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1. Εισαγωγή 

Η Ενετική Λέσχη – LOGGIA βρίσκεται στο τμήμα της πόλης του Ηρακλείου το όποιο είναι κηρυγμένος και 
οριοθετημένος αρχαιολογικός χώρος (ΦΕΚ 92/τ.ΑΑΠ/27-3-2012) και συγκεκριμένα στην οδό Αγίου Τίτου 1. 
Σήμερα στεγάζει το Δημαρχείο της πόλης. Η κήρυξη του κτηρίου «LOGGIA» ως ιστορικό διατηρητέο μνημείο 
έγινε το 1931 σύμφωνα με το ΠΔ 8-6-1931 που δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 159/τ.Α/13-06-1931.  

Το συνολικό εμβαδόν του υπό μελέτη κτηρίου προσμετρήθηκε στα 1.469,24 m2. Οι γεωγραφικές 
συντεταγμένες του κτηρίου είναι 35ο 20΄23.35΄΄ Β και 25ο 08΄02,96΄΄ Α. 

Οι παρεμβάσεις ενεργειακής αναβάθμισης που παρουσιάζονται στη συνέχεια έχουν εμπλουτιστεί με στόχο, 
πέρα από την τεχνικοοικονομική και ενεργειακή σκοπιμότητά τους, να προσεγγίζεται η εφαρμογή κατά το 
δυνατόν περισσότερων καινοτόμων τεχνολογιών εξοικονόμησης ενέργειας και παραγωγής ενέργειας από 
Α.Π.Ε. ώστε, δεδομένης της υψηλής επισκεψιμότητας του κτηρίου ειδικά από πολίτες του Δήμου, να 
μεγιστοποιείται η επιδεκτικότητά τους, συμβάλλοντας έτσι στην καλλιέργεια ενεργειακής παιδείας. 
Εκτιμάται ότι ετησίως πάνω από 100.000 πολίτες επισκέπτονται το Δημαρχείο Ηρακλείου. 

Στο χάρτη 1 παρουσιάζεται η θέση του κτηρίου επί της πόλης του Ηρακλείου και η κάτοψη του κτηρίου.  
 

 
Χάρτης 1: Θέση του κτηρίου και κάτοψη επί της πόλης του Ηρακλείου. 

 
Στην εικόνα 1 παρουσιάζεται γενική όψη του κτηρίου από βόρειοδυτικά. 
 



 
Εικόνα 1: Γενική όψη του κτηρίου. 

 

1.1. Υφιστάμενες καταναλώσεις ενέργειας 

Στο κτήριο της Λότζια καταναλώνεται αποκλειστικά ηλεκτρική ενέργεια. Στο εξεταζόμενο κτηριακό 
συγκρότημα σήμερα δεν αξιοποιείται καμία μορφή Ανανεώσιμης Πηγής Ενέργειας (Α.Π.Ε.). Η ετήσια 
κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας για τα έτη 2017 - 2020 και το κόστος προμήθειας αυτής αναλύεται ανά 
μήνα στον πίνακα 1. 
 

Πίνακας 1: Ετήσιες ενεργές καταναλώσεις ηλεκτρικής ενέργειας και κόστος προμήθειας. 

 

Κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας 
(kWh) 

Κόστος προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας 
(€) 

Μήνας 2017 2018 2019 2020 2017 2018 2019 2020 

1 8.760 7.600 7.480 7.240 1.614 1.353 1.494 1.477 

2 10.960 9.080 9.720 10.520 2.185 1.814 1.833 2.008 

3 7.640 7.120 7.680 8.560 1.547 1.282 1.392 1.090 

4 7.280 5.640 6.680 6.400 1.176 865 1.193 1.231 

5 4.520 5.120 5.240 5.120 782 951 857 878 

6 4.720 6.000 4.680 4.720 961 1.098 673 948 

7 7.680 8.920 7.440 5.840 1.404 1.492 1.357 1.202 

8 11.640 11.840 11.240 11.120 2.186 2.202 1.958 2.005 

9 11.240 11.000 9.920 10.520 1.981 1.722 1.541 1.973 

10 9.440 8.640 8.400 9.840 1.433 1.702 1.655 1.784 

11 5.600 5.360 6.320 6.240 1.053 928 1.160 1.158 

12 6.040 4.960 4.640 4.880 1.084 694 778 923 

Ετήσια 95.520 91.280 89.440 91.000 17.406 16.103 15.891 16.677 

 Μέση ετήσια τιμή προμήθειας (€/kWh) 0,1822 0,1764 0,1777 0,1833 

 
Η ετήσια διακύμανση ανά μήνα της κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας για τα έτη 2017 – 2020 δίδεται 
γραφικά στο σχήμα 1. 
 



 
Σχήμα 1: Ετήσια διακύμανση ανά μήνα της κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας για τα έτη 2017 – 2020 στη Λότζια. 

 

  



2. Φορτία κλιματισμού στην υφιστάμενη λειτουργία 

Ο υπολογισμός των φορτίων κλιματισμού (θέρμανση και ψύξη) των εσωτερικών χώρων του κτηρίου της 
Λότζια γίνεται βάσει της κλασσικής θεωρίας μεταφοράς θερμότητας, καθώς και της μεθόδου TMF της 
ASHRAE υπολογισμού ψυκτικών φορτίων [3-5]. Όσον αφορά στις τιμές των εμπλεκόμενων παραμέτρων 
λήφθηκε υπόψη η Τεχνική Οδηγία του Τ.Ε.Ε. 20701-1/2017 [6]. Οι όγκοι και τα εμβαδά των χώρων 
υπολογίστηκαν βάσει των κατόψεων του κτηρίου. Η χρήση των χώρων, τα ωράρια λειτουργίας και ο μέσος 
αριθμός ατόμων ανά ημέρα δόθηκαν από το προσωπικό του Δήμου Ηρακλείου. 

2.1. Περιγραφή κτηρίου - ορισμός θερμικών ζωνών 

Το Ενετικό Κτήριο Λότζια εκτείνεται σε τρία επίπεδα, το υπόγειο, το ισόγειο και τον Α΄ όροφο. Για τις ανάγκες 
της προσομοίωσης της θερμικής λειτουργίας του κτηρίου, η συνολική κτηριακή υποδομή χωρίστηκε σε 3 
θερμικές ζώνες, με βάση τη χρήση των χώρων και τις επιθυμητές συνθήκες θερμοκρασίας – σχετικής 
υγρασίας. Οι θερμικές ζώνες, η καθαρή ωφέλιμη επιφάνειά τους και ο αντίστοιχος όγκος τους (εξαιρουμένης 
της εσωτερικής και εξωτερικής τοιχοποιίας) παρουσιάζονται στον πίνακα 2. 
 

Πίνακας 2: Συνολική στεγασμένη επιφάνεια και όγκος κτηρίου Λότζια. 

Θερμικές ζώνες 
Στεγασμένη 

επιφάνεια (m2) 
Όγκος 
(m2) 

Επίπεδο 

Θερμική ζώνη 1 
(όλα τα γραφεία, διάδρομοι, WC, κυλικείο) 

1.008,53 5.042,65 
Ισόγειο και 

όροφος 
Θερμική ζώνη 2 
(αίθουσα τελετών και Δημοτικού Συμβουλίου) 

211,32 1.056,60 Όροφος 

Θερμική ζώνη 3 (μη κλιματιζόμενοι χώροι υπογείου) 249,39 860,40 Υπόγειο 

Σύνολο κλιματιζόμενων χώρων 1.219,85 6.099,25  
Σύνολο μη κλιματιζόμενων χώρων 249,39 860,40  

Σύνολο χώρων  1.469,24 6.959,65  

 

2.2. Κατανάλωση ενέργειας για κάλυψη φορτίων κλιματισμού 

Η πρωτογενής ενέργεια που αντιστοιχεί στην κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας για την κάλυψη των 
αναγκών κλιματισμού των εσωτερικών κλιματιζόμενων χώρων του κτηρίου υπολογίζεται, βάσει ΚΕΝΑΚ [7], 
υιοθετώντας έναν συντελεστή ίσο με 2,9 επί της κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας. Ο συνολικός 
υπολογισμός παρουσιάζεται στον πίνακα 3. 
 

Πίνακας 3: Υπολογισμός κατανάλωσης πρωτογενούς ενέργειας για τον κλιματισμό του κτηρίου στην υφιστάμενη 
κατάσταση. 

Μέγεθος 
Ηλεκτρική 
ενέργεια 

Πρωτογενής 
ενέργεια 

Κατανάλωση ενέργειας για θέρμανση (kWh) 13.133,7 38.087,8 

Κατανάλωση ενέργειας για ψύξη (kWh) 11.860,6 34.395,7 

Συνολική κατανάλωση ενέργειας (kWh) 24.994,3 72.483,5 

 
Με βάση τα αποτελέσματα που παρουσιάζονται στον πίνακα 3 και τη συνολική υφιστάμενη κατανάλωση 

ηλεκτρικής ενέργειας στο κτήριο (πίνακας 1), καταλήγουμε στο συμπέρασμα ότι η κατανάλωση ηλεκτρικής 

ενέργειας για τον κλιματισμό του κτηρίου αντιστοιχεί στο 27,9% της συνολικής ετήσιας ενεργής κατανάλωσης 

ηλεκτρικής ενέργειας (89.440 kWh). 

  



3. Προτεινόμενες παθητικές παρεμβάσεις 

3.1. Αντικατάσταση ανοιγμάτων 

Στόχος της αντικατάστασης ανοιγμάτων είναι η επίτευξη τιμής για το συντελεστή θερμοπερατότητας 

διαφανών επιφανειών μικρότερης των ανώτατων προβλεπόμενων τιμών στον Κανονισμό Ενεργειακής 

Απόδοσης Κτηρίων για την Α΄ κλιματική ζώνη. 

Τα συνολικά και προς αντικατάσταση κουφώματα του κτηρίου συνοψίζονται στον πίνακα 4. 

 

Πίνακας 4: Συνολικά προς αντικατάσταση κουφώματα του κτηρίου. 

 Τεμάχια Επιφάνεια (m2) 

Ισόγειο 

Παράθυρα 22 102,08 

Πόρτες 4 24,329 

Συνολική επιφάνεια ανοιγμάτων ισογείου (m2) 126,41 

Όροφος 

Παράθυρα 42 270,168 

Πόρτες 3 14,095 

Συνολική επιφάνεια ανοιγμάτων ορόφου (m2) 284,26 

Συνολικά κτηρίου 

Παράθυρα 64 372,247 

Πόρτες 7 38,424 

Συνολική επιφάνεια ανοιγμάτων κτηρίου (m2) 410,671 

 

Όλα τα υφιστάμενα κουφώματα θα αντικατασταθούν με νέα, τα οποία θα είναι πιστά αντίγραφα των 

υφισταμένων αναφορικά με τις όψεις τις διαστάσεις τα καϊτια και τον μεταλλικό διάκοσμο, θα αποτελούνται 

δε από ξύλο υψηλής ποιότητας και θα φέρουν διπλό υαλοπίνακα. 

Μετά την αντικατάσταση των ανοιγμάτων του κτηρίου, προκύπτουν τα νέα διαφανή δομικά στοιχεία με τους 

αντίστοιχους συντελεστές θερμοπερατότητας που παρουσιάζονται στον πίνακα 5. 

 

Πίνακας 5: Θερμοφυσικά χαρακτηριστικά των νέων αδιαφανών δομικών στοιχείων του κτηρίου. 

Περιγραφή 
Ποσοστό 

πλαισίου 

Συντελεστής 

θερμ/τας 

πλαισίου 

(W/m2K) 

Συντελεστής 

θερμ/τας 

υαλοπίνακα 

(W/m2K) 

Συντελεστής 

ηλιακών 

κερδών 

Συντελεστής 

θερμ/τας 

κουφώματος 

(W/m2K) 

Άνοιγμα με συνθετικό πλαίσιο, 

δίδυμο υαλοπίνακα με διάκενο 

12 mm αέρα και με επίστρωση 

μεμβράνης χαμηλής 

εκπεμπτικότητας  

(ε = 0,10) 

20% 2,8 1,8 0,60 2,2 

 

  



4. Φορτία κλιματισμού στην προτεινόμενη λειτουργία 

Η ετήσια αιχμή θερμικού φορτίου προκύπτει ίση με 208,4 kWth και ψυκτικού φορτίου ίση με 118,9 kWth. Η 

διαστασιολόγηση του συστήματος θα γίνει με βάση τη 10η μεγαλύτερη τιμή φορτίου κλιματισμού σε 

θέρμανση και ψύξη, οι οποίες παρουσιάζονται στον πίνακα 6 ξεχωριστά για τις δύο θερμικές ζώνες του 

κτηρίου και συνολικά για το κτήριο. 

 

Πίνακας 6: Μέγιστες ετήσιες τιμές και δέκατες μεγαλύτερες τιμές ζήτησης ισχύος για θέρμανση και ψύξη ανά θερμική 

ζώνη του κτηρίου και συνολικά για το κτήριο. 

Χώρος 

Θέρμανση Ψύξη 

Μέγιστη ετήσια 

ζήτηση (kW) 

10η μεγαλύτερη ετήσια 

τιμή ζήτησης (kW) 

Μέγιστη ετήσια 

ζήτηση (kW) 

10η μεγαλύτερη ετήσια 

τιμή ζήτησης (kW) 

Θερμική ζώνη 1 180,9 129,5 47,0 34,9 

Θερμική ζώνη 2 91,3 64,5 31,6 25,7 

Συνολικό κτήριο 208,4 169,6 118,9 79,7 

 

Στον πίνακα 7 παρουσιάζεται η ετήσια μείωση των φορτίων κλιματισμού των εσωτερικών χώρων του κτηρίου 

λόγω της εφαρμογής των προτεινόμενων παθητικών παρεμβάσεων. Παρατηρείται σημαντική μείωση των 

φορτίων θέρμανσης (61,7%), όμως επίσης σημαντική αύξηση των φορτίων ψύξης (55,5%).  

 

Πίνακας 7: Μείωση φορτίων κλιματισμού λόγω της εφαρμογής των προτεινόμενων παθητικών 

παρεμβάσεων. 

Λειτουργία κλιματισμού 

Φορτία κλιματισμού (kWh) Μείωση φορτίων 

Υφιστάμενη 

λειτουργία 

Με την εφαρμογή των 

παθητικών 

παρεμβάσεων 

(kWh) (%) 

Θέρμανση 46.423 32.252 14.171 30,52 

Ψύξη 40.693 34.623 6.070 14,92 

Σύνολα 87.115 66.875 20.240 23,23 

 

  



5. Ενεργητικές παρεμβάσεις κλιματισμού (θέρμανση – ψύξη) 

Προτείνεται ένα κεντρικό σύστημα κλιματισμού με αντλία θερμότητας αέρος – νερού, τερματικές υδρονικές 

μονάδες (Fan Coil Units) και δίκτυο σωληνώσεων πολυπροπυλενίου με οπλισμό υαλονημάτων (SDR11), εκτός 

από την αίθουσα τελετών και Δημοτικού Συμβουλίου όπου θα παραμείνει το υπάρχον σύστημα ψυκτικής 

ισχύος 58kW και θερμικής 64kW. 

5.1. Διαστασιολόγηση – χωροθέτηση συστήματος 

H εξωτερική αντλία θερμότητας αέρος – νερού διαστασιολογείται με βάση τα αποτελέσματα υπολογισμού 

των φορτίων κλιματισμού του κτηρίου μετά τις προτεινόμενες παθητικές παρεμβάσεις και επιπλέον με βάση 

τα επιλεγέντα φορτία σχεδίασης. Με βάση τα στοιχεία αυτά, επιλέγεται μία αντλία θερμότητας με τα τεχνικά 

χαρακτηριστικά που παρουσιάζονται στον πίνακα 8. 

 

Πίνακας 8: Τεχνικά χαρακτηριστικά αντλίας θερμότητας συστήματος κλιματισμού. 

Περιγραφή τεχνικού χαρακτηριστικού Τιμή 

Ψυκτική ισχύς κατά ΕΝ14511 >118kW 
EER κατά EN14511 >2,99 kW/kW 

ESEER κατά EN14511 > 4,10 kW/kW 
Θερμική ισχύς κατά EN14511 >130kW 
COP κατά EN14511 >3,39 kW/kW 
SCOP (Reg.813/2013 EU) > 3,80 kW/kW 
Total Sound Pressure <55dB(A) at 10m σε ελεύθερο πεδίο 
Sound Power level in heating <85dB(A) σύμφωνα με το ISO-9614 

 

Ως θέσεις των τερματικών μονάδων κλιματισμού προτείνονται οι θέσεις των υφιστάμενων χαλύβδινων 

θερμαντικών σωμάτων τα οποία προβλέπεται να αποξηλωθούν. Συνεπώς, οι τερματικές μονάδες 

κλιματισμού θα είναι επιδαπέδιες. Το δίκτυο του κλιματισμού θα κατασκευαστεί από σωλήνες 

πολυπροπυλενίου με υαλονήματα (PPR SDR11). Η όδευση των σωλήνων προτείνεται να ακολουθήσει το 

υφιστάμενο δίκτυο χαλυβδοσωλήνων για τους οποίους προβλέπεται η αποξήλωση τους. 

Οι σωλήνες των συμπυκνωμάτων θα κατασκευαστούν από μονωμένους σωλήνες πολυπροπυλενίου 

διαμέτρου από Φ32mm έως Φ40mm, θα οδεύσουν παράλληλα με τις σωλήνες του κλιματισμού και θα 

καταλήξουν στο υπόγειο ώστε από εκεί να βγουν εκτός κτηρίου. Όπου αυτό δεν είναι δυνατό, θα οδηγηθούν 

σε σημείο που θα υποδείξει η τεχνική υπηρεσία ώστε να μην προσβάλλεται η αισθητική του κτηρίου. 

Οι κατόψεις του δικτύου κλιματισμού παρουσιάζονται στα σχήματα 2α, 2β, 2γ και 2δ. Στο σχήμα 3 

παρουσιάζεται το κατακόρυφο διάγραμμα του δικτύου κλιματισμού. 

 
 



 

 
Σχήμα 2α: Δίκτυο κλιματισμού – κάτοψη υπογείου. 

 
 



 
Σχήμα 2β: Δίκτυο κλιματισμού – κάτοψη ισογείου. 

 
 



 

 
Σχήμα 2γ: Δίκτυο κλιματισμού – κάτοψη ορόφου. 

 
 



 
Σχήμα 2δ: Δίκτυο κλιματισμού – κάτοψη δώματος. 
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Σχήμα 3: Κατακόρυφο διάγραμμα δικτύου κλιματισμού. 
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5.2. Εξοικονόμηση ενέργειας στο σύστημα κλιματισμού  

Συγκρίνοντας τα αποτελέσματα της κατανάλωσης ηλεκτρικής και πρωτογενούς ενέργειας για τον κλιματισμό 

του κτηρίου πριν και μετά την εφαρμογή τόσο των προτεινόμενων παθητικών παρεμβάσεων, όσο και των 

προτεινόμενων ενεργητικών συστημάτων κλιματισμού, καταλήγουμε τελικά στην εκτίμηση της 

αναμενόμενης εξοικονόμησης ηλεκτρικής και πρωτογενούς ενέργειας από το σύνολο των παθητικών και 

ενεργητικών παρεμβάσεων κλιματισμού στη Λότζια. Τα αποτελέσματα παρουσιάζονται στον πίνακα 9. 

 

Πίνακας 9: Εξοικονόμηση ενέργειας συνολικά στο σύστημα κλιματισμού του κτηρίου με παθητικές και 

ενεργητικές παρεμβάσεις. 

Ενέργεια 

Φορτία – Καταναλώσεις (kWh) Μείωση – Εξοικονόμηση  

Υφιστάμενη 

λειτουργία 

Με την εφαρμογή 

των παθητικών 

και ενεργητικών 

συστημάτων 

(kWh) (%) 

Φορτία κλιματισμού 87.115,4 66.875,2 20.240 23,23 

Ηλεκτρική ενέργεια 24.994,3 17.719,9 7.274 29,10 

Πρωτογενής ενέργεια 72.483,5 51.387,7 21.096 29,10 
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6. Σύστημα φωτισμού κτηρίου 

6.1. Υφιστάμενη κατάσταση 

Η συνολική κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας στο κτήριο για τις ανάγκες φωτισμού ανέρχεται σε 
18.232,6 kWh. Με βάση τη συνολική υφιστάμενη κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας στο κτήριο (πίνακας 1), 
καταλήγουμε στο συμπέρασμα ότι η κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας για φωτισμό αντιστοιχεί στο 20,4% 
της συνολικής ετήσιας ενεργής κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας (89.440 kWh). Η ετήσια υφιστάμενη 
κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας αντιστοιχεί σε 52.874,5 kWh πρωτογενούς ενέργειας, θεωρώντας, βάσει 
του Κανονισμού Ενεργειακής Απόδοσης Κτηρίων (Κ.ΕΝ.Α.Κ.) συντελεστή μετατροπής ίσο με 2,9 [7]. 

 

6.2. Προτεινόμενες παρεμβάσεις στο σύστημα φωτισμού 

Για την ενεργειακή αναβάθμιση του συστήματος φωτισμού του κτηρίου προτείνεται η αντικατάσταση όσων 
λαμπτήρων του κτηρίου δεν είναι τεχνολογίας LED με νέους, χαμηλής κατανάλωσης και η αντικατάσταση 
όλων των υφιστάμενων φωτιστικών σωμάτων φθορίου με νέα, ανακλαστικά, μέσω των οποίων 
επιτυγχάνεται υψηλή συγκέντρωση φωτεινής ροής και μεγιστοποίηση της απόδοσης του λαμπτήρα. 
Στον πίνακα 10 συνοψίζονται τα αποτελέσματα σχετικά με τη μείωση της εγκατεστημένης ισχύος φωτιστικών 
σωμάτων. 
 

Πίνακας 10: Μείωση ονομαστικής ισχύος φωτισμού στο κτήριο. 

Χώρος 

Ονομαστική ισχύς 
φωτισμού (W) 

Εξοικονόμηση 

Υφιστάμενη Προτεινόμενη Ισχύς (W) Ποσοστό (%) 

Ισόγειο 4.095,0 1.815,0 2.280,0 55,68 

Όροφος 2.737,0 2.136,0 601,0 21,96 

Σύνολο εσωτερικών χώρων 6.832,0 3.951,0 2.881,0 42,17 

Εξωτερικοί χώροι 2.520,0 709,0 1.811,0 71,87 

Σύνολο κτηρίου 9.352,0 4.660,0 4.692,0 50,17 

 

6.3. Νέα κατανάλωση ενέργειας και εξοικονόμηση ενέργειας  

Η ετήσια εξοικονόμηση ηλεκτρικής και πρωτογενούς ενέργειας στο σύστημα φωτισμού συνοψίζεται στον 
πίνακα 11. Για τον υπολογισμό της κατανάλωσης πρωτογενούς ενέργειας που αντιστοιχεί στην κατανάλωση 
ηλεκτρικής ενέργειας χρησιμοποιήθηκε ο συντελεστής 2,9, βάσει του Κ.ΕΝ.Α.Κ. [7]. 
 

Πίνακας 11: Σύνοψη αποτελεσμάτων εξοικονόμησης ηλεκτρικής ενέργειας στο σύστημα φωτισμού του κτηρίου. 

Χώρος 

Υφιστάμενη λειτουργία 
Προτεινόμενη 

λειτουργία 
Εξοικονόμηση 

Ηλεκτρική 
ενέργεια 

(kWh) 

Πρωτογενής 
ενέργεια 

(kWh) 

Ηλεκτρική 
ενέργεια 

(kWh) 

Πρωτογενής 
ενέργεια 

(kWh) 

Ηλεκτρική 
ενέργεια 

(kWh) 

Πρωτογενής 
ενέργεια 

(kWh) 

Ποσοστό 
(%) 

Εσωτερικοί χώροι 8.888,4 25.776,5 5.140,3 14.906,7 3.748,2 10.869,7 42,2 

Εξωτερικοί χώροι 9.344,2 27.098,1 2.629,0 7.624,0 6.715,2 19.474,0 71,9 

Σύνολο κτηρίου 18.232,6 52.874,5 7.769,2 22.530,7 10.463,4 30.343,8 57,4 
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7. Σύνοψη καταναλώσεων ηλεκτρικής ενέργειας – άεργη 

κατανάλωση 

Με βάση τους υπολογισμούς που προηγήθηκαν μπορούμε πλέον να εκτιμήσουμε τη σύνθεση της νέας, 
προκύπτουσας ετήσιας κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας, η οποία παρουσιάζεται στον πίνακα 12. 
 

Πίνακας 12: Σύνθεση νέας ετήσιας κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας. 

Κατανάλωση συστήματος κλιματισμού  17.719,9 

Κατανάλωση φωτισμού 7.769,2 

Κατανάλωση ηλεκτρονικών υπολογιστών 41.932,8 

Λοιπές καταναλώσεις 4.280,2 

Νέα κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας 71.702,1 
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8. Παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από Α.Π.Ε. 

8.1. Γενική περιγραφή συστήματος 

Το σύστημα παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Α.Π.Ε. θα αποτελείται από φωτοβολταϊκό σταθμό με 
στόχο το συμψηφισμό της παραγωγής και της κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας (net metering) στο κτήριο. 
Η φιλοσοφία εγκατάστασης ενός φωτοβολταϊκού σταθμού σε καθεστώς net metering παρουσιάζεται 
γραφικά στο σχήμα 4. 
 

 
Σχήμα 4: Σύστημα παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από φωτοβολταϊκό σταθμό. 

 

8.2. Το φωτοβολταϊκό πλαίσιο 

Με δεδομένα την υψηλή δυνάμενη να εγκατασταθεί μέγιστη ισχύ του φωτοβολταϊκού σταθμού και τη 
σχετικά περιορισμένη διαθέσιμη έκταση, προτείνεται φωτοβολταϊκό πλαίσιο με υψηλή ονομαστική ισχύ. Ως 
εκ τούτου προτείνεται η εγκατάσταση μονοκρυσταλλικού φωτοβολταϊκού πλαισίου. Ενδεικτικά, στον πίνακα 
13 παρουσιάζονται βασικά τεχνικά χαρακτηριστικά του φωτοβολταϊκού πλαισίου που προτείνεται να 
χρησιμοποιηθεί. 
 

Πίνακας 13: Προδιαγραφές φωτοβολταϊκού πλαισίου.  

Ονομαστική ισχύς (Wp) ≥ 300 
Τύπος στοιχείου μονοκρυσταλλικό 
Θερμοκρασιακό πεδίο λειτουργίας (oC) -40 – 85  
Ονομαστική τάση λειτουργίας (V)  31,2 
Ονομαστική ένταση λειτουργίας (Α) 9,63 
Τάση ανοιχτού κυκλώματος σε πρότυπες συνθήκες (V)  39,40 
Ένταση βραχυκύκλωσης (Α) 9,97 
Θερμοκρασιακός συντελεστής τάσης ανοιχτού κυκλώματος (%/oC) -0,290 
Απόδοση στοιχείου στο ονομαστικό σημείο λειτουργίας (%) 18,25 
Βάρος (kg) 20 
Μέγιστη αντοχή σε μηχανική τάση (Pa) 2.400 
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8.3. Υπολογισμός παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας 

Η τελικά προτεινόμενη ονομαστική ισχύς για το φωτοβολταϊκό σταθμό ανέρχεται στα 19,5 kWp, η οποία 
διαμορφώνεται από την εγκατάσταση 65 πλαισίων ισχύος 300 Wp έκαστο. Η ετήσια παραγωγή ηλεκτρικής 
ισχύος από το φωτοβολταϊκό σταθμό παρουσιάζεται στο σχήμα 5. 
 

 
Σχήμα 5: Ετήσια παραγωγή ηλεκτρικής ισχύος από τον προτεινόμενο φωτοβολταϊκό σταθμό. 

 
Η ετήσια παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από το φωτοβολταϊκό σταθμό υπολογίζεται με ολοκλήρωση της 
ανωτέρω ετήσιας χρονοσειράς ίση με 26.109,4 kWh, η οποία αντιστοιχεί σε ετήσιο τελικό συντελεστή 
απασχόλησης ίσο με 15,3 %. Η ανωτέρω παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας αντιστοιχεί σε αντίστοιχη 
εξοικονόμηση πρωτογενούς ενέργειας ίσης με 75.717,2 kWh, λαμβάνοντας συντελεστή μετατροπής 
ηλεκτρικής ενέργειας σε πρωτογενή ίση με 2,9, βάσει της σχετικής Τεχνικής Οδηγίας του Τεχνικού 
Επιμελητηρίου Ελλάδας (ΤΟΤΕΕ) 20701-1/2017 [7]. 
 

8.4. Χωροθέτηση συστημάτων 

Για την εγκατάσταση συνολικά 19,5 kWp φωτοβολταϊκής ισχύος, λαμβάνοντας ονομαστική ισχύ 300 Wp ανά 
πλαίσιο, θα χρειαστεί να εγκατασταθούν 65 φωτοβολταϊκά πλαίσια. Η χωροθέτηση των φωτοβολταϊκών 
πλαισίων παρουσιάζεται στο σχήμα 6. 

Με την ανωτέρω χωροθέτηση, η συνολική έκταση που δεσμεύεται για την εγκατάσταση του φωτοβολταϊκού 
σταθμού επί του δώματος του κτηρίου, η οποία οριοθετείται από τις κόκκινες διακεκομμένες γραμμές στο 
σχήμα 6, ισούται με 131,9 m2. 
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Σχήμα 6: Χωροθέτηση φωτοβολταϊκών πλαισίων επί του δώματος του κτηρίου. 
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9. Σύνοψη ενεργειακών αποτελεσμάτων 

Με βάση τα παρουσιαζόμενα αποτελέσματα στον πίνακα 14, το κτήριο αναβαθμίζεται σε κτήριο μηδενικής 
ενεργειακής κατανάλωσης. Στον πίνακα 15 συνοψίζεται η επιτευχθείσα εξοικονόμηση στην κατανάλωση 
πρωτογενούς ενέργειας στο κτήριο με τις προτεινόμενες παρεμβάσεις στο σύστημα κλιματισμού και 
φωτισμού του κτηρίου. 
 

Πίνακας 14: Σύνοψη αποτελεσμάτων νέας κατανάλωσης και παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας. 

Παρέμβαση 
Νέα κατανάλωση / παραγωγή 

ηλεκτρικής ενέργειας (kWh) 
Νέα κατανάλωση / παραγωγή 
πρωτογενούς ενέργειας (kWh) 

Παθητικές και ενεργητικές 
παρεμβάσεις κλιματισμού 

17.719,9 51.387,7 

Σύστημα φωτισμού 7.769,2 22.530,7 

Παραγωγή από 
φωτοβολταϊκό σταθμό 

26.109,4 75.717,2 

Τελική νέα κατανάλωση -620,3 -1.798,8 

 

Πίνακας 15: Σύνοψη αποτελεσμάτων εξοικονόμησης πρωτογενούς ενέργειας. 

Τελική χρήση Υφιστάμενη Προτεινόμενη 
Εξοικονόμηση 

(kWh) (%) 

Κατανάλωση πρωτογενούς ενέργειας για 
κλιματισμό (kWh) 

72.483,5 51.387,7 21.095,8 29,1 

Κατανάλωση πρωτογενούς ενέργειας για 
φωτισμό (kWh) 

52.874,5 22.530,7 30.343,8 57,4 

Συνολική κατανάλωση πρωτογενούς 
ενέργειας (kWh) 

125.358,0 73.918,4 51.439,6 41,0 

 

  



25 
Περίληψη Τεχνικής Έκθεσης 

10. Δείκτες αξιολόγησης έργου 

 

• Ετήσια ποσοστιαία εξοικονόμηση πρωτογενούς ενέργειας: 

Η υφιστάμενη κατανάλωση πρωτογενούς ενέργειας για τις ανάγκες κλιματισμού και φωτισμού του 
κτηρίου ισούται με 125.358,0 kWh. Η νέα κατανάλωση πρωτογενούς ενέργειας για τις ίδιες τελικές 
χρήσεις ισούται με 73.918,4 kWh. Η επιτευχθείσα εξοικονόμηση πρωτογενούς ενέργειας ισούται με 
51.439,6 kWh. Τα ανωτέρω συνεπάγονται ετήσια ποσοστιαία εξοκονόμηση πρωτογενούς ενέργειας 
ίση με 41,0%. 

 

• Ενσωμάτωση τεχνολογιών Α.Π.Ε.: 

Η παραγωγή ενέργειας από Α.Π.Ε. στην προτεινόμενη κατάσταση λειτουργίας προκύπτει από την 
παραγωγή 26.109,4 kWh ηλεκτρικής ενέργειας από το φωτοβολταϊκό σταθμό, που αντιστοιχεί σε 
75.717,2 kWh πρωτογενούς ενέργειας. Η πρωτογενής αυτή ενέργεια αντιστοιχεί σε ποσοστό 102,4% 
ως προς τη συνολική κατανάλωση 195.634 kWh πρωτογενούς ενέργειας στην προτεινόμενη 
λειτουργία του κτηρίου για τις ανάγκες φωτισμού και κλιματισμού. 

 

• Ετήσια μείωση εκπομπών CO2: 

Η εκλυόμενη ποσότητα ρύπων CO2 ανά μονάδα κατανάλωσης πρωτογενούς ενέργειας που 
αντιστοιχεί σε κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας προκύπτει ίση με 0,989 kg/kWh, σύμφωνα με τον 
πίνακα Β.1 του άρθρου 5 του Κ.ΕΝ.Α.Κ. [7]. Με βάση την ειδική αυτή εκπομπή ρύπων προκύπτει η 
ετήσια μείωση στις εκπομπές CO2 λόγω των προτεινόμενων παρεμβάσεων, ίση με 101,4% η οποία 
παρουσιάζεται στον πίνακα 17. 

 
Πίνακας 17: Υπολογισμός ετήσιας μείωσης εκπομπών CO2 λόγω των 
προτεινόμενων παρεμβάσεων, βάσει Κ.ΕΝ.Α.Κ.  

  
Πρωτογενής 

ενέργεια (kWh) 
Εκπομπές CO2 

(kg) 

Πριν τις παρεμβάσεις 125.358 123.979 

Μετά τις παρεμβάσεις -1.799 -1.779 

Μείωση 127.157 125.758 

Ποσοστιαία μείωση (%) 101,4 

 


