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ΘΕΜΑ: Γνωστοποίηση ημερομηνίας ενημέρωσης για τις αντλίες θερμότητας CLIMAVENETA - 

ηλιοθερμικά συστήματα SONNE, από τον ΛΕΟΝΑΡΔΟ Ι. ΡΟΥΣΣΟ, στις 16-10-2013, ώρα 

17:30, στην αίθουσα του Επιμελητηρίου Κυκλάδων.  

 

ΣΧΕΤ: Η από 8-10-2013 επιστολή ΛΕΟΝΑΡΔΟΥ Ι. ΡΟΥΣΣΟΥ μηχανολόγου μηχανικού Τ.Ε. προς 

το Σύλλογο, για προώθηση στα μέλη του. 

 

Θέτουμε υπόψη σας προς ενημέρωση, την πιο πάνω επιστολή με την επισυναπτόμενη σ’ 

αυτήν πρόσκληση που αφορά τα αναγραφόμενα στο θέμα. 

 

Σ υ ν η μ μ έ ν α  

Η από 8-10-2013 

επιστολή με την 

επισυναπτόμενη πρόσκληση 

 

 

 

Με εκτίμηση, 

 

 

Ο Πρόεδρος 

 

Η γραμματέας 

 
 

Εμμανουήλ  Καλαβρός Μόνικα  Δενδρινού 

Αρχιτέκτων Μηχ/κος Πτυχ. Πολιτικός Μηχ/κός  

δομικών έργων Τ.Ε. 

 

Ερμούπολη,   08-10-2013 

Αριθ. Πρωτ.:   930 

 

ΠΡΟΣ 

ΟΛΑ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ 

ΜΕΛΕΤΗΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 

ΝΟΜΟΥ ΚΥΚΛΑΔΩΝ 



Α.Π.930/ 8-10-13 

 

Λεονάρδος Ρούσσος <mechef.gr@gmail.com> 8 Οκτωβρίου 2013 - 6:24 π.µ.
Προς: "SYLLOGOS MELETHTWN MHXANIKWN N. KYKLADWN" <symmhk@gmail.com> 

Καληµέρα σας, 
 
Παρακαλώ για την προώθηση στα µέλη του Συλλόγου µας, της επισυναπτόµενης 
πρόσκλησης. 
Η πρόσκληση αφορά τη συµµετοχή τους σε µία ηµερίδα ενηµέρωσης που διοργανώνει η 
επιχείρησή µου σε σχέση µε την Ηλιοθερµία και Αντλίες Θερµότητας. Τις δύο αυτές 
λύσεις που βοηθούν τόσο στην κατασκευή όσο και στην εξοικονόµηση ενέργειας για 
υφιστάµενα και νέα κτήρια.  
 
Σας ευχαριστώ πολύ  
 
Λεονάρδος Ρούσσος 
ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ  Τ.Ε. 
ΚΑΤΩ ΜΑΝΝΑ    ΣΥΡΟΣ 
Τηλ. 2281081954   fax .2281077294 
Mob.6936750782     
mechef.gr@gmail.com    www.mef.gr    

 

 



 

 

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ  
  

Η επιχείρηση ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ Λεονάρδος Ι. Ρούσσος σας προσκαλεί σε ημερίδα ενημέρωσης  

στις 16 Οκτωβρίου 2013 και ώρα 17:30'  
με θέματα: 

 

� Λύσεις και προοπτικές από το σχεδιασμό εφαρμογών με νέες υψηλής ενεργειακής απόδοσης Αντλίες Θερμότητας  CLIMAVENETA 

� Ηλιοθερμικά συστήματα SONNE για τη Θέρμανση και Παραγωγή Ζεστού Νερού Χρήσης σε κτήρια 

 

Την παρουσίαση θα πραγματοποιήσουν εκπρόσωποι από δύο κορυφαίες εταιρίες στο χώρο: 

 

� Η εταιρία ΔΕΛΤΑ ΤΕΧΝΙΚΗ που αντιπροσωπεύει, ήδη από το 1980, τις Αντλίες Θερμότητας Climaveneta, του Νº 1 Κατασκευαστή στην Ευρώπη 

και 

� Η εταιρία SOL ΕΠΕ, που εδώ και 20 χρόνια, πρωτοπορεί και αναπτύσσεται στην κατασκευή Ηλιοθερμικών συστημάτων. 

 

Θα παρουσιαστούν αναλυτικά: 

� Ιδανικές λύσεις για αντικατάσταση λεβήτων-καυστήρων σε υφιστάμενα σπίτια και κτίρια. 

� Τρόποι για τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης των κατοικιών, υφιστάμενων ή  καινούργιων. 

� Τρόποι για να αξιοποιήσουμε τα πλεονεκτήματα των νέων συστημάτων προς όφελος όλων μας. 

 

Η παρουσίαση θα λάβει χώρα στη 

Συνεδριακή Αίθουσα του Επιμελητηρίου Κυκλάδων. 

 




