
 
ΕΦΟΡΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΊΩΝ ΠΑΦΟΥ 

ΑΛΟΗΣ ΑΡ. 9 – 8200 / ΤΗΛ:26913529 – ΦΑΞ: 26913531 ΠΑΦΟΣ 

E-mail:se-pafos@schools.ac.cy 

 

                                                                                                              
 
Ημερ.: 26/03/2021 
 
 
 
ΘΕΜΑ: Προσφορά με Σ.Δ. αρ. 14/2020/2021    
 
Η Σχολική Εφορεία Πάφου ζητά γραπτές προσφορές από Πολιτικό Μηχανικό ή 
Αρχιτέκτονα για σχεδίαση μιας αίθουσας πολλαπλής χρήσης στο Η’ Δημοτικό σχολείο 
Πάφου.  
 
Στη προσφορά να συμπεριληφθεί η σχεδίαση, η προκήρυξη μέσω e-procurement, η 
αξιολόγηση, η κατακύρωση και επίβλεψη της κατασκευής μέχρι την αποπεράτωση των 
εργασιών και παράδοση της αίθουσας.  
 
Στη προσφορά να συμπεριληφθούν οι υπηρεσίες Πολιτικού Μηχανικού, Μηχανολόγου 
μηχανικού, Ηλεκτρολόγου μηχανικού καθώς και οποιασδήποτε άλλης ειδικότητας 
χρειάζεται για την αποπεράτωση του έργου. 
 
Στη προσφορά σας να αναφέρετε μόνο το ποσό των πιο πάνω υπηρεσιών.  
 
Η προεκτιμημένη δαπάνη όσον αφορά την κατασκευή του έργου αλλά και τη μελέτη  και 
επίβλεψη από τις πιο πάνω ειδικότητες ανέρχεται στο ποσό των €390000,00 
συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.  
 
Γενικές προδιαγραφές οι οποίες θα χρησιμοποιηθούν για τη σχεδίαση της αίθουσας 
επισυνάπτονται.  
 
Το Έργο χρηματοδοτείται από το Υπουργείο Παιδείας και οι πληρωμές θα γίνονται από 
το Λογιστήριο της Σχολικής Εφορείας Πάφου. 
 
Οι προσφορές πρέπει να είναι σε κλειστό φάκελο στον οποίο θα αναγράφεται ο τίτλος 
της προσφοράς και να απευθύνονται στο Πρόεδρο της Σχολικής Εφορείας Πάφου. 
 
Οι προσφορές πρέπει να κατατεθούν στο κιβώτιο προσφορών που βρίσκεται στα 
Γραφεία της Σχολικής Εφορείας Πάφου το αργότερο μέχρι την Παρασκευή 09/04/2021 
και ώρα 12:00μ. 
 
Σημειώνετε ότι εκπρόσωποι των Τεχνικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Παιδείας δύναται 
να επιθεωρούν το έργο σε οποιοδήποτε στάδιο της κατασκευής.   
 
 
 
  …………………………… 
   Υπογραφή συντονιστή  
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Αίθουσα Πολλαπλής Χρήσης 

 
2.  Αρχές Σχεδιασμού  
 
2.1  Γενικές Αρχές 
 
Περιλαμβάνονται εκτός από τα κτίρια και άλλα τεχνικά έργα (γήπεδα 
αθλοπαιδιών, στίβο κλπ.) 
 
Τα σχολικά κτίρια θα πρέπει να εξυπηρετούν ικανοποιητικά τις καθορισμένες 
εκπαιδευτικές ανάγκες και επιπρόσθετα θα πρέπει να μπορούν να 
απορροφήσουν μελλοντικές εξελίξεις στα προγράμματα εκπαίδευσης. 
 
Βασικός στόχος θα πρέπει να είναι η ένταξη στο φυσικό και δομημένο 
περιβάλλον και ιδιαίτερα η συμβατότητα με τα κλιματολογικά και εδαφολογικά  
δεδομένα της περιοχής. 
 
Απαραίτητη προϋπόθεση είναι η δημιουργία λειτουργικών και ευχάριστών χώρων 
που προάγουν την εκπαιδευτική διαδικασία. 
 
Ο χώρος διδασκαλίας θα πρέπει να διαθέτει τις απαιτούμενες ανέσεις 
ικανοποιητικό φωτισμό και αερισμό κατά το δυνατό φυσικό κατάλληλη 
θερμοκρασία και να προσφέρει ηχοπροστασία. 
 
Ο σχολικός χώρος στο σύνολο του θα πρέπει να εξασφαλίζει ασφαλή και υγιεινή 
χρήση. 
 
Ο σχεδιασμός να προάγει την χρήση της σχολικής υποδομής από τη κοινότητα 
για εξωσχολικές δραστηριότητες. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



2.2  Οικολογικές / Περιβαλλοντικές αρχές  
 
Ο σχεδιασμός του σχολείου, διάταξη, κατασκευή θα πρέπει να ανταποκρίνεται 
στις αρχές της αειφόρου ανάπτυξης. 
 
α) Προσανατολισμό 
 
Οι αίθουσες διδασκαλίας και τα εργαστήρια θα πρέπει κατά το δυνατό να 
διατάσσονται με νότιο προσανατολισμό. 
Για τη βελτιστοποίηση της διαχείρισης της ηλιακής ακτινοβολίας τα νότια 
εξωτερικά κουφώματα θα πρέπει να διαθέτουν στέγαστρο ή οριζόντια σκίαστρα.  
Τα ανατολικά εξωτερικά κουφώματα θα πρέπει να διαθέτουν κατακόρυφα 
σκίαστρα.  
Στόχος του σχεδιασμού πρέπει να είναι η παρεμπόδιση της ηλιακής ακτινοβολίας 
να εισέρχεται απευθείας στις αίθουσες διεξαγωγής των μαθημάτων από την 1η 
Απριλίου μέχρι 31η Οκτωβρίου. 
 
β) Φωτισμός / Αερισμό 
 
Ο φωτισμός και αερισμός των χωρών θα πρέπει να είναι κατά το δυνατό 
φυσικός.  Για τον σκοπό αυτό όλοι οι χώροι και ιδιαίτερα οι χώροι διδασκαλίας θα 
πρέπει να διαθέτουν ικανοποιητικό εμβαδόν κουφωμάτων με υαλοστάσια στη 
κατάλληλη διάταξη. 
 
γ) Θερμική άνεση 
 
Η θερμική άνεση επίσης θα πρέπει κατά το δυνατό να επιτυγχάνεται με 
κατάλληλο σχεδιασμό ώστε να αξιοποιούνται οι κλιματολογικές συνθήκες και θα 
πρέπει να περιορίζεται κατά το δυνατό η ανάγκη ενεργοβόρων  μέσων 
θέρμανσης και δροσισμού.  
Για το σκοπό αυτόν επιβάλλεται η ικανοποιητική θερμομόνωση του εξωτερικού 
κελύφους των κτιρίων σύμφωνα με τους ισχύοντες κανονισμούς. 
Να λαμβάνεται υπόψη ότι ο δροσισμός των χώρων θα πρέπει να επιτυγχάνεται 
μόνο με διαμπερή αερισμό με κατάλληλη διάταξη των κουφωμάτων.    
 
δ) Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας 
 
Όπου είναι δυνατό να χρησιμοποιούνται ανανεώσιμες πηγές ενέργειας τόσο για 
την βελτίωση της θερμικής άνεσης όσο και για άλλες ανάγκες (ζεστό νερό). 
 
ε) Υλικά φιλικά στο περιβάλλον 
 
Κατά των σχεδιασμό να επιλέγεται η χρήση υλικών που δεν μολύνουν τόσο το 
άμεσο περιβάλλον (αέρα) του σχολείου όσο και ευρύτερα  το περιβάλλον κατά 
την απόρριψη τους. 
Για το σκοπό αυτό ενδείκνυται η χρήση ανακυκλώσιμων υλικών. 



ζ)  Εξοικονόμηση νερού  
 
Για εξοικονόμηση πόσιμου νερού να κατασκευάζεται ξεχωριστό δίκτυο 
υδροδότησης των αποχωρητηρίων ώστε να είναι δυνατή η χρήση ημιακάθαρτου 
νερού. 
Ξεχωριστό δίκτυο επίσης κατασκευάζεται για την άρδευση του πρασίνου. 
 
2.3  Αρχές Οργάνωσης 
 
Τα κτίρια του Δημοτικού Σχολείου αναπτύσσονται οριζόντια.  Η καθ΄ ύψος 
ανάπτυξη περιορίζεται μόνο σε ισόγειο και ανώγειο.  Τρίτο πάτωμα επιτρέπεται 
μόνο για δευτερεύουσες λειτουργίες.  Για κύριες λειτουργίες μπορεί να επιτραπεί 
μόνο σε πολύ ειδικές περιπτώσεις όταν το επιβάλλει το μέγεθος του γηπέδου ή η 
μορφολογία του εδάφους.  Το ισόγειο θα πρέπει να είναι τουλάχιστο το 60% του 
κτιρίου. 
 
Βασική λειτουργική απαίτηση είναι η δυνατότητα εύκολης διακίνησης με 
στεγασμένους διαδρόμους.  Στις βασικές λειτουργίες περιλαμβάνεται η υποδομή 
διακίνησης αναπήρων. 
 
Το Δημοτικό Σχολείο λειτουργεί με βάση την αρχή ότι κάθε τμήμα, έχει σταθερή 
αίθουσα διδασκαλίας και μετακινείται στα εργαστήρια για τα αντίστοιχα 
μαθήματα.  Ενδείκνυται η δυνατότητα απομόνωσης των κτιρίων από τους 
υπαίθριους αθλητικούς χώρους. 
 
 

2.4.10  Αίθουσα Πολλαπλής Χρήσης 
 

α)  Χρήση 

 

Περιλαμβάνει αίθουσα πολλαπλής χρήσης που να χρησιμοποιείται για 
πολιτιστικές εκδηλώσεις, και για το μάθημα της Φυσικής Αγωγής, με τους 
αναγκαίους βοηθητικούς χώρους. 
 
Ο σχεδιασμός της αίθουσας πολλαπλής χρήσης θα πρέπει να επικεντρωθεί στο 
να εξυπηρετήσει πρώτιστα χρήση για εκδηλώσεις και η αθλητική χρήση να 
περιοριστεί στη γυμναστική και σε αθλητικές δραστηριότητες που δεν 
χρησιμοποιούν μπάλα. 
 
 
 
 
 
 
 
 



β)  Χώροι 
 
Πλατεία 
 
Διάσταση: Εμβαδόν 350 τ.μ. 
  Ελάχιστο ύψος 5.00 μ. 
 
Δάπεδο: Λινοτάπητας ή παρόμοιο 
 
Επίπεδα φωτισμού:  500 LUX και 300 LUX ρυθμιζόμενος για εκδηλώσεις 
 
Ακουστική:  Σύστημα ήχου (πρόνοια) 
 
Κλιματισμός:  Θέρμανση 
 
Άλλες ηλεκτρολογικές και μηχανολογικές απαιτήσεις 
 

• Αυτόματο σύστημα πυρανίχνευσης 

• Φωτισμός εκτάκτου ανάγκης 

• Φωτεινές πινακίδες εξόδου 

• Πυροσβεστήρες αερίου και πυροσβεστήρες νερού 
 
Εξοπλισμός:  Κουρτίνες συσκότισης, πινακίδες έκθεσης 
 
Κουφώματα:      α) Είσοδοι – Αντιβανδαλιστικές θύρες με μηχανισμό πανικού 
      β)  Φωτισμού – Αερισμού:  Φεγγίτες 
 
Αποθήκη καθισμάτων 
 
Αποθήκη εμβαδού 15 τ.μ. 
 
 
 
Σκηνή 
 
Διαστάσεις:       Οριζόντιες διαστάσεις 6,00 χ 8.00 μ. περίπου 
      Ελάχιστο ύψος 4.20 μ. 
 
Δάπεδο:  Ξύλινο 
Εξοπλισμός: 
 

• Πρόνοια παροχής μηχανισμού κουρτίνα 

• Αυλαία ηλεκτροκίνητη, πετάσματα παρασκηνίου, 

• Πρόνοια συστήματος ήχου 

• Αυτόματο σύστημα πυρανίχνευσης 

• Σύστημα ασφαλείας 



• Φωτισμός εκτάκτου ανάγκης 

• Ρυθμιζόμενος φωτισμός – Halogen σε ράγιες φωτισμού 

• Ηλεκτρονικό σύστημα ελέγχου φωτισμού (I – BUS)  

• Δομημένη καλωδίωση σημεία Η/Υ / Τηλέφωνο (Πρόνοια) 

• Πρόνοια βιντεοπροβολέα 

• Μετρητής ΑΗΚ 
 

 
Αποθήκη σκηνής:       Εμβαδόν 20 τ.μ. 
                Ελάχιστο ύψος 3.00 μ. 
      Διαθέτει έπιπλο (ερμάρι) βεστιαρίου και ράφια για  

   μουσικά όργανα 
 
Πίνακας ελέγχου φωτισμού 
 
Αποδυτήρια  
 
Χωροθέτηση:  Σε άμεση επικοινωνία με τους υπαίθριους αθλητικούς χώρους και 
τη σκηνή. 
 
Διαστάσεις: 
 
-  αποδυτήρια μαθητών:  εμβαδόν 30 τ.μ. / 350 μαθητές 
-  αποδυτήρια μαθητριών:  εμβαδόν 30 τ.μ. / 350 μαθήτριες 
 
Εξυπηρετήσεις: 
 
-  αποδυτήρια ανδρών:  1 αποχωρητήριο, 1 ουρητήριο, 2 νιπτήρες 
-  αποδυτήρια γυναικών:  2 αποχωρητήρια, 2 νιπτήρες 
-  παροχή κρύου νερού 
- οι βρύσες των νιπτήρων τοποθετούνται στον τοίχο   
 
Εξαιρούνται αν τα αποδυτήρια επικοινωνούν με άλλα αποχωρητήρια. 
 
Εξοπλισμός:  παγκάκια και κρεμάστρες για 20 άνδρες και 20 γυναίκες, ερμαράκια 
βεστιαρίου  
 
Κλιματισμός:  Θέρμανση 
 
 
 
 
 
  
 
 



Αποχωρητήρια Επισκεπτών 
 
Έχουν άμεση πρόσβαση με την κυρίως αίθουσα,  είναι εμβαδού 5τ.μ. το κάθε 
ένα. 
- 1 ανδρών, 1 γυναικών 
 
Αποθήκη γυμναστικού εξοπλισμού 
 
Χωροθέτηση:  Σε άμεση επικοινωνία με τους υπαίθριους αθλητικούς χώρους. 
 
Διαστάσεις:       Εμβαδόν 30τ.μ. 
      Ελάχιστον ύψος 3.00μ. 
 
γ)  Χωροθέτηση 
 
Η αίθουσα Πολλαπλής Χρήσης και η υπαίθρια αθλητική υποδομή, θα πρέπει να 
χωροθετούνται σε μια ενότητα ώστε οι βοηθητικοί χώροι της αίθουσας 
Πολλαπλής Χρήσης (αποδυτήρια, αποθήκες κλπ) να εξυπηρετούν και την 
υπαίθρια αθλητική υποδομή και να βρίσκονται σε θέση κατά το δυνατόν 
απομονωμένη από τις αίθουσες διδασκαλίας. 
 
Αποθήκη καθισμάτων 
 
Χωροθέτηση:   Σε άμεση επικοινωνία με την πλατεία 
 
Διαστάσεις:  Εμβαδόν 15τ.μ. 
                    Ελάχιστον ύψος 3,00μ 
 
3.  Μορφολογικά πρότυπα 
 
Η αρχιτεκτονική έκφραση γενικά στα κτίρια και ειδικότερα στα σχολικά κτίρια δεν 
είναι δυνατό να καθοριστεί άμεσα με πρότυπα αλλά επαφίεται στον Αρχιτέκτονα 
να διαμορφώσει τα μορφολογικά χαρακτηριστικά του συγκεκριμένου κτιρίου στο 
συγκεκριμένο φυσικό και πολιτισμικό περιβάλλον. 
 
Το σχολικό κτίριο σαν αρχιτεκτονική έκφραση θα πρέπει να υπηρετεί τις 
ακόλουθες βασικές παραμέτρους: 
 
α)  Δημόσιο Κτίριο 
β)  Σημείο αναφοράς της Κοινότητας 
γ)  Πνευματικό Ίδρυμα 
δ)  Παιδαγωγική αποστολή 
ε)  Πολιτισμικό περιβάλλον 
ζ)  Φυσικό περιβάλλον 
 
 



4.  Προδιαγραφές μελέτης φέροντα οργανισμού 
 
4.1   Γενικές Αρχές 
 
4.1.1 Κώδικας 
 
Ο φέρον οργανισμός διαστασιολογείται με βάση το Κυπριακό Κώδικα 
οπλισμένου σκυροδέματος τον αντισεισμικό κώδικα και τα άλλα συναφή 
κυπριακά πρότυπα. 
 
Για κατασκευές που δεν καλύπτονται από τους πιο πάνω κώδικες 
χρησιμοποιείται ο ευρωπαϊκός κώδικας ή κώδικας άλλης χώρας με συνθήκες 
παρόμοιες με τις συνθήκες τις Κύπρου.  Για τον αντισεισμικό υπολογισμό των 
κατασκευών αυτών χρησιμοποιούνται τα σεισμικά φορτία του κυπριακού 
αντισεισμικού κώδικα. 
 
4.1.2  Υπολογισμοί 
 
Οι υπολογισμοί περιέχουν: 
 
α)  Τις παραδοχές σε σχέση με τα φορτία, τις επιτρεπόμενες τάσεις εδάφους το 
έδαφος και τις χαρακτηριστικές τάσεις των υλικών και  
 
β)  Διάταξη, ανάλυση και διαστασιολόγηση για κάθε μέρος της κατασκευής που 
να δείχνουν το σύστημα του φορέα και τα φορτία που ενεργούν πάνω σ’  αυτό τις 
αντιδράσεις που αναπτύσσονται, τις ροπές κάμψεως, τις τέμνουσες και αξονικές 
δυνάμεις και τη διαπίστωση της επάρκειας των διατομών. 
 
4.1.3  Σχέδια 
 
Τα σχέδια περιλαμβάνουν: 
 
α)  Σχέδια γενικής διάταξης της θεμελίωσης και των πατωμάτων, δωμάτων ή 
στέγης σε ελάχιστη κλίμακα 1:100, στα οποία να φαίνονται οι θέσεις και 
συμβολισμοί των διαφόρων στοιχείων με όλες τις αναγκαίες διαστάσεις και 
μεταξύ τους αποστάσεις. 
 
β)  Ειδικά για κατασκευές από οπλισμένο σκυρόδεμα, σχέδια οπλισμού για κάθε 
στοιχείο του φορέα, τα οποία να είναι αυτοτελή και να δείχνουν με σαφήνεια: 
 
(ι)  τη διάταξη του οπλισμού σε ελάχιστη κλίμακα 1:100 για κάθε στοιχείο του 
φέροντος οργανισμού. 
 
(ιι)  λεπτομέρειες διαμόρφωσης κόμβων και άλλων εξειδικευμένων κατασκευών,  
 
(ιιι)  την ποιότητα του σκυροδέματος 



(ιv)  το είδος του οπλισμού που προβλέπεται 
 
 
4.1.4  Συμβατότητα Σχεδίων – Υπολογισμών 
 
Οι συμβολισμοί των διαφόρων στοιχείων του φέροντος οργανισμού στο δελτίο 
υπολογισμών να ανταποκρίνεται στους αντίστοιχους συμβολισμούς των σχεδίων. 
 
4.2 Παραδοχές Μελέτης 
 
4.2.1  Φορτία 
 
α) Ωφέλιμα φορτία πλακών: 
 πλάκα πατώματος γραφείων και  
 άλλων βοηθητικών χώρων     2,0 ΚΝ/m² 
 Πλάκα πατώματος αιθουσών διδασκαλίας  4,0 ΚΝ/m² 
 Πλάκα πατώματος διαδρόμων    5,0 ΚΝ/m² 
 Πλάκα κλίμακας      5,0 ΚΝ/m² 
 Πλάκα δώματος      2,0 ΚΝ/m² 
 
Οι πλάκες δώματος όπου προορίζονται για προσθήκη και άλλου ορόφου 
λογίζονται σαν πλάκες πατώματος. 
 
β)  Φορτία ανεμοπίεσης και χιονιού: 
     Λαμβάνονται από τον Ελληνικό κώδικα φορτίσεων 
 
γ)  Σεισμική Επιβάρυνση: 
     Εφαρμόζονται οι πρόνοιες του αντισεισμικού κώδικα τόσο για τις  
     κατασκευές από οπλισμένο σκυρόδεμα όσο και για τις κατασκευές άλλου  
     τύπου. 
 
4.2.2  Αντοχές εδάφους θεμελίωσης 
 
Η διατμητική αντοχή του εδάφους θεμελίωσης καθορίζεται με γεωτεχνική έρευνα.  
Για συνολική φόρτιση περιλαμβανόμενης και της σεισμικής επιβάρυνσης η 
αντοχή του εδάφους αυξάνεται κατά 30%. 
 
4.2.3  Πρόβλεψη επέκτασης καθ’  ύψος 
 
Να υπολογιστεί ότι το κτίριο θα επεκταθεί καθ΄ ύψος μέχρι και 1ον όροφο όπου 
αρχιτεκτονικά είναι δυνατόν. 
 
 
 
 
 



4.3  Προδιαγραφές κατασκευής 
 
Για την κατασκευή του φέροντος οργανισμού να ακολουθούνται τα σχετικά 
κυπριακά πρότυπα.  Όπου δεν υπάρχουν να ακολουθούνται τα αντίστοιχα 
ευρωπαϊκά πρότυπα. 
 
Για το οπλισμένο σκυρόδεμα να χρησιμοποιείται σκυρόδεμα τουλάχιστον C25 και 
οπλισμός Bst 42/50 με νευρώσεις. 
 
Στο σχεδιασμό του φέροντος οργανισμού να προβλεφθούν αυξημένα μέτρα 
προστασίας του οπλισμού όπως κάλυψη του από μπετόν και ειδικές 
προστατευτικές βαφές του σκυροδέματος. 
 
Κάλυψη οπλισμού σε οπλισμένο σκυρόδεμα: 
 
Κολώνες, δοκοί  35 χιλ. 
Πλάκα εσωτερικά  20 χιλ. 
Πλάκα εξωτερικά  25 χιλ. 
 
 
4.4 Ειδικές συστάσεις 
 
α)   Η διαστασιολόγηση του φέροντος οργανισμού θα πρέπει να ικανοποιεί μεν 
τα  
      όρια ασφαλείας των κανονισμών αλλά να επιτυγχάνει οικονομική κατασκευή. 
 
β)   Να αποφεύγεται η λύση της γενικής κοιτόστρωσης για τη θεμελίωση εκτός  
      αν δοθεί έγκριση λόγου των εδαφικών συνθηκών, 
 
 
5.  Κτιριακές Υπηρεσίες 
 
5.1 Ηλεκτρική εγκατάσταση 
 
5.1.1 Νομοθεσία και Κανονισμοί 
Η ηλεκτρολογική εγκατάσταση  γίνεται σύμφωνα με την τελευταία έκδοση των 
Κανονισμών του Βρετανικού Ινστιτούτου Ηλεκτρολόγων Μηχανικών για τις 
Ηλεκτρολογικές Εγκαταστάσεις (IEEWiringRegulations) ή/και τα ευρωπαϊκά 
πρότυπα και τους  
 
α)  Κυπριακούς Νόμους (Κεφ. 170 και 171) 
 
β)  Περί Ηλεκτρισμούς  Κανονισμούς 1941 – 1991 
 
γ)  Γενικούς ΄Ορους Παροχής Ηλεκτρικής Ενέργειας της Αρχής Ηλεκτρισμού 
Κύπρου (ΑΗΚ). 



δ)  Κανονισμούς της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Κύπρου 
 
ε)  Κανονισμούς της IEC, CEN, CENELEC (EU) και ISO 
 
5.1.2 Κριτήρια Μελέτης και Σχεδιασμού 
 
Οι εγκαταστάσεις και τα συστήματα των ηλεκτρολογικών υπηρεσιών να 
παρέχουν: 
 
α)  Ασφάλεια κοινού, προσωπικού, αρχείων, εξοπλισμού και περιουσιακών 
στοιχείων. 
 
β)  Ελαχιστοποίηση βλαβών και εύκολη συντήρηση του εξοπλισμού και των 
εγκαταστάσεων. 
 
γ)  Δυνατότητα επέκτασης. 
 
δ)  Σύγχρονο και προηγμένης τεχνολογίας εξοπλισμός. 
 
ε)  Αντοχή σε βανδαλισμούς, φωτιά και στο χρόνο. 
 
 
5.1.3 Ηλεκτρική Ενέργεια 
 

α)  Πηγές  
 
Δίκτυο Α.Η.Κ 
 

Σε περίπτωση που η μέγιστη ζήτηση του ηλεκτρικού φορτίου είναι διαθέσιμη από 
υφιστάμενο Ηλεκτρικό Υποσταθμό (Υ.Τ.) 11KV εκτός της σχολικής μονάδας, θα 
παρέχεται χαμηλή τάση 415V, 50HZ μέσω υπόγειου καλωδίου. 
 
Σε αντίθετη περίπτωση, θα κατασκευάζεται Ηλεκτρικός Υποσταθμός Υψηλής 
Τάσης (Υ.Τ.)  11 KV που κατασκευάζεται στο χώρο της Σχολικής Μονάδας με 
βάση τους Κανονισμούς και Απαιτήσεις της Αρχής Ηλεκτρισμού.   
 
Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας (Α.Δ.Ε)  

Εγκαθίσταται σύστημα παραγωγής ηλεκτρικού ρεύματος από το φως 
(φωτοβολταϊκά) ισχύος 5.K.W τα οποία συνδέονται με το δίκτυο της Α.Η.Κ.  
 
β)  Καταγραφή Ηλεκτρικής Ενέργειας 
 

Γίνεται από ηλεκτρικούς μετρητές της ΑΗΚ που θα τοποθετούνται σε δωμάτια 
μετρητών.  Στο κυλικείο γίνεται εγκατάσταση ξεχωριστών μετρητών. 
 
 



5.1.4 Υλικά – Συσκευές 
 

Τα υλικά – συσκευές να ικανοποιούν πλήρως το σκοπό για τον οποίο 
προορίζονται.  Στην επιλογή να ληφθούν υπόψη η συμπεριφορά τους στις 
θερμοκρασίες, καθώς και η αντοχή τους σε πυρκαγιές, φθορές, διαβρώσεις και 
βανδαλισμούς.  Να ληφθεί επίσης υπόψη η εύκολη συντήρηση τους. 
 
Όλα τα υλικά – συσκευές να συνάδουν ή να είναι ισοδύναμα με τα Βρετανικά 
Πρότυπα ή/και τα Ευρωπαϊκά Πρότυπα. 
 

5.1.5 Κεντρικό Δίκτυο 
 

α)  Δωμάτιο Κεντρικών Ηλεκτρικών Πινάκων Διανομής 
 

Οι κεντρικοί ηλεκτρικοί πίνακες χαμηλής τάσης  τοποθετούνται σε κατάλληλο 
δωμάτιο.  Σε περίπτωση εγκατάστασης Υποσταθμού  τοποθετούνται σε 
κατάλληλο δωμάτιο που βρίσκεται δίπλα από τον Ηλεκτρικό Υποσταθμό. 
 

β)  Κεντρικά Δίκτυα Παροχών 
 

Οι κεντρικοί, οι Γενικοί και οι Δευτερεύοντες Πίνακες Διανομής  ενώνονται με ένα 
δίκτυο παροχετευτικών καλωδίων και διακλαδώνονται τόσο οριζόντια όσο και 
κατακόρυφα.  Να προβλεφθεί η κατασκευή καναλιών μεταλλικών σχαρών και 
σκαλών για οριζόντιες και κατακόρυφες διαδρομές των καλωδίων, και άλλων 
μέσων στήριξης και έδρασης των καλωδίων ισχύος. 
 
Στα εργαστήρια που διαθέτουν ηλεκτρικές συσκευές εγκαθίσταται ξεχωριστός 
(Dedicated) πίνακας διανομής. 
 
5.1.6 Υπηρεσίες 
 
α)  Σύστημα Ρευματοδοτών και Σημείων Μικρής Ισχύος 
 
Ικανοποιητικός αριθμός ρευματοδοτών γενικής χρήσεως και διπολικών 
διακοπτών τοποθετούνται σε όλους τους χώρους, λαμβάνοντας υπόψη τις 
απαιτήσεις και τη λειτουργικότητα των χώρων. 
 
Εγκαθίστανται αυτόματοι διακόπτες διαρροής σε όλα τα υποκυκλώματα 
ρευματοδοτών όπως και παροχών ταχυθερμαντήρων, στεγνωτήρων χεριών, και 
μαγειρικών συσκευών, για προστασία από πιθανή ηλεκτροπληξία η οποία 
μπορεί να προκληθεί από επαφή του ατόμου με ηλεκτροφόρο μέρος του 
συστήματος ισχύος. 
 
β)  Σύστημα Φωτισμού 
 
Τα επίπεδα φωτισμού και ο δείκτης θάμβωσης (glareindex) των διαφόρων 
χώρων να συνάδουν με τις πρόνοιες του κώδικα «IES» για φωτισμό εσωτερικών 
και εξωτερικών χώρων, και τους Διεθνείς Κανονισμούς για κάθε χώρο.  Για τους 



χώρους διδασκαλίας εκτός αν καθορίζεται διαφορετικά αλλού να εγκαθίσταται 
τεχνητός φωτισμός 250 Lux. 
 
Ο έλεγχος φωτισμού στις διάφορες αίθουσες να επιτυγχάνεται με ωστικούς 
διακόπτες χαμηλής τάσης μέσω ηλεκτρονόμων (latchingrelays 24V) ενώ ο 
φωτισμός στους διαδρόμους, εξωτερικούς χώρους και αίθουσα πολλαπλής 
χρήσης επιτυγχάνεται μέσω ηλεκτρονικού συστήματος Ι – BUS και υπέρυθρους 
ανιχνευτές κίνησης, χρονοδιακόπτες και φωτοκύτταρα. 
 
Εγκαθίσταται φωτισμός ασφαλείας σύμφωνα με τους κανονισμούς της 
Πυροσβεστικής Υπηρεσίας. 
 
Εγκαθίσταται εξωτερικός φωτισμός των ημιυπαίθριων χώρων του σχολείου με 
προβολείς για αποφυγή βανδαλισμών στα κτίρια. Στους υπαίθριους χώρους 
εγκαθίσταται φώτα κήπου με φωτοβολταϊκούς συσσωρευτές ηλεκτρισμού. 
 
γ)  Σύστημα ελέγχου και απενεργοποίησης συσκευών/μηχανημάτων  
 
Προβλέπεται εγκατάσταση σύστηματος το οποίο θα αποτελείται από κομβία 
τύπου mushroom με τα οποία σε περίπτωση εκτάκτου ανάγκης να μπορούν 
τάχιστα να απενεργοποιούν την παροχή προς τα μηχανήματα και συσκευές του 
χώρου.  Επίσης θα υπάρχει η δυνατότητα ελέγχου της παροχής των 
μηχανημάτων και συσκευών του χώρου από τον χειριστή μέσω κομβίου με 
κλειδί.   
 
Το σύστημα εγκαθίσταται στις αίθουσες που υπάρχουν συσκευές και 
μηχανήματα. 
 
δ)  Αυτόματο Σύστημα Πυρανίχνευσης 
 
Προβλέπεται η εγκατάσταση συστήματος που να καλύπτει χώρους ψηλού 
κινδύνου πυρκαγιάς και στρατηγικούς χώρους διαφυγής. 
 
Το όλο σύστημα πυρανίχνευσης θα πρέπει να συνδυαστεί με τη μελέτη 
πυροπροστασίας του χώρου. 
 
ε)  Σύστημα ανίχνευσης υγραερίου 
 
Προβλέπεται η εγκατάσταση συστήματος το οποίο σε περίπτωση ανίχνευσης 
διαρροής υγραερίου από το αισθητήριο όργανο θα ηχεί σειρήνα, θα γίνεται 
διακοπή του υγραερίου μέσω ηλεκτρομαγνητικής βαλβίδας και ταυτόχρονα θα 
ενεργοποιούνται οι εξαεριστήρες του χώρου. 
 
Το σύστημα  εγκαθίσταται στους χώρους όπου γίνεται χρήση υγραερίου όπως 
αίθουσες επιστήμης, κυλικείο κλπ. 
 



ζ)  Σύστημα κλίσης βοήθειας (Nursecallsystem) 
 
Προβλέπεται  σύστημα που να δίνει τη δυνατότητα σε άτομα με ειδικές ανάγκες 
να καλούν βοήθεια.  Εγκαθίσταται στα αποχωρητήρια αναπήρων και 
ανελκυστήρες. 
 
η)  Σύστημα κουδουνιού  
 
Προβλέπεται σύστημα κουδουνιού με τον ήχο του οποίου ρυθμίζεται η λειτουργία 
του σχολείου (έναρξη και διακοπή δραστηριοτήτων) 
 
Διαθέτει αυτόματο σύστημα χρονοδιακόπτη με δυνατότητα εβδομαδιαίου 
προγραμματισμού. 
 
θ)  Σύστημα Αλεξικέραυνου 
 
Προβλέπεται η εγκατάσταση συστήματος αντικεραυνικής προστασίας τύπου 
ηλεκτρονικής ακίδας «ιονισμού» που αποτελείται από την ακίδα, αγωγό καθόδου, 
ηλεκτρόδιο γείωσης, αγωγό γεφύρωσης και θεμελιακής γείωσης. 
 
Η εγκατάσταση θα αποφασίζεται από το Συντονιστή μετά από τεκμηριωμένη 
εισήγηση του συμβούλου που να στηρίζεται στα τοπικά και μετερεωλογικά 
δεδομένα. 
 
Ι)  Σύστημα ασφαλείας (burglaralarmsystem) 
 
Προβλέπεται η εγκατάσταση  αυτόματου συστήματος ασφαλείας, τελευταίας 
τεχνολογίας.  Το σύστημα θα ανιχνεύει αυτόματα παραβιάσεις σε κρίσιμους 
χώρους ασφάλειας όπως εργαστήρια, αίθουσες ηλεκτρονικών υπολογιστών, 
χώρους Διοίκησης κλπ. 
 
Εγκαθίστανται κομβιοδόχοι στην γραμματεία, κυλικείο και αίθουσα πολλαπλής 
χρήσης. 
Η κεντρική μονάδα ελέγχου εγκαθίσταται στο χώρο της γραμματείας ή γραφείο 
διευθυντή. 
 
Το σύστημα να συνάδει με το Βρετανικό Πρότυπο BS4737: Μέρος 1. 
Το σύστημα, σε περιπτώσεις παραβίασης, θα δίνει σήμα κινδύνου στο 
πλησιέστερο αστυνομικό σταθμό. 
 
 
5.2 Τηλεπικοινωνίες (Σύστημα Τηλεφώνων) 
 
5.2.1 Νομοθεσία και Κανονισμοί 
 
Η εγκατάσταση γίνεται σύμφωνα με τους κανονισμούς της Α.ΤΗ.Κ. 



5.2.2 Σύστημα Δομημένης Καλωδίωσης (StructureCabling) 
 
Προβλεπεται σύστημα δομημένης καλωδίωσης για να εξυπηρετεί τα συστήματα 
φωνής και δεδομένων έτσι ώστε να ικανοποιούνται η αναλογική και ψηφιακή 
τηλεφωνία, καθώς και η μεταφορά δεδομένων (data). 
 
Ο αριθμός των σημείων να ικανοποιεί τις λειτουργικές ανάγκες της τηλεφωνίας 
και των ηλεκτρονικών υπολογιστών. 
 
Στις αίθουσες Ηλεκτρονικών Υπολογιστών εγκαθίσταται ξεχωριστή καμπίνα και 
πίνακας ταχείας βυσματικής σύνδεσης. 
 
5.2.3 Τηλεφωνικό κέντρο 
 
Λαμβάνεται πρόνοια για πιθανή τοποθέτηση στο μέλλον συστήματος 
Τηλεφωνικού Κέντρου που θα αποτελείται από ένα αυτόματο ψηφιακό κεντρικό 
τηλεφωνικό σύστημα τελευταίας τεχνολογίας, που θα ικανοποιεί τις ανάγκες του 
χώρου. 
 
5.2.4 Δωμάτιο διακλάδωσης δομημένης καλωδίωσης (Serverroom) 
  
Χωροθετείται σε κεντρικό σημείο του σχολικού κτιρίου.  
Διαστάσεων 5 τ.μ. με υπερυψωμένο δάπεδο (Raisedfloor) και να εξαερίζεται 
φυσικά.  
Διαθέτει: - Σύστημα κλιματισμού.  
     - Περιμετρικό πλαστικό κανάλι 100 Χ 50 χιλ. 7 διαμερισμάτων με  
                 13Α ρευματοδότες και πρίζες RJ45. 
     - Τεχνικό φωτισμό  
 
 
5.3 Σύστημα ήχου και εικόνας 
 
α)  Μεγαφωνική εγκατάσταση (πρόνοια) 
 
Εγκαθίσταται στην αίθουσα πολλαπλής χρήσης και στο υπαίθριο χώρο 
συγκέντρωσης. 
 
β)  Σύστημα προβολής (πρόνοια) 
 
Πρόνοιες, για τοποθέτηση συστήματος προβολής στα εργαστήρια. 
 
γ) Σύστημα διαδραστικού πίνακα ( πρόνοια)  
 
Πρόνοια για εγκατάσταση συστήματος διαδραστικού πίνακα σε όλους τις 
αίθουσες γενικής διδασκαλίας, αίθουσες ειδικών μαθημάτων και εργαστηρίων.  
 



δ)  Σύστημα τηλεόρασης (πρόνοια) 
 
Προβλέπεται η εγκατάσταση συστήματος  λήψης τηλεόρασης σε όλους τους 
χώρους διδασκαλίας. 
 
5.4  Κλιματισμός 
 
5.4.1 Σύστημα κεντρικής θέρμανσης 
 
Η θέρμανση των χώρων επιτυγχάνεται με τη χρήση θερμαντικών σωμάτων 
ζεστού νερού. 
 
Στο λεβητοστάσιο, το νερό θερμαίνεται σε λέβητα με τη χρήση ακάθαρτου 
πετρελαίου.  Η διανομή του νερού γίνεται με τη χρήση αντλιών και σωλήνων. 
 
Συνθήκες Υπολογισμού 
 
Εξωτερική θερμοκρασία:  Να λαμβάνεται υπόψη η τοποθεσία του σχολείου και τα 
στατιστικά δεδομένα της μετεωρολογικής υπηρεσίας. 
 
Το σχολείο δεν λειτουργεί τη νύχτα και τους μήνες Ιούλιο και Αύγουστο. 
 
Θερμοκρασία αιθουσών διδασκαλίας και εργαστηρίων.  Θα λειτουργούν στους 
18°C, θα έχουν όμως τη δυνατότητα λειτουργίας στους 20°C με εξωτερική 
θερμοκρασία την ελάχιστη. 
 
Θερμοκρασία γραφείων:  Θα λειτουργούν στους 21°C θα έχουν όμως τη 
δυνατότητα λειτουργία στους 24°C με εξωτερική θερμοκρασία την ελάχιστη. 
 
Αλλαγές αέρα:  Ανάλογα με την κατασκευή και τοποθέτηση του κτιρίου. 
 
Τα αποχωρητήρια και οι αποθήκες δεν θα θερμαίνονται. 
 
Οι συντελεστές θερμικής αγωγιμότητας να υπολογίζονται ανάλογα με την κάθε 
περίπτωση. 
 
Υποβολή Μελέτης 
 
α)  Προμελέτη: Κατά την υποβολή της προμελέτης υποβάλλεται έκθεση που να  
     περιγράφει τα προτεινόμενα συστήματα. 
 
β) Τελική Μελέτη:  Υποβάλλονται πλήρη κατασκευαστικά σχέδια και  
     
 
 
 



γ) Μελέτη ενεργειακής απόδοσης 
 
Υποβολή τελικών σχεδίων / μελέτης και όρων που να είναι σύμφωνα με τους 
ενδεικτικούς όρους των Τεχνικών Υπηρεσιών.  
 
Παράγοντες που θα ληφθούν υπ’  όψη 
 

Οι κανονισμοί της ΑΗΚ, Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, Υδατοπρομήθειας, 
ενεργειακής απόδοσης κτιρίων και άλλοι κανονισμοί.  
 

Πιθανές επεκτάσεις στο σχολείο. 
 

Η όλη αρχιτεκτονική των σχολείων. 
 

Το σύστημα να υποδιαιρείται σε κυκλώματα ανάλογα με την αρχιτεκτονική του 
κτιρίου. 
Τα μηχανοστάσια και οι δεξαμενές πετρελαίου (να είναι υπόγειες) να είναι 
σύμφωνα με τους κανονισμούς περί πετρελαιοειδών και Πυροσβεστικής 
Υπηρεσίας. 
 

5.4.2  Δροσισμός  
 

Συσκευές δροσισμού διαιρούμενου τύπου εγκαθίστανται στα γραφεία Διευθυντή, 
Γραμματείας και Αίθουσα Ειδικής Εκπαίδευσης.  
 
5.4.3  Εξαερισμός 
 

α)  Με τη χρήση εξαεριστήρων θα επιτυγχάνεται ο εξαερισμός των Εργαστηρίων 
και προπαρασκευαστηρίων Επιστήμης, του εργαστηρίου Τεχνολογίας,  Οικιακής 
Οικονομίας, του κυλικείου και όπου άλλου χρειάζεται. 
 

β)  Εναλλαγές αέρα:  8/ώρα στα εργαστήρια, προπαρασκευαστήρια και καντίνα.   
 

γ)  ΄Αλλοι παράγοντες που θα ληφθούν υπόψη. 
 

Οι κανονισμοί της ΑΗΚ, της Υγειονομικής Υπηρεσίας και άλλων κυβερνητικών 
υπηρεσιών. 
 

5.5  Δίκτυο ύδρευσης 
 

α)  Παροχή νερού από το μετρητή στους υδατοστάτες, στην καντίνα, στην 
αίθουσα οικιακής οικονομίας, στο δωμάτιο καθαριστριών, στα μηχανοστάσια και 
στις δεξαμενές νερού. 
β)  Παροχή νερού από δεξαμενές νερού που θα τοποθετούνται πλησίον των 
παροχών, στην οροφή (το οποίο θα έχει τη δυνατότητα να είναι πόσιμο) στους 
υδατοστάτες, στο κυλικείο, στα εργαστήρια, στο ιατρείο, στο δωμάτιο 
καθαριστριών, στα λουτρά και γενικά στους νιπτήρες, λουτήρες και στους 
νεροχύτες.  
 



γ) Αυτόνομο δίκτυο. Το σύστημα παροχής νερού θα περιλαμβάνει σύστημα 
αυτόματης υδροδότησης ουρητηρίων. Παροχής νερού στις λεκάνες 
αποχωρητηρίων και ουρητηρίων από ξεχωριστές δεξαμενές.  
 

δ)  Παροχή ζεστού νερού στο εργαστήριο Οικιακής Οικονομίας, στο ιατρείο, στο 
κυλικείο, στο δωμάτιο καθαριστριών και στα λουτρά από κυλίνδρους πλησίον 
παροχών. 
ε)  ΄Αλλοι παράγοντες που θα ληφθούν υπόψη: 
Οι κανονισμοί της ΑΗΚ, της Υδατοπρομήθειας, της Υγειονομικής Υπηρεσίας και 
άλλων κυβερνητικών υπηρεσιών. 
 
5.6  Εγκατάσταση αποχέτευσης εξαρτημάτων υγιεινής  
 
α)  Να εξετάζεται το ενδεχόμενο ύπαρξης Δημόσιου αποχετευτικού συστήματος.  
Αν δεν υπάρχει να εγκαθίστανται σύστημα αποχέτευσης με απορροφητικούς 
λάκκους – σηπτικούς βόθρους.   
Ο απορροφητικός λάκκος και ο σηπτικός βόθρος να χωροθετούνται κοντά στους 
δρόμους για εύκολη σύνδεση με το Δημόσιο δίκτυο αποχέτευσης μελλοντικά. 
 
β)  ΄Αλλοι παράγοντες που θα ληφθούν υπόψη. 
 
Οι κανονισμοί των Συμβουλίων Αποχέτευσης, της Υγειονομικής Υπηρεσίας και 
άλλων κυβερνητικών υπηρεσιών. 
 
5.7  Δίκτυο παροχής υγραερίου 
α)  Η παροχή υγραερίου θα γίνεται από κυλίνδρους 10Kg που θα εγκατασταθούν 
σε μικρά δωμάτια εξωτερικής πρόσβασης πλησίον των παροχών. 
 
β)  Παροχή υγραερίου εγκαθίσταται στα εργαστήρια και προπαρασκευαστήρια 
Επιστήμης και στο κυλικείο. 
 
γ)  ΄Οπου υπάρχει παροχή υγραερίου, τοποθετείται σύστημα ανίχνευσης 
διαρροών υγραερίων με σειρήνα προειδοποίησης και αυτόματο διακόπτη 
υγραερίου με ηλεκτρομαγνητική βαλβίδα. 
 
δ)  ΄Αλλοι παράγοντες που θα ληφθούν υπόψη: 
 
Οι κανονισμοί της ΑΗΚ, Πυροσβεστικής Υπηρεσίας και άλλων κυβερνητικών 
υπηρεσιών. 
 
Να χωρίζεται όσο το δυνατό το δίκτυο σε κυκλώματα. 
 
Να υπάρχει εύκολη πρόσβαση στον κεντρικό διακόπτη ο οποίος στην περίπτωση 
της αίθουσας τοποθετείται μέσα στην αίθουσα πλησίον της έδρας. 
 
 
 



5.8  Σύστημα πυροπροστασίας 
 
α)  Το σύστημα πυρόσβεσης θα αποτελείται από φορητούς πυροσβεστήρες 
αναρτημένους σε ύψος 1,20 μ. από το πάτωμα. 
 
β)  Η κατασκευή τους και η τοποθέτηση τους να είναι σύμφωνα με τους 
κανονισμούς της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας και άλλων κυβερνητικών 
υπηρεσιών. 
 
6.  Κατασκευαστικά πρότυπα 
 
6.1  Γενικές Αρχές 
 
Η κατασκευή των σχολικών κτιρίων θα πρέπει να ανταποκρίνεται στις ακόλουθες 
γενικές αρχές: 
 
α)  Να συνάδει με την αρχιτεκτονική λύση. 
 
β)  Να ευρίσκεται μέσα στα οικονομικά πλαίσια του προϋπολογισμού. 
 
γ)  Να εξασφαλίζει μεγάλη διάρκεια ζωής και χαμηλή δαπάνη συντήρησης. 
 
δ)  Να αντέχει σε βαριά χρήση (βανδαλισμούς). 
 
ε)  Να εξασφαλίζει ασφαλή χρήση. 
ζ)  Να συνάδει με τους οικοδομικούς κανονισμούς και τα ισχύοντα πρότυπα.  
    (Διαστασιολόγηση φέροντος οργανισμού, θερμομόνωση κ.τ.λ.) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


