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5ου ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ – 4ου ΛΥΚΕΙΟΥ 

 
 
 

ΣΦΑΚΑΚΙ, ∆ΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ 
 
 
 
 
 

Τ ΕΧΝ ΙΚΗ  Ε ΚΘΕΣΗ  
Η /Μ  Ε ΓΚ / Σ ΕΩΝ  

 
 
 
 

1  ΓΕΝΙΚΑ 
 
 
Για την εκπόνηση της µελέτης Η/Μ εγκαταστάσεων δόθηκε ιδιαίτερη προσοχή στα παρακάτω: 
 
- Λειτουργικές ανάγκες 
 

Ο γενικός σχεδιασµός των Ηλεκτροµηχανολογικών Εγκαταστάσεων θα ικανοποιεί πλήρως τις 
υποδείξεις του Κυρίου του Έργου και των Χρηστών σχετικά µε τις λειτουργικές ανάγκες του 
Κτιρίου. 
 

- Αρχιτεκτονική ένταξη 
  

Οι Ηλεκτροµηχανολογικές Εγκαταστάσεις στους εξωτερικούς χώρους θα συγκεντρωθούν σε 
οµάδες ώστε να αποτελούν ενταγµένους στην αρχιτεκτονική του Κτιρίου και του Περιβάλλοντος 
Χώρου του όγκους. 

 
- Ευελιξία σχεδιασµού 
  

Ο γενικός σχεδιασµός των Ηλεκτροµηχανολογικών Εγκαταστάσεων θα αντιµετωπισθεί µε τρόπο 
που να επιτρέπει την εύκολη αντιµετώπιση των ποικίλων αναγκών προσαρµογής που 
απαιτούνται σε χώρους και εξοπλισµούς καθώς αυτά αναπτύσσονται και εξελίσσονται µε την 
πάροδο του χρόνου. 
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- Κόστος εγκατάστασης 
  

Οικονοµοτεχνική διαστασιολόγηση και επιλογή υλικών, µηχανηµάτων και συσκευών.  
 
- Ποιότητα εγκατάστασης 
  

Επιλογή άριστης ποιότητας υλικών, µηχανηµάτων και συσκευών.  
 
- Κόστος λειτουργίας 
  

Εξοικονόµηση ενέργειας θα επιχειρηθεί να γίνει µε κάθε δυνατό τρόπο σε κάθε είδους 
εγκατάσταση. Οι τρόποι εξοικονόµησης ενέργειας ανά εγκατάσταση αναφέρονται στα 
αντίστοιχα κεφάλαια. 

  
- Συντήρηση 
  

Ευκολία προσπέλασης στα µηχανήµατα και τα δίκτυα προς ευχερή συντήρηση.  
 
 
Θα κατασκευασθούν οι παρακάτω εγκαταστάσεις, που περιγράφονται αναλυτικά στη συνέχεια: 
 
- Εγκατάσταση Ύδρευσης 
- Εγκατάσταση Αποχέτευσης Ακαθάρτων και Οµβρίων 
- Εγκατάσταση Θέρµανσης 
- Εγκατάσταση Κλιµατισµού 
- Ηλεκτρολογική Εγκατάσταση Ισχυρών Ρευµάτων 
- Ηλεκτρολογική Εγκατάσταση Ασθενών Ρευµάτων 
 - Εγκατάσταση Μετάδοσης Φωνής (Τηλέφωνα) και ∆εδοµένων (Data) 
 - Εγκατάσταση Ραδιοφώνου-Τηλεόρασης 
 - Εγκατάσταση Κουδουνιών 
 - Μεγαφωνική εγκατάσταση 
 - Εγκατάσταση Ήχου-Εικόνας Σκηνής ΑΠΧ 
 - Εγκατάσταση Φωτισµού Σκηνής ΑΠΧ 
 - Εγκατάσταση Συστήµατος Ασφαλείας 
- Εγκατάσταση Αντικεραυνικής Προστασίας  
- Εγκατάσταση Ανυψωτικών Συστηµάτων  
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2  ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ Υ∆ΡΕΥΣΗΣ 
 
 
2.1  ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΊ 
 
 
Τεχνική Οδηγία Τεχνικού Επιµελητηρίου Ελλάδος (ΤΟΤΕΕ) 2411/86 (Εγκαταστάσεις σε κτίρια και 
οικόπεδα: ∆ιανοµή κρύου - ζεστού νερού) 
 
Τεχνική Οδηγία Τεχνικού Επιµελητηρίου Ελλάδος (ΤΟΤΕΕ) 20701-1/2010 (Αναλυτικές Εθνικές 
Προδιαγραφές παραµέτρων για τον υπολογισµό της ενεργειακής απόδοσης κτιρίων και την έκδοση 
του Πιστοποιητικού Ενεργειακής Απόδοσης) 
 
Κανονισµός Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίων (ΚΕΝΑΚ) 
 
Γενικός Οικοδοµικός Κανονισµός (ΓΟΚ) 
 
Κτιριοδοµικός Κανονισµός 
 
Νέος Οικοδοµικός Κανονισµός (ΝΟΚ) 
 
Ελληνικές Τεχνικές Προδιαγραφές (ΕΤΕΠ) 
 
 
2.2  ΤΟΠΙΚΈΣ ΣΥΝΘΉΚΕΣ - ∆Ε∆ΟΜΈΝΑ 
 
 
Το ∆ηµοτικό ∆ίκτυο Ύδρευσης διέρχεται από την Αγροτική ∆ηµοτική οδό δυτικά του Οικοπέδου 
και είναι δίκτυο διανοµής κατασκευασµένο σε βάθος 1m περίπου. 
 
Το ∆ηµοτικό ∆ίκτυο Ύδρευσης έχει συνεχή και επαρκή παροχή και πίεση για τη υδροδότηση του 
Σχολικού Συγκροτήµατος, όµως αναµένονται διακοπές υδροδότησης ιδιαίτερα κατά την θερινή 
περίοδο. 
 
 
2.3  ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
 
 
2.3.1  Εγκατάσταση ύδρευσης 
 
 
2.3.1.1  Αντικείµενο 
 
 
Θα κατασκευασθεί εγκατάσταση ύδρευσης που θα τροφοδοτεί µε την κατάλληλη παροχή και πίεση 
µε κρύο και ζεστό νερό τους υδραυλικούς υποδοχείς του Σχολικού Συγκροτήµατος. Η υδροδότηση 
του Σχολικού Συγκροτήµατος θα γίνει από το ∆ηµοτικό ∆ίκτυο Ύδρευσης. 
 
Η εγκατάσταση ύδρευσης θα αρχίζει από το φρεάτιο σύνδεσης µε το ∆ηµοτικό ∆ίκτυο Ύδρευσης 
και θα καταλήγει στις λήψεις νερού στους υδραυλικούς υποδοχείς. 
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2.3.1.2  Υδροδότηση 
 
 
Το Σχολικό Συγκρότηµα θα υδροδοτηθεί από το ∆ηµοτικό ∆ίκτυο Ύδρευσης µε µία ανεξάρτητη 
σύνδεση που θα καταλήγει σε φρεάτιο µε γενική δικλείδα, µετρητή νερού, βαλβίδα αντεπιστροφής 
και δικλείδα. Το φρεάτιο του µετρητή θα κατασκευασθεί από σκυρόδεµα, στο πεζοδρόµιο, σε θέση 
εύκολα προσιτή στον υπάλληλο της Υπηρεσίας Ύδρευσης, και θα φέρει κάλυµµα από ελατό 
χυτοσίδηρο κλάσης C250. 
 
Αναµένονται διακοπές τροφοδοσίας από το ∆ηµοτικό ∆ίκτυο Ύδρευσης και θα κατασκευασθεί µία 
δεξαµενή νερού, διαστάσεων και συνολικού όγκου σύµφωνα µε τα σχέδια ώστε η τροφοδότηση 
του Σχολικού Συγκροτήµατος να γίνεται εναλλακτικά και µε τη βοήθεια αυτόµατου πιεστικού 
συγκροτήµατος ύδρευσης. Σκοπός της δεξαµενής νερού θα είναι η κάλυψη των αναγκών του 
Σχολικού Συγκροτήµατος για χρονικό διάστηµα δύο τουλάχιστον (2) ηµερών έτσι ώστε να µην 
διακοπεί η λειτουργία του ακόµα και σε περίπτωση βλάβης ή επισκευών του ∆ηµοτικού ∆ικτύου 
Ύδρευσης. 
 
Η δεξαµενή νερού θα κατασκευασθεί στο Υπόγειο του Λυκείου, από οπλισµένο σκυρόδεµα, και η 
χωρητικότητά της θα είναι τέτοια ώστε να καλύπτει και τις ανάγκες της πυρόσβεσης. Το 
απαιτούµενο νερό για τις ανάγκες της πυρόσβεσης θα παραµένει µόνιµα διαθέσιµο εντός της 
δεξαµενής. Αυτό θα επιτυγχάνεται µε κατάλληλη ρύθµιση του ύψους τοποθέτησης των 
σωληνώσεων αναρρόφησης των αντλιών ύδρευσης και πυρόσβεσης. Η δεξαµενή θα διαθέτει 
υδατοστεγές και αεροστεγές µεταλλικό άνοιγµα επίσκεψης και ελέγχου που θα ασφαλίζει. 
 
Η σωλήνωση πλήρωσης της δεξαµενής νερού από το ∆ηµοτικό ∆ίκτυο Ύδρευσης θα 
κατασκευασθεί µε πλαστικούς σωλήνες από PE100 που θα αναχωρεί από το φρεάτιο του µετρητή 
νερού και θα καταλήγει σε βαλβίδα πλήρωσης µε πλωτήρα (φλωτέρ). 
 
Οι σωληνώσεις πλήρωσης και τροφοδοσίας θα εφοδιασθούν µε διακόπτες. Η δεξαµενή θα διαθέτει 
σωλήνωση αερισµού και υδατοστεγές και αεροστεγές µεταλλικό άνοιγµα επίσκεψης και ελέγχου. 
 
Το αυτόµατο πιεστικό αντλητικό συγκρότηµα θα είναι ενδ. τύπου WILO ή ισοδύναµο, θα 
τοποθετηθεί στο Αντλιοστάσιο στο Υπόγειο του Λυκείου και θα είναι συναρµολογηµένο ώστε να 
αποτελεί ενιαίο σύνολο επάνω σε ειδική βάση και θα αποτελείται από δύο αντλητικά 
συγκροτήµατα (το ένα εφεδρικό) παροχής και µανοµετρικού σύµφωνα µε τα σχέδια, µικρό 
πιεστικό δοχείο µεµβράνης, σωλήνες, συλλέκτες, ειδικά τεµάχια και όργανα, όργανα αυτοµατισµού 
και πλήρη στεγανό ηλεκτρικό πίνακα κίνησης και αυτοµατισµού. Η λειτουργία του πιεστικού 
συγκροτήµατος θα είναι αυτόµατη και θα ελέγχεται από την πίεση στον διανοµέα. Το πιεστικό 
συγκρότηµα θα τίθεται σε λειτουργία όταν η πίεση στον διανοµέα είναι ίση ή κατώτερη από την 
πίεση εκκίνησης ενώ θα τίθεται εκτός λειτουργίας όταν η πίεση στον διανοµέα είναι ίση ή 
µεγαλύτερη από την πίεση στάσης. Για την οµοιόµορφη φθορά των αντλητικών συγκροτηµάτων η 
λειτουργία τους θα εναλλάσσεται µε την συµπλήρωση ενός κύκλου λειτουργίας. Το πιεστικό 
συγκρότηµα θα συνδεθεί µε το δίκτυο µε αντικραδασµικούς συνδέσµους για την αποφυγή 
µετάδοσης θορύβων στο Κτίριο. Στην σωλήνωση αναρρόφησης του πιεστικού συγκροτήµατος θα 
τοποθετηθούν κατά σειρά φίλτρο νερού µε δικλείδες αποµόνωσης και σωλήνωση παράκαµψής 
του, δικλείδα και αντικραδασµικός σύνδεσµος και στην σωλήνωση κατάθλιψης αντικραδασµικός 
σύνδεσµος και δικλείδα. 
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2.3.1.3  Παραγωγή ζεστού νερού χρήσης 
 
 
Η παραγωγή ζεστού νερού χρήσης του Σχολικού Συγκροτήµατος θα γίνεται σε πέντε (5) 
ανεξάρτητους ηλιακούς θερµοσίφωνες κλειστού κυκλώµατος που θα τοποθετηθούν στα αντίστοιχα 
∆ώµατα (ένας στην ΑΠΧ του Γυµνασίου, ένας στην ΑΠΧ του Λυκείου, ένας στην Αίθουσα Φυσικών 
Επιστηµών του Γυµνασίου, ένας στην Αίθουσα Φυσικών Επιστηµών του Λυκείου και ένας στο 
Κυλικείο). 
 
Οι ηλιακοί θερµοσίφωνες θα αποτελούνται από την συλλεκτική επιφάνεια ανάλογου εµβαδού, το 
θερµοδοχείο διπλής ενέργειας χωρητικότητας σύµφωνα µε τα σχέδια, την ηλεκτρική αντίσταση 
4KW και το ηλεκτρόδιο µαγνησίου ηλεκτροχηµικής προστασίας (εφ’ όσον είναι απαραίτητο). 
 
Η σύνδεση των ηλιακών θερµοσιφώνων µε το δίκτυο κρύου νερού θα γίνει µε παρεµβολή 
διακόπτη, βαλβίδας αντεπιστροφής και βαλβίδας ασφαλείας, ενώ µε το δίκτυο ζεστού νερού µε 
παρεµβολή διακόπτη. 
 
 
2.3.1.4  Είδη κρουνοποιίας 
 
 
Οι λήψεις νερού στις λεκάνες WC τουρκικού και καθήµενου τύπου θα γίνουν µε δικλείδες 
αυτόµατης πλύσης (φλουσσόµετρα). 
 
Οι λήψεις νερού στις λεκάνες WC ΑΜΚ θα γίνουν µε δοχεία έκπλυσης µέσω οργάνου εκροής µε 
πλωτήρα (καζανάκια). 
 
Οι λήψεις νερού στα ουρητήρια θα γίνουν µε δικλείδες αυτόµατης πλύσης (φλουσσόµετρα). 
 
Οι λήψεις νερού στους νιπτήρες των Καθηγητών θα γίνουν µε σταθερούς κρουνούς εκροής 
(βρύσες), κρύου νερού, Φ½”, ορειχάλκινους επιχρωµιωµένους. 
 
Οι λήψεις νερού στους νιπτήρες των Μαθητών θα γίνουν µε σταθερούς κρουνούς εκροής (βρύσες) 
ρυθµιζόµενης ροής, κρύου νερού, Φ½”, ορειχάλκινους επιχρωµιωµένους. 
 
Οι λήψεις νερού στους νιπτήρες των ΑΠΧ θα γίνουν µε σταθερούς αναµικτήρες κρύου και ζεστού 
νερού Φ½”, ορειχάλκινους επιχρωµιωµένους. 
 
Οι λήψεις νερού στους νιπτήρες ΑΜΚ θα γίνουν µε ειδικούς αναµικτήρες κρύου και ζεστού νερού 
Φ½”, ορειχάλκινους επιχρωµιωµένους, κατάλληλους για την χρήση αυτή. 
 
Οι λήψεις νερού στους νεροχύτες των Αιθουσών Φυσικών Επιστηµών θα γίνουν µε 
περιστρεφόµενους αναµικτήρες κρύου και ζεστού νερού Φ½”, ορειχάλκινους επιχρωµιωµένους. 
 
Οι λήψεις νερού στους νεροχύτες του Κυλικείου θα γίνουν µε περιστρεφόµενους αναµικτήρες 
κρύου και ζεστού νερού Φ½”, ορειχάλκινους επιχρωµιωµένους. 
 
Πριν από κάθε υδραυλικό υποδοχέα θα τοποθετηθούν ευθείς ή γωνιακοί διακόπτες.  
 
Η σύνδεση των αναµικτήρων µε τα δίκτυα κρύου και ζεστού νερού θα γίνει απ’ ευθείας ή µε 
εύκαµπτους ανοξείδωτους σωλήνες. 
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Για την λήψη νερού καθαριότητος θα τοποθετηθούν κρουνοί υδροληψίας ½” µε ρακόρ για την 
σύνδεση εύκαµπτου ελαστικού σωλήνα. 
 
Για την λήψη νερού καθαριότητος και άρδευσης του περιβάλλοντος χώρου θα τοποθετηθούν 
κρουνοί υδροληψίας ¾” µε ρακόρ για την σύνδεση εύκαµπτου ελαστικού σωλήνα. 
 
 
2.3.1.5  ∆ίκτυο κρύου - ζεστού νερού 
 
 
Το δίκτυο θα αρχίζει από τη δεξαµενή νερού και θα καταλήγει στο συλλέκτη αναρρόφησης του 
πιεστικού συγκροτήµατος. Από το διανοµέα του πιεστικού συγκροτήµατος το δίκτυο θα καταλήγει 
στον κεντρικό διανοµέα κρύου νερού από τον οποίο θα αναχωρούν οι σωληνώσεις τροφοδοσίας 
του Σχολικού Συγκροτήµατος. Το δίκτυο θα οδεύει ορατό στην οροφή του Υπογείου και µε 
κατακόρυφες στήλες θα τροφοδοτεί τους άλλους Ορόφους. Το δίκτυο θα τοποθετηθεί µε τις 
απαραίτητες κλίσεις για το άδειασµά του. 
 
Για την κατασκευή του δικτύου των κεντρικών σωληνώσεων θα χρησιµοποιηθούν πλαστικοί 
σωλήνες από PPR, διαµέτρων σύµφωνα µε τα σχέδια. 
 
Σε κάθε Επίπεδο θα τοποθετηθεί ανάλογος αριθµός ορειχάλκινων συλλεκτών κρύου ή/και ζεστού 
νερού µέσα σε εντοιχισµένα ερµάρια, που θα τροφοδοτείται από τον αντίστοιχο κλάδο. Κάθε 
συλλέκτης θα εφοδιασθεί µε αυτόµατη βαλβίδα αερισµού και διακόπτες σε όλες τις εισόδους και 
εξόδους. Οι σωληνώσεις τροφοδοσίας των υδραυλικών υποδοχέων θα κατασκευασθούν µε 
ενδοδαπέδιες σωληνώσεις από δικτυωµένο πολυαιθυλένιο ΡΕXΦ18mm τοποθετηµένες µέσα σε 
προστατευτικές κυµατοειδείς σωλήνες HDPE. 
 
Ολες οι κεντρικές σωληνώσεις ζεστού νερού θα µονωθούν µε εύκαµπτο σωληνωτό µονωτικό υλικό 
από αφρώδες πολυαιθυλένιο κλειστής κυψελοειδούς δοµής πάχους 9mm στους εσωτερικούς 
χώρους και 13mm στους εξωτερικούς χώρους. 
 
Οι διακόπτες, οι βαλβίδες αντεπιστροφής και τα λοιπά όργανα θα είναι ορειχάλκινα, ενώ αυτά που 
τοποθετούνται σε εµφανείς θέσεις  θα είναι και επιχρωµιωµένα. 
 
Οι κατακόρυφες στήλες θα διαθέτουν αυτόµατα εξαεριστικά στο ψηλότερο σηµείο τους. Αυτόµατα 
εξαεριστικά θα τοποθετηθούν και σε όποιο άλλο σηµείο του δικτύου απαιτηθεί.  
 
Το δίκτυο διανοµής θα οδεύει κατά κανόνα ορατό, στο ύψος των δοκών, και µόνο τα κατεβάσµατα 
θα εντοιχίζονται. Σωληνώσεις που οδεύουν υπόγεια µέσα στο έδαφος θα τοποθετηθούν σε βάθος 
τουλάχιστον 40cm. 
 
Η στήριξη των σωληνώσεων θα γίνει µε ειδικά θερµογαλβανισµένα στηρίγµατα τυποποιηµένης 
σειράς παραγωγής µε εσωτερική επένδυση από λάστιχο, και θα αποφευχθούν οι ιδιοκατασκευές.  
 
Για την ευχερή αποσυναρµολόγηση οποιουδήποτε τµήµατος του δικτύου θα τοποθετηθούν 
λυόµενοι σύνδεσµοι, όπου είναι αναγκαίο. 
 
Οι ορατές σωληνώσεις θα βαφούν σύµφωνα µε τις οδηγίες της Επίβλεψης. 
 
Στις διελεύσεις τοίχων ή δαπέδων, οι σωλήνες κρύου και ζεστού νερού θα περιβληθούν µε τµήµα 
σωλήνα µεγαλύτερης διαµέτρου και µήκους µεγαλύτερου από το πάχος του τοίχου ή δαπέδου. Το 
διάκενο µεταξύ των σωλήνων θα γεµίζεται µε υαλοβάµβακα και τα δύο άκρα θα σφραγίζονται µε 
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µαστίχη. 
 
 
2.3.1.6  ∆ίκτυο άρδευσης 
 
 
Το δευτερεύον δίκτυο άρδευσης, δηλ. το δίκτυο τροφοδότησης των Κρουνών Ύδρευσης-
Άρδευσης και των Κεφαλών Ελέγχου Άρδευσης θα κατασκευασθεί µε πλαστικούς σωλήνες από 
πολυαιθυλένιο τρίτης γενιάς PE100. 
 
Για την λήψη νερού καθαριότητος και άρδευσης θα τοποθετηθούν επίτοιχοι ορειχάλκινοι Κρουνοί 
Ύδρευσης - Άρδευσης διαµέτρου Ø¾”, µε ρακόρ για την σύνδεση εύκαµπτου ελαστικού σωλήνα. 
 
Η άρδευση των Χώρων Φύτευσης της Περιοχής Μελέτης θα γίνει µε σταγόνες µε τη χρήση 
συστήµατος επιφανειακής εγκατάστασης σταλακτών στις ρίζες των φυτών και των δέντρων. 
 
Στην αρχή του τριτεύοντος δικτύου άρδευσης θα κατασκευασθεί Κεφαλή Ελέγχου Άρδευσης που 
θα τοποθετηθεί υπόγεια µέσα σε φρεάτιο, και θα περιλαµβάνει ένα φίλτρο νερού και µία  
ηλεκτροβάνα. 
 
Το φίλτρο νερού σίτας ή δίσκων θα είναι πλαστικό, διαµέτρου Ø1”, κοντό, ενεργής επιφάνειας 
440cm², max παροχής 5m³/h. Θα φέρει δικλείδες και υποδοχές για µανόµετρο στην είσοδο και την 
έξοδο, καθώς και δικλείδα καθαρισµού.  
 
Οι ηλεκτροβάνες ελέγχου άρδευσης θα είναι πλαστικές, ευθείας ροής, µε µηχανισµό ρύθµισης 
πίεσης, PN10atm, διαµέτρου Ø¾", µε απώλειες<0,3m στα 5m³/h. 
 
Ο προγραµµατιστής άρδευσης θα είναι επαγγελµατικός, εξωτερικού χώρου, 12 ελεγχόµενων 
ηλεκτροβανών. Ο προγραµµατιστής θα τοποθετηθεί στο Αντλιοστάσιο, µέσα σε στεγανό κουτί από 
πολυεστέρα. 
 
Το τριτεύον δίκτυο άρδευσης των φυτών των παρτεριών θα κατασκευασθεί µε επιφανειακούς 
σταλακτηφόρους πλαστικούς σωλήνες από πολυαιθυλένιο PE διαµέτρου Ø16mm, µε 
ενσωµατωµένους σταλάκτες. 
 
Οι σταλακτηφόροι σωλήνες από πολυαιθυλένιο (ΡΕ) θα είναι µε ενσωµατωµένους σταλάκτες, µε 
λαβύρινθο µακράς διαδροµής και θάλαµο αυτορύθµισης µε µεµβράνη, µε οµοιοµορφία παροχής 
σύµφωνα µε τις απαιτήσεις του προτύπου ISO 9261 για σταλάκτες κατηγορίας A', για πίεση  
λειτουργίας από 0,80 έως 3,50bar. 
 
Το τριτεύον δίκτυο άρδευσης των δέντρων θα κατασκευασθεί µε επιφανειακούς πλαστικούς 
σωλήνες από πολυαιθυλένιο PE διαµέτρου Ø25mm, πίεσης λειτουργίας 6bar. Τα υπόγεια τµήµατα 
των τριτευόντων δικτύων, κάτω από την διαµόρφωση του Περιβάλλοντος Χώρου και µεταξύ των 
χώρων φύτευσης των δέντρων, θα τοποθετηθούν µέσα σε υπόγειες σωληνώσεις από πλαστικούς 
σωλήνες από πολυαιθυλένιο PE διαµέτρου Ø50mm. 
 
Κάθε σταλάκτης θα είναι επικαθήµενου τύπου, αυτορυθµιζόµενος, αυτοκαθαριζόµενος (µε 
αντιστάθµιση πίεσης). θα είναι κατασκευασµένος από ρητίνη πολυαιθυλενίου ή αντίστοιχα υλικά 
ανθεκτικά σε χαµηλές τιµές pH, όπως και σε χηµικά, λιπάσµατα και χλώριο. Η ρύθµιση της 
παροχής θα γίνεται µε διάφραγµα από σιλικόνη ή άλλο κατάλληλο υλικό, επικαθήµενο πάνω σε 
µαιανδρική διαδροµή. Θα υπάρχει δυνατότηµα αυτοκαθαρισµού στο στάδιο της συµπίεσης, µε 
επιπρόσθετη δυνατότητα ανοίγµατος και καθαρισµού του σταλάκτη χωρίς να επηρεάζονται τα 
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υδραυλικά χαρακτηριστικά του. Η δυνατότητα παροχής θα είναι 4L/h. Η παροχή δεν θα 
επηρεάζεται από διακυµάνσεις στη θερµοκρασία του νερού. Επιτρεπτές πιέσεις λειτουργίας θα 
κυµαίνονται από 0,6 µέχρι και 4,0bar, µε ανώτερη απόκλιση ±10% από την ονοµαστική παροχή. Ο 
συντελεστής παραλλακτικότητας µεταξύ των σταλακτών δεν πρέπει να είναι µεγαλύτερος από 5%. 
Ο ποδίσκος εισόδου θα είναι διατοµής Ø4 ή 6mm στους επισκέψιµους σταλάκτες και Ø6mm στους 
µη επισκέψιµους. 
 
Οι υπόγειες σωληνώσεις του τριτεύοντος δικτύου άρδευσης θα οδεύουν µέσα σε τάφρους πλάτους 
0,30m, βάθους 0,60m, εγκιβωτισµένες σε άµµο πάχους 0,30m. Η επίχωση της τάφρου θα γίνεται 
µε κοσκινισµένα προϊόντα εκσκαφής και το τελείωµα του εδάφους θα γίνεται σύµφωνα µε την 
αρχιτεκτονική µελέτη. 
 
Όλα τα φρεάτια θα είναι πλαστικά, κατάλληλου τύπου για εγκαταστάσεις άρδευσης χώρων 
πρασίνου. 
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3  ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΚΑΙ ΟΜΒΡΙΩΝ 
 
 
3.1  ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΊ 
 
 
Τεχνική Οδηγία Τεχνικού Επιµελητηρίου Ελλάδος (ΤΟΤΕΕ) 2412/86 (Εγκαταστάσεις σε κτίρια και 
οικόπεδα: Αποχετεύσεις) 
 
Εγκύκλιος  Ε1β/221/65 περί διαθέσεως λυµάτων και βιοµηχανικών αποβλήτων 
 
Τεχνική Οδηγία Τεχνικού Επιµελητηρίου Ελλάδος (ΤΟΤΕΕ) 20701-1/2010 (Αναλυτικές Εθνικές 
Προδιαγραφές παραµέτρων για τον υπολογισµό της ενεργειακής απόδοσης κτιρίων και την έκδοση 
του Πιστοποιητικού Ενεργειακής Απόδοσης) 
 
Κανονισµός Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίων (ΚΕΝΑΚ) 
 
Γενικός Οικοδοµικός Κανονισµός (ΓΟΚ) 
 
Κτιριοδοµικός Κανονισµός 
 
Νέος Οικοδοµικός Κανονισµός (ΝΟΚ) 
 
Ελληνικές Τεχνικές Προδιαγραφές (ΕΤΕΠ) 
 
 
3.2  ΤΟΠΙΚΈΣ ΣΥΝΘΉΚΕΣ - ∆Ε∆ΟΜΈΝΑ 
 
 
∆εν υπάρχει ∆ηµοτικό ∆ίκτυο Αποχέτευσης Ακαθάρτων. Το προβλεπόµενο ∆ίκτυο Αποχέτευσης 
Ακαθάρτων θα διέρχεται από την Αγροτική ∆ηµοτική οδό δυτικά του Οικοπέδου. 
 
Το µελλοντικό ∆ηµοτικό ∆ίκτυο Αποχέτευσης Ακαθάρτων προβλέπεται να έχει επαρκή 
παροχετευτική ικανότητα για τη σύνδεση του Σχολικού Συγκροτήµατος. 
 
Ο Αύλειος Χώρος του Σχολικού Συγκροτήµατος έχει επαρκείς διαστάσεις για την κατασκευή δύο 
συστηµάτων διάθεσης, κάθε ένα αποτελούµενο από σηπτική δεξαµενή και απορροφητικό βόθρο. 
 
∆εν υπάρχει ∆ηµοτικό ∆ίκτυο Αποχέτευσης Οµβρίων. 
 
Οι περιβάλλοντες το Οικόπεδο οδοί έχουν επαρκή παροχετευτική ικανότητα για τη παραλαβή των 
οµβρίων του Σχολικού Συγκροτήµατος και του Αύλειου Χώρου του. 
 
 
3.3  ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
 
 
Η εγκατάσταση αποχέτευσης ακαθάρτων και οµβρίων θα γίνει κατά το χωριστικό σύστηµα. 
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3.3.1  Εγκατάσταση αποχέτευσης ακαθάρτων 
 
 
3.3.1.1  Αντικείµενο 
 
 
Θα κατασκευασθούν δύο ανεξάρτητες εγκαταστάσεις αποχέτευσης ακαθάρτων, που θα  
αποχετεύουν όλους τους υδραυλικούς υποδοχείς και τα σηµεία στραγγισµού των δαπέδων των 
υγρών χώρων και των µηχανοστασίων του Γυµνασίου και του Λυκείου αντίστοιχα. 
 
Κάθε εγκατάσταση αποχέτευσης ακαθάρτων θα αρχίζει από τις απορροές των υδραυλικών 
υποδοχέων και θα καταλήγει στον αντίστοιχο απορροφητικό βόθρο και στο αντίστοιχο φρεάτιο 
σύνδεσης µε το µελλοντικό ∆ηµοτικό ∆ίκτυο Αποχέτευσης Ακαθάρτων. 
 
 
3.3.1.2  Σύστηµα διάθεσης 
 
 
∆εν υπάρχει ∆ηµοτικό δίκτυο αποχέτευσης ακαθάρτων. Τα ακάθαρτα νερά του Σχολικού 
Συγκροτήµατος θα διατεθούν σε δύο ιδιωτικά συστήµατα σηπτικής δεξαµενής και απορροφητικού 
βόθρου, ένα για το Γυµνάσιο και ένα για το Λύκειο. 
 
Κάθε σηπτική δεξαµενή θα είναι διαστάσεων 5,40x1,85x1,50(1,90)m και θα κατασκευασθεί από 
οπλισµένο σκυρόδεµα, στεγανή και θα διαµορφωθεί έτσι ώστε τα λύµατα να εισέρχονται από το 
ένα άκρο, να ρέουν αργά και οµοιόµορφα κατά µήκος αυτής και µετά την καθίζηση να εξέρχονται 
από το άλλο άκρο. Η στεγανότητα της δεξαµενής θα ελεγχθεί πριν από την χρησιµοποίησή της. Η 
σηπτική δεξαµενή θα διαθέτει διάταξη αερισµού και στεγανά φρεάτια επιθεώρησης των σηµείων 
εισόδου και εξόδου του αγωγού σύνδεσης. 
 
Απαγορεύεται η είσοδος οµβρίων στη σηπτική δεξαµενή. Επιθεώρηση θα γίνεται τουλάχιστον κάθε 
6 µήνες και η ιλύς θα αποµακρύνεται κατά τα προβλεπόµενα χρονικά διαστήµατα ή όταν το 
συνολικό πάχος του επιπάγου και της συγκεντρωµένης ιλύος υπερβεί τα 0,50m. Επίσης ο 
πυθµένας του επιπάγου πρέπει να παραµένει πάντοτε κατά 10cm τουλάχιστον υψηλότερα από τον 
πυθµένα του σωλήνα ή του διαφράγµατος εξόδου των υγρών, Συνιστάται να µην αφαιρείται 
ολόκληρη η ποσότητα της ιλύος αλλά να παραµένει ένα µέρος ως ζύµη. 
 
Η σηπτική δεξαµενή πρέπει να απέχει τουλάχιστον 15m από πηγές ή φρέατα και τουλάχιστον 1m 
από τα όρια του οικοπέδου και των θεµελίων του κτιρίου. 
 
Κάθε απορροφητικός βόθρος θα είναι ωφέλιµων διαστάσεων Φ3,00x5,00(4,50)m και θα 
κατασκευασθεί από διάτρητους προκατασκευασµένους δακτύλιους από οπλισµένο σκυρόδεµα η 
παράπλευρη επιφάνειά του και από οπλισµένο σκυρόδεµα η πλάκα επικάλυψής του. Μεταξύ της 
παράπλευρης επιφάνειας και του εδάφους θα τοποθετηθεί στρώµα χαλικιών περίπου 25cm και σε 
ύψος µέχρι και την στάθµη της σωλήνωσης εισροής των λυµάτων. Στρώµα χαλικιού θα 
τοποθετηθεί και στον πυθµένα. 
 
Ο απορροφητικός βόθρος θα φέρει στεγανό φρεάτιο επιθεώρησης και θα αερίζεται µέσω του 
αγωγού σύνδεσης και της διάταξης αερισµού της σηπτικής δεξαµενής. 
 
Ο απορροφητικός βόθρος πρέπει να απέχει τουλάχιστον 30m από πηγές ή φρέατα και τουλάχιστον 
6m από θεµέλια ή τοίχο οποιουδήποτε κτιρίου. 
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3.3.1.3  Είδη υγιεινής 
 
 
Σε όλες τις θέσεις που σηµειώνονται στα σχέδια θα εγκατασταθούν τα απαραίτητα είδη υγιεινής η 
επιλογή των οποίων θα γίνει σε συνεργασία µε τον αρχιτέκτονα. 
 
Γενικά, όλα τα είδη υγιεινής θα είναι της ίδιας σειράς, κατασκευασµένα από πορσελάνη, εκτός από 
τους νεροχύτες που θα είναι κατασκευασµένοι από ανοξείδωτο χάλυβα. 
 
Οι λεκάνες WC των Μαθητών θα είναι ασιατικού τύπου, πορσελάνης και θα συνοδεύονται από  µία 
µεταλλική ανοξείδωτη χαρτοθήκη, έναν µικρό µεταλλικό ανοξείδωτο κάδο απορριµµάτων, ένα 
βουρτσάκι καθαρισµού και ένα µεταλλικό ανοξείδωτο διπλό άγγιστρο. 
 
Τα ουρητήρια των Μαθητών θα είναι κρεµαστά πορσελάνης. 
 
Οι λεκάνες WC των Καθηγητών και των ΑΠΧ θα είναι κρεµαστές, πορσελάνης και θα συνοδεύονται 
από ένα πλαστικό κάλυµµα βαρέος τύπου, µία µεταλλική ανοξείδωτη χαρτοθήκη, έναν µικρό 
µεταλλικό ανοξείδωτο κάδο απορριµµάτων, ένα βουρτσάκι καθαρισµού και ένα µεταλλικό 
ανοξείδωτο διπλό άγγιστρο. 
 
Οι νιπτήρες θα είναι επίτοιχοι πορσελάνης µε κρεµαστό κάλυµµα παροχών και θα συνοδεύονται 
από έναν καθρέπτη, ένα µεταλλικό ανοξείδωτο δοχείο υγρού σαπουνιού, µία µεταλλική ανοξείδωτη 
χαρτοπετσετοθήκη και έναν µεταλλικό ανοξείδωτο κάδο απορριµµάτων. 
 
Οι νεροχύτες εργαστηριακών πάγκων των Αιθουσών Φυσικών Επιστηµών θα είναι ένθετοι 
πορσελάνης. 
 
Οι νεροχύτες (sink) των Χώρων Ακαθάρτων θα είναι επιδαπέδιοι πορσελάνης. 
 
Οι νεροχύτες του Κυλικείου θα είναι µεταλλικοί ανοξείδωτοι µε δύο βαθειές µεγάλες γούρνες. 
 
Τα είδη υγιεινής των WC για τα ΑΜΕΑ θα είναι ειδικά για την χρήση αυτή και θα συνοδεύονται από 
τον προβλεπόµενο από τις διατάξεις εξοπλισµό. 
 
 
3.3.1.4  ∆ίκτυο ακαθάρτων 
 
 
Τα ακάθαρτα νερά από τους υδραυλικούς υποδοχείς και τις απορροές των δαπέδων των W.C. και 
λοιπών χώρων του Σχολικού Συγκροτήµατος οδηγούνται µε βαρύτητα µε τις σωληνώσεις 
σύνδεσής τους σε σωληνώσεις πολλαπλής σύνδεσης οι οποίες µε τη σειρά τους οδηγούνται σε 
συλλεκτήριες σωληνώσεις που θα καταλήγουν σε κατακόρυφες στήλες. Οι κατακόρυφες στήλες 
καταλήγουν σε οριζόντιες συλλεκτήριες σωληνώσεις και µε κεντρική συλλεκτήρια σωλήνωση 
οδηγούν τα ακάθαρτα αρχικά στο αντίστοιχο φρεάτιο του µηχανοσίφωνα και στη συνέχεια στο 
αντίστοιχο φρεάτιο σύνδεσης, από όπου µε τον αγωγό σύνδεσης διατίθενται στο  αντίστοιχο 
ιδιωτικό σύστηµα διάθεσης και µελλοντικά στο ∆ηµοτικό ∆ίκτυο Αποχέτευσης Ακαθάρτων.  
 
Για να είναι δυνατή η µελλοντική σύνδεση του Σχολικού Συγκροτήµατος µε το µελλοντικό 
∆ηµοτικό ∆ίκτυο Αποχέτευσης Ακαθάρτων, κάθε κεντρική συλλεκτήρια σωλήνωση κατασκευάζεται 
µέχρι το αντίστοιχο φρεάτιο σύνδεσης στο πεζοδρόµιο, στο σηµείο που φαίνεται στα σχέδια. Έτσι, 
όταν κατασκευασθεί το ∆ηµοτικό ∆ίκτυο Αποχέτευσης Ακαθάρτων, κάθε ιδιωτικό σύστηµα 
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σηπτικής δεξαµενής και απορροφητικού βόθρου θα καταργηθεί και η κεντρική συλλεκτήρια 
σωλήνωση που οδηγούσε σε αυτό θα συνδεθεί στην αναµονή της κεντρικής συλλεκτήριας 
σωλήνωσης που οδηγεί στο αντίστοιχο φρεάτιο σύνδεσης µε το ∆ηµοτικό ∆ίκτυο Αποχέτευσης 
Ακαθάρτων. 
 
Στο δάπεδο των Υπογείων θα κατασκευασθούν φρεάτια απορροής µε σχάρα. Κάθε φρεάτιο θα 
κατασκευασθεί από σκυρόδεµα και θα φέρει σχάρα διαστάσεων 20x20cm. 
 
Τα Υπόγεια του Σχολικού Συγκροτήµατος βρίσκονται σε χαµηλότερη στάθµη από την στάθµη 
υπερύψωσης και θα αποχετεύονται ανεξάρτητα µε την βοήθεια δύο υποβρύχιων αντλητικών 
συγκροτηµάτων ακαθάρτων (το ένα εφεδρικό) τα οποία θα λειτουργούν µε κυκλική εναλλαγή, που 
θα τοποθετηθούν µέσα σε φρεάτιο συγκέντρωσης. Το φρεάτιο συγκέντρωσης κάθε Υπογείου 
τοποθετείται στην αντίστοιχη Γενική Αποθήκη. 
 
Ο όγκος κάθε φρεατίου συγκέντρωσης θα υπολογισθεί έτσι ώστε αφ’ ενός µεν να αποφεύγονται οι 
συχνές εκκινήσεις και στάσεις, αφ’ ετέρου δε να µην παραµένουν τα ακάθαρτα στο φρεάτιο 
µεγάλο χρονικό διάστηµα και έτσι να αποφεύγεται η καθίζηση και σήψη αυτών. Το φρεάτιο 
συγκέντρωσης θα κατασκευασθεί από οπλισµένο σκυρόδεµα, θα είναι στεγανό, θα διαθέτει 
υδατοστεγές και αεροστεγές µεταλλικό κάλυµµα από ελατό χυτοσίδηρο κλάσης Β125 και 
σωλήνωση αερισµού. Οι εσωτερικές διαστάσεις του φρεατίου συγκέντρωσης θα είναι 
0,80x1,20x2,00m. 
 
Τα υποβρύχια αντλητικά συγκροτήµατα ακαθάρτων θα αποτελούνται από αντλία και 
ηλεκτροκινητήρα απ' ευθείας συζευγµένα στο ίδιο κέλυφος και σε κατακόρυφη διάταξη. Τα 
υποβρύχια αντλητικά συγκροτήµατα λυµάτων θα είναι παροχής και µανοµετρικού σύµφωνα µε τα 
σχέδια. Η λειτουργία των αντλητικών συγκροτηµάτων θα είναι αυτόµατη, βασιζόµενη στην στάθµη 
των ακαθάρτων µέσα στο φρεάτιο συγκέντρωσης. Σε περίπτωση αποτυχίας εκκίνησης του κύριου 
αντλητικού συγκροτήµατος θα εκκινά αυτόµατα το εφεδρικό του. Ο καταθλιπτικός αγωγός κάθε 
αντλίας θα εφοδιασθεί µε δικλείδα και βαλβίδα αντεπιστροφής και ο κοινός καταθλιπτικός αγωγός 
µε δικλείδα. 
 
Ο καταθλιπτικός αγωγός των αντλιών θα κατασκευασθεί από πλαστικούς σωλήνες από 
PVCØ50mm/10bar και θα οδηγεί τα ακάθαρτα σε σωλήνωση του δικτύου βαρύτητας.  
 
Οι οσµοπαγίδες δαπέδου θα είναι τυποποιηµένες, πλαστικές, µε τετράγωνη ανοξείδωτη σχάρα. 
 
Σε κατάλληλες θέσεις θα τοποθετηθούν στόµια καθαρισµού, σύµφωνα µε τα σχέδια.  
 
Ολες οι σωληνώσεις θα αυτοεκκενώνονται.  
 
Για τον αερισµό των δικτύων δηµιουργούνται στήλες αερισµού που καταλήγουν πάνω από τα 
δώµατα. Η απόληξη των στηλών αερισµού τους θα καλυφθεί µε ειδικό καπέλο. 
 
Για την κατασκευή του δικτύου σωληνώσεων µέσα στα Κτίρια του Σχολικού Συγκροτήµατος θα 
χρησιµοποιηθούν πλαστικές σωληνώσεις από PP και έξω από αυτά πλαστικές σωληνώσεις από PVC 
σειράς 41. 
 
Θα δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στην εναρµόνιση των δικτύων αποχέτευσης µε την αισθητική και τη 
λειτουργικότητα του κτιρίου. Το δίκτυο αποχέτευσης θα σχεδιασθεί έτσι ώστε να µην διέρχονται 
σωληνώσεις αποχέτευσης µέσα από χώρους όπου πιθανή διαρροή θα µπορούσε να προκαλέσει 
καταστροφές. 
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Η στήριξη των σωληνώσεων θα γίνει µε ειδικά θερµογαλβανισµένα στηρίγµατα τυποποιηµένης 
σειράς παραγωγής µε εσωτερική επένδυση από λάστιχο, και θα αποφευχθούν οι ιδιοκατασκευές.  
 
Οι υπόγειες σωληνώσεις θα οδεύουν µέσα σε τάφρους πλάτους 0,40m, βάθους 0,80m, 
εγκιβωτισµένες σε άµµο πάχους 0,40m. Η επίχωση της τάφρου θα γίνεται µε κοσκινισµένα 
προϊόντα εκσκαφής και το τελείωµα του εδάφους θα γίνεται σύµφωνα µε την αρχιτεκτονική 
µελέτη. 
 
Το φρεάτιο του µηχανοσίφωνα θα διαθέτει γενική οσµοπαγίδα (µηχανοσίφωνα) και αυτόµατη 
βαλβίδα αερισµού (µίκα).  
 
Τυχόν φρεάτια επίσκεψης στο εσωτερικό δίκτυο θα είναι κλειστής ροής και στο εξωτερικό δίκτυο 
ανοικτής ροής και θα φέρουν καλύµµατα. Φρεάτια θα κατασκευασθούν στα σηµεία συµβολής ή 
αλλαγής διεύθυνσης κατά γωνία µικρότερη των 135° και στα ευθύγραµµα τµήµατα ανά 15m. Τα 
φρεάτια θα κατασκευασθούν από σκυρόδεµα, θα έχουν κατάλληλη διαµόρφωση του πυθµένα τους 
σε µορφή κυκλικού αγωγού µε κλίση και θα φέρουν κάλυµµα από ελατό χυτοσίδηρο κλάσης Β125. 
 
Ειδική µέριµνα θα δοθεί για την αποφυγή θορύβων από την λειτουργία του δικτύου αποχέτευσης. 
 
Οι αυτόµατες βαλβίδες αερισµού του δικτύου ύδρευσης, αν διαπιστωθεί οτι µπορεί να 
προκαλέσουν βλάβες στα οικοδοµικά στοιχεία του Κτιρίου από τη χρήση τους, θα συνδεθούν µε το 
δίκτυο αποχέτευσης µε έµµεση σύνδεση.  
 
 
3.3.1.5  ∆ίκτυο αποχέτευσης συµπυκνωµάτων αντλιών θερµότητας 
 
 
Τα συµπυκνώµατα από τη λειτουργία των εσωτερικών µονάδων των αντλιών θερµότητας 
οδηγούνται µε βαρύτητα µε τις σωληνώσεις σύνδεσής τους σε οσµοπαγίδες του δικτύου 
αποχέτευσης ακαθάρτων. 
 
Για την σύνδεση των εσωτερικών µονάδων των αντλιών θερµότητας στο δίκτυο αποχέτευσης 
αντλιών θερµότητας, το δίκτυο θα απολήγει σε αναµονές ανάλογης διαµέτρου µέσα στην 
τοιχοποιία ή µέσα στην ψευδοροφή. 
 
Ολες οι σωληνώσεις του δικτύου αποχέτευσης αντλιών θερµότητας θα κατασκευασθούν από 
πλαστικούς σωλήνες και εξαρτήµατα ΡΡ. 
 
Ολες οι σωληνώσεις συµπυκνωµάτων θα µονωθούν µε εύκαµπτο σωληνωτό µονωτικό υλικό από 
αφρώδες πολυαιθυλένιο κλειστής κυψελοειδούς δοµής πάχους 6mm. 
 
Ολες οι σωληνώσεις θα αυτοεκκενώνονται.  
 
Σε κατάλληλες θέσεις θα τοποθετηθούν στόµια καθαρισµού.  
 
Ειδική µέριµνα θα δοθεί για την αποφυγή θορύβων από την λειτουργία του δικτύου αποχέτευσης. 
 
 
3.3.2  Εγκατάσταση αποχέτευσης οµβρίων 
 
 
3.3.2.1  Αντικείµενο 
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Θα κατασκευασθεί εγκατάσταση αποχέτευσης οµβρίων, που θα αποχετεύει όλα τα δώµατα, τις 
βεράντες και τους ηµιϋπαίθριους χώρους του Σχολικού Συγκροτήµατος. 
 
Η εγκατάσταση αποχέτευσης οµβρίων θα αρχίζει από τις εισροές των υδρορροών και των 
απορροών και θα καταλήγει στον Αύλειο Χώρο. 
 
 
3.3.2.2  ∆ιάθεση 
 
 
∆εν υπάρχει ∆ηµοτικό δίκτυο αποχέτευσης οµβρίων και η διάθεση των οµβρίων του Σχολικού 
Συγκροτήµατος θα γίνει στο ρείθρο του πεζοδροµίου. 
 
 
3.3.2.3  ∆ίκτυο οµβρίων 
 
 
Τα όµβρια από τα δώµατα οδηγούνται µε κατάλληλες κλίσεις προς τις εισροές των υδρορροών οι 
οποίες είναι έτσι διαµορφωµένες που να επιτρέπουν και την υπερχείλιση σε περίπτωση που 
φράξουν από φερτές ύλες. 
 
Ειδική µέριµνα θα δοθεί για την στεγανοποίηση των απορροών από τα δώµατα των κτιρίων.  
 
Οι υδρορρόες είναι κατακόρυφες και οδηγούν τα όµβρια µε ελεύθερη εκροή στον Αύλειο Χώρο. 
 
Το δίκτυο αποχέτευσης οµβρίων (υδρορρόες) θα κατασκευασθεί µε γαλβανισµένους 
σιδηροσωλήνες. 
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4  ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 
 
 
4.1  ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΊ 
 

 

Τεχνική Οδηγία Τεχνικού Επιµελητηρίου Ελλάδος (ΤΟΤΕΕ) 2421/86 (Εγκαταστάσεις σε κτίρια: 
∆ίκτυα διανοµής ζεστού νερού για θέρµανση κτιριακών χώρων - Μέρος 1) 
 
Τεχνική Οδηγία Τεχνικού Επιµελητηρίου Ελλάδος (ΤΟΤΕΕ) 2421/86 (Εγκαταστάσεις σε κτίρια: 
∆ίκτυα διανοµής ζεστού νερού για θέρµανση κτιριακών χώρων - Μέρος 2) 
 
Τεχνική Οδηγία Τεχνικού Επιµελητηρίου Ελλάδος (ΤΟΤΕΕ) 2423/86 (Εγκαταστάσεις σε κτίρια: 
Κλιµατισµός κτιριακών χώρων) 
 
Τεχνική Οδηγία Τεχνικού Επιµελητηρίου Ελλάδος (ΤΟΤΕΕ) 2425/86 (Εγκαταστάσεις σε κτίρια: 
Στοιχεία υπολογισµού φορτίων κλιµατισµού κτιριακών χώρων) 
 
Τεχνική Οδηγία Τεχνικού Επιµελητηρίου Ελλάδος (ΤΟΤΕΕ) 20701-1/2010 (Αναλυτικές Εθνικές 
Προδιαγραφές παραµέτρων για τον υπολογισµό της ενεργειακής απόδοσης κτιρίων και την έκδοση 
του Πιστοποιητικού Ενεργειακής Απόδοσης) 
 
Κανονισµός Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίων (ΚΕΝΑΚ) 
 
Γενικός Οικοδοµικός Κανονισµός (ΓΟΚ) 
 
Κτιριοδοµικός Κανονισµός 
 
Νέος Οικοδοµικός Κανονισµός (ΝΟΚ) 
 
Ελληνικές Τεχνικές Προδιαγραφές (ΕΤΕΠ) 
 
 
4.2  ΤΟΠΙΚΈΣ ΣΥΝΘΉΚΕΣ - ∆Ε∆ΟΜΈΝΑ 

Ο υπολογισµός των θερµικών απωλειών έγινε κατά DIN77 µε εξωτερική θερµοκρασία 3°C. 
 
Ο υπολογισµός των συντελεστών θερµοπερατότητας των δοµικών στοιχείων έγινε σύµφωνα µε τα 
αρχιτεκτονικά σχέδια και τον Κανονισµό Θερµοµόνωσης, ενώ οι απαραίτητες προσαυξήσεις έγιναν 
σύµφωνα µε την ΤΟΤΕΕ 2425/86. 
 
 
4.3  ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 

4.3.1  Αντικείµενο 

Θα κατασκευασθούν δύο ανεξάρτητες εγκαταστάσεις θέρµανσης που θα επιτυγχάνουν τις 
απαραίτητες εσωτερικές συνθήκες θερµοκρασίας στους διάφορους χώρους του Γυµνασίου και του 
Λυκείου αντίστοιχα. 
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Κάθε εγκατάσταση θέρµανσης θα αρχίζει από την δεξαµενή πετρελαίου και τον λέβητα και θα 
καταλήγει στα θερµαντικά σώµατα. 
 
 
4.3.2  Σύστηµα θέρµανσης 

Για την θέρµανση των χώρων του Σχολικού Συγκροτήµατος προβλέπεται η εγκατάσταση 
θερµαντικών σωµάτων που θερµαίνονται µε νερό 85°C, χαµηλής πίεσης, βεβιασµένης 
κυκλοφορίας, κατά το µονοσωλήνιο σύστηµα. 
 
Η θερµοκρασία των χώρων θα είναι 20°C, εκτός των ΑΠΧ που θα είναι 18°C. 
 
Ολοι οι χώροι θα αερίζονται µε φυσικό ή τεχνητό αερισµό, σύµφωνα µε τα σχέδια.  
 
 
4.3.3  Λεβητοστάσια 

Λέβητες 
 
Η παραγωγή ζεστού νερού για κάθε εγκατάσταση θέρµανσης θα γίνεται σε χυτοσιδηρό λέβητα 
θερµαντικής ισχύος σύµφωνα µε τα σχέδια, κατάλληλo για καύση πετρελαίου, πίεσης λειτουργίας 
6bar για νερό 95°C, µε βαθµό απόδοσης ≥0,92. 
 
Κάθε λέβητας θα διαθέτει όλα τα απαιτούµενα για την εγκατάσταση και πλήρη λειτουργία του 
εξαρτήµατα και όργανα και θα φέρει τις απαιτούµενες προσαρµογές των σωληνώσεων 
αναχώρησης και επιστροφής του νερού. 
 
 
Καυστήρες 
 
Κάθε λέβητας θα λειτουργεί µε καυστήρα ελαφρού ακαθάρτου πετρελαίου ωριαίας κατανάλωσης 
σύµφωνα µε τα σχέδια, τελείως αυτόµατης λειτουργίας. Κάθε καυστήρας θα είναι πλήρης µε όλα 
τα εξαρτήµατα, όργανα και συσκευές που απαιτούνται για την αυτόµατη, οµαλή και ασφαλή 
λειτουργία του. 
 
 
∆εξαµενές πετρελαίου 
 
Για την τροφοδότηση του καυστήρα κάθε θα τοποθετηθούν δύο δεξαµενές πετρελαίου σε κάθε 
Πτέρυγα, χωρητικότητας σύµφωνα µε τα σχέδια, επάρκειας τουλάχιστον 30 ηµερών. 
 
Ο εξαερισµός των δεξαµενών πετρελαίου θα γίνεται µε µία σωλήνωση εξαερισµού που θα 
καταλήγει σε σηµείο που δεν προκαλεί οχλήσεις, στον Αύλειο Χώρο. 
 
Η πλήρωση των δεξαµενών πετρελαίου θα γίνεται µε µία σωλήνωση πλήρωσης που θα καταλήγει 
σε ταχυσύνδεσµο σε θέση προσιτή από βυτιοφόρο όχηµα. 
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Καπνοδόχος 
 
Για τη απαγωγή των καυσαερίων στην ατµόσφαιρα θα τοποθετηθεί θερµοµονωµένη καπνοδόχος. 
Η καµινάδα θα οδεύει όσο το δυνατόν κατακόρυφα και θα προεξέχει από το υψηλότερο σηµείο 
του ∆ώµατος. Αλλαγές πορείας θα γίνονται µε ειδικά εξαρτήµατα 45°. Η καµινάδα θα µονωθεί σε 
όλο της το µήκος και θα φέρει θυρίδα καθαρισµού στο κάτω µέρος της.  
 
 
Κυκλοφορητής 
 
Στη σωλήνωση προσαγωγής κάθε εγκατάστασης θέρµανσης τοποθετείται ένας κυκλοφορητής 
inverter, παροχής και µανοµετρικού σύµφωνα µε τα σχέδια. 
 
Κάθε κυκλοφορητής θα είναι κατάλληλος για εγκαταστάσεις θέρµανσης και θα εφοδιασθεί µε 
δικλείδα στην αναρρόφηση και βαλβίδα αντεπιστροφής και δικλείδα στην κατάθλιψη. 
 
Η αντλία του κυκλοφορητή θα είναι φυγόκεντρη απ' ευθείας συζευγµένη µε τον ηλεκτροκινητήρα 
µέσω ελαστικού συνδέσµου.  
 
Ο ηλεκτροκινητήρας του κυκλοφορητή θα είναι στεγανού τύπου, µονοφασικός, inverter. Η 
λειτουργία του θα είναι εντελώς αθόρυβη και χωρίς κραδασµούς. 
 
 
Συστήµατα ασφαλείας 
 
Στο λεβητοστάσιο και στην σωλήνωση επιστροφής του λέβητα θα εγκατασταθεί κλειστό δοχείο 
διαστολής µε µεµβράνη που θα παραλαµβάνει τις διαστολές του νερού λόγω αύξησης της 
θερµοκρασίας.  
 
Στον λέβητα θα τοποθετηθεί βαλβίδα ασφαλείας που θα εκτονώνει το κύκλωµα σε περίπτωση 
υπέρβασης των πιέσεων. Η εκκένωση της βαλβίδας ασφαλείας θα γίνεται χαµηλά στο δάπεδο.  
 
Η πλήρωση του δικτύου και η διατήρησή του µονίµως γεµάτου στη καθορισµένη πίεση θα 
επιτυγχάνεται µε αυτόµατο πλήρωσης ½" που θα τοποθετηθεί στην επιστροφή του λέβητα. 
 
 
4.3.4  ∆ίκτυο σωληνώσεων 

Η τροφοδότηση των θερµαντικών σωµάτων µε νερό θα γίνει κατά το µονοσωλήνιο σύστηµα. Από 
κάθε λέβητα θα αναχωρούν οι κεντρικές σωληνώσεις που θα τροφοδοτούν εντοιχισµένους 
διανοµείς-συλλέκτες από τους οποίους αναχωρούν-επιστρέφουν τα κυκλώµατα. 
 
Οι κεντρικές σωληνώσεις θα κατασκευασθούν από πλαστικούς σωλήνες από PPR, και θα µονωθούν 
µε µονωτικό υλικό πάχους 9mm για διαµέτρους µέχρι Φ25mm, 11mm για διαµέτρους µέχρι 
Φ40mm και 13mm για διαµέτρους µέχρι Φ90mm. 
 
Οι διανοµείς-συλλέκτες θα είναι ορειχάλκινοι, τυποποιηµένοι, και θα τοποθετηθούν µέσα σε ξύλινα 
ή µεταλλικά ερµάρια εντοιχισµένα. Κάθε διανοµέας θα εφοδιασθεί µε δικλείδα στην είσοδο και 
δικλείδα σε κάθε έξοδο. Κάθε συλλέκτης θα εφοδιασθεί µε δικλείδα στην έξοδο και ρυθµιστική 
δικλείδα σε κάθε είσοδο. Επίσης, κάθε διανοµέας-συλλέκτης θα εφοδιασθεί µε αυτόµατο 
εξαεριστικό. 
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Οι σωληνώσεις των κυκλωµάτων θα κατασκευασθούν από πλαστικούς σωλήνες από δικτυωµένο 
πολυαιθυλένιο PEX µε φράγµα οξυγόνου µέσα σε εύκαµπτο προστατευτικό σωλήνα HDPE. 
 
Για την παραλαβή των συστολοδιαστολών του δικτύου σωληνώσεων θα προβλεφθούν κατάλληλες 
διατάξεις. 
 
Οι κατακόρυφες στήλες και οι συλλέκτες θα διαθέτουν αυτόµατα εξαεριστικά στο ψηλότερο 
σηµείο τους. Αυτόµατα εξαεριστικά θα τοποθετηθούν και σε όποιο άλλο σηµείο του δικτύου 
απαιτηθεί.  
 
Το δίκτυο διανοµής θα οδεύει κατά κανόνα ορατό, στο ύψος των δοκών, ενώ οι σωληνώσεις των 
κυκλωµάτων θα οδεύουν ενδοδαπέδια. 
 
Η στήριξη των σωληνώσεων θα γίνει µε ειδικά θερµογαλβανισµένα στηρίγµατα τυποποιηµένης 
σειράς παραγωγής µε εσωτερική επένδυση από λάστιχο, και θα αποφευχθούν οι ιδιοκατασκευές.  
 
Για την ευχερή αποσυναρµολόγηση οποιουδήποτε τµήµατος του δικτύου θα τοποθετηθούν 
λυόµενοι σύνδεσµοι, όπου είναι αναγκαίο. 
 
Σωληνώσεις που οδεύουν µέσα στους τοίχους ή τα δάπεδα, πριν την τοποθέτησή τους θα βαφούν 
µε δύο στρώσεις αντισκωριακού ασφαλτικού υλικού και θα µονωθούν µε µονωτικό υλικό 
κατάλληλου πάχους. 
 
Οι ορατές σωληνώσεις θα βαφούν σύµφωνα µε τις οδηγίες της Επίβλεψης. 
 
Στις διελεύσεις τοίχων ή δαπέδων, οι σωλήνες κρύου και ζεστού νερού θα περιβληθούν µε τµήµα 
σωλήνα µεγαλύτερης διαµέτρου και µήκους µεγαλύτερου από το πάχος του τοίχου ή δαπέδου. Το 
διάκενο µεταξύ των σωλήνων θα γεµίζεται µε υαλοβάµβακα και τα δύο άκρα θα σφραγίζονται µε 
σιλικόνη. 
 
 
4.3.5  Θερµαντικά σώµατα 

Τα θερµαντικά σώµατα θα είναι χαλύβδινα τύπου πάνελ, ενσωµατωµένου βρόχου.  
 
Τα σώµατα θα έχουν πάχος ελάσµατος 1,25mm και θα φέρουν αναµονές για την σύνδεση µε τις 
σωληνώσεις και εξαεριστικά. 
 
Τα θερµαντικά σώµατα θα τροφοδοτούνται µε νερό από τις σωληνώσεις µέσω ορειχάλκινων 
ρυθµιστικών βαλβίδων κατάλληλων για µονοσωλήνιο σύστηµα. Σε κάθε θερµαντικό σώµα θα 
τοποθετηθεί θερµοστατική κεφαλή. 
 
 
4.3.6  Αυτοµατισµοί 

Κάθε θερµαντικό σώµα του Σχολικού Συγκροτήµατος θα λειτουργεί αυτόνοµα. Για το σκοπό αυτό 
θα τοποθετηθούν θερµοστατικές κεφαλές σε κάθε θερµαντικό σώµα. 
 
Η λειτουργία του καυστήρα θα διακόπτεται όταν η θερµοκρασία του νερού στην προσαγωγή 
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υπερβεί τους 85°C. 
 

Η λειτουργία του κυκλοφορητή και η θερµοκρασία του νερού προσαγωγής θα ελέγχονται από το 
σύστηµα αντιστάθµισης. 
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5  ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ 
 
 
5.1  ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΊ 
 

 

Τεχνική Οδηγία Τεχνικού Επιµελητηρίου Ελλάδος (ΤΟΤΕΕ) 2421/86 (Εγκαταστάσεις σε κτίρια: 
∆ίκτυα διανοµής ζεστού νερού για θέρµανση κτιριακών χώρων - Μέρος 1) 
 
Τεχνική Οδηγία Τεχνικού Επιµελητηρίου Ελλάδος (ΤΟΤΕΕ) 2421/86 (Εγκαταστάσεις σε κτίρια: 
∆ίκτυα διανοµής ζεστού νερού για θέρµανση κτιριακών χώρων - Μέρος 2) 
 
Τεχνική Οδηγία Τεχνικού Επιµελητηρίου Ελλάδος (ΤΟΤΕΕ) 2423/86 (Εγκαταστάσεις σε κτίρια: 
Κλιµατισµός κτιριακών χώρων) 
 
Τεχνική Οδηγία Τεχνικού Επιµελητηρίου Ελλάδος (ΤΟΤΕΕ) 2425/86 (Εγκαταστάσεις σε κτίρια: 
Στοιχεία υπολογισµού φορτίων κλιµατισµού κτιριακών χώρων) 
 
Τεχνική Οδηγία Τεχνικού Επιµελητηρίου Ελλάδος (ΤΟΤΕΕ) 20701-1/2010 (Αναλυτικές Εθνικές 
Προδιαγραφές παραµέτρων για τον υπολογισµό της ενεργειακής απόδοσης κτιρίων και την έκδοση 
του Πιστοποιητικού Ενεργειακής Απόδοσης) 
 
Κανονισµός Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίων (ΚΕΝΑΚ) 
 
Γενικός Οικοδοµικός Κανονισµός (ΓΟΚ) 
 
Κτιριοδοµικός Κανονισµός 
 
Νέος Οικοδοµικός Κανονισµός (ΝΟΚ) 
 
Ελληνικές Τεχνικές Προδιαγραφές (ΕΤΕΠ) 
 
 
5.2  ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
 
 
5.2.1  Αντικείµενο 
 
 
Θα κατασκευασθούν ανεξάρτητες εγκαταστάσεις κλιµατισµού και αερισµού που θα επιτυγχάνουν 
τις απαραίτητες εσωτερικές συνθήκες θερµοκρασίας, αερισµού και καθαρότητας αέρα στους 
διάφορους χώρους του Γυµνασίου, του Λυκείου, της ΑΠΧ του Γυµνασίου και της ΑΠΧ του Λυκείου. 
 
Η εγκατάσταση κλιµατισµού του Γυµνασίου ή του Λυκείου θα αρχίζει από την εξωτερική µονάδα 
της αντλίας θερµότητας VRV και θα καταλήγει στις εσωτερικές µονάδες των αντλιών θερµότητας 
του συστήµατος. 
 
Η εγκατάσταση κλιµατισµού της ΑΠΧ του Γυµνασίου ή της ΑΠΧ του Λυκείου θα αρχίζει από την 
συµπαγή (rooftop) µονάδα της αντλίας θερµότητας VRV και θα καταλήγει στα στόµια προσαγωγής  
και απαγωγής αέρα. 
 
Κάθε εγκατάσταση αερισµού θα αρχίζει από τα στόµια προσαγωγής/απαγωγής αέρα και θα 
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καταλήγει στα σηµεία λήψης/απόρριψης αέρα στο περιβάλλον. 
 
 
5.2.2  Γενικές αρχές 
 

 

Στο Γυµνάσιο, στο Λύκειο, στην ΑΠΧ του Γυµνασίου και στην ΑΠΧ του Λυκείου θα 
κατασκευασθούν ανεξάρτητες εγκαταστάσεις κλιµατισµού - αερισµού που κάθε µία θα επιτυγχάνει 
τις απαραίτητες εσωτερικές συνθήκες θερµοκρασίας, υγρασίας, αερισµού και καθαρότητας αέρα 
στους διάφορους χώρους. 
 
Η εγκατάσταση θα γίνει µε τρόπο που να επιτυγχάνει την µέγιστη δυνατή εξοικονόµηση ενέργειας. 
 
Όλα τα κλιµατιστικά µηχανήµατα θα λειτουργούν µε ψυκτικό υγρό φιλικό προς το περιβάλλον και 
θα έχουν τον υψηλώτερο δυνατό βαθµό απόδοσης της κατηγορίας τους. 
 
Ο αερισµός όλων των εσωτερικών χώρων θα γίνεται µε την βοήθεια εναλλακτών θερµότητας 
υψηλού βαθµού απόδοσης (>50%). 
 
Στα δίκτυα αερισµού θα προβλεφθεί αυτοµατισµός προκειµένου να επιτευχθεί νυκτερινός 
δροσισµός όταν οι συνθήκες το επιτρέπουν. 
 
 
5.2.3  Παραδοχές 
 
 
Θα χρησιµοποιηθούν τα κλιµατολογικά στοιχεία, όπως αυτά αναφέρονται στην Τ.Ο.Τ.Ε.Ε. 
2425/86. 
 
Το ψυκτικό φορτίο θα υπολογισθεί µε µέθοδο της ASHRAE RTS. 
 
Οι απώλειες θερµότητας θα υπολογισθούν µε µέθοδο µε το DIN4701. 
 
Οι συντελεστές θερµοπερατότητας θα ληφθούν από τη µελέτη θερµοµόνωσης. 
 
Η µέγιστη ταχύτητα του αέρα στους δευτερεύοντες αεραγωγούς θα είναι 5m/s και στα στόµια 
2,5m/s. 
 
 
5.2.4  Περιγραφή εγκατάστασης κλιµατισµού 
 
 
Γυµνάσιο - Λύκειο 
 
Εσωτερικές συνθήκες:  
 
Καλοκαίρι: Eσωτερική θερµοκρασία : 26ο C Σχετική υγρασία : 45% 
Χειµώνας: Eσωτερική θερµοκρασία : 20ο C Σχετική υγρασία : 35% 
Αερισµός: Αίθουσες:  22 m3/h-άτοµο 
  Γραφεία:  30 m3/h-άτοµο 
 
Ο κλιµατισµός σε κάθε ένα από τα ανεξάρτητα συστήµατα του Γυµνασίου και του Λυκείου, θα 
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γίνεται µε ένα (1) πολυδιαιρούµενο σύστηµα κλιµατισµού µεταβλητού όγκου ψυκτικού υγρού VRV 
INVERTER και ανάλογο αριθµό εσωτερικών µονάδων. 
 
Οι εξωτερικές µονάδες των συστηµάτων τοποθετούνται στα αντίστοιχα ∆ώµατα, επάνω σε πλωτές 
βάσεις από σκυρόδεµα που προβλέπονται για το σκοπό αυτό. Οι εσωτερικές µονάδες των 
συστηµάτων τοποθετούνται στην οροφή των χώρων (εµφανείς οροφής) και επίτοιχες (τοίχου ή 
δαπέδου). 
 
Το σύστηµα VRV INVERTER είναι σχεδιασµένο για να προσαρµόζεται στην εκάστοτε ζήτηση 
φορτίων µε την µέθοδο inverter. Με τον τρόπο αυτό θα επιτυγχάνεται η µέγιστη εξοικονόµηση 
ενέργειας προσαρµόζοντας την απόδοση και κατά συνέπεια την κατανάλωση ενέργειας του 
εξωτερικού µηχανήµατος ανάλογα µε την ζήτηση των εσωτερικών µονάδων. Κάθε εσωτερική 
µονάδα θα κλιµατίζει ένα µόνο χώρο ή τµήµα χώρου και θα λειτουργεί αυτόνοµα από τις άλλες 
µονάδες του ίδιου συστήµατος προσφέροντας αυτονοµία. 
 
Ολες οι εσωτερικές µονάδες θα ελέγχονται τοπικά από ατοµικό χειριστήριο ή ανά οµάδες από ένα 
κεντρικό χειριστήριο. Το κεντρικό χειριστήριο θα έχει την δυνατότητα για κάθε εσωτερική µονάδα 
να ρυθµίσει όλες τις λειτουργίες της. 
 
Η τροφοδότηση των εσωτερικών µονάδων µε ψυκτικό υγρό θα γίνεται µε ψυκτικές σωληνώσεις 
θερµικά µονωµένες µε εύκαµπτο σωληνωτό µονωτικό υλικό από αφρώδες πολυαιθυλένιο κλειστής 
κυψελοειδούς δοµής πάχους 13mm. Στα σηµεία διάτρησης των δωµάτων και των εξωτερικών 
τοίχων θα γίνει επιµεληµένη αποκατάσταση της στεγάνωσης. Η όδευση των ψυκτικών 
σωληνώσεων µέσα στο Κτίριο θα γίνει µέσα στις ψευδοροφές, ενώ όταν οδεύουν παράλληλα 
περισσότερες από µία σωληνώσεις θα οδεύουν µέσα σε µεταλλικές γαλβανισµένες σχάρες 
καλωδίων. 
 
Η διακλάδωση της κεντρικής ψυκτικής σωλήνωσης των συστηµάτων VRV INVERTER θα γίνεται 
αποκλειστικά µε τους ειδικούς διακλαδωτήρες (joints) ή από ειδικό διανοµέα. 
 
Η αποχέτευση των συµπυκνωµάτων των εσωτερικών µονάδων του συστήµατος θα γίνεται 
µεµονωµένα ή οµαδικά µε δίκτυο σωληνώσεων από θερµοµονωµένες σωλήνες ΡΡ που θα 
καταλήγουν σε οσµοπαγίδες του δικτύου αποχέτευσης. 
 
 
ΑΠΧ Γυµνασίου – ΑΠΧ Λυκείου 
 
Εσωτερικές συνθήκες:  
 
Καλοκαίρι: Eσωτερική θερµοκρασία : 25ο C Σχετική υγρασία : 50% 
Χειµώνας: Eσωτερική θερµοκρασία : 18ο C Σχετική υγρασία : 35% 
Αερισµός: ΑΠΧ:  30 m3/h-άτοµο 
 
Ο κλιµατισµός-αερισµός σε κάθε ένα από τα ανεξάρτητα συστήµατα της ΑΠΧ του Γυµνασίου και 
της ΑΠΧ του Λυκείου, θα γίνεται µε µία συµπαγή αντλία θερµότητας τύπου δώµατος (rooftop) 
INVERTER σε συνδυασµό µε φυγοκεντρικό ανεµιστήρα επιστροφής και εναλλάκτη θερµότητας 
αέρα-αέρα υψηλού βαθµού απόδοσης (>50%). 
 
Οι αντλίες θερµότητας, οι φυγοκεντρικοί ανεµιστήρες και οι εναλλάκτες αέρα-αέρα τοποθετούνται 
στα αντίστοιχα ∆ώµατα, επάνω σε πλωτές βάσεις από σκυρόδεµα που προβλέπονται για το σκοπό 
αυτό. 
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Η προσαγωγή του αέρα θα γίνεται από την αντλία θερµότητας µε ευθύγραµµο δίκτυο εµφανών 
αεραγωγών κυκλικής διατοµής διπλών τοιχωµάτων, κατά µήκος της µεγάλης εξωτερικής πλευράς 
της ΑΠΧ, µε επίτοιχα στόµια µε δύο σειρές ρυθµιζόµενα πτερύγια και διάφραγµα ρύθµισης της 
παροχής. Οι διαστάσεις των αεραγωγών και των στοµίων θα επιλεγούν έτσι ώστε η στάθµη 
θορύβου να µην υπερβαίνει το 35dB και να γίνεται καλή διανοµή του αέρα χωρίς να 
δηµιουργούνται τυφλά σηµεία και ανεπιθύµητα ρεύµατα. 
 
Η ανακυκλοφορία του αέρα θα γίνεται από τον φυγοκεντρικό ανεµιστήρα, µε δίκτυο εµφανών 
ορθογωνικών αεραγωγών µέσα στην αποθήκη της ΑΠΧ και στην ψευδοροφή των Αποδυτηρίων 
της ΑΠΧ, µε γραµµικά στόµια επιστροφής µε σταθερά πτερύγια και διάφραγµα ρύθµισης της 
παροχής, από το ύψος της οροφής. 
 
Το 50% του αέρα ανακυκλοφορίας απορρίπτεται στο περιβάλλον µέσω του εναλλάκτη αέρα-αέρα 
απόδοσης τουλάχιστον 50%, ενώ το υπόλοιπο 50% αναµιγνύεται µε ίση ποσότητα φρέσκου αέρα 
στην έξοδο του εναλλάκτη και επιστρέφει στην αντλία θερµότητας. 
 
Στους δύο κλάδους του αέρα ανακυκλοφορίας στην αντλία θερµότητας θα τοποθετηθούν 
διαφράγµατα ρύθµισης της παροχής. 
 
Η λειτουργία της αντλίας θερµότητας θα ελέγχεται από επίτοιχο χειριστήριο σε κατάλληλο σηµείο 
της ΑΠΧ. 
 
Η λειτουργία του φυγοκεντρικού ανεµιστήρα θα είναι ηλεκτρικά µανδαλωµένη µε την λειτουργία 
της αντλίας θερµότητας. 
 
 
5.2.5  Περιγραφή εγκατάστασης αερισµού 
 
 
Ο αερισµός κάθε χώρου ή κάθε οµάδας χώρων που αποτελούν σύστηµα θα γίνεται µε ένα 
ηµιανεξάρτητο σύστηµα αερισµού, που θα αποτελείται από ανεµιστήρα απαγωγής, δίκτυο 
αεραγωγών και στόµια. 
 
Ο ανεµιστήρας θα είναι πολύ χαµηλής στάθµης θορύβου, κατάλληλος για τοποθέτηση απ’ ευθείας 
επί κυκλικού αεραγωγού (in-line) και τοποθετείται µέσα σε τµήµα ψευδοροφής (ψευδοδόκαρο) 
του χώρου. 
 
Η απαγωγή του αέρα θα γίνεται µε δίκτυο αεραγωγών µέσα σε τµήµα ψευδοροφής 
(ψευδοδόκαρο), µε γραµµικά στόµια ορθογωνικής διατοµής, µε σταθερά πτερύγια κατεύθυνσης 
του αέρα και διάφραγµα ρύθµισης της παροχής. 
 
Κάθε χώρος θα βρίσκεται σε υποπίεση ως προς τον αντίστοιχο διάδροµο. 
 
Η απόρριψη του αέρα θα γίνεται στο αντίστοιχο ∆ώµα µέσω του κοινού εναλλάκτη αέρα-αέρα 
όλων των συστηµάτων. 
 
Η αναπλήρωση του αέρα που απορρίπτεται θα γίνεται από τον αντίστοιχο διάδροµο, µε στόµιο 
θυρών. 
 
Κάθε χώρος θα διαθέτει αισθητήριο ποιότητας αέρα για τον αυτοµατισµό και την οικονοµικότερη 
λειτουργία του συστήµατος. 
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Στο ∆ώµα κάθε Σχολείου, οι απολήξεις των αεραγωγών απαγωγής από τους διάφορους χώρους 
συνδέονται σε κεντρικό συλλεκτήριο αεραγωγό απαγωγής και η απόρριψη του αέρα στο 
περιβάλλον γίνεται µέσω ανεξάρτητου εναλλάκτη αέρα-αέρα απόδοσης τουλάχιστον 50%. Η 
αναπλήρωση του αέρα που απορρίπτεται θα γίνεται από τους αντίστοιχους διαδρόµους και 
κλιµακοστάσια κάθε ορόφου, µε γραµµικά στόµια ορθογωνικής διατοµής, µε σταθερά πτερύγια 
κατεύθυνσης του αέρα και διάφραγµα ρύθµισης της παροχής. 
 
Η παροχή του εναλλάκτη αέρα-αέρα επιλέγεται ώστε να καλύπτει την µέγιστη πιθανή ποσότητα 
αέρα από την ταυτόχρονη λειτουργία των ηµιανεξάρτητων συστηµάτων αερισµού. ∆ηλαδή, η 
λειτουργία του εναλλάκτη αέρα-αέρα θα είναι συνεχής καθ’ όλη τη διάρκεια λειτουργίας του 
Σχολείου και οι χρήστες θα µπορούν να επιλέγουν ¨ανεξάρτητα¨ τη λειτουργία ή όχι του αερισµού 
του χώρου τους, σε συνδυασµό µε το αντίστοιχο αισθητήριο ποιότητας αέρα. Για την περίπτωση 
που η ζητούµενη από τους διάφορους χώρους συνολική ποσότητα αερισµού είναι µικρότερη από 
την παροχή του εναλλάκτη αέρα-αέρα, προβλέπεται ανεξάρτητος κλάδος του κεντρικού 
συλλεκτήριου αεραγωγού απαγωγής, µε στόµια απαγωγής στο κλιµακοστάσιο του ορόφου, για την 
εξισορρόπηση των παροχών. 
 
 
5.2.6  Περιγραφή εγκαταστάσεων 
 
 
Οι διαστάσεις των αεραγωγών και των στοµίων θα επιλεγούν έτσι ώστε η στάθµη θορύβου να µην 
υπερβαίνει τα ανώτατα επιτρεπτά όρια και να γίνεται καλή διανοµή του αέρα χωρίς να 
δηµιουργούνται τυφλά σηµεία και ανεπιθύµητα ρεύµατα. 
 
Όλοι οι αεραγωγοί θα κατασκευασθούν από γαλβανισµένη λαµαρίνα. 
 
Ορθογωνικοί αεραγωγοί κλιµατισµού αέρα προσαγωγής, που διέρχονται εµφανείς µέσα από 
κλιµατιζόµενους χώρους, θα µονωθούν εσωτερικά µε µονωτικό υλικό. Ορθογωνικοί αεραγωγοί 
κλιµατισµού αέρα προσαγωγής, που διέρχονται µέσα από ψευδοροφές κλιµατιζόµενων χώρων θα 
µονωθούν µε πάπλωµα υαλοβάµβακα µε φύλλο αλουµινίου. Ορθογωνικοί αεραγωγοί κλιµατισµού 
αέρα προσαγωγής ή/και επιστροφής, που διέρχονται µέσα από µη κλιµατιζόµενους βοηθητικούς 
χώρους, εµφανείς ή µέσα σε ψευδοροφές, θα µονωθούν µε πάπλωµα υαλοβάµβακα µε φύλλο 
αλουµινίου. Ορθογωνικοί αεραγωγοί κλιµατισµού αέρα προσαγωγής ή/και επιστροφής που 
διέρχονται από εξωτερικούς χώρους, θα µονωθούν µε πάπλωµα υαλοβάµβακα και εξωτερικά θα 
έχουν προστατευτική επένδυση από φύλλο γαλβανισµένης λαµαρίνας ή αλουµινίου. 
 
Οι εύκαµπτοι αεραγωγοί κλιµατισµού προσαγωγής ή/και επιστροφής θα είναι ηχοαπορροφητικού 
τύπου και θα κατασκευασθούν από αλουµίνιο, βαρέως τύπου, διπλών τοιχωµάτων, µε µόνωση από 
υαλοβάµβακα. 
 
Ορθογωνικοί αεραγωγοί αερισµού προσαγωγής φρέσκου αέρα, που διέρχονται εµφανείς µέσα από 
κλιµατιζόµενους χώρους, θα µονωθούν εσωτερικά µε µονωτικό υλικό. Ορθογωνικοί αεραγωγοί 
αερισµού, προσαγωγής φρέσκου αέρα, που διέρχονται µέσα από ψευδοροφές κλιµατιζόµενων 
χώρων θα µονωθούν µε πάπλωµα υαλοβάµβακα µε φύλλο αλουµινίου. Ορθογωνικοί αεραγωγοί 
αερισµού, προσαγωγής φρέσκου αέρα, που διέρχονται µέσα από µη κλιµατιζόµενους βοηθητικούς 
χώρους, εµφανείς ή µέσα σε ψευδοροφές, θα µονωθούν µε πάπλωµα υαλοβάµβακα µε φύλλο 
αλουµινίου. Ορθογωνικοί αεραγωγοί αερισµού που διέρχονται από εξωτερικούς χώρους, θα 
µονωθούν µε πάπλωµα υαλοβάµβακα και εξωτερικά θα έχουν προστατευτική επένδυση από φύλλο 
γαλβανισµένης λαµαρίνας ή αλουµινίου. 
 
Οι εύκαµπτοι αεραγωγοί αερισµού θα κατασκευασθούν από αλουµίνιο, βαρέως τύπου. Εύκαµπτοι 
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αεραγωγοί αερισµού, προσαγωγής φρέσκου αέρα, θα κατασκευασθούν από αλουµίνιο, βαρέως 
τύπου, διπλών τοιχωµάτων, µε µόνωση από υαλοβάµβακα. 
 
Τα κιβώτια (plenum) των στοµίων και των µονάδων, θα κατασκευασθούν από γαλβανισµένη 
λαµαρίνα και θα µονωθούν εσωτερικά µε µονωτικό υλικό. 
 
Όπου είναι απαραίτητο, στις διακλαδώσεις των κυκλικών αεραγωγών, τοποθετούνται διαφράγµατα 
ρύθµισης της παροχής (damper). 
 
Η εσωτερική µονάδα κάθε αντλίας θερµότητας θα έχει ένα χειριστήριο για την επιλογή λειτουργίας 
on-off, την επιλογή θέρµανση-ψύξη και την επιλογή της επιθυµητής θερµοκρασίας και 
τοποθετείται µέσα στον χώρο. 
 
Η σύνδεση εσωτερικής – εξωτερικής µονάδας θα γίνει σύµφωνα µε τις οδηγίες του κατασκευαστή 
και θα περιλαµβάνει τις ψυκτικές σωληνώσεις και τα απαραίτητα ηλεκτρικά καλώδια. 
 
Η αποχέτευση των συµπυκνωµάτων θα γίνεται µε δίκτυο σωληνώσεων από θερµοµονωµένες 
σωλήνες ΡΡ. 
 
Η όδευση των ψυκτικών σωληνώσεων µέσα στο κτίριο θα γίνει µέσα σε µεταλλικές σχάρες 
καλωδίων ή σε πλαστικά κανάλια καλωδίων, θα είναι ιδιαίτερα επιµεληµένη και θα ακολουθεί τα 
στοιχεία του κτιρίου σε κάθετες και παράλληλες πορείες. Η όδευση των σωληνώσεων 
συµπυκνωµάτων θα ακολουθεί επίσης τα στοιχεία σε κάθετες και παράλληλες πορείες. 
 
Όλα τα µηχανήµατα που θα τοποθετηθούν σε εξωτερικό χώρο θα είναι κατάλληλα για να 
λειτουργήσουν σε περιβάλλον ατµοσφαιρικής ρύπανσης. 
 
Όλα τα µηχανήµατα θα τοποθετηθούν επάνω σε πλωτές βάσεις. Όλες οι συνδέσεις τους µε τα 
δίκτυα σωληνώσεων και αεραγωγών θα είναι αντικραδασµικές. 
 
Η στήριξη των δικτύων σωληνώσεων και αεραγωγών θα επιτρέπει την ελεύθερη παραλαβή των 
συστολοδιαστολών, ενώ όπου απαιτείται θα γίνεται µε ελαστικό τρόπο. 
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6  ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΙΣΧΥΡΩΝ ΡΕΥΜΑΤΩΝ 
 
 
6.1  ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΊ 
 
 
Απαιτήσεις για Ηλεκτρικές Εγκαταστάσεις (ΕΛΟΤ HD 384:2004) 
 
Οδηγίες ∆ΕΗ. 
 
Τεχνική Οδηγία Τεχνικού Επιµελητηρίου Ελλάδος (ΤΟΤΕΕ) 20701-1/2010 (Αναλυτικές Εθνικές 
Προδιαγραφές παραµέτρων για τον υπολογισµό της ενεργειακής απόδοσης κτιρίων και την έκδοση 
του Πιστοποιητικού Ενεργειακής Απόδοσης) 
 
Κανονισµός Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίων (ΚΕΝΑΚ) 
 
Γενικός Οικοδοµικός Κανονισµός (ΓΟΚ) 
 
Κτιριοδοµικός Κανονισµός 
 
Νέος Οικοδοµικός Κανονισµός (ΝΟΚ) 
 
Ελληνικές Τεχνικές Προδιαγραφές (ΕΤΕΠ) 
 
 
6.2  ΤΟΠΙΚΈΣ ΣΥΝΘΉΚΕΣ - ∆Ε∆ΟΜΈΝΑ 
 
 
Το ∆ίκτυο ∆ιανοµής Ηλεκτρικής Ενέργειας Χαµηλής Τάσης της ∆ΕΗ διέρχεται από την Αγροτική 
∆ηµοτική οδό δυτικά του Οικοπέδου. 
 
Το Ηλεκτρικό ∆ίκτυο Χαµηλής Τάσης 230/400V–50Hz της ∆ΕΗ έχει επαρκή ισχύ για την 
ηλεκτροδότηση του Σχολικού Συγκροτήµατος. 
 
 
6.3  ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
 
 
6.3.1  Αντικείµενο 
 
 
Θα κατασκευασθεί ηλεκτρολογική εγκατάσταση ισχυρών ρευµάτων που θα τροφοδοτεί µε χαµηλή 
τάση 230/400V–50Hz τα κυκλώµατα φωτισµού, ρευµατοδοτών, συσκευών και µηχανηµάτων του 
Σχολικού Συγκροτήµατος. Η ηλεκτροδότηση θα γίνει από το δίκτυο Χαµηλής Τάσης της ∆ΕΗ µε 
δύο (2) ανεξάρτητους Μετρητές της ∆ΕΗ. 
 
Η ηλεκτρολογική εγκατάσταση ισχυρών ρευµάτων θα αρχίζει από τους Μετρητές της ∆ΕΗ και θα 
καταλήγει στα φωτιστικά σώµατα, στους ρευµατοδότες και στους ακροδέκτες των συσκευών και 
των µηχανηµάτων του Σχολικού Συγκροτήµατος. 
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6.3.2  Ηλεκτροδότηση 
 
 
Η ηλεκτροδότηση του Σχολικού Συγκροτήµατος θα γίνει µε δύο (2) µετρητές ηλεκτρικής ενέργειας 
από το δίκτυο χαµηλής τάσης 230/400V-50Hz της ∆ΕΗ. 
 
 
6.3.3  Εγκατάσταση Χαµηλής Τάσης 230/400V 
 
 
6.3.3.1  Ηλεκτρικοί Πίνακες 
 
 
Το δίκτυο παροχής ηλεκτρικής ενέργειας κάθε Σχολείου αποτελείται από: 
 
- τον Γενικό Πίνακα 
- τους Υποπίνακες και 
- τα µεταξύ τους τροφοδοτικά καλώδια. 
 
Ανάλογα των συνθηκών των χώρων όπου θα εγκατασταθούν και του µεγέθους των, προβλέπεται 
η εγκατάσταση ηλεκτρικών πινάκων των παρακάτω τύπων: 
 
- Μεταλλικοί πίνακες τύπου ερµαρίου κατάλληλοι για ορατή ή χωνευτή εγκατάσταση. Οι πίνακες 

αυτοί προβλέπονται σ΄ όλους τους κυρίους χώρους του κτιρίου σαν πίνακες φωτισµού ή 
κίνησης µικρής ισχύος. 

- Μεταλλικοί πίνακες τύπου ερµαρίου, στεγανοί, κατάλληλοι για ορατή ή χωνευτή εγκατάσταση, 
όπως οι προηγούµενοι αλλά για εγκατάσταση σε υγρούς χώρους (µηχανοστάσια κλπ.). 

 
Ολοι οι πίνακες θα έχουν χωριστές µπάρες ουδέτερου και γείωσης. Τα υλικά κάθε πίνακα θα είναι 
κατάλληλα για το ρεύµα βραχυκύκλωσης στη θέση του πίνακα. 
 
Κάθε πίνακας θα διαθέτει δυνατότητα για εφεδρικές παροχές σε ποσοστό 25% του αριθµού των 
αναχωρήσεών του και 25% της ισχύος του. 
 
Ο εξοπλισµός κάθε πίνακα φαίνεται αναλυτικά στο αντίστοιχο µονογραµµικό διάγραµµα. 
 
 
6.3.3.2  Προστασία ηλεκτρικών γραµµών 
 
 
Ο Γενικός Πίνακας θα εφοδιασθεί µε αυτόµατο διακόπτη ισχύος, αυτόµατο διακόπτη διαρροής, 
ενδεικτικές λυχνίες, αµπερόµετρα, µεταγωγέα βολτοµέτρου και βολτόµετρο στην είσοδο και 
αυτόµατο διακόπτη ισχύος και ενδεικτικές λυχνίες σε κάθε έξοδο. Κάθε Υποπίνακας θα εφοδιασθεί 
µε διακόπτη φορτίου, αυτόµατο διακόπτη διαρροής και ενδεικτικές λυχνίες στην είσοδο.  
 
Τα θερµικά στοιχεία των αυτοµάτων διακοπτών θα επιλεγούν ή θα ρυθµιστούν στο ρεύµα της 
γραµµής τροφοδοσίας, ενώ τα ηλεκτροµαγνητικά στοιχεία σύµφωνα µε την στάθµη 
βραχυκύκλωσης στη θέση που βρίσκονται. 
 
Κάθε γραµµή αναχώρησης για την τροφοδότηση φωτιστικών σωµάτων, ρευµατοδοτών, συσκευών 
και πολύ µικρών κινητήρων θα εφοδιασθεί µε µικροαυτόµατο, ενώ όπου απαιτείται και χειρισµός  
θα εφοδιαθεί µε ραγοδιακόπτη και όπου απαιτείται και ένδειξη θα εφοδιασθεί µε ενδεικτική λυχνία. 
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Για τον αυτόµατο έλεγχο φορτίου µέχρι 16Α, όπου απαιτείται, η γραµµή αναχώρησης για την 
τροφοδότησή του θα εφοδιασθεί µε τηλεδιακόπτη (ρελέ καστάνιας) ή µε αυτόµατο διακόπτη 
(ρελέ), πάνω στον οποίο θα επενεργεί το κύκλωµα αυτοµατισµού του. Για τον αυτόµατο έλεγχο 
µεγαλύτερου φορτίου, όπου απαιτείται, η γραµµή αναχώρησης για την τροφοδότησή του θα 
εφοδιασθεί µε αυτόµατο διακόπτη (ρελέ) που θα διεγείρεται είτε από το κύκλωµα αυτοµατισµού 
του είτε από τηλεδιακόπτη (ρελέ καστάνιας) πάνω στον οποίο θα επενεργεί το κύκλωµα 
αυτοµατισµού του. 
 
Κάθε τοπικός υποπίνακας βιοµηχανικού ρευµατοδότη θα εφοδιασθεί µε σύστηµα τοπικού 
χειροκίνητου ελέγχου ασφαλείας,αποτελούµενο από αυτόµατο διακόπτη (ρελέ) πάνω στον οποίο 
θα επενεργούν πιεστικά κοµβία on-off.  
 
Κάθε τοπικός υποπίνακας κινητήρα που διαθέτει πίνακα κίνησης και αυτοµατισµού, θα εφοδιασθεί 
µε σύστηµα τοπικού χειροκίνητου ελέγχου ασφαλείας αποτελούµενο από αυτόµατο διακόπτη 
(ρελέ) πάνω στον οποίο θα επενεργούν πιεστικά κοµβία on-off (εφόσον δεν περιέχεται ήδη στον 
πίνακα κίνησης και αυτοµατισµού του κινητήρα). 
 
Κάθε τοπικός υποπίνακας κινητήρα, που δεν διαθέτει πίνακα κίνησης και αυτοµατισµού, θα 
εφοδιασθεί µε θερµική και ηλεκτροµαγνητική προστασία, σύστηµα οµαλής εκκίνησης (για ισχύ ίση 
ή µεγαλύτερη από 5KW), σύστηµα αυτοµατισµού και σύστηµα τοπικού χειροκίνητου ελέγχου 
ασφαλείας. 
 
Για την θερµική και ηλεκτροµαγνητική προστασία κάθε κινητήρα, η γραµµή αναχώρησης για την 
τροφοδότησή του θα εφοδιασθεί µε αυτόµατο διακόπτη µε θερµικά και ηλεκτροµαγνητικά 
στοιχεία. 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 στη θέση που βρίσκεται. Για τον αυτόµατο έλεγχο του κινητήρα, όπου απαιτείται, 
η γραµµή αναχώρησης για την τροφοδότησή του θα εφοδιασθεί µε αυτόµατο διακόπτη (ρελέ) που 
θα διεγείρεται είτε από το κύκλωµα αυτοµατισµού του είτε από τηλεδιακόπτη (ρελέ καστάνιας) 
πάνω στο οποίο θα επενεργεί το κύκλωµα αυτοµατισµού του. Τόσο το κύκλωµα ισχύος όσο και τα 
βοηθητικά κυκλώµατα θα προσαρµοστούν στα πραγµατικά στοιχεία του κινητήρα που θα τελικά 
θα εγκατασταθεί. 
 
Όλα τα υλικά των πινάκων θα είναι κατάλληλα για ρεύµα βραχυκύκλωσης στη θέση του πίνακα. 
 
 
6.3.3.3  Ηλεκτρικά δίκτυα 
 
 
Όλο το δίκτυο χαµηλής τάσης θα έχει ακτινική διάταξη. 
 
Γενικά, η ηλεκτρική εγκατάσταση θα κατασκευασθεί εµφανής και τα καλώδια τροφοδότησης των 
ηλεκτρικών πινάκων και των καταναλώσεων θα οδεύουν οµαδικά σε διάτρητες γαλβανισµένες 
µεταλλικές σχάρες, µέσα στις ψευδοροφές των χώρων. Οριζόντια και κατακόρυφα τµήµατα 
ορατών µεµονωµένων ηλεκτρικών γραµµών εκτός σχαρών, µέσα στις ψευδοροφές, θα 
τοποθετούνται µέσα σε πλαστικούς ηλεκτρολογικούς σωλήνες βαρέος τύπου. 
 
Η ηλεκτρική εγκατάσταση κάτω από το ύψος των ψευδοροφών θα κατασκευασθεί χωνευτή και τα 
καλώδια τροφοδότησης των ηλεκτρικών πινάκων και των καταναλώσεων θα οδεύουν µέσα σε 
πλαστικούς ηλεκτρολογικούς σωλήνες ελαφρού τύπου (χωνευτή εγκατάσταση σε 
οπτοπλινθοδοµή) ή µέσα σε πλαστικούς ηλεκτρολογικούς σωλήνες βαρέος τύπου (χωνευτή 
εγκατάσταση σε σκυρόδεµα). 
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Σε όλα τα γραφεία και χώρους αντίστοιχης χρήσης τα καλώδια θα οδεύουν οµαδικά σε εµφανή 
πλαστικά ηλεκτρολογικά κανάλια τοποθετηµένα στην περίµετρο των χώρων. 
 
Στα µηχανοστάσια και στους βοηθητικούς χώρους η ηλεκτρική εγκατάσταση θα κατασκευασθεί 
εµφανής και τα καλώδια τροφοδότησης των ηλεκτρικών πινάκων και των καταναλώσεων θα 
οδεύουν οµαδικά σε διάτρητες γαλβανισµένες µεταλλικές σχάρες. Οριζόντια και κατακόρυφα 
τµήµατα ορατών µεµονωµένων ηλεκτρικών γραµµών εκτός σχαρών θα τοποθετούνται µέσα σε 
πλαστικούς ηλεκτρολογικούς σωλήνες βαρέος τύπου. 
 
Υπόγειες ηλεκτρικές γραµµές θα τοποθετούνται µέσα σε εύκαµπτες σωληνώσεις από PVC ή HDPE. 
Οι σωληνώσεις θα οδεύουν µέσα σε τάφρους ελάχιστου πλάτους 0,40m,  εγκιβωτισµένες σε άµµο 
πάχους 0,40m. Η επίχωση των τάφρων θα γίνεται µε κοσκινισµένα προϊόντα εκσκαφής και το 
τελείωµα του εδάφους θα γίνεται σύµφωνα µε την αρχιτεκτονική µελέτη. 
 
Η ηλεκτρική εγκατάσταση όλων των εσωτερικών χώρων προβλέπεται µε καλώδια τύπου A05VV-U 
[ΝΥΜ], ενώ του Περιβάλλοντος Χώρου που θα γίνει µε καλώδια τύπου J1VV-U [ΝΥΥ]. 
 
 
6.3.3.4  Τρόπος κατασκευής 
 
 
Οι αγωγοί των δικτύων θα είναι διατοµής 1,5mm2 για τα κυκλώµατα φωτισµού και 2,5mm2 για τα 
κυκλώµατα ρευµατοδοτών. Τα κυκλώµατα των  κινητήρων θα είναι διατοµής τουλάχιστον 1,5mm2. 
 
Οι οδεύσεις θα γίνονται µε τρόπο ώστε να είναι ευχερής ο έλεγχος των υπαρχόντων παροχών 
αλλά και η προσθήκη νέων καλωδίων παροχών για µελλοντικές ανάγκες. Για τον σκοπό αυτό θα 
χρησιµοποιηθούν κατάλληλα στοιχεία όδευσης και στερέωσης καλωδίων. 
 
Γενικά θα πρέπει οι οδεύσεις των καλωδίων να ακολουθούν κατά το δυνατόν τις κατευθύνσεις των 
τοίχων του αντίστοιχου χώρου. 
 
Οι σωλήνες των ηλεκτρικών εγκαταστάσεων θα οδεύουν σε αυστηρές ευθείες οριζόντιες και 
κατακόρυφες γραµµές και οι παρακάµψεις εµποδίων θα γίνουν µε οµαλές καµπύλες χωρίς 
παραµορφώσεις και κακώσεις των σωλήνων, ανεξάρτητα από την τάση που εξυπηρετούν. 
 
Προσοχή πρέπει να δοθεί στα ξετρυπήµατα τοίχων όπου κατά περίπτωση θα απαιτηθεί η 
συνεργασία µε την επίβλεψη των οικοδοµικών. Στα ξετρυπήµατα θα χρησιµοποιούνται µικρά 
κοµµάτια σωλήνων (µανσόν). 
 
Οι σχάρες των καλωδίων θα είναι µεταλλικές, από διάτρητη γαλβανισµένη εν θερµώ λαµαρίνα PG, 
µε όλα τα εξαρτήµατα που απαιτούνται (καπάκια, στροφές, ταύ, κατ. στροφές, αρµοκάλυπτρα, 
σύνδεσµοι, πρόβολοι, διαχωριστικά, σταυροί κλπ.). Τα καλώδια θα στερεωθούν πάνω σε αυτές αν 
απαιτείται και θα είναι ευθυγραµµισµένα. Σε κατακόρυφες διαδροµές τα καλώδια θα δεθούν. 
 
Τα µεγέθη των σχαρών θα είναι τέτοια έτσι ώστε το βάρος των καλωδίων που θα τοποθετηθούν 
αρχικά να µην υπερβαίνει τα ¾ του ονοµαστικού φορτίου που µπορεί να µεταφέρει κάθε σχάρα. 
Τα µεγέθη των σχαρών θα είναι τέτοια ο καταλαµβανόµενος από τα καλώδια χώρος να µην 
υπερβαίνει τα ¾ του διαθέσιµου χώρου της σχάρας. Τα στηρίγµατα θα έχουν την ικανότητα να 
φέρουν πρόσθετο βάρος 75Kg. 
 
Τα πλαστικά ηλεκτρολογικά κανάλια θα είναι ορθογωνικής διατοµής, επίτοιχα, ενδ. τύπου Legrand 
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DLP ή ισοδύναµο, λευκού χρώµατος, µε όλα τα εξαρτήµατα που απαιτούνται (ακραία καλύµµατα, 
διαχωριστικό στοιχείο καλωδίων, συνδετικά καλύµµατα, ρυθµιζόµενες εσωτερικές και εξωτερικές 
γωνίες, ρυθµιζόµενες επίπεδες γωνίες, διακλαδώσεις ταύ κλπ.). 
 
Τα µεγέθη των καναλιών θα είναι τέτοια ώστε ο καταλαµβανόµενος από τα καλώδια χώρος να µην 
υπερβαίνει τα ¾ του διαθέσιµου χώρου του καναλιού. 
 
Σε περίπτωση που αγωγοί ισχυρών και ασθενών ρευµάτων οδεύουν παράλληλα: 
 
- Αν οδεύουν σε σχάρες θα χρησιµοποιηθούν χωριστές σχάρες για τα ισχυρά και χωριστές για τα 

ασθενή. 
- Αν οδεύουν σε πλαστικά κανάλια θα χρησιµοποιηθούν χωριστά κανάλια για τα ισχυρά και 

χωριστά για τα ασθενή ή θα χρησιµοποιηθεί διαχωριστικό στοιχείο αν τα καλώδια είναι λίγα και 
το κανάλι επαρκεί. 

- Αν οδεύουν σε τοίχο παράλληλα, τα καλώδια ισχυρών θα τοποθετηθούν ψηλότερα και στην 
µεγαλύτερη δυνατή απόσταση. 

 
 
6.3.3.5  Εγκατάσταση φωτισµού 
 
 
Αίθουσες ∆ιδασκαλίας, ∆ιάδροµοι, Κλιµακοστάσια 
 
Φωτιστικό σώµα οροφής, φθορισµού, µε πρισµατικό κάλυµµα, µε ηλεκτρονικά όργανα έναυσης, 
ενδεικτικού τύπου ΠΕΤΡΙ∆ΗΣ PRISMA PSP 272x28W ή ισοδύναµο, µε δύο λαµπτήρες φθορισµού 
T5 2x28W/2x2600Lm/3000°Κ & 2x35W/2x3300Lm/3000°K. 
 
 
Αίθουσες Υπολογιστών, Βιβλιοθήκη, Γραφεία 
 
Φωτιστικό σώµα οροφής, φθορισµού, µε ειδική αντιθαµβωτική µεταλλική οθόνη διπλής 
παραβολικότητας, µε ηλεκτρονικά όργανα έναυσης, ενδεικτικού τύπου ΠΕΤΡΙ∆ΗΣ PRISMA P3M 
P2M 272x28W ή ισοδύναµο, µε δύο λαµπτήρες φθορισµού T5 2x28W/2x2600Lm/3000°Κ & 
2x35W/2x3300Lm/3000°K. 
 
 
ΑΠΧ, Υπόστεγο ΑΠΧ, Υπόστεγο Εισόδου, Μηχανοστάσια, Αρχεία, Αποθήκες, WC κλπ. 
 
Φωτιστικό σώµα οροφής, φθορισµού, IP65, από polycarbonate, µε ηλεκτρονικά όργανα έναυσης, 
ενδεικτικού τύπου ΠΕΤΡΙ∆ΗΣ 3F LINDA ή ισοδύναµο, µε δύο λαµπτήρες φθορισµού T5 
2x28W/2x2600Lm/3000°Κ & 2x49W/2x4300Lm/3000°K. 
 
 
Ατοµικά WC 
 
Φωτιστικό σώµα οροφής, από polycarbonate, IP65, µε κάλυµµα από methacrylate, µε ηλεκτρονικά 
όργανα έναυσης, ενδεικτικού τύπου ΠΕΤΡΙ∆ΗΣ  SQUARELIGHT SQL ή ισοδύναµο, µε δύο 
συµπαγείς λαµπτήρες φθορισµού 2x11W/2x900Lm/2700°Κ & 2x18W/2x1200Lm/2700°K. 
 
 
Εξωτερικά επίτοιχα 
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Φωτιστικό σώµα βραχίονα, IP66, µε σώµα από χυτό αλουµίνιο, µε ανταυγαστήρα από αλουµίνιο 
non-polluting, µε γυάλινο διαχύτη, ενδ. τύπου DISANO 1664 GHISALLO ή ισοδύναµο, µε ένα 
λαµπτήρα λαµπτήρων µεταλλικών αλογονιδίων 150W/14000Lm/4000°Κ. 
 
 
Γήπεδο Μπάσκετ 
 
Προβολέας ασύµµετρης δέσµης, IP66, µε σώµα από χυτό αλουµίνιο, µε ανταυγαστήρα από 
αλουµίνιο, µε γυάλινο διαχύτη, ενδ. τύπου DISANO 1803 RODIO 3 ή ισοδύναµο, µε ένα λαµπτήρα 
λαµπτήρων µεταλλικών αλογονιδίων 400W/35000Lm/4500°Κ. 
 
 
Γήπεδο Βόλλεϋ 
 
Προβολέας ασύµµετρης δέσµης, IP66, µε σώµα από χυτό αλουµίνιο, µε ανταυγαστήρα από 
αλουµίνιο, µε γυάλινο διαχύτη, ενδ. τύπου DISANO 1803 RODIO 3 ή ισοδύναµο, µε ένα λαµπτήρα 
λαµπτήρων µεταλλικών αλογονιδίων 250W/20500Lm/4500°Κ. 
 
 
6.3.3.6  ∆ιακόπτες φωτισµού 
 
 
Οι διακόπτες των κύριων χώρων και των διαδρόµων θα είναι κατάλληλοι για χωνευτή τοποθέτηση 
ή τοποθέτηση σε πλαστικό κανάλι, ενδ. τύπου LEGRAND Mosaic. Οι διακόπτες των βοηθητικών 
χώρων θα είναι κατάλληλοι για χωνευτή τοποθέτηση, ενδ. τύπου LEGRAND Neptune. Οι διακόπτες 
των υγρών χώρων θα είναι στεγανοί, κατάλληλοι για χωνευτή τοποθέτηση, ενδ. τύπου LEGRAND 
Plexo. Οι διακόπτες των µηχανοστασίων θα είναι στεγανοί, κατάλληλοι για εξωτερική τοποθέτηση, 
ενδ. τύπου LEGRAND Plexo. 
 
 
6.3.3.7  Εγκατάσταση ρευµατοδοτών - κίνησης 
 
 
Όλοι οι ρευµατοδότες θα είναι τύπου schuko, 16Α/250V. Οι ρευµατοδότες εξωτερικών χώρων και 
ορισµένοι ρευµατοδότες µηχανοστασίων θα είναι τύπου schuko, 16A/42V. 
 
Γενικά οι ρευµατοδότες θα τοποθετηθούν σε ύψος 0,30m από το δάπεδο. Ρευµατοδότες πάγκων 
εργασίας θα τοποθετηθούν σε ύψος 0,20m από την επιφάνεια εργασίας. Οι ρευµατοδότες των 
υγρών χώρων θα είναι στεγανοί. 
 
Οι ρευµατοδότες των κύριων χώρων και των διαδρόµων θα είναι κατάλληλοι για χωνευτή 
τοποθέτηση ή τοποθέτηση σε πλαστικό κανάλι, ενδ. τύπου LEGRAND Mosaic. Οι ρευµατοδότες 
των βοηθητικών χώρων θα είναι κατάλληλοι για χωνευτή τοποθέτηση, ενδ. τύπου LEGRAND 
Neptune. Οι ρευµατοδότες των υγρών χώρων θα είναι στεγανοί, κατάλληλοι για χωνευτή 
τοποθέτηση, ενδ. τύπου LEGRAND Plexo. Οι ρευµατοδότες των µηχανοστασίων θα είναι στεγανοί, 
κατάλληλοι για εξωτερική τοποθέτηση, ενδ. τύπου LEGRAND Plexo. 
 
Η εγκατάσταση κίνησης αφορά την τροφοδότηση των συσκευών και των µηχανηµάτων µε 
ανεξάρτητες γραµµές από τους ηλεκτρικούς πίνακες των χώρων στους οποίους βρίσκονται. 
 
Η τροφοδότηση των ρευµατοδοτών θα γίνεται µε χωριστές γραµµές µε αγωγούς διατοµής 2,5mm2 
που θα προστατεύονται µε µικροαυτόµατους. 
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Η τροφοδότηση των διαφόρων µηχανηµάτων και συσκευών θα γίνει µε αγωγούς διατοµής 
τουλάχιστον 1,5mm2, ανάλογα µε την ισχύ τους και τους υπολογισµούς. Οι διατοµές φαίνονται 
αναλυτικά στο αντίστοιχο µονογραµµικό διάγραµµα πινάκων. 
 
 
6.3.3.8  Γειώσεις 
 
 
Για την γείωση της ηλεκτρικής εγκατάστασης θα εφαρµοσθεί η µέθοδος της ουδετέρωσης. Η 
σύνδεση του αγωγού προστασίας µε τον ουδέτερο γίνεται στον κύριο ζυγό γείωσης της παροχής 
στους Μετρητές της ∆ΕΗ. 
 
Κάθε µεταλλικό τµήµα των συσκευών και των µηχανηµάτων και γενικά της ηλεκτρολογικής 
εγκατάστασης, που κανονικά δεν πρέπει να βρίσκεται υπό τάση (εκτεθειµένα αγώγιµα µέρη), 
συνδέεται µε αγωγό προστασίας [ΡΕ] ο οποίος οδεύει µαζί µε τους τροφοδοτικούς αγωγούς στο 
ίδιο καλώδιο µε αυτούς και καταλήγει στον ζυγό γείωσης προστασίας κάθε Υποπίνακα. Οι ζυγοί 
γείωσης προστασίας των Υποπινάκων συνδέονται, µε ιδιαίτερο αγωγό προστασίας [ΡΕ] ο οποίος 
οδεύει µαζί µε τους τροφοδοτικούς αγωγούς στο ίδιο καλώδιο µε αυτούς ή όχι ανάλογα µε την 
διατοµή του, µε τον ζυγό γείωσης προστασίας του Γενικού Πίνακα. 
 
Ο ζυγός γείωσης προστασίας των Μετρητών της ∆ΕΗ συνδέεται µε τον αγωγό προστασίας στην 
Κύρια Ισοδυναµική Σύνδεση [ΚΙΣ] του Κτιρίου (κύριος ακροδέκτης γείωσης ή κύριος ζυγός 
γείωσης). Η ΚΙΣ του Κτιρίου συνδέεται µε τον αγωγό γείωσης στην θεµελιακή γείωση. Στην ΚΙΣ 
του Κτιρίου συνδέονται µε αγωγούς ισοδυναµικής σύνδεσης τα ξένα αγώγιµα στοιχεία, οι 
ακροδέκτες γείωσης των ρευµατοδοτών των υγρών χώρων, ο µεταλλικός οπλισµός του Κτιρίου και 
ο µεταλλικός οπλισµός των αγώγιµων δαπέδων. Αν τα στοιχεία αυτά είναι αποµακρυσµένα από την 
ΚΙΣ, κατασκευάζονται τοπικά Συµπληρωµατικές Ισοδυναµικές Συνδέσεις (ΣΙΣ) που συνδέονται µε 
αγωγό ισοδυναµικής σύνδεσης µε την ΚΙΣ ή απ’ ευθείας µε την θεµελιακή γείωση σε υποδοχή 
γείωσης από ανοξείδωτο χάλυβα V4A που θα προβλεφθεί για το σκοπό αυτό. 
 
Θα κατασκευασθεί θεµελιακή γείωση που θα αποτελείται από ταινία χαλύβδινη θερµά 
επιψευδαργυρωµένη 30x3,5mm τοποθετηµένη κατακόρυφα µε τη βοήθεια ορθοστατών-
στηριγµάτων ανά δύο µέτρα. Η θεµελιακή γείωση θα εγκιβωτισθεί στην πλάκα θεµελίωσης, σε 
µορφή κλειστού βρόχου. Στα σηµεία που η θεµελιακή γείωση συναντά αρµό διαστολής θα 
διακόπτεται η συνέχειά της στο σηµείο αυτό και θα συνδέεται σε υποδοχή γειώσεως η οποία θα 
πακτώνεται εντός του τοιχείου µε την επιφάνεια επαφής της στο εσωτερικό του υπογείου και σε 
ύψος περίπου 50cm από την τελική στάθµη. Η συνέχεια της θεµελιακής γείωσης θα 
πραγµατοποιείται µε όµοιο τρόπο και από την άλλη πλευρά του αρµού διαστολής. Η γεφύρωση 
των δύο υποδοχών θα πραγµατοποιείται µε συνδέσµους ακροδέκτες. 
 
Για την σύνδεση της ΚΙΣ και των ΣΙΣ µε την θεµελιακή γείωση προβλέπονται σε διάφορες θέσεις 
µέσα στο Κτίριο αναµονές σε υποδοχή γείωσης από ανοξείδωτο χάλυβα V4A οι οποίες θα 
πακτώνονται εντός του τοιχείου µε την επιφάνεια επαφής της στο εσωτερικό του Κτιρίου και σε 
ύψος περίπου 50cm από την τελική στάθµη. 
 
Επειδή η αντίσταση γείωσης προβλέπεται να είναι µικρότερη από 1Ω, στη θεµελιακή γείωση θα 
συνδεθεί και η γείωση του συστήµατος αντικεραυνικής προστασίας, εφόσον υπάρχει. 
 
Σε περίπτωση που δεν επιτευχθεί συνολική αντίσταση γείωσης µικρότερη από 1Ω θα 
τοποθετηθούν πρόσθετα  ηλεκτρόδια. 
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Τα ηλεκτρόδια θα τοποθετηθούν σε ειδικά φρεάτια έτσι ώστε το σηµείο σύνδεσης του αγωγού 
γείωσης µε την κεφαλή του ηλεκτροδίου να είναι επισκέψιµο και άµεσα ελεγχόµενο.  
 
Η έµπηξη των ηλεκτροδίων θα γίνει είτε µε την βοήθεια σφύρας είτε µε κατάλληλο διατρητικό 
µηχάνηµα. Στην περίπτωση που το έδαφος είναι χαµηλής αγωγιµότητας, βραχώδες, επιβάλλεται η 
πλήρωση των οπών που θα ανοιχτούν, µε βελτιωτικό. Όλα τα εξαρτήµατα του ηλεκτροδίου, όπως 
ο σφικτήρας σύνδεσης µε τον αγωγό καθόδου και επιµήκυνσης των θα ικανοποιούν πλήρως τις 
απαιτήσεις του Ευρωπαϊκού Προτύπου ΕΝ 50164-1. 
 
Τα ηλεκτρόδια θα είναι κατακόρυφα, ραβδοειδή, διαστάσεων Φ14x1500mm, κατασκευασµένα από 
χαλύβδινο πυρήνα επιχαλκωµένο ηλεκτρολυτικά, µε πάχος επιχάλκωσης τουλάχιστον 250µm. Η 
σύνδεση µεταξύ τους και µε την θεµελιακή γείωση θα γίνει µε αγωγό 25mm2 χάλκινο και 
κατάλληλους σφικτήρες. 
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7  ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΣΘΕΝΩΝ ΡΕΥΜΑΤΩΝ 
 
 
7.1  ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΊ 
 
 
Νέος Κανονισµός εσωτερικών τηλεπικοινωνιακών δικτύων οικοδοµών (ΟΤΕ 2280/92) 
 
Κανονισµός τοποθετήσεως και συντηρήσεως ∆ευτερευουσών Εγκαταστάσεων 
 
Τεχνική Οδηγία Τεχνικού Επιµελητηρίου Ελλάδος (ΤΟΤΕΕ) 20701-1/2010 (Αναλυτικές Εθνικές 
Προδιαγραφές παραµέτρων για τον υπολογισµό της ενεργειακής απόδοσης κτιρίων και την έκδοση 
του Πιστοποιητικού Ενεργειακής Απόδοσης) 
 
Κανονισµός Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίων (ΚΕΝΑΚ) 
 
Γενικός Οικοδοµικός Κανονισµός (ΓΟΚ) 
 
Κτιριοδοµικός Κανονισµός 
 
Νέος Οικοδοµικός Κανονισµός (ΝΟΚ) 
 
Ελληνικές Τεχνικές Προδιαγραφές (ΕΤΕΠ) 
 
 
7.2  ΤΟΠΙΚΈΣ ΣΥΝΘΉΚΕΣ - ∆Ε∆ΟΜΈΝΑ 
 
 
Το Τηλεφωνικό ∆ίκτυο του ΟΤΕ διέρχεται από την Αγροτική ∆ηµοτική οδό δυτικά του Οικοπέδου. 
 
Το Τηλεφωνικό ∆ίκτυο του ΟΤΕ έχει επαρκή χωρητικότητα για τη σύνδεση του Σχολικού 
Συγκροτήµατος. 
 
 
7.3  ΓΕΝΙΚΑ 
 
 
Θα κατασκευασθούν ανεξάρτητες ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις ασθενών ρευµάτων που θα 
αποτελούνται από ανεξάρτητες ή και αλληλοσυνδεόµενες µεταξύ τους επί µέρους εγκαταστάσεις. 
 
Κάθε µία από τις εγκαταστάσεις θα τροφοδοτείται από την ίδια φάση του ηλεκτρικού δικτύου. 
 
Για τη γείωση των εγκαταστάσεων θα κατασκευασθεί ανεξάρτητο δίκτυο γείωσης. 
 
Αναλυτικά, θα κατασκευασθούν οι παρακάτω ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις ασθενών ρευµάτων: 
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7.4  ΕΓΚΑΤΆΣΤΑΣΗ ΜΕΤΆ∆ΟΣΗΣ ΦΩΝΉΣ (ΤΗΛΈΦΩΝΑ ΚΑΙ ∆Ε∆ΟΜΈΝΩΝ 
(DATA) 

 
 
7.4.1  Αντικείµενο 
 
 
Θα κατασκευασθούν δύο ανεξάρτητες εγκαταστάσεις Μετάδοσης  Φωνής και ∆εδοµενων στο 
Γυµνάσιο και στο Λύκειο αντίστοιχα. 
 
Κάθε εγκατάσταση θα αρχίζει από τον κατανεµητή εισόδου καλωδίου Παρόχου και θα καταλήγει 
στις πρίζες λήψης φωνής (Τηλεφώνων) και δεδοµένων (Data). 
 
 
7.4.2  Τεχνική Περιγραφή 
 
 
Η εισαγωγή του καλωδίου του Παρόχου στο Σχολικό Συγκρότηµα θα γίνει στον Κατανεµητή 
Εισόδου Καλωδίου Παρόχου σε ειδικά προβλεπόµενη αρχιτεκτονική κατασκευή στην περίφραξη 
του Οικοπέδου. 
 
Κάθε εγκατάσταση θα κατασκευασθεί µε το σύστηµα της δοµηµένης καλωδίωσης σύµφωνα µε το 
πρότυπο ΕΙΑ/ΤΙΑ 568Α, θα είναι cat 6/100 Mbps και θα αποτελείται από τα παρακάτω: 
 
- Λήψεις Φωνής και ∆εδοµένων 
- Οριζόντια Καλωδίωση 
- Κεντρικός Κατανεµητής 
- Τηλεφωνικό Κέντρο 
 
Οι Λήψεις Φωνής και ∆εδοµένων θα γίνουν σε πρίζες τύπου RJ45 cat 6 UTP, σύµφωνα µε τα 
σχέδια. 
 
Η Οριζόντια Καλωδίωση θα συνδέει τις Λήψεις Φωνής και ∆εδοµένων µε τους Κατανεµητές. Η 
οριζόντια καλωδίωση δεν πρέπει να έχει µήκος µεγαλύτερο από 90m. Το δίκτυο της καλωδίωσης 
θα κατασκευασθεί µε καλώδια τύπου UTP 4” cat.6.  
 
Στον Κατανεµητή Εισόδου Καλωδίου Παρόχου θα γίνεται η σύνδεση της καλωδίωσης από τον 
Παρόχου µε το αντίστοιχο Τηλεφωνικό Κέντρο. Ο Κατανεµητής θα είναι σφηνωτού τύπου. 
 
Το Τηλεφωνικό Κέντρο θα είναι χωρητικότητας 4 εσωτερικών και 16 εξωτερικών γραµµών, 
ψηφιακό, αυτόµατο, τεχνολογίας EUROISDN και VoIP. 
 
Στον Κεντρικό Κατανεµητή θα γίνεται η µικτονόµηση µεταξύ της Οριζόντιας Καλωδίωσης από τις 
πρίζες RJ45 µε το εξωτερικό τηλεφωνικό δίκτυο του ΟΤΕ, το Τηλεφωνικό Κέντρο και τον Κεντρικό 
Ηλεκτρονικό Υπολογιστή και θα περιλαµβάνει παθητικό και ενεργητικό εξοπλισµό. Η µικτονόµηση 
θα γίνεται σε µετώπες µικτονόµησης UTP 24RJ45 (patch panels) µε την βοήθεια των καλωδίων 
µικτονόµησης χαλκού. Ο κατανεµητής θα έχει 25% εφεδρεία χώρου. Το πλαίσιο του κατανεµητή 
θα είναι ένα τυποποιηµένο ικρίωµα (rack) χωρητικότητας 42U, µε πλάτος 19¨. Ο εξοπλισµός του 
Κατανεµητή θα συµπληρώνεται από τα υπόλοιπα απαραίτητα εξαρτήµατα (πολύπριζα, switch 
κλπ.). 
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7.5  ΕΓΚΑΤΆΣΤΑΣΗ ΡΑ∆ΙΟΦΏΝΟΥ – ΤΗΛΕΌΡΑΣΗΣ 
 
 
7.5.1  Αντικείµενο 
 
 
Θα κατασκευασθούν δύο ανεξάρτητες εγκαταστάσεις Ραδιοφώνου – Τηλεόρασης για την παροχή 
ραδιοφωνικού ήχου και τηλεοπτικής εικόνας στο Γυµνάσιο και στο Λύκειο αντίστοιχα. 
 
Κάθε εγκατάσταση θα αρχίζει από τις κεραίες ραδιοφώνου – τηλεόρασης και θα καταλήγει στις 
πρίζες λήψης ραδιοφωνικού και τηλεοπτικού σήµατος. 
 
 
7.5.2  Τεχνική Περιγραφή 
 
 
Κάθε εγκατάσταση θα αποτελείται από τα παρακάτω: 
 
- ιστό και κεραία UHF 
- δορυφορική κεραία 
- ηλεκτρονικό εξοπλισµό 
- καλωδιώσεις 
- πρίζες 
 
Στον ιστό θα στερεωθεί κεραία ραδιοφώνου για ΑΜ/FM και µία κεραία τηλεόρασης για την περιοχή 
συχνοτήτων UHF. Η κεραία UHF θα τοποθετηθεί επάνω σε γαλβανισµένο µεταλλικό ιστό στο 
αντίστοιχο ∆ώµα. Η κεραία θα είναι ευρείας περιοχής, απολαβής ≥16dB, άριστης κατασκευής. 
 
Η δορυφορική κεραία θα τοποθετηθεί επάνω σε ειδική βάση στο αντίστοιχο ∆ώµα. Η δορυφορική 
κεραία θα έχει κάτοπτρο αλουµινίου διαµέτρου 1,40m, ηλεκτροστατικά βαµµένο, κατάλληλο για 
λήψη υπό δυσµενείς καιρικές συνθήκες. Η κεφαλή θα είναι από αλουµίνιο, µε θόρυβο <0,6dB. 
 
Στο ηλεκτροστάσιο κάθε Σχολείου θα τοποθετηθεί ο ενισχυτής γραµµής από την κεραία UHF και ο 
απαραίτητος ηλεκτρονικός εξοπλισµός για την υποδοχή των σηµάτων από τις κεραίες και τη 
διανοµή τους στον διακλαδωτήρα σήµατος του Κτιρίου. O ενισχυτής θα είναι τύπου γραµµής, 
περιοχής 45 έως 850MHz, ρυθµιζόµενος από 28 έως 35dBµV, ανάλογα µε τις απαιτήσεις του 
δικτύου. Οι διακλαδωτήρες θα είναι τύπου διέλευσης, κατάλληλοι για την περιοχή 5 έως 2050MHz. 
 
Από κάθε διακλαδωτήρα σήµατος του Σχολείου θα αναχωρεί ένα ανεξάρτητο καλώδιο προς κάθε 
πρίζα. Με τον τρόπο αυτό κάθε πρίζα χώρου θα µπορεί να έχει οποιουδήποτε τύπου λήψη, εφ’ 
όσον ο χρήστης του χώρου χρησιµοποιήσει τον κατάλληλο εξοπλισµό. Τα καλώδια θα είναι 
οµοαξονικά θωρακισµένα, θα έχουν σύνθετη αντίσταση 75Ω, θα είναι κατάλληλα για την διανοµή 
ψηφιακού δορυφορικού σήµατος, θα έχουν µέγιστες απώλειες 17dB/100m στα 850MHz και θα 
είναι κατάλληλα για έκθεση σε ηλιακή ακτινοβολία. 
 
Ολα 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. 
 
Οι κεραιοδότες θα είναι τερµατικοί, τριών υποδοχών TV-RD-SAT, της ίδιας µορφολογικής σειράς µε 
τους διακόπτες και τους ρευµατοδότες. 



 

ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ [ 41/50 ] ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 

 
 
7.6  ΕΓΚΑΤΆΣΤΑΣΗ ΚΟΥ∆ΟΥΝΙΩΝ 

7.6.1  Αντικείµενο 

Θα κατασκευασθούν δύο ανεξάρτητες εγκαταστάσεις Κουδουνιών διαλείµµατος στο Γυµνάσιο και 
στο Λύκειο αντίστοιχα. 
 
Κάθε εγκατάσταση θα αρχίζει από τον Μονάδα Ελέγχου και θα καταλήγει στα Κουδούνια. 
 
 
7.6.2  Τεχνική Περιγραφή 

Κάθε εγκατάσταση θα αποτελείται από τα παρακάτω: 
 
- Μονάδα Ελέγχου 
- Καλωδιώσεις 
- Κουδούνια 
 
Η Μονάδα Ελέγχου θα τοποθετηθεί στο αντίστοιχο Γραφείο ∆ιευθυντή. 
 
Το δίκτυο καλωδιώσεων θα κατασκευασθεί µε καλώδια ΝΥΜ διατοµής 2x1,5mm2. 
 
Κουδούνια θα τοποθετηθούν στους ∆ιαδρόµους και στον Αύλειο Χώρο. 
 
 
7.7  ΜΕΓΑΦΩΝΙΚΗ ΕΓΚΑΤΆΣΤΑΣΗ 

7.7.1  Αντικείµενο 

Θα κατασκευασθούν δύο ανεξάρτητες Μεγαφωνικές εγκαταστάσεις για µετάδοση αναγγελιών στο 
Γυµνάσιο και στο Λύκειο αντίστοιχα. 
 
Κάθε εγκατάσταση θα αρχίζει από το Ενισχυτικό Κέντρο και θα καταλήγει στα Μεγάφωνα. 
 
 
7.7.2  Τεχνική Περιγραφή 

Κάθε εγκατάσταση θα αποτελείται από τα παρακάτω: 
 
- Φορητό Μικρόφωνο 
- Υποδοχές XLR σύνδεσης Μικροφώνων 
- ∆ιάφορες Πηγές Ήχου (DVD Player) 
- Ενισχυτής 100V 
- Καλωδιώσεις 
- Εσωτερικά Μεγάφωνα 
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- Εξωτερικά Μεγάφωνα 
 
Το Ενισχυτικό Κέντρο θα τοποθετηθεί στο αντίστοιχο Γραφείο ∆ιευθυντή. 
 
Το σύστηµα αναγγελιών θα έχει ανάλογο αριθµό ζωνών για να µπορεί να γίνεται αναγγελία σε 
κάθε µία χωριστά ή και σε όλες µαζί. 
 
Τα εσωτερικά µεγάφωνα αναγγελιών θα είναι επίτοιχα. Τα εξωτερικά µεγάφωνα θα είναι τύπου 
κόρνας. 
 
Στο Γραφείο του ∆ιευθυντή, στο Υπόστεγο της ΑΠΧ και στην ∆ευτερεύουσα Είσοδο κάθε Σχολείου 
τοποθετείται µία διπλή λήψη µικροφώνου. 
 
Το δίκτυο καλωδιώσεων θα κατασκευασθεί µε ειδικά καλώδια µεγαφώνων, τύπου LiΥCΥ διατοµής 
2x2,5mm2. 
 
 
7.8  ΕΓΚΑΤΆΣΤΑΣΗ ΗΧΟΥ-ΕΙΚΟΝΑΣ ΑΠΧ 
 
 
7.8.1  Αντικείµενο 
 
 
Θα κατασκευασθεί εγκατάσταση για τον έλεγχο του ήχου της ΑΠΧ κατά τη διάρκεια εκδηλώσεων. 
 
Η εγκατάσταση περιλαµβάνει µόνο την τοποθέτηση των καλωδιώσεων του συστήµατος, σύµφωνα 
µε τα σχέδια της µελέτης. 
 
 
7.9  ΕΓΚΑΤΆΣΤΑΣΗ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΣΚΗΝΗΣ ΑΠΧ 
 
 
7.9.1  Αντικείµενο 
 
 
Θα κατασκευασθεί εγκατάσταση για τον έλεγχο του φωτισµού της Σκηνής της ΑΠΧ κατά τη 
διάρκεια εκδηλώσεων. 
 
Η εγκατάσταση περιλαµβάνει µόνο την τοποθέτηση των καλωδιώσεων του συστήµατος, σύµφωνα 
µε τα σχέδια της µελέτης. 
 
 
7.10  ΕΓΚΑΤΆΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 
 
 
7.10.1  Αντικείµενο 
 
 
Θα κατασκευασθούν δύο ανεξάρτητες εγκαταστάσεις Συστηµάτων Ασφαλείας για την προστασία 
των Γραφείων και των Αιθουσών Η/Υ στο Γυµνάσιο και στο Λύκειο αντίστοιχα. 
 
Κάθε εγκατάσταση θα αρχίζει από τον κεντρικό πίνακα και θα καταλήγει στα αισθητήρια και στις 
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συσκευές συναγερµού. 
 
 
7.10.2  Τεχνική Περιγραφή 
 
 
Το σύστηµα θα είναι διευθυνσιοδοτηµένο και θα αποτελείται από τα παρακάτω: 
 
- Κεντρικός πίνακας ασφαλείας  
- Πληκτρολόγια χειρισµών και ενδείξεων (master & slave) 
- ∆ιευθυνσιοδοτηµένοι ανιχνευτές κίνησης 
- ∆ιευθυνσιοδοτηµένες µαγνητικές επαφές 
- Σειρήνες συναγερµού εσωτερικών χώρων 
- Αυτόνοµες σειρήνες συναγερµού εξωτερικών χώρων 
 
Ο κεντρικός πίνακας ασφαλείας θα τοποθετηθεί στο αντίστοιχο Γραφείο ∆ιευθυντή. Το master 
πληκτρολόγιο χειρισµών και ενδείξεων θα τοποθετηθεί στον αντίστοιχο ∆ιάδροµο έξω από τα 
Γραφείο. Σε κάθε Αίθουσα Η/Υ θα τοποθετηθεί slave πληκτρολόγιο χειρισµών και ενδείξεων. 
 
O κεντρικός πίνακας ασφαλείας θα είναι τελευταίας τεχνολογίας και θα στηρίζεται στην τεχνολογία 
των µικροεπεξεργαστών. 
 
O  χρήστης του συστήµατος θα γνωρίζει πάντοτε το ακριβές σηµείο του συναγερµού από την 
αριθµητική ένδειξη στην κονσόλα χειρισµών και ενδείξεων και την περιγραφή της ζώνης, 
καθοριζοµένη εκ των προτέρων µε προγραµµατισµό. 
 
Οι διευθυνσιοδοτηµένοι ανιχνευτές υπερύθρων θα διαθέτουν ενσωµατωµένο στοιχείο ταυτότητας, 
θα αποτελούνται από τον αισθητήρα τετραπλού στοιχείου και από δύο ανεξάρτητους ενισχυτές 
επεξεργασίας σηµάτων. ∆ύο αισθητήρες παθητικών υπέρυθρων συνδέονται σε ένα κοινό οπτικό 
σύστηµα. Πρέπει και οι δύο αισθητήρες να ανιχνεύσουν κίνηση την ίδια στιγµή για να δοθεί σήµα 
συναγερµού. Με αυτόν τον τρόπο λειτουργίας εξαλείφονται οι ψευδοσυναγερµοί που οφείλονται 
στον ηλεκτρονικό "θόρυβο" κάθε καναλιού, στις κάθε είδους παρεµβολές, καθώς και στην 
παρουσία µικρών ζώων. Οι αισθητήρες δεν θα ενεργοποιούνται από ακτινοβολία ορατού φωτός ή 
αργή µεταβολή της θερµοκρασίας του χώρου. Οι ανιχνευτές δεν θα εκπέµπουν κανένα είδος 
ακτινοβολίας και γι' αυτό δεν υπάρχει περιορισµός στον αριθµό των ανιχνευτών που 
τοποθετούνται στον ίδιο χώρο. 
 
Οι διευθυνσιοδοτηµένες µαγνητικές επαφές θα διαθέτουν ενσωµατωµένο στοιχείο ταυτότητας, θα 
είναι µικρές σε µέγεθος, θα ανιχνεύουν παράνοµο άνοιγµα πόρτας ή παραθύρου και θα 
αποτελούνται από µαγνητικό ηλεκτρονόµο, ο οποίος τοποθετείται στο πλαίσιο της πόρτας ή του 
παραθύρου και σταθερό µαγνήτη, ο οποίος τοποθετείται στο κινούµενο φύλλο της πόρτας ή του 
παραθύρου. 
 
Οι εσωτερικές σειρήνες θα είναι κατάλληλης ακουστικής ισχύος και θα φέρουν αφεσβενόµενο φλάς 
στην πρόσθια όψη. 
 
Οι εξωτερικές σειρήνες θα είναι διτονικές, κατάλληλης ακουστικής ισχύος και θα φέρουν 
αφεσβενόµενο φλάς στην πρόσθια όψη. Θα διαθέτει µπαταρία, κύκλωµα ελέγχου για την 
προστασία απο βραχυκύκλωµα ή διακοπή της τάσης της γραµµής που θα την θέτει σε συναγερµό, 
χρονοδιακόπτη παύσης λειτουργίας και προστασία σε περίπτωση αποξήλωσης ή παραβίασής της. 
 
Όλες οι συσκευές του συστήµατος θα είναι του ίδιου Οίκου για καλύτερη συµβατότητα. 



 

ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ [ 44/50 ] ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 

 
Το δίκτυο καλωδιώσεων θα κατασκευασθεί µε θωρακισµένα τετραπολικά καλώδια τύπου LiYCY. Το 
δίκτυο καλωδιώσεων των σειρήνων θα κατασκευασθεί µε θωρακισµένα οκταπολικά καλώδια τύπου 
LiYCY. 
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8  ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΝΤΙΚΕΡΑΥΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 

8.1  ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΊ 

ΕΛΟΤ 1412/1998: «Προστασία κατασκευών από κεραυνούς – Οδηγία Α: Εκτίµηση κινδύνου 
κεραυνοπληξίας και επιπέδου προστασίας συστήµατος αντικεραυνικής προστασίας (ΣΑΠ)» 
 
IEC 61024-1/1990: «Περί προστασίας κατασκευών από κεραυνούς (Γενικές αρχές)» 
 
IEC 61024-1-1/1993: «Περί προστασίας κατασκευών από κεραυνούς – Μέρος 1: Γενικές αρχές, 
Κεφάλαιο 1, Οδηγία Α: «Επιλογή της στάθµης προστασίας για τα συστήµατα αντικεραυνικής 
προστασίας» 
 
IEC 61312-1/1995: «Περί προστασίας από τις ηλεκτροµαγνητικές παρεµβολές των κεραυνών 
(Γενικές αρχές)» 
 
IEC 61312-4/1998: «Περί προστασίας από τις ηλεκτροµαγνητικές παρεµβολές των κεραυνών, 
Μέρος 4: Προστασία υπαρχόντων κατασκευών» 
 
IEC 61643-1/1998: «∆ιατάξεις προστασίας έναντι υπερτάσεων, συνδεδεµένες στο δίκτυο Χαµηλής 
Τάσης, Μέρος 1: Απαιτήσεις απόδοσης και µέθοδοι ελέγχου» 
 
Τεχνική Οδηγία Τεχνικού Επιµελητηρίου Ελλάδος (ΤΟΤΕΕ) 20701-1/2010 (Αναλυτικές Εθνικές 
Προδιαγραφές παραµέτρων για τον υπολογισµό της ενεργειακής απόδοσης κτιρίων και την έκδοση 
του Πιστοποιητικού Ενεργειακής Απόδοσης) 
 
Κανονισµός Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίων (ΚΕΝΑΚ) 
 
Γενικός Οικοδοµικός Κανονισµός (ΓΟΚ) 
 
Κτιριοδοµικός Κανονισµός 
 
Νέος Οικοδοµικός Κανονισµός (ΝΟΚ) 
 
Ελληνικές Τεχνικές Προδιαγραφές (ΕΤΕΠ) 
 
 
8.2  ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

8.2.1  Αντικείµενο 

Θα κατασκευασθεί εγκατάσταση αντικεραυνικής προστασίας για την προστασία του Κτιρίου και 
των περιεχοµένων του από τα αποτελέσµατα πτώσης κεραυνού. 
 
Η εγκατάσταση αντικεραυνικής προστασίας θα αρχίζει από το σύστηµα σύλληψης του κεραυνού 
και θα καταλήγει στο σύστηµα γείωσης. 
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8.2.2  Τεχνική Περιγραφή 

Συλλεκτήριο Σύστηµα 
 
 
Το συλλεκτήριο σύστηµα θα κατασκευασθεί από χαλύβδινο αγωγό θερµά επιψευδαργυρωµένο 
κυκλικής διατοµής διαµέτρου 8mm. Ο συλλεκτήριος αγωγός θα εγκατασταθεί στην οροφή του 
κτιρίου στις ακµές και αιχµές των διαφόρων τµηµάτων του και θα σχηµατίζει βρόγχους µεγίστων 
διαστάσεων 10x20m. 
 
Η στήριξη του συλλεκτήριου αγωγού θα γίνει µε ειδικά στηρίγµατα. Τα στηρίγµατα που θα 
χρησιµοποιηθούν θα είναι κατάλληλα για την επιφάνεια επάνω στην οποία θα τοποθετηθούν.  
 
Ολες οι αιχµές ή εξάρσεις δοµικών στοιχείων θα προστατεύονται µε ακίδα που τοποθετείται στην 
κατακόρυφη επιφάνειά τους και θα συνδεθεί στο συλλεκτήριο σύστηµα. 
 
Στο συλλεκτήριο σύστηµα θα συνδεθούν όλες οι µεταλλικές εξάρσεις ή κατασκευές εφ' όσον 
προεξέχουν από την προστατευόµενη περιοχή περισσότερο από 30cm ή περικλείουν επιφάνεια 
µεγαλύτερη από 1m2 ή έχουν µήκος µεγαλύτερο από 2m ή απέχουν λιγώτερο από 50cm από το 
συλλεκτήριο σύστηµα. 
 
Κάθε 20m συλλεκτήριου αγωγού καθώς και σε όλα τα σηµεία διασταυρώσεως συλλεκτηρίων 
αγωγών θα παρεµβάλλεται εξάρτηµα απορρόφησης των συστολοδιαστολών του συλλεκτήριου 
αγωγού. 
 
 
Αγωγοί Καθόδου 
 
 
Οι αγωγοί καθόδου που χρησιµοποιούνται για τη σύνδεση του συλλεκτηρίου συστήµατος µε τη 
γείωση θα είναι από αγωγό χαλύβδινο θερµά επιψευδαργυρωµένο διαµέτρου Φ10mm. Οι αγωγοί 
καθόδου τοποθετούνται µε µέση απόσταση µεταξύ τους περίπου 20m. 
 
Οι αγωγοί καθόδου, όπου αυτό είναι δυνατόν, θα εγκιβωτισθούν στα υποστηλώµατα από 
οπλισµένο σκυρόδεµα και θα στερεωθούν µε κατάλληλα στηρίγµατα σε αποστάσεις 2m στον 
οπλισµό και θα συνδεθούν στο συλλεκτήριο σύστηµα και το σύστηµα γείωσης µε κατάλληλες 
υποδοχές. Στις υπόλοιπες περιπτώσεις, η στήριξη των αγωγών καθόδου θα γίνει µε ειδικά 
στηρίγµατα τοποθετηµένα σε απόσταση όχι µεγαλύτερη του ενός µέτρου µεταξύ τους. Στηρίγµατα 
επίσης θα τοποθετούνται 20cm πριν και µετά από κάθε αλλαγή διεύθυνσης του αγωγού. Οι αγωγοί 
καθόδου πριν τη σύνδεσή τους µε το σύστηµα γείωσης θα προστατεύονται µε ειδικούς σωλήνες 
µέχρι ύψους 2m από το επίπεδο του εδάφους. 
 
Η όδευση των καθόδων θα είναι ευθύγραµµη και κατακόρυφη έτσι ώστε να εξασφαλίζεται η 
συντοµότερη και αµεσότερη όδευση προς τη γη. 
 
Μεταλλικά στοιχεία που προεξέχουν από τους τοίχους συνδέονται µε τους αγωγούς καθόδου αν 
έχουν επιφάνεια µεγαλύτερη από 5m2 ή συνολικό µήκος µεγαλύτερο από 10m ανεξάρτητα από την 
απόστασή τους από αυτούς. 
 
Μεταλλικές κατασκευές ή καλώδια ηλεκτρικής ενέγειας κ.λ.π. που απέχουν απόσταση D (m) 
µικρότερη του R/5 (R η αντίσταση γείωσης σε Ohm) από τους αγωγούς καθόδου γεφυρώνονται µε 
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αυτούς άµεσα ή µέσω αλεξικεραύνων υπερτάσεων µε αγωγούς ίδιας διατοµής µε τους αγωγούς 
καθόδου. 
 
Σε κάθε σηµείο σύνδεσης µε το σύστηµα γείωσης τοποθετείται, σε κάθε αγωγό καθόδου, ένας 
λυόµενος σύνδεσµος ελέγχου. 
 
 
Σύστηµα Γείωσης 
 
 
Θα κατασκευασθεί θεµελιακή γείωση, σύµφωνα µε τα αναφερόµενα στο κεφάλαιο ¨Ηλεκτρολογική 
Εγκατάσταση Ισχυρών Ρευµάτων¨. 
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9  ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΝΥΨΩΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ 

9.1  ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΊ 

Πρότυπο ΕΛ.Ο.Τ. ΕΝ 81.1. (Κανόνες ασφαλείας για την κατασκευή και εγκατάσταση 
ανελκυστήρων προσώπων, φορτίων ή µικρών φορτίων. Μέρος 1: Ηλεκτροκίνητοι ανελκυστήρες) 
 
Ευρωπαϊκό πρότυπο ΕΝ 81.2. 
 
Τεχνική Οδηγία Τεχνικού Επιµελητηρίου Ελλάδος (ΤΟΤΕΕ) 20701-1/2010 (Αναλυτικές Εθνικές 
Προδιαγραφές παραµέτρων για τον υπολογισµό της ενεργειακής απόδοσης κτιρίων και την έκδοση 
του Πιστοποιητικού Ενεργειακής Απόδοσης) 
 
Κανονισµός Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίων (ΚΕΝΑΚ) 
 
Γενικός Οικοδοµικός Κανονισµός (ΓΟΚ) 
 
Κτιριοδοµικός Κανονισµός 
 
Νέος Οικοδοµικός Κανονισµός (ΝΟΚ) 
 
Ελληνικές Τεχνικές Προδιαγραφές (ΕΤΕΠ) 
 
 
9.2  ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

9.2.1  Αντικείµενο 

Θα κατασκευασθούν δύο ανεξάρτητες εγκαταστάσεις ανυψωτικών συστηµάτων για την 
κατακόρυφη διακίνηση προσώπων και φορτίων στο Γυµνάσιο και στο Λύκειο αντίστοιχα. 
 
Κάθε εγκατάσταση ανυψωτικών συστηµάτων θα περιλαµβάνει όλο τον απαραίτητο εξοπλισµό. 
 
 
9.2.2  Τεχνική Περιγραφή 

Σε κάθε Σχολείο θα εγκατασταθεί ένας (1) ανελκυστήρας τριών (3) στάσεων, ανυψωτικής 
ικανότητας τουλάχιστον οκτώ (8) ατόµων, µε δυνατότητα εξυπηρέτησης ενός ΑΜΕΑ µε τον 
συνοδό του. 
 
Κάθε ανελκυστήρας θα είναι υδραυλικός, µε τα παρακάτω χαρακτηριστικά:  
 
 
Θάλαµος 
 
Ο θάλαµος θα έχει ελάχιστες εσωτερικές διαστάσεις 1,10x1,40m. Η είσοδος θα γίνεται από την 
µικρότερη πλευρά (1,10m) του θαλάµου. Τα εσωτερικά τοιχώµατα του θαλάµου θα είναι µεγάλης 
αντοχής, από µη ανακλαστικό υλικό και θα έχουν χρωµατική αντίθεση µε το δάπεδο. Στην 
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περίµετρο των τοιχωµάτων του θαλάµου θα υπάρχει χειρολισθήρας έντονου χρώµατος, σε ύψος 
0,90m από το δάπεδο, ενώ στην απέναντι από την πόρτα πλευρά θα υπάρχειι αναδιπλούµενο 
κάθισµα. Το δάπεδο θα είναι αντιολισθηρό, λείο και θα διευκολύνει τους ελιγµούς αναπηρικού 
αµαξιδίου. ∆εν επιτρέπεται η χρήση  χαλιού ή µοκέτας. Ο φωτισµός στο δάπεδο θα είναι 50 έως 
75Lux, κάθετος, οµοιόµορφα κατανεµηµένος. Στην πλευρά απέναντι από την πόρτα θα υπάρχει 
καθρέπτης του οποίου η κάτω πλευρά θα απέχει 0,70m από το δάπεδο ενώ η επάνω πλευρά του 
θα φθάνει σε ύψος 2,00m. 
 
Πόρτες 
 
Το ελάχιστο καθαρό άνοιγµα της πόρτας θα είναι 0,85m. Οι πόρτες θα είναι αυτόµατες, 
συρόµενες. Η ταχύτητα µε την οποία θα κλίνει η πόρτα δεν θα υπερβαίνει τα 0,30m/s, ενώ ο 
χρόνος αναµονής δεν θα είναι µικρότερος από 6sec. Η πόρτα θα διαθέτει φωτοκύτταρο χαµηλά και 
µηχανισµό ασφαλείας που θα την ανοίγει ξανά αν συναντήσει οποιαδήποτε αντίσταση. 
 
Χώρος µπροστά από τον ανελκυστήρα 
 
Η πόρτα ή/και το πλαίσιό της θα έχουν έντονη χρωµατική αντίθεση µε τον τοίχο στον οποίο 
βρίσκονται. Στο δάπεδο, µπροστά στην είσοδο του ανελκυστήρα θα υπάρχει ανάγλυφη και µε 
έντονο χρώµα προειδοποίηση για τυφλούς και άτοµα µε προβλήµατα στην όραση. Το δάπεδο δεν 
θα έχει σχέδια και θα βρίσκεται σε χρωµατική αντίθεση µε τους τοίχους. Ο φωτισµός του χώρου 
θα είναι άπλετος. Η είσοδος θα επισηµαίνεται µε το διεθνές σύµβολο πρόσβασης αναπήρων. Ο 
όροφος θα δηλώνεται στον τοίχο δίπλα ή πάνω από τους διακόπτες κλήσης και ακόµη απέναντι 
από την πόρτα (στον τοίχο ή σε πινακίδα), χρησιµοποιώντας ανάγλυφους αριθµούς ή/και 
γράµµατα έντονου χρώµατους. 
 
Χειριστήρια 
 
Όλα τα χειριστήρια τοποθετούνται σε ύψος 0,90 έως 1,20m από το δάπεδο, θα έχουν χρωµατική 
αντίθεση µε το υπόβαθρό τους και θα είναι τοποθετηµένα µε λογικό, ενιαίο και τυποποιηµένο 
τρόπο. Οι διακόπτες θα έχουν πλάτος ή διάµετρο τουλάχιστον 25mm, θα απέχουν µεταξύ τους 
τουλάχιστον 10mm, θα φωτίζονται από πίσω και θα έχουν ανάγλυφη επάνω τους την ένδειξη ή το 
σύµβολο λειτουργίας τους. Τα χειριστήρια θα τοποθετηθούν υπό γωνία προς τον τοίχο. 
 
Τα χειριστήρια µέσα στο θάλαµο τοποθετούνται στο πλευρικό τοίχωµα και σε απόσταση 
τουλάχιστον 0,40m από τον τοίχο που βρίσκεται η πόρτα. Θα υπάρχει σύστηµα κλήσης κινδύνου, 
κατά προτίµηση τηλέφωνο, σε χρωµατική αντίθεση µε το τοίχωµα στο οποίο είναι τοποθετηµένο. 
Οι οδηγίες χρήσης του θα είναι σύντοµες και απλές, γραµµένες µε ευδιάκριτους ανάγλυφους 
χαρακτήρες και θα επαναλαµβάνονται σε γραφή Braille. 
 
Τα χειριστήρια εκτός του θαλάµου (κλήσης), τοποθετούνται κοντά στη πόρτα. Θα συνοδεύονται 
από οδηγίες σε γραφή Braille για την εύρεση των χειριστηρίων εντός του θαλάµου. 
 
Ενδείξεις κίνησης και θέσης 
 
Εκτός θαλάµου: - Ανελκυστήρας έρχεται 
  - Βέλη ανόδου και καθόδου 
  - Ηχητικά σήµατα άφιξης θαλάµου (διαφορετικά για άνοδο και κάθοδο) 
 
Εντός θαλάµου: - Φωτεινή ένδειξη ορόφου 
  - Ηχητικό σήµα διέλευσης ορόφου 
  - Βέλη ανόδου και καθόδου 
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  - Ηχητικά σήµατα άφιξης θαλάµου (διαφορετικά για άνοδο και κάθοδο) 
 
Κίνηση ανελκυστήρα 
 
Η κίνηση του ανελκυστήρα θα είναι οµαλή, χωρίς απότοµες επιταχύνσεις και επιβραδύνσεις. ∆εν 
θα πρέπει να υπάρχει διαφορά στάθµης µεταξύ του δαπέδου του θαλάµου και του δαπέδου του 
ορόφου µεγαλύτερη από 2cm. Επίσης, το κενό µεταξύ του δαπέδου του θαλάµου και του δαπέδου 
του ορόφου δεν θα πρέπει να είναι µεγαλύτερο από 2cm. Σε περίπτωση διακοπής της παροχής 
ρεύµατος ο ανελκυστήρας θα πρέπει να µπορεί να κινηθεί στον αµέσως κατώτερο όροφο. 

 
 
 

Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ 
 
 


