
 

 

 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΑΡΦΗ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

ΔΗΜΟΥ ΑΛΙΜΟΥ 

 

 

για την υποβολή πρότασης στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα    

«Αττική» 

 

Άξονας προτεραιότητας: 04 «Προώθηση της ενεργειακής απόδοσης της χρήσης ΑΠΕ και 

της Συμπαραγωγής και προώθηση Χαμηλών εκπομπών 

διοξειδίου του άνθρακα στις Αστικές Περιοχές» 

 

Με Τίτλο : «Βιοκλιματικές αναβαθμίσεις σε επιλεγμένα δημοτικά κτίρια» 

 

 

 

 

 

 

 



Περιεχόμενα 

Εισαγωγή ................................................................................................................................... 38 

1. Τεχνικές προδιαγραφές προτεινόμενων παρεμβάσεων ..................................... 39 

1.1. Προμήθεια και εγκατάσταση τοπικών αντλιών θερμότητας αέρα – αέρα 

διαιρούμενου τύπου ............................................................................................................ 39 

1.2. Προμήθεια και εγκατάσταση φωτιστικών σωμάτων τεχνολογίας LED ......... 41 

1.3. Προμήθεια και εγκατάσταση κουφωμάτων αλουμινίου .................................. 42 

1.4. Τοποθέτηση θερμομόνωσης στο κτιριακό κέλυφος .......................................... 43 

1.4.1. Θερμομόνωση Εξωτερικής τοιχοποιίας ....................................................... 44 

1.4.2. Θερμομόνωση Οροφών .................................................................................. 45 

1.5. Προμήθεια και εγκατάσταση Φωτοβολταϊκών Συστημάτων .......................... 45 

2. Προϋπολογισμός Προτεινόμενης Πράξης .............................................................. 48 

 

 

Περιεχόμενα Πινάκων 
Πίνακας 1 Δημοτικά κτίρια ......................................................................................................... 38 

Πίνακας 2 Τοπικές αντλίες θερμότητας ανά κατηγορία και κτίριο ............................................ 39 

Πίνακας 3 Αριθμός φωτιστικών σωμάτων ανά κτίριο ................................................................ 41 

Πίνακας 4 Επιφάνεια Κουφωμάτων αλουμινίου ανά κτίριο ...................................................... 42 

Πίνακας 5 Επιφάνεια θερμομόνωσης ανά κατηγορία και κτίριο ............................................... 44 

Πίνακας 6 Εγκατεστημένη ισχύς Φ/Β ανά κτίριο ........................................................................ 45 

Πίνακας 7 Προϋπολογισμός  Έργου ............................................................................................ 48 

 

 

  



Εισαγωγή 

Στο παρόν σημείο αναλύονται οι τεχνικές προδιαγραφές καθώς και ο προϋπολογισμός, του 

προτεινόμενου έργου, ενεργειακής αναβάθμισης επιλεγμένων δημοτικών κτιρίων του Δήμου 

Αλίμου στα πλαίσια της πρόσκλησης του επιχειρησιακού προγράμματος «Αττική» με τίτλο 

«Βιοκλιματικές αναβαθμίσεις σε επιλεγμένα δημοτικά κτίρια».  

Στον παρακάτω πίνακα παρουσιάζονται τα δημοτικά κτίρια στα θα πραγματοποιηθούν οι 

παρεμβάσεις ενεργειακής αναβάθμισης:  

 

Α/Α ΚΤΙΡΙΟ 

1 1ο Νηπιαγωγείο  

2 7ο  Νηπιαγωγείο 

3 11ο  Νηπιαγωγείο 

4 9ο  Δημοτικό Σχολείο 

5 4ο Δημοτικό Σχολείο 

6 3ο Δημοτικό Σχολείο 

7 7ο Δημοτικό Σχολείο 

8 2ο Δημοτικό Σχολείο 

9 1ο Λύκειο 

10 2ο Λύκειο – 4ο Γυμνάσιο 

Πίνακας 1 Δημοτικά κτίρια 

Η προτεινόμενη πράξη αποτελείται από πέντε κατηγορίες παρεμβάσεων εξοικονόμησης 

ενέργειας και αξιοποίησης συστημάτων Α.Π.Ε ως εξής: 

1. Προμήθεια και εγκατάσταση τοπικών αντλιών θερμότητας αέρα – αέρα 
διαιρούμενου τύπου 

2. Προμήθεια και εγκατάσταση φωτιστικών σωμάτων τεχνολογίας LED 
3. Προμήθεια και εγκατάσταση κουφωμάτων αλουμινίου 
4. Τοποθέτηση θερμομόνωσης στο κτιριακό κέλυφος 
5. Προμήθεια και εγκατάσταση Φωτοβολταϊκών Συστημάτων 

Στις παρακάτω ενότητες παρουσιάζονται αναλυτικά τα τεχνικά χαρακτηριστικά που θα πρέπει 

να πληροί κάθε μια από τις κατηγορίες παρεμβάσεων καθώς και κατανομή των παρεμβάσεων 

ανά κτίριο. 

  



1. Τεχνικές προδιαγραφές προτεινόμενων παρεμβάσεων 

Όπως προαναφέρθηκε η προτεινόμενη πράξη ενεργειακής αναβάθμισης των κτιρίων του 

Δήμου Αλίμου αποτελείται από πέντε κατηγορίες παρεμβάσεων εξοικονόμησης ενέργειας και 

αξιοποίησης συστημάτων Α.Π.Ε.. Στις παρακάτω ενότητες παρουσιάζονται αναλυτικά τα 

τεχνικά χαρακτηριστικά που θα πρέπει να πληροί κάθε μια από τις κατηγορίες παρεμβάσεων 

καθώς και μια συνοπτική κατανομή των παρεμβάσεων ανά κτίριο. 

 

1.1. Προμήθεια και εγκατάσταση τοπικών αντλιών θερμότητας αέρα – αέρα 

διαιρούμενου τύπου 

Η προτεινόμενη παρέμβαση αφορά την εγκατάσταση τοπικών αντλιών θερμότητας αέρα – 

αέρα διαιρούμενου τύπου για την κάλυψη των αναγκών θέρμανσης και ψύξης των κτιρίων. 

Λόγω των διαφορετικών ενεργειακών απαιτήσεων κάθε αίθουσας των κτιρίων θα 

χρησιμοποιηθούν τρεις διαφορετικές κατηγορίες τοπικών αντλιών θερμότητας, ανάλογα την 

αποδιδόμενη ισχύ τους. Συγκεκριμένα θα χρησιμοποιηθούν αντλίες θερμότητας με 

αποδιδόμενη ψυκτική/θερμική ισχύ 24.000 BTU/h, 12.000 BTU/h και 9.000 BTU/h. Διευκρινίζεται 

ότι η ισχύς αυτή αφορά την ελάχιστη αποδιδόμενη ισχύ εκάστου συστήματος. 

Επίσης διευκρινίζεται ότι τα υφιστάμενα συστήματα θέρμανσης (ως επί το πλείστο 

αποτελούμενα από λέβητα, καυστήρα και σώματα καλοριφέρ) θα παραμείνουν στην θέση τους 

προκειμένου να αποφευχθεί το υψηλό κόστος αποξήλωσης και ενδέχεται να λειτουργήσουν 

ως επικουρικά συστήματα σε περιπτώσεις ακραίων καιρικών συνθηκών. 

Στον παρακάτω πίνακα παρουσιάζονται οι ποσότητες των τοπικών αντλιών θερμότητας ανά 

κατηγορία και ανά κτίριο. 

 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΠΙΚΩΝ ΑΝΤΛΙΩΝ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ 

Α/Α ΚΤΙΡΙΟ 
Ισχύς 24.000 

ΒΤU/h [τμχ] 

Ισχύς 12.000 

ΒΤU/h [τμχ] 

Ισχύς 9.000 

ΒΤU/h [τμχ] 

1 1ο  Νηπιαγωγείο 3 0 0 

2 7ο  Νηπιαγωγείο 3 0 0 

3 11ο  Νηπιαγωγείο 3 0 0 

4 9ο  Δημοτικό Σχολείο 17 0 3 

5 4ο Δημοτικό Σχολείο 23 2 3 

6 3ο  Δημοτικό Σχολείο 12 2 0 

7 7ο  Δημοτικό Σχολείο 11 0 0 

8 2ο  Δημοτικό Σχολείο 10 0 0 

9 1ο  Λύκειο 31 3 0 

10 2ο  Λύκειο - 4ο Γυμν. 45 4 0 

 ΣΥΝΟΛΟ  158 11 6 

Πίνακας 2 Τοπικές αντλίες θερμότητας ανά κατηγορία και κτίριο 



Τεχνικές Προδιαγραφές συσκευών 

Οι τοπικές αντλίες θερμότητας αέρα – αέρα διαιρούμενου τύπου (split units) θα πρέπει να 

πληρούν συσσωρευτικά τις παρακάτω προδιαγραφές : 

 Να διαθέτουν συμπιεστή τεχνολογίας inverter 

 Να φέρουν πιστοποίηση CE, όπως και όλα τα υλικά που θα χρησιμοποιηθούν 

 Να συμμορφώνονται με τον Ευρωπαϊκό Κανονισμό ΕΚ 626/2011 και να διαθέτουν 

ενεργειακή επισήμανση  (energy label) 

 Να διαθέτουν εποχιακό βαθμό θέρμανσης SCOP ≥ 4 και εποχιακό βαθμό ψύξης SEER≥4  

για μέσες συνθήκες θερμοκρασίας. 

 Να διαθέτουν φίλτρα καθαρισμού του αέρα καθώς και δυνατότητα λειτουργίας 

αφύγρανσης 

 Η εκπομπή θορύβου της εσωτερικής μονάδας δεν θα πρέπει να ξεπερνάει τα 60 dΒ, 

μετρούμενη στην μέγιστη ταχύτητα του ανεμιστήρα. 

 Να διαθέτουν εγγύηση καλής λειτουργίας τουλάχιστον πέντε (5) ετών σε ότι αφορά 

τον συμπιεστή και τουλάχιστον δύο (2) ετών για τα υπόλοιπα μέρη. 

 Να λειτουργούν με ψυκτικό μέσο, το οποίο να χαρακτηρίζεται από μηδενικό 

συντελεστή μείωσης του όζοντος (οικολογικό) 

 Να συνοδεύονται από τα απαραίτητα για την λειτουργία τους χειριστήρια και οδηγίες 

χρήσης στην ελληνική γλώσσα. 

 Το εργοστάσιο παραγωγής των αντλιών θερμότητας θα πρέπει να διαθέτει 

πιστοποιημένο Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας σύμφωνα με το πρότυπο ISO 9001:2015. 

Τεχνικές προδιαγραφές εγκατάστασης 

Οι εργασίες εγκατάστασης των τοπικών αντλιών θερμότητας περιλαμβάνουν : 

 Την απεγκατάσταση τυχόν υφιστάμενων τοπικών κλιματιστικών μονάδων και την 

συγκέντρωση σε χώρο που θα υποδείξει η υπηρεσία προς αποθήκευση. 

 Την προμήθεια και εγκατάσταση όλων των απαραίτητων εξαρτημάτων (όπως 

σωληνώσεις ψυκτικού μέσου και συμπυκνωμάτων, βάσεων στήριξης κτλ) για την 

λειτουργία του συστήματος. 

 Την προμήθεια και εγκατάσταση όλων των απαραίτητων καλωδιώσεων για την 

τροφοδοσία και λειτουργία της αντλίας θερμότητας. 

 Την τοποθέτηση της εσωτερικής και εξωτερικής μονάδας , συμπεριλαμβανομένων των  

απαιτούμενων στηριγμάτων και  μικροϋλικών 

 Τη θέση σε λειτουργία και τη δοκιμή του συστήματος 

Τονίζεται ότι οι εργασίες απεγκατάστασης των υφιστάμενων κλιματιστικών μονάδων και 

εγκατάστασης των νέων αντλιών θερμότητας θα πρέπει να πραγματοποιηθούν από 

προσωπικό του αναδόχου, το οποίο θα διαθέτει την σχετική άδεια άσκησης επαγγέλματος και 

την σχετική πιστοποίηση για εργασίες με φθοριούχα αέρια. Η συμμόρφωση με την 

προαναφερθείσα απαίτηση τεκμηριώνεται με την προσκόμιση των σχετικών εγγράφων. 

Επίσης θα πρέπει να τονιστεί ότι η εγκατάσταση των νέων τοπικών αντλιών θερμότητας δεν 

θα πραγματοποιηθεί σε συνεννόηση με το συνεργείο του αναδόχου που θα πραγματοποιήσει 

την εξωτερική θερμομόνωση του κτιριακού κελύφους και σε κάθε περίπτωση δεν θα 

διαταραχθεί η στρώση της θερμομόνωσης.  



Εφόσον οι εξωτερικές μονάδες  των τοπικών αντλιών θερμότητας στηριχθούν στην εξωτερική 

τοιχοποιία των κτιρίων, τότε η εγκατάσταση τους θα πρέπει να γίνει σε ύψος μεγαλύτερο των 

2,5 μέτρων, προκειμένου να προστατευθούν από τυχόν φθορές και με τη χρήση κατάλληλων 

στηριγμάτων που θα επιτρέπουν την τοποθέτηση θερμοπρόσοψης εκτιμώμενου πάχους 10 

εκατοστών. 

Εφόσον οι εξωτερικές μονάδες  των τοπικών αντλιών θερμότητας τοποθετηθούν στο δάπεδο, 

θα πρέπει να τοποθετηθούν εντός προσβάσιμου μεταλλικού κλωβού, ο οποίος θα έχει τη 

δυνατότητα να κλειδώνει, προκειμένου να προστατευθούν από τυχόν φθορές. 

 

1.2. Προμήθεια και εγκατάσταση φωτιστικών σωμάτων τεχνολογίας LED 

Η προτεινόμενη παρέμβαση αφορά την αντικατάσταση των υφιστάμενων φωτιστικών 

σωμάτων με φωτιστικά σώματα τεχνολογίας LED. Στον παρακάτω πίνακα παρουσιάζονται οι 

ποσότητες των νέων φωτιστικών σωμάτων LED ανά κτίριο. 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ LED 

Α/Α ΚΤΙΡΙΟ [τμχ] 

1 1ο  Νηπιαγωγείο 46 

2 7ο  Νηπιαγωγείο 35 

3 11ο  Νηπιαγωγείο 52 

4 9ο  Δημοτικό Σχολείο 380 

5 4ο Δημοτικό Σχολείο 362 

6 3ο  Δημοτικό Σχολείο 240 

7 7ο  Δημοτικό Σχολείο 170 

8 2ο  Δημοτικό Σχολείο 124 

9 1ο  Λύκειο 392 

10 2ο  Λύκειο - 4ο Γυμν. 976 

 ΣΥΝΟΛΟ  2.777 

Πίνακας 3 Αριθμός φωτιστικών σωμάτων ανά κτίριο 

Τεχνικές Προδιαγραφές φωτιστικών σωμάτων 

Τα νέα φωτιστικά σώματα θα πρέπει να πληρούν συσσωρευτικά τις παρακάτω προδιαγραφές: 

 Να είναι τεχνολογίας LED 

 Να είναι κατάλληλά για τοποθέτηση σε οροφή οπλισμένου σκυροδέματος. 

 Να διαθέτουν σήμανση CE 

 Να είναι κατάλληλα για λειτουργία με εναλλασσόμενο ρεύμα τάσης 220 -230 V (καθώς 

και τις συνήθεις αυξομειώσεις της τάσης) 

 Να συμμορφώνονται με τις ακόλουθες ευρωπαϊκές οδηγίες : RoHS (μείωση 

επικίνδυνων ουσιών σε ηλεκτρικό & ηλεκτρολογικό υλικό), EMS (ηλεκτρομαγνητική 

συμβατότητα) και LDV (οδηγία χαμηλής τάσης). 

 Να έχουν ηλεκτρική ισχύ P≤ 40 watt 

 Να έχουν φωτεινή ροή Φ≥ 3400 lumen 

 Να εκπέμπουν φως με θερμοκρασία χρώματος ≥ 4300 Kelvin 

 Να διαθέτουν συντελεστή ισχύος CosΦ ≥ 0.95 



 Να κατατάσσονται σε κατηγορία προστασίας IP20 ή καλύτερη 

 Να διαθέτουν γωνία  διάχυσης του φωτός ≥ 120ο 

 Να έχουν διάρκεια ζωής μεγαλύτερη από 40.000 ώρες λειτουργίας 

 Να συνοδεύονται από τα απαραίτητα στηρίγματα για την τοποθέτηση τους σε οροφή 

οπλισμένου σκυροδέματος ή/και σε ψευδοροφή γυψοσανίδας. 

 Να έχουν εγγύηση καλής λειτουργίας διάρκειας τουλάχιστον δύο (2 ) ετών. 

 Το εργοστάσιο παραγωγής των φωτιστικών θα πρέπει να διαθέτει πιστοποιημένο 

Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας σύμφωνα με το πρότυπο ISO 9001:2015 

 

Τεχνικές προδιαγραφές εγκατάστασης 

Οι εργασίες εγκατάστασης των νέων φωτιστικών σωμάτων περιλαμβάνουν : 

 Την απεγκατάσταση των υφιστάμενων φωτιστικών σωμάτων και την συγκέντρωση σε 

χώρο που θα υποδείξει η υπηρεσία προς αποθήκευση. 

 Την εγκατάσταση των νέων φωτιστικών σωμάτων  

 Την ηλεκτρολογική σύνδεση των νέων φωτιστικών σωμάτων και όπου κριθεί αναγκαίο 

για την ορθή λειτουργία του συστήματος φωτισμού την αντικατάσταση του 

υφιστάμενου ηλεκτρολογικού υλικού (διακόπτες, καλώδια κτλ). Τονίζεται ότι το νέο 

ηλεκτρολογικό υλικό θα πρέπει να φέρει πιστοποίηση CE 

 Η έναυση και η σβέση των φωτιστικών σωμάτων που βρίσκονται πλησίον των 

παραθύρων θα πραγματοποιείται σε μια ζώνη φωτισμού, με ξεχωριστό διακόπτη, 

προκειμένου να απενεργοποιούνται όταν υπάρχει άφθονος φυσικός φωτισμός. 

 

1.3. Προμήθεια και εγκατάσταση κουφωμάτων αλουμινίου 

Η προτεινόμενη παρέμβαση αφορά την αντικατάσταση των υφιστάμενων κουφωμάτων με νέα 

υψηλής ενεργειακής απόδοσης κουφώματα αλουμινίου. 

 Στον παρακάτω πίνακα παρουσιάζονται οι ποσότητες των νέων κουφωμάτων αλουμινίου 

ανά κτίριο. 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ  ΚΟΥΦΩΜΑΤΩΝ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ 

Α/Α ΚΤΙΡΙΟ [m2] 

1 1ο  Νηπιαγωγείο 47,56 

2 7ο  Νηπιαγωγείο 47,36 

3 11ο  Νηπιαγωγείο 45,31 

4 9ο  Δημοτικό Σχολείο 311,35 

5 4ο Δημοτικό Σχολείο 324,6 

6 3ο  Δημοτικό Σχολείο 188,34 

7 7ο  Δημοτικό Σχολείο 132,25 

8 2ο  Δημοτικό Σχολείο 179,15 

9 1ο  Λύκειο 500,25 

10 2ο  Λύκειο - 4ο Γυμν. 559,49 

 ΣΥΝΟΛΟ 2.335,66 

Πίνακας 4 Επιφάνεια Κουφωμάτων αλουμινίου ανά κτίριο 



Τεχνικές Προδιαγραφές Κουφωμάτων αλουμινίου 

Τα νέα Κουφώματα αλουμινίου θα πρέπει να πληρούν συσσωρευτικά τις παρακάτω 

προδιαγραφές: 

 Να διαθέτουν πιστοποίηση CE 

 Να έχουν συντελεστή θερμοπερατότητας Uw≤2.7 W/m2K 

 Να κατατάσσονται βάσει πιστοποιητικού σε κατηγορία αεροστεγανότητας 3 ή 

καλύτερη 

 Να διαθέτουν θερμοδιακοπή τουλάχιστον 12 mm 

 Να διαθέτουν κατ’ ελάχιστον διπλούς υαλοπίνακες με επιλεκτική επίστρωση χαμηλής 

εκπομπής (low e) και πλήρωση ευγενούς αερίου στο διάκενο. 

 Να συνοδεύονται από τα απαραίτητα για την λειτουργία τους εξαρτήματα (πχ. 

Κλειδαριές, πόμολα κτλ) 

 Να διαθέτουν όλα τα απαραίτητα πιστοποιητικά για την τεκμηρίωση των παραπάνω 

προδιαγραφών. 

 Το εργοστάσιο παραγωγής των κουφωμάτων αλουμινίου θα πρέπει να διαθέτει 

πιστοποιημένο Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας σύμφωνα με το πρότυπο ISO 

9001:2015 

 

Τεχνικές προδιαγραφές εγκατάστασης 

Οι εργασίες εγκατάστασης των νέων κουφωμάτων αλουμινίου περιλαμβάνουν : 

 Την αποξήλωση των υφιστάμενων κουφωμάτων και την αποκομιδή τους από εταιρία 

που διαθέτει την απαιτούμενη από τον νόμο άδεια για την διαχείριση τους. 

 Την προμήθεια όλων των απαραίτητων για την στερέωση των νέων κουφωμάτων 

μικρουλικών 

 Την τοποθέτηση των νέων κουφωμάτων αλουμινίου  σύμφωνα με την Ελληνική 

Τεχνική Προδιαγραφή ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-03-08-03-00 «Πόρτες και παράθυρα αλουμινίου» 

του έτους 2018. 

1.4. Τοποθέτηση θερμομόνωσης στο κτιριακό κέλυφος 

Η προτεινόμενη παρέμβαση αφορά την βελτίωση της θερμομονωτικής ικανότητας του 

κτιριακού κελύφους με την προσθήκη θερμικής αντίστασης στις οροφές και την τοιχοποιία των 

κτιρίων. Στον παρακάτω πίνακα παρουσιάζονται οι ποσότητες των επιφανειών στις οποίες θα 

προστεθεί θερμομόνωση ανά κατηγορία και ανά κτίριο. 

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΣΗΣ ΣΤΟ ΚΤΙΡΙΑΚΟ ΚΕΛΥΦΟΣ 

Α/Α ΚΤΙΡΙΟ 

Θερμομόνωση 

οροφής   

[m2] 

Θερμομόνωση 

τοιχοποιίας  

[m2] 

1 1ο  Νηπιαγωγείο 245,00 199,43 

2 7ο  Νηπιαγωγείο 184,00 147,71 

3 11ο  Νηπιαγωγείο 0,00 99,59 

4 9ο  Δημοτικό Σχολείο 807,80 1.661,21 

5 4ο Δημοτικό Σχολείο 990,30 1.149,41 

6 3ο  Δημοτικό Σχολείο 425,00 718,86 



 

Τεχνικές Προδιαγραφές θερμομονωτικών υλικών 

Τα θερμομονωτικά υλικά θα πρέπει να πληρούν συσσωρευτικά τις παρακάτω προδιαγραφές: 

 Να διαθέτουν πιστοποίηση CE 

 Η διαθέτουν κατάλληλο πάχος και συντελεστή θερμικής αγωγιμότητας (λ) ώστε να 

εξασφαλίζουν προσθήκη θερμικής αντίστασης R ≥ 2  (m2K/W). Ενδεικτικά αναφέρονται 

πλάκες διογκωμένης πολυστερίνης πάχους 7 εκατοστών με συντελεστή λ=0,034 W/mK. 

 Η τεκμηρίωση για την τιμή του συντελεστή θερμοπερατότητας πραγματοποιείται με 

την προσκόμιση έκθεσης δοκιμής από διαπιστευμένο κατά ISO 17025 εργαστήριο.  

 Το εργοστάσιο παραγωγής του θερμομονωτικού υλικού θα πρέπει να διαθέτει 

πιστοποιημένο Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας σύμφωνα με το πρότυπο ISO 

9001:2015 

 

1.4.1. Θερμομόνωση Εξωτερικής τοιχοποιίας 

Τεχνικές προδιαγραφές εγκατάστασης 

Οι εργασίες τοποθέτησης του συστήματος εξωτερικής θερμομόνωσης στην τοιχοποιία των 

κτιρίων περιλαμβάνουν : 

 Την προετοιμασία της επιφάνειας της τοιχοποιίας (πχ. Καθαρισμός, αφαίρεση σαθρών 

τμημάτων κτλ). 

 Την συλλογή και μεταφορά των απορριπτέων οικοδομικών υλικών από εταιρία που 

διαθέτει την απαιτούμενη άδεια για την διαχείριση τους. 

 Την αποξήλωση και επανατοποθέτηση καλωδιώσεων, υδρορροών και τυχόν 

εγκατεστημένου εξοπλισμού στις όψεις των κτιρίων. 

 Την χρήση ικριωμάτων όπου αυτά απαιτούνται 

 Την τοποθέτηση των συστημάτων εξωτερικής θερμομόνωσης στην τοιχοποιία 

σύμφωνα με όσα ορίζονται στην Ελληνική Τεχνική Προδιαγραφή ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-03-06-

02-04 του 2018 «Συστήματα μόνωσης εξωτερικού κελύφους κτιρίου με διογκωμένη 

πολυστερίνη (EPS) και λεπτά οπλισμένα συνθετικά επιχρίσματα – ETICS».  

Για την προστασία του συστήματος εξωτερικής θερμομόνωσης από τυχόν φθορές, θα 

τοποθετηθεί διπλή στρώση υαλοπλέγματος μέχρι του ύψους των 2,5 μέτρων από το δάπεδο.  

Όλα τα υλικά που θα χρησιμοποιηθούν θα πρέπει να φέρουν πιστοποίηση CE. 

 

 

 

7 7ο  Δημοτικό Σχολείο 379,00 575,97 

8 2ο  Δημοτικό Σχολείο 331,00 671,18 

9 1ο  Λύκειο 437,70 1.065,30 

10 2ο  Λύκειο - 4ο Γυμν. 1.435,00 3.188,74 

 ΣΥΝΟΛΟ 5.234,80 9.447,40 

Πίνακας 5 Επιφάνεια θερμομόνωσης ανά κατηγορία και κτίριο 



1.4.2. Θερμομόνωση Οροφών 

Τεχνικές προδιαγραφές εγκατάστασης 

Οι εργασίες θερμομόνωσης των οροφών των κτιρίων περιλαμβάνουν : 

 Την προετοιμασία της επιφάνειας της οροφής πχ. Καθαρισμός, αφαίρεση σαθρών 

τμημάτων, υφιστάμενων μονώσεων κτλ). 

 Την συλλογή και μεταφορά των απορριπτέων οικοδομικών υλικών από εταιρία που 

διαθέτει την απαιτούμενη άδεια για την διαχείριση τους. 

 Την τοποθέτηση θερμομόνωσης στα δώματα των κτιρίων σύμφωνα με όσα ορίζονται 

στην Ελληνική Τεχνική Προδιαγραφή ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-03-06-02-01 του 2018 

«Θερμομονώσεις δωμάτων». Η θερμομόνωση θα αποτελείται κατ, ελάχιστον από τις 

ακόλουθες λειτουργικές στρώσεις: αρχικό φράγμα υδρατμών, θερμομονωτικό υλικό, 

στρώση ρύσεων απορροής και υγρομόνωση.  

 Την εσωτερική θερμομόνωση κτιρίων που διαθέτουν κεραμοσκεπή σύμφωνα με όσα 

ορίζονται στην Ελληνική Τεχνική Προδιαγραφή ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-03-06-02-03 του 2018 

«Θερμομονώσεις κεραμοσκεπών στεγών».  

 Την προμήθεια όλων των απαραίτητων υλικών για την ολοκλήρωση του έργου. 

Διευκρινίζεται ότι όλα τα υλικά που θα χρησιμοποιηθούν θα πρέπει να φέρουν 

πιστοποίηση CE. 

 

1.5. Προμήθεια και εγκατάσταση Φωτοβολταϊκών Συστημάτων 

Η προτεινόμενη παρέμβαση αφορά την εγκατάσταση φωτοβολταϊκών συστημάτων για την 

παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας. Στον παρακάτω πίνακα παρουσιάζεται η εγκατεστημένη 

ισχύς των Φ/Β συστημάτων ανά κτίριο. 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΙΚΩΝ 

Α/Α ΚΤΙΡΙΟ 
Εγκατεστημένη 

ισχύς [kw] 

4 9ο  Δημοτικό Σχολείο 10,00 

5 4ο Δημοτικό Σχολείο 18,00 

7 7ο  Δημοτικό Σχολείο 5,00 

9 1ο  Λύκειο 5,00 

10 2ο  Λύκειο - 4ο Γυμν. 25,00 

 ΣΥΝΟΛΟ 63,00 

Πίνακας 6 Εγκατεστημένη ισχύς Φ/Β ανά κτίριο 

 

Τεχνικές Προδιαγραφές φωτοβολταϊκών πλαισίων 

Τα φωτοβολταϊκά πλαίσια θα πρέπει να πληρούν συσσωρευτικά τις παρακάτω προδιαγραφές: 

 Να διαθέτουν σήμανση CE 

 Να είναι πιστοποιημένα σύμφωνα με τα πρότυπα IEC 61215 και IEC EN 61730 και να 

προκύπτει ότι ανήκουν στις ακόλουθες κατηγορίες:  Application Class A και Safety Class 

II. Ως απόδειξη για τη συμμόρφωση τους με τις εν λόγω απαιτήσεις θα πρέπει να 

προσκομιστούν οι αντίστοιχες εκθέσεις δοκιμών από διαπιστευμένο (σύμφωνα με το 



πρότυπο ISO 17025) εργαστήριο δοκιμών ή αντίστοιχες βεβαιώσεις διαπιστευμένων 

φορέων. 

 Να ανήκουν στην κατηγορία  “salt mist corrosion level 6”  σύμφωνα με το πρότυπο IEC 

61701. Ως απόδειξη για τη συμμόρφωση τους με την εν λόγω απαίτηση θα πρέπει να 

προσκομιστεί η αντίστοιχη έκθεση δοκιμών από διαπιστευμένο (σύμφωνα με το 

πρότυπο ISO 17025) εργαστήριο δοκιμών ή αντίστοιχη βεβαίωση διαπιστευμένου 

φορέα. 

 Να διαθέτουν εγγύηση απόδοσης ≥ 90% για τα πρώτα 10 έτη λειτουργίας και ≥ 80% 

για τη διάρκεια της 25ετίας.  

 Να διαθέτουν βαθμό απόδοσης ≥ 14% 

 

Τεχνικές Προδιαγραφές αντιστροφέων 

Οι αντιστροφείς (inverter) θα πρέπει να πληρούν συσσωρευτικά τις παρακάτω προδιαγραφές: 

 Να διαθέτουν σήμανση CE 

 Να συμμορφώνονται με τις απαιτήσεις των προτύπων IEC 62109-1/-2, IEC 62116, IEC 

61727 και να διαθέτει βαθμό προστασίας IP 65 σύμφωνα με το πρότυπο IEC 62109-1.  

Ως απόδειξη για τη συμμόρφωση με τις εν λόγω απαιτήσεις θα πρέπει να 

προσκομιστούν οι αντίστοιχες εκθέσεις δοκιμών από διαπιστευμένο (σύμφωνα με το 

πρότυπο ISO 17025) εργαστήριο δοκιμών ή αντίστοιχες βεβαιώσεις διαπιστευμένων 

φορέων. 

 

Τεχνικές Προδιαγραφές καλωδίων εγκατάστασης 

Τα καλώδια εγκατάστασης θα πρέπει να πληρούν συσσωρευτικά τις παρακάτω προδιαγραφές: 

 Να διαθέτουν σήμανση CE 

 Να συμμορφώνονται με τα ακόλουθα πρότυπα: 

 IEC 60332-1-2 ως προς την επιβράδυνση της φλόγας 

 EN 50267-2--1/-2 και EN 60684-2 ως προς την μη ύπαρξη αλογόνων 

 EN 50396 ως προς την ανθεκτικότητα στο όζον 

 HD 605/A1 ως προς ην ανθεκτικότητα στις καιρικές συνθήκες και την UV 

ακτινοβολία 

 EN 60811-2-1 ως προς την αντοχή σε οξέα και άλατα. 

 Σε κάθε περίπτωση η μέγιστη επιτρεπτή θερμοκρασία λειτουργίας των καλωδίων θα 

πρέπει να είναι μεγαλύτερη από 80 oC 

 

Τεχνικές Προδιαγραφές βάσεων στήριξης 

Οι βάσεις στήριξης θα πρέπει να πληρούν συσσωρευτικά τις παρακάτω προδιαγραφές: 

 Να διαθέτουν σήμανση CE 

 Να είναι κατασκευασμένες από αλουμίνιο  

 Να συμμορφώνονται με τα πρότυπα  DIN 1055, DIN 4113 και  DIN 18800 ή άλλα 

ισοδύναμα 



 

Τεχνικές προδιαγραφές εγκατάστασης 

Η εγκατάσταση των Φ/Β συστημάτων θα πρέπει να πληροί τις παρακάτω προδιαγραφές : 

 Η ηλεκτρική εγκατάσταση των φωτοβολταϊκών συστημάτων θα πραγματοποιηθεί 

σύμφωνα με τα οριζόμενα στο πρότυπο IEC 364-7-712 και τον κανονισμό ΕΛΟΤ  HD384, 

από αδειούχους ηλεκτρολόγους, υπό την επίβλεψη Ηλεκτρολόγου Μηχανικού, ο 

οποίος μετά την αποπεράτωση του έργου θα εκδώσει βεβαίωση καλής εγκατάστασης 

και λειτουργίας του συστήματος. 

 Η διαστασιολόγηση των καλωδίων θα πρέπει να είναι τέτοια ώστε να διασφαλίζεται η 

ικανοποίηση της απαίτησης για μόνωση ισοδύναμης με κλάση ΙΙ. 

 Η απόσταση μεταξύ των σειρών των Φ/Β στοιχείων θα πρέπει να είναι διπλάσια από 

το ύψος του εγκατεστημένου Φ/Β στοιχείου, ώστε να αποφεύγονται σκιάσεις. 

 Ο προσδιορισμός της γωνίας τοποθέτησης των Φ/Β πάνελ θα πραγματοποιηθεί για 

μέγιστη απολαβή κατά τους χειμερινούς μήνες 

 Ο προσανατολισμός των των Φ/Β πάνελ θα είναι νότιος 

  



2. Προϋπολογισμός Προτεινόμενης Πράξης 

Η υλοποίηση της προτεινόμενης πράξης θα πραγματοποιηθεί ως ένα έργο το οποίο 

αποτελείται από 5 επιμέρους αντικείμενα. 

Στον παρακάτω πίνακα παρουσιάζεται ο εκτιμώμενος προϋπολογισμός, με βάση τις 

προτεινόμενες παρεμβάσεις εξοικονόμησης ενέργειας για τα κτίρια της παρούσας τεχνικής 

έκθεσης. 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΠΟΣΟΤΗΤΑ 
ΜΟΝΑΔΑ 

ΜΕΤΡΗΣΗΣ 

ΤΙΜΗ 

ΜΟΝΑΔΑΣ 

ΜΕΡΙΚΟ 

ΣΥΝΟΛΟ 
ΣΥΝΟΛΟ 

 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΠΙΚΩΝ ΑΝΤΛΙΩΝ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ 147.128,67 € 

Τοπικές Α.Θ. Ισχύος  24.000 ΒΤU 158 τμχ. 868,49 € 137.220,84 €   

Τοπικές Α.Θ. Ισχύος  12.000 ΒΤU 11 τμχ. 620,35 € 6.823,82 €   

Τοπικές Α.Θ. Ισχύος  9.000 ΒΤU 6 τμχ. 514,00 € 3.084,00 €   

            

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ LED 126.908,90 € 

 Φωτιστικά LED 2.777 τμχ. 45,70 € 126.908,90 €   

            

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΟΥΦΩΜΑΤΩΝ 595.926,34 € 

 Κουφώματα Αλουμινίου 2.335,66 m2 255,14 € 595.926,34 €   

            

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΣΗΣ ΣΤΟ ΚΤΙΡΙΑΚΟ ΚΕΛΥΦΟΣ 474.110,31 € 

Τοποθέτηση θερμομόνωσης σε 

Οροφές 
5.234,80 m2 33,56 € 175.693,60 €   

Τοποθέτηση θερμομόνωσης σε 

τοιχοποιία 
9.477,40 m2 31,49 € 298.416,71 €   

            

 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ 55.887,10 € 

  63 kW 887,10 € 55.887,10 €   

ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 1.399.961,31 € 

Προστίθεται ΓΕ & ΟΕ 18% 251.993,04 € 

Άθροισμα 1.651.954,35 € 

Απρόβλεπτα 15% 247.793,15 € 

Άθροισμα 1.899.747,50 € 

Πρόβλεψη αναθεώρησης 374,44 € 

Απολογιστικά Αναδόχου    2.925,64 € 

Άθροισμα 1.903.047,58 € 

ΦΠΑ 24% 456.731,42 € 

Γενικό Σύνολο 2.359.799,00 € 

Πίνακας 7 Προϋπολογισμός  Έργου 
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