
ΓΗΜΟ  ΑΓΙΑ  ΒΑΡΒΑΡΑ 

ΠΡΑΙΝΗ ΑΣΙΚΗ ΠΙΛΟΣΙΚΗ ΓΔΙΣΟΝΙΑ 

ΔΡΓΗ ΚΧΝΣΑΝΣΙΝΑ 

ΑΡΥΙΣΔΚΣΧΝ ΜΗΥΑΝΙΚΟ, ΣΔΥΝΙΚΗ ΤΠΗΡΔΙΑ ΓΗΜΟΤ 



 Ζ πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο θαη ε βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο 

δσήο ησλ θαηνίθσλ απνηεινχλ βαζηθφ άμνλα ηεο ζηξαηεγηθήο 

ηνπ Γήκνπ Αγίαο Βαξβάξαο, ν νπνίνο αλαγλσξίδνληαο ηε 

ζπνπδαηφηεηα ηεο βηψζηκεο αλάπηπμεο, ζπκκεηέρεη απφ ην 2009 

ζηελ επξσπατθή πξσηνβνπιία «ύκθσλν ησλ Γεκάξρσλ» γηα 

ηε κείσζε ησλ εθπνκπψλ δηνμεηδίνπ ηνπ άλζξαθα. 



ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΑΙΝΗ ΠΙΛΟΣΙΚΗ ΓΔΙΣΟΝΙΑ 

 Σν Κέληξν Αλαλεψζηκσλ Πεγψλ θαη Δμνηθνλφκεζεο Δλέξγεηαο (ΚΑΠΔ) θαη ν 

Γήκνο Αγίαο Βαξβάξαο ζηηο 21/06/2011 ππέγξαςαλ  πξνγξακκαηηθή  ζχκβαζε 

πξνθεηκέλνπ λα πινπνηεζεί ην έξγν «Πξάζηλε Πηινηηθή Αζηηθή Γεηηνληά» 

ζπλνιηθνχ πξνυπνινγηζκνχ 6.893.492 επξψ. 

 Σν έξγν ρξεκαηνδνηείηαη απφ ην Τπνπξγείν Πεξηβάιινληνο Δλέξγεηαο θαη 

Κιηκαηηθήο Αιιαγήο, θαη ζην πιαίζην ηνπ πξνγξάκκαηνο ΔΠΠΔΡΑΑ/ΔΠΑ 

[Δπηρεηξεζηαθφ Πξφγξακκα Πεξηβάιινλ θαη Αεηθφξνο Αλάπηπμε] έρεη ζπλάςεη  

πξνγξακκαηηθή ζχκβαζε κε ην ΚΑΠΔ φπνπ είλαη ν δηθαηνχρνο ηνπ έξγνπ θαη ν 

θνξέαο πξφηαζεο. 

 Σν έξγν επηθεληξψλεηαη ζηελ ελεξγεηαθή θαη πεξηβαιινληηθή αλαβάζκηζε ελφο 

ζπγθξνηήκαηνο ηεζζάξσλ πνιπθαηνηθηψλ ηεο ηππνινγίαο «θνηλσληθήο θαηνηθίαο» 

ηεο ρξνληθήο πεξηφδνπ 1965-75. Δίλαη ε πξψηε θνξά πνπ επηρεηξείηαη θάηη ηέηνην ζε 

επίπεδν γεηηνληάο, ζε Μεζνγεηαθή Υψξα, γεγνλφο πνπ αλαδεηθλχεη ηελ «Πξάζηλε 

Πηινηηθή Αζηηθή Γεηηνληά» ζε έξγν θαηλνηφκν, πξσηνπνξηαθφ θαη θαηά ζπλέπεηα 

ηελ θαζηζηά πινεγφ γηα παξφκνηεο δξάζεηο ζην κέιινλ. 

 



ΣΟΥΟΙ  ΔΡΓΟΤ 

Οη ζηφρνη ηνπ φινπ έξγνπ είλαη : 

 Να απνδείμεη φηη είλαη ηερληθά θαη νηθνλνκηθά εθηθηή ε ελεξγεηαθή θαη 

πεξηβαιινληηθή αλαβάζκηζε θαη βειηηζηνπνίεζε ππνβαζκηζκέλσλ 

ππαξρφλησλ αζηηθψλ θχηηαξσλ θαη λα απνηειέζεη νδεγφ παξφκνησλ 

αζηηθψλ αλαβαζκίζεσλ ζηελ ρψξα. 

 

 Να ζπκβάιιεη ζηελ θαηαλφεζε θαη αθνκνίσζε απφ ηνπο πνιίηεο, ηνλ 

ηερληθφ θφζκν αιιά θαη ηνλ κεραληζκφ ηνπ δεκνζίνπ, ηνπ λένπ 

ελεξγεηαθνχ θαη πεξηβαιινληηθνχ λνκνζεηηθνχ πιαηζίνπ ηεο ρψξαο  κέζα 

απφ ρεηξνπηαζηά θαη εκθαλή έξγα θαη απνηειέζκαηα. 

 

 Να αλαδείμεη ηηο εγρψξηεο θαηαζθεπαζηηθέο θαη ηερλνινγηθέο δεμηφηεηεο 

θαζψο θαη ηελ βηνκεραληθή θαη ηερλνινγηθή ηερλνγλσζία.  

 



ΣΟΥΟΙ  ΔΡΓΟΤ 

 Να πξνσζήζεη ηελ έλλνηα ησλ εζεινληηθψλ θαη θαηαζηαηηθψλ 

ζπκθσληψλ κεηαμχ ησλ θνξέσλ ηεο αγνξάο φπσο ε 

βηνκεραλία, νη θαηαζθεπαζηέο, ην θξάηνο, νη ηξάπεδεο θαη νη 

πνιίηεο  θαη λα ελδπλακψζεη ηελ κέρξη ζήκεξα εκπεηξία θαη 

πξαθηηθή. 

 Να αλαδείμεη ηελ νηθνλνκηθή θαη επηρεηξεκαηηθή  βησζηκφηεηα 

ησλ ζρεηηθψλ έξγσλ θαη λα επηηαρχλεη ηελ επελδπηηθή 

δξαζηεξηφηεηα ζηνλ ρψξν ησλ πξάζηλσλ θαηαζθεπψλ. 

 Να ζπκβάιιεη ζηελ βειηίσζε ηεο παηδείαο ησλ Διιήλσλ 

πνιηηψλ ζε ζέκαηα πξάζηλεο αλάπηπμεο θαη βησζηκφηεηαο 

κέζα απφ πξαθηηθά θαη ρεηξνπηαζηά απνηειέζκαηα 

 Να απνηειέζεη έλα αλνηθηφ εθπαηδεπηηθφ εξγαζηήξην γηα ηνπο 

λένπο επηζηήκνλεο ηεο ρψξαο.     

 



ΟΦΔΛΗ ΠΟΤ ΘΑ ΠΡΟΚΤΦΟΤΝ 

 Θα απνηειέζεη ηνλ νδεγφ πάλσ ζηνλ φπνην ζα ζρεδηαζηεί πιήζνο πξαζίλσλ 

παξεκβάζεσλ ζε αζηηθά θχηηαξα ηεο ρψξαο 

 Θα επηηξέςεη ηελ αλάδεημε ηεο ειιεληθήο ηερλνγλσζίαο θαη δεμηφηεηαο ζε 

ζέκαηα εμνηθνλφκεζεο θαη αλαλεψζηκσλ πεγψλ ελεξγείαο θαζψο θαη 

πεξηβαιινληηθήο δηαρείξηζεο θαη ζα απμήζεη ηελ παξακέλνπζα αμία ησλ 

πξαζίλσλ επελδχζεσλ ζηελ ρψξα 

 Θα απνδείμεη ηελ νηθνλνκηθή θαη ηερληθή βησζηκφηεηα ησλ πξαζίλσλ 

θαηαζθεπαζηηθψλ έξγσλ θαη ζα επηηαρχλεη ηηο ζρεηηθέο επελδχζεηο, κε 

απνηέιεζκα ηελ αχμεζε ηεο νηθνλνκηθήο δξαζηεξηφηεηαο θαη ηεο 

απαζρφιεζεο. 

 Θα βειηηψζεη ην επίπεδν θαηαλφεζεο θαη απνδνρήο ησλ πξάζηλσλ 

πνιηηηθψλ θαη ηερλνινγηψλ απφ ηνπο πνιίηεο ηεο ρψξαο. 



ΟΡΓΑΝΧΣΙΚΟ ΥΗΜΑ ΤΛΟΠΟΙΗΗ   
ΔΜΠΛΔΚΟΜΔΝΟΙ ΦΟΡΔΙ ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΙΟ 

ΤΝΔΡΓΑΙΑ 
ΑΡΜΟΓΙΟΣΗΣΑ - ΡΟΛΟ 

ΤΠΔΝ 
Φοπέαρ 

Υπημαηοδόηηζηρ 

ΔΤΓ ΤΜΔΠΠΔΡΑΑ 
Γιασειπιζηική Απσή 

ΚΑΠΔ Γικαιούσορ 

ΓΗΜΟ ΑΓΙΑ 

ΒΑΡΒΑΡΑ 
Φοπέαρ Τλοποίηζηρ 

Μονάδερ 

Γιασείπιζηρ (Α, Β, 

κλπ) 

Σεσνική Τπηπεζία 

Ππογπαμμαηική 

ύμβαζη 

Κοινή Δπιηποπή 

Παπακολούθηζηρ 

(ΚΔΠ) 

-Δξειδίκεςζη Παπαδοηέυν 

- Καθοπιζμόρ Γιαδικαζίαρ 

Παπαλαβήρ Παπαδοηέυν 

Δπιηποπή 

Παπαλαβήρ 

Παπαδοηέυν 

Παπαλαβή 

Παπαδοηέυν  

Ππογπαμμαηική 

ύμβαζη 

Κοινή Δπιηποπή 

Παπακολούθηζηρ (ΚΔΠ) 

Κοινή Δπιηποπή 

Παπακολούθηζηρ (ΚΔΠ) 

Ππογπαμμαηική 

ύμβαζη 

Κοινή Δπιηποπή 

Παπακολούθηζηρ (ΚΔΠ) 



ΠΡΟΤΠΟΛΟΓΙΜΟ ΔΡΓΟΤ 

Πξνγξακκαηηθή Πεξίνδνο 2007 – 2013  

Α΄ΦΑΖ 

Π/Τ 428.135€ 

  Δλεξγεηαθφο ρεδηαζκφο 

  Μειέηεο (Αξρηηεθηνληθέο, Ζ/Μ, ηαηηθέο) 

  Γξάζεηο Δλεκέξσζεο θαη Δπηθνηλσλίαο 

 

Πξνγξακκαηηθή Πεξίνδνο 2014 – 2020  

Β΄ΦΑΖ 

Π/Τ 4.944.267€ 

 

  Καηαζθεπή ηνπ έξγνπ 

  Παξαθνινχζεζε επίηεπμεο ησλ ζηφρσλ κέζσ εγθαηάζηαζεο ζπζηήκαηνο 
ηειεπαξαθνινχζεζεο 

  Γξάζεηο Δλεκέξσζεο θαη Δπηθνηλσλίαο 

 

 



ΟΙ ΚΤΡΙΟΙ ΑΞΟΝΔ ΓΡΑΗ 

 Ζ ελεξγεηαθή αλαβάζκηζε ησλ ππαξρφλησλ θηεξίσλ κε ρξήζε ηερληθψλ θαη 

ζπζηεκάησλ εμνηθνλφκεζεο θαη αλαλεψζηκσλ πεγψλ ελέξγεηαο, ψζηε λα 

παξνπζηάδνπλ κεδεληθφ ελεξγεηαθφ ηζνδχγην. Παξάιιεια, ρξήζε πιηθψλ, 

ζπζηεκάησλ αιιά θαη κεζνδνινγηψλ πνπ παξνπζηάδνπλ ην κηθξφηεξν 

δπλαηφ πεξηβαιινληηθφ θφζηνο ηαπηφρξνλα κε ηελ κέγηζηε δπλαηή 

παξακέλνπζα αμία ζηελ ρψξα. 

 Ζ πεξηβαιινληηθή αλαβάζκηζε ησλ θηεξίσλ ψζηε λα επηηπγράλεηαη ε 

βέιηηζηε δηαρείξηζε ησλ απνβιήησλ, ηνπ λεξνχ, θιπ.  

 Ζ πεξηβαιινληηθή αλαβάζκηζε ηνπ αζηηθνχ πεξηβάιινληνο ηεο πεξηνρήο 

επέκβαζεο ψζηε λα βειηησζεί ην κηθξνθιίκα, λα απνθεπρζεί ε θιηκαηηθή 

επηβάξπλζε ησλ θηεξίσλ, λα αλαβαζκηζηεί ε ζεξκηθή θαη νπηηθή άλεζε ησλ 

πνιηηψλ θαη λα εμαζθαιηζηεί ε βέιηηζηε αζηηθή πεξηβαιινληηθή πνηφηεηα. 

Οη επεκβάζεηο απηέο ζα ζηεξίδνληαη ζηελ ρξήζε ζχγρξνλεο ηερλνινγίαο 

πιηθψλ, αχμεζε ηνπ πξάζηλνπ, δηεπθφιπλζε ηεο θίλεζεο ηνπ αέξα, κείσζε 

ηεο αλζξσπνγελνχο ζεξκφηεηαο θιπ, ψζηε λα βειηησζεί ην ζεξκηθφ 

ηζνδχγην ηεο πεξηνρήο. 

 



ΦΧΣΟΓΡΑΦΙΚΗ  ΑΠΟΣΤΠΧΗ ΠΟΛΤΚΑΣΟΙΚΙΧΝ 

 

Βορειοδσηική όυη πολσκαηοικίας 4                                            
 

 

 
Είζοδος πολσκαηοικίας 4 από οδό Σμύρνης                        
 

 
 Νοηιοαναηολική όυη πολσκαηοικίας 2    
 

 

 

 
Εζφηερικός σπαίθριος τώρος πολσκαη. 2 

 

 

 



ΦΧΣΟΓΡΑΦΙΚΗ  ΑΠΟΣΤΠΧΗ ΠΟΛΤΚΑΣΟΙΚΙΧΝ 
 

Βορειοδσηική όυη πολσκαηοικίας 4                                            
 

 

 
Είζοδος πολσκαηοικίας 4 από οδό Σμύρνης                        
 



ΦΧΣΟΓΡΑΦΙΚΗ  ΑΠΟΣΤΠΧΗ ΠΟΛΤΚΑΣΟΙΚΙΧΝ 

 
 Νοηιοαναηολική όυη πολσκαηοικίας 2    
 

 

 

 
Εζφηερικός σπαίθριος τώρος πολσκαη. 2 



ΦΧΣΟΓΡΑΦΙΚΗ  ΑΠΟΣΤΠΧΗ ΠΟΛΤΚΑΣΟΙΚΙΧΝ 



ΑΝΑΛΤΗ ΣΧΝ ΚΣΙΡΙΧΝ ΣΧΝ ΟΙΚΟΓΟΜΙΚΧΝ ΣΔΣΡΑΓΧΝΧΝ  



ΦΧΣΟΓΡΑΦΙΚΟ ΤΛΙΚΟ ΤΦΙΣΑΜΔΝΟΤ ΤΠΑΙΘΡΙΟΤ ΥΧΡΟΤ 



ΑΝΑΛΤΗ ΣΧΝ ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΧΝ ΣΟΤ ΚΣΙΡΙΟΤ 



Σριςδιάςτατη προςομοίωςη 21 Μαρτίου – ηλιακή πρόςπτωςη κατά την διάρκεια όλησ τησ ημέρασ. 

Μζςω του ECOTECT ζγινε θ ανάλυςθ τθσ θλιακισ πρόςπτωςθσ 
ςτο Ο.Σ. 513 κατά τθ διάρκεια διαφορετικϊν χρονικϊν περιόδων, 
εποχϊν, θμερϊν και ωρϊν για μία πλιρθ εικόνα. 
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ΠΡΟΣΔΙΝΟΜΔΝΗ ΛΤΗ 
Δπεμβάζειρ πος αθοπούν ηην τςσπή  και ηην θεπμή 

πεπίοδο 

 



Παρζμβαςθ ςτο κτιριακό κζλυφοσ 
μζςω τθν υλοποίθςθ τθσ εξωτερικισ 
κερμομόνωςθσ ςτθν τοιχοποιία, ςτα 
υπόγεια για τθν εξάλειψη της 
θερμοδιαφυγής από το δάπεδο των 
ιςογείων κατοικιϊν και ςτα δϊματα. 
 

Πλιρθ αλλαγι των υπαρχόντων 
κουφωμάτων και υαλοςταςίων με 
κερμοδιακοπτόμενα κουφϊματα 
αλουμινίου, με διπλά κερμομονωτικά 
τηάμια. Σα κουφϊματα κα φζρουν 
επικακιμενα κερμομονωτικά ρολά με κουτί 
επίςθσ κερμομονωμζνο και προςκικθ 
οριηόντιων ςκιάςτρων και κατακόρυφων 
κινοφμενων πανζλων. 

ΧΕΣΙΚΑ ΜΕ ΣΙ ΠΟΛΤΚΑΣΟΙΚΙΕ 

Εγκατάςταςθ τυπικοφ ςυςτιματοσ παραγωγισ 
ηεςτοφ νεροφ που αποτελείται από επίπεδουσ 
θλιακοφσ ςυλλζκτεσ, ζνα δοχείο αποκικευςθσ τθσ 
κερμότθτασ και ςωλθνϊςεισ.  
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ΚΙΑΗ ΜΕ ΔΕΝΣΡΑ 

Ο ςκιαςμόσ του κτιρίου 
μπορεί να επιτευχκεί με 
τθν τοποκζτθςθ 
φυλλοβόλων δζντρων και 
βλάςτθςθσ ςε κζςεισ 
κατάλλθλεσ. 

ΓΕΩΘΕΡΜΙΑ 

Η θλιακι ενζργεια που είναι 
αποκθκευμζνθ ςτο ζδαφοσ, 
μπορεί να ςυλλεχκεί μζςω 
μίασ γεωκερμικισ αντλίασ 
κερμότθτασ και να 
χρθςιμοποιθκεί για τθ κζρμανςθ, 
ψφξθ και παραγωγι ηεςτοφ 
νεροφ. 
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Μερικι κάλυψθ των διαδρόμων τθσ εςωτερικισ αυλισ 
μζςω καταςκευι ξφλινθσ πζργκολασ και παράλλθλθ 
τοποκζτθςθ πάγκων και κακιςμάτων. 
Ψυχρζσ δαπεδοςτρϊςεισ, φωτιςτικά. 

Καταςκευι μιασ γεωκερμικισ αντλίασ κερμότθτασ 
για τθν μείωςθ τθσ κατανάλωςθσ ενζργειασ για 
κζρμανςθ το χειμϊνα και το καλοκαίρι 
Οι κατακόρυφεσ γεωτριςεισ είναι απαραίτθτεσ για 
τθν εγκατάςταςθ των γεωκερμικϊν ανιχνευτϊν, οι 
οποίοι δεν αλλοιϊνουν τον περιβάλλοντα χϊρο. 

ΧΕΣΙΚΑ ΜΕ ΣΟΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΑ ΧΩΡΟ 

Διαμόρφωςθ περιβάλλοντα χϊρου με ςτοιχείο 
νεροφ και φφτευςθ νζων φυτϊν και διατιρθςθ 
τθσ ιδθ υπάρχουςασ βλάςτθςθσ.  
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Τριςδιάςτατη προςομοίωςη πρόταςησ περιβάλλοντα χώρου. 



Εξωτερική θερμομόνωςη 

Οριζόντια ςκίαςτρα  

Κουφώματα αλουμινίου με διπλό υαλοπίνακα 

Κινούμενα πανέλα από Corian  

Ζαρντινιέρεσ από Fiberglass  

Αξονομετρική απεικόνιςη βημάτων/ςταδίων επέμβαςησ (παράδειγμα ςε 1 πολυκατοικία).  



ΔΞΟΙΚΟΝΟΜΗΗ ΔΝΔΡΓΔΙΑ ΜΔ ΣΗΝ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΤΣΗΜΑΣΟ ΔΞΧΣΔΡΙΚΗ 

ΘΔΡΜΟΜΟΝΧΗ ΣΗΝ ΔΞΧΣΔΡΙΚΗ ΣΟΙΥΟΠΟΙΙΑ ΣΟΤ 1ΟΤ ΚΣΗΡΙΟΤ 

 

 οβάσ ζγχρωμοσ ςιλικονοφχοσ. νανοτεχνολογίασ που ενεργοποιεί τθν διαδικαςία φωτοκατάλυςθσ 
κατά τθν βροχόπτωςθ με αποτζλεςμα να είναι αυτοκακαριηόμενθ. 



ΤΣΗΜΑ ΔΞΧΣΔΡΙΚΗ  ΘΔΡΜΟΜΟΝΧΗ  ΓΧΜΑΣΟ  1ΟΤ ΚΣΗΡΙΟΤ 



ΠΡΟΣΕΙΝΟΜΕΝΟ ΤΛΙΚΟ ΠΑΝΕΛΩΝ 

Κινοφμενα κατακόρυφα πανζλα από Corian. 
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MUNICIPAL OFFICES OF THE LACQ 
REGION  
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ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΣΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΟ ΕΞΩΣΕΡΙΚΟ 



ΗΛΔΚΣΡΟΜΗΥΑΝΟΛΟΓΙΚΔ  ΔΓΚΑΣΑΣΑΔΙ- 

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΜΔ ΣΗΝ ΠΡΟΘΗΚΗ  ΝΔΧΝ ΣΟΙΥΔΙΧΝ 

ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΑ 

 Οη ηξεηο (3) πνιπθαηνηθίεο απνηεινχληαη απφ δέθα έμη (16) δηακεξίζκαηα ε 
θάζε κία, ελψ ε ηέηαξηε (Κηίξην ΗΗ) απφ είθνζη ηέζζεξα (24) δηακεξίζκαηα. 
Ζ ζπλνιηθή επηθάλεηα ησλ δηακεξηζκάησλ είλαη : 

 Κηίξην Η: 1.280m2 

 Κηίξην IΗ: 1.344m2 

 Κηίξην IIΗ: 1.136m2 

 Κηίξην ΗV: 1.280m2 

 ΤΝΟΛΟ: 5.040m2 

 Σν κέζν εκβαδφλ ησλ δηακεξηζκάησλ είλαη ~70m2.  

 Ο κέζνο αξηζκφο ελνίθσλ ησλ πνιπθαηνηθηψλ είλαη 40÷50 
άηνκα/πνιπθαηνηθία θαη επνκέλσο ν ζπλνιηθφο αξηζκφο ησλ ελνίθσλ είλαη 
πεξίπνπ 200.  

  ηφρνο είλαη  ε ειαρηζηνπνίεζε ή ν κεδεληζκφο ζρεδφλ ηεο ελεξγεηαθήο 

θαηαλάισζεο, ε δξαζηηθή κείσζε ηνπ ελεξγεηαθνχ θφζηνπο, ε κείσζε ηεο 

εθπνκπήο CO2 θαη ε δεκηνπξγία ζπλζεθψλ άλεζεο ζε πεπαιαησκέλεο 

ιατθέο πνιπθαηνηθίεο κέζσ ηεο εθαξκνγήο βηνθιηκαηηθψλ πξαθηηθψλ, ηεο 

ελεξγεηαθήο αλαβάζκηζεο ηνπ θειχθνπο ησλ θηηξίσλ θαη ηεο αμηνπνίεζεο 

ησλ Αλαλεψζηκσλ Πεγψλ Δλέξγεηαο 



ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ  ΠΑΡΔΜΒΑΔΧΝ  ΜΔΛΔΣΗ 

ΔΓΚΑΣΑΣΑΔΧΝ 

 Κιηκαηηζκφο (Θέξκαλζε – Φχμε) ησλ δηακεξηζκάησλ κέζσ 

Γεσζεξκηθψλ Αληιηψλ Θεξκφηεηαο (ΓΑΘ). 

 Παξαζθεπή Εεζηνχ Νεξνχ Υξήζεο (Γεσζεξκία - Ζιηαθή 

Δλέξγεηα) 

 Ζιεθηξηθή Δγθαηάζηαζε. 

 Φσηηζκφο ηνπ αχιεηνπ ρψξνπ. 

 Παξαγσγή ειεθηξηθήο ελέξγεηαο απφ Φ/Β χζηεκα 

 Άξδεπζε Πεξηβάιινληνο ρψξνπ 

 Δγθαηάζηαζε ππφγεηνπ ζπζηήκαηνο άξδεπζεο θαη αληιεηηθνχ 

ζπγθξνηήκαηνο κε ηξνθνδφηεζε απφ δεμακελή ζπιινγήο 

φκβξησλ  

 



ΔΝΔΡΓΔΙΑΚΗ ΚΑΣΑΣΑΞΗ ΠΟΛΤΚΑΣΟΙΚΙΧΝ –

ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΠΑΡΔΜΒΑΔΧΝ 

  Απφ απηέο ηηο  Μειέηεο Δλεξγεηαθήο Απφδνζεο πξνθχπηεη φηη, 

κε  ηηο  ζπγθεθξηκέλεο παξεκβάζεηο  ελεξγεηαθνχ ζρεδηαζκνχ 

ηνπ θειχθνπο θαη ησλ Ζ/Μ εγθαηαζηάζεσλ, ηα θηίξηα από 

ηελ πθηζηάκελε ελεξγεηαθή θιάζε Η αλαβαζκίδνληαη 

εληππσζηαθά θαη θαηαηάζζνληαη ζηελ ελεξγεηαθή θιάζε 

Α+ (Δμνηθνλόκεζε πξσηνγελνύο ελέξγεηαο > 90%). 

Γηα ην θηίξην IV, γηα παξάδεηγκα, βάζεη ησλ Πηζηνπνηεηηθψλ 

Δλεξγεηαθήο Απφδνζεο πξνθχπηνπλ ηα εμήο:  

 Ζ θαηαλάισζε πξσηνγελνχο ελέξγεηαο ζα είλαη 6,40 

kWh/m2/έηνο, έλαληη 221 kWh/m2/έηνο ηνπ ππάξρνληνο 

θηηξίνπ. 

 Ζ εμνηθνλφκεζε πξσηνγελνχο ελέξγεηαο εάλ ιεθζεί ππ’ φςε ε 

ζπκβνιή ηνπ Φ/Β πζηήκαηνο ζα είλαη ~97% (Καηεγνξία 

Α+). 

   

 



1Ο ΣΑΓΙΟ ΤΛΟΠΟΙΗΗ 

Οη εξγαζίεο ζηελ πξψηε πνιπθαηνηθία νινθιεξψζεθαλ ην 
Μάξηην 2012.  

Οη επεκβάζεηο ζην  1ν ζηάδην πινπνίεζεο πνπ έγηλαλ: 

Δμσηεξηθή ζεξκνκφλσζε ζηνπο ηνίρνπο θαη ζην δψκα 

Θεξκνδηαθνπηφκελα θνπθψκαηα θαη ζεξκνκνλσηηθά 
παινζηάζηα  

Δμσηεξηθά ζθίαζηξα 

Οη ελεξγεηαθέο απαηηήζεηο ηνπ θηεξίνπ γηα ζέξκαλζε θαη δξνζηζκό 

κεηώζεθαλ ζεκαληηθά θαη εηδηθόηεξα επηηεύρζεθε κείσζε ηεο ζπλνιηθήο 

ελεξγεηαθήο θαηαλάισζεο θαηά 43% γηα ηε ζέξκαλζε (δειαδή πεξίπνπ 

5,8 lt/ m² πεηξειαίνπ αλά έηνο) θαη θαηά 13% γηα ηελ ςύμε (δειαδή 

πεξίπνπ 1,75 lt/m² πεηξειαίνπ αλά έηνο).  



ΑΡΥΙΚΗ  ΚΑΣΑΣΑΗ 



Σνπνζέηεζε  εμσηεξηθήο  

ζεξκνκφλσζεο    πεηξνβάκβαθα 



     Σνπνζέηεζε  εμσηεξηθήο  

  ζεξκνκφλσζε  πεηξνβάκβαθα 



Σνπνζέηεζε  εμσηεξηθήο  

ζεξκνκφλσζεο    πεηξνβάκβαθα 



Δπίρξηζκα   Δπηθαλείαο 



Δπίρξηζκα   Δπηθαλείαο 



ΦΧΣΟΓΡΑΦΙΚΗ  ΑΠΟΣΤΠΧΗ ΠΟΛΤΚΑΣΟΙΚΙΧΝ 



ΣΔΛΙΚΟ   ΑΠΟΣΔΛΔΜΑ 



Τελική φωτορεαλιςτικη εικόνα εφαρμογήσ Corian (παράδειγμα ςε 1 πολυκατοικία).  











ΑΤΛΔΙΟ  ΥΧΡΟ 





ΒΡΑΒΔΙΑ -ΥΟΡΗΓΟΙ- ΔΤΥΑΡΙΣΙΔ 

ΠΡΟΣΑΘΗΚΔ  ΓΙΑ ΣΟ ΒΡΑΒΔΙΟ ΣΗ ΔΤΡΧΠΑΨΚΗ 

ΔΝΧΗ ΓΙΑ ΣΗ ΤΓΥΡΟΝΗ ΑΡΥΙΣΔΚΣΟΝΙΚΗ 2013 

(ΒΡΑΒΔΙΟ MIES VAN DER ROHE 2013). 

εκαληηθή είλαη ε ζπκκεηνρή θαη ζπλεηζθνξά ελφο κεγάινπ αξηζκνχ 

ειιεληθψλ βηνκεραληψλ θαη εκπνξηθψλ εηαηξεηψλ, εθπξφζσπνη ηεο 

Διιεληθήο Πξάζηλεο Βηνκεραλίαο,  

(Fibran,  Jubiland, ThermicaPlus, Βιάρνο Μνλσηηθή,  

ETEM, GreenWindows,  Saint Gobain, Ether Applications , 

Παλειιήληα Οκνζπνλδία Δκπόξσλ θαη Βηνηερλώλ Ταινπηλάθσλ 

(ΠΟΔΒΤ), ην θπζηθό Αέξην νη νπνίνη  ζην πιαίζην εζεινληηθψλ 

ζπκθσληψλ πνπ έρνπλ ππνγξαθεί  κε ηνλ Γήκν καο ρνξήγεζαλ  

πιήξσο ηκήκαηα ηνπ έξγνπ αλαθαηλίδνληαο  ην έλα από ηα 

ηέζζεξα θηήξηα ηεο πεξηνρήο παξέκβαζεο.  

Σν Κέληξν Αλαλεψζηκσλ Πεγψλ Δλέξγεηαο [ΚΑΠΔ]. 

Σνπο κειεηεηέο θα Μνπδαθίηνπ, θν Βαληφια, θν Αξγπξφ  

 

 
 



ΚΑΛΤΣΕΡΟ ΚΣΙΡΙΟ  
ΚΑΛΤΣΕΡΗ ΖΩΗ 

ΕΤΧΑΡΙΣΩ ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΡΟΟΧΗ Α 
ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ 


