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Short Description
The aim of this deliverable is to present the replication plan created by the Municipality of P.
Faliro and is based on the input provided from the 5 PRODESA municipalities. It presents a summary of the energy efficiency interventions that were proposed at the selected municipal buildings and the rooftop PV systems to be installed. The energy efficiency interventions include the
replacement of heating system and lighting system and the installation of mechanical ventilation
with heat recovery system. A summary of the study conducted for streetlighting is also presented. Thereafter, the implementation of the replication plan of the Municipality is presented.
Specifically, the PRODESA methodology is thoroughly explained along with all the difficulties
encountered thought the process. The tender preparation for the final study, the standardization of the financing scheme and the tender preparation of the implementation of interventions
are presented. Lastly, a timeplan for the implantation of the replication plan is presented.
O σκοπός του παρόντος παραδοτέου είναι να παρουσιάσει το σχέδιο αναπαραγωγής του Δήμου Παλαιού Φαλήρου, το οποίο βασίζεται στα στοιχεία που προέκυψαν από τους 5 Δήμους
του PRODESA . Παρουσιάζει τις επεμβάσεις ενεργειακής αποδοτικότητας που προτάθηκαν στα
επιλεγμένα κτίρια καθώς και τα φωτοβολταϊκά συστήματα που θα εγκατασταθούν. Οι παρεμβάσεις ενεργειακής απόδοσης περιλαμβάνουν την αντικατάσταση του συστήματος θέρμανσης
και του συστήματος φωτισμού και την εγκατάσταση μηχανικού αερισμού με σύστημα ανάκτησης θερμότητας. Παρουσιάζεται επίσης μια σύνοψη της μελέτης που πραγματοποιήθηκε για
τον οδοφωτισμό. Στη συνέχεια, παρουσιάζεται η εφαρμογή του σχεδίου αναπαραγωγής του
Δήμου. Συγκεκριμένα, η μεθοδολογία του έργου PRODESA παρουσιάζεται διεξοδικά καθώς και
όλες οι δυσκολίες που προέκυψαν. Παρουσιάζεται η προετοιμασία προκήρυξης για την οριστική μελέτη, η επικαιροποίηση του χρηματοδοτικού μοντέλου καθώς και η προετοιμασία προκήρυξης για την εκτέλεση των επεμβάσεων. Τέλος, παρουσιάζεται ένα χρονοδιάγραμμα υλοποίησης του σχεδίου αναπαραγωγής.

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

Κιλοβατώρα

tnCO2

Τόνος CO2

MWh

Μεγαβατώρα

MVHR

Μηχανικός εξαερισμός με ανάκτηση θερμότητας

ΟΤΑ

Οργανισμός Τοπικής Αυτοδιοίκησης

ESCO

Energy Service Company – Εταιρεία παροχής ενεργειακών υπηρεσιών
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1. Short summary in English
The municipality of Palaio Faliro plans to develop large scale energy efficiency projects aiming
at improving energy efficiency of the municipal infrastructure and contributing to the achievement of the European and National objectives concerning the greenhouse gas emissions reduction until 2030. The energy efficiency projects in municipal buildings and street lighting will be
implemented following the methodology of the PRODESA project and using data produced by
the five leading municipalities, partners of the project consortium. This chapter summarizes the
deliverable D6.1 describing the action plan for the implementation of the aforementioned energy efficiency projects.
Palaio Faliro is situated on the east coast of the Phalerum Bay, a bay of the Saronic Gulf, 6 km
southwest of Athens city center. The municipality has a surface area of 4.574 km2. The seaside
area was redeveloped for the 2004 Olympics, and now contains a seaside promenade, several
sports venues, a marina and the Naval Museum.
The municipality of Palaio Faliro owns 53 municipal buildings housing activities from several sectors. In particular, there are 35 public schools, 7 kindergartens, a public healthcare center, athletic facilities, a public library, a cultural center and facilities hosting the elderlies.
Twelve buildings were selected to participate in the replication plan consisting of 10 public
schools, an athletic center, and the town hall. To proceed with the energy efficiency improvements, data were collected about electricity and natural gas energy consumption. Similarly,
energy consumption data were collected and processed for the streetlighting to assess the
needs and proceed with suitable energy efficiency proposals.
Simple energy audits were conducted in each municipal building to identify the needs and the
potential energy improvements.
The resulting energy efficiency proposals are the following:
(i)

Installation of air-to-air split A/C units in every classroom and office of schools is
foreseen. This solution gives flexibility for autonomous operation in each space and
can resolve overheating problems as long as the Administration consents to their
operation during the warmer months. Provisions for integrating the external units
of the A/C systems on the building envelope must be accounted for.

(ii)

Ventilation units with heat recovery for eliminating ventilation though windows during winter time, which results in less energy loss and more stable temperatures, and,
in many cases improvement of the air quality inside the room. Other advantages
are the significant decrease of the heating load, cutting down of energy-related expenditures.

(iii)

Replacement of the existing light bulbs with lower consumption LED bulbs in every
municipal building except the town hall.
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(iv)

Integration of rooftop PVs, operating based on net metering business model, will
assist the school buildings to become fossil fuel free while diminishing their electricity expenses.

Concerning the energy upgrade of the street lighting network, it is suggested to replace all the
existing light bulbs and luminaires with LED ones and add a smart management system.
The interventions result in substantial savings. It is noted that after the interventions, all energy
uses are covered by electricity. In the following Table the results of the preliminary energy renovation design are presented.
Primary energy
consumption
(kWh/y)

Primary
energy savings
(kWh/y)

Annual electricity generation
(kWh)

CO2 emissions
savings

Operation
cost savings

Investment cost

(tnCO2/y)

(€/y)

(€)

2,983,481

599,707

255,006

420.7

62,113

448,341

The proposed energy efficiency interventions result in 24% savings of primary energy and the
overall coverage reaches 63.5% as the remaining electric load is partially covered by PV generated electricity.
The energy efficiency improvement in streetlighting applies to 3,488 luminaires with a total installed capacity of 510.23 kW. Following the replacement with LED, the total installed capacity
decreases to 197.58 kW. The resulting energy and operational cost savings as well the avoided
CO2 emissions are tabulated below.
Primary energy
consumption
(kWh/y)

Primary energy
savings
(kWh/y)

CO2 emissions
savings

2,216,184

1,357,978

(tnCO2/y)

Operation cost
savings
(€/y)

Investment
cost
(€)

1,343

203,697

742,003

Overall, the municipality of Palaio Faliro can achieve a reduction of 1,958 MWh/y which entails
265,810 €/y of operational cost savings and a reduction of 1,763.7 tn CO2/y.
An economic assessment of the investments was carried out using the spreadsheet tool that
was developed in the frame of the PRODESA project. It is available in the PRODESA website.
The tables below present the economic indices of the energy efficiency interventions under consideration in municipal buildings and streetlighting.
Economic indices of the energy renovation of 12 buildings
Project budget to be tendered (€)

448,341

Payback period

8.1 years
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Net Present Value (€)

336,249

Economic indices for the energy renovation of streetlighting
Project budget to be tendered (€)

742,003

Payback period

3.1 years

Net Present Value (€)

1,836,113

The financial plan for the implementation of the investments is investigated following the procedure depicted in the below diagram.

Methodological diagram for the definition of the financing plan
PRODESA aims at pooling financing resources such as public funding, debt financing, equity,
crowdfunding, and private financing through Energy Performance Contracting (EPC). Following
this aim, the financial plan of Palaio Faliro has included private financing through energy performance contracting.
As mentioned above, the tool developed by PRODESA was used to investigate the financing
scheme that would be most beneficial for the municipality.
Page: 3 of 104
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The tool gives the user the ability to explore and compare three different financing plans and
their combinations, namely, debt financing, private financing through the ESCO Contractor, and
co-financing by the Municipality and the ESCO. The need for a subsidy as well as the co-financing
by the Municipality with equity or debt financing can also be investigated.
The economic indicators of the investment are calculated for both the Municipality and the Contractor allowing the comparison of scenarios so that the financial plan that will be selected for
the Municipality is sustainable and beneficial for both.
The financial analysis was performed with the aim to determine the lower value of the tendered
budget that makes the project sustainable for both the Municipality and the Contractor (ESCO).
The criterion for its definition, as used in the PRODESA project, is that the ESCO has an internal
rate of return greater or equal to 10 (IRR ≥ 10) and a "Very Satisfactory" profitability index (PI)
according to the scale described in /1.1/, chapter 8.
In the following two Tables, a comparison of three scenarios is given for the Municipality and
the Contractor respectively. The Co-Financing scenario shown in the Tables is the most profitable one for the Municipality. It has been computed by iteration trying different percentages of
the capital contributed by the Municipality until the Profitability Index rises to the lower value
of the range ‘Very Satisfactory’ that is just over 0.3.
Financing plan – Economic indices for the municipality
Debt Financing
100%

Private Financing by
ESCO 100%

CO-FINANCING
– ΟΤΑ 39%

Project budget to be tendered

448,341

674,691 (*)

448,341

Grant

---------

---------

---------

loan and interest

546,726

---------

214,660

total project cost

546,726

674,691

486,970

total project cost for the municipality

546,726

674,691

486,970

payback period

9.8 years

12.1 years

8.7 years

0.81 (V.H.)

0.39 (H)

0.91 (V.H.)

362,422

263,177

408,565

MUNICIPALITY

profitability index
net present value (€)

(*) Price premium = 49% - additional cost in case ESCO takes on complete project financing.
Financing Plan – Economic indices for the Contractor
CONTRACTOR
Project budget to be tendered (€)

Debt Financing 100%

Private Financing by
ESCO 100%

CO-FINANCING –
ΟΤΑ 39%

448,341

674,691

448,341
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loan and interest for the contractor (€)

---------

325,372

105,838

net present value (NPV)

160,822

75,840

75,931

0.64 (V.H.)

0.30 (V.S.)

0.30 (V.S.)

profitability index

Thus, the proposed financial plan to implement the building energy efficiency investment consists of
MUNICIPALITY OF PALAIO
FALIRO

39%

ESCO

61%

Regarding the implementation of the investment, the municipality will follow the procedure of
the PRODESA leading municipalities.
Thus, the first step will be the preparation of the tender for the final design of the energy efficiency options in the municipal buildings whilst the final design of the streetlighting energy improvement has been decided to be carried out in-house by the Maintenance technicians. The
duration of the phase is estimated to take up to three months.
The terms and specifications of the final design will be those developed in Task 2.1 ‘Detailed
design of the energy efficiency projects’. The final deliverable of the Contractor will include the
Energy Performance Certificates ‘PEA’, of the buildings, updated base lines to reflect changes
from the feasibility phase to the final design, and the final selection of the energy efficiency
interventions fulfilling the target for decarbonization of the energy carriers to be used in the
refurbished buildings. Also, the final proposals of energy efficiency interventions with an economic and technical evaluation of each intervention and of the whole investment will be included in the deliverable of the Contractor.
From this phase, a fully specified investment will be delivered with interventions fully substantiated for each building, both technically and economically. Also, a measurement plan will be
included for the future energy consumption allowing the latter to be verified based on internationally accepted protocols, as detailed in the specifications of the design study.
The second step is the updating or modification of the selected financing plan, which might be
necessary due to eventual changes that may result from the final design, in the interventions’
cost, the energy savings and the electricity generated by the PVs.
The majority of municipalities, including the municipality of Palaio Faliro, support improvements
in buildings or street lighting, by resorting to public grants or use of municipal funds. Small-scale
projects can be conducted with such financing schemes. However, the country’s obligations to
contribute to the mitigation of the Climate Crisis necessitate to increase pace and proceed with
large-scale projects for improving energy efficiency of the municipal infrastructures, especially
of the municipal building stock. This in turn calls for financial resources that municipalities often
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cannot allocate due to more pressing needs such as social needs. Thus, it is of utmost importance to leverage private financing.
The Municipality of Palaio Faliro, rising up to the occasion, will adopt a co-financing plan as presented above.
In case more buildings are added until the final design is launched, the financing plan will be
updated to accommodate the additional costs and operational savings. Moreover, if the municipality decides not to contribute equity through debt financing, the availability of instruments
with preferential interest rates and/or guaranteed payments will be investigated.
The third step is the preparation of the tender to implement the interventions. The municipality
will follow the PRODESA examples targeting a ‘guaranteed savings’ energy performance contract. Differentiation from the PRODESA examples is that the tender will follow the provisions
of the applying regulations regarding ‘Procurement and Services’ since, in the case of Palaio
Faliro, construction works are very limited and apply to equipment installation only. The tender
will be similar to the tender of Partner 2, Agios Dimitrios, but the principal feature will be the
energy efficiency interventions as opposed to PV systems. This is a tendering including both
procurement and service.
Key features of the tender are the following:
The duration of the contract shall cover a period of 10 years, although considering the payback
period it could be reduced to 8.5 years. This alternative option will be examined following the
completion of the previous steps.
The contract will be awarded to the tenderer that will provide the most advantageous offer
based on quality-price ratio. The efficiency and quality of the equipment as well as the warranties offered by the manufacturers will be also taken in to account.
The Contractor’s payment will be planned on an annual basis and will be linked to the achievement of the agreed energy savings and of other relevant terms.
The implementation of the replication plan is estimated to take up 2.5 years approximately, if
each step is carried out smoothly without major delays as those resulting from appeals. The
municipality will follow the required internal procedure to implement the replication plan.
As a first step, the replication plan will be submitted for approval to the Municipal Council and
this is expected in the 3rd trimester of 2021.
The tender for the final design will be launched by the beginning of 2022 and its completion is
expected by the end of the second trimester of 2022.
By the end of 2022, an updated financial plan will be ready along with the implementation tender. It is expected the tender will be launched by the end of 2022 whilst the contract signing,
by the end of the 1st trimester of 2023. The works and commissioning of the project is expected
by the end of 2023.
It is considered useful to indicate the challenges that the Municipality of Palaio Faliro faced during the development of the replication plan to improve the procedure in the future and form
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more efficient guidelines to the benefit of the Network of Replicators and all interested Greek
municipalities.
The first step of the Replication Plan, as mentioned above, is the preparation of a pool of buildings and streetlighting infrastructure that require energy efficiency improvement. It is advised
to implement this procedure, including the collection of the required data, in cooperation with
a specialised Consultant, who will be in close collaboration with the relevant Municipal Services.
The Consultant, being responsible for the collection of the data, will avoid or overcome delays
that might have occurred otherwise due to the existing workload of municipality staff. On the
other hand, according to the experience so far from the Municipalities of PRODESA, a delay has
occurred in the process of contracting an in-house consultant. For this reason, a simplification
of the award procedure as well as full transparency of the individual responsibilities is considered essential in order to avoid or reduce delays.
Collecting energy consumption data and corresponding expenditures proved to be time-consuming and difficult. It is noted that in some cases the data needed weren’t available. Despite
the willingness of the municipal employees to assist with the data collection, due to their workload the support was very limited. Creating a job position to serve this purpose will contribute
to addressing this difficulty.
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2. Εισαγωγή
Το παρόν παραδοτέο παρουσιάζει το Σχέδιο Αναπαραγωγής του Δήμου Παλαιού Φαλήρου το
οποίο βασίζεται σε στοιχεία και εμπειρία που προέκυψαν από τους 5 Δήμους του PRODESA
καθ’ όλη τη διάρκεια του έργου. Ο Δήμος Παλαιού Φαλήρου καλείται να αναπτύξει έργα ενεργειακής αποδοτικότητας μεγάλης κλίμακας, τα οποία έχουν ως στόχο τον ενεργειακό εκσυγχρονισμό, την βελτίωση των συνθηκών άνεσης για τους πολίτες αλλά και την συμβολή του
Δήμου στην επίτευξη των Ευρωπαϊκών και Εθνικών στόχων για την μείωση των εκπομπών αερίων CO2 έως το 2030.
Οι επεμβάσεις ενεργειακής αποδοτικότητας που επιλέχθηκαν ακολουθούν την μεθοδολογία
PRODESA και στοχεύουν στη μείωση των ενεργειακών καταναλώσεων, στην βελτίωση των συνθηκών θερμικής και οπτικής άνεσης και στην απεξάρτηση από τα ορυκτά καύσιμα. Οι παρεμβάσεις στα κτίρια περιλαμβάνουν την αντικατάσταση του συστήματος θέρμανσης με αντλίες
θερμότητας ή τοπικές κλιματιστικές μονάδες, την αντικατάσταση του συστήματος φωτισμού
και την εγκατάσταση μηχανικού αερισμού με σύστημα ανάκτησης θερμότητας. Επιπλέον, προτείνεται η υδατοστεγάνωση των δωμάτων και η εγκατάσταση φωτοβολταϊκών συστημάτων για
την παροχή ‘πράσινης ηλεκτρικής ενέργειας’.
Στη συνέχεια, παρουσιάζεται η εφαρμογή του σχεδίου αναπαραγωγής ξεκινώντας από μια εκτενή παρουσίαση της μεθοδολογίας PRODESA, με πληροφορίες για τις Συμβάσεις Ενεργειακής
Απόδοσης και για τα χρηματοδοτικά εργαλεία. Στη συνέχεια, παρουσιάζονται τα βασικά χρηματοδοτικά σχήματα που μελετήθηκαν για τον Δήμο.
Ακολουθεί η μεθοδολογία υλοποίησης του Σχεδίου Αναπαραγωγής και η ανάλυση των τριών
φάσεων. Συγκεκριμένα, παρουσιάζεται η πρώτη φάση ΄Προετοιμασία προκήρυξης για την οριστική μελέτη’, η δεύτερη φάση ‘Επικαιροποίηση του χρηματοδοτικού μοντέλου’ και η Τρίτη
φάση ‘Προετοιμασία προκήρυξης για την εκτέλεση των επεμβάσεων’. Τέλος, παρουσιάζεται
ένα χρονοδιάγραμμα υλοποίησης του σχεδίου αναπαραγωγής που αφορά την διαδικασία που
πρέπει να ακολουθηθεί από τον Δήμο αλλά και την προετοιμασία των τευχών δημοπράτησης.

3. Σύντομη περιγραφή Δήμου
3.1. Γενικές πληροφορίες
Ο Δήμος Π. Φαλήρου βρίσκεται σε απόσταση 9km Ν-ΝΑ της Αθήνας και σε υψόμετρο 5m (μέσο
σταθμικό). Είναι αιγιάλιος δήμος και ανήκει διοικητικά στην Περιφέρεια Αττικής. Είναι όμορος
νοτιοανατολικά του Δήμου Αλίμου, ανατολικά του Δήμου Αγ. Δημητρίου, βορειοανατολικά αυτού της Νέας Σμύρνης και βόρεια του Δήμου Καλλιθέας, ενώ φυσικό όριο της πόλης αποτελεί
ο Κόλπος του Σαρωνικού.
Έχει έκταση 4,6 τετραγωνικά χιλιόμετρα και μόνιμο πληθυσμό 62.370 κατοίκους, σύμφωνα με
το δελτίο τύπου της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής περί ανακοίνωσης προσωρινών αποτελεσμάτων απογραφής πληθυσμού 2011, και καταλαμβάνεται από αστική δόμηση.
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Εικόνα 3.1

Χάρτης δήμου Π. Φαλήρου (εικόνα από Google maps)

Ο Δήμος Π. Φαλήρου έχει ανακηρυχθεί ως τουριστικός δήμος και λόγω της αιγιαλίτιδας ζώνης
του Δήμου παρουσιάζει τουριστική ανάπτυξη (ξενοδοχεία, οργανωμένη πλαζ, εστιατόρια κλπ.)
η οποία και ενισχύθηκε κατά τον χαρακτηρισμό του δήμου ως Ολυμπιακής Πόλης.
Ο Δήμος Π. Φαλήρου αποτελεί οργανωμένη αστική περιοχή με υπηρεσίες εμπορίου και αναψυχής υπερτοπικού χαρακτήρα. Κυριότερες τέτοιες τουριστικές και εμπορικές ταυτοχρόνως
χρήσεις είναι : η Μαρίνα Φλοίσβου, το Πλανητάριο, το Ναυτικό Μουσείο, το θωρηκτό ΑΒΕΡΩΦ,
το Πάρκο Φλοίσβου - Παιδότοπος, Πολιτιστικό Κέντρο Φλοίσβου, ο Ναυτικός Όμιλος Π. Φαλήρου, ο Ναυτικός Όμιλος Αμφιθέας, το Ολυμπιακό Γήπεδο TAE KWON DO, κ.ά., γεγονός το οποίο
στοιχειοθετεί πέραν των άλλων και τον μητροπολιτικό χαρακτήρα του Δήμου.

3.2. Υποδομές Δήμου
Στον Δήμο Π. Φαλήρου υπάρχουν συνολικά 53 δημοτικά κτίρια από διάφορους τομείς υποδομών. Συγκεκριμένα, λειτουργούν 35 δημόσια σχολεία (12 Νηπιαγωγεία, 13 Δημοτικά Σχολεία,
1 Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης, 5 Γυμνάσια και 4 Λύκεια). Επίσης στο Δήμο λειτουργούν επτά
(7) Δημοτικοί Παιδικοί Σταθμοί.
Στον τομέα της πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας και προληπτικής Ιατρικής το κτίριο των δημοτικών ιατρείων λειτουργεί από το 1988 και παρέχουν διάφορες ιατρικές εξετάσεις. Στον τομέα
της κοινωνικής πρόνοιας, λειτουργεί το γραφείο Συμβουλευτικής και Ψυχοκοινωνικής Στήριξης,
το γραφείο Κοινωνικής Αρωγής και για παροχή βοήθειας σε προβλήματα που σχετίζονται με
συγκεκριμένες κοινωνικές ομάδες.
Όσον αφορά τις αθλητικές εγκαταστάσεις του Δήμου, υπάρχει ένα Δημοτικό Αθλητικό Κέντρο
με τις εξής εγκαταστάσεις: μία μεγάλη και μία μικρή κολυμβητική δεξαμενή, υδροθεραπευτήριο, αίθουσα γυμναστικής, λουτρά-αποδυτήρια, γήπεδο ποδοσφαίρου, στίβος, γήπεδο βόλεϊ,
τρία γήπεδα τένις, δύο γήπεδα μπάσκετ και ένα γυμναστήριο με όργανα. Επίσης, λειτουργούν
τρία γήπεδα τένις και υπάρχουν αθλητικές εγκαταστάσεις διάσπαρτες στις γειτονιές του Δήμου, ώστε να εξυπηρετούνται οι κάτοικοι.
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Ακόμη, λειτουργούν τρία (3) ΚΑΠΗ και το ΝΠΔΔ «ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ & ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΜΟΥ
ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ» στο οποίο πραγματοποιούνται πολλές δραστηριότητες όπως τμήμα γυμναστικής, παραδοσιακών χορών, εκμάθησης μουσικών οργάνων, ζωγραφικής κ.α. Επίσης,
από το 1980 λειτουργεί η δημοτική βιβλιοθήκη και από το 2012 η παιδική δημοτική βιβλιοθήκη.

3.3. Ενεργειακές καταναλώσεις δημοτικών κτιρίων
Ο Δήμος συγκρότησε μία ομάδα 12 κτιρίων για να εντάξει στο Σχέδιο Αναπαραγωγής των αποτελεσμάτων του PRODESA. Η ομάδα αποτελείται από 10 δημόσια σχολεία, το Δημαρχείο του
Δήμου και ένα αθλητικό κέντρο.
Προκειμένου να γίνουν προτάσεις ενεργειακής αναβάθμισης συλλέχθηκαν οι υφιστάμενες ενεργειακές καταναλώσεις για τα έτη 2016 και 2017 που συνίστανται σε καταναλώσεις ηλεκτρικής ενέργειας και φυσικού αερίου.
Στους δύο παρακάτω πίνακες αναγράφονται οι συνολικές ετήσιες καταναλώσεις και οι αντίστοιχοι εκλυόμενοι ρύποι CO2 καθώς και οι ενεργειακές δαπάνες του Δήμου για τα εν λόγω
κτίρια.
Πίνακας 3.1 Καταναλώσεις φυσικού αερίου και ηλεκτρικού ρεύματος δημοτικών κτιρίων για
τα έτη 2016 και 2017
Ετήσια κατανάλωση

Ετήσια κατανάλωση

Ετήσια κατανάλωση

φυσικού αερίου

ηλεκτρικού ρεύματος

(kWh)

(kWh)

2017

319.045

1.180.565

3.758

1.230

2016

237.722

1.139.574

3.554

1.173

ΕΤΟΣ

πρωτογενούς ενέργειας
(ΜWh)

Εκλυόμενοι
ρύποι
(τόνοι CO2)

Το ετήσιο κόστος ενέργειας βάσει της αντίστοιχης ετήσιας κατανάλωσης των κτιρίων παρουσιάζεται στον παρακάτω πίνακα.
Πίνακας 3.2
Ενεργειακό κόστος ετήσιας κατανάλωσης δημοτικών κτιρίων για τα έτη 2016
και 2017
Κόστος

Κόστος

φυσικού αερίου

ηλεκτρικού ρεύματος

Συνολικό κόστος ενέργειας

(€/έτος)

(€/έτος)

(€/έτος)

2017

17.595

227.194

244.789

2016

14.479

219.653

234.132

ΕΤΟΣ
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3.4. Ενεργειακές καταναλώσεις οδοφωτισμού
Οι καταναλώσεις ηλεκτρικής ενέργειας του Δήμου για τον οδοφωτισμό που μας δόθηκαν για
τα τρία τελευταία έτη είναι ελλιπείς καθώς λείπουν στοιχεία καταναλώσεων από πολλούς μετρητές. Αυτό διαπιστώθηκε κατά τον έλεγχο των πολλαπλών καταστάσεων της ΔΕΗ.
Για την εκτίμηση της ετήσιας κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας των υφιστάμενων φωτιστικών
σωμάτων λαμβάνονται υπόψη τα παρακάτω:
•

Ετήσιες ώρες λειτουργίας φωτιστικού σώματος (=11,90 ώρες/24ωρο) 1
Κόστος ηλεκτρικής ενέργειας (λαμβάνεται 0,15 €/kWh). Η τιμή αυτή μπορεί να αναπροσαρμόζεται ανάλογα με την μεταβολή των τιμολογίων παροχής ηλεκτρικής ενέργειας (ΦΟΠ, κλπ.). Η τιμή λήφθηκε από την πηγή της υποσημείωσης /1/.

Στον παρακάτω Πίνακα παρουσιάζονται η εκτιμώμενη ετήσια κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας, το ετήσιο κόστος λειτουργίας των φωτιστικών σωμάτων καθώς και οι εκλυόμενοι ρύποι
CO2 για τον οδοφωτισμό του Δήμου Π. Φαλήρου.
Πίνακας 3.3
σμού

Ετήσια κατανάλωση, κόστος λειτουργίας και εκλυόμενοι ρύποι CO2 οδοφωτιΟδοφωτισμός Δήμου Π. Φαλήρου

Αριθμός Φωτιστικών Σωμάτων
Εγκατεστημένη Ισχύς Φωτιστικών Σωμάτων (kW)

3.488
510,23

Κατανάλωση Ηλεκτρικής Ενέργειας (kWh/έτος)

2.216.184

Ετήσια Δαπάνη Ηλεκτρικής Ενέργειας (€/έτος)*

332.427

Εκλυόμενοι Ρύποι (Τόνοι CO2)

2.192

*Στον παραπάνω πίνακα υπολογίζεται η τιμή χρέωσης της kWh με 0,15 €.

4. Αποτύπωση των υφιστάμενων ενεργειακών αναγκών
4.1. Κτίρια
Για τον εντοπισμό των αναγκών και κατ’ επέκταση των επεμβάσεων ενεργειακής βελτίωσης
πραγματοποιήθηκε απλή ενεργειακή επιθεώρηση σε κάθε κτίριο και έγινε καταγραφή των
στοιχείων που απαιτούν βελτίωση. Στη συνέχεια υπολογίσθηκε η γραμμή βάσης των ενεργειακών καταναλώσεων για κάθε κτίριο σύμφωνα με τον Οδηγό Ενεργειακών Ελέγχων του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας 2.

1

Ελήφθη από τον Οδηγό μελετών για τη βελτίωση της ενεργειακής αποδοτικότητας σε εγκαταστάσεις
οδοφωτισμού ΟΤΑ Α΄ & Β’, που έχει συνταχθεί από το ΚΑΠΕ για το χρηματοδοτικό πρόγραμμα του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων.
2
https://ypen.gov.gr/energeia/energeiaki-exoikonomisi/energeiakoi-elegchoi/
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Τα στοιχεία των καταναλώσεων λήφθηκαν από τα τιμολόγια των παρόχων. Σημειώνεται εντούτοις ότι υπήρχαν ελλείψεις στα διαθέσιμα στοιχεία.

4.1.1. Παρουσίαση κτιρίων
Στους παρακάτω πίνακες αναγράφονται τα βασικά χαρακτηριστικά των κτιρίων καθώς και οι
υφιστάμενες καταναλώσεις και οι εκπομπές CO2.ανά κτίριο.
Πίνακας 4.1
Χαρακτηριστικά κτιρίων του Δήμου Π. Φαλήρου

ΚΤΙΡΙΟ

Επιφάνεια (m2)

Έτος κατασκευής

Σύστημα
θέρμανσης
Λέβητας
φυσικού
αερίου

Σύστημα
ψύξης
Τοπικές
μονάδες A/C

Μόνωση
κελύφους

Τύπος κουφώματος

1ο Δημοτικό

723

1980

√

-

Ανεπαρκής
θερμομόνωση

Μονά τζάμια
με πλαίσιο αλουμινίου

7ο Δημοτικό

1.614

1994

√

√

Επαρκής θερμομόνωση

Διπλά τζάμια
με πλαίσιο αλουμινίου

10ο Δημοτικό

1.430

1993

√

√

Επαρκής θερμομόνωση

Μονά τζάμια
με πλαίσιο αλουμινίου

13ο Δημοτικό

1.668

1990

√

-

Επαρκής θερμομόνωση

Μονά τζάμια
με πλαίσιο αλουμινίου

1ο Λύκειο

1.058

1980

√

√

Ανεπαρκής
θερμομόνωση

Μονά τζάμια
με πλαίσιο αλουμινίου

4ο Λύκειο

1.452

1998

√

√

Επαρκής θερμομόνωση

Διπλά τζάμια
με πλαίσιο αλουμινίου

1ο Νηπιαγωγείο

378

1980

√

√

Ανεπαρκής
θερμομόνωση

Μονά τζάμια
με πλαίσιο αλουμινίου

2ο&7ο Νηπιαγωγείο

145

1992

√

-

Επαρκής θερμομόνωση

Διπλά τζάμια
με πλαίσιο αλουμινίου

6ο Νηπιαγωγείο

600

2003

√

√

Επαρκής θερμομόνωση

Διπλά τζάμια
με πλαίσιο αλουμινίου

11ο Νηπιαγωγείο

207

2000

√

-

Επαρκής θερμομόνωση

Διπλά τζάμια
με πλαίσιο αλουμινίου
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Δ.Α.Κ. Π.
Φαλήρου
(αίθουσα αναμονής)

170

1989

-

-

Ανεπαρκής
θερμομόνωση

Μονά τζάμια
με πλαίσιο αλουμινίου

Δημαρχείο

1.698

2006

-

√

Επαρκής θερμομόνωση

Διπλά τζάμια
με πλαίσιο αλουμινίου

Πίνακας 4.2

Χαρακτηριστικά κτιρίων του Δήμου Π. Φαλήρου
Υφιστάμενη
κατανάλωση
ηλεκτρικής
ενέργειας 1
(kWh/έτος)

Πρωτογενής
κατανάλωση
ηλεκτρικής
ενέργειας
(kWh/έτος)

Υφιστάμενη
κατανάλωση
φυσικού
αερίου1
(kWh/έτος)

Πρωτογενής κατανάλωση
φυσικού
αερίου
(kWh/έτος)

Εκλυόμενοι ρύποι
(kgCO2)

1ο Δημοτικό

29.2532

84.834

30.5643

32.092

34.922

7ο Δημοτικό

25.009

72.526

34.535

36.262

31.503

10ο Δημοτικό

21.953

63.664

37.608

39.488

29.083

13ο Δημοτικό

23.818

69.072

44.229

46.440

32.225

1ο Λύκειο

-2

-

36.175

37.984

7.090

4ο Λύκειο

25.834

74.919

18.230

19.142

29.123

1ο
Νηπιαγωγείο

-2

-

-3

-

-

2ο&7ο Νηπιαγωγείο

4.653

13.494

6.830

7.172

5.940

6ο
Νηπιαγωγείο

10.460

30.334

22.464

23.587

14.748

11ο Νηπιαγωγείο

5.568

16.147

8.783

9.222

7.228

Δ.Α.Κ. Π. Φαλήρου
(αίθουσα αναμονής)

619.286

1.795.929

-

-

612.474

Δημαρχείο

383.062

1.110.880

-

-

378.848

ΚΤΙΡΙΟ

1Μέσος

όρος ετήσιας κατανάλωσης όπως προέκυψε από την επεξεργασία των τιμολογίων της ΔΕΗ και του φυσικού
αερίου των ετών 2016 και 2017.
2

Το 1ο Δημοτικό, το 1ο Λύκειο και το 1ο Νηπιαγωγείο έχουν κοινή παροχή ρεύματος.

3

Το 1ο Δημοτικό και το 1ο Νηπιαγωγείο έχουν κοινό λέβητα και την ίδια παροχή φυσικού αερίου.
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4.1.2. Προβλήματα που εντοπίστηκαν κατά την επιθεώρηση
Με βάση τον επιτόπιο έλεγχο που πραγματοποιήθηκε στα κτίρια, παρατηρήθηκε υγρασία στα
ταβάνια των αιθουσών σε όλα τα Δημοτικά, τα Λύκεια και στο 1 ο Νηπιαγωγείο, αιτία είναι η
υγρομόνωση της οροφής η οποία θέλει αντικατάσταση. Το περίβλημα των κτιρίων είναι σε
καλή κατάσταση όπως επίσης και τα κουφώματα από αλουμίνιο τα οποία δεν έχουν προβλήματα συνεπώς η αντικατάστασή τους δεν είναι απαραίτητη. Στον επιτόπιο έλεγχο που πραγματοποιήθηκε στο 2ο&7o Νηπιαγωγείο παρατηρήθηκαν προβλήματα στη μόνωση του δαπέδου
η οποία χρήζει αντικατάστασης.
Όσον αφορά τις εσωτερικές συνθήκες των κτιρίων οι εργαζόμενοι δάσκαλοι/ες διαμαρτυρήθηκαν για πολύ υψηλές θερμοκρασίες, κατά τους θερινούς μήνες από τα μέσα Μαΐου έως τα τέλη
Ιουνίου. Το ίδιο πρόβλημα παρατηρείται και στις αρχές της σχολικής χρονιάς από τις αρχές
Σεπτεμβρίου έως τα μέσα Οκτωβρίου, λόγω της μη ύπαρξης ικανού τρόπου αντιμετώπισης της
υπερθέρμανσης.
Στον επιτόπιο έλεγχο που πραγματοποιήθηκε στο 6ο Νηπιαγωγείο παρατηρήθηκε ότι ο αρχικός
σχεδιασμός του κτιρίου είναι βιοκλιματικός αλλά το κτίριο δεν έχει λειτουργήσει πλήρως ως
βιοκλιματικό καθώς ο σχεδιασμός του δεν έχει υλοποιηθεί κατά την κατασκευή του όπως προβλεπόταν. Το περίβλημα του κτιρίου είναι σε καλή κατάσταση όπως επίσης και τα κουφώματα
από αλουμίνιο τα οποία δεν έχουν προβλήματα συνεπώς η αντικατάστασή τους δεν είναι απαραίτητη.
Όσον αφορά το εσωτερικό του κτιρίου δεν έχουν προβλεφθεί διατάξεις για την κυκλοφορία
του αέρα για δροσισμό ή για την μεταφορά θερμότητας από τις θερμές νότιες ζώνες του κτιρίου
προς τις ψυχρότερες βόρειες ζώνες τον χειμώνα.
Το φωτοβολταϊκό σύστημα δεν έχει ολοκληρωθεί καθώς δεν υπάρχουν μετατροπείς (inverters)
και καλωδιώσεις που είναι απαραίτητος εξοπλισμός για την σύνδεση του συστήματος με το
δίκτυο της ΔΕΗ. Η πρόβλεψη για την φύτευση του δώματος έχει πραγματοποιηθεί αλλά τα
φυτά έχουν ξεραθεί και όπως διαπιστώθηκε και κατά την επιθεώρηση δεν υπάρχει σύστημα
αυτόματου ποτίσματος.
Τέλος, όσον αφορά το Δημαρχείο του Δήμου Π. Φαλήρου δεν αναφέρθηκαν προβλήματα κατά
την επί τόπου επίσκεψη και τον έλεγχο του κτιρίου, παρά μόνο κάποια προβλήματα πολύ χαμηλών ή πολύ υψηλών θερμοκρασιών σε ακραίες εξωτερικές θερμοκρασίες στο χώρου εισόδου
του Δημαρχείου.

5. Προκαταρτική διαμόρφωση του έργου ενεργειακής βελτίωσης
Οι προτεινόμενες επεμβάσεις εξοικονόμησης ενέργειας στα δημοτικά κτίρια και τον οδοφωτισμό του Δήμου Π. Φαλήρου έχουν ως στόχο τη μείωση των ενεργειακών καταναλώσεων, τη
βελτίωση των συνθηκών άνεσης, τη μείωση των δαπανών λειτουργίας καθώς και τη μείωση
του περιβαλλοντικού αποτυπώματος.
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5.1. Κτίρια
5.1.1. Προτάσεις εξοικονόμησης ενέργειας
Οι προτάσεις ενεργειακής ανακαίνισης αφορούν κυρίως την ενεργειακή απόδοση των κτιρίων.
Προτείνεται η τοποθέτηση κλιματιστικών μονάδων σε όλες τις αίθουσες διδασκαλίας και στους
γραφειακούς χώρους των σχολείων. Η λύση αυτή δίνει τη δυνατότητα αυτόνομης λειτουργίας
για την καθεμία αίθουσα, ενώ επιπλέον παρέχεται η δυνατότητα αντιμετώπισης της υπερθέρμανσης εφόσον η Διοίκηση επιτρέπει την λειτουργία των κλιματιστικών κατά την θερμή περίοδο.
Επίσης, προτείνεται η τοποθέτηση συσκευών εξαερισμού με ανάκτηση θερμότητας. Με τη
λύση αυτή δεν απαιτείται το συχνό άνοιγμα των παραθύρων για αερισμό των αιθουσών και
έτσι αποφεύγεται η απώλεια ενέργειας με ταυτόχρονη διατήρηση, και στις περισσότερες περιπτώσεις βελτίωση, της ποιότητας αέρα στο εσωτερικό των αιθουσών. Συγχρόνως επιτυγχάνεται σημαντική μείωση του απαιτούμενου φορτίου θέρμανσης μειώνοντας την οικονομική δαπάνη για τις ενεργειακές ανάγκες του κτιρίου.
Σε όλα τα Δημοτικά, τα Λύκεια και στο 1ο Νηπιαγωγείο συνιστάται η αντικατάσταση της υγρομόνωσης της οροφής καθώς παρατηρήθηκε υγρασία στα ταβάνια των αιθουσών του τελευταίου ορόφου, ενώ στο 2ο&7o Νηπιαγωγείο συνιστάται η τοποθέτηση μόνωσης στο δάπεδο του
κτιρίου καθώς παρατηρήθηκαν προβλήματα υγρασίας κατά τον επιτόπιο έλεγχο.
Επιπλέον προτείνεται η εγκατάσταση φωτοβολταϊκού συστήματος στα δώματα των κτιρίων
μέσω ενεργειακού συμψηφισμού (net metering). Με αυτή τη λύση αποδεσμεύονται οι σχολικές μονάδες από τη χρήση ορυκτών καυσίμων και παράλληλα μειώνουν τις δαπάνες αγοράς
ηλεκτρικής ενέργειας.
Τέλος προτείνεται η αντικατάσταση των υφιστάμενων λαμπτήρων με νέους λαμπτήρες χαμηλότερης κατανάλωσης LED σε όλα κτίρια εκτός του Δημαρχείου.
Όσον αφορά το 6ο Νηπιαγωγείο, οι παρεμβάσεις εξοικονόμησης ενέργειας έχουν σκοπό την
ολοκλήρωση της κατασκευής των συστημάτων του κτιρίου για να λειτουργήσει ως βιοκλιματικό
και αφορούν κυρίως την ενεργειακή απόδοση. Συγκεκριμένα, προτείνονται τα εξής:
•
•
•

•

Να ολοκληρωθεί η σύνδεση του φωτοβολταϊκού συστήματος με το δίκτυο της ΔΕΗ και
να πραγματοποιηθεί έλεγχος λειτουργίας των φωτοβολταϊκών πλαισίων.
Να γίνει η επαναφύτευση του δώματος και τοποθέτηση συστήματος αυτόματου ποτίσματος, αφού πρώτα ελεγχθεί το σύστημα αποστράγγισης και απορροής των ομβρίων.
Να γίνει διάνοιξη οπών και τοποθέτηση περσίδων στις εσωτερικές πόρτες των δύο νότιων αιθουσών. Να τοποθετηθούν δύο ανεμιστήρες (ήδη υπάρχουν τοποθετημένοι άλλοι δύο) στα τζάμια των κουφωμάτων της νότιας πλευράς για είσοδο του αέρα από την
νότια πλευρά και δύο ανεμιστήρες στους μεσότοιχους των αιθουσών με τον κοινό εσωτερικό διάδρομο. H τοποθέτηση διάταξης για αυτόματες εντολές λειτουργίας των
ανεμιστήρων και της ανάκλησης των κουφωμάτων οροφής που είναι τοποθετημένα
στην βόρεια πλευρά του κτιρίου.
Να αντικατασταθούν οι υπάρχοντες λαμπτήρες με νέους λαμπτήρες χαμηλότερης κατανάλωσης LED.

Όσον αφορά το Δημαρχείο του Δήμου Π. Φαλήρου, το κτίριο εκ της μορφολογίας του δεν επιδέχεται επεμβάσεις στα δομικά του στοιχεία (ή καλύτερα η οποιαδήποτε επέμβαση στα αρχιτεκτονικά του στοιχεία είναι εξαιρετικά δαπανηρή).
Επίσης, η επέμβαση στις
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ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις του είναι εξίσου κοστοβόρα, τη στιγμή μάλιστα που οι
χρήστες είναι ικανοποιημένοι από τις εσωτερικές συνθήκες του κτιρίου και αισθάνονται θερμική άνεση.
Επίσης, το υφιστάμενο σύστημα φυσικού και τεχνητού φωτισμού είναι επαρκές και διασφαλίζει οπτική άνεση στους χώρους του κτιρίου.
Ως συνέπεια των παραπάνω προτείνεται μόνο η τοποθέτηση φωτοβολταϊκού συστήματος στο
μοναδικό δώμα που διατίθεται, με κατάλληλο νότιο προσανατολισμό, από όλα τα επιμέρους
δώματα του κτιρίου (εκτός από το συγκεκριμένο, όλα τα δώματα του κτιρίου είναι κατειλημμένα από βοηθητικές ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις).
Τέλος για το Αθλητικό Κέντρο (Δ.Α.Κ). Π. Φαλήρου προτείνεται η αντικατάσταση των λαμπτήρων HQI που χρησιμοποιούνται για τον φωτισμό των αθλητικών χώρων με λαμπτήρες LED.
Επίσης στην οροφή του κτιρίου αναμονής και στα δύο σκίαστρα των κερκίδων του κολυμβητηρίου προτείνεται να τοποθετηθούν τρία φωτοβολταϊκά συστήματα τα οποία θα λειτουργούν
μέσω ενεργειακού συμψηφισμού (net metering).

5.1.2. Αποτελέσματα εξοικονόμησης ενέργειας και εκπομπών ρύπων
Στον παρακάτω πίνακα αναγράφονται τα αποτελέσματα εξοικονόμησης ενέργειας και η μείωση εκπομπών ρύπων ανά έτος. Επίσης περιλαμβάνει την ετήσια παραγωγή ενέργειας των
φωτοβολταϊκών συστημάτων και την ετήσια εξοικονόμηση του κόστους λειτουργίας των κτιρίων.
Πίνακας 5.1
Αποτελέσματα εξοικονόμησης ενέργειας ανά κτίριο

ΚΤΙΡΙΟ

Ετήσια εξοικονόμηση
πρωτογενούς ενέργειας 1

Ετήσια παραγωγή
ενέργειας
φωτοβολταϊκού
συστήματος

Ετήσια
εξοικονόμηση
κόστους
λειτουργίας3

Ετήσια
εξοικονόμηση
εκπομπών αέριων
ρύπων2

(kWh)

(kWh/m2)

(kWh)

(€)

(Τόνοι CO2)

59.381

27,5

35.309

7.096

46,68

7ο Δημοτικό

44.910

27,8

30.050

5.825

39,69

10ο Δημοτικό

34.411

24,1

22.538

4.135

27,97

13ο Δημοτικό

57.557

34,5

27.045

6.204

38,77

4ο Λύκειο

43.744

30,1

27.976

4.827

37,16

2ο&7ο Νηπιαγωγείο

6.433

44,3

3.456

624

4,41

6ο Νηπιαγωγείο

15.361

25,60

15.025

1.369

19,75

11ο Νηπιαγωγείο

9.638

46,5

3.907

895

5,66

Αίθουσα αναμονής

328.272

-

81.586

31.138

192,64

1ο Δημοτικό,
1ο Λύκειο,
ο

1 Νηπιαγωγείο
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& Κυλικείο
(Κολυμβητηρίου)
Δημαρχείο

-

-

8.114

8,02

1

Οι τιμές περιλαμβάνουν την εξοικονόμηση πρωτογενούς ενέργειας χωρίς την προσθήκη των φωτοβολταϊκών συστημάτων.
2 Στις τιμές συμπεριλαμβάνεται και η εξοικονόμηση εκπομπών αέριων ρύπων από την παραγωγή ενέργειας των
φωτοβολταϊκών συστημάτων.
3 Στην ετήσια εξοικονόμηση συμπεριλαμβάνεται και η χρήση των φωτοβολταϊκών συστημάτων χρησιμοποιώντας το
πρόγραμμα του ενεργειακού συμψηφισμού (net metering).

5.1.3. Κόστος επεμβάσεων εξοικονόμησης ενέργειας
Στον παρακάτω πίνακα παρουσιάζεται το κόστος ανά επέμβαση για το κάθε κτίριο καθώς και
το συνολικό κόστος. Να σημειωθεί ότι τα παρακάτω κόστη περιλαμβάνουν τον Φόρο Προστιθέμενης Αξίας (Φ.Π.Α).
Πίνακας 5.2

Κόστος επέμβασης ανά κτίριο
Υγρομόνωση δώματος (€)

Μόνωση
δαπέδου

Κλιματιστικές
μονάδες
(€)

Εναλλάκτες
Θερμότητας (€)

Φωτισμός
LED
(€)

ΦΒ
συστήματα (€)

ΣΥΝΟΛΟ
(€)

10.037

-

20.940

20.700

6.439

23.312

81.428

10ο Δημοτικό

4.765

-

17.320

16.100

3.940

14.880

57.005

11ο Νηπιαγωγείο

2.074

-

2.740

2.300

698

2.579

10.391

7ο Δημοτικό

5.379

-

16.260

14.950

6.465

19.840

62.894

13ο Δημοτικό

5.558

-

17.940

16.100

5.596

17.856

63.050

6ο Νηπιαγωγείο*

-

-

-

-

2.415

-

9.415

2ο & 7ο Νηπιαγωγείο

-

5.096

2.740

2.300

883

2.282

13.301

4.840

-

13.780

14.950

5.694

18.352

57.616

Δ.Α.Κ. Π. Φαλήρου

-

-

39.405

53.836

93.241

Δημαρχείο

-

-

-

5.357

5.357

ΚΤΙΡΙΟ
1ο Δημοτικό,
1ο Λύκειο,
1ο Νηπιαγωγείο

4ο Λύκειο

-

-

453.698
*6 Νηπιαγωγείο επεμβάσεις: Το συνολικό κόστος περιλαμβάνει επαναφύτευση του δώματος, τοποθέτηση περσίδων στις εσωτερικές πόρτες, ανεμιστήρες στους μεσότοιχους των αιθουσών, αυτοματισμοί
ανάκλησης παράθυρων και εντολές λειτουργίας των ανεμιστήρων, επανασύνδεση φ/β.
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5.2. Οδοφωτισμός
5.2.1. Προτεινόμενες επεμβάσεις
Αναφορικά με την ενεργειακή αναβάθμιση του δικτύου του οδοφωτισμού προτείνεται η αντικατάσταση όλων των συμβατικών λαμπτήρων και φωτιστικών με νέα φωτιστικά τύπου LED.
Πίνακας 5.3
Συγκεντρωτικός πίνακας υφιστάμενης και νέας τεχνολογίας φωτιστικών σωμάτων
Νέα τεχνολογία σύγχρονων
Φ/Σ & λαμπτήρων

Νέα συνολική ισχύς
(W)

LED 128W

384

Υφιστάμενη
τεχνολογία
Φ/Σ & λαμπτήρων

Υφιστάμενη
συνολική ισχύς
(W)

ΝΑΤΡΙΟΥ
400W

1.200

ΝΑΤΡΙΟΥ
250W

30.250

LED 87W

ΝΑΤΡΙΟΥ
210W

13.860

LED 87W

ΝΑΤΡΙΟΥ
150W

316.050

LED 60W

ΝΑΤΡΙΟΥ
125W

250

LED 40W

ΝΑΤΡΙΟΥ
100W

13.200

LED 40W

ΝΑΤΡΙΟΥ 70W

70

LED 40W

ΝΑΤΡΙΟΥ 60W

240

HQI 400W

Εξοικονόμηση
(%)

Συνολικό
κόστος (€)

68,00

585,00

65,20

21.780,00

58,57

11.880,00

60,00

368.725,00

68,00

320,00

60,00

21.120,00

40

42,86

160,00

LED 40W

160

33,33

640,00

2.800

LED 128W

896

68,00

1.365,00

HQI 250W

1.250

LED 87W

435

65,20

900,00

HQI 150W

44.850

LED 60W

17.940

60,00

52.325,00

HQI 125W

500

LED 40W

160

68,00

640,00

HQI 100W

13.600

LED 40W

5.440

60,00

21.760,00

HQI 70W

1.400

LED 40W

800

42,86

3.200,00

HQI 60W

60

LED 40W

40

33,33

160,00

ΥΔΡΑΡΓΥΡΟΥ
150W

300

LED 60W

60,00

350,00

ΥΔΡΑΡΓΥΡΟΥ
125W

60.750

LED 40W

68,00

77.760,00

10.527
5.742
126.420
80
5.280

120
19.440
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ΥΔΡΑΡΓΥΡΟΥ
120W

120

LED 40W

ΥΔΡΑΡΓΥΡΟΥ
80W

480

LED 40W

ΜΑΓΝΗΤΙΚΗΣ
ΕΠΑΓΩΓΗΣ
120W

7.800

LED 40W

ΜΑΓΝΗΤΙΚΗΣ
ΕΠΑΓΩΓΗΣ
60W

1.200

Σύνολο

510.230

40
240

66,67

160,00

50,00

960,00

33,33

10.400,00

66,67

3.200,00

61,28

598.390,00

2.600
LED 40W
800
197.584

Σύνολο με
ΦΠΑ

742.003,06

5.2.2. Εκτίμηση οικονομικού οφέλους
Στον Πίνακα 5.4 παρουσιάζονται τα συγκεντρωτικά αποτελέσματα των προτεινόμενων επεμβάσεων.
Πίνακας 5.4
Συγκεντρωτικός πίνακας επεμβάσεων εξοικονόμησης ενέργειας
Υφιστάμενη τεχνολογία Φ/Σ & Λαμπτήρων
3.488

Αριθμός Φωτιστικών Σωμάτων
Εγκατεστημένη Ισχύς Φωτιστικών Σωμάτων (kW)

510,23

Κατανάλωση Ηλεκτρικής Ενέργειας (kWh/έτος)

2.216.184

Ετήσια Δαπάνη Ηλεκτρικής Ενέργειας (€/έτος)*

332.427

Φωτιστικά σώματα με LED
3.488

Αριθμός Φωτιστικών Σωμάτων
Εγκατεστημένη Ισχύς Φωτιστικών Σωμάτων (kW)

197,58

Κατανάλωση Ηλεκτρικής Ενέργειας (kWh/έτος)

858.206

Ετήσια Δαπάνη Ηλεκτρικής Ενέργειας (€/έτος)*

128.730

Περιβαλλοντικό Όφελος (Τόνοι CO2/kWh)
Ρύποι
CO2

Συμβατικό Σύστημα
2.191,806

Ποσοστό Μείωσης Εκλυομένων Ρύπων:

Νέο Σύστημα
848,766

Όφελος
1.343,040
61,28%
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Συνολικό Κόστος Επένδυσης (€)

598.390,00

Συνολικό Κόστος Επένδυσης (€) με ΦΠΑ

742.003,06

5.3. Οικονομική εκτίμηση του έργου
Χρησιμοποιώντας το μοντέλο οικονομικής αξιολόγησης που αναπτύχθηκε στο πλαίσιο του πακέτου εργασίας WP2, υπολογίσθηκαν οι οικονομικοί δείκτες του έργου, δηλαδή του συνόλου
των επεμβάσεων που μελετήθηκαν για τα κτίρια και τον οδοφωτισμό. Παρατίθενται στους παρακάτω πίνακες.

5.3.1. Κτίρια
Πίνακας 5.5

Οικονομικοί δείκτες της ενεργειακής ανακαίνισης 12 δημοτικών κτιρίων

Δημοπρατούμενο κόστος έργου (€)

448.341

Χρόνος αποπληρωμής

8,1 έτη

Καθαρή παρούσα αξία (€)

336.249

5.3.2. Οδοφωτισμός
Πίνακας 5.6

Οικονομικοί δείκτες της ενεργειακής ανακαίνισης του οδοφωτισμού

Δημοπρατούμενο κόστος έργου (€)
Χρόνος αποπληρωμής
Καθαρή παρούσα αξία (€)

598.390
2,5 έτη
1.979.730

Σημειώνεται ότι για τους υπολογισμούς λήφθηκε υπόψη ότι ο Δήμος υλοποιεί τα έργα με ίδια
κεφάλαια και αναλαμβάνει εξολοκλήρου τη συντήρηση του εξοπλισμού μετά την εγκατάσταση.
Στο επόμενο κεφάλαιο όπου μελετάται το χρηματοδοτικό σχέδιο, οι οικονομικοί δείκτες διαφοροποιούνται καθώς υπεισέρχεται το κόστος του χρήματος π.χ. για τον δανεισμό ή το κόστος
της ESCO και μεταβάλλεται και το κόστος συντήρησης.

6. Σχέδιο υλοποίησης
Ο Δήμος Παλαιού Φαλήρου, ως δήμος που θα αναπαραγάγει τα αποτελέσματα του PRODESA,
μελέτησε τη μεθοδολογία που ακολουθήθηκε στο έργο και την εφάρμοσε για την δημιουργία
του σχεδίου αναπαραγωγής.
Για την διαμόρφωση του Σχεδίου, ο Δήμος βασίσθηκε στα ακόλουθα:
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✓

στην ενημέρωση που είχε από τα συναντήσεις προόδου των εταίρων του έργου όπου
παρουσιάζονταν και συζητούντο τα αποτελέσματα των εργασιών των 5 Δήμων που υλοποιούν επεμβάσεις,
✓
στα παραδοτέα του έργου όπως π.χ. τα χρηματοδοτικά εργαλεία
✓
στις συναντήσεις για την ανάπτυξη δεξιοτήτων που πραγματοποιήθηκαν στο πλαίσιο του
υποέργου Task 2.3.
Ο Δήμος χρησιμοποίησε επίσης το υλικό που είναι διαθέσιμο από το πακέτο εργασίας WP6
σχετικά με τη μεθοδολογία αναπαραγωγής των αποτελεσμάτων του έργου, μέρος της οποίας
παρουσιάζεται στη συνέχεια.

6.1. Μεθοδολογία του έργου PRODESA
Ο στόχος του έργου PRODESA είναι η διαμόρφωση νέων καινοτόμων χρηματοδοτικών σχημάτων για την υποστήριξη της κατασκευής έργων ενεργειακής αποδοτικότητας στα δημοτικά κτίρια και τον οδοφωτισμό.
Τα καινοτόμα σχήματα που μελετώνται αποβλέπουν στην χρήση δημόσιων κεφαλαίων για να
μοχλεύσουν ιδιωτικά κεφάλαια. Ο λόγος είναι ότι για να δημιουργηθούν έργα που θα καταστήσουν την χώρα ικανή να ανταποκριθεί στις δεσμεύσεις της για την αντιμετώπιση της κλιματικής κρίσης, απαιτούνται κεφάλαια που δεν μπορούν να καλυφθούν μόνο από το δημόσιο
προϋπολογισμό επειδή αυτός δεν επαρκεί /6.1/. Η δυσκολία αυτή δεν είναι μόνο σε εθνικό
επίπεδο αλλά και ευρωπαϊκό.
Το καινοτόμο χρηματοδοτικό σχήμα που μελετήθηκε από το έργο PRODESA βασίζεται στο συγκερασμό πόρων που μπορεί να προέρχονται από δημόσιες επιδοτήσεις, τραπεζικό δανεισμό,
ίδια κεφάλαια, συμμετοχική χρηματοδότηση (crowdfunding), και ιδιωτικούς πόρους μέσω Συμβάσεων Ενεργειακής Απόδοσης (ΣΕΑ). Το PRODESA μελετά τις ιδιαίτερες απαιτήσεις που θέτουν οι πιθανοί φορείς για την παροχή χρηματοδότησης και διαμορφώνει ομάδες έργων ενεργειακής απόδοσης, ώστε να επιτύχει τον προσφορότερο συνδυασμό χρηματοδοτικών πηγών.
Στα έργα ενεργειακής απόδοσης και ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, ένας πρόσφορος τρόπος
μόχλευσης ιδιωτικών πόρων είναι η εκτέλεσή τους με Συμβάσεις Ενεργειακής Απόδοσης επειδή
το εργαλείο αυτό έχει ιδιαίτερα πλεονεκτήματα για τους δήμους. Ορισμένα από αυτά αναφέρονται στη συνέχεια.
Σ’ αυτόν τον τύπο σύμβασης, η ανάδοχος εταιρεία (Επιχείρηση Παροχής Ενεργειακών Υπηρεσιών, (ΕΕΥ ή ESCO) εκτελεί το έργο εισφέροντας το σύνολο ή μέρος του απαιτούμενου κεφαλαίου και αποπληρώνεται σταδιακά, σε τακτά χρονικά διαστήματα, συνήθως ετήσια, εφόσον
επιτυγχάνεται ο ενεργειακός στόχος που έχει συμφωνηθεί. Με τον τρόπο αυτό διασφαλίζεται
απόλυτα η ποιότητα των έργων και ταυτόχρονα ο ΟΤΑ αποφεύγει την εγγραφή του δανείου
στους ισολογισμούς του, εφόσον πληρούνται οι όροι που τίθενται από την Ευρωπαϊκή Στατιστική Υπηρεσία.
Ένα σημαντικό στοιχείο στο οποίο δίνεται έμφαση από το έργο PRODESA είναι η ομαδοποίηση
των επεμβάσεων ενεργειακής απόδοσης και η δημιουργία έργων μεγάλης κλίμακας καθώς με
τον τρόπο αυτό επιτυγχάνονται μία σειρά από οφέλη για τους δήμους, όπως:
✓ μείωση διαδικαστικού κόστους
✓ οικονομία κλίμακας και μείωση της περιόδου αποπληρωμής της επένδυσης/του έργου
✓ ευκολότερη πρόσβαση σε χρηματοδότηση
✓ προσέλκυση επενδυτικού ενδιαφέροντος
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✓ μείωση του χρόνου εκτέλεσης των έργων και ταχύτερη εισροή εσόδων

6.1.1. Οι Συμβάσεις ενεργειακής απόδοσης
Οι Συμβάσεις Ενεργειακής Απόδοσης εισάγονται στην ελληνική νομοθεσία με το νόμο
3855/2010 καθώς και το νόμο 4342/2015 (ενσωμάτωση των Οδηγιών 2006/32/ΕΚ και
2012/27/ΕΚ για την ενεργειακή απόδοση) όπου μεταξύ άλλων δίνεται ο σχετικός ορισμός καθώς και τα ελάχιστα περιεχόμενα που πρέπει να περιλαμβάνει μία τέτοια σύμβαση όταν συνάπτεται στο δημόσιο τομέα. Επίσης αναφέρονται οι Επιχειρήσεις Ενεργειακών Υπηρεσιών (ΕΕΥ)
ή γνωστότερες με τον αγγλικό όρο Energy Service Companies (ESCOs), οι οποίες παρέχουν τέτοιες συμβάσεις στην αγορά.
Οι ΣΕΑ συνήθως παρέχουν ένα φάσμα υπηρεσιών προς τον πελάτη που μπορεί να περιλαμβάνει από τη μελέτη & το σχεδιασμό των μέτρων, την κατασκευή/ υλοποίηση, τη συντήρηση των
εξοπλισμών, μέχρι τη μέτρηση & επαλήθευση της εξοικονόμησης ενέργειας, την ενεργειακή
διαχείριση και τη χρηματοδότηση. Υπάρχουν δύο ενδεικτικοί τύποι συμβάσεων, η Σύμβαση
Διαμοιραζόμενου Οφέλους και η Σύμβαση Εγγυημένης Απόδοσης, αλλά στην πράξη μία ΣΕΑ
δεν ακολουθεί απόλυτα έναν από τους δύο τύπους αλλά προσαρμόζεται στις εκάστοτε ανάγκες
του έργου.
Στην περίπτωση του διαμοιραζόμενου οφέλους, η αμοιβή της ΕΕΥ μπορεί να καταβάλλεται ως
ένα συμφωνημένο ποσοστό της εξοικονομούμενης ενεργειακής δαπάνης (υπολογιζόμενη με
σταθερή τιμή). Δηλαδή η αμοιβή μεταβάλλεται ανάλογα με την εξοικονόμηση που επιτυγχάνεται. Αυτό το μοντέλο υιοθετείται εάν η εξοικονόμηση της ενεργειακής δαπάνης επαρκεί για
να καλύψει την αμοιβή.
Αλλά στις περιπτώσεις που εφαρμόζονται επεμβάσεις εξοικονόμησης ενέργειας με μεγάλη περίοδο αποπληρωμής όπως η θερμομόνωση του κτιριακού κελύφους, η απόσβεση του κεφαλαίου γίνεται με αργό ρυθμό και επεκτείνεται σε μία μεγάλη περίοδο π.χ. πάνω από 20 χρόνια.
Συνεπώς η εξοικονομούμενη δαπάνη δεν φτάνει να καλύψει την αμοιβή της ΕΕΥ για το διάστημα της σύμβασης που είναι συνήθως έως 10 με 12 έτη. Στις περιπτώσεις αυτές χρησιμοποιείται το μοντέλο της εγγυημένης απόδοσης όπου οι πληρωμές της ΕΕΥ είναι σταθερές και
καταβάλλονται σε ισόποσες δόσεις σε τακτά χρονικά διαστήματα (π.χ. ανά 6-12 μήνες) υπό την
προϋπόθεση ότι έχει επιτευχθεί η συμφωνημένη εξοικονόμηση ενέργειας.
Τα πλεονεκτήματα μιας ΣΕΑ είναι σημαντικά για τους δήμους καθώς πέρα από την διασφάλιση
της εξοικονόμησης ενέργειας και της μείωσης των ρύπων θερμοκηπίου, όπως και την συμμετοχή στο αρχικό κεφάλαιο της επένδυσης, ο δήμος δεν εγγράφει δάνειο (που ουσιαστικά παίρνει από την ESCΟ) στους ισολογισμούς του κάτω από συγκεκριμένες προϋποθέσεις. Αυτό είναι
ένα σημαντικό όφελος επειδή δημιουργείται περιθώριο δανεισμού για άλλες ανάγκες όπως
κοινωνικές που εξαιτίας της παρατεταμένης οικονομικής κρίσης και της COVID 19 είναι ιδιαίτερα πιεστικές και μεγάλης προτεραιότητας.
Το έργο PRODESA για να υποστηρίξει τους δήμους της χώρας να ανταποκριθούν στις δεσμεύσεις τους για τον μετριασμό της κλιματικής αλλαγής έχει δημιουργήσει υποδείγματα συμβάσεων ενεργειακής απόδοσης τα οποία μπορούν να προσαρμοσθούν από τον ενδιαφερόμενο
δήμο στις ιδιαίτερες ανάγκες τους.

6.1.2. Χρηματοδοτικό σχήμα
Το χρηματοδοτικό σχήμα που εφαρμόζεται στο PRODESA συγκεράζει την ιδιωτική χρηματοδότηση μέσω ΣΕΑ με δημοτικά κεφάλαια (ίδια ή μέσω δανεισμού) και επιδοτήσεις.
Ο συγκερασμός των διαφορετικών χρηματοδοτικών πηγών προϋποθέτει ότι το έργο πληροί τις
απαιτήσεις των χρηματοδοτικών φορέων. Κάθε φορέας θέτει τις δικές του απαιτήσεις που τις
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περισσότερες φορές διαφέρουν μεταξύ τους. Συνεπώς, για να είναι δυνατή η έγκριση της χρηματοδότησής τους, πρέπει να προβλέπονται μέτρα που ικανοποιούν τις απαιτήσεις αυτές, καθώς και τις δυσκολίες που παρουσιάζονται από την μείξη των πόρων, όσο το δυνατόν νωρίτερα,
δηλαδή από τα πρώτα στάδια της ανάπτυξης/ωρίμανσης του έργου.
Για τη διαμόρφωση του χρηματοδοτικού σχεδίου ο Δήμος ακολούθησε τα παρακάτω βήματα
της προτεινόμενης από το έργο μεθοδολογίας /6.2/ όπως απεικονίζονται στο Διάγραμμα 6.1
και επεξηγούνται στην συνέχεια.
Κοστολόγηση επεμβάσεων και
διαμόρφωση προϋπολογισμού έργου

Αποτίμηση της εξοικονόμησης ενέργειας
βάσει πραγματικών καταναλώσεων

Οικονομική ανάλυση του έργου – Προσδιορισμός
χρηματοδοτικού σχεδίου

ΟΧΙ

Ανάγκη
επιδότησης;

ΝΑΙ

Διερεύνηση
πιθανών
επιδοτήσεων

Αίτηση

ΝΑΙ

Έγκριση;

ΟΧΙ

Προσαρμογή των
επεμβάσεων με επιλογή
όσων έχουν μικρή
περίοδο αποπληρωμής

Επιλογή
χρηματοδοτικού
σχεδίου

Προκήρυξη
έργου

Διάγραμμα 6.1 Μεθοδολογικό διάγραμμα για τον προσδιορισμό του χρηματοδοτικού σχήματος
Βήμα1: Αποτίμηση της εξοικονόμησης ενέργειας
Σύμφωνα με τις υποδείξεις του PRODESA , ο υπολογισμός της εξοικονόμησης ενέργειας
έγινε με βάση την πραγματική κατανάλωση και όχι αυτή που υπολογίζεται με τον ΚΕΝΑΚ. Ο Δήμος πρέπει να έχει πλήρη δεδομένα ενεργειακών καταναλώσεων τουλάχιστον ενός ολόκληρου χρόνου και κατά προτίμηση της πιο πρόσφατης τριετίας. Υπολογίσθηκε η γραμμή βάσης σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία. Σημειώνεται ότι κατά
τη φάση της οριστικής μελέτης η οποία θα διεξαχθεί σύμφωνα με το καταρτιζόμενο
Σχέδιο, η αποτίμηση της εξοικονόμησης θα επαναθεωρηθεί με βάση νεότερα στοιχεία
καταναλώσεων. Ο Δήμος μετά την διαπίστωση της ανάγκης για πλήρη στοιχεία έχει
λάβει μέριμνα για την ανελλιπή τήρησή τους.
Page: 23 of 104

Document: Replication Plan for the Municipality of P.Faliro
Version: Final

Dissemination level: PU
Date: 27/07/2021

Βήμα 2: Κοστολόγηση επεμβάσεων και διαμόρφωση προϋπολογισμού
Σύμφωνα με τις υποδείξεις του PRODESA, η κοστολόγηση των επεμβάσεων έγινε με
τιμές αγοράς για να υπολογισθούν οι οικονομικοί δείκτες με αποδεκτή ακρίβεια. Σε
περίπτωση που απαιτηθεί από την εσωτερική διαδικασία του Δήμου να χρησιμοποιηθούν οι τιμές των επίσημων καταλόγων, τότε κατά τη φάση της οριστικής μελέτης των
επεμβάσεων θα απαιτηθεί και η κοστολόγηση τους με τιμές καταλόγου. Έτσι θα μπορεί
να εκτιμηθεί καλύτερα το επιπλέον ποσό που βαρύνει τον προϋπολογισμό του έργου.
Αυτή η διαφορά μπορεί να ληφθεί υπόψη κατά την αξιολόγηση των προσφορών του
τελικού διαγωνισμού για την υλοποίηση των έργων.
Βήμα 3: Οικονομική ανάλυση του έργου και διαμόρφωση χρηματοδοτικού σχεδίου
Για την οικονομική ανάλυση του έργου χρησιμοποιήθηκαν τα εργαλεία που αναπτύχθηκαν από το πακέτο εργασίας WP2 του έργου /6.3/. Είναι σε μορφή EXCEL και δίνουν
τους οικονομικούς δείκτες ενός έργου όπως την Απλή Περίοδο Αποπληρωμής, Καθαρή
Παρούσα Αξία, τον Δείκτη Κερδοφορίας κλπ. Επιπλέον ο χρήστης έχει την δυνατότητα
να διερευνήσει και να συγκρίνει τρία διαφορετικά σχέδια χρηματοδότησης και συγκεκριμένα τον Δανεισμό, την ανάληψη του συνολικού κόστους από την Ανάδοχο ESCO και
την Συγχρηματοδότηση από τον Δήμο και την ESCO. Μπορεί επίσης να μελετηθεί η
ανάγκη επιδότησης καθώς και η συγχρηματοδότηση από τον Δήμο με ίδια κεφάλαια ή
δανεισμό.
Οι οικονομικοί δείκτες εξάγονται για τον Δήμο και τον Ανάδοχο έτσι ώστε το χρηματοδοτικό σχέδιο που θα επιλεγεί για τον Δήμο να είναι βιώσιμο και επωφελές και για τους
δύο.
Η οικονομική ανάλυση έγινε με στόχο να προσδιοριστεί το κάτω κατώφλι του δημοπρατούμενου προϋπολογισμού που κάνει το έργο βιώσιμο τόσο για τον Δήμο όσο και
για την Ανάδοχο (ESCO). Το κριτήριο για τον προσδιορισμό του, όπως χρησιμοποιήθηκε
στο έργο PRODESA είναι η ESCO να έχει εσωτερικό βαθμό απόδοσης IRR ≥ 10 και δείκτη
οφέλους «Πολύ Ικανοποιητικό» (Π.Ι.) σύμφωνα με την παρακάτω κλίμακα.
Πίνακας 6.1
Δείκτης κερδοφορίας

Βήμα 4: Διερεύνηση της δυνατότητας επιδότησης
Παρά το γεγονός ότι οι οικονομικοί δείκτες του έργου είναι πολύ ικανοποιητικοί για τον Δήμο,
και δεν συντρέχει λόγος επιδότησης, ενδέχεται ο Δήμος να θέλει να λάβει κάποια επιδότηση
για την κάλυψη της σχετικά μικρής δικής του συμμετοχής στο κεφάλαιο υλοποίησης του έργου.
Για το λόγο αυτό θα διερευνήσει την δυνατότητα επιδότησης εφόσον υπάρχουν σχετικές επιδοτήσεις τη χρονική περίοδο που θα γίνεται η προετοιμασία για την προκήρυξη του έργου.
Σύμφωνα με τη μεθοδολογία του PRODESA, θα γίνει προσπάθεια κατά την εκπόνηση να καλυφθούν οι απαιτήσεις που τυπικά ζητούν οι φορείς επιδότησης όπως η Περιφέρεια και το
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Πράσινο Ταμείο. Παραδείγματος χάριν θα εξετασθεί εάν η απαίτηση βελτίωσης της ενεργειακής αποδοτικότητας των κτιρίων κατά δύο βαθμίδες ΚΕΝΑΚ μπορεί να επιτευχθεί διαφορετικά
εάν χρειάζεται μπορεί να μεταβληθεί η ομάδα των κτιρίων κατά τη φάση οριστικής μελέτης.
Ο Δήμος δεν θα χρειασθεί να προσαρμόσει τις επεμβάσεις αφού όπως φαίνεται από την προκαταρκτική οικονομική ανάλυση (βλ. Κεφ. 6.1.3), το έργο είναι βιώσιμο με τις επεμβάσεις που
μελετήθηκαν.
Βήμα 5: Προκήρυξη
Η προκήρυξη θα ακολουθήσει το πρότυπο του έργου PRODESA με τα βασικά χαρακτηριστικά
που παρατίθενται στο υποκεφάλαιο 6.3.3.

6.1.3. Το χρηματοδοτικό σχέδιο του Δήμου Παλαιού Φαλήρου
Σύμφωνα με τη μεθοδολογία του PRODESA εξετάστηκαν 3 χρηματοδοτικά σχέδια ήτοι: (α) κάλυψη κατά 100% από το Δήμο μέσω δανεισμού, (β) 100% χρηματοδότηση του έργου από την
Εταιρεία Παροχής Ενεργειακών Υπηρεσιών (ESCO) και (γ) συγχρηματοδότηση από τον Δήμο και
την ESCO.
Όπως αναφέρθηκε παραπάνω, οι υπολογισμοί βασίστηκαν σε κάποια κριτήρια για τον εσωτερικό βαθμό απόδοσης IRR καθώς και για τον δείκτης οφέλους. Επιπλέον, χρειάστηκε να γίνουν
και κάποιες υποθέσεις που παρουσιάζονται στον Πίνακα 6.2.
Πίνακας 6.2

Υποθέσεις για την εκτέλεση των υπολογισμών

Επιτόκιο δανεισμού για τον Δήμο (*)
Επιτόκιο δανεισμού Αναδόχου

3,78%
5%

Διάρκεια δανειακής σύμβασης του Δήμου

10 έτη

Διάρκεια σύμβασης με τον Ανάδοχο - ESCO

10 έτη

Χρόνος οικονομικής αξιολόγησης για τον Δήμο
Μέσος ετήσιος πληθωρισμός

25 έτη (**)
1,5%

(*) Για το Δήμο θεωρήθηκε ότι δανείζεται από το ΤΠΔ με μεταβαλλόμενο 3,78% συν Euribor ως συμφερότερη λύση
έναντι του σταθερού 4,95%. Το τρέχον Euribor είναι αρνητικό και ως εκ τούτου το επιτόκιο ελήφθη 3,78%. Εντούτοις,
εάν το ΤΠΔ δεν προσφέρει πρόγραμμα επιδότησης επιτοκίου, τότε ο Δήμος δανείζεται με επιτόκιο τη τάξης του
4,95%.
(**) Ο τυπικός χρόνος ζωής του εξοπλισμού των επεμβάσεων καθώς και διάρκεια σύμβασης Συμψηφισμού με τον
ΔΕΔΔΗΕ.

Για κάθε χρηματοδοτικό σχέδιο που μελετήθηκε παρουσιάζονται δύο πίνακες. Ο πρώτος δείχνει το κόστος του έργου και την απόδοσή του για τον Δήμο ενώ ο δεύτερος για τον Ανάδοχο
είτε αναλαμβάνει το έργο ως απλός εργολήπτης ή συμμετέχει στη χρηματοδότηση του έργου.
Όπως φαίνεται στον Πίνακα 6.3, στην περίπτωση του σεναρίου ESCO 100%, για να επιτευχθεί
το κριτήριο της κερδοφορίας του Αναδόχου-ESCO, όπως τέθηκε παραπάνω, απαιτήθηκε μία
προσαύξηση του κόστους του έργου ίση με 49%. Σύμφωνα με τα στοιχεία, στην περίπτωση της
Συγχρηματοδότησης δεν απαιτείται κάποια προσαύξηση.
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Επίσης, στο σενάριο της Συγχρηματοδότησης οι υπολογισμοί πραγματοποιήθηκαν με βάση την
παραδοχή ότι ο Δήμος θα πάρει δάνειο με ευνοϊκό επιτόκιο, το οποίο ίσως μπορεί να αναζητήσει μέσω του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων. Ο λόγος που μελετήθηκε το εν λόγω σενάριο είναι γιατί αποτελεί το πιο συντηρητικό σενάριο και στην περίπτωση που ο Δήμος έβαζε
ίδια κεφάλαια οι αποδόσεις θα ήταν ακόμη καλύτερες.
Πίνακας 6.3

Σχέδιο χρηματοδότησης – Οικονομικά στοιχεία του Δήμου
ΔΗΜΟΣ

Δημοπρατούμενο κόστος έργου (€)

Δανεισμός
100%

Συγχρηματοδότηση – ΟΤΑ 39%

ESCO 100%

448.341

674.691 (*)

448.341

---------

---------

---------

Δάνειο και τόκοι

546.726

---------

214.660

Συνολικό κόστος έργου

546.726

674.691

486.970

Συνολικό κόστος έργου για τον Δήμο

546.726

674.691

486.970

9,8 έτη

12,1 έτη

8,7 έτη

0,81 (Π.Υ.)

0,39 (Υ)

0,91 (Π.Υ.)

362.422

263.177

408.565

Επιδότηση

Χρόνος αποπληρωμής
Δείκτης κερδοφορίας
Καθαρή παρούσα αξία (€)

(*)Υπερτίμημα = 49% - επιπλέον κόστος εάν αναλάβει εξολοκλήρου την χρηματοδότηση η ESCO

Πίνακας 6.4

Σχέδιο χρηματοδότησης – Οικονομικά στοιχεία του Αναδόχου
ΑΝΑΔΟΧΟΣ

Δημοπρατούμενο κόστος έργου (€)
Δάνειο και τόκοι για τον Ανάδοχο (€)
Καθαρή παρούσα αξία (NPV)
Δείκτης κερδοφορίας(*)

Δανεισμός
100%

ESCO 100%

Συγχρηματοδότηση
– ΟΤΑ 39%

448.341

674.691

448.341

---------

325.372

105.838

160.822

75.840

75.931

0,64 (Π.Υ.)

0,30 (Π.Ι.)

0,30 (Π.Ι.)

6.2. Δυσκολίες στην εφαρμογή της μεθοδολογίας PRODESA
Σκοπός του παρόντος κεφαλαίου είναι η διερεύνηση των δυσκολιών που αντιμετωπίσθηκαν
από τον Δήμο Π. Φαλήρου στο ρόλο του δήμου-παρατηρητή κατά την ανάπτυξη του Σχεδίου
Αναπαραγωγής με σκοπό τη βελτίωση της διαδικασίας. Με αυτόν τον τρόπο θα αναπτυχθούν
αποτελεσματικότερες οδηγίες για την αναπαραγωγή αποτελεσμάτων του PRODESA οι οποίες
θα φανούν χρήσιμες στα μέλη του δικτύου PRODESA αλλά και στους υπόλοιπους δήμους της
χώρας.
Το πρώτο βήμα του Σχεδίου Αναπαραγωγής είναι η κατάρτιση ενός καταλόγου με τις υποδομές
του δήμου που απαιτούν ενεργειακή βελτίωση. Στο πλαίσιο του PRODESA, ο κατάλογος περιλαμβάνει έργα σχετικά με τα δημοτικά κτίρια συμπεριλαμβανομένων των αθλητικών
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εγκαταστάσεων και τον οδοφωτισμό. Η κατάρτιση του καταλόγου πρέπει να συνοδεύεται με
την συλλογή των δαπανών για την παροχή καυσίμου και ηλεκτρικής ενέργειας καθώς και με
μία σύντομη αξιολόγηση της κατάστασης του κτιρίου.
Το εν λόγω βήμα είναι προτιμότερο να υλοποιηθεί με την συνεργασία ενός εξειδικευμένου
Συμβούλου ο οποίος θα έχει στενή συνεργασία με τις δομές του Δήμου προκειμένου να συλλεχθούν όλα τα απαραίτητα δεδομένα. Ο Σύμβουλος θα είναι υπεύθυνος για την συλλογή όλων
των δεδομένων και έτσι δεν θα υπάρξουν καθυστερήσεις οι οποίες μπορεί να πρόκυπταν λόγω
μεγάλου όγκου εργασίας του υφιστάμενου προσωπικού του Δήμου.
Σύμφωνα με την μέχρι τώρα εμπειρία από τους Δήμους του PRODESA, η μεγαλύτερη καθυστέρηση έχει δημιουργηθεί κυρίως κατά τη διαδικασία σύναψης σύμβασης με τον Σύμβουλο. Για
αυτό το λόγο, θεωρείται σκόπιμη μία απλοποίηση των διαδικασιών ανάθεσης καθώς και πλήρης διαφάνεια των επιμέρους αρμοδιοτήτων έτσι ώστε να αποφευχθούν τυχόν παρεξηγήσεις
ή καθυστερήσεις.
Μία διαδικασία η οποία αποδείχθηκε χρονοβόρα και δύσκολή ήταν η συλλογή στοιχείων κατανάλωσης και αντίστοιχων δαπανών. Σημειώνεται ότι σε κάποιες περιπτώσεις δεν υπήρχαν
διαθέσιμα στοιχεία για το χρονικό διάστημα που απαιτείτο. Παρόλο που υπήρχε προθυμία από
τα στελέχη του Δήμου να υποστηρίξουν τη συλλογή όλων των απαραίτητων στοιχείων κατανάλωσης ενέργειας και δαπάνης, ο μεγάλος όγκος και το εύρος εργασίας έκανε αρκετά δύσκολη
τη συγκεκριμένη εργασία. Η δημιουργία μίας θέσης εργασίας που θα απασχολεί έναν εργαζόμενο για αυτό το σκοπό και για την ενεργειακή διαχείριση των δημοτικών κτιρίων, θεωρούμε
ότι θα συμβάλλει σημαντικά στην αντιμετώπιση της δυσκολίας καθώς και στην επίσπευση της
διαδικασίας.
Ένα επιπλέον στοιχείο σχετικά με τις επιτόπιες επισκέψεις που πραγματοποιήθηκαν στα κτίρια.
Θα ήταν σκόπιμο κατά την τελική μελέτη να καταρτισθεί και διανεμηθεί ένα ερωτηματολόγιο
προς τους χρήστες των κτιρίων με σκοπό να εντοπιστούν πιθανά προβλήματα στις συνθήκες
άνεσης τα οποία δεν είναι ορατά σε μία σύντομη επιτόπια επίσκεψη. Επιπλέον, προτείνεται η
ομάδα που θα είναι υπεύθυνη για τις επιθεωρήσεις να περιλαμβάνει Ενεργειακό Ελεγκτή ο
οποίος θα έχει την απαιτούμενη κατάρτιση να εκτιμήσει την ενεργειακή γραμμή των κτιρίων.

6.3. Υλοποίηση του σχεδίου αναπαραγωγής
Ο σχεδιασμός και προγραμματισμός των δράσεων για την υλοποίηση βασίζεται στη μεθοδολογία που ακολούθησαν οι Δήμοι του PRODESA και αποτυπώνεται στο παρακάτω σχήμα. Επιπλέον σημειώνεται ότι για την υλοποίηση του σχεδίου αναπαραγωγής χρειάζεται η συμβολή
της Τεχνικής Υπηρεσίας και της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου καθώς και η έγκριση από το
Διοικητικό Συμβούλιο.

6.3.1. Πρώτη φάση ‘Προετοιμασία προκήρυξης για την οριστική μελέτη’
Το πρώτο βήμα είναι η προετοιμασία της προκήρυξης για την ανάθεση της μελέτης ενεργειακής
απόδοσης σε κτίρια και οδοφωτισμό. Παρακάτω περιγράφεται μόνο η διαδικασία για τα κτίρια
επειδή η μελέτη για τον οδοφωτισμό θα εκπονηθεί εσωτερικά από τον Δήμο.
Για την προκήρυξη θα χρησιμοποιηθούν οι προδιαγραφές που συντάχθηκαν στο πλαίσιο του
υποέργου Task 2.1. Σχετικές πληροφορίες παρατίθενται στα παραδοτέα D2.1-D2.5 και ειδικότερα στις σχετικές προκηρύξεις των 5 Δήμων PRODESA. Τα βασικά χαρακτηριστικά της προκήρυξης είναι τα ακόλουθα:
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•
•
•
•

•

Επειδή η μελέτη εκτιμάται περίπου σε 25.000 – 30.000 ευρώ, δεν απαιτείται πρόχειρος
διαγωνισμός.
Το τεχνικό αντικείμενο του Αναδόχου ορίζεται ως ‘ή παροχή υπηρεσιών για την ενεργειακή
αναβάθμιση δημόσιων κτιρίων και εγκαταστάσεων του Δήμου Π. Φαλήρου’.
Η διάρκεια της μελέτης ορίζεται σε 3 μήνες.
Το αντικείμενο θα περιλαμβάνει τα ακόλουθα:
Το αντικείμενο την παρούσας παροχής υπηρεσίας τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών για την διερεύνηση ενεργειακής αναβάθμισης κτιρίων & εγκαταστάσεων
του Δήμου Π. Φαλήρου είναι η ενεργειακή επιθεώρηση κτιρίων, η τεχνική ανάλυση και παροχή συμβουλών με την υποβολή τεκμηριωμένων τεχνοοικονομικών προτάσεων για την ενεργειακή αναβάθμισή των κτιρίων του Πίνακα (βλέπε Πίνακα του Παραρτήματος) 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).
Τα παραδοτέα θα περιλαμβάνουν:
1. Έκθεση με την υφιστάμενη κατάσταση κάθε κτιρίου και των Η/Μ εγκαταστάσεων
Θα περιλαμβάνονται τα αποτελέσματα της επικαιροποίησης των ενεργειακών καταναλώσεων ηλεκτρισμού, φυσικού αερίου, κ.α. των τριών τελευταίων χρόνων, η επικαιροποίηση της ενεργειακής γραμμής βάσης (baseline) του κάθε κτιρίου προσδιορίζοντας
και τις ανεξάρτητες μεταβλητές που επηρεάζουν την κατανάλωση (π.χ. Βαθμοημέρες
θέρμανσης και ψύξης, πληρότητα, ημέρες λειτουργίας κτλ.).
2. Πιστοποιητικά ενεργειακής απόδοσης (ΠΕΑ) των κτιρίων και εγκαταστάσεων της παρούσης
Έκδοση ή η επανέκδοση του πιστοποιητικού που θα συνοδεύεται από τεχνική έκθεση
δεδομένων για τον υπολογισμό της ενεργειακής βαθμίδας του κάθε κτιρίου πριν και
μετά τις επεμβάσεις (ήτοι γεωμετρικά, θερμικά, στοιχεία λειτουργικά κ.λ.π.).
3. Ιεραρχημένες επεμβάσεις ανά κτίριο
Θα μελετηθούν και προταθούν επεμβάσεις για την βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης κάθε κτιρίου σύμφωνα με τις ανάγκες που θα έχουν διαπιστωθεί κατά την επιθεώρηση και όπου απαιτείται θα πραγματοποιείται έλεγχος επικινδυνότητας αυτού (σύνταξη τεχνικής έκθεσης από διπλωματούχο Πολιτικό Μηχανικό). Οι προτάσεις μπορεί
να περιλαμβάνουν επεμβάσεις στο κτιριακό κέλυφος και τις εγκαταστάσεις θέρμανσης,
ψύξης, εξαερισμού, φωτισμού, καθώς και μέτρα όπως απλή διαχείριση της ενέργειας
κ.α. Σχετικές Τεχνικές Απαιτήσεις παρατίθενται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β.
Θα χρησιμοποιηθεί ως αρχή ο κατάλογος επεμβάσεων που έχει μελετηθεί στο πλαίσιο
του έργου PRODESA και θα επικαιροποιηθεί ανάλογα με τις ανάγκες που θα διαπιστωθούν κατά την ενεργειακή επιθεώρηση. Επιπλέον θα επικαιροποιηθούν οι εκτιμήσεις
κόστους και ενεργειακής εξοικονόμησης που είχαν συμπεριληφθεί στην προαναφερόμενη μελέτη. Η μελέτη επισυνάπτεται στο Παράρτημα της προκήρυξης.
Δεσμευτικά κατώτατα όρια για την αποδοχή του συνόλου των προτεινόμενων επεμβάσεων είναι να επιτυγχάνονται α) συνολική ετήσια εξοικονόμηση πρωτογενούς ενέργειας ίση ή μεγαλύτερη από 599,7 MWh/έτος (στο σύνολο των κτιρίων) και β) η παραγόμενη ενέργεια από ΑΠΕ να είναι ίση ή μεγαλύτερη από 255 MWh/έτος. Δεν μπορεί
να μειωθεί κανένα από τα προαναφερόμενα κάτω όρια, αντίθετα μπορούν να αυξηθούν.
Σε περίπτωση που δεν επιτυγχάνεται το κάτω όριο της εξοικονόμησης ενέργειας είναι
απαραίτητο να αντικατασταθεί ένας μικρός αριθμός κτιρίων με άλλα δημοτικά κτίρια
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που έχουν μεγαλύτερο δυναμικό εξοικονόμησης ενέργειας. Στην περίπτωση που δεν
επιτυγχάνεται η παραγόμενη ενέργεια από ΑΠΕ, θα εξετασθεί η ένταξη φωτοβολταϊκών και σε χώρους εκτός κτιρίων κατόπιν συνεννόησης με την Αναθέτουσα Αρχή ή σε
άλλα πρόσθετα κτίρια. Για τις ενέργειες αυτές ο υποψήφιος ανάδοχος δεν θα μπορεί
να εγείρει απαίτηση πρόσθετης αμοιβής.
4. Αποτίμηση εξοικονόμησης ενέργειας ανά προτεινομένη επέμβαση
Η εξοικονόμηση ενέργειας θα πρέπει να αποτιμηθεί σε σχέση με τα δεδομένα πραγματικών καταναλώσεων του κτιρίου και όχι μόνο βάσει ΚΕΝΑΚ. Επομένως ο ανάδοχος καλείται να υπολογίσει την πραγματική εξοικονόμηση ενέργειας που προκύπτει από τις
προτεινόμενες ενεργειακές επεμβάσεις χωριστά και στο σύνολο τους για κάθε κτίριο.
Οι παραπάνω υπολογισμοί συστήνεται να ακολουθήσουν το μεθοδολογικό πλαίσιο
του «Οδηγού Ενεργειακών Ελέγχων» του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας.
5. Σχέδιο μέτρησης και επαλήθευσης της εξοικονόμησης ενέργειας
Θα πρέπει να καταρτιστεί απλό Σχέδιο Μέτρησης και Επαλήθευσης της εξοικονόμησης
ενέργειας βάσει του μεθοδολογικού πλαισίου που τίθεται είτε σε ευρωπαϊκά και διεθνή πρότυπα (π.χ. ASHRAE Guideline 14-2014 και IPMVP EVO 10000 -1:2012) είτε στον
«Οδηγό Ενεργειακών Ελέγχων»
Θα χρησιμοποιηθεί το ίδιο πρότυπο για κάθε κτίριο και θα κατατεθεί η περιγραφή και
το ενδεικτικό κόστος του προτεινόμενου συστήματος μέτρησης και επαλήθευσης της
εξοικονόμησης ενέργειας.
6. Ανάλυση οικονομικής βιωσιμότητας για την κάθε επέμβαση ανά κτίριο
Θα προσκομισθεί τεχνική έκθεση στην οποία θα συμπεριλαμβάνονται τα αποτελέσματα της οικονομικής ανάλυσης για η βιωσιμότητα των επεμβάσεων. Η μεθοδολογία
που θα ακολουθηθεί θα πρέπει να τηρεί κοινές παραδοχές στο πλαίσιο του έργου
PRODESA. Κατά παραίνεση θα χρησιμοποιηθούν τα εργαλεία οικονομικής αποτίμησης
του έργου PRODESA.
7. Προετοιμασία τευχών δημοπράτησης για την υλοποίηση των προτεινομένων επεμβάσεων από την Αναθέτουσα Αρχή
7.1. Σχέδια όπου θα φαίνονται οι προτεινόμενες επεμβάσεις στο κέλυφος και στον
Η/Μ εξοπλισμό.
7.2. Στις περιπτώσεις που προβλέπονται φ/β συστήματα, απαιτείται, σχέδιο χωροθέτησης σύμφωνα με τον ισχύοντα Κανονισμό και τεχνική έκθεση από διπλωματούχο Πολιτικό Μηχανικό για έλεγχο επικινδυνότητας. Επίσης, στα σχέδια κάτοψης θα φαίνεται ο χώρος τοποθέτησης του αντιστροφέα (inverter), η όδευση των
καλωδιώσεων από τον αντιστροφέα μέχρι το σημείο σύνδεσης με τον μετρητή και
η όδευση των καλωδιώσεων των κυκλωμάτων των φ/β μέχρι τον αντιστροφέα.
7.3. Εάν προβλέπεται σύστημα άλλης ανανεώσιμης πηγής, πρέπει να υποδεικνύεται,
πέραν από την χωροθέτηση του, οι επιπλέον εγκαταστάσεις που τυχόν απαιτούνται π.χ. διανομή
7.4. Συνοδευτική έκθεση με την περιγραφή των επεμβάσεων, Τεχνική Περιγραφή των
Η/Μ εργασιών και Τεχνικές Προδιαγραφές των Η/Μ εργασιών και υλικών.
7.5. Τεχνικά χαρακτηριστικά εξοπλισμών των προτεινόμενων επεμβάσεων, συμβατότητα με ελάχιστες απαιτήσεις βάσει κανονισμών.
7.6. Σύνταξη τευχών δημοπράτησης (τεχνική έκθεση ,προϋπολογισμός, τιμολόγιο,
προμέτρηση, τεχνική περιγραφή, γενική συγγραφή υποχρεώσεων, ειδική συγγραφή υποχρεώσεων, τεχνική συγγραφή υποχρεώσεων, διακήρυξη, χρονοδιάγραμμα, Μελέτη ΣΑΥ –ΦΑΥ).
• Προσόντα Αναδόχου
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Θα υιοθετηθούν οι απαιτήσεις που περιγράφονται στο κείμενο των προδιαγραφών του
PRODESA αλλά θα υπάρξει διαφοροποίηση ως προς την ‘Ομάδα έργου’ η οποία θα πρέπει να
περιλαμβάνει δύο ενεργειακούς ελεγκτές αντί των ενεργειακών επιθεωρητών. Ο λόγος είναι
ότι από την εμπειρία των δήμων του PRODESA, οι ενεργειακοί επιθεωρητές δεν είχαν τις απαραίτητες γνώσεις για να καταρτίσουν τη γραμμή βάσης που είναι απαραίτητη για να υπολογίσει
ο Δήμος την εξοικονόμηση ενέργειας και να παρακολουθεί την ενεργειακή απόδοση σε ετήσια
βάση.

6.3.2. Δεύτερη φάση ‘Επικαιροποίηση χρηματοδοτικού μοντέλου’
Το Δεύτερο βήμα είναι η επιβεβαίωση του χρηματοδοτικού μοντέλου και η επικαιροποίηση
του χρηματοδοτικού σχεδίου που παρουσιάσθηκε στο υποκεφάλαιο 6.1.3 ‘Το χρηματοδοτικό
σχέδιο του Δήμου Παλαιού Φαλήρου’
Η επικαιροποίηση θα απαιτηθεί λόγω της ενδεχόμενης τροποποίησης του κόστους των επεμβάσεων και των στοιχείων ενεργειακής εξοικονόμησης και παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας.
Το μοντέλο χρηματοδότησης που συνήθως χρησιμοποιούν οι δήμοι, συμπεριλαμβανομένου
και του Δήμου Παλαιού Φαλήρου, είναι είτε η επιδότηση ή χρήση ίδιων κεφαλαίων για την
πραγματοποίηση κτιριακών βελτιώσεων ή οδοφωτισμού. Με την πρακτική αυτή προκηρύσσονται μεμονωμένα έργα μικρού μεγέθους. Οι συνθήκες όμως και οι δεσμεύσεις της χώρας για
την αντιμετώπιση της Κλιματικής Αλλαγής απαιτούν την τάχιστη ενεργειακή βελτίωση του κτιριακού αποθέματος καθώς και των άλλων υποδομών του Δήμου.
Για ένα τέτοιο εγχείρημα απαιτούνται πόροι και οι δήμοι δεν είναι πάντα σε θέση να ανταποκριθούν καθώς υπάρχουν και άλλες δεσμεύσεις και υποχρεώσεις. Συνεπώς η προσέλκυση ιδιωτικών κεφαλαίων είναι μέγιστης προτεραιότητας.
Αναγνωρίζοντας την ανάγκη αυτή, ο Δήμος Παλαιού Φαλήρου θα υιοθετήσει το σχέδιο Συγχρηματοδότησης που μελετήθηκε προκαταρκτικά και αποτυπώνεται το υποκεφάλαιο 6.1.3. Συγκεκριμένα, το προβλεπόμενο χρηματοδοτικό σχέδιο αποτελείται από:
Πίνακας 6.5

Προκαταρκτικό χρηματοδοτικό σχέδιο

Δήμος Παλαιού Φαλήρου

39%

ESCO

61%

Στην περίπτωση που ο Δήμος προσθέσει και άλλα κτίρια ενδέχεται το ως άνω σχέδιο να τροποποιηθεί.
Επιπλέον, στην περίπτωση που ο Δήμος δεν επιθυμεί να εισφέρει ίδια κεφάλαια, πρέπει να
διερευνήσει τους όρους δανεισμού και την ύπαρξη χρηματοδοτικών εργαλείων που δίνουν ευνοϊκά επιτόκια και εγγυήσεις πληρωμής όπως π.χ. το εργαλείο PF4EE (βλ. Παραδοτέο D3.7).

6.3.3. Τρίτη φάση ‘Προετοιμασία προκήρυξης για την εκτέλεση των επεμβάσεων’
Το τρίτο βήμα είναι η προετοιμασία προκήρυξης του διαγωνισμού υλοποίησης των επεμβάσεων.
Ο Δήμος θα ακολουθήσει τον τύπο σύμβασης ΣΕΑ ‘Εγγυημένης Απόδοσης’ όπως και οι άλλοι
Δήμοι PRODESA.
Τα χαρακτηριστικά είναι τα ακόλουθα:
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•
•
•
•

•

Αντικείμενο: Η Ανάδοχος – ESCO αναλαμβάνει την εκτέλεση του έργου σύμφωνα με το
περιγραφόμενο αντικείμενο της Σύμβασης, όπως έχει προσφερθεί και συμφωνηθεί με την
Ανάδοχο
Η προκήρυξη του έργου θα γίνει ως προμήθεια υπηρεσία γιατί το τμήμα που αφορά έργο
είναι πολύ μικρό.
Η διάρκεια της Σύμβασης είναι 10ετής, αλλά δεδομένης της περιόδου αποπληρωμής μπορεί να είναι και 8,5 έτη.
Εγγυήσεις: Η Ανάδοχη εταιρεία αναλαμβάνει να εγγυάται την καλή απόδοση των συστημάτων και του εξοπλισμού που εγκατέστησε.
Η απόδοση θα μετριέται με απλές διατάξεις μετρητικών οργάνων.
Προτάσεις για τον τρόπο παρακολούθησης συμπεριλαμβάνονται στις τυποποιημένες συμβάσεις που πραγματοποιήθηκαν για τους 5 δήμους PRODESA αλλά το σύστημα θα ορισθεί
πλήρως μετά την οριστική μελέτη και την επεξεργασία των τευχών δημοπράτησης.
Προτείνεται επίσης ένα επιπλέον συγκεντρωτικό σύστημα παρακολούθησης με το οποίο
θα καταγράφονται εβδομαδιαία ή μηνιαία, οι ενεργειακές καταναλώσεις καθώς και η παραγωγή ενέργειας από τα φ/β.
Η κατακύρωση του έργου θα γίνει στην Ανάδοχο Εταιρεία που θα προσφέρει την πλέον
συμφέρουσα προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής. Σημειώνεται ότι στα
υποδείγματα προκηρύξεων των έργων PRODESA δίνονται τα κριτήρια βαθμολόγησης και
ο αντίστοιχος συντελεστής βαθμολογίας. Δίνεται επίσης και η σχέση συνολικής βαθμολόγησης τεχνικής και οικονομικής προσφοράς.
Ο Ανάδοχος έχει κίνητρο να προσφέρει αποδοτικότερο εξοπλισμό, καθώς συνεκτιμάται
πέραν από την οικονομική προσφορά και η τεχνική ποιότητα του εξοπλισμού. Η απόδοση
του εξοπλισμού θα συγκρίνεται βάσει συγκεκριμένων χαρακτηριστικών όπως το COP και
το EER στην περίπτωση των αντλιών θερμότητας και των Κλιματιστικών μονάδων split, η
τιμή lumen/W για την ποιότητα των φωτιστικών σωμάτων, kWh/kWp για τα Φ/Β συστήματα κ.ο.κ.

• Προσόντα Αναδόχου Εταιρείας:
Πέρα των προσόντων που απαιτούνται στις αντίστοιχες προκηρύξεις σύμφωνα με τον ν.
4412/2016 για την εκτέλεση προμηθειών ή υπηρεσιών, η Ανάδοχος εταιρεία θα πρέπει να έχει
και τα ακόλουθα:
1. Καταλληλότητα άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας
α) σύστημα διαχείρισης ποιότητας ανταποκρινόμενο στις απαιτήσεις του ISO 9001,
β) σύστημα διαχείρισης υγιεινής και ασφάλειας στην εργασία ανταποκρινόμενο στις
απαιτήσεις του ISO 45001 ή παλαιότερης έκδοσης σε ισχύ OHSAS 18001:2007/ΕΛΟΤ
1801:2008,
2. Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια
2.1 να διαθέτουν/παρέχουν πληροφορίες για το όριο της πιστοληπτικής τους ικανότητας για χρηματοδότηση κατά το τρέχον έτος και για το πιστωτικό ίδρυμα με το οποίο
συνεργάζονται, έτσι ώστε να είναι σαφές ότι οι οικονομικοί φορείς έχουν επαρκή οικονομικά μέσα: (α) για να εκτελέσουν τη σύμβαση, μαζί με τις άλλες οικονομικές υποχρεώσεις και δεσμεύσεις τους κατά την ίδια χρονική περίοδο, και (β) για να αντιμετωπίσουν τυχόν νομικές ευθύνες που θα προκύψουν από την εκτέλεση της σύμβασης (για
παράδειγμα, παράβαση συμβατικής υποχρέωσης). Κατ' ελάχιστον το όριο αυτό θα είναι ίσο με το απαιτούμενο ποσό χρηματοδότησης από τον Οικονομικό Φορέα – Ανάδοχο του Έργου, χωρίς ΦΠΑ ανά έτος εκτέλεσης του έργου.
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2.2 να δηλώνουν ότι διαθέτουν μέσο γενικό ετήσιο κύκλο εργασιών των τριών (3) τελευταίων οικονομικών χρήσεων, που προηγούνται της οικονομικής χρήσης εντός της
οποίας υποβάλλεται η προσφορά κατά ανώτατο όριο, ίσο με το 150% της εκτιμώμενης
αξίας της παρούσας σύμβασης χωρίς ΦΠΑ.
2.3 να δηλώνουν ότι διαθέτουν μέσο γενικό ετήσιο κύκλο εργασιών των τριών (3) τελευταίων οικονομικών χρήσεων, που προηγούνται της οικονομικής χρήσης εντός της
οποίας υποβάλλεται η προσφορά κατά ανώτατο όριο, ίσο με το 150% της εκτιμώμενης
αξίας της παρούσας σύμβασης χωρίς ΦΠΑ.
Σε περίπτωση που οι πληροφορίες σχετικά με τον κύκλο εργασιών δεν είναι διαθέσιμες
για ολόκληρη την απαιτούμενη περίοδο, τα παραπάνω στοιχεία παρέχονται για το διάστημα που είναι διαθέσιμα.
3. Τεχνική ικανότητα
Να διαθέτουν ανθρώπινο δυναμικό και πόρους ικανούς και αξιόπιστους για να φέρουν
σε πέρας επιτυχώς τις απαιτήσεις του Έργου, σε όρους απαιτούμενης εξειδίκευσης, επαγγελματικών προσόντων και εμπειρίας. Η προτεινόμενη από τον Οικονομικό Φορέα
Ομάδα Έργου θα πρέπει να απαρτίζεται από επαρκή σε αριθμό άτομα, με τα κάτωθι
προσόντα και εμπειρία, τα οποία θα πρέπει να περιγράφονται επακριβώς σε αναλυτικά
βιογραφικά σημειώματα. Το προσωπικό της απαιτούμενης Ομάδας Έργου ορίζεται κατ’
ελάχιστον (σύμφωνα και με το άρθρο 75 του Ν. 4412/2016) ως εξής:
− τουλάχιστον ενός (1) Υπευθύνου (Συντονιστή) Έργου με 10 έτη εμπειρία στη διαχείριση συμβάσεων, ως Υπεύθυνος Έργων.
− να διαθέτει έναν (1) πτυχιούχο Μηχανικό, Πανεπιστημιακής εκπαίδευσης
εγγεγραμμένο στο οικείο Τεχνικό Eπιμελητήριο, με αποδεδειγμένη τουλάχιστον
3ετή εμπειρία σε αντίστοιχα έργα ενεργειακής αναβάθμισης.
− να διαθέτει τουλάχιστον έναν (1) πτυχιούχο Ηλεκτρολόγο Μηχανικό ή Μηχανολόγο
Μηχανικό, Πανεπιστημιακής εκπαίδευσης εγγεγραμμένο στο οικείο Τεχνικό Επιμελητήριο
− να διαθέτει τουλάχιστον δύο (1) αδειούχο Ηλεκτρολόγο Εγκαταστάτη
− να διαθέτει τουλάχιστον δύο (1) αδειούχο Εγκαταστάτη συστημάτων θέρμανσης
και ψύξης
Προαιρετικά να διαθέτει τουλάχιστον ένα (1) πτυχιούχο Πολιτικό Μηχανικό, Πανεπιστημιακής εκπαίδευσης εγγεγραμμένο στο οικείο Τεχνικό Επιμελητήριο ή έναν (1) Πτυχιούχο Πολιτικό Μηχανικό Τεχνολογικής Σχολής.

•

Η διάθεση εκ μέρους του υποψηφίου Αναδόχου του ανωτέρω εξειδικευμένου ανθρώπινου δυναμικού, μπορεί να γίνει είτε μέσω του υφιστάμενου μόνιμου προσωπικού
ή/και των μετόχων του υποψηφίου Αναδόχου, όπου το ατομικό πτυχίο του κάθε επιστήμονα αποτελεί συστατικό μέλος του πτυχίου του υποψηφίου αναδόχου είτε μέσω
εξωτερικής συνεργασίας του φυσικού προσώπου, που διαθέτει την αντίστοιχη εξειδικευμένη εμπειρία – πτυχίο – άδεια.
Η πληρωμή της Αναδόχου θα γίνεται σε ετήσια βάση εφόσον πληρείται η προσυμφωνημένη εξοικονόμηση ενέργειας. Τον πρώτο χρόνο ή εν είδει προκαταβολής θα λάβει την
συμμετοχή του Δήμου. Εάν αυτό προέρχεται από επιδότηση, η πληρωμή θα γίνει σύμφωνα με τις απαιτήσεις του Φορέα επιδότησης.
Εφόσον δεν επιτυγχάνεται ο στόχος εξοικονόμησης ενέργειας ή παρεκκλίνει από το όριο
ανοχής, τότε η πληρωμή του θα απομειώνεται κατά ένα συμφωνημένο ποσό που θα ορισθεί ακολουθώντας τις συμβάσεις των δήμων PRODESA.
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6.4. Προγραμματισμός
Ο Δήμος θα ακολουθήσει την τυπική εσωτερική διαδικασία για την υλοποίηση του Σχεδίου Αναπαραγωγής. Τα αντίστοιχα βήματα και η διάρκεια τους αναγράφονται στον Πίνακα 6.6.
Σημειώνεται ότι το χρονοδιάγραμμα καταρτίσθηκε θεωρώντας μία μέση τυπική διάρκεια κάθε
βήματος και ενδέχεται να ολοκληρωθεί γρηγορότερα. Αλλά ενδέχεται επίσης να δημιουργηθούν καθυστερήσεις από τυχόν ενστάσεις.
Η διαδικασία όπως προαναφέρθηκε αποτελείται από τρεις βασικές φάσεις: α) την εκπόνηση
της οριστικής φάσης της μελέτης, β) την επιβεβαίωση του χρηματοδοτικού μοντέλου και γ) την
εκτέλεση του κτιριακού έργου. Στον Πίνακα 6.6 η διάρκεια εκτέλεσης του Σχεδίου παρουσιάζεται σε τρίμηνα.
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Πίνακας 6.6

Χρονοδιάγραμμα υλοποίησης Σχεδίου Αναπαραγωγής
Διαδικασία

3ο ‘21

4ο ‘21

1ο ’22

2ο ’22

3ο ’22

4ο ’22

1ο ‘23

2ο ‘23

3ο ‘23

4ο ‘23

Έγκριση Δημοτικού Συμβουλίου
Ορισμός Οικονομικής Επιτροπής
Προετοιμασία προκήρυξης της μελέτης
ενεργειακής απόδοσης
Προκήρυξη μελέτης
Παραλαβή και αξιολόγηση
Υπογραφή σύμβασης& εκπόνηση μελέτης
Επικαιροποίηση χρηματοδοτικού σχεδίου
Προετοιμασία τευχών δημοπράτησης
Διαμόρφωση εισήγησης για την κατάρτιση διαγωνισμού εκτέλεσης του έργου
Ορισμός Οικονομικής Επιτροπής για
τον διαγωνισμό υλοποίησης του έργου
Προετοιμασία δια/σμού εκτέλεσης έργου
Προκήρυξη εκτέλεσης του έργου
Παραλαβή και αξιολόγηση προσφορών
Υπογραφή σύμβασης εκτέλεσης του
έργου
Εκτέλεση έργου
Παραλαβή έργου
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7. Επίλογος
Το Σχέδιο Αναπαραγωγής του Δήμου Παλαιού Φαλήρου διαμορφώθηκε με βάση τις γνώσεις
και την εμπειρία που λάβαμε καθ’ όλη τη διάρκεια εκτέλεσης του έργου PRODESA.
Αφορά την εκτέλεση βελτίωσης των κτιρίων καθώς ο οδοφωτισμός ανανεώνεται σταδιακά με
ίδια μέσα, όποτε χρειασθεί η αντικατάσταση των υπαρχόντων λαμπτήρων. Ήδη έχει ολοκληρωθεί ένα μεγάλο τμήμα του δημοτικού φωτισμού.
Αρχίζοντας από την επιλογή των κτιρίων είχαμε ήδη την εικόνα ότι λόγω του προφίλ λειτουργίας τους (8ώρη ημερήσια λειτουργία και 180 ημέρες ανά έτος), οι καταναλώσεις των σχολείων
είναι χαμηλές με αποτέλεσμα οι επεμβάσεις εξοικονόμησης ενέργειας να έχουν σχετικά μεγάλη περίοδο αποπληρωμής. Παρ’ ‘όλα αυτά είναι ζωτικής σημασίας η βελτίωσή τους και για
το λόγο αυτό προτάθηκαν να αποτελέσουν την ομάδα έργου του PRODESA.
Η ιδέα της ενεργειακής ανακαίνισης ακολούθησε αυτή του PRODESA δηλαδή τον εξηλεκτρισμό
της θέρμανσης και την χρήση φωτοβολταϊκών συστημάτων για την παροχή ‘πράσινης ηλεκτρικής ενέργειας’. Οι επεμβάσεις στα κτίρια περιλαμβάνουν την αλλαγή των φωτιστικών με LED
σε όλους τους χώρους των σχολείων, αντλίες θερμότητας ή τοπικές κλιματιστικές μονάδες, σύστημα μηχανικού εξαερισμού με ανάκτηση θερμότητας και ένταξη φωτοβολταϊκών συστημάτων στην οροφή και υδατοστεγάνωση των δωμάτων λόγω της ύπαρξης υγρασίας.
Με τις προβλεπόμενες επεμβάσεις τα κτίρια αναβαθμίζονται σε σχεδόν μηδενικής κατανάλωσης. Δηλαδή κατά μέσο όρο η εξοικονόμηση είναι 32,55 kWh/m2.
Έγινε προσπάθεια να περιορισθεί το κόστος προτείνοντας συστήματα χαμηλότερου κόστους
αλλά υψηλής απόδοσης όπως π.χ. αντλίες θερμότητας διαιρούμενου τύπου. Κατά την οριστική
μελέτη, θα διερευνηθεί ξανά το κόστος του εξοπλισμού καθώς και οι εξελίξεις στην τεχνολογία
των αντλιών θερμότητας γιατί βελτιώνονται διαρκώς, ιδιαίτερα δε, προς τον θόρυβο που δημιουργείται κατά τη λειτουργία τους.
Κατά την επεξεργασία των ενεργειακών καταναλώσεων διαπιστώθηκαν ελλείψεις και γι’ αυτό
ο Δήμος έχει αρχίσει και διατηρεί στοιχεία καταναλώσεων ώστε κατά την οριστική μελέτη να
είναι επίκαιρα και να παρουσιάζουν μία πλήρη και ακριβή εικόνα.
Το χρηματοδοτικό μοντέλο βασίζεται στη χρήση δημοτικών κεφαλαίων για τη μόχλευση
ιδιωτικής χρηματοδότησης με Σύμβασης Ενεργειακής Απόδοσης. Η συμμετοχή του Δήμου
μπορεί να ανέρχεται σε ποσοστό 39%. Η περίοδος αποπληρωμής του έργου είναι 8,7 έτη. Ο
δείκτης κερδοφορίας του Δήμου είναι πολύ υψηλός (PI = 0,91) και έχει μέσο ετήσιο όφελος
36.290 Ευρώ.
Το Σχέδιο Αναπαραγωγής παρουσιάζει επίσης τη διαδικασία και το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης καθώς και τα βασικά στοιχεία των συμβάσεων που θα απαιτηθούν για την μελέτη και κυρίως για την εκτέλεση του έργου.
Τέλος σημειώνεται ότι έγινε προσπάθεια να αντιμετωπισθούν στο Σχέδιο Αναπαραγωγής οι
δυσκολίες που εντοπίσθηκαν κατά την εν λόγω διαδικασία από τους άλλους Δήμους PRODESA.
Παραδείγματος χάριν για την εκπόνηση της μελέτης, ο Ανάδοχος θα πρέπει να συμπεριλαμβάνει στην ομάδα έργου Ενεργειακό Ελεγκτή και όχι μόνο Ενεργειακό Επιθεωρητή.
Η ομάδα εργασίας του Δήμου που θα ορισθεί για τον Διαγωνισμό μαζί με την Τεχνική Υπηρεσία
θα φροντίσουν ώστε να μειωθούν όσο το δυνατόν οι πιθανότητες ενστάσεων.
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8. ΠΗΓΕΣ
/1.1/
/6.1/
/6.2/
/6.3/

Deliverable D2.6 ‘Economic evaluation of the energy efficiency projects’, available at
https://www.prodesa.eu/downloads/?lang=en
‘Efficiency first scorecard’, Briefing paper, E3G, 2017
Παραδοτέο του έργου PRODESA D6.3 ‘General Replication Plan for the lifespan and beyond PRODESA’, Partner 9 ‘EUDITI LTD’
Παραδοτέο του έργου PRODESA D2.6 ‘Economic Evaluation of the Energy Projects’
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α – ‘Προτάσεις ενεργειακής απόδοσης και ένταξης
ΑΠΕ στα δημοτικά κτίρια του Δήμου Π. Φαλήρου’
Ο σκοπός της μελέτης είναι να υπολογιστεί η εξοικονόμηση ενέργειας για θέρμανση και για
φωτισμό που μπορεί να επιτευχθεί μέσω επεμβάσεων στα κτίρια και με ενσωμάτωση συστημάτων ανανεώσιμων πηγών ενέργειας.
Η τεχνική έκθεση περιλαμβάνει στοιχεία σχετικά με τις καταναλώσεις ενέργειας των κτιρίων
και τις συνολικές εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα (CO2). Επίσης, παρουσιάζονται οι προτεινόμενες επεμβάσεις, η συνολική μείωση των εκπομπών CO2 όπως και η εκτίμηση του κόστους
της κάθε επέμβασης και τους χρόνους αποπληρωμής.
Οι συντελεστές μετατροπής σε πρωτογενή ενέργεια και οι συντελεστές εκπομπών του CO2 που
χρησιμοποιήθηκαν στους υπολογισμούς δίδονται από τον κανονισμό για την ενεργειακή απόδοση των κτιρίων (ΚΕνΑΚ) στην Τ.Ο.Τ.Ε.Ε. 20701-1/2017.
Πίνακας 1: Συντελεστές μετατροπής σε πρωτογενή ενέργεια και συντελεστές εκπομπών CO2
ανά καύσιμο
Πηγή ενέργειας

Συντελεστής μετατροπής σε
πρωτογενή ενέργεια

Εκλυόμενοι ρύποι ανά μονάδα
ενέργειας (kgCO2/kWh)

Φυσικό αέριο

1,05

0,196

Πετρέλαιο θέρμανσης
Ηλεκτρική ενέργεια

1,10

0,264

2,9

0,989

H συνολική κατανάλωση ενέργειας των κτιρίων που μελετήθηκαν έχει βασιστεί στα τιμολόγια
της Εταιρεία Παροχής Φυσικού Αερίου Αττικής και της ΔΕΗ που μας παρέδωσε ο Δήμος Παλαιού Φαλήρου.
Τα στοιχεία όμως των καταναλώσεων ενέργειας όσον αφορά την θέρμανση δεν ήταν επαρκή
και γι’ αυτό το λόγο θεωρήθηκε αναγκαίο να καθοριστεί το προφίλ κατανάλωσης ενέργειας
των κτιρίων με βάση τον Οδηγό Ενεργειακών Ελέγχων του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας για την δημιουργία της ενεργειακής γραμμής βάσης για κάθε κτίριο.
Για τον υπολογισμό της ενεργειακής γραμμής βάσης για την λειτουργία θέρμανσης του κτιρίου
συσχετίστηκαν οι καταναλώσεις φυσικού αερίου που μας δόθηκαν από τον Δ. Παλαιού Φαλήρου με τις βαθμοημέρες θέρμανσης (ΒΗΘ). Τα αποτελέσματα βασίζονται στη μεθοδολογία που
περιγράφεται στον Οδηγό Ενεργειακών Ελέγχων του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας,
βάση της Οδηγίας 2012/27/ΕΕ, Νόμος 4342/2015 για την ενεργειακή απόδοση (ΦΕΚ Β' 143).
Για τον υπολογισμό της ενεργειακής γραμμής βάσης, λαμβάνονται υπόψη τα εξής:
•

Δεδομένα από τον μετεωρολογικό σταθμού του Π. Φαλήρου για τον υπολογισμό των
βαθμοημερών θέρμανσης με βάση την περίοδο λειτουργίας του κάθε κτιρίου
• Οι καταναλώσεις φυσικού αερίου του κτιρίου από τους λογαριασμούς του παρόχου
• Η εξίσωση βάσης από το «Εργαλείο Ενεργειακών Ελέγχων.xls» φύλλο «Γραμμή βάσης»
Οι Βαθμοημέρες θέρμανσης (ΒΗΘ) υπολογίστηκαν λαμβάνοντας υπόψη το ωράριο λειτουργίας των κτιρίων.
Πίνακας 2: Βαθμοημέρες θέρμανσης 2018 για την περίοδο της Ενεργειακής Βάσης
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Μήνας

Βαθμοημέρες θέρμανσης
(ΒΗΘ)

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ

116,7

ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ

93,7

ΜΑΡΤΙΟΣ

62,1

ΑΠΡΙΛΙΟΣ

15,5

ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ

52,9

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ

105,7

Όσον αφορά το προφίλ κατανάλωσης της ηλεκτρικής ενέργειας για το φωτισμό, οι ώρες λειτουργίας που λήφθηκαν υπόψη είναι για τα νηπιαγωγεία 1.387 ώρες ανά έτος και για τα Δημοτικά, Γυμνάσια και Λύκεια 1.560 ώρες ανά έτος βάσει του Πίνακα 5.2 της ΤΟΤΕΕ 20701-1/2017.

o

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΚΤΙΡΙΩΝ

Τα κτίρια για τα οποία μελετήθηκαν προτάσεις ενεργειακής αναβάθμισης υποδείχθηκαν από
την τεχνική υπηρεσία του Δήμου και είναι 10 δημόσια σχολεία, το Δημαρχείο του Δήμου και
ένα Αθλητικό κέντρο.
Στον παρακάτω πίνακα αναγράφονται τα βασικά χαρακτηριστικά των κτιρίων.
Πίνακας 3: Χαρακτηριστικά κτιρίων του Δήμου Π. Φαλήρου

Επιφάνεια
(m2)

ΚΤΙΡΙΟ

ο

Έτος
κατασκευής

Σύστημα

Σύστημα

θέρμανσης

ψύξης

Λέβητας

Τοπικές

φυσικού

μονάδες

αερίου

A/C

1 Δημοτικό

723

1980

√

-

7ο Δημοτικό

1.614

1994

√

√

10ο Δημοτικό

1.430

1993

√

√

13ο Δημοτικό

1.668

1990

√

-

1ο Λύκειο

1.058

1980

√

√

4ο Λύκειο

1.452

1998

√

√

1ο Νηπιαγωγείο

378

1980

√

√

2 &7
Νηπιαγωγείο

145

1992

√

-

6ο Νηπιαγωγείο

600

2003

√

√

11ο Νηπιαγωγείο

207

2000

√

-

Δ.Α.Κ. Δημοτικό Αθλητικό Κέντρο Π.
Φαλήρου (αίθουσα αναμονής)

170

1989

-

-

Δημαρχείο

1.698

2006

-

√

ΔΗΜΟΤΙΚΑ

ΛΥΚΕΙΑ

ο

ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΑ

ο
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Πίνακας 4: Χαρακτηριστικά υφιστάμενων καταναλώσεων κτιρίων του Δήμου Π. Φαλήρου
– Εκπομπές CO2
Υφιστάμενη
κατανάλωση
ηλεκτρικής

Πρωτογενής
κατανάλωση
ηλεκτρικής

Υφιστάμενη
κατανάλωση
φυσικού

ενέργειας 1
(kWh/year)

ενέργειας
(kWh/year)

1ο Δημοτικό

29.2532

7ο Δημοτικό

αερίου1
(kWh/year )

Πρωτογενής
κατανάλωση
φυσικού
αερίου
(kWh/year)

Εκλυόμενοι
ρύποι
(KgCO2)

84.834

30.5643

32.092

34.922

25.009

72.526

34.535

36.262

31.503

10ο Δημοτικό

21.953

63.664

37.608

39.488

29.083

13ο Δημοτικό

23.818

69.072

44.229

46.440

32.225

1ο Λύκειο

-2

-

36.175

37.984

7.090

4 Λύκειο

25.834

74.919

18.230

19.142

29.123

1ο Νηπιαγωγείο

-2

-

-3

-

-

2ο&7ο
Νηπιαγωγείο

4.653

13.494

6.830

7.172

5.940

6ο Νηπιαγωγείο

10.460

30.334

22.464

23.587

14.748

11ο Νηπιαγωγείο

5.568

16.147

8.783

9.222

7.228

Δ.Α.Κ. Δημοτικό Αθλητικό Κέντρο
Π. Φαλήρου (αίθουσα αναμονής)

619.286

1.795.929

-

-

612.474

Δημαρχείο

383.062

1.110.880

-

-

378.848

ΚΤΙΡΙΟ

ΔΗΜΟΤΙΚΑ

ΛΥΚΕΙΑ

ο

ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΑ

1Μέσος

όρος ετήσιας κατανάλωσης όπως προέκυψε από την επεξεργασία των τιμολογίων της ΔΕΗ και του φυσικού
αερίου των τριών τελευταίων χρόνων.

2

Το 1ο Δημοτικό, το 1ο Λύκειο και το 1ο Νηπιαγωγείο έχουν κοινή παροχή ρεύματος.

3

Το 1ο Δημοτικό και το 1ο Νηπιαγωγείο έχουν κοινό λέβητα και την ίδια παροχή φυσικού αερίου.

Page: 32 of 104

Document: Replication Plan for the Municipality of P.Faliro
Version: Final

Dissemination level: PU
Date: 27/07/2021

o

ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΤΙΡΙΩΝ
1ο Δημοτικό, 1ο Λύκειο και 1ο Νηπιαγωγείο Δήμου Π. Φαλήρου
Στο κτίριο που βρίσκεται επί της οδού Ναϊάδων 37-39 και Εσπέρου 36, στεγάζονται το 1ο
Δημοτικό (νέο κτίριο), το 1ο Νηπιαγωγείο και το 1ο Λύκειο του Δήμου Π. Φαλήρου.

Εικόνα 1. Κεντρική είσοδος - 1ο Δημοτικό (νοτιοδυτική πλευρά)

Εικόνα 2. Κεντρική είσοδος - 1ο Λύκειο (νοτιοδυτική πλευρά)
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Εικόνα 3. Κεντρική είσοδος - 1ο Νηπιαγωγείο (βορειοδυτική πλευρά)

Εικόνα 4. Πανοραμική εικόνα κτιριακού συγκροτήματος (Google Earth)
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Πίνακας 5: Στοιχεία - 1ο Δημοτικό Π. Φαλήρου
Έτος κατασκευής

1980

Συνολική Επιφάνεια (m2)

723

Όγκος κτιρίου (m3)

2.169

Αρ. Ορόφων

2

Ύψος τυπικού ορόφου

3,0

Χρήση κτιρίου

Πρωτοβάθμια εκπαίδευση

Αριθμός χρηστών

170

Ωράριο λειτουργίας

08:00-16:00

Πίνακας 6: Στοιχεία - 1ο Λύκειο Π. Φαλήρου
Έτος κατασκευής

1980

Συνολική Επιφάνεια (m2)

1.058

3

Όγκος κτιρίου (m )

3.174

Αρ. Ορόφων

4

Ύψος τυπικού ορόφου
Χρήση κτιρίου

3,0
Δευτεροβάθμια εκπαίδευση

Αριθμός χρηστών
Ωράριο λειτουργίας

251
08:00-14:00

Πίνακας 7: Στοιχεία - 1ο Νηπιαγωγείο Π. Φαλήρου
Έτος κατασκευής

1980

Συνολική Επιφάνεια (m2)

378

Όγκος κτιρίου (m3)
Αρ. Ορόφων
Ύψος τυπικού ορόφου
Χρήση κτιρίου
Αριθμός χρηστών
Ωράριο λειτουργίας

1.134
1
3,0
Νηπιαγωγείο
46
08:00-16:00

Υφιστάμενη κατάσταση
Κτιριακό κέλυφος
Το κτίριο χτίστηκε το 1980 και θεωρείται ότι δεν έχει θερμομόνωση. Τα κατακόρυφα δομικά
στοιχεία του κτιρίου αποτελούνται από διπλή οπτοπλινθοδομή και οπλισμένο σκυρόδεμα.
Η οροφή του κτιρίου είναι από σκυρόδεμα με επικάλυψη στεγανωτικού υλικού.
Σε όλες τις αίθουσες διδασκαλίας υπάρχουν μεγάλα ανοίγματα με μονά τζάμια, ενώ διπλά τζάμια υπάρχουν στις βόρειες πλευρές των κτιρίων. Τα πλαίσια είναι από αλουμίνιο χωρίς θερμοδιακοπή. Στο κτίριο δεν έχει προβλεφθεί εξωτερικό σύστημα σκίασης.
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Η σκίαση των αιθουσών γίνεται με κουρτίνες εσωτερικού χώρου λεπτής ύφανσης, οι οποίες
περιορίζουν σε μικρό βαθμό το φυσικό φωτισμό αλλά δεν προσφέρουν ικανοποιητική σκίαση.
Οι πόρτες είναι μεταλλικές με πλαίσιο αλουμινίου.

Σύστημα θέρμανσης και ψύξης
Το φυσικό αέριο χρησιμοποιείται για την θέρμανση των τριών σχολείων.
Ένας λέβητας φυσικού αερίου με ονομαστική ισχύ 110.000 Kcal/h (128 kW) καλύπτει τις ανάγκες για θέρμανση του 1ου Δημοτικού και του 1ου Νηπιαγωγείου.
Ένας λέβητας φυσικού αερίου με ονομαστική ισχύ 225.000 Kcal/h (262 kW) καλύπτει τις ανάγκες για θέρμανση του 1ου Λυκείου. Το δίκτυο μεταφοράς του ζεστού νερού στις τερματικές
μονάδες (θερμαντικά σώματα) είναι μονωμένο.
Όσον αφορά το σύστημα ψύξης, υπάρχει μόνο στο 1ο Νηπιαγωγείο και τα γραφεία των καθηγητών του 1ου Λυκείου. Τέσσερις τοπικές κλιματιστικές μονάδες (split) των 12.000 Btu/h (3,5
kW) είναι εγκατεστημένες στο 1ο Νηπιαγωγείο και άλλες τέσσερις με την ίδια ονομαστική ισχύ
έχει το 1ο Λύκειο οι οποίες λειτουργούν περιστασιακά. Στο 1ο Δημοτικό δεν υπάρχει σύστημα
ψύξης όπως και στις αίθουσες διδασκαλίας του 1ου Λυκείου.

Σύστημα φωτισμού
Ο βασικός τύπος φωτιστικών που διαθέτει το κτίριο είναι φωτιστικά, 2x120cm, με 2 λαμπτήρες
φθορισμού Τ8 των 72W (2x36W), με μαγνητικό ballast και σώμα με ανακλαστήρα και περσίδα
και φωτιστικά με 4 λαμπτήρες φθορισμού Τ8 των 72W (4x18W), μήκους 60cm, σώμα με ανακλαστήρα και περσίδα. Στον παρακάτω πίνακα παρουσιάζεται η υφιστάμενη κατάσταση του
φωτισμού για τα τρία σχολεία ανά όροφο.
Πίνακας 8: Σύστημα φωτισμού - 1ο Νηπιαγωγείο Π. Φαλήρου
Όροφος

Τύπος λαμπτήρα

Ισχύς
(W)

Αριθμός

Συνολική ισχύς
(W)

Υπόγειο

T8 φθορίου 2x120 cm

72

16

1.152

απλός λαμπτήρας

50

10

500

T8 φθορίου 4x60 cm

72

15

1.080

Σύνολο

2.732

Πίνακας 9: Σύστημα φωτισμού - 1ο Δημοτικό Π. Φαλήρου
Όροφος
1ος όροφος

2ος όροφος

Σύνολο

Τύπος λαμπτήρα

Ισχύς
(W)

Αριθμός

Συνολική ισχύς
(W)

T8 φθορίου 2x120 cm

72

29

2.088

απλός λαμπτήρας

50

4

200

HQI

150

2

300

T8 φθορίου 2x120 cm

72

33

2.376

απλός λαμπτήρας

50

4

200
5.164
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Πίνακας 10: Σύστημα φωτισμού - 1ο Λύκειο Π. Φαλήρου
Όροφος

Τύπος λαμπτήρα

Ισχύς
(W)

Αριθμός

Συνολική ισχύς
(W)

T8 φθορίου 2x120 cm

72

42

3.024

απλός λαμπτήρας

50

19

950

HQI

400

6

2.400

T8 φθορίου 2x150 cm

116

9

1.044

HQI

150

3

450

απλός λαμπτήρας

50

5

250

T8 φθορίου 2x120 cm

72

42

3.024

1ος όροφος

T8 φθορίου 2x120 cm

72

46

3.312

2ος όροφος

T8 φθορίου 2x120 cm

72

46

3.312

Ισόγειο +
κλιμακοστάσιο

Υπόγειο

Σύνολο

17.766

Στοιχεία καταναλώσεων
Καθώς τα τρία σχολεία (1ο Δημοτικό, 1ο Λύκειο,1ο Νηπιαγωγείο) βρίσκονται σε ένα ενιαίο κτίριο
και έχουν κοινή παροχή ρεύματος και κοινό λογαριασμό ΔΕΗ, θα εξετάσουμε τις καταναλώσεις
του ηλεκτρικού ρεύματος και φυσικού αερίου των τριών τελευταίων ετών (2016, 2017, 2018)
μαζί ως ένα ενιαίο κτίριο.
Πίνακας 11: Καταναλώσεις φυσικού αερίου - ηλεκτρικού ρεύματος
(1ο Δημοτικό, 1ο Λύκειο,1ο Νηπιαγωγείο)
ΕΤΟΣ

Κατανάλωση

Κόστος

Κατανάλωση

Κόστος

φυσικού αερίου

φυσικού αερίου

ηλεκτρικού ρεύματος

ηλεκτρικού ρεύματος

(kWh)

(€ )

(kWh)

(€)

2018

42.170(*)

2.605(*)

24.600(*)

4.686(*)

2017

68.651

4.119

31.680

6.034

2016

73.615

4.417

31.480

6.250

*Οι καταναλώσεις δεν είναι πλήρεις.

Οι καταναλώσεις δεν είναι πλήρεις γιατί λείπουν λογαριασμοί του φυσικού αερίου καθώς και
του ηλεκτρικού ρεύματος. Συγκεκριμένα για το φυσικό αέριο λείπουν οι λογαριασμοί των μηνών 10ου, 11ου και 12ου του έτους 2018 για το 1ο Λύκειο ενώ για το 1ο Δημοτικό και 1ο Νηπιαγωγείο λείπουν οι 11ος και 12ος του ίδιου έτους.
Για το ηλεκτρικό ρεύμα λείπουν οι λογαριασμοί των μηνών 3ου, 11ου και 12ου για το έτος 2018.

Προβλήματα που εντοπίστηκαν κατά την επιθεώρηση
Με βάση τον επιτόπιο έλεγχο που πραγματοποιήθηκε στο κτίριο παρατηρήθηκε σε κάποιες
αίθουσες υγρασία στα ταβάνια, αιτία είναι η υγρομόνωση της οροφής η οποία θέλει αντικατάσταση. Το περίβλημα του κτιρίου είναι σε καλή κατάσταση όπως επίσης και τα κουφώματα
Page: 37 of 104

Document: Replication Plan for the Municipality of P.Faliro
Version: Final

Dissemination level: PU
Date: 27/07/2021

από αλουμίνιο τα οποία δεν έχουν προβλήματα συνεπώς η αντικατάστασή τους δεν είναι απαραίτητη.
Όσον αφορά τις εσωτερικές συνθήκες του κτιρίου οι εργαζόμενοι δάσκαλοι/ες διαμαρτυρήθηκαν για πολύ υψηλές θερμοκρασίες, κατά τους θερινούς μήνες από τα μέσα Μαΐου έως τα τέλη
Ιουνίου. Το ίδιο πρόβλημα παρατηρείται και στις αρχές της σχολικής χρονιάς από τις αρχές
Σεπτεμβρίου έως τα μέσα Οκτωβρίου, λόγω της μη ύπαρξης ικανού τρόπου αντιμετώπισης της
υπερθέρμανσης.
Πιθανόν το πρόβλημα να οφείλεται και στην έλλειψη επαρκούς σκίασης όπως αναφέρεται παραπάνω.

Προτάσεις εξοικονόμηση ενέργειας
Οι προτάσεις ανακαίνισης αφορούν κυρίως την ενεργειακή απόδοση του κτιρίου.
Προτείνεται η τοποθέτηση κλιματιστικών μονάδων σε όλες τις αίθουσες διδασκαλίας και στους
γραφειακούς χώρους του σχολείου. Η λύση αυτή δίνει τη δυνατότητα αυτόνομης λειτουργίας
για την καθεμία αίθουσα, ενώ επιπλέον παρέχεται η δυνατότητα αντιμετώπισης της υπερθέρμανσης εφόσον η Διοίκηση επιτρέπει την λειτουργία των κλιματιστικών κατά την θερμή περίοδο.
Επίσης προτείνεται η τοποθέτηση συσκευών ανάκτησης θερμότητας από τον εξαερισμό. Με τη
λύση αυτή δεν απαιτείται το συχνό άνοιγμα των παραθύρων για αερισμό των αιθουσών, και
έτσι αποφεύγεται η απώλεια ενέργειας με ταυτόχρονη διατήρηση και στις περισσότερες περιπτώσεις βελτίωση της ποιότητας αέρα στο εσωτερικό των αιθουσών. Συγχρόνως επιτυγχάνεται
σημαντική μείωση του απαιτούμενου φορτίου ψύξης ή θέρμανσης μειώνοντας την οικονομική
δαπάνη για τις ενεργειακές ανάγκες του κτιρίου.
Συνιστάται η αντικατάσταση της υγρομόνωσης της οροφής του κτιρίου καθώς παρατηρήθηκε
υγρασία στα ταβάνια των αιθουσών του τελευταίου ορόφου.
Επιπλέον προτείνεται η εγκατάσταση φωτοβολταϊκού συστήματος στο δώμα του κτιρίου μέσω
ενεργειακού συμψηφισμού (net metering). Με αυτή τη λύση αποδεσμεύεται η σχολική μονάδα
από τη χρήση ορυκτών καυσίμων και έχει σχεδόν δωρεάν πηγή ενέργειας (εκτός των χρεώσεων
χρήσης του ηλεκτρικού δικτύου).
Τέλος προτείνεται η αντικατάσταση των υφιστάμενων λαμπτήρων με νέους λαμπτήρες χαμηλότερης κατανάλωσης LED.
Πίνακας 12: Προτεινόμενες επεμβάσεις (1ο Δημοτικό, 1ο Λύκειο,1ο Νηπιαγωγείο)
Επεμβάσεις

Περιγραφή

Αντικατάσταση λέβητα αερίου με τοπικές αντλίες θερμότητας αέρα αέρα

Τοποθέτηση 20 κλιματιστικών μονάδων (split) στις αίθουσες
διδασκαλίας με βαθμό Απόδοσης COP ≥ 4,2
Συνολικής Ισχύος: 108 kW
Τοποθέτηση 6 κλιματιστικών μονάδων (split) στα γραφεία
των καθηγητών με βαθμό Απόδοσης COP ≥ 3,8
Συνολικής Ισχύος: 18,9 kW

Τοποθέτηση τοπικού συστήματος εξαερισμού με ανάκτηση θερμότητας

Τοποθέτηση 20 συσκευών εξαερισμού με ανάκτηση θερμότητας στις αίθουσες διδασκαλίας με βαθμό ανάκτησης θερμότητας ≥ 80%.
Παροχή αέρα ανά μονάδα ≥650 m3/h

Σύστημα φωτισμού

Αντικατάσταση λαμπτήρων φθορισμού με νέας τεχνολογίας
LED
Συνολικής Ισχύος: 10,71 kW
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ΑΠΕ

Εγκατάσταση φωτοβολταϊκού συστήματος στο δώμα του
κτιρίου για ενεργειακό συμψηφισμό (net metering)
Συνολικής Ισχύος: 23,5 kW

Εξοικονόμηση ενέργειας στο σύστημα θέρμανσης
Ο Πίνακας 13 παρουσιάζει την ετήσια αναμενόμενη κατανάλωση του συστήματος θέρμανσης
με τον υπάρχοντα λέβητα φυσικού αερίου, την ετήσια κατανάλωση με την τοποθέτηση των
αντλιών θερμότητας αέρα αέρα και το σύστημα ανάκτησης θερμότητας, το κόστος των επεμβάσεων και το ποσοστό εξοικονόμησης που επιτυγχάνεται.
Πίνακας 13: Εξοικονόμηση ενέργειας στο σύστημα θέρμανσης - Κόστος αγοράς (1ο Δημοτικό, 1ο Λύκειο,1ο Νηπιαγωγείο)
Πρωτογενής ετήσια αναμενόμενη κατανάλωση (kWh)
Γραμμή βάσης

Με αντλίες θερμότητας και
σύστημα ανάκτησης θερμότητας

Τελική

52.365

17.551

Πρωτογενής

54.983

50.897

Ποσοστό μείωσης

7%

Κόστος επέμβασης (€)

36.390

Το ποσοστό εξοικονόμησης που προκύπτει σε πρωτογενή ενέργεια με την αντικατάσταση του
λέβητα αερίου και την προσθήκη αντλιών θερμότητας αέρα αέρα και συστήματος ανάκτησης
θερμότητας είναι 7%. Η επέμβαση κρίνεται αναγκαία όπως αναγκαία είναι και η απεξάρτηση
του κτιρίου από τα ορυκτά καύσιμα και τις εισαγόμενες πηγές ενέργειας όπως είναι το φυσικό
αέριο.

Κατανάλωση ενέργειας (kWh)

Κατανάλωση πρωτογενούς ενέργειας - Περίοδος θέρμανσης
22000
17000
12000
7000
2000
ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ

Γραμμή βάσης

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ

ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ

ΜΑΡΤΙΟΣ

Κατανάλωση με A/C+ Ανάκτηση θερμότητας

Σχήμα 5. Κατανάλωση πρωτογενούς ενέργειας για το σύστημα θέρμανσης

Εξοικονόμηση ενέργειας στο σύστημα φωτισμού
Ο Πίνακας 14 παρουσιάζει την ετήσια υφιστάμενη κατανάλωση του συστήματος φωτισμού, την
ετήσια κατανάλωση με την τοποθέτηση νέων λαμπτήρων LED, καθώς και το ποσοστό
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εξοικονόμησης. Οι καταναλώσεις ενέργειας προσομοιώθηκαν λαμβάνοντας υπόψη το προφίλ
κατανάλωσης της ηλεκτρικής ενέργειας για το φωτισμό βάσει του Πίνακα 5.2 της ΤΟΤΕΕ 207011/2017 που είναι για τα Νηπιαγωγεία 1.387 ώρες ανά έτος και για τα Δημοτικά, Γυμνάσια και
Λύκεια 1.560 ώρες.
Η αντικατάσταση του υπάρχοντος συστήματος φωτισμού με νέους λαμπτήρες LED εξασφαλίζει
53% εξοικονόμηση ενέργειας.
Πίνακας 14: Εξοικονόμηση ενέργειας στο σύστημα φωτισμού - Κόστος επέμβασης (1ο Δημοτικό, 1ο Λύκειο,1ο Νηπιαγωγείο)
Ετήσια κατανάλωση (kWh)
Υφιστάμενη

Με λαμπτήρες νέας τεχνολογίας LED

Τελική

35.771

16.704

Πρωτογενής

103.736

48.441

Ποσοστό μείωσης

53%

Κόστος επέμβασης (€)

6.439

Συνολική εξοικονόμηση πρωτογενούς ενέργειας στο κτίριο
Η συνολική κατανάλωση πρωτογενούς ενέργειας πριν από τις επεμβάσεις είναι ίση με 158.719
kWh/year, που αντιστοιχεί σε ενεργειακή κατανάλωση 73,5 kWh/m2 .
Η εκτιμώμενη ετήσια εξοικονόμηση πρωτογενούς ενέργειας μετά την υλοποίηση των επεμβάσεων είναι ίση με 59.381 kWh/year ή 27,5 kWh/m2.
Πίνακας 15: Προτεινόμενες επεμβάσεις – Εξοικονόμηση πρωτογενούς ενέργειας (1ο Δημοτικό, 1ο Λύκειο,1ο Νηπιαγωγείο)
Ετήσια αναμενόμενη κατανάλωση (kWh)
Γραμμή βάσης
Θέρμανση

54.983

Φωτισμός

103.736

Σύνολο

158.719

Αντικατάσταση

Αντικατάσταση

συστήματος θέρμανσης

συστήματος φωτισμού

Ποσοστό μείωσης

50.897

7%
48.441

53%

99.338

37%

Η μείωση εκπομπών CO2 μετά τις επεμβάσεις ανέρχεται σε :
[(52.365 x 0,196 + 19.067 x 0,989) -17.551 x 0,989]/1.000 = 11,76 tn/year.

Κόστος λειτουργίας κτιρίου με την προσθήκη φωτοβολταϊκού
Για να μειωθεί το κόστος λειτουργίας του κτιρίου καθώς και η εξάρτησή του από τα ορυκτά
καύσιμα, προτείνεται να εγκατασταθεί ένα φωτοβολταϊκό σύστημα στην οροφή του κτιρίου
χρησιμοποιώντας το πρόγραμμα του ενεργειακού συμψηφισμού (net metering).
Πίνακας 16: Κόστος λειτουργίας κτιρίου (1ο Δημοτικό, 1ο Λύκειο,1ο Νηπιαγωγείο)
Αναμενόμενο κόστος

Κόστος λειτουργίας κτιρίου

Κόστος λειτουργίας κτιρίου

λειτουργίας κτιρίου

με επεμβάσεις στο σύστημα θέρμανσης και φωτισμού

με προσθήκη φωτοβολταϊκού

(€/year)

(€/year)

(€/year)
10.296

6.851

3.200
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Ετήσια εξοικονόμηση χωρίς φωτοβολταϊκό (€)
3.445
Ετήσια εξοικονόμηση με φωτοβολταϊκό (€)
7.096

Το ποσοστό μείωσης του κόστους λειτουργίας του κτιρίου μετά τις επεμβάσεις και την προσθήκη του φωτοβολταϊκού ανέρχεται στο 68%.

Χρέωση χωρίς ΦΒ

Χρέωση με Net metering

1400
1200

€/ΜΗΝΑ

1000

800
600
400
200
0

o

Σχήμα 6. Αναμενόμενο μηνιαίο κόστος λειτουργίας κτιρίου με και χωρίς την προσθήκη Φωτοβολταϊκού (1ο Δημοτικό, 1ο Λύκειο,1ο Νηπιαγωγείο)
Με την προσθήκη του φωτοβολταϊκού επιτυγχάνεται περαιτέρω μείωση των εκπομπών CO2
καθώς τα 23,5 kW έχουν ετήσια παραγωγή 35.309 kWh/year.
Η μείωση εκπομπών CO2 από το φωτοβολταϊκό ανέρχεται σε (35.309 x 0,989)/1.000 = 34,92
tn/year.

10ο Δημοτικό Δήμου Π. Φαλήρου
Tο κτίριο βρίσκεται επί της οδού Παρθενώνος 47 και Αρτέμιδος και στεγάζει το 10ο Δημοτικό του Δήμου Π. Φαλήρου.
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Εικόνα 7. Κεντρική είσοδος - 10ο Δημοτικό (νοτιοδυτική πλευρά)

Εικόνα 8. Πανοραμική εικόνα κτιρίου (Google Earth)
Πίνακας 17: Στοιχεία - 10ο Δημοτικό Π. Φαλήρου
Έτος κατασκευής

1993

Συνολική Επιφάνεια (m2)

1.430

Όγκος κτιρίου (m3)

4.290
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Αρ. Ορόφων

3

Ύψος τυπικού ορόφου

3,0

Χρήση κτιρίου

Πρωτοβάθμια εκπαίδευση

Αριθμός χρηστών

320

Ωράριο λειτουργίας

08:00-16:00

Υφιστάμενη κατάσταση
Κτιριακό κέλυφος
Το κτίριο χτίστηκε το 1993 και σύμφωνα με την τότε ισχύουσα νομοθεσία (Κανονισμός θερμομόνωσης κτιρίων 1979) θεωρείται ότι έχει θερμομόνωση. Τα κατακόρυφα δομικά στοιχεία του
κτιρίου αποτελούνται από διπλή οπτοπλινθοδομή και οπλισμένο σκυρόδεμα και θεωρούμε ότι
έχουν θερμομονωτική προστασία.
Η οροφή του κτιρίου είναι από σκυρόδεμα με επικάλυψη στεγανωτικού υλικού.
Σε όλες τις αίθουσες διδασκαλίας υπάρχουν μεγάλα ανοίγματα με μονά τζάμια. Τα πλαίσια
είναι από αλουμίνιο. Στο κτίριο δεν έχει προβλεφθεί εξωτερικό σύστημα σκίασης.
Η σκίαση των αιθουσών γίνεται με κουρτίνες εσωτερικού χώρου λεπτής ύφανσης, οι οποίες
περιορίζουν σε μικρό βαθμό το φυσικό φωτισμό αλλά δεν προσφέρουν ικανοποιητική σκίαση.
Οι πόρτες είναι μεταλλικές με πλαίσιο αλουμινίου.

Σύστημα θέρμανσης και ψύξης
Το φυσικό αέριο χρησιμοποιείται για την θέρμανση του σχολείου.
Ένας λέβητας φυσικού αερίου με ονομαστική ισχύ 160.000 Kcal/h (187 kW) καλύπτει τις ανάγκες για θέρμανση του 10ου Δημοτικού. Το δίκτυο μεταφοράς του ζεστού νερού στις τερματικές
μονάδες (θερμαντικά σώματα) είναι μονωμένο.
Όσον αφορά το σύστημα ψύξης, υπάρχει μόνο μία κλιματιστική μονάδα (split) στο γραφείο των
καθηγητών με ονομαστική ισχύ 9.000 Btu/h (2,64 kW). Σε όλες τις αίθουσες διδασκαλίας δεν
υπάρχει σύστημα ψύξης.

Σύστημα φωτισμού
Ο βασικός τύπος φωτιστικών που διαθέτει το κτίριο είναι φωτιστικά, 2x120cm, με 2 λαμπτήρες
φθορισμού Τ8 των 72W (2x36W), με μαγνητικό ballast και σώμα με ανακλαστήρα και περσίδα
και φωτιστικά με 4 λαμπτήρες φθορισμού Τ8 των 72W (4x18W), μήκους 60cm, σώμα με ανακλαστήρα και περσίδα. Στον παρακάτω πίνακα παρουσιάζεται η υφιστάμενη κατάσταση του
φωτισμού ανά όροφο.
Πίνακας 18: Σύστημα φωτισμού - 10ο Δημοτικό Π. Φαλήρου
Όροφος

Τύπος λαμπτήρα

Ισχύς
(W)

Αριθμός

Συνολική ισχύς
(W)

T8 φθορίου 120 cm

36

8

288

T8 φθορίου 4x60 cm

72

15

1.080

T8 φθορίου 2x120 cm

72

18

1.296

Ισόγειο +
κλιμακοστάσιο
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Υπόγειο
1ος όροφος

2ος όροφος

απλός λαμπτήρας

50

31

1.550

HQI

150

4

600

Νατρίου

150

4

600

απλός λαμπτήρας

50

10

500

T8 φθορίου 2x120 cm

72

56

4.032

T8 φθορίου 120 cm

36

11

396

απλός λαμπτήρας

50

6

300

T8 φθορίου 120 cm

36

60

2.160

Σύνολο

12.802

Στοιχεία καταναλώσεων
Οι καταναλώσεις του ηλεκτρικού ρεύματος και του φυσικού αερίου των τριών τελευταίων ετών
(2016, 2017, 2018) παρουσιάζονται στον παρακάτω πίνακα.
Πίνακας 19: Καταναλώσεις φυσικού αερίου - ηλεκτρικού ρεύματος
(10ο Δημοτικό)
ΕΤΟΣ

Κατανάλωση

Κόστος

Κατανάλωση

Κόστος

φυσικού αερίου

φυσικού αερίου

ηλεκτρικού ρεύματος

ηλεκτρικού ρεύματος

(kWh)

(€ )

(kWh)

(€)

2018

40.922(*)

2.486(*)

23.533(*)

4.430(*)

2017

51.284

3.077

24.301

4.797

2016

26.846

1.677

18.025

3.742

*Οι καταναλώσεις δεν είναι πλήρεις.

Οι καταναλώσεις που μας δόθηκαν δεν είναι πλήρεις, καθώς λείπουν δύο μήνες, ο 11ος και ο
12ος του 2018 για το φυσικό αέριο και το ηλεκτρικό ρεύμα αντίστοιχα, το οποίο δικαιολογεί την
χαμηλότερη συνολική κατανάλωση του 2018 σε σχέση με το 2017.
Επίσης παρατηρείται αρκετά μικρότερη κατανάλωση για το 2016 σε σχέση με τα δύο επόμενα
χρόνια.

Προβλήματα που εντοπίστηκαν κατά την επιθεώρηση
Με βάση τον επιτόπιο έλεγχο που πραγματοποιήθηκε στο κτίριο παρατηρήθηκε σε κάποιες
αίθουσες υγρασία στα ταβάνια, αιτία είναι η υγρομόνωση της οροφής η οποία θέλει αντικατάσταση. Το περίβλημα του κτιρίου είναι σε καλή κατάσταση όπως επίσης και τα κουφώματα
από αλουμίνιο τα οποία δεν έχουν προβλήματα συνεπώς η αντικατάστασή τους δεν είναι απαραίτητη.
Όσον αφορά τις εσωτερικές συνθήκες του κτιρίου οι εργαζόμενοι δάσκαλοι/ες διαμαρτυρήθηκαν για πολύ υψηλές θερμοκρασίες, κατά τους θερινούς μήνες από τα μέσα Μαΐου έως τα τέλη
Ιουνίου. Το ίδιο πρόβλημα παρατηρείται και στις αρχές της σχολικής χρονιάς από τις αρχές
Σεπτεμβρίου έως τα μέσα Οκτωβρίου, λόγω της μη ύπαρξης ικανού τρόπου αντιμετώπισης της
υπερθέρμανσης.
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Πιθανόν το πρόβλημα να οφείλεται και στην έλλειψη επαρκούς σκίασης όπως αναφέρεται παραπάνω.

Προτάσεις εξοικονόμησης ενέργειας
Οι προτάσεις ανακαίνισης αφορούν κυρίως την ενεργειακή απόδοση του κτιρίου.
Προτείνεται η τοποθέτηση κλιματιστικών μονάδων σε όλες τις αίθουσες διδασκαλίας και στους
γραφειακούς χώρους του σχολείου. Η λύση αυτή δίνει τη δυνατότητα αυτόνομης λειτουργίας
για την καθεμία αίθουσα, ενώ επιπλέον παρέχεται η δυνατότητα αντιμετώπισης της υπερθέρμανσης εφόσον η Διοίκηση επιτρέπει την λειτουργία των κλιματιστικών κατά την θερμή περίοδο. Επίσης προτείνεται η τοποθέτηση συσκευών ανάκτησης θερμότητας από τον εξαερισμό.
Με τη λύση αυτή δεν απαιτείται το συχνό άνοιγμα των παραθύρων για αερισμό των αιθουσών
και έτσι αποφεύγεται η απώλεια ενέργειας με ταυτόχρονη διατήρηση και στις περισσότερες
περιπτώσεις βελτίωση της ποιότητας αέρα στο εσωτερικό των αιθουσών. Συγχρόνως επιτυγχάνεται σημαντική μείωση του απαιτούμενου φορτίου θέρμανσης μειώνοντας την οικονομική
δαπάνη για τις ενεργειακές ανάγκες του κτιρίου.
Συνιστάται η αντικατάσταση της υγρομόνωσης της οροφής του κτιρίου καθώς παρατηρήθηκε
υγρασία στα ταβάνια των αιθουσών του τελευταίου ορόφου.
Επιπλέον προτείνεται η εγκατάσταση φωτοβολταϊκού συστήματος στο δώμα του κτιρίου μέσω
ενεργειακού συμψηφισμού (net metering). Με αυτή τη λύση αποδεσμεύεται η σχολική μονάδα
από τη χρήση ορυκτών καυσίμων και έχει σχεδόν δωρεάν πηγή ενέργειας (εκτός των χρεώσεων
χρήσης του ηλεκτρικού δικτύου).
Τέλος προτείνεται η αντικατάσταση των υφιστάμενων λαμπτήρων με νέους λαμπτήρες χαμηλότερης κατανάλωσης LED.
Πίνακας 20: Προτεινόμενες επεμβάσεις (10ο Δημοτικό)
Επεμβάσεις

Περιγραφή

Αντικατάσταση λέβητα αερίου με τοπικές αντλίες θερμότητας αέρα αέρα

Τοποθέτηση 14 κλιματιστικών μονάδων (split) στις αίθουσες
διδασκαλίας με βαθμό Απόδοσης COP ≥ 4,2
Συνολικής Ισχύος: 73,85 kW
Τοποθέτηση 4 κλιματιστικών μονάδων (split) στα γραφεία
των καθηγητών με βαθμό Απόδοσης COP ≥ 3,8
Συνολικής Ισχύος: 10,55 kW

Τοποθέτηση τοπικού συστήματος εξαερισμού με ανάκτηση θερμότητας

Τοποθέτηση 14 συσκευών εξαερισμού με ανάκτηση θερμότητας στις αίθουσες διδασκαλίας με βαθμό ανάκτησης θερμότητας ≥ 80%.
Παροχή αέρα ανά μονάδα ≥650 m3/h

Σύστημα φωτισμού

Αντικατάσταση λαμπτήρων φθορισμού με νέας τεχνολογίας
LED
Συνολικής Ισχύος: 6,04 kW

ΑΠΕ

Εγκατάσταση φωτοβολταϊκού συστήματος στο δώμα του
κτιρίου για ενεργειακό συμψηφισμό (net metering)
Συνολικής Ισχύος: 15 kW

Εξοικονόμηση ενέργειας στο σύστημα θέρμανσης
Ο Πίνακας 21 παρουσιάζει την ετήσια αναμενόμενη κατανάλωση του συστήματος θέρμανσης
με τον υπάρχοντα λέβητα φυσικού αερίου, την ετήσια κατανάλωση με την τοποθέτηση των
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αντλιών θερμότητας αέρα αέρα και το σύστημα ανάκτησης θερμότητας, το κόστος των επεμβάσεων και το ποσοστό εξοικονόμησης που επιτυγχάνεται.
Πίνακας 21: Εξοικονόμηση ενέργειας στο σύστημα θέρμανσης - Κόστος αγοράς (10ο Δημοτικό)
Πρωτογενής ετήσια αναμενόμενη κατανάλωση (kWh)
Γραμμή βάσης

Με αντλίες θερμότητας και
σύστημα ανάκτησης θερμότητας

Τελική

37.331

12.189

Πρωτογενής

39.197

35.349

Ποσοστό μείωσης

10%

Κόστος επέμβασης (€)

28.920

Το ποσοστό εξοικονόμησης σε πρωτογενή ενέργεια που προκύπτει με την αντικατάσταση λέβητα αερίου και την προσθήκη αντλιών θερμότητας αέρα αέρα και συστήματος ανάκτησης
θερμότητας είναι 10%.

Κατανάλωση πρωτογενούς ενέργειας - Περίοδος θέρμανσης
Κατανάλωση ενέργειας (kWh)

12000
10000
8000
6000
4000
ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ

Γραμμή βάσης

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ

ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ

ΜΑΡΤΙΟΣ

Κατανάλωση με A/C+ Ανάκτηση θερμότητας

Σχήμα 9. Κατανάλωση πρωτογενούς ενέργειας για το σύστημα θέρμανσης

Εξοικονόμηση ενέργειας στο σύστημα φωτισμού
Ο Πίνακας 22 παρουσιάζει την ετήσια υφιστάμενη κατανάλωση του συστήματος φωτισμού, την
ετήσια κατανάλωση με την τοποθέτηση νέων λαμπτήρων LED, καθώς και το ποσοστό εξοικονόμησης. Οι καταναλώσεις ενέργειας προσομοιώθηκαν λαμβάνοντας υπόψη το προφίλ κατανάλωσης της ηλεκτρικής ενέργειας για το φωτισμό βάσει του Πίνακα 5.2 της ΤΟΤΕΕ 20701-1/2017
που είναι για τα Δημοτικά 1.560 ώρες ανά έτος.
Η αντικατάσταση του υπάρχοντος συστήματος φωτισμού με νέους λαμπτήρες LED εξασφαλίζει
53% εξοικονόμηση ενέργειας.
Πίνακας 22: Εξοικονόμηση ενέργειας στο σύστημα φωτισμού - Κόστος επέμβασης (10ο Δημοτικό)
Ετήσια κατανάλωση (kWh)
Υφιστάμενη

Με λαμπτήρες νέας τεχνολογίας LED
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Τελική

19.971

9.432

Πρωτογενής

57.916

27.353

Ποσοστό μείωσης

53%

Κόστος επέμβασης (€)

3.940

Συνολική εξοικονόμηση πρωτογενούς ενέργειας στο κτίριο
Η συνολική κατανάλωση πρωτογενούς ενέργειας πριν από τις επεμβάσεις είναι ίση με 97.113
kWh/year, που αντιστοιχεί σε ενεργειακή κατανάλωση 67,9 kWh/m2 .
Η εκτιμώμενη ετήσια εξοικονόμηση πρωτογενούς ενέργειας μετά την υλοποίηση των επεμβάσεων είναι ίση με 34.411 kWh/year ή 24,1 kWh/m2.
Πίνακας 23: Προτεινόμενες επεμβάσεις – Εξοικονόμηση πρωτογενούς ενέργειας (10ο Δημοτικό)
Ετήσια αναμενόμενη κατανάλωση (kWh)
Γραμμή βάσης
Θέρμανση

39.197

Φωτισμός

57.916

Σύνολο

97.113

Αντικατάσταση

Αντικατάσταση

συστήματος θέρμανσης

συστήματος φωτισμού

Ποσοστό μείωσης

35.349

10%
27.353

53%

62.702

35%

Η μείωση εκπομπών CO2 μετά τις επεμβάσεις ανέρχεται σε :
[(37.331 x 0,196 + 10.539 x 0,989) -12.189 x 0,989]/1.000 = 5,68 tn/year.

Κόστος λειτουργίας κτιρίου με την προσθήκη φωτοβολταϊκού
Για να μειωθεί το κόστος λειτουργίας του κτιρίου καθώς και η εξάρτησή του από τα ορυκτά
καύσιμα, προτείνεται να εγκατασταθεί ένα φωτοβολταϊκό σύστημα στην οροφή του κτιρίου
χρησιμοποιώντας το πρόγραμμα του ενεργειακού συμψηφισμού (net metering).
Πίνακας 24: Κόστος λειτουργίας κτιρίου (10ο Δημοτικό)
Αναμενόμενο κόστος

Κόστος λειτουργίας κτιρίου

Κόστος λειτουργίας κτιρίου

λειτουργίας κτιρίου

με επεμβάσεις στο σύστημα θέρμανσης και φωτισμού

με προσθήκη φωτοβολταϊκού

(€/year)

(€/year)

(€/year)
6.234

4.324

2.099

Ετήσια εξοικονόμηση χωρίς φωτοβολταϊκό (€)
1.910
Ετήσια εξοικονόμηση με φωτοβολταϊκό (€)
4.135

Το ποσοστό μείωσης του κόστους λειτουργίας του κτιρίου μετά τις επεμβάσεις και την προσθήκη του φωτοβολταϊκού ανέρχεται στο 66%.
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Χρέωση χωρίς ΦΒ

Χρέωση με Net metering

900

800
700

€/ΜΗΝΑ

600
500
400

300
200
100
0

Σχήμα 10. Αναμενόμενο μηνιαίο κόστος λειτουργίας κτιρίου με και χωρίς την προσθήκη
Φωτοβολταϊκού (10ο Δημοτικό)
Με την προσθήκη του φωτοβολταϊκού επιτυγχάνεται περαιτέρω μείωση των εκπομπών CO2
καθώς τα 15 kW έχουν ετήσια παραγωγή 22.538 kWh/year.
Η μείωση εκπομπών CO2 από το φωτοβολταϊκό ανέρχεται σε (22.538 x 0,989)/1.000 = 22,29
tn/year.

7ο Δημοτικό Δήμου Π. Φαλήρου
Το κτίριο βρίσκεται επί της οδού Μουσαίου 12-14 και στεγάζει το 7ο Δημοτικό του Δήμου Π.
Φαλήρου.

Page: 48 of 104

Document: Replication Plan for the Municipality of P.Faliro
Version: Final

Dissemination level: PU
Date: 27/07/2021

Εικόνα 11. Κεντρική είσοδος - 7ο Δημοτικό (βορειοανατολική πλευρά)

Εικόνα 12. Πανοραμική εικόνα κτιρίου (Google Earth)
Πίνακας 25: Στοιχεία - 7ο Δημοτικό Π. Φαλήρου
Έτος κατασκευής

1994

Συνολική Επιφάνεια (m2)

1.614
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Όγκος κτιρίου (m3)

4.842

Αρ. Ορόφων

3

Ύψος τυπικού ορόφου

3,0

Χρήση κτιρίου

Πρωτοβάθμια εκπαίδευση

Αριθμός χρηστών

305

Ωράριο λειτουργίας

08:00-16:00

Υφιστάμενη κατάσταση
Κτιριακό κέλυφος
Το κτίριο χτίστηκε το 1994 και σύμφωνα με την τότε ισχύουσα νομοθεσία (Κανονισμός θερμομόνωσης κτιρίων 1979) θεωρείται ότι έχει θερμομόνωση. Τα κατακόρυφα δομικά στοιχεία του
κτιρίου αποτελούνται από διπλή οπτοπλινθοδομή και οπλισμένο σκυρόδεμα και θεωρούμε ότι
έχουν θερμομονωτική προστασία.
Η οροφή του κτιρίου είναι από σκυρόδεμα με επικάλυψη στεγανωτικού υλικού.
Σε όλες τις αίθουσες διδασκαλίας υπάρχουν μεγάλα ανοίγματα με διπλά τζάμια. Τα πλαίσια
είναι από αλουμίνιο χωρίς θερμοδιακοπή. Στο κτίριο δεν έχει προβλεφθεί εξωτερικό σύστημα
σκίασης.
Η σκίαση των αιθουσών γίνεται με κουρτίνες εσωτερικού χώρου λεπτής ύφανσης, οι οποίες
περιορίζουν σε μικρό βαθμό το φυσικό φωτισμό αλλά δεν προσφέρουν ικανοποιητική σκίαση.
Οι πόρτες είναι μεταλλικές με πλαίσιο αλουμινίου.

Σύστημα θέρμανσης και ψύξης
Το φυσικό αέριο χρησιμοποιείται για την θέρμανση του σχολείου.
Ένας λέβητας φυσικού αερίου με ονομαστική ισχύ 250.000 Kcal/h (292 kW) καλύπτει τις ανάγκες για θέρμανση του 7ου Δημοτικού. Το δίκτυο μεταφοράς του ζεστού νερού στις τερματικές
μονάδες (θερμαντικά σώματα) είναι μονωμένο.
Όσον αφορά το σύστημα ψύξης, υπάρχουν 8 κλιματιστικές μονάδες (split), με ονομαστική ισχύ
12.000 Btu/h (3,5 kW) η κάθε μία, οι οποίες βρίσκονται τοποθετημένες σε αίθουσες διδασκαλίας. Η συνολική ισχύς των κλιματιστικών μονάδων είναι 28 kW.

Σύστημα φωτισμού
Ο βασικός τύπος φωτιστικών που διαθέτει το κτίριο είναι φωτιστικά, 2x120cm, με 2 λαμπτήρες
φθορισμού Τ8 των 72W (2x36W), με μαγνητικό ballast και σώμα με ανακλαστήρα και περσίδα.
Στον παρακάτω πίνακα παρουσιάζεται η υφιστάμενη κατάσταση του φωτισμού ανά όροφο.
Πίνακας 26: Σύστημα φωτισμού - 7ο Δημοτικό Π. Φαλήρου
Όροφος

Τύπος λαμπτήρα

Ισχύς
(W)

Αριθμός

Συνολική ισχύς
(W)

T8 φθορίου 2x120 cm

72

66

4.752

απλός λαμπτήρας

50

61

3.050

HQI

150

14

2100

απλός λαμπτήρας

50

8

400

Ισόγειο +
κλιμακοστάσιο

Υπόγειο
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1ος όροφος

T8 φθορίου 2x120 cm

72

73

5.256

2ος όροφος

T8 φθορίου 2x120 cm

72

73

5.256

Σύνολο

20.814

Στοιχεία καταναλώσεων
Οι καταναλώσεις του ηλεκτρικού ρεύματος και του φυσικού αερίου των τριών τελευταίων ετών
(2016, 2017, 2018) παρουσιάζονται στον παρακάτω πίνακα.
Πίνακας 27: Καταναλώσεις φυσικού αερίου - ηλεκτρικού ρεύματος
(7ο Δημοτικό)
ΕΤΟΣ

Κατανάλωση

Κόστος

Κατανάλωση

Κόστος

φυσικού αερίου

φυσικού αερίου

ηλεκτρικού ρεύματος

ηλεκτρικού ρεύματος

(kWh)

(€ )

(kWh)

(€)

2018

27.732(*)

1.664(*)

24.006(*)

4.099(*)

2017

46.277

2.777

25.950

5.176

2016

39.515

2.371

25.070

4.681

*Οι καταναλώσεις δεν είναι πλήρεις.

Οι καταναλώσεις που μας δόθηκαν δεν είναι πλήρεις, καθώς λείπουν δύο μήνες, ο 11ος και 12ος
του 2018 για το φυσικό αέριο και το ηλεκτρικό ρεύμα αντίστοιχα, το οποίο και δικαιολογεί την
χαμηλότερη συνολική κατανάλωση του 2018 σε σχέση με το 2016-2017 για το ηλεκτρικό ρεύμα.
Παρατηρείται μεγάλη απόκλιση στις καταναλώσεις φυσικού αερίου του 2017 σε σχέση με το
2018.

Προβλήματα που εντοπίστηκαν κατά την επιθεώρηση
Με βάση τον επιτόπιο έλεγχο που πραγματοποιήθηκε στο κτίριο παρατηρήθηκε σε κάποιες
αίθουσες υγρασία στα ταβάνια, αιτία είναι η υγρομόνωση της οροφής η οποία θέλει αντικατάσταση. Το περίβλημα του κτιρίου είναι σε καλή κατάσταση όπως επίσης και τα κουφώματα από
αλουμίνιο τα οποία δεν έχουν προβλήματα συνεπώς η αντικατάστασή τους δεν είναι απαραίτητη.
Όσον αφορά τις εσωτερικές συνθήκες του κτιρίου οι εργαζόμενοι δάσκαλοι/ες διαμαρτυρήθηκαν για πολύ υψηλές θερμοκρασίες, κατά τους θερινούς μήνες από τα μέσα Μαΐου έως τα τέλη
Ιουνίου. Το ίδιο πρόβλημα παρατηρείται και στις αρχές της σχολικής χρονιάς από τις αρχές
Σεπτεμβρίου έως τα μέσα Οκτωβρίου, λόγω της μη ύπαρξης ικανού τρόπου αντιμετώπισης της
υπερθέρμανσης.
Πιθανόν το πρόβλημα να οφείλεται και στην έλλειψη επαρκούς σκίασης όπως αναφέρεται παραπάνω.

Προτάσεις εξοικονόμησης ενέργειας
Οι προτάσεις ανακαίνισης αφορούν κυρίως την ενεργειακή απόδοση του κτιρίου.
Προτείνεται η τοποθέτηση κλιματιστικών μονάδων σε όλες τις αίθουσες διδασκαλίας και στους
γραφειακούς χώρους του σχολείου. Η λύση αυτή δίνει τη δυνατότητα αυτόνομης λειτουργίας
για την καθεμία αίθουσα, ενώ επιπλέον παρέχεται η δυνατότητα αντιμετώπισης της
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υπερθέρμανσης εφόσον η Διοίκηση επιτρέπει την λειτουργία των κλιματιστικών κατά την
θερμή περίοδο.
Επίσης προτείνεται η τοποθέτηση συσκευών ανάκτησης θερμότητας από τον εξαερισμό. Με τη
λύση αυτή δεν απαιτείται το συχνό άνοιγμα των παραθύρων για αερισμό των αιθουσών, και
έτσι αποφεύγεται η απώλεια ενέργειας με ταυτόχρονη διατήρηση και τις περισσότερες περιπτώσεις βελτίωση της ποιότητας αέρα στο εσωτερικό των αιθουσών. Συγχρόνως επιτυγχάνεται
σημαντική μείωση του απαιτούμενου φορτίου ψύξης ή θέρμανσης μειώνοντας την οικονομική
δαπάνη για τις ενεργειακές ανάγκες του κτιρίου.
Συνιστάται η αντικατάσταση της υγρομόνωσης της οροφής του κτιρίου καθώς παρατηρήθηκε
υγρασία στα ταβάνια των αιθουσών του τελευταίου ορόφου.
Επιπλέον προτείνεται η εγκατάσταση φωτοβολταϊκού συστήματος στο δώμα του κτιρίου μέσω
ενεργειακού συμψηφισμού (net metering). Με αυτή τη λύση αποδεσμεύεται η σχολική μονάδα
από τη χρήση ορυκτών καυσίμων και έχει σχεδόν δωρεάν πηγή ενέργειας (εκτός των χρεώσεων
χρήσης του ηλεκτρικού δικτύου).
Τέλος προτείνεται η αντικατάσταση των υφιστάμενων λαμπτήρων με νέους λαμπτήρες χαμηλότερης κατανάλωσης LED.
Πίνακας 28: Προτεινόμενες επεμβάσεις (7ο Δημοτικό)
Επεμβάσεις

Περιγραφή

Αντικατάσταση λέβητα αερίου με τοπικές αντλίες θερμότητας αέρα αέρα

Τοποθέτηση 16 κλιματιστικών μονάδων (split) στις αίθουσες
διδασκαλίας με βαθμό Απόδοσης COP ≥ 4,2
Συνολικής Ισχύος: 84,4 kW
Τοποθέτηση 4 κλιματιστικών μονάδων (split) στα γραφεία
των καθηγητών με βαθμό Απόδοσης COP ≥ 3,8
Συνολικής Ισχύος: 10,5 kW

Τοποθέτηση τοπικού συστήματος εξαερισμού με ανάκτηση θερμότητας

Τοποθέτηση 16 συσκευών εξαερισμού με ανάκτηση θερμότητας στις αίθουσες διδασκαλίας με βαθμό ανάκτησης θερμότητας ≥ 80%.
Παροχή αέρα ανά μονάδα ≥650 m3/h

Σύστημα φωτισμού

Αντικατάσταση λαμπτήρων φθορισμού με νέας τεχνολογίας
LED
Συνολικής Ισχύος: 9,85 kW

ΑΠΕ

Εγκατάσταση φωτοβολταϊκού συστήματος στο δώμα του
κτιρίου για ενεργειακό συμψηφισμό (net metering)
Συνολικής Ισχύος: 20 kW

Εξοικονόμηση ενέργειας στο σύστημα θέρμανσης
Ο Πίνακας 29 παρουσιάζει την ετήσια αναμενόμενη κατανάλωση του συστήματος θέρμανσης
με τον υπάρχοντα λέβητα φυσικού αερίου, την ετήσια κατανάλωση με την τοποθέτηση των
αντλιών θερμότητας αέρα αέρα και το σύστημα ανάκτησης θερμότητας, το κόστος των επεμβάσεων και το ποσοστό εξοικονόμησης που επιτυγχάνεται.
Πίνακας 29: Εξοικονόμηση ενέργειας στο σύστημα θέρμανσης - Κόστος αγοράς (7ο Δημοτικό)
Πρωτογενής ετήσια αναμενόμενη κατανάλωση (kWh)
Γραμμή βάσης

Με αντλίες θερμότητας και
σύστημα ανάκτησης θερμότητας
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Τελική

32.981

13.656

Πρωτογενής

34.630

39.603

Ποσοστό μείωσης

-14%

Κόστος επέμβασης (€)

36.390

Δεν προκύπτει εξοικονόμηση σε πρωτογενή ενέργεια με την αντικατάσταση του λέβητα αερίου
και την προσθήκη αντλιών θερμότητας αέρα αέρα και συστήματος ανάκτησης θερμότητας. Αντιθέτως η κατανάλωση σε πρωτογενή ενέργεια αυξάνεται κατά 14%. Αυτό οφείλεται στις μικρές καταναλώσεις που προκύπτουν από τους λογαριασμούς φυσικού αερίου που έχει ως συνέπεια και την χαμηλή τιμή της γραμμής βάσης. Η επέμβαση όμως κρίνεται απαραίτητη καθώς
είναι αναγκαία η απεξάρτηση του κτιρίου από τα ορυκτά καύσιμα και τις εισαγόμενες πηγές
ενέργειας όπως είναι το φυσικό αέριο.

Κατανάλωση πρωτογενούς ενέργειας - Περίοδος θέρμανσης
Κατανάλωση ενέργειας (kWh)

12000
10000
8000
6000
4000
2000
ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ

Γραμμή βάσης

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ

ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ

ΜΑΡΤΙΟΣ

Κατανάλωση με A/C+ Ανάκτηση θερμότητας

Σχήμα 13. Κατανάλωση πρωτογενούς ενέργειας για το σύστημα θέρμανσης

Εξοικονόμηση ενέργειας στο σύστημα φωτισμού
Ο Πίνακας 30 παρουσιάζει την ετήσια υφιστάμενη κατανάλωση του συστήματος φωτισμού, την
ετήσια κατανάλωση με την τοποθέτηση νέων λαμπτήρων LED, καθώς και το ποσοστό εξοικονόμησης. Οι καταναλώσεις ενέργειας προσομοιώθηκαν λαμβάνοντας υπόψη το προφίλ κατανάλωσης της ηλεκτρικής ενέργειας για το φωτισμό βάσει του Πίνακα 5.2 της ΤΟΤΕΕ 20701-1/2017
που είναι για τα Δημοτικά 1.560 ώρες ανά έτος.
Η αντικατάσταση του υπάρχοντος συστήματος φωτισμού με νέους λαμπτήρες LED εξασφαλίζει
53% εξοικονόμηση ενέργειας.
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Πίνακας 30: Εξοικονόμηση ενέργειας στο σύστημα φωτισμού - Κόστος επέμβασης (7ο Δημοτικό)
Ετήσια κατανάλωση (kWh)
Υφιστάμενη

Με λαμπτήρες νέας τεχνολογίας LED

Τελική

32.470

15.269

Πρωτογενής

94.163

44.280

Ποσοστό μείωσης

53%

Κόστος επέμβασης (€)

6.439

Συνολική εξοικονόμηση πρωτογενούς ενέργειας στο κτίριο
Η συνολική κατανάλωση πρωτογενούς ενέργειας πριν από τις επεμβάσεις είναι ίση με 128.793
kWh/year, που αντιστοιχεί σε ενεργειακή κατανάλωση 79,8 kWh/m2 .
Η εκτιμώμενη ετήσια εξοικονόμηση πρωτογενούς ενέργειας μετά την υλοποίηση των επεμβάσεων είναι ίση με 44.910 kWh/year ή 27,8 kWh/m2.
Πίνακας 31: Προτεινόμενες επεμβάσεις – Εξοικονόμηση πρωτογενούς ενέργειας (7ο Δημοτικό)
Ετήσια αναμενόμενη κατανάλωση (kWh)
Γραμμή βάσης
Θέρμανση

34.630

Φωτισμός

94.163

Σύνολο

128.793

Αντικατάσταση

Αντικατάσταση

συστήματος θέρμανσης

συστήματος φωτισμού

39.603

Ποσοστό μείωσης
-14%

44.280

53%

83.883

35%

Η μείωση εκπομπών CO2 μετά τις επεμβάσεις ανέρχεται σε :
[(32.981 x 0,196 + 17.201 x 0,989) -13.656 x 0,989]/1000 = 9,97 tn/year.

Κόστος λειτουργίας κτιρίου με την προσθήκη φωτοβολταϊκού
Για να μειωθεί το κόστος λειτουργίας του κτιρίου καθώς και η εξάρτησή του από τα ορυκτά
καύσιμα, προτείνεται να εγκατασταθεί ένα φωτοβολταϊκό σύστημα στην οροφή του κτιρίου
χρησιμοποιώντας το πρόγραμμα του ενεργειακού συμψηφισμού (net metering).
Πίνακας 32: Κόστος λειτουργίας κτιρίου (7ο Δημοτικό)
Αναμενόμενο κόστος

Κόστος λειτουργίας κτιρίου

Κόστος λειτουργίας κτιρίου

λειτουργίας κτιρίου

με επεμβάσεις στο σύστημα θέρμανσης και φωτισμού

με προσθήκη φωτοβολταϊκού

(€/year)

(€/year)

(€/year)
8.473

5.785

2.648

Ετήσια εξοικονόμηση χωρίς φωτοβολταϊκό (€)
2.688
Ετήσια εξοικονόμηση με φωτοβολταϊκό (€)
5.825
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Το ποσοστό μείωσης του κόστους λειτουργίας του κτιρίου μετά τις επεμβάσεις και την προσθήκη του φωτοβολταϊκού ανέρχεται στο 69%.

Χρέωση χωρίς ΦΒ

Χρέωση με Net metering

1200
1000

€/ΜΗΝΑ

800
600
400
200
0

Σχήμα 14. Αναμενόμενο μηνιαίο κόστος λειτουργίας κτιρίου με και χωρίς την προσθήκη
Φωτοβολταϊκού (7ο Δημοτικό)
Με την προσθήκη του φωτοβολταϊκού επιτυγχάνεται περαιτέρω μείωση των εκπομπών CO2
καθώς τα 20 kW έχουν ετήσια παραγωγή 30.050 kWh/year.
Η μείωση εκπομπών CO2 από το φωτοβολταϊκό ανέρχεται σε (30.050 x 0,989)/1.000 = 29,72
tn/year.

13ο Δημοτικό Δήμου Π. Φαλήρου
Το κτίριο βρίσκεται επί της οδού Σωκράτους και Κουντουριώτου και στεγάζει το 13 ο Δημοτικό
του Δήμου Π. Φαλήρου.
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Εικόνα 15. Κεντρική είσοδος - 13ο Δημοτικό (βορειοανατολική πλευρά)

Εικόνα 16. Πανοραμική εικόνα κτιρίου (Google Earth)
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Πίνακας 33: Στοιχεία - 13ο Δημοτικό Π. Φαλήρου
Έτος κατασκευής

1990

Συνολική Επιφάνεια (m2)

1.668

Όγκος κτιρίου (m3)

5.004

Αρ. Ορόφων

3

Ύψος τυπικού ορόφου

3,0

Χρήση κτιρίου

Πρωτοβάθμια εκπαίδευση

Αριθμός χρηστών

209

Ωράριο λειτουργίας

08:00-16:00

Υφιστάμενη κατάσταση
Κτιριακό κέλυφος
Το κτίριο χτίστηκε το 1990 και σύμφωνα με την τότε ισχύουσα νομοθεσία (Κανονισμός θερμομόνωσης κτιρίων 1979) θεωρείται ότι έχει θερμομόνωση. Τα κατακόρυφα δομικά στοιχεία του
κτιρίου αποτελούνται από διπλή οπτοπλινθοδομή και οπλισμένο σκυρόδεμα και θεωρούμε ότι
έχουν θερμομονωτική προστασία.
Η οροφή του κτιρίου είναι από σκυρόδεμα με επικάλυψη στεγανωτικού υλικού.
Σε όλες τις αίθουσες διδασκαλίας υπάρχουν μεγάλα ανοίγματα με μονά τζάμια. Τα πλαίσια
είναι από αλουμίνιο χωρίς θερμοδιακοπή.
Στο κτίριο δεν έχει προβλεφθεί εξωτερικό σύστημα σκίασης. Η σκίαση των αιθουσών γίνεται με
κουρτίνες εσωτερικού χώρου λεπτής ύφανσης, οι οποίες περιορίζουν σε μικρό βαθμό το φυσικό φωτισμό αλλά δεν προσφέρουν ικανοποιητική σκίαση.
Οι πόρτες είναι μεταλλικές με πλαίσιο αλουμινίου.

Σύστημα θέρμανσης και ψύξης
Το φυσικό αέριο χρησιμοποιείται για την θέρμανση του σχολείου.
Ένας λέβητας φυσικού αερίου με ονομαστική ισχύ 140.000 Kcal/h (163 kW) καλύπτει τις ανάγκες για θέρμανση του 13ου Δημοτικού. Το δίκτυο μεταφοράς του ζεστού νερού στις τερματικές
μονάδες (θερμαντικά σώματα) είναι μονωμένο.
Στο κτίριο δεν υπάρχει εγκατεστημένο σύστημα ψύξης.

Σύστημα φωτισμού
Ο βασικός τύπος φωτιστικών που διαθέτει το κτίριο είναι φωτιστικά, 2x120cm, με 2 λαμπτήρες
φθορισμού Τ8 των 72W (2x36W), με μαγνητικό ballast και σώμα με ανακλαστήρα και περσίδα
και φωτιστικά με 4 λαμπτήρες φθορισμού Τ8 των 72W (4x18W), μήκους 60cm, σώμα με ανακλαστήρα και περσίδα. Στον παρακάτω πίνακα παρουσιάζεται η υφιστάμενη κατάσταση του
φωτισμού ανά όροφο.
Πίνακας 34: Σύστημα φωτισμού - 13ο Δημοτικό Π. Φαλήρου
Όροφος

Τύπος λαμπτήρα

Ισχύς
(W)

Αριθμός

Συνολική ισχύς
(W)

T8 φθορίου 2x120 cm

72

13

936

T8 φθορίου 4x60 cm

72

43

3.096

Ισόγειο +
κλιμακοστάσιο
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1ος όροφος

2ος όροφος

απλός λαμπτήρας

50

25

1.250

HQI

400

4

1.600

Νατρίου

150

7

1.050

T8 φθορίου 2x120 cm

72

56

4.032

T8 φθορίου 4x60 cm

72

9

648

απλός λαμπτήρας

50

15

750

T8 φθορίου 2x120 cm

72

56

4.032

T8 φθορίου 4x60 cm

72

9

648

απλός λαμπτήρας

50

11

550

Σύνολο

18.592

Στοιχεία καταναλώσεων
Οι καταναλώσεις του ηλεκτρικού ρεύματος και του φυσικού αερίου των τριών τελευταίων ετών
(2016,2017,2018) παρουσιάζονται στον παρακάτω πίνακα.
Πίνακας 35: Καταναλώσεις φυσικού αερίου - ηλεκτρικού ρεύματος
(13ο Δημοτικό)
ΕΤΟΣ

Κατανάλωση

Κόστος

Κατανάλωση

Κόστος

φυσικού αερίου

φυσικού αερίου

ηλεκτρικού ρεύματος

ηλεκτρικού ρεύματος

(kWh)

(€ )

(kWh)

(€)

2018

37.868(*)

1.853(*)

24.686(*)

5.065(*)

2017

59.429

3.566

29.165

5.833

2016

34.380

2.078

27.365

5.473

*Οι καταναλώσεις δεν είναι πλήρεις.

Οι καταναλώσεις που μας δόθηκαν δεν είναι πλήρεις, καθώς λείπουν δύο μήνες, ο 11ος και 12ος
του 2018 για το φυσικό αέριο και το ηλεκτρικό ρεύμα αντίστοιχα, το οποίο δικαιολογεί την
χαμηλότερη συνολική κατανάλωση του 2018 σε σχέση με το 2016-2017 για το ηλεκτρικό ρεύμα.
Επίσης παρατηρείται αρκετά μεγαλύτερη κατανάλωση για το 2017 σε σχέση με το 2018 και το
2016 για το φυσικό αέριο.

Προβλήματα που εντοπίστηκαν κατά την επιθεώρηση
Με βάση τον επιτόπιο έλεγχο που πραγματοποιήθηκε στο κτίριο παρατηρήθηκε σε κάποιες
αίθουσες υγρασία στα ταβάνια, αιτία είναι η υγρομόνωση της οροφής η οποία θέλει αντικατάσταση. Το περίβλημα του κτιρίου είναι σε καλή κατάσταση όπως επίσης και τα κουφώματα
από αλουμίνιο τα οποία δεν έχουν προβλήματα συνεπώς η αντικατάστασή τους δεν είναι απαραίτητη. Όσον αφορά τις εσωτερικές συνθήκες του κτιρίου οι εργαζόμενοι δάσκαλοι/ες διαμαρτυρήθηκαν για πολύ υψηλές θερμοκρασίες, κατά τους θερινούς μήνες από τα μέσα Μαΐου
έως τα τέλη Ιουνίου. Το ίδιο πρόβλημα παρατηρείται και στις αρχές της σχολικής χρονιάς από
τις αρχές Σεπτεμβρίου έως τα μέσα Οκτωβρίου, λόγω της μη ύπαρξης ικανού τρόπου αντιμετώπισης της υπερθέρμανσης.
Πιθανόν το πρόβλημα να οφείλεται και στην έλλειψη επαρκούς σκίασης όπως αναφέρεται παραπάνω.

Page: 58 of 104

Document: Replication Plan for the Municipality of P.Faliro
Version: Final

Dissemination level: PU
Date: 27/07/2021

Προτάσεις εξοικονόμησης ενέργειας
Οι προτάσεις ανακαίνισης αφορούν κυρίως την ενεργειακή απόδοση του κτιρίου.
Προτείνεται η τοποθέτηση κλιματιστικών μονάδων σε όλες τις αίθουσες διδασκαλίας και στους
γραφειακούς χώρους του σχολείου. Η λύση αυτή δίνει τη δυνατότητα αυτόνομης λειτουργίας
για την καθεμία αίθουσα, ενώ επιπλέον παρέχεται η δυνατότητα αντιμετώπισης της υπερθέρμανσης εφόσον η Διοίκηση επιτρέπει την λειτουργία των κλιματιστικών κατά την θερμή περίοδο.
Επίσης προτείνεται η τοποθέτηση συσκευών ανάκτησης θερμότητας από τον εξαερισμό. Με τη
λύση αυτή δεν απαιτείται το συχνό άνοιγμα των παραθύρων για αερισμό των αιθουσών, και
έτσι αποφεύγεται η απώλεια ενέργειας με ταυτόχρονη διατήρηση και τις περισσότερες περιπτώσεις βελτίωση της ποιότητας αέρα στο εσωτερικό των αιθουσών. Συγχρόνως επιτυγχάνεται
σημαντική μείωση του απαιτούμενου φορτίου ψύξης ή θέρμανσης μειώνοντας την οικονομική
δαπάνη για τις ενεργειακές ανάγκες του κτιρίου.
Συνιστάται η αντικατάσταση της υγρομόνωσης της οροφής του κτιρίου καθώς παρατηρήθηκε
υγρασία στα ταβάνια των αιθουσών του τελευταίου ορόφου.
Επιπλέον προτείνεται η εγκατάσταση φωτοβολταϊκού συστήματος στο δώμα του κτιρίου μέσω
ενεργειακού συμψηφισμού (net metering). Με αυτή τη λύση αποδεσμεύεται η σχολική μονάδα
από τη χρήση ορυκτών καυσίμων και έχει σχεδόν δωρεάν πηγή ενέργειας (εκτός των χρεώσεων
χρήσης του ηλεκτρικού δικτύου).
Τέλος προτείνεται η αντικατάσταση των υφιστάμενων λαμπτήρων με νέους λαμπτήρες χαμηλότερης κατανάλωσης LED.
Πίνακας 36: Προτεινόμενες επεμβάσεις (13ο Δημοτικό)
Επεμβάσεις

Περιγραφή

Αντικατάσταση λέβητα αερίου με τοπικές αντλίες θερμότητας αέρα αέρα

Τοποθέτηση 14 κλιματιστικών μονάδων (split) στις αίθουσες
διδασκαλίας με βαθμό Απόδοσης COP ≥ 4,2
Συνολικής Ισχύος: 73,85 kW
Τοποθέτηση 4 κλιματιστικών μονάδων (split) στα γραφεία
των καθηγητών με βαθμό Απόδοσης COP ≥ 3,8
Συνολικής Ισχύος: 10,55 kW

Τοποθέτηση τοπικού συστήματος εξαερισμού με ανάκτηση θερμότητας

Τοποθέτηση 14 συσκευών εξαερισμού με ανάκτηση θερμότητας στις αίθουσες διδασκαλίας με βαθμό ανάκτησης θερμότητας ≥ 80%.
Παροχή αέρα ανά μονάδα ≥650 m3/h

Σύστημα φωτισμού

Αντικατάσταση λαμπτήρων φθορισμού με νέας τεχνολογίας
LED
Συνολικής Ισχύος: 8,65 kW

ΑΠΕ

Εγκατάσταση φωτοβολταϊκού συστήματος στο δώμα του
κτιρίου για ενεργειακό συμψηφισμό (net metering)
Συνολικής Ισχύος: 18 kW

Εξοικονόμηση ενέργειας στο σύστημα θέρμανσης
Ο Πίνακας 37 παρουσιάζει την ετήσια αναμενόμενη κατανάλωση του συστήματος θέρμανσης
με τον υπάρχοντα λέβητα φυσικού αερίου, την ετήσια κατανάλωση με την τοποθέτηση των
αντλιών θερμότητας αέρα αέρα και το σύστημα ανάκτησης θερμότητας, το κόστος των επεμβάσεων και το ποσοστό εξοικονόμησης που επιτυγχάνεται.
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Πίνακας 37: Εξοικονόμηση ενέργειας στο σύστημα θέρμανσης - Κόστος αγοράς (13ο Δημοτικό)
Πρωτογενής ετήσια αναμενόμενη κατανάλωση (kWh)
Γραμμή βάσης

Με αντλίες θερμότητας και
σύστημα ανάκτησης θερμότητας

Τελική

46.963

12.670

Πρωτογενής

49.311

36.742

Ποσοστό μείωσης

25%

Κόστος επέμβασης (€)

29.290

Το ποσοστό εξοικονόμησης που προκύπτει σε πρωτογενή ενέργεια με την αντικατάσταση του
λέβητα αερίου και την προσθήκη αντλιών θερμότητας αέρα αέρα και συστήματος ανάκτησης
θερμότητας είναι 25%.

Κατανάλωση ενέργειας (kWh)

Κατανάλωση πρωτογενούς ενέργειας - Περίοδος θέρμανσης
14000
12000

10000
8000
6000
4000
ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ

Γραμμή βάσης

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ

ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ

ΜΑΡΤΙΟΣ

Κατανάλωση με A/C+ Ανάκτηση θερμότητας

Σχήμα 17. Κατανάλωση πρωτογενούς ενέργειας για το σύστημα θέρμανσης

Εξοικονόμηση ενέργειας στο σύστημα φωτισμού
Ο Πίνακας 38 παρουσιάζει την ετήσια υφιστάμενη κατανάλωση του συστήματος φωτισμού, την
ετήσια κατανάλωση με την τοποθέτηση νέων λαμπτήρων LED, καθώς και το ποσοστό εξοικονόμησης. Οι καταναλώσεις ενέργειας προσομοιώθηκαν λαμβάνοντας υπόψη το προφίλ κατανάλωσης της ηλεκτρικής ενέργειας για το φωτισμό βάσει του Πίνακα 5.2 της ΤΟΤΕΕ 20701-1/2017
που είναι για τα Δημοτικά 1.560 ώρες ανά έτος.
Η αντικατάσταση του υπάρχοντος συστήματος φωτισμού με νέους λαμπτήρες LED εξασφαλίζει
53% εξοικονόμηση ενέργειας.
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Πίνακας 38: Εξοικονόμηση ενέργειας στο σύστημα φωτισμού - Κόστος επέμβασης (13ο Δημοτικό)
Ετήσια κατανάλωση (kWh)
Υφιστάμενη

Με λαμπτήρες νέας τεχνολογίας LED

Τελική

29.004

13.491

Πρωτογενής

84.112

39.124

Ποσοστό μείωσης

53%

Κόστος επέμβασης (€)

5.596

Συνολική εξοικονόμηση πρωτογενούς ενέργειας στο κτίριο
Η συνολική κατανάλωση πρωτογενούς ενέργειας πριν από τις επεμβάσεις είναι ίση με 133.423
kWh/year, που αντιστοιχεί σε ενεργειακή κατανάλωση 79,9 kWh/m2 .
Η εκτιμώμενη ετήσια εξοικονόμηση πρωτογενούς ενέργειας μετά την υλοποίηση των επεμβάσεων είναι ίση με 57.557 kWh/year ή 34,5 kWh/m2.
Πίνακας 39: Προτεινόμενες επεμβάσεις – Εξοικονόμηση πρωτογενούς ενέργειας (13ο Δημοτικό)
Ετήσια αναμενόμενη κατανάλωση (kWh)
Γραμμή βάσης
Θέρμανση

49.311

Φωτισμός

84.112

Σύνολο

133.423

Αντικατάσταση

Αντικατάσταση

συστήματος θέρμανσης

συστήματος φωτισμού

Ποσοστό μείωσης

36.742

25%
39.124

53%

75.866

43%

Η μείωση εκπομπών CO2 μετά τις επεμβάσεις ανέρχεται σε :
[(46.963 x 0,196 + 15.513 x 0,989) -12.670 x 0,989]/1.000 = 12,02 tn/year.

Κόστος λειτουργίας κτιρίου με την προσθήκη φωτοβολταϊκού
Για να μειωθεί το κόστος λειτουργίας του κτιρίου καθώς και η εξάρτησή του από τα ορυκτά
καύσιμα, προτείνεται να εγκατασταθεί ένα φωτοβολταϊκό σύστημα στην οροφή του κτιρίου
χρησιμοποιώντας το πρόγραμμα του ενεργειακού συμψηφισμού (net metering).
Πίνακας 40: Κόστος λειτουργίας κτιρίου (13ο Δημοτικό)
Αναμενόμενο κόστος

Κόστος λειτουργίας κτιρίου

Κόστος λειτουργίας κτιρίου

λειτουργίας κτιρίου

με επεμβάσεις στο σύστημα θέρμανσης και φωτισμού

με προσθήκη φωτοβολταϊκού

(€/year)

(€/year)

(€/year)
8.619

5.232

2.415

Ετήσια εξοικονόμηση χωρίς φωτοβολταϊκό (€)
3.387
Ετήσια εξοικονόμηση με φωτοβολταϊκό (€)
6.204
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Το ποσοστό μείωσης του κόστους λειτουργίας του κτιρίου μετά τις επεμβάσεις και την προσθήκη του φωτοβολταϊκού ανέρχεται στο 72%.

Χρέωση χωρίς ΦΒ

Χρέωση με Net metering

1000
900
800

€/ΜΗΝΑ

700
600
500
400
300
200
100
0

Σχήμα 18. Αναμενόμενο μηνιαίο κόστος λειτουργίας κτιρίου με και χωρίς την προσθήκη
Φωτοβολταϊκού (13ο Δημοτικό)
Με την προσθήκη του φωτοβολταϊκού επιτυγχάνεται περαιτέρω μείωση των εκπομπών CO2
καθώς τα 18 kW έχουν ετήσια παραγωγή 27.045 kWh/year.
Η μείωση εκπομπών CO2 από το φωτοβολταϊκό ανέρχεται σε (27.045 x 0,989)/1.000 = 26,75
tn/year.

4ο Λύκειο Δήμου Π. Φαλήρου
Το κτίριο βρίσκεται επί της οδού Χαρίτων 34 και Φαέθωνος και στεγάζει το 4ο Λύκειο του Δήμου
Π. Φαλήρου.
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Εικόνα 19. Κεντρική είσοδος - 4ο Λύκειο (νότια πλευρά)

Εικόνα 20. Πανοραμική εικόνα κτιρίου (Google Earth)
Πίνακας 41: Στοιχεία - 4ο Λύκειο Π. Φαλήρου
Έτος κατασκευής

1998

Συνολική Επιφάνεια (m2)

1.452

Όγκος κτιρίου (m3)

4.356

Αρ. Ορόφων

3
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Ύψος τυπικού ορόφου

3,0

Χρήση κτιρίου

Δευτεροβάθμια εκπαίδευση

Αριθμός χρηστών

261

Ωράριο λειτουργίας

08:00-16:00

Υφιστάμενη κατάσταση
Κτιριακό κέλυφος
Το κτίριο χτίστηκε το 1998 και σύμφωνα με την τότε ισχύουσα νομοθεσία (Κανονισμός θερμομόνωσης κτιρίων 1979) θεωρείται ότι έχει θερμομόνωση. Τα κατακόρυφα δομικά στοιχεία του
κτιρίου αποτελούνται από διπλή οπτοπλινθοδομή και οπλισμένο σκυρόδεμα και θεωρούμε ότι
έχουν θερμομονωτική προστασία.
Η οροφή του κτιρίου είναι από σκυρόδεμα με επικάλυψη στεγανωτικού υλικού.
Σε όλες τις αίθουσες διδασκαλίας υπάρχουν μεγάλα ανοίγματα με διπλά τζάμια. Τα πλαίσια
είναι από αλουμίνιο χωρίς θερμοδιακοπή.
Στο κτίριο δεν έχει προβλεφθεί εξωτερικό σύστημα σκίασης.
Η σκίαση των αιθουσών γίνεται με κουρτίνες εσωτερικού χώρου λεπτής ύφανσης, οι οποίες
περιορίζουν σε μικρό βαθμό το φυσικό φωτισμό αλλά δεν προσφέρουν ικανοποιητική σκίαση.
Οι πόρτες είναι μεταλλικές με πλαίσιο αλουμινίου.

Σύστημα θέρμανσης και ψύξης
Για την θέρμανση του σχολείου χρησιμοποιείται φυσικό αέριο.
Ένας λέβητας φυσικού αερίου με ονομαστική ισχύ 140.000 Kcal/h (163 kW) καλύπτει τις ανάγκες για θέρμανση του 4ου Λυκείου. Το δίκτυο μεταφοράς του ζεστού νερού στις τερματικές
μονάδες (θερμαντικά σώματα) είναι μονωμένο.
Όσον αφορά το σύστημα ψύξης, υπάρχουν 4 κλιματιστικές μονάδες (split), με ονομαστική ισχύ
12.000 Btu/h (3,5 kW) η κάθε μία και βρίσκονται στις αίθουσες του πρώτου και του δευτέρου
ορόφου. Άλλες τρεις κλιματιστικές μονάδες (split), με ονομαστική ισχύ 9.000 Btu/h (2,64 kW)
η κάθε μία, βρίσκονται στα δύο γραφεία των καθηγητών στο ισόγειο. Η συνολική ισχύς των
κλιματιστικών μονάδων του σχολείου είναι 22 kW.

Σύστημα φωτισμού
Ο βασικός τύπος φωτιστικών που διαθέτει το κτίριο είναι φωτιστικά, 2x120cm, με 2 λαμπτήρες
φθορισμού Τ8 των 72W (2x36W), με μαγνητικό ballast και σώμα με ανακλαστήρα και περσίδα
και φωτιστικά με 4 λαμπτήρες φθορισμού Τ8 των 72W (4x18W), μήκους 60cm, σώμα με ανακλαστήρα και περσίδα. Στον παρακάτω πίνακα παρουσιάζεται η υφιστάμενη κατάσταση του
φωτισμού ανά όροφο.
Πίνακας 42: Σύστημα φωτισμού - 4ο Λύκειο Π. Φαλήρου
Όροφος

Τύπος λαμπτήρα

Ισχύς
(W)

Αριθμός

Συνολική ισχύς
(W)

T8 φθορίου 2x120 cm

72

31

2.232

T8 φθορίου 4x60 cm

72

39

2.808

απλός λαμπτήρας

50

15

750

Ισόγειο +
κλιμακοστάσιο
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1ος όροφος

2ος όροφος

Υπόγειο

Νατρίου

150

8

1.200

T8 φθορίου 2x120 cm

72

62

4.464

T8 φθορίου 4x60 cm

72

9

648

T8 φθορίου 2x120 cm

72

63

4.536

T8 φθορίου 4x60 cm

72

8

576

T8 φθορίου 2x120 cm

72

18

1.296

T8 φθορίου 4x60 cm

72

6

432

απλός λαμπτήρας

50

7

350

Σύνολο

19.292

Στοιχεία καταναλώσεων
Οι καταναλώσεις του ηλεκτρικού ρεύματος και του φυσικού αερίου των τριών τελευταίων ετών
(2016, 2017, 2018) παρουσιάζονται στον παρακάτω πίνακα.
Πίνακας 43: Καταναλώσεις φυσικού αερίου - ηλεκτρικού ρεύματος
(4ο Λύκειο)
ΕΤΟΣ

Κατανάλωση

Κόστος

Κατανάλωση

Κόστος

φυσικού αερίου

φυσικού αερίου

ηλεκτρικού ρεύματος

ηλεκτρικού ρεύματος

(kWh)

(€ )

(kWh)

(€)

2018

17.162(*)

1.070(*)

27.548(*)

5.228(*)

2017

16.199

1.085

22.162

4.166

2016

21.329

1.341

27.793

5.434

*Οι καταναλώσεις δεν είναι πλήρεις.

Οι καταναλώσεις που μας δόθηκαν δεν είναι πλήρεις καθώς λείπουν δύο μήνες, ο 11ος και 12ος
του 2018 για το φυσικό αέριο και το ηλεκτρικό ρεύμα αντίστοιχα.
Παρατηρείται μεγαλύτερη κατανάλωση για το 2016 σε σχέση με το 2018 και το 2017 για το
φυσικό αέριο.

Προβλήματα που εντοπίστηκαν κατά την επιθεώρηση
Με βάση τον επιτόπιο έλεγχο που πραγματοποιήθηκε στο κτίριο παρατηρήθηκε σε κάποιες
αίθουσες υγρασία στα ταβάνια, αιτία είναι η υγρομόνωση της οροφής η οποία θέλει αντικατάσταση. Το περίβλημα του κτιρίου είναι σε καλή κατάσταση όπως επίσης και τα κουφώματα
από αλουμίνιο τα οποία δεν έχουν προβλήματα συνεπώς η αντικατάστασή τους δεν είναι απαραίτητη. Όσον αφορά τις εσωτερικές συνθήκες του κτιρίου οι εργαζόμενοι δάσκαλοι/ες διαμαρτυρήθηκαν για πολύ υψηλές θερμοκρασίες, κατά τους θερινούς μήνες από τα μέσα Μαΐου
έως τα τέλη Ιουνίου. Το ίδιο πρόβλημα παρατηρείται και στις αρχές της σχολικής χρονιάς από
τις αρχές Σεπτεμβρίου έως τα μέσα Οκτωβρίου, λόγω της μη ύπαρξης ικανού τρόπου αντιμετώπισης της υπερθέρμανσης.
Πιθανόν το πρόβλημα να οφείλεται και στην έλλειψη επαρκούς σκίασης όπως αναφέρεται παραπάνω.

Προτάσεις εξοικονόμησης ενέργειας
Οι προτάσεις ανακαίνισης αφορούν κυρίως την ενεργειακή απόδοση του κτιρίου.
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Προτείνεται η τοποθέτηση κλιματιστικών μονάδων σε όλες τις αίθουσες διδασκαλίας και στους
γραφειακούς χώρους του σχολείου. Η λύση αυτή δίνει τη δυνατότητα αυτόνομης λειτουργίας
για την καθεμία αίθουσα, ενώ επιπλέον παρέχεται η δυνατότητα αντιμετώπισης της υπερθέρμανσης εφόσον η Διοίκηση επιτρέπει την λειτουργία των κλιματιστικών κατά την θερμή περίοδο.
Επίσης προτείνεται η τοποθέτηση συσκευών ανάκτησης θερμότητας από τον εξαερισμό. Με τη
λύση αυτή δεν απαιτείται το συχνό άνοιγμα των παραθύρων για αερισμό των αιθουσών, και
έτσι αποφεύγεται η απώλεια ενέργειας με ταυτόχρονη διατήρηση και τις περισσότερες περιπτώσεις βελτίωση της ποιότητας αέρα στο εσωτερικό των αιθουσών. Συγχρόνως επιτυγχάνεται
σημαντική μείωση του απαιτούμενου φορτίου ψύξης ή θέρμανσης μειώνοντας την οικονομική
δαπάνη για τις ενεργειακές ανάγκες του κτιρίου.
Συνιστάται η αντικατάσταση της υγρομόνωσης της οροφής του κτιρίου καθώς παρατηρήθηκε
υγρασία στα ταβάνια των αιθουσών του τελευταίου ορόφου.
Επιπλέον προτείνεται η εγκατάσταση φωτοβολταϊκού συστήματος στο δώμα του κτιρίου μέσω
ενεργειακού συμψηφισμού (net metering). Με αυτή τη λύση αποδεσμεύεται η σχολική μονάδα
από τη χρήση ορυκτών καυσίμων και έχει σχεδόν δωρεάν πηγή ενέργειας (εκτός των χρεώσεων
χρήσης του ηλεκτρικού δικτύου).
Τέλος προτείνεται η αντικατάσταση των υφιστάμενων λαμπτήρων με νέους λαμπτήρες χαμηλότερης κατανάλωσης LED.
Πίνακας 44: Προτεινόμενες επεμβάσεις (4ο Λύκειο)
Επεμβάσεις

Περιγραφή

Αντικατάσταση λέβητα αερίου με τοπικές αντλίες θερμότητας αέρα αέρα

Τοποθέτηση 15 κλιματιστικών μονάδων (split) στις αίθουσες
διδασκαλίας με βαθμό Απόδοσης COP ≥ 4,2
Συνολικής Ισχύος: 79,13 kW
Τοποθέτηση 5 κλιματιστικών μονάδων (split) στα γραφεία
των καθηγητών με βαθμό Απόδοσης COP ≥ 3,8
Συνολικής Ισχύος: 13,19 kW

Τοποθέτηση τοπικού συστήματος εξαερισμού με ανάκτηση θερμότητας

Τοποθέτηση 15 συσκευών εξαερισμού με ανάκτηση θερμότητας στις αίθουσες διδασκαλίας με βαθμό ανάκτησης θερμότητας ≥ 80%.
Παροχή αέρα ανά μονάδα ≥650 m3/h

Σύστημα φωτισμού

Αντικατάσταση λαμπτήρων φθορισμού με νέας τεχνολογίας
LED
Συνολικής Ισχύος: 9,41 kW

ΑΠΕ

Εγκατάσταση φωτοβολταϊκού συστήματος στο δώμα του
κτιρίου για ενεργειακό συμψηφισμό (net metering)
Συνολικής Ισχύος: 18,5 kW

Εξοικονόμηση ενέργειας στο σύστημα θέρμανσης
Ο Πίνακας 45 παρουσιάζει την ετήσια αναμενόμενη κατανάλωση του συστήματος θέρμανσης
με τον υπάρχοντα λέβητα φυσικού αερίου, την ετήσια κατανάλωση με την τοποθέτηση των
αντλιών θερμότητας αέρα αέρα και το σύστημα ανάκτησης θερμότητας, το κόστος των επεμβάσεων και το ποσοστό εξοικονόμησης που επιτυγχάνεται.
Πίνακας 45: Εξοικονόμηση ενέργειας στο σύστημα θέρμανσης - Κόστος αγοράς (4ο Λύκειο)
Πρωτογενής ετήσια αναμενόμενη κατανάλωση (kWh)
Γραμμή βάσης

Με αντλίες θερμότητας και

Page: 66 of 104

Document: Replication Plan for the Municipality of P.Faliro
Version: Final

Dissemination level: PU
Date: 27/07/2021

σύστημα ανάκτησης θερμότητας
Τελική

33.473

12.442

Πρωτογενής

35.147

36.083

Ποσοστό μείωσης

-3%

Κόστος επέμβασης (€)

25.480

Δεν προκύπτει εξοικονόμηση σε πρωτογενή ενέργεια με την αντικατάσταση του λέβητα αερίου
και την προσθήκη αντλιών θερμότητας αέρα αέρα και συστήματος ανάκτησης θερμότητας. Αντιθέτως η κατανάλωση σε πρωτογενή ενέργεια αυξάνεται κατά 3%. Αυτό οφείλεται στις μικρές
καταναλώσεις που προκύπτουν από τους λογαριασμούς φυσικού αερίου που έχει ως συνέπεια
και την χαμηλή τιμή της γραμμή βάσης. Η επέμβαση όμως κρίνεται απαραίτητη καθώς είναι
αναγκαία η απεξάρτηση του κτιρίου από τα ορυκτά καύσιμα και τις εισαγόμενες πηγές ενέργειας όπως είναι το φυσικό αέριο.

Κατανάλωση πρωτογενούς ενέργειας - Περίοδος θέρμανσης
Κατανάλωση ενέργειας (kWh)

9000
8000
7000
6000
5000
ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ

Γραμμή βάσης

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ

ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ

ΜΑΡΤΙΟΣ

Κατανάλωση με A/C+ Ανάκτηση θερμότητας

Σχήμα 21. Κατανάλωση πρωτογενούς ενέργειας για το σύστημα θέρμανσης

Εξοικονόμηση ενέργειας στο σύστημα φωτισμού
Ο Πίνακας 46 παρουσιάζει την ετήσια υφιστάμενη κατανάλωση του συστήματος φωτισμού, την
ετήσια κατανάλωση με την τοποθέτηση νέων λαμπτήρων LED, καθώς και το ποσοστό εξοικονόμησης. Οι καταναλώσεις ενέργειας προσομοιώθηκαν λαμβάνοντας υπόψη το προφίλ κατανάλωσης της ηλεκτρικής ενέργειας για το φωτισμό βάσει του Πίνακα 5.2 της ΤΟΤΕΕ 20701-1/2017
που είναι για τα Λύκεια 1.560 ώρες ανά έτος.
Η αντικατάσταση του υπάρχοντος συστήματος φωτισμού με νέους λαμπτήρες LED εξασφαλίζει
53% εξοικονόμηση ενέργειας.
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Πίνακας 46: Εξοικονόμηση ενέργειας στο σύστημα φωτισμού - Κόστος επέμβασης (4ο Λύκειο)
Ετήσια κατανάλωση (kWh)
Υφιστάμενη

Με λαμπτήρες νέας τεχνολογίας LED

Τελική

30.096

14.689

Πρωτογενής

87.278

42.598

Ποσοστό μείωσης

51%

Κόστος επέμβασης (€)

5.694

Συνολική εξοικονόμηση πρωτογενούς ενέργειας στο κτίριο
Η συνολική κατανάλωση πρωτογενούς ενέργειας πριν από τις επεμβάσεις είναι ίση με 122.425
kWh/year, που αντιστοιχεί σε ενεργειακή κατανάλωση 84,3 kWh/m2 .
Η εκτιμώμενη ετήσια εξοικονόμηση πρωτογενούς ενέργειας μετά την υλοποίηση των επεμβάσεων είναι ίση με 43.744 kWh/year ή 30,1 kWh/m2.
Πίνακας 47: Προτεινόμενες επεμβάσεις – Εξοικονόμηση πρωτογενούς ενέργειας (4ο Λύκειο)
Ετήσια αναμενόμενη κατανάλωση (kWh)
Γραμμή βάσης
Θέρμανση

35.147

Φωτισμός

87.278

Σύνολο

122.425

Αντικατάσταση

Αντικατάσταση

συστήματος θέρμανσης

συστήματος φωτισμού

Ποσοστό μείωσης

36.083

-3%
42.598

51%

78.681

36%

Η μείωση εκπομπών CO2 μετά τις επεμβάσεις ανέρχεται σε :
[(33.473 x 0,196 + 15.407 x 0,989) -12.442 x 0,989]/1.000 = 9,49 tn/year.

Κόστος λειτουργίας κτιρίου με την προσθήκη φωτοβολταϊκού
Για να μειωθεί το κόστος λειτουργίας του κτιρίου καθώς και η εξάρτησή του από τα ορυκτά
καύσιμα, προτείνεται να εγκατασταθεί ένα φωτοβολταϊκό σύστημα στην οροφή του κτιρίου
χρησιμοποιώντας το πρόγραμμα του ενεργειακού συμψηφισμού (net metering).
Πίνακας 48: Κόστος λειτουργίας κτιρίου (4ο Λύκειο)
Αναμενόμενο κόστος

Κόστος λειτουργίας κτιρίου

Κόστος λειτουργίας κτιρίου

λειτουργίας κτιρίου

με επεμβάσεις στο σύστημα θέρμανσης και φωτισμού

με προσθήκη φωτοβολταϊκού

(€/year)

(€/year)

(€/year)
8.027

5.426

3.200

Ετήσια εξοικονόμηση χωρίς φωτοβολταϊκό (€)
2.601
Ετήσια εξοικονόμηση με φωτοβολταϊκό (€)
4.827
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Το ποσοστό μείωσης του κόστους λειτουργίας του κτιρίου μετά τις επεμβάσεις και την προσθήκη του φωτοβολταϊκού ανέρχεται στο 60%.

Χρέωση χωρίς ΦΒ

Χρέωση με Net metering

1000
900
800

€/ΜΗΝΑ

700
600
500
400
300
200
100
0

Σχήμα 22. Αναμενόμενο μηνιαίο κόστος λειτουργίας κτιρίου με και χωρίς την προσθήκη
Φωτοβολταϊκού (4ο Λύκειο)
Με την προσθήκη του φωτοβολταϊκού επιτυγχάνεται περαιτέρω μείωση των εκπομπών CO2
καθώς τα 18,5 kW έχουν ετήσια παραγωγή 27.976 kWh/year.
Η μείωση εκπομπών CO2 από το φωτοβολταϊκό ανέρχεται σε (27.976 x 0,989)/1.000 = 27,67
tn/year.

2ο & 7o Νηπιαγωγείο Δήμου Π. Φαλήρου
Το κτίριο βρίσκεται επί της οδού Θησέως 37 και στεγάζει το 2ο & 7ο Νηπιαγωγείο του Δήμου Π.
Φαλήρου.
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Εικόνα 23. Κεντρική είσοδος - 2ο&7o Νηπιαγωγείο (νότια πλευρά)

Εικόνα 24. Πανοραμική εικόνα κτιρίου (Google Earth)
Πίνακας 49: Στοιχεία - 2ο&7o Νηπιαγωγείο Π. Φαλήρου
Έτος κατασκευής

1992

Συνολική Επιφάνεια (m2)

145

Όγκος κτιρίου (m3)

406
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Αρ. Ορόφων

1

Ύψος ορόφου

2,8

Χρήση κτιρίου

Νηπιαγωγείο

Αριθμός χρηστών

53

Ωράριο λειτουργίας

08:00-16:00

Υφιστάμενη κατάσταση
Κτιριακό κέλυφος
Το κτίριο χτίστηκε το 1992 και σύμφωνα με την τότε ισχύουσα νομοθεσία (Κανονισμός θερμομόνωσης κτιρίων 1979) θεωρείται ότι έχει θερμομόνωση. Τα κατακόρυφα δομικά στοιχεία του
κτιρίου αποτελούνται από διπλή οπτοπλινθοδομή και οπλισμένο σκυρόδεμα και θεωρούμε ότι
έχουν θερμομονωτική προστασία.
Η στέγη του κτιρίου είναι από σκυρόδεμα με επικάλυψη από κεραμίδια.
Σε όλες τις αίθουσες διδασκαλίας στη νότια πλευρά υπάρχουν μεγάλα ανοίγματα με διπλά τζάμια. Τα πλαίσια είναι από αλουμίνιο χωρίς θερμοδιακοπή.
Στο κτίριο δεν έχει προβλεφθεί εξωτερικό σύστημα σκίασης.
Η σκίαση των αιθουσών γίνεται με κουρτίνες εσωτερικού χώρου λεπτής ύφανσης, οι οποίες
περιορίζουν σε μικρό βαθμό το φυσικό φωτισμό αλλά δεν προσφέρουν ικανοποιητική σκίαση.
Οι πόρτες είναι μεταλλικές με πλαίσιο αλουμινίου.

Σύστημα θέρμανσης και ψύξης
Το φυσικό αέριο χρησιμοποιείται για την θέρμανση του σχολείου.
Ένας μικρός λέβητας φυσικού αερίου με ονομαστική ισχύ 25.000 Kcal/h (29 kW) καλύπτει τις
ανάγκες για θέρμανση του Νηπιαγωγείου. Το δίκτυο μεταφοράς του ζεστού νερού στις τερματικές μονάδες (θερμαντικά σώματα) είναι μονωμένο.
Στο κτίριο δεν υπάρχει εγκατεστημένο σύστημα ψύξης.

Σύστημα φωτισμού
Ο βασικός τύπος φωτιστικών που διαθέτει το κτίριο είναι φωτιστικά, 2x120cm, με 2 λαμπτήρες
φθορισμού Τ8 των 72W (2x36W), με μαγνητικό ballast και σώμα με ανακλαστήρα και περσίδα.
Στον παρακάτω πίνακα παρουσιάζεται η υφιστάμενη κατάσταση του φωτισμού.
Πίνακας 50: Σύστημα φωτισμού - 2ο&7o Νηπιαγωγείο Π. Φαλήρου
Όροφος

Τύπος λαμπτήρα

Ισχύς
(W)

Αριθμός

Συνολική ισχύς
(W)

T8 φθορίου 2x120 cm

72

16

1.152

HQI

150

4

600

απλός λαμπτήρας

50

5

250

Ισόγειο

Σύνολο

2.002
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Στοιχεία καταναλώσεων
Οι καταναλώσεις του ηλεκτρικού ρεύματος και του φυσικού αερίου των τριών τελευταίων ετών
(2016,2017,2018) παρουσιάζονται στον παρακάτω πίνακα.
Πίνακας 51: Καταναλώσεις φυσικού αερίου - ηλεκτρικού ρεύματος
(2ο&7o Νηπιαγωγείο)
ΕΤΟΣ

Κατανάλωση

Κόστος

Κατανάλωση

Κόστος

φυσικού αερίου

φυσικού αερίου

ηλεκτρικού ρεύματος

ηλεκτρικού ρεύματος

(kWh)

(€ )

(kWh)

(€)

2018

8.000(*)

492(*)

4.147(*)

811(*)

2017

5.737

381

3.996(*)

800(*)

2016

6.754

429

5.816(*)

1.140(*)

*Οι καταναλώσεις δεν είναι πλήρεις.

Οι καταναλώσεις που μας δόθηκαν δεν είναι πλήρεις για το φυσικό αέριο, καθώς λείπουν δύο
μήνες, ο 11ος και 12ος του 2018.
Επίσης για το ηλεκτρικό ρεύμα λείπουν ο 11ος και 12ος του 2018, ο 3ος και 4ος του 2017 και ο 11ος
και 12ος του 2016.

Προβλήματα που εντοπίστηκαν κατά την επιθεώρηση
Με βάση τον επιτόπιο έλεγχο που πραγματοποιήθηκε στο κτίριο παρατηρήθηκαν προβλήματα
στη μόνωση του δαπέδου η οποία χρήζει αντικατάστασης. Το περίβλημα του κτιρίου είναι σε
καλή κατάσταση όπως επίσης και τα κουφώματα από αλουμίνιο τα οποία δεν έχουν προβλήματα συνεπώς η αντικατάστασή τους δεν είναι απαραίτητη. Αντιθέτως το δάπεδο του κτιρίου
δεν φέρει κανενός είδους θερμομόνωση.
Όσον αφορά τις εσωτερικές συνθήκες του κτιρίου οι εργαζόμενοι δάσκαλοι/ες διαμαρτυρήθηκαν για πολύ υψηλές θερμοκρασίες, κατά τους θερινούς μήνες από τα μέσα Μαΐου έως τα τέλη
Ιουνίου. Το ίδιο πρόβλημα παρατηρείται και στις αρχές της σχολικής χρονιάς από τις αρχές
Σεπτεμβρίου έως τα μέσα Οκτωβρίου, λόγω της μη ύπαρξης ικανού τρόπου αντιμετώπισης της
υπερθέρμανσης.
Πιθανόν το πρόβλημα να οφείλεται και στην έλλειψη επαρκούς σκίασης όπως αναφέρεται παραπάνω.

Προτάσεις εξοικονόμησης ενέργειας
Οι προτάσεις ανακαίνισης αφορούν κυρίως την ενεργειακή απόδοση του κτιρίου.
Προτείνεται η τοποθέτηση κλιματιστικών μονάδων σε όλες τις αίθουσες διδασκαλίας και στους
γραφειακούς χώρους του σχολείου. Η λύση αυτή δίνει τη δυνατότητα αυτόνομης λειτουργίας
για την καθεμία αίθουσα, ενώ επιπλέον παρέχεται η δυνατότητα αντιμετώπισης της υπερθέρμανσης εφόσον η Διοίκηση επιτρέπει την λειτουργία των κλιματιστικών κατά την θερμή περίοδο.
Επίσης προτείνεται η τοποθέτηση συσκευών ανάκτησης θερμότητας από τον εξαερισμό. Με τη
λύση αυτή δεν απαιτείται το συχνό άνοιγμα των παραθύρων για αερισμό των αιθουσών, και
έτσι αποφεύγεται η απώλεια ενέργειας με ταυτόχρονη διατήρηση και τις περισσότερες περιπτώσεις βελτίωση της ποιότητας αέρα στο εσωτερικό των αιθουσών. Συγχρόνως επιτυγχάνεται
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σημαντική μείωση του απαιτούμενου φορτίου ψύξης ή θέρμανσης μειώνοντας την οικονομική
δαπάνη για τις ενεργειακές ανάγκες του κτιρίου.
Συνιστάται η τοποθέτηση μόνωσης στο δάπεδο του κτιρίου καθώς παρατηρήθηκαν προβλήματα κατά τον επιτόπιο έλεγχο.
Επιπλέον προτείνεται η εγκατάσταση φωτοβολταϊκού συστήματος στο δώμα του κτιρίου μέσω
ενεργειακού συμψηφισμού (net metering). Με αυτή τη λύση αποδεσμεύεται η σχολική μονάδα
από τη χρήση ορυκτών καυσίμων και έχει σχεδόν δωρεάν πηγή ενέργειας (εκτός των χρεώσεων
χρήσης του ηλεκτρικού δικτύου).
Τέλος προτείνεται η αντικατάσταση των υφιστάμενων λαμπτήρων με νέους λαμπτήρες χαμηλότερης κατανάλωσης LED.
Πίνακας 52: Προτεινόμενες επεμβάσεις (2ο&7o Νηπιαγωγείο)
Επεμβάσεις

Περιγραφή

Αντικατάσταση λέβητα αερίου με τοπικές αντλίες θερμότητας αέρα αέρα

Τοποθέτηση 2 κλιματιστικών μονάδων (split) στις αίθουσες
διδασκαλίας με βαθμό Απόδοσης COP ≥ 4,2
Συνολικής Ισχύος: 10,55 kW
Τοποθέτηση 1 κλιματιστικής μονάδας (split) στο γραφείο
των καθηγητών με βαθμό Απόδοσης COP ≥ 3,8
Συνολικής Ισχύος: 2,64 kW

Τοποθέτηση τοπικού συστήματος εξαερισμού με ανάκτηση θερμότητας

Τοποθέτηση 2 συσκευών εξαερισμού με ανάκτηση θερμότητας στις αίθουσες διδασκαλίας με βαθμό ανάκτησης θερμότητας ≥ 80%.
Παροχή αέρα ανά μονάδα ≥650 m3/h

Σύστημα φωτισμού

Αντικατάσταση λαμπτήρων φθορισμού με νέας τεχνολογίας
LED
Συνολικής Ισχύος: 916 W
Εγκατάσταση φωτοβολταϊκού συστήματος στο δώμα του
κτιρίου για ενεργειακό συμψηφισμό (net metering)

ΑΠΕ

Συνολικής Ισχύος: 2,3 kW

Εξοικονόμηση ενέργειας στο σύστημα θέρμανσης
Ο Πίνακας 53 παρουσιάζει την ετήσια αναμενόμενη κατανάλωση του συστήματος θέρμανσης
με τον υπάρχοντα λέβητα φυσικού αερίου, την ετήσια κατανάλωση με την τοποθέτηση των
αντλιών θερμότητας αέρα αέρα και το σύστημα ανάκτησης θερμότητας, το κόστος των επεμβάσεων και το ποσοστό εξοικονόμησης που επιτυγχάνεται.
Πίνακας 53: Εξοικονόμηση ενέργειας στο σύστημα θέρμανσης - Κόστος αγοράς (2ο&7o Νηπιαγωγείο)
Πρωτογενής ετήσια αναμενόμενη κατανάλωση (kWh)
Γραμμή βάσης

Με αντλίες θερμότητας και
σύστημα ανάκτησης θερμότητας

Τελική

7.343

1.947

Πρωτογενής

7.710

5.647

Ποσοστό μείωσης

27%

Κόστος επέμβασης (€)

4.290
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Το ποσοστό εξοικονόμησης που προκύπτει σε πρωτογενή ενέργεια με την αντικατάσταση του
λέβητα αερίου και την προσθήκη αντλιών θερμότητας αέρα αέρα και συστήματος ανάκτησης
θερμότητας είναι 27%.

Κατανάλωση πρωτογενούς ενέργειας - Περίοδος θέρμανσης
Κατανάλωση ενέργειας (kWh)

2000

1800
1600
1400
1200
1000
800
ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ

Γραμμή βάσης

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ

ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ

ΜΑΡΤΙΟΣ

Κατανάλωση με A/C+ Ανάκτηση θερμότητας

Σχήμα 25. Κατανάλωση πρωτογενούς ενέργειας για το σύστημα θέρμανσης

Εξοικονόμηση ενέργειας στο σύστημα φωτισμού
Ο Πίνακας 54 παρουσιάζει την ετήσια υφιστάμενη κατανάλωση του συστήματος φωτισμού, την
ετήσια κατανάλωση με την τοποθέτηση νέων λαμπτήρων LED, καθώς και το ποσοστό εξοικονόμησης. Οι καταναλώσεις ενέργειας προσομοιώθηκαν λαμβάνοντας υπόψη το προφίλ κατανάλωσης της ηλεκτρικής ενέργειας για το φωτισμό βάσει του Πίνακα 5.2 της ΤΟΤΕΕ 20701-1/2017
που είναι για τα Νηπιαγωγεία 1.387 ώρες ανά έτος.
Η αντικατάσταση του υπάρχοντος συστήματος φωτισμού με νέους λαμπτήρες LED εξασφαλίζει
53% εξοικονόμηση ενέργειας.
Πίνακας 54: Εξοικονόμηση ενέργειας στο σύστημα φωτισμού - Κόστος επέμβασης (2ο&7o
Νηπιαγωγείο)
Ετήσια κατανάλωση (kWh)
Υφιστάμενη

Με λαμπτήρες νέας τεχνολογίας LED

Τελική

2.777

1.270

Πρωτογενής

8.053

3.683

Ποσοστό μείωσης

54%

Κόστος επέμβασης (€)

883
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Συνολική εξοικονόμηση πρωτογενούς ενέργειας στο κτίριο
Η συνολική κατανάλωση πρωτογενούς ενέργειας πριν από τις επεμβάσεις είναι ίση με 15.763
kWh/year, που αντιστοιχεί σε ενεργειακή κατανάλωση 108,7 kWh/m2 .
Η εκτιμώμενη ετήσια εξοικονόμηση πρωτογενούς ενέργειας μετά την υλοποίηση των επεμβάσεων είναι ίση με 6.433 kWh/year ή 44,3 kWh/m2.
Πίνακας 55: Προτεινόμενες επεμβάσεις – Εξοικονόμηση πρωτογενούς ενέργειας (2ο&7o Νηπιαγωγείο)
Ετήσια αναμενόμενη κατανάλωση (kWh)
Γραμμή βάσης
Θέρμανση

7.710

Φωτισμός

8.053

Σύνολο

15.763

Αντικατάσταση

Αντικατάσταση

συστήματος θέρμανσης

συστήματος φωτισμού

Ποσοστό μείωσης

5.647

27%
3.683

54%

9.330

41%

Η μείωση εκπομπών CO2 μετά τις επεμβάσεις ανέρχεται σε :
(7.343 x 0,196 + 1.507 x 0,989) -1.947 x 0,989 = 1.004 kg/year.

Κόστος λειτουργίας κτιρίου με την προσθήκη φωτοβολταϊκού
Για να μειωθεί το κόστος λειτουργίας του κτιρίου καθώς και η εξάρτησή του από τα ορυκτά
καύσιμα, προτείνεται να εγκατασταθεί ένα φωτοβολταϊκό σύστημα στην οροφή του κτιρίου
χρησιμοποιώντας το πρόγραμμα του ενεργειακού συμψηφισμού (net metering).
Πίνακας 56: Κόστος λειτουργίας κτιρίου (2ο&7o Νηπιαγωγείο)
Αναμενόμενο κόστος

Κόστος λειτουργίας κτιρίου

Κόστος λειτουργίας κτιρίου

λειτουργίας κτιρίου

με επεμβάσεις στο σύστημα θέρμανσης και φωτισμού

με προσθήκη φωτοβολταϊκού

(€/year)

(€/year)

(€/year)
996

643

372

Ετήσια εξοικονόμηση χωρίς φωτοβολταϊκό (€)
353
Ετήσια εξοικονόμηση με φωτοβολταϊκό (€)
624

Το ποσοστό μείωσης του κόστους λειτουργίας του κτιρίου μετά τις επεμβάσεις και την προσθήκη του φωτοβολταϊκού ανέρχεται στο 63%.
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Χρέωση χωρίς ΦΒ

Χρέωση με Net metering
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Σχήμα 26. Αναμενόμενο μηνιαίο κόστος λειτουργίας κτιρίου με και χωρίς την προσθήκη
Φωτοβολταϊκού (2ο&7o Νηπιαγωγείο)
Με την προσθήκη του φωτοβολταϊκού επιτυγχάνεται περαιτέρω μείωση των εκπομπών CO2
καθώς τα 2,3 kW έχουν ετήσια παραγωγή 3.456 kWh/year.
Η μείωση εκπομπών CO2 από το φωτοβολταϊκό ανέρχεται σε (3.456 x 0,989)/1.000 = 3,41
tn/year.
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11ο Νηπιαγωγείο Δήμου Π. Φαλήρου
Το κτίριο βρίσκεται επί της οδού Πανδρόσου 27 και στεγάζει το 11ο Νηπιαγωγείο του Δήμου Π.
Φαλήρου.

Εικόνα 27. Κεντρική είσοδος - 11ο Νηπιαγωγείο (νότια πλευρά)

Εικόνα 28. Πανοραμική εικόνα κτιρίου (Google Earth)

Πίνακας 57: Στοιχεία - 11ο Νηπιαγωγείο Π. Φαλήρου
Έτος κατασκευής

2000
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Συνολική Επιφάνεια (m2)

207

Όγκος κτιρίου (m3)

662,4

Αρ. Ορόφων

1

Ύψος ορόφου

3,2

Χρήση κτιρίου

Νηπιαγωγείο

Αριθμός χρηστών

51

Ωράριο λειτουργίας

08:00-16:00

Υφιστάμενη κατάσταση
Κτιριακό κέλυφος
Το κτίριο χτίστηκε το 2000 και σύμφωνα με την τότε ισχύουσα νομοθεσία (Κανονισμός θερμομόνωσης κτιρίων 1979) θεωρείται ότι έχει θερμομόνωση. Τα κατακόρυφα δομικά στοιχεία του
κτιρίου αποτελούνται από διπλή οπτοπλινθοδομή και οπλισμένο σκυρόδεμα και θεωρούμε ότι
έχουν θερμομονωτική προστασία.
Η στέγη του κτιρίου είναι από σκυρόδεμα με επικάλυψη από κεραμίδια.
Σε όλες τις αίθουσες διδασκαλίας στη νότια πλευρά υπάρχουν μεγάλα ανοίγματα με διπλά τζάμια. Τα πλαίσια είναι από αλουμίνιο χωρίς θερμοδιακοπή.
Στο κτίριο δεν έχει προβλεφθεί εξωτερικό σύστημα σκίασης.
Η σκίαση των αιθουσών γίνεται με κουρτίνες εσωτερικού χώρου λεπτής ύφανσης, οι οποίες
περιορίζουν σε μικρό βαθμό το φυσικό φωτισμό αλλά δεν προσφέρουν ικανοποιητική σκίαση.
Οι πόρτες είναι μεταλλικές με πλαίσιο αλουμινίου.

Σύστημα θέρμανσης και ψύξης
Το φυσικό αέριο χρησιμοποιείται για την θέρμανση του σχολείου.
Ένας μικρός λέβητας φυσικού αερίου με ονομαστική ισχύ 35.000 Kcal/h (40 kW) καλύπτει τις
ανάγκες για θέρμανση του Νηπιαγωγείου. Το δίκτυο μεταφοράς του ζεστού νερού στις τερματικές μονάδες (θερμαντικά σώματα) είναι μονωμένο.
Στο κτίριο δεν υπάρχει εγκατεστημένο σύστημα ψύξης.

Σύστημα φωτισμού
Ο βασικός τύπος φωτιστικών που διαθέτει το κτίριο είναι φωτιστικά, 2x120cm, με 2 λαμπτήρες
φθορισμού Τ8 των 72W (2x36W), με μαγνητικό ballast και σώμα με ανακλαστήρα και περσίδα.
Στον παρακάτω πίνακα παρουσιάζεται η υφιστάμενη κατάσταση του φωτισμού.
Πίνακας 58: Σύστημα φωτισμού - 11ο Νηπιαγωγείο Π. Φαλήρου
Όροφος

Τύπος λαμπτήρα

Ισχύς
(W)

Αριθμός

Συνολική ισχύς
(W)

T8 φθορίου 2x120 cm

72

22

1.584

Νατρίου

150

5

750

απλός λαμπτήρας

50

6

300

Ισόγειο

Σύνολο

2.634
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Στοιχεία καταναλώσεων
Οι καταναλώσεις του ηλεκτρικού ρεύματος και του φυσικού αερίου των τριών τελευταίων ετών
(2016,2017,2018) παρουσιάζονται στον παρακάτω πίνακα.
Πίνακας 59: Καταναλώσεις φυσικού αερίου - ηλεκτρικού ρεύματος
(11ο Νηπιαγωγείο)
ΕΤΟΣ

Κατανάλωση

Κόστος

Κατανάλωση

Κόστος

φυσικού αερίου

φυσικού αερίου

ηλεκτρικού ρεύματος

ηλεκτρικού ρεύματος

(kWh)

(€ )

(kWh)

(€)

2018

8.124(*)

495(*)

5.034

1.001

2017

11.275

725

5.289

1.056

2016

11.278

726

6.381

1.297

*Οι καταναλώσεις δεν είναι πλήρεις.

Οι καταναλώσεις που μας δόθηκαν δεν είναι πλήρεις, καθώς λείπουν δύο μήνες, ο 11ος και 12ος
του 2018 για το φυσικό αέριο, το οποίο και δικαιολογεί την χαμηλότερη συνολική κατανάλωση
του 2018 σε σχέση με το 2016-2017 για το φυσικό αέριο.
Παρατηρείται μεγαλύτερη κατανάλωση για το 2016 σε σχέση με το 2018 και το 2017 για το
ηλεκτρικό ρεύμα.

Προβλήματα που εντοπίστηκαν κατά την επιθεώρηση
Το περίβλημα του κτιρίου είναι σε καλή κατάσταση όπως επίσης και τα κουφώματα από αλουμίνιο τα οποία δεν έχουν προβλήματα συνεπώς η αντικατάστασή τους δεν είναι απαραίτητη.
Όσον αφορά τις εσωτερικές συνθήκες του κτιρίου οι εργαζόμενοι δάσκαλοι/ες διαμαρτυρήθηκαν για πολύ υψηλές θερμοκρασίες, κατά τους θερινούς μήνες από τα μέσα Μαΐου έως τα τέλη
Ιουνίου. Το ίδιο πρόβλημα παρατηρείται και στις αρχές της σχολικής χρονιάς από τις αρχές
Σεπτεμβρίου έως τα μέσα Οκτωβρίου, λόγω της μη ύπαρξης ικανού τρόπου αντιμετώπισης της
υπερθέρμανσης.
Πιθανόν το πρόβλημα να οφείλεται και στην έλλειψη επαρκούς σκίασης όπως αναφέρεται παραπάνω.

Προτάσεις εξοικονόμησης ενέργειας
Οι προτάσεις ανακαίνισης αφορούν κυρίως την ενεργειακή απόδοση του κτιρίου.
Προτείνεται η τοποθέτηση κλιματιστικών μονάδων σε όλες τις αίθουσες διδασκαλίας και στους
γραφειακούς χώρους του σχολείου. Η λύση αυτή δίνει τη δυνατότητα αυτόνομης λειτουργίας
για την καθεμία αίθουσα, ενώ επιπλέον παρέχεται η δυνατότητα αντιμετώπισης της υπερθέρμανσης εφόσον η Διοίκηση επιτρέπει την λειτουργία των κλιματιστικών κατά την θερμή περίοδο.
Επίσης προτείνεται η τοποθέτηση συσκευών ανάκτησης θερμότητας από τον εξαερισμό. Με τη
λύση αυτή δεν απαιτείται το συχνό άνοιγμα των παραθύρων για αερισμό των αιθουσών, και
έτσι αποφεύγεται η απώλεια ενέργειας και τις περισσότερες περιπτώσεις βελτίωση με ταυτόχρονη διατήρηση της ποιότητας αέρα στο εσωτερικό των αιθουσών. Συγχρόνως επιτυγχάνεται
σημαντική μείωση του απαιτούμενου φορτίου ψύξης ή θέρμανσης μειώνοντας την οικονομική
δαπάνη για τις ενεργειακές ανάγκες του κτιρίου.
Τέλος προτείνεται η αντικατάσταση των υφιστάμενων λαμπτήρων με νέους λαμπτήρες χαμηλότερης κατανάλωσης LED.
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Πίνακας 60: Προτεινόμενες επεμβάσεις (11ο Νηπιαγωγείο)
Επεμβάσεις

Περιγραφή

Αντικατάσταση λέβητα αερίου με τοπικές αντλίες θερμότητας αέρα αέρα

Τοποθέτηση 2 κλιματιστικών μονάδων (split) στις αίθουσες
διδασκαλίας με βαθμό Απόδοσης COP ≥ 4,2
Συνολικής Ισχύος: 10,55 kW
Τοποθέτηση 1 κλιματιστικής μονάδας (split) στο γραφείο
των καθηγητών με βαθμό Απόδοσης COP ≥ 3,8
Συνολικής Ισχύος: 2,64 kW

Τοποθέτηση τοπικού σύστηματος εξαερισμού με ανάκτηση θερμότητας

Τοποθέτηση 2 συσκευών εξαερισμού με ανάκτηση θερμότητας στις αίθουσες διδασκαλίας με βαθμό ανάκτησης θερμότητας ≥ 80%.
Παροχή αέρα ανά μονάδα ≥650 m3/h

Σύστημα φωτισμού

Αντικατάσταση λαμπτήρων φθορισμού με νέας τεχνολογίας
LED
Συνολικής Ισχύος: 1,32 kW

ΑΠΕ

Εγκατάσταση φωτοβολταϊκού συστήματος στο δώμα του
κτιρίου για ενεργειακό συμψηφισμό (net metering)
Συνολικής Ισχύος: 2,6 kW

Εξοικονόμηση ενέργειας στο σύστημα θέρμανσης
Ο Πίνακας 61 παρουσιάζει την ετήσια αναμενόμενη κατανάλωση του συστήματος θέρμανσης
με τον υπάρχοντα λέβητα φυσικού αερίου, την ετήσια κατανάλωση με την τοποθέτηση των
αντλιών θερμότητας αέρα αέρα και το σύστημα ανάκτησης θερμότητας, το κόστος των επεμβάσεων και το ποσοστό εξοικονόμησης που επιτυγχάνεται.
Πίνακας 61: Εξοικονόμηση ενέργειας στο σύστημα θέρμανσης - Κόστος αγοράς (11ο Νηπιαγωγείο)
Πρωτογενής ετήσια αναμενόμενη κατανάλωση (kWh)
Γραμμή βάσης

Με αντλίες θερμότητας και
σύστημα ανάκτησης θερμότητας

Τελική

9.133

1.947

Πρωτογενής

9.589

5.647

Ποσοστό μείωσης

41%

Κόστος επέμβασης (€)

4.290

Το ποσοστό εξοικονόμησης που προκύπτει σε πρωτογενή ενέργεια με την αντικατάσταση του
λέβητα αερίου και την προσθήκη αντλιών θερμότητας αέρα αέρα και συστήματος ανάκτησης
θερμότητας είναι 41%.
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Κατανάλωση πρωτογενούς ενέργειας - Περίοδος θέρμανσης

Κατανάλωση ενέργειας (kWh)

3000
2500
2000
1500
1000
500
ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ

Γραμμή βάσης

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ

ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ

ΜΑΡΤΙΟΣ

Κατανάλωση με A/C+ Ανάκτηση θερμότητας

Σχήμα 29. Κατανάλωση πρωτογενούς ενέργειας για το σύστημα θέρμανσης

Εξοικονόμηση ενέργειας στο σύστημα φωτισμού
Ο Πίνακας 62 παρουσιάζει την ετήσια υφιστάμενη κατανάλωση του συστήματος φωτισμού, την
ετήσια κατανάλωση με την τοποθέτηση νέων λαμπτήρων LED, καθώς και το ποσοστό εξοικονόμησης. Οι καταναλώσεις ενέργειας προσομοιώθηκαν λαμβάνοντας υπόψη το προφίλ κατανάλωσης της ηλεκτρικής ενέργειας για το φωτισμό βάσει του Πίνακα 5.2 της ΤΟΤΕΕ 20701-1/2017
που είναι για τα Νηπιαγωγεία 1.387 ώρες ανά έτος.
Η αντικατάσταση του υπάρχοντος συστήματος φωτισμού με νέους λαμπτήρες LED εξασφαλίζει
53% εξοικονόμηση ενέργειας.
Πίνακας 62: Εξοικονόμηση ενέργειας στο σύστημα φωτισμού - Κόστος επέμβασης (11ο Νηπιαγωγείο)
Ετήσια κατανάλωση (kWh)
Υφιστάμενη

Με λαμπτήρες νέας τεχνολογίας LED

Τελική

3.789

1.825

Πρωτογενής

10.988

5.292

Ποσοστό μείωσης

52%

Κόστος επέμβασης (€)

698

Συνολική εξοικονόμηση πρωτογενούς ενέργειας στο κτίριο
Η συνολική κατανάλωση πρωτογενούς ενέργειας πριν από τις επεμβάσεις είναι ίση με 20.577
kWh/year, που αντιστοιχεί σε ενεργειακή κατανάλωση 99,4 kWh/m2 .
Η εκτιμώμενη ετήσια εξοικονόμηση πρωτογενούς ενέργειας μετά την υλοποίηση των επεμβάσεων είναι ίση με 9.638 kWh/year ή 46,5 kWh/m2.
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Πίνακας 63: Προτεινόμενες επεμβάσεις – Εξοικονόμηση πρωτογενούς ενέργειας (11ο Νηπιαγωγείο)
Ετήσια αναμενόμενη κατανάλωση (kWh)
Γραμμή βάσης
Θέρμανση

9.589

Φωτισμός

10.988

Σύνολο

20.577

Αντικατάσταση

Αντικατάσταση

συστήματος θέρμανσης

συστήματος φωτισμού

Ποσοστό μείωσης

5.647

41%
5.292

52%

10.939

47%

Η μείωση εκπομπών CO2 μετά τις επεμβάσεις ανέρχεται σε :
(9.133 x 0,196 + 1.964 x 0,989) -1.947 x 0,989 = 1.807 kg/year.

Κόστος λειτουργίας κτιρίου με την προσθήκη φωτοβολταϊκού
Για να μειωθεί το κόστος λειτουργίας του κτιρίου καθώς και η εξάρτησή του από τα ορυκτά
καύσιμα, προτείνεται να εγκατασταθεί ένα φωτοβολταϊκό σύστημα στην οροφή του κτιρίου
χρησιμοποιώντας το πρόγραμμα του ενεργειακού συμψηφισμού (net metering).
Πίνακας 64: Κόστος λειτουργίας κτιρίου (11ο Νηπιαγωγείο)
Αναμενόμενο κόστος

Κόστος λειτουργίας κτιρίου

Κόστος λειτουργίας κτιρίου

λειτουργίας κτιρίου

με επεμβάσεις στο σύστημα θέρμανσης και φωτισμού

με προσθήκη φωτοβολταϊκού

(€/year)

(€/year)

(€/year)
1.306

754

411

Ετήσια εξοικονόμηση χωρίς φωτοβολταϊκό (€)
552
Ετήσια εξοικονόμηση με φωτοβολταϊκό (€)
895

Το ποσοστό μείωσης του κόστους λειτουργίας του κτιρίου μετά τις επεμβάσεις και την προσθήκη του φωτοβολταϊκού ανέρχεται στο 68%.
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Χρέωση χωρίς ΦΒ

Χρέωση με Net metering

160
140

€/ΜΗΝΑ

120
100

80
60
40
20
0

Σχήμα 30. Αναμενόμενο μηνιαίο κόστος λειτουργίας κτιρίου με και χωρίς την προσθήκη
Φωτοβολταϊκού (11ο Νηπιαγωγείο)
Με την προσθήκη του φωτοβολταϊκού επιτυγχάνεται περαιτέρω μείωση των εκπομπών CO2
καθώς τα 2,6 kW έχουν ετήσια παραγωγή 3.907 kWh/year.
Η μείωση εκπομπών CO2 από το φωτοβολταϊκό ανέρχεται σε (3.907 x 0,989)/1.000 = 3,86
tn/year.

6ο Νηπιαγωγείο Δήμου Π. Φαλήρου
Το κτίριο βρίσκεται επί της οδού Τερψιθέας 41 και στεγάζει το 6ο Νηπιαγωγείο του Δήμου Π.
Φαλήρου.
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Εικόνα 31. Κεντρική είσοδος - 6ο Νηπιαγωγείο (δυτική πλευρά)

Εικόνα 32. Πανοραμική εικόνα κτιρίου (Google Earth)
Πίνακας 65: Στοιχεία - 6ο Νηπιαγωγείο Π. Φαλήρου
Έτος κατασκευής

2003

Συνολική Επιφάνεια (m2)

600

Όγκος κτιρίου (m3)
Αρ. Ορόφων

2,280
1

Μέγιστο ύψος ορόφου

5,0

Μέσο ύψος ορόφου

3,8

Χρήση κτιρίου
Αριθμός χρηστών
Ωράριο λειτουργίας

Νηπιαγωγείο
67
08:00-16:00

Υφιστάμενη κατάσταση
Κτιριακό κέλυφος
Το κτίριο χτίστηκε το 2003 και σύμφωνα με την τότε ισχύουσα νομοθεσία (Κανονισμός θερμομόνωσης κτιρίων 1979) θεωρείται ότι έχει θερμομόνωση. Στην κεκλιμένη οροφή του κτιρίου
έχει τοποθετηθεί φωτοβολταϊκό σύστημα ενώ στην οριζόντια φυτεμένο δώμα. Τα κατακόρυφα
δομικά στοιχεία του κτιρίου αποτελούνται από διπλή οπτοπλινθοδομή και οπλισμένο σκυρόδεμα και θεωρούμε ότι έχει θερμομονωτική προστασία.
Σε όλες τις αίθουσες διδασκαλίας υπάρχουν μεγάλα ανοίγματα με διπλά τζάμια. Τα πλαίσια
είναι από αλουμίνιο χωρίς θερμοδιακοπή. Στην νότια όψη των αιθουσών υπάρχουν τέντες σκίασης. Οι πόρτες είναι μεταλλικές με πλαίσιο αλουμινίου.
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Σύστημα θέρμανσης και ψύξης
Για την θέρμανση του σχολείου χρησιμοποιείται ένας λέβητας φυσικού αερίου με ονομαστική
ισχύ 50.000 Kcal/h (58 kW). Το δίκτυο μεταφοράς του ζεστού νερού στις τερματικές μονάδες
(θερμαντικά σώματα) είναι μονωμένο.
Για την ψύξη του σχολείου υπάρχουν εγκατεστημένα τρία κλιματιστικά (split), με ονομαστική
ισχύ 9.000 Btu/h (2,64 kW) το καθένα.

Σύστημα φωτισμού
Ο βασικός τύπος φωτιστικών που διαθέτει το κτίριο είναι φωτιστικά, 2x120cm, με 2 λαμπτήρες
φθορισμού Τ8 των 72W (2x36W), με μαγνητικό ballast και σώμα με ανακλαστήρα και περσίδα.
Στον παρακάτω πίνακα παρουσιάζεται η υφιστάμενη κατάσταση του φωτισμού.
Πίνακας 66: Σύστημα φωτισμού - 6ο Νηπιαγωγείο Π. Φαλήρου
Όροφος

Τύπος λαμπτήρα

Ισχύς
(W)

Αριθμός

Συνολική ισχύς
(W)

T8 φθορίου 2x120 cm

72

43

3.096

T8 φθορίου 2x60 cm

36

3

108

Νατρίου

150

10

1.500

Pl φθορίου

60

14

840

απλός λαμπτήρας

50

11

550

Ισόγειο

Σύνολο

6.094

Στοιχεία καταναλώσεων
Οι καταναλώσεις του ηλεκτρικού ρεύματος και του φυσικού αερίου των τριών τελευταίων ετών
(2016, 2017, 2018) παρουσιάζονται στον παρακάτω πίνακα.
Πίνακας 67: Καταναλώσεις φυσικού αερίου - ηλεκτρικού ρεύματος
(6ο Νηπιαγωγείο)
ΕΤΟΣ

Κατανάλωση

Κόστος

Κατανάλωση

Κόστος

φυσικού αερίου

φυσικού αερίου

ηλεκτρικού ρεύματος

ηλεκτρικού ρεύματος

(kWh)

(€ )

(kWh)

(€)

2018

18.997(*)

1.155(*)

12.210(*)

2.391(*)

2017

31.086

1.865

8.710(*)

1.747(*)

2016

24.005

1.440

6.496(*)

1.303(*)

*Οι καταναλώσεις δεν είναι πλήρεις.

Οι καταναλώσεις που μας δόθηκαν για το φυσικό αέριο δεν είναι πλήρεις, καθώς λείπουν, ο
1ος, ο 11ος και 12ος του 2018 το οποίο και δικαιολογεί την χαμηλότερη συνολική κατανάλωση
του 2018 σε σχέση με το 2016-2017.
Επίσης οι καταναλώσεις που μας δόθηκαν για το ηλεκτρικό ρεύμα δεν είναι πλήρεις καθώς
λείπουν ο 10ος, ο 11ος και 12ος του 2018, ο 1ος και 12ος του 2017 και ο 1ος, ο 2ος, ο 3ος, ο 4ος και
12ος του 2016.
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Προβλήματα που εντοπίστηκαν κατά την επιθεώρηση
Ο αρχικός σχεδιασμός του κτιρίου είναι βιοκλιματικός αλλά το κτίριο δεν έχει λειτουργήσει
πλήρως ως βιοκλιματικό καθώς ο σχεδιασμός του δεν έχει υλοποιηθεί κατά την κατασκευή του
όπως προβλεπόταν.
Το περίβλημα του κτιρίου είναι σε καλή κατάσταση όπως επίσης και τα κουφώματα από αλουμίνιο τα οποία δεν έχουν προβλήματα συνεπώς η αντικατάστασή τους δεν είναι απαραίτητη.
Όσον αφορά το εσωτερικό του κτιρίου δεν έχουν προβλεφθεί διατάξεις για την κυκλοφορία
του αέρα για δροσισμό ή για την μεταφορά θερμότητας από τις θερμές νότιες ζώνες του κτιρίου
προς τις ψυχρότερες βόρειες ζώνες τον χειμώνα.
Το φωτοβολταϊκό σύστημα δεν έχει ολοκληρωθεί καθώς δεν υπάρχουν μετατροπείς (inverters)
και καλωδιώσεις που είναι απαραίτητος εξοπλισμός για την σύνδεση του συστήματος με το
δίκτυο της ΔΕΗ. Η πρόβλεψη για την φύτευση του δώματος έχει πραγματοποιηθεί αλλά τα
φυτά έχουν ξεραθεί και όπως διαπιστώθηκε και κατά την επιθεώρηση δεν υπάρχει σύστημα
αυτόματου ποτίσματος.

Προτάσεις εξοικονόμησης ενέργειας
Οι προτάσεις ανακαίνισης έχουν σκοπό να ολοκληρωθεί η κατασκευή των συστημάτων του
κτιρίου για να λειτουργήσει το κτίριο ως βιοκλιματικό και αφορούν κυρίως την ενεργειακή απόδοσης του κτιρίου. Προτείνονται τα εξής:
•

Nα ολοκληρωθεί η σύνδεση του φωτοβολταϊκού συστήματος με το δίκτυο της ΔΕΗ και
να πραγματοποιηθεί έλεγχος λειτουργίας των φωτοβολταϊκών πλαισίων.
• Nα γίνει η επαναφύτευση του δώματος και η τοποθέτηση συστήματος αυτόματου ποτίσματος, αφού πρώτα ελεγχθεί το σύστημα αποστράγγισης και απορροής των ομβρίων.
Η φύτευση σύμφωνα με έρευνα που πραγματοποιήθηκε από τη Σχολή Μηχανολόγων-Μηχανικών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου, αναμένεται να έχει ως αποτέλεσμα τη μείωση των
ετήσιων αναγκών για ψύξη και θέρμανση του κτιρίου κατά 9,6% και 4,4%, ενώ τα ποσοστά αυτά
αυξάνονται με την περαιτέρω ανάπτυξη των φυτών.(1)
Επίσης έχει παρατηρηθεί ότι η διαφορά θερμοκρασίας μεταξύ μιας φυτεμένης οροφής από μια
οροφή με πλάκες ή με απλή μόνωση μπορεί να φτάσει τους 3 οC – 6 οC σε περιόδους υψηλής
ηλιοφάνειας.(2)
•

Nα γίνει διάνοιξη οπών και τοποθέτηση περσίδων στις εσωτερικές πόρτες των δύο νότιων αιθουσών. Να τοποθετηθούν δύο ανεμιστήρες (ήδη υπάρχουν τοποθετημένοι άλλοι δύο) στα τζάμια των κουφωμάτων της νότιας πλευράς για είσοδο του αέρα από την
νότια πλευρά και δύο ανεμιστήρες στους μεσότοιχους των αιθουσών με τον κοινό εσωτερικό διάδρομο. H τοποθέτηση διάταξης για εντολές λειτουργίας των ανεμιστήρων
και της ανάκλησης των κουφωμάτων οροφής που είναι τοποθετημένα στην βόρεια
πλευρά του κτιρίου.
Ο σκοπός της επέμβασης είναι να επιτραπεί η κυκλοφορία των ηλιακών κερδών που συγκεντρώνονται στο νότιο τμήμα του κτιρίου προς τους βόρειους χώρους με αποτέλεσμα να προκύπτει 1% μείωση της ζήτησης θέρμανσης στους βόρειους χώρους και την παροχή καλύτερων
εσωτερικών συνθηκών για τους νότιους χώρους χωρίς επιπλέον κατανάλωση ενέργειας.
•

Τέλος, προτείνεται να αντικατασταθούν οι υπάρχοντες λαμπτήρες με νέους λαμπτήρες
χαμηλότερης κατανάλωσης LED συνολικής ισχύος 2,84kW.

(1)

oikosteges. (2018). Meletes gia Prasines Steges. Available:
http://www.oikosteges.gr/index.php/en/studies
(2)

ΠΡΟΜΠΟΝΑΣ,Γ. (2014). ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ. Available:
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https://apothesis.lib.teicrete.gr/bitstream/handle/11713/4245/PromponasGeorgios2014.pdf?sequence=1&isAllowed=y

Εξοικονόμηση ενέργειας στο σύστημα θέρμανσης
Ο Πίνακας 68 παρουσιάζει την ετήσια αναμενόμενη κατανάλωση του συστήματος θέρμανσης
με τον υπάρχοντα λέβητα φυσικού αερίου, την ετήσια κατανάλωση με την επαναφύτευση του
δώματος, την τοποθέτηση συστήματος αυτόματου ποτίσματος , το κόστος των επεμβάσεων και
το ποσοστό εξοικονόμησης που επιτυγχάνεται.
Πίνακας 68: Εξοικονόμηση ενέργειας στο σύστημα θέρμανσης - Κόστος αγοράς (6ο Νηπιαγωγείο)
Πρωτογενής ετήσια αναμενόμενη κατανάλωση (kWh)
Γραμμή βάσης

Επαναφύτευση δώματος+διάταξη αερισμού

Τελική

20.507

18.333

Πρωτογενής

21.531

19.250

Ποσοστό μείωσης

10,6%

Κόστος επέμβασης (€)

2.500

Το ποσοστό εξοικονόμησης που προκύπτει σε πρωτογενή ενέργεια με την επαναφύτευση του
δώματος είναι 10,6%.

Κατανάλωση πρωτογενούς ενέργειας - Περίοδος θέρμανσης

Κατανάλωση ενέργειας (kWh)

8500
7500
6500
5500
4500
3500
2500
1500
500
ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ

Γραμμή βάσης

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ

ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ

ΜΑΡΤΙΟΣ

Επαναφύτευση του δώματος

Σχήμα 33. Κατανάλωση πρωτογενούς ενέργειας για το σύστημα θέρμανσης

Εξοικονόμηση ενέργειας στο σύστημα φωτισμού
Ο Πίνακας 69 παρουσιάζει την ετήσια υφιστάμενη κατανάλωση του συστήματος φωτισμού, την
ετήσια κατανάλωση με την τοποθέτηση νέων λαμπτήρων LED, καθώς και το ποσοστό εξοικονόμησης. Οι καταναλώσεις ενέργειας προσομοιώθηκαν λαμβάνοντας υπόψη το προφίλ
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κατανάλωσης της ηλεκτρικής ενέργειας για το φωτισμό βάσει του Πίνακα 5.2 της ΤΟΤΕΕ 207011/2017 που είναι για τα Νηπιαγωγεία 1.387 ώρες ανά έτος.
Η αντικατάσταση του υπάρχοντος συστήματος φωτισμού με νέους λαμπτήρες LED εξασφαλίζει
53% εξοικονόμηση ενέργειας.
Πίνακας 69: Εξοικονόμηση ενέργειας στο σύστημα φωτισμού - Κόστος επέμβασης (6ο Νηπιαγωγείο)
Ετήσια κατανάλωση (kWh)
Υφιστάμενη

Με λαμπτήρες νέας τεχνολογίας LED

Τελική

8.452

3.942

Πρωτογενής

24.511

11.432

Ποσοστό μείωσης

53%

Κόστος επέμβασης (€)

2.415

Συνολική εξοικονόμηση πρωτογενούς ενέργειας στο κτίριο
Η συνολική κατανάλωση πρωτογενούς ενέργειας πριν από τις επεμβάσεις είναι ίση με 46.042
kWh/year, που αντιστοιχεί σε ενεργειακή κατανάλωση 76,73 kWh/m2 .
Η εκτιμώμενη ετήσια εξοικονόμηση πρωτογενούς ενέργειας μετά την υλοποίηση των επεμβάσεων είναι ίση με 15.361 kWh/year ή 25,60 kWh/m2.
Πίνακας 70: Προτεινόμενες επεμβάσεις – Εξοικονόμηση πρωτογενούς ενέργειας (6ο Νηπιαγωγείο)
Ετήσια αναμενόμενη κατανάλωση (kWh)
Γραμμή βάσης
Θέρμανση

21.531

Φωτισμός

24.511

Σύνολο

46.042

Επαναφύτευση

Αντικατάσταση

δώματος

συστήματος φωτισμού

19.249

Ποσοστό μείωσης
10,6%

11.432

53%

30.681

33%

Η μείωση εκπομπών CO2 μετά τις επεμβάσεις ανέρχεται σε :
2.174 x 0,196 + 4.510 x 0,989 = 4.886 kg/year.

Κόστος λειτουργίας κτιρίου με την προσθήκη φωτοβολταϊκού
Για να μειωθεί το κόστος λειτουργίας του κτιρίου όσο αφορά την κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας, προτείνεται να ολοκληρωθεί η σύνδεση του φωτοβολταϊκού συστήματος στην οροφή
του κτιρίου χρησιμοποιώντας το πρόγραμμα του ενεργειακού συμψηφισμού (net metering).
Πίνακας 71: Κόστος ηλεκτρικής ενέργειας κτιρίου (6ο Νηπιαγωγείο)
Αναμενόμενο κόστος

Κόστος ηλεκτρικής ενέργειας

Κόστος ηλεκτρικής ενέργειας

ηλεκτρικής ενέργειας

με επεμβάσεις στο σύστημα φωτισμού

με προσθήκη φωτοβολταϊκού

κτιρίου
(€/year)

(€/year)

(€/year)
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1.606

749

237

Ετήσια εξοικονόμηση χωρίς φωτοβολταϊκό (€)
857
Ετήσια εξοικονόμηση με φωτοβολταϊκό (€)
1.369

Το ποσοστό μείωσης του κόστους λειτουργίας του κτιρίου μετά τις επεμβάσεις και την προσθήκη του φωτοβολταϊκού ανέρχεται στο 85%.

Χρέωση χωρίς ΦΒ

Χρέωση με Net metering

120
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€/ΜΗΝΑ

80
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40
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Σχήμα 34. Αναμενόμενο μηνιαίο κόστος λειτουργίας κτιρίου με και χωρίς την προσθήκη
Φωτοβολταϊκού (6ο Νηπιαγωγείο)
Με την σύνδεση του φωτοβολταϊκού επιτυγχάνεται περαιτέρω μείωση των εκπομπών CO2 καθώς τα 10 kW έχουν ετήσια παραγωγή 15.025 kWh/year.
Η μείωση εκπομπών CO2 από το φωτοβολταϊκό ανέρχεται σε (15.025 x 0,989)/1.000 = 14,86
tn/year.

Δημαρχείο Δήμου Π. Φαλήρου
Το κτίριο βρίσκεται επί της οδού Τερψιχόρης 51 & Αρτέμιδος και στεγάζει το Δημαρχείο του
Δήμου Π. Φαλήρου.
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Εικόνα 35. Κεντρική είσοδος - Δημαρχείο (νοτιοανατολική πλευρά)

Εικόνα 36. Πανοραμική εικόνα κτιρίου (Google Earth)

Πίνακας 72: Στοιχεία - Δημαρχείο Π. Φαλήρου
Έτος κατασκευής

2006

Συνολική Επιφάνεια (m2)

1.698

Αρ. Ορόφων
Μέσο ύψος ορόφου
Χρήση κτιρίου
Αριθμός χρηστών
Ωράριο λειτουργίας

4
3,2
Γραφεία
92
07:00-17:00
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Υφιστάμενη κατάσταση
Κτιριακό κέλυφος
Το κτίριο χτίστηκε το 2006 και σύμφωνα με την τότε ισχύουσα νομοθεσία (Κανονισμός θερμομόνωσης κτιρίων 1979) θεωρείται ότι έχει θερμομόνωση. Οι οροφές του κτιρίου είναι από οπλισμένο σκυρόδεμα και κεκλιμένες μεταλλικές και γυάλινες επιφάνειες. Τα κατακόρυφα δομικά στοιχεία του κτιρίου αποτελούνται από διπλή οπτοπλινθοδομή και οπλισμένο σκυρόδεμα
και θεωρούμε ότι έχουν θερμομονωτική προστασία.
Σε όλες τους γραφειακούς χώρους και χώρους κυκλοφορίας του κοινού υπάρχουν μεγάλα ανοίγματα με διπλά τζάμια. Τα πλαίσια είναι από αλουμίνιο χωρίς θερμοδιακοπή. Οι πόρτες
είναι μεταλλικές με πλαίσιο αλουμινίου.

Σύστημα θέρμανσης και ψύξης
Η θέρμανση και η ψύξη του κτιρίου γίνεται με κεντρικό σύστημα κλιματισμού.

Σύστημα φωτισμού
Ο βασικός τύπος φωτιστικών που διαθέτει το κτίριο είναι φωτιστικά με λαμπτήρες φθορισμού
Τ8.

Στοιχεία καταναλώσεων
Οι καταναλώσεις του ηλεκτρικού ρεύματος των τριών τελευταίων ετών (2015, 2016, 2017) που
μας δόθηκαν ανά μήνα είναι πλήρεις και παρουσιάζονται συνολικά ανά έτος στον παρακάτω
πίνακα.
Πίνακας 73: Καταναλώσεις ηλεκτρικού ρεύματος
(Δημαρχείο)
ΕΤΟΣ

Κατανάλωση

Κόστος

ηλεκτρικού ρεύματος

ηλεκτρικού ρεύματος

(kWh)

(€)

2017

414.729

78.798

2016

366.502

69.635

2015

367.955

69.911

Μέσος
Όρος

383.062

72.781

Παρατηρείται μεγαλύτερη κατανάλωση για το 2017 σε σχέση με το 2016 και το 2015.

Προβλήματα που εντοπίστηκαν κατά την επιθεώρηση
Δεν αναφέρθηκαν προβλήματα κατά την επι τόπου επίσκεψη και τον έλεγχο του κτιρίου, παρά
μόνο κάποια προβλήματα πολύ χαμηλών ή πολύ υψηλών θερμοκρασιών σε ακραίες εξωτερικές
θερμοκρασίες στο χώρου εισόδου του Δημαρχείου.

Προτάσεις εξοικονόμησης ενέργειας
Εκ της μορφολογίας του, το κτίριο δεν επιδέχεται επεμβάσεις στα δομικά του στοιχεία ( ή καλύτερα η οποιαδήποτε επέμβαση στα αρχιτεκτονικά του στοιχεία είναι εξαιρετικά δαπανηρή).
Επίσης η επέμβαση στις ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις του είναι εξίσου κοστοβόρα, τη
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στιγμή μάλιστα που οι χρήστες είναι ικανοποιημένοι από τις εσωτερικές συνθήκες του κτιρίου
και αισθάνονται θερμική άνεση.
Επίσης το υφιστάμενο σύστημα φυσικού και τεχνητού φωτισμού είναι επαρκές και διασφαλίζει
οπτική άνεση στους χώρους του κτιρίου.
Ως συνέπεια των παραπάνω προτείνεται μόνο η τοποθέτηση φωτοβολταϊκού συστήματος στο
μοναδικό δώμα που διατίθεται, με κατάλληλο νότιο προσανατολισμό, από όλα τα επιμέρους
δώματα του κτιρίου (εκτός από το συγκεκριμένο, όλα τα δώματα του κτιρίου είναι κατειλημμένα από βοηθητικές ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις).
Η ισχύς του φωτοβολταϊκού συστήματος θα είναι 5,4 kWp και θα παράγει 8.114 kWh/year. Το
σύστημα θα λειτουργήσει μέσω προγράμματος ενεργειακού συμψηφισμού (net metering).
Η μείωση εκπομπών CO2 από το φωτοβολταϊκό ανέρχεται σε (8.114 x 0,989)/1.000 = 8,02
tn/year.

Δ.Α.Κ. Δημοτικό Αθλητικό Κέντρο Π. Φαλήρου
Το Δημοτικό Αθλητικό Κέντρο (Δ.Α.Κ.) Π. Φαλήρου βρίσκεται επί της ανώνυμης παραλιακής οδού Φλοίσβου.

Εικόνα 37. Κεντρική είσοδος - Δ.Α.Κ. Δημοτικό Αθλητικό Κέντρο Π. Φαλήρου
(νοτιοδυτική πλευρά)
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Εικόνα 38. Πανοραμική εικόνα Αθλητικού κέντρου (Google Earth)
Πίνακας 74: Στοιχεία - Δ.Α.Κ. Π. Φαλήρου
Έτος κατασκευής

1989

Συνολική οικοπεδική έκταση (στρ.)

18,0

Εγκαταστάσεις Αθλητικού Κέντρου

Κολυμβητήριο, γήπεδα ποδοσφαίρου - τένις - μπάσκετ

Κτίριο

Αίθουσα αναμονής & Κυλικείο
(Κολυμβητηρίου)

Επιφάνεια κτιρίου (m2)
Χρήση κτιρίου

170
Αίθουσα αναμονής & Κυλικείο

Υφιστάμενη κατάσταση Δ.Α.Κ.
Το Δημοτικό Αθλητικό Κέντρο Π. Φαλήρου περιλαμβάνει ένα κολυμβητήριο, ένα γήπεδο ποδοσφαίρου, δύο γήπεδα μπάσκετ, τρία γήπεδα τένις, ένα γήπεδο βόλεϊ και μία αίθουσα αναμονής
στον περιβάλλοντα χώρο του κολυμβητηρίου.
Όλες αυτές οι αθλητικές εγκαταστάσεις τροφοδοτούνται από έναν υποσταθμό ηλεκτρικής ενέργειας μέσης τάσης. Η πισίνα είναι θερμαινόμενη και η θέρμανση του νερού γίνεται από
συστοιχία δυο λεβήτων που λειτουργούν με φυσικό αέριο.

Σύστημα φωτισμού
Ο βασικούς τύπος φωτιστικών που διαθέτει το Δ.Α.Κ. είναι HQI. Στον παρακάτω πίνακα παρουσιάζεται η υφιστάμενη κατάσταση του φωτισμού.
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Πίνακας 75: Σύστημα φωτισμού – Δ.Α.Κ. Π. Φαλήρου
Τύπος λαμπτήρα

Ισχύς
(W)

Αριθμός

Συνολική ισχύς
(W)

HQI

400

21

8.400

HQI

1.000

5

5.000

HQI

2.000

37

74.000

Σύνολο

87.400

Στοιχεία καταναλώσεων
Οι καταναλώσεις του ηλεκτρικού ρεύματος των τριών τελευταίων ετών (2015, 2016, 2017) που
μας δόθηκαν ανά μήνα είναι πλήρεις και παρουσιάζονται συνολικά ανά έτος στον παρακάτω
πίνακα. Οι καταναλώσεις που μας δόθηκαν αφορούν και αλλά σημαντικά ηλεκτρικά φορτία
του Κολυμβητηρίου όπως είναι το αντλιοστάσιο των δεξαμενών νερού. Οι συγκεκριμένες καταναλώσεις του αντλιοστασίου είναι αρκετά υψηλές και δεν επιδέχονται παρεμβάσεις εξοικονόμησης ενέργειας.
Πίνακας 76: Καταναλώσεις ηλεκτρικού ρεύματος Δ.Α.Κ. Π. Φαλήρου
ΕΤΟΣ

Κατανάλωση

Κόστος

ηλεκτρικού ρεύματος

ηλεκτρικού ρεύματος

(kWh)

(€)

2017

614.583

116.770

2016

624.646

118.682

2015

618.629

117.539

Μέσος Όρος

619.286

117.663

Προτάσεις εξοικονόμησης ενέργειας
Προτείνεται η αντικατάσταση των λαμπτήρων HQI που χρησιμοποιούνται για τον φωτισμό των
αθλητικών χώρων με λαμπτήρες LED.
Επίσης στην οροφή του κτιρίου αναμονής και στα δύο σκίαστρα των κερκίδων του κολυμβητηρίου προτείνεται να τοποθετηθούν τρία φωτοβολταϊκά συστήματα τα οποία θα λειτουργούν
μέσω ενεργειακού συμψηφισμού (net metering).
Πίνακας 77: Προτεινόμενες επεμβάσεις Δ.Α.Κ. Π. Φαλήρου
Επεμβάσεις
Σύστημα φωτισμού

Περιγραφή
Αντικατάσταση λαμπτήρων HQI με νέας τεχνολογίας LED
Συνολικής Ισχύος: 35,57 kW

ΑΠΕ

Εγκατάσταση φωτοβολταϊκού συστήματος στην οροφή του κτιρίου αναμονής και στα δύο σκίαστρα των κερκίδων του κολυμβητηρίου μέσω ενεργειακού συμψηφισμού (net metering)
Συνολικής Ισχύος: 54,27 kW

Εξοικονόμηση ενέργειας στο σύστημα φωτισμού των αθλητικών χώρων
Ο Πίνακας 78 παρουσιάζει την ετήσια υφιστάμενη κατανάλωση του συστήματος φωτισμού, την
ετήσια κατανάλωση με την τοποθέτηση νέων λαμπτήρων LED, καθώς και το ποσοστό εξοικονόμησης. Οι καταναλώσεις ενέργειας προσομοιώθηκαν λαμβάνοντας υπόψη το προφίλ
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κατανάλωσης της ηλεκτρικής ενέργειας για το φωτισμό βάσει του Πίνακα 5.2 της ΤΟΤΕΕ 207011/2017 που είναι για τα Γυμναστήρια και τα Κολυμβητήρια 2.184 ώρες ανά έτος.
Η αντικατάσταση του υπάρχοντος συστήματος φωτισμού με νέους λαμπτήρες LED εξασφαλίζει
59% εξοικονόμηση ενέργειας.
Πίνακας 78: Εξοικονόμηση ενέργειας στο σύστημα φωτισμού - Κόστος επέμβασης Δ.Α.Κ. Π.
Φαλήρου
Ετήσια κατανάλωση (kWh)
Υφιστάμενη

Με λαμπτήρες νέας τεχνολογίας LED

Τελική

190.882

77.685

Πρωτογενής

553.558

225.286

Ποσοστό μείωσης

59%

Κόστος επέμβασης (€)

39.405

Κόστος λειτουργίας φωτισμού με την προσθήκη φωτοβολταϊκού
Για να μειωθεί το κόστος λειτουργίας του φωτισμού, προτείνεται να εγκατασταθεί ένα φωτοβολταϊκό σύστημα συνολικής ισχύος 54,27 kW στην οροφή του κτιρίου αναμονής και στα δύο
σκίαστρα των κερκίδων του κολυμβητηρίου χρησιμοποιώντας το πρόγραμμα του ενεργειακού
συμψηφισμού (net metering). Το φωτοβολταϊκό σύστημα θα παράγει ετησίως 81.586 kWh.
Πίνακας 79: Κόστος λειτουργίας φωτισμού (Δ.Α.Κ. Δημοτικό Αθλητικό Κέντρο Π. Φαλήρου)
Αναμενόμενο κόστος
λειτουργίας φωτισμού
Δ.Α.Κ.

Κόστος λειτουργίας φωτισμού
Δ.Α.Κ. με επεμβάσεις στο

Κόστος λειτουργίας φωτισμού Δ.Α.Κ. με
προσθήκη φωτοβολταϊκού

σύστημα φωτισμού

(€/year)

(€/year)

(€/year)

38.176

15.537

7.038

Ετήσια εξοικονόμηση χωρίς φωτοβολταϊκό (€)
22.639
Ετήσια εξοικονόμηση με φωτοβολταϊκό (€)
31.138

Το ποσοστό μείωσης του κόστους λειτουργίας του φωτισμού μετά τις επεμβάσεις και την προσθήκη του φωτοβολταϊκού ανέρχεται στο 81%.
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Χρέωση χωρίς ΦΒ

Χρέωση με Net metering

1600
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1200
1000
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Σχήμα 39. Αναμενόμενο μηνιαίο κόστος λειτουργίας φωτισμού με και χωρίς την προσθήκη
Φωτοβολταϊκού (Δ.Α.Κ. Δημοτικό Αθλητικό Κέντρο Π. Φαλήρου)
Η μείωση εκπομπών CO2 με τις επεμβάσεις στο φωτισμό και την προσθήκη του φωτοβολταϊκού
ανέρχεται σε [(113.197 + 81.586) x 0,989]/1.000 = 192,64 tn/year.

o

ΣΥΝΟΨΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

Στον παρακάτω πίνακα αναγράφονται τα αποτελέσματα εξοικονόμησης ενέργειας και η μείωση εκπομπών ρύπων ανά έτος. Επίσης περιλαμβάνει την ετήσια παραγωγή ενέργειας των φωτοβολταϊκών συστημάτων και την ετήσια εξοικονόμηση του κόστους λειτουργίας των κτιρίων.

Κτίριο

Ετήσια εξοικονόμηση
πρωτογενούς ενέργειας 1

Ετήσια παραγωγή
ενέργειας
φωτοβολταϊκού
συστήματος

Ετήσια

Ετήσια

εξοικονόμηση κόστους
λειτουργίας3

εξοικονόμηση
εκπομπών αέριων
ρύπων2

[kWh]

[kWh/m2]

[kWh]

[€]

[tonCO2]

1ο Λύκειο,
1ο Νηπιαγωγείο

59.381

27,5

35.309

7.096

46,68

7ο Δημοτικό

44.910

27,8

30.050

5.825

39,69

10ο Δημοτικό

34.411

24,1

22.538

4.135

27,97

13ο Δημοτικό

57.557

34,5

27.045

6.204

38,77

1ο Δημοτικό,
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4ο Λύκειο

43.744

30,1

27.976

4.827

37,16

2 & 7 Νηπιαγωγείο

6.433

44,3

3.456

624

4,41

6ο Νηπιαγωγείο

15.361

25,60

15.025

1.369

19,75

11ο Νηπιαγωγείο

9.638

46,5

3.907

895

5,66

328.272

-

81.586

31.138

192,64

-

-

8.114

706

8,02

ο

ο

Αίθουσα αναμονής
& Κυλικείο
(Κολυμβητηρίου)
Δημαρχείο

Πίνακας 80: Αποτελέσματα εξοικονόμησης ενέργειας ανά κτίριο
1

Οι τιμές περιλαμβάνουν την εξοικονόμηση πρωτογενούς ενέργειας χωρίς την προσθήκη των φωτοβολταϊκών συστημάτων.
2 Στις

τιμές συμπεριλαμβάνεται και η εξοικονόμηση εκπομπών αέριων ρύπων από την παραγωγή ενέργειας των φωτοβολταϊκών συστημάτων.
3 Στην

ετήσια εξοικονόμηση συμπεριλαμβάνεται και η χρήση των φωτοβολταϊκών συστημάτων χρησιμοποιώντας το
πρόγραμμα του ενεργειακού συμψηφισμού (net metering).

o

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ
1. Παρατηρείται ότι σε κάποια σχολικά κτίρια δεν προκύπτει μεγάλη εξοικονόμηση ενέργειας με την αλλαγή του συστήματος θέρμανσης, παρόλα αυτά με την προσθήκη των
λαμπτήρων LED και του φωτοβολταϊκού συστήματος αυξάνεται σημαντικά η συνολική
εξοικονόμηση ενέργειας.
2. Το προτεινόμενο σύστημα θέρμανσης εξασφαλίζει ευελιξία χρήσης καθώς επιτυγχάνεται η αυτονομία χρήσης των αιθουσών διδασκαλίας και των γραφείων (αίθουσες που
δεν χρησιμοποιούνται, δεν κλιματίζονται). Έτσι προκύπτει επιπλέον εξοικονόμηση ενέργειας, η οποία δεν έχει υπολογιστεί στην παρούσα μελέτη.
3. Με το προτεινόμενο σύστημα αντλιών θερμότητας αέρα αέρα εξασφαλίζονται οι συνθήκες θερμικής άνεσης και κατά τους θερινούς μήνες για τους οποίους έχουν αναφερθεί προβλήματα υπερθέρμανσης σε όλα τα σχολικά κτίρια. Για την συγκεκριμένη λειτουργία δεν έχουν υπολογιστεί οι καταναλώσεις ενέργειας.
4. Με την τοποθέτηση των συστημάτων ανάκτησης θερμότητας επιτυγχάνονται συνθήκες
θερμικής άνεσης καθώς και σημαντική εξοικονόμηση ενέργειας καθώς η ανανέωση του
αέρα στο εσωτερικό των αιθουσών πραγματοποιείται χωρίς το άνοιγμα των παράθυρων, το οποίο θα προκαλούσε σημαντικές απώλειες θερμότητας.
5. Για να παραμείνει η εξοικονόμηση ενέργειας στα επίπεδα που έχει αρχικά υπολογιστεί,
είναι απαραίτητη η σωστή και τακτική συντήρηση των συστημάτων, όπως ορίζει ο κατασκευαστής.
6. Σε όλα τα δώματα των σχολικών κτιρίων υπάρχει διαθέσιμος χώρος για εγκατάσταση
μεγαλύτερου φωτοβολταϊκού συστήματος από ότι έχει προταθεί στην παρούσα μελέτη
σύμφωνα με τις ανάγκες του κάθε κτιρίου. Εφόσον η Διοίκηση αποφασίσει την εγκατάσταση μεγαλύτερου φωτοβολταϊκού συστήματος από ότι απαιτείται, η περίσσεια ισχύς θα συμψηφιστεί με άλλους μετρητές του Δήμου μέσω εικονικού συμψηφισμού
(virtual net metering).
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7. Όλες οι προτεινόμενες επεμβάσεις είναι δόκιμες και άμεσα διαθέσιμες στην αγορά.
Επίσης, με τις βελτιώσεις αυτές τα κτίρια αποκτούν μεγαλύτερη αξία και παρατείνεται
ο χρόνος χρήσης τους.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β – ‘Οριστικές προτάσεις για την μείωση των ενεργειακών δαπανών οδοφωτισμού του Δήμου Π. Φαλήρου
o

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ

Προτείνεται η αντικατάσταση των συμβατικών λαμπτήρων και φωτιστικών με νέα φωτιστικά
τύπου LED. Στον παρακάτω πίνακα 1 αναγράφεται η νέα εγκατεστημένη ισχύς ανά τύπο συμβατικού λαμπτήρα (φωτιστικού) και η συνολική νέα εγκατεστημένη ισχύς.
Πίνακας 81: Συγκεντρωτικός πίνακας νέας εγκατεστημένης ισχύος φωτιστικών σωμάτων
Συνολική
Ισχύς

Υφιστάμενη τεχνολογία Φ/Σ & Λαμπτήρων

Τεχνολογία
σύγχρονου
λαμπτήρα/ Φ/Σ

Νέα Ισχύς
Λαμπτήρα
(watt)

Τεμάχια

ΝΑΤΡΙΟΥ 400W

LED

128

3

ΝΑΤΡΙΟΥ 250W

LED

87

121

10.527

ΝΑΤΡΙΟΥ 210W

LED

87

66

5.742

ΝΑΤΡΙΟΥ 150W

LED

60

2.107

ΝΑΤΡΙΟΥ 125W

LED

40

2

ΝΑΤΡΙΟΥ 100W

LED

40

132

ΝΑΤΡΙΟΥ 70W

LED

40

1

40

ΝΑΤΡΙΟΥ 60W

LED

40

4

160

HQI 400W

LED

128

7

896

HQI 250W

LED

87

5

435

HQI 150W

LED

60

299

HQI 125W

LED

40

4

HQI 100W

LED

40

136

5.440

HQI 70W

LED

40

20

800

HQI 60W

LED

40

1

40

ΥΔΡΑΡΓΥΡΟΥ 150W

LED

60

2

120

ΥΔΡΑΡΓΥΡΟΥ 125W

LED

40

486

ΥΔΡΑΡΓΥΡΟΥ 120W

LED

40

1

40

ΥΔΡΑΡΓΥΡΟΥ 80W

LED

40

6

240

ΜΑΓΝΗΤΙΚΗΣ ΕΠΑΓΩΓΗΣ 120W

LED

40

65

2.600

ΜΑΓΝΗΤΙΚΗΣ ΕΠΑΓΩΓΗΣ 60W

LED

40

20

800

Σύνολο νέας εγκατεστημένης Ισχύος

(watt)
384

126.420
80
5.280

17.940
160

19.440

197.584
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o

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ

Στον πίνακα 2 παρατίθεται το κόστος αντικατάστασης των υπαρχόντων φωτιστικών σωμάτων
με νέας τεχνολογίας LED ανά τύπο φωτιστικού που αντικαθίσταται. Στις αναγραφόμενες τιμές
συμπεριλαμβάνεται το κόστος του υλικού, της αποξήλωσης των παλαιών φωτιστικών και της
τοποθέτησης των νέων. Δεν περιλαμβάνεται ο ΦΠΑ.
Πίνακας 82: Συγκεντρωτικός πίνακας κόστους αντικατάστασης φωτιστικών σωμάτων
Υφιστάμενη τεχνολογία
Φ/Σ & Λαμπτήρων

Τεχνολογία σύγχρονου λαμπτήρα

ΝΑΤΡΙΟΥ 400W

Κόστος (€)

LED 128W

3

195

585,00

ΝΑΤΡΙΟΥ 250W

LED 87W

121

180

21.780,00

ΝΑΤΡΙΟΥ 210W

LED 87W

66

180

11.880,00

ΝΑΤΡΙΟΥ 150W

LED 60W

2.107

175

368.725,00

ΝΑΤΡΙΟΥ 125W

LED 40W

2

160

320,00

ΝΑΤΡΙΟΥ 100W

LED 40W

132

160

21.120,00

ΝΑΤΡΙΟΥ 70W

LED 40W

1

160

160,00

ΝΑΤΡΙΟΥ 60W

LED 40W

4

160

640,00

HQI 400W

LED 128W

7

195

1.365,00

HQI 250W

LED 87W

5

180

900,00

HQI 150W

LED 60W

299

175

52.325,00

HQI 125W

LED 40W

4

160

640,00

HQI 100W

LED 40W

136

160

21.760,00

HQI 70W

LED 40W

20

160

3.200,00

HQI 60W

LED 40W

1

160

160,00

ΥΔΡΑΡΓΥΡΟΥ 150W

LED 60W

2

175

350,00

ΥΔΡΑΡΓΥΡΟΥ 125W

LED 40W

486

160

77.760,00

ΥΔΡΑΡΓΥΡΟΥ 120W

LED 40W

1

160

160,00

ΥΔΡΑΡΓΥΡΟΥ 80W

LED 40W

6

160

960,00

ΜΑΓΝΗΤΙΚΗΣ ΕΠΑΓΩΓΗΣ
120W

LED 40W

65

160

ΜΑΓΝΗΤΙΚΗΣ ΕΠΑΓΩΓΗΣ
60W

LED 40W

20

160

/ Φ/Σ

Σύνολο

o

Συνολικό
Κόστος (€)

Τεμάχια

10.400,00
3.200,00
598.390,00

ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΟΥ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΥ ΟΦΕΛΟΥΣ
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Στον πίνακα 3 φαίνεται η εξοικονόμηση ηλεκτρικής ενέργειας ανά τύπο λαμπτήρα όπως προκύπτει από την αντικατάσταση των συμβατικών λαμπτήρων και φωτιστικών με νέα φωτιστικά
τύπου LED.
Πίνακας 83: Συγκεντρωτικός πίνακας εκτίμησης εξοικονόμησης ενέργειας με τη χρήση νέων
φωτιστικών σωμάτων
Υφιστάμενη τεχνολογία Φ/Σ
& Λαμπτήρων

Τεχνολογία σύγχρονου λαμπτήρα
/ Φ/Σ

Δυνατότητα
Dimming * (ΝΑΙ/ΟΧΙ)

Εξοικονόμηση
%

ΝΑΤΡΙΟΥ 400W

LED 128W

ΝΑΙ

68,00

ΝΑΤΡΙΟΥ 250W

LED 87W

ΝΑΙ

65,20

ΝΑΤΡΙΟΥ 210W

LED 87W

ΝΑΙ

58,57

ΝΑΤΡΙΟΥ 150W

LED 60W

ΝΑΙ

60,00

ΝΑΤΡΙΟΥ 125W

LED 40W

ΝΑΙ

68,00

ΝΑΤΡΙΟΥ 100W

LED 40W

ΝΑΙ

60,00

ΝΑΤΡΙΟΥ 70W

LED 40W

ΝΑΙ

42,86

ΝΑΤΡΙΟΥ 60W

LED 40W

ΝΑΙ

33,33

HQI 400W

LED 128W

ΝΑΙ

68,00

HQI 250W

LED 87W

ΝΑΙ

65,20

HQI 150W

LED 60W

ΝΑΙ

60,00

HQI 125W

LED 40W

ΝΑΙ

68,00

HQI 100W

LED 40W

ΝΑΙ

60,00

HQI 70W

LED 40W

ΝΑΙ

42,86

HQI 60W

LED 40W

ΝΑΙ

33,33

ΥΔΡΑΡΓΥΡΟΥ 150W

LED 60W

ΝΑΙ

60,00

ΥΔΡΑΡΓΥΡΟΥ 125W

LED 40W

ΝΑΙ

68,00

ΥΔΡΑΡΓΥΡΟΥ 120W

LED 40W

ΝΑΙ

66,67

ΥΔΡΑΡΓΥΡΟΥ 80W

LED 40W

ΝΑΙ

50,00

ΜΑΓΝΗΤΙΚΗΣ ΕΠΑΓΩΓΗΣ
120W

LED 40W

ΝΑΙ

33,33

ΜΑΓΝΗΤΙΚΗΣ ΕΠΑΓΩΓΗΣ 60W

LED 40W

ΝΑΙ

66,67

Η ήδη υπάρχουσα συνολική εγκατεστημένη ισχύς για το δημοτικό οδοφωτισμό είναι 510.230
W ή 510,23 kW (βλ. Παραδοτέο 1.2).
Με την προτεινόμενη λύση η συνολική εγκατεστημένη ισχύς ανέρχεται σε 197.584W ή 197,58
kW (πίνακας 2.1).
Η συνολική εξοικονόμηση ενέργειας με το ίδιο χρονοπρόγραμμα λειτουργίας που αναμένεται
να επιτευχθεί είναι της τάξης του 61,28%, (δηλαδή: (1 - 197,58 /510,23) Χ 100 = 61,28%.
Σύμφωνα με τους υπολογισμούς (Παραδοτέο 1.2), η τρέχουσα εκτιμώμενη ετήσια κατανάλωση
του δημοτικού φωτισμού από 2.216.184 kWh ή 2.216 MWh θα μειωθεί κατά 61,28% δηλαδή
θα ανέρχεται σε 858.206 kWh ή 0,858 MWh.
Με δεδομένη την εξοικονόμηση της ηλεκτρικής ενέργειας, γνωρίζοντας την κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας με τους συμβατικούς λαμπτήρες και γνωρίζοντας επίσης το κόστος
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αντικατάστασής τους, υπολογίζεται και ο χρόνος απόσβεσης της αντικατάστασης των λαμπτήρων, ο οποίος είναι 3 έτη (δεν συμπεριλαμβάνεται ο ΦΠΑ στο κόστος αντικατάστασης).

o

ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΟΦΕΛΟΥΣ

Στον Πίνακα 84 παρουσιάζονται τα συγκεντρωτικά αποτελέσματα των προτεινόμενων επεμβάσεων.
Πίνακας 84: Συγκεντρωτικός πίνακας επεμβάσεων εξοικονόμησης ενέργειας

Υφιστάμενη τεχνολογία Φ/Σ & Λαμπτήρων
Αριθμός Φωτιστικών Σωμάτων

3.488

Εγκατεστημένη Ισχύς Φωτιστικών Σωμάτων (kW)

510,23

Κατανάλωση Ηλεκτρικής Ενέργειας ( kWh/έτος)

2.216.184

Ετήσια Δαπάνη Ηλεκτρικής Ενέργειας (€/έτος)*

332.427

Τεχνολογία σύγχρονου λαμπτήρα με Φ/Σ LED
Αριθμός Φωτιστικών Σωμάτων

3.488

Εγκατεστημένη Ισχύς Φωτιστικών Σωμάτων (kW)

197,58

Κατανάλωση Ηλεκτρικής Ενέργειας ( kWh/έτος)

858.206

Ετήσια Δαπάνη Ηλεκτρικής Ενέργειας (€/έτος)*

128.730

Περιβαλλοντικό Όφελος (Τόνοι CO2/kWh)
Ρύποι

Συμβατικό Σύστημα

Νέο Σύστημα

CO2

2.191,806

848,766

Όφελος
1.343,040

Ποσοστό Μείωσης Εκλυομένων Ρύπων:

61,28%

Συνολικό Κόστος Επένδυσης (€)

598.390,00

Συνολικό Κόστος Επένδυσης (€) με ΦΠΑ

742.003,06

*Στον παραπάνω πίνακα υπολογίζεται η τιμή χρέωσης της kWh με 0,15 €
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o

ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΜΕ ΧΡΗΣΗ STEP DIMMING

Καθώς η πυκνότητα της κυκλοφορίας μειώνεται συνήθως μετά τις 11 το βράδυ μπορούμε να
μειώσουμε την κατανάλωση ενέργειας χωρίς σοβαρό αντίκτυπο στη φωτεινότητα αλλά και
στην οδική ασφάλεια με την χρήση dimming.
Τα τροφοδοτικά των φωτιστικών LED υποστηρίζουν προγραμματισμό με αυτόνομη μείωση της
κατανάλωσης (χωρίς εξωτερική γραμμή ελέγχου). Οι παράμετροι μείωσης ( % πχ) προγραμματίζονται στο επιθυμητό επίπεδο σε έως και 5 στάδια.
Με αυτό τον τρόπο πετυχαίνουμε χαμηλότερη μέση κατανάλωση αλλά και χαμηλότερο κόστος
λειτουργίας. Παραθέτουμε ενδεικτικό τυπικό παράδειγμα λειτουργίας.
Πίνακας 85: Παράδειγμα χρήσης dimming
ΩΡΕΣ

ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ

WATT

%

DIMMING

WATT

%

1

100

42

100

42

2

100

42

100

42

3

100

42

100

42

4

100

42

100

42

5

100

42

70

29,4

6

100

42

70

29,4

7

100

42

70

29,4

8

100

42

60

25,2

9

100

42

60

25,2

10

100

42

70

29,4

11

100

42

90

37,8

12

100

42

90

37,8

Μέσος όρος

42

34,30

ΣΥΝΟΛΟ kWh/Έτος

182,42

148,98

ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ

18,33%

Υπολογισμός της εξοικονόμησης ενέργειας
•
•

Χωρίς dimming → 11,9 ώρες/ημέρα Χ 42watt x 365 = 182,42 kWh/έτος
Με χρήση dimming → 11,9 ώρες/ημέρα Χ 34,30watt x 365 μέρες = 148,98 kWh/έτος

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

1. Επιπλέον εξοικονόμηση θα προκύψει από την νέα συμφωνημένη εγκατεστημένη ισχύ
(μετά την καταγραφή της νέας κατανάλωσης ανά μετρητή για ένα οκτάμηνο
τουλάχιστον) και η οποία προβλέπεται να έχει μία θετική επίπτωση της τάξης του 1 έως
2 % στην νέα κατανάλωση.
2. Δεν έχει υπολογιστεί η απώλεια ισχύος (μετατροπή ηλεκτρικής ενέργειας σε θερμική)
κατά την μεταφορά της ηλεκτρικής ενέργειας από τους αγωγούς του δικτύου.
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Σαφέστατα πάντως, η απώλεια θα μειωθεί αφού ελαττώνεται η εγκατεστημένη ισχύς
στα υφιστάμενα δίκτυα διανομής (μείωση του ονομαστικού ρεύματος).
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