

Έτος εγκατάστασης       
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Εγκατεστημένη ισχύς (kW)        

Επίπεδο μόνωσης του 

συστήματος διανομής 

(pipework) 

      

Επίπεδο μόνωσης δεξαμενής 

αποθήκευσης ζεστού νερού 
      

Πρόγραμμα λειτουργίας του 

συστήματος 
      

Διατάξεις ελέγχου / 

αυτοματισμοί 
      

Άλλες τεχνικές λεπτομέρειες 

(προαιρετικό) 

(κατασκευαστής/ λεπτομέρειες 
προϊόντος, άλλα 

χαρακτηριστικά ενεργειακής 
επίδοσης, κτλ.) 

      

Ενδεικτική εικόνα ή 

φωτογραφία του 

συστήματος (προαιρετικό) 

      

 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Η/Μ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΤΗΡΙΟΥ 

Κύρια Η/Μ συστήματα κτηρίου 

Φωτισμός Τύπος 1 Τύπος 2 Τύπος 3 Τύπος 4 

Τύπος λαμπτήρων  
Γραμμικοί 
φθορισμού οροφής 

Πυρακτώσεως CFL 

Εξωτερικοί 
προβολείς 
αλογόνου 

Εξυπηρετούμενοι χώροι του 

κτιρίου 

Όλες οι αίθουσες –
γραφεία – 

διάδρομοι – 1 WC 

Εξωτερικά 

(ημιυπαίθριος 
χώρος). Εσωτερικά 

(σκάλα, WC) 

Σημειακή χρήση σε 
WC – σκάλες 

Εξωτερικά 

(ημιυπαίθριος 
χώρος – Βόρεια 

αυλή) 

Έτος εγκατάστασης  1979   

Αριθμός φωτιστικών 

σωμάτων 
40 – 5 – 8 47 8 2 

Αριθμός λαμπτήρων του 

κάθε φωτιστικού 

σώματος 

1 – 2 – 4 1 1 1 

Ηλεκτρική ισχύς λαμπτήρα 

(W) 

36 ανά ράβδο / 

…… / 18 ανά 

ράβδο 

   

Πρόγραμμα λειτουργίας του 

συστήματος 

Κατά βούληση του 

χρήστη εντός του 

προγράμματος 
λειτουργίας των 

αντίστοιχων χώρων 

Κατά βούληση του 

χρήστη εντός του 

προγράμματος 
λειτουργίας των 

αντίστοιχων χώρων 

 

Κατά βούληση του 

χρήστη εντός του 

προγράμματος 
λειτουργίας των 

αντίστοιχων χώρων 

Διατάξεις ελέγχου / 

αυτοματισμοί 
Χειροκίνητα Χειροκίνητα  Χειροκίνητα 

Άλλες τεχνικές λεπτομέρειες 

(προαιρετικό) 
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(κατασκευαστής/ 
λεπτομέρειες προϊόντος, άλλα 

χαρακτηριστικά ενεργειακής 
επίδοσης, κτλ.) 

Ενδεικτική εικόνα ή 

φωτογραφία του 

συστήματος 

 
 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 
 

 

 
 
 

 

 

 

Τεχνολογίες ΑΠΕ Τύπος 1 Τύπος 2 Τύπος 3 
Σύντομη περιγραφή 

τεχνολογιών ΑΠΕ 

(Τύπος/ Θέση) 

ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ     

Περιοχή/φορτίο του κτηρίου 

που καλύπτεται 
      

Έτος εγκατάστασης       

Εγκατεστημένη ισχύς (kW)       

Διατάξεις ελέγχου / 

αυτοματισμοί 
      

Άλλες τεχνικές λεπτομέρειες 

(προαιρετικό) 

(κατασκευαστής/ 
λεπτομέρειες προϊόντος, άλλα 

χαρακτηριστικά ενεργειακής 
επίδοσης, κτλ.) 

      

Ενδεικτική εικόνα ή 

φωτογραφία του 

συστήματος  
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9ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ (παλιό & νέο κτίριο) 

 

1. Διαθέσιμα στοιχεία αρχείου 

1.1 Ιδιοκτησιακό – Νομιμοποιήσεις 

Αριθμ. Οικοδ. Άδειας ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ  

Έτος έκδοσης 
Οικοδομικής άδειας 

----  

Έτος ανέγερσης του 

κτιρίου 
1975 /1990  

Στοιχεία τακτοποίησης 
(π.χ. αριθμός δήλωσης) 

----  

Σχόλια/θέματα για 

ιδιοκτησιακό (π.χ. αν ο 

Δήμος είναι ιδιοκτήτης, 
εάν είναι ενοικιαστής, 
εκκρεμότητες 
μεταβίβασης, κτλ.) 

100% Δήμος Ηρακλείου 

1.2 Σχέδια9 

Υπάρχουν αρχιτεκτονικά 

σχέδια του κτιρίου;  

ΔΕΝ ΥΠΗΡΧΕ ΠΡΟΣΒΑΣΗ 

ΣΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΟΥ Δ/ΝΤΗ 

ΓΙΑ ΝΑ ΔΙΑΚΡΙΒΩΘΕΙ ΤΙ 
ΣΧΕΔΙΑ ΥΠΑΡΧΟΥΝ 

Μορφή διαθέσιμων σχεδίων 

Π.χ. έντυπη, ηλεκτρονική 

pdf, ηλεκτρονική cad, κτλ.  

Υπάρχουν Η/Μ Σχέδια 

του κτιρίου; 

ΔΕΝ ΥΠΗΡΧΕ ΠΡΟΣΒΑΣΗ 

ΣΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΟΥ Δ/ΝΤΗ 

ΓΙΑ ΝΑ ΔΙΑΚΡΙΒΩΘΕΙ ΤΙ 
ΣΧΕΔΙΑ ΥΠΑΡΧΟΥΝ 

Μορφή διαθέσιμων σχεδίων 

Π.χ. έντυπη, ηλεκτρονική 

pdf, ηλεκτρονική cad, κτλ.  

Αναφέρατε άλλα 

διαθέσιμα Σχέδια του 

κτιρίου  

 

1.3 Ειδικό υλικό που σχετίζεται με την ενεργειακή απόδοση10 

Έχει γίνει ενεργειακή 

επιθεώρηση; 
ΟΧΙ 

Εάν ναι, αναφέρατε τι αφορά 

(π.χ. συνολικά του κτιρίου, 

μόνο Η/Μ εγκαταστάσεις, μόνο 

υδραυλικές εγκαταστάσεις) 

Υπάρχει Πιστοποιητικό 

Ενεργειακής Απόδοσης 
(ΠΕΑ); 

ΟΧΙ 
Εάν ναι, αναφέρατε την 

ενεργειακή κλάση του κτιρίου 

όπως προκύπτει από το ΠΕΑ 

Υπάρχει το σχετικό 

xml αρχείο εκτέλεσης 
της ενεργειακής 
ανάλυσης του κτιρίου; 

------------- ------------- 

Ενδεικτικά αποτελέσματα ΠΕΑ 

                                                 
9 Τα διαθέσιμα σχέδια θα πρέπει να συγκεντρωθούν στο φάκελο/αρχείο του παρόντος έργου.  
10 Όλα τα ζητούμενα στοιχεία, όπου είναι διαθέσιμα θα πρέπει να συγκεντρωθούν στο φάκελο/αρχείο του παρόντος έργου. 
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Κατάσταση 

Ετήσια 

κατανάλωσ

η καυσίμου 

(kWh/m2) 

Ετήσια 

κατανάλωση 

ηλεκτρικής 

ενέργειας 

(kWh/m2) 

Ετήσια 

κατανάλωση 

πρωτογενούς 

ενέργειας (kWh/m2) 

Ενεργειακή 

κλάση 

Υφιστάμενη     

Σενάριο 1     

Σενάριο 2     

…     

Περιγραφή σεναρίου 1 

ενεργειακής αναβάθμισης 
από ΠΕΑ 

Σχόλια………….. 

Περιγραφή σεναρίου 2 

ενεργειακής αναβάθμισης 
από ΠΕΑ 

Σχόλια………….. 

… … 

Υπάρχει μελέτη Η/Μ; ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΓΝΩΣΤΟ Σχόλια………….. 

Υπάρχει μελέτη 

θερμομόνωσης; 
ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΓΝΩΣΤΟ Σχόλια………….. 

1.4 Περιγραφή τυχόν πρόσφατου έργου ενεργειακής αναβάθμισης  

Πότε έγινε η παρέμβαση; 2017 

Μέτρα που εφαρμόστηκαν; 

Μόνωση του εκτός των κτιρίων τμήματος συστήματος 

διανομής προς τα κτίρια του 9ου Γυμνασίου και του 33ου Δημ. 

Σχολείου 

Επιτευχθείσα μείωση 

ενεργειακής κατανάλωσης 
…………………………….. 

1.5 Στοιχεία καταναλώσεων κτιρίου 

Ετήσια πραγματική 

κατανάλωση καυσίμου (να 

δοθεί και η μονάδα 

μέτρησης π.χ. kWh ή 

KWh/m2 ή lt) 

21,8 kWh/m2.year 

(Πραγματικό /Τιμολόγιο) 

Να αναφερθεί η πηγή της 

πληροφορίας (π.χ. μέτρηση, 

λογαριασμοί11) με διευκρίνιση 

εάν η τιμή αφορά σε καύσιμο 

που καταναλώθηκε ή που 

απλώς προμηθεύτηκε 

Ετήσια πραγματική 

κατανάλωση ηλεκτρικής 
ενέργειας (να δοθεί και η 

μονάδα μέτρησης) 

8,9 kWh/m2.year 

(Πραγματικό /Τιμολόγιο) 

Να αναφερθεί η πηγή της 

πληροφορίας (π.χ. μέτρηση, 

λογαριασμοί) 

2. Τυπικά τεχνικά στοιχεία κτιρίου 

ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 

Όνομα κτηρίου 
9ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ (Παλιό κτίσμα) 

(συστεγάζεται με το 10ο Λύκειο που χρησιμοποιεί το ισόγειο) 

                                                 
11 Στην περίπτωση λογαριασμών, θα πρέπει να συγκεντρωθούν διαδοχικοί λογαριασμοί για τουλάχιστον ένα έτος π.χ. στην 

περίπτωση ηλεκτρικής ενέργειας οι διαδοχικοί εκκαθαριστικοί για ένα έτος.  
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Ταχυδρομική διεύθυνση Βορείου Ηπείρου 1 & Παύλου Μελά 

Τύπος/χρήση κτηρίου Β’ βαθμια Εκπαίδευση 

Έτος κατασκευής 1975 (νέο κτίριο: 1990) 

Αριθμός ορόφων (με το 

ισόγειο) 
3 (το 9ο Γυμνάσιο χρησιμοποιεί τον 1ο και 2ο οροφο και το νέο κτίριο) 

Επιφάνεια δαπέδου (m2) 1.729 m2 (μικτή: 3.104 m2) 

Μέσος αριθμός 

εργαζομένων/ενοίκων 
345 (Μαθητές (γυμνασίου): 300, καθηγητές: 45. Λύκειο: 80-100) 

Περιγραφή προγράμματος 

λειτουργίας κτηρίου 

Σεπτέμβριος-Ιούνιος: 08:00-14:15. 

ΚΛΕΙΣΤΑ: Ιούλιο-Αύγουστο, Σ-Κ, 2x15ημέρες Χριστούγεννα-Πάσχα 

Όλο το χρόνο: 15:00-21:00 & Σάββατα: 09:00-14:00, και τα πρωινά 

του καλοκαιριού χρησιμοποιείται το γυμναστήριο (μη θερμαινόμενος 
χώρος) από διάφορους αθλητικούς συλλόγους. 

Έως δύο (2) Ενδεικτικές 

φωτογραφίες κτηρίου 

 

1. Νότια όψη 

 

 

 

 

 

 

 

2. Βόρεια όψη 

 

 

 

 

3. Ανατολική όψη 

  

 

  

 

 

Εξωτερικοί τοίχοι Τύπος 1 Τύπος 2 Τύπος 3 

Σύντομη περιγραφή δομικού 

στοιχείου (αναφορά στην ύπαρξη 

ή όχι θερμομόνωσης) 

Δικέλυφη μπατική 

τοιχοποιία 
    

Όψεις του κτηρίου που 

συναντάται το δομικό στοιχείο 
Σε όλες τις όψεις     

Άλλα πρόσθετα τεχνικά στοιχεία 

(εάν υπάρχουν) 

(π.χ. θερμοφυσικές ιδιότητες που 

τυχόν βρίσκονται σε διαθέσιμη 

μελέτη ή από κατασκευαστή 

προϊόντος, οπτικές ιδιότητες, π.χ. 

Δεν υπάρχει 
θερμομόνωση 

κελύφους 
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ανακλαστικότητα, συντελεστής 
εκπομπής ηλιακής ακτινοβολίας, 
κτλ.) 

Ενδεικτική εικόνα ή φωτογραφία 

του δομικού στοιχείου 

 

 

 

  

Οροφή Τύπος 1 Τύπος 2 Τύπος 3 

Σύντομη περιγραφή δομικού 

στοιχείου (π.χ. γεωμετρία, υλικά 

κατασκευής, ύπαρξη ή όχι 
θερμομόνωσης) 

Οριζόντια οροφή από 

οπλισμένο 

σκυρόδεμα με 
τεχνητές πλάκες με 
μονωτικό υλικό πάνω 

σε ασφαλτόπανο και 
τσιμεντοκονία 

Οριζόντια οροφή από 

οπλισμένο 

σκυρόδεμα με 
επικάλυψη 

ασφαλτόπανου και 
τσιμεντοκονίας 

  

Άλλα πρόσθετα τεχνικά στοιχεία 

(εάν υπάρχουν) 

(π.χ. θερμοφυσικές ιδιότητες που 

τυχόν βρίσκονται σε διαθέσιμη 

μελέτη ή από κατασκευαστή 

προϊόντος, οπτικές ιδιότητες, π.χ. 

ανακλαστικότητα, συντελεστής 
εκπομπής ηλιακής ακτινοβολίας, 
κτλ.) 

Υπάρχουν 

σημαντικές φθορές. 

    

Ενδεικτική εικόνα ή φωτογραφία 

του δομικού στοιχείου 

(προαιρετική) 
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Δάπεδα Τύπος 1 Τύπος 2 Τύπος 3 

Σύντομη περιγραφή δομικού 

στοιχείου (π.χ. υλικό δαπέδου) 

Δάπεδο με μωσαϊκό Δάπεδο από μάρμαρο 

Ιωαννίνων 

Δάπεδο με κεραμικό 

πλακάκι 

Θέσεις του κτηρίου που 

συναντάται το δομικό στοιχείο 

Όλα τα δάπεδα 

(αίθουσες-
διάδρομος) στο παλιό 

κτίριο (εκτός 
κλιμακοστασίου & 

μιας αίθουσας) 

Νέο κτίριο (ένας 
όροφος). Όλα τα 

δάπεδα πάνω από 

πυλωτή (εκτός WC 

ισογείου) 

Όλα τα δάπεδα των 

WC (ισόγειο & α’ 

όροφος) και της 
αίθουσας 1 (παλιό 

κτίριο α’ όροφος, 
πρώην WC) 

Άλλα πρόσθετα τεχνικά στοιχεία 

(εάν υπάρχουν) 

(π.χ. θερμοφυσικές ιδιότητες που 

τυχόν βρίσκονται σε διαθέσιμη 

μελέτη ή από κατασκευαστή 

προϊόντος, οπτικές ιδιότητες, π.χ. 

ανακλαστικότητα, συντελεστής 
εκπομπής ηλιακής ακτινοβολίας, 
κτλ.) 

 

 

  

Ενδεικτική εικόνα ή φωτογραφία 

του δομικού στοιχείου 

(προαιρετική) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

…

 

 

Ανοίγματα 

(Υαλοπίνακας/ 

πλαίσιο) 

Τύπος 1 Τύπος 2 Τύπος 3 Τύπος 4 

Σύντομη περιγραφή 

δομικού στοιχείου (υλικό 

πλαισίου, αριθμός 
υαλοστασίων) 

Παράθυρα με 
πλαίσια 

αλουμινίου & 

διπλούς 
υαλοπίνακες 

Παράθυρα με 
πλαίσια αλουμινίου 

(& παλαιού τύπου) 

& μονούς 
υαλοπίνακες 

Πόρτες 
ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ 

(συμπαγείς ή με 
τζάμι) 

Πόρτες 
αλουμινίου  

Όψεις του κτηρίου που 

συναντάται το δομικό 

στοιχείο 

Σε όλες τις 
αίθουσες βόρεια 

και νότια όψη. (Οι 
αίθουσες 
ανοίγουν σε 
αίθριο-διάδρομο 

μπαλκόνι/ νότια.) 

Στο παλιό κτίριο: 

Αίθουσα 1 (Β/Ν) & 

κλιμακοστάσιο 

(βόρεια όψη). Στο 

νέο κτίριο: Όλα τα 

ανοίγματα 

(ανατολική- δυτική 

όψη), γυμναστήριο 

Σε όλες τις 
αίθουσες (νότια 

/δυτική όψη), 

χημείο, 

γυμναστήριο, 

λεβητοστάσιο, 

αποθήκη, κ.λπ. 

WC ισογείου (μη 

θερμαινόμενος 
χώρος, δυτική 

όψη) 
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Άλλα πρόσθετα τεχνικά 

στοιχεία (εάν υπάρχουν) 

Χρήση κουρτινών 

(Ν). Σε 2 

αίθουσες έχουν 

‘σοβατιστεί’ 

  

 

Ενδεικτικές 

φωτογραφίες του 

δομικού στοιχείου* 

 

*Το παλιό κτίριο έχει 
ανοίγματα υαλοπινάκων 

νεότερης κατασκευής 
από το νεότερο κτίριο 

γραφείων-εργαστηρίων 
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ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Η/Μ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΤΗΡΙΟΥ 

Κύρια Η/Μ συστήματα κτηρίου 

Σύστημα θέρμανσης Τύπος 1 Τύπος 2 Τύπος 3 

Σύντομη περιγραφή του 

συστήματος (καύσιμο, 

τύπος συστήματος, 
τερματικές μονάδες) 

2 Λέβητες πετρελαίου με 
τερματικές μονάδες απλά 

σώματα καλοριφέρ 

(όλα σε κακή κατάσταση) 

Τοπική Αντλία 

θερμότητας (3) 

  

Εξυπηρετούμενοι χώροι 

κτιρίου 

Όλοι οι χώροι (εκτός από 

κλιμακοστάσιο, 

γυμναστήριο/αφαιρέθηκαν, 

λεβητοστάσιο, WC ισογείου, 

αποθηκες) 

Γραφεία δ/ντη, 

υποδ/ντη, 

καθηγητών 

  

Έτος εγκατάστασης 1976 /1990 2000   

Εγκατεστημένη θερμική 

ισχύς (kW)  
2 λέβητες x 200.000 Kcal/h 

5,4 

3,3-3,35 (11.300-

11.400 Btu/h) 

  

Επίπεδο μόνωσης του 

συστήματος παραγωγής 

θερμότητας 

ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ   

Επίπεδο μόνωσης του 

συστήματος διανομής 

(pipework/ductwork) 

Μερική μόνωση (2017) στο 

σύστημα διανομής μεταξύ 

των κτιρίων 

ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ   

Πρόγραμμα λειτουργίας 

του συστήματος 

Δεκέμβριο ως Απρίλιο: 

08:30-13:00 

ΔΕΝ 

ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΝ
ΤΑΙ ΓΙΑ 

ΘΕΡΜΑΝΣΗ 

  

Διατάξεις ελέγχου / 

αυτοματισμοί 

Κεντρικό σύστημα 

χρονοπρογραμματισμού, 

χωρίς σύστημα ελέγχου 

στους χώρους βάσει set-

point. Τα κτίρια μπορούν να 

απομονωθούν. 

Τοπικό σύστημα 

ελέγχου λειτουργίας 
βάσει set point 

  

Άλλες τεχνικές 

λεπτομέρειες (προαιρετικό) 

(π.χ. κατασκευαστής/ 
λεπτομέρειες προϊόντος, 

2 x Φυρογένης Α.Β.Ε. 

(SL200) 

Rend: 93% 
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άλλα χαρακτηριστικά 

ενεργειακής επίδοσης, κτλ.) 

Ενδεικτικές φωτογραφίες 

του συστήματος  
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Σύστημα ψύξης Τύπος 1 Τύπος 2 Τύπος 3 
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Σύντομη περιγραφή του 

συστήματος 

(καύσιμο, τύπος συστήματος, 
τερματικές μονάδες) 

Τοπική Αντλία 

θερμότητας (3) 
   

Εξυπηρετούμενοι χώροι του 

κτιρίου 

Γραφεία δ/ντη, 

υποδ/ντη, καθηγητών 
   

Έτος εγκατάστασης 2000    

Εγκατεστημένη ψυκτική ισχύς 

(kW) 

 5,0 

 (2x) 2,7-2,75 

(9.200-9.400Btu/h) 

   

Επίπεδο μόνωσης του 

συστήματος διανομής 

(pipework/ductwork) 

ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ    

Πρόγραμμα λειτουργίας 

συστήματος 

Μάιο-Ιούνιο & 

Σεπτέμβριο-

Οκτώβριο: 09:00-

13:00 

   

Διατάξεις ελέγχου / 

αυτοματισμοί 

Τοπικό σύστημα 

ελέγχου λειτουργίας 
βάσει set point 

   

Άλλες τεχνικές λεπτομέρειες 

(προαιρετικό) 

(κατασκευαστής/ λεπτομέρειες 
προϊόντος, άλλα χαρακτηριστικά 

ενεργειακής επίδοσης, κτλ.) 

ΜΙΥΟΤΟ 

(DM18H/DOM18H) 

FUJI RSW-97R (x2) 

    

Ενδεικτική εικόνα ή 

φωτογραφία του 

συστήματος 

 

 

 

 

 

   

 

Σύστημα αερισμού Τύπος 1 Τύπος 2 Τύπος 3 

Σύντομη περιγραφή του 

συστήματος  

Φυσικός αερισμός με 
άνοιγμα παραθύρων 

Εξαεριστήρας 
τζαμιού 

  

ΤΥΠΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ 

ΑΕΡΙΣΜΟΥ (ΠΡΟΣΑΓΩΓΗ 

ΚΑΙ/Η ΑΠΑΓΩΓΗ ΑΕΡΑ) 

  Απαγωγή αέρα   

Εξυπηρετούμενοι χώροι 

κτιρίου 
Όλοι οι χώροι 

 Εργαστήριο Χημείας 
(νέο κτίριο) 
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Έτος εγκατάστασης 1975 / 1995 1990+   

Πρόγραμμα λειτουργίας του 

συστήματος 
 

Κατά βούληση του 

χρήστη εντός του 

προγράμματος 
λειτουργίας των 

αντίστοιχων χώρων. 

  

Διατάξεις ελέγχου / 

αυτοματισμοί 
 

Τοπικό σύστημα 

ελέγχου λειτουργίας 
βάσει set point 

  

Άλλες τεχνικές λεπτομέρειες 

(προαιρετικό) 

(κατασκευαστής/ λεπτομέρειες 
προϊόντος, άλλα χαρακτηριστικά 

ενεργειακής επίδοσης, κτλ.) 

 
 ALIBERTI (A-600), 

32W 
  

Ενδεικτική εικόνα ή 

φωτογραφία του 

συστήματος 

 

 

 

 

  

Ζεστό νερό χρήσης Τύπος 1 Τύπος 2 Τύπος 3 

Σύντομη περιγραφή του 

συστήματος 

2 ηλεκτρικοί 
θερμοσίφωνες 

    

Εξυπηρετούμενοι χώροι 

κτιρίου 

Εργαστήριο Χημείας 
(νέο κτίριο) 

    

Έτος εγκατάστασης 1990+     

Εγκατεστημένη ισχύς (kW)  2 x 3     

Επίπεδο μόνωσης του 

συστήματος διανομής 

(pipework) 

     

Επίπεδο μόνωσης δεξαμενής 

αποθήκευσης ζεστού νερού 
     

Πρόγραμμα λειτουργίας του 

συστήματος 

Κατά βούληση του 

χρήστη εντός του 

προγράμματος 
λειτουργίας των 

αντίστοιχων χώρων. 

    

Διατάξεις ελέγχου / 

αυτοματισμοί 

Τοπικό σύστημα 

ελέγχου λειτουργίας 
βάσει set point 

    

Άλλες τεχνικές λεπτομέρειες 

(προαιρετικό) 

(κατασκευαστής/ λεπτομέρειες 
προϊόντος, άλλα χαρακτηριστικά 

ενεργειακής επίδοσης, κτλ.) 
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Ενδεικτική εικόνα ή 

φωτογραφία του 

συστήματος (προαιρετικό) 

 

 

 

 

 

    

 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Η/Μ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΤΗΡΙΟΥ 

Κύρια Η/Μ συστήματα κτηρίου 

Φωτισμός I Τύπος 1 Τύπος 2 Τύπος 3 

Τύπος λαμπτήρων  
Γραμμικοί ράβδοι 
φθορισμού οροφής 

Εξοικονόμησης Υδραργύρου 

Εξυπηρετούμενοι χώροι 

του κτιρίου 

Σε όλες τις αίθουσες 
(παλιό κτίριο) και στα 

γραφεία-διαδρόμους-
εργαστήρια του νέου 

Σε όλες τις αίθουσες 
(παλιό κτίριο), 

περιστασιακά σε WC 

& λεβητοστάσιο 

Αίθουσα 6, 9, 

λεβητοστάσιο 

Έτος εγκατάστασης* 1975/1990+ 2010+ 2010+ 

Αριθμός φωτιστικών 

σωμάτων 

77 (5 στο 

γυμναστήριο) 
56 6 

Αριθμός λαμπτήρων του 

κάθε φωτιστικού 

σώματος 

2 1 1 

Ηλεκτρική ισχύς λαμπτήρα 

(W) 
36 

16/18/20/23 

/30 
120/160 

Πρόγραμμα λειτουργίας 

του συστήματος 

Κατά βούληση του 

χρήστη εντός του 

προγράμματος 
λειτουργίας των 

αντίστοιχων χώρων. 

Κατά βούληση του 

χρήστη εντός του 

προγράμματος 
λειτουργίας των 

αντίστοιχων χώρων. 

Κατά βούληση του 

χρήστη εντός του 

προγράμματος 
λειτουργίας των 

αντίστοιχων χώρων. 

Διατάξεις ελέγχου / 

αυτοματισμοί 
Χειροκίνητα Χειροκίνητα Χειροκίνητα 

Άλλες τεχνικές 

λεπτομέρειες (προαιρετικό) 

(κατασκευαστής/ 
λεπτομέρειες προϊόντος, 
άλλα χαρακτηριστικά 

ενεργειακής επίδοσης, κτλ.) 

   

Ενδεικτική εικόνα ή 

φωτογραφία του 

συστήματος 
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Νέο κτίριο 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*Τα φωτιστικά βανδαλίζονται συχνά και αντικαθίστανται τυχαία και περιστασιακά ακόμα και με δαπάνες 
όσων τα σπάνε. Έτσι σε πολλές αίθουσες λείπουν τα «σκαφάκια» (φθορισμού) και υπάρχουν φωτιστικά 

σώματα 2-3 διαφορετικών τύπων ταυτόχρονα. 

 

Φωτισμός II Τύπος 4 Τύπος 5 Τύπος 6 

Τύπος λαμπτήρων  
Λάμπες 

πυρακτώσεως 

Προβολείς 
υδραργύρου (HQI) 

εσωτ./ εξωτ. 
προβολέας αλογόνου 

Εξωτερικός 
προβολέας LED 

Εξυπηρετούμενοι χώροι του 

κτιρίου 

Κλιμακοστάσιο, 

διάδρομος 
(ημιυπαίθριος), WC, 

πυλωτή 

Προαύλιο κεντρικής 
εισόδου (ανατολική 

όψη), γυμναστήριο / 

Είσοδος Λυκείου 

(δυτική όψη) 

Αυλή του σχολείου 

(νότια όψη) 

Έτος εγκατάστασης 1975 /2007 2012 2018 

Αριθμός φωτιστικών 

σωμάτων 

52 

(Λειτουργικά 40, 

έχουν αφαιρεθεί 6+6 

από τους δύο 

ημιυπαίθριους 
διαδρόμους 

5 / 1 1 

Αριθμός λαμπτήρων του 

κάθε φωτιστικού 

σώματος 

1 1 1 

Ηλεκτρική ισχύς λαμπτήρα 

(W) 
60 150 / ? 200 
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Πρόγραμμα λειτουργίας του 

συστήματος 

Κατά βούληση του 

χρήστη εντός του 

προγράμματος 
λειτουργίας των 

αντίστοιχων χώρων. 

Κατά βούληση του 

χρήστη εντός του 

προγράμματος 
λειτουργίας των 

αντίστοιχων χώρων. 

18:00/20:00 μέχρι 
07:00 

Διατάξεις ελέγχου / 

αυτοματισμοί 
Χειροκίνητα Χειροκίνητα Χρονοδιακόπτης 

Άλλες τεχνικές λεπτομέρειες 

(προαιρετικό) 

(κατασκευαστής/ 
λεπτομέρειες προϊόντος, άλλα 

χαρακτηριστικά ενεργειακής 
επίδοσης, κτλ.) 

   

Ενδεικτική εικόνα ή 

φωτογραφία του 

συστήματος 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Τεχνολογίες ΑΠΕ Τύπος 1 Τύπος 2 Τύπος 3 
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Σύντομη περιγραφή τεχνολογιών 

ΑΠΕ (Τύπος/ Θέση) 
ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ     

Περιοχή/φορτίο του κτηρίου που 

καλύπτεται 
      

Έτος εγκατάστασης       

Εγκατεστημένη ισχύς (kW)       

Διατάξεις ελέγχου / αυτοματισμοί       

Άλλες τεχνικές λεπτομέρειες 

(προαιρετικό) 

(κατασκευαστής/ λεπτομέρειες 
προϊόντος, άλλα χαρακτηριστικά 

ενεργειακής επίδοσης, κτλ.) 

      

Ενδεικτική εικόνα ή φωτογραφία 

του 

συστήματος  
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37ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 

 
 

1. Διαθέσιμα στοιχεία αρχείου1.1 Ιδιοκτησιακό – Νομιμοποιήσεις 

Αριθμ. Οικοδ. Άδειας 330  

Έτος έκδοσης 
Οικοδομικής άδειας 

2003 
 

Έτος ανέγερσης του 

κτιρίου 
2003-2004 

 

Στοιχεία τακτοποίησης 
(π.χ. αριθμός δήλωσης) 

 
 

Σχόλια/θέματα για 

ιδιοκτησιακό (π.χ. αν ο 

Δήμος είναι ιδιοκτήτης, 
εάν είναι ενοικιαστής, 
εκκρεμότητες 
μεταβίβασης, κτλ.) 

Ιδιοκτήτης: Δήμος Ηρακλείου (με αγορά οικοπέδου) 

Οικόπεδο: 1524,89 m2 / O.T. 852 

Κτίριο: 1.612,77 m2 

Υπόγειο: 635,82m2, Ισόγειο:522,57m2, A’ όροφος:454,38m2 

1.2 Σχέδια 

Υπάρχουν 

αρχιτεκτονικά σχέδια 

του κτιρίου;  

ΝΑΙ 

(Δ.Τ.Υ. Ν.Α.Η.) 

Μορφή διαθέσιμων σχεδίων (Π.χ. έντυπη, 

ηλεκτρονική pdf, ηλεκτρονική cad, κτλ.) 

Υπάρχουν Η/Μ Σχέδια 

του κτιρίου; 

ΝΑΙ 

(Δ.Τ.Υ. Ν.Α.Η.) 

Μορφή διαθέσιμων σχεδίων (Π.χ. έντυπη, 

ηλεκτρονική pdf, ηλεκτρονική cad, κτλ.) 

Αναφέρατε άλλα 

διαθέσιμα Σχέδια του 

κτιρίου  

Μελέτη Μεταλλικού στεγάστρου (σκυροδέτησης, ελέγχου θεμελίωσης, 

ελέγχου μεταλλικών μερών, τεχνική έκθεση φέροντος οργανισμού) 

1.3 Ειδικό υλικό που σχετίζεται με την ενεργειακή απόδοση 

Έχει γίνει ενεργειακή 

επιθεώρηση; 

ΟΧΙ Εάν ναι, αναφέρατε τι αφορά (π.χ. 

συνολικά του κτιρίου, μόνο Η/Μ 

εγκαταστάσεις, μόνο υδραυλικές 

εγκαταστάσεις) 

Υπάρχει Πιστοποιητικό 

Ενεργειακής Απόδοσης 
(ΠΕΑ); 

ΟΧΙ Εάν ναι, αναφέρατε την ενεργειακή κλάση 

του κτιρίου όπως προκύπτει από το ΠΕΑ 

Υπάρχει το σχετικό xml 

αρχείο εκτέλεσης της 
ενεργειακής ανάλυσης του 

κτιρίου; 

ΟΧΙ Σχόλια………….. 

 

Ενδεικτικά αποτελέσματα ΠΕΑ 

Κατάσταση Ετήσια 

κατανάλωση 

καυσίμου 

(kWh/m2) 

Ετήσια κατανάλωση 

ηλεκτρικής ενέργειας 

(kWh/m2) 

Ετήσια 

κατανάλωση 

πρωτογενούς 

ενέργειας 

(kWh/m2) 

Ενεργειακή κλάση 

Υφιστάμενη     
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Σενάριο 1     

Σενάριο 2     

Περιγραφή σεναρίου 1 

ενεργειακής αναβάθμισης 
από ΠΕΑ 

Σχόλια………….. 

Περιγραφή σεναρίου 2 

ενεργειακής αναβάθμισης 
από ΠΕΑ 

Σχόλια………….. 

… … 

Υπάρχει μελέτη Η/Μ; ΝΑΙ/ ΟΧΙ Σχόλια………….. 

Υπάρχει μελέτη 

θερμομόνωσης; 
ΝΑΙ/ ΟΧΙ Σχόλια………….. 

1.4 Περιγραφή τυχόν πρόσφατου έργου ενεργειακής αναβάθμισης  

Πότε έγινε η παρέμβαση; …………………………….. 

Μέτρα που εφαρμόστηκαν; …………………………….. 

Επιτευχθείσα μείωση 

ενεργειακής κατανάλωσης 
…………………………….. 

1.5 Στοιχεία καταναλώσεων κτιρίου 

Ετήσια πραγματική 

κατανάλωση καυσίμου (να 

δοθεί και η μονάδα 

μέτρησης π.χ. kWh ή 

KWh/m2 ή lt) 

22,4 KWh/m2.year 

(Πραγματικό /Τιμολόγιο) 

2017-2018: 1000 lt. 

Να αναφερθεί η πηγή της 

πληροφορίας (π.χ. μέτρηση, 

λογαριασμοί) με διευκρίνιση εάν η 

τιμή αφορά σε καύσιμο που 

καταναλώθηκε ή που απλώς 

προμηθεύτηκε 

Ετήσια πραγματική 

κατανάλωση ηλεκτρικής 
ενέργειας (να δοθεί και η 

μονάδα μέτρησης) 

28,4 KWh/m2.year 

(Πραγματικό /Τιμολόγιο) 

Να αναφερθεί η πηγή της 

πληροφορίας (π.χ. μέτρηση, 

λογαριασμοί) 

 

2. Τυπικά τεχνικά στοιχεία κτιρίου 

ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 

Όνομα κτηρίου 37ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 

Ταχυδρομική διεύθυνση Μυρτιάς 22 (Μεσαμπελιές) 

Τύπος/χρήση κτηρίου Α’ βαθμια Εκπαίδευση 

Έτος κατασκευής 2004  

Αριθμός ορόφων 2 (ύψος οικοδομής: 10,49m) 

Επιφάνεια δαπέδου (m2) 606,29 m2 (ολική: 914,81 m2) /Όγκος: 9.201,84m3 

Μέσος αριθμός 

εργαζομένων/ενοίκων 
Σύνολο: 420. (Μαθητές: 384  – εκπαιδευτικοί /προσωπικό: 36.) 

Περιγραφή προγράμματος 

λειτουργίας κτηρίου 

01 Σεπτεμβρίου – 10 Ιουνίου: 08:00 - 16:00 κάθε μέρα και 18:00-

21:00 για δύο απογεύματα κάθε εβδομάδα. 

Ιούλιο-Αύγουστο 2018: summer camp 07:00-16:00. 

Κλειστά: Όλα τα Σ-Κ, 3 απογεύματα (Σεπτέμβριο- Ιούνιο), όλα 



ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ 114/186

Εικόνα 2. 

Δυτική όψη 

Εικόνα 6. Βόρεια 

τα απογεύματα Ιούλιο-Αύγουστο, 2*15 μέρες Χριστούγεννα-

Πάσχα. 

Έως δύο (2) Ενδεικτικές 

φωτογραφίες κτηρίου 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΚΤΗΡΙΑΚΟΥ ΚΕΛΥΦΟΥΣ 

Κύρια δομικά στοιχεία 

Εξωτερικοί τοίχοι Τύπος 1 Τύπος 2 Τύπος 3 

Σύντομη περιγραφή δομικού 

στοιχείου (αναφορά στην 

ύπαρξη ή όχι θερμομόνωσης) 

Δικέλυφη μπατική 

τοιχοποιία. Υπάρχει 
θερμομόνωση. 

    

Όψεις του κτηρίου που 

συναντάται το δομικό στοιχείο 
Σε όλες τις όψεις     

Άλλα πρόσθετα τεχνικά 

στοιχεία (εάν υπάρχουν) 

(π.χ. θερμοφυσικές ιδιότητες που 

τυχόν βρίσκονται σε διαθέσιμη 

μελέτη ή από κατασκευαστή 

προϊόντος, οπτικές ιδιότητες, π.χ. 

ανακλαστικότητα, συντελεστής 
εκπομπής ηλιακής ακτινοβολίας, 
κτλ.) 
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Εικόνα.4 Όψη 

Οροφή Τύπος 1 Τύπος 2 Τύπος 3 

Σύντομη περιγραφή 

δομικού στοιχείου (π.χ. 

γεωμετρία, υλικά 

κατασκευής, ύπαρξη ή όχι 
θερμομόνωσης) 

Οριζόντια οροφή από 

πλάκα οπλισμένου 

σκυροδέματος. 
Επίστρωση με μονωτικό 

υλικό, τεχνητές πλάκες 
και σκύρα (?) 

περιμετρικά.  

Υπάρχει καλή μόνωση. 

    

Άλλα πρόσθετα τεχνικά 

στοιχεία (εάν υπάρχουν) 

(π.χ. θερμοφυσικές 
ιδιότητες που τυχόν 

βρίσκονται σε διαθέσιμη 

μελέτη ή από 

κατασκευαστή προϊόντος, 
οπτικές ιδιότητες, π.χ. 

ανακλαστικότητα, 

συντελεστής 
εκπομπής ηλιακής 
ακτινοβολίας, κτλ.) 

     

Ενδεικτική εικόνα ή 

φωτογραφία του 

δομικού στοιχείου 

(προαιρετική) 

 

 

 

 
 

    

 

Δάπεδα Τύπος 1 Τύπος 2 Τύπος 3 

Σύντομη περιγραφή 

δομικού στοιχείου (π.χ. 

υλικό δαπέδου) 

Πλάκα οπλισμένου 

σκυροδέματος με  
δάπεδο από μάρμαρο 

Ιωαννίνων (μπεζ) 
πάνω από το έδαφος 

   

Θέσεις του κτηρίου που 

συναντάται το δομικό 

στοιχείο 

Σε όλο το κτίριο    

Εικόνα.7 Όψη οροφής 
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Εικόνα.5 Όψη 

Άλλα πρόσθετα τεχνικά 

στοιχεία (εάν υπάρχουν) 

(π.χ. θερμοφυσικές 
ιδιότητες που τυχόν 

βρίσκονται σε διαθέσιμη 

μελέτη ή από 

κατασκευαστή προϊόντος, 
οπτικές ιδιότητες, π.χ. 

ανακλαστικότητα, 

συντελεστής 
εκπομπής ηλιακής 
ακτινοβολίας, κτλ.) 

    

Ενδεικτική εικόνα ή 

φωτογραφία του 

δομικού στοιχείου 

(προαιρετική) 

 

   

Ανοίγματα 

(Υαλοπίνακας/ 

πλαίσιο) 

Τύπος 1 Τύπος 2 Τύπος 3 

Σύντομη περιγραφή 

δομικού στοιχείου (υλικό 

πλαισίου, αριθμός 
υαλοστασίων) 

Πλαίσια αλουμινίου 

με Διπλούς 
υαλοπίνακες 
συρόμενα κατά 50% ή 

με ανάκληση 

(κλιμακοστάσιο) 

Θύρες αλουμινίου  
Συμπαγής μεταλλική 

θύρα κλιμακοστασίου 

Όψεις του κτηρίου που 

συναντάται το δομικό 

στοιχείο 

Σε όλες τις όψεις του 

κτιρίου. 

Βόρεια, Ανατολικά, 

Δυτικά. 

Εσωτερικές πόρτες 
απομόνωσης α’ 

ορόφου από το 

κλιμακοστάσιο 

 

Άλλα πρόσθετα τεχνικά 

στοιχεία (εάν υπάρχουν) 

Εσωτερική σκίαση με 
κουρτίνες. Το ισόγειο 

της ανατολικής 
πλευράς σκιάζεται σε 
μεγάλο μέρος από το 

μεταλλικό στέγαστρο 

ανοιχτού αμφιθεάτρου 
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Ενδεικτική εικόνα ή 

φωτογραφία του 

δομικού στοιχείου 

Εικόνα 6. Κουφώματα 

ισογείου (Δ) 

 

 

Εικόνα 8. Κεντρικής είσοδος 
(Δ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Η/Μ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΤΗΡΙΟΥ 

Κύρια Η/Μ συστήματα κτηρίου 

Σύστημα θέρμανσης Τύπος 1 Τύπος 2 Τύπος 3 

Σύντομη περιγραφή του 

συστήματος (καύσιμο, τύπος 
συστήματος, τερματικές 
μονάδες) 

Λέβητας πετρελαίου. 

Απλά σώματα 

καλοριφέρ (25). 

Τοπική αντλία 

θερμότητας  
 

Εξυπηρετούμενοι χώροι 

κτιρίου 

Όλοι οι χώροι εκτός 
από το λεβητοστάσιο 

  

Έτος εγκατάστασης 2003 2013-2015  

Εγκατεστημένη θερμική ισχύς 

(kW)  
89Kw - 172Kw 

2,60 

1,040 (10.000 Btu/h) 

22.200 Btu/h 

 

Επίπεδο μόνωσης του 

συστήματος παραγωγής 

θερμότητας 

Μη διαθέσιμο Μη διαθέσιμο  

Επίπεδο μόνωσης του 

συστήματος διανομής 

(pipework/ductwork) 

Μερική μόνωση στον 

χώρο παραγωγής 
θερμότητας 

   

Πρόγραμμα λειτουργίας του 

συστήματος 
Νοέμβρη-Μάρτιο 

08:00-12:00, όταν 

Νοέμβρη-Μάρτιο 

όταν απαιτείται 
  

Εικόνα 7. Κούφωμα 

κλιμακοστασίου (ταράτσα) 

Εικόνα 9. Έξοδος κινδύνου 

(Α)
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απαιτείται 

Διατάξεις ελέγχου / 

αυτοματισμοί 

Κεντρικό σύστημα 

χρονοπρογραμματισμού, 

χωρίς σύστημα ελέγχου 

στους χώρους βάσει set-

point 

Τοπικό σύστημα 

ελέγχου λειτουργίας 
βάσει set point 

  

Άλλες τεχνικές λεπτομέρειες 

(προαιρετικό) 

(π.χ. κατασκευαστής/ 
λεπτομέρειες προϊόντος, άλλα 

χαρακτηριστικά ενεργειακής 
επίδοσης, κτλ.) 

Baltur (Ιταλία) 

Μοντέλο: BT 14GW 

230V / 50Hz 

Rend: 93% 

Allegro 

(42HQE009N) 

Gree 

Beko  

Arielli 

Carrier (MSM3-

09hrn2) 

  

Ενδεικτική εικόνα ή 

φωτογραφία του συστήματος  

 

 
Εικόνα 11. Σύστημα διανομής 

(μονωμένο τμήμα) 
 

 
Εικόνα 12. Σύστημα διανομής 

(μη μονωμένο τμήμα) 

 

 
 

 
 

  

 

Σύστημα ψύξης Τύπος 1 Τύπος 2 Τύπος 3 

Σύντομη περιγραφή του 

συστήματος 

(καύσιμο, τύπος συστήματος, 
τερματικές μονάδες) 

Τοπική αντλία 

θερμότητας (24 τμχ.) 

Ανεμιστήρας οροφής 
(7 τμχ.) 

  

Εξυπηρετούμενοι χώροι του 

κτιρίου 

Κλιματιστικά σε 
γραφεία (2), server 

room και αίθουσες 
(από ένα).  

Σε γραφείο και σε 
6/20 αίθουσες 

  

Έτος εγκατάστασης 2013-2015 (σταδιακά) Μη διαθέσιμο   

Εγκατεστημένη ψυκτική ισχύς 

(kW) 

3,10 

1,080 (9000 Btu/h) 
Μη διαθέσιμο   

Εικόνα 10. Καυστήρας 
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21.850 Btu/h 

Επίπεδο μόνωσης του 

συστήματος διανομής 

(pipework/ductwork) 

 Μη διαθέσιμο   

Πρόγραμμα λειτουργίας 

συστήματος 

15 Μαΐου έως 15 

Ιουνίου , Δευτέρα έως 
Παρασκευή, 10:00-

15:00 

   

Διατάξεις ελέγχου / 

αυτοματισμοί 

Τοπικό σύστημα 

ελέγχου λειτουργίας 
βάσει set point 

Τοπικό σύστημα 

ελέγχου λειτουργίας 
βάσει set point 

  

Άλλες τεχνικές λεπτομέρειες 

(προαιρετικό) 

(κατασκευαστής/ λεπτομέρειες 
προϊόντος, άλλα χαρακτηριστικά 

ενεργειακής επίδοσης, κτλ.) 

Allegro (42HQE009N) 

Gree 

Beko  

Arielli 

Carrier (MSM3-

09hrn2) 

 Primo   

Ενδεικτική εικόνα ή 

φωτογραφία του 

συστήματος 

 

 

 

 

 

 

   

Σύστημα αερισμού Τύπος 1 Τύπος 2 Τύπος 3 

Σύντομη περιγραφή του 

συστήματος  

Φυσικός αερισμός με 
άνοιγμα παραθύρων 

    

Τύπος μηχανικού αερισμού 
(προσαγωγή και/ή απαγωγή 

αέρα) 

     

Εξυπηρετούμενοι χώροι 

κτιρίου 
     

Έτος εγκατάστασης      

Πρόγραμμα λειτουργίας του 

συστήματος 
     

Διατάξεις ελέγχου / 

αυτοματισμοί 
     

Άλλες τεχνικές λεπτομέρειες 

(προαιρετικό) 

(κατασκευαστής/ λεπτομέρειες 
προϊόντος, άλλα χαρακτηριστικά 

ενεργειακής επίδοσης, κτλ.) 
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Ενδεικτική εικόνα ή 

φωτογραφία του 

συστήματος 

      

Ζεστό νερό χρήσης Τύπος 1 Τύπος 2 Τύπος 3 

Σύντομη περιγραφή του 

συστήματος 
Δεν υπάρχει     

Εξυπηρετούμενοι χώροι 

κτιρίου 
      

Έτος εγκατάστασης       

Εγκατεστημένη ισχύς (kW)        

Επίπεδο μόνωσης του 

συστήματος διανομής 

(pipework) 

      

Επίπεδο μόνωσης δεξαμενής 

αποθήκευσης ζεστού νερού 
      

Πρόγραμμα λειτουργίας του 

συστήματος 
      

Διατάξεις ελέγχου / 

αυτοματισμοί 
      

Άλλες τεχνικές λεπτομέρειες 

(προαιρετικό) 

(κατασκευαστής/ λεπτομέρειες 
προϊόντος, άλλα χαρακτηριστικά 

ενεργειακής επίδοσης, κτλ.) 

      

Ενδεικτική εικόνα ή 

φωτογραφία του 

συστήματος (προαιρετικό) 

      

 

Φωτισμός Τύπος 1 Τύπος 2 Τύπος 3 Τύπος4 Τύπος 5 

Τύπος λαμπτήρων 

Γραμμικοί 
φθορισμού 

οροφής 

Πυρακτώσε
ως (2 τύπων) 

Εσωτερικοί 
προβολείς 

Εξωτερικοί 
προβολείς 
διαφόρων 

τύπων 

Εξωτερικοί 
προβολείς 
υδραργύρου 

Εξυπηρετούμενοι 

χώροι του κτιρίου 

Όλοι οι 
χώροι 

Τουαλέτες, 
εξωτερική 

περίφραξη 

αυλής 
(συνήθως 

δεν 

λειτουργούν) 

Στην 

αίθουσα 

εκδηλώσεων 

Ο χώρος του 

στεγάστρου 

και η νότια 

αυλή. 

Περιμετρικά 

στην οροφή 

του κτιρίου 

σε όλες τις 
όψεις 

Έτος εγκατάστασης 2004 2004 2004 2004 2004 

Αριθμός φωτιστικών 

σωμάτων 
92 32 6 7 8 
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Αριθμός λαμπτήρων 

του κάθε φωτιστικού 

σώματος 

2 1 1 1 1 

Ηλεκτρική ισχύς 

λαμπτήρα (W) 
36W 

60/75 

(εκτίμηση) 
  

250/350 

(εκτίμηση) 

Πρόγραμμα 

λειτουργίας του 

συστήματος 

Κατά 

βούληση του 

χρήστη εντός 
του 

προγράμματ
ος 
λειτουργίας 
των 

αντίστοιχων 

χώρων. 

Κατά 

βούληση του 

χρήστη εντός 
του 

προγράμματ
ος 
λειτουργίας 
των 

αντίστοιχων 

χώρων. 

Κατά 

βούληση του 

χρήστη εντός 
του 

προγράμματ
ος 
λειτουργίας 
των 

αντίστοιχων 

χώρων. 

Κατά 

βούληση του 

χρήστη εντός 
του 

προγράμματ
ος 
λειτουργίας 
των 

αντίστοιχων 

χώρων. 

Δεν τους 
ανάβουν για 

να μην 

συγκεντρώνε
ται κόσμος 
τα 

απογεύματα 

στην αυλή 

του σχολείου 

Διατάξεις ελέγχου / 

αυτοματισμοί 
Χειροκίνητα Χειροκίνητα Χειροκίνητα Χειροκίνητα Χειροκίνητα 

Άλλες τεχνικές 

λεπτομέρειες 

(προαιρετικό) 

(κατασκευαστής/ 
λεπτομέρειες 
προϊόντος, άλλα 

χαρακτηριστικά 

ενεργειακής επίδοσης, 
κτλ.) 

      

  

Ενδεικτική εικόνα ή 

φωτογραφία του 

συστήματος  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Τεχνολογίες ΑΠΕ Τύπος 1 Τύπος 2 Τύπος 3 

Σύντομη περιγραφή 

τεχνολογιών ΑΠΕ 

(Τύπος/ Θέση) 

     

Περιοχή/φορτίο του 

κτηρίου που 

καλύπτεται 

      

Έτος εγκατάστασης       

Εγκατεστημένη ισχύς 

(kW) 
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Διατάξεις ελέγχου / 

αυτοματισμοί 
      

Άλλες τεχνικές 

λεπτομέρειες 

(προαιρετικό) 

(κατασκευαστής/ 
λεπτομέρειες προϊόντος, 
άλλα χαρακτηριστικά 

ενεργειακής επίδοσης, 
κτλ.) 

      

Ενδεικτική εικόνα ή 

φωτογραφία του 

συστήματος  

      

 

- Ασανσέρ: KLEEMANN HELLAS (T250/No.64585) 

Έτος κατασκευής: 2004, Χωρητικότητα: 245lt/140lt ωφέλιμα. 

Ισχύς: 9,5 Kw 
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48ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ  

1. Διαθέσιμα στοιχεία αρχείου 

1.1 Ιδιοκτησιακό – Νομιμοποιήσεις 

Αριθμ. Οικοδ. Άδειας  Σχόλια………….. 

Έτος έκδοσης Οικοδομικής 
άδειας 

 ……………..  

Έτος ανέγερσης του κτιρίου 2000 …………….. 

Στοιχεία τακτοποίησης (π.χ. 

αριθμός δήλωσης) 
 …………….. 

Σχόλια/θέματα για 

ιδιοκτησιακό (π.χ. αν ο 

Δήμος είναι ιδιοκτήτης, εάν 

είναι ενοικιαστής, 
εκκρεμότητες μεταβίβασης, 
κτλ.) 

Ιδιοκτήτης Δήμος Ηρακλείου (48ο Δημοτικό: 1.830m2, 

Οικόπεδο: 3.763m2, συνολικό συγκρότημα 3.633m2) 

1.2 Σχέδια 

Υπάρχουν αρχιτεκτονικά 

σχέδια του κτιρίου;  
ΝΑΙ Μορφή διαθέσιμων σχεδίων 

Π.χ. έντυπη, ηλεκτρονική pdf, 

ηλεκτρονική cad, κτλ.  

Υπάρχουν Η/Μ Σχέδια του 

κτιρίου; 
ΝΑΙ Μορφή διαθέσιμων σχεδίων 

Π.χ. έντυπη, ηλεκτρονική pdf, 

ηλεκτρονική cad, κτλ.  

Αναφέρατε άλλα διαθέσιμα 

Σχέδια του κτιρίου  

…………….. 

1.3 Ειδικό υλικό που σχετίζεται με την ενεργειακή απόδοση 

Έχει γίνει ενεργειακή 

επιθεώρηση; 
ΟΧΙ Εάν ναι, αναφέρατε τι αφορά 

(π.χ. συνολικά του κτιρίου, 

μόνο Η/Μ εγκαταστάσεις, 

μόνο υδραυλικές 

εγκαταστάσεις) 

Υπάρχει Πιστοποιητικό 

Ενεργειακής Απόδοσης 
(ΠΕΑ); 

ΟΧΙ Εάν ναι, αναφέρατε την 

ενεργειακή κλάση του κτιρίου 

όπως προκύπτει από το ΠΕΑ 

Υπάρχει το σχετικό xml 

αρχείο εκτέλεσης της 
ενεργειακής ανάλυσης του 

κτιρίου; 

------------- ------------- 
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Ενδεικτικά αποτελέσματα ΠΕΑ 

Κατάσταση Ετήσια 

κατανάλωση 

καυσίμου 

(kWh/m2) 

Ετήσια κατανάλωση 

ηλεκτρικής ενέργειας 

(kWh/m2) 

Ετήσια 

κατανάλωση 

πρωτογενούς 

ενέργειας 

(kWh/m2) 

Ενεργειακή 

κλάση 

Υφιστάμενη     

Σενάριο 1     

Σενάριο 2     

…     

Περιγραφή σεναρίου 1 

ενεργειακής αναβάθμισης 
από ΠΕΑ 

Σχόλια………….. 

Περιγραφή σεναρίου 2 

ενεργειακής αναβάθμισης 
από ΠΕΑ 

Σχόλια………….. 

… … 

Υπάρχει μελέτη Η/Μ; ΝΑΙ/ ΟΧΙ Σχόλια………….. 

Υπάρχει μελέτη 

θερμομόνωσης; 
ΝΑΙ/ ΟΧΙ Σχόλια………….. 

1.4 Περιγραφή τυχόν πρόσφατου έργου ενεργειακής αναβάθμισης  

Πότε έγινε η παρέμβαση; …………………………….. 

Μέτρα που εφαρμόστηκαν; …………………………….. 

Επιτευχθείσα μείωση 

ενεργειακής κατανάλωσης 
…………………………….. 

1.5 Στοιχεία καταναλώσεων κτιρίου 

Ετήσια πραγματική 

κατανάλωση καυσίμου (να 

δοθεί και η μονάδα 

μέτρησης π.χ. kWh ή 

KWh/m2 ή lt) 

20,9 kWh/m2.year 

(Πραγματικό /Τιμολόγιο) 

 

2017-18: 1.500lt. 

Συνήθως: 3.000+lt 

Να αναφερθεί η πηγή της 

πληροφορίας (π.χ. μέτρηση, 

λογαριασμοί) με διευκρίνιση 

εάν η τιμή αφορά σε καύσιμο 

που καταναλώθηκε ή που 

απλώς προμηθεύτηκε 

Ετήσια πραγματική 

κατανάλωση ηλεκτρικής 
ενέργειας (να δοθεί και η 

43,9 kWh/m2.year 

(Πραγματικό /Τιμολόγιο) 

Να αναφερθεί η πηγή της 

πληροφορίας (π.χ. μέτρηση, 

λογαριασμοί) 
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μονάδα μέτρησης) 

 

 

2. Τυπικά τεχνικά στοιχεία κτιρίου 

ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 

Όνομα κτηρίου 
38ο Δημοτικό Σχολείο Ηρακλείου (στο 1ο και 2ο υπόγειο του κτιρίου 

λειτουργεί και το 2ο Ε.Κ. Ηρακλείου) 

Ταχυδρομική διεύθυνση Φιλικής Εταιρείας (εργατικές κατοικίες Αγ. Αικατερίνη) 

Τύπος/χρήση κτηρίου Εκπαιδευτικό κτίριο - Α’ βάθμια 

Έτος κατασκευής 1999-2000 

Αριθμός ορόφων 2 (ισόγειο, Α’ όροφος) 

Επιφάνεια δαπέδου (m2) 450m2 (Μικτή: 979m2) 

Μέσος αριθμός 

εργαζομένων/ενοίκων 
212 (μαθητές: 185, καθηγητές: 27. Τάσεις αυξητικές) 

Περιγραφή προγράμματος 

λειτουργίας κτηρίου 

Λειτουργεί: Σεπτέμβριο-Ιούνιο:  

07:30 - 14:10 το σύνολο του σχολείου 

07:30 - 16:15 τέσσερις αίθουσες & χώρος γεύματος 
18:00-20:00 δύο αίθουσες και αίθουσα πολλαπλών χρήσεων. 

ΚΛΕΙΣΤΑ: Ιούλιο-Αύγουστο, 2x15 μέρες (Χριστούγεννα – Πάσχα), Σ-Κ. 

Έως δύο (2) Ενδεικτικές 

φωτογραφίες κτηρίου 

 

1. Νότια όψη 

2. Ανατολική/ΒΑ όψη 

 

 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΚΤΗΡΙΑΚΟΥ ΚΕΛΥΦΟΥΣ 

Κύρια δομικά στοιχεία 

Εξωτερικοί 

τοίχοι Τύπος 1 Τύπος 2 Τύπος 3 
Σύντομη περιγραφή 

δομικού στοιχείου 

(αναφορά στην ύπαρξη 

ή όχι θερμομόνωσης) 

Δικέλυφη μπατική 

τοιχοποιία 
    

Όψεις του κτηρίου 

που συναντάται το 

δομικό στοιχείο 

Σε όλες τις όψεις του 

κτιρίου 
    

Άλλα πρόσθετα 

τεχνικά στοιχεία (εάν 

υπάρχουν) 

(π.χ. θερμοφυσικές 
ιδιότητες που τυχόν 

βρίσκονται σε 
διαθέσιμη μελέτη ή από 

κατασκευαστή 

Θερμομόνωση κελύφους 

    



ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ 126/186

προϊόντος, οπτικές 
ιδιότητες, π.χ. 

ανακλαστικότητα, 

συντελεστής 
εκπομπής ηλιακής 
ακτινοβολίας, κτλ.) 

Ενδεικτική εικόνα ή 

φωτογραφία του 

δομικού στοιχείου 

   

Οροφή Τύπος 1 Τύπος 2 Τύπος 3 
Σύντομη περιγραφή 

δομικού στοιχείου (π.χ. 

γεωμετρία, υλικά 

κατασκευής, ύπαρξη ή 

όχι θερμομόνωσης) 

Οριζόντια πλάκα 

οπλισμένου σκυροδέματος 
επικαλυμμένη με 
μονωτικό υλικό και 
γαρμπίλι. 

Πλάκα Σκυροδέματος  
χωρίς καθόλου 

θερμομονωτική 

προστασία με 
επικάλυψη με πλάκες 

 

Άλλα πρόσθετα 

τεχνικά στοιχεία (εάν 

υπάρχουν) 

(π.χ. θερμοφυσικές 
ιδιότητες που τυχόν 

βρίσκονται σε 
διαθέσιμη μελέτη ή από 

κατασκευαστή 

προϊόντος, οπτικές 
ιδιότητες, π.χ. 

ανακλαστικότητα, 

συντελεστής 
εκπομπής ηλιακής 
ακτινοβολίας, κτλ.) 

Καλή μόνωση 

(Υπάρχει φθορά σε σημείο 

της οροφής και 
περιορισμένες φθορές σε 
υδρορροές, κ.α.) 

   

Ενδεικτική εικόνα ή 

φωτογραφία του 

δομικού στοιχείου 

(προαιρετική) 

 

 

 

 

(υδρορροή) 

  

 

 

  

Δάπεδα Τύπος 1 Τύπος 2 Τύπος 3 
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Σύντομη περιγραφή 

δομικού στοιχείου 

(π.χ. υλικό δαπέδου) 

Πλάκα οπλισμένου 

σκυροδέματος δίχως 
θερμομόνωση. 

Δάπεδο από μάρμαρο 

(Καβάλας?) 

Πλάκα οπλισμένου 

σκυροδέματος. 
Δάπεδο από κεραμικά 

πλακάκια. 

 

Θέσεις του κτηρίου 

που συναντάται το 

δομικό στοιχείο 

Σε όλες τις επιφάνειες 
εκτός από WC 

 

WC 

 

Άλλα πρόσθετα 

τεχνικά στοιχεία (εάν 

υπάρχουν) 

(π.χ. θερμοφυσικές 
ιδιότητες που τυχόν 

βρίσκονται σε 
διαθέσιμη μελέτη ή από 

κατασκευαστή 

προϊόντος, οπτικές 
ιδιότητες, π.χ. 

ανακλαστικότητα, 

συντελεστής 
εκπομπής ηλιακής 
ακτινοβολίας, κτλ.) 

 

 

 

   

Ενδεικτική εικόνα ή 

φωτογραφία του 

δομικού στοιχείου 

(προαιρετική 

 

 

 

 

 

 

Ανοίγματα 

(Υαλοπίνακας/ 

πλαίσιο) 

Τύπος 1 Τύπος 2 Τύπος 3 

Σύντομη περιγραφή 

δομικού στοιχείου 
(υλικό πλαισίου, 

αριθμός υαλοστασίων) 

Πλαίσια αλουμινίου με 
διπλό υαλοπίνακα 

Πλαίσια αλουμινίου 

(παλαιού τύπου) 
Μεταλλική πόρτα 

Όψεις του κτηρίου 

που συναντάται το 

δομικό στοιχείο 

Σε όλες τις όψεις-
ανοίγματα πλην αιθουσών 

βόρειας πλευράς 

Αίθουσες βόρειας 
πλευράς 

Κλιμακοστάσιο 

έξοδος στην ταράτσα 

Άλλα πρόσθετα 

τεχνικά στοιχεία (εάν 

υπάρχουν) 

Εκτεταμένη χρήση 

σκουρόχρωμων κουρτινών 

ή περσίδων (μεγάλου 

φάρδους) για τον 

περιορισμό της ζέστης 
Απρίλιο-Οκτώβριο. Με 
την χρήση τους απαιτείται 
η χρήση τεχνητού 

φωτισμού. Στη 

περισσότερα ανοίγματα 

της νότιας πλευράς 
υπάρχει πρόβολος (50cm). 
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Στην ανατολική πλευρά 

ημιυπαίθριος χώρος 

Ενδεικτικές 

φωτογραφίες του 

δομικού στοιχείου 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Η/Μ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΤΗΡΙΟΥ 

Κύρια Η/Μ συστήματα κτηρίου 

Σύστημα θέρμανσης Τύπος 1 Τύπος 2 Τύπος 3 

Σύντομη περιγραφή του 

συστήματος (καύσιμο, τύπος 
συστήματος, τερματικές 
μονάδες) 

Λέβητας πετρελαίου με 
σωληνώσεις διανομής 
και τερματικές μονάδες 
απλά σώματα 

καλοριφέρ. 

   

Εξυπηρετούμενοι χώροι 

κτιρίου 

Όλοι οι χώροι του 

κτιρίου (Δημοτικού και 
Ε.Κ.) 

   

Έτος εγκατάστασης 1996    

Εγκατεστημένη θερμική 279,12    
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ισχύς (kW)  

Επίπεδο μόνωσης του 

συστήματος παραγωγής 

θερμότητας 

ΜΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ    

Επίπεδο μόνωσης του 

συστήματος διανομής 

(pipework/ductwork) 

Μόνο στις σωληνώσεις 
του χώρο παραγωγής 
θερμότητας 

   

Πρόγραμμα λειτουργίας 

του συστήματος 

Από 20 Οκτωβρίου έως 
30 Μαρτίου: Δευτέρα 

έως Παρασκευή, 8:00-

13:00 (ΑΝΑΛΟΓΑ 

ΤΟΝ ΚΑΙΡΟ.) 

   

Διατάξεις ελέγχου / 

αυτοματισμοί 

Κεντρικό σύστημα 

χρονοπρογραμματισμού
, χωρίς σύστημα 

ελέγχου στους χώρους 
βάσει set-point 

   

Άλλες τεχνικές 

λεπτομέρειες (προαιρετικό) 

(π.χ. κατασκευαστής/ 
λεπτομέρειες προϊόντος, 
άλλα χαρακτηριστικά 

ενεργειακής επίδοσης, κτλ.) 

Καυστήρας: Bentone 

(BEO 40/Serie 2) 

 Rend: 92% 

Λέβητας ΒΙΟΣΩΛ 

(240.000 Kcal/h) 

    

Ενδεικτικές φωτογραφίες 

του συστήματος  
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Σύστημα ψύξης Τύπος 1 Τύπος 2 Τύπος 3 
Σύντομη περιγραφή του 

συστήματος 

(καύσιμο, τύπος συστήματος, 
τερματικές μονάδες) 

Ανεμιστήρας οροφής    

Εξυπηρετούμενοι χώροι του 

κτιρίου 

Τέσσερις (4) χώροι (από 

τις δώδεκα (12) 

αίθουσες και τα 3 

εργαστήρια-1 

βιβλιοθήκη) 

   

Έτος εγκατάστασης 2005    

Εγκατεστημένη ψυκτική ισχύς 

(kW) 
Μη διαθέσιμο    

Επίπεδο μόνωσης του 

συστήματος διανομής 

(pipework/ductwork) 

Μη διαθέσιμο    

Πρόγραμμα λειτουργίας 

συστήματος 

1 Μαΐου έως 30 Ιουνίου 

και από 15 έως 30 
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Σεπτεμβρίου, Δευτέρα 

έως Παρασκευή, 08:00-

14:00  (ΑΝΑΛΟΓΑ 

ΤΟΝ ΚΑΙΡΟ) 

Διατάξεις ελέγχου / 

αυτοματισμοί 

Τοπικό σύστημα 

ελέγχου λειτουργίας 
βάσει set point 

   

Άλλες τεχνικές λεπτομέρειες 

(προαιρετικό) 

(κατασκευαστής/ λεπτομέρειες 
προϊόντος, άλλα χαρακτηριστικά 

ενεργειακής επίδοσης, κτλ.) 

Brand     

Ενδεικτική εικόνα ή 

φωτογραφία του 

συστήματος 

 

 
 

   

Σύστημα αερισμού Τύπος 1 Τύπος 2 Τύπος 3 

Σύντομη περιγραφή του 

συστήματος  

Φυσικός αερισμός με 
άνοιγμα παραθύρων 

    

ΤΥΠΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ 

ΑΕΡΙΣΜΟΥ (ΠΡΟΣΑΓΩΓΗ 

ΚΑΙ/Η ΑΠΑΓΩΓΗ ΑΕΡΑ) 

Μη διαθέσιμο     

Εξυπηρετούμενοι χώροι κτιρίου Όλοι     

Έτος εγκατάστασης Μη διαθέσιμο     

Πρόγραμμα λειτουργίας του 

συστήματος 
Μη διαθέσιμο     

Διατάξεις ελέγχου / 

αυτοματισμοί 
Μη διαθέσιμο     

Άλλες τεχνικές λεπτομέρειες 

(προαιρετικό) 

(κατασκευαστής/ λεπτομέρειες 
προϊόντος, άλλα χαρακτηριστικά 

ενεργειακής επίδοσης, κτλ.) 

     

Ενδεικτική εικόνα ή 

φωτογραφία του 

συστήματος 

 

(Βόρεια όψη: 8ο Δημοτικό: α’ 

όροφος, ισόγειο. 2ο ΣΕΚ: υπόγειο 

1, υπόγειο 2) 

 

    

Ζεστό νερό χρήσης Τύπος 1 Τύπος 2 Τύπος 3 
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Σύντομη περιγραφή του 

συστήματος 
ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ     

Εξυπηρετούμενοι χώροι κτιρίου       

Έτος εγκατάστασης       

Εγκατεστημένη ισχύς (kW)        

Επίπεδο μόνωσης του 

συστήματος διανομής 

(pipework) 

      

Επίπεδο μόνωσης δεξαμενής 

αποθήκευσης ζεστού νερού 
      

Πρόγραμμα λειτουργίας του 

συστήματος 
      

Διατάξεις ελέγχου / 

αυτοματισμοί 
      

Άλλες τεχνικές λεπτομέρειες 

(προαιρετικό) 

(κατασκευαστής/ λεπτομέρειες 
προϊόντος, άλλα χαρακτηριστικά 

ενεργειακής επίδοσης, κτλ.) 

      

Ενδεικτική εικόνα ή 

φωτογραφία του 

συστήματος (προαιρετικό) 

      

 

 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Η/Μ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΤΗΡΙΟΥ 

 Κύρια Η/Μ συστήματα κτηρίου 

Φωτισμός Τύπος 1 Τύπος 2 Τύπος 3 Τύπος 4 

Τύπος λαμπτήρων  
Γραμμικοί ράβδοι 
φθορισμού οροφής 

Πυρακτώσεως Προβολείς LED 
Προβολείς 
αλογόνου 

Εξυπηρετούμενοι 

χώροι του κτιρίου 

Διάδρομοι, γραφεία 

(3), αίθουσες (12), 

εργαστήρια (3), 

βιβλιοθήκη, αίθουσα 

πολλαπλών 

χρήσεων, κυλικείο 

WC, είσοδοι, 
ημιυπαίθριοι 
χώροι, 
λεβητοστάσιο 

Εξωτερικοί 
χώροι 

Εξωτερικοί χώροι 

Έτος 

εγκατάστασης 

2000 /  

2016  (τεμ. 5) 
2000 2017-18 2000 

Αριθμός 

φωτιστικών 

σωμάτων 

100 32 4 2 

Αριθμός 

λαμπτήρων του 

κάθε φωτιστικού 

σώματος 

2 1   

Ηλεκτρική ισχύς 

λαμπτήρα (W) 
36W ανά ράβδο  200W 2Χ42W 

Πρόγραμμα 

λειτουργίας του 

Κατά βούληση του 

χρήστη εντός του 

Κατά βούληση 

του χρήστη 
20:00-06:00 20:00-06:00 
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συστήματος προγράμματος 
λειτουργίας των 

αντίστοιχων χώρων 

εντός του 

προγράμματος 
λειτουργίας των 

αντίστοιχων 

χώρων 

Διατάξεις ελέγχου / 

αυτοματισμοί 
Χειροκίνητα Χειροκίνητα Χρον/πτης Χρον/πτης 

Άλλες τεχνικές 

λεπτομέρειες 

(προαιρετικό) 

(κατασκευαστής/ 
λεπτομέρειες 
προϊόντος, άλλα 

χαρακτηριστικά 

ενεργειακής 
επίδοσης, κτλ.) 

    

Loucas LED 

Model: 

11200Flood 

200/22.000LM 

ADELEQ Lumen 

Art. No: 4-15841 

Ενδεικτική εικόνα 

ή φωτογραφία του 

συστήματος 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Τεχνολογίες ΑΠΕ Τύπος 1 Τύπος 2 Τύπος 3 
Σύντομη περιγραφή 

τεχνολογιών ΑΠΕ 

(Τύπος/ Θέση) 

ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΟΥΝ     

Περιοχή/φορτίο του κτηρίου 

που καλύπτεται 
      

Έτος εγκατάστασης       

Εγκατεστημένη ισχύς (kW)       

Διατάξεις ελέγχου / 

αυτοματισμοί 
      

Άλλες τεχνικές λεπτομέρειες 

(προαιρετικό) 

(κατασκευαστής/ λεπτομέρειες 
προϊόντος, άλλα χαρακτηριστικά 

ενεργειακής επίδοσης, κτλ.) 

      

Ενδεικτική εικόνα ή 

φωτογραφία του 

συστήματος  
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- Ασανσέρ: KLEEMANN HYDRAULIC / 8.5 KW 

- Το 8ο Δ.Σ. αντιμετωπίζει ιδιαίτερο πρόβλημα κατά τους ζεστούς μήνες. Όπου οι αίθουσες είναι σαν 

«θερμοκήπια». Απαιτούνται παρεμβάσεις ψύξης των περισσότερων χώρων.  

- Στις βορινές αίθουσες υπάρχει τους χειμερινούς μήνες πρόβλημα θέρμανσης, λόγω έλλειψης μόνωσης και 

αλουμινένιων παραθύρων «παλαιού τύπου» μεγάλου μεγέθους χωρίς διπλή μόνωση. 

- Το 2ο ΣΕΚ χρησιμοποιεί για περισσότερο χρόνο τεχνητό φωτισμό γιατί διαθέτει αίθουσες στο υπόγειο 

(πολλές από αυτές δεν έχουν κανένα παράθυρο). Και λειτουργεί περισσότερες ώρες. 

- Επίσης χρησιμοποιεί τοπικές αντλίες ψύξης (A/C) σε 7 γραφεία-αίθουσες. 

 

 

ΓΥΜΝΑΣΙΟ – ΛΥΚΕΙΟ ΑΓΙΟΥ ΜΥΡΩΝΑ 

 

1. Διαθέσιμα στοιχεία αρχείου 

1.1 Ιδιοκτησιακό – Νομιμοποιήσεις 

Αριθμ. Οικοδ. Άδειας 459  

Έτος έκδοσης 
Οικοδομικής άδειας 

2007 (μάλλον της αίθουσας 
πολλαπλών χρήσεων) 

 

Έτος ανέγερσης του 

κτιρίου 
1982-83 …………….. 

Στοιχεία τακτοποίησης 
(π.χ. αριθμός δήλωσης) 

 …………….. 

Σχόλια/θέματα για 

ιδιοκτησιακό (π.χ. αν ο 

Δήμος είναι ιδιοκτήτης, 
εάν είναι ενοικιαστής, 
εκκρεμότητες 
μεταβίβασης, κτλ.) 

…………….. 

1.2 Σχέδια 

Υπάρχουν 

αρχιτεκτονικά σχέδια 

του κτιρίου;  

ΝΑΙ 
Σε έντυπη μορφή στο 

σχολείο 

Υπάρχουν Η/Μ Σχέδια 

του κτιρίου; 
ΟΧΙ 

Μορφή διαθέσιμων σχεδίων 

Π.χ. έντυπη, ηλεκτρονική 

pdf, ηλεκτρονική cad, κτλ.  

Αναφέρατε άλλα 

διαθέσιμα Σχέδια του 

κτιρίου  

…………….. 

1.3 Ειδικό υλικό που σχετίζεται με την ενεργειακή απόδοση 

Έχει γίνει ενεργειακή 

επιθεώρηση; 
ΟΧΙ 

Εάν ναι, αναφέρατε τι 

αφορά (π.χ. συνολικά του 

κτιρίου, μόνο Η/Μ 

εγκαταστάσεις, μόνο 

υδραυλικές εγκαταστάσεις) 
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Υπάρχει Πιστοποιητικό 

Ενεργειακής Απόδοσης 
(ΠΕΑ); 

ΟΧΙ 

Εάν ναι, αναφέρατε την 

ενεργειακή κλάση του 

κτιρίου όπως προκύπτει από 

το ΠΕΑ 

Υπάρχει το σχετικό xml 

αρχείο εκτέλεσης της 
ενεργειακής ανάλυσης 
του κτιρίου; 

 Σχόλια………….. 

 

Ενδεικτικά αποτελέσματα ΠΕΑ 

Κατάστασ

η 

Ετήσια 

κατανάλωση 

καυσίμου 

(kWh/m2) 

Ετήσια 

κατανάλωση 

ηλεκτρικής 

ενέργειας 

(kWh/m2) 

Ετήσια 

κατανάλωση 

πρωτογενούς 

ενέργειας 

(kWh/m2) 

Ενεργειακή 

κλάση 

Υφιστάμεν
η 

    

Σενάριο 1     

Σενάριο 2     

…     

Περιγραφή σεναρίου 1 

ενεργειακής αναβάθμισης από 

ΠΕΑ 

Σχόλια………….. 

Περιγραφή σεναρίου 2 

ενεργειακής αναβάθμισης από 

ΠΕΑ 

Σχόλια………….. 

… … 

Υπάρχει μελέτη Η/Μ; ΝΑΙ/ ΟΧΙ Σχόλια………….. 

Υπάρχει μελέτη θερμομόνωσης; ΝΑΙ/ ΟΧΙ Σχόλια………….. 

 

1.4 Περιγραφή τυχόν πρόσφατου έργου ενεργειακής αναβάθμισης  

Πότε έγινε η παρέμβαση;  

Μέτρα που εφαρμόστηκαν; Αντικατάσταση τμήματος των πλαισίων αλουμινίου. 

Μερική μόνωση της οροφής 

Επιτευχθείσα μείωση 

ενεργειακής κατανάλωσης 
…………………………….. 

1.5 Στοιχεία καταναλώσεων κτιρίου 

Ετήσια πραγματική 

κατανάλωση καυσίμου (να 

δοθεί και η μονάδα μέτρησης 
π.χ. kWh ή KWh/m2 ή lt) 

2017-2018: 2,5tn 

(προμήθεια) 

(Max. 4 tn) 

Να αναφερθεί η πηγή της 

πληροφορίας (π.χ. μέτρηση, 

λογαριασμοί) με διευκρίνιση 

εάν η τιμή αφορά σε καύσιμο 

που καταναλώθηκε ή που 

απλώς προμηθεύτηκε 

Ετήσια πραγματική 

κατανάλωση ηλεκτρικής 
ενέργειας (να δοθεί και η 

 Να αναφερθεί η πηγή της 

πληροφορίας (π.χ. μέτρηση, 

λογαριασμοί) 
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μονάδα μέτρησης) 

 

2. Τυπικά τεχνικά στοιχεία κτιρίου 

ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 

Όνομα κτηρίου Γυμνάσιο & Λύκειο Αγίου Μύρωνα 

Ταχυδρομική διεύθυνση Άγιος Μύρωνας (Δ.Ε. Γοργολαϊνη) 

Τύπος/χρήση κτηρίου Κτίριο Β’ βάθμιας Εκπαίδευσης 

Έτος κατασκευής 1982-3 (αρχικά σχέδια: 1978-79) 

Αριθμός ορόφων 2 (με το ισόγειο) 

Επιφάνεια δαπέδου (m2) 
653,56m2 (οικόπεδο:22.617,49m2, Νέο κτίριο πολλαπλών 

χρήσεων:257,21m2 

Μέσος αριθμός 

εργαζομένων/ενοίκων 
206 (114+65 μαθητές, 17+10 διδάσκοντες) 

Περιγραφή 

προγράμματος 

λειτουργίας κτηρίου 

10 Σεπτεμβρίου-20 Ιουνίου: καθημερινή λειτουργία 08:00-14:10. 

ΚΛΕΙΣΤΑ: Ιούλιο-Αύγουστο, Σ-Κ, 2x15μέρες (Χριστούγεννα/ Πάσχα) 

(Η αίθουσα πολλαπλών χρήσεων χρησιμοποιείται τρεις φορές την 

εβδομάδα) 

Έως δύο (2) Ενδεικτικές 

φωτογραφίες κτηρίου 

 

1. Ανατολική 

πλευρά 

2. Δυτική πλευρά 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΚΤΗΡΙΑΚΟΥ ΚΕΛΥΦΟΥΣ 

Κύρια δομικά στοιχεία 

Εξωτερικοί τοίχοι Τύπος 1 Τύπος 2 Τύπος 3 Τύπος 4 Τύπος 5 

Σύντομη περιγραφή 

δομικού στοιχείου 

(αναφορά στην ύπαρξη ή 

όχι θερμομόνωσης) 

(Έξω) δρομική 

πλινθοδομή 

(0,10), κενό 

(0,10), (μέσα) 

μπατική 

πλινθοδομή 

(0,20). 

Μπατική 

πλινθοδομή 

(0,10 ή 0,20) 

Δρομική 

πλινθοδομή 

(0,10), κενό 

(0,05/0,15μ.), 

τοιχίο από 

μπετόν 

Δρομική 

πλινθοδομή 

(0,10), κενό 

(0,05), δρομική 

πλινθοδομή 

(0,10) 

Υπερμπατική 

πλινθοδομή 1 

&1/2 πλίνθου 

(0,30μ.), με ή 

χωρίς κενό 

0,20μ. και 
δρομική 

πλινθοδομή 

Όψεις του κτηρίου που 

συναντάται το δομικό 

στοιχείο 

Το είδος της τοιχοποιίας εναλλάσσεται σε διάφορα σημεία του κτιρίου & τμήματα της 
τοιχοποιίας ανάλογα με το ύψος (0,70-0,90μ.) του τοίχου και την ύπαρξη ή μη 

κουφωμάτων με πρέκι και «ποδιά». Δεν μπορεί να προσδιοριστούν ακριβώς χωρίς τα 

σχέδια. 

Άλλα πρόσθετα τεχνικά 

στοιχεία (εάν υπάρχουν) 

(π.χ. θερμοφυσικές ιδιότητες 
που τυχόν βρίσκονται σε 
διαθέσιμη μελέτη ή από 

κατασκευαστή προϊόντος, 
οπτικές ιδιότητες, π.χ. 

ανακλαστικότητα, 

συντελεστής 
εκπομπής ηλιακής 
ακτινοβολίας, κτλ.) 

 

 

    

  

Ενδεικτική εικόνα ή 

φωτογραφία του δομικού 

στοιχείου (προαιρετική) 
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1. Νότια πλευρά 

 

 

2. Δυτική πλευρά 

(τμήμα) 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

Οροφή Τύπος 1 Τύπος 2 Τύπος 3 

Σύντομη περιγραφή δομικού 

στοιχείου (π.χ. γεωμετρία, υλικά 

κατασκευής, ύπαρξη ή όχι 
θερμομόνωσης) 

Από οπλισμένο 

σκυρόδεμα με 
επίστρωση 

σκυροδέματος 
κλίσεως (Β160) και 
ασφαλτόπανο τύπου 

VERAL 

  Τμήμα της οροφής 
στο σημείο ένωσης 
των κτιρίων Β και Μ 

(τμήμα Σ) έχει 
μονωθεί εκ νέου το 

2017 λόγω 

σημαντικής εισροής 
νερού. 

Άλλα πρόσθετα τεχνικά στοιχεία 

(εάν υπάρχουν) 

(π.χ. θερμοφυσικές ιδιότητες που 

τυχόν βρίσκονται σε διαθέσιμη 

μελέτη ή από κατασκευαστή 

προϊόντος, οπτικές ιδιότητες, π.χ. 

ανακλαστικότητα, συντελεστής 
εκπομπής ηλιακής ακτινοβολίας, 
κτλ.) 

     

Ενδεικτική εικόνα ή φωτογραφία 

του δομικού στοιχείου 

(προαιρετική) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Δάπεδα Τύπος 1 Τύπος 2 Τύπος 3 

Σύντομη περιγραφή 

δομικού στοιχείου (π.χ. 

υλικό δαπέδου) 

Πλάκες Μαρμάρου 

Ιωαννίνων χρώματος 
μπεζ (0,40x0, 

40x0,02μ.) επί 
σκυροδέματος με 
επίστρωση πατητής 
τσιμεντοκονίας 0,02μ. 

Μωσαϊκό Κεραμικό πλακάκι 
20cm  x 20cm 
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Θέσεις του κτηρίου που 

συναντάται το δομικό 

στοιχείο 

Κλιμακοστάσιο 

Δάπεδο εισόδου 

/τμήματος ισογείου 

Αίθουσες 
διδασκαλίας, 
εργαστήρια, 

διάδρομοι (α’ όροφος, 
τμήμα ισογείου 

Δάπεδο WC 

Άλλα πρόσθετα τεχνικά 

στοιχεία (εάν υπάρχουν) 

(π.χ. θερμοφυσικές ιδιότητες 
που τυχόν βρίσκονται σε 
διαθέσιμη μελέτη ή από 

κατασκευαστή προϊόντος, 
οπτικές ιδιότητες, π.χ. 

ανακλαστικότητα, 

συντελεστής 
εκπομπής ηλιακής 
ακτινοβολίας, κτλ.) 

    

Ενδεικτική εικόνα ή 

φωτογραφία του δομικού 

στοιχείου (προαιρετική) 

 

 

 

  

 

Ανοίγματα 

(Υαλοπίνακας/ 

πλαίσιο) 

Τύπος 1 Τύπος 2 Τύπος 3 Τύπος 4 

Σύντομη περιγραφή 

δομικού στοιχείου (υλικό 

πλαισίου, αριθμός 
υαλοστασίων) 

Πλαίσια 

αλουμινίου με 
διπλούς 
υαλοπίνακες (νέα 

το 2017) 

Πλαίσια 

αλουμινίου με 
μονούς 
υαλοπίνακες 
(παλιά) 

Μεταλλικές 
πόρτες (4) 

Πλαίσια 

αλουμινίου τύπου 

φεγγίτη 

ανοιγόμενα ή μη 

με μονούς 
υαλοπίνακες 
(παλιά) 

Όψεις του κτηρίου που 

συναντάται το δομικό 

στοιχείο 

Στην βόρεια και 
δυτική πλευρά, 

γραφείο Δ/ντριας 
γυμνασίου, κ.λπ. 

Κεντρική είσοδος, 
γραφείο Δ/ντη 

Λυκείου, κ.α. 

Ισόγειο 

(ανατολική, 

δυτική & βόρεια 

πλευρά). Εκτός 
από την κεντρική 

είσοδο οι άλλες 
δεν 

χρησιμοποιούνται 
συνήθως 

Σε όλες τις όψεις 

Άλλα πρόσθετα τεχνικά 

στοιχεία (εάν υπάρχουν) 

- Σε πολλές όψεις κυρίως σε αίθουσες και τη δυτική πλευρά υπάρχει διπλή 

συστοιχία κουφωμάτων αλουμινίου. 

- Στις αίθουσες χρησιμοποιούνται κουρτίνες 
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Ενδεικτική εικόνα ή 

φωτογραφία του δομικού 

στοιχείου 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Η/Μ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΤΗΡΙΟΥ 

Κύρια Η/Μ συστήματα κτηρίου 

Σύστημα 

θέρμανσης Τύπος 1 Τύπος 2 Τύπος 3 

Σύντομη περιγραφή του 

συστήματος (καύσιμο, 

τύπος συστήματος, 

Λέβητας πετρελαίου 

(παλιός) με σωλήνες 
διανομής εντός του 

κτιρίου και τερματικές 

Τοπική αντλία θερμότητα 

αερόψυκτη (10) 
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τερματικές μονάδες) μονάδες/καλοριφέρ 

(παλαιού & νέου τύπου) 

Εξυπηρετούμενοι χώροι 

κτιρίου 

Όλοι οι χώροι πλην 

λεβητοστασίου 

Γραφεία Δ/ντων (2), 

καθηγητών (2), 

εργαστήρια Η/Υ (2), (1) 

αίθουσα ισογείου, (2) 

αίθουσες 1ου ορόφου, 

κυλικείο 

  

Έτος εγκατάστασης 2000 2017   

Εγκατεστημένη θερμική 

ισχύς (kW)  
174,4 (150 Mcal/h) 2,5 / 3,5…   

Επίπεδο μόνωσης του 

συστήματος παραγωγής 

θερμότητας 

ΔΕΝ ΥΦΙΣΤΑΤΑΙ ΔΕΝ ΥΦΙΣΤΑΤΑΙ   

Επίπεδο μόνωσης του 

συστήματος διανομής 

(pipework/ductwork) 

ΔΕΝ ΥΦΙΣΤΑΤΑΙ ΔΕΝ ΥΦΙΣΤΑΤΑΙ   

Πρόγραμμα λειτουργίας 

του συστήματος 

20 Οκτώβριου – 30 

Μαρτίου: 08:00 - 12:00 

(συνήθως) 

Κατά βούληση του 

χρήστη εντός του 

προγράμματος 
λειτουργίας των 

αντίστοιχων χώρων. 

  

Διατάξεις ελέγχου / 

αυτοματισμοί 

Κεντρικό σύστημα 

χρονοπρογραμματισμού, 

χωρίς σύστημα ελέγχου 

στους χώρους βάσει set-

point 

Τοπικό σύστημα ελέγχου 

λειτουργίας βάσει set 

point   

Άλλες τεχνικές 

λεπτομέρειες 

(προαιρετικό) 

(π.χ. κατασκευαστής/ 
λεπτομέρειες προϊόντος, 
άλλα χαρακτηριστικά 

ενεργειακής επίδοσης, 
κτλ.) 

ΝΕΣΥΘΕΡΜ/LR 150 

(ΝΕΟΣ 

ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ 

ΘΕΡΜΟΫΔΡΑΥΛΙΚΩΝ 

ΛΑΡΙΣΑΣ ΕΠΕ) 

 

Rend: 93,2% 

GREE 

3 x NOBU KIMI (NBL4-

09IDU32) 

ESKIMO 

TOYOTOMI 

NAKASSI 

  

Ενδεικτική εικόνα ή 

φωτογραφία του 

συστήματος  
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Σύστημα ψύξης Τύπος 1 Τύπος 2 Τύπος 3 

Σύντομη περιγραφή του 

συστήματος 

(καύσιμο, τύπος συστήματος, 
τερματικές μονάδες) 

Τοπική αντλία θερμότητα 

αερόψυκτη (10) 

Ανεμιστήρες (1) 

  

Εξυπηρετούμενοι χώροι του 

κτιρίου 

Γραφεία Δ/ντων (2), 

καθηγητών (2), 

εργαστήρια Η/Υ (2), (1) 

αίθουσα ισογείου, (2) 

αίθουσες 1ου ορόφου, 

κυλικείο 

   

Έτος εγκατάστασης 2017    

Εγκατεστημένη ψυκτική 

ισχύς (kW) 
2,8 / 3,2    

Επίπεδο μόνωσης του 

συστήματος διανομής 

(pipework/ductwork) 

ΔΕΝ ΥΦΙΣΤΑΤΑΙ    

Πρόγραμμα λειτουργίας 

συστήματος 

Κατά βούληση του 

χρήστη εντός του 

προγράμματος 
λειτουργίας των 

αντίστοιχων χώρων. 

   

Διατάξεις ελέγχου / 

αυτοματισμοί 

Τοπικό σύστημα ελέγχου 

λειτουργίας βάσει set 

point 

Τοπικό σύστημα ελέγχου 

λειτουργίας βάσει set 

point 

  

Άλλες τεχνικές 

λεπτομέρειες (προαιρετικό) 

(κατασκευαστής/ 
λεπτομέρειες προϊόντος, 
άλλα χαρακτηριστικά 

ενεργειακής επίδοσης, κτλ.) 

GREE 

3 x NOBU KIMI (NBL4-

09IDU32) 

ESKIMO 

TOYOTOMI 

NAKASSI 

    

Ενδεικτική εικόνα ή 

φωτογραφία του 

συστήματος 
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Σύστημα αερισμού Τύπος 1 Τύπος 2 Τύπος 3 

Σύντομη περιγραφή του 

συστήματος  

φυσικός αερισμός με 
άνοιγμα παραθύρων 

 Μηχανικός αερισμός 
(τεμ. 15) 

  

Τύπος μηχανικού αερισμού 
(προσαγωγή και/ή απαγωγή 

αέρα) 

Δεν εφαρμόζεται     

Εξυπηρετούμενοι χώροι 

κτιρίου 
Όλοι ο χώροι 

Εργαστήρια Η/Υ.  

Ορισμένες αίθουσες στον 

1ο όροφο και χώροι στο 

ισόγειο (αποθήκη, 

λεβητοστάσιο, WC) 

  

Έτος εγκατάστασης Δεν εφαρμόζεται     

Πρόγραμμα λειτουργίας 

του συστήματος 
Δεν εφαρμόζεται 

Τα περισσότερα δεν 

λειτουργούν. 
  

Διατάξεις ελέγχου / 

αυτοματισμοί 
Δεν εφαρμόζεται 

Τοπικό σύστημα ελέγχου 

λειτουργίας βάσει set 

point 

  

Άλλες τεχνικές 

λεπτομέρειες (προαιρετικό) 

(κατασκευαστής/ 
λεπτομέρειες προϊόντος, 
άλλα χαρακτηριστικά 

ενεργειακής επίδοσης, κτλ.) 

     

Ενδεικτική εικόνα ή 

φωτογραφία του 

συστήματος 
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Ζεστό νερό χρήσης Τύπος 1 Τύπος 2 Τύπος 3 

Σύντομη περιγραφή του 

συστήματος 

Ηλεκτρικός 
θερμοσίφωνας 

    

Εξυπηρετούμενοι χώροι 

κτιρίου 
Αποδυτήρια     

Έτος εγκατάστασης 1983     

Εγκατεστημένη ισχύς (kW)  3     

Επίπεδο μόνωσης του 

συστήματος διανομής 

(pipework) 

ΔΕΝ ΥΦΙΣΤΑΤΑΙ     

Επίπεδο μόνωσης 

δεξαμενής αποθήκευσης 

ζεστού νερού 

      

Πρόγραμμα λειτουργίας 

του συστήματος 

 ΔΕΝ 

ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΑΙ 
    

Διατάξεις ελέγχου / 

αυτοματισμοί 

Τοπικό σύστημα ελέγχου 

λειτουργίας βάσει set 

point 

    

Άλλες τεχνικές 

λεπτομέρειες (προαιρετικό) 

(κατασκευαστής/ 
λεπτομέρειες προϊόντος, 
άλλα χαρακτηριστικά 

ενεργειακής επίδοσης, κτλ.) 

 ΜΩΥΣ     

Ενδεικτική εικόνα ή 

φωτογραφία του 

συστήματος (προαιρετικό) 

 

 

  

    

 

Φωτισμός Τύπος 1 Τύπος 2 Τύπος 3 Τύπος 4 

Τύπος λαμπτήρων  Γραμμικοί ράβδοι Φωτιστικά 4 Πυρακτώσεως Εξωτερικοί 
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φθορισμού οροφής 
(1 / 2 ράβδων) 

ράβδων φθορισμού 

οροφής (παλιά & 

νέα) 

Προβολείς LED 

Εξυπηρετούμενοι χώροι 

του κτιρίου 

Αίθουσες 
διδασκαλίας 

Διάδρομοι, χώροι 
εκτόνωσης. 

Νέα: γραφεία 

Δ/ντων, αίθουσα 

ισογείου 

WC, 

λεβητοστάσιο, 

κλμακοστάσιο 

Ανατολική πλευρά 

της αυλής 

Έτος εγκατάστασης 1983 1983/2000 1983 2016 

Αριθμός φωτιστικών 

σωμάτων 
54 / 15 65 9  

Αριθμός λαμπτήρων 

του κάθε φωτιστικού 

σώματος 

1  / 2 4 1 2 

Ηλεκτρική ισχύς 

λαμπτήρα (W) 
36 18 75 100 

Πρόγραμμα λειτουργίας 

του συστήματος 

   
19:00-07:00 και 
στις εκδηλώσεις 

Διατάξεις ελέγχου / 

αυτοματισμοί 
   Με χρονοδιακόπτη 

Άλλες τεχνικές 

λεπτομέρειες 

(προαιρετικό) 

(κατασκευαστής/ 
λεπτομέρειες προϊόντος, 
άλλα χαρακτηριστικά 

ενεργειακής επίδοσης, 
κτλ.) 

      Loucas IP65 

Ενδεικτική εικόνα ή 

φωτογραφία του 

συστήματος  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Τεχνολογίες ΑΠΕ Τύπος 1 Τύπος 2 Τύπος 3  

Σύντομη περιγραφή 

τεχνολογιών ΑΠΕ 

(Τύπος/ Θέση) 

-----------     

 

Περιοχή/φορτίο του 

κτηρίου που 

καλύπτεται 

-----------     

 

Έτος εγκατάστασης        
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Εγκατεστημένη ισχύς 

(kW) 
      

 

Διατάξεις ελέγχου / 

αυτοματισμοί 
      

 

Άλλες τεχνικές 

λεπτομέρειες 

(προαιρετικό) 

(κατασκευαστής/ 
λεπτομέρειες προϊόντος, 
άλλα χαρακτηριστικά 

ενεργειακής επίδοσης, 
κτλ.) 

      

 

Ενδεικτική εικόνα ή 

φωτογραφία του 

συστήματος  
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ΓΥΜΝΑΣΙΟ – ΛΥΚΕΙΟ ΑΓΙΟΥ ΜΥΡΩΝΑ 

 

1. Διαθέσιμα στοιχεία αρχείου 

1.1 Ιδιοκτησιακό – Νομιμοποιήσεις 

Αριθμ. Οικοδ. Άδειας 459  

Έτος έκδοσης Οικοδομικής 
άδειας 

2007 (μάλλον της αίθουσας 
πολλαπλών χρήσεων) 

 

Έτος ανέγερσης του κτιρίου 1982-83 …………….. 

Στοιχεία τακτοποίησης (π.χ. 

αριθμός δήλωσης) 
 …………….. 

Σχόλια/θέματα για 

ιδιοκτησιακό (π.χ. αν ο 

Δήμος είναι ιδιοκτήτης, εάν 

είναι ενοικιαστής, 
εκκρεμότητες μεταβίβασης, 
κτλ.) 

…………….. 

1.2 Σχέδια 

Υπάρχουν αρχιτεκτονικά 

σχέδια του κτιρίου;  
ΝΑΙ 

Σε έντυπη μορφή στο 

σχολείο 

Υπάρχουν Η/Μ Σχέδια του 

κτιρίου; 
ΟΧΙ 

Μορφή διαθέσιμων σχεδίων 

Π.χ. έντυπη, ηλεκτρονική 

pdf, ηλεκτρονική cad, κτλ.  

Αναφέρατε άλλα διαθέσιμα 

Σχέδια του κτιρίου  
…………….. 

1.3 Ειδικό υλικό που σχετίζεται με την ενεργειακή απόδοση 

Έχει γίνει ενεργειακή 

επιθεώρηση; 
ΟΧΙ 

Εάν ναι, αναφέρατε τι 

αφορά (π.χ. συνολικά του 

κτιρίου, μόνο Η/Μ 

εγκαταστάσεις, μόνο 

υδραυλικές εγκαταστάσεις) 

Υπάρχει Πιστοποιητικό 

Ενεργειακής Απόδοσης 
(ΠΕΑ); 

ΟΧΙ 

Εάν ναι, αναφέρατε την 

ενεργειακή κλάση του 

κτιρίου όπως προκύπτει από 

το ΠΕΑ 

Υπάρχει το σχετικό xml 

αρχείο εκτέλεσης της 
ενεργειακής ανάλυσης του 

κτιρίου; 

 Σχόλια………….. 

 

Ενδεικτικά αποτελέσματα ΠΕΑ 

Κατάστασ

η 

Ετήσια 

κατανάλωση 

καυσίμου 

(kWh/m2) 

Ετήσια 

κατανάλωση 

ηλεκτρικής 

ενέργειας 

Ετήσια 

κατανάλωση 

πρωτογενούς 

ενέργειας 

Ενεργειακή 

κλάση 
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(kWh/m2) (kWh/m2) 

Υφιστάμεν
η 

    

Σενάριο 1     

Σενάριο 2     

…     

Περιγραφή σεναρίου 1 

ενεργειακής αναβάθμισης από 

ΠΕΑ 

Σχόλια………….. 

Περιγραφή σεναρίου 2 

ενεργειακής αναβάθμισης από 

ΠΕΑ 

Σχόλια………….. 

… … 

Υπάρχει μελέτη Η/Μ; ΝΑΙ/ ΟΧΙ Σχόλια………….. 

Υπάρχει μελέτη θερμομόνωσης; ΝΑΙ/ ΟΧΙ Σχόλια………….. 

 

1.4 Περιγραφή τυχόν πρόσφατου έργου ενεργειακής αναβάθμισης  

Πότε έγινε η παρέμβαση;  

Μέτρα που εφαρμόστηκαν; Αντικατάσταση τμήματος των πλαισίων αλουμινίου. 

Μερική μόνωση της οροφής 

Επιτευχθείσα μείωση 

ενεργειακής κατανάλωσης 
…………………………….. 

1.5 Στοιχεία καταναλώσεων κτιρίου 

Ετήσια πραγματική 

κατανάλωση καυσίμου (να 

δοθεί και η μονάδα μέτρησης 
π.χ. kWh ή KWh/m2 ή lt) 

2017-2018: 2,5tn 

(προμήθεια) 

(Max. 4 tn) 

Να αναφερθεί η πηγή της 

πληροφορίας (π.χ. μέτρηση, 

λογαριασμοί) με διευκρίνιση 

εάν η τιμή αφορά σε καύσιμο 

που καταναλώθηκε ή που 

απλώς προμηθεύτηκε 

Ετήσια πραγματική 

κατανάλωση ηλεκτρικής 
ενέργειας (να δοθεί και η 

μονάδα μέτρησης) 

 Να αναφερθεί η πηγή της 

πληροφορίας (π.χ. μέτρηση, 

λογαριασμοί) 

 

2. Τυπικά τεχνικά στοιχεία κτιρίου 

ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 

Όνομα κτηρίου Γυμνάσιο & Λύκειο Αγίου Μύρωνα 

Ταχυδρομική διεύθυνση Άγιος Μύρωνας (Δ.Ε. Γοργολαϊνη) 

Τύπος/χρήση κτηρίου Κτίριο Β’ βάθμιας Εκπαίδευσης 

Έτος κατασκευής 1982-3 (αρχικά σχέδια: 1978-79) 

Αριθμός ορόφων 2 (με το ισόγειο) 

Επιφάνεια δαπέδου (m2) 
653,56m2 (οικόπεδο:22.617,49m2, Νέο κτίριο πολλαπλών 

χρήσεων:257,21m2 
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Μέσος αριθμός 

εργαζομένων/ενοίκων 
206 (114+65 μαθητές, 17+10 διδάσκοντες) 

Περιγραφή 

προγράμματος 

λειτουργίας κτηρίου 

10 Σεπτεμβρίου-20 Ιουνίου: καθημερινή λειτουργία 08:00-14:10. 

ΚΛΕΙΣΤΑ: Ιούλιο-Αύγουστο, Σ-Κ, 2x15μέρες (Χριστούγεννα/ Πάσχα) 

(Η αίθουσα πολλαπλών χρήσεων χρησιμοποιείται τρεις φορές την 

εβδομάδα) 

Έως δύο (2) Ενδεικτικές 

φωτογραφίες κτηρίου 

 

3. Ανατολική 

πλευρά 

4. Δυτική πλευρά 

 

 

 

 

 

 



 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΚΤΗΡΙΑΚΟΥ ΚΕΛΥΦΟΥΣ 

Κύρια δομικά στοιχεία 

Εξωτερικοί τοίχοι Τύπος 1 Τύπος 2 Τύπος 3 Τύπος 4 Τύπος 5 

Σύντομη περιγραφή 

δομικού στοιχείου 

(αναφορά στην ύπαρξη ή 

όχι θερμομόνωσης) 

(Έξω) δρομική 

πλινθοδομή 

(0,10), κενό 

(0,10), (μέσα) 

μπατική 

πλινθοδομή 

(0,20). 

Μπατική 

πλινθοδομή 

(0,10 ή 0,20) 

Δρομική 

πλινθοδομή 

(0,10), κενό 

(0,05/0,15μ.), 

τοιχίο από 

μπετόν 

Δρομική 

πλινθοδομή 

(0,10), κενό 

(0,05), δρομική 

πλινθοδομή 

(0,10) 

Υπερμπατική 

πλινθοδομή 1 

&1/2 πλίνθου 

(0,30μ.), με ή 

χωρίς κενό 

0,20μ. και 
δρομική 

πλινθοδομή 

Όψεις του κτηρίου που 

συναντάται το δομικό 

στοιχείο 

Το είδος της τοιχοποιίας εναλλάσσεται σε διάφορα σημεία του κτιρίου & τμήματα της 
τοιχοποιίας ανάλογα με το ύψος (0,70-0,90μ.) του τοίχου και την ύπαρξη ή μη 

κουφωμάτων με πρέκι και «ποδιά». Δεν μπορεί να προσδιοριστούν ακριβώς χωρίς τα 

σχέδια. 

Άλλα πρόσθετα τεχνικά 

στοιχεία (εάν υπάρχουν) 

(π.χ. θερμοφυσικές ιδιότητες 
που τυχόν βρίσκονται σε 
διαθέσιμη μελέτη ή από 

κατασκευαστή προϊόντος, 
οπτικές ιδιότητες, π.χ. 

ανακλαστικότητα, 

συντελεστής 
εκπομπής ηλιακής 
ακτινοβολίας, κτλ.) 

 

 

    

  

Ενδεικτική εικόνα ή 

φωτογραφία του δομικού 

στοιχείου (προαιρετική) 

  

 

 

 

 

  



ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ 152/186

 

 

 

 

 

3. Νότια πλευρά 

 

 

4. Δυτική πλευρά 

(τμήμα) 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 



 

Οροφή Τύπος 1 Τύπος 2 Τύπος 3 

Σύντομη περιγραφή δομικού 

στοιχείου (π.χ. γεωμετρία, υλικά 

κατασκευής, ύπαρξη ή όχι 
θερμομόνωσης) 

Από οπλισμένο 

σκυρόδεμα με 
επίστρωση 

σκυροδέματος 
κλίσεως (Β160) και 
ασφαλτόπανο τύπου 

VERAL (?) 

  Τμήμα της οροφής 
στο σημείο ένωσης 
των κτιρίων Β και Μ 

(τμήμα Σ) έχει 
μονωθεί εκ νέου το 

2017 λόγω 

σημαντικής εισροής 
νερού. 

Άλλα πρόσθετα τεχνικά στοιχεία 

(εάν υπάρχουν) 

(π.χ. θερμοφυσικές ιδιότητες που 

τυχόν βρίσκονται σε διαθέσιμη 

μελέτη ή από κατασκευαστή 

προϊόντος, οπτικές ιδιότητες, π.χ. 

ανακλαστικότητα, συντελεστής 
εκπομπής ηλιακής ακτινοβολίας, 
κτλ.) 

     

Ενδεικτική εικόνα ή φωτογραφία 

του δομικού στοιχείου 

(προαιρετική) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Δάπεδα Τύπος 1 Τύπος 2 Τύπος 3 

Σύντομη περιγραφή 

δομικού στοιχείου (π.χ. 

υλικό δαπέδου) 

Πλάκες Μαρμάρου 

Ιωαννίνων χρώματος 
μπεζ (0,40x0, 

40x0,02μ.) επί 
σκυροδέματος με 
επίστρωση πατητής 
τσιμεντοκονίας 0,02μ. 

Μωσαϊκό Κεραμικό πλακάκι 
20cm  x 20cm 

Θέσεις του κτηρίου που 

συναντάται το δομικό 

στοιχείο 

Κλιμακοστάσιο 

Δάπεδο εισόδου 

/τμήματος ισογείου 

Αίθουσες 
διδασκαλίας, 
εργαστήρια, 

διάδρομοι (α’ όροφος, 
τμήμα ισογείου 

Δάπεδο WC 
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Άλλα πρόσθετα τεχνικά 

στοιχεία (εάν υπάρχουν) 

(π.χ. θερμοφυσικές ιδιότητες 
που τυχόν βρίσκονται σε 
διαθέσιμη μελέτη ή από 

κατασκευαστή προϊόντος, 
οπτικές ιδιότητες, π.χ. 

ανακλαστικότητα, 

συντελεστής 
εκπομπής ηλιακής 
ακτινοβολίας, κτλ.) 

    

Ενδεικτική εικόνα ή 

φωτογραφία του δομικού 

στοιχείου (προαιρετική) 

 

 

 

  

 

Ανοίγματα 

(Υαλοπίνακας/ 

πλαίσιο) 

Τύπος 1 Τύπος 2 Τύπος 3 Τύπος 4 

Σύντομη περιγραφή 

δομικού στοιχείου (υλικό 

πλαισίου, αριθμός 
υαλοστασίων) 

Πλαίσια 

αλουμινίου με 
διπλούς 
υαλοπίνακες (νέα 

το 2017) 

Πλαίσια 

αλουμινίου με 
μονούς 
υαλοπίνακες 
(παλιά) 

Μεταλλικές 
πόρτες (4) 

Πλαίσια 

αλουμινίου τύπου 

φεγγίτη 

ανοιγόμενα ή μη 

με μονούς 
υαλοπίνακες 
(παλιά) 

Όψεις του κτηρίου που 

συναντάται το δομικό 

στοιχείο 

Στην βόρεια και 
δυτική πλευρά, 

γραφείο Δ/ντριας 
γυμνασίου, κ.λπ. 

Κεντρική είσοδος, 
γραφείο Δ/ντη 

Λυκείου, κ.α. 

Ισόγειο 

(ανατολική, 

δυτική & βόρεια 

πλευρά). Εκτός 
από την κεντρική 

είσοδο οι άλλες 
δεν 

χρησιμοποιούνται 
συνήθως 

Σε όλες τις όψεις 

Άλλα πρόσθετα τεχνικά 

στοιχεία (εάν υπάρχουν) 

- Σε πολλές όψεις κυρίως σε αίθουσες και τη δυτική πλευρά υπάρχει διπλή 

συστοιχία κουφωμάτων αλουμινίου. 

- Στις αίθουσες χρησιμοποιούνται κουρτίνες 

Ενδεικτική εικόνα ή 

φωτογραφία του δομικού 

στοιχείου 
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ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Η/Μ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΤΗΡΙΟΥ 

Κύρια Η/Μ συστήματα κτηρίου 

Σύστημα 

θέρμανσης Τύπος 1 Τύπος 2 Τύπος 3 

Σύντομη περιγραφή του 

συστήματος (καύσιμο, 

τύπος συστήματος, 
τερματικές μονάδες) 

Λέβητας πετρελαίου 

(παλιός) με σωλήνες 
διανομής εντός του 

κτιρίου και τερματικές 

Τοπική αντλία θερμότητα 

αερόψυκτη (10) 
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μονάδες/καλοριφέρ 

(παλαιού & νέου τύπου) 

Εξυπηρετούμενοι χώροι 

κτιρίου 

Όλοι οι χώροι πλην 

λεβητοστασίου 

Γραφεία Δ/ντων (2), 

καθηγητών (2), 

εργαστήρια Η/Υ (2), (1) 

αίθουσα ισογείου, (2) 

αίθουσες 1ου ορόφου, 

κυλικείο 

  

Έτος εγκατάστασης 2000 2017   

Εγκατεστημένη θερμική 

ισχύς (kW)  
174,4 (150 Mcal/h) 2,5 / 3,5…   

Επίπεδο μόνωσης του 

συστήματος παραγωγής 

θερμότητας 

ΔΕΝ ΥΦΙΣΤΑΤΑΙ ΔΕΝ ΥΦΙΣΤΑΤΑΙ   

Επίπεδο μόνωσης του 

συστήματος διανομής 

(pipework/ductwork) 

ΔΕΝ ΥΦΙΣΤΑΤΑΙ ΔΕΝ ΥΦΙΣΤΑΤΑΙ   

Πρόγραμμα λειτουργίας 

του συστήματος 

20 Οκτώβριου – 30 

Μαρτίου: 08:00 - 12:00 

(συνήθως) 

Κατά βούληση του 

χρήστη εντός του 

προγράμματος 
λειτουργίας των 

αντίστοιχων χώρων. 

  

Διατάξεις ελέγχου / 

αυτοματισμοί 

Κεντρικό σύστημα 

χρονοπρογραμματισμού, 

χωρίς σύστημα ελέγχου 

στους χώρους βάσει set-

point 

Τοπικό σύστημα ελέγχου 

λειτουργίας βάσει set 

point   

Άλλες τεχνικές 

λεπτομέρειες 

(προαιρετικό) 

(π.χ. κατασκευαστής/ 
λεπτομέρειες προϊόντος, 
άλλα χαρακτηριστικά 

ενεργειακής επίδοσης, 
κτλ.) 

ΝΕΣΥΘΕΡΜ/LR 150 

(ΝΕΟΣ 

ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ 

ΘΕΡΜΟΫΔΡΑΥΛΙΚΩΝ 

ΛΑΡΙΣΑΣ ΕΠΕ) 

 

Rend: 93,2% 

GREE 

3 x NOBU KIMI (NBL4-

09IDU32) 

ESKIMO 

TOYOTOMI 

NAKASSI 

  

Ενδεικτική εικόνα ή 

φωτογραφία του 

συστήματος  
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Σύστημα ψύξης Τύπος 1 Τύπος 2 Τύπος 3 

Σύντομη περιγραφή του 

συστήματος 

(καύσιμο, τύπος συστήματος, 
τερματικές μονάδες) 

Τοπική αντλία θερμότητα 

αερόψυκτη (10) 

Ανεμιστήρες (1) 

  

Εξυπηρετούμενοι χώροι του 

κτιρίου 

Γραφεία Δ/ντων (2), 

καθηγητών (2), 

εργαστήρια Η/Υ (2), (1) 

αίθουσα ισογείου, (2) 

αίθουσες 1ου ορόφου, 

κυλικείο 

   

Έτος εγκατάστασης 2017    

Εγκατεστημένη ψυκτική 

ισχύς (kW) 
2,8 / 3,2    

Επίπεδο μόνωσης του 

συστήματος διανομής 

(pipework/ductwork) 

ΔΕΝ ΥΦΙΣΤΑΤΑΙ    

Πρόγραμμα λειτουργίας 

συστήματος 

Κατά βούληση του 

χρήστη εντός του 

προγράμματος 
λειτουργίας των 

αντίστοιχων χώρων. 

   

Διατάξεις ελέγχου / 

αυτοματισμοί 

Τοπικό σύστημα ελέγχου 

λειτουργίας βάσει set 

point 

Τοπικό σύστημα ελέγχου 

λειτουργίας βάσει set 

point 

  

Άλλες τεχνικές 

λεπτομέρειες (προαιρετικό) 

(κατασκευαστής/ 
λεπτομέρειες προϊόντος, 
άλλα χαρακτηριστικά 

ενεργειακής επίδοσης, κτλ.) 

GREE 

3 x NOBU KIMI (NBL4-

09IDU32) 

ESKIMO 

TOYOTOMI 

NAKASSI 

    

Ενδεικτική εικόνα ή 

φωτογραφία του 

συστήματος 
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Σύστημα αερισμού Τύπος 1 Τύπος 2 Τύπος 3 

Σύντομη περιγραφή του 

συστήματος  

φυσικός αερισμός με 
άνοιγμα παραθύρων 

 Μηχανικός αερισμός 
(τεμ. 15) 

  

Τύπος μηχανικού αερισμού 
(προσαγωγή και/ή απαγωγή 

αέρα) 

Δεν εφαρμόζεται     

Εξυπηρετούμενοι χώροι 

κτιρίου 
Όλοι ο χώροι 

Εργαστήρια Η/Υ.  

Ορισμένες αίθουσες στον 

1ο όροφο και χώροι στο 

ισόγειο (αποθήκη, 

λεβητοστάσιο, WC) 

  

Έτος εγκατάστασης Δεν εφαρμόζεται     

Πρόγραμμα λειτουργίας 

του συστήματος 
Δεν εφαρμόζεται 

Τα περισσότερα δεν 

λειτουργούν. 
  

Διατάξεις ελέγχου / 

αυτοματισμοί 
Δεν εφαρμόζεται 

Τοπικό σύστημα ελέγχου 

λειτουργίας βάσει set 

point 

  

Άλλες τεχνικές 

λεπτομέρειες (προαιρετικό) 

(κατασκευαστής/ 
λεπτομέρειες προϊόντος, 
άλλα χαρακτηριστικά 

ενεργειακής επίδοσης, κτλ.) 

     

Ενδεικτική εικόνα ή 

φωτογραφία του 

συστήματος 
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Ζεστό νερό χρήσης Τύπος 1 Τύπος 2 Τύπος 3 

Σύντομη περιγραφή του 

συστήματος 

Ηλεκτρικός 
θερμοσίφωνας 

    

Εξυπηρετούμενοι χώροι 

κτιρίου 
Αποδυτήρια     

Έτος εγκατάστασης 1983     

Εγκατεστημένη ισχύς (kW)  3     

Επίπεδο μόνωσης του 

συστήματος διανομής 

(pipework) 

ΔΕΝ ΥΦΙΣΤΑΤΑΙ     

Επίπεδο μόνωσης 

δεξαμενής αποθήκευσης 

ζεστού νερού 

      

Πρόγραμμα λειτουργίας 

του συστήματος 

 ΔΕΝ 

ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΑΙ 
    

Διατάξεις ελέγχου / 

αυτοματισμοί 

Τοπικό σύστημα ελέγχου 

λειτουργίας βάσει set 

point 

    

Άλλες τεχνικές 

λεπτομέρειες (προαιρετικό) 

(κατασκευαστής/ 
λεπτομέρειες προϊόντος, 
άλλα χαρακτηριστικά 

ενεργειακής επίδοσης, κτλ.) 

 ΜΩΥΣ     

Ενδεικτική εικόνα ή 

φωτογραφία του 

συστήματος (προαιρετικό) 

 

 

  

    

 

Φωτισμός Τύπος 1 Τύπος 2 Τύπος 3 Τύπος 4 

Τύπος λαμπτήρων  Γραμμικοί ράβδοι Φωτιστικά 4 Πυρακτώσεως Εξωτερικοί 
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φθορισμού οροφής 
(1 / 2 ράβδων) 

ράβδων φθορισμού 

οροφής (παλιά & 

νέα) 

Προβολείς LED 

Εξυπηρετούμενοι χώροι 

του κτιρίου 

Αίθουσες 
διδασκαλίας 

Διάδρομοι, χώροι 
εκτόνωσης. 

Νέα: γραφεία 

Δ/ντων, αίθουσα 

ισογείου 

WC, 

λεβητοστάσιο, 

κλμακοστάσιο 

Ανατολική πλευρά 

της αυλής 

Έτος εγκατάστασης 1983 1983/2000 1983 2016 

Αριθμός φωτιστικών 

σωμάτων 
54 / 15 65 9  

Αριθμός λαμπτήρων 

του κάθε φωτιστικού 

σώματος 

1  / 2 4 1 2 

Ηλεκτρική ισχύς 

λαμπτήρα (W) 
36 18 75 100 

Πρόγραμμα λειτουργίας 

του συστήματος 

   
19:00-07:00 και 
στις εκδηλώσεις 

Διατάξεις ελέγχου / 

αυτοματισμοί 
   Με χρονοδιακόπτη 

Άλλες τεχνικές 

λεπτομέρειες 

(προαιρετικό) 

(κατασκευαστής/ 
λεπτομέρειες προϊόντος, 
άλλα χαρακτηριστικά 

ενεργειακής επίδοσης, 
κτλ.) 

      Loucas IP65 

Ενδεικτική εικόνα ή 

φωτογραφία του 

συστήματος  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Τεχνολογίες ΑΠΕ Τύπος 1 Τύπος 2 Τύπος 3  

Σύντομη περιγραφή 

τεχνολογιών ΑΠΕ 

(Τύπος/ Θέση) 

-----------     

 

Περιοχή/φορτίο του 

κτηρίου που 

καλύπτεται 

-----------     
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Έτος εγκατάστασης        

Εγκατεστημένη ισχύς 

(kW) 
      

 

Διατάξεις ελέγχου / 

αυτοματισμοί 
      

 

Άλλες τεχνικές 

λεπτομέρειες 

(προαιρετικό) 

(κατασκευαστής/ 
λεπτομέρειες προϊόντος, 
άλλα χαρακτηριστικά 

ενεργειακής επίδοσης, 
κτλ.) 

      

 

Ενδεικτική εικόνα ή 

φωτογραφία του 

συστήματος  

      

 

Κ’ ΚΕΠΑ 

1. Διαθέσιμα στοιχεία αρχείου 

1.1 Ιδιοκτησιακό – Νομιμοποιήσεις 

Αριθμ. Οικοδ. Άδειας 421 29.08.2006 

Έτος έκδοσης Οικοδομικής άδειας 2006 ……… 

Έτος ανέγερσης του κτιρίου 2007/8 ……… 

Στοιχεία τακτοποίησης (π.χ. αριθμός 
δήλωσης) 

 ……… 

Σχόλια/θέματα για ιδιοκτησιακό (π.χ. 

αν ο Δήμος είναι ιδιοκτήτης, εάν 

είναι ενοικιαστής, εκκρεμότητες 
μεταβίβασης, κτλ.) 

Δημοτικός Οργανισμός Προσχολικής Αγωγής & 

Εκπαίδευσης Ηρακλείου 

1.2 Σχέδια 

Υπάρχουν αρχιτεκτονικά 

σχέδια του κτιρίου;  
ΝΑΙ 

Βρίσκονται σε έντυπη μορφή στο 

αρχείο της Τ.Υ. στη Ν. 

Αλικαρνασσό 

Υπάρχουν Η/Μ Σχέδια του 

κτιρίου; 
ΝΑΙ 

Βρίσκονται σε έντυπη μορφή στο 

αρχείο της Τ.Υ. στη Ν. 

Αλικαρνασσό 

Αναφέρατε άλλα διαθέσιμα 

Σχέδια του κτιρίου  

Υπάρχει το σύνολο των μελετών & των τροποποιήσεων 

τους 
(Αίτηση τροποποίησης στον φέροντα οργανισμό & στο 

εμβαδό φρεατίου ανελκυστήρα με αρ. πρωτ. 
3927/03.04.2007. Χωρίς αλλαγή όγκου δόμησης.) 

1.3 Ειδικό υλικό που σχετίζεται με την ενεργειακή απόδοση 

Έχει γίνει ενεργειακή επιθεώρηση; ΝΑΙ 
Εάν ναι, αναφέρατε τι αφορά (π.χ. 

συνολικά του κτιρίου, μόνο Η/Μ 

εγκαταστάσεις, μόνο υδραυλικές 
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εγκαταστάσεις) 

Υπάρχει Πιστοποιητικό 

Ενεργειακής Απόδοσης (ΠΕΑ); 
ΝΑΙ 

Εάν ναι, αναφέρατε την ενεργειακή 

κλάση του κτιρίου όπως προκύπτει 

από το ΠΕΑ 

Υπάρχει το σχετικό xml αρχείο 

εκτέλεσης της ενεργειακής 
ανάλυσης του κτιρίου; 

NAI ------------- 

 

Ενδεικτικά αποτελέσματα ΠΕΑ 

Κατάσταση 

Ετήσια 

κατανάλωση 

καυσίμου 

(kWh/m2) 

Ετήσια 

κατανάλωση 

ηλεκτρικής 

ενέργειας (kWh/m2) 

Ετήσια 

κατανάλωση 

πρωτογενούς 

ενέργειας 

(kWh/m2) 

Ενεργειακή 

κλάση 

Υφιστάμενη     

Σενάριο 1     

Σενάριο 2     

…     

Περιγραφή σεναρίου 1 

ενεργειακής αναβάθμισης από 

ΠΕΑ 

Σχόλια………….. 

Περιγραφή σεναρίου 2 

ενεργειακής αναβάθμισης από 

ΠΕΑ 

Σχόλια………….. 

… … 

Υπάρχει μελέτη Η/Μ; ΝΑΙ Σχόλια………….. 

Υπάρχει μελέτη θερμομόνωσης; ΝΑΙ Σχόλια………….. 

1.4 Περιγραφή τυχόν πρόσφατου έργου ενεργειακής αναβάθμισης  

Πότε έγινε η παρέμβαση; …………………………….. 

Μέτρα που εφαρμόστηκαν; …………………………….. 

Επιτευχθείσα μείωση 

ενεργειακής κατανάλωσης 
…………………………….. 

1.5 Στοιχεία καταναλώσεων κτιρίου 

Ετήσια πραγματική 

κατανάλωση καυσίμου (να 

δοθεί και η μονάδα μέτρησης 
π.χ. kWh ή KWh/m2 ή lt) 

34,6 kWh/m2.year 

(Πραγματικό /Τιμολόγιο) 

 

1.500-2.000 lt 

Να αναφερθεί η πηγή της 

πληροφορίας (π.χ. μέτρηση, 

λογαριασμοί) με διευκρίνιση 

εάν η τιμή αφορά σε καύσιμο 

που καταναλώθηκε ή που 

απλώς προμηθεύτηκε 

Ετήσια πραγματική 

κατανάλωση ηλεκτρικής 
ενέργειας (να δοθεί και η 

μονάδα μέτρησης) 

44 kWh/m2.year 

(Πραγματικό /Τιμολόγιο) 

Να αναφερθεί η πηγή της 

πληροφορίας (π.χ. μέτρηση, 

λογαριασμοί) 

 

2. Τυπικά τεχνικά στοιχεία κτιρίου 
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ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 

Όνομα κτηρίου Κ’ ΚΕΠΑ 

Ταχυδρομική διεύθυνση Σκλαβοκάμπου 91 

Τύπος/χρήση κτηρίου Υγείας & κοινωνικής πρόνοιας: Προσχολικής αγωγής 

Έτος κατασκευής 2007/8 

Αριθμός ορόφων 
3 (με το υπόγειο) – Ύψος οικοδομής: 6,85m / Όγκος:1.219,65m3 / 

ύψος ορόφων: 2,80m 

Επιφάνεια δαπέδου (m2) 

Κάλυψη δαπέδου: 241,05m2 / Μικτή: 322,73m2 

(Υπόγειο:129,30m2, ισόγειο: 212,97 m2 , ανώγειο: 109,76 m2, Η/Υ 

χώροι:43,15 m2) 

Μέσος αριθμός 

εργαζομένων/ενοίκων 
61 άτομα. (Εργαζόμενοι: 11, χρήστες: 50) 

Περιγραφή προγράμματος 

λειτουργίας κτηρίου 

Όλο το χρόνο (11 μήνες): 07:00-16:00 

Κλειστά: Απογεύματα, Σ-Κ, Αύγουστο. 

Έως δύο (2) Ενδεικτικές 

φωτογραφίες κτηρίου 

 

1. Νότια όψη 

2. ΒΔ όψη 
 

 

 

Εξωτερικοί τοίχοι Τύπος 1 Τύπος 2 Τύπος 3 
Σύντομη περιγραφή δομικού 

στοιχείου (αναφορά στην 

ύπαρξη ή όχι 

θερμομόνωσης) 

Πλήρωση: Δρομική 

διπλή τοιχοποιία 

(0,09m x 2) 

 

   

Όψεις του κτηρίου που 

συναντάται το δομικό 

στοιχείο 

Σε όλες τις όψεις του 

κτιρίου (358,97m2) 
    

Άλλα πρόσθετα τεχνικά 

στοιχεία (εάν υπάρχουν) 

(π.χ. θερμοφυσικές ιδιότητες 
που τυχόν βρίσκονται σε 
διαθέσιμη μελέτη ή από 

κατασκευαστή προϊόντος, 
οπτικές ιδιότητες, π.χ. 

ανακλαστικότητα, 

συντελεστής 
εκπομπής ηλιακής 
ακτινοβολίας, κτλ.) 

Υπάρχει 
θερμομόνωση 

κελύφους (Wallmate 

0,03m) 

U-value = 0,61406 

W/m2K     

Ενδεικτική εικόνα ή 

φωτογραφία του δομικού 

στοιχείου 

   

Οροφή Τύπος 1 Τύπος 2 Τύπος 3 
Σύντομη περιγραφή δομικού 

στοιχείου (π.χ. γεωμετρία, 

υλικά κατασκευής, ύπαρξη ή 

Οριζόντια οροφή από 

οπλισμένο σκυρόδεμα 

(Β225-0,20m)/ 

Οριζόντια 

(πολυεπίπεδη) 

οροφή από 

1. Μικρό τμήμα της 

οροφής καλύπτεται 

με υαλοπίνακα σε 
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όχι θερμομόνωσης) μονωτικό σκυρόδεμα 

/γαρμπιλόδεμα. 

Επικάλυψη με 
τεχνητές πλάκες. 
(“Αυλή” του 1ου 

ορόφου/σκεπή του 

ισογείου/60% του 

συνόλου) 

 οπλισμένο 

σκυρόδεμα (0,20m) 

με ανεπαρκή 

μόνωση (40% του 

συνόλου) 

 

πλαίσιο αλουμινίου 

με διάκενο για 

αερισμό 

(φωταγωγός). 

2. Και με στρώμα 

μετάλλου με 

εσωτερική 

εφαρμογή αφρού 

πολυουρεθάνης  

Άλλα πρόσθετα τεχνικά 

στοιχεία (εάν υπάρχουν) 

(π.χ. θερμοφυσικές ιδιότητες 
που τυχόν βρίσκονται σε 
διαθέσιμη μελέτη ή από 

κατασκευαστή προϊόντος, 
οπτικές ιδιότητες, π.χ. 

ανακλαστικότητα, 

συντελεστής 
εκπομπής ηλιακής 
ακτινοβολίας, κτλ.) 

Επιφάνεια τύπου 

οροφής: 214,87m2 * 

0,6 = 129m2 

 

U-value= 0,40124 

W/m2K. 

Μονωτικό 

σκυρόδεμα: 

κισσηρόδεμα  (0,07m) 

~73,6m2  ~7,67m2 + 4,6m2  

Ενδεικτική εικόνα ή 

φωτογραφία του δομικού 

στοιχείου (προαιρετική) 

 

 

  

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

Δάπεδα Τύπος 1 Τύπος 2 Τύπος 3 Τύπος 4 

Σύντομη περιγραφή 

δομικού στοιχείου (π.χ. 

υλικό δαπέδου) 

Μάρμαρο (0,02m) 

επί πλάκας 
οπλισμένου 

σκυροδέματος 
(0,20m) χωρίς 
μόνωση. 

Δάπεδο επί 
εδάφους 
(υπογείου). 

Μάρμαρο (0,02m) 

/πλακάκι χωρίς 
μόνωση 

Λαμινείτ  επί 
πλάκας 
οπλισμένου 

σκυροδέματος 
(0,20m) χωρίς 
μόνωση. 

Κεραμικά 

πλακίδια επί 
πλάκας 
οπλισμένου 

σκυροδέματος 
(0,20m) χωρίς 
μόνωση. 

Θέσεις του κτηρίου που 

συναντάται το δομικό 

στοιχείο 

Διάδρομοι – 

γραφεία – 

κλιμακοστάσιο 1ου 

ορόφου 

Διάδρομοι / 
αίθουσα γενικής 
χρήσης, 
αποθήκες, 
μηχανοστάσιο, 

πλυντήριο-

σιδερωτήριο 

υπογείου 

Χώροι διαμονής 
και παιχνιδιού 

παιδιών 1ου - 2ου 

ορόφου 

WC – φωταγωγός 
– κουζίνα 
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Άλλα πρόσθετα τεχνικά 

στοιχεία (εάν υπάρχουν) 

(π.χ. θερμοφυσικές 
ιδιότητες που τυχόν 

βρίσκονται σε διαθέσιμη 

μελέτη ή από 

κατασκευαστή προϊόντος, 
οπτικές ιδιότητες, π.χ. 

ανακλαστικότητα, 

συντελεστής 
εκπομπής ηλιακής 
ακτινοβολίας, κτλ.) 

119,24m2 

U-value = 2,0527 

W/m2K 

95,63m2  

U-value = 

2,62024 W/m2K 

  

 

Ενδεικτική εικόνα ή 

φωτογραφία του δομικού 

στοιχείου (προαιρετική) 

 
 

 
 

 

 

 
 

 
 

 

 

Ανοίγματα 

(Υαλοπίνακας/ 

πλαίσιο) 

Τύπος 1 Τύπος 2 Τύπος 3 

Σύντομη περιγραφή δομικού 

στοιχείου (υλικό πλαισίου, 

αριθμός υαλοστασίων) 

ΠΛΑΙΣΙΑ: Αλουμινίου 

ΥΑΛΟΠΙΝΑΚΕΣ: Διπλοί 
  

Όψεις του κτηρίου που 

συναντάται το δομικό 

στοιχείο 

Σε όλε τις όψεις του 

κτιρίου (54,88 m2) 
  

Άλλα πρόσθετα τεχνικά 

στοιχεία (εάν υπάρχουν) 
U-value = 3,7216 W/m2K    
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Ενδεικτικές φωτογραφίες 

του δομικού στοιχείου 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Η/Μ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΤΗΡΙΟΥ 

Κύρια Η/Μ συστήματα κτηρίου 

Σύστημα θέρμανσης Τύπος 1 Τύπος 2 Τύπος 3 

Σύντομη περιγραφή του 

συστήματος (καύσιμο, 

τύπος συστήματος, 
τερματικές μονάδες) 

Λέβητας πετρελαίου με 
σωληνώσεις διανομής 
εντός τους κτιρίου και 
τερματικές μονάδες απλά 

σώματα καλοριφέρ (18). 

Τοπική Αντλία 

θερμότητας (A/C) 

(10) 

 

Εξυπηρετούμενοι χώροι 

κτιρίου 

Όλοι οι χώροι του 

κτιρίου (εκτός από 

αποθήκη-μηχανοστάσιο) 

Όλοι οι χώροι του 

κτιρίου (εκτός από 

αποθήκη-

μηχανοστάσιο-

φωταγωγό-WC) 

 

Έτος εγκατάστασης 2007/8 2008/9  

Εγκατεστημένη θερμική 

ισχύς (kW)  
51,6 

10.300 Btu/h (2) 

13.000 Btu/h (3) 
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23.700 Btu/h (1) 

Επίπεδο μόνωσης του 

συστήματος παραγωγής 

θερμότητας 

ΜΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ 
ΔΕΝ 

ΕΦΑΡΜΟΖΕΤΑΙ 
 

Επίπεδο μόνωσης του 

συστήματος διανομής 

(pipework/ductwork) 

ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΤΙΚΟ 
ΔΕΝ 

ΕΦΑΡΜΟΖΕΤΑΙ 
 

Πρόγραμμα λειτουργίας 

του συστήματος 

Νοέμβριο-Μάρτιο: Στο 

πλαίσιο λειτουργία του 

κτιρίου 07:00-12:00 

Πολύ περιορισμένη 

χρήση 
 

Διατάξεις ελέγχου / 

αυτοματισμοί 

Σύστημα ελέγχου 

θερμοκρασίας στο 

γραφείο του Δ/ντη 

Τοπικό σύστημα 

ελέγχου λειτουργίας 
βάσει set point 

 

Άλλες τεχνικές 

λεπτομέρειες (προαιρετικό) 

(π.χ. κατασκευαστής/ 
λεπτομέρειες προϊόντος, 
άλλα χαρακτηριστικά 

ενεργειακής επίδοσης, κτλ.) 

Ferroli (GN1 N 04) 

Rend: 94% 

GREE 

(GRS-092H/HM-N2,  

GRS-122H/HM-N2, 

GRS-242H/HM-N2) 

 

Ενδεικτικές φωτογραφίες 

του συστήματος  
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Σύστημα ψύξης Τύπος 1 Τύπος 2 Τύπος 3 

Σύντομη περιγραφή του 

συστήματος 

(καύσιμο, τύπος 
συστήματος, τερματικές 
μονάδες) 

Τοπική Αντλία 

θερμότητας (A/C) 

(10) 

   

Εξυπηρετούμενοι χώροι 

του κτιρίου 

Όλοι οι χώροι πλην 

αποθηκών-

μηχανοστασίου-

φωταγωγού-WC 

   

Έτος εγκατάστασης 2008/9    

Εγκατεστημένη ψυκτική 

ισχύς (kW) 

9000 Btu/h (2) 

11500 Btu/h (3) 

21900 Btu/h (1) 

   

Επίπεδο μόνωσης του 

συστήματος διανομής 

(pipework/ductwork) 

ΔΕΝ ΕΦΑΡΜΟΖΕΤΑΙ    

Πρόγραμμα λειτουργίας 

συστήματος 

Ιούνιος-Ιούλιος: 10:00-

13:00 
   

Διατάξεις ελέγχου / 

αυτοματισμοί 

Τοπικό σύστημα ελέγχου 

λειτουργίας βάσει set 

point 

   

Άλλες τεχνικές 

λεπτομέρειες 

(προαιρετικό) 

(κατασκευαστής/ 
λεπτομέρειες προϊόντος, 
άλλα χαρακτηριστικά 

ενεργειακής επίδοσης, κτλ.) 

GREE 

(GRS-092H/HM-N2,  

GRS-122H/HM-N2, 

GRS-242H/HM-N2) 

   

Ενδεικτική εικόνα ή 

φωτογραφία του 

συστήματος 

 

 

 

   

 

Σύστημα αερισμού Τύπος 1 Τύπος 2 Τύπος 3 

Σύντομη περιγραφή του 

συστήματος  

Φυσικός αερισμός με 
άνοιγμα παραθύρων 

Απορροφητήρας 
κουζίνας 

  

ΤΥΠΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ 

ΑΕΡΙΣΜΟΥ 
(ΠΡΟΣΑΓΩΓΗ ΚΑΙ/Η 

ΑΠΑΓΩΓΗ ΑΕΡΑ) 

Φυσικός αερισμός 
/κυκλοφορία αέρα 

 Απαγωγή αέρα   

Εξυπηρετούμενοι χώροι 

κτιρίου 

Όλοι οι χώροι πλην 

φωταγωγού, αποθηκών 
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μηχανοστασίου & WC 

Έτος εγκατάστασης ΔΕΝ ΕΦΑΡΜΟΖΕΤΑΙ 2007/8   

Πρόγραμμα λειτουργίας 

του συστήματος 

Κατά βούληση του 

χρήστη εντός του 

προγράμματος 
λειτουργίας των 

αντίστοιχων χώρων. 

Κατά την παρασκευή 

του γεύματος (1-2 

ώρες αν δεν 

χρησιμοποιηθούν τα 

παράθυρα. 

  

Διατάξεις ελέγχου / 

αυτοματισμοί 
Χειροκίνητα  Χειροκίνητα   

Άλλες τεχνικές 

λεπτομέρειες 

(προαιρετικό) 

(κατασκευαστής/ 
λεπτομέρειες προϊόντος, 
άλλα χαρακτηριστικά 

ενεργειακής επίδοσης, κτλ.) 

    

Ενδεικτική εικόνα ή 

φωτογραφία του 

συστήματος 

 

 

 

  

Ζεστό νερό χρήσης Τύπος 1 Τύπος 2 Τύπος 3 

Σύντομη περιγραφή του 

συστήματος 
Λέβητας πετρελαίου  

Ηλιακοί 
θερμοσίφωνες (2) 

  

Εξυπηρετούμενοι χώροι 

κτιρίου 
Όλες οι παροχές νερού     

Έτος εγκατάστασης 2007/8  2007/8   

Εγκατεστημένη ισχύς 

(kW)  
51,6     

Επίπεδο μόνωσης του 

συστήματος διανομής 

(pipework) 

ΜΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ     

Επίπεδο μόνωσης 

δεξαμενής αποθήκευσης 

ζεστού νερού 

ΜΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ     

Πρόγραμμα λειτουργίας 

του συστήματος 

Νοέμβριο-Μάρτιο: Στο 

πλαίσιο λειτουργία του 

κτιρίου 07:00-12:00 

    

Διατάξεις ελέγχου / 

αυτοματισμοί 

Σύστημα ελέγχου 

θερμοκρασίας στο 

γραφείο του Δ/ντη 

    

Άλλες τεχνικές 

λεπτομέρειες 

(προαιρετικό) 

(κατασκευαστής/ 

Ferroli (GN1 N 04) 

Rend: 94% 
    



ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ 170/186

λεπτομέρειες προϊόντος, 
άλλα χαρακτηριστικά 

ενεργειακής επίδοσης, κτλ.) 

Ενδεικτική εικόνα ή 

φωτογραφία του 

συστήματος (προαιρετικό) 

  

 

 

 

  

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Η/Μ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΤΗΡΙΟΥ 

Κύρια Η/Μ συστήματα κτηρίου 

Φωτισμός Τύπος 1 Τύπος 2 Τύπος 3 Τύπος 4 

Τύπος λαμπτήρων  

Γραμμικοί 
φθορισμού 

οροφής 

Χελώνες με 
λαμπτήρες 
εξοικονόμησης 

Φωτιστικά 4 

ράβδων 

φθορισμού 

οροφής 

Φωτιστικά με 
λαμπτήρες 

εξοικονόμησης 

Εξυπηρετούμενοι 

χώροι του κτιρίου 

Όλοι οι 
εσωτερικοί χώροι 
& WC 

Όλοι οι 
εξωτερικοί χώροι 

Προθάλαμος 
αίθουσας 1ου 

ορόφου 

WC & 

κλιμακοστάσιο 

Έτος εγκατάστασης 2007/8 2007/8 2007/8 2007/8 

Αριθμός φωτιστικών 

σωμάτων 
50 12 3 10 

Αριθμός λαμπτήρων 

του κάθε φωτιστικού 

σώματος 

2 1 4 1 

Ηλεκτρική ισχύς 

λαμπτήρα (W) 
36 

ΜΗ 

ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ 
18 11 (max. 75) 

Πρόγραμμα 

λειτουργίας του 

συστήματος 

Νοέμβριο-

Απρίλιο: Παντού 

σχεδόν συνεχώς. 
Μάιο-Οκτώβριο: 

Σε αίθουσες 
σχεδόν συνεχώς. 
Σε διαδρόμους, 
γραφεία, κουζίνα: 

07:00-11:00 

Δεν 

χρησιμοποιούνται 
σχεδόν ποτέ 

Κατά βούληση 

του χρήστη εντός 
του 

προγράμματος 
λειτουργίας των 

αντίστοιχων 

χώρων 

Κατά βούληση του 

χρήστη εντός του 

προγράμματος 
λειτουργίας των 

αντίστοιχων χώρων 

Διατάξεις ελέγχου / 

αυτοματισμοί 
Χειροκίνητα Χειροκίνητα Χειροκίνητα Χειροκίνητα 

Άλλες τεχνικές 

λεπτομέρειες 

(προαιρετικό) 

(κατασκευαστής/ 
λεπτομέρειες 
προϊόντος, άλλα 

χαρακτηριστικά 

ενεργειακής επίδοσης, 
κτλ.) 

Λαμπτήρας: 
PHILIPS TL-

D36W/54-765 

 

Λαμπτήρας: 
PHILIPS 

MASTER TL-

D18W/B40 

VIOKAR (FLASH 

IP20) 
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Ενδεικτική εικόνα ή 

φωτογραφία του 

συστήματος 

 

 

 

 

  
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 
 

*Υπήρχαν 5 προβολείς στους εξωτερικούς χώρους. Οι 4 αφαιρέθηκαν και 
φυλάσσονται στο υπόγειο γιατί θεωρήθηκαν αντιαισθητικοί και υπερβολικής ισχύος. 
Ο 5ος φωτίζει την αυλή (νότια πλευρά) αλλά δεν λειτουργεί ποτέ 

 

 

Τεχνολογίες ΑΠΕ Τύπος 1 Τύπος 2 Τύπος 3 
Σύντομη περιγραφή 

τεχνολογιών ΑΠΕ 

(Τύπος/ Θέση) 

ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ     

Περιοχή/φορτίο του κτηρίου 

που καλύπτεται 
      

Έτος εγκατάστασης       

Εγκατεστημένη ισχύς (kW)       

Διατάξεις ελέγχου / 

αυτοματισμοί 
      

Άλλες τεχνικές λεπτομέρειες 

(προαιρετικό) 

(κατασκευαστής/ λεπτομέρειες 
προϊόντος, άλλα χαρακτηριστικά 

ενεργειακής επίδοσης, κτλ.) 

      

Ενδεικτική εικόνα ή 

φωτογραφία του 

συστήματος  

      

Ασανσέρ: KLEEMAN (Part N. S442A-95T690NE1) 9.5 KW (2006) 

 

ΚΑΠΗ ΤΑΛΩΣ 

 

1. Διαθέσιμα στοιχεία αρχείου 

1.1 Ιδιοκτησιακό – Νομιμοποιήσεις 

Αριθμ. Οικοδ. Άδειας   

Έτος έκδοσης Οικοδομικής 
άδειας 

 …………….. 



ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ 172/186

Έτος ανέγερσης του κτιρίου 2006 …………….. 

Στοιχεία τακτοποίησης (π.χ. 

αριθμός δήλωσης) 
 …………….. 

Σχόλια/θέματα για 

ιδιοκτησιακό (π.χ. αν ο 

Δήμος είναι ιδιοκτήτης, εάν 

είναι ενοικιαστής, 
εκκρεμότητες μεταβίβασης, 
κτλ.) 

…………….. 

1.2 Σχέδια 

Υπάρχουν αρχιτεκτονικά 

σχέδια του κτιρίου;  

ΝΑΙ / ΤΜΗΜΑ ΠΑΛΙΑΣ 

ΠΟΛΗΣ 

(Το έργο είχε χρηματοδοτηθεί 

από την Κοινοτική 

Πρωτοβουλία URBAN II) 

Βρίσκονται σε έντυπη 

μορφή στο αρχείο της Τ.Υ. 

στη Ν. Αλικαρνασσό 

Υπάρχουν Η/Μ Σχέδια του 

κτιρίου; 

ΝΑΙ / ΤΜΗΜΑ ΠΑΛΙΑΣ 

ΠΟΛΗΣ 

 

Βρίσκονται σε έντυπη 

μορφή στο αρχείο της Τ.Υ. 

στη Ν. Αλικαρνασσό 

Αναφέρατε άλλα διαθέσιμα 

Σχέδια του κτιρίου  

Υπάρχουν διαθέσιμες πληροφορίες για τα δομικά στοιχεία 

ή/και για τα συστήματα 

1.3 Ειδικό υλικό που σχετίζεται με την ενεργειακή απόδοση 

Έχει γίνει ενεργειακή 

επιθεώρηση; 
ΟΧΙ 

Εάν ναι, αναφέρατε τι αφορά 

(π.χ. συνολικά του κτιρίου, 

μόνο Η/Μ εγκαταστάσεις, 

μόνο υδραυλικές 

εγκαταστάσεις) 

Υπάρχει Πιστοποιητικό 

Ενεργειακής Απόδοσης 
(ΠΕΑ); 

ΟΧΙ 
Εάν ναι, αναφέρατε την 

ενεργειακή κλάση του κτιρίου 

όπως προκύπτει από το ΠΕΑ 

Υπάρχει το σχετικό xml 

αρχείο εκτέλεσης της 
ενεργειακής ανάλυσης του 

κτιρίου; 

ΟΧΙ Σχόλια………….. 

Ενδεικτικά αποτελέσματα ΠΕΑ 

Κατάσταση 

Ετήσια 

κατανάλωση 

καυσίμου 

(kWh/m2) 

Ετήσια κατανάλωση 

ηλεκτρικής ενέργειας 

(kWh/m2) 

Ετήσια 

κατανάλωση 

πρωτογενούς 

ενέργειας 

(kWh/m2) 

Ενεργειακή 

κλάση 

Υφιστάμενη     

Σενάριο 1     

Σενάριο 2     

…     

Περιγραφή σεναρίου 1 

ενεργειακής αναβάθμισης 
από ΠΕΑ 

Σχόλια………….. 

Περιγραφή σεναρίου 2 

ενεργειακής αναβάθμισης 
από ΠΕΑ 

Σχόλια………….. 

… … 
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Υπάρχει μελέτη Η/Μ; ΝΑΙ Σχόλια………….. 

Υπάρχει μελέτη 

θερμομόνωσης; 
ΝΑΙ Σχόλια………….. 

1.4 Περιγραφή τυχόν πρόσφατου έργου ενεργειακής αναβάθμισης  

Πότε έγινε η παρέμβαση; …………………………….. 

Μέτρα που εφαρμόστηκαν; …………………………….. 

Επιτευχθείσα μείωση 

ενεργειακής κατανάλωσης 
…………………………….. 

1.5 Στοιχεία καταναλώσεων κτιρίου 

Ετήσια πραγματική 

κατανάλωση καυσίμου (να 

δοθεί και η μονάδα 

μέτρησης π.χ. kWh ή 

KWh/m2 ή lt) 

ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΔΙΑΘΕΣΙΜΗ. 

ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 

ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΔΕΝ 

ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΑΙ 
ΚΑΘΟΛΟΥ. 

Να αναφερθεί η πηγή της 

πληροφορίας (π.χ. μέτρηση, 

λογαριασμοί) με διευκρίνιση 

εάν η τιμή αφορά σε καύσιμο 

που καταναλώθηκε ή που 

απλώς προμηθεύτηκε 

Ετήσια πραγματική 

κατανάλωση ηλεκτρικής 
ενέργειας (να δοθεί και η 

μονάδα μέτρησης) 

17,6 kWh/m2.year 

(Πραγματικό /τιμολόγιο) 

Να αναφερθεί η πηγή της 

πληροφορίας (π.χ. μέτρηση, 

λογαριασμοί) 

 

2. Τυπικά τεχνικά στοιχεία κτιρίου 

ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 

Όνομα κτηρίου ΚΑΠΗ Τάλως /Κέντρο Κοινωνικής Φροντίδας 

Ταχυδρομική διεύθυνση Μάχης Κρήτης & Ηφαίστου 

Τύπος/χρήση κτηρίου Υγείας & κοινωνικής πρόνοιας 

Έτος κατασκευής 2006 

Αριθμός ορόφων 5 (με το υπόγειο) 

Επιφάνεια δαπέδου (m2) 230 m2 / μικτή: 920m2 (Google earth) 

Μέσος αριθμός 

εργαζομένων/ενοίκων 

Μ.Ο. καθημερινής χρήσης: 150 άτομα  

(Εργαζόμενοι: 11. Τακτικοί χρήστες: 50-200 ανά ημέρα. Εν 

δυνάμει χρήστες: 2.500) 

Περιγραφή προγράμματος 

λειτουργίας κτηρίου 

Καθημερινά: 07:30-15:30 (όλο το κτίριο) 

3 απογεύματα την εβδομάδα 17:30-21:00 (μόνο το ισόγειο) 

Έκτακτη 12ωρη λειτουργία ισογείου σε περιόδους καύσωνα. 

 

Κλειστά: Σ-Κ & τα απογεύματα (όλοι οι όροφοι). 

Έως δύο (2) Ενδεικτικές 

φωτογραφίες κτηρίου 

 

1. Βόρεια όψη 

2. ΝΑ όψη 
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ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΚΤΗΡΙΑΚΟΥ ΚΕΛΥΦΟΥΣ 

Κύρια δομικά στοιχεία 

Εξωτερικοί τοίχοι Τύπος 1 Τύπος 2 Τύπος 3 

Σύντομη περιγραφή 

δομικού στοιχείου 

(αναφορά στην ύπαρξη ή 

όχι θερμομόνωσης) 

Φέρων οργανισμός: 
Οπλισμένο σκυρόδεμα. 

Δικέλυφη μπατική 

τοιχοποιία  

    

Όψεις του κτηρίου που 

συναντάται το δομικό 

στοιχείο 

Σε όλες τις όψεις 
    

Άλλα πρόσθετα τεχνικά 

στοιχεία (εάν υπάρχουν) 

(π.χ. θερμοφυσικές 
ιδιότητες που τυχόν 

βρίσκονται σε διαθέσιμη 

μελέτη ή από 

κατασκευαστή προϊόντος, 
οπτικές ιδιότητες, π.χ. 

ανακλαστικότητα, 

συντελεστής 
εκπομπής ηλιακής 
ακτινοβολίας, κτλ.) 

Υπάρχει θερμομόνωση 

κελύφους 

    

Οροφή Τύπος 1 Τύπος 2 Τύπος 3 

Σύντομη περιγραφή 

δομικού στοιχείου (π.χ. 

γεωμετρία, υλικά 

κατασκευής, ύπαρξη ή όχι 
θερμομόνωσης) 

Τσιμεντοειδής κεκλιμένη 

οροφή με μικρή κλίση 

(επίπεδο 4ου ορόφου) 

Οριζόντια οροφή με επίστρωση 

πλακάκι 
(επίπεδο 3ου ορόφου – ανατολική 

πλευρά) 

  

Άλλα πρόσθετα τεχνικά 

στοιχεία (εάν υπάρχουν) 

(π.χ. θερμοφυσικές 
ιδιότητες που τυχόν 

βρίσκονται σε διαθέσιμη 

μελέτη ή από 

κατασκευαστή προϊόντος, 
οπτικές ιδιότητες, π.χ. 

ανακλαστικότητα, 

συντελεστής 
εκπομπής ηλιακής 
ακτινοβολίας, κτλ.) 

Υπάρχει καλή μόνωση  Υπάρχει καλή μόνωση   

Ενδεικτική εικόνα ή 

φωτογραφία του δομικού 

στοιχείου (προαιρετική) 

Μη εφικτή η πρόσβαση 
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Δάπεδα Τύπος 1 Τύπος 2 Τύπος 3 

Σύντομη περιγραφή 

δομικού στοιχείου (π.χ. 

υλικό δαπέδου) 

Δάπεδο από πλακάκι επί 
πλάκας οπλισμένου 

σκυροδέματος 

Δάπεδο από μικρό 

πλακάκι επί πλάκας 
οπλισμένου 

σκυροδέματος.   

Δάπεδο από μάρμαρο 

Ιωαννίνων χρώματος 
μπεζ επί πλάκας 
οπλισμένου 

σκυροδέματος 

Θέσεις του κτηρίου που 

συναντάται το δομικό 

στοιχείο 

Οι επιφάνειες δαπέδων 

σε γραφεία & ιατρεία 

όλων των ορόφων 

Οι επιφάνειες δαπέδων 

σε WC όλων των 

ορόφων 

Οι επιφάνειες δαπέδων 

σε ισόγειο & 

κλιμακοστάσιο 

Άλλα πρόσθετα τεχνικά 

στοιχεία (εάν υπάρχουν) 

(π.χ. θερμοφυσικές ιδιότητες 
που τυχόν βρίσκονται σε 
διαθέσιμη μελέτη ή από 

κατασκευαστή προϊόντος, 
οπτικές ιδιότητες, π.χ. 

ανακλαστικότητα, 

συντελεστής 
εκπομπής ηλιακής 
ακτινοβολίας, κτλ.) 

    

Ενδεικτική εικόνα ή 

φωτογραφία του δομικού 

στοιχείου (προαιρετική) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ανοίγματα 

(Υαλοπίνακας/ 

πλαίσιο) 

Τύπος 1 Τύπος 2 Τύπος 3 

Σύντομη περιγραφή 

δομικού στοιχείου (υλικό 

πλαισίου, αριθμός 
υαλοστασίων) 

Πλαίσια αλουμινίου με 
διπλούς υαλοπίνακες 
 

  

Όψεις του κτηρίου που 

συναντάται το δομικό 

στοιχείο 

Σε όλες τις όψεις. Στην 

βόρεια πλευρά οι 
περισσότερες επιφάνειες 
των υαλοπινάκων είναι 
μεγάλες. Στην ανατολική 

και νότια είναι μικρές. 
Στη βόρεια πλευρά 

υπάρχουν 1-2 πόρτες 
ασφαλείας σε κάθε όροφο. 

  

Άλλα πρόσθετα τεχνικά 

στοιχεία (εάν υπάρχουν) 

Υπάρχουν στόρια σε όλα τα 

παράθυρα. Σε ισόγειο -1ο-

2ο δημιουργείται σκίαση 

από το μπαλκόνι. 
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Ενδεικτική εικόνα ή 

φωτογραφία του δομικού 

στοιχείου 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Η/Μ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΤΗΡΙΟΥ 

Κύρια Η/Μ συστήματα κτηρίου 

Σύστημα θέρμανσης Τύπος 1 Τύπος 2 Τύπος 3 

Σύντομη περιγραφή του 

συστήματος (καύσιμο, τύπος 
συστήματος, τερματικές μονάδες) 

Λέβητας πετρελαίου με 
σωληνώσεις διανομής 
εσωτερικά του κτιρίου 

και καλοριφέρ (απλά 

σώματα) 

Τοπική αντλία 

θερμότητας (A/C) (τεμ. 

10) 

  

Εξυπηρετούμενοι χώροι κτιρίου 

Όλοι οι χώροι του 

κτιρίου (Όχι αποθήκες, 
υπόγειο-γκαράζ) 

Αίθουσες, γραφεία, 

ιατρεία (Όχι αποθήκες, 
υπόγειο-γκαράζ, 
κλιμακοστάσιο) 

  

Έτος εγκατάστασης 2006 2009-10   

Εγκατεστημένη θερμική ισχύς 

(kW)  
139,5 (120.000 Kcal/h) 

23500 Btu/h – 2,2 (3) 

20500 Btu/h – 1,89 (3) 

13500 Btu/h – 1,39 (2) 

1,29 (1) 

3,6 (1) 

 

Επίπεδο μόνωσης του 

συστήματος παραγωγής 

θερμότητας 

ΔΕΝ ΥΦΙΣΤΑΤΑΙ ΔΕΝ ΥΦΙΣΤΑΤΑΙ   

Επίπεδο μόνωσης του 

συστήματος διανομής 

(pipework/ductwork) 

Μόνωση στο μεγαλύτερο 

τμήμα του (μέχρι τον 2ο 

όροφο) 

ΔΕΝ ΥΦΙΣΤΑΤΑΙ   

Πρόγραμμα λειτουργίας του 

συστήματος 

ΔΕΝ 

ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΑΙ 

Ανάλογα με τις ανάγκες 
κατά το πρόγραμμα 

χρήσης του χώρου. 

  

Διατάξεις ελέγχου / 

αυτοματισμοί 

Κεντρικό σύστημα 

χρονοπρογραμματισμού, 

χωρίς σύστημα ελέγχου 

στους χώρους βάσει set-

Τοπικό σύστημα 

ελέγχου λειτουργίας 
βάσει set point 
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point 

Άλλες τεχνικές λεπτομέρειες 

(προαιρετικό) 

(π.χ. κατασκευαστής/ 
λεπτομέρειες προϊόντος, άλλα 

χαρακτηριστικά ενεργειακής 
επίδοσης, κτλ.) 

Baltur (Mod. BT 14/GW, 

89-172KW) 

Efficiency: 92% 

1. Attel (τμχ. 8) 

2. Samsung (τμχ. 1) 

(AQ12A1VE) 

3. Chigo (τμχ. 1) 

(CS-35V3A-

MB150FY4T) 

 

Μεγάλες απώλειες 
στο ισόγειο λόγω 

της μη απομόνωσης 
των χώρων από  

ασανσέρ / 

κλιμακοστάσιο 

  

Ενδεικτική εικόνα ή 

φωτογραφία του συστήματος  
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Σύστημα ψύξης Τύπος 1 Τύπος 2 Τύπος 3 

Σύντομη περιγραφή του 

συστήματος 

(καύσιμο, τύπος συστήματος, 
τερματικές μονάδες) 

Τοπική αντλία 

θερμότητας (A/C) (τεμ. 

10)    

Εξυπηρετούμενοι χώροι του 

κτιρίου 

Αίθουσες, γραφεία, 

ιατρεία 
   

Έτος εγκατάστασης 2009-10 
 

  

Εγκατεστημένη ψυκτική ισχύς 

(kW) 

21000 Btu/h – 2 (3) 

18000 Btu/h – 1,96 (3) 
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12000 Btu/h – 1,34 (2) 

1,26 (1) 

3,5 (1) 

Επίπεδο μόνωσης του 

συστήματος διανομής 

(pipework/ductwork) 

ΔΕΝ ΥΦΙΣΤΑΤΑΙ    

Πρόγραμμα λειτουργίας 

συστήματος 

Ανάλογα με τις ανάγκες 
κατά το πρόγραμμα 

χρήσης του χώρου. 

   

Διατάξεις ελέγχου / 

αυτοματισμοί 

Τοπικό σύστημα ελέγχου 

λειτουργίας βάσει set 

point 

   

Άλλες τεχνικές λεπτομέρειες 

(προαιρετικό) 

(κατασκευαστής/ λεπτομέρειες 
προϊόντος, άλλα χαρακτηριστικά 

ενεργειακής επίδοσης, κτλ.) 

1. Attel (τμχ. 8) 

2. Samsung (τμχ. 1) 

(AQ12A1VE) 

3. Chigo (τμχ. 1) 

(CS-35V3A-

MB150FY4T) 

    

Ενδεικτική εικόνα ή 

φωτογραφία του 

συστήματος 

 

 
 

   

Σύστημα αερισμού Τύπος 1 Τύπος 2 Τύπος 3 

Σύντομη περιγραφή του 

συστήματος  
Μηχανικός αερισμός 

Φυσικός αερισμός με 
άνοιγμα παραθύρων 

  

Τύπος μηχανικού αερισμού 
(προσαγωγή και/ή απαγωγή αέρα) 

 
Φυσικός αερισμός 
/κυκλοφορία αέρα 

  

Εξυπηρετούμενοι χώροι κτιρίου 1 WC 
 Όλοι οι χώροι πλην 

«εσωτερικής» WC 
  

Έτος εγκατάστασης 2006  2006   

Πρόγραμμα λειτουργίας του Σύμφωνα με την χρήση Κατά βούληση του   
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συστήματος του χώρου χρήστη εντός του 

προγράμματος 
λειτουργίας των 

αντίστοιχων χώρων. 

Διατάξεις ελέγχου / 

αυτοματισμοί 

Χειροκίνητα Χειροκίνητα 
  

Άλλες τεχνικές λεπτομέρειες 

(προαιρετικό) 

(κατασκευαστής/ λεπτομέρειες 
προϊόντος, άλλα χαρακτηριστικά 

ενεργειακής επίδοσης, κτλ.) 

 Dospel ΔΕΝ ΕΦΑΡΜΟΖΕΤΑΙ   

Ενδεικτική εικόνα ή 

φωτογραφία του 

συστήματος 

  

 
 

  

  

Ζεστό νερό χρήσης Τύπος 1 Τύπος 2 Τύπος 3 

Σύντομη περιγραφή του 

συστήματος 
Θερμοσίφωνας (1)  Θερμοσίφωνας (2)   

Εξυπηρετούμενοι χώροι κτιρίου  2ος  ισόγειο   

Έτος εγκατάστασης  2006  2006   

Εγκατεστημένη ισχύς (kW)   3  4   

Επίπεδο μόνωσης του 

συστήματος διανομής 

(pipework) 

ΔΕΝ ΥΦΙΣΤΑΤΑΙ     

Επίπεδο μόνωσης δεξαμενής 

αποθήκευσης ζεστού νερού 
ΔΕΝ ΥΦΙΣΤΑΤΑΙ     

Πρόγραμμα λειτουργίας του 

συστήματος 

ΔΕΝ 

ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΑΙ 
    

Διατάξεις ελέγχου / ΔΕΝ ΥΦΙΣΤΑΤΑΙ     



ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ 182/186

αυτοματισμοί 

Άλλες τεχνικές λεπτομέρειες 

(προαιρετικό) 

(κατασκευαστής/ λεπτομέρειες 
προϊόντος, άλλα χαρακτηριστικά 

ενεργειακής επίδοσης, κτλ.) 

Iner Calplus 40OG   

Ενδεικτική εικόνα ή 

φωτογραφία του 

συστήματος (προαιρετικό) 

  

 
 

 

  

Φωτισμός (I) Τύπος 1 Τύπος 2 Τύπος 3 

Τύπος λαμπτήρων  
Γραμμικοί ράβδοι 
φθορισμού οροφής 

Φωτιστικά 4 ράβδων 

φθορισμού οροφής 
Φωτιστικό τύπου LED 

(«spot») 

Εξυπηρετούμενοι χώροι του 

κτιρίου 

Γραφείο 3ου ορόφου, 

κυλικείο ισογείου, 

υπόγειο-γκαράζ 

Ιατρεία, γραφεία 

ορόφων 
WC (νιπτήρες) 

Έτος εγκατάστασης 2006 2006 2006 

Αριθμός φωτιστικών σωμάτων 17 12 4 

Αριθμός λαμπτήρων του κάθε 

φωτιστικού 

σώματος 

2 4 3 

Ηλεκτρική ισχύς λαμπτήρα (W) 

36 

(OSRAM L 36W/10 

TUNGSRAM 36W) 

18 

(OSRAM L 18W/765) 
50 

Πρόγραμμα λειτουργίας του 

συστήματος 

Κατά βούληση του 

χρήστη εντός του 

προγράμματος 
λειτουργίας των 

αντίστοιχων χώρων 

Κατά βούληση του 

χρήστη εντός του 

προγράμματος 
λειτουργίας των 

αντίστοιχων χώρων 

Κατά βούληση του 

χρήστη εντός του 

προγράμματος 
λειτουργίας των 

αντίστοιχων χώρων 

Διατάξεις ελέγχου / 

αυτοματισμοί 
Χειροκίνητα Χειροκίνητα Χειροκίνητα 
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Φωτισμός (II) Τύπος 4 Τύπος 5 Τύπος 6 

Τύπος λαμπτήρων  Φωτιστικό οροφής Φωτιστικό οροφής Φωτιστικό τοίχου 

Εξυπηρετούμενοι χώροι του 

κτιρίου 
WC Διάδρομοι ορόφων Κλιμακοστάσιο 

Έτος εγκατάστασης 2006 2006 2006 

Αριθμός φωτιστικών σωμάτων 6 9 5 

Αριθμός λαμπτήρων του κάθε 

φωτιστικού 

σώματος 

1 1 1 

Ηλεκτρική ισχύς λαμπτήρα (W) ΜΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ ΜΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ ΜΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ 

Πρόγραμμα λειτουργίας του 

συστήματος 

Κατά βούληση του 

χρήστη εντός του 

προγράμματος 
λειτουργίας των 

αντίστοιχων χώρων 

Κατά βούληση του 

χρήστη εντός του 

προγράμματος 
λειτουργίας των 

αντίστοιχων χώρων 

Κατά βούληση του 

χρήστη εντός του 

προγράμματος 
λειτουργίας των 

αντίστοιχων χώρων 

Διατάξεις ελέγχου / 

αυτοματισμοί 
Χειροκίνητα Χειροκίνητα Χειροκίνητα 

Άλλες τεχνικές λεπτομέρειες 

(προαιρετικό) 

(κατασκευαστής/ λεπτομέρειες 
προϊόντος, άλλα χαρακτηριστικά 

ενεργειακής επίδοσης, κτλ.) 

    

Ενδεικτική εικόνα ή 

φωτογραφία του 

συστήματος  
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Άλλες τεχνικές λεπτομέρειες 

(προαιρετικό) 

(κατασκευαστής/ λεπτομέρειες 
προϊόντος, άλλα χαρακτηριστικά 

ενεργειακής επίδοσης, κτλ.) 

      

Ενδεικτική εικόνα ή 

φωτογραφία του 

συστήματος  

 

  
 

 

Φωτισμός (III) Τύπος 7 Τύπος 8 Τύπος 9 Τύπος 10 

Τύπος λαμπτήρων  
Φωτιστικό τύπου 

«χελώνας» 

Φωτιστικά 

κρεμαστά με 
λαμπτήρα 

πυρακτώσεως 

Φωτιστικά 

κρεμαστά με 
λαμπτήρα «κερί» 

Φωτιστικό 

εξωτερικού χώρου-

εδάφους 

Εξυπηρετούμενοι χώροι 

του κτιρίου 

 Όλοι οι εξωτερικοί 
χώροι (μπαλκόνια, 

είσοδος γκαράζ) 

Οι αίθουσες του 

ισογείου 

Διάδρομος 4ου 

ορόφου 

Προαύλιο 

κεντρικής εισόδου 

Έτος εγκατάστασης 2006 2006 2006 2006 

Αριθμός φωτιστικών 

σωμάτων 
17 12 3 8 

Αριθμός λαμπτήρων του 

κάθε φωτιστικού 

σώματος 

1 1 1 1 

Ηλεκτρική ισχύς 

λαμπτήρα (W) 
ΜΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ 75/100 ΜΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ ΜΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ 

Πρόγραμμα λειτουργίας 

του συστήματος 

ΔΕΝ 

ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝ 

Κατά βούληση του 

χρήστη εντός του 

προγράμματος 
λειτουργίας των 

αντίστοιχων χώρων 

Κατά βούληση του 

χρήστη εντός του 

προγράμματος 
λειτουργίας των 

αντίστοιχων χώρων 

ΔΕΝ 

ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝ / 

ΕΧΟΥΝ 

ΚΑΤΑΣΤΡΑΦΕΙ 
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Διατάξεις ελέγχου / 

αυτοματισμοί 
Χειροκίνητα Χειροκίνητα Χειροκίνητα Χειροκίνητα 

Άλλες τεχνικές 

λεπτομέρειες 

(προαιρετικό) 

(κατασκευαστής/ 
λεπτομέρειες προϊόντος, 
άλλα χαρακτηριστικά 

ενεργειακής επίδοσης, 
κτλ.) 

       

Ενδεικτική εικόνα ή 

φωτογραφία του 

συστήματος  

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

Τεχνολογίες ΑΠΕ Τύπος 1 Τύπος 2 Τύπος 3 

Σύντομη περιγραφή 

τεχνολογιών ΑΠΕ 

(Τύπος/ Θέση) 

ΔΕΝ ΥΦΙΣΤΑΤΑΙ     

Περιοχή/φορτίο του 

κτηρίου που καλύπτεται 
     

Έτος εγκατάστασης      

Εγκατεστημένη ισχύς (kW)       

Διατάξεις ελέγχου / 

αυτοματισμοί 
      



ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ 186/186

Άλλες τεχνικές 

λεπτομέρειες (προαιρετικό) 

(κατασκευαστής/ 
λεπτομέρειες προϊόντος, άλλα 

χαρακτηριστικά ενεργειακής 
επίδοσης, κτλ.) 

      

Ενδεικτική εικόνα ή 

φωτογραφία του 

συστήματος  

      

 

- Υδραυλικό ασανσέρ: KLEEMMANN Hellas SA (V442A12-T690NE1), 12KW (2005). 

- Λόγω της μηδενικής χρήσης του συστήματος θέρμανσης η ρύθμιση της θερμοκρασίας του κτιρίου γίνεται αποκλειστικά από τα A/C όλο το χρόνο. Το 

κτίριο είναι εκτεθειμένο στον βοριά (η θάλασσα βρίσκεται στα 200μ.) τον χειμώνα. Ενώ κατά τους θερινούς μήνες η βόρεια πλευρά είναι εκτεθειμένη 

στον ήλιο 07:00-10:00. Και η νότια 13:00-18:00. 

- Οι χρήστες θεωρούν σημαντική την αντικατάσταση των κλιματιστικών και την σκίαση των ανοιγμάτων του κτιρίου. (Ιδιαίτερα δεξιό τμήμα της πρόσοψης, 

που δεν υπάρχει μπαλκόνι και την ανατολική πλευρά) 
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