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ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Περιγραφή εγκατάστασης 

Η αθλητική εγκατάσταση βρίσκεται στην πόλη του Αιγίου της περιφερειακής ενότητας Νομού Αχαΐας. Πρόκειται για 

Ανοικτό Δημοτικό Κολυμβητήριο, αποτελούμενο από ανοικτή κολυμβητική δεξαμενή προπόνησης και παρακείμενα 

κτίρια αποδυτήριων, με χώρους υγιεινής, γραφεία και βοηθητικούς χώρους και χώρο λεβητοστασίου και μηχανοστασίου. 

Το γήπεδο διαθέτει διαμορφωμένο περιβάλλοντα χώρο για στάθμευση οχημάτων και άλλες αθλητικές εγκαταστάσεις. 

Το κτίριο βρίσκεται εντός του οικιστικού ιστού του Δ.Δ. Αιγίου σε οικόπεδο ιδιοκτησίας του Δήμου, εμβαδού 16,9 

στρεμμάτων. Η ακριβής θέση του κτιρίου είναι σε γεωγραφικό πλάτος 38,237881 Β και γεωγραφικό μήκος 22.100209 

Α, όπως παρουσιάζεται στην ακόλουθη εικόνα. Η περιοχή ανήκει στην Κλιματική Ζώνη Β (Αχαΐα). 

 

Εικόνα 1: Θέση του κτιρίου 

Η εγκατάσταση κατασκευάστηκε το 2001 σύμφωνα με την οικοδομική άδεια 206/2001 της Νομαρχιακής 

Αυτοδιοίκησης Αχαΐας. To κτήριο αποδυτηρίων και βοηθητικών χρήσεων αποτελείται από δύο κτίρια, ένα ισόγειο κτίριο 

αποδυτηρίων και βοηθητικών χρήσεων προσωπικού και αθλητών και ένα μηχανοστάσιο, με ενιαίο υπόγειο – ισόγειο 

χώρο που στεγάζει το σύνολο των συστημάτων λειτουργίας. Το κτίριο έχει εμβαδό 566,30m2 και η κολυμβητική 

δεξαμενή 1050,63m2. Το ύψος του βοηθητικού κτηρίου είναι 3,20 μέτρα. Πιο αναλυτικά τα επίπεδα του κτιρίου και οι 

χρήσεις παρουσιάζονται στον ακόλουθο πίνακα. 

 

 



ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ  4 / 12  

Όροφος Εμβαδό (m2 ) Χρήση 

Ισόγειο Υπόγειο 566,30 Αποδυτήρια – Ιατρείο - Γραφεία 

Ισόγειο 1050,63 Πισίνα 

Στεγαζόμενοι 

χώροι 
Γυμναστήριο, αποδυτήρια, χώροι υγιεινής, γραφείο, βοηθητικοί χώροι 

Πίνακας 1: Επίπεδα και χρήσεις του κτιρίου 

Η πρόσβαση στους χώρους γίνεται από εξωτερικές θύρες περιμετρικά του κτιρίου. Στην εικόνα 1  εμφανίζεται ο 

περιβάλλον χώρος του κτιρίου στην οποία διακρίνονται οι είσοδοι του. 

 

Εικόνα 2: Δυτική πλευρά του κτηρίου 

Ο Δήμος Αιγιαλείας, σε συνεργασία με τοπικούς φορείς και αθλητικούς συλλόγους πρόκειται να αξιοποιήσει την 

ενεργειακή αναβάθμιση του κολυμβητηρίου για την ενίσχυση της χρήσης του από το κοινό και τους τοπικούς συλλόγους.  

Στη παρακάτω εικόνα παρουσιάζεται μια πανοραμική εικόνα της εγκατάστασης. 

 

Εικόνα 3: Πανοραμική εικόνα κολυμβητηρίου 
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Δομικά στοιχεία 

Στο κτίριο των αποδυτηρίων, ο φέρων οργανισμός αποτελείται από οπλισμένο σκυρόδεμα και στοιχεία πλήρωσης από 

διάτρητες οπτόπλινθους. Διαθέτει στέγη με επικάλυψη από κεραμίδια.   

Το δάπεδο του κτιρίου αποδυτηρίων αποτελείται από κεραμικά πλακίδια επί πλάκας οπλισμένου σκυροδέματος προς 

φυσικό έδαφος.  

Το κτίριο διαθέτει περιμετρικά ανοίγματα, τα οποία καλύπτονται από θύρες και παράθυρα, σταθερά, ανοιγόμενα ή 

επάλληλα. Τα ανοίγματα προσφέρουν φυσικό φωτισμό στους χώρους ενώ επιτρέπουν την φυσική ανανέωση του 

εσωτερικού αέρα.  

Τα παράθυρα της αίθουσας κολυμβητικών δεξαμενών είναι στην πλειοψηφία τους σταθερά και καλύπτονται από πλαίσιο 

από αλουμίνιο και απλό υαλοπίνακα.  

Συστήματα, δίκτυα 

Η εγκατάσταση διαθέτει κτίριο μηχανοστασίου/λεβητοστασίου και υπόγειους χώρους όδευσης δικτύων. Πιο 

συγκεκριμένα διαθέτει υπόγειο – ισόγειο μηχανοστάσιο, με τα συστήματα επεξεργασίας και θέρμανσης του νερού της 

δεξαμενής. Εντός του μηχανοστασίου υπάρχει διακριτός χώρος με τους λέβητες και το σύστημα θέρμανσης και 

ξεχωριστή αποθήκη καυσίμων. Επιπλέον, διαθέτει υπόγειους διαδρόμους περιμετρικά της κολυμβητικής δεξαμενής, 

όπου οδεύουν οι σωληνώσεις ανακυκλοφορίας του νερού. Οι διάδρομοι είναι από οπλισμένο σκυρόδεμα και είναι 

επισκέψιμοι σε όλο το μήκος τους. Η είσοδος στους υπόγειους διαδρόμους γίνεται από το μηχανοστάσιο.  

Το κτίριο αποδυτηρίων, στην παρούσα κατάσταση διαθέτει κεντρικό σύστημα θέρμανσης με λέβητα πετρελαίου και 

θερμαντικά σώματα. Ο ίδιος λέβητας αναλαμβάνει και τη θέρμανση του ζεστού νερού χρήσης. Η θέρμανση της 

κολυμβητικής δεξαμενής γίνεται από δεύτερο λέβητα, που λειτουργεί αποκλειστικά για αυτό το σκοπό.  

Το σύστημα θέρμανσης του κτιρίου και του ΖΝΧ διαθέτει δύο κυκλοφορητές σε παράλληλη διάταξη. Το σύστημα 

διανομής ΖΝΧ διαθέτει επίσης κυκλοφορητή ανακυκλοφορίας. Το σύστημα θέρμανσης της κολυμβητικής δεξαμενής 

διαθέτει επίσης δύο κυκλοφορητές σε παράλληλη διάταξη. Όλες οι υφιστάμενες αντλίες / κυκλοφορητές είναι 

συμβατικού τύπου, σταθερής παροχής, χωρίς inverter.  

Το σύστημα διανομής θέρμανσης αποτελείται από γαλβανισμένους χαλυβδοσωληνες, στο σύνολό τους σε καλή 

κατάσταση, χωρίς σημάδια διάβρωσης. Η θερμομόνωση του δικτύου διανομής είναι ανεπαρκής, μην καλύπτοντας το 

σύνολο του δικτύου και τοπικά υποβαθμισμένη.  

Η θέρμανση του νερού των κολυμβητικών δεξαμενών πραγματοποιείται από δύο εναλλάκτες θέρμανσης, πλακοειδούς 

τύπου, εγκατεστημένους στο χώρο του μηχανοστασίου. Η ανακυκλοφορία του νερού της πισίνας γίνεται μέσω 

συστοιχίας 3 φυγοκεντρικών αντλιών, σε παράλληλη σύνδεση σε κοινούς συλλέκτες. 

Το κτίριο διαθέτει WC και αποδυτήρια, στα οποία παρέχεται ζεστό νερό χρήσης (ΖΝΧ). Το σύστημα ΖΝΧ αποτελείται από 

οριζόντιο δοχείο εκτιμώμενης χωρητικότητας 1500lt. Συνδέεται με τον μικρό λέβητα, μέσω πρωτεύοντος δικτύου και 

κυκλοφορητή. Το μέγεθος του δοχείου κρίνεται ανεπαρκές, ενώ η οριζόντια διάταξη δεν επιτρέπει τη διαστρωμάτωση 

του νερού, ώστε να είναι δυνατή η εκμετάλλευση ενέργειας χαμηλής ενθαλπίας (π.χ. ηλιακοί). Το σύστημα ΖΝΧ διαθέτει 

ανακυκλοφορία, με κυκλοφορητή εγκατεστημένο στην επιστροφή, κοντά στο δοχείο αποθήκευσης.  

  



ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ  6 / 12  

ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ 

Αντικείμενο της μελέτης εφαρμογής 

Αντικείμενο της Μελέτης Εφαρμογής αποτελούν οι ακόλουθες παρεμβάσεις: 

 Ενεργειακή αναβάθμιση συστήματος θέρμανσης 

 Ενεργειακή αναβάθμιση συστήματος ΖΝΧ 

 Ενεργειακή αναβάθμιση συστήματος κυκλοφορίας νερού κολυμβητικής δεξαμενής 

 Σύστημα φωτοβολταϊκών στη στέγη. 

 

Ισχύοντες κανονισμοί 

Η  μελέτη των αρχιτεκτονικών παρεμβάσεων στο κτίριο βασίστηκε στα αναφερόµενα: 

I. Στον Κτιριοδοµικό Κανονισµό & (Απόφ – 3046/304/89) 

II. Κανονισμό για την Μελέτη και Κατασκευή Έργων από Οπλισμένο Σκυρόδεμα (EC 2, EN 1992),  

III. Αντισεισμικό Κανονισμό (EC 8, EN1998) με τα αντίστοιχα Εθνικά Προσαρτήματα GR για Ελλάδα ή CY για 

Κύπρο 

IV. Στα ισχύοντα πρότυπα ΕΛΟΤ - ΕΤΕΠ 

V. Στον κανονισμό ενεργειακής απόδοσης κτηρίων (ΚΕΝΑΚ) 

Η μελέτη έχει βασισθεί επίσης στους Ελληνικούς Κανονισμούς και στις Τεχνικές Οδηγίες του Τ.Ε.Ε., για τις περιπτώσεις 

που δεν καλύπτονται από τις Διατάξεις των αναφερομένων στην προηγούμενη παράγραφο. Στις περιπτώσεις που οι 

προηγούμενοι κανονισμοί δεν καλύπτουν το θέμα θα χρησιμοποιούνται  κανονισμοί προηγμένων τεχνικά χωρών. 

Αναλυτικότερα θα εφαρμοστούν οι παρακάτω κανονισμοί και η σχετική Βιβλιογραφία: 

 Νέος Οικοδομικός Κανονισμός 

 Γενικός Οικοδοµικός Κανονισµός 

 Κανονισµός θερµοµόνωσης κτηρίων 

 Κανονισµός Πυροπροστασίας Νέων Κτηρίων (Π.∆. 71/88) 

 

Βασικές αρχές εκπόνησης της μελέτης 

Κατά την μελέτη των αρχιτεκτονικών παρεμβάσεων ελήφθησαν υπόψη τα παρακάτω: 

 Εξασφάλιση ευελιξίας των παρεμβάσεων στο κτίριο 

 Εξασφάλιση αξιοπιστίας. 

 Εξασφάλιση μικρού κόστους συντήρησης 

Η επιλογή των υλικών και εγκαταστάσεων γίνεται με γνώμονα τη βέλτιστη σχέση κόστους - απόδοσης. Λαμβάνεται 

υπόψη η δυνατότητα αξιοποίησης τοπικών πόρων και ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. 

 

Εξοικονόμηση ενέργειας 

Με γνώμονα την εξοικονόμηση ενέργειας, η μελέτη των παρεμβάσεων γίνεται λαµβάνοντας υπόψη τα ακόλουθα : 

 Μεγιστοποίηση της ενεργειακής απόδοσης σε μερικό και πλήρες φορτίο 

 Βέλτιστη συνεργασία των συστημάτων με στόχο την επίτευξη μέγιστης απόδοσης 

Η εξοικονόμηση ενέργειας στο κτίριο επιτυγχάνεται μέσω των ακόλουθων παρεμβάσεων: 

1. Αντικατάσταση των υφιστάμενων λεβήτων με νέους, συμπύκνωσης, υψηλής απόδοσης 

2. Αντικατάσταση των κυκλοφορητών με νέους, υψηλής απόδοσης, μεταβλητού σημείου λειτουργίας 

3. Αντικατάσταση των αντλιών κυκλοφορίας νερού πισίνας με νέες, υψηλής απόδοσης 

4. Εγκατάσταση συστήματος ΑΠΕ (φωτοβολταϊκά).  
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ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ 

Αντικείμενο της μελέτης εφαρμογής 

Αντικείμενο της Μελέτης Εφαρμογής αποτελούν οι ακόλουθες εγκαταστάσεις : 

• Εγκατάσταση θέρμανσης της κολυμβητικής δεξαμενής και του κτιρίου βοηθητικών χρήσεων 

• Εγκατάσταση θέρμανσης ζεστού νερού χρήσης 

• Ηλεκτρική εγκατάσταση κίνησης 

• Συστήματος φωτοβολταϊκών 

 

Ισχύοντες κανονισμοί 

Η  μελέτη των ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων βασίστηκε στα αναφερόμενα: 

i. Στον Κτιριοδοµικό Κανονισμό & (Απόφ – 3046/304/89) 

ii. Στα ισχύοντα πρότυπα ΕΛΟΤ – ΕΤΕΠ 

iii. Στις Τεχνικές Προδιαγραφές της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού 

iv. Ελληνικός κανονισμός εσωτερικών ηλεκτρικών εγκαταστάσεων ΦΕΚ 59Β΄/11.04.1995 

v. Κανονισμοί και οδηγίες της ∆.Ε.Η. 

vi. Πρότυπο ΕΛΟΤ HD 384 

Η μελέτη έχει βασισθεί επίσης στους Ελληνικούς Κανονισμούς και στις Τεχνικές Οδηγίες του Τ.Ε.Ε., για τις περιπτώσεις 

που δεν καλύπτονται από τις διατάξεις των αναφερομένων στην προηγούμενη παράγραφο. Στις περιπτώσεις που οι 

προηγούμενοι κανονισμοί  δεν  καλύπτουν  το  θέμα, θα χρησιμοποιούνται κανονισμοί προηγμένων τεχνικά χωρών. 

Αναλυτικότερα θα εφαρμοστούν οι παρακάτω, ανά κεφάλαιο, κανονισμοί  και η σχετική Βιβλιογραφία. 

 

Υφιστάμενα συστήματα - Αποξηλώσεις 

Συνοπτικά, στο πλαίσιο του έργου αποξηλώνονται τα ακόλουθα συστήματα: 

 Λέβητας θέρμανσης νερού κολυμβητικής δεξαμενής  

 Λέβητας θέρμανσης κτιρίου και ζεστού νερού χρήσης 

 Δοχείο αποθήκευσης ζεστού νερού χρήσης 

 Εναλλάκτες θέρμανσης νερού πισίνας 

 Αντλίες ανακυκλοφορίας νερού κολυμβητικών δεξαμενών 

Επιπλέον, πραγματοποιούνται τροποποιήσεις στα ακόλουθα συστήματα 

 Σωληνώσεις συστήματος θέρμανσης εντός του λεβητοστασίου και μηχανοστασίου. 

 Ηλεκτρική εγκατάσταση λεβητοστασίου. 

Το λεβητοστάσιο βρίσκεται στο κτίριο του μηχανοστασίου, στο επίπεδο του υπογείου. Αποτελεί ξεχωριστό χώρο 

(πυροδιαμέρισμα) και διαθέτει άνοιγμα προς το εξωτερικό περιβάλλον με μεταλλική θύρα μεγάλου πλάτους. Η δεξαμενή 

καυσίμου βρίσκεται επίσης σε ξεχωριστό χώρο (πυροδιαμέρισμα) δίπλα στο λεβητοστάσιο.  

Ο χώρος μπροστά από το μηχανοστάσιο και λεβητοστάσιο είναι εύκολα προσβάσιμος από φορτηγό όχημα, για την 

προσκόμιση και απομάκρυνση υλικών. 

Στον χώρο του λεβητοστασίου βρίσκονται εγκατεστημένοι δύο λέβητες πετρελαίου, χρονολογίας 2000, χωρίς στοιχεία 

ισχύος ή απόδοσης. Ο μεγάλος λέβητας (ενδεικτική ισχύς 2 MW) τροφοδοτεί τους εναλλάκτες θέρμανσης του νερού της 
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κολυμβητικής δεξαμενής, μόνο. Ο μικρός λέβητας τροφοδοτεί το σύστημα θέρμανσης του κτιρίου βοηθητικών χρήσεων 

και το δοχείο αποθήκευσης ζεστού νερού χρήσης. Τα δύο συστήματα λειτουργούν αυτόνομα. 

Ο λέβητας της κολυμβητικής δεξαμενής συνδέεται σε συλλέκτες προσαγωγής και επιστροφής, που είναι εγκατεστημένοι 

στον τοίχο του λεβητοστασίου, πλευρικά του λέβητα. Από τον συλλέκτη προσαγωγής οδεύουν δύο αναχωρήσεις προς 

δύο εναλλάκτες θερμότητας. Η κάθε αναχώρηση διαθέτει αντλία κυκλοφορίας in-line. Ο συλλέκτης επιστροφής 

βρίσκεται δίπλα στον προσαγωγής και διαθέτει επίσης δύο επιστροφές και την σύνδεση του πρωτεύοντος. 

Οι εναλλάκτες θερμότητας είναι πλακοειδείς και βρίσκονται εγκατεστημένοι στο χώρο του μηχανοστασίου, στην άλλη 

πλευρά του τοίχου που βρίσκονται οι συλλέκτες. Λειτουργούν παράλληλα και συνδέονται στο κύκλωμα επεξεργασίας 

του νερού της κολυμβητικής δεξαμενής. 

Η προσαγωγή του μικρού λέβητα χωρίζεται σε δύο κλάδους, μέσω ταφ. Ο ένας κλάδος τροφοδοτεί τον εναλλάκτη του 

δοχείου αποθήκευσης ζεστού νερού χρήσης ενώ ο άλλος το σύστημα θέρμανσης του κτιρίου. Δύο κυκλοφορητές 

βρίσκονται εγκατεστημένοι στην προσαγωγή, πάνω από τον λέβητα, ένας σε κάθε κλάδο.  

Το δοχείο αποθήκευσης ζεστού νερού χρήσης διαθέτει επίσης κυκλοφορητή ανακυκλοφορίας, για προστασία από την 

ανάπτυξη βακτηριδίων. 

Ο Ανάδοχος θα αποσυνδέσει τους λέβητες από όλα τα δίκτυα και την καπνοδόχο. Οι υφιστάμενοι καπναγωγοί θα 

αποξηλωθούν. Το δίκτυο τροφοδοσίας πετρελαίου θα προστατευθεί και θα διατηρηθεί, με εξαίρεση τοπικές 

προσαρμογές για τη σύνδεση των νέων λεβήτων. Οι καυστήρες θα αποσυνδεθούν και θα παραδοθούν στην Επίβλεψη. 

Σε περίπτωση που ζητηθεί από την Επίβλεψη, οι λέβητες θα αποσυνδεθούν με προσοχή και θα προστατευθούν κατά 

την φόρτωση και μεταφορά, και θα μεταφερθούν σε χώρο που θα υποδείξει η Επίβλεψη (εντός των ορίων του Δήμου), 

για να χρησιμοποιηθούν σε άλλη εγκατάσταση.  

Αποσυνδέεται επίσης και αποξηλώνεται το πρωτεύον δίκτυο θέρμανσης, από τον μεγάλο λέβητα μέχρι τους συλλέκτες 

προσαγωγής και επιστροφής και από τον μικρό λέβητα μέχρι το δοχείο ΖΝΧ. Επιπλέον, αποξηλώνονται οι κυκλοφορητές 

του συστήματος θέρμανσης και ανακυκλοφορίας.  

Ο Ανάδοχος θα αποξηλώσει από το χώρο του λεβητοστασίου το οριζόντιο δοχείο αποθήκευσης ζεστού νερού χρήσης. 

Το δίκτυο θέρμανσης του δοχείου αποξηλώνεται επίσης. Τα δίκτυα κρύου, ζεστού νερού και ανακυκλοφορίας θα 

προστατευθούν και διατηρηθούν για να συνδεθεί η νέα εγκατάσταση. 

Ο Ανάδοχος οφείλει να βεβαιωθεί ότι η αποξήλωση του ανενεργού τμήματος θα γίνει με τρόπο ώστε να μην 

δημιουργούνται νεκρά τμήματα στον ενεργό σωλήνα μήκους μεγαλύτερα της μίας διαμέτρου του ενεργού σωλήνα.  

Από το χώρο του μηχανοστασίου, ο Ανάδοχος θα αποσυνδέσει τους δύο πλακοειδής εναλλάκτες θέρμανσης του νερού 

της κολυμβητικής δεξαμενής και θα τους απομακρύνει προς ανακύκλωση. Οι συνδέσεις προς το δίκτυο επεξεργασίας 

νερού κολυμβητικών δεξαμενών και προς τους συλλέκτες προσαγωγής και επιστροφής του συστήματος θέρμανσης 

διατηρούνται. Οι συλλέκτες επίσης διατηρούνται. 

Ο Ανάδοχος θα αποσυνδέσει με προσοχή τις τρείς αντλίες ανακυκλοφορίας του νερού της κολυμβητικής δεξαμενής και 

θα τις παραδώσει στους υπευθύνους του κολυμβητηρίου ή θα τις μεταφέρει σε χώρο που θα υποδείξει η Επίβλεψη 

(εντός των ορίων του Δήμου), προς αποθήκευση και επαναχρησιμοποίηση. Κατά την απομάκρυνση των αντλιών 

προστατεύονται το σύνολο των δικτύων και υλικών που συνδέονται με αυτές, συμπεριλαμβανομένων των συλλεκτών 

αναρρόφησης και κατάθλιψης, των βαλβίδων αποκοπής, των βάσεων και των καλωδίων ηλεκτρικής τροφοδοσίας και 

ελέγχου. Τα συστήματα αυτά θα ξαναχρησιμοποιηθούν 

Όλα τα υλικά που αποξηλώνονται και απομακρύνονται από τον χώρο θα διατίθενται με ευθύνη του Αναδόχου σε 

πιστοποιημένη μονάδα ανακύκλωσης. Ο Ανάδοχος θα προσκομίσει όλα τα σχετικά αποδεικτικά και πιστοποιητικά στην 

Επίβλεψη. 
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Εγκατάσταση θέρμανσης  

Νέοι λέβητες πετρελαίου συμπύκνωσης 

Στη θέση των υφιστάμενων λεβήτων εγκαθίστανται δύο νέοι λέβητες πετρελαίου, συμπύκνωσης καυσαερίων. Οι λέβητες 

είναι της ίδιας ισχύος και χαρακτηριστικών, σύμφωνα με τις Τεχνικές Προδιαγραφές. Οι λέβητες συνδέονται παράλληλα 

σε υδραυλική γέφυρα μέσω νέου πρωτεύοντος δικτύου. Η διάταξη παρουσιάζεται στα σχέδια της μελέτης. 

Ο Ανάδοχος θα προμηθεύσει και θα εγκαταστήσει του λέβητες στις θέσεις που παρουσιάζονται στα σχέδια. Οι λέβητες 

θα είναι πλήρεις, με καυστήρα πετρελαίου προοδευτικής λειτουργίας, πίνακα ελέγχου, βάσεις στήριξης και το σύνολο 

των αισθητήρων, υλικών και μικροϋλικών για την ορθή λειτουργία τους σύμφωνα με τις προδιαγραφές του 

κατασκευαστή. 

Ο έλεγχος των λεβήτων θα γίνεται τοπικά, από τον πίνακα ελέγχου. Ο Ανάδοχος θα συμπεριλάβει πλακέτα επέκτασης 

του πίνακα ελέγχου, για έλεγχο δύο λεβήτων σε αλληλουχία. Ο ελεγκτής θα εξασφαλίζει επίσης ίσους χρόνους λειτουργίας 

για κάθε λέβητα.  

Ο Ανάδοχος θα προμηθεύσει και θα εγκαταστήσει νέους καπναγωγούς από ανοξείδωτο χάλυβα διπλού τοιχώματος για 

τη σύνδεση των λεβήτων με την υφιστάμενη καπνοδόχο. Η κλίση των καπναγωγών θα είναι προς τον λέβητα, για τη 

συγκέντρωση και αποχέτευση των συμπυκνωμάτων. 

Ο Ανάδοχος θα προμηθεύσει και θα εγκαταστήσει νέο σύστημα εξουδετέρωσης και αποχέτευσης των συμπυκνωμάτων, 

σύμφωνα με τις Τεχνικές Προδιαγραφές. Θα εγκατασταθεί ένα σύστημα εξουδετέρωσης συμπυκνωμάτων για κάθε 

λέβητα. Η αποχέτευση θα οδηγηθεί στην υφιστάμενη αποχέτευση του κτιρίου, μέσω νέας σωλήνας PVC. 

Νέοι κυκλοφορητές 

Οι υφιστάμενοι παλαιοί κυκλοφορητές θα αντικατασταθούν από νέους, μεταβλητού σημείου λειτουργίας, υψηλής 

ενεργειακής απόδοσης. Τα χαρακτηριστικά των κυκλοφορητών παρουσιάζονται στις Τεχνικές Προδιαγραφές. 

Η λειτουργία των κυκλοφορητών θα γίνεται αυτόματα, μέσω αισθητήρων θερμοκρασίας προσαγωγής και επιστροφής. 

Ο ενσωματωμένος ελεγκτής και inverter θα προσαρμόζει την παροχή νερού για να διατηρεί σταθερή διαφορά 

θερμοκρασίας στην προσαγωγή και επιστροφή. 

Ο Ανάδοχος οφείλει να συμπεριλάβει το σύνολο των αισθητήρων θερμοκρασίας και των υλικών σύνδεσης, να κάνει όλες 

τις συνδέσεις και ρυθμίσεις και παραδώσει σε πλήρη λειτουργία. 

Νέες αντλίες ανακυκλοφορίας νερού κολυμβητικής δεξαμενής 

Οι υφιστάμενες αντλίες ανακυκλοφορίας θα αντικατασταθούν από νέες, φυγοκεντρικές αντλίες, έμμεσης ζεύξης, με 

πρόφιλτρο, υψηλής ενεργειακής απόδοσης. Τα χαρακτηριστικά των αντλιών παρουσιάζονται στις Τεχνικές 

Προδιαγραφές. 

Οι αντλίες θα είναι κατάλληλες για χρήση σε νερό κολυμβητικών δεξαμενών. Θα διαθέτουν πρόφιλτρο, ίδιου ή 

μεγαλύτερου μεγέθους με το στόμιο αναρρόφησης. Το πρόφιλτρο θα είναι ανοιγόμενο και πλήρως καθαριζόμενο. 

Οι υφιστάμενοι συλλέκτες αναρρόφησης / κατάθλιψης θα διατηρηθούν. Ο Ανάδοχος θα πραγματοποιήσει όλες τις 

απαιτούμενες εργασίες σύνδεσης των νέων αντλιών στο υφιστάμενο δίκτυο. 

Δισωλήνιο σύστημα θέρμανσης 

Ο Ανάδοχος αναλαμβάνει να δημιουργήσει το νέο πρωτεύον δίκτυο θέρμανσης, σύμφωνα με τα σχέδια της μελέτης και 

τις Τεχνικές Προδιαγραφές.  

Οι δύο νέοι λέβητες συνδέονται παράλληλα σε υδραυλική γέφυρα. Εγκαθίσταται πρωτεύον κυκλοφορητής σε κάθε 

λέβητα και αυτόματη βαλβίδα αποκοπής.  
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Το δευτερεύον δίκτυο αποτελείται από τρείς κλάδους, δύο για τους δύο εναλλάκτες θέρμανσης του νερού της 

κολυμβητικής δεξαμενής και ένα για τη σύνδεση του δοχείου αδρανείας. Ο κάθε κλάδος έχει κυκλοφορητή και 

ανεπίστροφη βαλβίδα.  

Στο δευτερεύον δίκτυο συνδέεται δοχείο αδράνειας για την τροφοδοσία του συστήματος ΖΝΧ και θέρμανσης του 

κτιρίου. Το δοχείο αδράνειας αποθηκεύει ενέργεια για την αποφυγή της συχνής εκκίνησης των λεβήτων (short-cycling). 

Ο Ανάδοχος οφείλει να προμηθεύσει, να εγκαταστήσει και να συνδέσει το δοχείο αδράνειας, σύμφωνα με τις Τεχνικές 

Προδιαγραφές. 

 

 

Ηλεκτρική εγκατάσταση 

Γενικά 

Οι ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις αφορούν στην κάλυψη των αναγκών του νέου εξοπλισμού του κτιρίου και στην παροχή 

της δυνατότητας αποδοτικού ελέγχου των συστημάτων με στόχο τη μείωση της ενεργειακής κατανάλωσης.  

Κανονισμοί 

Για την ηλεκτρική εγκατάσταση θα τηρηθούν τα παρακάτω: 

i. Ελληνικός κανονισμός εσωτερικών ηλεκτρικών εγκαταστάσεων ΦΕΚ 59Β΄/11.04.1995 

ii. Το διάταγμα περί κατασκευής και λειτουργίας ηλεκτρικών εν γένει εγκαταστάσεων (ΦΕΚ 89 Α΄/1912). 

iii. Οδηγίες ΔΕΗ 

iv. Διεθνείς Κανονισμοί και Τυποποιήσεις όπως DIN, VDE, BS, NEMA, ISO κτλ. 

v. Προδιαγραφές ΕΛΟΤ HD384 

vi. Τους κανόνες της τέχνης και της εμπειρίας για εξαιρετικής ποιότητας εργασίας, που ανταποκρίνεται στις 

απαιτήσεις και τεχνολογίες για παρόμοια έργα. 

vii. Τις απαιτήσεις της Υπηρεσίας μέσω του Επιβλέποντα Μηχανικού. 

 

Τροφοδοσία και γείωση εγκατάστασης 

Στο πλαίσιο της παρέμβασης θα εγκατασταθεί σύστημα παραγωγής ηλεκτρικής ενέργεια από φωτοβολταϊκά. Η σύνδεση 

θα γίνει μέσω σύμβασης συμψηφισμού, όπως αναλύεται στο σχετικό κεφάλαιο και από νέο τριφασικό μετρητή διπλής 

κατεύθυνσης, ο οποίος θα αντικαταστήσει τον υπάρχοντα, στην ίδια θέση.  

Εντός του κιβωτίου εγκαθίσταται και ο νέος μετρητής του συστήματος φωτοβολταϊκών, για σύνδεση με συμψηφισμό. 

Το σύστημα γείωσης του υφιστάμενου μετρητή θα ελεγχθεί ως προς την αντίσταση προς το έδαφος, σύμφωνα με τις 

απαιτήσεις του ΕΛΟΤ HD384. Σε περίπτωση που αυτή βρεθεί εκτός ορίων, θα εγκατασταθεί νέος γειωτής, σε σημείο 

που θα υποδειχθεί επι τόπου από την επίβλεψη. 

Ο νέος γειωτής θα αποτελείται από άμεση τριγωνική γείωση η οποία θα συνδεθεί με αγωγό γείωσης, σε χαλυβδοσωλήνα 

ή γαλβανισμένο σιδηροσωλήνα, με την μπάρα γείωσης των μπαροκιβωτίων. Τα ηλεκτρόδια της τριγωνικής γείωσης όσο 

και η σύνδεση του τριγώνου με τον μετρητή θα γίνει με χαλκό Cu 25 mm2. Μετά το πέρας της κατασκευής και πριν την 

παράδοση σε λειτουργία θα γίνουν μετρήσεις για την αντίσταση γειώσεως του συστήματος.  

Ο ανάδοχος του έργου υποχρεούται να παραδώσει στον επιβλέποντα μηχανικό υπεύθυνη δήλωση, υπογεγραμμένη από 

αρμόδιο κατά το νόμο τεχνίτη, στην οποία να αναγράφονται τα αποτελέσματα των μετρήσεων της τιμής της αντίστασης 

γείωσης από όπου θα φαίνεται ότι η τιμή της είναι μέσα στα επιτρεπτά όρια με βάση τους κανονισμούς.  Σε περίπτωση 

που αυτή προκύψει πάνω από τις τιμές που προβλέπονται από τους κανονισμούς θα λαμβάνεται μέριμνα, από τον 
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εργολάβο,  για την μείωσή της στα επιτρεπτά όρια με επιπλέον ηλεκτρόδια γείωσης κλπ. Στην μπάρα γείωσης θα γειωθεί 

ο ουδέτερος της ηλεκτρικής εγκατάστασης. 

Όλα τα μεταλλικά μέρη των εγκαταστάσεων που κανονικά δεν βρίσκονται υπό τάση θα γειωθούν. Τα κυκλώματα 

φωτισμού θα γειωθούν με ανεξάρτητο αγωγό γείωσης. Το δίκτυο γείωσης αρχίζει από την μπάρα γείωσης του γενικού 

πίνακα. 

Εγκατάσταση ισχυρών 

Ο Ανάδοχος αναλαμβάνει να υλοποιήσει τη νέα ηλεκτρική εγκατάσταση εντός του λεβητοστασίου, για τη σύνδεση του 

νέου εξοπλισμού. Η εγκατάσταση περιλαμβάνει νέα καλωδίωση και προστασία και νέο ηλεκτρικό πίνακα και πίνακα 

ελέγχου.  

Ο Ανάδοχος θα υποβάλει αναλυτικό ηλεκτρολογικό σχέδιο για κάθε πίνακα και υποπίνακα προς έγκριση από την 

Υπηρεσία, πριν την παραγγελία αυτών. Όλοι οι ηλεκτρικοί πίνακες θα είναι στεγανοί, βαθμού προστασίας κατ’ ελάχιστο 

ΙΡ55.  

Όλοι οι ηλεκτρικοί πίνακες και υποπίνακες θα διαθέτουν συσκευή μέτρησης και καταγραφής των ηλεκτρικών μεγεθών 

λειτουργίας και της κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας. Οι συσκευές καταγραφής θα δύναται να συνδεθούν με 

απομακρυσμένο ηλεκτρονικό υπολογιστή, μέσω ιντερνετ. 

Εγκατάσταση φωτοβολταϊκων 

Προβλέπεται η εγκατάσταση συστήματος Φωτοβολταϊκών στοιχείων ονομαστικής ισχύος 10 kWp για παραγωγή 

ηλεκτρικής ενέργειας η οποία θα καλύπτει μέρος των αναγκών του κτιρίου.  

Η εγκατάσταση αποτελείται από: 

 40 φωτοβολταϊκά πλαίσια ονομαστικής ισχύος 250Wp 

 40 διατάξεις βελτιστοποίησης ισχύος (power box) 

 Βάσεις στήριξης των φ/β στοιχείων επί στέγης. 

 Καλώδια σύνδεσης  

 1 μετατροπέα ρεύματος (inverter) ονομαστικής ισχύος 12kW  

 Ηλεκτρικός πίνακας παραλληλισμού φάσεων 

 Διάταξη αντικεραυνικής προστασίας 

Τα φωτοβολταϊκά πλαίσια προβλέπεται να τοποθετηθούν στη στέγη των κτιρίων βοηθητικών χρήσεων και 

μηχανοστασίου, σε θέσεις που δεν επηρεάζουν τη λειτουργικότητα ή την αισθητική του κτιρίου. Ενδεικτική διάταξη 

παρουσιάζεται στα σχετικά σχέδια. 

Οι λοιπές απαιτούμενες εγκαταστάσεις (Inverter, μετρητικά όργανα, πίνακες κλπ) θα τοποθετηθούν στο Μηχανοστάσιο. 

Τα φωτοβολταϊκά στοιχεία, θα πληρούν όλες τις προϋποθέσεις ανθεκτικής και στιβαρής κατασκευής, αποκλείοντας κατ’ 

αυτόν τον τρόπο πιθανή θραύση από ενδεχόμενη χαλαζόπτωση ή ισχυρή ανεμοπίεση. 

Η παραγωγή ενέργειας θα πραγματοποιείται σε τάση τέτοια ώστε να αποφεύγονται τόσο οι υψηλές απώλειες 

μεταφοράς, όσο και οι εξαιρετικά μεγάλης διατομής αγωγοί για την πραγματοποίηση της, ωστόσο όμως να 

επιτυγχάνεται η επιθυμητή παραγωγή ισχύος και να μπορέσει να συνεργαστεί ομαλά και αρμονικά με τους μετατροπείς 

ενέργειας.  

Τα Φ/Β στοιχεία θα συνδέονται μεταξύ τους εν σειρά, συγκροτώντας κατά αυτόν τον τρόπο μία μονάδα (string). Η 

συνδεσμολογία του κάθε φωτοβολταϊκού πλαισίου γίνεται μέσω κατάλληλου συστήματος βελτιστοποίησης ισχύος (power 

box). Το power box είναι διευθυνσιοδοτούμενο, μεταδίδοντας πληροφορία στον μετατροπέα (inverter) για την απόδοση 

και την κατάσταση του κάθε φωτοβολταϊκού πλαισίου. Στόχος του power box είναι αφενός η απλοποίηση της 

συνδεσμολογίας, αφετέρου η ελαχιστοποίηση της επίδρασης ενδεχόμενης βλάβης η καταστροφής ενός μεμονωμένου 
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φωτοβολταϊκού πλαισίου, σε όλη την μονάδα (string) και η αποφυγή του φαινομένου “hot-point” σε περιπτώσεις βλάβης 

και σκίασης τμήματος του.  

Τα Φ/Β στοιχεία συνδέονται μεταξύ τους με κατάλληλα καλώδια εξωτερικής χρήσης τύπου solar 1 x 6,0 mm2, 

κατάλληλο για φωτοβολταϊκές εγκαταστάσεις.  

Η παραγόμενη ενέργεια από τις μονάδες θα μεταφερθεί στο χώρο του πρώην μηχανοστασίου, όπου τοποθετούνται οι 

ηλεκτρικοί πίνακες με τις απαραίτητες διατάξεις προστασίας καθώς και οι μετατροπείς ρεύματος (inverters) με όλα τα 

υποσυστήματα σύνδεσης και αποσύνδεσης με την πλευρά της χαμηλής τάσης του κεντρικού ηλεκτρικού δικτύου της 

περιοχής. 

Η λειτουργία του συστήματος θα γίνεται έτσι ώστε να μην παράγεται άμεσο οικονομικό κέρδος από την εγκατάσταση. 

Το σύστημα ΑΠΕ συνδέεται στο δίκτυο εσωτερικής εγκατάστασης του κτιρίου, το οποίο θα τροφοδοτείται κατά 

προτεραιότητα. Η περίσσεια ηλεκτρικής ενέργειας θα διοχετεύεται στο δίκτυο ΔΕΔΔΗΕ, μέσω νέου μετρητή ΑΠΕ. Ο 

τελικός συμψηφισμός της ενέργειας, μεταξύ της ενέργειας που εγχύεται στο δίκτυο και της ενέργειας που απορροφάται 

από αυτό, θα γίνεται σε μονάδες ηλεκτρικής ενέργειας (kWh), μέσω σύμβασης Νet-metering.  

 

Δοκιμές, έλεγχοι, πιστοποιητικά 

Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος για την έκδοση όλων των απαιτούμενων πιστοποιητικών, Υπεύθυνων Δηλώσεων (π.χ. 

ηλεκτροδότησης, πιστοποιητικό γείωσης από πιστοποιημένο ηλεκτρολόγο κλπ.) απαιτηθούν, σύμφωνα με την ισχύουσα 

νομοθεσία και τις υποδείξεις της επίβλεψης, χωρίς επιπλέον αμοιβή. 

O Ανάδοχος υποχρεούται να εκδώσει Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης (ΠΕΑ) σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία. 

Στο ΠΕΑ θα παρουσιάζεται η ενεργειακή αναβάθμιση στα πλαίσια της οποίας έγιναν οι υπολογισμοί στην μελέτη, οι 

οποίες συντάχθηκαν από την Τ.Υ. Η έκδοση του πιστοποιητικού θα γίνει από τον ανάδοχο, χωρίς καμία επιβάρυνση για 

τον Δήμο. 

Κατά την διάρκεια εκτελέσεως του έργου η Επίβλεψη μπορεί να προβαίνει κατά την κρίση της, σε αναγκαίες δοκιμές, 

προκειμένου να διαπιστώσει την εκτέλεση ή μη μέρους ή του συνόλου των εγκαταστάσεων, σύμφωνα με τους 

Κανονισμούς και τους όρους της συμβάσεως,  ενώ ο Ανάδοχος υποχρεούται να διαθέσει το αναγκαίο προσωπικό και τα 

ανάλογα όργανα και διατάξεις μετρήσεως για την εκτέλεση των δοκιμών, χωρίς ιδιαίτερη γι’ αυτό αμοιβή. 

Για κάθε μια από της παραπάνω δοκιμές θα συντάσσεται πρωτόκολλο δοκιμών που θα υπογράφεται από τον Ανάδοχο 

και τον Επιβλέποντα. 

Οι δοκιμές αυτές αποτελούνται συνοπτικά από τα παρακάτω: 

• Έλεγχος τοποθετήσεως και οδεύσεως των καλωδίων 

• Έλεγχος των αντιστάσεων γειώσεως. 

 

Αίγιο,  02/02/2022 

Θεωρήθηκε και εγκρίνεται 

Αίγιο,  02/02/2022 

 

Ο  Συντάξας 

 

Ο Δ/ντής Τ.Υ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Κουρτάκης Φώτιος 

Μηχ. Μηχανικός Τ.Ε 

Καράμπελας Λεωνίδας 

Πολ. Μηχανικός 

  

 


