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ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

Η παρούσα μελέτη αφορά στον αλλαγή χρήσης του κτιρίου των αποθηκών Α.Τ.Ε. που βρίσκεται επί της 

οδού Αγίου Κωνσταντίνου στην Χώρα του Δήμου Πύλου – Νέστορος, το οποίο πρόκειται να αναπλαστεί 

και να διαμορφωθεί σε Κοινωνικοπολιτιστικό κέντρο. 

Στα πλαίσια αυτών των εργασιών προτείνονται τα κάτωθι: 

Α) η απομάκρυνση των φύλλων αμιάντου που καλύπτουν τη στέγη του  

Β) Ενίσχυση υφιστάμενου φορέα με: 

 Κατασκευή νέων τοιχωμάτων Ο/Σ πάχους 30cm περιμετρικά του κτιρίου σε συμμετρικές και αντιδι-

αμετρικές θέσεις του κτιρίου, έτσι ώστε να βελτιωθεί η σεισμική του συμπεριφορά. 

 Ενίσχυση των υποστυλωμάτων με ανθρακονήματα 

 Ενίσχυση των δοκών που παρουσίασαν ανεπάρκεια καμπτικού οπλισμού στο άνοιγμα με τοποθέτη-

ση ανθρακοελασμάτων. 

 Ενίσχυση των δοκών που παρουσίασαν ανεπάρκεια καμπτικού οπλισμού στη στήριξη με τοποθέτη-

ση μεταλλικής λάμας που στερεώνεται πάνω στη δοκό με κοχλίες. 

 Ενίσχυση των δοκών που παρουσίασαν ανεπάρκεια διατμητικού οπλισμού με ανθρακοΰφασμα 

Οι παλιές επιφάνειες του Ο/Σ στις οποίες θα πραγματοποιηθούν επεμβάσεις ενισχύσεων με ανθρακο-

νήματα ή μανδύες οπλισμένου σκυροδέματος προτείνονται να προετοιμαστούν βάση της ΕΤΕΠ ΕΛΟΤ ΤΠ 

1501-14-01-01-02: Προετοιμασία επιφανείας σκυροδέματος για επεμβάσεις επισκευών – ενισχύσεων. 

Τα υφάσματα και ελάσματα που προτείνονται για την ενίσχυση του φέροντος οργανισμού θα κατασκε-

υαστούν σύμφωνα με τις ΕΤΕΠ ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-14-01-08-01: Ενίσχυση – αποκατάσταση κατασκευών από 

οπλισμένο σκυρόδεμα με επικόλληση υφασμάτων από ινοπλισμένα πολυμερή (FRP υφάσματα) και Ε-

ΛΟΤ ΤΠ 1501-14-01-08-02: Ενίσχυση – αποκατάσταση κατασκευών από οπλισμένο σκυρόδεμα με επι-

κόλληση ελασμάτων από ινοπλισμένα πολυμερή (FRP ταινίες). 

Τέλος, η ενίσχυση των στηρίξεων των δοκών με χαλύβδινα ελάσματα θα ακολουθήσει τα επιτάγματα 

της ΕΤΕΠ ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-14-01-13-01: Ενισχύσεις – αποκαταστάσεις κατασκευών από σκυρόδεμα με επι-

κόλληση χαλύβδινων ελασμάτων. 

Γ) επίστρωση της στέγης Ο/Σ του κτιρίου με ασφαλτικά κεραμίδια, μετά την απομάκρυνση των αμιαντό-

φυλλων και αφού επισκευαστεί αυτή στα σημεία που υπάρχουν ίχνη υγρασίας με επισκευαστικό τσιμεν-

τοκονίαμα ανάπτυξης κρυστάλλων. 

 Δ) Στα υποστυλώματα που έχουν φθορές από χτυπήματα ή έχει αποτιναχτεί η επικάλυψή απαιτεί η 

αποκατάστασή τους. Αυτό θα γίνει με καθαρισμό της περιοχής με υδροβολή, η απομάκρυνση των 
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αποσαθρωμένων τμημάτων, η επάλειψη με αντιδιαβρωτικό υλικό προστασίας οπλισμού, η επάλει-

ψη με 2 στρώσεις επισκευαστικού τσιμεντοκονιάματος και ενίσχυσή τους με ανθρακονήματα. 

 

Στο εσωτερικό του κτιρίου προτείνεται εσωτερική διαρρύθμιση ώστε να δημιουργηθεί μια ενιαία κεντρι-

κή αίθουσα, χώροι υγιεινής με προθάλαμο και WC γυναικών , WC αντρών και WC AMEA, γραφείου διοί-

κησης και αποθήκης. 

Οι εργασίες που περιλαμβάνονται στη διαμόρφωση του κοινωνικοπολιτιστικού κέντρου είναι: 

 απομάκρυνση φύλλων αμιάντου από τη στέγη 

 καθαίρεση των υφιστάμενων τοίχων όπου απαιτείται  

 αποκατάσταση βλαβών υποστυλωμάτων και στέγης 

 κατασκευή των νέων τοιχωμάτων Ο/Σ και ενίσχυση των δοκών που περιεγράφηκαν στο κεφάλαιο Δ 

 κατασκευή των δρομικών εσωτερικών τοίχων και αποκατάσταση των εξωτερικών μπατικών τοίχων 

όπου απαιτηθεί μετά την κατασκευή των τοιχωμάτων Ο/Σ και την ενίσχυση των δοκών 

 κατασκευή σκάλας – ράμπας Α.Μ.Ε.Α.  

 κατασκευή μεταλλικού παταριού στο χώρο της αποθήκης 

 λοιπές οικοδομικές εργασίες (επιστρώσεις δαπέδων, μονώσεις, τοποθέτηση παραθύρων, κιγκλιδω-

μάτων κ.τ.λ.) 

Όσον αφορά την θερμοπρόσοψη 

 

Προβλέπεται η εφαρμογή συστήματος εξωτερικής θερμομόνωσης συνολικού πάχους 5cm με σκοπό τη με-

ίωση των θερμικών απωλειών και των ψυκτικών φορτίων, τη βελτίωση των συνθηκών άνεσης και την βελ-

τίωση της εξωτερικής εμφάνισης του κτιρίου.  

Τοποθετείται σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης (θερμοπρόσοψη), με θερμομονωτικές διαπνέουσες 

πλάκες από εξηλασμένη πολυστερίνη, με συντελεστή θερμικής αγωγιμότητας λ=0,035 W/mK ή βέλτιστης.  

Η επιλογή του συστήματος θερμοπρόσοψης θα γίνει από την Υπηρεσία μετά από σχετική πρόταση του α-

ναδόχου και κατόπιν της προσκόμισης στην Υπηρεσία όλων των απαιτούμενων από την ισχύουσα νομοθε-

σία πιστοποιήσεων ως προς τα υλικά και την εφαρμογή του συστήματος (πιστοποίηση συστήματος κ.α.), 

καθώς και πλήρη τεχνική περιγραφή για τον τρόπο εφαρμογής του προτεινόμενου συστήματος.  

Τα κύρια χαρακτηριστικά του συστήματος είναι η λεία τελική επιφάνεια, η βέλτιστη διαπνοή και τα αυτο-

καθαριζόμενα χρώματα.  
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Το σύστημα θερμομόνωσης θα πρέπει να είναι κατάλληλο για εφαρμογή σε παλιές επιχρισμένες και χρω-

ματισμένες επιφάνειες. 

Τα βασικά υλικά του θερμομονωτικού συστήματος είναι τα εξής: οι θερμομονωτικές πλάκες (πάχος 5εκ), 

βασικό επίχρισμα, πλέγμα ενίσχυσης ειδικών προδιαγραφών με αντιαλκαλική προστασία και τελικό έγ-

χρωμο επίχρισμα το οποίο βάφεται με σιλικονούχο χρώμα.  

Κατά την εφαρμογή του συστήματος πρέπει να δοθεί προσοχή στα εξής:  

1. Το υπόβαθρο πρέπει να είναι καθαρό, στεγνό, χωρίς υπολείμματα λαδιού, επίπεδο και χωρίς σαθρά 

τμήματα. Οποιεσδήποτε ανωμαλίες στις όψεις θα αποξηλωθούν- καθαιρεθούν, θα λειανθούν και θα απο-

κατασταθούν ώστε να αποτελέσουν ένα άρτιο και τεχνικά αποδεκτό υπόβαθρο για την εφαρμογή του 

συστήματος.  

Πριν την έναρξη των εργασιών οι όψεις πρέπει να ζυγίζονται και αλφαδιάζονται με ράμματα ή με λέιζερ 

προκειμένου να επιτευχθεί άρτιο επίπεδο αποτέλεσμα στις επιφάνειες του συστήματος.  

2. Στοιχεία τα οποία είναι τοποθετημένα στις όψεις όπως υδρορροές, κουδούνια, μεγάφωνα, κλιματιστι-

κές μονάδες, σωληνώσεις κλπ, πρέπει να αποξηλωθούν και να επανατοποθετηθούν, ενώ θα πρέπει να 

προβλεφθούν μεταλλικές αναμονές για την επανατοποθέτησή τους. Η αποξήλωση και επανατοποθέτησή 

τους από ειδικούς τεχνίτες ώστε να εξασφαλιστεί η άρτια επαναλειτουργία τους, συμπεριλαμβάνεται στην 

τιμή μονάδος του παρόντος άρθρου.  

3. Οι θερμομονωτικές πλάκες πρέπει να είναι σύμφωνα με τις ευρωπαϊκές προδιαγραφές ΕΝ13163:2001 

και την ΕΤΕΠ 03-06-02-04 . Η μηχανική στερέωση των πλακών θα γίνει λαμβάνοντας υπ' οψη την κατάστα-

ση του υποστρώματος.  

4. Το βασικό επίχρισμα θα είναι οργανικός έτοιμος σοβάς σε μορφή πάστας πιστοποιημένος σύμφωνα με 

το πρότυπο ΕΝ 15824, χωρίς τσιμέντο με υψηλή αντοχή σε μηχανικές καταπονήσεις. Όσο είναι υγρό το 

επίχρισμα, εμβαπτίζεται σε αυτό υαλόπλεγμα ανθεκτικό στα αλκάλια με ικανότητα απορρόφησης τάσεων, 

τοποθετούμενο με αλληλοεπικάλυψη 10 εκ των λωρίδων.  

5. Προετοιμασία λείας τελικής επικάλυψης με οργανικό έτοιμο σοβά χρωματισμένο στη μάζα του, εμπλο-

υτισμένο με πρόσθετα για προστασία από άλγη και μύκητες με πιστοποίηση CE σύμφωνα με το πρότυπο 

ΕΝ 15824.  

6. Εφαρμογή τελικής επικάλυψης από οργανικό λεπτόκοκκο έτοιμο προς χρήση σοβά, χρωματισμένο στη 

μάζα του. 

 

Οι εργασίες τοποθέτησης περιλαμβάνουν: 
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1. Κατάσταση υποστρώματος. Το υπόστρωμα πρέπει να είναι καθαρό, σχετικά ομαλό και ικανό να φέρει 

φορτία. Σε περίπτωση που αμφισβητείται η φέρουσα ικανότητα θα απαιτηθεί μηχανική στερέωση, ενώ θα 

πρέπει να ελεγχθεί και η επιπεδότητα των υποστρωμάτων.  

2. Εφαρμογή συγκολλητικού κονιάματος ανόργανης βάσης. Χρήση κατάλληλης συνδετικής κόλλας 

πρόσφυσης η οποία απλώνεται σε όλη την επιφάνεια του θερμομονωτικού υλικού 

 

3. Τοποθέτηση μονωτικών πλακών εξηλασμένης πολυστερίνης πάχους 5 cm. Κόλληση του θερμομονωτι-

κού υλικού στον εξωτερικό τοίχο του κτηρίου με τη χρήση της ανωτέρω συνδετικής κόλλας. Οι πλάκες το-

ποθετούνται «σταυρωτά», φροντίζοντας να μην μένουν ανοικτοί αρμοί ή μεγάλες ανεπιπεδότητες. Το 

συγκολλητικό κονίαμα τοποθετείται επάνω στις πλάκες, συνήθως περιμετρικά και σημειακά στο κέντρο 

της πλάκας, ώστε να μπορεί να απορροφήσει ανωμαλίες του υποστρώματος. Ιδιαίτερη προσοχή απαιτεί-

ται στους χρόνους εργασιμότητας των μιγμάτων, ώστε να διασφαλίζεται η άριστη πρόσφυση των πλακών. 

Τυχόν κενά και αρμοί πρέπει να γεμίζονται είτε με κομμάτια του μονωτικού είτε με ειδικό μη αναφλέξιμο 

αφρό πολυουρεθάνης.  

4. Τοποθέτηση κατάλληλων γωνιακών εξαρτημάτων (γωνιόκρανα) σε όλες τις ακμές του συστήματος 

5. Μηχανική στερέωση μονωτικών πλακών με τη χρήση κατάλληλων αγκυρίων (βυσμάτων) στερέωσης. 

Εάν απαιτείται, από την κατάσταση του υποστρώματος, μπορούν να χρησιμοποιηθούν απιτούμενα βύσ-

ματα/ m2 επιφάνειας ανάλογα με το υπόστρωμα και το ύψος του κτιρίου.  

6. Τοποθέτηση υαλοπλέγματος (οπλισμός) σε όλη την επιφάνεια του θερμομονωτικού υλικού με τη χρή-

ση ελαστομερή ενισχυτικού επιχρίσματος (σοβά). Ο ενδιάμεσος οργανικός ελαστομερής ενισχυτικός σο-

βάς μπορεί να εφαρμοστεί είτε με μηχανές ψεκασμού είτε με ειδικές σπάτουλες. Οι οργανικοί σοβάδες 

επιταχύνουν το στέγνωμα του υλικού και τη δημιουργία υδατοστεγούς επιφάνειας, γεγονός που μπορεί 

να φανεί ιδιαίτερα χρήσιμο σε συνθήκες χαμηλής θερμοκρασίας και υψηλής υγρασίας ή βροχής. Αμέσως 

μετά την εφαρμογή του σοβά, το υαλόπλεγμα εμβαπτίζεται στον υγρό ακόμα σοβά, έτσι ώστε να καλυφθεί 

πλήρως. Οι στρώσεις του υαλοπλέγματος πρέπει να επικαλύπτονται στις πλευρές και στις άκρες ώστε να 

διασφαλίζεται η κατανομή των τάσεων των θερμομονωτικών πλακών και η συνέχεια της θωράκισης του 

συστήματος. 

7. Εφαρμογή του τελικού επιχρίσματος οργανικής βάσης. Επιχρίσματα με έτοιμο κονίαμα χρώματος επι-

λογής της Υπηρεσίας) σε όλη την επιφάνεια των εξωτερικών τοίχων με σκοπό την πλήρη στεγανοποίηση 

του συστήματος εξωτερικής θερμομόνωσης. Τα οργανικά επιχρίσματα μπορούν να τοποθετηθούν με μη-

χανή ψεκασμού ή με σπάτουλες. Είναι έτοιμα στην επιθυμητή απόχρωση και προσφέρουν την μέγιστη 

αντίσταση στις συνθήκες του περιβάλλοντος καθώς και ιδιαίτερα αυξημένη ελαστικότητα. Εξαιτίας της 
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σύνθεσης τους δεν δίνουν μεγάλο πάχος στρώσης, ενώ αναλογική με το μέγεθος κόκκου των αδρανών 

που περιέχουν είναι η ικανότητα να «γεμίζουν» ανωμαλίες του υποστρώματος.  

 

 Η σωστή εφαρμογή της θερμομόνωσης περιμετρικά των ανοιγμάτων του κτιρίου ή των ακμών (εξωτερι-

κών ή εσωτερικών γωνιών) του κτιρίου, θα επιτευχθεί με την τοποθέτηση γωνιοκράνων.  

Όλες οι εργασίες θα γίνουν από εξειδικευμένο προσωπικό και σύμφωνα με τις προδιαγραφές των υλικών 

και τις οδηγίες του προμηθευτή για το κάθε υλικό. Μετά το πέρας των εργασιών, η κατασκευή επανελέγ-

χεται από την Υπηρεσία ή/και τον Ανάδοχο. Οποιαδήποτε κακοτεχνία διαπιστωθεί επιδιορθώνεται από 

τον Ανάδοχο χωρίς συμπληρωματική αμοιβή.  

Το θερμομονωτικό υλικό από εξηλασμένη πολυστερίνη και όλα τα υλικά που απαιτούντα για την τοποθέ-

τησή του, θα είναι υποχρεωτικά της ίδιας κατασκευαστικής εταιρίας, ώστε να επιτυγχάνεται το σωστό α-

ποτέλεσμα. Απαγορεύεται αυστηρά η χρήση υλικών διαφορετικών εταιριών. 

Τα υλικά και το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης πρέπει να συνοδεύονται από πιστοποιητικά CE. 

Κατά την διάρκεια των εργασιών ο Ανάδοχος θα τοποθετήσει την προβλεπόμενη σήμανση για την διευθέ-

τηση της κυκλοφορίας και την ασφάλεια του εργοταξίου. Τα αδρανή υλικά θα τα προμηθευθεί ο Ανάδοχος 

από το πλησιέστερο λατομείο και παρασκευαστήριο, αρκεί τα υλικά να πληρούν του όρους των αντίστοι-

χων Π.Τ.Π. 

 

Πύλος ……/……./2020                            Πύλος ……/……./2020                           Πύλος ……/……./2020       

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ                                          ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ                                             ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 

                                                                   Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ Τ.Τ.Υ.                     Η Δ/ΝΤΡΙΑ Π.-Δ. & Π.Ζ. 

 

 

ΤΖΙΒΙΣΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ                              ΒΕΡΓΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ                     ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ 

ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ                      ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ                   ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ 
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ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ 
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΕΡΓΟΥ 

ΕΠΙΣΚΕΥΑΣΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΚΤΙΡΙΟΥ Δ.Κ. 
ΧΩΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ 

ΚΕΝΤΡΟΥ 
 

1. ΓΕΝΙΚΑ. 
 
Η παρούσα μελέτη αναφέρεται στις ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις του έργου της 
αναβάθμισης του κτιρίου πρώην αποθηκών ΑΤΕ, που βρίσκεται στην Κ. Χώρας της Δ.Ε. 
Νέστορος, του Δήμου Πύλου – Νέστορος, στο οποίο πρόκειται να δημιουργηθεί 
κοινωνικοπολιτιστικό κέντρο. Συγκεκριμένα τμήμα του κτιρίου θα διαμορφωθεί σε πολιτιστικό 
κέντρο. 
 
Η αποκατάσταση – συντήρηση του κτιρίου έχει στόχο και τη βελτίωση της ενεργειακής 
απόδοσης και κατανάλωσης του κτιρίου και με βάση αυτή τη βελτίωση μελετήθηκαν οι 
ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις. 
 
Οι εγκαταστάσεις μελετήθηκαν και θα γίνουν σύμφωνα με τους ισχύοντες Ελληνικούς 
Κανονισμούς, τις Πυροσβεστικές Διατάξεις, τους Κανονισμούς των Οργανισμών Κοινής 
Ωφέλειας καθώς και τους Ευρωπαϊκούς Κανονισμούς και Πρότυπα, για όσα σημεία δεν 
καλύπτονται από τους Ελληνικούς Κανονισμούς.  
Το κτίριο είναι λειτουργικό και προβλέπεται να χρησιμοποιηθούν κεντρικά υφιστάμενα 
τμήματα των Η/Μ εγκαταστάσεων. 
 
Η περιγραφή αυτή περιλαμβάνει τα ακόλουθα : 
-  Τις εγκαταστάσεις που κρίνονται απαραίτητες για την εύρυθμη λειτουργία του κτιρίου και 
του αύλειου χώρου. 
-   Τις βασικές αρχές σχεδιασμού (σύστημα) κάθε εγκατάστασης. 
-   Τα μηχανήματα και τις συσκευές τους και τον τρόπο κατασκευής των εγκαταστάσεων. 
 
Για την σωστή και αποδοτική λειτουργία του κτιρίου προτείνονται οι παρακάτω 
εγκαταστάσεις: 
• Εγκατάσταση Ύδρευσης 
• Εγκατάσταση Αποχέτευσης 
• Εγκατάσταση Κλιματισμού – Θέρμανσης – Αερισμού 
• Εγκατάσταση Ισχυρών Ρευμάτων   
• Εγκατάσταση Ασθενών Ρευμάτων  
• Εγκατάσταση Ενεργητικής Πυροπροστασίας 
 

2. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ. 

2.1. Βιβλιογραφία. 
 
Για την εκπόνηση της μελέτης ύδρευσης έγινε χρήση της κάτωθι βιβλιογραφίας: 
α) Τ.Ο.Τ.Ε.Ε. 2411/86 "Εγκαταστάσεις σε κτίρια και οικόπεδα: Διανομή κρύου-ζεστού 
νερού." 
β) Τ.Ο.Τ.Ε.Ε. 20701-1/2010 
γ) Απαιτήσεις της Υπηρεσίας. 
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2.2. Περιγραφή της εγκατάστασης ύδρευσης. 
 
Η εγκατάσταση ύδρευσης του κτιρίου περιλαμβάνει τα δίκτυα διανομής κρύου και ζεστού 
νερού στους υδραυλικούς υποδοχείς και τα είδη υγιεινής. 
 
Η υδροδότηση του κτιρίου προβλέπεται να γίνει από το δίκτυο του Δήμου και την υφιστάμενη 
παροχή εκτός του κτιρίου με υδρομετρητή που είναι ικανός να καλύψει τις ανάγκες σε νερό 
χρήσης του κτιρίου. 
 
Το κεντρικό δίκτυο από τον υδρομετρητή μέχρι τις καταναλώσεις θα οδεύει στον αύλειο χώρο 
και θα κατασκευαστεί από πλαστικό σωλήνα από μαύρο δικτυωμένο πολυαιθυλένιο PE, 
καταλήγοντας στο συλλέκτη και τους υδραυλικούς υποδοχείς. Γενικά προβλέπονται 
επισκέψιμες οδεύσεις των δικτύων, όπου αυτό είναι δυνατό. 
 
Η διανομή στους υδραυλικούς υποδοχείς γίνεται με πλαστικούς σωλήνες από δικτυωμένο 
πολυαιθυλένιο PE, που οδεύουν ενδοδαπέδια μέσα σε κυματοειδή σωλήνα προστασίας 
HDPE. Οι σωλήνες αυτοί οδεύουν εντός του δαπέδου και ξεκινούν από το αντίστοιχους 
συλλέκτη κρύου νερού, όπως φαίνεται στα αντίστοιχα σχέδια. Στην κεντρική τροφοδοσία του 
συλλέκτη θα τοποθετηθεί βάνα απομόνωσης. 
 
Η σύνδεση των υδραυλικών υποδοχέων με το δίκτυο θα γίνει με διακόπτες τύπου 
"καμπάνας" ή γωνιακούς και με σωλήνα "σπιράλ χρωμέ". 
Για τα WC προβλέπονται καζανάκια χαμηλής πίεσης από υαλώδη πορσελάνη. 
Για τους νιπτήρες των WC προβλέπονται μπαταρίες με κρύο νερό. 
 
Δεν προβλέπεται παρασκευή ζεστού νερού. 
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3. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ. 
 

3.1. Βιβλιογραφία. 
 
Για την εκπόνηση της μελέτης αποχέτευσης έγινε χρήση της κάτωθι βιβλιογραφίας: 
α) Τ.Ο.Τ.Ε.Ε. 2412/86 "Εγκαταστάσεις σε κτίρια και οικόπεδα: Αποχετεύσεις." 
β) Απαιτήσεις της Υπηρεσίας. 
 

3.2. Συνοπτική περιγραφή της εγκατάστασης αποχέτευσης. 
 
Η  εγκατάσταση αποχέτευσης λυμάτων για περιλαμβάνει τα οριζόντια και κατακόρυφα 
τμήματα, τα σιφώνια και σχάρες δαπέδου, τα φρεάτια, τον μηχανικό σίφωνα 
(μηχανοσίφωνας), την σύνδεση με τον τελικό αποδέκτη, το φρεάτιο ιδιωτικής σύνδεσης του 
δικτύου αποχέτευσης του Δήμου. 
Όλες οι σωληνώσεις αποχέτευσης θα κατασκευαστούν με πλαστικούς σωλήνες PVC 6atm 
κατά DIN19560 και 8078, ενώ αυτές μέσα στο έδαφος κατά DIN 19534/19532/8061.  
Οι λεκάνες W.C. και οι νιπτήρες θα είναι κατασκευασμένοι από εφυαλωμένη πορσελάνη, 
σύμφωνα με τα πρότυπα ΕΛΟΤ ΤΕ41/ΟΕ2. Οι γούρνες των νεροχυτών θα είναι 
κατασκευασμένες από ανοξείδωτη λαμαρίνα. Κάθε υποδοχέας θα φέρει κατάλληλη 
οσμοπαγίδα.  
 
Η αποχέτευση των λυμάτων περιλαμβάνει την αποχέτευση των των χώρων υγιεινής του 
κτιρίου. 
Αναλυτικά, κάθε υδραυλικός υποδοχέας αποχετεύεται με: 
Λεκάνη: PVC Φ100/6atm. 
Νιπτήρας: PVC Φ40/6atm. 
Σιφώνι δαπέδου: PVC Φ50/6atm. 
Οριζόντιο δίκτυο: PVC/6atm. 
Δίκτυο αερισμού: PVC/6atm. 
 

3.2.1 Αποχέτευση υγρών χώρων. 
 
Η εγκατάσταση αποχέτευσης των ακαθάρτων του κτιρίου θα οδηγηθεί στο υφιστάμενο 
φρεάτιο ιδιωτικής σύνδεσης, το οποίο συνδέεται με το δίκτυο αποχέτευσης της Χώρας. 
 
Όλο το δίκτυο θα κατασκευασθεί στεγανό. Το εξωτερικό δίκτυο θα οδεύει περιμετρικά στο 
κτίριο προστατευμένο εντός άνθυγρης τσιμεντοσανίδας. 
 
Οι εγκαταστάσεις αποχετεύσεως θα είναι σε όλη τους την έκταση στεγανές για τις 
αναπτυσσόμενες πιέσεις υγρών καθώς επίσης στεγανές και στα αέρια που αναπτύσσονται 
μέσα στις εγκαταστάσεις.  
Οι γραμμές αποχέτευσης συγκεντρώνουν τα λύματα ομάδας ειδών υγιεινής και οδηγούν τα 
λύματα στο φρεάτιο του μηχανοσίφωνα και από εκεί στο υφιστάμενο φρεάτιο ιδιωτικής 
σύνδεσης. 
Στο δίκτυο ενώνονται με ειδικά τεμάχια απ' ευθείας οι λεκάνες αποχωρητηρίου και μέσω 
σιφωνιών δαπέδου οι υπόλοιποι υδραυλικοί υποδοχείς. Τα φρεάτια στους εσωτερικούς 
χώρους θα είναι στεγανά, κλειστής ροής, ενώ τα φρεάτια εκτός του κτιρίου θα είναι ανοικτής 
ροής, σύμφωνα με τις απαιτήσεις της Τ.Ο.Τ.Ε.Ε. 
Μέσα στους χώρους των ειδών υγιεινής το οριζόντιο τμήμα του δικτύου θα κατασκευαστεί 
από σωλήνες PVC-6atm. Οι σωλήνες θα συγκλίνουν προς τα επίσης πλαστικά σιφώνια 
δαπέδου και από εκεί θα καταλήγουν στα φρεάτια αποχέτευσης απ' ευθείας. 
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Οι οριζόντιες σωληνώσεις του δικτύου (απλής ή πολλαπλής σύνδεσης και συλλεκτήριες), θα 
τοποθετούνται με ομαλή και κατάλληλη κλίση ώστε να επιτυγχάνεται η εύκολη απορροή των 
λυμάτων και να εξασφαλίζεται ο αυτοκαθαρισμός του δικτύου. 
Η κλίση των οριζοντίων σωληνώσεων θα είναι σύμφωνη με τα καθαριζόμενα στον Πιν.6: 
Κλίσεις της ΤΟΤΕΕ 2412/86 και δεν υπερβαίνει το 5%.  
 
Ο εξαερισμός του δικτύου αποχέτευσης θα γίνει με κατακόρυφους σωλήνες PVC/4atm που 
θα αερίζουν τα ακραία φρεάτια (παράπλευρος αερισμός) ή θα είναι προέκταση προς τα 
πάνω των στηλών αποχέτευσης (κύριος αερισμός). Οι κατακόρυφες στήλες αερισμού θα 
εξέρχονται επάνω από την οροφή του κτιρίου και θα προστατεύονται από κεφαλή με πλέγμα 
από γαλβανισμένο σύρμα βαρέως τύπου. 
 

3.3. Ομβρια. 
 
Τα δίκτυα περιλαμβάνουν τις διατάξεις περισυλλογής νερού από τη στέγη, τους σωλήνες 
καθόδου και τα οριζόντια δίκτυα ομβρίων. Τα δίκτυα θα κατασκευασθούν από σωλήνες PVC 
6atm τύπου και θα οδηγούν τα όμβρια με φυσική ροή στον περιβάλλοντα χώρο. Η 
απομάκρυνση των ομβρίων από τη στέγη του κτιρίου γίνεται με την τοποθέτηση κατάλληλων 
ανοικτών σωλήνων με κλίση και οδήγησή τους σε σημεία απορροής. Από τη στέγη τα όμβρια 
απομακρύνονται μέσω δικτύου υδρορροών και κατακόρυφων σωληνώσεων. Τα όμβρια 
ύδατα από τα δώματα του κτιρίου θα συλλέγονται από απορροές στραγγισµού χωρίς 
οσµοπαγίδα. Στην συνέχεια µέσω κατακόρυφων υδρορροών, φρεατίου 25χ25cm στο πόδα 
κάθε υδρορροής και υπογείου οριζοντίου αγωγού από σωλήνες PVC θα αποχετεύονται στο 
ρείθρο των πεζοδρομιών. 
 

 



 8 

4. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ - ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ - ΑΕΡΙΣΜΟΥ. 
 

4.1. Βιβλιογραφία. 
 
Για  την εκπόνηση της μελέτης της εγκατάστασης Θέρμανσης – Αερισμού - Κλιματισμού έγινε 
χρήση της κάτωθι βιβλιογραφίας: 
1. Τ.Ο.Τ.Ε.Ε. 20701-1/2017 
2. Τ.Ο.Τ.Ε.Ε. 20701-2/2017 
3. Τ.Ο.Τ.Ε.Ε. 20701-3/2010 
4. Τ.Ο.Τ.Ε.Ε. 2423/86 : ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ 
5. Τ.Ο.Τ.Ε.Ε. 2425/86 : ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΦΟΡΤΙΩΝ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ 
6. ΥΠΟΔΕΙΞΕΙΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 
7. ASHRAE: FUNTAMENTALS 1993  
REFRIGERATON 1990 
HVAC SYSTEMS ANT EQUIPMENT 1992  
ΗVAC APPLICATIONS 1991 
8. ΑSRHAE GRP 158: COOLING AND HEATING LOAD CALCULATION MANUAL 
 

4.2. Γενικά. 
 
Ο κύριος χώρος του κτιρίου και το γραφείο κλιματίζονται, θερμαίνονται ή εξαερίζονται 
ανάλογα με τις απαιτήσεις του κάθε χώρου.  
 
Για τη διαστασιολόγηση και τον σχεδιασμό των παραπάνω εγκαταστάσεων 
χρησιμοποιήθηκαν οι κανονισμοί και οι παραδοχές της παραγράφου 4.1 (ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ – 
ΠΡΟΤΥΠΑ) της παρούσας και επιπροσθέτως οι παρακάτω παραδοχές (για Μεθώνη): 
 
α) Συνθήκες περιβάλλοντος : 
ΘΕΡΟΥΣ:  33.0ºC, 48% 
 
ΧΕΙΜΩΝΑ :  2ºC, 84% 
 
Σύμφωνα με την Τ.Ο.Τ.Ε.Ε. 20701-3/2017 (για συνθήκες στο 1%) 
β) Συνθήκες εσωτερικών χωρών : 
 
ΘΕΡΟΥΣ: 26ºC, 50% 
 
ΧΕΙΜΩΝΑ: 20 ºC, 35%  
 
Σύμφωνα με την Τ.Ο.Τ.Ε.Ε. 20701-1/2017 και τις προδιαγραφές της Υπηρεσίας. 
 

4.3. Σύστημα κλιματισμού. 
 

4.3.1 Γενικά. 
 
Ο κύριος χώρος και το γραφείο κλιματίζονται, θερμαίνονται ή εξαερίζονται ανάλογα με τις 
απαιτήσεις του κάθε χώρου.  
 
Η  ψύξη και η θέρμανση  του προς μελέτη τμήματος κτιρίου  προβλέπεται  να  γίνει  με 
πολυδιαιρούμενο, πολλαπλών κλιματιζόμενων ζωνών (πολυζωνικό), μεταβλητού όγκου του 
ψυκτικού μέσου, (V.R.V. INVERTER). 
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Στους χώρους του κτιρίου προβλέπονται: 
- για τον κύριο χώρο δυο (2) καναλάτες μονάδες ψευδοροφής και σύστημα αεραγωγών - 
στομίων.  
- για το χώρο γραφείου μια (1) κασέτα τεσσάρων κατευθύνσεων ψευδοροφής.  
 
και επαρκής ανανέωση αέρα με χρήση μονάδων εναλλαγής αέρα, σύστημα το οποίο 
επιτυγχάνει βέλτιστες συνθήκες παραμονής ατόμων. Ο αερισμός των κυρίων χώρων θα 
γίνεται με τροφοδότηση νωπού αέρα μέσω δυο (2) εναλλακτών αέρα-αέρα και δικτύου 
αεραγωγών. 
 
Το σύστημα  αποτελείται από μια εξωτερική μονάδα, ψυκτικής ισχύος 44.80KW, η οποία  
συνδέεται μέσω ψυκτικών σωληνώσεων με τις εσωτερικές μονάδες, που βρίσκονται σε κάθε 
χώρο. Η εξωτερική μονάδα θα μπορεί να μεταβάλλει γραμμικά την κατανάλωση ενέργειας 
ανάλογα με τη ζήτηση σε ψυκτικά ή θερμικά φορτία των εσωτερικών μονάδων. 
Το κάθε σύστημα κλιματισμού έχει την δυνατότητα σύνδεσης των εσωτερικών μονάδων με 
την εξωτερική σε απόσταση μέχρι και 100 μέτρα και υψομετρική διαφορά μέχρι και 20 μέτρα. 
Επίσης  έχει δυνατότητα λειτουργίας σε ακραίες θερμοκρασιακές συνθήκες: 
α) Μέχρι 10ºC εξωτερική θερμοκρασία για την λειτουργία στην θέρμανση. 
β) Από 5ºC έως +43ºC εξωτερική θερμοκρασία για λειτουργία σε ψύξη. 
Το κάθε σύστημα έχει όλες τις ασφαλιστικές διατάξεις προστασίας έναντι υπερεντάσεων, 
υπερφορτίσεων του συμπιεστή, συχνών εκκινήσεων, καθώς επίσης και αντιδιαβρωτική 
προστασία της εξωτερικής μονάδας. 
Η επανεκκίνηση των μηχανημάτων μετά τη διακοπή της παροχής ρεύματος,  γίνεται 
αυτόματα και μάλιστα στις ίδιες λειτουργικές συνθήκες που επικρατούσαν πριν την διακοπή. 
Τα χαρακτηριστικά (ψυκτικό φορτίο, παροχή αέρα) κάθε εσωτερικής μονάδας φαίνονται στα 
σχέδια της μελέτης και η επιλογή τους έγινε έτσι ώστε να καλύπτονται οι ανάγκες των χώρων 
τόσο σε ψύξη, όσο και σε θέρμανση. 
Η εξωτερική μονάδα και οι εσωτερικές μονάδες θα είναι υποχρεωτικά της ίδιας 
κατασκευαστικής εταιρίας.  
 

4.3.2 Εξωτερικές μονάδες. 
   
Η εξωτερική μονάδα τοποθετείται στον αύλειο χώρο, ενώ η στάθμη θορύβου της είναι η 
χαμηλότερη δυνατή. 
Η εξωτερική μονάδα είναι τύπου αντλία θερμότητας, προσυγκροτημένη και λειτουργικά 
ελεγμένη στο εργοστάσιο κατασκευής της.  
Όλα τα μηχανικά ηλεκτρονικά και ηλεκτρικά μέρη της μονάδος βρίσκονται εντός ενισχυμένου 
περιβλήματος κατασκευασμένου από χαλυβδοελάσματα βαμμένα με ειδική συνθετική βαφή 
φούρνου ώστε να παρέχουν υψηλή αντιδιαβρωτική προστασία. 
 
Η πρόσβαση προς τα ηλεκτρονικά και μηχανικά μέρη της μονάδος γίνεται μέσω ειδικών 
αφαιρούμενων καλυμμάτων εξασφαλίζοντας τη σωστή και εύκολη συντήρηση. 
Η μονάδα διαθέτει δύο (2) ερμητικού τύπου σπειροειδής συμπιεστές (scroll) υψηλού βαθμού 
απόδοσης και τεχνολογίας κατασκευής. 
Ο ένας από τους δύο συμπιεστές της μονάδας καθοδηγείται μέσω συστήματος Inverter  
ώστε να ρυθμίζονται τα βήματα λειτουργίας του, ενώ ο δεύτερος λειτουργεί με ON – OFF 
CONTROL. 
Ο συμπιεστής Inverter ρυθμίζει τις στροφές του, μεταβάλλοντας τη συχνότητα και τη τάση 
λειτουργίας του. Λόγω της μεταβολής της συχνότητας και της τάσης τα τυλίγματα του 
κινητήρα είναι ειδικά κατασκευασμένα ώστε να εξασφαλίζεται η ασφαλής και ομαλή 
λειτουργία. Επιπρόσθετα, υπάρχει ειδικό έλασμα συγκράτησης των ελατηρίων του 
συμπιεστή για απόλυτη ασφάλεια σε υψηλές ταχύτητες περιστροφής. 
Οι συμπιεστές διαθέτουν ειδική ηλεκτρική αντίσταση για την αποφυγή συμπύκνωσης του 
λαδιού σε χαμηλές θερμοκρασίες. 
Κάθε εξωτερική μονάδα διαθέτει δύο (2) ανεμιστήρες μεταβαλλόμενων στροφών.  
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Ο έλεγχος των στροφών βασίζεται στην πίεση κατάθλιψης του ψυκτικού μέσου, 
εξασφαλίζοντας σωστή ασφαλή και αποδοτική λειτουργία ακόμη και κάτω από ακραίες 
θερμοκρασίες.  
Οι ανεμιστήρες είναι κατασκευασμένοι από συνθετικό υλικό, το οποίο ελαχιστοποιεί τους 
κραδασμούς και λόγω της ειδικά επεξεργασμένης επιφάνειας του, αποτρέπει τη δημιουργία 
τυρβώδους ροής με αποτέλεσμα την ιδιαίτερα χαμηλή στάθμη θορύβου. 
Ο εναλλάκτης θερμότητας της μονάδος είναι κατασκευασμένος από χαλκοσωλήνες με 
εσωτερικό σπείρωμα και φύλλα αλουμινίου με σχισμές, για αύξηση της επιφάνειας 
εναλλαγής και του συντελεστή απόδοσης.  
Ο εναλλάκτης έχει υποστεί αφύγρανση, έλεγχο διαρροής και ειδική κατεργασία για 
αντιδιαβρωτική προστασία (GOLD FIN), στο εργοστάσιο κατασκευής του. 
Η διαδικασία απόψυξης βασίζεται σε ειδικό πρόγραμμα το οποίο λαμβάνει υπόψη του, το 
χρόνο λειτουργίας της μονάδος και τη διαφορά μεταξύ εξωτερικής θερμοκρασίας 
(περιβάλλον) και της θερμοκρασίας εξάτμισης στον εναλλάκτη της μονάδας. 
Κατά τη λειτουργία της απόψυξης ο συμπιεστής Inverter λειτουργεί στο μέγιστο των στροφών 
του, για ελαχιστοποίηση του χρόνου διαδικασίας. 
Η λειτουργία Defrost δεν διαρκεί ποτέ πάνω από 10 λεπτά. 
Η εξωτερική μονάδα έχει τη δυνατότητα να συνδεθεί  με  έως δεκαέξι (16) εσωτερικές 
μονάδες διαφόρων τύπων και αποδόσεων. H ισχύς των εσωτερικών μονάδων σε ένα 
σύστημα θα μπορεί να ανέλθει έως το 130% της ονομαστικής ισχύος της εξωτερικής 
μονάδας, καλύπτοντας έτσι είτε ετεροχρονισμό στη λειτουργία των  εσωτερικών μονάδων είτε 
διαφορές στον προσανατολισμό των χώρων. 
H εξωτερική μονάδα έχει δυνατότητα ελέγχου της απόδοσης από 8-100%, ώστε ακόμη και 
μια μικρή εσωτερική μονάδα να μπορεί να λειτουργήσει αυτόνομα χωρίς συνεχή ON-OFF του 
συμπιεστή γεγονός που θα προκαλούσε τόσο το πάγωμα του στοιχείου, όσο και τη γρήγορη 
φθορά του συμπιεστή. 
Η μονάδα διαθέτει πλήθος ασφαλιστικών διατάξεων όπως διακόπτη υψηλής πίεσης, θερμικό 
προστασίας συμπιεστή, θερμικό προστασίας ανεμιστήρα, προστασία έναντι υπερεντάσεως 
για το Inverter, τηκτές ασφάλειες, χρονικό καθυστέρησης 3min έναντι συχνών εκκινήσεων 
κ.λπ. 
Η εξωτερική μονάδα είναι κατάλληλη για λειτουργία με τριφασικό ρεύμα σε τάση 400 Volt. 
 

4.3.2 Εσωτερικές μονάδες 
 
Οι εσωτερικές μονάδες είναι καναλάτες (για σύνδεση με αεραγωγούς) ή κασέτα τεσσάρων 
κατευθύνσεων και τοποθετούνται στο μεταλλικό πατάρι πάνω από τους βοηθητικούς 
χώρους, σε θέσεις που φαίνονται στα σχέδια και σε κάθε χώρο. Επίσης, οι εσωτερικές 
μονάδες χαρακτηρίζονται από πολύ χαμηλή στάθμη θορύβου. 
Κάθε εσωτερική μονάδα αποτελείται από τον εξατμιστή (θερινή λειτουργία), τη λεκάνη 
περισυλλογής συμπυκνωμάτων, τον ανεμιστήρα τριών ταχυτήτων, το εκτονωτικό σύστημα, 
το φίλτρο αέρα και το ηλεκτρολογικό μέρος. Το σύνολο βρίσκεται σε ενιαίο στιβαρό κέλυφος. 
Τα εσωτερικά τοιχώματα της μονάδας φέρουν ηχομονωτική επένδυση. 
Οι εσωτερικές μονάδες είναι προσυγκροτημένες και λειτουργικά ελεγμένες στο εργοστάσιο 
κατασκευής τους έτοιμες για σύνδεση με τα δίκτυα ψυκτικού μέσου, συμπυκνωμάτων και 
παροχής ισχύος. 
Οι μονάδες διαθέτουν εναλλάκτη θερμότητας, κατασκευασμένο από χαλκοσωλήνες με 
εσωτερικό σπείρωμα και φύλλα αλουμινίου με σχισμές, για αύξηση της επιφάνειας 
εναλλαγής και του συντελεστή απόδοσης. Ο εναλλάκτης έχει υποστεί αφύγρανση, έλεγχο 
διαρροής και ειδική επεξεργασία για αντιδιαβρωτική προστασία στο εργοστάσιο κατασκευής 
του. 
Ο ανεμιστήρας των εσωτερικών μονάδων είναι πολλαπλών πτερυγίων φυγοκεντρικού τύπου, 
στατικά και δυναμικά ζυγοσταθμισμένος ώστε να εξασφαλίζει ιδιαίτερα χαμηλή στάθμη 
θορύβου και απουσία ανεπιθύμητων ταλαντώσεων και κραδασμών. 
Οι εσωτερικές μονάδες είναι εξοπλισμένες με ηλεκτρονική εκτονωτική βαλβίδα για τον έλεγχο 
της ροής του ψυκτικού μέσου. Ο έλεγχος της βαλβίδας γίνεται μέσω microcomputer που 
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λαμβάνει υπόψη του την επιθυμητή θερμοκρασία χώρου (set point), τη θερμοκρασία 
προσαγωγής αέρα στο χώρο και τη θερμοκρασία επιστροφής αέρα από το χώρο.  
H διεύθυνση (address) κάθε εσωτερικής μονάδας μπορεί να ενεργοποιηθεί είτε αυτόματα 
κατά την εκκίνηση του συστήματος, είτε μέσω ρύθμισης σε rotary switch της πλακέτας της 
μονάδος. 
Τέλος οι εσωτερικές μονάδες είναι κατάλληλες για λειτουργία με μονοφασικό ρεύμα σε τάση 
220 Volt. 
 

4.3.3 Σύστημα ελέγχου μονάδων  
 
Ο έλεγχος των εσωτερικών μονάδων γίνεται μέσω ενσύρματου χειριστηρίου εξοπλισμένου με 
οθόνη υγρών κρυστάλλων. 
 
Μέσω του χειριστηρίου παρέχονται οι εξής δυνατότητες ελέγχου : 
 
- Έναρξη – Παύση Λειτουργίας (ON-OFF). 
- Επιλογή λειτουργίας (Heat-Cool-Fan-Dry). 
- Επιλογή ταχύτητας ανεμιστήρα (Hi-Med-Low). 
- Ρύθμιση θερμοκρασίας ανά 1οC.  
- Επιλογή χρονοδιακόπτη (Τimer ON-OFF) από 1 έως 24ώρες και για διάρκεια μίας 
εβδομάδος. 
 
Μέσω της οθόνης υγρών κρυστάλλων δίνονται οι παρακάτω ενδείξεις: 
- Ένδειξη λειτουργίας (RUN). 
- Ένδειξη επιλογής λειτουργίας (Heat-Cool-Fan-Dry). 
- Έπιλογή ταχύτητας ανεμιστήρα (Hi-Med-Low). 
- Ένδειξη θερμοκρασίας (SET-POINT). 
- Ένδειξη λειτουργίας Defrost. 
- Ένδειξη ALARM με ταυτόχρονη εμφάνιση κωδικού βλάβης. 
 
Τέλος μέσω του τοπικού χειριστηρίου δίνονται οι κάτωθι δυνατότητες: 
 
- Εμφάνιση τρεχουσών παραμέτρων λειτουργίας εσωτερικής και εξωτερικής μονάδας. 
- Χρήση θερμοστάτη επί του χειριστηρίου. 
- Ρύθμιση της στατικής πίεσης του ανεμιστήρα (στα μοντέλα ψευδοροφής για σύνδεση με 
αεραγωγούς). 
 

4.4. Δίκτυο σωληνώσεων. 
 
Η σύνδεση των εσωτερικών με την εξωτερική μονάδα γίνεται μέσω δικτύου ψυκτικών 
σωληνώσεων από χαλκοσωλήνες, κατόπιν συνεννόησης του αναδόχου και της επίβλεψης με 
τον κατασκευαστή, χρησιμοποιώντας όλα τα ειδικά τεμάχια (joints) που δίνει ο 
κατασκευαστής του συστήματος VRV. Απαγορεύεται η χρήση τεμαχίων και εξαρτημάτων 
άλλης εταιρίας κατασκευής από την προσφερόμενη. 
Το δίκτυο σωληνώσεων θα είναι μονωμένο με μονωτικό υλικό τύπου armaflex, σύμφωνα με 
τις προδιαγραφές της Τ.Ο.Τ.Ε.Ε. 20701-1/2017. 
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4.5. Σύστημα Διανομής Αέρα. 
 

4.5.1 Σύστημα ελέγχου μονάδων  
 
Ο αερισμός των χώρων γίνεται με δυο (2) μονάδες προκλιματισμού τύπου εναλλάκτη αέρα-
αέρα, μια για κάθε χρήση, τοποθετημένες σε θέσεις που φαίνονται στα σχέδια. Με το 
σύστημα αυτό  γίνεται ανάκτηση θερμότητας (Heat Reclaim Ventilation), με θερμοκρασιακό 
βαθμό απόδοσης μεγαλύτερο από 50%.  
Το σύστημα αερισμού συνδυάζει την λειτουργία του με το σύστημα κλιματισμού, καθώς ο 
νωπός αέρας οδηγείται στις εσωτερικές μονάδες και από εκεί στα στόμια προσαγωγής. 
 
Η μονάδα προκλιματισμού (εναλλάκτης) περιλαμβάνει: 
- λεκάνη περισυλλογής συμπυκνωμάτων  
- φυγοκεντρικούς ανεμιστήρες τριών ταχυτήτων,  
- κιβώτιο φίλτρων 
 
Η επιλογή των μονάδων προκλιματισμού αέρα έγινε με βάση τον απαιτούμενο νωπό αέρα 
για το κτίριο σύμφωνα με τους πίνακες που ακολουθούν. Οι παροχές αερισμού 
υπολογίστηκαν με βάση την ΤΟΤΕΕ 20701-1/2017. 
 

5.7.2 Σύστημα αεραγωγών-στομίων 
 
Το σύστημα αερισμού συνδυάζει την λειτουργία του με το σύστημα κλιματισμού, καθώς ο 
νωπός αέρας οδηγείται στις εσωτερικές μονάδες κλιματισμού. 
 
Τα στόμια προσαγωγής τοποθετούνται σε αεραγωγούς που οδεύουν μέσα σε ειδικά 
διαμορφωμένα ψευδοδόκαρα περιμετρικά της κύριας αίθουσας, όπως φαίνεται στα σχέδια.  
Τα στόμια αυτά είναι ορθογωνικά τεσσάρων κατευθύνσεων, διαστάσεων οι οποίες φαίνονται 
στα σχέδια, με καμπύλα πτερύγια και δυνατότητα μεταβολής της κλίσης και προς τις τέσσερις 
κατευθύνσεις. Τα στόμια θα έχουν διάφραγμα που θα ρυθμίζει την ποσότητα του αέρα. Είναι 
κατασκευασμένα από ανοδιωμένο αλουμίνιο και βαμμένα.  
 
Η προσαγωγή νωπού αέρα, γίνεται μέσω δικτύου αεραγωγών ορθογωνικής διατομής και 
εύκαμπτων αεραγωγών, που συνδέουν τις καναλάτες μονάδες με τα στόμια προσαγωγής και 
απόρριψης ή απ’ ευθείας από τους αεραγωγούς. 
 
Η απόρριψη αέρα προς τους εναλλάκτες γίνεται μέσω δικτύου αεραγωγών ορθογωνικής 
διατομής και στομίων απόρριψης αέρα, τοποθετημένων στο πατάρι απ’ ευθείας στις 
καναλάτες ή μέσω εύκαμπτων αεραγωγών για την κασέτα. 
 
Η λειτουργία των εναλλακτών θα γίνεται αυτόματα, μέσω των αισθητηρίων ποιότητας αέρα, 
τοποθετημένων σε όλους του κύριους χώρους. Το αισθητήριο ανιχνεύει αν η ποιότητα του 
αέρα μέσα στο χώρο είναι χειρότερη από την προρυθμισμένη και τότε θέτει σε λειτουργία τον 
εναλλάκτη. 
 
Οι αεραγωγοί θα μονωθούν σύμφωνα με τις προδιαγραφές της Τ.Ο.Τ.Ε.Ε. 20701-1/2017.  
 
Οι εύκαμπτοι αεραγωγοί προσαγωγής θα αποτελούνται από εξωτερικό περίβλημα στεγανό, 
από θερμική και ηχητική μόνωση από υαλοβάμβακα πάχους 18mm εσωτερικό μανδύα από 
πλέγμα ινών γυαλιού, εμποτισμένου σε συνθετικό (βινυλικό) υλικό που θα αποκλείει την 
αποκόλληση ινών από το ρεύμα του αέρα και τέλος, εσωτερικά, ελατηριωτό (σπιράλ) 
χαλύβδινο σκελετό που θα επιτρέπει στη διατομή του αεραγωγού να κρατάει την κυκλική 
μορφή του. Ο χαλύβδινος σκελετός θα είναι επίσης ντυμένος με βινυλικό υλικό.  
Τα plenum θα μονωθούν εσωτερικά με frelen πάχους 0,5 cm. 
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4.5. Αποχέτευση συμπυκνωμάτων. 
 
Το δίκτυο αποχέτευσης συμπυκνωμάτων περιλαμβάνει τα οριζόντια και κατακόρυφα τμήματα 
σωληνώσεων και οδηγεί τα συμπυκνώματα των εσωτερικών μονάδων στα πλησιέστερα 
σιφώνια WC. 
 

4.6. Δοκιμές εγκατάστασης - ρυθμίσεις 
 
Ο εργολάβος είναι υποχρεωμένος να κάνει με δικά του μέσα και όργανα όλες τις δοκιμές και 
ρυθμίσεις που χρειάζονται μετά την τμηματική ή ολική αποπεράτωση της εγκατάστασης. Οι 
δοκιμές θα επαναλαμβάνονται έως ότου ικανοποιηθούν πλήρως τα απαιτούμενα 
αποτελέσματα. 
 
Ο Εργολάβος είναι υποχρεωμένος, να επαναφέρει με έξοδα του όλες τις φθορές στις 
εγκαταστάσεις ή στις οικοδομικές κατασκευές που θα προκληθούν με τις δοκιμές και 
οφείλονται σε τυχόν ελαττωματική κατασκευή των εγκαταστάσεων ή των μηχανημάτων και 
συσκευών. 
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5. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΙΣΧΥΡΩΝ ΡΕΥΜΑΤΩΝ 
 

5.1. Βιβλιογραφία. 
 
Για την εκπόνηση της μελέτης της εγκατάστασης ισχυρών ρευμάτων θα γίνει χρήση των 
κάτωθι κανονισμών και βιβλιογραφίας: 
α) Το  Ελληνικό Πρότυπο ΕΛΟΤ ΗD 384 “Απαιτήσεις για ηλεκτρικές εγκαταστάσεις”. 
β) Το διάταγμα περί κατασκευής και λειτουργίας ηλεκτρικών εν γένει εγκαταστάσεων (ΦΕΚ 
89 Α΄/1912). 
γ) Ο Γενικός Οικοδομικός Κανονισμός (Γ.Ο.Κ.). 
δ) Διεθνείς Κανονισμοί και Τυποποιήσεις όπως DIN, VDE, BS, NEMA, ISO κτλ. 
ε) Siemens «Electrical Installations Handbook» 
στ) Οδηγίες και απαιτήσεις της Δ.Ε.Η. 
 

5.2. Γενικά 
 
Η περιγραφή αφορά στις εγκαταστάσεις ισχυρών ρευµάτων δηλ. ηλεκτροφωτισµού και 
κίνησης (π.χ φωτισµός κτιρίου και περιβάλλοντα χώρου, ρευµατοδοτών, παροχή ρεύµατος 
για τοπικές κλιµατιστικές µονάδες κ.λ.π.) του υπό μελέτη κτιρίου. Στην εγκατάσταση 
περιλαµβάνονται οι πίνακες φωτισµού και κίνησης, οι σωληνώσεις και καλωδιώσεις 
φωτισµού και κίνησης, τα φωτιστικά σώµατα, οι διακόπτες και οι ρευµατοδότες.  
Οι ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις ισχυρών ρευµάτων σκοπό έχουν την παροχή ηλεκτρικής 
ισχύος που απαιτείται για την ασφαλή και άνετη λειτουργία του κτιρίου του υπ' όψη έργου σε 
συνθήκες αιχµής ζήτησης.  
 
Η µελέτη λαμβάνει υπόψη τα εξής:  
•  Επαρκή φωτισµό στους κοινόχρηστους χώρους.  
•  Αισθητικά ικανοποιητικό αποτέλεσµα.  
•  Οικονοµία λειτουργίας - εξοικονόµηση ενέργειας  
•  Ευελιξία εγκαταστάσεως  
•  Ασφάλεια εγκαταστάσεως  
•  Ευκολία εγκαταστάσεως και συντηρήσεως.  
 

5.3. Παραδοχές - Μέθοδοι και στοιχεία υπολογισμών. 
 
Για τον φωτισμό εγκαθίστανται κατάλληλα φωτιστικά, ώστε να επιτυγχάνεται ελάχιστη 
στάθμη φωτισμού 300LUX 
Γενικότερα για τους τύπους των φωτιστικών ισχύουν τα αναφερόμενα στα σχέδια της μελέτης 
και στις τεχνικές προδιαγραφές. 
 
Οι φωτοτεχνικοί υπολογισμοί θα γίνουν με τη μέθοδο ¨Point-by-Point Calculation of 
Illuminance” με συνολικό συντελεστή συντήρησης (maintenance factor) 0,8. 
 
Τα όργανα ασφάλισης και διακοπής των ηλεκτρικών πινάκων καθώς και τα τροφοδοτικά 
καλώδια μέχρι τους υποπίνακες και τις μεγάλες καταναλώσεις θα υπολογισθούν σε 
βραχυκύκλωμα σύμφωνα με το VDE0102 Part1&2 και ισχύ βραχυκυκλώματος ΔΕΗ 
250MVA. 
 
Για τους υπολογισμούς διατομής αγωγών θα λαμβάνεται ανεκτή πτώση τάσης: 
- από γενικό πίνακα προς υποπίνακες 1% 
- από υποπίνακες μέχρι τελικές καταναλώσεις 1% για φωτισμό και 2% για κίνηση 
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- η μικρότερη επιτρεπτή διατομή αγωγών για φωτισμό είναι 1,5mm2 και αντίστοιχα για 
ρευματοδότες όπως και για τροφοδοσία κινητήρων 2,5mm2. 
- Οι αγωγοί θα φορτίζονται με το 70% - 80% της μέγιστης επιτρεπόμενης έντασης.  
 
Σε όλους τους πίνακες θα γίνει μια πρόβλεψη εφεδρείας σε χώρο και σε ισχύ της τάξης του 
20% για μελλοντικές επεκτάσεις. 
 

5.4. Περιγραφή της ηλεκτρολογικής εγκατάστασης. 
 
Η ηλεκτρική εγκατάσταση ισχυρών ρευμάτων έχει σκοπό την παροχή ηλεκτρικής ενέργειας 
που απαιτείται για την ασφαλή και άνετη λειτουργία του κτιρίου και του περιβάλλοντα χώρου. 
 
Οι ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις αρχίζουν από το μετρητή της Δ.Ε.Η. του κτιρίου και 
περιλαμβάνουν το Γενικό Πίνακα, την εγκατάσταση φωτισμού και την εγκατάσταση κίνησης. 
Η ηλεκτροδότηση του κτιρίου γίνεται από το δίκτυο χαμηλής τάσης της ΔΕΗ που διέρχεται 
πλησίον του κτιρίου.  
Ο ανάδοχος θα έχει την υποχρέωση να δημιουργήσει υα έγγραφα και τα ηλεκτρολογικά 
σχέδια που απαιτούνται να κατατεθούν στη ΔΕΗ, προκειμένου ο Δήμος να τα καταθέσει στη 
ΔΕΗ για την επέκταση της υφιστάμενης παροχής. Για τις ανάγκες του κτιρίου απαιτείται 
παροχή Νο 3 (35KVA, 3x50A). Η θέση του μετρητή φαίνεται στα σχέδια. 
 
Ο Γενικός Πίνακας θα τοποθετηθεί στο γραφείο του κτιρίου σε θέση που φαίνεται στα σχέδια. 
 
Ο ηλεκτρικός πίνακας του κτιρίου θα είναι μεταλλικός με μεταλλική πόρτα και κλειδαριά. Θα 
έχει χωριστές μπάρες ουδέτερου και γείωσης. Τα υλικά του πίνακα θα είναι κατάλληλα για το 
ρεύμα βραχυκύκλωσης στη θέση του πίνακα με βαθμίδες 3, 6, 9, 15, 50ΚΑ (RMS). 
Θα φέρει τρεις ενδεικτικές λυχνίες και θα είναι εφοδιασμένος με αντιηλεκτροπληξιακά ρελέ 
προστασίας. Θα διαθέτει δυνατότητα για εφεδρικές παροχές σε ποσοστό 10% του αριθμού 
των αναχωρήσεών του. 
 
Η προστασία γραμμών φωτισμού, ρευματοδοτών κλπ. γίνεται με μικροαυτόματους ή και με 
διακόπτες φορτίου και ασφαλείας. Για τις γραμμές φωτισμού και ρευματοδοτών 
χρησιμοποιούνται μικραυτόματοι τύπου L ενώ για τις αντίστοιχες κίνησης π.χ. ανεμιστήρες, 
μικρούς μεμονωμένους ανεμιστήρες και συσκευές μικροαυτόματοι τύπου G. 
Η προστασία γραμμών κινητήρων και λοιπών συσκευών γίνεται με αυτόματους διακόπτες με 
θερμικά και ηλεκτρομαγνητικά στοιχεία (Motor Starters) και ο έλεγχος του κινητήρα με 
αυτόματους (relays). Τα θερμικά στοιχεία θα ρυθμιστούν στο ονομαστικό ρεύμα του κινητήρα 
το οποίο θα δοθεί από τον κατασκευαστή του και τα ηλεκτρομαγνητικά σύμφωνα με την 
στάθμη βραχυκύκλωσης του κάθε πίνακα. Τόσο το κύκλωμα ισχύος όσο και τα βοηθητικά 
κυκλώματα θα προσαρμοστούν στους κινητήρες. 
Όλες οι μονοφασικές αναχωρήσεις του πίνακα ασφαλίζονται με μικροαυτόματες ασφάλειες,. 
Όλες οι τριφασικές γραμμές ασφαλίζονται με τριπολικό διακόπτη Pacco ή ράγας και 
συντηκτική ασφάλεια. 
 
Οι γραμμές τροφοδότησης των καταναλώσεων είναι από καλώδια H05V-U (ΝΥΑ), A05VV-U 
(ΝΥΜ) ή Ε1VV-R (NYY). 
Γενικά, οι αναχωρήσεις από τους υποπίνακες θα είναι από αγωγούς θερμοπλαστικής 
μόνωσης ΝΥΜ σε πλαστικό σωλήνα για την απλή χωνευτή εγκατάσταση. 
 
Οι αγωγοί των δικτύων προβλέπονται χαλκού διατομής 1.5mm2 για τα κυκλώματα φωτισμού 
και 2.5mm2 για τα κυκλώματα ρευματοδοτών.  
 
Τα καλώδια και οι αγωγοί θα οδεύουν εντός εντοιχισμένων πλαστικών ηλεκρολογικών 
σωλήνων CB ειδικών για ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις. Τα καλώδια στην κεκλιμένη οροφή 
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θα είναι πλακέ τύπου A05VVH3-U (NYIFY) τοποθετημένα μέσα στο επίχρισμα. Τα κρεμαστά 
φωτιστικά θα τροφοδοτούνται με εύκαμπτα καλώδια A05VV-U (ΝΥΜ) και θα αναρτούνται 
από συρματόσχοινα ανοξείδωτα AISI 316 3mm στηριγμένα στην οροφή από σκυρόδεμα. 
Οι σωλήνες των ηλεκτρικών εγκαταστάσεων θα οδεύουν σε αυστηρές ευθείες οριζόντιες και 
κατακόρυφες γραμμές εντός των οικοδομικών στοιχείων (τοίχοι, οροφές κτλ) και οι 
παρακάμψεις εμποδίων θα γίνουν με ομαλές καμπύλες χωρίς παραμορφώσεις και κακώσεις 
των σωλήνων, ανεξάρτητα από την τάση που εξυπηρετούν. Οι ενώσεις (μούφες) καθώς και 
οι είσοδοι μέσα στα κουτιά διακλάδωσης θα είναι ελεύθερες, χωρίς επαφή γύψου. 
Οι σωλήνες των ηλεκτρικών εγκαταστάσεων θα οδεύουν σε αυστηρές ευθείες οριζόντιες και 
κατακόρυφες γραμμές εντός των οικοδομικών στοιχείων (τοίχοι, οροφές κτλ) και οι 
παρακάμψεις εμποδίων θα γίνουν με ομαλές καμπύλες χωρίς παραμορφώσεις και κακώσεις 
των σωλήνων, ανεξάρτητα από την τάση που εξυπηρετούν. Οι ενώσεις (μούφες) καθώς και 
οι είσοδοι μέσα στα κουτιά διακλάδωσης θα είναι ελεύθερες, χωρίς επαφή γύψου. 
Τα κουτιά διακλάδωσης θα είναι συνεχούς μόνωσης, οι δε οπές των εισόδων που δεν 
χρησιμοποιούνται, θα κλείνονται με πώμα (τάπες). Με τάπες  επίσης θα εφοδιάζονται τα 
ελεύθερα άκρα των σωλήνων. 
 
Όταν οδεύουν παράλληλα ένα ή δύο καλώδια (τροφοδοσία φωτιστικών κλπ), θα καρφωθούν 
απευθείας στους τοίχους ή οροφές με στηρίγματα ανά 20cm το πολύ. Προσοχή πρέπει να 
δοθεί στα ξετρυπήματα τοίχων όπου κατά περίπτωση θα απαιτηθεί η συνεργασία με την 
επίβλεψη των οικοδομικών. Στα ξετρυπήματα θα χρησιμοποιούνται μικρά κομμάτια σωλήνων 
(μανσόν). Για την περίπτωση περισσότερων από πέντε (5) καλωδίων ανάλογα με την 
περίπτωση, μπορεί να τοποθετηθεί μικρή σχάρα αντί σιδηροτροχιών. 
Όταν τα τροφοδοτικά καλώδια οδεύουν στο ύπαιθρο θα τοποθετούνται σε πλαστικούς 
σωλήνες PVC/6Atm. εντός χάνδακα. Προβλέπονται φρεάτια επισκεψιμότητας των δικτύων. 
Σε περίπτωση που αγωγοί ισχυρών και ασθενών ρευμάτων οδεύουν παράλληλα. 
- Αν οδεύουν σε τοίχο παράλληλα, τα καλώδια ισχυρών θα τοποθετηθούν ψηλότερα και στην 
μεγαλύτερη δυνατή απόσταση. 
Τρόποι εγκατάστασης καλωδίων. 
α. Μπετόν 
Όλα τα καλώδια θα εγκατασταθούν σε εύκαμπτους σκληρούς πλαστικούς σωλήνες. 
Τα κουτιά ρευματοδοτών και καλωδιώσεων θα είναι όπως τα κουτιά που εγκαθίστανται στο 
μπετόν σύμφωνα με το VDE 0606. 
β. Τοίχοι οπτοπλινθοδομής 
Όλα τα καλώδια θα εγκατασταθούν σε σωλήνες από άκαμπτο PVC. Θα χρησιμοποιηθούν 
εντοιχισμένα κουτιά διακλαδώσεων και ρευματοδοτών.  
 

5.5. Φωτισμός. 
 

5.5.1 Γενικά 
 
Ο φωτισμός του κτιρίου προβλέπεται κατά βάση με φωτιστικά σώματα λαμπτήρων 
φθορισμού. Η επιλογή για τον γενικό φωτισμό γίνεται με τα ακόλουθα κριτήρια: 
• Διατήρηση κανάβου για λόγους ευελιξίας και αισθητικής. 
• Ελαχιστοποίηση του αριθμού και τύπου φωτιστικών για λόγους συντηρήσεως, κόστους 
εγκαταστάσεως και δαπάνης λειτουργίας 
• Χρωματική απόδοση φωτισμού σύμφωνα με τις απαιτήσεις των χώρων 
• Εναρμόνιση με την αισθητική των κτιρίων και του περιβάλλοντος χώρου 
 

5.5.2 Φωτισμός κύριας αίθουσας 
 
Για το φωτισμό της κύριας αίθουσας του κτιρίου προβλέπονται κρεμαστά φωτιστικά σώματα, 
με λαμπτήρες Led συνολικής ισχύος 23.5W. Το φωτιστικό θα είναι κυκλικής μορφής, 
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χρώματος γκρι, από αλουμίνιο, διαμέτρου Φ100mm,  φωτεινής απόδοσης 2700lm, θερμού 
φωτός 3000Κ. 
Θα έχει κλάση μόνωση I, βαθμό προστασίας IP20. 
Ενδεικτικός τύπος PHLIPS / Green Space Pendant. 
 
 

 
 
 

5.5.3 Φωτισμός λοιπού κτιρίου 
 
Στις κολώνες της κύριας αίθουσας προβλέπονται φωτιστικά διπλής δέσμης up-down, 
κυκλικής μορφής, χρώματος γκρι, από αλουμίνιο, με λαμπτήρες Led συνολικής ισχύος 12W, 
φωτεινής απόδοσης 488lm, θερμού φωτός 3000Κ. 
Ενδεικτικός τύπος ILLUM / Intono 2.2. 
 

 
 
 
- Στο γραφείο χρησιμοποιούνται φωτιστικά σώματα οροφής τετράγωνα, με λαμπτήρες Led 
συνολικής ισχύος 31.5W.  
 
- Στους βοηθητικούς χώρους και το πατάρι χρησιμοποιούνται φωτιστικά σώματα οροφής με 
λαμπτήρες Led συνολικής ισχύος 35.5W.  
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- Στους χώρους υγιεινής χρησιμοποιούνται φωτιστικά σώματα τύπου απλίκα τοίχου πάνω 
από τους καθρέπτες, με λαμπτήρες Led ισχύος 10W και κυκλικά οροφής με λαμπτήρες Led 
ισχύος 11W.  
 

  
 
Οι θέσεις, τα ύψη τοποθέτησης και το είδος των φωτιστικών απεικονίζονται στα συνημμένα 
σχέδια. 
 

5.5.4 Φωτισμός ασφαλείας 
 
Για την σηματοδότηση των εξόδων κινδύνου και των οδών διαφυγής (βέλη πορείας, 
επιγραφές ‘’ΕΞΟΔΟΣ’’) αλλά και τον φωτισμό τους σε περίπτωση κινδύνου (π.χ πυρκαγιά) 
θα τοποθετηθούν αυτόνομα φωτιστικά σώματα με επαναφορτιζόμενους συσσωρευτές Ni-Cd.  

 
5.6. Γείωση. 
 
Το δίκτυο γειώσεων θα περιλαμβάνει ένα τρίγωνο γείωσης, στο οποίο θα συνδεθούν όλα τα 
μεταλλικά μέρη των ηλεκτρικών εγκαταστάσεων. 
Μέσω αγωγών γειώσεων που θα ξεκινούν από τους Γενικούς Πίνακες και θα καταλήγουν σε 
όλες τις καταναλώσεις θα γειώνονται όλες οι λήψεις του κτιρίου (φωτισμός και κίνηση). Η 
διατομή του αγωγού γείωσης δεν θα είναι σε καμία περίπτωση μικρότερη από την διατομή 
του ουδετέρου. 
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6. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΣΘΕΝΩΝ ΡΕΥΜΑΤΩΝ 
 

6.1. Γενικά 
 
Η τεχνική περιγραφή αυτή αναφέρεται στις ηλεκτρικές εγκαταστάσεις ασθενών ρευμάτων του 
κτιρίου και περιλαμβάνει : 
• Εγκατάσταση τηλεφώνων – δεδομένων (DATA). 
• Μεγαφωνική Εγκατάσταση. 
• Εγκατάσταση Κεντρικής Κεραίας - Ραδιοφώνου. 
• Εγκατάσταση συστήματος ασφάλειας. 
 

6.2. Εγκατάσταση τηλεφώνων - DATA 
 

6.2.1 Γενικά 
 
Σκοπός της εγκατάστασης είναι η εξασφάλιση της τηλεφωνικής επικοινωνίας των 
εσωτερικών συνδρομητών με το εθνικό και διεθνές τηλεφωνικό δίκτυο. 
Η εγκατάσταση θα μπορεί να εξυπηρετεί τη λήψη και μετάδοση πληροφοριών (DATA). 
Η τηλεφωνική εγκατάσταση περιλαμβάνει το εσωτερικό τηλεφωνικό δίκτυο του κτιρίου, 
δηλαδή τις τηλεφωνικές λήψεις, τους αγωγούς, τους σωλήνες, τα κουτιά διελεύσεως και 
διακλαδώσεως και τις τηλεφωνικές συσκευές. 
Η εισαγωγή του καλωδίου στο συγκρότημα προβλέπεται να γίνει από το διερχόμενο δίκτυο 
ΟΤΕ  και θα καταλήγει στις τηλεφωνικές λήψεις. 
Κάθε λήψη φωνής θα συνδέεται με τον δίκτυο ΟΤΕ με καλώδιο ανεξάρτητο συνεστραμμένο 
τεσσάρων ζευγών τύπου UTP/100/Cat6, που είναι κατάλληλο σε περίπτωση ταχυτήτων 
επικοινωνίας πάνω από τα 10Mbps (μέχρι και τα 100Mbps).Η καλωδίωση του συστήματος 
θα γίνει σύμφωνα με το πρότυπο EIA/TIA 568 που καθορίζει το γενικό καλωδιακό σύστημα 
στα κτίρια. 
Η τηλεφωνική εγκατάσταση θα είναι εντοιχισμένη μέσα σε πλαστικούς ηλεκτρολογικούς 
σωλήνες. 

 
6.2.2  Λήψεις δικτύου 

 
Οι τερματικές λήψεις (πρίζες) για τη σύνδεση τηλεφωνικών ή άλλων τερματικών συσκευών 
στο δίκτυο θα είναι τύπου RJ45 μονές ή διπλές, κατά περίπτωση, για δίκτυο δομημένης 
καλωδίωσης κατηγορίας 6, θωρακισμένες πλήρως, με το κάλυμμα πλήρεις, κατάλληλες για 
χωνευτή τοποθέτηση. 
Για κάθε μονή πρίζα μία λήψη προορίζεται για σύνδεση τηλεφωνικής συσκευής και η δεύτερη 
για σύνδεση PC ή άλλης συσκευής σε δίκτυο. Σε επιλεγμένους χώρους όπου προβλέπεται η 
χρήσης και δεύτερης σύνδεσης συσκευής με το δίκτυο (fax, modem κτλ) θα τοποθετηθούν 
και επιπλέον πρίζες RJ45.  
Κάθε μονή πρίζα RJ45 συνδέεται με τον αντίστοιχο τοπικό κατανεμητή με ένα καλώδιο UTP 
4 ζευγών κατηγορίας 6 και κάθε διπλή πρίζα 2xRJ45 με δύο καλώδια UTP 4 ζευγών 
κατηγορίας 6. 
Οι ρευματοδότες θα είναι της ενδεικτικού τύπου LEGRAND Mosaic. 

 
6.2.3  Δίκτυο καλωδιώσεων 

 
Το δίκτυο θα κατασκευασθεί με καλώδια τύπου UTP 100 - 4’’ - κατηγορίας 6. Σε κάθε πρίζα 
τηλεφώνων θα καταλήξει 1 καλώδιο του παραπάνω τύπου. 
Τα καλώδια θα οδεύσουν, εντός ψευδοροφής ή χωνευτά σε τοίχους εντός σωλήνων 
πλαστικών. Σε κάθε λήψη πρίζας τηλεφώνου – δεδομένων θα καταλήγει και ένα καλώδιο 
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UTP 4 ζευγών. Επίσης  από ένα καλώδιο UTP 4 ζευγών, θα καταλήγει στον πίνακα 
συναγερμού και στον πίνακα πυρανίχνευσης. 
 

6.3. Μεγαφωνική εγκατάσταση  
 
Στην κύρια αίθουσα θα τοποθετηθούν μεγάφωνα για την μετάδοση αγγελιών, μουσικής και 
μηνυμάτων εκτάκτου ανάγκης. Θέσεις αναμονής για μεγάφωνα θα τοποθετηθούν στον 
αύλειο χώρο. 
Οι θέσεις τοποθέτησης των μεγαφώνων και τα απαραίτητα στηρίγματα θα οριστούν ακριβώς 
από την επιβλέπουσα υπηρεσία κατά την κατασκευή του έργου. 
Η εγκατάσταση θα εξυπηρετεί το κτίριο με κεντρικό σύστημα, τοποθετημένο στο γραφείο, 
από το οποίο θα γίνεται η εκπομπή. 
Όλα τα καλώδια του δικτύου τροφοδοσίας θα είναι τύπου NYMHY εύκαμπτα.  
 

6.4. Εγκατάσταση κεντρικής κεραίας, ραδιοφώνου, τηλεόρασης. 
 
Προβλέπεται η εγκατάσταση ενός πλήρους συγκροτήματος κεραίας τηλεόρασης και 
ραδιοφώνου στην κολώνα που βρίσκεται στον αύλειο χώρο του κτιρίου. 
Κεραιοδότες προβλέπονται στην κύρια αίθουσα.  
Η καλωδίωση θα γίνει με ομοαξονικά καλώδια 75Ω εντοιχισμένη μέσα σε πλαστικούς 
ηλεκτρολογικούς σωλήνες. 
 
Η  εγκατάσταση  της  κεραίας  τηλεόρασης  και ραδιοφώνου περιλαμβάνει: 
- την κεραία τηλεόρασης και ραδιοφώνου. 
- τους κεραιοδότες 
- την ενισχυτική βαθμίδα των τηλεοπτικών και ραδιοφωνικών σημάτων . 
- το ομοαξονικο καλώδιο. 
Η εγκατάσταση θα αρχίζει από τον ιστό ανάρτησης της κεραίας. 
Όλα τα στοιχεία πρέπει να είναι κατά το δυνατόν του ίδιου εργοστασίου για την αρτιότερη 
προσαρμογή του συστήματος. Θα είναι σύμφωνα με τις νέες τάσεις της τεχνικής κατάλληλα 
για έγχρωμη τηλεόραση και στερεοφωνικά ραδιοφωνικά προγράμματα. Τα υλικά θα είναι 
κατάλληλα για σκληρές καιρικές συνθήκες και θα δοθεί μεγάλη προσοχή στη στερέωσή τους. 
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7. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΗΣ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 
 

7.1. Κανονισμοί - Βιβλιογραφία. 
 
Η παρούσα περιγραφή αφορά τα συστήματα πυροπροστασίας του κτιρίου πρώην αποθηκών 
ΑΤΕ, που βρίσκεται στην Κ. Χώρας της Δ.Ε. Νέστορος, του Δήμου Πύλου-Νέστορος. 
 
Το κτίριο είναι ισόγειο και διαθέτει αίθουσα συνάθροισης κοινού, που είναι ο κύριος χώρος 
της δραστηριότητας. Επειδή το κτίριο είναι κατασκευασμένο πριν το 1988, αλλά λόγω της 
παρούσας μελέτης γίνεται αλλαγή χρήσης από αποθήκες, το κτίριο εξετάζεαι με τις διατάξεις 
του Π.Δ. 41/18. 
 
Για την εκπόνηση της μελέτης ενεργητικής πυροπροστασίας θα γινει χρήση της κάτωθι 
βιβλιογραφίας και κανονισμών: 
α) Κανονισμός πυροπροστασίας κτιρίων (Π.Δ. 41/7.5.2018). 
β) Πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ2: Κατηγορίες πυρκαγιών. 
γ) Πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ3: Φορητοί πυροσβεστήρες. 
δ) Αμερικάνικοι κανονισμοί NFPA. 
ε) Ελληνικός κανονισμός εσωτερικών ηλεκτρικών εγκαταστάσεων. 
 
Πέραν των κανονισμών και των παρακάτω αναφερόμενων απαιτήσεων, ο Ανάδοχος είναι 
υποχρεωμένος να συμμορφωθεί πλήρως σε κάθε επί πλέον υπόδειξη της Πυροσβεστικής 
Υπηρεσίας, κατά τη φάση έγκρισης της μελέτης πυροπροστασίας του κτιρίου. 
 

7.2. Έκταση των εγκαταστάσεων. 
 
Για την ενεργητική πυροπροστασία του συγκροτήματος προβλέπεται η εγκατάσταση: 
• Απλού υδροδοτικού πυροσβεστικού δικτύου 
• Φορητών πυροσβεστήρων. 
• Φωτισμού ασφαλείας και σήμανσης οδεύσεων. 
 

7.3. Απλό υδροδοτικό πυροσβεστικό δίκτυο 
 
Το απλό υδροδοτικό πυροσβεστικό δίκτυο αποτελείται από σημεία υδροληψίας με κοινό 
ελαστικό σωλήνα μήκους 15 μέτρων, μόνιμα συνδεδεμένο με το υδροδοτικό δίκτυο του 
κτιρίου, με ακροφύσιο (αυλίσκο), τοποθετημένου εντός μεταλλικού ερμαρίου.  
Το απλό υδροδοτικό πυροσβεστικό δίκτυο (πυροσβεστικό ερμάριο) πληρεί τις εξής τεχνικές 
προδιαγραφές: 
α) Είναι μεταλλικής κατασκευής, ερυθρού χρώματος με κατάλληλη σήμανση. 
β) Διαθέτει ελαστικό σωλήνα διατομής Φ19 mm (χιλιοστά), με ακροφύσιο μήκους 20 μέτρων. 
γ) Έχει τοποθετηθεί σε ύψος περ’ιπου 1,00 μέτρο από το δάπεδο σε θέση που φαίνεται στο 
σχέδιο. 
 
Συνολικά τοποθετείται 1 σημείο υδροληψίας. 

7.4. Φορητοί πυροσβεστήρες. 
 
Οι φορητοί πυροσβεστήρες ξηράς κόνεως 6 Kg ικανοποιούν τις απαιτήσεις του ΕΛΟΤ ΕΝ 3-
7 όπως κάθε φορά ισχύει και της Κ.Υ.Α. 618/43/05/20.01.2005 (ΦΕΚ Β΄ 52) όπως 
τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με την Κ.Υ.Α. 17230/671/1.9.2005 (ΦΕΚ Β΄ 1218). Η 
πυροσβεστική ικανότητα είναι 113Β ή 21Α. 
Οι φορητοί πυροσβεστήρες ξηράς κόνεως 6 Kg, τοποθετούνται σε πρoσιτές θέσεις, ώστε να 
υπάρχει τουλάχιστον 1 πυροσβεστήρας ανά 100 τ.μ. μικτής επιφάνειας (5 πυροσβεστήρες 
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PA 6 Kg) που καλύπτουν τον υπό μελέτη χώρο, αλλά και το βοηθητικό χώρο των 
αποθηκών. Τοποθετείται και ένας φορητός πυροσβεστήρας CO2 5Kgr πυροσβεστική 
ικανότητα είναι 113Β. 
Όλα τα είδη του πυροσβεστικού εξοπλισμού θα πρέπει να διατηρούνται σε καλή κατάσταση 
και να μη μετακινούνται από τις μόνιμες θέσεις τους, παρά μόνο σε περιπτώσεις 
συντήρησης, αναγόμωσης ή χρησιμοποίησης για κατάσβεση πυρκαγιάς. 
Οι πυροσβεστήρες τοποθετούνται, ελέγχονται και συντηρούνται σύμφωνα με τις ισχύουσες 
διατάξεις. 
 

7.5. Φωτισμός-Σήμανση. 
 
Στο κτίριο υπάρχει σύστημα φωτισμού ασφαλείας τοποθετημένο σε οδεύσεις και εξόδους 
δισφυγής του κτιρίου και σύμφωνα με την μελέτη πυροπροστασίας. 
Ο φωτισμός ασφαλείας έχει σχεδιαστεί και εγκατασταθεί σύμφωνα με το πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 
1838. 
Συγκεκριμένα έχουν τοποθετηθεί δέκα (10) φωτιστικά ασφαλέιας στους βοηθητικούς χώρους. 
 
Το φωτιστικό ασφαλείας πρέπει να εξασφαλίζει σε όλα τα σημεία του δαπέδου, ελάχιστη 
ένταση φωτισμού 15 LUX για χρονική διάρκεια 1,5 τουλάχιστον ώρες και θα αποτελείται από 
πλαστικό κάλυμμα με την ένδειξη "έξοδος" και βέλος κατεύθυνσης, λάμπα φθορίου, 
συσσωρευτή, τροφοδοτικό , ηλεκτρονικό κύκλωμα (σταθεροποιητή τάσης, έναυσης λαμπας 
φθορίου, προστασία συσσωρευτών από πλήρη εκφόρτιση κ.λ.π.). Σε περίπτωση διακοπής 
του ρεύματος πόλης γίνεται αυτόματη (10 sec) μεταγωγή στο συσσωρευτή και λειτουργεί το 
φωτιστικό. 
 
Τα σήματα (πινακίδες) διάσωσης ή βοήθειας, καθώς και τα σήματα (πινακίδες) που αφορούν 
τον πυροσβεστικό εξοπλισμό με τα εγγενή χαρακτηριστικά τους να τοποθετούνται – 
εγκαθίστανται σύμφωνα με το πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 7010. 
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8. ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ 
 

8.1. Γενικά - Κανονισμοί. 
 
Στη μελέτη διαμόρφωσης του κτιρίου αποθηκών σε κοινωνικοπολοτιστικό κέντρο, εκτός από 
την αρχιτεκτονική ανάδειξη του ιδιαίτερου χαρακτήρα του κτιρίου και τη βελτίωση των 
συνθηκών λειτουργίας αυτού εξετάστηκε και η ενεργειακή αναβάθμιση του κτιρίου. Η μελέτη 
των Η/Μ Εγκαταστάσεων έχει σκοπό την εξοικονόμηση ενέργειας κατά τη λειτουργία του, 
αλλά και την κατάταξη του κτιρίου σε ενεργειακή κατηγορία Β+, σύμφωνα με την κείμενη 
νομοθεσία.  
 
Η ενεργειακή αναβάθμιση βασίζεται στις εξής Τ.Ο.Τ.Ε.Ε: 
 
• 20701-1/2017 (Α’ Έκδοση): «Αναλυτικές Εθνικές Προδιαγραφές παραμέτρων για τον 
υπολογισμό της ενεργειακής απόδοσης κτηρίων και την έκδοση πιστοποιητικού ενεργειακής 
απόδοσης»,   
• 20701-2/2017: «Θερμοφυσικές ιδιότητες δομικών υλικών και έλεγχος της θερμομονωτικής 
επάρκειας των κτηρίων»,  
• 20701-3/2010: «Κλιματικά δεδομένα ελληνικών πόλεων»  
 
Στόχος της ενεργειακή αναβάθμιση είναι η μείωση κατανάλωσης ενέργειας του κτιρίου. 
 

8.2. Πρόταση Παρεμβάσεων Ενεργειακής Βελτίωσης. 
 
Από την εξέταση του υφιστάμενου κτιρίου προσδιορίζονται οι τομείς που υπάρχει σημαντικό 
δυναμικό εξοικονόμησης ενέργειας:  
• Τοποθέτηση εξωτερικής θερμοπρόσοψης  
• Τοποθέτηση θερμομόνωσης στην κεκλιμένη οροφή από σκυρόδεμα  
• Τοποθέτηση θερμομόνωσης στο δάπεδο 
• Αντικατάσταση παλιών μονών Κουφωμάτων με Νέα Ενεργειακά 
• Εγκατάσταση κλιματιστικών μονάδων μεγάλης ενεργειακής απόδοσης 
• Εγκατάσταση φωτιστικών σωμάτων με λαμπτήρες τύπου LED 
 

8.3. Ενεργειακή Βελτίωση Κελύφους. 
 

8.3.1 Γενικά 
 
Το κτίριο είναι παλιό και δεν διαθέτει θερμομόνωση στην τοιχοποιία (πέτρα). Η στέγη είναι 
από κεραμοσκεπή και δεν έχει μόνωση. Διαθέτει παλιά ξύλινα κουφώματα με μονούς 
υαλοπίνακες σε σχετικά καλή κατάσταση. 
 
Με βάση την Τ.Ο.Τ.Ε.Ε. 20701-1/2017 (Α’ Έκδοση) και την Τ.Ο.Τ.Ε.Ε. 20701-2/2017 οι 
συντελεστές θερμοπερατότητας δομικών στοιχείων του κτιρίου δίνονται στον πίνακα 8.1.  
 
 
 
 
Πίνακας 8.1: Συντελεστή θερμοπερατότητας των δομικών στοιχείων των θερμαινόμενων και 
των μη θερμαινόμενων χώρων του κτηρίου 
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Δομικό στοιχείο Φύλλο ελέγχου U[W/(m2K)] Umax[W/(m2K)] 
Εξωτερική τοιχοποιία 1.2 2.200 Προ Κ.Θ.Κ. 
Εξωτερική δοκός/υποστήλωμα 1.7 3.400 Προ Κ.Θ.Κ. 
Κεκλιμένη οροφή 
σκυροδέματος 2.1 4.700 Προ Κ.Θ.Κ. 

Δάπεδο σε επαφή με Φ.Ε. 4.1 3.100 Προ Κ.Θ.Κ. 
 
Τα κουφώματα του κτίρίου ελέγχθηκαν και καταγράφηκαν κατά την αποτύπωση του κτιρίου. 
Υπάρχουν παλία ξύλινα κουφώματα με μονό υαλοπίνακα. Οι συντελεστές θερμοπερατότητας 
των κουφωμάτων, ανάλογα με τον τύπο αυτών και το ποσοστό πλαισίου λαμβάνονται από 
τον πίνακα 3.12 της Τ.Ο.Τ.Ε.Ε. 20701-1/2010 (Β’ Έκδοση).  
 
Όλα τα κούφώματα είναι σιδερένια με ποσοστό πλαισίου >40% και μονό υαλοπίνακα που 
αντιστοιχεί σε U κουφώματος=6.000 [W/(m2K)] 
 

8.3.2 Τοποθέτηση μονώσεων 
 
Για την ενεργειακή βελτίωση του κελύφους του κτιρίου προβλέπεται η τοποθέτηση η 
τοποθέτηση θερμομόνωσης από εξηλασμένη πολυστερίνη στην τοιχοπιία, την κεκλιμένη 
οροφή και το δάπεδο. 
Στον πίνακα 8.2 δίνονται οι συντελεστές θερμοπερατότητας των δομικών στοιχείων των 
θερμαινόμενων χώρων του κτιρίου, οι οποίοι υπολογίζονται μετά την προσθήκη των 
μονωτικών υλικών.  
 
Πίνακας 8.2: Συντελεστή θερμοπερατότητας των δομικών στοιχείων των θερμαινόμενων 
χώρων του κτηρίου 

Δομικό στοιχείο Φύλλο ελέγχου U[W/(m2K)] Umax[W/(m2K)] 
Εξωτερική τοιχοποιία 1.2 0.516 Ριζική ανακαίνιση 
Εξωτερική δοκός/υποστήλωμα 1.7 0.573 Ριζική ανακαίνιση 
Κεκλιμένη οροφή 
σκυροδέματος 2.1 0.438 Ριζική ανακαίνιση 

Δάπεδο σε επαφή με Φ.Ε. 4.1 0.828 Ριζική ανακαίνιση 
 
Με την τοποθέτηση θερμομόνωσης παρατηρείται πολύ μεγάλη βελτίωση στα δομικά στοιχεία 
που μονώνονται.  
 

8.3.3 Αντικατάσταση παλιών μονών κουφωμάτων 
 
Όπως έχει ήδη αναφερθεί το κτίριο έχει παλιά κουφώματα ξύλινα με μονό υαλοπίνακα.  
 
Προτείνεται η αντικατάσταση των κουφωμάτων με μονό υαλοπίνακα του κύριου 
θερμαινόμενου χώρου με νέα βελτιωμένα ξύλινα κουφώματα. Το μέγεθος, το σχέδιο και το 
χρώμα των κουφωμάτων θα παραμείνουν ως έχουν.  
 
Για τα κουφώματα επιλέχθηκε η χρήση πλαισίου αλουμινίου με θερμοδιακοπή, με 
συντελεστή θερμοπερατότητας Uf=2,8 W/(m2K), σύμφωνα με τις προδιαγραφές των 
προτεινόμενων για το κτήριο κουφωμάτων και μέσου πλάτους πλαισίου 10 cm. Θα φέρουν 
υαλοπίνακα με πάχη 4-12-4 με επίστρωση χαμηλής εκπομπής (low_e) στη θέση 2 
(εσωτερική παρειά εξωτερικού υαλοπίνακα) και αέρα στο διάκενο. Ο συντελεστής 
θερμοπερατότητας του υαλοπίνακα που θα χρησιμοποιηθεί θα είναι Ug= 1,8 W/(m2K).  
 
Με την αντικατάσταση των παλιών κουφωμάτων παρατηρείται μεγάλη βελτίωση στους 
συντελεστες θερμοπερατότητας αυτών.  
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8.4. Εγκατάσταση κλιματιστικών μονάδων. 
 
Όπως έχει αναφερθεί, η ψύξη και η θέρμανση  του προς μελέτη τμήματος κτιρίου  
προβλέπεται  να  γίνει  με πολυδιαιρούμενο, πολλαπλών κλιματιζόμενων ζωνών 
(πολυζωνικό), μεταβλητού όγκου του ψυκτικού μέσου, (V.R.V. INVERTER). 
 
 
Στους χώρους του κτιρίου προβλέπονται: 
- για τον κύριο χώρο δυο (2) καναλάτες μονάδες ψευδοροφής και σύστημα αεραγωγών - 
στομίων.  
- για το χώρο γραφείου μια (1) κασέτα τεσσάρων κατευθύνσεων ψευδοροφής.  
 
και επαρκής ανανέωση αέρα με χρήση μονάδων εναλλαγής αέρα, σύστημα το οποίο 
επιτυγχάνει βέλτιστες συνθήκες παραμονής ατόμων. Ο αερισμός των κυρίων χώρων θα 
γίνεται με τροφοδότηση νωπού αέρα μέσω δυο (2) εναλλακτών αέρα-αέρα και δικτύου 
αεραγωγών. 
 
Σε όλους τους κύριους χώρους του κτηρίου θα υπάρχουν εσωτερικές κλιματιστικές μονάδες. 
Η χρήση των μονάδων ψύξης, παρατηρείται κυρίως τις μεσημεριανές ώρες, κατά τις ημέρες 
με θερμοκρασίες πάνω από 30οC. Η πιθανότητα εμφάνισης θερμοκρασιών πάνω 30οC, 
είναι περίπου 22%, σύμφωνα με την Τ.Ο.Τ.Ε.Ε. 20701-3/2010. Τις βραδινές ώρες, η χρήση 
των τοπικών μονάδων ψύξης είναι περιορισμένη, εκτός τις ημέρες που η εξωτερική 
θερμοκρασία υπερβαίνει τους 37οC) (κατάσταση καύσωνα).  
Στον πίνακα 8.3 που ακολουθεί, δίνονται αναλυτικά, η ψυκτική ικανότητα (kW), η ονομαστική 
απορροφούμενη (καταναλισκόμενη) ηλεκτρική ισχύ (kW) και ο δείκτης αποδοτικότητας EER 
του ψύκτη που εγκατασταθεί στο κτηρίου, σύμφωνα με τις μονάδες που επιλεχτήκαν κατά 
την μελέτη ψύξης. 
 
Πίνακας 8.3. Τεχνικά χαρακτηριστικά αντλιών θερμότητας για το κτήριο 

Σύστημα Ψυκτική 
ικανότητα (kW) 

Δείκτης 
αποδοτικότητας 

E.E.R. 

Απορροφού 
μένη ηλεκτρική 

ισχύς (KW) 

Θερμική 
ικανότητα 

(kW) 

Δείκτης 
αποδοτικότητας 

C.O.P. 

Χώρος 
συνάθροισης 

κοινού 
44.8 11,2 2,03 50.4 4,1 

 

8.5. Εγκατάσταση φωτιστικών σωμάτων με λαμπτήρες τύπου LED. 
 
Στο κτήριο είναι εγκατεστημένα φωτιστικά σώματα με λαμπτήρες πυρακτώσεως, χωρίς 
κανένα ιδιαίτερο ύφος. 
 
Προτείνεται η αντικατάσταση των παλιών φωτιστικών με νέα εξοικονόμησης ενέργειας τύπου 
LED, όπως αναφέρεται και σε προηγούμενη παράγραφο.  
Τα νέα φωτιστικά έχουν υπολογιστεί με μελέτη φωτοτεχνίας και αναδεικνύουν τους 
εσωτερικούς χώρους του κτιρίου, χωρίς όμως μεγάλη κατανάλωση ενέργειας, λόγω των 
λαμπτήρων LED. 
 
Για την βέλτιστη αρχιτεκτονική ανάδειξη του κτιρίου, του αύλειου χώρου και των χώρων 
πράσινου προβλέπεται να εγκατασταθούν διακοσμητικά φωτιστικά ειδικού αρχιτεκτονικού 
σχεδιασμού, τα οποία περιγράφονται ανωτέρω. Όλα τα ειδικά φωτιστικά θα είναι 
αρχιτεκτονικού σχεδιασμού με λαμπτήρες LED για μεγαλύτερη εξοικονόμηση ενέργειας. 
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8.6. Συμπέρασμα. 
 
Με την πρόταση ενεργειακών βελτιώσεων του κτιρίου αναμένεται, σύμφωνα με τα ανωτέρω, 
εξοικονόμηση ενέργειας κατά τη λειτουργία και την αρχιτεκτονική ανάδειξη αυτού. 
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