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Α.ΕΙΣΑΓΩΓΗ –ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ  

Η παρούσα Τεχνική Έκθεση αφορά στις απαιτούμενες τροποποιήσεις των 

ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων του κτιρίου που προκύπτουν από τις κύριες εργασίες 

για την ενεργειακή αναβάθμιση του κτηρίου του 5ου Λυκείου Τρικάλων. 

 

Β. ΕΡΓΑΣΙΕΣ  

Σχετικές παρεμβάσεις ενεργειακής αναβάθμισης  

Οι παρεμβάσεις που δημιουργούν την ανάγκη τροποποιήσεων σε ηλεκτρολογικές 

εγκαταστάσεις του έργου είναι  κυρίως οι κάτωθι  

o Η αντικατάσταση των υφιστάμενων φωτιστικών σωμάτων φθορισμού, από 

σύγχρονα φωτιστικά τεχνολογίας LED . 

o Η εγκατάσταση ηλεκτροκίνητων ανακλινόμενων περσίδων σκίασης στα 

Δυτικά-νοτιοδυτικά ανοίγματα του κτιρίου. 

o Η ηλεκτροδότηση των ανεμιστήρων του συστήματος εξαερισμού  

o Η αντικατάσταση του συστήματος παραγωγής θέρμανσης στο λεβητοστάσιο και 

η εναρμόνιση με τις προδιαγραφές λεβητοστασίων για χρήση φυσικού αερίου . 

 

Εργασίες τροποποίησης των ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων  

Φύση και έκταση των εργασιών - Περιγραφή 

Για την υποστήριξη των συστημάτων ενεργειακής αναβάθμισης που προαναφέρθηκαν 

και την λειτουργική τους ενσωμάτωση στις εγκαταστάσεις του κτιρίου θα απαιτηθούν 

μικρής έκτασης Τροποποιήσεις - Συμπληρώσεις στις ηλεκτρολογικές 

εγκαταστάσεις του κτιρίου. Δεν απαιτείται στα πλαίσια του έργου επαύξηση ισχύος της 

ηλεκτρολογικής εγκατάστασης, ούτε προβλέπεται τροποποίηση του δικτύου διανομής 

της ισχύος προς τους ηλεκτρικούς πίνακες του κτιρίου. 

Οι προβλεπόμενες τροποποιήσεις αφορούν: 



 

 

1. Σε καλωδιώσεις των γραμμών φωτισμού οι οποίες θα συμπληρωθούν - 

τροποποιηθούν κατάλληλα με μικρές επεκτάσεις ή και αλλαγές στις οδεύσεις 

τους  για την ενσωμάτωση όλων των νέων φωτιστικών σωμάτων τα οποία στο 

σύνολο τους έχουν μικρότερη ισχύ από τα υφιστάμενα. Ιδιαίτερη προσοχή θα 

δοθεί κατά την αποξήλωση των παλαιών φωτιστικών ώστε να μην προκληθούν 

ζημιές στις καλωδιώσεις οι οποίες θα παραμείνουν οι ίδιες, μετά τον έλεγχό τους. 

Για την αποτίμηση των αποξηλώσεων των φωτιστικών καθώς και για 

τροποποιήσεις που θα απαιτηθούν στην ηλεκτρολογική εγκατάσταση έχουν 

συνταχθεί τα αντίστοιχα άρθρα τιμολογίου. 

2. Στην τροφοδοσία των μοτέρ κίνησης των ανακλινόμενων περσίδων σκίασης (31 

μοτέρ ισχύος 150W έκαστο, συνολική ισχύς 4650W). Προβλέπονται 6 γραμμές 

τροφοδοσίας (2 ανά επίπεδο του κτιρίου) ισχύος 775W η κάθε μια με 

καλωδιώσεις 3x2,5mm2 και μικροαυτομάτους προστασίας κινητήρων 10Α. Οι 

γραμμές θα οδεύσουν από τους πίνακες των ορόφων εντός ηλεκτρολογικού 

καναλιού ενώ σε τμήματα του κτιρίου που θα κατασκευαστεί ψευδοροφή οι 

γραμμές θα οδεύουν εντός της ψευδοροφής σε ηλεκτρολογικό σωλήνα. Οι 

γραμμές θα διακλαδωθούν κατάλληλα για να τροφοδοτήσουν τα μοτέρ κίνησης 

των περσίδων. Οι μικροαυτόματοι προστασίας θα εγκατασταθούν στους 

υφιστάμενους ηλεκτρικούς πίνακες για τους οποίους δεν προκύπτει επαύξηση 

ισχύος ούτε αλλαγή στο καλώδιο τροφοδοσίας τους από τα πρόσθετα φορτία. Η 

εργασία με όλα τα απαιτούμενα υλικά αποτιμάται με αντίστοιχο άρθρο 

τιμολογίου.  

3. Στην ηλεκτροδότηση των ανεμιστήρων του συστήματος αερισμού του κτιρίου. 

Συνολικά για το σύστημα αερισμού θα εγκατασταθούν 6 συστήματα εναλλακτών 

θερμότητας με συνολική αποροφούμενη ισχύ 9,2kW με βάση τα στοιχεία της 

μελέτης ενεργειακής απόδοσης του έργου και θα απαιτηθούν 6 γραμμές 

τροφοδοσίας (2 ανά επίπεδο) από καλώδια διατομής 3x2,5mm2 και 

μικροαυτομάτους προστασίας κινητήρων 16Α. Οι γραμμές θα οδεύσουν από 

τους πίνακες των ορόφων εντός ηλεκτρολογικού καναλιού ενώ σε τμήματα του 



 

 

κτιρίου που θα κατασκευαστεί ψευδοροφή οι γραμμές θα οδεύουν εντός της 

ψευδοροφής σε ηλεκτρολογικό σωλήνα. Οι μικροαυτόματοι προστασίας θα 

εγκατασταθούν στους υφιστάμενους ηλεκτρικούς πίνακες για τους οποίους δεν 

προκύπτει επαύξηση ισχύος ούτε αλλαγή στο καλώδιο τροφοδοσίας τους από τα 

πρόσθετα φορτία.  

Η εργασία με όλα τα απαιτούμενα υλικά αποτιμάται σε αντίστοιχο άρθρο 

τιμολογίου μαζί με την τροφοδοσία των μοτέρ κίνησης των περσίδων σκίασης.  

4. Στην τροποποίηση της ηλεκτρολογικής εγκατάστασης του λεβητοστασίου που 

περιλαμβάνει τις κάτωθι εργασίες: 

o Τροποποίηση της ηλεκτρολογικής εγκατάσταση με βάση τις προδιαγραφές για τη 

χρήση φυσικού αερίου με αποσύνδεση-αποξήλωση διακοπτών-ρευματοδοτών, 

αποξήλωση καλωδίων και στηριγμάτων τους από τους τοίχους και τις οροφές, 

τοποθέτηση νέων καλωδίων μέσα σε ηλεκτρολογικούς πλαστικούς σωλήνες 

βαρέως τύπου ευθείς ή σπιράλ με τρόπο ώστε το καλώδιο να είναι μέσα σε 

σωλήνα σε όλο του το μήκος, στήριξη των σωληνώσεων καλωδιώσεων με ειδικά 

στηρίγματα στους τοίχους ή τις οροφές, τοποθέτηση νέων διακοπτών - 

ρευματοδοτών βαθμού στεγανότητας ΙΡ54 στις θέσεις των παλαιών, δηλαδή 

προμήθεια, προσκόμιση υλικών και μικροϋλικών (καλώδια, σωλήνες, διακόπτες, 

ρευματοδότες, στηρίγματα κ.λπ.), επί τόπου και εργασία τοποθέτησης, σύνδεσης 

και πλήρους εγκατάστασης. 

o Αντικατάσταση του πεπαλαιωμένου ηλεκτρικού πίνακα με νέο, με το απαιτούμενο 

ραγοϋλικό (γενικούς διακόπτες, ρελέ διαφυγής, μικροαυτόματους όλων των 

αναχωρήσεων) για τον φωτισμό, τους ρευματοδότες, το νέο σύστημα θέρμανσης 

και τον πίνακα αυτοματισμού του , τους πίνακες πυρανίχνευσης και ανίχνευσης 

αερίου και γενικά όλων των φορτίων εντός του χώρου του λεβητοστασίου.  

Όλα τα φορτία που θα τροφοδοτηθούν στο σύνολό τους δεν ξεπερνούν σε ισχύ 

τα υφιστάμενα και δεν προκύπτει επαύξηση ισχύος ούτε αλλαγή στο καλώδιο 

τροφοδοσίας  

 



 

 

Για τις εργασίες των παραγρ. 2 και 3 η αναφερόμενη διαστασιολόγηση θα επαληθευτεί 

μετά από την τελική επιλογή των εναλλακτών καθώς και τον μοτέρ των περσίδων από τα 

στοιχεία των κατασκευαστών. 

 

ΕΛΕΓΧΟΙ ΔΟΚΙΜΕΣ  

Με σκοπό την αποτύπωση και έλεγχο των ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων του κτιρίου, 

πρόσθετων και υφισταμένων, θα διενεργηθεί από τον Ανάδοχο και θα αποτιμηθεί 

ιδιαίτερα με το σχετικό άρθρο τιμολογίου επανέλεγχος της ηλεκτρικής εγκατάστασης 

σύμφωνα με το Ελληνικό Πρότυπο ΕΛΟΤ HD 384.  

Τα αποτελέσματα θα περιγράφονται σε πρωτόκολλα ελέγχου τα οποία θα δίνουν σαφή 

εικόνα της ασφάλειας της εγκατάστασης. Αν η εγκατάσταση δεν κρίνεται ασφαλής, θα 

περιγράφονται οι αποκλίσεις που έχουν εντοπιστεί καθώς και διορθωτικά μέτρα για τις 

αποκλίσεις. 

Οι μετρήσεις θα γίνονται με διακριβωμένο όργανο μετρήσεων με βάση τις απαιτήσεις του 

Προτύπου. Ο έλεγχος θα περιλαμβάνει: 

 

α) Οπτικό έλεγχο 

β) Δοκιμές και μετρήσεις 

Μετρήσεις, έλεγχος συνέχειας των αγωγών προστασίας 

Μετρήσεις αντίστασης μόνωσης 

Μετρήσεις διατάξεων διαφορικού ρεύματος 

Μετρήσεις αντίστασης γείωσης και βρόχου σφάλματος 

Δοκιμές ορθής πολικότητας και λειτουργίας 

Δοκιμές διακοπής και απομόνωσης 

γ)Τεκμηρίωση 

Βασικό έντυπο ΥΔΕ 

Μονογραμμικά σχέδια εγκατάστασης 

Μονογραμμικά σχέδια πινάκων 



 

 

Πρωτόκολλα ελέγχου 

Έκθεση παράδοσης εγκατάστασης 

 

 

Συντάχθηκε 

 

 

 

 

 

 

Θεμιστοκλής Καραμούστος 

Ηλεκ/γος Μηχ/κός 

Ελέγχθηκε 

Η αν.Προϊσταμένη  

Τμ. Μελετών & Κατασκευών  

 

 

 

 

Παναγιώτα Μάντζαρη 

Αγρ. Τοπ. Μηχ/κός 

Θεωρήθηκε 

Η Αναπλ. Προϊσταμένη  

Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών 

 

 

 

 

Θεοδώρα Σαργιώτη 

Πολιτικός Μηχ/κός 

 


		2021-04-28T10:51:02+0300
	THEODORA SARGIOTI




