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ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ 

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΕΡΓΟΥ 

ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΛΑΙΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΣΤΟ 

Δ.Δ. ΜΕΣΟΧΩΡΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΥΛΟΥ - ΝΕΣΤΟΡΟΣ 
 

1. ΓΕΝΙΚΑ. 

 
Η παρούσα μελέτη αναφέρεται στις ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις του έργου της 
αποκατάστασης του διατηρητέου σχολικού κτιρίου “Συγγρού”, που βρίσκεται στην Τ.Κ. 
Μεσοχωρίου της Δ.Ε. Πύλου, του Δήμου Πύλου – Νέστορος, το οποίο προβλέ[εται να 
χρησιμοποιηθεί ως χώρος πολλαπλών χρήσεων. 
 
Η αποκατάσταση – συντήρηση του κτιρίου έχει στόχο και τη βελτίωση της ενεργειακής 
απόδοσης και κατανάλωσης του κτιρίου και με βάση αυτή τη βελλτίωση 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 με έναν 
υδρομετρητή που είναι ικανός να καλύψει τις ανάγκες σε νερό χρήσης του κτιρίου. 
 
Το κεντρικό δίκτυο από τον υδρομετρητή μέχρι τις καταναλώσεις οδεύει στον αύλειο χώρο 
και είναι 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. 
Για τους νεροχύτες προβλέπονται μπαταρίες αναμεικτικές. 
 
Για την παρασκευή του ζεστού νερού προβλέπεται η εγκατάσταση ταχυθερμοσίφωνα 
παροχής 150lt/h, που τοποθετείται κάτω από το νεροχύτη. 
 
Οι σωλήνες ζεστού νερού χρήσεως θα μονωθούν σε όλο τους το μήκος μέ αφρώδες 
πλαστικό υλικό ενδεικτικού τύπου Armaflex, πάχους 9mm. Θα μονωθούν επίσης και όλα τα 
όργανα διακοπής, ρυθμίσεως κλπ.,  με πλάκες από το ίδιο υλικό, πάχους 9mm ή με ειδική 
αυτοκόλλητη ταινία σε επάλληλες στρώσεις ώστε να επιτευχθεί μόνωση του ίδιου πάχους. 
Η μόνωση των σωληνώσεων θα είναι συνεχής και δε θα διακόπτεται ούτε στις θέσεις, όπου 
τα δίκτυα διέρχονται μέσω τοίχων, οροφών κλπ., θα προστατεύονται δε στα σημεία αυτά 
καθώς και στα σημεία στηρίξεως ή αναρτήσεως των σωλήνων με την παρεμβολή τμήματος 
μονωτικού υλικού αυξημένης μηχανικής αντοχής (πχ κοχύλι φελού ή πολυουραιθάνης). 
 
Στον αύλειο χώρο του κτιρίου προβλέπεται η αντικατάσταση του υφιστάμενου κρουνού, 
διατηρώντας όμως τον πλαστικό σωλήνα τροφοδοσίας αυτού και την τοποθέτηση ενός νέου, 
στις θέσεις που φαίνονται στα σχέδια.. 
 

2.3. Περιγραφή της εγκατάστασης άρδευσης. 
 
Στον αύλειο χώρο του κτιρίου προβλέπεται εγκατάσταση δικτύου άρδευσης, το οποίο θα 
τοποθετηθεί σε θέσεις που θα καθοριστούν από τις τελικές θέσεις του πράσινου. Το κεντρικό 
δίκτυο της άρδευσης αποτελείται από πλαστικούς σωλήνες από δικτυωμένο πολυαιθυλένιο 
PE και προβλέπεται να τοποθετηθεί εντός εδάφους. Αυτό αποτελεί το πρωτεύον δίκτυο. 
Το υπολοιπο δίκτυο άρδευσης περιλαμβάνει: 

 Το  δευτερεύον δίκτυο σταλλακτοφόρων αγωγών Φ16, παροχής 2lt/h και και απόστασης 
σταλλακτών 33cm, τροφοδοσίας του πράσινου  

 Τον απαιτούμενο εξοπλισμό του φρεατίου και τις εργασίες εγκατάστασης και σύνδεσης 
αυτού. 
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Η λειτουργία του συστήματος ελέγχεται από έναν προγραμματιστή, ο οποίος μεταδίδει 
ηλεκτρικό σήμα στην ηλεκτροβάνα. Τα καλώδια είναι προδιαγραφών Ε1VV-U με δυνατότητα 
απευθείας τοποθέτησης εντός του χώματος. Το ηλεκτρικό σήμα είναι χαμηλής τάσης 24volt 
και κατ’ επέκταση ακίνδυνο για τον άνθρωπο. 
 

2.4 Φρεάτιο ηλεκτροβανών 
 
1. Φρεάτιο από σκυρόδεμα . 

2. Ηλεκτροβάνες σύμφωνα με τις προδιαγραφές: 

 Κατασκευασμένη από επώνυμο υλικό (cycolac) με μεγάλη αντοχή στην υδραυλική ή 
χημική διάβρωση καθώς και με αντίστοιχα μεγάλη αντοχή στο χρόνο. 

 1  διαφραγματικού τύπου, με θηλυκά σπειρώματα. 

 Διαθέτει ειδικούς ανοξείδωτους μεταλλικούς δακτυλίους για αυξημένη αντοχή, 
περιμετρικά των θηλυκών σπειραμάτων της. 

 Εχει ρυθμιστή ροής ενεργοποιούμενο χωρίς την ανάγκη χρησιμοποίησης ειδικού 
εργαλείου. 

 Το διάφραγμά να είναι από ειδικό ελαστικό μείγμα. 

 Εχει τη δυνατότητα χειροκίνητης λειτουργίας. 

 Εχει τη δυνατότητα ευθείας και γωνιώδους ροής. 

 Εχει εύρος λειτουργίας μεταξύ παροχών 1,1 - 91m³/hr. 

 Εχει εύρος πιέσεων λειτουργίας μεταξύ 0,7 - 10atm. 

 Είναι ηλεκτρικού τύπου και διαθέτει πηνίο 24VAC, 50/60Hz. 

 Το πηνίο είναι μαζί με το έμβολο και το επαναστατικό ελατήριο, κατασκευασμένα από 
ανοξείδωτο μέταλλο. 

 Η έναρξη λειτουργίας του πηνίου απαιτεί 0,265Amps, 4,8/VA. 

 Λειτουργεί αντιπληγματικά με προτεινόμενο χρόνο κλεισίματος 15 - 60sec. 

 Είναι επισκευάσιμη από την κεφαλή της χωρίς να αφαιρεθεί από τη γραμμή άρδευσης. 

3. Γωνία μεταλλική γαλβανιζέ  

4. Πολυγωνικά ρακόρ  

5. Δύο μάστοι  

6. Χαλίκι απορροής 

7. Τάφ  
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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 και το στεγανό βόθρο ως τελικό 
αποδέκτη. Προβλέπεται και αναμονή για μελλοντική σύνδεση με δίκτυο αποχέτευσης. 
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. 
Νεροχύτης: PVC Φ40/6atm. 
Σιφώνι δαπέδου: PVC Φ50/6atm. 
Οριζόντιο δίκτυο: PVC/6atm. 
Δίκτυο αερισμού: PVC/6atm. 
 

3.2.1 Αποχέτευση υγρών χώρων. 

 
Όλο το δίκτυο θα κατασκευασθεί στεγανό, δηλαδή θα είναι, σε σχέση με τον εσωτερικό χώρο 
του κτιρίου, αεροστεγές. 
 
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 υφιστάμενο κεντρικό εξωτερικό δίκτυο. 
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. 
 
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. 
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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. 

 
3.2.2 Διάθεση λυμάτων. 

 
Επειδή στην περιοχή δεν υπάρχει δίκτυο αποχέτευσης, τα υγρά απόβλητα συλλέγονται σε 
μονοθαλάμιο στεγανό βόθρο. 
Ο στεγανός βόθρος από άποψη χωρητικότητας πληρεί τους παρακάτω όρους: 
α) η χωρητικότητα της δεξαμενής επαρκεί για εναποθήκευση της μέγιστης ημερήσιας 
παροχής λυμάτων για ημέρες που αναφέρονται για την εγκατάσταση στον υπολογισμό της 
δεξαμενής, 
β) φέρει φρεάτιο επίσκεψης και διάταξη εκκένωσης προς αποφυγή οιωνδήποτε οχλήσεων, 
γ) πληρεί τις καθοριζόμενες από το νόμο αποστάσεις ασφαλείας, δηλαδή απόσταση 
μεγαλύτερη του 1 μέτρου από τα θεμέλια του κτιρίου και απόσταση μεγαλύτερη των 15 
μέτρων από πηγές ή φρέατα. 
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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 τον πλησιέστερο 
μετεωρολογικό σταθμό Μεθώνης): 
 
α) Συνθήκες περιβάλλοντος : 
ΘΕΡΟΥΣ:  31.5ºC, 65% 
 
ΧΕΙΜΩΝΑ :  2ºC, 84% 
 
Σύμφωνα με την Τ.Ο.Τ.Ε.Ε. 20701-3/2010 (για συνθήκες στο 1%) 
β) Συνθήκες εσωτερικών χωρών : 
 
ΘΕΡΟΥΣ: 26ºC, 45% 
 
ΧΕΙΜΩΝΑ: 20 ºC, 40%  
 
Σύμφωνα με την Τ.Ο.Τ.Ε.Ε. 20701-1/2010 και τις προδιαγραφές της Υπηρεσίας. 
 

4.3. Σύστημα κλιματισμού. 
 
Στους χώρους του κτιρίου προβλέπονται: 
- 2 ανεξάρτητα συστήματα διαιρούμενου τύπου ψύξης – θέρμανσης, για τον κύριο χώρο, με 
καναλάτες μονάδες ψευδοροφής και σύστημα αεραγωγών - στομίων.  
- 1 ανεξάρτητο σύστημα διαιρούμενου τύπου ψύξης – θέρμανσης, για τον χώρο του 
προθαλάμου, με κασέτα τεσσάρων κατευθύνσεων ψευδοροφής.  
 
Κάθε σύστημα θα αποτελείται από δύο τμήματα από τα οποία το ένα είναι εσωτερική 
μονάδα, χαμηλού ύψους, καναλάτη (για σύνδεση με αεραγωγούς) ή κασέτα και το άλλο 
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(εξωτερική μονάδα) θα φέρει τον συμπιεστή και τον αερόψυκτο συμπυκνωτή. Τα δύο 
τμήματα θα συνδέονται μεταξύ τους με τις σωληνώσεις του ψυκτικού μέσου και τις ηλεκτρικές 
γραμμές. Οι μονάδες θα τοποθετηθούν σε θέσεις που φαίνονται στα σχέδια. 
 
Η εσωτερική μονάδα θα αποτελείται από το ψυκτικό – θερμικό στοιχείο και ανεμιστήρα 
(Evaporator), τον εξατμιστή (θερινή λειτουργία), τη λεκάνη περισυλλογής συμπυκνωμάτων, 
τον ανεμιστήρα τριών ταχυτήτων, το εκτονωτικό σύστημα, το φίλτρο αέρα πλενόμενου 
τύπου, το ηλεκτρολογικό μέρος και το στιβαρό μεταλλικό κέλυφος με ηχομονωτική επένδυση. 
 
Η εξωτερική μονάδα αποτελείται από το συμπιεστή ψυκτικού μέσου R407 ή R410, τον 
αερόψυκτο συμπυκνωτή με τον αξονικό ανεμιστήρα και το δοχείο συλλογής υγρού και το 
κέλυφος που περιέχει όλα τα παραπάνω, από ισχυρό χαλυβδοέλασμα με βαφή ανθεκτική σε 
διάβρωση κάτω από συνθήκες υπαίθρου, με ανοίγματα αερισμού. 
 
Κάθε ηλεκτροκινητήρας θα είναι στεγανού τύπου. Οι σωληνώσεις μεταξύ εσωτερικού και 
εξωτερικού τμήματος κάθε μονάδας θα είναι χάλκινες και μονωμένες σ' όλο το μήκος τους. 
 
Η εσωτερική μονάδα θα περιλαμβάνει, κατ’ ελάχιστον, τα εξής όργανα ελέγχου : 
 
- Διακόπτη δύο ή τριών ταχυτήτων, του ανεμιστήρα του ψυκτικού στοιχείου. 
- Επιλογικό διακόπτη για θέρμανση - ψύξη - λειτουργία ανεμιστήρα μόνο - OFF. 
- Θερμοστάτη για τη ρύθμιση της επιθυμητής θερμοκρασίας θέρους ή  χειμώνα. 
 
Τα παραπάνω όργανα θα βρίσκονται σε ιδιαίτερο κουτί ασύρματης σύνδεσης με την μονάδα, 
το οποίο θα εντοιχισθεί σε θέση που θα υποδειχθεί από την επίβλεψη. 
 

4.4. Δίκτυο σωληνώσεων. 
 
Η σύνδεση των εσωτερικών με τις εξωτερικές μονάδες γίνεται μέσω δικτύου ψυκτικών 
σωληνώσεων. 
 
Η ψυκτική σύνδεση προβλέπεται να γίνει με χαλκοσωλήνες ή άλλο τύπο σωληνώσεων, 
κατόπιν συνεννόησης της επίβλεψης με τον κατασκευαστή, με εξωτερική μόνωση τύπου 
ARMAFLEX, σύμφωνα με τις προδιαγραφές της Τ.Ο.Τ.Ε.Ε. 20701-1/2017.   
 

4.5. Σύστημα Διανομής Αέρα. 
 
Στην κύρια αίθουσα του κτιρίου προβλέπεται σύστημα διανομής αέρα με εύκαμπτους 
αεραγωγούς και στόμια.  
Η προσαγωγή αέρα στους κλιματιζόμενους χώρους γίνεται μέσω δικτύου εύκαμπτων 
αεραγωγών κυκλικής διατομής, διπλού τοιχώματος με μόνωση υαλοβάμβακα ή άλλου 
ισοδύναμου θερμικά υλικού.  
 
Τα στόμια προσαγωγής και απαγωγής τοποθετούνται στην ψευδοροφή, όπως φαίνεται στα 
σχέδια.  
Τα στόμια προσαγωγής είναι ορθογωνικά τεσσάρων κατευθύνσεων, με καμπύλα 
ρυθμιζόμενα πτερύγια που μπορούν να ρυθμίζουν την μορφή της δέσμης του αέρα και 
damper, διαστάσεων οι οποίες φαίνονται στα σχέδια. Είναι κατασκευασμένα από 
ανοδιωμένο αλουμίνιο και βαμμένα σε χρώματα αρέσκειας.  
Τα στόμια απαγωγής είναι ορθογωνικά τεσσάρων κατευθύνσεων, διαστάσεων οι οποίες 
φαίνονται στα σχέδια, με σταθερά πτερύγια και damper και συνδέονται με τη μονάδα ή τον 
αεραγωγό μέσω εύκαμπτων αεραγωγών. Είναι κατασκευασμένα από ανοδιωμένο αλουμίνιο 
και βαμμένα σε χρώματα αρέσκειας.  



 11 

Τα στόμια έχουν πλαίσιο ώστε να προσαρμόζονται άριστα, από αισθητική πλευράς στην 
ψευδοροφή. Συνδέονται με το δίκτυο των αεραγωγών με στρογγυλούς λαιμούς, μέσω ενός 
Plenum. Το Plenum και οι λαιμοί είναι κατασκευασμένα από γαλβανισμένη λαμαρίνα. Τα 
στόμια θα έχουν διάφραγμα που θα ρυθμίζει την ποσότητα του αέρα.  
 
Ο αερισμός των χώρων ανεξάρτητους ανεμιστήρες προσαγωγής νωπού αέρα και απόρριψης 
αέρα. Το σύστημα αερισμού συνδυάζει την λειτουργία του με το σύστημα κλιματισμού, 
καθώς ο νωπός αέρας οδηγείται στις εσωτερικές μονάδες, όπου και προκλιματίζεται. 
 
Κάθε εσωτερική μονάδα αναρροφά ένα μέρος νωπού εξωτερικού αέρα, ο οποίος περνώντας 
από την εσωτερική μονάδα υπόκειται  αφ’ ενός μεν  μηχανικό  καθαρισμό  διερχόμενος  από 
το τμήμα των  φίλτρων της μονάδος, αφ’ ετέρου   δε κατάλληλη θερμική επεξεργασία 
δηλαδή: 
 
α. Ψύξη και αφύγρανση το καλοκαίρι. 
β. Θέρμανση  τον χειμώνα. 
 
Η προσαγωγή νωπού αέρα, γίνεται μέσω δικτύου αεραγωγών ορθογωνικής διατομής και 
εύκαμπτων αεραγωγών, που συνδέουν τους ανεμιστήρες με τις εσωτερικές μονάδες. 
 
Η απόρριψη αέρα προς τους ανεμιστήρες γίνεται μέσω δικτύου αεραγωγών ορθογωνικής 
διατομής και εύκαμπτων αεραγωγών. 
 
Η επιστροφή αέρα προς τις μονάδες γίνεται μέσω δικτύου αεραγωγών, ορθογωνικής 
διατομής και στομίων. 
Τα στόμια αυτά είναι ορθογωνικά μιας κατεύθυνσης, διαστάσεων οι οποίες φαίνονται στα 
σχέδια, με σταθερά πτερύγια. Είναι κατασκευασμένα από ανοδιωμένο αλουμίνιο και βαμμένα 
σε χρώματα αρέσκειας. 
Φέρουν σειρά σταθερών οριζοντίων περσίδων και πίσω από αυτά ρυθμιστικό διάφραγμα της 
ποσότητας του αέρα, πολύφυλλο, με φύλλα κινούμενα αντίθετα ανά δύο, ρυθμιζόμενο από 
εμπρός μέσω κατάλληλου εργαλείου, που συνδέει το στόμιο. Τα στόμια συνδέονται με το 
δίκτυο των αεραγωγών με στρογγυλούς λαιμούς, μέσω ενός PLENUM. Το Plenum και οι 
λαιμοί είναι κατασκευασμένα από γαλβανισμένη λαμαρίνα. 
 
Το δίκτυο των αεραγωγών ορθογωνικής διατομής είναι τοποθετημένο σε θέσεις που 
φαίνονται στα σχέδια και είναι κατασκευασμένο από γαλβανισμένη λαμαρίνα.  
 
Οι αεραγωγοί επιστροφής, απόρριψης και νωπού αέρα θα επαλειφθούν με φελλοπολτό.  
 
Οι εύκαμπτοι αεραγωγοί 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. 
 
Στο χώρο του γραφείου τοποθετείται μια μονάδα κασετα τεσσάρων κατευθύνσεων, η οποία 
λαμβάνει και νωπό αέρα όπως φαίνεται στα σχέδια. 
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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 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. Οι διαγωνιζόμενοι θα εξετάσουν την επάρκεια της παροχής της ΔΕΗ, 
έτσι ώστε να μπορεί να καλύψει τις προτεινόμενες κτιριακές επεκτάσεις και τα επί πλέον 
προκύπτοντα φορτία. 
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 Πίνακας θα τοποθετηθεί στον προθάλαμο του κτιρίου σε θέση που φαίνεται στα σχέδια. 
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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 ΝΥΥ ή ΝΥΜ. 
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 ή ελεύθερα στην ψευδοροφή. 
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. 
 

5.4 Φωτισμός. 
 

5.4.1 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 
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 Εναρμόνιση με την αισθητική των κτιρίων και του περιβάλλοντος χώρου 
 

5.4.2 Φωτισμός κύριας αίθουσας 
 
Για το φωτισμό της κύριας αίθουσας του κτιρίου προβλέπονται φωτιστικά σώματα χωνευτά 
ψευδοροφής, με λαμπτήρες Led συνολικής ισχύος 28W. Το φωτιστικό θα είναι κυκλικής 
μορφής, λευκό από χυτό αλουμίνιο, διαμέτρου Φ166mm, διαφανές, φωτεινής απόδοσης 
3000lm, ηλεκτρονικού τύπου. 
Θα έχει κλάση μόνωση II, βαθμό προστασίας IP44, ενεργειακή απόδοση Α ή μεγαλύτερη. 
Ενδεικτικός τύπος FLOS / LIGHT SUPPLY FIXED TRIM. 
 

  
 
 
 

5.4.2 Φωτισμός λοιπού κτιρίου 
 
- Στον προθάλαμο χρησιμοποιούνται φωτιστικά σώματα ψευδοροφής τύπου spot, με 2 
λαμπτήρες PL 26 W από χυτό αλουμίνιο, με υάλινο διάφανο προφυλακτήρα  
 

  
 
 
και κάτω από το πατάρι φωτιστικά σώματα τύπου απλίκα τοίχου, ορθογώνια, εσωτερικού 
χώρου, με με 1 λαμπτήρα PL 26 W. 
 
 
- Στους βοηθητικούς χώρους χρησιμοποιούνται φωτιστικά σώματα φθορισμού ψευδοροφής 
2x28W, τύπου Τ5 εξοικονόμησης ενέργειας.  
 
- Στους χώρους υγιεινής χρησιμοποιούνται φωτιστικά σώματα τύπου απλίκα τοίχου οβάλ, 
στεγανά, με κάλυμμα, με λαμπτήρα PL 1x26W.  
 
Οι θέσεις και το είδος των φωτιστικών απεικονίζονται στα συνημμένα σχέδια. 



 16 

 

5.4.3 Αρχιτεκτονικός φωτισμός ανάδειξης κτιρίου, ανάπλασης και πράσινου 
 
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 παρακάτω. Όλα τα ειδικά φωτιστικά θα είναι 
αρχιτεκτονικού σχεδιασμού, κατάλληλα για τοποθέτηση σε εξωτερικό-δημόσιο χώρο, 
αντιβανδαλιστικού τύπου. Θα είναι κατασκευασμένα από ευρωπαϊκό εργοστάσιο και 
σύμφωνα με τους κανονισμούς ΕΝ60598-1, CEI 34-21 και ΕΝ60529. Θα κατατεθεί 
πιστοποίηση ISO της κατασκευάστριας εταιρείας των φωτιστικών, ενώ θα κατατεθούν και τα 
απαιτούμενα CERTIFICATES CE. 
 

Α. Ενδοδαπέδιας τοποθέτησης ανάδειξης κτιρίου (inground) 
Φωτιστικό σώμα τύπου ενδοδαπέδιας τοποθέτησης (inground), εξωτερικού χώρου, με σώμα 
από χυτό αλουμίνιο βαμένο με χημική επεξεργασία, ενισχυμένο με θερμοπλαστικό υλικό 
σταθεροποιημένο πολυμερές, με τελειώματα από ανοξείδωτο χάλυβα AISI 316, στεγανό, 
τετράγωνο, στενής δέσμης, χρώματος γκρι, με επίπεδο σκληρό υάλινο διάφανο διαχύτη, με 
λαμπτήρες led συνολικής ισχύος 39W και φωτεινής απόδοσης λαμπτήρα 3300lm και 
φωτιστικού 2380lm. Διαθέτει διακόπτη που αποσυνδέει αυτόματα την παροχή ρεύματος όταν 
το κάλυμμα του καλωδίου ανοίγει. 
Θα έχει κλάση μόνωσης ΙΙ, αντοχή σε κρούση IK10 και βαθμό προστασίας IP67. 
Ενδεικτικός τύπος SBP / CRICKET 25-AL C/I. 
 

  
 

 

Β. Φωτιστικό up-down  
Φωτιστικό σώμα επίτοιχο τύπου up-down, εξωτερικού χώρου, ορθογωνικό διαστάσεων 
100x80mm και μήκους 35mm, με σώμα από χυτό αλουμίνιο, χρώματος γκρι, στεγανό, με 
ευρεία συμμετρική δέσμη φωτισμού με διαχύτη από σκληρο γυαλί ματ και ενσωματωμένο 
σετ έναυσης λυχνίων, με λαμπτήρες led συνολικής ισχύος 9W και φωτεινής απόδοσης 
λαμπτήρα 600lm. 
Θα έχει κλάση μόνωσης ΙΙ, αντοχή σε κρούση IK08 και βαθμό προστασίας IP65. 
Ενδεικτικός τύπος LEDS C4 / WILSON. 
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Γ. Τύπου bollard 
Φωτιστικό σώμα τύπου bollard, τετράγωνο, εξωτερικού χώρου, διαστάσεων 105x105mm και 
ύψους 650mm, με σώμα από χυτό αλουμίνιο, χρώματος γκρι, στεγανό, με διαχύτη από 
διάφανο polycarbonate και ενσωματωμένο σετ έναυσης λυχνίων, με λαμπτήρες led 
συνολικής ισχύος 9W και φωτεινής απόδοσης λαμπτήρα 648lm. 
Θα έχει κλάση μόνωσης ΙΙ, αντοχή σε κρούση IK08 και βαθμό προστασίας IP54. 
Ενδεικτικός τύπος LEDS C4 / CUBASE. 

 

 
 

 
Δ. Προβολέας εξωτερικού χώρου  
Για το φωτισμό του αύλειου χώρου προβλέπονται, σε θέσεις που φαίνονται στα σχέδια, 
θέσεις τοποθέτησης προβολές και στεγανοί ρευματοδότες ως αναμονή για τοποθέτηση 
προβολέων, για τις περιπτώσεις που θα γίνονται εξωτερικές εκδηλώσεις. Θα τοποθετούνται 
φωτιστικά σώματα τύπου προβολέας εξωτερικού χώρου, ορθογωνικού σχήματος, με σώμα 
από χυτό αλουμίνιο, χρώματος γκρί ή μαύρο, με σκληρό υάλινο διάφανο διαχύτη, στεγανό, 
κεφαλή με δυνατότητα περιστροφής κατά 360º, με ενσωματωμένο σετ έναυσης λυχνίων, με 
λαμπτήρες led συνολικής ισχύος 50W και φωτεινής απόδοσης 4500lm. 
Θα έχει κλάση μόνωσης ΙΙ, χρόνο λειτουργίας τουλάχιστον 30.000 ώρες, θερμοκρασία 
χρώματος 3000Κ και βαθμό προστασίας IP65. 
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Ο προβολέας θα διαθέτει υποχρεωτικά καλώδιο και ρευματολήπτη (φις) για μα μπορεί να 
τοποθετηθεί στους ρευματοδότες αναμονής. 
Οι θέσεις τοποθέτησης των προβολέων και οι θέσεις των ρευματοδοτών θα οριστούν 
ακριβώς από την επιβλέπουσα υπηρεσία κατά την κατασκευή του έργου. 
 

5.4.4 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.  

 

5.5. 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 του διατηρητέου 
σχολικού κτιρίου “Συγγρού” (χώρος συνάθροισης κοινού), που βρίσκεται στην Τ.Κ. 
Μεσοχωρίου της Δ.Ε. Πύλου, του Δήμου Πύλου-Νέστορος. 
 
Τα συστήματα έχουν εγκατασταθεί σύμφωνα με την απόφ. 14980/Φ.700.5/3-4-15 και το 
υπόμνημα πυροπροστασίας. 
Το κτίριο είναι ισόγειο και διαθέτει αίθουσα συνάθροισης κοινού, που είναι ο κύριος χώρος 
της δραστηριότητας και υπαίθριο χώρο συνάθροισης κοινού. Για την αίθουσα και το συνολικό 
κτίριο εφαρμόζονται οι διατάξεις για χώρους συνάθροισης κοινού, καθώς τηρούνται όλες οι 
προϋποθέσεις της αποφ. 14980/Φ.700.5/3-4-15. 
 
Για την εκπόνηση της μελέτης ενεργητικής πυροπροστασίας θα γινει χρήση της κάτωθι 
βιβλιογραφίας και κανονισμών: 
α) Πυροσβεστική διάταξη 3/2015 (14980/Φ.700.5/3-4-15). 
β) Κανονισμός πυροπροστασίας νέων κτιρίων (Π.Δ. 71/15.2.1988). 
γ) Τροποποίηση και συμπλήρωση του Π.Δ. 71/88 "Κανονισμός Πυροπροστασίας κτιρίων (Α΄ 
32, διόρθωση Α΄ 59 όπως ισχύει" (ΦΕΚ 647 30/08/1993). 
δ) Πυροσβεστικές διατάξεις (ΦΕΚ 114Β/13.3.1978 και ΦΕΚ 100Β/3.2.1979) και η εγκύκλιος 
7600/700/Φ5/17-70. 
ε) Ελληνικός κανονισμός εσωτερικών ηλεκτρικών εγκαταστάσεων. 
 
Τονίζεται ότι το κτίριο θα εξετασθεί στο σύνολό του από άποψη παθητικής και ενεργητικής 
πυροπροστασίας σύμφωνα με την Πυροσβεστική Διάταξη 3/1981 (ΦΕΚ 20Β/19.1.1981). 
 
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. 
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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 στους βοηθητικούς χώρους 
σε πρoσιτές θέσεις ώστε να υπάρχει τουλάχιστον 1 πυροσβεστήρας ανά 100 τ.μ. μικτής 

επιφάνειας (2 πυροσβεστήρες PA 6 Kg) και 1 πυροσβεστήρας CO2 5 Kg.  
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. 
 

 
 
 
 



 23 

8. ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ 
 

8.1. Γενικά - Κανονισμοί. 
 
Η μελέτη αναβάθμισης του διατηρητέου σχολικού κτιρίου “Συγγρού”, 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.  
 
Η ενεργειακή αναβάθμιση βασίζεται στις εξής Τ.Ο.Τ.Ε.Ε: 
 

 20701-1/2017: «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 μόνωσης στην κεραμοσκεπή  

 Τοποθέτηση μόνωσης 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 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 
 

Δομικό στοιχείο 
Φύλλο 

ελέγχου 
U[W/(m2K)] Umax[W/(m2K)] 

Υφιστάμενη λιθοδομή 1.1 2.200 Προ Κ.Θ.Κ. 

Ξύλινη στέγη με κερ. 2.1 4.250 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 
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των κουφωμάτων, ανάλογα με τον τύπο αυτών και το ποσοστό πλαισίου λαμβάνονται από 
τον πίνακα 3.12 της Τ.Ο.Τ.Ε.Ε. 20701-1/2017.  
 
Όλα τα κούφώματα είναι ξύλινα με ποσοστό πλαισίου >40% και μονό υαλοπίνακα που 

αντιστοιχεί σε U κουφώματος=4.300 [W/(m2K)] 
 

8.3.2 Τοποθέτηση μονώσεων 
 
Για την ενεργειακή βελτίωση του κελύφους του κτιρίου προβλέπεται η τοποθέτηση η 
τοποθέτηση θερμομόνωσης από εξηλασμένη πολυστερίνη πάχους 5cm στην κεραμοσκεπή 
κάτω από τα κεραμίδια και κάτω από το ξύλινο 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)] 

Ξύλινη στέγη με κερ. 2.1 0.600 Προ Κ.Θ.Κ. 

Δάπεδο σε επαφή με Φ.Ε. 4.1 0.900 Προ Κ.Θ.Κ. 

 
Τα υπόλοιπα δομικά στοιχεία λόγω της φύσης του κτιρίου δεν θα θερμομονωθούν. 
 
Με την τοποθέτηση θερμομόνωσης στην κεραμοσκεπή και στο δάπεδο, 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 ξύλινου πλαισίου, σε σχήμα και χρώμα ακριβώς 
όπως το παλιό, με συντελεστή θερμοπερατότητας Uf=2,2 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= 2,8 W/(m2K).  
 
Σύμφωνα με τον πίνακα 3.12 της Τ.Ο.Τ.Ε.Ε. 20701-1/2010 (Β’ Έκδοση) τα προβλεπόμενα 

νέα ξύλινα κούφώματα διαθέτουν U κουφώματος=2.700 [W/(m2K)] και οι δυο νέες ξύλινες 

πόρτες U κουφώματος=3.500 [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 των εσωτερικών χώρων του κτηρίου, 
σύμφωνα με την μελέτη κλιματισμού, θα γίνεται μέσω 3 ανεξάρτητων τοπικών διαιρούμενων 
συστημάτων κλιματισμού. Οι μονάδες θα καλύπτουν τους κύριους χώρους του κτιρίου. 
Αναλυτικά στους χώρους του κτιρίου προβλέπονται: 
- 2 ανεξάρτητα συστήματα διαιρούμενου τύπου ψύξης – θέρμανσης, για τον κύριο χώρο, με 
καναλάτες μονάδες ψευδοροφής και σύστημα αεραγωγών - στομίων.  
- 1 ανεξάρτητο σύστημα διαιρούμενου τύπου ψύξης – θέρμανσης, για τον χώρο του 
προθαλάμου, με κασέτα τεσσάρων κατευθύνσεων ψευδοροφής.  
 
Κάθε σύστημα αποτελείται από την εξωτερική μονάδα, που συνδέεται μέσω ψυκτικών 
σωληνώσεων με την εσωτερική μονάδα, που βρίσκεται στον κύριο χώρο. Το ψυκτικό φορτίο 
σχεδιασμού, βάσει της μελέτης ψύξης ανέρχεται σε 15,6 KW, αλλά με βάση τις ελάχιστες 
ψυκτικές αποδόσεις των εσωτερικών και εξωτερικών κλιματιστικών μονάδων, που μπορούν 
να χρησιμοποιηθούν η συνολική ψυκτική ισχύς, ανέρχεται 16,7 KW (57.000Btu/h). 
Σε όλους τους κύριους χώρους του κτηρίου θα υπάρχουν εσωτερικές κλιματιστικές μονάδες, 
τοίχου. Η χρήση των μονάδων ψύξης, παρατηρείται κυρίως τις μεσημεριανές ώρες, κατά τις 
ημέρες με θερμοκρασίες πάνω από 30οC. Η πιθανότητα εμφάνισης θερμοκρασιών πάνω 
30°C, 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 37°C) (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 

7.8 3,5 2,23 9.0 3,7 

7.8 3,5 2,23 9.0 3,7 

5.0 3,2 1,56 5.8 3,6 

 

8.5. Εγκατάσταση φωτιστικών σωμάτων με λαμπτήρες τύπου LED. 
 
Στο κτήριο είναι εγκατεστημένα φωτιστικά σώματα με συμπαγείς λαμπτήρες φθορισμού 
1x58xWatt Τ8, 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 να ανωτέρω, 
εξοικονόμηση ενέργειας κατά τη λειτουργία και την αρχιτεκτονική ανάδειξη αυτού. 
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