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ΠΡΑΞΗ: ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ 2ου ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ 
ΤΡΙΚΑΛΩΝ 

ΥΠΟΕΡΓΟ1: ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ 2ΟΥ 
ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΤΡΙΚΑΛΩΝ  

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 1.462.847,20€ 

 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΑΠΟΤΥΠΩΣΗΣ ΤΗΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ 
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ 

ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΤΙΡΙΟΥ 

Η παρούσα τεχνική έκθεση αφορά στην αποτύπωση της υπάρχουσας κατάστασης του κτιρίου του 2ου 
Γυμνασίου Τρικάλων, που βρίσκεται στην οδό Κατσιμήδου στα Τρίκαλα, στο Ο.Τ. Γ1490 στην 
Πολεοδομική Ενότητα «ΠΑΣΧΟΣ Ι» 

Πρόκειται για σχολικό κτίριο δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Η συνολική επιφάνεια του κτιρίου είναι 
2.691,06 m2, χωρίς να περιλαμβάνονται οι χώροι αθλητικών δραστηριοτήτων.  Αναλυτικότερα, το 
συνολικό εμβαδόν του ισογείου είναι 1.558,08 τ.μ. και το συνολικό εμβαδόν του α΄ ορόφου είναι 
1,132,98 τ.μ.  Το κτίριο περιλαμβάνει τους κύριους χώρους των αιθουσών διδασκαλίας επιφάνειας 
1.419,95,  τους κοινόχρηστους χώρους επιφάνειας 991,07 τ.μ. και τους χώρους γραφείων καθηγητών 
επιφάνειας 280,04 τ.μ.  Όλοι οι χώροι του κτιρίου θεωρούνται θερμαινόμενοι εκτός από το χώρο του 
λεβητοστασίου.   

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΕΛΥΦΟΥΣ 

Η κατασκευή του κελύφους είναι τυπική των σχολείων της δεκαετίας του ’70. ∆εδοµένου ότι το κτίριο 
κατασκευάστηκε πριν τη θέσπιση του Κανονισµού Θερµοµόνωσης, το κέλυφος είναι αµόνωτο. 

Το κτίριο χωρίστηκε σε θερμικές ζώνες, ώστε κάθε ζώνη να είναι τμήμα του κτιρίου στο οποίο πρέπει 
να εξασφαλίζονται οι ίδιες θερμοκρασιακές συνθήκες.  Στα στοιχεία του κελύφους περιλαμβάνονται τα 
παράθυρα, οι εξωτερικοί τοίχοι, το δάπεδο και η οροφή, καθώς και τα στοιχεία σκιασμού. 

 ΦΕΡΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ 

Ο φέρων οργανισμός του κτιρίου είναι από οπλισμένο σκυρόδεμα.  Ο συντελεστής θερμοπερατότητας 
U λαμβάνεται από την Τ.Ο.Τ.Ε.Ε. 20701-1/2017 και ισούται με U=3,65 W/m2.K 

 ΤΟΙΧΟΠΟΙΙΕΣ 

Οι εξωτερικές τοιχοποιίες είναι μπατικές πάχους 25 εκ. χωρίς μόνωση.  Στις όψεις του κτιρίου, όπου 
υπάρχουν συνεχή υαλοστάσια, οι τοιχοποιίες είναι εξ’ ολοκλήρου από σκυρόδεμα. 



Σύμφωνα με την Τ.Ο.Τ.Ε.Ε. 20701-1/2017, οι συντελεστές θερμοπερατότητας U για τις τοιχοποιίες 
είναι: 

- Οπλισμένο σκυρόδεμα: U=3,65 W/m2.K 
- Μπατική οπτοπλινθοδομή: U=2,20 W/m2.K 

 

 ΕΠΙΧΡΙΣΜΑΤΑ - ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΙ 

Οι οπτοπλινθοδομές φέρουν επιχρίσματα τριπτά τριβιδιστά σε κόκκινο χρώμα.  Οι επιφάνειες από 
εμφανές σκυρόδεμα είναι βαμμένες με λευκό τσιμεντόχρωμα.  Στο σύνολό τους οι εξωτερικές 
επιφάνειες χρήζουν καθαριότητας και ανακαίνισης, καθώς η επίδραση της σκόνης και των καιρικών 
παραγόντων είναι παραπάνω από εμφανής.  Σύμφωνα με την Τ.Ο.Τ.Ε.Ε. 20701-1/2017, οι τιμές 
ανακλαστικότητας και απορροφητικότητας φαίνονται στον παρακάτω πίνακα: 

 

Περιγραφή επιφάνειας Ανακλαστικότητα Απορροφητικότητα 
Επίχρισμα μέτριας απόχρωσης 
(οπτοπλινθοδομές) 

0,40 0,60 

Επίχρισμα ανοιχτόχρωμο (εμφανές 
σκυρόδεμα) 

0,60 0,40 

 

Στο εσωτερικό του κτιρίου, οι αίθουσες έχουν τοίχους σε ανοιχτό κίτρινο χρώμα, ενώ στους 
διαδρόμους κυκλοφορίας, οι τοίχοι είναι κίτρινου και πορτοκαλί χρώματος. 

 ΣΤΕΓΗ – ΔΩΜΑ – ΟΡΟΦΕΣ –ΕΣΩΤΕΡΙΚΑ ΔΑΠΕΔΑ 

Το κτίριο καλύπτεται από στέγη λαμαρίνας κατά το μεγαλύτερο τμήμα του. 

Τα δώματα δεν καλύπτουν μεγάλο μέρος της οροφής του κτιρίου και γι’ αυτό δεν είναι βατά.  Για την 
απορροή των όµβριων υδάτων έχουν διαμορφωθεί οι κατάλληλες κλίσεις από στρώση ελαφροµπετόν. 
Η τελική επικάλυψη έγινε µε ασφαλτόπανα, ώστε να εξασφαλιστεί η υγρομόνωση. Με την πάροδο των 
ετών, το ασφαλτόπανο έχει φθαρεί αρκετά, οπότε η επίστρωση είναι πιο ανοιχτόχρωµη, σε σχέση µε 
την αρχική µορφή της. Σύµφωνα µε την Τ.Ο.Τ.Ε.Ε. 20701-1/2017, οι συντελεστές θερµοπερατότητας, 
ανακλαστικότητας και απορροφητικότητας είναι:  

- Συντ. Θερµοπερατότητας: U=3,05 W/m2 .K  
- Ανακλαστικότητα: 0,20 W/m 2 .K 
- Απορροφητικότητα: 0,80 W/m 2 .K 

Οι οροφές στο εσωτερικό του κτιρίου έχουν λευκό χρώμα.  Η επιφάνεια των εσωτερικών δαπέδων είναι 
επιστρωμένη με μωσαϊκό και ο συντελεστής θερμοπερατότητας λαμβάνεται ίσος με U=3,10 W/m 2 .K. 

 

 ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ ΚΟΥΦΩΜΑΤΑ 

Τα ανοίγματα φέρουν κουφώματα αλουμινίου με μονούς υαλοπίνακες.  Σε όλες τις όψεις του κτιρίου, 
τα υαλοστάσια είναι συνεχή, ανοιγόμενα με σταθερούς φεγγίτες. 

Τα ανοίγματα των διαδρόμων είναι επίσης από αλουμίνιο, με μονούς υαλοπίνακες, ανοιγόμενα με 
σταθερούς φεγγίτες. 



Τα ανοίγματα επηρεάζουν άμεσα το θερμικό ισοζύγιο του κτιρίου.  Συμβάλλουν στην εκμετάλλευση 
του ηλιακού φωτός, αλλά αντίθετα το χειμώνα έχουν αυξημένες απώλειες προς το περιβάλλον το 
χειμώνα.  Λόγω της παλαιότητας του κτιρίου, οι απώλειες είναι μεγάλες. 

Τα χαρακτηριστικά των κουφωμάτων λαμβάνονται από την Τ.Ο.Τ.Ε.Ε. 20701-1/2017 και είναι τα εξής: 

- Συντελεστής θερμοπερατότητας:  U v_F =6,0W/m2 .K 
- Συντελεστής ηλιακού κέρδους: ggl=0,77 
- Διείσδυση αέρα για τα μεταλλικά ανοιγόμενα κουφώματα: 8,7 m3/h/m2 

 ΦΥΣΙΚΟΣ ΑΕΡΙΣΜΟΣ – ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΣΚΙΑΣΗΣ 

Το κτίριο δέχεται άμεσο και διάχυτο φωτισμό από τις περισσότερες πλευρές του.  Κατά συνέπεια, ο 
προσανατολισμός, η οργάνωση του χώρου, το μέγεθος και η διάταξη των ανοιγμάτων και οι ιδιότητες 
των εσωτερικών επιφανειών ως προς την ανακλαστικότητά τους καθορίζουν κατά πόσο είναι 
ικανοποιητικός ο φυσικός φωτισμός του κτιρίου. 

Για τον έλεγχο της σκίασης στις αίθουσες και τα γραφεία χρησιμοποιούνται εσωτερικά κουρτίνες.  Οι 
διάδρομοι δε διαθέτουν κάποιου είδους σκιασμό. 

Οριζόντια προστεγάσματα στο ισόγειο και Α΄ όροφο και διάτρητοι πρόβολοι από σκυρόδεμα πάνω από 
τα ανοίγματα του ισογείου και του Α’ ορόφου, χρησιμοποιούνται για τη στέγαση των ανοιγμάτων στη 
νότια πλευρά του κτιρίου. 

 ΑΕΡΙΣΜΟΣ - ΔΡΟΣΙΣΜΟΣ 

Η γειτνίαση του σχολικού κτιρίου με τα γύρω κτίρια, νότια με το 2ο Λύκειο Τρικάλων και βόρεια με το 
γήπεδο της πόλης, δεν επιτρέπουν τον ανεμπόδιστο αερισμό του κτιρίου.   

Σύστημα μηχανικού εξαερισμού δεν υπάρχει σε καμία αίθουσα.  Οι αίθουσες του ισογείου και του Α’ 
ορόφου διαθέτουν φεγγίτες, που εξυπηρετούν τον αερισμό του χώρου.  Φεγγίτες με γυάλινες 
ανοιγόμενες περσίδες υπάρχουν και στους χώρους των διαδρόμων.  Στην πλειοψηφία των 
περισσότερων  περιπτώσεων, οι περσίδες αυτές δεν λειτουργούν πλέον, με αποτέλεσμα ο αερισμός 
των αιθουσών να γίνεται με το άνοιγμα των παραθύρων στο διάλειμμα. 

 ΑΥΛΕΙΟΣ ΧΩΡΟΣ 

Η σημερινή διαμόρφωση του αύλειου χώρου είναι η τυπική των περισσότερων σχολικών 
συγκροτημάτων με σκληρές αδιάβροχες επιφάνειες καλυμμένες με τσιμεντόπλακες ή άσφαλτο και 
περιμετρική φύτευση. 

Β. ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 

Οι υφιστάμενες ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις είναι η ηλεκτρολογική εγκατάσταση φωτισμού 
και ρευματοδοτών του κτιρίου και η εγκατάσταση θέρμανσης αυτού. Σύστημα τεχνητού αερισμού δεν 
υφίσταται. 

Ηλεκτρολογική Εγκατάσταση - Φωτισμός  

Το κτίριο ηλεκτροδοτείται από το Δίκτυο της ΔΕΔΔΗΕ . Η εσωτερική εγκατάσταση κατασκευάστηκε με 
βάση τον Κανονισμό ηλεκτρικών εγκαταστάσεων κτιρίων ο οποίος και ίσχυε κατά την περίοδο 
κατασκευής του κτιρίου.  



Ο φωτισμός του κτιρίου γίνεται ως επί το πλείστων με φωτιστικά σώματα φθορισμού οροφής .Τα 
σώματα είναι κατανεμημένα στους χώρους για την επίτευξη του απαιτούμενου τεχνητού φωτισμού, 
κατανομή η οποία σε γενικές γραμμές κρίνεται επαρκής.  
Σύστημα θέρμανσης  
Το  υφιστάμενο σύστημας θέρμανσης του κτιρίου περιλαμβάνει χαλύβδινο Λέβητα αποδόσεως 
380.000 kcal/h, έτους κατασκευής  1986 στον χώρο του λεβητοστασίου , στον οποίο έχει 
αντικατασταθεί κατά το παρελθόν ο καυστήρας πετρελαίου  με καυστήρα αερίου και τροφοδοτείται με 
φυσικό αέριο από το δίκτυο της ΕΔΑ ΘΕΣΣ. Το δίκτυο διανομής από χαλυβδοσωλήνες είναι αρκετά 
παλιό και σχεδιαστικά δεν έχει ληφθεί κάποια μέριμνα για την επίτευξη υδραυλικής  ισορροπίας. Τα 
θερμαντικά σώματα του κτιρίου είναι παλιά χαλύβδινα με φέτες τύπου ΑΚΑΝ διαστάσεων και 
αποδόσεων τέτοιων ώστε να καλύπτουν τις ανάγκες σε θέρμανση του υφιστάμενου κτιρίου όπως αυτές 
είχαν προσδιοριστεί κατά την περίοδο κατασκευής της εγκατάστασης .Η κυκλοφορία του νερού στο 
δίκτυο γίνεται με κυκλοφορητές συμβατικούς 3 ταχυτήτων . 
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Μεταξία Νικολαρέα 

Αρχ. Μηχ/κός  

 

 

 

Θεμιστοκλής Καραμούστος 

Ηλ. Μηχανικός 

 

 

         

    ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ 

 Η ΑΝ. ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ ΤΜΚ 

 

 

 

 

 

 

 

      Παναγιώτα Μάντζαρη  

Α-Τ  Μηχανικός 

 

 

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 

   Η ΑΝ. ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ Δ/ΝΣΗΣ  Τ.Υ.  

 

 

 

 

 

 

Θεοδώρα Σαργιώτη 

Πολ. Μηχ/κος 
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