
Ενεργειακή αναβάθμιση κλειστού Γυμναστηρίου Γρεβενών με 
χρήση γεωθερμίας 

ΑΡΓΥΡΙΟΣ ΜΠΑΪΡΑΚΛΙΛΗΣ 
ΔΙΠΛ.ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧ/ΚΟΣ ΑΠΘ

GEOTHERMAL ENGINEER EXPERT 

www.geothermia.gr



ΓΙΑΤΙ  ΓΕΩΘΕΡΜΙΑ 
• Η γεωθερμία είναι μία Ανανεώσιμη Πηγή Ενέργειας (ΑΠΕ) καθώς εκμεταλλεύεται  την ανεξάντλητη ενέργεια που  

περικλείεται στους γεωλογικούς σχηματισμούς .Εχει το μοναδικό συγκριτικό πλεονέκτημα  έναντι των άλλων ΑΠΕ ( ηλιακή, 
αιολική) καθώς είναι πάντα διαθέσιμη είτε είναι ημέρα είτε νύχτα, είτε είναι χειμώνας είτε καλοκαίρι, είτε έχει άνεμο είτε 
όχι. Για αυτό είναι η μοναδική ΑΠΕ που μπορεί να σταθεί σαν πηγή ενέργειας βάσης.

• Η απόδοση ενός γεωθερμικού συστήματος είναι 400%. Δηλαδή για κάθε 4 Kw αποδιδόμενης θερμικής ισχύος τα 3 Kw είναι 
δωρεάν  από τη γη .

• Με σημερινές τιμές πετρελαίου και ηλεκτρικής ενέργειας  παρέχει σταθερά εξοικονόμηση  70%
• Η απόσβεση ενός γεωθερμικού συστήματος ανέρχεται σε 5-7 έτη , ανάλογα με τη χρήση.
• Είναι ένα κοινό σύστημα  για τη θέρμανση και ψύξη.
• Δεν απαιτούνται καμινάδες και δεξαμενή πετρελαίου
• Είναι το πιο σύγχρονο και αποδοτικό σύστημα θέρμανσης/ψύξης αυτή τη στιγμή στον κόσμο
• Είναι μία τεχνολογία ευρέως διαδεδομένη , καθώς εφαρμόζεται εδώ και δεκαετίες . Στην Β. Ευρώπη και Αμερική από τη 

δεκαετία του ’50.( π.χ στη Σουηδία το 80% των νέων κτιρίων χρησιμοποιούν γεωθερμία). Αλλά και στη χώρα μας υπάρχουν 
πάμπολλες εφαρμογές σε Δημόσια και Ιδιωτικά κτίρια με εκπληκτικά αποτελέσματα  εξοικονόμησης ενέργειας.

• Η απόδοση ενός γεωθερμικού συστήματος είναι σταθερή ανεξάρτητα από τις εξωτερικές καιρικές συνθήκες.
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ΚΛΕΙΣΤΟ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ ΓΡΕΒΕΝΩΝ 

To Κλειστό  Γυμναστήριο κατασκευάσθηκε το 1975 και είναι τύπου Τ4 της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού, εξυπηρετεί τις 
ανάγκες άθλησης κατοίκων του Δήμου Γρεβενών καθώς και της ευρύτερης περιοχής. Χρησιμοποιείται από το κοινό αλλά και από 
αθλητικούς συλλόγους για προπόνηση και πραγματοποίηση αγώνων.
Η συνολική του επιφάνεια είναι περίπου 1720 m2 και αποτελείται από τον κυρίως αγωνιστικό χώρο  με τις κερκίδες κοινού 
επιφάνειας περίπου 1100 m2 και τους  υπόλοπους βοηθητικούς χώρους     ( αποδυτήρια, WC, ιατρείο, αίθουσα υποδοχής, 
αίθουσα εκγύμνασης, αποθήκες,κλπ)
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ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ

1. Θερμομόνωση κελύφους 
2.Αντικατάσταση εξωτερικών κουφωμάτων με νέα ενεργειακά
3.Εγκατάσταση συστήματος γεωθερμίας για θέρμανση –ψύξη
4.Εγκατάσταση Κεντρικής Κλιματιστικής Μονάδας ( ΚΚΜ) για την θέρμανση-ψύξη       
και  μηχανικού αερισμού του κυρίως αγωνιστικού χώρου.
5.Εγκατάσταση  τερματικών μονάδων νερού ( FCU’s) για τη θέρμανση-ψύξη του 
κυρίως αγωνιστικού χώρου και των βοηθητικών χώρων
6.Εγκατάσταση νέου Γενικού Πίνακα Χαμηλής Τάσης και συστοιχία πυκνωτών για 
την διόρθωση cosφ
7.Αντικατάσταση φωτιστικών με νέα φωτιστικά τύπου LED
8. Κατασκευή μεταλλικής κερκίδας
9. Σύστημα ενεργειακής διαχείρισης (BMS ) και εξ’αποστάσεως παρακολούθησης  
και χειρισμού 



ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΕΡΓΟΥ KAI ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ 

1. Υπογραφή Σύμβασης  : 14/09/2020
2. Ολοκλήρωση εργασιών : 23/12/2021
3. Προϋπολογισμός έργου : 1.075.000,00 €
4. Χρηματοδότηση : 600.000,00 €  ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ

475.000,00 €  ΙΔΙΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ ΔΗΜΟΥ ΓΡΕΒΕΝΩΝ 
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ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΓΕΩΘΕΡΜΙΑΣ

1. Γεωεναλλάκτης ανοικτού τύπου  . Δύο γεωτρήσεις βάθους 150 m έκαστη ( μία άντλησης και 
μία επανέγχυσης)

2. Παροχή  : 35 m3/h
3. Θερμοκρασία νερού γεώτρησης : 14,5 C
4. Θερμική ισχύς ΓΑΘ : 350 Kw

5. Η θέρμανση και ψύξη του αγωνιστικού χώρου και των υπολοίπων χώρων  γίνεται με fan-
coils . Ενώ κατά τη διάρκεια αγωνιστικών εκδηλώσεων ενεργοποιείται και η Κεντρική 
Κλιματιστική Μονάδα με την οποία υπάρχει η δυνατότητα έως και 100% νωπό αέρα
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ΣΥΣΤΗΜΑ BMS ΚΑΙ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ 

1. ΘΕΡΜΙΔΟΜΕΤΡΗΤΕΣ

2. ΜΕΤΡΗΤΕΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

3. ΑΙΣΘΗΤΗΡΙΑ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ

4. ΑΙΣΘΗΤΗΡΕΣ ΔΙΑΦΟΡΙΚΗΣ ΠΙΕΣΗΣ 

5.    ΜΕΓΕΘΗ ΑΠΌ ΓΑΘ

6. ALARMS

7.    ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ 
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ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΟΧΗ  ΣΑΣ!

ΑΡΓΥΡΙΟΣ ΜΠΑΪΡΑΚΛΙΛΗΣ
ΔΙΠΛ. ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ  ΜΗΧ/ΚΟΣ ΑΠΘ
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