
“ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ  

ΚΑΙ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ  

6ου ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ  

ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΚΙΑΤΟΥ”  
ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ 

Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης 



-ΠΡΟΓΕΝΕΣΤΕΡΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ- 

ΠΡΟΣΟΨΗ ΣΧΟΛΕΙΟΥ 

Το έργο αφορά στην ενεργειακή αναβάθμιση του 6ου Δημοτικού σχολείου Δημοτικής Κοινότητας Κιάτου του Δήμου Σικυωνιών, 

κατασκευής 1994, συνολικής δόμησης 1.563,37 μ2, κατά τουλάχιστον μία σύμφωνα με τον ΚΕΝΑΚ, ενεργειακή κατηγορία από την 

κατηγορία Δ'. 



-ΠΡΟΓΕΝΕΣΤΕΡΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ- 

ΒΟΡΙΟΔΥΤΙΚΗ ΟΨΗ 

Έχει ενταχθεί στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 2007 – 

2013» με την αριθμ. 123496/27-09-2012 Απόφαση. 



-ΠΡΟΓΕΝΕΣΤΕΡΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ- 

ΝΟΤΙΟΔΥΤΙΚΗ ΟΨΗ 

Πρόκειται για το κατασκευαστικό μέρος της πράξης για 
το οποίο υπογράφηκε σύμβαση την 9η Σεπτεμβρίου 
2014, συνολικής διάρκειας εννέα (9) μηνών, ήτοι έως 
09/05/2015. 



-ΠΡΟΓΕΝΕΣΤΕΡΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ- 

ΔΩΜΑ 

Ο συνολικός προϋπολογισμός της πράξης αρχικώς 
ήταν 386.241,00 € και κατόπιν επικαιροποίησης της 
μελέτης για το εργολαβικό σκέλος της πράξης, ο 
προϋπολογισμός της πράξης τροποποιήθηκε σε 
383.941,00 €. 



-ΠΡΟΓΕΝΕΣΤΕΡΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ- 

ΠΡΟΑΥΛΕΙΟΣ ΧΩΡΟΣ 

ΧΩΡΟΣ ΑΚΑΛΥΠΤΟΥ 

Ο συνολικός προϋπολογισμός της πράξης αρχικώς ήταν 
386.241,00 € και κατόπιν επικαιροποίησης της μελέτης για το 
εργολαβικό σκέλος της πράξης, ο προϋπολογισμός της πράξης 
τροποποιήθηκε σε 383.941,00 €. Έκπτωση 42,41%. Τελικός 
Π/Υ: 211.769,12 



ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΟΥΦΩΜΑΤΩΝ 

Τοποθέτηση νέων κουφωμάτων με διπλούς ενεργειακούς υαλοπίνακες που θα εξασφαλίζουν τις απαιτήσεις 
της ενεργειακής αναβάθμισης (θερμοδιακοπή). Εκτιμώμενη ετήσια εξοικονόμηση πρωτογενούς ενέργειας 
είναι 23,6 kWh/m2. Συνολικά για το κτίριο 36.895,53 kWh 



-ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ- 

ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΣΤΕΓΩΝ 

Η χρηματοδοτούμενη πράξη αποτελείται από τρία υποέργα και συγκεκριμένα:  
1ο Υποέργο: Θερμομόνωση δώματος και επισκευή υπαρχουσών στεγών.  



ΜΟΝΩΣΗ ΣΤΕΓΩΝ 

Επίστρωση με φύλλα διογκωμένης πολυστερίνης όλης της επιφάνειας κάτω από τη στέγη 



ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΣΤΕΓΩΝ 

Έχει ήδη ολοκληρωθεί η επέμβαση στις στέγες 
με αποκατάσταση του ξύλινου σκελετού, 
τοποθέτηση μονωτικών υλικών (φύλλα 
διογκωμένης πολυστερίνης & ασφαλτική 
μεμβράνη, κλπ.) και επικεράμωση με νέα 
κεραμίδια υψηλών απαιτήσεων (αντοχή σε 
καιρικές συνθήκες και επιβαλλόμενα φορτία, 
οικολογικό χρώμα, κλπ.) 



ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΔΩΜΑΤΟΣ 

Αντίστοιχες εργασίες μόνωσης θα γίνουν και στην επιφάνεια του δώματος [επάλειψη με υλικό ασφαλτικής βάσεως 
(φράγμα υδρατμών), φύλλα διογκωμένης πολυστερίνης, ασφαλτική μεμβράνη, κλπ.]. Επιπλέον θα διαστρωθεί 
περλιτόδεμα, προς επίτευξη των απαραίτητων κλίσεων για την απορροή των υδάτων. Μετά την ολοκλήρωση και 
αυτών των εργασιών η εκτιμούμενη ετήσια εξοικονόμηση πρωτογενούς ενέργειας θα αυξηθεί από 23,6 
kWh/m2 σε 28,1 kWh/m2. Ήτοι 4,2% (6.566,15 kWh) επιπλέον εξοικονόμηση 



ΜΟΝΩΣΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΤΟΙΧΩΝ 

Προσθήκη περιμετρικού κελύφους από κατάλληλα μονωτικά υλικά, βάσει των τεχνικών 
χαρακτηριστικών τους, για τη θερμομόνωση των εξωτερικών τοίχων. 



ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΕΒΗΤΑ-

ΚΑΥΣΤΗΡΑ 

Ενεργειακή αναβάθμιση υφιστάμενης κεντρικής εγκατάστασης θέρμανσης, μέσω της τοποθέτησης νέου λέβητα και 
καυστήρα καθώς και με την θερμομόνωση των σωλήνων προσαγωγής και επιστροφής.  



ΝΈΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΦΩΤΙΣΜΟΥ Η χρηματοδοτούμενη πράξη αποτελείται από τρία υποέργα και 
συγκεκριμένα:  

1ο Υποέργο: 1) Προσθήκη περιμετρικού 
κελύφους από κατάλληλα μονωτικά υλικά, βάσει των 
τεχνικών χαρακτηριστικών τους, για τη θερμομόνωση των 
εξωτερικών τοίχων. 

2) Θερμομόνωση δώματος και επισκευή 
υπαρχουσών στεγών. 

Έχει ήδη ολοκληρωθεί η επέμβαση στις στέγες με 
αποκατάσταση του ξύλινου σκελετού, τοποθέτηση μονωτικών 
υλικών (φύλλα διογκωμένης πολυστερίνης & ασφαλτική 
μεμβράνη, κλπ.) και επικεράμωση με νέα κεραμίδια υψηλών 
απαιτήσεων (αντοχή σε καιρικές συνθήκες και επιβαλλόμενα 
φορτία, οικολογικό χρώμα, κλπ.) 

Αντίστοιχες εργασίες μόνωσης θα γίνουν και στην επιφάνεια 
του δώματος [επάλειψη με υλικό ασφαλτικής βάσεως 
(φράγμα υδρατμών), φύλλα διογκωμένης πολυστερίνης, 
ασφαλτική μεμβράνη, κλπ.]. Επιπλέον θα διαστρωθεί 
περλιτόδεμα, προς επίτευξη των απαραίτητων κλίσεων για 
την απορροή των υδάτων. 

3) Τοποθέτηση νέων κουφωμάτων με διπλούς ενεργειακούς 
υαλοπίνακες που θα εξασφαλίζουν τις απαιτήσεις της 
ενεργειακής αναβάθμισης (θερμοδιακοπή). 

4) Τοποθέτηση νέου συστήματος φωτισμού 
εξοικονόμησης ενέργειας.   

5) Βιοκλιματικές παρεμβάσεις στον περιβάλλοντα 
χώρο με φυτά κατάλληλα για την βελτιστοποίηση της 
ενεργειακής απόδοσης του κτιρίου (δένδρα με πλούσιο 
φύλλωμα και τοποθέτηση χλοοτάπητα) και εγκατάσταση 
δικτύου άρδευσης 

6) Ενεργειακή αναβάθμιση υφιστάμενης 
κεντρικής εγκατάστασης θέρμανσης, μέσω της τοποθέτησης 
νέου λέβητα και καυστήρα καθώς και με την θερμομόνωση 
των σωλήνων προσαγωγής και επιστροφής. 

Τοποθέτηση νέου συστήματος φωτισμού εξοικονόμησης 
ενέργειας. Μετά την ολοκλήρωση και αυτών των 
εργασιών (φωτισμού, κέλυφος, θέρμανση) η 
εκτιμούμενη Ετήσια εξοικονόμηση πρωτογενούς 
ενέργειας θα αυξηθεί από 28,1 kWh/m2 σε 38,8 
kWh/m2. Ήτοι 9,7% (16.728,06 kWh) επιπλέον 
εξοικονόμηση 
 



ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 
 
Παραγόμενα αποτελέσματα της υλοποίησης του έργου είναι ο περιορισμός των ενεργειακών 
απαιτήσεων του 6ου δημοτικού σχολείου για την θέρμανση, την ψύξη και τον φωτισμό του, με 
συνεπακόλουθα την εξοικονόμηση ενέργειας, την μείωση της ατμοσφαιρικής ρύπανσης και την 
μείωση εκπομπών των αερίων που προκαλούν την κλιματική αλλαγή.  
 
 
Συνοπτικά 
 
1.Εκτιμούμενη ετήσια εξοικονόμηση πρωτογενούς ενέργειας: 38,80 KWh/m2 

 
2.Ποσοστιαία ετήσια εξοικονόμηση πρωτογενούς ενέργειας: 35,50 % 

 
3.Εκτιμούμενη ετήσια μείωση εκπομπών CO2 :   14,94 kg/m2 

 
4.Συνολική ετήσια εξοικονόμηση πρωτογενούς ενέργειας: 60.658,76 KWh  

 

5. Συνολική εκτιμούμενη ετήσια μείωση εκπομπών CO2:  23.356,75 kg 
 
 
 Μετά την ολοκλήρωση όλων των εργασιών ενεργειακής αναβάθμισης, το 
κτήριο θα αναβαθμιστεί στην κατηγορία Β (από την κατηγορία Δ που βρισκόταν 
πριν) σύμφωνα με τον ΚΕΝΑΚ    



ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΤΟΝ 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΑ ΧΩΡΟ 

Βιοκλιματικές παρεμβάσεις στον περιβάλλοντα χώρο με φυτά κατάλληλα για την βελτιστοποίηση της 
ενεργειακής απόδοσης του κτιρίου (δένδρα με πλούσιο φύλλωμα και τοποθέτηση χλοοτάπητα) και 
εγκατάσταση δικτύου άρδευσης 



-ΤΕΛΙΚΕΣ ΟΨΕΙΣ ΣΧΟΛΕΙΟΥ- 

ΠΡΟΣΟΨΗ 



ΒΟΡΙΟΔΥΤΙΚΗ ΟΨΗ 



ΝΟΤΙΟΔΥΤΙΚΗ ΟΨΗ 



ΒΟΡΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΟΨΗ 



ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΑ ΧΩΡΟΥ 

χλοοτάπητας 

δώμα 



 
 
 
 
 
 

“ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΑΙ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ  

6ου ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΚΙΑΤΟΥ”  

ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ 

Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης 



“τέλος παρουσίασης”  

Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ 


