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ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΜΟ ΕΚΣΕΛΕΗ ΕΡΓΟΤ 

τη ςυνϋχεια παρατύθεται η περιγραφό των φϊςεων εκτϋλεςησ του ϋργου 

«ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΗ ΔΗΜΟΙΩΝ ΚΣΙΡΙΩΝ» και των εφαρμοζόμενων κατϊ 

φϊςη μεθόδων εργαςύασ. 

A΄ΥΑΗ:  ΠΡΟΠΑΡΑΚΕΤΑΣΙΚΕ ΕΡΓΑΙΕ 

τη φϊςη αυτό περιλαμβϊνονται οι προπαραςκευαςτικϋσ εργαςύεσ όπωσ η 

προετοιμαςύα και η ολοκλόρωςη τησ εργοταξιακόσ ανϊπτυξησ, οι καθαιρϋςεισ, οι 

εκςκαφϋσ κλπ, ώςτε να εύναι δυνατό η μετϊβαςη ςτην επόμενη φϊςη του ϋργου. 

Α.1. ΠΡΟΠΑΡΑΚΕΤΑΣΙΚΕ ΕΡΓΑΙΕ – ΠΡΟΕΣΟΙΜΑΙΑ ΕΡΓΟΣΑΞΙΟΤ 

Κατϊ το πρώτο ςτϊδιο του ϋργου, ο ανϊδοχοσ εργολϊβοσ θα προετοιμϊςει και θα 

ολοκληρώςει την εργοταξιακό του ανϊπτυξη και θα γύνουν όλεσ οι απαραύτητεσ 

ενϋργειεσ πριν την ϋναρξη των εργαςιών (καθαριςμού χώρων, απομϊκρυνςη 

ςτοιχεύων που ενδϋχεται να παρεμποδύζουν τισ μετϋπειτα εργαςύεσ, λεύψει των 

απαραύτητων μϋτρων αςφαλεύασ, κλπ). 

Α.2. ΚΑΘΑΙΡΕΕΙ - ΑΠΟΞΗΛΩΕΙ 

Κατϊ το δεύτερο ςτϊδιο, θα πραγματοποιηθεύ καθαύρεςη των υφιςτϊμενων 

κουφωμϊτων εϊν απαιτεύτε από την τεχνικό ϋκθεςη, ςτη ςυνϋχεια θα καθαιρεθούν 

ςε πρώτη φϊςη τα εξωτερικϊ επιχρύςματα μϋχρι και το ύψοσ το οπούο εύναι δυνατό 

χωρύσ ικριώματα. 

Α.3. ΑΠΟΜΑΚΡΤΝΗ ΠΛΕΟΝΑΖΟΝΣΩΝ ΤΛΙΚΩΝ 

Μετϊ την αποπερϊτωςη των παραπϊνω εργαςιών, θα ςυγκεντρωθούν όλα τα 

πλεονϊζοντα υλικϊ (προώόντα αποξηλώςεων, εκςκαφών κλπ) και θα μεταφερθούν 

προσ απόρριψη ςε κατϊλληλο χώρο, ο οπούοσ θα υποδειχθεύ από την υπηρεςύα.



 

 

Β΄ ΥΑΗ: ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕ ΕΡΓΑΙΕ 

τη δεύτερη φϊςη περιλαμβϊνεται το ςύνολο των οικοδομικών εργαςιών για τη 

βελτύωςη τησ ενεργειακόσ αποδοτικότητασ των κτηρύων. 

Β.1. ΕΓΚΑΣΑΣΑΗ ΚΟΤΥΩΜΑΣΩΝ - ΛΟΙΠΑ ΣΕΛΕΙΩΜΑΣΑ 

το τελευταύο ςτϊδιο τησ δεύτερησ φϊςησ του ϋργου, αφού τοποθετηθούν οι 

μαρμαροποδιϋσ, θα τοποθετηθούν τα νϋα κουφώματα (εϊν και εφόςον αυτό 

απαιτεύτε από την τεχνικό ϋκθεςη) και θα ςφραγιςθούν οι αρμού. Σϋλοσ, θα 

αποςυναρμολογηθούν τα ικριώματα (τα οπούα εγκαταςτϊθηκαν ςτο προηγούμενο 

ςτϊδιο). 

Γ΄ ΥΑΗ: ΗΛΕΚΣΡΟΜΗΦΑΝΟΛΟΓΙΚΕ ΕΡΓΑΙΕ 

την τρύτη και τελευταύα φϊςη περιλαμβϊνεται το ςύνολο των 

ηλεκτρομηχανολογικών επεμβϊςεων. 

Γ.1. ΑΝΑΒΑΘΜΙΗ ΕΓΚΑΣΑΣΑΕΩΝ ΘΕΡΜΑΝΗ 

το ςτϊδιο αυτό θα εγκαταςταθούν οι αντλύεσ θερμότητασ παραγωγόσ νερού, 

υψηλών θερμοκραςιών ςτο χώρο που προβλϋπεται ςτο χώρο του λεβητοςταςύου 

του χολεύου. Σο ςύνολο των γραμμών και των χώρων καθώσ και οι εναλλϊκτεσ θα 

ελϋγχονται από θερμοςτϊτεσ με τισ αντύςτοιχεσ ηλεκτροβϊνεσ. Σα ςτοιχεύα 

θερμοκραςύασ των χώρων καθώσ και η κατανϊλωςη καυςύμου θα αποςτϋλλονται 

μϋςω μόντεμ ςτο ΣΕΙ Δυτικόσ Μακεδονύασ το οπούο και θα φροντύςει ώςτε οι 

ρυθμύςεισ του ςυςτόματοσ να εύναι οι κατϊλληλεσ. 

τη ςυνϋχεια δύνεται το χρονοδιϊγραμμα εκτϋλεςησ του ϋργου.



 

 

Φρονοδιάγραμμα εκτέλεσης έργου 
"ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΗ ΔΗΜΟΣΙΚΩΝ ΚΣΙΡΙΩΝ" 

 

μηνασ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1 Τοποθζτηςη ικριωμάτων

2 Αποψφλωςη παλαιϊν κουφωμάτων και μεταφορά τουσ

3 Τοποθζτηςη νζων κουφωματϊν 

4 Τοποθζτηςη θερμομονωςησ επι τησ οροφήσ

5 Αντλία θερμότητασ υψηλϊν θερμοκραςιϊν, παραγωγήσ νεροφ, απόδοςησ 16 kW

6 Κεντρική κλιματιςτική μονάδα επεξεργαςίασ αζρα ςε ςφνδεςη με την Α/Θ

7 Χαλκοςωλήνασ εφκαμπτοσ εξωτερικήσ διαμζτρου Φ22 πάχουσ τοιχ. 0,9μμ

8 Χαλκοςωλήνασ εφκαμπτοσ εξωτερικήσ διαμζτρου Φ28 πάχουσ τοιχ. 0,9μμ

9 Μεταλλικόσ πίνακασ δφο γραμμϊν IP30

10 Μεταλλικόσ πίνακασ δφο γραμμϊν IP67

11 Σημείο ρευματοληψίασ από καλϊδιο ΝΥΥ ορατό ςτεγανό με μζςο μήκοσ γραμμήσ 18Μ

12 Σημείο ρευματοληψίασ από καλϊδιο ΝΥΥ ορατό ςτεγανό με μζςο μήκοσ γραμμήσ 8Μ

13 Δίοδη ηλεκτροκίνητη βαλβίδα δφο θζςεων ελαφροφ τφπου κοχλιωτήσ ςυνδζςεωσ διαμζτρου ¾’’

14 Δίοδη ηλεκτροκίνητη βαλβίδα δφο θζςεων ελαφροφ τφπου κοχλιωτήσ ςυνδζςεωσ διαμζτρου 1’’

15 Θερμοςτάτησ χϊρου δφο θζςεων

16 Λαμπτήρασ LED ιςχφοσ 8 W

17 Λαμπτήρασ LED ιςχφοσ 3 W

18 Τοποθζτηςη φωτοβολταϊκϊν

19 Καθαριςμόσ χϊρου και παράδοςη ςε πλήρη λειτουργία

 


