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1. Κτήριο επί των οδών:                                ΕΡΑΤΥΡΑΣ & ΣΑΜΟΥ 46  
  

 Οι προτεινόμενες παρεμβάσεις των ηλεκτρομηχανολογικών συστημάτων 
που συντελούν στην Ενεργειακή Αναβάθμιση του κτηρίου στο επιθυμητό 
επίπεδο, είναι οι εξής: 

1. Σύστημα Θέρμανσης 

α. Μόνωση υφισταμένου δικτύου διανομής (μόνωση ίση με την ακτίνα των 
σωλήνων). 

β. Τοποθέτηση θερμοστατικών διακοπτών στις τερματικές μονάδες θέρμανσης 
(σώματα καλοριφέρ). Οι θερμοστατικές βαλβίδες ή διακόπτες είναι 
αυτορρυθμιζόμενες βάνες που μπαίνουν στα καλοριφέρ (σε οριζόντια ή κάθετη 
διάταξη, ευθείες η γωνιακές) και ρυθμίζουν την θερμοκρασία του χώρου γύρω 
από το καλοριφέρ.  

γ. Αντικατάσταση τερματικών μονάδων συστήματος θέρμανσης. 

δ. Σύστημα αντιστάθμισης στο λέβητα κεντρικής θέρμανσης. Με το σύστημα 
της αντιστάθμισης επιτυγχάνεται η αυξομείωση της ισχύος των θερμαντικών 
σωμάτων ανάλογα με τις επικρατούσες συνθήκες του περιβάλλοντος.  

ε. Κυκλοφορητής με αυτόματη υδραυλική προσαρμογή, ανάλογα με το θερμικό 
φορτίο. Η λειτουργία του συνίσταται στη διαφοροποίηση της παροχής για 
δεδομένη περιοχή πίεσης λειτουργίας. 

2. Σύστημα φωτισμού 

α. Αντικατάσταση φωτιστικών και λαμπτήρων με τύπου φωτοδιόδων (LED), με 
επιτυγχανόμενη πυκνότητα ισχύος ανά 100lx = 2.50W/[m2*100lx] ή 
μικρότερη. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

2. Κτήριο επί των οδών:                              Επταχάλκου & Ακταίου  
  

 Οι προτεινόμενες παρεμβάσεις των ηλεκτρομηχανολογικών συστημάτων 
που συντελούν στην Ενεργειακή Αναβάθμιση του κτηρίου στο επιθυμητό 
επίπεδο, είναι οι εξής: 

1. Σύστημα Θέρμανσης 

α. Μόνωση υφισταμένου δικτύου διανομής (μόνωση ίση με την ακτίνα των 
σωλήνων). 

β. Τοποθέτηση θερμοστατικών διακοπτών στις τερματικές μονάδες θέρμανσης 
(σώματα καλοριφέρ). Οι θερμοστατικές βαλβίδες ή διακόπτες είναι 
αυτορρυθμιζόμενες βάνες που μπαίνουν στα καλοριφέρ (σε οριζόντια ή κάθετη 
διάταξη, ευθείες η γωνιακές) και ρυθμίζουν την θερμοκρασία του χώρου γύρω 
από το καλοριφέρ.  

γ. Αντικατάσταση τερματικών μονάδων συστήματος θέρμανσης. 

δ. Σύστημα αντιστάθμισης στο λέβητα κεντρικής θέρμανσης. Με το σύστημα 
της αντιστάθμισης επιτυγχάνεται η αυξομείωση της ισχύος των θερμαντικών 
σωμάτων ανάλογα με τις επικρατούσες συνθήκες του περιβάλλοντος.  

ε. Κυκλοφορητής με αυτόματη υδραυλική προσαρμογή, ανάλογα με το θερμικό 
φορτίο. Η λειτουργία του συνίσταται στη διαφοροποίηση της παροχής για 
δεδομένη περιοχή πίεσης λειτουργίας. 

2. Σύστημα φωτισμού 

α. Αντικατάσταση φωτιστικών και λαμπτήρων με τύπου φωτοδιόδων (LED), με 
επιτυγχανόμενη πυκνότητα ισχύος ανά 100lx = 2.50W/[m2*100lx] ή 
μικρότερη. 

3. Φωτοβολταϊκά 

Εγκατάσταση Φωτοβολταϊκού Συστήματος ισχύος 15 kW με ενεργειακό 
συμψηφισμό (net metering) 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

3. Κτήριο επί των οδών:                       ΚΥΨΕΛΗΣ 46 & ΡΗΝΕΙΑΣ 2  
  

 Οι προτεινόμενες παρεμβάσεις των ηλεκτρομηχανολογικών συστημάτων 
που συντελούν στην Ενεργειακή Αναβάθμιση του κτηρίου στο επιθυμητό 
επίπεδο, είναι οι εξής: 

1. Σύστημα Θέρμανσης 

α. Μόνωση υφισταμένου δικτύου διανομής (μόνωση ίση με την ακτίνα των 
σωλήνων). 

β. Τοποθέτηση θερμοστατικών διακοπτών στις τερματικές μονάδες θέρμανσης 
(σώματα καλοριφέρ). Οι θερμοστατικές βαλβίδες ή διακόπτες είναι 
αυτορρυθμιζόμενες βάνες που μπαίνουν στα καλοριφέρ (σε οριζόντια ή κάθετη 
διάταξη, ευθείες η γωνιακές) και ρυθμίζουν την θερμοκρασία του χώρου γύρω 
από το καλοριφέρ.  

γ. Σύστημα αντιστάθμισης στο λέβητα κεντρικής θέρμανσης. Με το σύστημα 
της αντιστάθμισης επιτυγχάνεται η αυξομείωση της ισχύος των θερμαντικών 
σωμάτων ανάλογα με τις επικρατούσες συνθήκες του περιβάλλοντος.  

δ. Κυκλοφορητής με αυτόματη υδραυλική προσαρμογή, ανάλογα με το 
θερμικό φορτίο. Η λειτουργία του συνίσταται στη διαφοροποίηση της παροχής 
για δεδομένη περιοχή πίεσης λειτουργίας. 

2. Σύστημα φωτισμού 

α. Αντικατάσταση φωτιστικών και λαμπτήρων με τύπου φωτοδιόδων (LED), με 
επιτυγχανόμενη πυκνότητα ισχύος ανά 100lx = 2.50W/[m2*100lx] ή 
μικρότερη. 

3. Φωτοβολταϊκά 

Εγκατάσταση Φωτοβολταϊκού Συστήματος ισχύος 15 kW με ενεργειακό 
συμψηφισμό (net metering) 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

4. Κτήριο επί των οδών:     Λιοσίων 42 & ΜΙΧ. ΒΟΔΑ 9 (Κτήριο 1) 
  

 Οι προτεινόμενες παρεμβάσεις των ηλεκτρομηχανολογικών συστημάτων 
που συντελούν στην Ενεργειακή Αναβάθμιση του κτηρίου στο επιθυμητό 
επίπεδο, είναι οι εξής: 

1. Σύστημα Θέρμανσης 

α. Μόνωση υφισταμένου δικτύου διανομής (μόνωση ίση με την ακτίνα των 
σωλήνων). 

β. Τοποθέτηση θερμοστατικών διακοπτών στις τερματικές μονάδες θέρμανσης 
(σώματα καλοριφέρ). Οι θερμοστατικές βαλβίδες ή διακόπτες είναι 
αυτορρυθμιζόμενες βάνες που μπαίνουν στα καλοριφέρ (σε οριζόντια ή κάθετη 
διάταξη, ευθείες η γωνιακές) και ρυθμίζουν την θερμοκρασία του χώρου γύρω 
από το καλοριφέρ.  

γ. Σύστημα αντιστάθμισης στο λέβητα κεντρικής θέρμανσης. Με το σύστημα 
της αντιστάθμισης επιτυγχάνεται η αυξομείωση της ισχύος των θερμαντικών 
σωμάτων ανάλογα με τις επικρατούσες συνθήκες του περιβάλλοντος.  

δ. Κυκλοφορητής με αυτόματη υδραυλική προσαρμογή, ανάλογα με το 
θερμικό φορτίο. Η λειτουργία του συνίσταται στη διαφοροποίηση της παροχής 
για δεδομένη περιοχή πίεσης λειτουργίας. 

2. Σύστημα φωτισμού 

α. Αντικατάσταση φωτιστικών και λαμπτήρων με τύπου φωτοδιόδων (LED), με 
επιτυγχανόμενη πυκνότητα ισχύος ανά 100lx = 2.26W/[m2*100lx] ή 
μικρότερη. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

5. Κτήριο επί των οδών:     Λιοσίων 42 & ΜΙΧ. ΒΟΔΑ 9 (Κτήριο 3) 
  

 Οι προτεινόμενες παρεμβάσεις των ηλεκτρομηχανολογικών συστημάτων 
που συντελούν στην Ενεργειακή Αναβάθμιση του κτηρίου στο επιθυμητό 
επίπεδο, είναι οι εξής: 

1. Σύστημα Θέρμανσης 

α. Μόνωση υφισταμένου δικτύου διανομής (μόνωση ίση με την ακτίνα των 
σωλήνων). 

β. Τοποθέτηση θερμοστατικών διακοπτών στις τερματικές μονάδες θέρμανσης 
(σώματα καλοριφέρ). Οι θερμοστατικές βαλβίδες ή διακόπτες είναι 
αυτορρυθμιζόμενες βάνες που μπαίνουν στα καλοριφέρ (σε οριζόντια ή κάθετη 
διάταξη, ευθείες η γωνιακές) και ρυθμίζουν την θερμοκρασία του χώρου γύρω 
από το καλοριφέρ.  

γ. Σύστημα αντιστάθμισης στο λέβητα κεντρικής θέρμανσης. Με το σύστημα 
της αντιστάθμισης επιτυγχάνεται η αυξομείωση της ισχύος των θερμαντικών 
σωμάτων ανάλογα με τις επικρατούσες συνθήκες του περιβάλλοντος.  

δ. Κυκλοφορητής με αυτόματη υδραυλική προσαρμογή, ανάλογα με το 
θερμικό φορτίο. Η λειτουργία του συνίσταται στη διαφοροποίηση της παροχής 
για δεδομένη περιοχή πίεσης λειτουργίας. 

2. Σύστημα φωτισμού 

α. Αντικατάσταση φωτιστικών και λαμπτήρων με τύπου φωτοδιόδων (LED), με 
επιτυγχανόμενη πυκνότητα ισχύος ανά 100lx = 2.5W/[m2*100lx] ή μικρότερη. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

6. Κτήριο επί των οδών:     Ορφέως & Αχνιάδων
  

 Οι προτεινόμενες παρεμβάσεις των ηλεκτρομηχανολογικών συστημάτων 
που συντελούν στην Ενεργειακή Αναβάθμιση του κτηρίου στο επιθυμητό 
επίπεδο, είναι οι εξής: 

1. Σύστημα Θέρμανσης 

α. Μόνωση υφισταμένου δικτύου διανομής (μόνωση ίση με την ακτίνα των 
σωλήνων). 

β. Τοποθέτηση θερμοστατικών διακοπτών στις τερματικές μονάδες θέρμανσης 
(σώματα καλοριφέρ). Οι θερμοστατικές βαλβίδες ή διακόπτες είναι 
αυτορρυθμιζόμενες βάνες που μπαίνουν στα καλοριφέρ (σε οριζόντια ή κάθετη 
διάταξη, ευθείες η γωνιακές) και ρυθμίζουν την θερμοκρασία του χώρου γύρω 
από το καλοριφέρ.  

γ. Σύστημα αντιστάθμισης στο λέβητα κεντρικής θέρμανσης. Με το σύστημα 
της αντιστάθμισης επιτυγχάνεται η αυξομείωση της ισχύος των θερμαντικών 
σωμάτων ανάλογα με τις επικρατούσες συνθήκες του περιβάλλοντος.  

δ. Κυκλοφορητής με αυτόματη υδραυλική προσαρμογή, ανάλογα με το 
θερμικό φορτίο. Η λειτουργία του συνίσταται στη διαφοροποίηση της παροχής 
για δεδομένη περιοχή πίεσης λειτουργίας. 

2. Σύστημα φωτισμού 

α. Αντικατάσταση φωτιστικών και λαμπτήρων με τύπου φωτοδιόδων (LED), με 
επιτυγχανόμενη πυκνότητα ισχύος ανά 100lx = 2.5W/[m2*100lx] ή μικρότερη. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

7. Κτήριο επί της οδού:       Λιοσίων αρ. 22 

 Οι προτεινόμενες παρεμβάσεις των ηλεκτρομηχανολογικών συστημάτων 
που συντελούν στην Ενεργειακή Αναβάθμιση του κτηρίου στο επιθυμητό 
επίπεδο, είναι οι εξής: 

1. ΖΩΝΗ 1 (Επιφάνεια = 2212m²) 

1.1 Σύστημα Θέρμανσης 

α. Μόνωση υφισταμένου δικτύου διανομής (μόνωση ίση με την ακτίνα των 
σωλήνων). 

β. Σύστημα αντιστάθμισης στους λέβητες κεντρικής θέρμανσης. Με το 
σύστημα της αντιστάθμισης επιτυγχάνεται η αυξομείωση της ισχύος των 
θερμαντικών σωμάτων ανάλογα με τις επικρατούσες συνθήκες του 
περιβάλλοντος.  

1.2. Σύστημα Ψύξης 

α. Εγκατάσταση δύο Αερόψυκτων Ψυκτών ισχύος 23.75kW (EER= 3.57 ή 
καλύτερο) έκαστος, προς αντικατάσταση υφιστάμενου ισχύος 84kW (EER 
=2.0). 

β. Μόνωση του δικτύου διανομής (μόνωση ίση με την ακτίνα των σωλήνων). 

1.3. Σύστημα φωτισμού 

α. Αντικατάσταση φωτιστικών και λαμπτήρων με τύπου φωτοδιόδων (LED), με 
επιτυγχανόμενη πυκνότητα ισχύος ανά 100lx = 2.5W/[m2*100lx] ή μικρότερη. 

2. ΖΩΝΗ 2 (Επιφάνεια = 5516m²) 

2.1 Σύστημα Θέρμανσης 

α. Μόνωση υφισταμένου δικτύου διανομής (μόνωση ίση με την ακτίνα των 
σωλήνων). 

β. Σύστημα αντιστάθμισης στους λέβητες κεντρικής θέρμανσης. Με το 
σύστημα της αντιστάθμισης επιτυγχάνεται η αυξομείωση της ισχύος των 
θερμαντικών σωμάτων ανάλογα με τις επικρατούσες συνθήκες του 
περιβάλλοντος.  

2.2. Σύστημα Ψύξης 

 

α. Εγκατάσταση δύο Αερόψυκτων Ψυκτών ισχύος 356.65kW (EER= 3.80 ή 
καλύτερο) έκαστος, προς αντικατάσταση υφιστάμενων διαιρούμενου τύπου 
ισχύος 99.2kW (EER =2.50). 

β. Μόνωση του δικτύου διανομής (μόνωση ίση με την ακτίνα των σωλήνων). 



 

 

γ. Εγκατάσταση τερματικών μονάδων τύπου Fan Coil,  προς αντικατάσταση 
υφιστάμενων διαιρούμενου τύπου. 

2.3. Σύστημα φωτισμού 

α. Αντικατάσταση φωτιστικών και λαμπτήρων με τύπου φωτοδιόδων (LED), με 
επιτυγχανόμενη πυκνότητα ισχύος ανά 100lx = 2.5W/[m2*100lx] ή μικρότερη. 

3. ΖΩΝΗ 3 (Επιφάνεια = 1218m²) 

3.1 Σύστημα Θέρμανσης 

α. Μόνωση υφισταμένου δικτύου διανομής (μόνωση ίση με την ακτίνα των 
σωλήνων). 

β. Σύστημα αντιστάθμισης στους λέβητες κεντρικής θέρμανσης. Με το 
σύστημα της αντιστάθμισης επιτυγχάνεται η αυξομείωση της ισχύος των 
θερμαντικών σωμάτων ανάλογα με τις επικρατούσες συνθήκες του 
περιβάλλοντος.  

3.2. Σύστημα Ψύξης 

α. Εγκατάσταση δύο Αερόψυκτων Ψυκτών ισχύος 95.10kW (EER= 3.80 ή 
καλύτερο) έκαστος, προς αντικατάσταση υφιστάμενων διαιρούμενου τύπου 
ισχύος 35.0kW (EER =2.50). 

β. Μόνωση του δικτύου διανομής (μόνωση ίση με την ακτίνα των σωλήνων). 

γ. Εγκατάσταση τερματικών μονάδων τύπου Fan Coil,  προς αντικατάσταση 
υφιστάμενων διαιρούμενου τύπου. 

3.3. Σύστημα φωτισμού 

α. Αντικατάσταση φωτιστικών και λαμπτήρων με τύπου φωτοδιόδων (LED), με 
επιτυγχανόμενη πυκνότητα ισχύος ανά 100lx = 2.5W/[m2*100lx] ή μικρότερη. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

8. Κτήριο επί της οδού:            Αθηνάς αρ. 16
  

 Οι προτεινόμενες παρεμβάσεις των ηλεκτρομηχανολογικών συστημάτων 
που συντελούν στην Ενεργειακή Αναβάθμιση του κτηρίου στο επιθυμητό 
επίπεδο, είναι οι εξής: 

1. Σύστημα Θέρμανσης 

α. Μόνωση υφισταμένου δικτύου διανομής (μόνωση ίση με την ακτίνα των 
σωλήνων). 

β. Τοποθέτηση θερμοστατικών διακοπτών στις τερματικές μονάδες θέρμανσης 
(σώματα καλοριφέρ). Οι θερμοστατικές βαλβίδες ή διακόπτες είναι 
αυτορρυθμιζόμενες βάνες που μπαίνουν στα καλοριφέρ (σε οριζόντια ή κάθετη 
διάταξη, ευθείες η γωνιακές) και ρυθμίζουν την θερμοκρασία του χώρου γύρω 
από το καλοριφέρ.  

γ. Σύστημα αντιστάθμισης στο λέβητα κεντρικής θέρμανσης. Με το σύστημα 
της αντιστάθμισης επιτυγχάνεται η αυξομείωση της ισχύος των θερμαντικών 
σωμάτων ανάλογα με τις επικρατούσες συνθήκες του περιβάλλοντος.  

δ. Κυκλοφορητής με αυτόματη υδραυλική προσαρμογή, ανάλογα με το 
θερμικό φορτίο. Η λειτουργία του συνίσταται στη διαφοροποίηση της παροχής 
για δεδομένη περιοχή πίεσης λειτουργίας. 

2. Σύστημα Ψύξης 

α. Εγκατάσταση μιας Αερόψυκτης Αντλίας Θερμότητας ανά όροφο (σύνολο 7), 
τύπου VRF/VRV (μεταβλητή ροή ψυκτικού, μεταβλητός όγκος ψυκτικού). 

β. Εγκατάσταση εσωτερικών μονάδων VRF/VRV (σύνολο 67), σε 
αντικατάσταση των υφιστάμενων διαιρούμενου τύπου (Split units). 

γ. Μόνωση του δικτύου διανομής (μόνωση ίση με την ακτίνα των σωλήνων). 

3. Αερισμός / Εξαερισμός 

α. Εγκατάσταση συστήματος ανάκτησης θερμότητας (Εξαερισμός με ανάκτηση 
θερμότητας - Heat Reclaim Ventilation) με εναλλάκτη, το οποίο πρέπει να έχει 
τις εξής προδιαγραφές: 

- έλεγχος ποιότητας αέρα με αισθητήρα CO2 και έλεγχο υγρασίας. 

- Δυνατότητα ελεύθερης μηχανικής ψύξης (freecooling) ή νυχτερινού 
αερισμού (night ventilation – cooling). 

 Η ελεύθερη μηχανική ψύξη, είναι μια διαδικασία λειτουργίας του 
συστήματος κατά την οποία, όταν η εξωτερική θερμοκρασία είναι χαμηλότερη 
από τις κατά τόπους θερμοκρασίες των χώρων που επιθυμούμε να ψύχουμε, 



 

 

το σύστημα εκμεταλλεύεται τον ψυχρότερο εξωτερικό αέρα, ως πηγή 
ελεύθερης ψύξης. 

 Ο νυχτερινός αερισμός είναι λειτουργία κατά την οποία ο φυσικός 
αερισμός κατά τη διάρκεια της νύχτας αφαιρεί μέρος της θερμότητας των 
χώρων του κτηρίου. Με αυτή τη λειτουργία, αναμένεται να μειωθούν οι 
μέγιστες παρατηρούμενες θερμοκρασίες στους χώρους του κτηρίου κατά 2oC 
έως 3oC. 

4. Σύστημα φωτισμού 

α. Αντικατάσταση φωτιστικών και λαμπτήρων με τύπου φωτοδιόδων (LED), με 
επιτυγχανόμενη πυκνότητα ισχύος ανά 100lx = 2.5W/[m2*100lx] ή μικρότερη. 

 

Ο Συντάξας 

Μηχανικός 

Ο Προϊστάμενος 

του 

Τμήματος Επίβλεψης 

H Προϊσταμένη 

της 

Διεύθυνσης Κτιριακής 
Υποδομής 

 

 

 

Παπαδόπουλος Χρήστος 

ΠΕ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ 
ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 

 

 

 

 

 

 

 

Κοντώσης Ηλίας 

ΠΕ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ  

ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 

 

 

 

 

Δανιήλ Μαρία 

ΠΕ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ  

ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 

 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΕΚ ΤΟΥ 

ΦΥΣΙΚΩΣ ΥΠΟΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΥ 

ΠΡΩΤΟΤΥΠΟΥ 

 
 

 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΕΚ ΤΟΥΦΥΣΙΚΩΣ 
ΥΠΟΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΥ ΠΡΩΤΟΤΥΠΟΥ
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