
 

 

 
 ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΗ – ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΤΠΗΡΕΙΑ 

ΤΠΟΔΙΕΤΘΤΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤ 
ΒΑ. ΟΦΙΑ 114 – ΣΚ 115 27 

 

          Αθήνα, 2 Οκτωβρίου 2019 

 

Κατόπιν εργϊδουσ προςπάκειασ και ενεργειϊν τθσ Διοίκθςθσ του Νοςοκομείου, που αφοροφςαν 

τον ςχεδιαςμό, τθν μελζτθ και τθν ζγκαιρθ και τεκμθριωμζνθ υποβολι πρόταςθσ, και ςφμφωνα με 

τθν υπ’ αρικμ. 6515/03.07.2019, απόφαςθ, το Γενικό Νοςοκομείο Ακθνϊν «ΙΠΠΟΚΡΑΣΕΙΟ» 

εντάχκθκε με τθν Πράξθ «Δράςεισ Ενεργειακισ Αναβάκμιςθσ, εξοικονόμθςθσ ενζργειασ και 

αξιοποίθςθσ ΑΠΕ του ΓΝΑ «Ιπποκράτειο», ςτον άξονα προτεραιότθτασ «ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΡΑΣΗΓΙΚΩΝ 

ΕΠΙΣΕΤΞΗ ΧΑΜΗΛΩΝ ΕΚΠΟΜΠΩΝ ΔΙΟΞΕΙΔΙΟΤ ΣΟΤ ΑΝΘΡΑΚΑ ΜΕ ΕΜΦΑΗ ΣΙ ΑΣΙΚΕ ΠΕΡΙΟΧΕ 

(ΕΣΠΑ)», του Επιχειρθςιακοφ Προγράμματοσ «Τποδομζσ Μεταφορϊν, Περιβάλλον και Αειφόροσ 

Ανάπτυξθ», ςυνολικοφ προχπολογιςμοφ 3.678.161,83 €.  

το πλαίςιο αυτό, θ ενεργειακι αναβάκμιςθ των κτθριακϊν εγκαταςτάςεων του Γ.Ν.Α 

«ΙΠΠΟΚΡΑΣΕΙΟ», περιςτρζφεται γφρω από τρεισ (3) κφριουσ άξονεσ, ιτοι: 

1. Ενεργειακι αναβάκμιςθ του κτιριακοφ κελφφουσ και ςυνοδζσ οικοδομικζσ εργαςίεσ: Ειδικότερα, 

προβλζπεται: 

• Η αντικατάςταςθ των υφιςτάμενων κουφωμάτων με νζα 

• Η εξωτερικι κερμομόνωςθ τοίχων 

• Η κερμοχγρομόνωςθ του δϊματοσ 

2. Ενεργειακι αναβάκμιςθ των Η/Μ εγκαταςτάςεων: Ειδικότερα, προβλζπεται θ υλοποίθςθ των 

κάτωκι ενεργειακϊν παρεμβάςεων: 

• Η αναβάκμιςθ του κεντρικοφ λεβθτοςταςίου 

• Η αναβάκμιςθ του κερμικοφ υποςτακμοφ 

• Η αντικατάςταςθ των δικτφων διανομισ κερμοφ νεροφ και δθμιουργία ηωνϊν ανά όροφο 

• Η αντικατάςταςθ του υδρόψυκτου ψφκτθ και του πφργου ψφξθσ με νζουσ υψθλισ απόδοςθσ & θ 

αντικατάςταςθ 5 αερόψυκτων ψυκτϊν 

• Η αντικατάςταςθ 225 κλιματιςτικϊν ςυςκευϊν διαιροφμενου τφπου με ςυςτιματα VRV Inverter 

• Η εγκατάςταςθ κεντρικοφ θλιοκερμικοφ ςυςτιματοσ 

• Η αντικατάςταςθ φωτιςτικϊν ςωμάτων φκοριςμοφ με φωτιςτικά ςϊματα LED 

• Η εγκατάςταςθ κεντρικοφ ςυςτιματοσ ελζγχου εγκαταςτάςεων (BMS) 

• Η εγκατάςταςθ υςτιματοσ Καταγραφισ και Επιτιρθςθσ Ενεργειακϊν Καταναλϊςεων 

3. Αξιοποίθςθ Ανανεϊςιμων Πθγϊν Ενζργειασ: Προβλζπεται θ Εγκατάςταςθ Φ/Β ςτακμοφ ιςχφοσ 

90,56 kWp (Net Metering). 

 
Επιπλζον ζχει προβλεφκεί θ αντικατάςταςθ του ενεργοβόρου ιατροτεχνολογικοφ εξοπλιςμοφ με 
καινοφργιο ςυνολικισ αξίασ 423.560,90€, κι ειδκότερα: 
1. Προμικεια 3 αναιςκθςιολογικϊν μθχανθμάτων 

2. Προμικεια 4 αναπνευςτιρων 

3. Προμικεια μίασ μθχανισ εξωςωματικισ κυκλοφορίασ 

4. Προμικεια ενόσ μθχανιματοσ ψφξθσ – κζρμανςθσ εξωςωματικισ μθχανισ 

 

                                                                                                                        Εκ της Διοικήσεως 

 

 

 

 

 


