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Short Description
The aim of this deliverable is to present the energy efficiency interventions that were proposed, after the energy audits that took place at the selected municipal buildings. The energy
efficiency interventions include improvement of the building envelope through the addition of
wall and roof insulation, replacement of the HVAC systems as well as of the lighting. Moreover,
an analysis of the cost for each intervention is presented. Finally, the technical and financial
απόδοση/performance of the interventions is examined.
O σκοπός του παρόντος παραδοτέου είναι να παρουσιάσει τις επεμβάσεις ενεργειακής αποδοτικότητας που προτάθηκαν, μετά από τους επιτόπιους ενεργειακούς ελέγχους που πραγματοποιήθηκαν στα επιλεγμένα κτίρια. Οι επεμβάσεις ενεργειακής απόδοσης περιλαμβάνουν τη
βελτίωση του κελύφους με την προσθήκη θερμομόνωσης στα δώματα και στους τοίχους, την
αντικατάσταση των συστημάτων θέρμανσης, ψύξης και εξαερισμού καθώς και την αντικατάσταση του συστήματος φωτισμού. Επίσης, παρουσιάζεται το κόστος της κάθε επέμβασης.
Τέλος, μελετήθηκε η τεχνική και οικονομική απόδοση των επεμβάσεων.

Key Words
Prodesa, energy efficiency refurbishment, municipal buildings, school buildings, renewable
energy sources, cost of energy efficiency measures, greenhouse gas emissions reduction
Prodesa, ανακαίνιση ενεργειακής απόδοσης, δημοτικά κτίρια, σχολικά κτίρια, ανανεώσιμες
πηγές ενέργειας, κόστος μέτρων ενεργειακής αποδοτικότητας, μείωση των αερίων του θερμοκηπίου
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PRODESA in Brief
Seven major municipalities in the Athens Metropolitan Area join efforts to launch showcase
energy efficiency and renewable energy projects, utilizing innovative financial tools and attracting private investments.
The projects comprise energy efficiency interventions in 116 municipal buildings, integration of
a total 3.2 MW of photovoltaics on the roofs of these buildings and re-lamping for the municipal lighting. Total energy savings is 45.6 GWh/y and renewable electricity production is 4.8
GWh/y. The total cost for interventions is 20.24 M€ and the PRODESA cost is 1.06 M€.
To achieve its objectives, the project shall focus on optimal bundling of the fragmented municipal projects to achieve considerable size, reasonable payback time and risk diversification.
Bundling is also expected to lower processing costs.
Pooling of resources is used to optimise financial results for all parties and to ensure high participation of ESCOs in the tenders. The newly introduced National Revolving Fund for Energy
Efficiency and the Utility ESCO Fund will be part of the pool. Pooling will facilitate the exploitation of innovative financing schemes. Crowdfunding has been recently introduced in the Greek
legislation and this tool will be carefully studied and applied.
PRODESA is the first of its kind effort in Greece and aims to significantly contribute to the Energy Performance Contracting take-off. For this reason the project consortium has pooled together Key Actors such as the National Centre for energy efficiency, the European Crowdfunding Network and entities with technical, financial and legal expertise.
Being a showcase project, it emphasises on capacity building, replicability, dissemination and
exploitation of results.
Two replicator municipalities are directly involved in the project and a network of at least 30
replicators will be initiated with the help of the Central Union of Municipalities of Greece.
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Abbreviations
kWh

Kilo Watt hour

tnCO2

Tonnes of CO2

MWh

Mega Watt hour

MVHR

Mechanical Ventilation with Heat Recovery
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1. Short summary in English
The aim of this deliverable is to thoroughly present the current condition of the 20 priority
buildings of the Municipality of Alimos. Energy audits were carried out in order to collect usefull information for each examined building and to conclude to the most effective energy efficiency interventions in terms of savings and occupants comfort.
The energy efficiency interventions that were proposed include improvement of the building
envelope through the addition of wall and roof insulation, replacement of the heating system
and addition cooling and mechanic ventilation with heat recovery systems as well as upgrade
of lighting system. In addition, the use of renewable energy sources (RES) is proposed, and
specifically the installation of PV panels on rooftops.
The deliverable includes information regarding the key features of each building, such as surface area, use, number of occupants, hours of operation etc. and current energy consumption
data, based on invoices, and associated emissions. Moreover, information regarding the current condition of the building envelope as well as the electromechanical installations are provided. Thereafter, the suggested energy efficiency interventions and associated energy and
emissions savings are shown along with a brief presentation of total cost of the proposed interventions.
As shown in Table 1.1, the total annual current primary energy consumption is equal to
6,409,213 kWh and the associated emissions equal to 1,629.1 tnCO2. After the implementation of interventions there are significant savings, as shown in Table 1.3. Specifically, the annual primary energy savings that resulted equal to 1,423,884 kWh and the associated emissions
equal to 1,023.8 tnCO2. In addition, the total annual energy generation from PV systems is
equal to 616,280 kWh. Finally, as shown in Table 1.2, the total cost of energy efficiency interventions for all buildings is 1,913,032.0 € and 2,372,160 with 24% VAT added.
Table 1.1 Key features of buildings
Year of construction

Energy
class

Current energy consumption1
[kWh]

Current
emissions
[tnCO2]

Α/Α

NAME

Area
[m2]

1

3rd nursery
school

339.8

2003

D

36,506

11.1

2

5th nursery
school

155.5

1998

F

22,161

5.9

3

9th nursery
school

351.5

1993

E

47,890

14.0

4

1st primary
school

2,537.5

1980, 2000

C

103,364

31.8

5

2nd primary
school

662.2

1978

D

104,474

33.9

6

3rd primary

1,276.0

1976

C

80,983

24.8
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school
7

5th primary
school

1,337.0

1987

C

66,520

17.8

8

6th primary
school - 11th
nursery school

2,540.0

1998

E

124,102

35.7

9

7th primary
school

909.0

1987

D

84,751

27.2

10

1st secondary
school

2,164.0

1993

C

109,941

35.2

11

2nd secondary
school

2,145.0

1993

C

103,636

31.9

12

3rd secondary
school

2,087.0

1992

C

85,841

26.4

13

5th secondary
school

2,145.0

1993

C

99,375

31.0

14

1st high school

2,091.0

1970

E

169,045

49.6

15

2nd high
school –
th
4 secondary
school

5,205.0

1976

D

216,676

65.5

16

4th high school

2,800.0

1998

D

161,649

50.0

17

City hall

1,334.4

1996

C

403,448

137.6

18

Environmental
Offices

446.0

1986

D

88,836

30.3

19

Municipal Library

652.0

1985

C

74,721

25.5

20

Municipal
Swimming
Pool

1,146.0

1999

C

4,225,296

943.9

SUM

32,323.9

6,409,213

1,629.1

1

Current energy consumption: The sum of real primary energy consumption, as a result of elaboration of
electricity, gas and heating oil invoices.
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Table 1.2 Suggested energy efficiency interventions, cost per intervention and total cost per
building

Α/Α

1

2

3

NAME

3rd nursery
school

5th nursery
school

9th nursery
school

st

4

1 primary
school

Intervention

Cost of energy
efficiency intervention
[€]

Installation of 10.2 kW PV
system

10,200.0 €

Heating - cooling system with
local split units

4,350.0 €

Upgrade of lighting system

1, 039.60 €

Installation of local MVHR
system

4,550.0 €

Installation of 4.1 kW PV
system

4,100,0 €

Thermal insulation of building
envelope

8,235.0 €

Upgrade of lighting system

380.9 €

Installation of automation and
control system for heating

810.0 €

Installation of local MVHR
system

2,730.0 €

Heating - cooling system with
local split units

4,850.0 €

Installation of local MVHR
system

5,460.0 €

Total cost of
interventions
[€]

20,139.6 €

16,255.9 €

20,702.3 €

Thermal insulation of building
envelope

5,985.90 €

Installation of 3 kW PV system

3,000.0 €

Upgrade of lighting system

1,406.40 €

Heating - cooling system with
local split units

17,100.0 €

Installation of 17.2 kW PV
system

17,200.0 €

Installation of local MVHR
system

17,290.0 €

Upgrade of lighting system

3,031.8 €

Thermal insulation of building
envelope and replacement of

76,642.6 €

131,264.5 €
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windows

nd

5

6

7

2 primary
school

3rd primary
school

5th primary
school

th

8

6 primary
school

Heating - cooling system with
local split units

9,000.0 €

Upgrade of lighting system

2,918.40 €

Thermal insulation of building
envelope and replacement of
windows

32,341.5 €

Installation of 8.2 kW PV system

8,200.0 €

Installation of local MVHR
system

9,100.0 €

Installation of 20.5 kW PV system

20,500.0 €

Heating - cooling system with
local split units

11,800.0 €

Thermal insulation of building
envelope and replacement of
windows

64,211.0 €

Installation of local MVHR
system

10,920.0 €

Upgrade of lighting system

2,108.0 €

Installation of 16.4 kW PV
system

16,400.0 €

Upgrade of lighting system

2,676.0 €

Installation of local MVHR
system

14,560.0 €

Installation of automation and
control system for heating

1,670.0 €

Thermal insulation of building
envelope

12,015.0 €

Installation of 39.4 kW PV
system

39,400.0 €

Heating - cooling system with
local split units

21,150.0 €

Upgrade of lighting system

8,631.10 €

Installation of local MVHR
system

21,840.0 €

Thermal insulation of building
envelope and replacement of

123,800.0 €

61,559.9 €

109,539.0 €

47,321.0 €

214,821.1 €
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windows

9

10

11

12

13

7th primary
school

1st secondary
school

2nd secondary
school

3rd secondary
school

5th secondary
school

Installation of 28.3 kW PV
system

28,300.0 €

Heating - cooling system with
local split units

9,900.0 €

Upgrade of lighting system

2,591.20 €

Thermal insulation of building
envelope and replacement of
windows

46,575.0 €

Installation of local MVHR
system

10,010.0 €

Upgrade of lighting system

4,960.90 €

Installation of 9.8 kW PV
system

9,800.0 €

Heating - cooling system with
local split units

18,200.0 €

Installation of local MVHR
system

21,840.0 €

Installation of 36 kW PV
system

36,000.0 €

Heating - cooling system with
local split units

19,500.0 €

Upgrade of lighting system

5,216.30 €

Installation of local MVHR
system

18,200.0 €

Installation of 21.5 kW PV
system

21,500.0 €

Upgrade of lighting system

4,366.10 €

Heating - cooling system with
local split units

18,900.0 €

Installation of local MVHR
system

19,110.0 €

Installation of 36 kW PV
system

36,000.0 €

Upgrade of lighting system

5,504.30 €

Heating - cooling system with
local split units

17,700.0 €

Installation of local MVHR

16,380.0 €

97,376.2 €

54,800.9 €

78,916.3 €

63,876.1 €

75,584.3 €
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system

14

15

16

17

18

st

1 high school

Installation of 36.9 kW PV system

36,900.0 €

Upgrade of lighting system

9,410.20 €

Heating - cooling system with
local split units

29,400.0 €

Installation of local MVHR
system

30,940.0 €

Thermal insulation of building
envelope and replacement of
windows

151,887.0 €

Installation of 57.4 kW PV
system

57,400.0 €

Heating - cooling system with
local split units

41,750.0 €

2nd high school –
Upgrade of lighting system
4th secondary
Installation of local MVHR
school
system

4th high school

City hall

Environmental
Offices

258,537.2 €

12,497.80 €

344,089.8 €

40,040.0 €

Thermal insulation of building
envelope and replacement of
windows

192,402.0 €

Heating - cooling system with
local split units

28,050.0 €

Upgrade of lighting system

10,740.0 €

Installation of local MVHR
system

24,570.0 €

Heating - cooling system with
local split units

35,550.0 €

Installation of local MVHR
system

19,200.0 €

Upgrade of lighting system

7,592.0 €

Installation of 7.4 kW PV
system

7,400.0 €

Heating - cooling system with
local split units

5,500.0 €

Installation of 17.2 kW PV
system

17,200.0 €

Thermal insulation of building
envelope and replacement of

37,398.0 €

63,360.0 €

69,742.0 €

66,794.5 €
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windows

19

20

Municipal
Library

Municipal
Swimming Pool

Installation of local MVHR
system

4,800.0 €

Upgrade of lighting system

1,896.5 €

Heating - cooling system with
local split units

9,900.0 €

Installation of 3.7 kW PV
system

3,700.0 €

Upgrade of lighting system

1,455.60 €

Installation of local MVHR
system

6,370.0 €

Installation of local MVHR
system

7,280.0 €

Installation of 24.4 kW PV
system

50,000.0 €

Heating - cooling system with
local split units

7,300.0 €

Replacement of swimming poll
heat pumps

12,000.0 €

Upgrade of lighting system

3,745.8 €

Installation of solar panels for
water heating, 48 m2

16,600.0 €

21,425.6 €

SUM

96,925.8 €

1,913,032.0 €

(*) The tabulated cost values do not include 24% VAT.
Table 1.3 Results of energy savings and emissions savings for each building

Α/Α

NAME

Energy generation
from PV
installation1 [kWh]

Primary energy
savings2 [kWh]

Emissions savings3
[tnCO2]

1

3rd nursery school

15,810

17,715

20.3

2

5th nursery school

6,355

16,501

10.5

3

9th nursery school

4,650

26,280

11.3

4

1st primary school

26,660

36,475

35.3

5

2nd primary school

12,710

73,747

36.0

6

3rd primary school

31,775

44,362

43.7

7

5th primary school

25,420

17,720

27.8

8

6th primary school

61,070

-16,106

48.4
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9
10
11
12
13
14

7th primary school

43,865

44,118

56.7

st

15,190

54,542

31.3

nd

55,800

-10,907

48.1

rd

33,325

30,118

40.4

55,800

491

52.5

57,195

25,393

57.2

1 secondary school
2 secondary school
3 secondary school
th

5 secondary school
st

1 high school
nd

th

15

2 high school – 4
secondary school

88,970

88,112

109.7

16

4th high school

0

-2,431

-6.0

17

City hall

11,470

304,569

115.1

18

Environmental
Offices

26,660

58,285

46.3

19

Municipal Library

5,735

42,708

20.3

20

Municipal Swimming
Pool

37,820

572,192

218.8

SUM

616,280

1,423,884

1,023.8

1

Annual total electricity generation from PV system. The percentage of energy that will be used in each
building may vary.
2

Primary energy that will be saved after the implementation of interventions. The calculation was based
on actual data of building consumption and does not include energy generation from PV system.
3

Reduction of CO2 emissions based on actual energy-related emissions. It includes emissions savings
from energy generation from PV system.

Table 1.4 Comparison of Energy Baseline consumption data with the consumption data after the implementation of suggested interventions
Consumption prior to
interventions
[kWh]

Consumption after
interventions
[kWh]

Energy savings
[kWh]

ELECTRCITY

911,914

635,221

276,693

NATURAL GAS

3,147,420

2,993,157

154,263

OIL

418,065

0

418,065

ENERGY FROM RES

0

616,280

616,280
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2. Εισαγωγή
H εταιρεία «DIADIKASIA BUSINESS CONSULTING Α.Ε.», σύμφωνα με την από 27 Απριλίου 2018
υπογραφείσα σύμβαση, έχει αναλάβει και υλοποιεί για λογαριασμό του Δήμου Αλίμου το
έργο «Παροχή Τεχνικών Υπηρεσιών για την διερεύνηση ενεργειακής αναβάθμισης κτιρίων &
εγκαταστάσεων του Δήμου Αλίμου στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού προγράμματος «Energy Efficiency Project Development for South Attica».
Το αντικείμενο την παρούσας παροχής τεχνικής υπηρεσίας για την διερεύνηση ενεργειακής
αναβάθμισης κτιρίων & εγκαταστάσεων του Δήμου Αλίμου είναι η αποτύπωση της υφιστάμενης ενεργειακής κατάστασης των κτιρίων, η τεχνική ανάλυση και παροχή συμβουλών με την
υποβολή τεκμηριωμένων τεχνοοικονομικών προτάσεων για την ενεργειακή αναβάθμισή των
κτιρίων καθώς και υπηρεσιών Τεχνικού Συμβούλου για προετοιμασία τευχών δημοπράτησης
για την υλοποίηση των προτεινόμενων επεμβάσεων ενεργειακής αποδοτικότητας και παραγωγής ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, μέσω Σύμβασης Ενεργειακής Απόδοσης (ΣΕΑ).
Ο Σύμβουλος στα πλαίσια του παρόντος έργου πρόκειται να υλοποιήσει τα ακόλουθα παραδοτέα:
Π1: «Έκθεση αποτύπωσης υφιστάμενης ενεργειακής κατάστασης κτιρίων»
Π2: «Έκδοση Πιστοποιητικού Ενεργειακής Απόδοσης (ΠΕΑ) των κτιρίων και εγκαταστάσεων
της παρούσης»
Π3: «Κατάλογος προτεινόμενων ιεραρχημένων επεμβάσεων ανά κτίριο»
Π4: «Αποτίμηση εξοικονόμησης ενέργειας ανά προτεινόμενη παρέμβαση»
Π5: «Σχέδιο Μέτρησης και Επαλήθευσης της εξοικονόμησης ενέργειας»
Π6: «Ανάλυση οικονομικής βιωσιμότητας για την κάθε παρέμβαση ανά κτίριο»
Π7: «Προετοιμασία τευχών προκήρυξης για την υλοποίηση των προτεινόμενων επεμβάσεων
από την Αναθέτουσα Αρχή»
Η παρούσα έκθεση με τίτλο Συγκεντρωτική έκθεση έργου PRODESA περιλαμβάνει την συνοπτική παρουσίαση των επιμέρους παραδοτέων του έργου και αποτελεί με τη σειρά της παραδοτέο του ευρωπαϊκού προγράμματος «Energy Efficiency Project Development for South Attica».
Στην παρούσα έκθεση περιλαμβάνεται για κάθε κτίριο του Δήμου Αλίμου, το οποίο συμμετέχει στο έργο, μια σύντομη περιγραφή του, η υφιστάμενη κατανάλωση ενέργειας, η αξιολόγηση της υφιστάμενης κατάστασης του κτιριακού κελύφους και των ηλεκτρομηχανολογικών συστημάτων καθώς και μια σύντομη ανάλυση και αξιολόγηση των προτεινόμενων παρεμβάσεων εξοικονόμησης ενέργειας.

3. Μεθοδολογία
Η υλοποίηση των παραδοτέων του έργου, τα οποία συνοψίζονται στην παρούσα έκθεση, βασίστηκε στην μεθοδολογία που περιγράφεται στα διεθνή πρότυπα ISO/DIS 50002:2013 «Energy Audits», σε ότι αφορά την διενέργεια του ενεργειακού ελέγχου και ISO 50006:2014 «Συστήματα διαχείρισης ενέργειας – Μέτρηση ενεργειακής επίδοσης με χρήση γραμμών ενεργειακής βάσης και δείκτες ενεργειακής επίδοσης – Γενικές αρχές και οδηγίες», σε ότι αφορά
την αξιολόγηση των ενεργειακών καταναλώσεων και την δημιουργία της ενεργειακής γραμμής βάσης. Προκειμένου η μελέτη να προσαρμοστεί στα ελληνικά δεδομένα λήφθηκαν υπόψη ο «Οδηγός Ενεργειακών Ελέγχων» του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας καθώς
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και οι Τεχνικές Οδηγίες του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος (ΤΟΤΕΕ), οι οποίες αποτελούν
συνοδευτικά έγγραφα του Κανονισμού Ενεργειακής Απόδοσης Κτηρίων (ΚΕνΑΚ).
Στο σημείο αυτό τονίζεται ότι για όλα τα κτίρια του έργου ακολουθήθηκε η ίδια μεθοδολογία
και συνεπώς οι επισημάνσεις που ακολουθούν ισχύουν για το σύνολο των κτιρίων.
Η δημιουργία της Ενεργειακής γραμμής βάσης για την λειτουργία θέρμανσης των κτιρίων
πραγματοποιήθηκε συσχετίζοντας τις πραγματικές καταναλώσεις ενέργειας με τις βαθμοημέρες θέρμανσης (ΒΘΗ) για την συγκεκριμένη περίοδο λειτουργίας κάθε κτιρίου.
Δεδομένου ότι τα κτίρια του έργου καταναλώνουν ενέργεια προερχόμενη από διαφορετικές
Πηγές (ηλεκτρισμός, πετρέλαιο κτλ), για τους υπολογισμούς της ενεργειακής βάσης η κατανάλωση ενέργειας δίνεται με τη μορφή πρωτογενούς ενέργειας. Στον πίνακα 2.1 παρουσιάζονται οι συντελεστές μετατροπής κάθε πηγής ενέργειας σε πρωτογενή ενέργεια καθώς οι
συντελεστές υπολογισμού των εκλυόμενων ρύπων που ισχύουν για τον ελλαδικό χώρο.
Πίνακας 3.1 Συντελεστές μετατροπής σε πρωτογενή ενέργεια και υπολογισμού εκλυόμενων ρύπων για τον Ελλαδικό χώρο
Πηγή Ενέργειας

Συντελεστής μετατροπής σε
πρωτογενή ενέργεια

Εκλυόμενοι ρύποι ανά μονάδα ενέργειας [kgCO2/kWh]

Πετρέλαιο θέρμανσης

1.10

0.264

Φυσικό Αέριο

1.05

0.196

Ηλεκτρισμός

2.9

0.989

Ο υπολογισμός των βαθμοημερών θέρμανσης πραγματοποιήθηκε σύμφωνα με την μεθοδολογία που περιγράφεται στον «Οδηγό Ενεργειακών Ελέγχων σε κτίρια, βιομηχανία και μεταφορές» του υπουργείου περιβάλλοντος. Αρχικά προσδιορίστηκε με βάση τη χρήση κάθε κτιρίου η περίοδος αναφοράς στην οποία βρίσκει εφαρμογή η Ενεργειακή γραμμή βάσης. Στον
παρακάτω πίνακα παρουσιάζονται οι περίοδοι αναφοράς για κάθε χρήση κτιρίου.
Πίνακας 3.2 Περίοδος αναφοράς κτιρίων
Χρήση

Περίοδος Αναφοράς

Σχολείο

Τυπικό σχολικό έτος σύμφωνα με τις εγκυκλίους
του Υπουργείου Παιδείας

Ημέρες λειτουργίας /
εβδομάδα

5

η

(1 Σεπτεμβρίου – 30 Ιουνίου)
Γραφεία

Ολόκληρο το έτος πλην επίσημων αργιών

5

Κολυμβητήριο

Ολόκληρο το έτος πλην επίσημων αργιών

6

Ακολούθως υπολογίστηκαν οι Βαθμοημέρες Θέρμανσης λαμβάνοντας ως θερμοκρασία αναφοράς τους 18 oC και ως εξωτερική θερμοκρασία αέρα την «Μέση μηνιαία θερμοκρασία κατά
την διάρκεια της ημέρας» όπως αυτή παρουσιάζεται στον πίνακα 3.2 της ΤΟΤΕΕ 20701-3, για
την πόλη του Ελληνικού. Στο σημείο αυτό τονίζεται ότι η επιλογή της συγκεκριμένης εξωτερικής θερμοκρασίας πραγματοποιήθηκε λαμβάνοντας υπόψη το ωράριο λειτουργίας των κτιρίων.
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Στον πίνακα 2.3 παρουσιάζονται οι υπολογισμένες Βαθμοημέρες θέρμανσης για κάθε χρήση
κτιρίου.
Πίνακας 3.3
Βαθμοημέρες Θέρμανσης για κάθε χρήση κτιρίου για την περίοδο της Ενεργειακής Βάσης
Μήνας

Σχολεία

Γραφεία

Κολυμβητήριο

Ιανουάριος

113,9

140,7

167,5

Φεβρουάριος

119,7

119,7

144,9

Μάρτιος

105,8

105,8

119,6

Απρίλιος

12,6

16,2

19,8

Μάιος

0,0

0,0

0,0

Ιούνιος

0,0

0,0

0,0

Ιούλιος

0,0

0,0

0,0

Αύγουστος

0,0

0,0

0,0

Σεπτέμβριος

0,0

0,0

0,0

Οκτώβριος

0,0

0,0

0,0

Νοέμβριος

35,2

35,2

41,6

Δεκέμβριος

80,0

95,0

120,0

Σύνολο

467,2

512,6

613,4

Προκειμένου να καταστούν συγκρίσιμα τα αποτελέσματα των κτιρίων μεταξύ τους χρησιμοποιήθηκε ως Ενεργειακός δείκτης το κλάσμα της συνολικής πραγματικής καταναλισκόμενης
πρωτογενούς ενέργειας προς την συνολική «θερμαινόμενη» επιφάνεια του κάθε κτιρίου.
Στο σημείο αυτό θα πρέπει να τονισθεί ότι σε όλη τη διάρκεια του έργου, οι επιφάνειες των
κτιρίων αφορούν μόνο τις επιφάνειες οι οποίες συμμετέχουν στην ενεργειακή τους κατανάλωση (θέρμανση, ψύξη, φωτισμός κτλ.) και για αυτόν τον λόγο στην παρούσα έκθεση δεν γίνεται ξεχωριστή αναφορά σε αυτές.

4. Συνοπτική παρουσίαση παραδοτέων
Στα πλαίσια του προγράμματος Prodesa εξετάστηκαν 20 κτίρια του δήμου Αλίμου και μελετήθηκε η ενεργειακή συμπεριφορά τους. Στον παρακάτω πίνακα παρουσιάζονται ορισμένα βασικά χαρακτηριστικά των συγκεκριμένων κτιρίων, όπως η «θερμαινόμενη επιφάνεια», το έτος
κατασκευής, η ενεργειακή κατάταξη τους βάση ΚΕνΑΚ κτλ.
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Πίνακας 4.1

Βασικά χαρακτηριστικά κτιρίων
Υφιστάμενη Υφιστάμενες
Ενεργειακή κατανάλωση
εκπομπές
1
κατηγορία
ενέργειας
ρύπων
[kWh]
[tnCO2]

Α/Α

ΟΝΟΜΑ

Επιφάνεια
[m2]

Έτος Κατασκευής

1

3ο
νηπιαγωγείο

339,8

2003

Δ

36.506

11,1

2

5ο
νηπιαγωγείο

155,5

1998

Ζ

22.161

5,9

3

9ο
νηπιαγωγείο

351,5

1993

Ε

47.890

14,0

4

1ο δημοτικό

2.537,5

1980, 2000

Γ

103.364

31,8

5

2ο δημοτικό

662,2

1978

Δ

104.474

33,9

6

3ο δημοτικό

1.276,0

1976

Γ

80.983

24,8

7

5ο δημοτικό

1.337,0

1987

Γ

66.520

17,8

8

6ο δημοτικό 11ο
νηπιαγωγείο

2.540,0

1998

Ε

124.102

35,7

9

7ο δημοτικό

909,0

1987

Δ

84.751

27,2

10

1ο γυμνάσιο

2.164,0

1993

Γ

109.941

35,2

11

2ο γυμνάσιο

2.145,0

1993

Γ

103.636

31,9

12

3ο γυμνάσιο

2.087,0

1992

Γ

85.841

26,4

13

5ο γυμνάσιο

2.145,0

1993

Γ

99.375

31,0

14

1ο λύκειο

2.091,0

1970

Ε

169.045

49,6

15

2ο λύκειο – 4ο
γυμνάσιο

5.205,0

1976

Δ

216.676

65,5

16

4ο λύκειο

2.800,0

1998

Δ

161.649

50,0

17

δημαρχείο

1.334,4

1996

Γ

403.448

137,6

18

γραφεία
περιβάλλοντος

446,0

1986

Δ

88.836

30,3

19

δημοτική
βιβλιοθήκη

652,0

1985

Γ

74.721

25,5
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20

δημοτικό
κολυμβητήριο

1.146,0

ΣΥΝΟΛΟ

32.323,9

1999

Γ

4.225.296

943,9

6.409.213

1.629,1

1

Υφιστάμενη κατανάλωση Ενέργειας : Το σύνολο της πραγματικής κατανάλωσης πρωτογενούς ενέργειας, όπως προέκυψε έπειτα από επεξεργασία των τιμολογίων ηλεκτρικού ρεύματος, Φυσικού Αερίου
και Πετρελαίου θέρμανσης.

Η μελέτη της ενεργειακής συμπεριφοράς των κτιρίων οδήγησε στην ανάπτυξη συγκεκριμένων
προτάσεων εξοικονόμησης ενέργειας και αξιοποίησης Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας για
κάθε ένα από τα κτίρια του πίνακα 4.1. Στον παρακάτω πίνακα παρουσιάζονται κωδικοποιημένες ανά κατηγορία επέμβασης (εγκατάσταση ΑΠΕ, επεμβάσεις στο σύστημα θέρμανσης,
φωτισμού κτλ) οι προτεινόμενες παρεμβάσεις για κάθε κτίριο συνοδευόμενες από το αντίστοιχο κόστος υλοποίησης.
Στο σημείο αυτό διευκρινίζεται ότι τα παρακάτω κόστη αφορούν τις ολοκληρωμένες επεμβάσεις (προμήθεια και εγκατάσταση) και δεν περιλαμβάνουν τον Φόρο Προστιθέμενης Αξίας.
Πίνακας 4.2
ανά κτίριο.

Α/Α

1

2

3

Προτεινόμενες επεμβάσεις εξοικονόμησης ενέργειας – κόστος υλοποίησης

ΟΝΟΜΑ

ο

3 νηπιαγωγείο

5ο νηπιαγωγείο

9ο νηπιαγωγείο

Παρέμβαση

Κόστος Παρέμβασης Εξοικονόμησης Ενέργειας
[€]

Εγκατάσταση Φ/Β συστήματος ισχύος 10,2 kW

10.200,0 €

Σύστημα θέρμανσης – ψύξης
με τοπικές Α.Θ.

4.350,0 €

Αναβάθμιση συστήματος Φωτισμού

1.039,60 €

Εγκατάσταση τοπικών συστημάτων αερισμού

4.550,0 €

Εγκατάσταση Φ/Β συστήματος ισχύος 4,1 kW

4.100,0 €

Θερμομόνωση κτιριακού κελύφους

8.235,0 €

Αναβάθμιση συστήματος Φωτισμού

380,9 €

Εγκατάσταση αυτοματισμών
στο σύστημα θέρμανσης

810,0 €

Εγκατάσταση τοπικών συστημάτων αερισμού

2.730,0 €

Σύστημα θέρμανσης – ψύξης
με τοπικές Α.Θ.

4.850,0 €

Συνολικό
κόστος
παρεμβάσεων
[€]

20.139,6 €

16.255,9 €

20.702,3 €
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4

5

6

7

1ο δημοτικό

2ο δημοτικό

3ο δημοτικό

5ο δημοτικό

Εγκατάσταση τοπικών συστημάτων αερισμού

5.460,0 €

Θερμομόνωση κτιριακού κελύφους

5.985,90 €

Εγκατάσταση Φ/Β συστήματος ισχύος 3 kW

3.000,0 €

Αναβάθμιση συστήματος Φωτισμού

1.406,40 €

Σύστημα θέρμανσης – ψύξης
με τοπικές Α.Θ.

17.100,0 €

Εγκατάσταση Φ/Β συστήματος ισχύος 17,2 kW

17.200,0 €

Εγκατάσταση τοπικών συστημάτων αερισμού

17.290,0 €

Αναβάθμιση συστήματος Φωτισμού

3.031,8 €

Θερμομόνωση κελύφους και
αντικατάσταση κουφωμάτων

76.642,6 €

Σύστημα θέρμανσης – ψύξης
με τοπικές Α.Θ.

9.000,0 €

Αναβάθμιση συστήματος Φωτισμού

2.918,40 €

Θερμομόνωση κελύφους και
αντικατάσταση κουφωμάτων

32.341,5 €

Εγκατάσταση Φ/Β συστήματος ισχύος 8,2 kW

8.200,0 €

Εγκατάσταση τοπικών συστημάτων αερισμού

9.100,0 €

Εγκατάσταση Φ/Β συστήματος ισχύος 20,5 kW

20.500,0 €

Σύστημα θέρμανσης – ψύξης
με τοπικές Α.Θ.

11.800,0 €

Θερμομόνωση κελύφους και
αντικατάσταση κουφωμάτων

64.211,0 €

Εγκατάσταση τοπικών συστημάτων αερισμού

10.920,0 €

Αναβάθμιση συστήματος Φωτισμού

2.108,0 €

Εγκατάσταση Φ/Β συστήματος ισχύος 16,4 kW

16.400,0 €

131.264,5 €

61.559,9 €

109.539,0 €

47.321,0 €
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8

9

10

11

6ο δημοτικό

7ο δημοτικό

ο

1 γυμνάσιο

2ο γυμνάσιο

Αναβάθμιση συστήματος Φωτισμού

2.676,0 €

Εγκατάσταση τοπικών συστημάτων αερισμού

14.560,0 €

Εγκατάσταση αυτοματισμών
στο σύστημα θέρμανσης

1.670,0 €

Θερμομόνωση κελύφους

12.015,0 €

Εγκατάσταση Φ/Β συστήματος ισχύος 39,4 kW

39.400,0 €

Σύστημα θέρμανσης – ψύξης
με τοπικές Α.Θ.

21.150,0 €

Αναβάθμιση συστήματος Φωτισμού

8.631,10 €

Εγκατάσταση τοπικών συστημάτων αερισμού

21.840,0 €

Θερμομόνωση κελύφους και
αντικατάσταση κουφωμάτων

123.800,0 €

Εγκατάσταση Φ/Β συστήματος ισχύος 28,3 kW

28.300,0 €

Σύστημα θέρμανσης – ψύξης
με τοπικές Α.Θ.

9.900,0 €

Αναβάθμιση συστήματος Φωτισμού

2.591,20 €

Θερμομόνωση κελύφους και
αντικατάσταση κουφωμάτων

46.575,0 €

Εγκατάσταση τοπικών συστημάτων αερισμού

10.010,0 €

Αναβάθμιση συστήματος Φωτισμού

4.960,90 €

Εγκατάσταση Φ/Β συστήματος ισχύος 9,8 kW

9.800,0 €

Σύστημα θέρμανσης – ψύξης
με τοπικές Α.Θ.

18.200,0 €

Εγκατάσταση τοπικών συστημάτων αερισμού

21.840,0 €

Εγκατάσταση Φ/Β συστήματος ισχύος 36 kW

36.000,0 €

Σύστημα θέρμανσης – ψύξης
με τοπικές Α.Θ.

19.500,0 €

Αναβάθμιση συστήματος Φω-

5.216,30 €

214.821,1 €

97.376,2 €

54.800,9 €

78.916,3 €
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τισμού

12

13

14

15

16

ο

3 γυμνάσιο

ο

5 γυμνάσιο

1ο λύκειο

2ο λύκειο – 4ο
γυμνάσιο

4ο λύκειο

Εγκατάσταση τοπικών συστημάτων αερισμού

18.200,0 €

Εγκατάσταση Φ/Β συστήματος ισχύος 21,5 kW

21.500,0 €

Αναβάθμιση συστήματος Φωτισμού

4.366,10 €

Σύστημα θέρμανσης – ψύξης
με τοπικές Α.Θ.

18.900,0 €

Εγκατάσταση τοπικών συστημάτων αερισμού

19.110,0 €

Εγκατάσταση Φ/Β συστήματος ισχύος 36 kW

36.000,0 €

Αναβάθμιση συστήματος Φωτισμού

5.504,30 €

Σύστημα θέρμανσης – ψύξης
με τοπικές Α.Θ.

17.700,0 €

Εγκατάσταση τοπικών συστημάτων αερισμού

16.380,0 €

Εγκατάσταση Φ/Β συστήματος ισχύος 36,9 kW

36.900,0 €

Αναβάθμιση συστήματος Φωτισμού

9.410,20 €

Σύστημα θέρμανσης – ψύξης
με τοπικές Α.Θ.

29.400,0 €

Εγκατάσταση τοπικών συστημάτων αερισμού

30.940,0 €

Θερμομόνωση κελύφους και
αντικατάσταση κουφωμάτων

151.887,0 €

Εγκατάσταση Φ/Β συστήματος ισχύος 57,4 kW

57.400,0 €

Σύστημα θέρμανσης – ψύξης
με τοπικές Α.Θ.

41.750,0 €

Αναβάθμιση συστήματος Φωτισμού

12.497,80 €

Εγκατάσταση τοπικών συστημάτων αερισμού

40.040,0 €

Θερμομόνωση κελύφους και
αντικατάσταση κουφωμάτων

192.402,0 €

Σύστημα θέρμανσης – ψύξης
με τοπικές Α.Θ.

28.050,0 €

63.876,1 €

75.584,3 €

258.537,2 €

344.089,8 €

63.360,0 €
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17

18

19

20

δημαρχείο

γραφεία
περιβάλλοντος

δημοτική
βιβλιοθήκη

δημοτικό
κολυμβητήριο

Αναβάθμιση συστήματος Φωτισμού

10.740,0 €

Εγκατάσταση τοπικών συστημάτων αερισμού

24.570,0 €

Σύστημα θέρμανσης – ψύξης
με τοπικές Α.Θ.

35.550,0 €

Εγκατάσταση τοπικών συστημάτων αερισμού

19.200,0 €

Αναβάθμιση συστήματος Φωτισμού

7.592,0 €

Εγκατάσταση Φ/Β συστήματος ισχύος 7,4 kW

7.400,0 €

Σύστημα θέρμανσης – ψύξης
με τοπικές Α.Θ.

5.500,0 €

Εγκατάσταση Φ/Β συστήματος ισχύος 17,2 kW

17.200,0 €

Θερμομόνωση κελύφους και
αντικατάσταση κουφωμάτων

37.398,0 €

Εγκατάσταση τοπικών συστημάτων αερισμού

4.800,0 €

Αναβάθμιση συστήματος Φωτισμού

1.896,5 €

Σύστημα θέρμανσης – ψύξης
με τοπικές Α.Θ.

9.900,0 €

Εγκατάσταση Φ/Β συστήματος ισχύος 3,7 kW

3.700,0 €

Αναβάθμιση συστήματος Φωτισμού

1.455,60 €

Εγκατάσταση τοπικών συστημάτων αερισμού

6.370,0 €

Εγκατάσταση τοπικών συστημάτων αερισμού

7.280,0 €

Εγκατάσταση Φ/Β συστήματος ισχύος 24,4 kW

50.000,0 €

Σύστημα θέρμανσης – ψύξης
με τοπικές Α.Θ.

7.300,0 €

Αντικατάσταση αντλιών νερού
κολυμβητικών δεξαμενών

12.000,0 €

Αναβάθμιση συστήματος Φωτισμού

3.745,8 €

69.742,0 €

66.794,5 €

21.425,6 €

96.925,8 €
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Εγκατάσταση ηλιοθερμικού
πεδίου 48m2
ΣΥΝΟΛΟ

16.600,0 €
1.913.032,0 €

Στις παρακάτω ενότητες παρουσιάζονται οι συνοπτικές εκθέσεις των παραδοτέων, για κάθε
κτίριο του Δήμου Αλίμου, το οποίο συμμετέχει στο έργο.
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4.1. 3ο Νηπιαγωγείο
4.1.1. Συνοπτική παρουσίαση κτιρίου

Εικόνα 4.1

3ο Νηπιαγωγείο Αλίμου

Το Νηπιαγωγείο βρίσκεται εντός του αστικού ιστού επί των οδών Κνωσού & Λευκωσίας 78.
Στον παρακάτω πίνακα παρουσιάζονται συνοπτικά τα στοιχεία του κτιρίου.
Πίνακας 4.3

Συνοπτικά στοιχεία κτιρίου

Εμβαδόν επιφάνειας
Όγκος κτιρίου

339,8 m2
1359,36 m3

Αριθμός ορόφων κτιρίου

1

Έτος κατασκευής κτιρίου

2003

Χρήση κτιρίου

διδακτήριο – νηπιαγωγείο

Ιδιοκτησιακό καθεστώς

Ιδιοκτησία Δήμου Αλίμου

Αριθμός χρηστών
Περίοδος λειτουργίας
Ωράριο λειτουργίας
Αποκλίσεις από το τυπικό προφίλ λειτουργίας

40
Τυπικό σχολικό έτος
8:00-16:00
Δεν υπάρχουν γνωστές αποκλίσεις

Page: 19 of 133

Document: Detailed energy efficiency design of the municipal buildings - ALIMOS
Version: Final

Dissemination level: PU
Date: 29/1/2019

4.1.2. Κατανάλωση ενέργειας
Στον παρακάτω πίνακα παρουσιάζονται τα γενικά στοιχεία της κατανάλωσης ενέργειας του
κτιρίου.
Πίνακας 4.4

Γενικά στοιχεία κατανάλωσης ενέργειας
Πετρέλαιο : 03/2015 – 02/2018

Περίοδος συλλογής δεδομένων κατανάλωσης

Φυσικό αέριο:
Ηλεκτρισμός: 2017

Πληρότητα στοιχείων

Επαρκής πληρότητα

Κατηγορία τιμολογίου ηλεκτρικής ενέργειας

Γ21

Ενεργειακή κατηγορία κτιρίου

Δ

Στους παρακάτω πίνακες παρουσιάζονται οι καταναλώσεις ενέργειας του κτιρίου για την εξεταζόμενη περίοδο αναφοράς, η Ενεργειακή Γραμμή Βάσης για την θέρμανση και ο Ενεργειακός Δείκτης.
Πίνακας 4.5

Καταναλώσεις ενέργειας – Εκλυόμενοι Ρύποι
Κατανάλωση
Πετρελαίου
[Lt]

ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ

1.200

Κατανάλωση
Ενέργειας
[kWh]

Πρωτογενής
Ενέργεια
[kWh]

Εκλυόμενοι
Ρύποι
[kgCO2]

7.900

22.910

7.813

12.360

13.596

3.263

36.506

11.076

Σύνολο
Πίνακας 4.6

Ενεργειακή Γραμμή Βάσης Θέρμανσης – Ενεργειακός Δείκτης
Τιμή

Μονάδα

Ενεργειακή γραμμή Βάσης ENB

29,1

kWh πρωτογενούς Ενέργειας / ΒΗΘ

Ενεργειακός Δείκτης EnPI

107,4

kWh πρωτογενούς Ενέργειας /m2
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4.1.3. Υφιστάμενη κατάσταση
Στον παρακάτω πίνακα παρουσιάζεται η υφιστάμενη κατάσταση του κτιριακού κελύφους.
Πίνακας 4.7

Υφιστάμενη κατάσταση κτιριακού κελύφους

Δομικό Στοιχείο

U [W/m2K]

Περιγραφή

Κατακόρυφα αδιαΠροκατασκευασμένο οπλισμένο σκυρόδεμα με
φανή δομικά στοιχεία ανεπαρκή θερμομόνωση, σε καλή κατάσταση.

1,2

Συμβατικού τύπου δώμα με ανεπαρκή θερμομόνωση σε καλή κατάσταση.

1,15

Σε επαφή με το έδαφος σε καλή κατάσταση.

1,9

Παράθυρα

Πλαίσιο αλουμινίου χωρίς θερμοδιακοπή, διπλός
υαλοπίνακας, χωρίς προστατευτικά εξώφυλλα. Μη
πιστοποιημένη αεροστεγανότητα.

4,2

Θύρες

Μεταλλικές θύρες χωρίς θερμοδιακοπή και χωρίς
αεροστεγανότητα.

6,0

Στέγη - Οροφή
Δάπεδο

Στον παρακάτω πίνακα παρουσιάζεται η υφιστάμενη κατάσταση των συστημάτων θέρμανσης,
ψύξης, αερισμού και φωτισμού του κτιρίου.
Πίνακας 4.8

Υφιστάμενη κατάσταση ηλεκτρομηχανολογικών συστημάτων

Σύστημα

Περιγραφή

Σύστημα παραγωγής θερμότητας

Λέβητας πετρελαίου ισχύος 64 kW, σε καλή κατάσταση.

Σύστημα διανομής
θερμότητας

Δίκτυο σε εσωτερικούς χώρους, με ανεπαρκή θερμομόνωση και τερματικές μονάδες σε καλή κατάσταση. Κυκλοφορητής παλαιότερης
τεχνολογίας.

Σύστημα ψύξης

Τοπικές κλιματιστικές μονάδες διαιρούμενου τύπου, συνολικής ισχύος 7kW, με βαθμό απόδοσης ΕΕR =2,2 οι οποίες λειτουργούν περιστασιακά όποτε υπάρχει ανάγκη. Δεν υπάρχει επαρκής κλιματισμός σε όλους τους χώρους του κτιρίου.

Σύστημα μηχανικού αερισμού

Δεν υπάρχει σύστημα μηχανικού αερισμού και ο αερισμός του κτιρίου πραγματοποιείται χειροκίνητα, χωρίς ανάκτηση θερμότητας.

Σύστημα φωτισμού

Φωτιστικά σώματα με γραμμικούς λαμπτήρες φθορισμού και εγκατεστημένη ισχύ περίπου 4 kW. Η αξιοποίηση του φυσικού φωτισμού
πραγματοποιείται χειροκίνητα.

Συστήματα διαχείρισης ενέργειας

Δεν υπάρχουν εγκατεστημένοι αυτοματισμοί διαχείρισης ενέργειας.

Συστήματα Α.Π.Ε.

Δεν υπάρχουν εγκατεστημένα.
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4.1.4. Προτάσεις εξοικονόμησης ενέργειας
Στον παρακάτω πίνακα παρουσιάζονται οι προτεινόμενες παρεμβάσεις εξοικονόμησης ενέργειας.
Πίνακας 4.9

Προτεινόμενες παρεμβάσεις εξοικονόμησης ενέργειας

Πεδίο Παρέμβασης
Κτηριακό κέλυφος

Σύστημα θέρμανσης

Περιγραφή
Καμία προτεινόμενη παρέμβαση.
Τοποθέτηση 5 τοπικών αντλιών θερμότητας διαιρούμενου τύπου
τεχνολογίας inverter με βαθμό Απόδοσης COP ≥ 4,9.
Πηγή Ενέργειας : Ηλεκτρισμός

Σύστημα ψύξης

Συνολική ισχύς : 25 kW

Τοποθέτηση 5 τοπικών αντλιών θερμότητας διαιρούμενου τύπου
τεχνολογίας inverter με βαθμό Απόδοσης ΕΕR ≥ 3,6 για την κάλυψη των αναγκών ψύξης σε όλους τους χώρους του κτιρίου.
Πηγή Ενέργειας : Ηλεκτρισμός

Συνολική ισχύς : 29 kW

Εγκατάσταση 5 τοπικών συστημάτων μηχανικού αερισμού με
βαθμό ανάκτησης θερμότητας ≥ 90%.
Σύστημα μηχανικού
αερισμού

Η ικανότητα ανανέωσης του αέρα κάθε συστήματος θα είναι ≥
300 m3/h, και η ειδική ισχύς των ανεμιστήρων (προσαγωγής/ απαγωγής) θα είναι ≤ 0,5 kW/m3/s.
Αντικατάσταση υφιστάμενων λαμπτήρων με λαμπτήρες τεχνολογίας LED.

Σύστημα φωτισμού

Η συνολική ισχύς θα ανέρχεται σε περίπου 2 kW.
Εγκατάσταση 9 διατάξεων ελέγχου φυσικού φωτισμού.

Σύστημα διαχείρισης
ενέργειας/ Αυτοματισμοί

Διατάξεις ελέγχου παρουσίας για τη λειτουργία του συστήματος
θέρμανσης, αερισμού και φωτισμού.
Συστήματα θέρμανσης και ψύξης με τεχνολογία Inverter.
Εγκατάσταση Φ/Β συστήματος ισχύος 10,2 kW, στο δώμα του κτιρίου.

Συστήματα Α.Π.Ε.

Ο προσανατολισμός των Φ/Β πλαισίων θα είναι προς τον νότο και
η κλίση εγκατάστασης θα ανέρχεται σε 30ο. Η παραγόμενη ενέργεια θα αξιοποιηθεί μέσω ενεργειακού συμψηφισμού για την
κάλυψη των αναγκών του κτιρίου και το πλεόνασμα της θα αξιοποιηθεί μέσω εικονικού ενεργειακού συμψηφισμού.

4.1.5. Εξοικονόμηση ενέργειας
Στον παρακάτω πίνακα παρουσιάζεται η συνολική εξοικονόμηση πρωτογενούς ενέργειας του
κτιρίου, μετά την υλοποίηση του συνόλου των προτεινόμενων παρεμβάσεων.
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Πίνακας 4.10

Εξοικονόμηση πρωτογενούς ενέργειας και μείωση ρύπων

Ετήσια Εξοικονόμηση Ενέργειας

kWh πρωτογενούς Ενέργειας

Ηλεκτρική Ενέργεια

4.088

Πετρέλαιο

13.596

Φυσικό Αέριο

0

Παραγωγή ενέργειας από ΑΠΕ

40.310

Μείωση Ρύπων CO2 [tn/year]

18,4

Στον παρακάτω πίνακα παρουσιάζεται το συνολικό κόστος κάθε προτεινόμενης παρέμβασης
εξοικονόμησης ενέργειας .
Πίνακας 4.11

Συνοπτική παρουσίαση κόστους προτεινόμενων παρεμβάσεων
Προτεινόμενη παρέμβαση

Κόστος προμήθειας
& εγκατάστασης [€]

Εγκατάσταση Φ/Β συστήματος ισχύος 10,2 kW.

10.200 €

Αντικατάσταση υφιστάμενου συστήματος θέρμανσης – ψύξης με
τοπικές αντλίες θερμότητας διαιρούμενου τύπου τεχνολογίας
inverter.

4.350 €

Αναβάθμιση του υφιστάμενου συστήματος φωτισμού με τοποθέτηση λαμπτήρων LED και εγκατάσταση διατάξεων αυτόματου ελέγχου
φυσικού φωτισμού.

1.040 €

Εγκατάσταση τοπικών συστημάτων μηχανικού εξαερισμού με υψηλού βαθμού απόδοσης ανάκτηση θερμότητας.

4.550 €
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4.2. 5ο Νηπιαγωγείο
4.2.1. Συνοπτική παρουσίαση κτιρίου

Εικόνα 4.2

5ο Νηπιαγωγείο Αλίμου

Το κτίριο βρίσκεται επί των οδών Αθηνάς 31 & Διονύσου, εντός του αστικού ιστού Στον παρακάτω πίνακα παρουσιάζονται συνοπτικά τα στοιχεία του κτιρίου.
Πίνακας 4.12

Συνοπτικά στοιχεία κτιρίου

Εμβαδόν επιφάνειας

155,5m2

Όγκος κτιρίου

466,5m3

Αριθμός ορόφων κτιρίου

1

Έτος κατασκευής κτιρίου

1998

Χρήση κτιρίου

διδακτήριο – νηπιαγωγείο

Ιδιοκτησιακό καθεστώς

Ιδιοκτησία Δήμου Αλίμου

Αριθμός χρηστών
Περίοδος λειτουργίας
Ωράριο λειτουργίας
Αποκλίσεις από το τυπικό προφίλ λειτουργίας

50
Τυπικό σχολικό έτος
8:00-16:00
Δεν υπάρχουν γνωστές αποκλίσεις
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4.2.2. Κατανάλωση ενέργειας
Στον παρακάτω πίνακα παρουσιάζονται τα γενικά στοιχεία της κατανάλωσης ενέργειας του
κτιρίου.
Πίνακας 4.13

Γενικά στοιχεία κατανάλωσης ενέργειας
Πετρέλαιο :

Περίοδος συλλογής δεδομένων κατανάλωσης

Φυσικό αέριο: 2015-2018
Ηλεκτρισμός: 2016-2017

Πληρότητα στοιχείων

Επαρκής πληρότητα

Κατηγορία τιμολογίου ηλεκτρικής ενέργειας

Γ22

Ενεργειακή κατηγορία κτιρίου

Ζ

Στους παρακάτω πίνακες παρουσιάζονται οι καταναλώσεις ενέργειας του κτιρίου για την εξεταζόμενη περίοδο αναφοράς, η Ενεργειακή Γραμμή Βάσης για την θέρμανση και ο Ενεργειακός Δείκτης.
Πίνακας 4.14

Καταναλώσεις ενέργειας – Εκλυόμενοι Ρύποι
Εκλυόμενοι Ρύποι

Κατανάλωση Ενέργειας

Πρωτογενής Ενέργεια

[kWh]

[kWh]

ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ

3.894

11.293

3.851

ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ

10.351

10,868

2.029

22.161

5.880

Σύνολο

Πίνακας 4.15

[kgCO2]

Ενεργειακή Γραμμή Βάσης Θέρμανσης – Ενεργειακός Δείκτης
Τιμή

Μονάδα

Ενεργειακή γραμμή Βάσης ENB

23,26

kWh πρωτογενούς Ενέργειας / ΒΗΘ

Ενεργειακός Δείκτης EnPI

142,5

kWh πρωτογενούς Ενέργειας /m2

4.2.3. Υφιστάμενη κατάσταση
Στον παρακάτω πίνακα παρουσιάζεται η υφιστάμενη κατάσταση του κτιριακού κελύφους.
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Πίνακας 4.16

Υφιστάμενη κατάσταση κτιριακού κελύφους

Δομικό Στοιχείο
Κατακόρυφα αδιαφανή δομικά στοιχεία
Στέγη - Οροφή
Δάπεδο
Παράθυρα

Θύρες

U [W/m2K]

Περιγραφή
Aποτελούνται από φέροντα οργανισμό οπλισμένου
σκυροδέματος και διάτρητους οπτόπλινθους ως υλικό
πλήρωσης και δεν διαθέτουν θερμομονωτική προστασία.

2,4

Στέγη από σκυρόδεμα και επικάλυψη με κεραμίδια,
χωρίς θερμομονωτική προστασία.

4,7

Σε επαφή με το έδαφος σε καλή κατάσταση.

3,1

Πλαίσιο αλουμινίου χωρίς θερμοδιακοπή, μονός υαλοπίνακας, χωρίς προστατευτικά εξώφυλλα. Μη πιστοποιημένη αεροστεγανότητα.

4,6

Μεταλλικές θύρες χωρίς θερμοδιακοπή και χωρίς αεροστεγανότητα.

6,0

Στον παρακάτω πίνακα παρουσιάζεται η υφιστάμενη κατάσταση των συστημάτων θέρμανσης,
ψύξης, αερισμού και φωτισμού του κτιρίου.
Πίνακας 4.17

Υφιστάμενη κατάσταση ηλεκτρομηχανολογικών συστημάτων

Σύστημα

Περιγραφή

Σύστημα παραγωγής θερμότητας

Λέβητας φυσικού αερίου ισχύος 49 kW, σε καλή κατάσταση.

Σύστημα διανομής
θερμότητας

Δίκτυο σε εσωτερικούς χώρους, με ανεπαρκή θερμομόνωση και
τερματικές μονάδες σε καλή κατάσταση. Κυκλοφορητής παλαιότερης τεχνολογίας.

Σύστημα ψύξης

Δεν υφίσταται.

Σύστημα μηχανικού
αερισμού

Δεν υπάρχει σύστημα μηχανικού αερισμού και ο αερισμός του κτιρίου πραγματοποιείται χειροκίνητα, χωρίς ανάκτηση θερμότητας.

Σύστημα φωτισμού

Φωτιστικά σώματα με γραμμικούς λαμπτήρες φθορισμού και εγκατεστημένη ισχύ περίπου 2 kW. Η αξιοποίηση του φυσικού φωτισμού πραγματοποιείται χειροκίνητα.

Συστήματα διαχείρισης ενέργειας

Υπάρχει χρονοδιακόπτης λειτουργίας του συστήματος θέρμανσης.

Συστήματα Α.Π.Ε.

Δεν υπάρχουν εγκατεστημένα.
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4.2.4. Προτάσεις εξοικονόμησης ενέργειας
Στον παρακάτω πίνακα παρουσιάζονται οι προτεινόμενες παρεμβάσεις εξοικονόμησης ενέργειας.
Πίνακας 4.18

Προτεινόμενες παρεμβάσεις εξοικονόμησης ενέργειας

Πεδίο Παρέμβασης

Περιγραφή

Κτηριακό κέλυφος

Τοποθέτηση εσωτερικής θερμομόνωσης στη στέγη του κτιρίου με
θερμική αντίσταση R≥ 2.0 m2K/W, ώστε ο νέος συντελεστής θερμοπερατότητας να ανέρχεται σε U = 0,45 W/m2K.
Τοποθέτηση θερμοπρόσοψης στο κέλυφος του κτιρίου με θερμική αντίσταση R≥ 1.8 m2K/W ώστε ο νέος συντελεστής θερμοπερατότητας να ανέρχεται σε U = 0,45 W/m2K.

Σύστημα θέρμανσης

Σύστημα ψύξης
Σύστημα μηχανικού
αερισμού

διατάξεων αυτοματισμού για τον έλεγχο της λειτουργίας και την
αποτελεσματικότερη διαχείριση της ενέργειας. Οι παρεμβάσεις
περιλαμβάνουν:
o

Την τοποθέτηση διάταξης θερμοκρασιακής αντιστάθμισης

o

Την αντικατάσταση του υπάρχοντος κυκλοφορητή με έναν
ενεργειακά αποδοτικότερο τεχνολογίας inverter

o

Την τοποθέτηση θερμοστατικών κεφαλών στις τερματικές
μονάδες θέρμανσης

Καμία προτεινόμενη παρέμβαση.
Εγκατάσταση 3 τοπικών συστημάτων μηχανικού αερισμού με
βαθμό ανάκτησης θερμότητας ≥ 90%.
Η ικανότητα ανανέωσης του αέρα κάθε συστήματος θα είναι ≥
300 m3/h, και η ειδική ισχύς των ανεμιστήρων (προσαγωγής/ απαγωγής) θα είναι ≤ 0,5 kW/m3/s.

Σύστημα φωτισμού

Αντικατάσταση υφιστάμενων λαμπτήρων με λαμπτήρες τεχνολογίας LED.
Η συνολική ισχύς θα ανέρχεται σε περίπου 1 kW.
Εγκατάσταση 3 διατάξεων ελέγχου φυσικού φωτισμού.

Σύστημα διαχείρισης
ενέργειας/ Αυτοματισμοί

Διατάξεις ελέγχου παρουσίας για τη λειτουργία του συστήματος
αερισμού και φωτισμού.

Συστήματα Α.Π.Ε.

Εγκατάσταση Φ/Β συστήματος ισχύος 4,1 kW, στη στέγη του κτιρίου.

Αυτοματισμοί διαχείρισης ενέργειας στο σύστημα θέρμανσης.

Ο προσανατολισμός των Φ/Β πλαισίων θα είναι ανατολικά νοτιοανατολικά και η κλίση εγκατάστασης θα ανέρχεται σε 30ο. Η παPage: 27 of 133
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ραγόμενη ενέργεια θα αξιοποιηθεί μέσω ενεργειακού συμψηφισμού για την κάλυψη των αναγκών του κτιρίου και το πλεόνασμα
της θα αξιοποιηθεί μέσω εικονικού ενεργειακού συμψηφισμού.

4.2.5. Εξοικονόμηση ενέργειας
Στον παρακάτω πίνακα παρουσιάζεται η συνολική εξοικονόμηση πρωτογενούς ενέργειας του
κτιρίου, μετά την υλοποίηση του συνόλου των προτεινόμενων παρεμβάσεων.
Πίνακας 4.19

Εξοικονόμηση πρωτογενούς ενέργειας και μείωση ρύπων

Ετήσια Εξοικονόμηση Ενέργειας

kWh πρωτογενούς Ενέργειας

Ηλεκτρική Ενέργεια

7.640

Πετρέλαιο

0

Φυσικό Αέριο

8.860

Παραγωγή ενέργειας από ΑΠΕ

14.616

Μείωση Ρύπων CO2 [tn/year]

9.6

Στον παρακάτω πίνακα παρουσιάζεται η εξοικονόμηση πρωτογενούς ενέργειας από τις παρεμβάσεις στο κτιριακό κέλυφος.
Πίνακας 4.20
φος

Εξοικονόμηση πρωτογενούς ενέργειας από παρεμβάσεις στο κτιριακό κέλυ-

Παρέμβαση
Θερμομόνωση στέγης και κτιριακού κελύφους σύμφωνα με τις απαιτήσεις του KEνΑΚ

Εξοικονόμηση ενέργειας [kWh]
8.665,0

Στον παρακάτω πίνακα παρουσιάζεται το συνολικό κόστος κάθε προτεινόμενης παρέμβασης
εξοικονόμησης ενέργειας.
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Πίνακας 4.21

Συνοπτική παρουσίαση κόστους προτεινόμενων παρεμβάσεων
Προτεινόμενη παρέμβαση

Κόστος προμήθειας
& εγκατάστασης

Εγκατάσταση Φ/Β συστήματος ισχύος 4,1 kW.

4.100 €

Τοποθέτηση θερμοπρόσοψης στο κτιριακό κέλυφος και θερμομόνωση στέγης σύμφωνα με τις ελάχιστες απαιτήσεις του ΚΕνΑΚ.

8.235 €

Αναβάθμιση του υφιστάμενου συστήματος φωτισμού με τοποθέτηση λαμπτήρων LED και εγκατάσταση διατάξεων αυτόματου ελέγχου
φυσικού φωτισμού.

380,9 €

Τοποθέτηση αυτοματισμών στο υφιστάμενο σύστημα θέρμανσης
(θερμοστατικές κεφαλές, θερμοκρασιακή αντιστάθμιση, κυκλοφορητής νερού τεχνολογίας inverter).
Εγκατάσταση τοπικών συστημάτων μηχανικού εξαερισμού με υψηλού βαθμού απόδοσης ανάκτηση θερμότητας.

810 €

2.730
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4.3. 9ο Νηπιαγωγείο
4.3.1. Συνοπτική παρουσίαση κτιρίου

Εικόνα 4.3

9ο Νηπιαγωγείο Αλίμου

Το κτίριο βρίσκεται επί των οδών Σπάρτης 19 & Κρήτης 20, εντός του αστικού ιστού. Στον παρακάτω πίνακα παρουσιάζονται συνοπτικά τα στοιχεία του κτιρίου.
Πίνακας 4.22

Συνοπτικά στοιχεία κτιρίου

Εμβαδόν επιφάνειας

351.5m2

Όγκος κτιρίου

1055 m3

Αριθμός ορόφων κτιρίου

2

Έτος κατασκευής κτιρίου

1993

Χρήση κτιρίου

διδακτήριο – νηπιαγωγείο

Ιδιοκτησιακό καθεστώς

Ιδιοκτησία Δήμου Αλίμου

Αριθμός χρηστών
Περίοδος λειτουργίας
Ωράριο λειτουργίας
Αποκλίσεις από το τυπικό προφίλ λειτουργίας

50
Τυπικό σχολικό έτος
8:00-16:00
Δεν υπάρχουν γνωστές αποκλίσεις
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4.3.2. Κατανάλωση ενέργειας
Στον παρακάτω πίνακα παρουσιάζονται τα γενικά στοιχεία της κατανάλωσης ενέργειας του
κτιρίου.
Πίνακας 4.23

Γενικά στοιχεία κατανάλωσης ενέργειας
Πετρέλαιο : 01/2015 – 11/2016

Περίοδος συλλογής δεδομένων κατανάλωσης

Φυσικό αέριο:
Ηλεκτρισμός: 2017

Πληρότητα στοιχείων

Επαρκής πληρότητα

Κατηγορία τιμολογίου ηλεκτρικής ενέργειας

Γ22

Ενεργειακή κατηγορία κτιρίου

Ε

Στους παρακάτω πίνακες παρουσιάζονται οι καταναλώσεις ενέργειας του κτιρίου για την εξεταζόμενη περίοδο αναφοράς, η Ενεργειακή Γραμμή Βάσης για την θέρμανση και ο Ενεργειακός Δείκτης.
Πίνακας 4.24

Καταναλώσεις ενέργειας – Εκλυόμενοι Ρύποι
Κατανάλωση
Πετρελαίου
[Lt]

ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ

2.000

Κατανάλωση
Ενέργειας
[kWh]

Πρωτογενής
Ενέργεια
[KWh]

Εκλυόμενοι
Ρύποι
[kgCO2]

8.700

25.230

8.604

20.600

22.660

5.438

47.890

14.042

Σύνολο

Πίνακας 4.25

Ενεργειακή Γραμμή Βάσης Θέρμανσης – Ενεργειακός Δείκτης
Τιμή

Μονάδα

Ενεργειακή γραμμή Βάσης ENB

48,5

kWh πρωτογενούς Ενέργειας / ΒΗΘ

Ενεργειακός Δείκτης EnPI

136,2

kWh πρωτογενούς Ενέργειας /m2
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4.3.3. Υφιστάμενη κατάσταση
Στον παρακάτω πίνακα παρουσιάζεται η υφιστάμενη κατάσταση του κτιριακού κελύφους.
Πίνακας 4.26

Υφιστάμενη κατάσταση κτιριακού κελύφους

Δομικό Στοιχείο

U [W/m2K]

Περιγραφή

Κατακόρυφα αδιαφανή δομικά στοιχεία

Το κέλυφος του κτιρίου αποτελείται από φέροντα οργανισμό οπλισμένου σκυροδέματος - τοιχοποιία από
διάτρητους οπτόπλινθους χωρίς θερμομονωτική προστασία.

2,4

Στέγη - Οροφή

Συμβατικού τύπου δώμα με ανεπαρκή θερμομόνωση
σε καλή κατάσταση.

3,05

Σε επαφή με το έδαφος σε καλή κατάσταση.

3,1

Πλαίσιο αλουμινίου χωρίς θερμοδιακοπή, διπλός υαλοπίνακας, χωρίς προστατευτικά εξώφυλλα. Μη πιστοποιημένη αεροστεγανότητα.

4,9

Δάπεδο
Παράθυρα - θύρες

Στον παρακάτω πίνακα παρουσιάζεται η υφιστάμενη κατάσταση των συστημάτων θέρμανσης,
ψύξης, αερισμού και φωτισμού του κτιρίου.
Πίνακας 4.27

Υφιστάμενη κατάσταση ηλεκτρομηχανολογικών συστημάτων

Σύστημα

Περιγραφή

Σύστημα παραγωγής θερμότητας

Λέβητας πετρελαίου ισχύος 70 kW, σε αποδεκτή κατάσταση.

Σύστημα διανομής
θερμότητας

Δίκτυο σε εσωτερικούς χώρους, με ανεπαρκή θερμομόνωση και
τερματικές μονάδες σε καλή κατάσταση. Κυκλοφορητής παλαιότερης τεχνολογίας.

Σύστημα ψύξης

Τοπικές κλιματιστικές μονάδες διαιρούμενου τύπου, συνολικής ισχύος 15,8 kW, με βαθμό απόδοσης ΕΕR =2,2 οι οποίες λειτουργούν
περιστασιακά όποτε υπάρχει ανάγκη. Δεν υπάρχει επαρκής κλιματισμός σε όλους τους χώρους του κτιρίου.

Σύστημα μηχανικού
αερισμού

Δεν υπάρχει σύστημα μηχανικού αερισμού και ο αερισμός του κτιρίου πραγματοποιείται χειροκίνητα, χωρίς ανάκτηση θερμότητας.

Σύστημα φωτισμού

Φωτιστικά σώματα με γραμμικούς λαμπτήρες φθορισμού και εγκατεστημένη ισχύ περίπου 3,2 kW. Η αξιοποίηση του φυσικού φωτισμού πραγματοποιείται χειροκίνητα.

Συστήματα διαχείρισης ενέργειας

Δεν υπάρχουν εγκατεστημένοι αυτοματισμοί διαχείρισης ενέργειας.

Συστήματα Α.Π.Ε.

Δεν υπάρχουν εγκατεστημένα.
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4.3.4. Προτάσεις εξοικονόμησης ενέργειας
Στον παρακάτω πίνακα παρουσιάζονται οι προτεινόμενες παρεμβάσεις εξοικονόμησης ενέργειας.
Πίνακας 4.28

Προτεινόμενες παρεμβάσεις εξοικονόμησης ενέργειας

Πεδίο Παρέμβασης

Περιγραφή

Κτηριακό κέλυφος

Τοποθέτηση θερμομόνωσης στο δώμα του κτιρίου με θερμική
αντίσταση R≥ 1.9 m2K/W, ώστε ο νέος συντελεστής θερμοπερατότητας να ανέρχεται σε U = 0,45 W/m2K.

Σύστημα θέρμανσης

Τοποθέτηση 6 τοπικών αντλιών θερμότητας διαιρούμενου τύπου
τεχνολογίας inverter με βαθμό Απόδοσης COP ≥ 4,9.
Πηγή Ενέργειας : Ηλεκτρισμός

Σύστημα ψύξης

Συνολική ισχύς : 28 kW

Τοποθέτηση 6 τοπικών αντλιών θερμότητας διαιρούμενου τύπου
τεχνολογίας inverter με βαθμό Απόδοσης ΕΕR ≥ 3,6 για την κάλυψη των αναγκών ψύξης σε όλους τους χώρους του κτιρίου.
Πηγή Ενέργειας : Ηλεκτρισμός

Συνολική ισχύς : 32 kW

Εγκατάσταση 6 τοπικών συστημάτων μηχανικού αερισμού με
βαθμό ανάκτησης θερμότητας ≥ 90%.
Σύστημα μηχανικού
αερισμού

Η ικανότητα ανανέωσης του αέρα κάθε συστήματος θα είναι ≥
300 m3/h, και η ειδική ισχύς των ανεμιστήρων (προσαγωγής/ απαγωγής) θα είναι ≤ 0,5 kW/m3/s.
Αντικατάσταση υφιστάμενων λαμπτήρων με λαμπτήρες τεχνολογίας LED.

Σύστημα φωτισμού

Η συνολική ισχύς θα ανέρχεται σε περίπου 1,8 kW.
Εγκατάσταση 9 διατάξεων ελέγχου φυσικού φωτισμού.

Σύστημα διαχείρισης
ενέργειας/ Αυτοματισμοί

Διατάξεις ελέγχου παρουσίας για τη λειτουργία του συστήματος
θέρμανσης, αερισμού και φωτισμού.
Συστήματα θέρμανσης και ψύξης με τεχνολογία Inverter.
Εγκατάσταση Φ/Β συστήματος ισχύος 3 kW, στο δώμα του κτιρίου.

Συστήματα Α.Π.Ε.

Ο προσανατολισμός των Φ/Β πλαισίων θα είναι νότιος νοτιοανατολικός και η κλίση εγκατάστασης θα ανέρχεται σε 30ο. Η παραγόμενη ενέργεια θα αξιοποιηθεί μέσω ενεργειακού συμψηφισμού για την κάλυψη των αναγκών του κτιρίου και το πλεόνασμα
της θα αξιοποιηθεί μέσω εικονικού ενεργειακού συμψηφισμού.
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4.3.5. Εξοικονόμηση ενέργειας
Στον παρακάτω πίνακα παρουσιάζεται η συνολική εξοικονόμηση πρωτογενούς ενέργειας του
κτιρίου, μετά την υλοποίηση του συνόλου των προτεινόμενων παρεμβάσεων.
Πίνακας 4.29

Εξοικονόμηση πρωτογενούς ενέργειας και μείωση ρύπων

Ετήσια Εξοικονόμηση Ενέργειας

kWh πρωτογενούς Ενέργειας

Ηλεκτρική Ενέργεια

3.620

Πετρέλαιο

22.660

Φυσικό Αέριο

0

Παραγωγή ενέργειας από ΑΠΕ

10.092

Μείωση Ρύπων CO2 [tn/year]

10.1

Στον παρακάτω πίνακα παρουσιάζεται η εξοικονόμηση πρωτογενούς ενέργειας από τις παρεμβάσεις στο κτιριακό κέλυφος.
Πίνακας 4.30
φος

Εξοικονόμηση πρωτογενούς ενέργειας από παρεμβάσεις στο κτιριακό κέλυ-

Παρέμβαση

Εξοικονόμηση ενέργειας [kWh]

Θερμομόνωση δώματος σύμφωνα με τις απαιτήσεις
του KEνΑΚ

8.572,3

Στον παρακάτω πίνακα παρουσιάζεται το συνολικό κόστος κάθε προτεινόμενης παρέμβασης
εξοικονόμησης ενέργειας .
Πίνακας 4.31

Συνοπτική παρουσίαση κόστους προτεινόμενων παρεμβάσεων
Προτεινόμενη παρέμβαση

Κόστος προμήθειας
& εγκατάστασης [€]

Αντικατάσταση υφιστάμενου συστήματος θέρμανσης – ψύξης με
τοπικές αντλίες θερμότητας διαιρούμενου τύπου τεχνολογίας
inverter.

4.850 €

Εγκατάσταση τοπικών συστημάτων μηχανικού εξαερισμού με υψηλού βαθμού απόδοσης ανάκτηση θερμότητας.

5.460 €

Τοποθέτηση θερμομόνωσης στο δώμα σύμφωνα με τις ελάχιστες
απαιτήσεις του ΚΕνΑΚ.

5.986 €

Εγκατάσταση Φ/Β συστήματος ισχύος 3 kW.

3.000 €
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Αναβάθμιση του υφιστάμενου συστήματος φωτισμού με τοποθέτηση λαμπτήρων LED και εγκατάσταση διατάξεων αυτόματου ελέγχου
φυσικού φωτισμού.

1.406 €
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4.4. 1o Δημοτικό σχολείο
4.4.1. Συνοπτική παρουσίαση κτιρίου

Εικόνα 4.4

1ο Δημοτικό Αλίμου

Το κτίριο βρίσκεται επί της οδού Φαν Βαϊκ 2, εντός του αστικού ιστού. . Στον παρακάτω πίνακα παρουσιάζονται συνοπτικά τα στοιχεία του κτιρίου.
Πίνακας 4.32

Συνοπτικά στοιχεία κτιρίου

Εμβαδόν επιφάνειας
Όγκος κτιρίου

2537,5 m2
7.612,5

Αριθμός ορόφων κτιρίου

3

Έτος κατασκευής κτιρίου

1980 και 2000

Χρήση κτιρίου
Ιδιοκτησιακό καθεστώς
Αριθμός χρηστών
Περίοδος λειτουργίας
Ωράριο λειτουργίας
Αποκλίσεις από το τυπικό προφίλ λειτουργίας

Σχολείο
Ιδιοκτησία Δήμου Αλίμου
280
Τυπικό σχολικό έτος
8:00-16:00
Δεν υπάρχουν γνωστές αποκλίσεις
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4.4.2. Κατανάλωση ενέργειας
Στον παρακάτω πίνακα παρουσιάζονται τα γενικά στοιχεία της κατανάλωσης ενέργειας του
κτιρίου.
Πίνακας 4.33

Γενικά στοιχεία κατανάλωσης ενέργειας
Πετρέλαιο : 01/2015 – 02/2018

Περίοδος συλλογής δεδομένων κατανάλωσης

Φυσικό αέριο:
Ηλεκτρισμός: 2016 - 2017

Πληρότητα στοιχείων

Επαρκής πληρότητα

Κατηγορία τιμολογίου ηλεκτρικής ενέργειας

Γ22

Ενεργειακή κατηγορία κτιρίου

Γ

Στους παρακάτω πίνακες παρουσιάζονται οι καταναλώσεις ενέργειας του κτιρίου για την εξεταζόμενη περίοδο αναφοράς, η Ενεργειακή Γραμμή Βάσης για την θέρμανση και ο Ενεργειακός Δείκτης.
Πίνακας 4.34

Καταναλώσεις ενέργειας – Εκλυόμενοι Ρύποι
Κατανάλωση
Πετρελαίου
[Lt]

ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ

3.000

Κατανάλωση
Ενέργειας
[kWh]

Πρωτογενής
Ενέργεια
[KWh]

Εκλυόμενοι
Ρύποι
[kgCO2]

23.922

69.374

23.695

30.900

33.990

8.158

103.364

31.816

Σύνολο

Πίνακας 4.35

Ενεργειακή Γραμμή Βάσης Θέρμανσης – Ενεργειακός Δείκτης
Τιμή

Μονάδα

Ενεργειακή γραμμή Βάσης ENB

72,75

kWh πρωτογενούς Ενέργειας / ΒΗΘ

Ενεργειακός Δείκτης EnPI

40,7

kWh πρωτογενούς Ενέργειας /m2
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4.4.3. Υφιστάμενη κατάσταση
Στον παρακάτω πίνακα παρουσιάζεται η υφιστάμενη κατάσταση του κτιριακού κελύφους.
Πίνακας 4.36

Υφιστάμενη κατάσταση κτιριακού κελύφους

Δομικό Στοιχείο

Κατακόρυφα αδιαφανή δομικά στοιχεία

Στέγη - Οροφή

Δάπεδο

Παράθυρα
Θύρες

U [W/m2K]

Περιγραφή
Στο κεντρικό κτίριο αποτελείται από φέροντα οργανισμό οπλισμένου σκυροδέματος - τοιχοποιία από διάτρητους οπτόπλινθους χωρίς θερμομονωτική προστασία.

2,44

Στο κτίριο της νέας προσθήκης αποτελείται από φέροντα οργανισμό οπλισμένου σκυροδέματος - τοιχοποιία
από διάτρητους οπτόπλινθους με ανεπαρκή θερμομονωτική προστασία.

1,1

Στο κεντρικό κτίριο υπάρχει συμβατικού τύπου δώμα
με χωρίς θερμομόνωση σε καλή κατάσταση

3,05

Στο κτίριο της νέας προσθήκης υπάρχει συμβατικού
τύπου δώμα με ανεπαρκή θερμομόνωση σε καλή κατάσταση.

1,15

Στο κεντρικό κτίριο βρίσκεται σε επαφή με το έδαφος
σε καλή κατάσταση.

3,1

Στο κτίριο της νέας προσθήκης βρίσκεται σε επαφή με
το έδαφος σε καλή κατάσταση.

1,9

Πλαίσιο αλουμινίου χωρίς θερμοδιακοπή, διπλός υαλοπίνακας, χωρίς προστατευτικά εξώφυλλα. Μη πιστοποιημένη αεροστεγανότητα.

4,2

Μεταλλικές θύρες χωρίς θερμοδιακοπή και χωρίς αεροστεγανότητα.

6,0

Στον παρακάτω πίνακα παρουσιάζεται η υφιστάμενη κατάσταση των συστημάτων θέρμανσης,
ψύξης, αερισμού και φωτισμού του κτιρίου.
Πίνακας 4.37

Υφιστάμενη κατάσταση ηλεκτρομηχανολογικών συστημάτων

Σύστημα

Περιγραφή

Σύστημα παραγωγής θερμότητας

Συνήθης Λέβητας πετρελαίου ισχύος 200kW, σε αποδεκτή κατάσταση.

Σύστημα διανομής
θερμότητας

Δίκτυο σε εσωτερικούς χώρους, με ανεπαρκή θερμομόνωση και
τερματικές μονάδες σε μέτρια κατάσταση. Κυκλοφορητής παλαιότερης τεχνολογίας.

Σύστημα ψύξης

Τοπικές κλιματιστικές μονάδες διαιρούμενου τύπου, συνολικής ισχύος 21kW, με βαθμό απόδοσης ΕΕR =2,2 οι οποίες λειτουργούν
περιστασιακά όποτε υπάρχει ανάγκη. Δεν υπάρχει επαρκής κλιματισμός σε όλους τους χώρους του κτιρίου.
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Σύστημα μηχανικού
αερισμού

Δεν υπάρχει σύστημα μηχανικού αερισμού και ο αερισμός του κτιρίου πραγματοποιείται χειροκίνητα, χωρίς ανάκτηση θερμότητας.

Σύστημα φωτισμού

Φωτιστικά σώματα με γραμμικούς λαμπτήρες φθορισμού και απλούς λαμπτήρες πυρακτώσεως στη προσθήκη του νέου κτιρίου και
λαμπτήρες LED T8 στο κεντρικό κτίριο. Η εγκατεστημένη ισχύς ανέρχεται σε περίπου 14,6 kW. Η αξιοποίηση του φυσικού φωτισμού
πραγματοποιείται χειροκίνητα.

Συστήματα διαχείρισης ενέργειας

Δεν υπάρχουν εγκατεστημένοι αυτοματισμοί διαχείρισης ενέργειας.

Συστήματα Α.Π.Ε.

Δεν υπάρχουν εγκατεστημένα.

4.4.4. Προτάσεις εξοικονόμησης ενέργειας
Στον παρακάτω πίνακα παρουσιάζονται οι προτεινόμενες παρεμβάσεις εξοικονόμησης ενέργειας.
Πίνακας 4.38

Προτεινόμενες παρεμβάσεις εξοικονόμησης ενέργειας

Πεδίο Παρέμβασης

Περιγραφή
Τοποθέτηση θερμομόνωσης στο δώμα του κεντρικού κτιρίου με
θερμική αντίσταση R≥ 1.9 m2K/W, ώστε ο νέος συντελεστής θερμοπερατότητας να ανέρχεται σε U = 0,45 W/m2K

Κτηριακό κέλυφος

Σύστημα θέρμανσης

Τοποθέτηση κουφωμάτων στο κεντρικό κτίριο με Uw ≤2.8 W/m2K,
παράλληλα με τα υφιστάμενα, ώστε να προκύψει ένα δίδυμο
κούφωμα με συνολικό Uw ≤1.7 W/m2K.
Τοποθέτηση 19 τοπικών αντλιών θερμότητας διαιρούμενου τύπου τεχνολογίας inverter με βαθμό Απόδοσης COP ≥ 4,9.
Πηγή Ενέργειας : Ηλεκτρισμός

Σύστημα ψύξης

Συνολική ισχύς : 53 kW

Τοποθέτηση 19 τοπικών αντλιών θερμότητας διαιρούμενου τύπου τεχνολογίας inverter με βαθμό Απόδοσης ΕΕR ≥ 3,6 για την
κάλυψη των αναγκών ψύξης σε όλους τους χώρους του κτιρίου.
Πηγή Ενέργειας : Ηλεκτρισμός

Συνολική ισχύς : 61 kW

Εγκατάσταση 19 τοπικών συστημάτων μηχανικού αερισμού με
βαθμό ανάκτησης θερμότητας ≥ 90% .
Σύστημα μηχανικού
αερισμού

Σύστημα φωτισμού

Η ικανότητα ανανέωσης του αέρα κάθε συστήματος θα είναι ≥
300 m3/h, και η ειδική ισχύς των ανεμιστήρων (προσαγωγής/ απαγωγής) θα είναι ≤ 0,5 kW/m3/s.
Αντικατάσταση υφιστάμενων λαμπτήρων χαμηλής ενεργειακής
επίδοσης με λαμπτήρες τεχνολογίας LED.
Η συνολική ισχύς θα ανέρχεται σε περίπου 8,9 kW.
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Εγκατάσταση 39 διατάξεων ελέγχου φυσικού φωτισμού.
Σύστημα διαχείρισης
ενέργειας/ Αυτοματισμοί

Διατάξεις ελέγχου παρουσίας για τη λειτουργία του συστήματος
θέρμανσης, αερισμού και φωτισμού.
Συστήματα θέρμανσης και ψύξης με τεχνολογία Inverter.
Εγκατάσταση Φ/Β συστήματος ισχύος 17,2 kW, στα δώματα των
κτιρίων.

Συστήματα Α.Π.Ε.

Ο προσανατολισμός των Φ/Β πλαισίων θα είναι νότια – νοτιοδυτικά και η κλίση εγκατάστασης θα ανέρχεται σε 30ο. Η παραγόμενη ενέργεια θα αξιοποιηθεί μέσω ενεργειακού συμψηφισμού για
την κάλυψη των αναγκών του κτιρίου και το πλεόνασμα της θα
αξιοποιηθεί μέσω εικονικού ενεργειακού συμψηφισμού.

4.4.5. Εξοικονόμηση ενέργειας
Στον παρακάτω πίνακα παρουσιάζεται η συνολική εξοικονόμηση πρωτογενούς ενέργειας του
κτιρίου, μετά την υλοποίηση του συνόλου των προτεινόμενων παρεμβάσεων.
Πίνακας 4.39

Εξοικονόμηση πρωτογενούς ενέργειας και μείωση ρύπων

Ετήσια Εξοικονόμηση Ενέργειας

kWh πρωτογενούς Ενέργειας

Ηλεκτρική Ενέργεια

2.522

Πετρέλαιο

33.990

Φυσικό Αέριο

0

Παραγωγή ενέργειας από ΑΠΕ

81.490

Μείωση Ρύπων CO2 [tn/year]

36.8

Στον παρακάτω πίνακα παρουσιάζεται η εξοικονόμηση πρωτογενούς ενέργειας από τις παρεμβάσεις στο κτιριακό κέλυφος.
Πίνακας 4.40
φος

Εξοικονόμηση πρωτογενούς ενέργειας από παρεμβάσεις στο κτιριακό κέλυ-

Παρέμβαση

Εξοικονόμηση ενέργειας [kWh]

Θερμομόνωση δώματος κεντρικού κτιρίου

13.101,2

Αντικατάσταση κουφωμάτων κεντρικού κτιρίου

4.986,9

Στον παρακάτω πίνακα παρουσιάζεται το συνολικό κόστος κάθε προτεινόμενης παρέμβασης
εξοικονόμησης ενέργειας .
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Πίνακας 4.41

Συνοπτική παρουσίαση κόστους προτεινόμενων παρεμβάσεων
Προτεινόμενη παρέμβαση

Κόστος προμήθειας
& εγκατάστασης [€]

Αντικατάσταση υφιστάμενου συστήματος θέρμανσης – ψύξης με
τοπικές αντλίες θερμότητας διαιρούμενου τύπου τεχνολογίας
inverter.

17.100 €

Εγκατάσταση Φ/Β συστήματος ισχύος 17,2 kW.

17.200 €

Εγκατάσταση τοπικών συστημάτων μηχανικού εξαερισμού με υψηλού βαθμού απόδοσης ανάκτηση θερμότητας.

17.290 €

Αναβάθμιση του υφιστάμενου συστήματος φωτισμού με τοποθέτηση λαμπτήρων LED στο νέο κτίριο και εγκατάσταση διατάξεων αυτόματου ελέγχου φυσικού φωτισμού.

3.032€

Τοποθέτηση θερμομόνωσης στο δώμα και αντικατάσταση των υφιστάμενων κουφωμάτων του κεντρικού κτιρίου σύμφωνα με τις ελάχιστες απαιτήσεις του ΚΕνΑΚ.

76.643 €

Page: 41 of 133

Document: Detailed energy efficiency design of the municipal buildings - ALIMOS
Version: Final

Dissemination level: PU
Date: 29/1/2019

4.5. 2o Δημοτικό σχολείο
4.5.1. Συνοπτική παρουσίαση κτιρίου

Εικόνα 4.5

2ο Δημοτικό Αλίμου

Το κτίριο βρίσκεται επί της οδού Ελευθερίου Βενιζέλου 4, εντός του αστικού ιστού. Στον παρακάτω πίνακα παρουσιάζονται συνοπτικά τα στοιχεία του κτιρίου.
Πίνακας 4.42

Συνοπτικά στοιχεία κτιρίου

Εμβαδόν επιφάνειας

662,2 m2

Όγκος κτιρίου

2549.5 m3

Αριθμός ορόφων κτιρίου

2

Έτος κατασκευής κτιρίου

1978 -1983

Χρήση κτιρίου
Ιδιοκτησιακό καθεστώς
Αριθμός χρηστών
Περίοδος λειτουργίας
Ωράριο λειτουργίας
Αποκλίσεις από το τυπικό προφίλ λειτουργίας

Σχολείο
Ιδιοκτησία Δήμου Αλίμου
468
Τυπικό σχολικό έτος
8:00-16:00
Δεν υπάρχουν γνωστές αποκλίσεις
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4.5.2. Κατανάλωση ενέργειας
Στον παρακάτω πίνακα παρουσιάζονται τα γενικά στοιχεία της κατανάλωσης ενέργειας του
κτιρίου.
Πίνακας 4.43

Γενικά στοιχεία κατανάλωσης ενέργειας
Πετρέλαιο : 02/2015 – 02/2018

Περίοδος συλλογής δεδομένων κατανάλωσης

Φυσικό αέριο:
Ηλεκτρισμός: 2016 - 2017

Πληρότητα στοιχείων

Επαρκής πληρότητα

Κατηγορία τιμολογίου ηλεκτρικής ενέργειας

Γ21

Ενεργειακή κατηγορία κτιρίου

Δ

Στους παρακάτω πίνακες παρουσιάζονται οι καταναλώσεις ενέργειας του κτιρίου για την εξεταζόμενη περίοδο αναφοράς, η Ενεργειακή Γραμμή Βάσης για την θέρμανση και ο Ενεργειακός Δείκτης.
Πίνακας 4.44

Καταναλώσεις ενέργειας – Εκλυόμενοι Ρύποι
Κατανάλωση
Πετρελαίου
[Lt]

ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ

1500

Κατανάλωση
Ενέργειας
[kWh]

Πρωτογενής
Ενέργεια
[kWh]

Εκλυόμενοι
Ρύποι
[kgCO2]

30.165

87.479

29.833

15.450

16.995

4.079

104.474

33.912

Σύνολο

Πίνακας 4.45

Ενεργειακή Γραμμή Βάσης Θέρμανσης – Ενεργειακός Δείκτης
Τιμή

Μονάδα

Ενεργειακή γραμμή Βάσης ENB

36,4

kWh πρωτογενούς Ενέργειας / ΒΗΘ

Ενεργειακός Δείκτης EnPI

157,8

kWh πρωτογενούς Ενέργειας /m2

4.5.3. Υφιστάμενη κατάσταση
Στον παρακάτω πίνακα παρουσιάζεται η υφιστάμενη κατάσταση του κτιριακού κελύφους.
Πίνακας 4.46

Υφιστάμενη κατάσταση κτιριακού κελύφους

Δομικό Στοιχείο
Κατακόρυφα αδιαφανή δομικά στοι-

U [W/m2K]

Περιγραφή
Το κέλυφος του κτιρίου αποτελείται από φέροντα οργανισμό οπλισμένου σκυροδέματος - τοιχοποιία από

2,44
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χεία

διάτρητους οπτόπλινθους χωρίς θερμομονωτική προστασία.

Στέγη - Οροφή
Δάπεδο
Παράθυρα

Θύρες

Δώμα κάτω από στέγη με ανεπαρκή θερμομόνωση σε
καλή κατάσταση.

4,7

Σε επαφή με το έδαφος σε καλή κατάσταση.

3,1

Πλαίσιο αλουμινίου χωρίς θερμοδιακοπή, διπλός υαλοπίνακας, χωρίς προστατευτικά εξώφυλλα. Μη πιστοποιημένη αεροστεγανότητα.

4,2

Μεταλλικές θύρες χωρίς θερμοδιακοπή και χωρίς αεροστεγανότητα.

6,0

Στον παρακάτω πίνακα παρουσιάζεται η υφιστάμενη κατάσταση των συστημάτων θέρμανσης,
ψύξης, αερισμού και φωτισμού του κτιρίου.
Πίνακας 4.47

Υφιστάμενη κατάσταση ηλεκτρομηχανολογικών συστημάτων

Σύστημα

Περιγραφή

Σύστημα παραγωγής θερμότητας

Δύο συνήθης Λέβητες πετρελαίου ισχύος 230 kW και 120 kW αντίστοιχα , σε καλή κατάσταση (κοινό σύστημα με το 7ο Δημοτικό).

Σύστημα διανομής
θερμότητας

Δίκτυο σε εξωτερικούς χώρους, με ανεπαρκή θερμομόνωση και
τερματικές μονάδες σε μέτρια κατάσταση. Κυκλοφορητές παλαιότερης τεχνολογίας υψηλής ενεργειακής κατανάλωσης.

Σύστημα ψύξης

Τοπικές κλιματιστικές μονάδες διαιρούμενου τύπου, συνολικής ισχύος 26,3kW, με βαθμό απόδοσης ΕΕR =2,5 οι οποίες λειτουργούν
περιστασιακά όποτε υπάρχει ανάγκη. Δεν υπάρχει επαρκής κλιματισμός σε όλους τους χώρους του κτιρίου.

Σύστημα μηχανικού
αερισμού

Δεν υπάρχει σύστημα μηχανικού αερισμού και ο αερισμός του κτιρίου πραγματοποιείται χειροκίνητα, χωρίς ανάκτηση θερμότητας.

Σύστημα φωτισμού

Φωτιστικά σώματα με γραμμικούς λαμπτήρες φθορισμού και εγκατεστημένη ισχύ περίπου 10,1 kW. Η αξιοποίηση του φυσικού φωτισμού πραγματοποιείται χειροκίνητα.

Συστήματα διαχείρισης ενέργειας

Δεν υπάρχουν εγκατεστημένοι αυτοματισμοί διαχείρισης ενέργειας.

Συστήματα Α.Π.Ε.

Δεν υπάρχουν εγκατεστημένα.

4.5.4. Προτάσεις εξοικονόμησης ενέργειας
Στον παρακάτω πίνακα παρουσιάζονται οι προτεινόμενες παρεμβάσεις εξοικονόμησης ενέργειας.
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Πίνακας 4.48

Προτεινόμενες παρεμβάσεις εξοικονόμησης ενέργειας

Πεδίο Παρέμβασης

Κτηριακό κέλυφος

Περιγραφή
Τοποθέτηση εσωτερικής θερμομόνωσης στη στέγη και θερμοπρόσοψης στο κέλυφος του κτιρίου με θερμική αντίσταση R≥
1.9 m2K/W, ώστε ο νέος συντελεστής θερμοπερατότητας να ανέρχεται σε U = 0,45 W/m2K.
Αντικατάσταση υφιστάμενων θυρών (κουφωμάτων) από θύρες
αλουμινίου με Uw ≤2.8 W/m2K.

Σύστημα θέρμανσης

Τοποθέτηση 10 τοπικών αντλιών θερμότητας διαιρούμενου τύπου τεχνολογίας inverter με βαθμό Απόδοσης COP ≥ 4,9.
Πηγή Ενέργειας : Ηλεκτρισμός

Σύστημα ψύξης

Συνολική ισχύς : 53 kW

Τοποθέτηση 10 τοπικών αντλιών θερμότητας διαιρούμενου τύπου τεχνολογίας inverter με βαθμό Απόδοσης ΕΕR ≥ 3,6 για την
κάλυψη των αναγκών ψύξης σε όλους τους χώρους του κτιρίου.
Πηγή Ενέργειας : Ηλεκτρισμός

Συνολική ισχύς : 61 kW

Εγκατάσταση 10 τοπικών συστημάτων μηχανικού αερισμού με
βαθμό ανάκτησης θερμότητας ≥ 90%.
Σύστημα μηχανικού
αερισμού

Η ικανότητα ανανέωσης του αέρα κάθε συστήματος θα είναι ≥
300 m3/h, και η ειδική ισχύς των ανεμιστήρων (προσαγωγής/
απαγωγής) θα είναι ≤ 0,5 kW/m3/s.
Αντικατάσταση υφιστάμενων λαμπτήρων με λαμπτήρες τεχνολογίας LED.

Σύστημα φωτισμού

Η συνολική ισχύς θα ανέρχεται σε περίπου 3,5 kW.
Εγκατάσταση 19 διατάξεων ελέγχου φυσικού φωτισμού.

Σύστημα διαχείρισης
ενέργειας/ Αυτοματισμοί

Διατάξεις ελέγχου παρουσίας για τη λειτουργία του συστήματος
θέρμανσης, αερισμού και φωτισμού.
Συστήματα θέρμανσης και ψύξης με τεχνολογία Inverter.
Εγκατάσταση Φ/Β συστήματος ισχύος 8,2 kW, στη στέγη του κτιρίου.

Συστήματα Α.Π.Ε.

Ο προσανατολισμός των Φ/Β πλαισίων θα είναι προς τον νότο
και η κλίση εγκατάστασης θα ανέρχεται σε 30ο. Η παραγόμενη
ενέργεια θα αξιοποιηθεί μέσω ενεργειακού συμψηφισμού για
την κάλυψη των αναγκών του κτιρίου και το πλεόνασμα της θα
αξιοποιηθεί μέσω εικονικού ενεργειακού συμψηφισμού.

4.5.5. Εξοικονόμηση ενέργειας
Στον παρακάτω πίνακα παρουσιάζεται η συνολική εξοικονόμηση πρωτογενούς ενέργειας του
κτιρίου, μετά την υλοποίηση του συνόλου των προτεινόμενων παρεμβάσεων.
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Πίνακας 4.49

Εξοικονόμηση πρωτογενούς ενέργειας και μείωση ρύπων

Ετήσια Εξοικονόμηση Ενέργειας

kWh πρωτογενούς Ενέργειας

Ηλεκτρική Ενέργεια

56.752

Πετρέλαιο

16.995

Φυσικό Αέριο

0

Παραγωγή ενέργειας από ΑΠΕ

40.459

Μείωση Ρύπων CO2 [tn/year]

37.2

Στον παρακάτω πίνακα παρουσιάζεται η εξοικονόμηση πρωτογενούς ενέργειας από τις παρεμβάσεις στο κτιριακό κέλυφος.
Πίνακας 4.50
φος

Εξοικονόμηση πρωτογενούς ενέργειας από παρεμβάσεις στο κτιριακό κέλυ-

Παρέμβαση

Εξοικονόμηση ενέργειας [kWh]

Θερμομόνωση δώματος και κτιριακού κελύφους

27.685,5

Αντικατάσταση Εξωτερικών θυρών

626,8

Στον παρακάτω πίνακα παρουσιάζεται το συνολικό κόστος κάθε προτεινόμενης παρέμβασης
εξοικονόμησης ενέργειας.
Πίνακας 4.51

Συνοπτική παρουσίαση κόστους προτεινόμενων παρεμβάσεων
Προτεινόμενη παρέμβαση

Κόστος προμήθειας
& εγκατάστασης [€]

Αντικατάσταση υφιστάμενου συστήματος θέρμανσης – ψύξης με
τοπικές αντλίες θερμότητας διαιρούμενου τύπου τεχνολογίας
inverter.

9.000 €

Αναβάθμιση του υφιστάμενου συστήματος φωτισμού με τοποθέτηση λαμπτήρων LED και εγκατάσταση διατάξεων αυτόματου ελέγχου
φυσικού φωτισμού.

2.918 €

Τοποθέτηση θερμομόνωσης στη στέγη και το κέλυφος του κτιρίου
και αντικατάσταση των υφιστάμενων κουφωμάτων σύμφωνα με τις
ελάχιστες απαιτήσεις του ΚΕνΑΚ.

32.341 €

Εγκατάσταση Φ/Β συστήματος ισχύος 8 kW.

8.200 €

Εγκατάσταση τοπικών συστημάτων μηχανικού εξαερισμού με υψηλού βαθμού απόδοσης ανάκτηση θερμότητας.

9.100 €
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4.6. 3ο Δημοτικό σχολείο
4.6.1. Συνοπτική παρουσίαση κτιρίου

Εικόνα 4.6

3ο Δημοτικό Αλίμου

Το κτίριο βρίσκεται επί της οδού Λ. Ιωνίας 172, εντός του αστικού ιστού. Στον παρακάτω πίνακα παρουσιάζονται συνοπτικά τα στοιχεία του κτιρίου.
Πίνακας 4.52

Συνοπτικά στοιχεία κτιρίου

Εμβαδόν επιφάνειας

1276 m2

Όγκος κτιρίου

3828 m3

Αριθμός ορόφων κτιρίου

3

Έτος κατασκευής κτιρίου

1976

Χρήση κτιρίου
Ιδιοκτησιακό καθεστώς
Αριθμός χρηστών
Περίοδος λειτουργίας
Ωράριο λειτουργίας
Αποκλίσεις από το τυπικό προφίλ λειτουργίας

Σχολείο
Ιδιοκτησία Δήμου Αλίμου
300
Τυπικό σχολικό έτος
8:00-16:00
Δεν υπάρχουν γνωστές αποκλίσεις
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4.6.2. Κατανάλωση ενέργειας
Στον παρακάτω πίνακα παρουσιάζονται τα γενικά στοιχεία της κατανάλωσης ενέργειας του
κτιρίου.
Πίνακας 4.53

Γενικά στοιχεία κατανάλωσης ενέργειας
Πετρέλαιο : 02/2015 – 03/2018

Περίοδος συλλογής δεδομένων κατανάλωσης

Φυσικό αέριο:
Ηλεκτρισμός: 2016 - 2017

Πληρότητα στοιχείων

Επαρκής πληρότητα

Κατηγορία τιμολογίου ηλεκτρικής ενέργειας

Γ21

Ενεργειακή κατηγορία κτιρίου

Γ

Στους παρακάτω πίνακες παρουσιάζονται οι καταναλώσεις ενέργειας του κτιρίου για την εξεταζόμενη περίοδο αναφοράς, η Ενεργειακή Γραμμή Βάσης για την θέρμανση και ο Ενεργειακός Δείκτης.
Πίνακας 4.54

Καταναλώσεις ενέργειας – Εκλυόμενοι Ρύποι
Κατανάλωση
Πετρελαίου
[Lt]

ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ

2500

Κατανάλωση
Ενέργειας
[kWh]

Πρωτογενής
Ενέργεια
[KWh]

Εκλυόμενοι
Ρύποι
[kgCO2]

18.158

52.658

17.958

25.750

28.325

6.798

80.983

24.756

Σύνολο

Πίνακας 4.55

Ενεργειακή Γραμμή Βάσης Θέρμανσης – Ενεργειακός Δείκτης
Τιμή

Μονάδα

Ενεργειακή γραμμή Βάσης ENB

60,63

kWh πρωτογενούς Ενέργειας / ΒΗΘ

Ενεργειακός Δείκτης EnPI

63,5

kWh πρωτογενούς Ενέργειας /m2
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4.6.3. Υφιστάμενη κατάσταση
Στον παρακάτω πίνακα παρουσιάζεται η υφιστάμενη κατάσταση του κτιριακού κελύφους.
Πίνακας 4.56

Υφιστάμενη κατάσταση κτιριακού κελύφους

Δομικό Στοιχείο

U [W/m2K]

Περιγραφή

Κατακόρυφα αδιαφανή δομικά στοιχεία

Το κέλυφος του κτιρίου αποτελείται από φέροντα οργανισμό οπλισμένου σκυροδέματος - τοιχοποιία από
διάτρητους οπτόπλινθους χωρίς θερμομονωτική προστασία.

2,44

Στέγη - Οροφή

Συμβατικού τύπου δώμα χωρίς θερμομονωτική προστασία σε καλή κατάσταση.

3,05

Δάπεδο

Σε επαφή με το έδαφος χωρίς θερμομονωτική προστασία.

3,1

Παράθυρα

Πλαίσιο αλουμινίου χωρίς θερμοδιακοπή, μονός υαλοπίνακας, χωρίς προστατευτικά εξώφυλλα. Χαμηλή αεροστεγανότητα.

6,0

Μεταλλικές θύρες χωρίς θερμοδιακοπή και χωρίς αεροστεγανότητα.

6,0

Θύρες

Στον παρακάτω πίνακα παρουσιάζεται η υφιστάμενη κατάσταση των συστημάτων θέρμανσης,
ψύξης, αερισμού και φωτισμού του κτιρίου.
Πίνακας 4.57

Υφιστάμενη κατάσταση ηλεκτρομηχανολογικών συστημάτων

Σύστημα

Περιγραφή

Σύστημα παραγωγής θερμότητας

Λέβητας πετρελαίου ισχύος 190 kW, σε πολύ κακή κατάσταση και
χαμηλή ενεργειακή απόδοση.

Σύστημα διανομής
θερμότητας

Δίκτυο σε εσωτερικούς χώρους, με ανεπαρκή θερμομόνωση και
τερματικές μονάδες σε μέτριας κατάσταση. Κυκλοφορητής παλαιότερης τεχνολογίας, υψηλής ενεργειακής κατανάλωσης.

Σύστημα ψύξης

Τοπικές κλιματιστικές μονάδες διαιρούμενου τύπου, συνολικής ισχύος 14kW, με βαθμό απόδοσης ΕΕR =2,5 οι οποίες λειτουργούν
περιστασιακά όποτε υπάρχει ανάγκη. Δεν υπάρχει επαρκής κλιματισμός σε όλους τους χώρους του κτιρίου.

Σύστημα μηχανικού
αερισμού

Δεν υπάρχει σύστημα μηχανικού αερισμού και ο αερισμός του κτιρίου πραγματοποιείται χειροκίνητα, χωρίς ανάκτηση θερμότητας.

Σύστημα φωτισμού

Η πλειονότητα των φωτιστικών σωμάτων διαθέτουν με γραμμικούς
λαμπτήρες LED T8 , ενώ υπάρχουν ελάχιστα με λαμπτήρες πυρακτώσεως. Η εγκατεστημένη ισχύς ανέρχεται σε περίπου 7,5 kW. Η
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αξιοποίηση του φυσικού φωτισμού πραγματοποιείται χειροκίνητα.
Συστήματα διαχείρισης ενέργειας

Δεν υπάρχουν εγκατεστημένοι αυτοματισμοί διαχείρισης ενέργειας.

Συστήματα Α.Π.Ε.

Δεν υπάρχουν εγκατεστημένα.

4.6.4. Προτάσεις εξοικονόμησης ενέργειας
Στον παρακάτω πίνακα παρουσιάζονται οι προτεινόμενες παρεμβάσεις εξοικονόμησης ενέργειας.
Πίνακας 4.58

Προτεινόμενες παρεμβάσεις εξοικονόμησης ενέργειας

Πεδίο Παρέμβασης

Περιγραφή
Τοποθέτηση θερμομόνωσης δώμα του κτιρίου με θερμική αντίσταση R≥ 1.9 m2K/W, ώστε ο νέος συντελεστής θερμοπερατότητας να ανέρχεται σε U = 0,45 W/m2K.

Κτηριακό κέλυφος

Σύστημα θέρμανσης

Προσθήκη νέων κουφωμάτων με Uw ≤2.8 W/m2K, παράλληλα με
τα υφιστάμενα ώστε να δημιουργηθεί ένα διπλό κούφωμα με
συνολικό Uw ≤2,0 W/m2K.
Τοποθέτηση 14 τοπικών αντλιών θερμότητας διαιρούμενου τύπου τεχνολογίας inverter με βαθμό Απόδοσης COP ≥ 4,9 .
Πηγή Ενέργειας : Ηλεκτρισμός

Σύστημα ψύξης

Συνολική ισχύς :62 kW

Τοποθέτηση 14 τοπικών αντλιών θερμότητας διαιρούμενου τύπου τεχνολογίας inverter με βαθμό Απόδοσης ΕΕR ≥ 3,6 για την
κάλυψη των αναγκών ψύξης σε όλους τους χώρους του κτιρίου.
Πηγή Ενέργειας : Ηλεκτρισμός

Συνολική ισχύς : 70 kW

Εγκατάσταση 12 τοπικών συστημάτων μηχανικού αερισμού με
βαθμό ανάκτησης θερμότητας ≥ 90%.
Σύστημα μηχανικού
αερισμού

Η ικανότητα ανανέωσης του αέρα κάθε συστήματος θα είναι ≥
300 m3/h, και η ειδική ισχύς των ανεμιστήρων (προσαγωγής/ απαγωγής) θα είναι ≤ 0,5 kW/m3/s.
Αντικατάσταση υφιστάμενων λαμπτήρων χαμηλής ενεργειακής
αποδοτικότητας με λαμπτήρες τεχνολογίας LED.

Σύστημα φωτισμού

Η συνολική ισχύς θα ανέρχεται σε περίπου 5,5 kW.
Εγκατάσταση 20 διατάξεων ελέγχου φυσικού φωτισμού.

Σύστημα διαχείρισης
ενέργειας/ Αυτοματισμοί

Διατάξεις ελέγχου παρουσίας για τη λειτουργία του συστήματος
θέρμανσης, αερισμού και φωτισμού.
Συστήματα θέρμανσης και ψύξης με τεχνολογία Inverter.
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Εγκατάσταση Φ/Β συστήματος ισχύος 20,5 kW, στο δώμα του κτιρίου.
Συστήματα Α.Π.Ε.

Ο προσανατολισμός των Φ/Β πλαισίων θα είναι νοτιοδυτικά και η
κλίση εγκατάστασης θα ανέρχεται σε 30ο. Η παραγόμενη ενέργεια
θα αξιοποιηθεί μέσω ενεργειακού συμψηφισμού για την κάλυψη
των αναγκών του κτιρίου και το πλεόνασμα της θα αξιοποιηθεί
μέσω εικονικού ενεργειακού συμψηφισμού.

4.6.5. Εξοικονόμηση ενέργειας
Στον παρακάτω πίνακα παρουσιάζεται η συνολική εξοικονόμηση πρωτογενούς ενέργειας του
κτιρίου, μετά την υλοποίηση του συνόλου των προτεινόμενων παρεμβάσεων.
Πίνακας 4.59

Εξοικονόμηση πρωτογενούς ενέργειας και μείωση ρύπων

Ετήσια Εξοικονόμηση Ενέργειας

kWh πρωτογενούς Ενέργειας

Ηλεκτρική Ενέργεια

16.024

Πετρέλαιο

28.325

Φυσικό Αέριο

0

Παραγωγή ενέργειας από ΑΠΕ

98.890

Μείωση Ρύπων CO2 [tn/year]

46.0

Στον παρακάτω πίνακα παρουσιάζεται η εξοικονόμηση πρωτογενούς ενέργειας από τις παρεμβάσεις στο κτιριακό κέλυφος.
Πίνακας 4.60
φος

Εξοικονόμηση πρωτογενούς ενέργειας από παρεμβάσεις στο κτιριακό κέλυ-

Παρέμβαση

Εξοικονόμηση ενέργειας [kWh]

Θερμομόνωση δώματος

9.313,1

Αντικατάσταση κουφωμάτων

11.256,7

Στον παρακάτω πίνακα παρουσιάζεται το συνολικό κόστος κάθε προτεινόμενης παρέμβασης
εξοικονόμησης ενέργειας.
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Πίνακας 4.61

Συνοπτική παρουσίαση κόστους προτεινόμενων παρεμβάσεων
Προτεινόμενη παρέμβαση

Κόστος προμήθειας
& εγκατάστασης [€]

Εγκατάσταση Φ/Β συστήματος ισχύος 20,5 kW.

20.500 €

Αντικατάσταση υφιστάμενου συστήματος θέρμανσης – ψύξης με
τοπικές αντλίες θερμότητας διαιρούμενου τύπου τεχνολογίας
inverter.

11.800 €

Τοποθέτηση θερμομόνωσης στο δώμα και αντικατάσταση των υφιστάμενων κουφωμάτων σύμφωνα με τις ελάχιστες απαιτήσεις του
ΚΕνΑΚ.

64.211 €

Εγκατάσταση τοπικών συστημάτων μηχανικού εξαερισμού με υψηλού βαθμού απόδοσης ανάκτηση θερμότητας.

10.920 €

Αναβάθμιση του υφιστάμενου συστήματος φωτισμού με αντικατάσταση υφιστάμενων λαμπτήρων χαμηλής αποδοτικότητας με λαμπτήρες LED και εγκατάσταση διατάξεων αυτόματου ελέγχου φυσικού φωτισμού.

2.108 €
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4.7. 5ο Δημοτικό σχολείο
4.7.1. Συνοπτική παρουσίαση κτιρίου

Εικόνα 4.7

5ο Δημοτικό Αλίμου

Το κτίριο βρίσκεται επί των οδών Επτανήσου 2 & Ζαλόγγου, εντός του αστικού ιστού. Στον
παρακάτω πίνακα παρουσιάζονται συνοπτικά τα στοιχεία του κτιρίου.
Πίνακας 4.62

Συνοπτικά στοιχεία κτιρίου

Εμβαδόν επιφάνειας

1337 m2

Όγκος κτιρίου

4011 m3

Αριθμός ορόφων κτιρίου

3

Έτος κατασκευής κτιρίου

1987

Χρήση κτιρίου
Ιδιοκτησιακό καθεστώς
Αριθμός χρηστών
Περίοδος λειτουργίας
Ωράριο λειτουργίας
Αποκλίσεις από το τυπικό προφίλ λειτουργίας

Σχολείο
Ιδιοκτησία Δήμου Αλίμου
315
Τυπικό σχολικό έτος
8:00-16:00
Δεν υπάρχουν γνωστές αποκλίσεις

Page: 53 of 133

Document: Detailed energy efficiency design of the municipal buildings - ALIMOS
Version: Final

Dissemination level: PU
Date: 29/1/2019

4.7.2. Κατανάλωση ενέργειας
Στον παρακάτω πίνακα παρουσιάζονται τα γενικά στοιχεία της κατανάλωσης ενέργειας του
κτιρίου.
Πίνακας 4.63

Γενικά στοιχεία κατανάλωσης ενέργειας
Πετρέλαιο:

Περίοδος συλλογής δεδομένων κατανάλωσης

Φυσικό αέριο: 2015 - 2018
Ηλεκτρισμός: 2016 - 2017

Πληρότητα στοιχείων

Επαρκής πληρότητα

Κατηγορία τιμολογίου ηλεκτρικής ενέργειας

Γ22

Ενεργειακή κατηγορία κτιρίου

Γ

Στους παρακάτω πίνακες παρουσιάζονται οι καταναλώσεις ενέργειας του κτιρίου για την εξεταζόμενη περίοδο αναφοράς, η Ενεργειακή Γραμμή Βάσης για την θέρμανση και ο Ενεργειακός Δείκτης.
Πίνακας 4.64

Καταναλώσεις ενέργειας – Εκλυόμενοι Ρύποι
Κατανάλωση Ενέργειας
[kWh]

Πρωτογενής Ενέργεια
[KWh]

Εκλυόμενοι Ρύποι
[kgCO2]

ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ

12.128

35.171

11.995

ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ

29.856

31.349

5.852

66.520

17.846

Σύνολο

Πίνακας 4.65

Ενεργειακή Γραμμή Βάσης Θέρμανσης – Ενεργειακός Δείκτης
Τιμή

Μονάδα

Ενεργειακή γραμμή Βάσης ENB

67,1

kWh πρωτογενούς Ενέργειας / ΒΗΘ

Ενεργειακός Δείκτης EnPI

49,8

kWh πρωτογενούς Ενέργειας /m2
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4.7.3. Υφιστάμενη κατάσταση
Στον παρακάτω πίνακα παρουσιάζεται η υφιστάμενη κατάσταση του κτιριακού κελύφους.
Πίνακας 4.66

Υφιστάμενη κατάσταση κτιριακού κελύφους

Δομικό Στοιχείο

U [W/m2K]

Περιγραφή
Το κέλυφος του κτιρίου αποτελείται από φέροντα οργανισμό οπλισμένου σκυροδέματος - τοιχοποιία από
διάτρητους οπτόπλινθους με ανεπαρκή θερμομονωτική προστασία.

1,1

Συμβατικού τύπου δώμα χωρίς θερμομονωτική προστασία σε καλή κατάσταση.

3,05

Σε επαφή με το έδαφος σε καλή κατάσταση.

1,9

Παράθυρα

Διπλά κούφωματα με πλαίσιο PVC με διπλό υαλοπίνακα στο εσωτερικό και με μονό υαλοπίνακα στο εξωτερικό. Μη πιστοποιημένη αεροστεγανότητα.

3,0

Θύρες

Μεταλλικές θύρες χωρίς θερμοδιακοπή και χωρίς αεροστεγανότητα.

6,0

Κατακόρυφα αδιαφανή δομικά στοιχεία
Στέγη - Οροφή
Δάπεδο

Στον παρακάτω πίνακα παρουσιάζεται η υφιστάμενη κατάσταση των συστημάτων θέρμανσης,
ψύξης, αερισμού και φωτισμού του κτιρίου.
Πίνακας 4.67

Υφιστάμενη κατάσταση ηλεκτρομηχανολογικών συστημάτων

Σύστημα

Περιγραφή

Σύστημα παραγωγής θερμότητας

Συνήθης Λέβητας φυσικού αερίου ισχύος 175 kW, σε καλή κατάσταση.

Σύστημα διανομής
θερμότητας

Δίκτυο σε εσωτερικούς χώρους, με ανεπαρκή θερμομόνωση και
τερματικές μονάδες σε καλή κατάσταση. Κυκλοφορητής παλαιότερης τεχνολογίας.

Σύστημα ψύξης

Τοπικές κλιματιστικές μονάδες διαιρούμενου τύπου, συνολικής ισχύος 23,7 kW, με βαθμό απόδοσης ΕΕR =2,5 οι οποίες λειτουργούν
περιστασιακά όποτε υπάρχει ανάγκη. Δεν υπάρχει επαρκής κλιματισμός σε όλους τους χώρους του κτιρίου.

Σύστημα μηχανικού
αερισμού

Δεν υπάρχει σύστημα μηχανικού αερισμού και ο αερισμός του κτιρίου πραγματοποιείται χειροκίνητα, χωρίς ανάκτηση θερμότητας.

Σύστημα φωτισμού

Η πλειονότητα των Φωτιστικών σωμάτων διαθέτει με γραμμικούς
λαμπτήρες LED T8, ενώ υπάρχουν λίγα φωτιστικά σώματα με λαμπτήρες πυρακτώσεως. Η εγκατεστημένη ισχύς ανέρχεται σε περίπου 10 kW. Η αξιοποίηση του φυσικού φωτισμού πραγματοποιείται
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χειροκίνητα.
Συστήματα διαχείρισης ενέργειας

Δεν υπάρχουν εγκατεστημένοι αυτοματισμοί διαχείρισης ενέργειας.

Συστήματα Α.Π.Ε.

Δεν υπάρχουν εγκατεστημένα.

4.7.4. Προτάσεις εξοικονόμησης ενέργειας
Στον παρακάτω πίνακα παρουσιάζονται οι προτεινόμενες παρεμβάσεις εξοικονόμησης ενέργειας.
Πίνακας 4.68

Προτεινόμενες παρεμβάσεις εξοικονόμησης ενέργειας

Πεδίο Παρέμβασης

Περιγραφή

Κτηριακό κέλυφος

Τοποθέτηση θερμομόνωσης στο δώμα του κτιρίου με θερμική
αντίσταση R≥ 2.0 m2K/W, ώστε ο νέος συντελεστής θερμοπερατότητας να ανέρχεται σε U = 0,45 W/m2K.
εγκατάσταση διατάξεων αυτοματισμού για τον έλεγχο της λειτουργίας και την αποτελεσματικότερη διαχείριση της ενέργειας.
Οι παρεμβάσεις περιλαμβάνουν:

Σύστημα θέρμανσης

o
o
o

Σύστημα ψύξης

Την τοποθέτηση διάταξης θερμοκρασιακής αντιστάθμισης
Την αντικατάσταση του υπάρχοντος κυκλοφορητή με έναν
ενεργειακά αποδοτικότερο τεχνολογίας inverter
Την τοποθέτηση θερμοστατικών κεφαλών στις τερματικές
μονάδες θέρμανσης

Καμία προτεινόμενη παρέμβαση.
Εγκατάσταση 16 τοπικών συστημάτων μηχανικού αερισμού με
βαθμό ανάκτησης θερμότητας ≥ 90%.

Σύστημα μηχανικού
αερισμού

Η ικανότητα ανανέωσης του αέρα κάθε συστήματος θα είναι ≥
300 m3/h, και η ειδική ισχύς των ανεμιστήρων (προσαγωγής/ απαγωγής) θα είναι ≤ 0,5 kW/m3/s.
Αντικατάσταση υφιστάμενων λαμπτήρων πυρακτώσεως με λαμπτήρες τεχνολογίας LED.

Σύστημα φωτισμού

Η συνολική ισχύς θα ανέρχεται σε περίπου 6,5 kW.
Εγκατάσταση 32 διατάξεων ελέγχου φυσικού φωτισμού.

Σύστημα διαχείρισης
ενέργειας/ Αυτοματισμοί
Συστήματα Α.Π.Ε.

Διατάξεις ελέγχου παρουσίας για τη λειτουργία του συστήματος,
αερισμού και φωτισμού.
Αυτοματισμοί συστήματος θέρμανσης με θερμοκρασιακή αντιστάθμιση και έλεγχο ανά χώρο.
Εγκατάσταση Φ/Β συστήματος ισχύος 16,4 kW, στο δώμα του κτιρίου.
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Ο προσανατολισμός των Φ/Β πλαισίων θα είναι νοτιοδυτικά και η
κλίση εγκατάστασης θα ανέρχεται σε 30ο. Η παραγόμενη ενέργεια
θα αξιοποιηθεί μέσω ενεργειακού συμψηφισμού για την κάλυψη
των αναγκών του κτιρίου και το πλεόνασμα της θα αξιοποιηθεί
μέσω εικονικού ενεργειακού συμψηφισμού.

4.7.5. Εξοικονόμηση ενέργειας
Στον παρακάτω πίνακα παρουσιάζεται η συνολική εξοικονόμηση πρωτογενούς ενέργειας του
κτιρίου, μετά την υλοποίηση του συνόλου των προτεινόμενων παρεμβάσεων.
Πίνακας 4.69

Εξοικονόμηση πρωτογενούς ενέργειας και μείωση ρύπων

Ετήσια Εξοικονόμηση Ενέργειας

kWh πρωτογενούς Ενέργειας

Ηλεκτρική Ενέργεια

-3.990

Πετρέλαιο

0

Φυσικό Αέριο

21.522

Παραγωγή ενέργειας από ΑΠΕ

76.270

Μείωση Ρύπων CO2 [tn/year]

28.7

Στον παρακάτω πίνακα παρουσιάζεται η εξοικονόμηση πρωτογενούς ενέργειας από τις παρεμβάσεις στο κτιριακό κέλυφος.
Πίνακας 4.70
φος

Εξοικονόμηση πρωτογενούς ενέργειας από παρεμβάσεις στο κτιριακό κέλυ-

Παρέμβαση

Εξοικονόμηση ενέργειας [kWh]

Θερμομόνωση δώματος

7.250,7

Στον παρακάτω πίνακα παρουσιάζεται το συνολικό κόστος κάθε προτεινόμενης παρέμβασης
εξοικονόμησης ενέργειας.
Πίνακας 4.71

Συνοπτική παρουσίαση κόστους προτεινόμενων παρεμβάσεων
Προτεινόμενη παρέμβαση

Κόστος προμήθειας
& εγκατάστασης [€]

Εγκατάσταση Φ/Β συστήματος ισχύος 16,4 kW.

16.400 €

Αναβάθμιση του υφιστάμενου συστήματος φωτισμού με αντικατάσταση υφιστάμενων λαμπτήρων χαμηλής αποδοτικότητας με λαμπτήρες LED και εγκατάσταση διατάξεων αυτόματου ελέγχου φυσι-

2.676 €
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κού φωτισμού.
Εγκατάσταση τοπικών συστημάτων μηχανικού εξαερισμού με υψηλού βαθμού απόδοσης ανάκτηση θερμότητας.

14.560 €

Τοποθέτηση αυτοματισμών στο υφιστάμενο σύστημα θέρμανσης
(θερμοστατικές κεφαλές, θερμοκρασιακή αντιστάθμιση, κυκλοφορητής νερού τεχνολογίας inverter).

1.670 €

Τοποθέτηση θερμομόνωσης στο δώμα σύμφωνα με τις ελάχιστες
απαιτήσεις του ΚΕνΑΚ.

12.015 €
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4.8. 6ο Δημοτικό σχολείο – 11ο Νηπιαγωγείο
4.8.1. Συνοπτική παρουσίαση κτιρίου

Εικόνα 4.8

6ο Δημοτικό Αλίμου – 11ο Νηπιαγωγείο

Το κτίριο βρίσκεται επί των οδών Μανδηλαρά & Αλαμάνας, εντός του αστικού ιστού. Στον
παρακάτω πίνακα παρουσιάζονται συνοπτικά τα στοιχεία του κτιρίου.
Πίνακας 4.72

Συνοπτικά στοιχεία κτιρίου

Εμβαδόν επιφάνειας

2.540 m2

Όγκος κτιρίου

10.160 m3

Αριθμός ορόφων κτιρίου

3

Έτος κατασκευής κτιρίου

1998

Χρήση κτιρίου
Ιδιοκτησιακό καθεστώς
Αριθμός χρηστών
Περίοδος λειτουργίας
Ωράριο λειτουργίας
Αποκλίσεις από το τυπικό προφίλ λειτουργίας

Σχολείο
Ιδιοκτησία Δήμου Αλίμου
350
Τυπικό σχολικό έτος
8:00-16:00
Δεν υπάρχουν γνωστές αποκλίσεις
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4.8.2. Κατανάλωση ενέργειας
Στον παρακάτω πίνακα παρουσιάζονται τα γενικά στοιχεία της κατανάλωσης ενέργειας του
κτιρίου.
Πίνακας 4.73

Γενικά στοιχεία κατανάλωσης ενέργειας
Πετρέλαιο :

Περίοδος συλλογής δεδομένων κατανάλωσης

Φυσικό αέριο:2015 - 2018
Ηλεκτρισμός: 2016 - 2017

Πληρότητα στοιχείων

Επαρκής πληρότητα

Κατηγορία τιμολογίου ηλεκτρικής ενέργειας

Γ22

Ενεργειακή κατηγορία κτιρίου

Ε

Στους παρακάτω πίνακες παρουσιάζονται οι καταναλώσεις ενέργειας του κτιρίου για την εξεταζόμενη περίοδο αναφοράς, η Ενεργειακή Γραμμή Βάσης για την θέρμανση και ο Ενεργειακός Δείκτης.
Πίνακας 4.74

Καταναλώσεις ενέργειας – Εκλυόμενοι Ρύποι
Κατανάλωση Ενέργειας
[kWh]

Πρωτογενής Ενέργεια
[kWh]

Εκλυόμενοι Ρύποι
[kgCO2]

ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ

28.080

81.432

27.771

ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ

40.638

42.670

7.965

124.102

35.736

Σύνολο
Πίνακας 4.75

Ενεργειακή Γραμμή Βάσης Θέρμανσης – Ενεργειακός Δείκτης
Τιμή

Μονάδα

Ενεργειακή γραμμή Βάσης ENB

91,33

kWh πρωτογενούς Ενέργειας / ΒΗΘ

Ενεργειακός Δείκτης EnPI

48,9

kWh πρωτογενούς Ενέργειας /m2

4.8.3. Υφιστάμενη κατάσταση
Στον παρακάτω πίνακα παρουσιάζεται η υφιστάμενη κατάσταση του κτιριακού κελύφους.
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Πίνακας 4.76

Υφιστάμενη κατάσταση κτιριακού κελύφους

Δομικό Στοιχείο

Περιγραφή

U [W/m2K]

Κατακόρυφα αδιαφανή δομικά στοιχεία

Το κέλυφος του κτιρίου αποτελείται από προκατασκευασμένο οπλισμένο σκυρόδεμα χωρίς θερμομονωτική προστασία.

3,4

Συμβατικού τύπου δώμα χωρίς θερμομονωτική προστασία σε καλή κατάσταση.

3,05

Σε επαφή με το έδαφος σε καλή κατάσταση.

3,1

Παράθυρα

Πλαίσιο αλουμινίου χωρίς θερμοδιακοπή, διπλός υαλοπίνακας, χωρίς προστατευτικά εξώφυλλα. Λόγω παλαιότητας εμφανίζουν ιδιαίτερα υψηλή διείσδυση αέρα.

4,4

Θύρες

Μεταλλικές θύρες χωρίς θερμοδιακοπή και χωρίς αεροστεγανότητα.

6,0

Στέγη - Οροφή
Δάπεδο

Στον παρακάτω πίνακα παρουσιάζεται η υφιστάμενη κατάσταση των συστημάτων θέρμανσης,
ψύξης, αερισμού και φωτισμού του κτιρίου.
Πίνακας 4.77

Υφιστάμενη κατάσταση ηλεκτρομηχανολογικών συστημάτων

Σύστημα

Περιγραφή

Σύστημα παραγωγής θερμότητας

Συνήθης Λέβητας φυσικού αερίου ισχύος 360 kW, σε μέτρια αλλά
αποδεκτή κατάσταση.

Σύστημα διανομής
θερμότητας

Δίκτυο σε εσωτερικούς χώρους, με ανεπαρκή θερμομόνωση. Το δίκτυο δεν είναι σε υδραυλική ισορροπία και οι τερματικές μονάδες
είναι σε κακή κατάσταση (αρκετές δεν λειτουργούν). Κυκλοφορητής
παλαιότερης τεχνολογίας.

Σύστημα ψύξης

Τοπικές κλιματιστικές μονάδες διαιρούμενου τύπου, συνολικής ισχύος 17kW, με βαθμό απόδοσης ΕΕR =2,2 οι οποίες λειτουργούν
περιστασιακά όποτε υπάρχει ανάγκη. Δεν υπάρχει επαρκής κλιματισμός σε όλους τους χώρους του κτιρίου.

Σύστημα μηχανικού
αερισμού

Δεν υπάρχει σύστημα μηχανικού αερισμού και ο αερισμός του κτιρίου πραγματοποιείται χειροκίνητα, χωρίς ανάκτηση θερμότητας.

Σύστημα φωτισμού

Φωτιστικά σώματα με γραμμικούς λαμπτήρες φθορισμού και λίγα
σώματα με λάμπες πυρακτώσεως. Η εγκατεστημένη ισχύς ανέρχεται
σε περίπου 36 kW. Η αξιοποίηση του φυσικού φωτισμού πραγματοποιείται χειροκίνητα.

Συστήματα διαχείρισης ενέργειας

Δεν υπάρχουν εγκατεστημένοι αυτοματισμοί διαχείρισης ενέργειας.
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Συστήματα Α.Π.Ε.

Δεν υπάρχουν εγκατεστημένα.

4.8.4. Προτάσεις εξοικονόμησης ενέργειας
Στον παρακάτω πίνακα παρουσιάζονται οι προτεινόμενες παρεμβάσεις εξοικονόμησης ενέργειας.
Πίνακας 4.78

Προτεινόμενες παρεμβάσεις εξοικονόμησης ενέργειας

Πεδίο Παρέμβασης

Περιγραφή
Τοποθέτηση θερμομόνωσης δώμα του κτιρίου με θερμική αντίσταση R≥ 1.9 m2K/W, ώστε ο νέος συντελεστής θερμοπερατότητας να ανέρχεται σε U = 0,45 W/m2K.

Κτηριακό κέλυφος

Σύστημα θέρμανσης

Προσθήκη νέων κουφωμάτων με Uw ≤3,0 W/m2K, παράλληλα με
τα υφιστάμενα ώστε να δημιουργηθεί ένα διπλό κούφωμα με
συνολικό Uw ≤1,8 W/m2K.
Τοποθέτηση 24 τοπικών αντλιών θερμότητας διαιρούμενου τύπου τεχνολογίας inverter με βαθμό Απόδοσης COP ≥ 4,9.
Πηγή Ενέργειας : Ηλεκτρισμός

Σύστημα ψύξης

Συνολική ισχύς : 124 kW

Τοποθέτηση 24 τοπικών αντλιών θερμότητας διαιρούμενου τύπου τεχνολογίας inverter με βαθμό Απόδοσης ΕΕR ≥ 3,6 για την
κάλυψη των αναγκών ψύξης σε όλους τους χώρους του κτιρίου.
Πηγή Ενέργειας : Ηλεκτρισμός

Συνολική ισχύς : 142 kW

Εγκατάσταση 24 τοπικών συστημάτων μηχανικού αερισμού με
βαθμό ανάκτησης θερμότητας ≥ 90%.
Σύστημα μηχανικού
αερισμού

Η ικανότητα ανανέωσης του αέρα κάθε συστήματος θα είναι ≥
300 m3/h, και η ειδική ισχύς των ανεμιστήρων (προσαγωγής/ απαγωγής) θα είναι ≤ 0,5 kW/m3/s.
Αντικατάσταση υφιστάμενων λαμπτήρων με λαμπτήρες τεχνολογίας LED.

Σύστημα φωτισμού

Η συνολική ισχύς θα ανέρχεται σε περίπου 17,5 kW.
Εγκατάσταση 47 διατάξεων ελέγχου φυσικού φωτισμού.

Σύστημα διαχείρισης
ενέργειας/ Αυτοματισμοί

Διατάξεις ελέγχου παρουσίας για τη λειτουργία του συστήματος
θέρμανσης, αερισμού και φωτισμού.
Συστήματα θέρμανσης και ψύξης με τεχνολογία Inverter.
Εγκατάσταση Φ/Β συστήματος ισχύος 39,4 kW, στο δώμα του κτιρίου.

Συστήματα Α.Π.Ε.

Ο προσανατολισμός των Φ/Β πλαισίων θα είναι νοτιοδυτικός και
η κλίση εγκατάστασης θα ανέρχεται σε 30ο. Η παραγόμενη ενέργεια θα αξιοποιηθεί μέσω ενεργειακού συμψηφισμού για την
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κάλυψη των αναγκών του κτιρίου και το πλεόνασμα της θα αξιοποιηθεί μέσω εικονικού ενεργειακού συμψηφισμού.

4.8.5. Εξοικονόμηση ενέργειας
Στον παρακάτω πίνακα παρουσιάζεται η συνολική εξοικονόμηση πρωτογενούς ενέργειας του
κτιρίου, μετά την υλοποίηση του συνόλου των προτεινόμενων παρεμβάσεων.
Πίνακας 4.79

Εξοικονόμηση πρωτογενούς ενέργειας και μείωση ρύπων

Ετήσια Εξοικονόμηση Ενέργειας

kWh πρωτογενούς Ενέργειας

Ηλεκτρική Ενέργεια

-58.522

Πετρέλαιο

0

Φυσικό Αέριο

42.670

Παραγωγή ενέργειας από ΑΠΕ

186.470

Μείωση Ρύπων CO2 [tn/year]

51.6

Στον παρακάτω πίνακα παρουσιάζεται η εξοικονόμηση πρωτογενούς ενέργειας από τις παρεμβάσεις στο κτιριακό κέλυφος.
Πίνακας 4.80
φος

Εξοικονόμηση πρωτογενούς ενέργειας από παρεμβάσεις στο κτιριακό κέλυ-

Παρέμβαση

Εξοικονόμηση ενέργειας [kWh]

Θερμομόνωση δώματος

14.147,6

Αντικατάσταση κουφωμάτων

5.336,4

Στον παρακάτω πίνακα παρουσιάζεται το συνολικό κόστος κάθε προτεινόμενης παρέμβασης
εξοικονόμησης ενέργειας.
Πίνακας 4.81

Συνοπτική παρουσίαση κόστους προτεινόμενων παρεμβάσεων
Προτεινόμενη παρέμβαση

Κόστος προμήθειας
& εγκατάστασης [€]

Εγκατάσταση Φ/Β συστήματος ισχύος 39,4 kW.

39.400 €

Αντικατάσταση υφιστάμενου συστήματος θέρμανσης – ψύξης με
τοπικές αντλίες θερμότητας διαιρούμενου τύπου τεχνολογίας
inverter.

21.150 €

Αναβάθμιση του υφιστάμενου συστήματος φωτισμού με αντικατά-

8.631 €
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σταση υφιστάμενων λαμπτήρων χαμηλής αποδοτικότητας με λαμπτήρες LED και εγκατάσταση διατάξεων αυτόματου ελέγχου φυσικού φωτισμού.
Εγκατάσταση τοπικών συστημάτων μηχανικού εξαερισμού με υψηλού βαθμού απόδοσης ανάκτηση θερμότητας.

21.840 €

Τοποθέτηση θερμομόνωσης στο δώμα και αντικατάσταση των υφιστάμενων κουφωμάτων σύμφωνα με τις ελάχιστες απαιτήσεις του
ΚΕνΑΚ.

123.800 €
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4.9. 7ο Δημοτικό σχολείο
4.9.1. Συνοπτική παρουσίαση κτιρίου

Εικόνα 4.9

7ο Δημοτικό Αλίμου

Το κτίριο βρίσκεται επί της οδού Ελευθερίου Βενιζέλου 4, εντός του αστικού ιστού. Στον παρακάτω πίνακα παρουσιάζονται συνοπτικά τα στοιχεία του κτιρίου.
Πίνακας 4.82

Συνοπτικά στοιχεία κτιρίου

Εμβαδόν επιφάνειας

909 m2

Όγκος κτιρίου

2727 m3

Αριθμός ορόφων κτιρίου

2

Έτος κατασκευής κτιρίου

1987

Χρήση κτιρίου
Ιδιοκτησιακό καθεστώς
Αριθμός χρηστών
Περίοδος λειτουργίας
Ωράριο λειτουργίας
Αποκλίσεις από το τυπικό προφίλ λειτουργίας

Σχολείο
Ιδιοκτησία Δήμου Αλίμου
468
Τυπικό σχολικό έτος
8:00-16:00
Δεν υπάρχουν γνωστές αποκλίσεις
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4.9.2. Κατανάλωση ενέργειας
Στον παρακάτω πίνακα παρουσιάζονται τα γενικά στοιχεία της κατανάλωσης ενέργειας του
κτιρίου.
Πίνακας 4.83

Γενικά στοιχεία κατανάλωσης ενέργειας
Πετρέλαιο : 03/2015 – 02/2018

Περίοδος συλλογής δεδομένων κατανάλωσης

Φυσικό αέριο:
Ηλεκτρισμός: 2017

Πληρότητα στοιχείων

Επαρκής πληρότητα

Κατηγορία τιμολογίου ηλεκτρικής ενέργειας

Γ22

Ενεργειακή κατηγορία κτιρίου

Δ

Στους παρακάτω πίνακες παρουσιάζονται οι καταναλώσεις ενέργειας του κτιρίου για την εξεταζόμενη περίοδο αναφοράς, η Ενεργειακή Γραμμή Βάσης για την θέρμανση και ο Ενεργειακός Δείκτης.
Πίνακας 4.84

Καταναλώσεις ενέργειας – Εκλυόμενοι Ρύποι
Κατανάλωση
Πετρελαίου
[Lt]

ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ

1500

Κατανάλωση
Ενέργειας
[kWh]

Πρωτογενής
Ενέργεια
[kWh]

Εκλυόμενοι
Ρύποι
[kgCO2]

23.364

67.756

23.107

15.450

16.995

4.079

84.751

27.186

Σύνολο

Πίνακας 4.85

Ενεργειακή Γραμμή Βάσης Θέρμανσης – Ενεργειακός Δείκτης
Τιμή

Μονάδα

Ενεργειακή γραμμή Βάσης ENB

36,8

kWh πρωτογενούς Ενέργειας / ΒΗΘ

Ενεργειακός Δείκτης EnPI

93,2

kWh πρωτογενούς Ενέργειας /m2

4.9.3. Υφιστάμενη κατάσταση
Στον παρακάτω πίνακα παρουσιάζεται η υφιστάμενη κατάσταση του κτιριακού κελύφους.
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Πίνακας 4.86

Υφιστάμενη κατάσταση κτιριακού κελύφους

Δομικό Στοιχείο
Κατακόρυφα αδιαφανή δομικά στοιχεία
Στέγη - Οροφή
Δάπεδο

Παράθυρα

Θύρες

U [W/m2K]

Περιγραφή
Το κέλυφος του κτιρίου αποτελείται από φέροντα οργανισμό οπλισμένου σκυροδέματος - τοιχοποιία από
διάτρητους οπτόπλινθους με ανεπαρκή θερμομονωτική προστασία.

1,2

Συμβατικού τύπου δώμα χωρίς θερμομονωτική προστασία σε καλή κατάσταση.

3,05

Σε επαφή με πυλωτή.

2,75

Πλαίσιο αλουμινίου χωρίς θερμοδιακοπή, μονός υαλοπίνακας, χωρίς προστατευτικά εξώφυλλα. Λόγω παλαιότητας της κατασκευής εμφανίζουν υψηλή διείσδυση αέρα.

6,1

Μεταλλικές θύρες χωρίς θερμοδιακοπή και χωρίς αεροστεγανότητα.

6,0

Στον παρακάτω πίνακα παρουσιάζεται η υφιστάμενη κατάσταση των συστημάτων θέρμανσης,
ψύξης, αερισμού και φωτισμού του κτιρίου.
Πίνακας 4.87

Υφιστάμενη κατάσταση ηλεκτρομηχανολογικών συστημάτων

Σύστημα

Περιγραφή

Σύστημα παραγωγής θερμότητας

Δύο συνήθης Λέβητες πετρελαίου ισχύος 230 kW και 120 kW αντίστοιχα , σε καλή κατάσταση (κοινό σύστημα με το 7ο Δημοτικό).

Σύστημα διανομής
θερμότητας

Δίκτυο σε εξωτερικούς χώρους, με ανεπαρκή θερμομόνωση και
τερματικές μονάδες σε μέτρια κατάσταση. Κυκλοφορητές παλαιότερης τεχνολογίας υψηλής ενεργειακής κατανάλωσης.

Σύστημα ψύξης

Τοπικές κλιματιστικές μονάδες διαιρούμενου τύπου, συνολικής ισχύος 7 kW, με βαθμό απόδοσης ΕΕR =2,2 οι οποίες λειτουργούν
περιστασιακά όποτε υπάρχει ανάγκη. Δεν υπάρχει επαρκής κλιματισμός σε όλους τους χώρους του κτιρίου.

Σύστημα μηχανικού
αερισμού

Δεν υπάρχει σύστημα μηχανικού αερισμού και ο αερισμός του κτιρίου πραγματοποιείται χειροκίνητα, χωρίς ανάκτηση θερμότητας.

Σύστημα φωτισμού

Φωτιστικά σώματα με γραμμικούς λαμπτήρες φθορισμού και εγκατεστημένη ισχύ περίπου 10,2 kW. Η αξιοποίηση του φυσικού φωτισμού πραγματοποιείται χειροκίνητα.

Συστήματα διαχείρισης ενέργειας

Δεν υπάρχουν εγκατεστημένοι αυτοματισμοί διαχείρισης ενέργειας.

Συστήματα Α.Π.Ε.

Δεν υπάρχουν εγκατεστημένα.
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4.9.4. Προτάσεις εξοικονόμησης ενέργειας
Στον παρακάτω πίνακα παρουσιάζονται οι προτεινόμενες παρεμβάσεις εξοικονόμησης ενέργειας.
Πίνακας 4.88

Προτεινόμενες παρεμβάσεις εξοικονόμησης ενέργειας

Πεδίο Παρέμβασης

Περιγραφή
Τοποθέτηση θερμομόνωσης δώμα του κτιρίου με θερμική αντίσταση R≥ 1.9 m2K/W, ώστε ο νέος συντελεστής θερμοπερατότητας να ανέρχεται σε U = 0,45 W/m2K.

Κτηριακό κέλυφος

Σύστημα θέρμανσης

Προσθήκη νέων κουφωμάτων με Uw ≤3,0 W/m2K, παράλληλα με
τα υφιστάμενα ώστε να δημιουργηθεί ένα διπλό κούφωμα με
συνολικό Uw ≤2,0 W/m2K.
Τοποθέτηση 11 τοπικών αντλιών θερμότητας διαιρούμενου τύπου τεχνολογίας inverter με βαθμό Απόδοσης COP ≥ 4,9.
Πηγή Ενέργειας : Ηλεκτρισμός

Σύστημα ψύξης

Συνολική ισχύς : 58kW

Τοποθέτηση 11 τοπικών αντλιών θερμότητας διαιρούμενου τύπου τεχνολογίας inverter με βαθμό Απόδοσης ΕΕR ≥ 3,6 για την
κάλυψη των αναγκών ψύξης σε όλους τους χώρους του κτιρίου.
Πηγή Ενέργειας : Ηλεκτρισμός

Συνολική ισχύς : 67 kW

Εγκατάσταση 11 τοπικών συστημάτων μηχανικού αερισμού με
βαθμό ανάκτησης θερμότητας ≥ 90% .
Σύστημα μηχανικού
αερισμού

Η ικανότητα ανανέωσης του αέρα κάθε συστήματος θα είναι ≥
300 m3/h, και η ειδική ισχύς των ανεμιστήρων (προσαγωγής/ απαγωγής) θα είναι ≤ 0,5 kW/m3/s.
Αντικατάσταση υφιστάμενων λαμπτήρων με λαμπτήρες τεχνολογίας LED.

Σύστημα φωτισμού

Η συνολική ισχύς θα ανέρχεται σε περίπου 5 kW.
Εγκατάσταση 22 διατάξεων ελέγχου φυσικού φωτισμού.

Σύστημα διαχείρισης
ενέργειας/ Αυτοματισμοί

Διατάξεις ελέγχου παρουσίας για τη λειτουργία του συστήματος
θέρμανσης, αερισμού και φωτισμού.
Συστήματα θέρμανσης και ψύξης με τεχνολογία Inverter.
Εγκατάσταση Φ/Β συστήματος ισχύος 28,3 kW, στο δώμα του κτιρίου.

Συστήματα Α.Π.Ε.

Ο προσανατολισμός των Φ/Β πλαισίων θα είναι προς τον νότο και
η κλίση εγκατάστασης θα ανέρχεται σε 30ο. Η παραγόμενη ενέργεια θα αξιοποιηθεί μέσω ενεργειακού συμψηφισμού για την
κάλυψη των αναγκών του κτιρίου και το πλεόνασμα της θα αξιοποιηθεί μέσω εικονικού ενεργειακού συμψηφισμού.
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4.9.5. Εξοικονόμηση ενέργειας
Στον παρακάτω πίνακα παρουσιάζεται η συνολική εξοικονόμηση πρωτογενούς ενέργειας του
κτιρίου, μετά την υλοποίηση του συνόλου των προτεινόμενων παρεμβάσεων.
Πίνακας 4.89

Εξοικονόμηση πρωτογενούς ενέργειας και μείωση ρύπων

Ετήσια Εξοικονόμηση Ενέργειας

kWh πρωτογενούς Ενέργειας

Ηλεκτρική Ενέργεια

27.160

Πετρέλαιο

19.995

Φυσικό Αέριο

0

Παραγωγή ενέργειας από ΑΠΕ

139.631

Μείωση Ρύπων CO2 [tn/year]

61.0

Στον παρακάτω πίνακα παρουσιάζεται η εξοικονόμηση πρωτογενούς ενέργειας από τις παρεμβάσεις στο κτιριακό κέλυφος.
Πίνακας 4.90
φος

Εξοικονόμηση πρωτογενούς ενέργειας από παρεμβάσεις στο κτιριακό κέλυ-

Παρέμβαση

Εξοικονόμηση ενέργειας [kWh]

Θερμομόνωση δώματος

11.780,3

Αντικατάσταση κουφωμάτων

5.678,3

Στον παρακάτω πίνακα παρουσιάζεται το συνολικό κόστος κάθε προτεινόμενης παρέμβασης
εξοικονόμησης ενέργειας.
Πίνακας 4.91

Συνοπτική παρουσίαση κόστους προτεινόμενων παρεμβάσεων
Προτεινόμενη παρέμβαση

Κόστος προμήθειας
& εγκατάστασης [€]

Εγκατάσταση Φ/Β συστήματος ισχύος 28,3 kW.

28.300 €

Αντικατάσταση υφιστάμενου συστήματος θέρμανσης – ψύξης με
τοπικές αντλίες θερμότητας διαιρούμενου τύπου τεχνολογίας
inverter.

9.900 €

Αναβάθμιση του υφιστάμενου συστήματος φωτισμού με αντικατάσταση υφιστάμενων λαμπτήρων χαμηλής αποδοτικότητας με λαμπτήρες LED και εγκατάσταση διατάξεων αυτόματου ελέγχου φυσικού φωτισμού.

2.591 €
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Τοποθέτηση θερμομόνωσης στο δώμα και αντικατάσταση των υφιστάμενων κουφωμάτων σύμφωνα με τις ελάχιστες απαιτήσεις του
ΚΕνΑΚ.

46.575 €

Εγκατάσταση τοπικών συστημάτων μηχανικού εξαερισμού με υψηλού βαθμού απόδοσης ανάκτηση θερμότητας.

10.010 €
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4.10. 1ο Γυμνάσιο
4.10.1. Συνοπτική παρουσίαση κτιρίου

Εικόνα 4.10

1ο Γυμνάσιο

Το κτίριο βρίσκεται των οδών Ρήγα Φεραίου & Π Δέλτα, εντός του αστικού ιστού. Στον παρακάτω πίνακα παρουσιάζονται συνοπτικά τα στοιχεία του κτιρίου.
Πίνακας 4.92

Συνοπτικά στοιχεία κτιρίου

Εμβαδόν επιφάνειας

2.164 m2

Όγκος κτιρίου

6492 m3

Αριθμός ορόφων κτιρίου

3

Έτος κατασκευής κτιρίου

1993

Χρήση κτιρίου
Ιδιοκτησιακό καθεστώς
Αριθμός χρηστών
Περίοδος λειτουργίας
Ωράριο λειτουργίας
Αποκλίσεις από το τυπικό προφίλ λειτουργίας

Σχολείο
Ιδιοκτησία Δήμου Αλίμου
300
Τυπικό σχολικό έτος
8:00-16:00
Δεν υπάρχουν γνωστές αποκλίσεις
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4.10.2. Κατανάλωση ενέργειας
Στον παρακάτω πίνακα παρουσιάζονται τα γενικά στοιχεία της κατανάλωσης ενέργειας του
κτιρίου.
Πίνακας 4.93

Γενικά στοιχεία κατανάλωσης ενέργειας
Πετρέλαιο : 01/2015 – 01/2017

Περίοδος συλλογής δεδομένων κατανάλωσης

Φυσικό αέριο:
Ηλεκτρισμός: 2016

Πληρότητα στοιχείων

Επαρκής πληρότητα

Κατηγορία τιμολογίου ηλεκτρικής ενέργειας

Γ22

Ενεργειακή κατηγορία κτιρίου

Γ

Στους παρακάτω πίνακες παρουσιάζονται οι καταναλώσεις ενέργειας του κτιρίου για την εξεταζόμενη περίοδο αναφοράς, η Ενεργειακή Γραμμή Βάσης για την θέρμανση και ο Ενεργειακός Δείκτης.
Πίνακας 4.94

Καταναλώσεις ενέργειας – Εκλυόμενοι Ρύποι
Κατανάλωση
Πετρελαίου
[Lt]

ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ

2000

Κατανάλωση
Ενέργειας
[kWh]

Πρωτογενής
Ενέργεια
[kWh]

Εκλυόμενοι Ρύποι
[kgCO2]

29.945

86.841

29.616

21.000

23.100

5.544

109.941

35.160

Σύνολο

Πίνακας 4.95

Ενεργειακή Γραμμή Βάσης Θέρμανσης – Ενεργειακός Δείκτης
Τιμή

Μονάδα

Ενεργειακή γραμμή Βάσης ENB

49,4

kWh πρωτογενούς Ενέργειας / ΒΗΘ

Ενεργειακός Δείκτης EnPI

50,8

kWh πρωτογενούς Ενέργειας /m2

4.10.3. Υφιστάμενη κατάσταση
Στον παρακάτω πίνακα παρουσιάζεται η υφιστάμενη κατάσταση του κτιριακού κελύφους.
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Πίνακας 4.96

Υφιστάμενη κατάσταση κτιριακού κελύφους

Δομικό Στοιχείο

U [W/m2K]

Περιγραφή

Κατακόρυφα αδιαφανή δομικά στοιχεία

Το κέλυφος του κτιρίου αποτελείται από φέροντα οργανισμό οπλισμένου σκυροδέματος - τοιχοποιία από
διάτρητους οπτόπλινθους με ανεπαρκή θερμομονωτική προστασία.

1,2

Στέγη - Οροφή

Συμβατικού τύπου δώμα με ανεπαρκή θερμομονωτική
προστασία.

1,15

Σε επαφή με το έδαφος σε καλή κατάσταση.

1,9

Παράθυρα

Πλαίσιο αλουμινίου χωρίς θερμοδιακοπή, διπλός υαλοπίνακας, χωρίς προστατευτικά εξώφυλλα. Ανεπαρκής αεροστεγανότητα.

4,2

Θύρες

Μεταλλικές θύρες χωρίς θερμοδιακοπή και χωρίς αεροστεγανότητα.

6,0

Δάπεδο

Στον παρακάτω πίνακα παρουσιάζεται η υφιστάμενη κατάσταση των συστημάτων θέρμανσης,
ψύξης, αερισμού και φωτισμού του κτιρίου.
Πίνακας 4.97

Υφιστάμενη κατάσταση ηλεκτρομηχανολογικών συστημάτων

Σύστημα

Περιγραφή

Σύστημα παραγωγής
θερμότητας

Συνήθης Λέβητας πετρελαίου ισχύος 232 kW, σε μέτρια αλλά αποδεκτή κατάσταση.

Σύστημα διανομής
θερμότητας

Δίκτυο σε εσωτερικούς χώρους, με ανεπαρκή θερμομόνωση και
τερματικές μονάδες σε καλή κατάσταση. Κυκλοφορητής παλαιότερης τεχνολογίας.

Σύστημα ψύξης

Τοπικές κλιματιστικές μονάδες διαιρούμενου τύπου, συνολικής
ισχύος 52,6 kW, με βαθμό απόδοσης ΕΕR =2,2 οι οποίες λειτουργούν περιστασιακά όποτε υπάρχει ανάγκη. Δεν υπάρχει επαρκής
κλιματισμός σε όλους τους χώρους του κτιρίου.

Σύστημα μηχανικού
αερισμού

Δεν υπάρχει σύστημα μηχανικού αερισμού και ο αερισμός του
κτιρίου πραγματοποιείται χειροκίνητα, χωρίς ανάκτηση θερμότητας.

Σύστημα φωτισμού

Φωτιστικά σώματα με γραμμικούς λαμπτήρες φθορισμού και λίγα
σώματα με λάμπες πυρακτώσεως. Η εγκατεστημένη ισχύς ανέρχεται σε περίπου 21 kW. Η αξιοποίηση του φυσικού φωτισμού
πραγματοποιείται χειροκίνητα.

Συστήματα διαχείρισης ενέργειας

Σύστημα θερμοκρασιακής αντιστάθμισης στον λέβητα.
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Συστήματα Α.Π.Ε.

Δεν υπάρχουν εγκατεστημένα.

4.10.4. Προτάσεις εξοικονόμησης ενέργειας
Στον παρακάτω πίνακα παρουσιάζονται οι προτεινόμενες παρεμβάσεις εξοικονόμησης ενέργειας.
Πίνακας 4.98

Προτεινόμενες παρεμβάσεις εξοικονόμησης ενέργειας

Πεδίο Παρέμβασης
Κτηριακό κέλυφος

Σύστημα θέρμανσης

Περιγραφή
Καμία προτεινόμενη παρέμβαση.
Τοποθέτηση 22 τοπικών αντλιών θερμότητας διαιρούμενου τύπου τεχνολογίας inverter με βαθμό Απόδοσης COP ≥ 4,9.
Πηγή Ενέργειας : Ηλεκτρισμός

Σύστημα ψύξης

Συνολική ισχύς : 100 kW

Τοποθέτηση 22 τοπικών αντλιών θερμότητας διαιρούμενου τύπου τεχνολογίας inverter με βαθμό Απόδοσης ΕΕR ≥ 3,6 για την
κάλυψη των αναγκών ψύξης σε όλους τους χώρους του κτιρίου.
Πηγή Ενέργειας : Ηλεκτρισμός

Συνολική ισχύς : 120 kW

Εγκατάσταση 24 τοπικών συστημάτων μηχανικού αερισμού με
βαθμό ανάκτησης θερμότητας ≥ 90%.
Σύστημα μηχανικού
αερισμού

Η ικανότητα ανανέωσης του αέρα κάθε συστήματος θα είναι ≥
300 m3/h, και η ειδική ισχύς των ανεμιστήρων (προσαγωγής/ απαγωγής) θα είναι ≤ 0,5 kW/m3/s.
Αντικατάσταση υφιστάμενων λαμπτήρων με λαμπτήρες τεχνολογίας LED.

Σύστημα φωτισμού

Η συνολική ισχύς θα ανέρχεται σε περίπου 9,6 kW.
Εγκατάσταση 39 διατάξεων ελέγχου φυσικού φωτισμού.

Σύστημα διαχείρισης
ενέργειας/ Αυτοματισμοί

Διατάξεις ελέγχου παρουσίας για τη λειτουργία του συστήματος
θέρμανσης, αερισμού και φωτισμού.
Συστήματα θέρμανσης και ψύξης με τεχνολογία Inverter.
Εγκατάσταση Φ/Β συστήματος ισχύος 10,2 kW, στο δώμα του κτιρίου.

Συστήματα Α.Π.Ε.

Ο προσανατολισμός των Φ/Β πλαισίων θα είναι προς τον νότο και
η κλίση εγκατάστασης θα ανέρχεται σε 30ο. Η παραγόμενη ενέργεια θα αξιοποιηθεί μέσω ενεργειακού συμψηφισμού για την
κάλυψη των αναγκών του κτιρίου και το πλεόνασμα της θα αξιοποιηθεί μέσω εικονικού ενεργειακού συμψηφισμού.
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4.10.5. Εξοικονόμηση ενέργειας
Στον παρακάτω πίνακα παρουσιάζεται η συνολική εξοικονόμηση πρωτογενούς ενέργειας του
κτιρίου, μετά την υλοποίηση του συνόλου των προτεινόμενων παρεμβάσεων.
Πίνακας 4.99

Εξοικονόμηση πρωτογενούς ενέργειας και μείωση ρύπων

Ετήσια Εξοικονόμηση Ενέργειας

kWh πρωτογενούς Ενέργειας

Ηλεκτρική Ενέργεια

31.615

Πετρέλαιο

23.100

Φυσικό Αέριο

0

Παραγωγή ενέργειας από ΑΠΕ

46.110

Μείωση Ρύπων CO2 [tn/year]

32.1

Στον παρακάτω πίνακα παρουσιάζεται το συνολικό κόστος κάθε προτεινόμενης παρέμβασης
εξοικονόμησης ενέργειας.
Πίνακας 4.100 Συνοπτική παρουσίαση κόστους προτεινόμενων παρεμβάσεων
Προτεινόμενη παρέμβαση

Κόστος προμήθειας
& εγκατάστασης [€]

Αναβάθμιση του υφιστάμενου συστήματος φωτισμού με αντικατάσταση υφιστάμενων λαμπτήρων χαμηλής αποδοτικότητας με λαμπτήρες LED και εγκατάσταση διατάξεων αυτόματου ελέγχου φυσικού φωτισμού.

4.961€

Εγκατάσταση Φ/Β συστήματος ισχύος 9,8 kW.

9.800€

Αντικατάσταση υφιστάμενου συστήματος θέρμανσης – ψύξης με
τοπικές αντλίες θερμότητας διαιρούμενου τύπου τεχνολογίας
inverter.

18.200€

Εγκατάσταση τοπικών συστημάτων μηχανικού εξαερισμού με υψηλού βαθμού απόδοσης ανάκτηση θερμότητας.

21.840€
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4.11. 2ο Γυμνάσιο
4.11.1. Συνοπτική παρουσίαση κτιρίου

Εικόνα 4.11

2ο Γυμνάσιο

Το κτίριο βρίσκεται της οδού Αμμοχώστου 36, εντός του αστικού ιστού. Στον παρακάτω πίνακα παρουσιάζονται συνοπτικά τα στοιχεία του κτιρίου.
Πίνακας 4.101 Συνοπτικά στοιχεία κτιρίου
Εμβαδόν επιφάνειας

2145 m2

Όγκος κτιρίου

6435 m3

Αριθμός ορόφων κτιρίου

2

Έτος κατασκευής κτιρίου

1993

Χρήση κτιρίου
Ιδιοκτησιακό καθεστώς
Αριθμός χρηστών
Περίοδος λειτουργίας
Ωράριο λειτουργίας
Αποκλίσεις από το τυπικό προφίλ λειτουργίας

Σχολείο
Ιδιοκτησία Δήμου Αλίμου
300
Τυπικό σχολικό έτος
8:00-16:00
Δεν υπάρχουν γνωστές αποκλίσεις
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4.11.2. Κατανάλωση ενέργειας
Στον παρακάτω πίνακα παρουσιάζονται τα γενικά στοιχεία της κατανάλωσης ενέργειας του
κτιρίου.
Πίνακας 4.102 Γενικά στοιχεία κατανάλωσης ενέργειας
Πετρέλαιο : 01/2015 – 02/2016
Περίοδος συλλογής δεδομένων κατανάλωσης

Φυσικό αέριο:
Ηλεκτρισμός: 2016

Πληρότητα στοιχείων

Επαρκής πληρότητα

Κατηγορία τιμολογίου ηλεκτρικής ενέργειας

Γ22

Ενεργειακή κατηγορία κτιρίου

Γ

Στους παρακάτω πίνακες παρουσιάζονται οι καταναλώσεις ενέργειας του κτιρίου για την εξεταζόμενη περίοδο αναφοράς, η Ενεργειακή Γραμμή Βάσης για την θέρμανση και ο Ενεργειακός Δείκτης.
Πίνακας 4.103 Καταναλώσεις ενέργειας – Εκλυόμενοι Ρύποι
Κατανάλωση
Πετρελαίου
[Lt]
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ

3000

Κατανάλωση
Ενέργειας
[kWh]

Πρωτογενής
Ενέργεια
[kWh]

Εκλυόμενοι
Ρύποι
[kgCO2]

24.016

69.646

23.752

30.900

33.990

8.158

103.636

31.909

Σύνολο

Πίνακας 4.104 Ενεργειακή Γραμμή Βάσης Θέρμανσης – Ενεργειακός Δείκτης
Τιμή

Μονάδα

Ενεργειακή γραμμή Βάσης ENB

72,6

kWh πρωτογενούς Ενέργειας / ΒΗΘ

Ενεργειακός Δείκτης EnPI

48,3

kWh πρωτογενούς Ενέργειας /m2

4.11.3. Υφιστάμενη κατάσταση
Στον παρακάτω πίνακα παρουσιάζεται η υφιστάμενη κατάσταση του κτιριακού κελύφους.
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Πίνακας 4.105 Υφιστάμενη κατάσταση κτιριακού κελύφους
Δομικό Στοιχείο

U [W/m2K]

Περιγραφή

Κατακόρυφα αδιαφανή δομικά στοιχεία

Το κέλυφος του κτιρίου αποτελείται από φέροντα οργανισμό οπλισμένου σκυροδέματος - τοιχοποιία από
διάτρητους οπτόπλινθους με ανεπαρκή θερμομονωτική προστασία.

1,0

Στέγη - Οροφή

Συμβατικού τύπου δώμα με ανεπαρκή θερμομονωτική
προστασία.

0,95

Σε επαφή με το έδαφος σε καλή κατάσταση.

1,9

Πλαίσιο αλουμινίου χωρίς θερμοδιακοπή, διπλός υαλοπίνακας, χωρίς προστατευτικά εξώφυλλα. Μη πιστοποιημένη αεροστεγανότητα.

4,0

Δάπεδο
Παράθυρα - θύρες

Στον παρακάτω πίνακα παρουσιάζεται η υφιστάμενη κατάσταση των συστημάτων θέρμανσης,
ψύξης, αερισμού και φωτισμού του κτιρίου.
Πίνακας 4.106 Υφιστάμενη κατάσταση ηλεκτρομηχανολογικών συστημάτων
Σύστημα

Περιγραφή

Σύστημα παραγωγής θερμότητας

Συνήθης Λέβητας πετρελαίου ισχύος 350 kW, σε καλή κατάσταση.

Σύστημα διανομής
θερμότητας

Δίκτυο σε εσωτερικούς χώρους, με ανεπαρκή θερμομόνωση και
τερματικές μονάδες σε καλή κατάσταση. Κυκλοφορητής παλαιότερης τεχνολογίας.

Σύστημα ψύξης

Τοπικές κλιματιστικές μονάδες διαιρούμενου τύπου, συνολικής ισχύος 14 kW, με βαθμό απόδοσης ΕΕR =2,2 οι οποίες λειτουργούν
περιστασιακά όποτε υπάρχει ανάγκη. Δεν υπάρχει επαρκής κλιματισμός σε όλους τους χώρους του κτιρίου.

Σύστημα μηχανικού
αερισμού

Δεν υπάρχει σύστημα μηχανικού αερισμού και ο αερισμός του κτιρίου πραγματοποιείται χειροκίνητα, χωρίς ανάκτηση θερμότητας.

Σύστημα φωτισμού

Φωτιστικά σώματα με γραμμικούς λαμπτήρες φθορισμού και λίγα
σώματα με λάμπες πυρακτώσεως. Η εγκατεστημένη ισχύς ανέρχεται
σε περίπου 24 kW. Η αξιοποίηση του φυσικού φωτισμού πραγματοποιείται χειροκίνητα.

Συστήματα διαχείρισης ενέργειας

Δεν υπάρχουν εγκατεστημένοι αυτοματισμοί διαχείρισης ενέργειας.

Συστήματα Α.Π.Ε.

Δεν υπάρχουν εγκατεστημένα.
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4.11.4. Προτάσεις εξοικονόμησης ενέργειας
Στον παρακάτω πίνακα παρουσιάζονται οι προτεινόμενες παρεμβάσεις εξοικονόμησης ενέργειας.
Πίνακας 4.107 Προτεινόμενες παρεμβάσεις εξοικονόμησης ενέργειας
Πεδίο Παρέμβασης
Κτηριακό κέλυφος

Σύστημα θέρμανσης

Περιγραφή
Καμία προτεινόμενη παρέμβαση.
Τοποθέτηση 23 τοπικών αντλιών θερμότητας διαιρούμενου τύπου τεχνολογίας inverter με βαθμό Απόδοσης COP ≥ 4,9.
Πηγή Ενέργειας : Ηλεκτρισμός

Σύστημα ψύξης

Συνολική ισχύς : 109 kW

Τοποθέτηση 23 τοπικών αντλιών θερμότητας διαιρούμενου τύπου τεχνολογίας inverter με βαθμό Απόδοσης ΕΕR ≥ 3,6 για την
κάλυψη των αναγκών ψύξης σε όλους τους χώρους του κτιρίου.
Πηγή Ενέργειας : Ηλεκτρισμός

Συνολική ισχύς : 125 kW

Εγκατάσταση 20 τοπικών συστημάτων μηχανικού αερισμού με
βαθμό ανάκτησης θερμότητας ≥ 90%.
Σύστημα μηχανικού
αερισμού

Η ικανότητα ανανέωσης του αέρα κάθε συστήματος θα είναι ≥
300 m3/h, και η ειδική ισχύς των ανεμιστήρων (προσαγωγής/ απαγωγής) θα είναι ≤ 0,5 kW/m3/s.
Αντικατάσταση υφιστάμενων λαμπτήρων με λαμπτήρες τεχνολογίας LED.

Σύστημα φωτισμού

Η συνολική ισχύς θα ανέρχεται σε περίπου 11,3 kW.
Εγκατάσταση 42 διατάξεων ελέγχου φυσικού φωτισμού.

Σύστημα διαχείρισης
ενέργειας/ Αυτοματισμοί

Διατάξεις ελέγχου παρουσίας για τη λειτουργία του συστήματος
θέρμανσης, αερισμού και φωτισμού.
Συστήματα θέρμανσης και ψύξης με τεχνολογία Inverter.
Εγκατάσταση Φ/Β συστήματος ισχύος 36 kW, στο δώμα του κτιρίου.

Συστήματα Α.Π.Ε.

Ο προσανατολισμός των Φ/Β πλαισίων θα είναι νότια - νοτιοδυτικά και η κλίση εγκατάστασης θα ανέρχεται σε 30ο. Η παραγόμενη
ενέργεια θα αξιοποιηθεί μέσω ενεργειακού συμψηφισμού για
την κάλυψη των αναγκών του κτιρίου και το πλεόνασμα της θα
αξιοποιηθεί μέσω εικονικού ενεργειακού συμψηφισμού.

4.11.5. Εξοικονόμηση ενέργειας
Στον παρακάτω πίνακα παρουσιάζεται η συνολική εξοικονόμηση πρωτογενούς ενέργειας του
κτιρίου, μετά την υλοποίηση του συνόλου των προτεινόμενων παρεμβάσεων.
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Πίνακας 4.108 Εξοικονόμηση πρωτογενούς ενέργειας και μείωση ρύπων
Ετήσια Εξοικονόμηση Ενέργειας

kWh πρωτογενούς Ενέργειας

Ηλεκτρική Ενέργεια

-44.811

Πετρέλαιο

33.990

Φυσικό Αέριο

0

Παραγωγή ενέργειας από ΑΠΕ

172.550

Μείωση Ρύπων CO2 [tn/year]

51.7

Στον παρακάτω πίνακα παρουσιάζεται το συνολικό κόστος κάθε προτεινόμενης παρέμβασης
εξοικονόμησης ενέργειας.
Πίνακας 4.109 Συνοπτική παρουσίαση κόστους προτεινόμενων παρεμβάσεων
Προτεινόμενη παρέμβαση

Κόστος προμήθειας
& εγκατάστασης [€]

Εγκατάσταση Φ/Β συστήματος ισχύος 36 kW.

36.000 €

Αντικατάσταση υφιστάμενου συστήματος θέρμανσης – ψύξης με
τοπικές αντλίες θερμότητας διαιρούμενου τύπου τεχνολογίας
inverter.

19.500 €

Αναβάθμιση του υφιστάμενου συστήματος φωτισμού με αντικατάσταση υφιστάμενων λαμπτήρων χαμηλής αποδοτικότητας με λαμπτήρες LED και εγκατάσταση διατάξεων αυτόματου ελέγχου φυσικού φωτισμού.

5.216 €

Εγκατάσταση τοπικών συστημάτων μηχανικού εξαερισμού με υψηλού βαθμού απόδοσης ανάκτηση θερμότητας.

18.200€
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4.12. 3ο Γυμνάσιο
4.12.1. Συνοπτική παρουσίαση κτιρίου

Εικόνα 4.12

3ο Γυμνάσιο

Το κτίριο βρίσκεται επί των οδών Κουμουνδούρου 19 & Δεληγιάννη, εντός του αστικού ιστού.
Στον παρακάτω πίνακα παρουσιάζονται συνοπτικά τα στοιχεία του κτιρίου.
Πίνακας 4.110 Συνοπτικά στοιχεία κτιρίου
Εμβαδόν επιφάνειας

2087 m2

Όγκος κτιρίου

6261 m3

Αριθμός ορόφων κτιρίου

3

Έτος κατασκευής κτιρίου

1992

Χρήση κτιρίου
Ιδιοκτησιακό καθεστώς
Αριθμός χρηστών
Περίοδος λειτουργίας
Ωράριο λειτουργίας
Αποκλίσεις από το τυπικό προφίλ λειτουργίας

Σχολείο
Ιδιοκτησία Δήμου Αλίμου
300
Τυπικό σχολικό έτος
8:00-16:00
Δεν υπάρχουν γνωστές αποκλίσεις
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4.12.2. Κατανάλωση ενέργειας
Στον παρακάτω πίνακα παρουσιάζονται τα γενικά στοιχεία της κατανάλωσης ενέργειας του
κτιρίου.
Πίνακας 4.111 Γενικά στοιχεία κατανάλωσης ενέργειας
Πετρέλαιο : 01/2015 – 12/2017
Περίοδος συλλογής δεδομένων κατανάλωσης

Φυσικό αέριο:
Ηλεκτρισμός: 2016 - 2017

Πληρότητα στοιχείων

Επαρκής πληρότητα

Κατηγορία τιμολογίου ηλεκτρικής ενέργειας

Γ22

Ενεργειακή κατηγορία κτιρίου

Γ

Στους παρακάτω πίνακες παρουσιάζονται οι καταναλώσεις ενέργειας του κτιρίου για την εξεταζόμενη περίοδο αναφοράς, η Ενεργειακή Γραμμή Βάσης για την θέρμανση και ο Ενεργειακός Δείκτης.
Πίνακας 4.112 Καταναλώσεις ενέργειας – Εκλυόμενοι Ρύποι
Κατανάλωση
Πετρελαίου
[Lt]
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ

2500

Κατανάλωση
Ενέργειας
[kWh]

Πρωτογενής
Ενέργεια
[KWh]

Εκλυόμενοι
Ρύποι
[kgCO2]

19.833

57.516

19.615

25.750

28.325

6.798

85.841

26.413

Σύνολο

Πίνακας 4.113 Ενεργειακή Γραμμή Βάσης Θέρμανσης – Ενεργειακός Δείκτης
Τιμή

Μονάδα

Ενεργειακή γραμμή Βάσης ENB

60,6

kWh πρωτογενούς Ενέργειας / ΒΗΘ

Ενεργειακός Δείκτης EnPI

41,1

kWh πρωτογενούς Ενέργειας /m2

4.12.3. Υφιστάμενη κατάσταση
Στον παρακάτω πίνακα παρουσιάζεται η υφιστάμενη κατάσταση του κτιριακού κελύφους.
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Πίνακας 4.114 Υφιστάμενη κατάσταση κτιριακού κελύφους
Δομικό Στοιχείο

U [W/m2K]

Περιγραφή

Κατακόρυφα αδιαφανή δομικά στοιχεία

Το κέλυφος του κτιρίου αποτελείται από φέροντα οργανισμό οπλισμένου σκυροδέματος - τοιχοποιία από
διάτρητους οπτόπλινθους με ανεπαρκή θερμομονωτική προστασία.

1,1

Στέγη - Οροφή

Συμβατικού τύπου δώμα με ανεπαρκή θερμομονωτική
προστασία σε καλή κατάσταση.

1,15

Σε επαφή με το έδαφος σε καλή κατάσταση.

1,9

Πλαίσιο αλουμινίου χωρίς θερμοδιακοπή, διπλός υαλοπίνακας, χωρίς προστατευτικά εξώφυλλα. Μη πιστοποιημένη αεροστεγανότητα.

4,5

Μεταλλικές θύρες χωρίς θερμοδιακοπή και χωρίς αεροστεγανότητα.

6,0

Δάπεδο
Παράθυρα

Θύρες

Στον παρακάτω πίνακα παρουσιάζεται η υφιστάμενη κατάσταση των συστημάτων θέρμανσης,
ψύξης, αερισμού και φωτισμού του κτιρίου.
Πίνακας 4.115 Υφιστάμενη κατάσταση ηλεκτρομηχανολογικών συστημάτων
Σύστημα

Περιγραφή

Σύστημα παραγωγής θερμότητας

Συνήθης Λέβητας πετρελαίου ισχύος 215 kW, σε καλή κατάσταση.

Σύστημα διανομής
θερμότητας

Δίκτυο σε εσωτερικούς χώρους, με ανεπαρκή θερμομόνωση και
τερματικές μονάδες σε αποδεκτή κατάσταση. Κυκλοφορητής παλαιότερης τεχνολογίας.

Σύστημα ψύξης

Τοπικές κλιματιστικές μονάδες διαιρούμενου τύπου, συνολικής ισχύος 24,6 kW, με βαθμό απόδοσης ΕΕR =2,5 οι οποίες λειτουργούν
περιστασιακά όποτε υπάρχει ανάγκη. Δεν υπάρχει επαρκής κλιματισμός σε όλους τους χώρους του κτιρίου.

Σύστημα μηχανικού
αερισμού

Δεν υπάρχει σύστημα μηχανικού αερισμού και ο αερισμός του κτιρίου πραγματοποιείται χειροκίνητα, χωρίς ανάκτηση θερμότητας.

Σύστημα φωτισμού

Φωτιστικά σώματα με γραμμικούς λαμπτήρες φθορισμού και λίγα
σώματα με λάμπες πυρακτώσεως. Η εγκατεστημένη ισχύς ανέρχεται
σε περίπου 22,7 kW. Η αξιοποίηση του φυσικού φωτισμού πραγματοποιείται χειροκίνητα.

Συστήματα διαχείρισης ενέργειας

Δεν υπάρχουν εγκατεστημένοι αυτοματισμοί διαχείρισης ενέργειας.

Συστήματα Α.Π.Ε.

Δεν υπάρχουν εγκατεστημένα.
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4.12.4. Προτάσεις εξοικονόμησης ενέργειας
Στον παρακάτω πίνακα παρουσιάζονται οι προτεινόμενες παρεμβάσεις εξοικονόμησης ενέργειας.
Πίνακας 4.116 Προτεινόμενες παρεμβάσεις εξοικονόμησης ενέργειας
Πεδίο Παρέμβασης
Κτηριακό κέλυφος

Σύστημα θέρμανσης

Περιγραφή
Καμία προτεινόμενη παρέμβαση.
Τοποθέτηση 21 τοπικών αντλιών θερμότητας διαιρούμενου τύπου τεχνολογίας inverter με βαθμό Απόδοσης COP ≥ 4,9.
Πηγή Ενέργειας : Ηλεκτρισμός

Σύστημα ψύξης

Συνολική ισχύς : 111 kW

Τοποθέτηση 21 τοπικών αντλιών θερμότητας διαιρούμενου τύπου τεχνολογίας inverter με βαθμό Απόδοσης ΕΕR ≥ 3,6 για την
κάλυψη των αναγκών ψύξης σε όλους τους χώρους του κτιρίου.
Πηγή Ενέργειας : Ηλεκτρισμός

Συνολική ισχύς : 128 kW

Εγκατάσταση 21 τοπικών συστημάτων μηχανικού αερισμού με
βαθμό ανάκτησης θερμότητας ≥ 90%.
Σύστημα μηχανικού
αερισμού

Η ικανότητα ανανέωσης του αέρα κάθε συστήματος θα είναι ≥
300 m3/h, και η ειδική ισχύς των ανεμιστήρων (προσαγωγής/ απαγωγής) θα είναι ≤ 0,5 kW/m3/s.
Αντικατάσταση υφιστάμενων λαμπτήρων με λαμπτήρες τεχνολογίας LED.

Σύστημα φωτισμού

Η συνολική ισχύς θα ανέρχεται σε περίπου 10,3 kW.
Εγκατάσταση 26 διατάξεων ελέγχου φυσικού φωτισμού.

Σύστημα διαχείρισης
ενέργειας/ Αυτοματισμοί

Διατάξεις ελέγχου παρουσίας για τη λειτουργία του συστήματος
θέρμανσης, αερισμού και φωτισμού.
Συστήματα θέρμανσης και ψύξης με τεχνολογία Inverter.
Εγκατάσταση Φ/Β συστήματος ισχύος 21,5 kW, στο δώμα του κτιρίου.

Συστήματα Α.Π.Ε.

Ο προσανατολισμός των Φ/Β πλαισίων θα είναι προς τον νότο και
η κλίση εγκατάστασης θα ανέρχεται σε 30ο. Η παραγόμενη ενέργεια θα αξιοποιηθεί μέσω ενεργειακού συμψηφισμού για την
κάλυψη των αναγκών του κτιρίου και το πλεόνασμα της θα αξιοποιηθεί μέσω εικονικού ενεργειακού συμψηφισμού.

4.12.5. Εξοικονόμηση ενέργειας
Στον παρακάτω πίνακα παρουσιάζεται η συνολική εξοικονόμηση πρωτογενούς ενέργειας του
κτιρίου, μετά την υλοποίηση του συνόλου των προτεινόμενων παρεμβάσεων.
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Πίνακας 4.117 Εξοικονόμηση πρωτογενούς ενέργειας και μείωση ρύπων
Ετήσια Εξοικονόμηση Ενέργειας

KWh πρωτογενούς Ενέργειας

Ηλεκτρική Ενέργεια

1.835

Πετρέλαιο

28.325

Φυσικό Αέριο

0

Παραγωγή ενέργειας από ΑΠΕ

106.140

Μείωση Ρύπων CO2 [tn/year]

43.6

Στον παρακάτω πίνακα παρουσιάζεται το συνολικό κόστος κάθε προτεινόμενης παρέμβασης
εξοικονόμησης ενέργειας.
Πίνακας 4.118 Συνοπτική παρουσίαση κόστους προτεινόμενων παρεμβάσεων
Προτεινόμενη παρέμβαση

Κόστος προμήθειας
& εγκατάστασης [€]

Εγκατάσταση Φ/Β συστήματος ισχύος 21,5 kW.

21.500 €

Αναβάθμιση του υφιστάμενου συστήματος φωτισμού με αντικατάσταση υφιστάμενων λαμπτήρων χαμηλής αποδοτικότητας με λαμπτήρες LED και εγκατάσταση διατάξεων αυτόματου ελέγχου φυσικού φωτισμού.

4.366 €

Αντικατάσταση υφιστάμενου συστήματος θέρμανσης – ψύξης με
τοπικές αντλίες θερμότητας διαιρούμενου τύπου τεχνολογίας
inverter.

18.900 €

Εγκατάσταση τοπικών συστημάτων μηχανικού εξαερισμού με υψηλού βαθμού απόδοσης ανάκτηση θερμότητας.

19.110 €
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4.13. 5ο Γυμνάσιο
4.13.1. Συνοπτική παρουσίαση κτιρίου

Εικόνα 4.13

5ο Γυμνάσιο

Το κτίριο βρίσκεται επί των οδών Αμμοχώστου 38 & Υψηλάντου, εντός του αστικού ιστού.
Στον παρακάτω πίνακα παρουσιάζονται συνοπτικά τα στοιχεία του κτιρίου.
Πίνακας 4.119 Συνοπτικά στοιχεία κτιρίου
Εμβαδόν επιφάνειας

2145 m2

Όγκος κτιρίου

6435 m3

Αριθμός ορόφων κτιρίου

2

Έτος κατασκευής κτιρίου

1993

Χρήση κτιρίου
Ιδιοκτησιακό καθεστώς
Αριθμός χρηστών
Περίοδος λειτουργίας
Ωράριο λειτουργίας
Αποκλίσεις από το τυπικό προφίλ λειτουργίας

Σχολείο
Ιδιοκτησία Δήμου Αλίμου
250
Τυπικό σχολικό έτος
8:00-16:00
Δεν υπάρχουν γνωστές αποκλίσεις
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4.13.2. Κατανάλωση ενέργειας
Στον παρακάτω πίνακα παρουσιάζονται τα γενικά στοιχεία της κατανάλωσης ενέργειας του
κτιρίου.
Πίνακας 4.120 Γενικά στοιχεία κατανάλωσης ενέργειας
Πετρέλαιο : 01/2015 – 12/2017
Περίοδος συλλογής δεδομένων κατανάλωσης

Φυσικό αέριο:
Ηλεκτρισμός: 2016 - 2017

Πληρότητα στοιχείων

Επαρκής πληρότητα

Κατηγορία τιμολογίου ηλεκτρικής ενέργειας

Γ22

Ενεργειακή κατηγορία κτιρίου

Γ

Στους παρακάτω πίνακες παρουσιάζονται οι καταναλώσεις ενέργειας του κτιρίου για την εξεταζόμενη περίοδο αναφοράς, η Ενεργειακή Γραμμή Βάσης για την θέρμανση και ο Ενεργειακός Δείκτης.
Πίνακας 4.121 Καταναλώσεις ενέργειας – Εκλυόμενοι Ρύποι
Κατανάλωση
Πετρελαίου
[Lt]
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ

2500

Κατανάλωση
Ενέργειας
[kWh]

Πρωτογενής
Ενέργεια
[KWh]

Εκλυόμενοι
Ρύποι
[kgCO2]

24.500

71.050

24.231

25.750

28.325

6.798

99.375

31.029

Σύνολο

Πίνακας 4.122 Ενεργειακή Γραμμή Βάσης Θέρμανσης – Ενεργειακός Δείκτης
Τιμή

Μονάδα

Ενεργειακή γραμμή Βάσης ENB

60,6

kWh πρωτογενούς Ενέργειας / ΒΗΘ

Ενεργειακός Δείκτης EnPI

46,3

kWh πρωτογενούς Ενέργειας /m2

4.13.3. Υφιστάμενη κατάσταση
Στον παρακάτω πίνακα παρουσιάζεται η υφιστάμενη κατάσταση του κτιριακού κελύφους.
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Πίνακας 4.123 Υφιστάμενη κατάσταση κτιριακού κελύφους
Δομικό Στοιχείο

U [W/m2K]

Περιγραφή

Κατακόρυφα αδιαφανή δομικά στοιχεία

Το κέλυφος του κτιρίου αποτελείται από φέροντα οργανισμό οπλισμένου σκυροδέματος - τοιχοποιία από
διάτρητους οπτόπλινθους με ανεπαρκή θερμομονωτική προστασία.

1,0

Στέγη - Οροφή

Συμβατικού τύπου δώμα με ανεπαρκή θερμομονωτική
προστασία σε καλή κατάσταση.

0,95

Σε επαφή με το έδαφος σε καλή κατάσταση.

1,9

Πλαίσιο αλουμινίου χωρίς θερμοδιακοπή, διπλός υαλοπίνακας, χωρίς προστατευτικά εξώφυλλα. Μη πιστοποιημένη αεροστεγανότητα.

4,5

Μεταλλικές θύρες χωρίς θερμοδιακοπή και χωρίς αεροστεγανότητα.

6,0

Δάπεδο
Παράθυρα

Θύρες

Στον παρακάτω πίνακα παρουσιάζεται η υφιστάμενη κατάσταση των συστημάτων θέρμανσης,
ψύξης, αερισμού και φωτισμού του κτιρίου.
Πίνακας 4.124 Υφιστάμενη κατάσταση ηλεκτρομηχανολογικών συστημάτων
Σύστημα

Περιγραφή

Σύστημα παραγωγής θερμότητας

Συνήθης Λέβητας πετρελαίου ισχύος 250 kW, σε αποδεκτή κατάσταση.

Σύστημα διανομής
θερμότητας

Δίκτυο σε εσωτερικούς χώρους, με ανεπαρκή θερμομόνωση και
τερματικές μονάδες σε αποδεκτή κατάσταση. Κυκλοφορητής παλαιότερης τεχνολογίας.

Σύστημα ψύξης

Τοπικές κλιματιστικές μονάδες διαιρούμενου τύπου, συνολικής ισχύος 28 kW, με βαθμό απόδοσης ΕΕR =2,2 οι οποίες λειτουργούν
περιστασιακά όποτε υπάρχει ανάγκη. Δεν υπάρχει επαρκής κλιματισμός σε όλους τους χώρους του κτιρίου. Λόγω κατασκευής και
προσανατολισμού, το κτίριο έχει αυξημένες ανάγκες ψύξης κατά
τους εαρινούς μήνες.

Σύστημα μηχανικού
αερισμού

Δεν υπάρχει σύστημα μηχανικού αερισμού και ο αερισμός του κτιρίου πραγματοποιείται χειροκίνητα, χωρίς ανάκτηση θερμότητας.

Σύστημα φωτισμού

Η πλειονότητα των Φωτιστικών σωμάτων διαθέτουν γραμμικούς
λαμπτήρες φθορισμού ενώ υπάρχουν λίγα σώματα με κοινούς λαμπτήρες συνήθως σε εξωτερικούς χώρους.. Η εγκατεστημένη ισχύς
ανέρχεται σε περίπου 24,2 kW. Η αξιοποίηση του φυσικού φωτισμού πραγματοποιείται χειροκίνητα.
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Συστήματα διαχείρισης ενέργειας

Δεν υπάρχουν εγκατεστημένοι αυτοματισμοί διαχείρισης ενέργειας.

Συστήματα Α.Π.Ε.

Δεν υπάρχουν εγκατεστημένα.

4.13.4. Προτάσεις εξοικονόμησης ενέργειας
Στον παρακάτω πίνακα παρουσιάζονται οι προτεινόμενες παρεμβάσεις εξοικονόμησης ενέργειας.
Πίνακας 4.125 Προτεινόμενες παρεμβάσεις εξοικονόμησης ενέργειας
Πεδίο Παρέμβασης
Κτηριακό κέλυφος

Σύστημα θέρμανσης

Περιγραφή
Καμία προτεινόμενη παρέμβαση.
Τοποθέτηση 21 τοπικών αντλιών θερμότητας διαιρούμενου τύπου τεχνολογίας inverter με βαθμό Απόδοσης COP ≥ 4,9.
Πηγή Ενέργειας : Ηλεκτρισμός

Σύστημα ψύξης

Συνολική ισχύς : 100 kW

Τοποθέτηση 21 τοπικών αντλιών θερμότητας διαιρούμενου τύπου τεχνολογίας inverter με βαθμό Απόδοσης ΕΕR ≥ 3,6 για την
κάλυψη των αναγκών ψύξης σε όλους τους χώρους του κτιρίου.
Πηγή Ενέργειας : Ηλεκτρισμός

Συνολική ισχύς : 120 kW

Εγκατάσταση 18 τοπικών συστημάτων μηχανικού αερισμού με
βαθμό ανάκτησης θερμότητας ≥ 90%.
Σύστημα μηχανικού
αερισμού

Η ικανότητα ανανέωσης του αέρα κάθε συστήματος θα είναι ≥
300 m3/h, και η ειδική ισχύς των ανεμιστήρων (προσαγωγής/ απαγωγής) θα είναι ≤ 0,5 kW/m3/s.
Αντικατάσταση υφιστάμενων λαμπτήρων με λαμπτήρες τεχνολογίας LED.

Σύστημα φωτισμού

Η συνολική ισχύς θα ανέρχεται σε περίπου 11 kW.
Εγκατάσταση 39 διατάξεων ελέγχου φυσικού φωτισμού.

Σύστημα διαχείρισης
ενέργειας/ Αυτοματισμοί

Διατάξεις ελέγχου παρουσίας για τη λειτουργία του συστήματος
θέρμανσης, αερισμού και φωτισμού.
Συστήματα θέρμανσης και ψύξης με τεχνολογία Inverter.
Εγκατάσταση Φ/Β συστήματος ισχύος 36 kW, στο δώμα του κτιρίου.

Συστήματα Α.Π.Ε.

Ο προσανατολισμός των Φ/Β πλαισίων θα είναι νότια - νοτιοδυτικά και η κλίση εγκατάστασης θα ανέρχεται σε 30ο. Η παραγόμενη
ενέργεια θα αξιοποιηθεί μέσω ενεργειακού συμψηφισμού για
την κάλυψη των αναγκών του κτιρίου και το πλεόνασμα της θα
αξιοποιηθεί μέσω εικονικού ενεργειακού συμψηφισμού.
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4.13.5. Εξοικονόμηση ενέργειας
Στον παρακάτω πίνακα παρουσιάζεται η συνολική εξοικονόμηση πρωτογενούς ενέργειας του
κτιρίου, μετά την υλοποίηση του συνόλου των προτεινόμενων παρεμβάσεων.
Πίνακας 4.126 Εξοικονόμηση πρωτογενούς ενέργειας και μείωση ρύπων
Ετήσια Εξοικονόμηση Ενέργειας

KWh πρωτογενούς Ενέργειας

Ηλεκτρική Ενέργεια

-27.856

Πετρέλαιο

28.325

Φυσικό Αέριο

0

Παραγωγή ενέργειας από ΑΠΕ

172.550

Μείωση Ρύπων CO2 [tn/year]

56.1

Στον παρακάτω πίνακα παρουσιάζεται το συνολικό κόστος κάθε προτεινόμενης παρέμβασης
εξοικονόμησης ενέργειας.
Πίνακας 4.127 Συνοπτική παρουσίαση κόστους προτεινόμενων παρεμβάσεων
Προτεινόμενη παρέμβαση

Κόστος προμήθειας
& εγκατάστασης [€]

Εγκατάσταση Φ/Β συστήματος ισχύος 36 kW.

36.000 €

Αναβάθμιση του υφιστάμενου συστήματος φωτισμού με αντικατάσταση υφιστάμενων λαμπτήρων χαμηλής αποδοτικότητας με λαμπτήρες LED και εγκατάσταση διατάξεων αυτόματου ελέγχου φυσικού φωτισμού.

5.504 €

Αντικατάσταση υφιστάμενου συστήματος θέρμανσης – ψύξης με
τοπικές αντλίες θερμότητας διαιρούμενου τύπου τεχνολογίας
inverter.

17.700 €

Εγκατάσταση τοπικών συστημάτων μηχανικού εξαερισμού με υψηλού βαθμού απόδοσης ανάκτηση θερμότητας.

16.380 €
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4.14. 1ο Λύκειο
4.14.1. Συνοπτική παρουσίαση κτιρίου

Εικόνα 4.14

1ο Λύκειο

Το κτίριο βρίσκεται επί των οδών Υψηλάντου 33 & Θησείου, εντός του αστικού ιστού. Στον
παρακάτω πίνακα παρουσιάζονται συνοπτικά τα στοιχεία του κτιρίου.
Πίνακας 4.128 Συνοπτικά στοιχεία κτιρίου
Εμβαδόν επιφάνειας

2091 m2

Όγκος κτιρίου

6273 m3

Αριθμός ορόφων κτιρίου

4

Έτος κατασκευής κτιρίου

1970

Χρήση κτιρίου
Ιδιοκτησιακό καθεστώς
Αριθμός χρηστών
Περίοδος λειτουργίας
Ωράριο λειτουργίας
Αποκλίσεις από το τυπικό προφίλ λειτουργίας

Σχολείο
Ιδιοκτησία Δήμου Αλίμου
400
Τυπικό σχολικό έτος
8:00-14:00
Δεν υπάρχουν γνωστές αποκλίσεις
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4.14.2. Κατανάλωση ενέργειας
Στον παρακάτω πίνακα παρουσιάζονται τα γενικά στοιχεία της κατανάλωσης ενέργειας του
κτιρίου.
Πίνακας 4.129 Γενικά στοιχεία κατανάλωσης ενέργειας
Πετρέλαιο: 01/2015 – 02/2017
Περίοδος συλλογής δεδομένων κατανάλωσης

Φυσικό αέριο:
Ηλεκτρισμός: 2016 - 2017

Πληρότητα στοιχείων

Επαρκής πληρότητα

Κατηγορία τιμολογίου ηλεκτρικής ενέργειας

Γ22

Ενεργειακή κατηγορία κτιρίου

Ε

Στους παρακάτω πίνακες παρουσιάζονται οι καταναλώσεις ενέργειας του κτιρίου για την εξεταζόμενη περίοδο αναφοράς, η Ενεργειακή Γραμμή Βάσης για την θέρμανση και ο Ενεργειακός Δείκτης.
Πίνακας 4.130 Καταναλώσεις ενέργειας – Εκλυόμενοι Ρύποι
Κατανάλωση
Πετρελαίου
[Lt]
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ

7000

Κατανάλωση
Ενέργειας
[kWh]

Πρωτογενής
Ενέργεια
[KWh]

Εκλυόμενοι
Ρύποι
[kgCO2]

30.943

89.735

30.603

72.100

79.310

19.034

169.045

49.637

Σύνολο

Πίνακας 4.131 Ενεργειακή Γραμμή Βάσης Θέρμανσης – Ενεργειακός Δείκτης
Τιμή

Μονάδα

Ενεργειακή γραμμή Βάσης ENB

169,8

kWh πρωτογενούς Ενέργειας / ΒΗΘ

Ενεργειακός Δείκτης EnPI

80,8

kWh πρωτογενούς Ενέργειας /m2

4.14.3. Υφιστάμενη κατάσταση
Στον παρακάτω πίνακα παρουσιάζεται η υφιστάμενη κατάσταση του κτιριακού κελύφους.
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Πίνακας 4.132 Υφιστάμενη κατάσταση κτιριακού κελύφους
Δομικό Στοιχείο

U [W/m2K]

Περιγραφή

Κατακόρυφα αδιαφανή δομικά στοιχεία

Το κέλυφος του κτιρίου αποτελείται από φέροντα οργανισμό οπλισμένου σκυροδέματος - τοιχοποιία από
διάτρητους οπτόπλινθους χωρίς θερμομονωτική προστασία.

2,4

Στέγη - Οροφή

Συμβατικού τύπου δώμα χωρίς θερμομονωτική προστασία.

3,05

Δάπεδο

Σε επαφή με το έδαφος χωρίς θερμομονωτική προστασία σε καλή κατάσταση.

3,1

Παράθυρα

Πλαίσιο αλουμινίου χωρίς θερμοδιακοπή, μονός υαλοπίνακας, χωρίς προστατευτικά εξώφυλλα. Λόγω παλαιότητας δεν διαθέτουν επαρκή αεροστεγανότητα.

6,0

Μεταλλικές θύρες χωρίς θερμοδιακοπή και χωρίς αεροστεγανότητα.

6,0

Θύρες

Στον παρακάτω πίνακα παρουσιάζεται η υφιστάμενη κατάσταση των συστημάτων θέρμανσης,
ψύξης, αερισμού και φωτισμού του κτιρίου.
Πίνακας 4.133 Υφιστάμενη κατάσταση ηλεκτρομηχανολογικών συστημάτων
Σύστημα

Περιγραφή

Σύστημα παραγωγής θερμότητας

Συνήθης Λέβητας πετρελαίου ισχύος 220 kW, σε αποδεκτή κατάσταση.

Σύστημα διανομής
θερμότητας

Δίκτυο κυρίως σε εσωτερικούς χώρους, με ανεπαρκή θερμομόνωση
και τερματικές μονάδες σε καλή κατάσταση. Κυκλοφορητής παλαιότερης τεχνολογίας.

Σύστημα ψύξης

Δεν υπάρχει σύστημα ψύξης.

Σύστημα μηχανικού
αερισμού

Δεν υπάρχει σύστημα μηχανικού αερισμού και ο αερισμός του κτιρίου πραγματοποιείται χειροκίνητα, χωρίς ανάκτηση θερμότητας.

Σύστημα φωτισμού

Η πλειονότητα των Φωτιστικών σωμάτων διαθέτουν γραμμικούς
λαμπτήρες φθορισμού ενώ υπάρχουν λίγα σώματα με κοινούς λαμπτήρες συνήθως σε εξωτερικούς χώρους.. Η εγκατεστημένη ισχύς
ανέρχεται σε περίπου 30,7 kW. Η αξιοποίηση του φυσικού φωτισμού πραγματοποιείται χειροκίνητα.

Συστήματα διαχείρισης ενέργειας

Δεν υπάρχουν εγκατεστημένοι αυτοματισμοί διαχείρισης ενέργειας.

Συστήματα Α.Π.Ε.

Δεν υπάρχουν εγκατεστημένα.
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4.14.4. Προτάσεις εξοικονόμησης ενέργειας
Στον παρακάτω πίνακα παρουσιάζονται οι προτεινόμενες παρεμβάσεις εξοικονόμησης ενέργειας.
Πίνακας 4.134 Προτεινόμενες παρεμβάσεις εξοικονόμησης ενέργειας
Πεδίο Παρέμβασης

Περιγραφή
Τοποθέτηση θερμομόνωσης δώμα του κτιρίου με θερμική αντίσταση R≥ 1.9 m2K/W, ώστε ο νέος συντελεστής θερμοπερατότητας να ανέρχεται σε U = 0,45 W/m2K.

Κτηριακό κέλυφος

Σύστημα θέρμανσης

Προσθήκη νέων κουφωμάτων με Uw ≤3,0 W/m2K, παράλληλα με
τα υφιστάμενα ώστε να δημιουργηθεί ένα διπλό κούφωμα με
συνολικό Uw ≤2,0 W/m2K.
Τοποθέτηση 34 τοπικών αντλιών θερμότητας διαιρούμενου τύπου τεχνολογίας inverter με βαθμό Απόδοσης COP ≥ 4,9.
Πηγή Ενέργειας : Ηλεκτρισμός

Σύστημα ψύξης

Συνολική ισχύς : 173 kW

Τοποθέτηση 34 τοπικών αντλιών θερμότητας διαιρούμενου τύπου τεχνολογίας inverter με βαθμό Απόδοσης ΕΕR ≥ 3,6 για την
κάλυψη των αναγκών ψύξης σε όλους τους χώρους του κτιρίου.
Πηγή Ενέργειας : Ηλεκτρισμός

Συνολική ισχύς : 199 kW

Εγκατάσταση 34 τοπικών συστημάτων μηχανικού αερισμού με
βαθμό ανάκτησης θερμότητας ≥ 90%.
Σύστημα μηχανικού
αερισμού

Η ικανότητα ανανέωσης του αέρα κάθε συστήματος θα είναι ≥
300 m3/h, και η ειδική ισχύς των ανεμιστήρων (προσαγωγής/ απαγωγής) θα είναι ≤ 0,5 kW/m3/s.
Αντικατάσταση υφιστάμενων λαμπτήρων με λαμπτήρες τεχνολογίας LED.

Σύστημα φωτισμού

Η συνολική ισχύς θα ανέρχεται σε περίπου 14,7 kW.
Εγκατάσταση 61 διατάξεων ελέγχου φυσικού φωτισμού.

Σύστημα διαχείρισης
ενέργειας/ Αυτοματισμοί

Διατάξεις ελέγχου παρουσίας για τη λειτουργία του συστήματος
θέρμανσης, αερισμού και φωτισμού.
Συστήματα θέρμανσης και ψύξης με τεχνολογία Inverter.
Εγκατάσταση Φ/Β συστήματος ισχύος 36,9 kW, στο δώμα του κτιρίου.

Συστήματα Α.Π.Ε.

Ο προσανατολισμός των Φ/Β πλαισίων θα είναι νότιος - νοτιοδυτικός και η κλίση εγκατάστασης θα ανέρχεται σε 30ο. Η παραγόμενη ενέργεια θα αξιοποιηθεί μέσω ενεργειακού συμψηφισμού
για την κάλυψη των αναγκών του κτιρίου και το πλεόνασμα της
θα αξιοποιηθεί μέσω εικονικού ενεργειακού συμψηφισμού.
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4.14.5. Εξοικονόμηση ενέργειας
Στον παρακάτω πίνακα παρουσιάζεται η συνολική εξοικονόμηση πρωτογενούς ενέργειας του
κτιρίου, μετά την υλοποίηση του συνόλου των προτεινόμενων παρεμβάσεων.
Πίνακας 4.135 Εξοικονόμηση πρωτογενούς ενέργειας και μείωση ρύπων
Ετήσια Εξοικονόμηση Ενέργειας

KWh πρωτογενούς Ενέργειας

Ηλεκτρική Ενέργεια

-53.980

Πετρέλαιο

79.310

Φυσικό Αέριο

0

Παραγωγή ενέργειας από ΑΠΕ

171.390

Μείωση Ρύπων CO2 [tn/year]

59.1

Στον παρακάτω πίνακα παρουσιάζεται η εξοικονόμηση πρωτογενούς ενέργειας από τις παρεμβάσεις στο κτιριακό κέλυφος.
Πίνακας 4.136 Εξοικονόμηση πρωτογενούς ενέργειας από παρεμβάσεις στο κτιριακό κέλυφος
Παρέμβαση

Εξοικονόμηση ενέργειας [kWh]

Θερμομόνωση δώματος

8.452,2

Αντικατάσταση κουφωμάτων

15.721,2

Στον παρακάτω πίνακα παρουσιάζεται το συνολικό κόστος κάθε προτεινόμενης παρέμβασης
εξοικονόμησης ενέργειας.
Πίνακας 4.137 Συνοπτική παρουσίαση κόστους προτεινόμενων παρεμβάσεων
Προτεινόμενη παρέμβαση

Κόστος προμήθειας
& εγκατάστασης [€]

Εγκατάσταση Φ/Β συστήματος ισχύος 36,9 kW.

36.900 €

Αναβάθμιση του υφιστάμενου συστήματος φωτισμού με αντικατάσταση υφιστάμενων λαμπτήρων χαμηλής αποδοτικότητας με λαμπτήρες LED και εγκατάσταση διατάξεων αυτόματου ελέγχου φυσικού φωτισμού.

9.410 €

Αντικατάσταση υφιστάμενου συστήματος θέρμανσης – ψύξης με
τοπικές αντλίες θερμότητας διαιρούμενου τύπου τεχνολογίας
inverter.

29.400 €
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Εγκατάσταση τοπικών συστημάτων μηχανικού εξαερισμού με υψηλού βαθμού απόδοσης ανάκτηση θερμότητας.

30.940 €

Τοποθέτηση θερμομόνωσης στο δώμα και αντικατάσταση των υφιστάμενων κουφωμάτων σύμφωνα με τις ελάχιστες απαιτήσεις του
ΚΕνΑΚ.

151.887 €
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4.15. 2ο Λύκειο – 4ο Γυμνάσιο
4.15.1. Συνοπτική παρουσίαση κτιρίου

Εικόνα 4.15

2ο Λύκειο – 4ο Γυμνάσιο

Το κτίριο βρίσκεται επί της οδού Ελ. Βενιζέλου 4, εντός του αστικού ιστού. Στον παρακάτω
πίνακα παρουσιάζονται συνοπτικά τα στοιχεία του κτιρίου.
Πίνακας 4.138 Συνοπτικά στοιχεία κτιρίου
Εμβαδόν επιφάνειας
Όγκος κτιρίου

5205 m2
15. 615 m3

Αριθμός ορόφων κτιρίου

4

Έτος κατασκευής κτιρίου

1976

Χρήση κτιρίου
Ιδιοκτησιακό καθεστώς
Αριθμός χρηστών
Περίοδος λειτουργίας
Ωράριο λειτουργίας
Αποκλίσεις από το τυπικό προφίλ λειτουργίας

Σχολείο
Ιδιοκτησία Δήμου Αλίμου
400
Τυπικό σχολικό έτος
8:00-14:00
Δεν υπάρχουν γνωστές αποκλίσεις
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4.15.2. Κατανάλωση ενέργειας
Στον παρακάτω πίνακα παρουσιάζονται τα γενικά στοιχεία της κατανάλωσης ενέργειας του
κτιρίου.
Πίνακας 4.139 Γενικά στοιχεία κατανάλωσης ενέργειας
Πετρέλαιο : 01/2015 – 05/2018
Περίοδος συλλογής δεδομένων κατανάλωσης

Φυσικό αέριο:
Ηλεκτρισμός: 2016 - 2017

Πληρότητα στοιχείων

Επαρκής πληρότητα

Κατηγορία τιμολογίου ηλεκτρικής ενέργειας

Γ22

Ενεργειακή κατηγορία κτιρίου

Δ

Στους παρακάτω πίνακες παρουσιάζονται οι καταναλώσεις ενέργειας του κτιρίου για την εξεταζόμενη περίοδο αναφοράς, η Ενεργειακή Γραμμή Βάσης για την θέρμανση και ο Ενεργειακός Δείκτης.
Πίνακας 4.140 Καταναλώσεις ενέργειας – Εκλυόμενοι Ρύποι
Κατανάλωση
Πετρελαίου
[Lt]
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ

7350

Κατανάλωση
Ενέργειας
[kWh]

Πρωτογενής
Ενέργεια
[KWh]

Εκλυόμενοι
Ρύποι
[kgCO2]

46.000

133.400

45.494

75.705

83.276

19.986

216.676

65.480

Σύνολο

Πίνακας 4.141 Ενεργειακή Γραμμή Βάσης Θέρμανσης – Ενεργειακός Δείκτης
Τιμή

Μονάδα

Ενεργειακή γραμμή Βάσης ENB

178,2

kWh πρωτογενούς Ενέργειας / ΒΗΘ

Ενεργειακός Δείκτης EnPI

41,6

kWh πρωτογενούς Ενέργειας /m2

4.15.3. Υφιστάμενη κατάσταση
Στον παρακάτω πίνακα παρουσιάζεται η υφιστάμενη κατάσταση του κτιριακού κελύφους.
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Πίνακας 4.142 Υφιστάμενη κατάσταση κτιριακού κελύφους
Δομικό Στοιχείο

U [W/m2K]

Περιγραφή

Κατακόρυφα αδιαφανή δομικά στοιχεία

Το κέλυφος του κτιρίου αποτελείται από φέροντα οργανισμό οπλισμένου σκυροδέματος - τοιχοποιία από
διάτρητους οπτόπλινθους χωρίς θερμομονωτική προστασία.

2,4

Στέγη - Οροφή

Συμβατικού τύπου δώμα χωρίς θερμομονωτική προστασία.

3,05

Σε επαφή με το έδαφος σε καλή κατάσταση.

3,1

Παράθυρα

Πλαίσιο αλουμινίου χωρίς θερμοδιακοπή, μονός υαλοπίνακας, χωρίς προστατευτικά εξώφυλλα. Λόγω παλαιότητας δεν διαθέτουν επαρκή αεροστεγανότητα.

6,1

Θύρες

Μεταλλικές θύρες χωρίς θερμοδιακοπή και χωρίς αεροστεγανότητα.

6,0

Δάπεδο

Στον παρακάτω πίνακα παρουσιάζεται η υφιστάμενη κατάσταση των συστημάτων θέρμανσης,
ψύξης, αερισμού και φωτισμού του κτιρίου.
Πίνακας 4.143 Υφιστάμενη κατάσταση ηλεκτρομηχανολογικών συστημάτων
Σύστημα

Περιγραφή

Σύστημα παραγωγής θερμότητας

Το σύστημα διαθέτει 3 συνήθεις Λέβητες πετρελαίου συνολικής
ισχύος 1046 kW, σε καλή κατάσταση.

Σύστημα διανομής
θερμότητας

Δίκτυο σε εσωτερικούς χώρους, με ανεπαρκή θερμομόνωση. Το δίκτυο παρουσιάζει προβλήματα υδραυλικής ισορροπίας με ορισμένες τερματικές μονάδες να μην λειτουργούν ορθά. Κυκλοφορητής
παλαιότερης τεχνολογίας, υψηλής ενεργειακής κατανάλωσης.

Σύστημα ψύξης

Τοπικές κλιματιστικές μονάδες διαιρούμενου τύπου, συνολικής ισχύος 77kW, με βαθμό απόδοσης ΕΕR =2,2 οι οποίες λειτουργούν
περιστασιακά όποτε υπάρχει ανάγκη. Δεν υπάρχει επαρκής κλιματισμός σε όλους τους χώρους του κτιρίου.

Σύστημα μηχανικού
αερισμού

Δεν υπάρχει σύστημα μηχανικού αερισμού και ο αερισμός του κτιρίου πραγματοποιείται χειροκίνητα, χωρίς ανάκτηση θερμότητας.

Σύστημα φωτισμού

Η πλειονότητα των Φωτιστικών σωμάτων διαθέτουν γραμμικούς
λαμπτήρες φθορισμού ενώ υπάρχουν λίγα σώματα με κοινούς λαμπτήρες συνήθως σε εξωτερικούς χώρους.. Η εγκατεστημένη ισχύς
ανέρχεται σε περίπου 45 kW. Η αξιοποίηση του φυσικού φωτισμού
πραγματοποιείται χειροκίνητα.

Συστήματα διαχείρισης ενέργειας

Δεν υπάρχουν εγκατεστημένοι αυτοματισμοί διαχείρισης ενέργειας.
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Συστήματα Α.Π.Ε.

Δεν υπάρχουν εγκατεστημένα

4.15.4. Προτάσεις εξοικονόμησης ενέργειας
Στον παρακάτω πίνακα παρουσιάζονται οι προτεινόμενες παρεμβάσεις εξοικονόμησης ενέργειας.
Πίνακας 4.144 Προτεινόμενες παρεμβάσεις εξοικονόμησης ενέργειας
Πεδίο Παρέμβασης

Περιγραφή
Τοποθέτηση θερμομόνωσης δώμα του κτιρίου με θερμική αντίσταση R≥ 1.9 m2K/W, ώστε ο νέος συντελεστής θερμοπερατότητας να ανέρχεται σε U = 0,45 W/m2K.

Κτηριακό κέλυφος

Σύστημα θέρμανσης

Προσθήκη νέων κουφωμάτων με Uw ≤3,0 W/m2K, παράλληλα με
τα υφιστάμενα ώστε να δημιουργηθεί ένα διπλό κούφωμα με
συνολικό Uw ≤2,0 W/m2K.
Τοποθέτηση 49 τοπικών αντλιών θερμότητας διαιρούμενου τύπου τεχνολογίας inverter με βαθμό Απόδοσης COP ≥ 4,9.
Πηγή Ενέργειας : Ηλεκτρισμός

Σύστημα ψύξης

Συνολική ισχύς : 244 kW

Τοποθέτηση 49 τοπικών αντλιών θερμότητας διαιρούμενου τύπου τεχνολογίας inverter με βαθμό Απόδοσης ΕΕR ≥ 3,6 για την
κάλυψη των αναγκών ψύξης σε όλους τους χώρους του κτιρίου.
Πηγή Ενέργειας : Ηλεκτρισμός

Συνολική ισχύς : 280 kW

Εγκατάσταση 44 τοπικών συστημάτων μηχανικού αερισμού με
βαθμό ανάκτησης θερμότητας ≥ 90%.
Σύστημα μηχανικού
αερισμού

Η ικανότητα ανανέωσης του αέρα κάθε συστήματος θα είναι ≥
300 m3/h, και η ειδική ισχύς των ανεμιστήρων (προσαγωγής/ απαγωγής) θα είναι ≤ 0,5 kW/m3/s.
Αντικατάσταση υφιστάμενων λαμπτήρων με λαμπτήρες τεχνολογίας LED.

Σύστημα φωτισμού

Η συνολική ισχύς θα ανέρχεται σε περίπου 19 kW.
Εγκατάσταση 94 διατάξεων ελέγχου φυσικού φωτισμού.

Σύστημα διαχείρισης
ενέργειας/ Αυτοματισμοί

Διατάξεις ελέγχου παρουσίας για τη λειτουργία του συστήματος
θέρμανσης, αερισμού και φωτισμού.
Συστήματα θέρμανσης και ψύξης με τεχνολογία Inverter.
Εγκατάσταση Φ/Β συστήματος ισχύος 57,4kW, στο δώμα του κτιρίου.

Συστήματα Α.Π.Ε.

Ο προσανατολισμός των Φ/Β πλαισίων θα είναι προς τον νότο και
η κλίση εγκατάστασης θα ανέρχεται σε 30ο. Η παραγόμενη ενέργεια θα αξιοποιηθεί μέσω ενεργειακού συμψηφισμού για την
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κάλυψη των αναγκών του κτιρίου και το πλεόνασμα της θα αξιοποιηθεί μέσω εικονικού ενεργειακού συμψηφισμού.

4.15.5. Εξοικονόμηση ενέργειας
Στον παρακάτω πίνακα παρουσιάζεται η συνολική εξοικονόμηση πρωτογενούς ενέργειας του
κτιρίου, μετά την υλοποίηση του συνόλου των προτεινόμενων παρεμβάσεων.
Πίνακας 4.145 Εξοικονόμηση πρωτογενούς ενέργειας και μείωση ρύπων
Ετήσια Εξοικονόμηση Ενέργειας

KWh πρωτογενούς Ενέργειας

Ηλεκτρική Ενέργεια

5.095

Πετρέλαιο

83.276

Φυσικό Αέριο

0

Παραγωγή ενέργειας από ΑΠΕ

284.490

Μείωση Ρύπων CO2 [tn/year]

119.3

Στον παρακάτω πίνακα παρουσιάζεται η εξοικονόμηση πρωτογενούς ενέργειας από τις παρεμβάσεις στο κτιριακό κέλυφος.
Πίνακας 4.146 Εξοικονόμηση πρωτογενούς ενέργειας από παρεμβάσεις στο κτιριακό κέλυφος
Παρέμβαση

Εξοικονόμηση ενέργειας [kWh]

Θερμομόνωση δώματος

13.000,5

Αντικατάσταση κουφωμάτων

17.984,1

Στον παρακάτω πίνακα παρουσιάζεται το συνολικό κόστος κάθε προτεινόμενης παρέμβασης
εξοικονόμησης ενέργειας.
Πίνακας 4.147 Συνοπτική παρουσίαση κόστους προτεινόμενων παρεμβάσεων
Προτεινόμενη παρέμβαση

Κόστος προμήθειας
& εγκατάστασης [€]

Εγκατάσταση Φ/Β συστήματος ισχύος 57,4 kW.

57.400€

Αντικατάσταση υφιστάμενου συστήματος θέρμανσης – ψύξης με
τοπικές αντλίες θερμότητας διαιρούμενου τύπου τεχνολογίας
inverter.

41.750€

Αναβάθμιση του υφιστάμενου συστήματος φωτισμού με αντικατά-

12.498€
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σταση υφιστάμενων λαμπτήρων χαμηλής αποδοτικότητας με λαμπτήρες LED και εγκατάσταση διατάξεων αυτόματου ελέγχου φυσικού φωτισμού.
Εγκατάσταση τοπικών συστημάτων μηχανικού εξαερισμού με υψηλού βαθμού απόδοσης ανάκτηση θερμότητας.

40.040€

Τοποθέτηση θερμομόνωσης στο δώμα και αντικατάσταση των υφιστάμενων κουφωμάτων σύμφωνα με τις ελάχιστες απαιτήσεις του
ΚΕνΑΚ.

192.402€
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4.16. 4ο Λύκειο
4.16.1. Συνοπτική παρουσίαση κτιρίου

Εικόνα 4.16

4ο Λύκειο

Το κτίριο βρίσκεται επί των οδών Υψηλάντου& Παρθενώνος, εντός του αστικού ιστού. Στον
παρακάτω πίνακα παρουσιάζονται συνοπτικά τα στοιχεία του κτιρίου.
Πίνακας 4.148 Συνοπτικά στοιχεία κτιρίου
Εμβαδόν επιφάνειας

2800 m2

Όγκος κτιρίου

8400 m3

Αριθμός ορόφων κτιρίου

3

Έτος κατασκευής κτιρίου

1998

Χρήση κτιρίου
Ιδιοκτησιακό καθεστώς
Αριθμός χρηστών
Περίοδος λειτουργίας
Ωράριο λειτουργίας
Αποκλίσεις από το τυπικό προφίλ λειτουργίας

Σχολείο
Ιδιοκτησία Δήμου Αλίμου
365
Τυπικό σχολικό έτος
8:00-14:00
Δεν υπάρχουν γνωστές αποκλίσεις
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4.16.2. Κατανάλωση ενέργειας
Στον παρακάτω πίνακα παρουσιάζονται τα γενικά στοιχεία της κατανάλωσης ενέργειας του
κτιρίου.
Πίνακας 4.149 Γενικά στοιχεία κατανάλωσης ενέργειας
Πετρέλαιο : 01/2015 – 12/2017
Περίοδος συλλογής δεδομένων κατανάλωσης

Φυσικό αέριο:
Ηλεκτρισμός: 2016 - 2017

Πληρότητα στοιχείων

Επαρκής πληρότητα

Κατηγορία τιμολογίου ηλεκτρικής ενέργειας

Γ22

Ενεργειακή κατηγορία κτιρίου

Δ

Στους παρακάτω πίνακες παρουσιάζονται οι καταναλώσεις ενέργειας του κτιρίου για την εξεταζόμενη περίοδο αναφοράς, η Ενεργειακή Γραμμή Βάσης για την θέρμανση και ο Ενεργειακός Δείκτης.
Πίνακας 4.150 Καταναλώσεις ενέργειας – Εκλυόμενοι Ρύποι
Κατανάλωση
Πετρελαίου
[Lt]
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ

4500

Κατανάλωση
Ενέργειας
[kWh]

Πρωτογενής
Ενέργεια
[KWh]

Εκλυόμενοι
Ρύποι
[kgCO2]

38.160

110.664

37.740

46.350

50.985

12.236

161.649

49.977

Σύνολο

Πίνακας 4.151 Ενεργειακή Γραμμή Βάσης Θέρμανσης – Ενεργειακός Δείκτης
Τιμή

Μονάδα

Ενεργειακή γραμμή Βάσης ENB

109,1

kWh πρωτογενούς Ενέργειας / ΒΗΘ

Ενεργειακός Δείκτης EnPI

55,7

kWh πρωτογενούς Ενέργειας /m2

4.16.3. Υφιστάμενη κατάσταση
Στον παρακάτω πίνακα παρουσιάζεται η υφιστάμενη κατάσταση του κτιριακού κελύφους.
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Πίνακας 4.152 Υφιστάμενη κατάσταση κτιριακού κελύφους
Δομικό Στοιχείο

U [W/m2K]

Περιγραφή

Κατακόρυφα αδιαφανή δομικά στοιχεία

Το κέλυφος του κτιρίου αποτελείται από φέροντα οργανισμό οπλισμένου σκυροδέματος - τοιχοποιία από
διάτρητους οπτόπλινθους με ανεπαρκή θερμομονωτική προστασία.

1,2

Στέγη - Οροφή

Συμβατικού τύπου δώμα με ανεπαρκή θερμομονωτική
προστασία.

1,15

Δάπεδο

Σε επαφή με το έδαφος χωρίς θερμομονωτική προστασία.

3,1

Παράθυρα

Πλαίσιο αλουμινίου χωρίς θερμοδιακοπή, διπλός υαλοπίνακας, χωρίς προστατευτικά εξώφυλλα. Με περιορισμένη αεροστεγανότητα.

4,5

Μεταλλικές θύρες χωρίς θερμοδιακοπή και χωρίς αεροστεγανότητα.

6,0

Θύρες

Στον παρακάτω πίνακα παρουσιάζεται η υφιστάμενη κατάσταση των συστημάτων θέρμανσης,
ψύξης, αερισμού και φωτισμού του κτιρίου.
Πίνακας 4.153 Υφιστάμενη κατάσταση ηλεκτρομηχανολογικών συστημάτων
Σύστημα

Περιγραφή

Σύστημα παραγωγής θερμότητας

Συνήθης Λέβητας πετρελαίου ισχύος 302 kW, σε αποδεκτή κατάσταση.

Σύστημα διανομής
θερμότητας

Δίκτυο σε εσωτερικούς χώρους, με ανεπαρκή θερμομόνωση και
τερματικές μονάδες σε αποδεκτή κατάσταση. Κυκλοφορητής παλαιότερης τεχνολογίας, υψηλής ενεργειακής κατανάλωσης.

Σύστημα ψύξης

Δεν υφίσταται σύστημα κλιματισμού.

Σύστημα μηχανικού
αερισμού

Δεν υπάρχει σύστημα μηχανικού αερισμού και ο αερισμός του κτιρίου πραγματοποιείται χειροκίνητα, χωρίς ανάκτηση θερμότητας.

Σύστημα φωτισμού

Φωτιστικά σώματα με γραμμικούς λαμπτήρες φθορισμού και εγκατεστημένη ισχύ περίπου 35 kW. Η αξιοποίηση του φυσικού φωτισμού πραγματοποιείται χειροκίνητα.

Συστήματα διαχείρισης ενέργειας

Δεν υπάρχουν εγκατεστημένοι αυτοματισμοί διαχείρισης ενέργειας.

Συστήματα Α.Π.Ε.

Δεν υπάρχουν εγκατεστημένα.
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4.16.4. Προτάσεις εξοικονόμησης ενέργειας
Στον παρακάτω πίνακα παρουσιάζονται οι προτεινόμενες παρεμβάσεις εξοικονόμησης ενέργειας.
Πίνακας 4.154 Προτεινόμενες παρεμβάσεις εξοικονόμησης ενέργειας
Πεδίο Παρέμβασης
Κτηριακό κέλυφος

Σύστημα θέρμανσης

Περιγραφή
Καμία προτεινόμενη παρέμβαση.
Τοποθέτηση 32 τοπικών αντλιών θερμότητας διαιρούμενου τύπου τεχνολογίας inverter με βαθμό Απόδοσης COP ≥ 4,9.
Πηγή Ενέργειας : Ηλεκτρισμός

Σύστημα ψύξης

Συνολική ισχύς : 164 kW

Τοποθέτηση 32 τοπικών αντλιών θερμότητας διαιρούμενου τύπου τεχνολογίας inverter με βαθμό Απόδοσης ΕΕR ≥ 3,6 για την
κάλυψη των αναγκών ψύξης σε όλους τους χώρους του κτιρίου.
Πηγή Ενέργειας : Ηλεκτρισμός

Συνολική ισχύς : 188 kW

Εγκατάσταση 27 τοπικών συστημάτων μηχανικού αερισμού με
βαθμό ανάκτησης θερμότητας ≥ 90%.
Σύστημα μηχανικού
αερισμού

Η ικανότητα ανανέωσης του αέρα κάθε συστήματος θα είναι ≥
300 m3/h, και η ειδική ισχύς των ανεμιστήρων (προσαγωγής/ απαγωγής) θα είναι ≤ 0,5 kW/m3/s.
Αντικατάσταση υφιστάμενων λαμπτήρων με λαμπτήρες τεχνολογίας LED.

Σύστημα φωτισμού

Η συνολική ισχύς θα ανέρχεται σε περίπου 20 kW.
Εγκατάσταση 57 διατάξεων ελέγχου φυσικού φωτισμού.

Σύστημα διαχείρισης
ενέργειας/ Αυτοματισμοί
Συστήματα Α.Π.Ε.

Διατάξεις ελέγχου παρουσίας για τη λειτουργία του συστήματος
θέρμανσης, αερισμού και φωτισμού.
Συστήματα θέρμανσης και ψύξης με τεχνολογία Inverter.
Καμία προτεινόμενη παρέμβαση.

4.16.5. Εξοικονόμηση ενέργειας
Στον παρακάτω πίνακα παρουσιάζεται η συνολική εξοικονόμηση πρωτογενούς ενέργειας του
κτιρίου, μετά την υλοποίηση του συνόλου των προτεινόμενων παρεμβάσεων.
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Πίνακας 4.155 Εξοικονόμηση πρωτογενούς ενέργειας και μείωση ρύπων
Ετήσια Εξοικονόμηση Ενέργειας

KWh πρωτογενούς Ενέργειας

Ηλεκτρική Ενέργεια

-55.360

Πετρέλαιο

50.985

Φυσικό Αέριο

0

Παραγωγή ενέργειας από ΑΠΕ

0

Μείωση Ρύπων CO2 [tn/year]

-6.0

Στον παρακάτω πίνακα παρουσιάζεται το συνολικό κόστος κάθε προτεινόμενης παρέμβασης
εξοικονόμησης ενέργειας.
Πίνακας 4.156 Συνοπτική παρουσίαση κόστους προτεινόμενων παρεμβάσεων
Προτεινόμενη παρέμβαση

Κόστος προμήθειας
& εγκατάστασης [€]

Αντικατάσταση υφιστάμενου συστήματος θέρμανσης – ψύξης με
τοπικές αντλίες θερμότητας διαιρούμενου τύπου τεχνολογίας
inverter.

28.050€

Αναβάθμιση του υφιστάμενου συστήματος φωτισμού με αντικατάσταση υφιστάμενων λαμπτήρων χαμηλής αποδοτικότητας με λαμπτήρες LED και εγκατάσταση διατάξεων αυτόματου ελέγχου φυσικού φωτισμού.

10.740€

Εγκατάσταση τοπικών συστημάτων μηχανικού εξαερισμού με υψηλού βαθμού απόδοσης ανάκτηση θερμότητας.

24.570€
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4.17. Δημαρχείο
4.17.1. Συνοπτική παρουσίαση κτιρίου

Εικόνα 4.17

Δημαρχείο

Το κτίριο βρίσκεται επί της οδού Αριστοτέλους 4, εντός του αστικού ιστού. Στον παρακάτω
πίνακα παρουσιάζονται συνοπτικά τα στοιχεία του κτιρίου.
Πίνακας 4.157 Συνοπτικά στοιχεία κτιρίου
Εμβαδόν επιφάνειας
Όγκος κτιρίου

1.334,4 m2
4003 m3

Αριθμός ορόφων κτιρίου

5

Έτος κατασκευής κτιρίου

1996

Χρήση κτιρίου
Ιδιοκτησιακό καθεστώς
Αριθμός χρηστών
Περίοδος λειτουργίας
Ωράριο λειτουργίας
Αποκλίσεις από το τυπικό προφίλ λειτουργίας

Γραφεία
Ιδιοκτησία Δήμου Αλίμου
80
Ολόκληρο το έτος
7:00-17:00
Δεν υπάρχουν γνωστές αποκλίσεις
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4.17.2. Κατανάλωση ενέργειας
Στον παρακάτω πίνακα παρουσιάζονται τα γενικά στοιχεία της κατανάλωσης ενέργειας του
κτιρίου.
Πίνακας 4.158 Γενικά στοιχεία κατανάλωσης ενέργειας
Πετρέλαιο :
Περίοδος συλλογής δεδομένων κατανάλωσης

Φυσικό αέριο:
Ηλεκτρισμός: 2016 - 2018

Πληρότητα στοιχείων

Επαρκής πληρότητα

Κατηγορία τιμολογίου ηλεκτρικής ενέργειας

Γ22

Ενεργειακή κατηγορία κτιρίου

Δ

Στους παρακάτω πίνακες παρουσιάζονται οι καταναλώσεις ενέργειας του κτιρίου για την εξεταζόμενη περίοδο αναφοράς, η Ενεργειακή Γραμμή Βάσης για την θέρμανση και ο Ενεργειακός Δείκτης.
Πίνακας 4.159 Καταναλώσεις ενέργειας – Εκλυόμενοι Ρύποι

ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
Σύνολο

Κατανάλωση Ενέργειας

Πρωτογενής Ενέργεια

Εκλυόμενοι Ρύποι

[kWh]

[KWh]

[kgCO2]

139.120

403.448

137.590

403.448

137.590

Δεδομένου ότι το κτίριο καλύπτει τις ενεργειακές του ανάγκες μόνο με χρήση ηλεκτρικής ενέργειας, ο ποσοτικός προσδιορισμός της ενέργειας που καταναλώνεται για θέρμανση και
ψύξη πραγματοποιήθηκε με βάση τα ποσοστά χρήσης ενέργειας που προέκυψαν από τους
υπολογισμούς της ενεργειακής επιθεώρησης.
Συγκεκριμένα από το υπολογιστικό εργαλείο του ΚΕνΑΚ υπολογίστηκε ότι το κτίριο καταναλώνει για θέρμανση και ψύξη το 25,5% και 40,7% αντίστοιχα της συνολικής πρωτογενούς ενέργειας. Με βάση τα εν λόγω ποσοστά η κατανάλωση πρωτογενούς ενέργειας για θέρμανση
και ψύξη ανέρχεται σε 102.840 kWh και 164.080 kWh αντίστοιχα.
Ο υπολογισμός της Ενεργειακής Γραμμής Βάσης για την ψύξη πραγματοποιήθηκε συσχετίζοντας την κατανάλωση πρωτογενούς ενέργειας με τις Βαθμοώρες Ψύξης (ΒΩΨ), οι οποίες εκτιμήθηκαν σύμφωνα με την ΤΟΤΕΕ 20701-3, λαμβάνοντας υπόψη και την περίοδο λειτουργίας
του κτιρίου.
Οι Βαθμοώρες Ψύξης για το εξεταζόμενο κτίριο ανέρχονται σε 2.177,1.
Στον παρακάτω πίνακα παρουσιάζονται οι Ενεργειακές Γραμμές Βάσης του κτιρίου για τη
θέρμανση και την ψύξη καθώς και ο Ενεργειακός Δείκτης.
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Πίνακας 4.160 Ενεργειακή Γραμμή Βάσης Θέρμανσης – Ενεργειακός Δείκτης
Τιμή

Μονάδα

Ενεργειακή γραμμή Βάσης ENB
Θέρμανσης

200,6

kWh πρωτογενούς Ενέργειας / ΒΗΘ

Ενεργειακή γραμμή Βάσης ENB
ψύξης

75,37

kWh πρωτογενούς Ενέργειας / ΒΩΨ

Ενεργειακός Δείκτης EnPI

302,3

kWh πρωτογενούς Ενέργειας /m2

4.17.3. Υφιστάμενη κατάσταση
Στον παρακάτω πίνακα παρουσιάζεται η υφιστάμενη κατάσταση του κτιριακού κελύφους.
Πίνακας 4.161 Υφιστάμενη κατάσταση κτιριακού κελύφους
Δομικό Στοιχείο

U [W/m2K]

Περιγραφή

Κατακόρυφα αδιαφανή δομικά στοιχεία

Το κέλυφος του κτιρίου αποτελείται από φέροντα οργανισμό οπλισμένου σκυροδέματος - τοιχοποιία από
διάτρητους οπτόπλινθους με θερμομονωτική προστασία (προ ΚΕνΑΚ).

0,7

Στέγη - Οροφή

Συμβατικού τύπου δώμα με θερμομονωτική προστασία
(προ ΚΕνΑΚ).

0,65

Δάπεδο

Σε επαφή με το έδαφος με θερμομονωτική προστασία
(προ ΚΕνΑΚ).

0,93

Παράθυρα

Πλαίσιο αλουμινίου χωρίς θερμοδιακοπή, διπλός υαλοπίνακας, χωρίς προστατευτικά εξώφυλλα. Μη πιστοποιημένη αεροστεγανότητα.

4,4

Μεταλλικές θύρες χωρίς θερμοδιακοπή και χωρίς αεροστεγανότητα.

6,0

Θύρες

Στον παρακάτω πίνακα παρουσιάζεται η υφιστάμενη κατάσταση των συστημάτων θέρμανσης,
ψύξης, αερισμού και φωτισμού του κτιρίου.
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Πίνακας 4.162 Υφιστάμενη κατάσταση ηλεκτρομηχανολογικών συστημάτων
Σύστημα

Περιγραφή

Σύστημα παραγωγής θερμότητας

Τοπικές αντλίες θερμότητας αέρα – αέρα διαιρούμενου τύπου, συνολικής ισχύος 228 kW, με βαθμό απόδοσης COP=2,2.

Σύστημα διανομής
θερμότητας

Χωρίς δίκτυο διανομής.

Σύστημα ψύξης

Τοπικές κλιματιστικές μονάδες διαιρούμενου τύπου, συνολικής ισχύος 228 kW, με βαθμό απόδοσης ΕΕR =2,2.

Σύστημα μηχανικού
αερισμού

Δεν υπάρχει σύστημα μηχανικού αερισμού και ο αερισμός του κτιρίου πραγματοποιείται χειροκίνητα, χωρίς ανάκτηση θερμότητας.

Σύστημα φωτισμού

Φωτιστικά σώματα με γραμμικούς λαμπτήρες φθορισμού και εγκατεστημένη ισχύ περίπου 17,9 kW. Η αξιοποίηση του φυσικού φωτισμού πραγματοποιείται χειροκίνητα.

Συστήματα διαχείρισης ενέργειας

Δεν υπάρχουν εγκατεστημένοι αυτοματισμοί διαχείρισης ενέργειας.

Συστήματα Α.Π.Ε.

Δεν υπάρχουν εγκατεστημένα.

4.17.4. Προτάσεις εξοικονόμησης ενέργειας
Στον παρακάτω πίνακα παρουσιάζονται οι προτεινόμενες παρεμβάσεις εξοικονόμησης ενέργειας.
Πίνακας 4.163 Προτεινόμενες παρεμβάσεις εξοικονόμησης ενέργειας
Πεδίο Παρέμβασης
Κτηριακό κέλυφος

Σύστημα θέρμανσης

Περιγραφή
Καμία προτεινόμενη παρέμβαση.
Τοποθέτηση 61 τοπικών αντλιών θερμότητας διαιρούμενου τύπου τεχνολογίας inverter με βαθμό Απόδοσης COP ≥ 4,9.
Πηγή Ενέργειας : Ηλεκτρισμός

Σύστημα ψύξης

Συνολική ισχύς : 201 kW

Τοποθέτηση 61 τοπικών αντλιών θερμότητας διαιρούμενου τύπου τεχνολογίας inverter με βαθμό Απόδοσης ΕΕR ≥ 3,6 για την
κάλυψη των αναγκών ψύξης σε όλους τους χώρους του κτιρίου.
Πηγή Ενέργειας : Ηλεκτρισμός

Συνολική ισχύς : 228 kW

Εγκατάσταση 20 τοπικών συστημάτων μηχανικού αερισμού με
βαθμό ανάκτησης θερμότητας ≥ 90%.
Σύστημα μηχανικού
αερισμού

Σύστημα φωτισμού

Η ικανότητα ανανέωσης του αέρα κάθε συστήματος θα είναι ≥
300 m3/h, και η ειδική ισχύς των ανεμιστήρων (προσαγωγής/ απαγωγής) θα είναι ≤ 0,5 kW/m3/s.
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γίας LED.
Η συνολική ισχύς θα ανέρχεται σε περίπου 9 kW.
Εγκατάσταση 45 διατάξεων ελέγχου φυσικού φωτισμού.
Σύστημα διαχείρισης
ενέργειας/ Αυτοματισμοί

Διατάξεις ελέγχου παρουσίας για τη λειτουργία του συστήματος
θέρμανσης, αερισμού και φωτισμού.
Συστήματα θέρμανσης και ψύξης με τεχνολογία Inverter.
Εγκατάσταση Φ/Β συστήματος ισχύος 7,4 kW, στο δώμα του κτιρίου.

Συστήματα Α.Π.Ε.

Ο προσανατολισμός των Φ/Β πλαισίων θα είναι νότια - νοτιοδυτικά και η κλίση εγκατάστασης θα ανέρχεται σε 30ο . Η παραγόμενη
ενέργεια θα αξιοποιηθεί μέσω ενεργειακού συμψηφισμού για
την κάλυψη των αναγκών του κτιρίου και το πλεόνασμα της θα
αξιοποιηθεί μέσω εικονικού ενεργειακού συμψηφισμού.

4.17.5. Εξοικονόμηση ενέργειας
Στον παρακάτω πίνακα παρουσιάζεται η συνολική εξοικονόμηση πρωτογενούς ενέργειας του
κτιρίου, μετά την υλοποίηση του συνόλου των προτεινόμενων παρεμβάσεων.
Πίνακας 4.164 Εξοικονόμηση πρωτογενούς ενέργειας και μείωση ρύπων
Ετήσια Εξοικονόμηση Ενέργειας

KWh πρωτογενούς Ενέργειας

Ηλεκτρική Ενέργεια

304.382

Πετρέλαιο

0

Φυσικό Αέριο

0

Παραγωγή ενέργειας από ΑΠΕ

35.090

Μείωση Ρύπων CO2 [tn/year]

115.8

Στον παρακάτω πίνακα παρουσιάζεται το συνολικό κόστος κάθε προτεινόμενης παρέμβασης
εξοικονόμησης ενέργειας.
Πίνακας 4.165 Συνοπτική παρουσίαση κόστους προτεινόμενων παρεμβάσεων
Προτεινόμενη παρέμβαση

Κόστος προμήθειας
& εγκατάστασης [€]

Αντικατάσταση υφιστάμενου συστήματος θέρμανσης – ψύξης με
τοπικές αντλίες θερμότητας διαιρούμενου τύπου τεχνολογίας
inverter.

35.550€

Εγκατάσταση τοπικών συστημάτων μηχανικού εξαερισμού με υψηλού βαθμού απόδοσης ανάκτηση θερμότητας.

19.200€
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Αναβάθμιση του υφιστάμενου συστήματος φωτισμού με αντικατάσταση υφιστάμενων λαμπτήρων χαμηλής αποδοτικότητας με λαμπτήρες LED και εγκατάσταση διατάξεων αυτόματου ελέγχου φυσικού φωτισμού.

7.592€

Εγκατάσταση Φ/Β συστήματος ισχύος 7,4 kW.

7.400 €
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4.18. Γραφεία Περιβάλλοντος και Υγειονομικών Υπηρεσιών
4.18.1. Συνοπτική παρουσίαση κτιρίου

Εικόνα 4.18

Γραφεία Περιβάλλοντος και Υγειονομικών Υπηρεσιών

Το βρίσκεται επί των οδών Γερουλάνου & Κεφαλληνίας, εντός του αστικού ιστού. Στον παρακάτω πίνακα παρουσιάζονται συνοπτικά τα στοιχεία του κτιρίου.
Πίνακας 4.166 Συνοπτικά στοιχεία κτιρίου
Εμβαδόν επιφάνειας

446 m2

Όγκος κτιρίου

1338 m3

Αριθμός ορόφων κτιρίου

1

Έτος κατασκευής κτιρίου

1986

Χρήση κτιρίου
Ιδιοκτησιακό καθεστώς
Αριθμός χρηστών
Περίοδος λειτουργίας
Ωράριο λειτουργίας
Αποκλίσεις από το τυπικό προφίλ λειτουργίας

Γραφεία
Ιδιοκτησία Δήμου Αλίμου
180
Ολόκληρο το έτος
7:00-17:00
Δεν υπάρχουν γνωστές αποκλίσεις
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4.18.2. Κατανάλωση ενέργειας
Στον παρακάτω πίνακα παρουσιάζονται τα γενικά στοιχεία της κατανάλωσης ενέργειας του
κτιρίου.
Πίνακας 4.167 Γενικά στοιχεία κατανάλωσης ενέργειας
Πετρέλαιο :
Περίοδος συλλογής δεδομένων κατανάλωσης

Φυσικό αέριο:
Ηλεκτρισμός: 2016 - 2017

Πληρότητα στοιχείων

Επαρκής πληρότητα

Κατηγορία τιμολογίου ηλεκτρικής ενέργειας

Γ22

Ενεργειακή κατηγορία κτιρίου

Δ

Στον παρακάτω πίνακα παρουσιάζονται οι καταναλώσεις ενέργειας του κτιρίου για την εξεταζόμενη περίοδο αναφοράς.
Πίνακας 4.168 Καταναλώσεις ενέργειας – Εκλυόμενοι Ρύποι

ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
Σύνολο

Κατανάλωση Ενέργειας

Πρωτογενής Ενέργεια

Εκλυόμενοι Ρύποι

[kWh]

[KWh]

[kgCO2]

30.633

88.836

30.296

88.836

30.296

Δεδομένου ότι το κτίριο καλύπτει τις ενεργειακές του ανάγκες μόνο με χρήση ηλεκτρικής ενέργειας, ο ποσοτικός προσδιορισμός της ενέργειας που καταναλώνεται για θέρμανση και
ψύξη πραγματοποιήθηκε με βάση τα ποσοστά χρήσης ενέργειας που προέκυψαν από τους
υπολογισμούς της ενεργειακής επιθεώρησης.
Συγκεκριμένα από το υπολογιστικό εργαλείο του ΚΕνΑΚ υπολογίστηκε ότι το κτίριο καταναλώνει για θέρμανση και ψύξη το 32,5% και 48% αντίστοιχα της συνολικής πρωτογενούς ενέργειας. Με βάση τα εν λόγω ποσοστά η κατανάλωση πρωτογενούς ενέργειας για θέρμανση και
ψύξη ανέρχεται σε 28.911 kWh και 42.657 kWh αντίστοιχα.
Ο υπολογισμός της Ενεργειακής Γραμμής Βάσης για την ψύξη πραγματοποιήθηκε συσχετίζοντας την κατανάλωση πρωτογενούς ενέργειας με τις Βαθμοώρες Ψύξης (ΒΩΨ),οι οποίες εκτιμήθηκαν σύμφωνα με την ΤΟΤΕΕ 20701-3, λαμβάνοντας υπόψη και την περίοδο λειτουργίας
του κτιρίου.
Οι Βαθμοώρες Ψύξης για το εξεταζόμενο κτίριο ανέρχονται σε 2.177,1.
Στον παρακάτω πίνακα παρουσιάζονται οι Ενεργειακές Γραμμές Βάσης του κτιρίου για τη
θέρμανση και την ψύξη καθώς και ο Ενεργειακός Δείκτης.
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Πίνακας 4.169 Ενεργειακή Γραμμή Βάσης Θέρμανσης – Ενεργειακός Δείκτης
Τιμή

Μονάδα

Ενεργειακή γραμμή Βάσης ENB
Θέρμανσης

56,4

kWh πρωτογενούς Ενέργειας / ΒΗΘ

Ενεργειακή γραμμή Βάσης ENB
ψύξης

19,6

kWh πρωτογενούς Ενέργειας / ΒΩΨ

Ενεργειακός Δείκτης EnPI

199,2

kWh πρωτογενούς Ενέργειας /m2

4.18.3. Υφιστάμενη κατάσταση
Στον παρακάτω πίνακα παρουσιάζεται η υφιστάμενη κατάσταση του κτιριακού κελύφους.
Πίνακας 4.170 Υφιστάμενη κατάσταση κτιριακού κελύφους
Δομικό Στοιχείο

U [W/m2K]

Περιγραφή

Κατακόρυφα αδιαφανή δομικά στοιχεία

Το κέλυφος του κτιρίου αποτελείται από φέροντα οργανισμό οπλισμένου σκυροδέματος - τοιχοποιία από
διάτρητους οπτόπλινθους χωρίς θερμομονωτική προστασία.

2,4

Στέγη - Οροφή

Συμβατικού τύπου δώμα χωρίς θερμομονωτική προστασία.

3,05

Δάπεδο

Σε επαφή με το έδαφος χωρίς θερμομονωτική προστασία.

3,1

Παράθυρα

Πλαίσιο αλουμινίου χωρίς θερμοδιακοπή, διπλός υαλοπίνακας, χωρίς προστατευτικά εξώφυλλα. Μη πιστοποιημένη αεροστεγανότητα.

4,5

Στον παρακάτω πίνακα παρουσιάζεται η υφιστάμενη κατάσταση των συστημάτων θέρμανσης,
ψύξης, αερισμού και φωτισμού του κτιρίου.
Πίνακας 4.171 Υφιστάμενη κατάσταση ηλεκτρομηχανολογικών συστημάτων
Σύστημα

Περιγραφή

Σύστημα παραγωγής θερμότητας

Τοπικές αντλίες θερμότητας αέρα – αέρα διαιρούμενου τύπου, συνολικής ισχύος 49,8 kW, με βαθμό απόδοσης COP=2,5.

Σύστημα διανομής
θερμότητας

Χωρίς δίκτυο διανομής.

Σύστημα ψύξης

Τοπικές κλιματιστικές μονάδες διαιρούμενου τύπου, συνολικής ισχύος 49,8 kW, με βαθμό απόδοσης ΕΕR =2,5.
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Σύστημα μηχανικού
αερισμού

Δεν υπάρχει σύστημα μηχανικού αερισμού και ο αερισμός του κτιρίου πραγματοποιείται χειροκίνητα, χωρίς ανάκτηση θερμότητας.

Σύστημα φωτισμού

Η πλειονότητα των Φωτιστικών σωμάτων διαθέτουν γραμμικούς
λαμπτήρες φθορισμού ενώ υπάρχουν λίγα σώματα με κοινούς λαμπτήρες συνήθως σε εξωτερικούς χώρους.. Η εγκατεστημένη ισχύς
ανέρχεται σε περίπου 4 kW. Η αξιοποίηση του φυσικού φωτισμού
πραγματοποιείται χειροκίνητα.

Συστήματα διαχείρισης ενέργειας

Δεν υπάρχουν εγκατεστημένοι αυτοματισμοί διαχείρισης ενέργειας.

Συστήματα Α.Π.Ε.

Δεν υπάρχουν εγκατεστημένα.

4.18.4. Προτάσεις εξοικονόμησης ενέργειας
Στον παρακάτω πίνακα παρουσιάζονται οι προτεινόμενες παρεμβάσεις εξοικονόμησης ενέργειας.
Πίνακας 4.172 Προτεινόμενες παρεμβάσεις εξοικονόμησης ενέργειας
Πεδίο Παρέμβασης

Περιγραφή
Τοποθέτηση θερμομόνωσης δώμα του κτιρίου με θερμική αντίσταση R≥ 2,0 m2K/W, ώστε ο νέος συντελεστής θερμοπερατότητας να ανέρχεται σε U = 0,45 W/m2K.

Κτηριακό κέλυφος

Τοποθέτηση θερμομοπρόσοψης στο κέλυφος του κτιρίου με
θερμική αντίσταση R≥ 1.8 m2K/W, ώστε ο νέος συντελεστής θερμοπερατότητας να ανέρχεται σε U = 0,45 W/m2K.
Προσθήκη νέων κουφωμάτων με Uw ≤3,0 W/m2K.

Σύστημα θέρμανσης

Τοποθέτηση 11 τοπικών αντλιών θερμότητας διαιρούμενου τύπου τεχνολογίας inverter με βαθμό Απόδοσης COP ≥ 4,9.
Πηγή Ενέργειας : Ηλεκτρισμός

Σύστημα ψύξης

Συνολική ισχύς : 30,8 kW

Τοποθέτηση 11 τοπικών αντλιών θερμότητας διαιρούμενου τύπου τεχνολογίας inverter με βαθμό Απόδοσης ΕΕR ≥ 3,6 για την
κάλυψη των αναγκών ψύξης σε όλους τους χώρους του κτιρίου.
Πηγή Ενέργειας : Ηλεκτρισμός

Συνολική ισχύς : 35,2 kW

Εγκατάσταση 5 τοπικών συστημάτων μηχανικού αερισμού με
βαθμό ανάκτησης θερμότητας ≥ 90%.
Σύστημα μηχανικού
αερισμού

Σύστημα φωτισμού

Η ικανότητα ανανέωσης του αέρα κάθε συστήματος θα είναι ≥
300 m3/h, και η ειδική ισχύς των ανεμιστήρων (προσαγωγής/ απαγωγής) θα είναι ≤ 0,5 kW/m3/s.
Αντικατάσταση υφιστάμενων λαμπτήρων με λαμπτήρες τεχνολογίας LED.
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Η συνολική ισχύς θα ανέρχεται σε περίπου 2 kW.
Εγκατάσταση 16 διατάξεων ελέγχου φυσικού φωτισμού.
Σύστημα διαχείρισης
ενέργειας/ Αυτοματισμοί

Διατάξεις ελέγχου παρουσίας για τη λειτουργία του συστήματος
θέρμανσης, αερισμού και φωτισμού.
Συστήματα θέρμανσης και ψύξης με τεχνολογία Inverter.
Εγκατάσταση Φ/Β συστήματος ισχύος 17,2 kW, στο δώμα του κτιρίου.

Συστήματα Α.Π.Ε.

Ο προσανατολισμός των Φ/Β πλαισίων θα είναι προς τον νότο και
η κλίση εγκατάστασης θα ανέρχεται σε 30ο . Η παραγόμενη ενέργεια θα αξιοποιηθεί μέσω ενεργειακού συμψηφισμού για την
κάλυψη των αναγκών του κτιρίου και το πλεόνασμα της θα αξιοποιηθεί μέσω εικονικού ενεργειακού συμψηφισμού.

4.18.5. Εξοικονόμηση ενέργειας
Στον παρακάτω πίνακα παρουσιάζεται η συνολική εξοικονόμηση πρωτογενούς ενέργειας του
κτιρίου, μετά την υλοποίηση του συνόλου των προτεινόμενων παρεμβάσεων.
Πίνακας 4.173 Εξοικονόμηση πρωτογενούς ενέργειας και μείωση ρύπων
Ετήσια Εξοικονόμηση Ενέργειας

KWh πρωτογενούς Ενέργειας

Ηλεκτρική Ενέργεια

58.311

Πετρέλαιο

0

Φυσικό Αέριο

0

Παραγωγή ενέργειας από ΑΠΕ

84.100

Μείωση Ρύπων CO2 [tn/year]

48.6

Στον παρακάτω πίνακα παρουσιάζεται η εξοικονόμηση πρωτογενούς ενέργειας από τις παρεμβάσεις στο κτιριακό κέλυφος.
Πίνακας 4.174 Εξοικονόμηση πρωτογενούς ενέργειας από παρεμβάσεις στο κτιριακό κέλυφος
Παρέμβαση

Εξοικονόμηση ενέργειας [kWh]

Θερμομόνωση δώματος και κτιριακού κελύφους

22.830,8

Αντικατάσταση κουφωμάτων

1.243,7

Στον παρακάτω πίνακα παρουσιάζεται το συνολικό κόστος κάθε προτεινόμενης παρέμβασης
εξοικονόμησης ενέργειας.
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Πίνακας 4.175 Συνοπτική παρουσίαση κόστους προτεινόμενων παρεμβάσεων
Προτεινόμενη παρέμβαση

Κόστος προμήθειας
& εγκατάστασης [€]

Αντικατάσταση υφιστάμενου συστήματος θέρμανσης – ψύξης με
τοπικές αντλίες θερμότητας διαιρούμενου τύπου τεχνολογίας
inverter.

5.500€

Εγκατάσταση Φ/Β συστήματος ισχύος 17,2 kW.

17.200€

Τοποθέτηση θερμομόνωσης στο δώμα και αντικατάσταση των υφιστάμενων κουφωμάτων σύμφωνα με τις ελάχιστες απαιτήσεις του
ΚΕνΑΚ.

37.398€

Εγκατάσταση τοπικών συστημάτων μηχανικού εξαερισμού με υψηλού βαθμού απόδοσης ανάκτηση θερμότητας.

4.800€

Αναβάθμιση του υφιστάμενου συστήματος φωτισμού με αντικατάσταση υφιστάμενων λαμπτήρων χαμηλής αποδοτικότητας με λαμπτήρες LED και εγκατάσταση διατάξεων αυτόματου ελέγχου φυσικού φωτισμού.

1.896,5€
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4.19. Δημοτική Βιβλιοθήκη
4.19.1. Συνοπτική παρουσίαση κτιρίου

Εικόνα 4.19

Βιβλιοθήκη Δήμου Αλίμου

Το κτίριο βρίσκεται επί της οδού Ιωνίας 24, εντός του αστικού ιστού. Στον παρακάτω πίνακα
παρουσιάζονται συνοπτικά τα στοιχεία του κτιρίου.
Πίνακας 4.176 Συνοπτικά στοιχεία κτιρίου
Εμβαδόν επιφάνειας

652 m2

Όγκος κτιρίου

1956 m3

Αριθμός ορόφων κτιρίου

5

Έτος κατασκευής κτιρίου

1985

Χρήση κτιρίου
Ιδιοκτησιακό καθεστώς
Αριθμός χρηστών
Περίοδος λειτουργίας
Ωράριο λειτουργίας
Αποκλίσεις από το τυπικό προφίλ λειτουργίας

Γραφεία
Ιδιωτικό – ενοικιασμένο από τον Δήμου
Αλίμου
100
Ολόκληρο το έτος
8:30-22:30
Δεν υπάρχουν γνωστές αποκλίσεις
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4.19.2. Κατανάλωση ενέργειας
Στον παρακάτω πίνακα παρουσιάζονται τα γενικά στοιχεία της κατανάλωσης ενέργειας του
κτιρίου.
Πίνακας 4.177 Γενικά στοιχεία κατανάλωσης ενέργειας
Πετρέλαιο:
Περίοδος συλλογής δεδομένων κατανάλωσης

Φυσικό αέριο:
Ηλεκτρισμός: 2016 - 2017

Πληρότητα στοιχείων

Επαρκής πληρότητα

Κατηγορία τιμολογίου ηλεκτρικής ενέργειας

Γ22

Ενεργειακή κατηγορία κτιρίου

Γ

Στον παρακάτω πίνακα παρουσιάζονται οι καταναλώσεις ενέργειας του κτιρίου για την εξεταζόμενη περίοδο αναφοράς.
Πίνακας 4.178 Καταναλώσεις ενέργειας – Εκλυόμενοι Ρύποι

ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
Σύνολο

Κατανάλωση Ενέργειας

Πρωτογενής Ενέργεια

Εκλυόμενοι Ρύποι

[kWh]

[KWh]

[kgCO2]

25.766

74.721

25.483

74.721

25.483

Δεδομένου ότι το κτίριο καλύπτει τις ενεργειακές του ανάγκες μόνο με χρήση ηλεκτρικής ενέργειας, ο ποσοτικός προσδιορισμός της ενέργειας που καταναλώνεται για θέρμανση και
ψύξη πραγματοποιήθηκε με βάση τα ποσοστά χρήσης ενέργειας που προέκυψαν από τους
υπολογισμούς της ενεργειακής επιθεώρησης.
Συγκεκριμένα από το υπολογιστικό εργαλείο του ΚΕνΑΚ υπολογίστηκε ότι το κτίριο καταναλώνει για θέρμανση και ψύξη το 19,2% και 64% αντίστοιχα της συνολικής πρωτογενούς ενέργειας. Με βάση τα εν λόγω ποσοστά η κατανάλωση πρωτογενούς ενέργειας για θέρμανση και
ψύξη ανέρχεται σε 14.340 kWh και 47.839 kWh αντίστοιχα.
Ο υπολογισμός της Ενεργειακής Γραμμής Βάσης για την ψύξη πραγματοποιήθηκε συσχετίζοντας την κατανάλωση πρωτογενούς ενέργειας με τις Βαθμοώρες Ψύξης (ΒΩΨ),οι οποίες εκτιμήθηκαν σύμφωνα με την ΤΟΤΕΕ 20701-3, λαμβάνοντας υπόψη και την περίοδο λειτουργίας
του κτιρίου.
Οι Βαθμοώρες Ψύξης για το εξεταζόμενο κτίριο ανέρχονται σε 2.177,1.
Στον παρακάτω πίνακα παρουσιάζονται οι Ενεργειακές Γραμμές Βάσης του κτιρίου για τη
θέρμανση και την ψύξη καθώς και ο Ενεργειακός Δείκτης.
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Πίνακας 4.179 Ενεργειακή Γραμμή Βάσης Θέρμανσης – Ενεργειακός Δείκτης
Τιμή

Μονάδα

Ενεργειακή γραμμή Βάσης ENB
Θέρμανσης

28

kWh πρωτογενούς Ενέργειας / ΒΗΘ

Ενεργειακή γραμμή Βάσης ENB
ψύξης

22

kWh πρωτογενούς Ενέργειας / ΒΩΨ

114,6

kWh πρωτογενούς Ενέργειας /m2

Ενεργειακός Δείκτης EnPI

4.19.3. Υφιστάμενη κατάσταση
Στον παρακάτω πίνακα παρουσιάζεται η υφιστάμενη κατάσταση του κτιριακού κελύφους.
Πίνακας 4.180 Υφιστάμενη κατάσταση κτιριακού κελύφους
Δομικό Στοιχείο

U [W/m2K]

Περιγραφή

Το κέλυφος του κτιρίου αποτελείται από φέροντα
Κατακόρυφα αδιαοργανισμό οπλισμένου σκυροδέματος - τοιχοποιία
φανή δομικά στοιχεία από διάτρητους οπτόπλινθους με ανεπαρκή θερμομονωτική προστασία.
Στέγη - Οροφή
Δάπεδο
Παράθυρα

1,2

Συμβατικού τύπου δώμα με ανεπαρκή θερμομονωτική προστασία.

1,15

Σε επαφή με το έδαφος σε καλή κατάσταση.

1,9

Πλαίσιο αλουμινίου χωρίς θερμοδιακοπή, διπλός υαλοπίνακας, χωρίς προστατευτικά εξώφυλλα. Μη πιστοποιημένη αεροστεγανότητα.

4,1

Στον παρακάτω πίνακα παρουσιάζεται η υφιστάμενη κατάσταση των συστημάτων θέρμανσης,
ψύξης, αερισμού και φωτισμού του κτιρίου.
Πίνακας 4.181 Υφιστάμενη κατάσταση ηλεκτρομηχανολογικών συστημάτων
Σύστημα

Περιγραφή

Σύστημα παραγωγής θερμότητας

Τοπικές αντλίες θερμότητας αέρα – αέρα διαιρούμενου τύπου, συνολικής ισχύος 32,4 kW, με βαθμό απόδοσης COP=2,5.

Σύστημα διανομής
θερμότητας

Χωρίς δίκτυο διανομής.

Σύστημα ψύξης

Τοπικές κλιματιστικές μονάδες διαιρούμενου τύπου, συνολικής ισχύος 32,4 kW, με βαθμό απόδοσης ΕΕR =2,5.
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Σύστημα μηχανικού
αερισμού

Δεν υπάρχει σύστημα μηχανικού αερισμού και ο αερισμός του κτιρίου πραγματοποιείται χειροκίνητα, χωρίς ανάκτηση θερμότητας.

Σύστημα φωτισμού

Η πλειονότητα των Φωτιστικών σωμάτων διαθέτουν γραμμικούς
λαμπτήρες φθορισμού ενώ υπάρχουν λίγα σώματα με κοινούς λαμπτήρες συνήθως σε εξωτερικούς χώρους.. Η εγκατεστημένη ισχύς
ανέρχεται σε περίπου 5,5 kW. Η αξιοποίηση του φυσικού φωτισμού
πραγματοποιείται χειροκίνητα.

Συστήματα διαχείρισης ενέργειας

Δεν υπάρχουν εγκατεστημένοι αυτοματισμοί διαχείρισης ενέργειας.

Συστήματα Α.Π.Ε.

Δεν υπάρχουν εγκατεστημένα.

4.19.4. Προτάσεις εξοικονόμησης ενέργειας
Στον παρακάτω πίνακα παρουσιάζονται οι προτεινόμενες παρεμβάσεις εξοικονόμησης ενέργειας.
Πίνακας 4.182 Προτεινόμενες παρεμβάσεις εξοικονόμησης ενέργειας
Πεδίο Παρέμβασης
Κτηριακό κέλυφος

Σύστημα θέρμανσης

Περιγραφή
Καμία προτεινόμενη παρέμβαση.
Τοποθέτηση 14 τοπικών αντλιών θερμότητας διαιρούμενου τύπου τεχνολογίας inverter με βαθμό Απόδοσης COP ≥ 4,9.
Πηγή Ενέργειας : Ηλεκτρισμός

Σύστημα ψύξης

Συνολική ισχύς : 57 kW

Τοποθέτηση 14 τοπικών αντλιών θερμότητας διαιρούμενου τύπου τεχνολογίας inverter με βαθμό Απόδοσης ΕΕR ≥ 3,6 για την
κάλυψη των αναγκών ψύξης σε όλους τους χώρους του κτιρίου.
Πηγή Ενέργειας : Ηλεκτρισμός

Συνολική ισχύς : 65 kW

Εγκατάσταση 7 τοπικών συστημάτων μηχανικού αερισμού με
βαθμό ανάκτησης θερμότητας ≥ 90%.
Σύστημα μηχανικού
αερισμού

Η ικανότητα ανανέωσης του αέρα κάθε συστήματος θα είναι ≥
300 m3/h, και η ειδική ισχύς των ανεμιστήρων (προσαγωγής/ απαγωγής) θα είναι ≤ 0,5 kW/m3/s.
Αντικατάσταση υφιστάμενων λαμπτήρων με λαμπτήρες τεχνολογίας LED.

Σύστημα φωτισμού

Η συνολική ισχύς θα ανέρχεται σε περίπου 2 kW.
Εγκατάσταση 10 διατάξεων ελέγχου φυσικού φωτισμού.

Σύστημα διαχείρισης
ενέργειας/ Αυτοματισμοί

Διατάξεις ελέγχου παρουσίας για τη λειτουργία του συστήματος
θέρμανσης, αερισμού και φωτισμού.
Συστήματα θέρμανσης και ψύξης με τεχνολογία Inverter.
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Εγκατάσταση Φ/Β συστήματος ισχύος 3,7 kW, στο δώμα του κτιρίου.
Συστήματα Α.Π.Ε.

Ο προσανατολισμός των Φ/Β πλαισίων θα είναι νότια - νοτιοανατολικά και η κλίση εγκατάστασης θα ανέρχεται σε 30ο. Η παραγόμενη ενέργεια θα αξιοποιηθεί μέσω ενεργειακού συμψηφισμού
για την κάλυψη των αναγκών του κτιρίου και το πλεόνασμα της
θα αξιοποιηθεί μέσω εικονικού ενεργειακού συμψηφισμού.

4.19.5. Εξοικονόμηση ενέργειας
Στον παρακάτω πίνακα παρουσιάζεται η συνολική εξοικονόμηση πρωτογενούς ενέργειας του
κτιρίου, μετά την υλοποίηση του συνόλου των προτεινόμενων παρεμβάσεων.
Πίνακας 4.183 Εξοικονόμηση πρωτογενούς ενέργειας και μείωση ρύπων
Ετήσια Εξοικονόμηση Ενέργειας

KWh πρωτογενούς Ενέργειας

Ηλεκτρική Ενέργεια

42.767

Πετρέλαιο

0

Φυσικό Αέριο

0

Παραγωγή ενέργειας από ΑΠΕ

18.096

Μείωση Ρύπων CO2 [tn/year]

20.8

Στον παρακάτω πίνακα παρουσιάζεται το συνολικό κόστος κάθε προτεινόμενης παρέμβασης
εξοικονόμησης ενέργειας.
Πίνακας 4.184 Συνοπτική παρουσίαση κόστους προτεινόμενων παρεμβάσεων
Προτεινόμενη παρέμβαση

Κόστος προμήθειας
& εγκατάστασης [€]

Αντικατάσταση υφιστάμενου συστήματος θέρμανσης – ψύξης με
τοπικές αντλίες θερμότητας διαιρούμενου τύπου τεχνολογίας
inverter.

9.900€

Εγκατάσταση Φ/Β συστήματος ισχύος 3,7 kW.

3.700€

Αναβάθμιση του υφιστάμενου συστήματος φωτισμού με αντικατάσταση υφιστάμενων λαμπτήρων χαμηλής αποδοτικότητας με λαμπτήρες LED και εγκατάσταση διατάξεων αυτόματου ελέγχου φυσικού φωτισμού.

1.446€

Εγκατάσταση τοπικών συστημάτων μηχανικού εξαερισμού με υψηλού βαθμού απόδοσης ανάκτηση θερμότητας.

6.370€
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4.20. Δημοτικό Κολυμβητήριο
4.20.1. Συνοπτική παρουσίαση κτιρίου

Εικόνα 4.20

Δημοτικό Κολυμβητήριο

Το κτίριο βρίσκεται στη Μαρίνα Αλίμου (Λ. Ποσειδώνος). Στον παρακάτω πίνακα παρουσιάζονται συνοπτικά τα στοιχεία του κτιρίου.
Πίνακας 4.185 Συνοπτικά στοιχεία κτιρίου
Εμβαδόν επιφάνειας

1.146 m2

Όγκος κτιρίου

3094 m3

Αριθμός ορόφων κτιρίου

1

Έτος κατασκευής κτιρίου

1999

Χρήση κτιρίου
Ιδιοκτησιακό καθεστώς
Αριθμός χρηστών
Περίοδος λειτουργίας
Ωράριο λειτουργίας
Αποκλίσεις από το τυπικό προφίλ λειτουργίας

Κολυμβητήριο
Ιδιοκτησία Δήμου Αλίμου
200
Ολόκληρο το έτος
8:30-22:30
Δεν υπάρχουν γνωστές αποκλίσεις
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4.20.2. Κατανάλωση ενέργειας
Στον παρακάτω πίνακα παρουσιάζονται τα γενικά στοιχεία της κατανάλωσης ενέργειας του
κτιρίου.
Πίνακας 4.186 Γενικά στοιχεία κατανάλωσης ενέργειας
Πετρέλαιο:
Περίοδος συλλογής δεδομένων κατανάλωσης

Φυσικό αέριο: 2017 - 2018
Ηλεκτρισμός: 2016 - 2017

Πληρότητα στοιχείων

Επαρκής πληρότητα

Κατηγορία τιμολογίου ηλεκτρικής ενέργειας

ΒΥ

Ενεργειακή κατηγορία κτιρίου

Γ

Στον παρακάτω πίνακα παρουσιάζονται οι καταναλώσεις ενέργειας του κτιρίου για την εξεταζόμενη περίοδο αναφοράς.
Πίνακας 4.187 Καταναλώσεις ενέργειας – Εκλυόμενοι Ρύποι
Κατανάλωση Ενέργειας

Πρωτογενής Ενέργεια

Εκλυόμενοι Ρύποι

[kWh]

[KWh]

[kgCO2]

ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ

173.550

503.295

171.641

ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ

181.068

190.121

35.489

693.575

207.130

Σύνολο

Δεδομένου ότι η κατανάλωση Φυσικού αερίου καλύπτει τις ανάγκες τόσο της θέρμανσης όσο
και της παραγωγής Ζεστού Νερού Χρήσης του κτιρίου του κολυμβητηρίου, ο προσδιορισμός
της ενέργειας που καταναλώνεται για θέρμανση πραγματοποιήθηκε με βάση το ποσοστό
χρήσης ενέργειας που προέκυψε από τους υπολογισμούς της ενεργειακής επιθεώρησης.
Συγκεκριμένα από το υπολογιστικό εργαλείο του ΚΕνΑΚ υπολογίστηκε ότι το κτίριο καταναλώνει για θέρμανση το 25,4% της συνολικής πρωτογενούς ενέργειας. Με βάση τo εν λόγω
ποσοστό η κατανάλωση πρωτογενούς ενέργειας για θέρμανση ανέρχεται σε 48.224 kWh.
Στον παρακάτω πίνακα παρουσιάζονται η Ενεργειακή Γραμμή Βάσης του κτιρίου για τη θέρμανση καθώς και ο Ενεργειακός Δείκτης.
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Πίνακας 4.188 Ενεργειακή Γραμμή Βάσης Θέρμανσης – Ενεργειακός Δείκτης
Τιμή

Μονάδα

Ενεργειακή γραμμή Βάσης ENB
Θέρμανσης

78,6

kWh πρωτογενούς Ενέργειας / ΒΗΘ

Ενεργειακός Δείκτης EnPI

605,2

kWh πρωτογενούς Ενέργειας /m2

Δεδομένου ότι το μεγαλύτερο τμήμα της ενέργειας την οποία καταναλώνει το κολυμβητήριο,
οφείλεται στην λειτουργία των κολυμβητικών δεξαμενών (χρήση, η οποία δεν καλύπτεται από
το ΚΕνΑΚ και το αντίστοιχο λογισμικό), στον παρακάτω πίνακα παρουσιάζονται οι σχετικές
καταναλώσεις ενέργειας.
Πίνακας 4.189 Εκτιμώμενη υφιστάμενη κατανάλωση για τη λειτουργία των κολυμβητικών
δεξαμενών
Κατανάλωση Ενέργειας
[kWh]

Πρωτογενής Ενέργεια
[KWh]

Εκλυόμενοι Ρύποι
[kgCO2]

ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ

173.137

502.097

171.232

ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ

2.885.507

3.029.782

565.559

3.531.880

736.792

Σύνολο

4.20.3. Υφιστάμενη κατάσταση
Στον παρακάτω πίνακα παρουσιάζεται η υφιστάμενη κατάσταση του κτιριακού κελύφους.
Πίνακας 4.190 Υφιστάμενη κατάσταση κτιριακού κελύφους
Δομικό Στοιχείο

Περιγραφή

U [W/m2K]

Κατακόρυφα αδιαφανή δομικά στοιχεία

Το κέλυφος του κτιρίου αποτελείται από προκατασκευασμένο οπλισμένο σκυρόδεμα με ανεπαρκή θερμομονωτική προστασία.

0,9

Στέγη - Οροφή

Συμβατικού τύπου δώμα με ανεπαρκή θερμομονωτική
προστασία σε καλή κατάσταση.

0,7

Σε επαφή με το έδαφος ανεπαρκή θερμομονωτική
προστασία σε καλή κατάσταση.

1,9

Πλαίσιο αλουμινίου χωρίς θερμοδιακοπή, διπλός υαλοπίνακας, χωρίς προστατευτικά εξώφυλλα. Μη πιστοποιημένη αεροστεγανότητα.

4,2

θύρες αλουμινίου χωρίς θερμοδιακοπή και χωρίς αεροστεγανότητα.

3,5

Δάπεδο

Παράθυρα

Θύρες
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Στον παρακάτω πίνακα παρουσιάζεται η υφιστάμενη κατάσταση των συστημάτων θέρμανσης,
ψύξης, αερισμού και φωτισμού του κτιρίου.
Πίνακας 4.191 Υφιστάμενη κατάσταση ηλεκτρομηχανολογικών συστημάτων
Σύστημα

Περιγραφή

Σύστημα παραγωγής θερμότητας

Συνήθης Λέβητας φυσικού αερίου, ισχύος 220 kW, σε καλή κατάσταση.

Σύστημα διανομής
θερμότητας

Δίκτυο σε εσωτερικούς χώρους, με ανεπαρκή θερμομόνωση και
τερματικές μονάδες σε καλή κατάσταση. Κυκλοφορητής παλαιότερης τεχνολογίας.

Σύστημα ψύξης

Τοπικές κλιματιστικές μονάδες διαιρούμενου τύπου, συνολικής ισχύος 17kW, με βαθμό απόδοσης ΕΕR =2,5 οι οποίες λειτουργούν
περιστασιακά όποτε υπάρχει ανάγκη. Δεν υπάρχει επαρκής κλιματισμός σε όλους τους χώρους του κτιρίου.

Σύστημα μηχανικού
αερισμού

Δεν υπάρχει σύστημα μηχανικού αερισμού και ο αερισμός του κτιρίου πραγματοποιείται χειροκίνητα, χωρίς ανάκτηση θερμότητας.

Σύστημα φωτισμού

Η πλειονότητα των Φωτιστικών σωμάτων διαθέτουν γραμμικούς
λαμπτήρες φθορισμού ενώ υπάρχουν λίγα σώματα με κοινούς λαμπτήρες συνήθως σε εξωτερικούς χώρους.. Η εγκατεστημένη ισχύς
ανέρχεται σε περίπου 4 kW. Η αξιοποίηση του φυσικού φωτισμού
πραγματοποιείται χειροκίνητα.
Υπάρχει εγκατάσταση τεχνικού φωτισμού με συμβατικούς προβολείς στον εξωτερικό χώρο του κολυμβητηρίου συνολικής ισχύος περίπου 10 kW.

Συστήματα διαχείρισης ενέργειας

Δεν υπάρχουν εγκατεστημένοι αυτοματισμοί διαχείρισης ενέργειας.

Συστήματα Α.Π.Ε.

Δεν υπάρχουν εγκατεστημένα.

4.20.4. Προτάσεις εξοικονόμησης ενέργειας
Στον παρακάτω πίνακα παρουσιάζονται οι προτεινόμενες παρεμβάσεις εξοικονόμησης ενέργειας.
Πίνακας 4.192 Προτεινόμενες παρεμβάσεις εξοικονόμησης ενέργειας
Πεδίο Παρέμβασης
Κτηριακό κέλυφος

Σύστημα θέρμανσης

Περιγραφή
Καμία προτεινόμενη παρέμβαση.
Τοποθέτηση 12 τοπικών αντλιών θερμότητας διαιρούμενου τύπου τεχνολογίας inverter με βαθμό Απόδοσης COP ≥ 4,9 .
Πηγή Ενέργειας : Ηλεκτρισμός

Συνολική ισχύς :41,4 kW

Page: 128 of 133

Document: Detailed energy efficiency design of the municipal buildings - ALIMOS
Version: Final

Dissemination level: PU
Date: 29/1/2019

Σύστημα ψύξης

Τοποθέτηση 12 τοπικών αντλιών θερμότητας διαιρούμενου τύπου τεχνολογίας inverter με βαθμό Απόδοσης ΕΕR ≥ 3,6 για την
κάλυψη των αναγκών ψύξης σε όλους τους χώρους του κτιρίου.
Πηγή Ενέργειας : Ηλεκτρισμός

Συνολική ισχύς : 47kW

Εγκατάσταση 8 τοπικών συστημάτων μηχανικού αερισμού με
βαθμό ανάκτησης θερμότητας ≥ 90%.
Σύστημα μηχανικού
αερισμού

Σύστημα φωτισμού

Η ικανότητα ανανέωσης του αέρα κάθε συστήματος θα είναι ≥
300 m3/h, και η ειδική ισχύς των ανεμιστήρων (προσαγωγής/ απαγωγής) θα είναι ≤ 0,5 kW/m3/s.
Αντικατάσταση υφιστάμενων λαμπτήρων με λαμπτήρες τεχνολογίας LED. Αντικατάσταση υφιστάμενων προβολέων με προβολείς
τεχνολογίας LED.
Η συνολική ισχύς θα ανέρχεται σε περίπου 6 kW.
Εγκατάσταση 12 διατάξεων ελέγχου φυσικού φωτισμού.

Σύστημα διαχείρισης
ενέργειας/ Αυτοματισμοί

Διατάξεις ελέγχου παρουσίας για τη λειτουργία του συστήματος
θέρμανσης, αερισμού και φωτισμού.
Συστήματα θέρμανσης και ψύξης με τεχνολογία Inverter.
Εγκατάσταση Φ/Β συστήματος ισχύος 24,4 kW, στο χώρο στάθμευσης παραπλεύρως του κολυμβητηρίου.

Συστήματα Α.Π.Ε.

Ο προσανατολισμός των Φ/Β πλαισίων θα είναι ανατολικά - νοτιοανατολικά και η κλίση εγκατάστασης θα ανέρχεται σε 30ο. Η παραγόμενη ενέργεια θα αξιοποιηθεί μέσω ενεργειακού συμψηφισμού για την κάλυψη των αναγκών του κτιρίου και το πλεόνασμα
της θα αξιοποιηθεί μέσω εικονικού ενεργειακού συμψηφισμού.
Εγκατάσταση πεδίου ηλιακών συλλεκτών με συνολική επιφάνεια
48m2 για την παραγωγή ΖΝΧ στο δώμα του δεύτερου κτιρίου. Ο
Προσανατολισμός των συλλεκτών θα είναι νοτιοανατολικός και η
κλίση εγκατάστασης 30 - 35 μοίρες.

4.20.5. Εξοικονόμηση ενέργειας
Στον παρακάτω πίνακα παρουσιάζεται η συνολική εξοικονόμηση πρωτογενούς ενέργειας του
κτιρίου, μετά την υλοποίηση του συνόλου των προτεινόμενων παρεμβάσεων.
Πίνακας 4.193 Εξοικονόμηση πρωτογενούς ενέργειας και μείωση ρύπων
Ετήσια Εξοικονόμηση Ενέργειας

KWh πρωτογενούς Ενέργειας

Ηλεκτρική Ενέργεια

483.228

Πετρέλαιο

0

Φυσικό Αέριο

93.158
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Παραγωγή ενέργειας από ΑΠΕ

113.100

Μείωση Ρύπων CO2 [tn/year]

220.0

Στον παρακάτω πίνακα παρουσιάζεται το συνολικό κόστος κάθε προτεινόμενης παρέμβασης
εξοικονόμησης ενέργειας.
Πίνακας 4.194 Συνοπτική παρουσίαση κόστους προτεινόμενων παρεμβάσεων
Προτεινόμενη παρέμβαση

Κόστος προμήθειας
& εγκατάστασης [€]

Εγκατάσταση τοπικών συστημάτων μηχανικού εξαερισμού με υψηλού βαθμού απόδοσης ανάκτηση θερμότητας.

7.280€

Εγκατάσταση Φ/Β συστήματος ισχύος 24,4 kW.

50.000€

Αντικατάσταση υφιστάμενου συστήματος θέρμανσης – ψύξης με
τοπικές αντλίες θερμότητας διαιρούμενου τύπου τεχνολογίας
inverter.

7.300€

Αντικατάσταση αντλιών επανακυκλοφορίας νερού κολυμβητικών
δεξαμενών και κυκλοφορητή εναλλάκτη θερμότητας με νέους τεχνολογίας inverter.

12.000€

Αναβάθμιση του υφιστάμενου συστήματος φωτισμού με αντικατάσταση υφιστάμενων λαμπτήρων χαμηλής αποδοτικότητας με λαμπτήρες LED και εγκατάσταση διατάξεων αυτόματου ελέγχου φυσικού φωτισμού.

3.746€

Εγκατάσταση πεδίου ηλιακών συλλεκτών με συνολική επιφάνεια
48m2 για την παραγωγή ΖΝΧ.

16.600€
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5. Συγκεντρωτικά αποτελέσματα εξοικονόμησης ενέργειας
Στην παρούσα ενότητα, παρουσιάζονται τα συγκεντρωτικά αποτελέσματα εξοικονόμησης ενέργειας, για το σύνολο των κτιρίων που συμμετέχουν στο πρόγραμμα. Ο παρακάτω πίνακας
περιλαμβάνει για κάθε κτήριο του έργου την παραγωγή ενέργειας από φωτοβολταϊκά συστήματα, την εξοικονόμηση πρωτογενούς ενέργειας από την υλοποίηση των παρεμβάσεων και
την συνυφασμένη με αυτήν μείωση εκπομπών ρύπων. Οι υπολογισμοί εξοικονόμησης ενέργειας πραγματοποιήθηκαν με βάση τις πραγματικές υφιστάμενες καταναλώσεις, οι οποίες
αντικατοπτρίζουν την πραγματική λειτουργία των κτιρίων χωρίς να λαμβάνουν υπόψη την
εκπλήρωση των συνθηκών άνεσης σε αυτά. Δεδομένου ότι ένα από ζητούμενα του προγράμματος ήταν και η βελτίωση των συνθηκών άνεσης εντός των κτιρίων, οι τελικές καταναλώσεις
ενέργειας συμπεριλαμβάνουν και την βελτίωση αυτή. Για το λόγω αυτό στην τελευταία στήλη
του πίνακα έχει προστεθεί ο υπολογισμός της εξοικονόμησης ενέργειας με βάση ένα θεωρητικό μοντέλο, το οποίο προσομοιώνει την αρχική κατανάλωση ενέργειας των κτιρίων πριν την
υλοποίηση των παρεμβάσεων, με ταυτόχρονη επίτευξη των συνθηκών άνεσης στο εσωτερικό
των κτιρίων.
Πίνακας 5.1

Αποτελέσματα εξοικονόμησης ενέργειας – ρύπων για κάθε κτίριο του έργου
Θεωρητική
Εξοικονόμηση Εξοικονόμηση
Εξοικονόμηση
πρωτογενούς
Εκπομπών
πρωτογενούς
Ενέργειας2
ρύπων3
Ενέργειας4
[kWh]
[tnCO2]
[kWh]

Α/Α

ΟΝΟΜΑ

Παραγωγή Ενέργειας από
Φ/Β1 [kWh]

1

3ο νηπιαγωγείο

15.810

17.715

20,3

44.616

2

5ο νηπιαγωγείο

6.355

16.501

10,5

18.007

3

9ο νηπιαγωγείο

4.650

26.280

11,3

66.722

4

1ο δημοτικό

26.660

36.475

35,3

168.845

5

2ο δημοτικό

12.710

73.747

36,0

120.653

6

3ο δημοτικό

31.775

44.362

43,7

92.382

7

5ο δημοτικό

25.420

17.720

27,8

70.326

8

6ο δημοτικό

61.070

-16.106

48,4

444.246

9

7ο δημοτικό

43.865

44.118

56,7

138.804

10

1ο γυμνάσιο

15.190

54.542

31,3

124.863

11

2ο γυμνάσιο

55.800

-10.907

48,1

260.618

12

3ο γυμνάσιο

33.325

30.118

40,4

133.985

13

5ο γυμνάσιο

55.800

491

52,5

245.817

14

1ο λύκειο

57.195

25.393

57,2

393.317

15

2ο λύκειο – 4ο
γυμνάσιο

88.970

88.112

109,7

392.457

16

4ο λύκειο

0

-2.431

-6,0

347.480
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17

δημαρχείο

11.470

304.569

115,1

295.836

18

γραφεία περιβάλλοντος

26.660

58.285

46,3

120.197

19

δημοτική βιβλιοθήκη

5.735

42.708

20,3

87.238

20

δημοτικό κολυμβητήριο

37.820

572.192

218,8

455.420

ΣΥΝΟΛΟ

616.280

1.423.884

1.023,8

4.021.830

1

Ετήσια συνολική παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από το Φ/Β σύστημα. Το ποσοστό της ενέργειας το
οποίο θα αξιοποιηθεί ενδέχεται να διαφοροποιηθεί.
2

Πρωτογενής ενέργεια, η οποία θα εξοικονομηθεί με την υλοποίηση των προτεινόμενων παρεμβάσεων. Ο υπολογισμός πραγματοποιήθηκε με βάση τις πραγματικές καταναλώσεις των κτιρίων και δεν
συμπεριλαμβάνει την παραγωγή ενέργειας από τα Φ/Β συστήματα.
3

Μείωση των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα με βάση τις συνυφασμένες με τις πραγματικές καταναλώσεις ενέργειας εκπομπές ρύπων. Συμπεριλαμβάνεται η εξοικονόμηση ρύπων από την παραγωγή
ηλεκτρικής ενέργειας των Φ/Β συστημάτων.
4

Θεωρητική εξοικονόμηση ενέργειας. Ο υπολογισμός πραγματοποιήθηκε με βάση την ενέργεια που θα
έπρεπε να καταναλώνουν αρχικά τα κτίρια προκειμένου να πληρούν τις συνθήκες άνεσης στο εσωτερικό τους. Το εν λόγω μέγεθος δεν λαμβάνεται υπόψη σε άλλους υπολογισμούς και χρησιμοποιείται για
να αναδείξει την σημαντική βελτίωση των συνθηκών εντός των κτιρίων μετά την υλοποίηση των παρεμβάσεων.

Πίνακας 5.2
Σύγκριση καταναλώσεων Ενεργειακής Γραμμής Βάσης με τις καταναλώσεις
μετά την υλοποίηση των προτεινόμενων παρεμβάσεων
Αρχικές
καταναλώσεις
[kWh]

Τελικές
καταναλώσεις
[kWh]

Εξοικονόμηση
Ενέργειας
[kWh]

ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ

911.914

635.221

276.693

ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ

3.147.420

2.993.157

154.263

ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ

418.065

0

418.065

ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΑΠΟ ΑΠΕ

0

616.280

616.280

Όπως προκύπτει από τα αποτελέσματα του πίνακα 5.2, οι προτεινόμενες παρεμβάσεις οδηγούν για το σύνολο των κτιρίων σε μικρότερες καταναλώσεις ενέργειας από τις πραγματικές
υφιστάμενες καταναλώσεις, ενώ παράλληλα βελτιώνονται οι συνθήκες άνεσης στο εσωτερικό
των κτιρίων. Πέρα όμως από την μείωση των καταναλώσεων για κάθε πηγή ενέργειας υπάρχει και η παραγωγή 616,3 MWh ηλεκτρικής ενέργειας από την προτεινόμενη εγκατάσταση
Φ/Β συστημάτων.

Page: 132 of 133

Document: Detailed energy efficiency design of the municipal buildings - ALIMOS
Version: Final

Dissemination level: PU
Date: 29/1/2019

Στον πίνακα 5.3 παρουσιάζεται η ετήσια εξοικονόμηση πρωτογενούς ενέργειας και εκλυόμενων ρύπων.
Πίνακας 5.3
Εξοικονόμηση πρωτογενούς ενέργειας και εκλυόμενων ρύπων μετά την υλοποίηση των προτεινόμενων παρεμβάσεων

Πρωτογενής Ενέργεια σε ΜWh
Εκπομπές Ρύπων σε tnCO2

Αρχικά

Μετά τις
παρεμβάσεις

Εξοικονόμηση

6.409

3.198

3.211

1.629,1

605,4

1.023,8
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