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ΕΡΓΟ:   EΝΙΧΤΗ ΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ 

ΑΠΟΔΟΗ ΣΟΤ ΧΟΛΙΚΟΤ ΚΣΙΡΙΟΤ  

ΕΠΑΛ ΔΗΜΟΤ ΜΤΚΟΝΟΤ 

Αρικμόσ Μελζτθσ: 55/28-12-20 

 

ΚΑ: 15-7326.0002 

KA:69-7321.0001 

 

 

 

 

ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΣΕΧΝΙΚΗ ΤΠΗΡΕΙΑ ΔΗΜΟΤ ΜΤΚΟΝΟΤ 

 

 

ΤΝΟΠΣΙΚΗ ΣΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΤ 

 

Σο ζργο αφορά τθν ενίςχυςθ τθσ ενεργειακισ απόδοςθσ του κτιρίου που ςτεγάηεται το  

Επαγγελματικό Λφκειο ςτον Διμο Μυκόνου ςτθν κζςθ Πετεινάροσ Μυκόνου, με 

προχπολογιςμό 482.000,00 Ευρώ (με ανακεώρθςθ και Φ.Π.Α). 

Οι κυριότερεσ παρεμβάςεισ ενεργειακισ αναβάκμιςθσ ςτο δθμοτικό κτίριο του ΕΠΑΛ, όπωσ 

περιγράφονται ςτα τεφχθ τθσ υπ. αρικμ. 55/ 28-12-20 μελζτθσ τθσ Σεχνικισ Τπθρεςίασ 

Μυκόνου  είναι οι ακόλουκεσ:  

 

1) Αντικατάςταςη των κουφωμάτων.  

Η παρζμβαςθ ςτα κουφώματα του κτθρίου εντάςςεται μαηί με τθν επόμενθ ςτθ κωράκιςθ 

του κτθρίου ςτα ςθμεία που κεωρείται ότι ζχουν το ςθμαντικότερο πρόβλθμα και που 

μποροφν να δεχτοφν παρεμβάςεισ. Προτείνεται θ αντικατάςταςι αυτών με αντίςτοιχων 

διαςτάςεων κουφώματα ξφλινου πλαιςίου ώςτε με τθν παρζμβαςθ αυτι ο ςυντελεςτισ 

κερμικών απωλειών  (U value) κα μειωκεί δραςτικά ενώ παράλλθλα θ αεροςτεγανότθτα κα 

βελτιωκεί μειώνοντασ ζτςι τθν διείςδυςθ εξωτερικοφ αζρα ςτον χώρο και κατ' επζκταςθ τισ 

ενεργειακζσ δαπάνεσ. 

 

2) Σοποθζτηςη Θζρμο-υγρομόνωςησ δώματοσ.  

 

3)Εγκατάςταςη αντλιών θερμότητασ αζρα, νεροφ προσ αντικατάςταςθ των παλαιάσ 

τεχνολογίασ λεβιτων πετρελαίου, που παραμζνουν επικουρικά και ςυςτθμάτων βελτίωςθσ 

απόδοςθσ του ςυςτιματοσ κζρμανςθσ. 

 

4) Αντικατάςταςη φωτιςτικών.  

Για τθ μείωςθ τθσ κατανάλωςθσ ενζργειασ για τον φωτιςμό κακώσ και τθ βελτίωςθ τθσ 

οπτικισ άνεςθσ των μακθτών εντόσ των αικουςών διδαςκαλίασ προτείνεται θ 

αντικατάςταςθ των υφιςτάμενων φωτιςτικών ςωμάτων και των λαμπτιρων τουσ. Η 

αντικατάςταςθ των υφιςτάμενων λαμπτιρων πυράκτωςθσ κα γίνει με φωτιςτικά 

φκοριςμοφ γραμμικών λαμπτιρων. Για τθν καλφτερθ χριςθ του τεχνθτοφ φωτιςμοφ 

(χρόνοσ λειτουργίασ)και τθν εξοικονόμθςθ θλεκτρικισ ενζργειασ, προτείνεται επίςθσ θ 

τοποκζτθςθ διάταξθσ αυτοματιςμοφ. 
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5) Εγκατάςταςη Κεντρικό φςτημα Διαχείριςησ (BEMS) με ελεγκτζσ Άμεςου Ψθφιακοφ 

Ελζγχου DDC (Direct Digital Control) για τθ δυνατότθτα άμεςου ελζγχου και χειριςμοφ του 

ςυνόλου των Η/Μ εγκαταςτάςεων κάκε κτιρίου κα εγκαταςτακεί.  

Σο Κεντρικό φςτθμα Διαχείριςθσ BEMS των Η/Μ εγκαταςτάςεων κα ςυλλζγει τα 

απαραίτθτα ςτατιςτικά ςτοιχεία για τθν ορκι διαχείριςθ, ςυντιρθςθ και λειτουργικι 

αποτίμθςθ των εγκαταςτάςεων αυτών. Θα προςφζρει τθν ομαλι λειτουργία όλων των Η/Μ 

εγκαταςτάςεων ςφμφωνα με τισ πραγματικζσ απαιτιςεισ του κτιρίου και τθ βζλτιςτθ 

εξοικονόμθςθ ενζργειασ, μζςω εκτεταμζνων μετριςεων, παρακολοφκθςθσ και ελζγχου των 

λειτουργιών των εγκαταςτάςεων. 

 

 

 

                                        Μφκονοσ  28/12/20 

 

  

  

 

Ο Αν.Προϊςτάμενοσ Σεχνικισ 

Τπθρεςίασ Διμου Μυκόνου 

 

Μιχαιλ Σςιμπλάκθσ 

Αρχιτζκτων Μθχανικόσ 

Ο υντάξασ 

 

Βαςίλειοσ Ρουμελιώτθσ 

Πολιτικόσ  Μθχανικόσ Σ.Ε. 
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