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ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

Α. ΕΙΣΑΓΩΓΗ - ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ 

Η παρούσα Τεχνική Έκθεση αφορά στην ενεργειακή αναβάθμιση του κτηρίου του 

Γυμνασίου - Λυκείου Βαλτινού Δ. Τρικκαίων, που βρίσκεται  στην Τ.Κ, Βαλτινού του Δ. 

Τρικκαίων της Π.Ε. Τρικάλων. 

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 εξασφάλιση συνθηκών άνεσης σε μαθητές και εκπαιδευτικό προσωπικό 
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κατά τη χρήση . 

• Στην αισθητική αναβάθμιση του κτιρίου 

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 Τ.Κ. Βαλτινού Τρικάλων . 

Πρόκειται για κτίριο δύο (2) ορόφων με χρήση εκπαιδευτηρίου 2βάθμιας εκπαίδευσης που 

κατασκευάστηκε από τον Ο.Σ.Κ. 

Οι χώροι του κτίσματος που θεωρούνται ως θερμαινόμενοι χώροι είναι όλοι οι χώροι του κτιρίου με 

εξαίρεση το λεβητοστάσιο που αποτελεί μη θερμαινόμενο χώρο. 

Οι επιφάνειες των θερμαινόμενων χώρων του κτιρίου είναι: 

Επιφάνεια Ισογείου : 1.540,60 m2 

Επιφάνεια 1
ου

 ορόφου : 1.245,32 m2 

Συνολική επιφάνεια θερμαινόμενων χώρων: 2.785,92 m2 

Επιφάνεια μη θερμαινόμενων χώρων (Λεβητοστάσιο) : 16,60m2 

Το ωράριο λειτουργίας λαμβάνεται όπως ορίζεται από την Τ.Ο.Τ.Ε.Ε 20701-1/2017 

Τεχνικά στοιχεία του έρνου 

Τα τεχνικά στοιχεία του έργου προέκυψαν από την Ενεργειακή Επιθεώρηση του κτιρίου στην οποία 

περιλαμβάνονται οι απαιτούμενες παρεμβάσεις του κτιριακού κελύφους (θερμομονωτικής επάρκειας), 

καθώς και των ηλεκτρομηχανικών συστημάτων (θέρμανσης, τεχνητού αερισμού και φωτισμού). 

Το παρόν έργο αναφέρεται στην εκτέλεση οικοδομικών και ηλεκτρομηχανολογικών εργασιών. Οι 

παρεμβάσεις που προτείνονται, βελτιώνουν την ενεργειακή συμπεριφορά του κτιρίου και με την 

υλοποίηση τους το κατατάσσουν στην ενεργειακή κατηγορία Β+ ενώ ταυτόχρονα αναβαθμίζουν το 

κτίριο από λειτουργικής απόψεως.
 

 



 

 

 
 

 

ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ 

Συνοπτική περιγραφή των προτεινόμενων παρεμβάσεων 

• Εφαρμογή συστήματος θερμομόνωσης στο κτιριακό κέλυφος - τοιχοποιία, 

όπου θα τοποθετηθεί εξωτερική θερμομόνωση . 

• Κατασκευή θερμομόνωσης στην οροφή του κτιρίου εξωτερικά (κάτω από την 

υφιστάμενη στέγη. 

• Αντικατάσταση των κουφωμάτων με θερμοδιακοπτόμενα κουφώματα και 

ενεργειακούς υαλοπίνακες. 

• Αντικατάσταση φωτιστικών σωμάτων με νέα φωτιστικά εξοικονόμησης 

ενέργειας(Ιβά) 

• Εγκατάσταση ανεμιστήρων οροφής στις αίθουσες διδασκαλίας για φυσικό 

δροσισμό. 

• Αντικατάσταση του λέβητα θέρμανσης με νέο υψηλής απόδοσης, και 

τοποθέτηση αυτοματισμών για την εξοικονόμηση ενέργειας. 

• Τοποθέτηση φωτοβολταϊκών πλαισίων παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας 

για συμψηφισμό με την καταναλισκόμενη. 

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 Δημοσίων Έργων και τις έγγραφες 

εντολές της Διευθύνουσας Υπηρεσίας 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΑΝΑ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ 

Α. ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ 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 θα εφαρμοστεί καθ' ολοκληρία σε όλες τις εξωτερικές 

επιφάνειες συμπεριλαμβανομένης από το έδαφος έως και την στέγη για λόγους αποφυγής 

θερμογεφυρών. Ο τρόπος εφαρμογής της θερμομόνωσης θα γίνει ως περιγράφεται ακολούθως: 

Θερμομόνωση των κατακόρυφων επιφανειών της υπερύψωσης από το έδαφος περιμετρικά, 

καθώς και τμήματος της τοιχοποίας ισογείου ύψους 70 cm και των οριζόντιων ακμών που 

δημιουργούνται μεταξύ υπερύψωσης και τοιχοποιίας ισογείου με θερμομονωτικό υλικό εξηλασμένη 

πολυστερίνη (πλάκες XPS) πάχους 10 cm με συντελεστή θερμικής αγωγιμότητας λ<0.034 W/mK 

σύμφωνα με το αντίστοιχο άρθρο τιμολογίου. Αρχικά γίνεται εξυγιάνση της επιφάνειας 

στεγανοποιήση της με εφαρμογή στεγανωτικής στρώσης 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 χρώματος επιλογής Υπηρεσίας. Στις οριζόντιες 

ακμές τοποθετούνται ειδικά γωνιόκρανα. Στο σημείο επαφής του μονωτικού στο έδαφος σφραγίζεται 

ο αρμός που δημιουργείται με παχύπηκτο ρητινούχο τσιμεντοκονίαμα (δημιουργία επιφάνειας με 

βάση). 

Για την θερμομόνωση του υπόλοιπου κτηρίου . χρησιμοποιείται ως θερμομονωτικό υλικό 

πετροβάμβακας υψηλής πυκνότητας για μόνωση κτηριακών κατασκευών, σύμφωνα με το 

Ευρωπαϊκό Πρότυπο EN 13162 (MW - Mineral Wool insulation products) πάχους 10 cm, με 

συντελεστή θερμικής αγωγιμότητας λ<0.036 W/mK σύμφωνα με το αντίστοιχο άρθρο τιμολογίου. Η 

στερέωση του υλικού θα γίνει με ειδικά 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 και χρώματος επιλογής της επίβλεψης. 

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. Οι εργασίες περιλαμβάνονται 

στις τιμές μονάδων της θερμομόνωσης. 

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 όπου αυτό είναι εφικτό 

και σύμφωνα με τις οδηγίες της επίβλεψης. Πάνω από την θερμομόνωση θα τοποθετηθεί νέα 

μαρμαροποδιά με το νεροσταλάκτη της. 



 

 

 
 

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

των υπαρχουσών υδρορροών και επανατοποθέτηση τους, όπως και όλων των στοιχείων 

εγκαταστάσεων που είναι στις προσόψεις. Κατόπιν η επανεγκατάστασή τους (υδρορροές, 

συναγερμός, μεγάφωνα - προβολείς κ.α) 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. Οι εργασίες εγκατάστασης των βάσεων ή στηριγμάτων περιλαμβάνονται στις τιμές 

μονάδος της εφαρμογής του συστήματος θερμομόνωσης. Της θερμοπρόσοψης προηγείται η 

αποκατάσταση και επισκευή των όψεων (επιφάνειες που παρουσιάζεται τοπική βλάβη). Οι εργασίες 

αποκατάστασης αποτιμώνται στις αντίστοιχες τιμές μονάδες. Τέλος προβλέπεται η επάλειψη με 

ειδική αντιγραφιστική προστατευτική επίστρωση πολυουρεθανικής βάσεως ή βάσεως σιλικόνης. 

2. Τοποθέτηση θερμομόνωσης στην οροφή του κτιρίου εξωτερικά (κάτω από τη στέγη) 

Για την τοποθέτηση της θερμομόνωσης στην οροφή του κτιρίου, κάτω από την υπάρχουσα στέγη 

πρόκειται να γίνει τμηματική καθαίρεση επικεραμώσεως με κεραμίδια οποιουδήποτε τύπου, με ή 

χωρίς κονίαμα, σε οποιαδήποτε στάθμη από το έδαφος. Συμπεριλαμβάνεται ο καταβιβασμός και η 

διαλογή των υλικών και η συσσώρευση των αχρήστων υλικών προς φόρτωση. 

Το θερμομονωτικό υλικό που χρησιμοποιείται είναι πάπλωμα ορυκτοβάμβακα (Άκαυστος 

ορυκτοβάμβακας Euroclass A1) σε 2 διασταυρούμενες στρώσεις των 6 cm, με συντελεστή θερμικής 

αγωγιμότητας λ<0.035 W/mK και τοποθετείται άνωθεν της υπάρχουσας οροφής του κτιρίου και κάτω 

από την υφιστάμενη στέγη. Το υλικό θα φέρει τις κατάλληλες πιστοποιήσεις για το συντελεστή του 

καθώς και τις λοιπές ιδιότητες με βάση τις διεθνείς προδιαγραφές. Άνωθεν της θερμομόνωσης θα 

τοποθετηθεί στεγανωτική και διαπνέουσα μεμβράνη. 

Έπειτα από την τοποθέτηση του θερμομονωτικού υλικού ως άνω, θα γίνει επικεράμωση στο τμήμα 

αυτό με κεραμίδια ρωμαϊκού τύπου, πλήρης με τους απαιτούμενους ημικεράμους και τους ειδικούς 

κορυφοκεράμους, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 03-05-01-00 "Επικεραμώσεις στεγών ". 

Συμπεριλαμβάνεται η προμήθεια των απαιτουμένων τύπων κεραμιδιών, ήλων, σύρματος 

γαλβανισμένου και τσιμεντοκονιάματος των 450 kg επί τόπου, τα ικριώματα και η εργασία 

τοποθετήσεως και προσδέσεως των κεραμιδιών με σύρμα και η κολυμβητή τοποθέτηση των 

ακροκεράμων και των κορυφοκεράμων.  

3. Αντικατάσταση των κουφωμάτων με θερμοδιακοπτόμενα κουφώματα με διπλούς 

ενεργειακούς υαλοπίνακες 

Προβλέπεται η αντικατάσταση όλων ανεξαιρέτως των υφιστάμενων κουφωμάτων Όσον αφορά τα 

νέα κουφώματα (σταθερά, ανοιγόμενα ή ανοιγοανακλινόμενα), αυτά θα είναι από αλουμίνιο με 

πλαίσιο χρώματος επιλογής της υπηρεσίας και λοιπών στοιχείων σύμφωνα με την ενεργειακή μελέτη 

και το περιγραφικό τιμολόγιο. Επιλέχθηκε η χρήση πλαισίου αλουμινίου με θερμοδιακοπή, με 

συντελεστή θερμοπερατότητας Uf<1,6 W/(m2K) και μέσου πλάτους πλαισίου 0.10 cm με Διπλούς 

θερμομονωτικούς - ηχομονωτικούς - ανακλαστικούς υαλοπίνακες, συνολικού πάχους 30 mm με 

αντιβανδαλιστική προστασία και από μέσα και από έξω (κρύσταλλο 4+4mm, ARGON 16 mm, 



 

 

 
 

κρύσταλλο 3+3 mm). Ο συντελεστής θερμοπερατότητας του υαλοπίνακα που θα χρησιμοποιηθεί θα 

είναι Ug<1,10W/(m2K). 

Β. ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ 

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΝΕΟΥ ΛΕΒΗΤΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ 

Η νέα γενιά λεβήτων συμπύκνωσης, λέγονται και επίσης υψηλής τεχνολογίας λέβητες, επειδή έχουν 

σχεδιαστεί και κατασκευαστεί χάρη στις τελευταίες τεχνολογικές εξελίξεις. 

Η αρχή λειτουργίας των λεβήτων συμπύκνωσης βασίζεται στην ανάκτηση της θερμότητας των 

καυσαερίων μέσω λύσεων που αποσκοπούν στην ανάκτηση της απορριπτόμενης θερμότητας και 

μεταφέροντάς την στο νερό του λέβητα. 

Η διαδικασία της καύσης μοιάζει αρκετά απλή, όμως υπάρχει και επιπλέον θερμότητα που μπορεί να 

ανακτηθεί από τη λανθάνουσα θερμότητα που περιέχεται στα καυσαέρια και υπολογίζεται περίπου 

σε 11%. Στους παραδοσιακούς λέβητες η ενέργεια των καυσαερίων δεν μπορεί να ανακτηθεί και 

απορρίπτεται στο περιβάλλον σε θερμοκρασία μεγαλύτερη των 120oC. Αντίθετα, οι λέβητες 

συμπύκνωσης επιτρέπουν την ανάκτηση της θερμότητας από τα καυσαέρια, ψύχοντάς τα σε 

θερμοκρασία κάτω από το σημείο δρόσου και έτσι τα καυσαέρια απορρίπτονται σε θερμοκρασία 

κάτω των 65oC. Με αυτόν τον τρόπο είναι εφικτό να ανακτηθεί η λανθάνουσα θερμότητα από έναν 

εναλλάκτη θερμότητας στο λέβητα και να μειωθεί η θερμοκρασία καυσαερίων που διαχέονται στην 

ατμόσφαιρα (50-60oC σε σύγκριση με τους 120 - 180oC των καυσαερίων στους συμβατικούς 

λέβητες) με απόλυτο σεβασμό προς το περιβάλλον. Σύμφωνα με τον ορισμό της Κατώτερης 

Θερμογόνου Δύναμης, η οποία δεν περιλαμβάνει τη λανθάνουσα θερμότητα, οι λέβητες 

συμπύκνωσης εμφανίζουν βαθμό απόδοσης μεγαλύτερο του 10% και έχουν συνολικά 25% 

υψηλότερο βαθμό απόδοσης από τους συμβατικού λέβητες. 

Ο λέβητας συμπύκνωσης πετρελαίου αερίου που θα αντικαταστήσει τον παλιό λέβητα θα είναι 

ισχύος 465KWακόλουθα χαρακτηριστικά: 

1. τούμπα χωρίς ραφή AISI 316, EN 10204 

2. με επιβραδυντές καυσαερίων, INOX AISI 316 

3. με πυρίμαχη θερμομόνωση πόρτας Πυράντοχο υλικό 

4. χαλύβδινη επένδυση ηλεκτροστατικής βαφής 

5. διάθεση εργονομικού μοντέρνου πίνακας ελέγχου, ο οποίος θα περιέχει θερμοστάτη 

καυστήρα, θερμοστάτη κυκλοφορητή, θερμοστάτη ασφαλείας, γενικό διακόπτη μονάδας, 

ενδεικτικές λυχνίες και θερμόμετρο 

6. υψηλό βαθμό απόδοσης 

7. μεγάλη και ομοιόμορφα θερμαινόμενη επιφάνεια εναλλαγής θερμότητας 

8. υπερπιεστικό θάλαμο καύσεως. 

 

Θα πραγματοποιηθεί πλήρης εγκατάσταση λέβητα πετρελαίου συμπύκνωσης ισχύος 465KW. 

Περιλαμβάνεται η προμήθεια, μεταφορά και εγκατάσταση του λέβητα, η σύνδεση με τα υπάρχοντα 

δίκτυα θέρμανσης και ηλεκτρισμού καθώς και κάθε εξάρτημα, υλικό, μικροϋλικό και εργασία για 

παράδοση της εγκατάστασης σε πλήρη και κανονική λειτουργία. 



 

 

 
 

 

ΜΟΝΩΣΗ ΣΩΛΗΝΩΣΕΩΝ 

Θα γίνει μόνωση στις σωληνώσεις του δικτύου θέρμανσης εντός του λεβητοστασίου και εκεί που 

υπάρχει όδευση των σωληνώσεων από εξωτερικό ή μη θερμαινόμενο χώρο. Συγκεκριμένα οι 

σωληνώσεις θα διαθέτουν πάχος θερμομόνωσης 19mm για διαστάσεις σωληνώσεων από 1/2’’ έως 

2’’ και 21mm για διαστάσεις σωληνώσεων από 2’’ έως 4’’. Το θερμομονωτικό υλικό θα έχει κατ’ 

ελάχιστον συντελεστή θερμικής αγωγιμότητας λ=0,040W/(mK) στους 20
0
C. Η θερμομόνωση του 

δικτύου θα είναι πλήρης σε όλο το μήκος του (γωνίες, μούφες, διακόπτες). 

ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΜΙΝΑΔΩΝ. 

Οι υπάρχουσες καμινάδες θα αντικατασταθούν με νέες καμινάδες INOX μονωμένες διπλού 

τοιχώματος αντίστοιχης διατομής. Οι καμινάδες θα είναι μονωμένες διπλού τοιχώματος 

κατασκευασμένες από ανοξείδωτο αντιμαγνητικό χάλυβα με μονωση υψηλής πυκνότητας και 

χαμηλού συντελεστή λ. Επίσης θα παρουσιάζει αντοχή σε υψηλές τάσεις, ελαστικότητα στην 

θερμότητα, χαμηλή θερμική αγωγιμότητα, ανθεκτικότητα σε θερμικές μεταβολές και 

ηχοαπρροφητικότητα. Οι καμινάδες θα είναι σχεδιασμένες για συνεχή θερμοκρασία λειτουργίας μέχρι 

400
0
C. Η καπνοδόχος θα έχει ειδικό δακτυλίδι σύσφιξης για την εξασφάλιση της στεγανότητας 

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΝΤΙΣΤΑΘΜΙΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ. 

Θα εγκατασταθεί σύστημα αντιστάθμισης από την εξωτερική θερμοκρασία το οποίο μέσω ελεγκτή θα 

παρακολουθεί την εξωτερική θερμοκρασία καθώς και την θερμοκρασία του νερού του λέβητα, και 

προγραμματίζει την λειτουργία του λέβητα ρυθμίζοντας κατάλληλα την θερμοκρασία προσαγωγής 

του νερού. Ειδικότερα θα εγκατασταθούν: 

1. Τρίοδη βάνα αναμίξεως νερού. 

2. Σερβομηχανισμός βάνας αναμίξεως. 

3. Αισθητήριο νερού προσαγωγής λέβητα. 

4. Αισθητήριο εξωτερικής θερμοκρασίας. 

5. Επιλογέας θερμοκρασίας 

6. Ηλεκτρονική μονάδα. 

Ο μηχανισμός προσαρμόζεται στον άξονα της βάνας και τον κινεί τμηματικά παίρνοντας εντολές από 

την ηλεκτρονική μονάδα και παρέχει νερό στην εγκατάσταση ανάλογα με την θερμοκρασία του 

εξωτερικού περιβάλλοντος. Ο μηχανισμός θα έχει στην αρχή και στο τέλος τερματικούς διακόπτες. 

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΩΝ ΟΡΟΦΗΣ 

Θα εγκατασταθούν απλοί ανεμιστήρες οροφής, χωρίς φως, βιομηχανικού τύπου, με κατά το δυνατό 

μεγαλύτερη εγγύηση καλής λειτουργίας και κατά το δυνατό χαμηλότερη κατανάλωση ηλεκτρικής 

ισχύος. Θα εγκατασταθεί ανεμιστήρας, διαμέτρου 56'' ή 142,24cm. Η σύνδεση των ανεμιστήρων θα 

γίνει από το υπάρχον ηλεκτρικό δίκτυο φωτισμού κάθε αίθουσας. Η όδευση των καλωδίων θα γίνει 

εντός ηλεκτρολογικού καναλιού. 



 

 

 
 

ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ 

Στην προσπάθεια μείωσης κατά το δυνατό της υφιστάμενης κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας, 

προτείνεται επίσης η αντικατάσταση των φωτιστικών σωμάτων φθορισμού με φωτιστικά σώματα με 

λαμπτήρες LED χαρακτηριστικών όπως παρουσιάζονται στην φωτοτεχνική μελέτη. Τα φωτιστικά 

LED που θα επιλεγούν για εγκατάσταση θα πρέπει να συνοδεύονται από τουλάχιστο διετή εγγύηση 

καλής λειτουργίας. 

Τα φωτιστικά σώματα θα είναι μικρότερης ισχύος από τα υπάρχοντα (η συνολική ισχύς της 

εγκατάστασης θα μειωθεί) και επειδή δεν θα γίνει καμία άλλη αλλαγή στην εγκατάσταση των 

ηλεκτρολογικών δεν απαιτείται νέα μελέτη της εγκατάστασης. 

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ Φ/Β 

Η εγκατάσταση Φ/Β αποτελείται από φωτοβολταϊκά στοιχεία και inverter για τη διάθεση της ισχύος 

στο δίκτυο όπως παρουσιάζεται στα σχέδια. Η κατασκευή του Φ/Β θα ακολουθεί το πρότυπο 

EN62446. Η εγκατάσταση αποτελείται από: 

• φωτοβολταϊκά πάνελ 

• inverter 

• ηλεκτρικοί πίνακες και καλώδια. 

• μετρητή εξερχόμενου ρεύματος προς τη ΔΕΗ. 

Το παραγόμενο συνεχές ρεύμα από τα φωτοβολταϊκά στοιχεία μετατρέπεται σε εναλλασσόμενο σε 

inverter για να διατεθεί στο δίκτυο. Δύο μετρητές ηλεκτρικής ενέργειας μετρούν την ενέργεια που 

διοχετεύεται στο δίκτυο από τα φωτοβολταϊκά στοιχεία και την ενέργεια που καταναλώνεται από το 

δίκτυο για τις ανάγκες λειτουργίας του σχολικού κτηρίου. 

Στον πίνακα παρουσιάζονται βασικά τεχνικά χαρακτηριστικά του φωτοβολταϊκού στοιχείου. 

 

Τα φωτοβολταϊκά πάνελ θα τοποθετηθούν σταθερά σε βάσεις επί της στέγης (στη νότια πλευρά της). 

Θα εγκατασταθεί αντιστροφέας στοιχεισειράς τριφασικός χωρίς μετασχηματιστή με γαλβανική 

απομόνωση, ο οποίος θα πρέπει να έχει τις παρακάτω λειτουργίες - χαρακτηριστικά: 

• μέγιστο βαθμό απόδοσης της τάξης του 98%. 

• ενσωματωμένος ηλεκτρονικός διακόπτης απόζευξης DC. 

• εντοπισμός βλάβης στοιχεισειράς με ηλεκτρονικές ασφάλειες. 

• τάση εισόδου DC εώς 1000V. 

• δυνατότητα σύνδεσης με καταγραφέα δεδομένων. 

• θα πληροί τις προδιαγραφές της ΔΕΗ για νησιδοποίηση. 

 Ονομαστική ισχύς (Wp)  200 

 Τ ύπος στοιχείου  μονοκρυσταλλικό 

 Ελάχιστη θερμοκρασία λειτουργίας (
o
C)  -40 

 Μέγιστη θερμοκρασία λειτουργίας (
o
C)  85 

Τα φωτοβολταικά πάνελ θα έχουν διαστάσεις 1,60m x 0,80m και ισχύ 

200W/πάνελ με θετική ανοχή μόνο. Τα φωτοβολταικά πάνελ θα έχουν εγγύηση 

τουλάχιστον 10 ετών και θα συνοδεύονται από εγγύηση απόδοσης. 



 

 

 
 

Για την εγκατάσταση λαμβάνοντας ενδεικτική ονομαστική ισχύ 200Wp ανά πλαίσιο, θα χρειαστεί να 

εγκατασταθούν 45 φωτοβολταϊκά πλαίσια, που θα δώσουν τελικά 9kWp. Τα πλαίσια αυτά θα 

απαιτήσουν περίπου 58m
2
 επιφάνειας για να εγκατασταθούν. 

 

Θα πραγματοποιηθεί πλήρης εγκατάσταση φωτοβολταϊκών. Περιλαμβάνεται η προμήθεια, μεταφορά 

και εγκατάσταση των φωτοβολταϊκών πλαισίων με τις βάσεις τους επί της οροφής του κτιρίου σε 

θέση που παρουσιάζεται στα σχέδια, η σύνδεση τους με τον μετατροπέα, η σύνδεση με το δίκτυο της 

ΔΕΗ, καθώς και κάθε εξάρτημα, υλικό, μικροϋλικό και εργασία για παράδοση της εγκατάστασης σε 

πλήρη και κανονική λειτουργία. 

 

 

 
ΜΕΛΕΤΗ ΕΡΓΟΥ - ΣΥΜΒΑΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

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 

• Η Ενεργειακή μελέτη του έργου 

• Τα συνημμένα σχέδια και τεύχη 

 

 

 

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ 

 

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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