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ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ  

Α.ΕΙΣΑΓΩΓΗ -ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ 

Η παρούσα Τεχνική Έκθεση αφορά στην ενεργειακή αναβάθµιση του κτηρίου του 

Επιµελητηρίου Τρικάλων , που βρίσκεται επί της οδού Βενιζέλου 1, 42100, Τρίκαλα στο 

οικοδοµικό τετράγωνο Ο.Τ. 227 σε αστικό περιβάλλον. 

Οι παρεµβάσεις που προτείνονται στο παρόν έργο αφορούν στην αναβάθµιση των 

ενεργειακών χαρακτηριστικών του κτιριακού κελύφους ( αδιαφανών και διαφανών δοµικών 

στοιχείων) καθώς και των τεχνικών συστηµάτων (θέρµανσης-κλιµατισµού- αερισµού και 

φωτισµού) του κτιρίου . 

Στόχος η ενεργειακή αναβάθµιση του κτιρίου µε παρεµβάσεις που µεµονωµένα πληρούν τις 

ελάχιστες τεχνικές προδιαγραφές του ΚΕΝΑΚ και συνολικά κατατάσσουν το κτίριο στην 

ενεργειακή κατηγορία Β+ 

Οι παρεµβάσεις θα αναβαθµίσουν το κτίριο από λειτουργικής απόψεως και θα 

συντελέσουν 

• Στην εξοικονόµηση ενέργειας κατά τη λειτουργία του κτηρίου. 

• Στην αύξηση της λειτουργικότητας και την εξασφάλιση συνθηκών άνεσης κατά τη χρήση. 

• Στην αισθητική αναβάθµιση του κτιρίου 

• Στην αξιοποίηση των δυνατοτήτων του κτιρίου για προσφορά στην τοπική κοινωνία και 

οικονοµία 

Οι προτεινόµενες παρεµβάσεις είναι σύµφωνες µε τις αναθεωρηµένες τεχνικές 

οδηγίες ΤΟΤΕΕ 20701-1 έως 5 /2017 . 

Οι προτεινόµενες παρεµβάσεις περιγράφονται αναλυτικά, στη συνέχεια. 

Β. ΦΥΣΙΚΟ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ  

ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΤΙΡΙΟΥ 

Το υπό µελέτη κτίριο βρίσκεται στην Πόλη των Τρικάλων . 

Πρόκειται για 3όροφο ΚΤΙΣΜΑ µε τµήµα υπογείου. 

Οι χρήσεις που αναπτύσσονται στο κτίριο είναι: 
Στο ισόγειο του κτιρίου στεγάζονται οι υπηρεσίες του Επιµελητηρίου Τρικάλων.

Στους ορόφους κτιρίου αναπτύσσονται δραστηριότητες συνάθροισης κοινού, 

διοργάνωσης εκδηλώσεων, οµιλιών, παρουσιάσεων, συνεδρίων κ.α από τοπικούς και όχι 

µόνον φορείς. 
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Οι χώροι του κτίσµατος που θεωρούνται ως θερµαινόµενοι χώροι είναι: 
Το ισόγειο του κτιρίου µε χρήση γραφείων 
Επιφάνεια ισογείου : 374,17 m2 και (χώροι παταριών 15,90 m2) 
Ο 1ος και ο 2ος όροφος µε κύρια χρήση την συνάθροιση κοινού. 
Επιφάνεια 1ου ορόφου : 369,39 m2 Επιφάνεια 2ου ορόφου : 369,39 m2 
Οι µη θερµαινόµενοι χώροι θεωρούνται µόνον οι βοηθ. χώροι του υπογείου. 
Επιφάνεια υπογείου (Βοηθ. Χώροι ) : 55,34 m2 
Το ωράριο λειτουργίας λαµβάνεται όπως ορίζεται από την Τ.Ο.Τ.Ε.Ε 20701-1/2017 

Τεχνικά στοιχεία του έργου 

Τα τεχνικά στοιχεία του έργου προέκυψαν από την µελέτη Ενεργειακής απόδοσης του κτιρίου 

στην οποία περιλαµβάνονται και οι απαιτούµενες µελέτες θερµοµονωτικής επάρκειας, θέρµανσης, και 

φωτισµού. 

Η υπόψη µελέτη αφορά την εκτέλεση οικοδοµικών και ηλεκτροµηχανολογικών εργασιών. Οι 

παρεµβάσεις που προτείνονται, βελτιώνουν την ενεργειακή συµπεριφορά του κτιρίου το οποίο µετά τις 

παρεµβάσεις κατατάσσεται στην ενεργειακή κατηγορία Β+ ενώ ταυτόχρονα αναβαθµίζουν το κτίριο από 

λειτουργικής απόψεως 

Παρεµβάσεις 

Συνοπτική περιγραφή των προτεινόµενων παρεµβάσεων 

• Εφαρµογή συστήµατος θερµοµόνωσης στο κτιριακό κέλυφος , όπου θα 

τοποθετηθεί εξωτερική η εσωτερική θερµοµόνωση ανά περίπτωση. 

• Αντικατάσταση των κουφωµάτων µε θερµοδιακοπτόµενα κουφώµατα και 

ενεργειακούς υαλοπίνακες. 

• Κατασκευή θερµοµόνωσης της οροφής του κτιρίου 

• Κατασκευή θερµοµόνωσης της οροφής του υπογείου. 

• Αντικατάσταση φωτιστικών σωµάτων µε νέα εξοικονόµησης ενέργειας 

• Εγκατάσταση µηχανικού Αερισµού µε ανάκτηση θερµότητας. 

• Αντικατάσταση συστηµάτων θέρµανσης - Κλιµατισµού 

Όλες οι ανωτέρω εργασίες θα γίνουν έντεχνα σύµφωνα µε τα οριζόµενα στα αντίστοιχα άρθρα του 

τιµολογίου της µελέτης και στα συµβατικά τεύχη της µελέτης, τις ισχύουσες πρότυπες τεχνικές 

προδιαγραφές, της ισχύουσας νοµοθεσίας περί εκτελέσεως ∆ηµοτικών και Κοινοτικών Έργων και τις 

έγγραφες εντολές της ∆ιευθύνουσας Υπηρεσίας 
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ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΑΝΑ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ    
Α. ΟΙΚΟ∆ΟΜΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ 
 1. Εφαρµογή εξωτερικής θερµοµόνωσης 

Στις όψεις και όπου αυτό είναι εφικτό εφαρµόζεται σύστηµα εξωτερικής θερµοµόνωσης 

πιστοποιηµένο κατά ΕΤΑG 004, όπως περιγράφεται στην ανάλυση των σχετικών άρθρων 

τιµολογίου. 

Τα επίσηµα έγγραφα που πιστοποιούν τα παραπάνω πρέπει να κατατεθούν στην υπηρεσία 

από τον ανάδοχο του έργου. 

Η εξωτερική θερµοµόνωση του κτιρίου εφαρµόζεται σε δύο ζώνες και περιλαµβάνει: 

Η ζώνη 1 εκτείνεται σε ελάχιστο ύψος 1,00 m από το έδαφος. Είναι ζώνη υψηλής στεγάνωσης 

συνδυασµένη µε ζώνη ανθεκτική σε κρούσεις. Το θερµοµονωτικό υλικό που χρησιµοποιείται 

είναι εξηλασµένη πολυστερίνη (πλάκες XPS) πάχους 10 cm σύµφωνα µε το αντίστοιχο άρθρο 

τιµολογίου. Εφαρµόζεται στεγανοποιήση για τη δηµιουργία ζώνης στεγάνωσης και έπειτα 

επικόλληση του µονωτικού υλικού µε ινοπλισµένο ρητινούχο κονίαµα και επίχριση µε 

σύστηµα ακρυλικών επιχρισµάτων που αποτελείται από ενισχυµένη βασική στρώση, διπλή 

στρώση υαλοπλέγµατος και τελική στρώση ακρυλικού λείου τελικού έγχρωµου επιχρίσµατος. 

Η ζώνη 2 εκτείνεται στο υπόλοιπο ύψος του κτηρίου. Το θερµοµονωτικό υλικό που 

χρησιµοποιείται είναι γραφιτούχα διογκωµένη πολυστερίνη πάχους 10 cm, σύµφωνα µε το 

αντίστοιχο άρθρο τιµολογίου Η στερέωση του υλικού θα γίνει µε ειδικά πλαστικά βύσµατα και 

ινοπλισµένο ρητινούχο κονίαµα στην υφιστάµενη τοιχοποιία και επίχριση µε σύστηµα ειδικών 

ακρυλικών επιχρισµάτων που αποτελείται από βασική στρώση ενισχυµένη µε υαλόπλεγµα 

λευκό, και τελική στρώση ακρυλικού λείου τελικού έγχρωµου επιχρίσµατος, σύµφωνα µε την 

µελέτη. 

Οι ακµές του κτηρίου και οι εργασίες γύρω από τα ανοίγµατα θα ενισχυθούν µε ειδικά 

συνθετικά γωνιόκρανα και θα διαµορφωθούν όπως προδιαγράφεται στις τεχνικές 

οδηγίες εφαρµογής αντίστοιχων πιστοποιηµένων συστηµάτων επωνύµων κατασκευαστών. 

Θα γίνει αποξήλωση των παλαιών κουφωµάτων και εφαρµογή της θερµοµόνωσης µε προέκταση της 

θερµοµονωτικής πλάκας και το γύρισµα προς την κάσα, τόσο στο ανωκάσι και κατωκάσι, όσο και στους 

λαµπάδες των κουφωµάτων, για τον περιορισµό των θερµογεφυρών. Πάνω από την θερµοµόνωση θα 

τοποθετηθεί νέα ή θα προεκταθεί η παλιά µαρµαροποδιά µε το νεροσταλάκτη της. 

Πριν την εφαρµογή της εξωτερικής θερµοµόνωσης στις προσόψεις του κτηρίου, θα γίνει αποξήλωση των 

υπαρχουσών υδρορροών, ενώ µετά το πέρας της κατασκευής θα τοποθετηθούν νέες. 
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Η εγκατάσταση των συστηµάτων κλιµατισµού, προβολέων κλπ µετά την εφαρµογή της εξωτερικής 

θερµοµόνωσης γίνεται σε ειδική βάση στήριξης ενσωµατωµένη στη δοµή του συστήµατος 

θερµοπρόσοψης. Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δοθεί στο γεγονός ότι η εξωτερική θερµοπρόσοψη 

απαγορεύεται να τρυπηθεί εκ των υστέρων. 

Της θερµοπρόσοψης προηγείται η αποκατάσταση και επισκευή των όψεων (επιφάνειες που 

παρουσιάζεται τοπική βλάβη). Οι εργασίες αποκατάστασης περιλαµβάνονται στις τιµές µονάδος. 

2. Εφαρµογή εσωτερικής θερµοµόνωσης σε τµήµατα της εξωτερικής τοιχοποίας 

Με βάση την ενεργειακή µελέτη στη νότια εξωτερική τοιχοποιία του κτιρίου, η οποία γειτνιάζει µε όµορη 

ιδιοκτησία λόγω αδυναµίας εφαρµογής εξωτερικής θερµοµόνωσης, η τοιχοποιία θα θερµοµονωθεί 

εσωτερικά. 

Η τοιχοποιία θα επενδυθεί µε γυψοσανίδα επί µεταλλικού σκελετού και στην κατασκευή θα ενσωµατωθεί 

θερµοµόνωση από δύο στρώσεις πλακών πετροβάµβακα ΕΝ1362 50 + 50 mm, αλληλοκαλυπτόµενες, µε 

συντελεστή θερµοπερατότητας λ≤0,034 W/mK και πυκνότητα 50 kg/m1. Η 1η στρώση από πλάκες 

πετροβάµβακα θα εφάπτεται της υφιστάµενης τοιχοποιίας και θα στερεώνεται µε το σκελετό της 

γυψοσανίδας ενώ η δεύτερη θα ενσωµατωθεί στο σκελετό. Οι ραφές της 1 ής και 2ής στρώσης θα 

αλληλοκαλύπτονται. 

3. Τοποθέτηση θερµοµόνωσης στην οροφή του κτηρίου εσωτερικά (2ος όροφος) 

Το θερµοµονωτικό υλικό που χρησιµοποιείται είναι πετροβάµβακας πάχους 10cm µε συντελεστή 

θερµικής αγωγιµότητας λ≤0,034 W/mk και πυκνότητας 80 kg/m3 και τοποθετείται στην κάτω παρειά της 

υπάρχουσα οροφής του κτιρίου , λόγω αδυναµίας εγκατάστασης εξωτερικά, µε κατάλληλη στήριξη από 

µεταλλικά ελάσµατα σε πλέγµα ικανό να συγκρατήσει τη µόνωση σε επαφή µε την υφιστάµενη οροφή. 

Στη συνέχεια και µετά την κατασκευή των δικτύων κλιµατισµού αερισµού κατασκευάζεται νέα ψευδοροφή 

από γυψοσανίδα 270 m2 περίπου (Α.Τ.11) και ψευδοροφή επισκέψιµη 89 m2 περίπου (Α.Τ 12), µε βάση 

τις οδηγίες της επίβλεψης και σύµφωνα µε τα αντίστοιχα άρθρα τιµολογίου. Στη νέα ψευδοροφή 

ενσωµατώνονται και τα νέα φωτιστικά εξοικονόµησης ενέργειας. 

 
4. Τοποθέτηση θερµοµόνωσης στην οροφή του υπογείου εσωτερικά 

Γ ια την Θερµική αποµόνωση του Μ.Θ.Χ. του υπογείου από τους Θ.Χ του ισογείου θα τοποθετηθούν στην 

οροφή του υπογείου πλάκες γραφιτούχας διογκωµένης πολυστερίνης πάχους 50 mm, και στερέωση 

αυτών µε ειδικά πλαστικά βύσµατα και ινοπλισµένο ρητινούχο κονίαµα στην υφιστάµενη οροφή και 

επίχριση µε σύστηµα ειδικών ακρυλικών επιχρισµάτων που αποτελείται από βασική στρώση ενισχυµένη 

µε υαλόπλεγµα λευκό, και τελική στρώση ακρυλικού λείου τελικού επιχρίσµατος, σύµφωνα µε την µελέτη. 

 

                     
 



ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ

6

 

 

5.Αντικατάσταση των κουφωµάτων µε θερµοδιακοπτόµενα κουφώµατα µε διπλούς 

ενεργειακούς υαλοπίνακες 

Όσον αφορά τα νέα κουφώµατα (σταθερά, ανοιγόµενα ή ανοιγοανακλινόµενα), αυτά θα τοποθετηθούν σε 

αντικατάσταση όλων ανεξαιρέτως των υφιστάµενων. Τα νέα θα είναι από αλουµίνιο πλαίσιο χρώµατος 

επιλογής της υπηρεσίας και λοιπών στοιχείων σύµφωνα µε την ενεργειακή µελέτη και το περιγραφικό 

τιµολόγιο. 

Επιλέχθηκε η χρήση πλαισίου αλουµινίου µε θερµοδιακοπή 24 mm, µε συντελεστή θερµοπερατότητας 

Uf=2,80 W/(m2K) και µέσου πλάτους πλαισίου 0.10cm και υαλοπίνακες µε πάχη 4-16-4 µε επίστρωση 

χαµηλής εκποµπής στη θέση 2 και αργκόν στο διάκενο. Ο συντελεστής θερµοπερατότητας του 

υαλοπίνακα που θα χρησιµοποιηθεί θα είναι Ug=1,10W/(m2K). 
 

Β. ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ 

Οι ηλεκτροµηχανολογικές εργασίες που προβλέπονται να γίνουν, για την εξοικονόµηση ενέργειας και την 

ενεργειακή αναβάθµιση του κτιρίου είναι: 

1.Αντικατάσταση φωτιστικών 

Αντικατάσταση των υφιστάµενων φωτιστικών φθορισµού, από σύγχρονα φωτιστικά τεχνολογίας LED . Τα 

ενεργειακά χαρακτηριστικά των φωτιστικών θα καλύπτουν απόλυτα τις απαιτήσεις του ΚΕΝΑΚ αναφορικά 

µε τη φωτεινής τους απόδοση και την κατανάλωση ενέργειας, και θα είναι σύµφωνα µε τη µελέτη 

ενεργειακής απόδοσης και την µελέτη φωτισµού του έργου. Η θερµοκρασίας χρώµατος θα είναι ως επί το

πλείστων 4000Κ.  

Τα φωτιστικά θα εγκατασταθούν στις θέσεις που εµφανίζεται στη µελέτη φωτισµού, ενσωµατωµένα σε 

ψευδοροφές, ή επί της οροφής των χώρων ανά περίπτωση. Ιδιαίτερη προσοχή θα δοθεί στην εγκατάσταση 

των φωτιστικών στην αίθουσα εκδηλώσεων του Α’ ορόφου ώστε να µην προκληθούν ζηµιές στην 

ψευδοροφή από την αντικατάσταση των φωτιστικών. Γ ια το λόγω αυτό θα επιλέγουν φωτιστικά σώµατα 

παρόµοιων διαστάσεων µε τα υφιστάµενα. 

2.Αντικατάσταση συστήµατος θέρµανσης - κλιµατισµού 

Αντικατάσταση του υφιστάµενου συστήµατος θέρµανσης (λέβητας-καυστήρας πετρελαίου) καθώς και των 

τοπικών κλιµατιστικών τύπου split ξεπερασµένες τεχνολογίας, µε ενιαίο σύστηµα θέρµανσης και ψύξης - 

αντλίες θερµότητας τύπου VRV (µεταβλητής παροχής ψυκτικού µέσου) . 
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Το πολυζωνικό, πολυδιαιρούµενο αερόψυκτο σύστηµα κλιµατισµού άµεσης εκτόνωσης, µεταβλητής ροής 

ψυκτικού µέσου R410Α και συνεχόµενης θέρµανσης κατά τη διάρκεια της απόψυξης, θα εξασφαλίζει πολύ 

υψηλό εποχιακό βαθµό ενεργειακής αποδοτικότητας ESSER > 7 και θα εγκατασταθεί σύµφωνα µε τη 

µελέτη κλιµατισµού. Θα αποτελείται από : 

Συστοιχία Εξωτερικών µονάδων κλιµατισµού (αντλίες θερµότητας), συνολικής ονοµαστικής απόδοσης 

120kW σε ψύξη και 135kW σε θέρµανση, αποτελούµενο από 3 ισοδύναµες αυτόνοµες µονάδες 
διασυνδεµένες µεταξύ τους. 

Εσωτερικές µονάδες άµεσης εξάτµισης, σε κάθε λειτουργικό χώρο, µε ανεξάρτητο αυτόµατο έλεγχο της 

λειτουργίας τους µε βάση τη µελέτη του έργου. 

Το σύστηµα που θα εγκατασταθεί θα εναρµονίζεται πλήρως µε τις ευρωπαϊκές οδηγίες/ κανονισµούς Eco-

Design, θα είναι πιστοποιηµένο κατά Eurovent και θα εξασφαλίζει πολύ υψηλό εποχιακό βαθµό 

ενεργειακής αποδοτικότητας ESSER > 7.0 

3.Εγκατάσταση συστήµατος εξαερισµού-αερισµού ανάκτησης θερµότητας 

Το Σύστηµα εξαερισµού-αερισµού-ανάκτησης θερµότητας θα καλύπτει όλους τους χώρους του κτιρίου, 

σύµφωνα µε τις απαιτήσεις του ΚΕΝΑΚ µε βάση τις µελέτες ενεργειακής απόδοσης και θέρµανσης-

κλιµατισµού-εξαερισµού του κτιρίου. Το σύστηµα αερισµού θα αποτελείται από δύο διαφορετικά και 

αντίθετα ρεύµατα, ένα ρεύµα προσαγωγής του νωπού αέρα στους χώρους και ένα το ρεύµα 

απορριπτόµενου αέρα. Τα ρεύµατα αυτά θα διασταυρώνονται χωρίς να αναµιγνύονται στον εναλλάκτη 

αέρα-αέρα της µονάδας αερισµού. Οι µονάδες θα τοποθετηθούν στην οροφή ή εντός των ψευδοροφών 

των βοηθητικών χώρων όπως φαίνεται στα σχέδια.

Κάθε µονάδα θα αποτελεί ένα ενιαίο σύνολο που θα περιέχει τους δύο ανεµιστήρες (προσαγωγής και 

απόρριψης), τον εναλλάκτη αέρα-αέρα, τα φίλτρα συγκράτησης σωµατιδίων, τόσο για τον νωπό αέρα όσο 

και για τον αέρα απόρριψης, όλους τους αυτοµατισµούς και τα συστήµατα ελέγχου. Επίσης θα διαθέτει 

υποχρεωτικά σύστηµα παράκαµψης της παροχής αέρα (bypass), σύστηµα µετάδοσης κίνησης είτε 

πολλαπλών ταχυτήτων είτε µεταβλητής ταχύτητας, και σύστηµα ελέγχου και προειδοποίηση αλλαγής 

φίλτρων µε διάταξη παραγωγής οπτικών σηµάτων ή µε συναγερµό. 

Ο έλεγχος θα γίνεται µε τη βοήθεια του χειριστηρίου το οποίο θα είναι επίτοιχο, ηλεκτρονικό, και θα 

ελέγχει πλήρως την λειτουργία της µονάδας. 

Οι µονάδες θα πληρούν τις απαιτήσεις της οδηγίας ErP2 και Ecodesign και του Κ.Ε.Ν.Α.Κ και θα 

φέρουν πιστοποιητικό CE και πιστοποίηση Eurovent. 
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Το σύστηµα ολοκληρώνεται µε το δίκτυο των αεραγωγών µε τις θερµικές µονώσεις τους και τα 

αντίστοιχα στόµια σύµφωνα µε τη µελέτη του έργου. Για την κάλυψη των εγκαταστάσεων  (επίσκεψη 

µηχανηµάτων κλιµατισµού αερισµού και δικτύων) απαιτείται η κατασκευή  ψευδοροφών 

επισκέψιµων(Α.Τ 12). Το τµήµα της ψευδοροφής 1ου ορόφου που απαιτείται να κατασκευαστεί για την 

κάλυψη των εγκαταστάσεων και θα γίνει επισκέψιµο (επίσκεψη µηχανηµάτων κλιµατισµού αερισµού): 

εκτιµάται σε 25 m2 ( τροποποιήσεις συµπληρώσεις σε υφιστάµενες ψευδοροφές) και στο  ισογείο  

εκτιµάται σε 46 m2 αντίστοιχα. 

Μελέτη έργου - Συµβατικά στοιχεία 

Τα τεύχη της µελέτης του έργου όπως αυτά έχουν συνταχθεί και εγκριθεί αλληλοσυµπληρώνονται και 

ισχύουν ως αναφέρονται παρακάτω: 

• Το περιγραφικό τιµολόγιο αναφερόµενο ως «Τιµολόγιο Μελέτης» 

• Ο προϋπολογισµός του έργου 

• Η παρούσα τεχνική περιγραφή 

• Οι τεχνικές προδιαγραφές συστηµάτων 

• Τα Σχέδια των ηλεκτροµηχανολογικών µελετών του έργου 

• Τα τεύχη των Ηλεκτροµηχανολογικών µελετών του έργου 

• Η Ενεργειακή µελέτη του έργου και το τεύχος αναλυτικών υπολογισµών της. 

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ                                                                              
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