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1ο ΚΕΦ.: ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ 

1.1 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ – ΠΡΟΤΥΠΑ 

 

Στο παρών έργο, σύμφωνα με την με αριθμ. ΔΙΠΑΔ/ΟΙΚ/273/17-7-2012 (ΑΔΑ:Β4Γ71- 19Ι)  και 

την εγκύκλιο 17/2016 (αρ.πρωτ.ΔΚΠ/οικ./1322/7-9-2016) Απόφαση του Αναπληρωτή 

Υπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών & Δικτύων με θέμα: 

«Έγκριση τετρακοσίων σαράντα (440) Ελληνικών Τεχνικών Προδιαγραφών (ΕΤΕΠ), με 

υποχρεωτική εφαρμογή σε όλα τα Δημόσια Έργα» που δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 

2221/Β730.7.2012, έχουν πλήρη και υποχρεωτική εφαρμογή οι Ελληνικές Τεχνικές 

Προδιαγραφές (ΕΤΕΠ) όπως αυτές ισχύουν κάθε φορά. 

Οι Ελληνικές Τεχνικές Προδιαγραφές (ΕΤΕΠ) είναι πλήρως εναρμονισμένες με τα Διεθνή και 

Ευρωπαϊκά Πρότυπα, τα οποία είναι κάθε φορά σε ισχύ, έτσι ώστε να διευκολύνεται η επίτευξη 

του στόχου της ενιαίας Ευρωπαϊκής Αγοράς στον τομέα των Δομικών Έργων. 

Οι Ελληνικές Τεχνικές Προδιαγραφές (ΕΤΕΠ) παραπέμπουν σε Διεθνή και Ευρωπαϊκά 

Πρότυπα κατά συστηματικό τρόπο, ο οποίος διασφαλίζει τη χρήση της εκάστοτε ισχύουσας 

έκδοσης αυτών των Προτύπων. 

Οι τίτλοι των Ελληνικών Τεχνικών Προδιαγραφών (ΕΤΕΠ) που αφορούν στο έργο αυτό, χωρίς 

δεσμευτική αναφορά, περιέχονται στον παρακάτω πίνακα. Σε κάθε περίπτωση, εάν και όποτε 

απαιτηθεί, έχουν ισχύ όλες οι Ελληνικές Τεχνικές Προδιαγραφές (ΕΤΕΠ) όπως αυτές ισχύουν 

κάθε φορά. 

Το πλήρες κείμενο των εν λόγω Ελληνικών Τεχνικών Προδιαγραφών (ΕΤΕΠ) περιέχεται στο 

συνημμένο Παράρτημα 2, της με αριθμ. ΔΙΠΑΔ/ΟΙΚ/273/17-7-2012 (ΑΔΑ:Β4Γ71-19Ι) 

Απόφασης του Αναπληρωτή Υπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, 

Μεταφορών & Δικτύων με θέμα: «Έγκριση τετρακοσίων σαράντα (440) Ελληνικών Τεχνικών 

Προδιαγραφών (ΕΤΕΠ), με υποχρεωτική εφαρμογή σε όλα τα Δημόσια Έργα» που 

δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 221/Β730.7.2012, το οποίο και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος του 

παρόντος τεύχους. 

Αναφορικά με όσα από τα εθνικά κανονιστικά κείμενα αντίκεινται στις εγκρινόμενες με την 

παρούσα Ελληνικές Τεχνικές Προδιαγραφές (ΕΤΕΠ), παύουν να ισχύουν από την ημερομηνία 

εφαρμογής των ΕΤΕΠ. 



Ο σχεδιασμός, η μελέτη και τελικά η εφαρμογή της μελέτης έχουν συνταχθεί με αναφορά στις 

παρακάτω προδιαγραφές: 

• ΠΕΤΕΠ 1501-03-08-04-00 Συνθετικά κουφώματα. 

• ΕΤΕΠ 1501-03-08-07-02 Διπλοί υαλοπίνακες με ενδιάμεσο κενό. 

• ΕΤΕΠ 1501-03-06-02-02 Θερμομόνωση τοιχοποιίας. 

• ΕΤΕΠ 1501-03-06-02-03 Θερμομόνωση κεραμοσκεπών στεγών. 

• ΕΤΕΠ 1501-03-06-02-01 Θερμομονώσεις δωμάτων 

 

 

1.2 ΚΟΥΦΩΜΑΤΑ-ΘΥΡΕΣ 

1.2.1 Ξύλινα κουφώματα  

Γενικά 

Κατασκευή και τοποθέτηση κουφωμάτων, από τρικολλητή ή εξακολλητή ξυλεία τύπου 

ΜΕΡΑΝΤΙ, ΙΡΟΚΟ, ΔΡΥΣ μέσης πυκνότητας τουλάχιστον 550 Kg/m3.  Τα κουφώματα είναι 

ξύλινα θερμομονωτικά εργοστασιακής κατασκευής, που έρχονται και τοποθετούνται έτοιμα στο 

κτίριο, πάνω σε τοποθετημένες ψευτόκασες, δηλαδή βαμμένα µε τοποθετηµένους μεντεσέδες, 

πόμολα, κλειδαριά και διπλούς low E μονωμένους υαλοπίνακες όπου προβλέπεται. 

Διπλοί θερμομονωτικοί υαλοπίνακες (εφόσον προβλέπεται): 

Low Ε Υαλοπίνακες: 20-24 mm (κρύσταλλο  4-5 mm ,κενό argon - krypton 12mm, κρύσταλλο 

laminated 4mm)  Θερμοπερατότητα (κάθετη τοποθέτηση) : 1.2 Ug [W/(m².K)] Οι διαστάσεις 

είναι ενδεικτικές, σε κάθε περίπτωση πρέπει να επιτυγχάνεται η ενεργειακή απόδοση. 

Οι τύποι που προτείνονται είναι ενδεικτικοί, ωστόσο πρέπει να τηρούνται οι απαιτήσεις στο Ug. 

Οι διατομές των κουφωμάτων θα είναι σύμφωνες µε τις σχετικές λεπτομέρειες της μελέτης. Το 

κάσωµα και τα φύλλα θα είναι κατάλληλης διατομής ώστε να υποδέχονται τους 

προδιαγραφόμενους υαλοπίνακες με ασφάλεια . Η θύρα μπορεί να διαθέτει φεγγίτη ή όχι 

σύμφωνα µε τα σχέδια της μελέτης. Σύμφωνα µε το διεθνές πρότυπο UNI-EN 7979 τα 

κουφώματα πρέπει να διαθέτουν αεροστεγανότητα κατηγορίας Α3 (κατά UNI-EN 42), 

υδατοστεγανότητα Ε4 (κατά UNI-EN 86) και αντοχή σε ανεμοπίεση V3 (κατά UNI-EN 77). Η 

ξυλεία ξηραίνεται σε ειδικό θάλαμο ξήρανσης, έτσι ώστε να διαθέτει αποδεκτή τιμή υγρασίας 

10-12%. Η κατασκευή της τρικολλητής (ή εξακολλητής) ξυλείας γίνεται µε τα νερά του ξύλου 

αντίθετα μεταξύ τους και η ένωση των στοιχείων γίνεται µε πολλαπλά µόρσα. Οι κόλλες που 

χρησιμοποιούνται είναι Γερμανικού τύπου κατηγορίας D4. Τα κουφώματα θα διαθέτουν 

μεντεσέδες ρυθμιζόμενους, κλειδαριά και πόμολα ενδεικτικού τύπου ROTO (ενδεικτικά – 

χρώματος ασημί).  Η βαφή των κουφωμάτων γίνεται µε μηχανές ηλεκτροστατικής βαφής και 

μηχανές εμποτισμού. Χρησιμοποιούνται υδατοδιαλυτά οικολογικά χρώματα τύπου σε τέσσερα 

στάδια. Ένα χέρι µε αντιµυκητοκτόνο βερνίκι εμποτισμού, ένα χέρι υδατοδιαλυτό αστάρι  και 

δύο χέρια υδατοδιαλυτή βαφή. Στα σόκορα και στους αρμούς τύπου V γίνεται απάλειψη µε 

προστατευτικό υλικό επάλειψης. Τα κουφώματα συνοδεύονται από εγγύηση καλής λειτουργίας 

και στεγανότητας 10 χρόνων. Περιλαμβάνονται όλα τα απαραίτητα υλικά και μικροϋλικά για την 

κατασκευή σύμφωνα µε τις λεπτομέρειες της μελέτης και την τοποθέτηση της θύρας και της 

βαφής της.  

Διπλοί θερμομονωτικοί αντανακλαστικοί υαλοπίνακες: 



Low Ε Υαλοπίνακες: 20-24 mm (κρύσταλλο  4-5 mm ,κενό argon - krypton 12mm, κρύσταλλο 

laminated 4mm)  Θερμοπερατότητα (κάθετη τοποθέτηση) : 1.2 Ug [W/(m².K)] Οι διαστάσεις 

είναι ενδεικτικές, σε κάθε περίπτωση πρέπει να επιτυγχάνεται η ενεργειακή απόδοση. 

Οι τύποι που προτείνονται είναι ενδεικτικοί, ωστόσο πρέπει να τηρούνται οι απαιτήσεις στο Ug. 

Στην τιμή θα περιλαμβάνεται η αποξήλωση των παλαιών κουφωμάτων για  την τοποθέτηση 

των νέων  υαλοστασίων,  όλα τα απαραίτητα υλικά και μικρουλικά για την κατασκευή των 

παραθύρων, στερέωσης  και  τοποθέτησης αυτών οι βαφές που θα γίνουν σύμφωνα με την 

επιλογή της υπηρεσίας και οποιεσδήποτε  επιπλέον εργασίες  θα χρειασθούν  να γίνουν κατά 

την τοποθέτησης τους. Θα πρέπει να γίνει έλεγχος λειτουργικότητας, σωστής εφαρμογής των 

φύλλων και πλαισίων και ανοίγματος, κλεισίματος. 

 

Κάθε κούφωμα ή υαλοπέτασμα τόσο στα σχέδια κατασκευής όσο και στην κατασκευή 

του, θα φέρει την καθορισμένη σήμανση με ένα ξεχωριστό αριθμό. 

Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να ζητήσει από την Υπηρεσία πριν την κατασκευή των 

κουφωμάτων το ακριβές χρώμα με βάση το χρωματολόγιο που θα έχει προσκομίσει σε αυτήν. 

Κατά τις αποθηκεύσεις ή εναποθέσεις οι κατασκευές δεν θα παρουσιάσουν την οποιαδήποτε 

παραμόρφωση, με υποχρέωση του Αναδόχου στην αντίθετη περίπτωση να απομακρύνει από 

το εργοτάξιο τις παραμορφωμένες κατασκευές. Όλες οι εκτεθειμένες επιφάνειες θα 

προστατεύονται με αυτοκόλλητες (αλλά εύκολα αφαιρούμενες) ταινίες προτού ξεκινήσουν από 

το εργοστάσιο κατασκευής. Η προσκόλληση, η αντοχή στις καιρικές συνθήκες και τις τριβές και 

η ελαστικότητα της ταινίας θα είναι κατάλληλες για το σκοπό για τον οποίο θα χρησιμοποιηθούν. 

Οι αυτοκόλλητες ταινίες θα έχουν έντονα διαφορετικό χρώμα από αυτό της τελικής επιφάνειας 

των κουφωμάτων και κατασκευών. 

Ο Ανάδοχος θα δηλώσει τη χρονική περίοδο που όλες οι κατασκευές κουφωμάτων 

συμπεριλαμβανομένων και των επί μέρους εξαρτημάτων δεν θα απαιτήσουν συντήρηση. Κατά 

τη περίοδο αυτή, της μη ανάγκης συντήρησης, οι κατασκευές και τα επί μέρους εξαρτήματα θα 

είναι σύμφωνα με τις απαιτήσεις προδιαγραφών. 

Πριν ολοκληρωθούν οι κατασκευές, ο Ανάδοχος θα ετοιμάσει και θα υποβάλλει στην Επίβλεψη 

ένα πλήρες Εγχειρίδιο Συντηρήσεως για τη χρήση του Εργοδότη. 

Όλα τα κουφώματα που θα αποξηλωθούν, θα παραδοθούν από τον Ανάδοχο στις 

αρμόδιες Υπηρεσίες για ανακύκλωση και διάθεση σε κατάλληλους χώρους. 

Τα κουφώματα (τύπος και χρώμα) θα επιλεγούν μετά από τη σύμφωνη γνώμη της 

Υπηρεσίας. 

 

Θύρες: Τύπου μπαλκονόπορτας με άνοιγμα προς τα έξω και κλειδαριά. Χερούλι μέσα έξω. 

Μηχανισμός επαναφοράς με ρυθμιστή ταχύτητας και λειτουργία stop 90ο . Χωρίς κατωκάσι.  

 

Επιδιόρθωση κλειδαριών και στερέωση στοιχείων στήριξης: Θα αντικατασταθούν οι 

κλειδαριές, τα χερούλια ή άλλος μηχανισμός λειτουργίας στις θύρες που δεν αντικαθίστανται. 

Επίσης θα εξεταστεί η λειτουργικότητα τους και θα αντικατασταθούν ή θα ρυθμιστούν οι 



μηχανισμοί στήριξης τους (μεντεσέδες κλπ). Για την αντικατάσταση των κλειδαριών θα 

χρησιμοποιηθούν υλικά ίδιων διαστάσεων  με τα υφιστάμενα, τύπου ασφαλείας, ενώ θα έχουν 

φινίρισμα χρωμίου, νίκελ ή ηλεκτροστατικής βαφής για προστασία από την οξείδωση. 

Οι μεντεσέδες θα είναι βαρέως - κατάλληλου τύπου για τις θύρες προς αντικατάσταση όσο 

αναφορά την αντοχή σε βάρος, ενώ θα έχουν φινίρισμα χρωμίου, νίκελ ή ηλεκτροστατικής 

βαφής, είτε ανοξείδωτοι για προστασία από την οξείδωση. Με σήμανση CE.  

 

 

1.3 ΘΕΡΜΟΫΓΡΟΜΟΝΩΣΗ ΔΩΜΑΤΟΣ 

Το δώμα των κτιρίων, είναι αμόνωτα. Ως αποτέλεσμα έχει την μεγάλη απώλεια θερμότητας από 

το περίγραμμα του κτιρίου (η οποία έχει κατασκευαστεί χωρίς μόνωση) αλλά και την έντονη 

υποβάθμιση των συνθηκών άνεσης κατά τους θερινούς μήνες. 

 

Για την καλύτερη θερμική θωράκιση των κτιρίων, προτείνεται η προσθήκη με τοποθέτηση 

συστήματος θερμουγρομόνωσης με τη χρήση διογκωμένης πολυστερίνης και συστήματος 

συγκράτησης.  

Η θερμοϋγρομόνωση  με τελική επιφάνεια επικαλυμμένη με κονίαμα κλίσεων, θα υλοποιηθεί 

με βάση τα παρακάτω προδιαγραφόμενα βήματα – παρέχονται δύο εναλλακτικές:  

1. - Η προς μόνωση επιφάνεια θα καθαριστεί και θα απομακρυνθεί οποιοδήποτε απορριπτέο 

υλικού, 

- Οι ρύσεις θα εξεταστούν και αν προκύπτει ότι είναι επαρκείς και κατάλληλες δεν θα γίνουν 

επιπλέον εργασίες πέραν του καθαρισμού.  

- Η προς μόνωση επιφάνεια, καθαρίζεται πλήρως. Λόγω κλίματος αποφεύγεται το φράγμα 

υδρατμών. 

- Ακολουθεί διάστρωση πλακών εξηλασμένης πολυστερίνης πάχους 7 εκ.. 

-Προσθήκη γεωυφάσματος ή άλλου παρόμοιου προστατευτικού 

- Στη συνέχεια θα διαστρωθεί ελαφρομπετόν ρύσεων ειδικού βάρους 400 kg/m3 ελαχίστου 

πάχους 5εκ.  

- Μετά την ξήρανση της τελικής στρώσεως ακολουθεί διάστρωση τσιμεντοκονίας πάχους 2,00 

εκ. (εξομάλυνσης) και λούκια τσιμεντοκονίας (δώματος). 

 - Στην πιο πάνω επιφάνεια διαστρώνεται διπλή ασφαλτική μεμβράνη. Η πιο πάνω μεμβράνη 

γυρίζει στα στηθαία και γενικά στις κατακόρυφες επιφάνειες ανέρχεται κατά 20 έως 30 εκ. 

στερεούμενη μηχανικά με ανοξείδωτη λάμα (πάχους 1,5 mm), βίδες και βύσματα. Η λάμα 

σφραγίζεται με ελαστομερή μαστίχη πολυουρεθανικής βάσης. Το ασφαλτόπανο στις 

κατακόρυφες επιφάνειες είναι λευκή. 

 - Η τελική επίστρωση γίνεται με τσιμεντόπλακες δια τσιμεντοκονιάματος των 350 kg τσιμέντου. 

Δηλαδή, υλικά στον τόπο του έργου και εργασία τελειωμένης κατασκευής, τοποθέτησης και σε 

λειτουργία σύμφωνα με τα σχέδια της μελέτης, την τεχνική περιγραφή και τις οδηγίες της 

επίβλεψης. Στην τιμή περιλαμβάνεται και η αποξήλωση της υφισταμένης μόνωσης (αν 

απαιτείται), καθώς και η απομάκρυνση των αποξηλωθέντων υλικών, σε χώρο που θα 

υποδειχθεί από την υπηρεσία. Υλικά επί τόπου και εργασία πλήρους τοποθέτησης, σύμφωνα 

µε την μελέτη και την ΕΤΕΠ 03-06-02-01 "Θερμομονώσεις δωμάτων". 

  

Η εργασία περιλαμβάνει υλικά στον τόπο του έργου και εργασία τελειωμένης κατασκευής, 

τοποθέτησης και σε λειτουργία σύμφωνα με τα σχέδια της μελέτης, την τεχνική περιγραφή και 

τις οδηγίες της επίβλεψης. Τα υλικά που θα χρησιμοποιηθούν μπορούν να αναθεωρηθούν 

ως προς τον τύπο τους από την επιθεωρούσα αρχή μετά την έγγραφη αίτηση του 



Αναδόχου, με την προϋπόθεση ότι εξασφαλίζουν τις ίδιες θερμοϋγρομονωτικές 

ιδιότητες με τα προδιαγεγραμμένα υλικά.  

 

 

 

2ο ΚΕΦ.: ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΑ 

2.1 ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ ΣΩΜΑΤΑ 
 

Τα φωτιστικά σώματα θα είναι τα παρακάτω:  

 

Στεγανό φωτιστικό σώμα τοίχου ή οροφής 5W 

Στεγανό φωτιστικό σώμα λαμπτήρα LED μέγιστης ισχύος 5W έκαστος μοντέρνου 

σχεδιασμού, συμπαγές αδιάβροχο φωτιστικό. Με προστασία IP65 από εισροή ξένων 

σωμάτων. 

Τεχνικά Χαρακτηριστικά:  

- LED chip υψηλής απόδοσης τελευταίας γενιάς. 

- Καθαρό φως χωρίς IR/UV ακτινοβολία µε απόχρωση neutral ή warm. 

- Φωτεινή ροή τουλάχιστον 540 lm.  

- Διάρκεια Ζωής: 50.000 ώρες µε απόδοση> 80% της αρχικής φωτεινής ροής L80B10. Θα 

δίδεται εγγύηση καλής λειτουργίας τουλάχιστον 5 ετών.  

- Συνδεσμολογία για λειτουργία σε 230V-50 / 60Hz µε dimmer με σήμα ελέγχου 1-10VDC 

driver για έλεγχο με αισθητήρα. 

- Εκκινητής ηλεκτρονικός µε συντελεστή ισχύος >0.95 σε πλήρη στάθμη φωτισμού και δείκτη 

ενεργειακής απόδοσης τουλάχιστον Α3. 

- Τουλάχιστον IP65. 

- Θα φέρει σήμανση CE και θα συµµορφώνεται µε την οδηγία RoΗs (κατ’ ελάχιστον το led 

chipset). Θα διατίθενται φωτοτεχνικά δεδομένα και ο κατασκευαστής θα είναι πιστοποιημένος 

κατά ISO9001 και 14001. 

Ήτοι φωτιστικό πλήρες µε εργασία πλήρους εγκατάστασης, συμπεριλαμβανομένης της 

χρήσης κάθε μέσου ανύψωσης για την διενέργεια των απαιτούμενων εργασιών.  

Περιλαμβάνεται και το πιθανόν απαιτούμενο καλώδιο σύνδεσης καθώς και η απεγκατάσταση 

του παλαιού φωτιστικού μετά προσοχής και η παράδοσή του σε χώρο που θα υποδειχθεί 

από το Δήμο. 

 

Φωτιστικό σώμα οροφής LED 10W 

Το φωτιστικό σώμα LED μέγιστης ισχύος 10W,  στεγασμένων χώρων και οροφής, 

ψευδοροφής, αποτελείται από ενισχυμένη βάση από ατσάλι βαμμένο ηλεκτροστατικά. Θα είναι 

τετράγωνο ή παραλληλόγραμμο  και θα φέρει κάλυµµα από υψηλής απόδοσης ακρυλικό υλικό 

(PMMA). 

 

Τα τεχνικά του χαρακτηριστικά θα είναι ενδεικτικά:   

- LED chip υψηλής απόδοσης τελευταίας γενιάς. 

- Καθαρό φως χωρίς IR/UV ακτινοβολία µε απόχρωση neutral.  

- Φωτεινή ροή τουλάχιστον 1.000lm. 

- Θα είναι χαμηλής θάμβωσης (UGR<19). 

- Θα είναι τεχνολογίας Flicker-free. 

- ∆ιάρκεια Ζωής: 50.000 ώρες µε απόδοση> 80% της αρχικής φωτεινής ροής L80B10. Θα 

δίδεται εγγύηση καλής λειτουργίας τουλάχιστον 5 ετών.  

- Συνδεσµολογία για λειτουργία σε 230V-50 / 60Hz µε dimmer με σήμα ελέγχου 1-10VDC driver 

για έλεγχο με αισθητήρα. 



- Εκκινητής ηλεκτρονικός µε συντελεστή ισχύος >0.95 σε πλήρη στάθμη φωτισμού και δείκτη 

ενεργειακής απόδοσης τουλάχιστον Α3. 

- Θα φέρει σήµανση CE και θα συµµορφώνεται µε την οδηγία RoΗs (κατ'ελάχιστον το led 

chipset). Θα διατίθενται φωτοτεχνικά δεδοµένα και ο κατασκευαστής θα είναι πιστοποιηµένος 

κατά ISO9001 και 14001. 

 

Ήτοι φωτιστικό πλήρες µε εργασία πλήρους εγκατάστασης, συμπεριλαμβανομένης της χρήσης 

κάθε μέσου ανύψωσης για την διενέργεια των απαιτούμενων εργασιών. Περιλαμβάνεται και το 

πιθανόν απαιτούμενο καλώδιο σύνδεσης καθώς και η απεγκατάσταση του παλαιού φωτιστικού 

μετά προσοχής και η παράδοσή του σε χώρο που θα υποδειχθεί από το Δήμο. 

 

Φωτιστικό σώμα οροφής LED 15 W 

Το φωτιστικό σώμα LED μέγιστης ισχύος 15 W, στεγασμένων χώρων και οροφής, 

ψευδοροφής, θα αποτελείται από ενισχυμένη βάση από ατσάλι βαμμένο ηλεκτροστατικά. Θα 

είναι τετράγωνο ή παραλληλόγραμμο  και θα φέρει κάλυµµα από υψηλής απόδοσης ακρυλικό 

υλικό (PMMA). 

 

Τα τεχνικά του χαρακτηριστικά θα είναι ενδεικτικά:   

- LED chip υψηλής απόδοσης τελευταίας γενιάς. 

- Καθαρό φως χωρίς IR/UV ακτινοβολία µε απόχρωση neutral. 

- Φωτεινή ροή τουλάχιστον 1500lm.  

- Θα είναι χαμηλής θάμβωσης (UGR<19). 

- Θα είναι τεχνολογίας Flicker-free. 

- ∆ιάρκεια Ζωής: 50.000 ώρες µε απόδοση> 80% της αρχικής φωτεινής ροής L80B10. Θα 

δίδεται εγγύηση καλής λειτουργίας τουλάχιστον 5 ετών.  

- Συνδεσµολογία για λειτουργία σε 230V-50 / 60Hz µε dimmer με σήμα ελέγχου 1-10VDC driver 

για έλεγχο με αισθητήρα. 

- Εκκινητής ηλεκτρονικός µε συντελεστή ισχύος >0.95 σε πλήρη στάθμη φωτισμού και δείκτη 

ενεργειακής απόδοσης τουλάχιστον Α3. 

- Θα φέρει σήµανση CE και θα συµµορφώνεται µε την οδηγία RoΗs (κατ'ελάχιστον το led 

chipset). Θα διατίθενται φωτοτεχνικά δεδομένα και ο κατασκευαστής θα είναι πιστοποιημένος 

κατά ISO9001 και 14001. 

 

Ήτοι φωτιστικό πλήρες µε εργασία πλήρους εγκατάστασης, συμπεριλαμβανομένης της χρήσης 

κάθε μέσου ανύψωσης για την διενέργεια των απαιτούμενων εργασιών. Περιλαμβάνεται και το 

πιθανόν απαιτούμενο καλώδιο σύνδεσης καθώς και η απεγκατάσταση του παλαιού φωτιστικού 

μετά προσοχής και η παράδοσή του σε χώρο που θα υποδειχθεί από το Δήμο. 

 

Φωτιστικό σώμα οροφής LED 20 W 

Το φωτιστικό σώμα LED μέγιστης ισχύος 20W, στεγασμένων χώρων και οροφής, ψευδοροφής, 

θα αποτελείται από ενισχυμένη βάση από ατσάλι βαμμένο ηλεκτροστατικά. Θα είναι τετράγωνο 

ή παραλληλόγραμμο  και θα φέρει κάλυµµα από υψηλής απόδοσης ακρυλικό υλικό (PMMA). 

 

Τα τεχνικά του χαρακτηριστικά θα είναι ενδεικτικά:   

- LED chip υψηλής απόδοσης τελευταίας γενιάς. 

- Καθαρό φως χωρίς IR/UV ακτινοβολία µε απόχρωση neutral. 

- Φωτεινή ροή τουλάχιστον 2000lm.  

- Θα είναι χαμηλής θάμβωσης (UGR<19). 

- Θα είναι τεχνολογίας Flicker-free. 

- ∆ιάρκεια Ζωής: 50.000 ώρες µε απόδοση> 80% της αρχικής φωτεινής ροής L80B10. Θα 

δίδεται εγγύηση καλής λειτουργίας τουλάχιστον 5 ετών.  



- Συνδεσµολογία για λειτουργία σε 230V-50 / 60Hz µε dimmer με σήμα ελέγχου 1-10VDC driver 

για έλεγχο με αισθητήρα. 

- Εκκινητής ηλεκτρονικός µε συντελεστή ισχύος >0.95 σε πλήρη στάθμη φωτισμού και δείκτη 

ενεργειακής απόδοσης τουλάχιστον Α3. 

- Θα φέρει σήµανση CE και θα συµµορφώνεται µε την οδηγία RoΗs (κατ'ελάχιστον το led 

chipset). Θα διατίθενται φωτοτεχνικά δεδομένα και ο κατασκευαστής θα είναι πιστοποιημένος 

κατά ISO9001 και 14001. 

 

Ήτοι φωτιστικό πλήρες µε εργασία πλήρους εγκατάστασης, συμπεριλαμβανομένης της χρήσης 

κάθε μέσου ανύψωσης για την διενέργεια των απαιτούμενων εργασιών. Περιλαμβάνεται και το 

πιθανόν απαιτούμενο καλώδιο σύνδεσης καθώς και η απεγκατάσταση του παλαιού φωτιστικού 

μετά προσοχής και η παράδοσή του σε χώρο που θα υποδειχθεί από το Δήμο. 

 

Φωτιστικό σώμα οροφής LED 25 W (τύπου προβολέα)  

Το φωτιστικό σώμα LED μέγιστης ισχύος 25 W, στεγασμένων χώρων και οροφής, 

ψευδοροφής, θα αποτελείται από ενισχυμένη βάση από ατσάλι βαμμένο ηλεκτροστατικά. Θα 

είναι τετράγωνο ή παραλληλόγραμμο  και θα φέρει κάλυµµα από υψηλής απόδοσης ακρυλικό 

υλικό (PMMA). 

 

Τα τεχνικά του χαρακτηριστικά θα είναι ενδεικτικά:   

- LED chip υψηλής απόδοσης τελευταίας γενιάς. 

- Καθαρό φως χωρίς IR/UV ακτινοβολία µε απόχρωση neutral. 

- Φωτεινή ροή τουλάχιστον 2500lm.  

- Θα είναι χαμηλής θάμβωσης (UGR<19). 

- Θα είναι τεχνολογίας Flicker-free. 

- ∆ιάρκεια Ζωής: 50.000 ώρες µε απόδοση> 80% της αρχικής φωτεινής ροής L80B10. Θα 

δίδεται εγγύηση καλής λειτουργίας τουλάχιστον 5 ετών.  

- Συνδεσµολογία για λειτουργία σε 230V-50 / 60Hz µε dimmer με σήμα ελέγχου 1-10VDC driver 

για έλεγχο με αισθητήρα. 

- Εκκινητής ηλεκτρονικός µε συντελεστή ισχύος >0.95 σε πλήρη στάθμη φωτισμού και δείκτη 

ενεργειακής απόδοσης τουλάχιστον Α3. 

- Θα φέρει σήµανση CE και θα συµµορφώνεται µε την οδηγία RoΗs (κατ'ελάχιστον το led 

chipset). Θα διατίθενται φωτοτεχνικά δεδομένα και ο κατασκευαστής θα είναι πιστοποιημένος 

κατά ISO9001 και 14001. 

 

Ήτοι φωτιστικό πλήρες µε εργασία πλήρους εγκατάστασης, συμπεριλαμβανομένης της χρήσης 

κάθε μέσου ανύψωσης για την διενέργεια των απαιτούμενων εργασιών. Περιλαμβάνεται και το 

πιθανόν απαιτούμενο καλώδιο σύνδεσης καθώς και η απεγκατάσταση του παλαιού φωτιστικού 

μετά προσοχής και η παράδοσή του σε χώρο που θα υποδειχθεί από το Δήμο. 

 

Φωτιστικό σώμα οροφής LED 30 W 

Το φωτιστικό σώμα LED μέγιστης ισχύος 30W, στεγασμένων χώρων και οροφής, ψευδοροφής, 

θα αποτελείται από ενισχυμένη βάση από ατσάλι βαμμένο ηλεκτροστατικά. Θα είναι τετράγωνο 

ή παραλληλόγραμμο  και θα φέρει κάλυµµα από υψηλής απόδοσης ακρυλικό υλικό (PMMA). 

 

Τα τεχνικά του χαρακτηριστικά θα είναι ενδεικτικά:   

- LED chip υψηλής απόδοσης τελευταίας γενιάς. 

- Καθαρό φως χωρίς IR/UV ακτινοβολία µε απόχρωση neutral. 

- Φωτεινή ροή τουλάχιστον 3000lm.  

- Θα είναι χαμηλής θάμβωσης (UGR<19). 

- Θα είναι τεχνολογίας Flicker-free. 



- ∆ιάρκεια Ζωής: 50.000 ώρες µε απόδοση> 80% της αρχικής φωτεινής ροής L80B10. Θα 

δίδεται εγγύηση καλής λειτουργίας τουλάχιστον 5 ετών.  

- Συνδεσµολογία για λειτουργία σε 230V-50 / 60Hz µε dimmer με σήμα ελέγχου 1-10VDC driver 

για έλεγχο με αισθητήρα. 

- Εκκινητής ηλεκτρονικός µε συντελεστή ισχύος >0.95 σε πλήρη στάθμη φωτισμού και δείκτη 

ενεργειακής απόδοσης τουλάχιστον Α3. 

- Θα φέρει σήµανση CE και θα συµµορφώνεται µε την οδηγία RoΗs (κατ'ελάχιστον το led 

chipset). Θα διατίθενται φωτοτεχνικά δεδομένα και ο κατασκευαστής θα είναι πιστοποιημένος 

κατά ISO9001 και 14001. 

 

Ήτοι φωτιστικό πλήρες µε εργασία πλήρους εγκατάστασης, συμπεριλαμβανομένης της χρήσης 

κάθε μέσου ανύψωσης για την διενέργεια των απαιτούμενων εργασιών. Περιλαμβάνεται και το 

πιθανόν απαιτούμενο καλώδιο σύνδεσης καθώς και η απεγκατάσταση του παλαιού φωτιστικού 

μετά προσοχής και η παράδοσή του σε χώρο που θα υποδειχθεί από το Δήμο. 

 

 

Φωτιστικό σώμα οροφής LED 40 W 

Το φωτιστικό σώμα LED μέγιστης ισχύος 40W, στεγασμένων χώρων και οροφής, ψευδοροφής, 

θα αποτελείται από ενισχυμένη βάση από ατσάλι βαμμένο ηλεκτροστατικά. Θα είναι τετράγωνο 

ή παραλληλόγραμμο  και θα φέρει κάλυµµα από υψηλής απόδοσης ακρυλικό υλικό (PMMA). 

 

Τα τεχνικά του χαρακτηριστικά θα είναι ενδεικτικά:   

- LED chip υψηλής απόδοσης τελευταίας γενιάς. 

- Καθαρό φως χωρίς IR/UV ακτινοβολία µε απόχρωση neutral. 

- Φωτεινή ροή τουλάχιστον 4000lm.  

- Θα είναι χαμηλής θάμβωσης (UGR<19). 

- Θα είναι τεχνολογίας Flicker-free. 

- ∆ιάρκεια Ζωής: 50.000 ώρες µε απόδοση> 80% της αρχικής φωτεινής ροής L80B10. Θα 

δίδεται εγγύηση καλής λειτουργίας τουλάχιστον 5 ετών.  

- Συνδεσµολογία για λειτουργία σε 230V-50 / 60Hz µε dimmer με σήμα ελέγχου 1-10VDC driver 

για έλεγχο με αισθητήρα. 

- Εκκινητής ηλεκτρονικός µε συντελεστή ισχύος >0.95 σε πλήρη στάθμη φωτισμού και δείκτη 

ενεργειακής απόδοσης τουλάχιστον Α3. 

 

 

 

 

2.2 ΑΝΙΧΝΕΥΤΕΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΙΝΗΣΗΣ 
 

 

Ανιχνευτής παρουσίας και κίνησης οροφής ή τοίχου 

Ο ανιχνευτής παρουσίας για έλεγχο φωτιστικού σώματος τεχνολογίας LED, θα πρέπει να είναι 

τουλάχιστον IP20. Θα πρέπει να έχει την δυνατότητα ανίχνευσης σε γωνία τουλάχιστον 150 

μοιρών στο χώρο τοποθέτησής του και σε απόσταση τουλάχιστον 4m. Θα έχει δυνατότητα 

ελέγχου περισσότερων του ενός φωτιστικών σωμάτων, ελάχιστου συνολικού φορτίου 50W. Θα 

έχει δυνατότητα ρύθμισης Lux, χρόνου και ευαισθησίας. Ο χρόνος θα ανανεώνεται συνεχώς 

εφόσον υπάρχει κίνηση στην περιοχή ανίχνευσης.  

 

Στην τιμή συμπεριλαμβάνονται τα υλικά (καλώδια, σωλήνες κτλ) και η εργασία ώστε να 

συνδεθεί µε το αντίστοιχο φωτιστικό. Ήτοι ανιχνευτής πλήρως εγκατεστημένος μετά των υλικών 

και µικροϋλικών εγκαταστάσεως και της εργασίας για παράδοση σε πλήρη και κανονική 

λειτουργία. 



 

 

 

 

3ο ΚΕΦ.: ΘΕΡΜΑΝΣΗ 
Ο σχεδιασμός, η μελέτη και τελικά η εγκατάσταση του συστήματος θέρμανσης θα εκτελεσθούν 

σύμφωνα με τους παρακάτω κανονισμούς και πρότυπα: 

 

• Τ.Ο.Τ.Ε.Ε. 2421/86, ΜΕΡΟΣ 1ο: Εγκαταστάσεις σε κτήρια: Δίκτυα διανομής ζεστού νερού 

για θέρμανση κτηριακών χώρων 

• Τ.Ο.Τ.Ε.Ε. 2421/86, ΜΕΡΟΣ 2ο: Εγκαταστάσεις σε κτήρια: Λεβητοστάσια παραγωγής 

ζεστού νερού για θέρμανση κτηριακών χώρων 

• ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-04-01-01-00 Συστήματα κτηριακών σωληνώσεων υπό πίεση με 

χαλυβδοσωλήνες με ραφή. 

• ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-04-01-02-00 Συστήματα κτηριακών σωληνώσεων υπό πίεση με 

χαλυβδοσωλήνες άνευ ραφής 

• ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-04-01-03-00 Συστήματα κτηριακών σωληνώσεων υπό πίεση με 

χαλκοσωλήνες 

• ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-04-01-05-00 Συστήματα κτηριακών σωληνώσεων υπό πίεση με 

χαλυβδοσωλήνες γαλβανισμένους με ραφή 

• ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-04-01-06-00 Συστήματα κτηριακών σωληνώσεων υπό πίεση με 

χαλυβδοσωλήνες γαλβανισμένους άνευ ραφής 

• ΕΛΟΤ ΤΠ 1501 -04-09-02-00 Εγκατάσταση Χαλύβδινων Λεβήτων 

3.1 ΔΙΚΤΥΑ ΣΩΛΗΝΩΣΕΩΝ 

3.1.1 Γενικά 

 

Για σωληνώσεις μέχρι 2" χρησιμοποιούνται μαύροι σιδηροσωλήνες EΛΟΤ10255 (ISO 

MEDIUM-DIN2440) ή χαλκοσωλήνες κατά ΕΛΟΤ 616 (DIN1786) και για σωληνώσεις από 21/2" 

χρησιμοποιούνται μαύροι χαλυβδοσωλήνες χωρίς ραφή κατά ΕΝ10216 (DIN 2448). 

 

 

 

Α. Σιδηροσωλήνες μαύροι με ραφή ISO - MΕDIUM βαρύς (πράσινη ετικέτα) 

 

Διάμετρος Πάχος (mm) 

1/2" 2.65 

3/4" 2.65 

1" 3.25 

1  1/4" 3.25 

1  1/2" 3.25 

2 " 3.65 

 

Β. Χαλυβδοσωλήνες μαύροι άνευ ραφής 

      

Διάμετρος Πάχος (mm) 

65 3.6 



80 3.6 

100 4.0 

125 5.0 

150 5.0 

200 6.3 

250 7.1 

 

Γ. Χαλκοσωλήνες ευθύγραμμοι ημίσκληροι επενδυμένοι με πολυαιθυλένιο πάχους 2 - 2,5mm. 

ΕΛΟΤ – ΕΝ 13349, ΕΝ 1057 και ΤΟΤΕΕ 2421/86 . 

         - Περιεκτικότητα σε χαλκό 99,9 % και P 0,015-0,010 % 

Ονομαστική διάμετρος DN(mm) 15 18 22 

Πάχος τοιχώματος(mm) 1 1,2 1,5 

 

Δ. Χαλκοσωλήνες ευθύγραμμοι σκληροί χωρίς επένδυση . 

          ΕΛΟΤ – ΕΝ 13349, ΕΝ 1057 και ΤΟΤΕΕ 2421/86 . 

          - Περιεκτικότητα σε χαλκό 99,9 % και P 0,015-0,010 % 

Ονομαστική διάμετρος DN(mm) 28 35 42 54 64 76,1 

Πάχος τοιχώματος(mm) 1,5 1,5 1,5 2,0 2,0 2,0 

 

Ε. Χαλκοσωλήνες μαλακοί υπενδεδυμένοι με πολυαιθυλένιο πάχους 2 - 2,5 mm (σε ρολούς 

25-50μ). 

           ΕΛΟΤ – ΕΝ 13349, ΕΝ 1057 και ΤΟΤΕΕ 2421/86 . 

           - Περιεκτικότητα σε χαλκό 99,9 % και P 0,015-0,010 % 

Ονομαστική διάμετρος DN(mm) 15 18 22 

Πάχος τοιχώματος(mm) 1 1 1,0 

 

 

3.1.2 Μόνωση σωληνώσεων 

Η μόνωση των σωληνώσεων θα είναι πλήρης με όλα τα απαιτούμενα υλικά, 

συμπεριλαμβανόμενης της προστασίας της μόνωσης, που θα προμηθευθεί και θα εφαρμοσθεί 

όπως απαιτείται από τις προδιαγραφές αυτές. 

Το υλικό θα είναι καινούργιο, άριστης ποιότητας για την αντίστοιχη κλάση και κατάλληλο για τη 

συγκεκριμένη εγκατάσταση. 

Καμιά επικάλυψη δεν θα τοποθετηθεί στις γραμμές των σωληνώσεων ή σε άλλο εξοπλισμό, 

προτού τα συστήματα δοκιμασθούν και εγκριθούν από την επίβλεψη.                 

Η μόνωση θα τοποθετηθεί μόνον από ειδικευμένους τεχνίτες. 

Όλη η μόνωση θα τοποθετηθεί σταθερά και καθαρά, με ακέραια τεμάχια, εκτός από τις 

περιπτώσεις όπου το τεμάχιο πρέπει να κοπεί ή να λοξευθεί στις γωνίες. 

Όλη η μόνωση θα τοποθετηθεί σε καθαρές, στεγνές επιφάνειες και τα συνεχόμενα τμήματα θα 

ενωθούν μαζί σταθερά. 

Η μόνωση θα είναι συνεχής διαμέσου αναρτήσεων σωλήνων. 

Όλα τα δίκτυα σωληνώσεων θα μονωθούν ξεχωριστά. Γειτονικοί ή παράλληλοι σωλήνες δεν 

θα μονωθούν μαζί. 



Θα ληφθεί πρόνοια για την ελεύθερη διαστολή όλης της μόνωσης, όπου είναι αναγκαίο. 

Η  θερμική  μόνωση στα μηχανοστάσια  ή  τους  εξωτερικούς χώρους, θα προστατεύεται  με  

κάλυμμα  από φύλλο γαλβανισμένης λαμαρίνας ή αλουμινίου ελάχιστου πάχους 0.6mm, 

ασφαλισμένη είτε με περτσίνια είτε με συνδέσμους μανδάλωσης με τέτοιο τρόπο ώστε να 

προλαμβάνεται φθορά της στεγάνωσης της μόνωσης. Ιδιαίτερη προσοχή θα δοθεί στην 

τελειωμένη επιφάνεια όλης της θερμικής μόνωσης και στην επένδυση η οποία πρέπει να 

παρουσιάζει μια καθαρή και συμμετρική όψη ευθυγραμμισμένη με την εξωτερική επιφάνεια 

των σωλήνων. 

Όλες οι σωληνώσεις προσαγωγής και επιστροφής θερμού ή και ψυχρού νερού, θα 

μονωθούν για την αποφυγή απωλειών θερμότητας και συμπύκνωσης υδρατμών πάνω στις 

ψυχρές πλευρές τους (προκειμένου για σωλήνες ψυχρού νερού). 

Σαν υλικό μόνωσης θα χρησιμοποιηθεί το Armaflex, με μέγιστη τιμή του λ=0,04W/(m*K) 

στους 20οC. 

Το ελάχιστο πάχος της μόνωσης θα είναι : 

Πίνακας 1.: Πάχη θερμομόνωσης σωληνώσεων για τις εγκαταστάσεις θέρμανσης, ψύξης, 

κλιματισμού και ζεστού νερού χρήσης. 

 

H μόνωση θα εκτελείται με τις συστάσεις της Εταιρείας κατασκευής της, "περαστή" ή μέσω 

διαμήκους ανοίγματος των τεμαxίων της μόνωσης. Πριν από τη μόνωση οι σωλήνες θα 

καθαρίζονται με επιμέλεια μέχρι να απομακρυνθεί τελείως κάθε ξένο υλικό από την επιφάνειά 

τους και θα απολιπαίνονται πλήρως. Επιπλέον οι μη γαλβανισμένοι σωλήνες θα βάφονται με 

δύο στρώσεις γραφιτούxου μίνιου.  

Οι ενώσεις (διαμήκεις και εγκάρσιες) θα προστατεύονται εξωτερικά με ειδική πλαστική 

αυτοκόλλητη ταινία. 

Η μόνωση θα περιλαμβάνει και όλα τα ειδικά τεμάχια, εξαρτήματα και συσκευές, όπως 

καμπύλες, ταυ, βάνες, κυκλοφορητές κλπ., με χρήση τεμαxίων μονώσεων σωλήνων 

μεγαλύτερης διαμέτρου και μονωτικών φύλλων του ίδιου υλικού. Ειδικά για τις βάνες και για 

τους κυκλοφορητές, θα ληφθούν κατάλληλα μέτρα για την εύκολη αποσυναρμολόγηση της 

μόνωσης, χωρίς να καταστραφεί αυτή, για επιθεώρηση και τυχόν επισκευή της βάνας ή του 

κυκλοφορητή. 

Ειδικά για το τμήμα των σωληνώσεων που διέρχεται εξωτερικά ή στα κεντρικά μηχανοστάσια, 

πέρα από την παραπάνω κανονική μόνωση κάθε σωλήνα, προβλέπεται και ειδική κατασκευή. 



Σε αυτή την περιοχή οι σωλήνες  καλύπτονται  με  κατασκευή από γαλβανισμένη  λαμαρίνα  

η αλουμίνιο πάχους 0.6 mm . 

 

 

3.1.3 Συνδέσεις-Εξαρτήματα 

Για σωληνώσεις μέχρι 2" χρησιμοποιούνται μαύρα κοχλιωτά εξαρτήματα κατά DIN 2950 για 

σωληνώσεις πάνω από 2 1/2" χρησιμοποιούνται συγκολλητά εξαρτήματα για σωληνώσεις άνω 

των 4" χρησιμοποιούνται συγκολλητά εξαρτήματα. 

  

Προκειμένου για μαύρους σιδηροσωλήνες, μέχρι 2” αποκλειστικά και μόνο με εξαρτήματα και 

ειδικά τεμάχια ΡΝ 25 από μαλακτό χυτοσίδηρο (μαγιάμπλ) κατά BS143/ISO49 με ενισχυμένα 

χείλη στην περιοχή της εσωτερικής κοχλίωσης (κορδονάτα) και με σπείρωμα κωνικό BSP κατά 

BS21/ISO7. 

 

Προκειμένου για μαύρους σιδηροσωλήνες άνω των 2” και χαλυβδοσωλήνες χωρίς ραφή που 

συνδέονται με όμοιο ή με μαύρο σιδηροσωλήνα, κατά κανόνα με συγκόλληση 

(ηλεκτροκόλληση) και στις θέσεις όπου απαιτείται η δυνατότητα αποσυναρμολόγησης, με 

ζεύγος φλαντζών PN 16 κατά BS4504. 

 

3.1.4 Στήριξη των Σωληνώσεων 

Θα χρησιμοποιηθούν διαιρούμενα στηρίγματα ή τυποποιημένα στηρίγματα τύπου U. 

 

3.2 ΔΙΚΛΕΙΔΕΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΔΙΚΤΥΟΥ 

3.2.1 Γενικές Απαιτήσεις 

Οι δικλείδες θα εξασφαλίζουν τέλεια και υδατοστεγή διακοπή, για διαφορά πίεσης νερού από 

τις δύο πλευρές μέχρι 16 ατμόσφαιρες  και για θερμοκρασία μέχρι 120οC. 

 

3.2.2 Βαλβίδες δικτύου 

Όλες οι βαλβίδες διακοπής του δικτύου θα είναι ball-valves ολικής διατομής σύμφωνα με τον 

ακόλουθο πίνακα: 

Πίνακας 2 : χαρακτηριστικά βαλβίδων διακοπής 

Διάσταση Χαρακτηριστικά 

Έως 2” Βαλβίδες διακοπής: Ball valves, ορειχάλκινες, κοχλιωτές, κατηγορίας 

ΡΝ 16,  

 

  

Από 2,5” και άνω Βαλβίδες διακοπής: Butterfly Valves, χυτοσιδηρές, φλαντζωτές, 

ονομαστικής λειτουργίας ΡΝ 16. 

 

 

3.2.3 Βαλβίδες Αντεπιστροφής 

Ορειχάλκινες βαλβίδες αντεπιστροφής θα χρησιμοποιηθούν, σε όσες σωληνώσεις θα 

εγκατασταθούν ορειχάλκινες βάνες. 

 

Το σώμα της βαλβίδας θα είναι από φωσφορούχο ορείχαλκο και θα φέρει σπείρωμα για την 

κοχλίωση πάνω στην σωλήνωση. 

 

Η γλωττίδα θα είναι από ανοξείδωτο χάλυβα και θα εγκατασταθεί οριζόντια. 

 



3.2.4 Ορειχάλκινα Φίλτρα Νερού  

Τα ορειχάλκινα φίλτρα νερού θα εγκατασταθούν σε όσες σωληνώσεις θα εγκατασταθούν 

ορειχάλκινες βάνες. 

Τα φίλτρα θα είναι τύπου Υ, με ορειχάλκινο κοχλιωτό σώμα, κοχλιωτό κάλυμμα και χάλκινο 

εσωτερικό κάλαθο. 

 

Ο εσωτερικός κάλαθος (φίλτρο) θα φέρει οπές Φ0,8mm. 

 

3.2.5 Διαστολικά Σωληνώσεων 

Τα διαστολικά θα είναι με φυσαρμόνικες διαστολής χωρίς χρήση παρεμβυσμάτων, κοχλιωτά ή 

με φλάντζες. 

 

Τα διαστολικά μέχρι 2’’ θα είναι βιδωτά ή συγκολλητά PΝ16, ενώ για μεγαλύτερες διατομές θα 

είναι φλαντζωτά. 

 

3.2.6 Αντικραδασμικά Σωληνώσεων 

Στις συνδέσεις όλων των σωληνώσεων με μηχανήματα περιστρεφόμενα (ψύκτες, ψυκτικοί 

πύργοι κλπ.), θα εγκατασταθούν αντιδονητικοί ελαστικοί σύνδεσμοι (αντικραδασμικά) 

διαμέτρου ίσης με αυτήν της σωλήνωσης. 

 

Οι σύνδεσμοι θα είναι κατάλληλοι για θερμό νερό μέχρι 110οC και πίεση δοκιμής 10 

ατμοσφαιρικών (PN25). 

 

3.2.7 Λυόμενοι Σύνδεσμοι (Ρακόρ-Φλάντζες) 

Στα δίκτυα σωληνώσεων θα παρεμβάλλονται λυόμενο σύνδεσμοι : 

• Στις συνδέσεις αυτών με μηχανήματα και συσκευές. 

• Κοντά σε κάθε δικλείδα, φίλτρο κλπ. για τη δυνατότητα ευχερούς αποσυναρμολόγησης. 

 

Οι λυόμενοι σύνδεσμοι μέχρι διάμετρο 2’’, θα είναι τύπου ρακόρ με κωνική έδραση, μαύροι ή 

γαλβανισμένοι, ανάλογα με το δίκτυο σωληνώσεων στο οποίο τοποθετούνται. 

 

Για μεγαλύτερες διαμέτρους θα χρησιμοποιηθούν λυόμενοι σύνδεσμοι τύπου φλάντζας, με 

παρεμβύσματα στεγανότητας, ανάλογα με το διερχόμενο ρευστό στη σωλήνωση. 

 

Προκειμένου για γαλβανισμένους σιδηροσωλήνες διαμέτρου μεγαλύτερης των 2’’, οι σύνδεσμοι 

θα είναι γαλβανισμένοι, συνδεόμενοι με τους σωλήνες με κοχλίωση (πίεσης λειτουργίας 10 atm, 

για θερμοκρασία νερού μέχρι 120οC). 

 

Προκειμένου για χαλυβδοσωλήνες χωρίς ραφή, οι σύνδεσμοι θα είναι χαλύβδινοι, συνδεόμενοι 

με τους σωλήνες με συγκόλληση. 

 

3.2.8 Φλάντζες για Χαλυβδοσωλήνες, PN16 

Οι φλάντζες σε χαλυβδοσωλήνες μέχρι και 50 mm ονομαστικής διαμέτρου, θα είναι από 

σφυρήλατο χάλυβα, μηχανοεπεξεργασμένο στην επιφάνειά τους και κατάλληλες για βιδωτούς 

σωλήνες. 

 

Φλάντζες για σωληνώσεις 65 mm ονομαστικής διαμέτρου και πάνω, θα είναι από σφυρήλατο 

χάλυβα επεξεργασμένο στην επιφάνειά τους και κατάλληλες για συγκόλληση στους σωλήνες. 

 

Οι φλάντζες θα είναι σύμφωνες με τους Γερμανικούς κανονισμούς για την μέγιστη πίεση 

λειτουργίας, ή άλλους όμοιους διεθνείς κανονισμούς. 



 

Φλάντζες συνεργαζόμενες για σύνδεση με τεμάχια του εξοπλισμού, θα πρέπει να είναι της ίδιας 

κατηγορίας, σε ότι αφορά τους κανονισμούς, με την φλάντζα που έχει επάνω του ο εξοπλισμός. 

 

3.2.9 Διακόπτες  θερμαντικών  σωμάτων 

Οι διακόπτες των θερμαντικών σωμάτων θα είναι ορειχάλκινοι ονομαστικής διαμέτρου 1/2”,  

διπλής ρυθμίσεως, με  χειρολαβή από εβονίτη. 

 

Θα είναι κοχλιωτοί με  ορειχάλκινο σώμα.  Η έδρα των διακοπτών θα πρέπει να μπορεί  να 

αντικατασταθεί και θα έχει παρέμβυσμα στεγανότητας από  φίμπερ ή TEFLON.  

 

Οι διακόπτες θα είναι κατάλληλοι για πίεση λειτουργίας και διακοπής 10 ατμοσφαιρών και 

θερμοκρασία 120°C 

 

3.2.10 Αυτόματα εξαεριστικά 

Στις κεντρικές σωληνώσεις του ζεστού ή κρύου νερού στα ψηλότερα σημεία που δεν μπορούν 

να εξαερωθούν και όπου σημειώνεται στα σχέδια θα τοποθετηθούν αυτόματα εξαεριστικά 3/4" 

με πλωτήρα. 

 

Κάθε εξαεριστικό θα πρέπει να έχει κατάλληλο στόμιο που να επιτρέπει την έξοδο του αέρα 

χωρίς την δημιουργία αντιθλίψεως Το σώμα του εξαεριστικού θα είναι ορειχάλκινο ενώ ο 

μεταλλικός πλωτήρας από ανοξείδωτο χάλυβα και κατάλληλα σχεδιασμένος ώστε να αποκλείει 

την διαρροή νερού από το σύστημα. Τα εξαεριστικά θα είναι υπολογισμένα για πίεση 

λειτουργίας τουλάχιστον 8 ατμοσφαιρών. 

 

3.2.11 Θερμοστατικές Κεφαλές 

 

Πλήρες σετ Θερμοστατικής βαλβίδας, θερμαντικού σώματος για εγκατάσταση σε σύστημα 

κεντρικής θερμάνσεως, πλήρως τοποθετημένη και παραδοτέα σε κανονική λειτουργία. 

Το σετ περιλαμβάνει τον θερμοστατικό διακόπτη, τον τετράοδο διακόπτη εξωτερικού βρόγχου, 

την θερμοστατική κεφαλή, τα απαραίτητα ρακόρ και το σωληνάκι συνδέσεως.  

Θα φέρει προστατευτικό κάλυμμα ικανής αντοχής και με ειδικό κλείδωμα (ξεκλείδωμα μόνο με 

ειδικό εργαλείο). 

Η τιμή περιλαμβάνει κάθε υλικό και εργασία που απαιτείται για την πλήρη και αποδοτική 

λειτουργία (συμπεριλαμβανομένης της αποξήλωσης του παλαιού διακόπτη) και δεν αναφέρεται 

ρητά στο παρόν άρθρο. 

 

 

Τα κύρια χαρακτηριστικά του ελεγκτή θα είναι:  

• Ικανοτητα ελέγχου της θερμοκρασίας χώρου. 

• Ρύθμιση του set point, με χειρολαβή. 

• Δυνοτότητα πλήρους διακοπής της ροής νερού. (θέση κλειστής βάνας)  

• Δυνατότητα εφαρμογής «ορίων» μέγστης και ελάχιστης τιμής 

• Δυνατότητα «κλειδώματος» του set point. 

• Δυνατότητα εγκατάστασης σε υφιστάμενη βαλβίδα μέσω κατάλληλου προσαρμογέα. 

 

Ενδεικτικού ή ισοδύναμου τύπου SIEMENS RΤΝ 51. 

 

3.3 ΣΥΛΛΕΚΤΕΣ - ΟΡΓΑΝΑ ΕΝΔΕΙΞΕΩΝ 

3.3.1 Συλλέκτες 

Οι συλλέκτες θα κατασκευασθούν είτε από χαλυβδοσωλήνα χωρίς ραφή είτε από ορείχαλκο, 

αναλόγως με το υλικό των συνδεόμενων σωλήνων, με ημισφαιρικό πυθμένα, στο αναγκαίο 



μήκος. Θα φέρουν τις αντίστοιχες με τις συνδεόμενες σωληνώσεις υποδοχές με φλάντζες, 

προσαρμοζόμενες στον κύριο συλλέκτη με συγκόλληση τεμαχίων σωλήνα διαμέτρου ίσης με 

την διάμετρο της αντίστοιχης γραμμής, με διάνοιξη της κατάλληλης οπής. 

 

Κάθε συλλέκτης θα φέρει υποδοχή για την τοποθέτηση θερμομέτρου εμβάπτισης και 

μανομέτρου (υψομέτρου) με κρουνό. 

 

3.3.2 Μανόμετρα 

Στην αναρρόφηση και κατάθλιψη κάθε μιας από τις πιο κάτω αντλίες ή  κυκλοφορητές, θα 

εγκατασταθεί από ένα μανόμετρο γλυκερίνης. 

 

Η κλίμακα των μανομέτρων θα είναι ανάλογη προς το δίκτυο που εξυπηρετεί. 

 

Στις θέσεις δικτύων κυκλοφορίας ύδατος θα εγκατασταθούν βαλβίδες (κρουνοί) για την 

υποδοχή μανομέτρων, ή θα εγκατασταθούν μανόμετρα όπως πιο κάτω: 

• Σε όλους τους συλλέκτες αντλιών, κλπ. 

• Στην είσοδο και έξοδο του λέβητα 

• Σε νευραλγικές θέσεις του δικτύου, στις οποίες η γνώση της πίεσης θα συντελέσει στην 

ορθή ρύθμιση του δικτύου.  

 

3.3.3 Θερμόμετρα 

Θα τοποθετηθούν υδραργυρικά θερμόμετρα βαθμονομημένα σε βαθμούς Κελσίου και μάλιστα 

έως 50° C για τα δίκτυα ψυχρού νερού και έως 150°για τα δίκτυα του ζεστού νερού.  

 

Τα θερμόμετρα θα είναι προστατευμένα μέσα σε ορειχάλκινο σωληνάκι με σχισμή και η αλλαγή 

τους θα είναι ευχερής και χωρίς να διακόπτεται η ροή του νερού. 

 

Στις πιο κάτω αναφερόμενες θέσεις θα εγκατασταθούν αναμονές θερμομέτρων (Thermometer 

wells) με κάλυμμα, οι οποίες θα γεμίζονται με λάδι ή θα εγκατασταθούν θερμόμετρα : 

• Στις θέσεις εγκατάστασης του αισθητήριου στοιχείου, των οργάνων αυτόματης ρύθμισης 

της θερμοκρασίας. 

• Σε όλους τους συλλέκτες αντλιών, κλπ. 

 

3.3.4 Κυκλοφορητές  

Θα είναι κατάλληλοι και για κυκλοφορία νερού θερμοκρασίας 110° C με στατική πίεση 

τουλάχιστον 6 ατμ. και για τοποθέτηση σε κατακόρυφο ή οριζόντιο σωλήνα, με οριζόντιο άξονα 

περιστροφής. Εγκατάσταση κατά DIN EN 12828. 

 

Οι κυκλοφορητές θα έχουν τα εξής χαρακτηριστικά:  

• Στεγανό τριφασικό ή μονοφασικό ηλεκτροκινητήρα 50HZ. 

• Θα είναι υδρολίπαντοι με την αντλία προσαρμοσμένη στον άξονα του κινητήρα χωρίς 

στυπιοθλίπτη, με ένδειξη της φοράς περιστροφής. 

• Αθόρυβης λειτουργίας χωρίς κραδασμούς. 

Η σύνδεση των κυκλοφορητών με τις σωληνώσεις θα πραγματοποιείται με φλάντζες, και οι 

κυκλοφορητές θα συνοδεύονται με τις αναγκαίες πρόσθετες φλάντζες, κοxλίες και 

παρεμβύσματα για την προσαρμογή τους στο σωλήνα. 

Η ηλεκτρική εγκατάσταση των αντλιών θα κατασκευασθεί στεγανή, σύμφωνα με τον ΕΛΟΤ ΗD 

384 και θα αρχίζει από τον αντίστοιχο πίνακα κινήσεως. Οι τελικές συνδέσεις των ηλεκτρικών 



γραμμών με τους ηλεκτροκινητήρες θα είναι εύκαμπτοι και θα προστατεύονται με εύκαμπτο 

xαλύβδινο σωλήνα. 

 

Η ηλεκτρική εγκατάσταση περιλαμβάνει τις αναγκαίες γραμμές και συνδέσεις  για ένταξη των 

αντλιών στο όλο σύστημα αυτοματισμού. 

 

Η ισχύς του ηλεκτροκινητήρα πρέπει να καλύπτει την μέγιστη απορροφημένη από την ισχύ από 

τον άξονα της αντλίας κατά τις μεταβολές παροχής και μανομετρικού ύψους. 

 

Στην περίπτωση τριφασικού ηλεκτροκινητήρα, θα συνοδεύεται με αυτόματο διακόπτη 

προστασίας του κινητήρα του με επαφές αέρα, εφοδιασμένο με τρείς διμεταλλικούς αποζεύκτες 

υπερεντάσεως και πηνίο ελάχιστης τάσεως, με σύστημα ακροδεκτών και σταμάτημα από 

μακριά μέσω υδροστάτη, όλα συναρμολογημένα μέσα σε μεταλλικό ή πλαστικό στεγανό 

κιβώτιο. 

 

Η χαρακτηριστική καμπύλη λειτουργίας του κυκλοφορητή πρέπει να έχει τέτοια μορφή, ώστε 

στην περιοχή γύρω από το σημείο λειτουργίας του για μια ποσοστιαία αύξηση της παροχής 

του, να έχουμε μια κατά το δυνατό ίση ποσοστιαία αυξομείωση του μανομετρικού του ύψους. 

 

Τα κύρια χαρακτηριστικά των κυκλοφορητών inverter του δευτερεύοντος κυκλώματος, θα είναι: 

 

• Ο κυκλοφορητής για το κτίριο Κ-Ι:  

o Παροχή:  Q = 13 m3/h 

o Μανομετρικό  Η = 12 mWS 

• Ο κυκλοφορητής για το κτίριο Κ-ΙII:  

o Παροχή:  Q = 12,5 m3/h 

o Μανομετρικό  Η =  13 mWS 

Ενδεικτικού ή ισοδύναμου τύπου WILO Stratos 40/1-16 PN6/10 

 

Τα κύρια χαρακτηριστικά των κυκλοφορητών του πρωτεύοντος κυκλώματος θα είναι:  

• Κυκλοφορητής σταθερής παροχής για τον Λέβητα:  

o Παροχή:  Q = 35 m3/h 

o Μανομετρικό  Η =   8 mWS 

Ενδεικτικού ή ισοδύναμου τύπου WILO VeroLine IPL 65/115-1.5/2-PN10 

• Κυκλοφορητές σταθερής παροχής για τις Αντλίες Θερμότητας:  

o Παροχή:  Q =   2 m3/h 

o Μανομετρικό  Η = 12 mWS 

Ενδεικτικού ή ισοδύναμου τύπου WILO VeroLine IPL 32/95-0.55/2-PN10 

 

3.4 ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ΑΝΤΛΙΑΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ  
 

 

Αντλίες θερμότητας υψηλών θερμοκρασιών για εξωτερική εγκατάσταση για την παραγωγή 

ζεστού νερού υψηλών θερμοκρασιών έως και 65 °C για κεντρική θέρμανση και ζεστά νερά 

χρήσης με  scroll συμπιεστές και ψυκτικό μέσο R407C , ανεμιστήρες αξονικής ροής, ανοξείδωτο 

πλακοειδή εναλλάκτη και θερμοστατική βαλβίδα εκτόνωσης. Οι πλευρικές επιφάνειες είναι 

κατασκευασμένες από ειδικό κράμα αλουμινίου (Peraluman) και η βάση από γαλβανισμένο εν 

θερμώ χάλυβα.    

Όριο λειτουργίας στην θέρμανση : από -20°C έως  +40°C εξωτερική θερμοκρασία 

Οι πλευρικές επιφάνειες προτείνεται να είναι κατασκευασμένες από υλικά που θα 

εξασφαλίσουν την μακροχρόνια λειτουργία της και την εύκολη συντήρηση αυτής.    



  

Κατασκευαστικά στοιχεία 

 

Κατασκευή  

Η προβλεπόμενη αντλία θερμότητας προτείνεται να εξασφαλίζει ειδική κατασκευή για εξωτερική 

ή όπως κρίνεται καταλληλότερη εγκατάσταση (σε συμφωνία με την ΥΔΟΜ Μυκόνου) με πλαίσιο 

στήριξης κατασκευασμένο  από κατάλληλα υλικά. (Μονομπλόκ ή split) 

 Αντίστοιχα θα πρέπει να διαθέτει κατάλληλα υλικά και για το υπόλοιπο πλαίσιο (σκελετός). 

 Το τμήμα των ανεμιστήρων προτείνεται να είναι ξεχωριστό από το τμήμα των συμπιεστών και 

να προβλέπεται εξαερισμός του τμήματος των συμπιεστών. 

 Η λεκάνη  συγκέντρωσης και απομάκρυνσης συμπυκνωμάτων θα πρέπει να είναι κατάλληλα  

μονωμένη και να διαθέτει κατάλληλο σύστημα θέρμανσης.  

 

Ψυκτικό κύκλωμα  

Τα κύρια μέρη του ψυκτικού κυκλώματος θα πρέπει κατ’ ελάχιστο να είναι :  

-      Δύο ξεχωριστά και ανεξάρτητα κυκλώματα με τους  συμπιεστές να δουλεύουν σε σειρά 

σε κάθε κύκλωμα  

-      Ψυκτικό μέσο R407C  

-      Μηχανική θερμοστατική βαλβίδα  

-      Φίλτρο αφύγρανσης.  

-      Βαλβίδα ασφαλείας υψηλής πίεσης.  

-      Βαλβίδα ασφαλείας χαμηλής πίεσης.  

-      Πρεσσοστάτες υψηλής και χαμηλής πίεσης  

-      Διακόπτες ασφαλείας υψηλής πίεσης  

-      Συλλέκτες υγρού  

-      Τετράοδη βάνα αντιστροφής του ψυκτικού κύκλου.  

-      Πλακοειδής εναλλάκτης 

 

Συμπιεστές  

Οι μονάδες προτείνεται να διαθέτουν κατάλληλους συμπιεστές  με ανάλογα χαρακτηριστικά     

(ηλεκτροκινητήρες, θερμαντική αντίσταση λαδιών,  προστασία έναντι υπερθέρμανσης).  

  

Εναλλάκτης θερμότητας φρέον-νερού  

O εναλλάκτης θερμότητας προτείνεται να είναι κατασκευασμένος από ανοξείδωτο χάλυβα., να 

είναι τοποθετημένος σε κατάλληλο κάλυμμα και να προστατεύεται.από την δημιουργία πάγου 

στο εσωτερικό του όταν η μονάδα είναι εκτός λειτουργίας. Κατά την λειτουργία της μονάδας η 

αντιπαγωτική προστασία θα πρέπει να εξασφαλίζεται από κατάλληλο σύστημα.  

 

Εναλλάκτης ψυκτικού μέσου - αέρα  

Ο εναλλάκτης θα πρέπει να είναι κατασκευασμένος από κατάλληλο υλικό και κατάλληλα 

διαστασιολογημένος ώστε να εξασφαλίζεται η επαρκής συναλλαγή θερμότητας. 

 

Πίνακας ηλεκτρικής τροφοδοσίας και ελέγχου  

Ο πίνακας των μονάδων θα πρέπει να είναι πλήρης, να διαθέτει κατάλληλες  ασφάλειες και 

ρελέ για τους συμπιεστές και τους ανεμιστήρες, μετασχηματιστή για το βοηθητικό κύκλωμα, 

ακροδέκτες για τη σήμανση συναγερμών, ακροδέκτες για χειρισμό ON/OFF από απόσταση, 

ηλεκτρονικό σύστημα ελέγχου, κατασκευασμένος σύμφωνα με τους κανονισμούς EN 60204-

1/ΙEC 204-1. Επιπρόσθετα θα πρέπει να προστατεύεται από κατάλληλη πόρτα στεγανού 

τύπου, να διαθέτει γενικό διακόπτη διακοπής της ηλεκτρικής παροχής με μηχανική μανδάλωση 

και είναι κατάλληλος για εξωτερική τοποθέτηση. 

  

Τμήμα ανεμιστήρων  



Οι αξονικοί ανεμιστήρες θα πρέπει να διαθέτουν δείκτη προστασίας IP54, κατάλληλα  μεταλλικά 

πτερύγια και κατάλληλο περίβλημα  με σχάρα προστασίας.  

   

Το τμήμα των ανεμιστήρων θα πρέπει  να εξασφαλίζει ανεξάρτητη ροή αέρα σε κάθε ψυκτικό 

κύκλωμα και ανεξάρτητη λειτουργία ώστε να κλείνει όταν το ψυκτικό κύκλωμα είναι κλειστό. 

 

Πιστοποιήσεις  

Η μονάδα θα πρέπει να είναι συμβατή με τις ευρωπαϊκές πιστοποιήσεις και οδηγίες.  

 

Ενδεικτικά αναφέρονται:  

-   Ευρωπαϊκή οδηγία 2006/42/EC για Μηχανολογικό εξοπλισμό  

-   Ευρωπαϊκή οδηγία 2006/95/EC για Χαμηλή τάση  

-   Ευρωπαϊκή οδηγία Ηλεκτρομαγνητικής συμβατότητας EMC 89/336/EEC + 2004/108/EC  

-   Πιστοποίηση Eurovent σύμφωνα με το πρόγραμμα LCP/A/P/R 

 

Ενδεικτικά τεχνικά χαρακτηριστικά fan coil: 

Οι τερματικές μονάδες νερού - αέρα, τύπου fan coil, θα πρέπει να εξασφαλίζουν την πλέον 

αθόρυβη λειτουργία. Οι μονάδες που θα τοποθετηθούν  στους κλιματιζόμενους χώρους και θα 

επεξεργάζονται τον κλιματιζόμενο αέρα, τροφοδοτούμενες με ψυχρό ή ζεστό νερό, θα πρέπει 

να διαθέτουν ενδεικτικά τα ακόλουθα χαρακτηριστικά : 

• Οι τερματικές μονάδες θα πρέπει να είναι ευέλικτες στην τοποθέτησή τους. 

• Ο κινητήρας θα πρέπει να είναι πολλαπλών ταχυτήτων, απ' ευθείας συζευγμένος στην 

πτερωτή του ανεμιστήρα. Ο κινητήρας θα είναι αυτολιπαινόμενος και δεν θα απαιτείται 

καμία συντήρηση σε όλη την διάρκεια ζωής του. 

• Ο εναλλάκτης νερού - αέρα θα πρέπει να είναι υψηλής απόδοσης με σωλήνες 

χάλκινους και πτερύγια αλουμινίου μηχανικά εκτονωμένα. 

• Η σχεδίαση των fan coils θα πρέπει να επιτρέπει την εύκολη εγκατάστασή . 

• Θα πρέπει να εξασφαλίζουν την αντιστρεψιμότητα. Εάν η μονάδα δεν είναι σύμφωνη 

με τις απαιτήσεις σύνδεσης της εγκατάστασης (δεξιά ή αριστερά), το στοιχείο νερού και 

ο πίνακας ελέγχου μπορούν να μετακινηθούν από τα αριστερά στα δεξιά, και 

αντιστρόφως, στον χώρο όπου θα γίνει η εγκατάσταση. 

 

Εξασφάλιση ποιότητας 

Ενδεικτικά αναφέρονται : 

 

• Η απόδοση του μηχανήματος και τα τεχνικά χαρακτηριστικά θα έχουν μετρηθεί και 

πιστοποιηθεί κατά Eurovent. 

• Η κατασκευή του μηχανήματος θα συμφωνεί με τους ευρωπαϊκούς κανονισμούς κατά 

CE, ήτοι τις οδηγίες που ισχύουν για την ασφάλεια του μηχανολογικού εξοπλισμού, την 

οδηγία χαμηλής τάσης και ηλεκτρομαγνητικής συμβατότητας. 

• Η μονάδα θα έχει σχεδιαστεί και κατασκευαστεί και ελέγχεται σε εργοστάσιο 

παραγωγής με πιστοποίηση ποιότητας κατά ISO 9001. 

• Οι τερματικές μονάδες νερού θα συνοδεύονται από υψηλής ακρίβειας ηλεκτρονικό 

χειριστήριο με τις ακόλουθες λειτουργίες : 

- Λειτουργία ON/OFF 

- Χειροκίνητη επιλογή πολλαπλών ταχυτήτων 

- Αυτόματη επιλογή ταχυτήτων 

- Θερμοστάτη χώρου 

- Χειροκίνητη ή αυτόματη εναλλαγή χειμώνα - θέρους 

- Προστασία έναντι παγώματος 

- Έλεγχος μονάδος μέσω εξωτερικής επαφής (επαφή παραθύρου κλπ) 

- Ενδεικτικές λυχνίες λειτουργίας ψύξης θέρμανσης 



 

Το κόστος περιλαμβάνει προμήθεια, προσκόμιση υλικών και μικροϋλικών και την εργασία 

τοποθέτησης, σύνδεσης, ελέγχων, δοκιμών, ρυθμίσεων και πλήρους εγκατάστασης, για την 

ομαλή και αυτόματη λειτουργία. 

 

 

 

 

 

 

4ο ΚΕΦ.: AYΤΟΜΑΤΙΣΜΟΙ 
 

Σύστημα Ελέγχου Κτηρίου (BEMS) 

Γενική περιγραφή 

Τα Συστήµατα ∆ιαχείρισης Κτηρίων (BMS) ή πλέον συστήµατα Ενεργειακής ∆ιαχείρισης 

Κτηρίων (Building Energy Management System – BEMS) χαρακτηρίζουν ένα κτήριο ως 

“έξυπνο” και πράσινο ενεργειακά. Η εγκατάσταση τους σε µικρά ή µεγάλα κτίρια κάνει την 

διαχείριση των Η/Μ εγκαταστάσεων του κτιρίου της εγκατάστασης, φιλική και εύκολη προς τον 

χρήστη, λόγω της λειτουργίας της εγκατάστασης από ένα σηµείο, κεντρικά, µε γραφική 

απεικόνιση σε ηλεκτρονικό υπολογιστή δίνει την δυνατότητα εποπτείας όλων των Η/Μ 

εγκαταστάσεων του κτιρίου, ώστε κάθε στιγµή να είναι γνωστή η κατάστασή τους. Για την 

βέλτιστη εξοικονόµηση ενέργειας προβλέπεται η εγκατάσταση Κεντρικού Συστήµατος Ελέγχου 

(BMS) (Building Management System) για τον έλεγχο και την ενεργειακή διαχείριση των 

ηλεκτροµηχανολογικών εγκαταστάσεων του κτιρίου, το οποίο θα αναλάβει από ένα η 

περισσότερα σηµεία τον έλεγχο και την εποπτεία του κλιµατισµού (θέρµανση – ψύξη και 

αερισµού) µε τη σύγκριση της εξωτερικής θερµοκρασίας µε τις απαιτούµενες θερµοκρασίες 

χώρων, λαµβάνονται αποφάσεις για την λειτουργία λεβήτων, ψυκτών, κλιµατιστικών µονάδων, 

ανεµιστήρων, αντλιών ή οποιασδήποτε άλλης συσκευής που εµπλέκεται στο σύστηµα 

θερµάνσεως / κλιµατισµού. Θα πρέπει να υπάρχει η δυνατότητα προγραµµατισµού του 

συστήµατος σε ηµερησία, εβδοµαδιαία και ετήσια βάση, µε διαφορετικά προγράµµατα 

λειτουργίας καθηµερινών / αργιών. Ειδικά προγράµµατα λειτουργίας θα αναλαµβάνουν την 

ελαχιστοποίηση της απαιτούµενης ενέργειας, την κυκλική εναλλαγή λειτουργίας των 

εγκαταστάσεων (duty cycling), τη βέλτιστη εκκίνηση, σταµάτηµα της εγκαταστάσεως, 

προκειµένου να διατηρηθούν οι απαραίτητες θερµοκρασιακές συνθήκες (optimum start-stop). 

∆υνατότητα Καταγραφής ωρών λειτουργίας της ηλεκτρικής και της θερµικής κατανάλωσης έτσι 

ωστε να γίνουν νέες στοχευµένες δράσεις εξοικονόµησης. Εποπτεία της οµαλής λειτουργίας 

των τρίτων συστηµάτων, αναγγελία και καταγραφή ενδεχόµενης βλάβης.  

Τα σηµεία ελέγχου θα είναι σύµφωνα µε τον πίνακα: To σύστημα BEMS θα πρέπει να 

υποστηρίζει πλήρως το πρότυπο KNX (EN 50090, ISO/IEC 14543) 

Θα πρέπει να περιλαμβάνει τον κεντρικό πίνακα ελέγχου, τους απαραίτητους ελεγκτές και 

διεπαφές για τη διασύνδεσή του με το δίκτυο IP, το απαραίτητο λογισμικό για τον έλεγχο των 

συστημάτων και την καταγραφή του ιστορικού λειτουργίας τους, τις απαραίτητες καλωδιώσεις 

προς τις ελεγχόμενες εγκαταστάσεις και τις απαραίτητες εισόδους/εξόδους αναλόγως της 

απαίτησης για το κάθε ελεγχόμενο σύστημα, καθώς και οποιαδήποτε παρελκόμενα απαιτούνται 

για την εγκατάστασή τους. 

Το σύστημα θα πρέπει να είναι επεκτάσιμο και να μπορεί να υποστηρίζει την προσθήκη 

επιπλέον παραμέτρων για έλεγχο μελλοντικά, ανάλογα με τις ανάγκες. Οι δυνατότητες 

επέκτασης θα πρέπει να περιγραφούν στην προσφορά. 



Ο Ανάδοχος μπορεί να προτείνει διαφορετικές λύσεις ελέγχου καταθέτοντας μελέτη 

τεχνικών λύσεων στην αναθέτουσα αρχή, η οποία θα αποφασίσει για την βέλτιστη λύση. 

Ο Ανάδοχος οφείλει να ικανοποιήσει τις παρακάτω απαιτήσεις.  

 

• Προθέρμανση σχολικού κτιρίου πριν την ώρα προσέλευσης των 

μαθητών 

• Κεντρική καταγραφή καταναλώσεων ηλεκτρικού φορτίου και 

αναλυόμενη επι μέρους στα μέρη (θέρμανση, φωτισμός) 

• Έλεγχος λειτουργίας Η/Μ συστημάτων (θέρμανση, φωτισμός) 

• Λειτουργία Θέρμανσης αυτόματα σε σχέση με τις εξωτερικές 

θερμοκρασιακές συνθήκες και λύσεις εξοικονόμησης.  

• Αντιστάθμιση θερμοκρασιών Λέβητα 

 

 

 

 

 

 

Έλεγχοι 

Αναλόγως του ελεγχόμενου συστήματος ζητείται είτε η απλή καταγραφή της υπάρχουσας 

κατάστασης με αποθήκευση ιστορικού και ειδοποίηση μέσω συναγερμών (monitoring / log 

keeping / alarm triggering) είτε επιπροσθέτως και ενεργοποίηση - απενεργοποίηση 

συστημάτων (system control) κατά βούληση, μετά από alarm, μέσω χρονοπρογραμματισμού 

κλπ. 

Προσφορά 

Η οικονομική προσφορά θα πρέπει να είναι αναλυτική και να περιλαμβάνει: 

Το βασικό σύστημα ελέγχου (πίνακες, ελεγκτές, διεπαφές με το δίκτυο IP, λογισμικό και όλες 

τις καλωδιώσεις προς τα υπό έλεγχο υποσυστήματα. 

Ξεχωριστή κοστολόγηση για το κάθε ζητούμενο σύστημα του οποίου είναι επιθυμητός ο 

έλεγχος, η οποία θα πρέπει να περιλαμβάνει τις απαραίτητες εισόδους και εξόδους και 

οποιοδήποτε υλικό 3ου κατασκευαστή χρειάζεται για την διασύνδεσή του με το BMS. 

 

Απαιτήσεις ελέγχου συστημάτων (είναι ενδεικτικές και μπορούν να τροποποιηθούν 
εφόσον ικανοποιούν τις γενικές απαιτήσεις που περιγράφονται στο άρθρο της Γενικής 
Περιγραφής και μετά την έγκριση) 

Παρακάτω ακολουθεί πίνακας με τα προς έλεγχο συστήματα και τους επιθυμητούς ελέγχους. 

 

Σύστημα Καταγραφή/Έλεγχος 

Εσωτερικός Φωτισμός Καταγραφή κεντρικών καταναλώσεων και δυνατότητα κεντρικού ελέγχου - 

Εντολή on/off 

Εξωτερικός Φωτισμός Καταγραφή κεντρικών καταναλώσεων και  έλεγχος σε συνδυασμό με 

χρονοδιακόπτη - Εντολή on/off 



Σύστημα Καταγραφή/Έλεγχος 

Πυροσβεστικό / Πυρανίχνευση Καταγραφή. (εφόσον υπάρχει σύστημα πυρανίχνευσης) 

1. Καταγραφή ζωνών. 

2. Alarms (πυρανίχνευσης, τροφοδοσίας ρεύματος). 

Κλιματισμός / Θέρμανση Καταγραφή καταναλώσεων - Εντολή οn/off λέβητα - Θερµικό καυστήρα - 

Έλεγχος θερµοκρασίας νερού προσαγωγής - Έλεγχος θερµοκρασίας νερού 

επιστροφής - Έλεγχος βάνας µεταγωγής Χ/Θ Τρίοδη on/off - Εντολή οn/off 

κυκλοφορητή - Πτώση θερµικού κυκλοφορητή -  

 

Εγγύηση και τεχνική υποστήριξη 

Ο ανάδοχος θα πρέπει να παρέχει πλήρη εγγύηση καλής λειτουργίας και τεχνική υποστήριξη 

για όλα τα συστήματα για διάστημα 2 ετών από την ημερομηνία παραλαβής του έργου. Στο 

διάστημα αυτό, ο ανάδοχος θα παρέχει αδαπάνως: 

• υπηρεσίες διάγνωσης και αντιμετώπισης βλαβών 

• τυχόν απαιτούμενα ανταλλακτικά για την αποκατάσταση της λειτουργίας των 

συστημάτων σε περίπτωση βλάβης  

• υπηρεσίες προληπτικής συντήρησης σύμφωνα με τις οδηγίες των αντίστοιχων 

κατασκευαστών 

υπηρεσίες υποστήριξης σε θέματα διαμόρφωσης (configuration) των συστημάτων. 

Όλα τα εγκαθιστούμενα ανταλλακτικά και υλικά σε περίπτωση βλάβης είναι πάντοτε της 

πρωτότυπης κατασκευάστριας εταιρίας και όμοια με τα αρχικά. Αν αυτό δεν είναι δυνατόν, λόγω 

αποδεδειγμένης αδυναμίας της κατασκευάστριας εταιρίας, τότε επιτρέπεται η αντικατάστασή 

τους από άλλα αντίστοιχα ή ανώτερων προδιαγραφών, κατόπιν έγκρισης της αναθέτουσας 

αρχής. 

Η αντικατάσταση του εξοπλισμού γίνεται από τεχνικό της αναδόχου εταιρείας. Τυχόν έξοδα 

μεταφοράς από και προς το κτίριο των προς αντικατάσταση υλικών βαρύνουν την ανάδοχο 

εταιρεία.  

Στο χρονικό διάστημα κατά το οποίο ο υπό προμήθεια εξοπλισμός βρίσκεται σε καθεστώς 

εγγύησης, σε κάθε περίπτωση βλάβης ειδικευμένος τεχνικός της αναδόχου εταιρείας θα 

μεταβαίνει στους χώρους του κτιρίου, όπου βρίσκεται ο εξοπλισμός, εντός 3 εργάσιμων 

ημερών από έγγραφη ειδοποίηση (μέσω e-mail) των ορισμένων για αυτό το σκοπό 

εκπροσώπων της σχολικής επιτροπής. Ο τεχνικός της αναδόχου εταιρείας θα αναγνωρίζει και 

θα καταγράφει τη βλάβη και θα προβαίνει στις απαραίτητες προμήθειες υλικών, ώστε ο 

εξοπλισμός να επανέλθει σε κατάσταση καλής λειτουργίας. Η διεύθυνση του Σχολείου θα 

παρέχει τις απαραίτητες διευκολύνσεις, αν αυτό ζητηθεί, ώστε η αναγνώριση του προβλήματος 

να γίνει και εξ αποστάσεως από τον ειδικευμένο τεχνικό της αναδόχου εταιρείας, αν ο 

εξοπλισμός είναι σε κατάσταση να δεχθεί απομακρυσμένες συνδέσεις.  

Η ανάδοχος εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να μην πραγματοποιήσει αναγνώριση του 

προβλήματος (είτε με επιτόπια επίσκεψη τεχνικού της είτε εξ αποστάσεως), αλλά σε αυτή την 

περίπτωση αυτόματα αποδέχεται την αναγνώριση της βλάβης. 

Η ανάδοχος εταιρεία έχει υποχρέωση να παραδώσει εντός 5 εργάσιμων ημερών από τη 

γραπτή αναγγελία της βλάβης, τον εξοπλισμό που έρχεται σε αντικατάσταση του 

προβληματικού εξοπλισμού, στο σημείο που βρίσκεται εγκατεστημένος ο εξοπλισμός που 

παρουσίασε πρόβλημα και να παραλάβει τα προβληματικά μέρη μετά την αντικατάστασή τους. 

 

 
 



 

5ο ΚΕΦ.: ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ – ΠΡΟΤΥΠΑ – ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ 
 

Παρακάτω συνοψίζονται οι κανονισμοί, τα πρότυπα και οι τεχνικές οδηγίες που αναφέρθηκαν 

στα προηγούμενα κεφάλαια της παρούσας έκθεσης. 

 

Ελληνικές Τεχνικές Προδιαγραφές ΕΛΟΤ: 

 

• ΠΕΤΕΠ 1501-03-08-03 -00 Μεταλλικά κουφώματα. 

• ΕΤΕΠ 1501-03-08-07-02 Διπλοί υαλοπίνακες με ενδιάμεσο κενό. 

• ΕΤΕΠ 1501-03-06-02-02 Θερμομόνωση τοιχοποιίας. 

• ΕΤΕΠ 1501-03-06-02-03 Θερμομόνωση κεραμοσκεπών στεγών. 

• ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-04-01-01-00 Συστήματα κτηριακών σωληνώσεων υπό πίεση με 

χαλυβδοσωλήνες με ραφή. 

•  ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-04-01-02-00 Συστήματα κτηριακών σωληνώσεων υπό πίεση με 

χαλυβδοσωλήνες άνευ ραφής 

•  ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-04-01-03-00 Συστήματα κτηριακών σωληνώσεων υπό πίεση με 

χαλκοσωλήνες 

•  ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-04-01-05-00 Συστήματα κτηριακών σωληνώσεων υπό πίεση με 

χαλυβδοσωλήνες γαλβανισμένους με ραφή 

• ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-04-01-06-00 Συστήματα κτηριακών σωληνώσεων υπό πίεση με 

χαλυβδοσωλήνες γαλβανισμένους άνευ ραφής 

• ΕΛΟΤ ΤΠ 1501 -04-09-02-00 Εγκατάσταση Χαλύβδινων Λεβήτων  (Τ.Ο.Τ.Ε.Ε.) 

• Τ.Ο.Τ.Ε.Ε. 2421/86, ΜΕΡΟΣ 1ο: Εγκαταστάσεις σε κτήρια: Δίκτυα διανομής ζεστού νερού 

για θέρμανση κτηριακών χώρων 

• Τ.Ο.Τ.Ε.Ε. 2421/86, ΜΕΡΟΣ 2ο: Εγκαταστάσεις σε κτήρια: Λεβητοστάσια παραγωγής 

ζεστού νερού για θέρμανση κτηριακών χώρων 

 


