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Μελέτη, Εκτέλεση, Συντήρηση Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων και Ενεργειακή 
Απόδοση κτιρίου 

 

1.1 Μέρος Α: Γενικά 

1.1.1 Κατευθυντήριες Οδηγίες 
 
1.1.1.1 Οι εγκαταστάσεις/ υπηρεσίες/ συστήματα/ εξοπλισμός θα προσφέρουν λύσεις που είναι 

δοκιμασμένες, αξιόπιστες, να έχουν ικανότητα ευελιξίας, αναπροσαρμογής, επέκτασης και 
ελαχιστοποίησης βλαβών. Να παρέχουν ασφάλεια προσώπων, αρχείων, εξοπλισμού και των 
περιουσιακών στοιχείων του κτιρίου.  Να έχουν τη δυνατότητα της εύκολης πρόσβασης και 
επίσκεψης για τη συντήρηση τους και να διασφαλίζουν την εξοικονόμηση ενέργειας και την 
εύκολη και οικονομική συντήρηση τους. 

 
1.1.1.2 Η όλη προσέγγιση της μελέτης και σχεδιασμού να βασίζεται στη χρήση τελευταίας 

εφαρμοσμένης τεχνολογίας συστημάτων και μηχανημάτων, ώστε να περιορίζεται το μέγεθος 
των εγκαταστάσεων και η κατανάλωση ενέργειας και να επιτυγχάνονται τα επιθυμητά 
αποτελέσματα με ελάχιστο κόστος τόσο στην αρχική επένδυση όσο και στη λειτουργία και 
συντήρηση των ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων.  Η χρήση/εγκατάσταση 
ανανεώσιμων πηγών ενέργειας (ΑΠΕ), όπως π.χ. φωτοβολταϊκά δεν είναι υποχρεωτική. 
Απαραίτητη θα είναι η πρόνοια για την υποδομή μελλοντικής εγκατάστασης του συστήματος 
(πχ διασωληνώσεις). Τυχόν χρήση/ εγκατάσταση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας (ΑΠΕ) θα 
θεωρείται ως πλεονέκτημα στην αξιολόγηση των προσφορών.  

 
1.1.1.3 Απαιτείται η ύπαρξη αυτόνομων χώρων για την εγκατάσταση υπηρεσιών τόσο στο κάθετο 

όσο και στο οριζόντιο επίπεδο, όπως επίσης και χώρων σε στρατηγικά σημεία για 
μηχανοστάσια, ηλεκτρικούς πίνακες, τηλεπικοινωνιακούς κόμβους και για όλα τα άλλα 
συστήματα. 

 
1.1.1.4 Τα υλικά, συσκευές και μηχανήματα να ικανοποιούν πλήρως το σκοπό για τον οποίο 

προορίζονται. Στις τεχνικές προδιαγραφές και στην επιλογή να ληφθούν υπόψη η ποιότητα, η 
κατανάλωση ενέργειας, η οικονομική συντήρηση και η συμπεριφορά τους στις θερμοκρασίες 
καθώς και η αντοχή τους σε πυρκαγιά, φθορές, διαβρώσεις και βανδαλισμούς. 

 
1.11.5 Ομοειδείς συσκευές, εξαρτήματα και μηχανήματα πρέπει να είναι του ίδιου εργοστασίου ή/ και 

ο αριθμός των κατασκευαστών να είναι κατά το δυνατόν περιορισμένος, για εύκολη 
εξασφάλιση και περιορισμό των διαφορετικών τύπων ανταλλακτικών. 

 
1.1.2 Πρότυπα και Κανονισμοί 
 

Οι Ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις (μελέτη, εγκατάσταση και λειτουργία) θα πρέπει να 
συνάδουν με τα σχετικά Κυπριακά και Ευρωπαϊκά Πρότυπα (CYS, ΕΝ), τους Νόμους και 
Κανονισμούς της Κυπριακής Δημοκρατίας και τις Οδηγίες Εναρμόνισης της ΕΕ. Όλα τα υλικά 
πρέπει να φέρουν τη σήμανση CE (CE Marking).  Σε περίπτωση που δεν υπάρχει σχετικό 
Κυπριακό ή Ευρωπαϊκό πρότυπο τότε θα ισχύει το αντίστοιχο Βρετανικό Πρότυπο (BS). 

 
1.1.3 Προδιαγραφές 
 

Οι προδιαγραφές για κάθε σύστημα/ εξοπλισμό/ υλικό που θα εγκατασταθεί/ χρησιμοποιηθεί 
στο κτίριο, θα πρέπει να είναι του ιδίου τουλάχιστο επιπέδου με τις ενδεικτικές τυπικές 
προδιαγραφές του Τμήματος Ηλεκτρομηχανολογικών Υπηρεσιών και οι οποίες εφόσον 
υπάρχουν μπορούν να εξασφαλιστούν από τα γραφεία του Τμήματος αυτού. 

 

 



ΓΕΡΗΕΤ ΚΑΙ ΕΘΝΙΚΟ 
ΚΕΝΤΡΟ CSIRT 

ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ (Ε) 

 

  Σελ. 2/22 

 

 

 
 
1.1.4 Απαιτήσεις και προδιαγραφές ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων 
 
1.1.4.1 Τεχνική Πρόταση  
 
I) Θα πρέπει να υποβληθούν μελέτες ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων οι οποίες να 

βασίζονται στις κατευθυντήριες οδηγίες, στις πρόνοιες των προδιαγραφών, των υλικών, 
εξοπλισμού και συστημάτων και στα κριτήρια και απαιτήσεις όπως περιγράφονται στις 
σχετικές παραγράφους που ακολουθούν. Οι μελέτες ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων, 
θα πρέπει να εκπονηθούν από μελετητές ή γραφεία μελετητών που να διαθέτουν ελάχιστη 
τεκμηριωμένη εμπειρία 5 χρόνια σε έργα / κτίρια με παρόμοιες εγκαταστάσεις. 

II) Οι μελέτες αυτές θα έχουν τέτοιο βαθμό ακριβείας ώστε να δίνεται ολοκληρωμένη εικόνα: 

 α) Της αναμενόμενης ηλεκτρομηχανολογικής εγκατάστασης, 

 β) Των κανονισμών και προτύπων με βάση τα οποία θα γίνουν οι μελέτες που θα 
εφαρμοστούν,  

 γ) Της ποιότητας της εγκατάστασης,  

 δ) Της προτεινόμενης λύσης για κάθε σύστημα,  

 ε) Των υποχρεώσεων και ευθυνών των εργοληπτών των ηλεκτρομηχανολογικών 
εγκαταστάσεων και 

 ζ) Των κρίσιμων σημείων των εγκαταστάσεων, μηχανοστασίων, ηλεκτροστασίων, δωματίων 
ελέγχου, κόμβων διανομής κλπ. 

III) Να υποδειχθούν οι κτιριολογικοί χώροι, η υλικοτεχνική υποδομή που θα επιτρέπει την εύκολη 
ενσωμάτωση, δικτύωση και προσαρμογή των ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων. 

IV) Σχηματικά διαγράμματα για κάθε σύστημα. Τα διαγράμματα θα εικονίζουν τα πιο σημαντικά 
στοιχεία και μεγέθη των μηχανημάτων και του εξοπλισμού, όπως επίσης και τα συστήματα 
ρυθμίσεων και ελέγχων. 

V) Να καθοριστούν η φιλοσοφία σχεδιασμού, εγκατάστασης και λειτουργίας. Να υποβληθούν 
γενικές τεχνικές περιγραφές και γενικές προδιαγραφές των προτεινόμενων υλικών, 
μηχανημάτων, εξαρτημάτων και εξοπλισμού υπό τη μορφή πλαισίου τεχνολογίας, 
δυνατοτήτων, οργάνωσης και λειτουργίας, τα οποία πρέπει να συνάδουν με τις προδιαγραφές 
που αναφέρονται στην σχετική παράγραφο. 

 
1.1.4.2 Τεχνικά Σχέδια 
 

Πρέπει να υποβληθούν σχέδια, ανά είδος συστήματος/εγκατάστασης  σε κατόψεις 1:100 των 
επιπέδων του κτιρίου στα οποία θα απεικονίζονται και θα καλύπτουν, κατ’ ελάχιστο, όλες τις 
λεπτομέρειες, οδηγίες, σημειώσεις, αναφορές, διαγράμματα, την υλικοτεχνική υποδομή και 
τους χώρους εγκατάστασης όλων των συστημάτων, μηχανημάτων και εξοπλισμού, τους 
τύπους εξαρτημάτων, καλωδίων, σωληνώσεων, συσκευών κλπ, απεικονίσεις των πορειών, τις 
καταλήξεις και τον προορισμό των  σωληνώσεων και καλωδιώσεων και στοιχεία αναγνώρισης 
τους, κατάλογο των καλωδιώσεων και σωληνώσεων, τεχνικά στοιχεία και προδιαγραφές των 
υλικών, συσκευών και μηχανημάτων που θα χρησιμοποιηθούν καθώς και σημεία, σταθμούς 
και συστήματα ελέγχου. 

 
1.1.4.3 Ο Ιδιοκτήτης θα υποβάλει: 

 
 α)  Λεπτομερή τελική μελέτη καθώς και λεπτομερή σχέδια για την υλοποίηση και εφαρμογή της 

τεχνικής πρότασης και των τεχνικών σχεδίων της προσφοράς, αναλυτικούς υπολογισμούς για 
όλες τις εγκαταστάσεις για πλήρη τεκμηρίωση των επιλογών της τεχνικής μελέτης όσον αφορά 
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μεγέθη/ δυναμικότητα /χωρητικότητα μηχανημάτων, συσκευών, εξοπλισμού, ηλεκτρολογικών 
φορτίων καθώς και τη διαστασιολόγηση δικτύων σύμφωνα με τις απαιτήσεις των τεχνικών 
προδιαγραφών. 

 
 β)  Κατασκευαστές, τύπους/ μοντέλα, αναλυτικές τεχνικές περιγραφές, τεχνικά στοιχεία, 

περιγραφικά και τεχνικά φυλλάδια κατασκευαστών και προμηθευτών για όλα τα υλικά, 
μηχανήματα, εξοπλισμό, συσκευές, εξαρτημάτων κλπ. 

 
 γ)  Κατασκευαστικά σχέδια και σχέδια λεπτομερειών που να δίνουν σαφώς τις απαιτούμενες για 

την κατασκευή και εφαρμογή πληροφορίες. 
 
1.1.4.4 Δίκτυα Παροχής Υπηρεσιών 
 

Ο Ιδιοκτήτης είναι υπόχρεος να εξασφαλίσει με δικές του ενέργειες, ευθύνη και έξοδα, τους 
όρους παροχής και τη σύνδεση του κτιρίου με τα Δίκτυα Παροχής Υπηρεσιών (Ηλεκτρικής 
Ενέργειας, Τηλεπικοινωνιών, Αποχέτευσης και Ύδρευσης). 

 
1.1.4.5 Έλεγχοι / Δοκιμές 
 

Ο Ιδιοκτήτης με δικά του όργανα και δική του ευθύνη και έξοδα περιλαμβανομένων των εξόδων 
ηλεκτρικής ενέργειας και καυσίμων, θα προβεί σε όλους τους προβλεπόμενους απαιτούμενους 
ελέγχους και δοκιμές σύμφωνα με τα Πρότυπα Νόμους Κανονισμούς και Οδηγίες και /ή κανόνες 
της τέχνης και της επιστήμης που διέπουν τις Ηλεκτρομηχανολογικές Εγκαταστάσεις και 
σχετικών οδηγιών του Ενοικιαστή. 

 
1.1.4.6 Εκπαίδευση 
 

Ο Ιδιοκτήτης θα εκπαιδεύσει τους χειριστές (τουλάχιστο 4), που θα ορίσει ο Ενοικιαστής. Η 
εκπαίδευση θα είναι διάρκειας τουλάχιστο 5 εργάσιμων ημερών Η εκπαίδευση θα γίνει επί 
τόπου και ο Ιδιοκτήτης θα εκδώσει πιστοποιητικό εκπαίδευσης για τον κάθε εκπαιδευόμενο. 

 
1.1.4.7 Παράδοση Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων στον Ενοικιαστή 
 

Μετά την αποπεράτωση των εγκαταστάσεων και πριν την παράδοση του κτιρίου στον 
Ενοικιαστή, θα γίνουν όλοι οι αναγκαίοι έλεγχοι και δοκιμές λειτουργίας, όλων των 
μηχανημάτων, συσκευών και συστημάτων στην παρουσία του Ενοικιαστή ή αντιπροσώπων 
του. Τα αποτελέσματα θα ικανοποιούν τις σχεδιαστικές παραμέτρους, θα καταγράφουν και θα 
χρησιμοποιούν ως στοιχεία αναφοράς σε μετέπειτα επαναριθμήσεις και θα τύχουν της τελικής 
έγκρισης του Ενοικιαστή ή των αντιπροσώπων του. Τα όργανα που θα χρησιμοποιηθούν θα 
έχουν πιστοποιητικό βαθμονόμησης και η βαθμονόμηση να έχει γίνει στους δώδεκα 
προηγούμενους μήνες. 

 
1.1.4.8 Λειτουργία Συστημάτων / Μηχανημάτων 
 

Ο Ιδιοκτήτης θα φροντίζει για τη λειτουργία των συστημάτων/ μηχανημάτων λαμβάνοντας 
υπόψη τις ώρες λειτουργίας της υπηρεσίας καθώς και τις εποχιακές αλλαγές. 

 
Ο Ιδιοκτήτης δεν θα είναι υπεύθυνος για την πληρωμή της ηλεκτρικής κατανάλωσης ή του 
εφοδιασμού καυσίμων και νερού. Οφείλει όμως να ειδοποιεί έγκαιρα το χρήστη για την ανάγκη 
προμήθειας καυσίμων και νερού. 

 
1.1.4.9 Συντήρηση Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων και Συστημάτων  
 

Ο Ιδιοκτήτης θα αναλάβει τη σωστή και υπεύθυνη εκτέλεση τόσο της Προληπτικής όσο και της 
Διορθωτικής Συντήρησης όλων των ηλεκτρολογικών και μηχανολογικών συστημάτων, 
συσκευών και μηχανημάτων του κτιρίου σύμφωνα με τους Όρους Συντήρησης. 
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Στην προσφορά θα συμπεριλαμβάνεται το κόστος για συντήρηση όλων των υπό 
αναφορά συστημάτων, συσκευών και μηχανημάτων που περιγράφονται στον Πίνακα Α 
και αφορούν εγκαταστάσεις ή/και μηχανήματα τα οποία θα προμηθεύσει και 
εγκαταστήσει ο Ιδιοκτήτης. 
 
 

1.1.5 Παράδοση κτιρίου 
 

Πριν την τελική παράδοση του κτιρίου στον Ενοικιαστή θα πρέπει να γίνουν τα πιο κάτω: 
 

α) Έλεγχος λειτουργίας συστημάτων και μηχανημάτων. 
 
 β) Δοκιμές λειτουργίας συστημάτων και μηχανημάτων στην παρουσία του Ενοικιαστή ή των 

αντιπροσώπων του προς ικανοποίηση της μελέτης και σχεδίασης. 
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1.2 Μέρος Β: Ηλεκτρολογικές Εγκαταστάσεις 

1.2.1 Γενικά 

 
 Οι ελάχιστες ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις θα περιλαμβάνουν την προμήθεια, εγκατάσταση, 

έλεγχο, παράδοση σε άριστη λειτουργική κατάσταση και συντήρηση των ακόλουθων: 
 

 Ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις (ηλεκτρολογικοί πίνακες διανομής, καλώδια, ηλεκτρολογική 
εγκατάσταση φωτισμού και ρευμάτων χαμηλής ισχύος και γειώσεως) 

 Φωτιστικά σώματα 

 Δομημένη καλωδίωση Φωνής και Δεδομένων 

 Κεντρικό Σύστημα Τηλεόρασης σε επιλεγμένα σημεία 

 Σύστημα αντικεραυνικής προστασίας του κτιρίου 

 Οπτικοακουστικά μέσα στις αίθουσες συνεδριάσεων και επιχειρήσεων (πρόνοιες 
διασωληνώσεων μόνο) 

 Πρόνοιες (διασωλήνωση/ υποδομή) για το Σύστημα Αδιάλειπτης Παροχής Ρεύματος σε 
επιλεγμένα σημεία, για το Τηλεφωνικό Σύστημα και Τηλέφωνα, για το Σύστημα 
Συναγερμού Πυρκαγιάς / Πυρανίχνευσης, για το σύστημα Συναγερμού Διάρρηξης (burglar 
alarm system), για το σύστημα Κλειστού Κυκλώματος Παρακολούθησης (CCTV), για το 
Σύστημα Ελέγχου Πρόσβασης και για την Εφεδρική Ηλεκτρογεννήτρια. 

 
Περαιτέρω, ο Ιδιοκτήτης θα πρέπει να προσφέρει με επιπλέον χρέωση τα ακόλουθα: 

    

 Σύστημα Συναγερμού Πυρκαγιάς /Πυρανίχνευσης 

 Σύστημα Συναγερμού Διάρρηξης (burglar alarm system) 

 Σύστημα Κλειστού Κυκλώματος Παρακολούθησης (CCTV) 

 Εφεδρική Ηλεκτρογεννήτρια 
 

Για τα πιο πάνω επιπλέον συστήματα, ο Ιδιοκτήτης θα πρέπει να δώσει αναλυτικά το κόστος της 
προμήθειας, της εγκατάστασης και της συντήρησης. Οι τιμές για τα πιο πάνω θα ληφθούν υπόψη 
για την αξιολόγηση. 
 
Περαιτέρω, ο Ιδιοκτήτης δύναται να προσφέρει με επιπλέον χρέωση τα ακόλουθα: 
 

 Σύστημα Ελέγχου Πρόσβασης  

 Τηλεφωνικό Σύστημα και Τηλέφωνα  

 Σύστημα Αδιάλειπτης Παροχής Ρεύματος σε επιλεγμένα σημεία 
 

Σε περίπτωση που θα προσφερθούν τα πιο πάνω επιπλέον συστήματα, ο Ιδιοκτήτης θα πρέπει 
να δώσει αναλυτικά το κόστος της προμήθειας, της εγκατάστασης και της συντήρησης. Το 
ΓΕΡΗΕΤ δύναται να αποφασίσει για την προμήθεια των πιο πάνω συστημάτων αναλόγως του 
κόστους και των χαρακτηριστικών τους.  

 
1.2.2 Νόμοι και Κανονισμοί 

 
Οι Εγκαταστάσεις θα γίνουν σύμφωνα με: 

 
α) με το πρότυπο BS 7671: 2001 (2004) [16η έκδοση των Κανονισμών του Βρετανικού Ινστιτούτου 

Ηλεκτρολόγων Μηχανικών για τις Ηλεκτρολογικές Εγκαταστάσεις (IEE Wiring Regulations)], 
καθώς και τους Κυπριακούς Νόμους (Κεφ. 170 και 171), τους Περί Ηλεκτρισμού Κανονισμούς 
1941-1991 και τους Γενικούς Όρους Παροχής Ηλεκτρικής Ενέργειας της Αρχής Ηλεκτρισμού 
Κύπρου,  

β) τους Κανονισμούς της Αρχής Τηλεπικοινωνιών Κύπρου (ΑΤΗΚ) 
γ) τους Κανονισμούς της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Κύπρου 
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δ) τα πρότυπα CYS, EN, CEN, CENELEC (EU), τους κανονισμούς IEC και τα πρότυπα 
διασφάλισης ποιότητας ISO,  

ε) τους κανόνες της τέχνης, της εμπειρίας και της μηχανικής πρακτικής για εξαιρετική ποιότητα 
εργασίας έτσι που να ανταποκρίνονται στις Κυπριακές απαιτήσεις και στις οδηγίες και πρότυπα 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

 
 
1.2.3 Σύστημα Ισχυρών Ρευμάτων 

 
1.2.3.1 Παροχή Ηλεκτρικής Ενέργειας 

 
Η παροχή ηλεκτρικής ενέργειας προς το κτίριο  θα γίνει από την ΑΗΚ. Ο Ιδιοκτήτης θα έχει την 
υποχρέωση να εξασφαλίσει παροχή ηλεκτρικής ενέργειας, ίσης με την υπολογιζόμενη μέγιστη 
ζήτηση του ηλεκτρικού φορτίου συν 20% επιπλέον πληρώνοντας οποιαδήποτε τέλη προκύπτουν 
από τους όρους της ΑΗΚ. 

 
1.2.3.2  Κεντρικός Πίνακας Διανομής – ΚΠΔ 

 
Ο Κεντρικός Πίνακας Διανομής (ΚΠΔ), θα είναι επιφανειακός ή χωνευτός κατασκευασμένος από 
λαμαρίνα ελαχίστου πάχους 1mm και σύμφωνα με το B.S. 5486 Part 12.3.2. και θα είναι 
εφοδιασμένος με γενικούς διακόπτες απόζευξης, ζυγούς και αυτόματους μικροδιακόπτες 
κυκλωμάτων (MCBs). Ο πίνακας θα πρέπει να είναι από υλικά ικανά να αντέξουν τις μηχανικές, 
ηλεκτρολογικές και θερμικές καταπονήσεις καθώς και την επίδραση της υγρασίας οι οποίες 
πιθανόν να προκύψουν κατά τη διάρκεια της κανονικής λειτουργίας του. Θα έχει εφεδρική 
ικανότητα 20% και με 30% εφεδρικό χώρο για την εγκατάσταση αριθμού εξόδων παροχής και 
ανάλογου τύπου προστατευτικών μέσων [τύπου Αυτόματοι Διακόπτες  (MCCB’ s) ή Αυτόματοι 
Μικροδιακόπτες (MCB’s)]. 

 
1.2.3.3  Αυτόματο Σύστημα Διόρθωσης Συντελεστή Ισχύος. 

 
Το Αυτόματο Σύστημα Διόρθωσης Συντελεστή Ισχύος θα τοποθετηθεί σε ξεχωριστό κουτί. Θα 
διατηρεί το συντελεστή ισχύος των ηλεκτρικών εγκαταστάσεων μεταξύ 0.98-1.00. Ο αριθμός των 
βαθμίδων διόρθωσης του συστήματος δεν θα είναι μικρότερος του  12 και θα διαθέτει 2 
εφεδρικές βαθμίδες για μελλοντική επέκταση. 

 
Το σύστημα θα διαθέτει πηνία επαγωγικής αντίστασης (filtering inductors) με σκοπό την 
αποφυγή/ περιορισμό αρμονικών, υπερτάσεων και υπερεντάσεων (harmonics, over voltages and 
over currents) και την προστασία του συστήματος. 

 
1.2.3.4   Πίνακες Διανομής Ορόφου – ΠΔΟ 

 
 Αυτοί θα είναι επιφανειακοί ή χωνευτοί, εγκατεστημένοι σε κατάλληλα διαρρυθμισμένες θέσεις / 
εσοχές, με βασικό κριτήριο την κατά το δυνατό κατακόρυφο ευθυγράμμιση τους από το επίπεδο 
του ΚΠΔ μέχρι τον όροφο και ταυτόχρονα, όσο αυτό είναι δυνατό και εφικτό, στο κέντρο βάρους 
του ηλεκτρικού φορτίου ανά όροφο. 

 
Θα έχουν εφεδρική ικανότητα 20% και με ελάχιστο εφεδρικό αριθμό παροχών 30%. 

 
1.2.3.5  Πίνακες Διανομής – ΠΔ 

 
Αυτοί θα είναι επιφανειακοί ή χωνευτοί, σε θέσεις που αντιστοιχούν στο κέντρο βάρος του 
ηλεκτρικού φορτίου της περιοχής που εξυπηρετούν. 

  
Θα έχει εφεδρική ικανότητα 20% και με ελάχιστο εφεδρικό αριθμό παροχών 30%. 
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1.2.3.6   Δίκτυο Διανομής Ισχύος 

 
1.2.3.6.1 Γενικά 

  
Τούτο θα αποτελείται, ανάλογα με την περίπτωση και αντίστοιχη τεχνοοικονομική μελέτη από 
οπλισμένα καλώδια ή ζυγούς σύμφωνα με το αντίστοιχο πρότυπο. 

 
Να γίνει προσπάθεια ώστε να ελαχιστοποιηθεί η αναχώρησης από τους Πίνακες Διανομής  
πολυάριθμων κυκλωμάτων με παράλληλα καλώδια με τη χρήση Ζυγών Ισχύος και Ζυγών 
Φωτισμού. 

 
1.2.3.6.2 Κριτήριο Επιλογής Καλωδίων ή Ζυγών 

 
Σε περιπτώσεις που από τη μελέτη θα απαιτείται δύο παράλληλων καλωδίων σε ένα κύκλωμα 
για να είναι δυνατό  να μεταφερθεί η απαιτούμενη ισχύς τότε θα χρησιμοποιείται ζυγός 
κατάλληλης διατομής. 

 
1.2.3.6.3  Εφεδρική Χωρητικότητα Καλωδίων/ Ζυγών 

 
α) Όλες οι παροχές από Κεντρικό Πίνακα Διανομής προς Πίνακες Διανομής Ορόφων θα έχουν 

εφεδρική χωρητικότητα 20% του εγκατεστημένου φορτίου. 
β) Όλες οι παροχές από Πίνακες Διανομής Ορόφων προς Πίνακες Διανομής θα έχουν εφεδρική 

χωρητικότητα 30% της μέγιστης ζήτησης. 
 

1.2.3.7    Μεθοδολογία Εγκατάστασης Καλωδίων/ Ζυγών  
 

i. Από Κεντρικό Πίνακα Διανομής προς Πίνακες Διανομής Ορόφου ή μεγάλα σημειακά 
ηλεκτρικά φορτία: 
 

α) Η κάθετη διακίνηση θα γίνει μέσω χτιστών επισκέψιμων αγωγών διέλευσης, με εφεδρική 
χωρητικότητα 30%. 

β) Τα καλώδια θα είναι σε σχάρες καλωδίων εφεδρικής χωρητικότητας 30%. Οι σχάρες θα 
είναι σε κατάλληλα διαρρυθμισμένες κατακόρυφες ή/ και οριζόντιες διαδρομές. 

γ) Οι ζυγοί θα είναι εγκατεστημένοι σε κατάλληλα διαρρυθμισμένες κατακόρυφες ή/ και 
οριζόντιες διαδρομές. 

 
ii.  Από Πίνακες Διανομής Ορόφου προς Πίνακες Διανομής ή μεγάλα ηλεκτρικά 

φορτία: 
 
 Τα καλώδια θα είναι σε σχάρες καλωδίων ή όπου αυτό είναι πρακτικά αδύνατο ή 

απαγορευτικό λόγω ειδικής χρήσης του χώρου, σε πλαστική σωλήνα καταλλήλων 
διαστάσεων και με εφεδρική χωρητικότητα και για τις δύο περιπτώσεις, σύμφωνα με την 
τελευταία έκδοση ΙΕΕ και / ή με αντίστοιχο σχετικό Πρότυπο.  

 
iii. Από Πίνακες Διανομής προς φορτία τελικής χρήσης: 

 
α)  Όλα τα κυκλώματα αναχώρησης από Πίνακες Διανομής θα είναι με κατάλληλη διατομή 

και τύπο ζυγού και /ή καλωδίου σύμφωνα με την κάθε περίπτωση. 

β)  Τα καλώδια θα είναι εγκατεστημένα σε πλαστικές σωλήνες ή σχάρες καλωδίων 
κατάλληλων διαστάσεων και με εφεδρική ικανότητα 30%. 

 
γ) Οι ζυγοί θα είναι αναρτημένοι ή/και στερεωμένοι από την πλάκα ή/και την τοιχοποιία 

αντίστοιχα, εντός του ψευδοταβάνου ή εμφανείς αν η χρήση του χώρου το επιτρέπει, 
με  τρόπο που να διαχωρίζονται από τις άλλες υπηρεσίες και να προστατεύονται εάν ο 
χώρος χρησιμοποιείται για διέλευση  από άλλους. 
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1.2.3.8 Καλώδια 

 
Όλα τα καλώδια και αγωγοί θα είναι κατασκευασμένα από χαλκό, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά 
στα σχέδια, με θερμοπλαστική μόνωση PVC και τάση μόνωσης 600/1000V, από εγκεκριμένα 
εργοστάσια ή/και κατασκευαστές κατά προτίμηση ενός κατασκευαστή και τύπου.  
 
Στα πολύκλωνα καλώδια δεν χρησιμοποιείται μειωμένη διατομή στον αγωγό ουδετέρου εκτός 
αν ορίζεται διαφορετικά στα σχέδια.   
 
Ο τύπος, το μέγεθος και το υλικό της κατασκευής των αγωγών των καλωδίων που απαιτούνται 
θα ικανοποιούν τα ακόλουθα πρότυπα και προδιαγραφές. Τα χαρακτηριστικά αυτά θα 
αναγράφονται κατά πυκνά διαστήματα σε όλο το μήκος των καλωδίων, των πακέτων μεταφοράς 
και καρουλιών περιτύλιξης των καλωδίων. 

 
1.2.3.9 Σημεία Ρευματοληψίας 

 
  Γενικά, σε όλους τους γραφειακούς χώρους, η εγκατάσταση των ρευματοδοτών θα είναι εντός 

πατώματος (raised floor) έτσι ώστε να υπάρχει ευελιξία για μελλοντικές τροποποιήσεις θέσεων 
εργασίας χωρίς την ανάγκη της χρήσης επεκτάσεων ή οικοδομικών εργασιών ή επιφανειακών 
εγκαταστάσεων / προεκτάσεων. 

 
1.2.3.10  Αριθμός Ρευματοδοτών 
 

α) Ικανοποιητικός αριθμός ρευματοδοτών θα τοποθετηθεί σε όλους τους χώρους του κτιρίου 
λαμβάνοντας υπόψη τις απαιτήσεις και τη λειτουργικότητα του κάθε χώρου ξεχωριστά 
καθώς και το σχεδιασμό της ακίνητης και κινητής επίπλωσης. Επίσης, θα πρέπει να 
ληφθούν υπόψη, οι συνθήκες λειτουργίας εντός των χώρων των εργαστηρίων.  

β) Στα γραφεία,  για κάθε θέση εργασίας θα υπάρχουν τουλάχιστον μία ομάδα 4 
ρευματοδοτών καθώς επίσης και 2 σημείων δομημένης καλωδίωσης κατηγορίας Cat 6.  

γ)       Σε επιλεγμένες θέσεις θα πρέπει να υπάρχουν σημεία ρευματοδοτών και σημεία 
δομημένης καλωδίωσης για παροχή σε εκτυπωτές, μηχανές τηλεομοιότυπου (φαξ) κτλ.   

δ) Στα δωμάτια υπολογιστών (Datacenters) θα τοποθετηθούν 4 τριφασικοί (3ph) 
ρευματοδότες με διακόπτη 16Α/230/400V 5 πόλων.  

 
1.2.3.11 Θέση Σημείων Παροχής 

 
 Να γίνει εγκατάσταση Διπολικών διακοπτών για παροχή σε τοπικές κλιματιστικές μονάδες ή 

άλλες μόνιμα εγκατεστημένες συσκευές. 
 

1.2.3.12 Φωτισμός 
 

1.2.3.12.1 Γενικά 
 

α) Τα επίπεδα φωτισμού και ο δείκτης θάμβωσης (glare index)  των διαφόρων χώρων και 
γραφείων του κτιρίου θα συνάδουν με τις πρόνοιες του κώδικα ΄΄CIBSE´´ για φωτισμό 
εσωτερικών και εξωτερικών χώρων. 

β) Τόσο εξωτερικά όσο και στους κοινόχρηστους χώρους θα εγκατασταθεί νυχτερινός 
φωτισμός ασφαλείας. Η λειτουργία του φωτισμού θα ελέγχεται με φωτοκύτταρο και 
χρονοδιακόπτη αλλά θα διαθέτει και διακόπτη παράκαμψης για σκοπούς συντήρησης. 

γ) Στους εξωτερικούς χώρους, εκτός από το φωτισμό ασφαλείας, θα εγκατασταθεί 
επιπρόσθετος κανονικός φωτισμός, που να ικανοποιεί τις αισθητικές και λειτουργικές 
ανάγκες του κτιρίου, των χώρων τοπιοτέχνησης και την προβολή του κτιρίου κατά τις 
νυκτερινές ώρες.  
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1.2.3.12.2   Φωτιστικά 

 
α) Τα φωτιστικά θα είναι ψηλών προδιαγραφών και θα ικανοποιούν τις μακροχρόνιες 

λειτουργικές και αισθητικές ανάγκες του κτιρίου και των χώρων του. 
β) Τα φωτιστικά θα είναι κατασκευασμένα από ποιοτικά, ανθεκτικά και αναλλοίωτα υλικά. Θα 

έχουν ψηλή φωτομετρική απόδοση και καλαίσθητη εμφάνιση. 
γ) Οι βαθμοί προστασίας από σκόνη και υγρασία (ΙP) και μηχανική προστασία θα πρέπει να 

είναι οι κατάλληλοι για την χρήση και τον χώρο που προορίζονται τα φωτιστικά.  
δ) Ο φωτισμός των γραφείων, στις αίθουσες συνεδριάσεων, των κοινόχρηστων χώρων 

καθώς επίσης και των εξωτερικών χώρων θα επιτυγχάνεται με φωτιστικά ψηλής 
ενεργειακής απόδοσης (LED) όπου είναι δυνατό ή φθορισμού, εφοδιασμένα με 
ηλεκτρονικές μονάδες ελέγχου ψηλής συχνότητας (high frequency electronic ballast) κτλ. 

 
 1.2.3.12.3    Εφεδρικός φωτισμός 

 
Σε όλους τους κοινόχρηστους χώρους,  διαδρόμους, κλιμακοστάσια, εσωτερικές και 
εξωτερικές οδεύσεις διαφυγής, στις εξόδους έκτακτης ανάγκης (εκατέρωθεν), θα 
τοποθετηθούν αυτόνομα φωτιστικά εκτάκτου φωτισμού ή/και φωτιστικά εξόδου, αυτόνομης 
λειτουργίας δύο (2) ωρών. 

 

1.2.4 Συστήματα Ασθενών Ρευμάτων 

 
1.2.4.1 Γενικά 

 
Οι πίνακες ελέγχου όλων των συστημάτων να εγκατασταθούν στα δωμάτια ηλεκτρονικών 
υπολογιστών (Data Centers)  του κτιρίου.    

 
1.2.4.2 Συστήματα Συναγερμού Πυρκαγιάς / Πυρανίχνευσης  
 

α) Το όλο σύστημα που θα προταθεί (με επιπλέον χρέωση) θα πρέπει να συνδυαστεί με τη 
μελέτη πυροπροστασίας του κτιρίου. 

 
β) Ο διαχωρισμός σε ζώνες να γίνει ανάλογα με τη διαμερισματοποίηση του κτιρίου. 
 
γ) Το σύστημα θα είναι προηγμένης τεχνολογίας (analogue addressable) με ανάλογο 

αριθμό βρόγχων και δυνατότητα επέκτασης και θα καλύπτει ολόκληρο το κτίριο για 
σκοπούς προστασίας ζωής και περιουσίας. Το Σύστημα θα περιλαμβάνει τον Κεντρικό 
Πίνακα Ελέγχου με δυνατότητα αυτοελέγχου, αυτόματους αισθητήρες καπνού ή/και 
θερμότητας όπου είναι αναγκαίο, ανιχνευτές καπνού σε αεραγωγούς, αγγελτήρες με 
πίεση κουμπιού, κουδούνια και σειρήνες συναγερμού και φωτεινούς επαναλήπτες (σε 
περίπτωση που κρίνεται σκόπιμο).  

 
δ) Το σύστημα Συναγερμού Πυρκαγιάς να συνδεθεί με αυτόματο τηλεφωνητή που θα 

δέχεται το σήμα συναγερμού και αυτόματα θα μεταδίδει τουλάχιστον τρία (3) 
ηχογραφημένα μηνύματα, σε τέσσερις τουλάχιστο προγραμματιζόμενους τηλεφωνικούς 
αριθμούς. 

 
ε)  Τα καλώδια θα είναι κόκκινου χρώματος. Επιφανειακά καλώδια, πλαστικά κανάλια, κουτιά 

ενδιάμεσης σύνδεσης και επιφανειακές σωληνώσεις θα φέρουν τη σήμανση «FIRE 
ALARM». Τα καλώδια, περιλαμβανομένων των καλωδίων τροφοδοσίας των συστημάτων 
διανομής ισχύος, θα είναι πλήρως θωρακισμένα (screened cables), για την αποφυγή 
ηλεκτρικών παρεμβολών και θα πρέπει να ικανοποιούν το Βρετανικό πρότυπο BS 7629. 
Θα είναι τύπου LSOH (low smoke, zero halogen) και θα ικανοποιούν τις απαιτήσεις για 
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την ταξινόμηση/ κατάταξη στην κατηγορία PH30 σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό πρότυπο ΕΝ 
50200. Τα καλώδια να είναι εγκεκριμένα από διεθνή ανεξάρτητο οργανισμό, π.χ. LPCB. 

 
ζ) Στο δωμάτιο ηλεκτρονικών υπολογιστών (Datacenters) θα εγκατασταθεί σύστημα 

αυτόματης Πυρόσβεσης τύπου αερίου ασφαλούς για τον άνθρωπο. Να ληφθεί υπόψη ο 
αναγκαίος χώρος για τους κυλίνδρους. Το σύστημα θα συνδέεται με τον Κεντρικό Πίνακα 
Συναγερμού Πυρκαγιάς του κτιρίου. Το κόστος του συστήματος αυτού θα περιλαμβάνεται 
στην τιμή ενοικίασης του κτιρίου. 

η) Στις θύρες Πυροπροστασίας, σύμφωνα με τη μελέτη Παθητικής Πυροπροστασίας, θα 
τοποθετηθούν μηχανισμοί συγκράτησης/ απελευθέρωσης, ώστε αυτές να κλείνουν 
αυτόματα σε περίπτωση συναγερμού φωτιάς, για απομόνωση του κάθε διαμερίσματος. 
Οι έξοδοι διαφυγής θα διαθέτουν μηχανισμούς ταχείας απελευθέρωσης  (Panic bοlt). Το 
κόστος του συστήματος αυτού θα περιλαμβάνεται στην τιμή ενοικίασης του κτιρίου. 

1.2.4.3.1 Σύστημα Συναγερμού Διάρρηξης (burglar alarm system)  
 

α) Το σύστημα να καλύπτει όλους τους χώρους του ισογείου και υπογείου (εάν υπάρχει) και 
τους προθαλάμους των κλιμακοστάσιων στο ισόγειο και όλους τους ορόφους. 

 
β)     Το σύστημα συναγερμού πρέπει να υποστηρίζει τουλάχιστον 80 χρήστες 
. 
γ) Το σήμα συναγερμού να διαβιβάζεται μέσω αυτόματου τηλεφωνητή, ο οποίος θα 

χρησιμοποιεί τόσο σταθερή αναλογική τηλεφωνική γραμμή όσο και  ασύρματη  γραμμή 
GSM. 

 
δ) Το σύστημα συναγερμού να είναι χωρισμένο σε ζώνες και να δέχεται ρυθμίσεις τεχνικού 

από απόσταση με τη χρήση ηλεκτρονικού προγράμματος σε Η/Υ.  
 
ε) Το σύστημα συναγερμού θα προμηθευτεί με όλο τον εξοπλισμό και λογισμικό ο οποίος 

θα εγκατασταθεί στο δωμάτιο ηλεκτρονικών υπολογιστών στο ισόγειο. 
 
ζ) Το σύστημα συναγερμού πρέπει να καλύπτει και το δωμάτιο της ηλεκτρογεννήτριας, το 

δωμάτιο παροχής της Α.Η.Κ. και άλλα δωμάτια που πιθανόν να βρίσκονται εκτός του 
χώρου του κτιρίου.  

 
 

1.2.4.4 Σύστημα Κλειστού Κυκλώματος Παρακολούθησης (CCTV)  
 

 Το σύστημα θα ελέγχει τους πιο κάτω χώρους: 

α) Την περίμετρο του κτιρίου 
 
β) Όλα τα παράθυρα και θύρες του ισογείου περιλαμβανομένων των εξόδων κινδύνου 
 
γ) Τους προθαλάμους των κλιμακοστάσιων στο ισόγειο και στον όροφο. 
 
δ) Την καγκελόπορτα εισόδου στον περιφραγμένο χώρο του κτιρίου. 
 
ζ)    Όλους τους χώρους στάθμευσης. 

 
Γενικές απαιτήσεις: 
 

 Οι κάμερες που καλύπτουν την περίφραξη του κτιρίου θα τοποθετούνται μεταξύ τους σε 
απόσταση από 20 έως 25 m. 

 Οι κάμερες να έχουν την δυνατότητα λειτουργίας κατά της νυκτερινές ώρες με την 
χρήση υπέρυθρης ακτινοβολίας IR. 
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 Οι βαθμοί προστασίας από σκόνη και υγρασία (ΙP) και μηχανική προστασία θα πρέπει 
να είναι οι κατάλληλοι για την χρήση και τον χώρο που προορίζονται οι κάμερες. 

 Όλες οι οθόνες του Συστήματος Κλειστού Κυκλώματος Παρακολούθησης θα 
τοποθετηθούν στο δωμάτιο ηλεκτρονικών υπολογιστών στο ισόγειο. 

 
 
 

        1.2.4.5 Δίκτυο Δομημένης Καλωδίωσης Φωνής και Δεδομένων (structured cabling) 
 

1. Να εξασφαλισθούν οι αναγκαίες υποδομές για σύνδεση σε δημόσια δίκτυα από 
διαφορετικούς παροχείς για τις ανάγκες εξυπηρέτησης του αυτόματου τηλεφωνικού 
κέντρου καθώς επίσης και του Διαδικτύου.  Να ληφθεί πρόνοια για επιπρόσθετες απ΄ 
ευθείας τηλεφωνικές γραμμές οι οποίες θα εξυπηρετούν τηλεομοιοτυπικές συσκευές 
(faxes) και την εκτός τηλεφωνικού καταλόγου σύνδεση των συστημάτων Συναγερμού 
Πυρκαγιάς και Συναγερμού  Διάρρηξης του κτιρίου. 
 

2. Το κτίριο θα διαθέτει δίκτυο δομημένης καλωδίωσης Φωνής και Δεδομένων κατηγορίας 6 
(Cat6).  
 

3. Η δομημένη καλωδίωση Φωνής και Δεδομένων να τερματίζεται σε cabinet που θα 
τοποθετηθεί στο δωμάτιο ηλεκτρονικών υπολογιστών (Datacenter) στο ισόγειο. 

 
4. Σε όλες τις αίθουσες συνεδριάσεων καθώς επίσης και στην αίθουσα επιχειρήσεων να 

εγκατασταθούν εντός πατώματος 6 διπλά σημεία  δομημένης καλωδίωσης και 1 διπλός 
ρευματοδότης 13Α/230V σε κάθε σημείο έτσι ώστε να καλύπτουν επαρκώς την κάθε 
αίθουσα. 
 

5. Τα ερμάρια όλων των πινάκων θα έχουν επαρκή εφεδρική χωρητικότητα (χώρο) για τη 
μελλοντική εγκατάσταση των ενεργών στοιχείων δικτύου.  
 

6. Η τοποθέτηση και ο τερματισμός των καλωδίων εισαγωγής των τηλεφωνικών γραμμών 
θα σχεδιασθεί και κατασκευαστεί σύμφωνα με τους τελευταίους κανονισμούς της CYTA. 

    1.2.4.5.1 Δωμάτιο ηλεκτρονικών υπολογιστών (DataCenter) 

 
Κάθε δωμάτιο ηλεκτρονικών υπολογιστών θα διαθέτει εξωτερικά, πλησίον της εισόδου, 
δικούς του πίνακες διανομής κανονικών παροχών και παροχών μέσω μονάδας UPS για 
τον ουσιώδη μηχανογραφικό εξοπλισμό.  
 
Τα κυκλώματα των πινάκων, πλην του φωτισμού, περιλαμβανόμενων των κλιματιστικών 
Μονάδων θα ελέγχονται (διακόπτονται) αυτόματα από τον πίνακα πυρόσβεσης, σε δύο 
στάδια βάση της προβλεπόμενης προγραμματισμένης διαδικασίας, αλλά και με ωστικούς 
διακόπτες σε κουτί με διάφανή πόρτα για άμεση διακοπή σε περίπτωση προβλήματος ή 
βλάβης. 

 
    1.2.4.6 Σύστημα Κεντρικής Κεραίας Τηλεόρασης 

 
Στα πιο κάτω γραφεία πρέπει να εγκατασταθεί παροχή για κεραία τηλεόρασης και λήψη των 
τοπικών ελεύθερων καναλιών: 

 Αίθουσες Συνεδριάσεων 

 Αίθουσες Επιχειρήσεων 

 Γραφείο ΕΡΗΕΤ 

 Γραφείο ΒΕΡΗΕΤ 
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 Γραφείο Διευθυντή ΓΕΡΗΕΤ 

 Γραφείο Διευθυντή ΑΑΔ&ΣΠ 

 Δωμάτιο  Thread Monitoring CSIRT 

1.2.4.7  Σύστημα Αντικεραυνικής Προστασίας 

 
α) Το κτίριο θα διαθέτει  αντικεραυνική προστασία τύπου “κλωβού” ή τύπου “ιονισμού” 

σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό πρότυπο ΕΝ 62305. 
 
β) Το σύστημα θα αποτελείται από δίκτυο συλλεκτήριων αγωγών καθόδου, ηλεκτρόδια 

γείωσης, αγωγών γεφύρωσης και θεμελιακής γείωσης. Από τη θεμελιακή γείωση να 
τοποθετηθούν κάθε 6m σημεία γείωσης.  

     1.2.4.8 Οπτικοακουστικά μέσα (πρόνοιες διασωληνώσεων μόνο) 

 Στις Αίθουσες Συνεδριάσεων και Αίθουσες Επιχειρήσεων να γίνει πρόνοια για εγκατάσταση 
των πιο κάτω:  

α) Μηχάνημα προβολής οροφής (projector)  
 
β) Ηλεκτροκίνητης οθόνης προβολής. 
 

 
1.2.5    Σταθερή εξειδικευμένη γεννήτρια παροχής ρεύματος (Fixed Ground Power Unit)  
              

Η σταθερή γεννήτρια θα πρέπει να καλύπτει όλες τις ανάγκες του ηλεκτρολογικού φορτίου που 
απαιτείται για την τροφοδοσία του κτιρίου σε περίπτωση διακοπής της ηλεκτρικής παροχής 
από ΑΗΚ, εκτός των κλιματιστικών μονάδων (με εξαίρεση τις κλιματιστικές μονάδες στα 
δωμάτια των ηλεκτρονικών υπολογιστών).   
 
Ο πίνακας τροφοδοσίας της γεννήτριας θα είναι εργοστασιακός/προκατασκευασμένος, σαν 
ένας ενιαίος ηλεκτρικός πίνακας, πλήρης με αποζεύκτη και ρευματοδότη με RCD.  
 
Η ενεργοποίηση της γεννήτριας σε περίπτωση διακοπής της ηλεκτρικής παροχής από ΑΗΚ θα 
πρέπει να γίνεται αυτόματα με την χρήση εξοπλισμού ATS (automatic transfer switch).  
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1.3 Μέρος Γ: Μηχανολογικές Εγκαταστάσεις 

1.3.1 Γενικά 
 

Οι Μηχανολογικές Εγκαταστάσεις περιλαμβάνουν ένα ευρύ φάσμα συναφών εργασιών στον 
τομέα της Μηχανολογικής Μηχανικής και συνοψίζονται στις πιο κάτω: 
 
Κλιματισμός (θέρμανση/ ψύξη) 
Εξαερισμός / Αερισμός 
Συστήματα  Πυροπροστασίας 
Ειδικά Συστήματα Κλιματισμού Δωματίων Υποδομής (Data Centers) 
Σύστημα Παροχής Κρύου, Ζεστού και Πόσιμου Νερού 
Ειδικά Συστήματα Εξαερισμού Υπόγειων Χώρων Στάθμευσης (εφόσον απαιτείται) 
Αποχετεύσεις λυμάτων και ακαθάρτων νερών 
Ανελκυστήρας 
Ηλεκτρολογικά Μηχανολογικών Εγκαταστάσεων 
Σύστημα Περισυλλογής και Άντλησης Όμβριων Υδάτων (εφόσον απαιτείται) 
 
Θα πρέπει να διερευνηθεί ο τρόπος διασύνδεσης με το δίκτυο ύδρευσης και το αποχετευτικό 
σύστημα. 
 
Οι λύσεις θα πρέπει να λαμβάνουν σοβαρά υπόψη τις κλιματολογικές συνθήκες στην Κύπρο και 
να γίνεται όσο το δυνατό καλύτερη εκμετάλλευση τους, ώστε να επιτευχθεί οικονομία τόσο στην 
εγκατάσταση όσο και στη λειτουργία των διαφόρων ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων του 
κτιρίου. 
 
Οι λύσεις θα προσδιορίζουν με σαφήνεια τους χώρους των μηχανοστασίων και των βασικών 
διαδρομών των υπηρεσιών. Θα περιλαμβάνουν επίσης, προσεγγιστικό προσδιορισμό και 
ανάλυση των φορτίων κλιματισμού και του συνολικού ηλεκτρικού φορτίου. 
 
Το ΓΕΡΗΕΤ και το Εθνικό Κέντρο CSIRT στοχεύουν, μέσα από τις προτάσεις που θα 
υποβληθούν, να υλοποιήσουν στο μέγιστο την πολιτική της κυβέρνησης που επιδιώκει σε θέματα 
εξοικονόμησης ενέργειας, χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και πόρων με αντίστοιχη μείωση 
των λειτουργικών εξόδων. 
  

Η μελέτη, σχεδίαση, εγκατάσταση και συντήρηση των πιο κάτω συστημάτων θα πρέπει να 
συνάδει με τη Νομοθεσία και τους Κανονισμούς όλων των Κυβερνητικών,  Ημικρατικών και 
Τοπικών Αρχών, περιλαμβανομένων των ακολούθων: 

Αρχή Ηλεκτρισμού Κύπρου (ΑΗΚ) 
Αρχή Τηλεπικοινωνιών Κύπρου (CYTA) 
Συμβούλιο Υδατοπρομήθειας Λευκωσίας (ΣΥΛ) 
Πυροσβεστική Υπηρεσία 
Τμήμα Δημοσίων Έργων (ΤΔΕ) 
Τμήμα Ηλεκτρομηχανολογικών Υπηρεσιών (Τμήμα ΗΜΥ) 
 
Επίσης, θα πρέπει τα συστήματα να μελετηθούν, σχεδιαστούν και εγκατασταθούν σύμφωνα με τις 
απαιτήσεις των τελευταίων εκδόσεων των ακολούθων προτύπων και κωδίκων: 

Ευρωπαϊκά Πρότυπα / Ευρωπαϊκές Οδηγίες 
Βρετανικά Πρότυπα και Κώδικες Πρακτικής 
Κυπριακά Πρότυπα 
ASHRAE 
IHVE/CIBSE 
ASME 
SMACNA 
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1.3.2  Κλιματισμός (Θέρμανση και Ψύξη) 

 
Το σύστημα κλιματισμού θα αποτελείται από τα ακόλουθα: 
 
Κεντρικό σύστημα κλιματισμού μεταβλητού όγκου ψυκτικού μέσου για τις ανάγκες ψύξης/ 
θέρμανσης των χώρων του κτιρίου.  
  
Θα υπάρχουν ανεξάρτητα συστήματα σε κάθε όροφο ή/και σε μεγάλες σημαντικές χωροταξικές 
ενότητες, όπως αίθουσα συναντήσεων / εκδηλώσεων κλπ. 
  
Οι εσωτερικές μονάδες να είναι τύπου κασέτας, εμφανείς ή χωστές με αεραγωγούς αναλόγως 
εσωτερικής διαρρύθμισης. 
 
Σε κάθε χώρο θα υπάρχει η δυνατότητα αυτόνομης ρύθμισης της θερμοκρασίας μέσω 
ενσύρματου τηλεχειριστηρίου. 
 
Παράμετροι μελέτης σχεδιασμού: 

 
Καλοκαίρι 

 Εσωτερική θερμοκρασία σχεδιασμού : 240C 

 Μέγιστη εξωτερική θερμοκρασία σχεδιασμού: 400C 

Χειμώνας 

 Εσωτερική θερμοκρασία σχεδιασμού : 220C 

 Χαμηλότερη εξωτερική θερμοκρασία σχεδιασμού: 00C 
 
Όλα τα συστήματα θα ελέγχονται από μία κεντρική μονάδα ελέγχου, η οποία θα έχει την 
δυνατότητα χρονικού προγραμματισμού (εβδομαδιαίο προγραμματιστή) και ρύθμιση λειτουργίας 
ON / OFF, όλων των εσωτερικών μονάδων, ανεξάρτητα από τις ρυθμίσεις των χειριστηρίων 
ελέγχου.  
  
Οι εξωτερικές μονάδες αντλίας θερμότητας τύπου VRV να είναι κατάλληλες για ψύξη και 
θέρμανση και να έχουν τη δυνατότητα λειτουργίας τουλάχιστο για τις εξής συνθήκες 
περιβάλλοντος: 
 

ΨΥΞΗ:   ΑΠΟ +5 C DB έως +42 C DB 

ΘΕΡΜΑΝΣΗ:  ΑΠΟ –5 C DB έως +20 C DB 
 
Η ηλεκτρική παροχή θα είναι 400V± 10%/ 3Ph/ 50 Hz. 
 
Το κάθε σύστημα θα πρέπει να περιέχει την ελάχιστη δυνατή ποσότητα σε ψυκτικό μέσο με 
σκοπό να εμπίπτει στα επιτρεπτά όρια συγκέντρωσης ψυκτικού αερίου σε περίπτωση διαρροής, 
με βάση τα σχετικά Ευρωπαϊκά πρότυπα (BS ΕΝ 378:2008). 
  
Στον χώρο των Δωματίων Υποδομής (Data Centers) θα πρέπει να χρησιμοποιηθεί εξειδικευμένο 
σύστημα κλιματισμού για την ακριβή διατήρηση συνθηκών θερμοκρασίας και υγρασίας τύπου 
close control unit. Θα υπάρχει επίσης, εφεδρικό σύστημα σε περίπτωση βλάβης με αυτόματη 
εναλλαγή λειτουργίας.   
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1.3.3 Εξαερισμός / Αερισμός 

 1.3.3.1  Περιγραφή συστήματος 

 
Το σύστημα περιλαμβάνει τον εξαερισμό/αερισμό των χώρων του κτιρίου όπου απαιτείται και 
εξαερισμό του υπόγειου χώρου στάθμευσης (όπου υπάρχει) σύμφωνα με τα ισχύοντα 
Ευρωπαϊκά/ Διεθνή  Πρότυπα και Οδηγίες. 
 
Θα τοποθετηθούν εξαεριστήρες/ αεριστήρες ανάκτησης θερμότητας τύπου HRV σε όλους τους 
γραφειακούς χώρους. 
 
Στον υπόγειο χώρο στάθμευσης (όπου υπάρχει) να τοποθετηθούν εξαεριστήρες για εξαερισμό 
του χώρου ή/και εναλλακτικά να υπάρχει η δυνατότητα έτσι ώστε οι εξαεριστήρες καπνού να 
ενεργοποιούνται αυτόματα μέσω του συστήματος πυρανίχνευσης αναλόγως  των απαιτήσεων της 
Πυροσβεστικής Υπηρεσίας.  
 
Επιπρόσθετα, να γίνει χρήση όπου είναι δυνατό αρχιτεκτονικών λύσεων για επίτευξη φυσικού 
αερισμού/ εξαερισμού. 

 
1.3.3.2  Εναλλαγές όγκου αέρα 

 
- Δωμάτια ασφαλείας                   3 ανά ώρα 
- Αποχωρητήρια                  12 ανά ώρα 
- Γραφεία                                          3 ανά ώρα 
- Κουζίνες                  20 ανά ώρα 
- Εργαστήρια                   12 ανά ώρα 
- Διάδρομος                     6 ανά ώρα 
- Αίθουσες συνεδριάσεων/εκδηλώσεων/επιχειρήσεων               8 lt / άτομο / δευτερόλεπτο 
- Υπόγειο           1 ανά ώρα 
  
1.3.3.3  Μέγιστα επίπεδα θορύβου (db) 

 
- Αίθουσες συνεδριάσεων, εκδηλώσεων, επιχειρήσεων, διαλέξεων, βιβλιοθήκες  35 
- Γραφεία Διευθυντών και Πρώτων Λειτουργών      35 
- Υπόλοιπα γραφεία, αίθουσες υποδοχής, αρχεία      35 
- Κοινόχρηστοι χώροι         40 
- Κουζίνες, αποχωρητήρια          45 

 
1.3.4 Σύστημα παροχής κρύου/ ζεστού και πόσιμου νερού 

 
Το σύστημα θα παρέχει κρύο και ζεστό νερό χρήσης σε όλα τα είδη υγιεινής, κουζίνες και  
πόσιμο νερό στις κουζίνες και ψύκτες νερού όπου απαιτείται.  

  
    Δεξαμενές αποθήκευσης νερού θα είναι από πολυαιθυλένιο. Οι δεξαμενές να είναι 

επισκέψιμες. Η χωρητικότητα να είναι ικανοποιητική για αποθήκευση νερού για 3 μέρες. 
 

 Συστήματα πιέσεως εγκατεστημένα στο μηχανοστάσιο, με εφεδρική αντλία. Τα 
συστήματα να είναι με αντλίες μεταβλητής ταχύτητας.  Οι αντλίες πρέπει να έχουν τον 
δικό τους πίνακα ελέγχου συνδεδεμένο με τον κεντρικό κατανεμητή και τη γεννήτρια. 

 

 Σωληνώσεις παροχής πόσιμου νερού να είναι πλαστικές UPVC ή πολυπροπυλενίου 
PPR ή δικτυωμένου πολυαιθυλενίου PEX σύμφωνα με τα Ευρωπαϊκά πρότυπα EN 
κατάλληλες για παροχή πόσιμου νερού.  
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 Σωληνώσεις παροχής κρύου νερού, παροχής και επιστροφής ζεστού νερού να είναι 
από πολυπροπυλένιο PPR ή δικτυωμένου πολυαιθυλενίου PEX σύμφωνα με τα  
Ευρωπαϊκά πρότυπα EN κατάλληλες για παροχή νερών χρήσης. 

 

 Να τοποθετηθούν ψύκτες νερού, ένας σε κάθε επίπεδο, για εξυπηρέτηση του 
προσωπικού με σύστημα Reverse Osmosis. 

 

 Να εγκατασταθούν ηλιακά πλαίσια και κεντρικός/οι κύλινδρος/οι για την παραγωγή 
ζεστού νερού με πρόσθετο ηλεκτρικό στοιχείο. 

 

 Να εγκατασταθεί επίσης αποσκληραντήρας νερού (water softener) για παραγωγή 
 μαλακού νερού για απαλλαγή από τα άλατα, την πέτρα κλπ. 

 

 Το ζεστό νερό χρήσης μπορεί να παράγεται επίσης με την βοήθεια ηλεκτρικών 
κυλίνδρων ή/και ταχυθερμαντήρων (σε ορισμένους χώρους). Οι ηλεκτρικοί κύλινδροι 
του ζεστού νερού ή/και οι ταχυθερμαντήρες να εγκατασταθούν εντός χώρων 
εξυπηρέτησης.  Τα προτεινόμενα συστήματα παραγωγής ζεστού νερού θα 
αξιολογηθούν αναλόγως.  

 

 Τα είδη υγιεινής να διαθέτουν σύστημα υπέρυθρων ακτινών «infrared» για αυτόματη 
λειτουργία (προαιρετικά) 

 

 Να εγκατασταθεί σύστημα αυτόματης άρδευσης όπου απαιτείται. 
     

1.3.5 Αποχετεύσεις 
 

1.3.5.1 Το σύστημα αποχετεύσεων να περιλαμβάνει εσωτερικές και εξωτερικές αποχετεύσεις από τα 
είδη υγιεινής στο φρεάτιο και το κεντρικό αποχετευτικό σύστημα ή προς σηπτικούς/ 
απορροφητικούς λάκκους. 

 
1.3.5.1.1 Οι εσωτερικές, ενδοδαπέδιες σωληνώσεις αποχετεύσεων και εξαρτήματα να είναι UPVC 

συμφώνως του Ευρωπαϊκού Προτύπου ΕΝ 1329-1 :2000. 
 
1.3.5.1.2 Στο σύστημα περιλαμβάνονται και όλες οι εσωτερικές και εξωτερικές αποχετεύσεις όμβριων 

υδάτων, περιλαμβανομένων των αποχετεύσεων οροφής, μπαλκονιών και μηχανοστασίων. 
Εάν το κτίριο δεν είναι συνδεδεμένο με το κεντρικό αποχετευτικό σύστημα, τότε θα πρέπει να 
γίνουν όλες οι απαραίτητες ενέργειες για την σύνδεση του. Όπου χρειάζεται, να 
κατασκευαστούν αντλιοστάσια με κατάλληλες αντλίες (μια εφεδρική). 

 
1.3.5.1.3 Οι εξωτερικές σωλήνες αποχετεύσεων και εξαρτήματα να είναι UPVC συμφώνως του  
        Ευρωπαϊκού Προτύπου EN 1401-1:1998.  
 
1.3.6 Συστήματα πυρόσβεσης 

 Το σύστημα πυρόσβεσης του κτιρίου και του υπόγειου χώρου στάθμευσης (όπου υπάρχει) θα 
πρέπει να βασίζεται σε Ευρωπαϊκά Πρότυπα. 

 
Γενικά, τα ενεργητικά συστήματα πυρόσβεσης που απαιτούνται για την πυρασφάλεια ενός 
κτιρίου, θα καθοριστούν από την Αρμόδια Αρχή (Πυροσβεστική Υπηρεσία) ή/και από τις 
απαιτήσεις του Ενοικιαστή. 
 
Θα απαιτηθεί όπως διεξαχθεί έλεγχος του κτιρίου από την Αρμόδια Αρχή (Πυροσβεστική 
Υπηρεσία) για τον καθορισμό των ελάχιστων απαιτήσεων και την εγκατάσταση των 
οποιονδήποτε συστημάτων πυρόσβεσης αναλόγως. 
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Με την ολοκλήρωση των εγκαταστάσεων, να διεξαχθεί έλεγχος του κτιρίου από την Αρμόδια 
Αρχή (Πυροσβεστική Υπηρεσία) και να δοθεί βεβαίωση (πιστοποιητικό) ότι το κτίριο διαθέτει 
όλα τα απαραίτητα συστήματα που απαιτούνται και είναι σύμφωνα με την ισχύουσα 
Νομοθεσία. 
 
Συγκεκριμένες απαιτήσεις συστημάτων πυρόσβεσης, καθορίζονται και περιγράφονται πιο κάτω 
ανεξαρτήτως απαιτήσεων Πυροσβεστικής Υπηρεσίας. 

 
1.3.6.1 Περιγραφή Εργασιών (ελάχιστων απαιτήσεων) 
 

Εγκατάσταση συστήματος τυλικτήρων νερού (hose reels) σε ολόκληρο το κτίριο 
περιλαμβανομένων και του υπόγειου χώρου στάθμευσης (όπου υπάρχει) σύμφωνα με το 
Ευρωπαϊκό Πρότυπο EN671.  
 
Τοποθέτηση κατάλληλων πυροσβεστήρων χεριού σε ολόκληρο το κτίριο περιλαμβανομένων 
και του υπόγειου χώρου στάθμευσης (όπου υπάρχει). 
 
Εγκατάσταση συστήματος καταιονισμού (Sprinklers) σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό Πρότυπο 
EN12845 όπου καθορίζεται από την Αρμόδια Αρχή (Πυροσβεστική Υπηρεσία). 

 
 
1.3.7 Ηλεκτρολογικές εργασίες Μηχανολογικών Εγκαταστάσεων 

 
1.3.7.1 Οι Ηλεκτρολογικές εργασίες Μηχανολογικών Εγκαταστάσεων να γίνουν σύμφωνα με το πρότυπο 

BS 7671: 2001 (2004) (16η έκδοση των Κανονισμών) του Βρετανικού Ινστιτούτου Ηλεκτρολόγων 
Μηχανικών για τις Ηλεκτρολογικές Εγκαταστάσεις (IEE Wiring Regulations). 

 
 Ο βαθμός προστασίας των περιβλημάτων όλου του ηλεκτρολογικού εξοπλισμού, 

εγκατεστημένου σε εσωτερικούς χώρους να είναι IP44 και εξωτερικούς χώρους, μηχανοστάσια, 
εργαστήρια και υπόστεγο να είναι IP55. 

 
1.3.7.2 Η όλη εγκατάσταση να περιλαμβάνει: 

 
(i) Όλους τους πίνακες παροχής ρεύματος για τα μηχανήματα των Μηχανολογικών 

Εγκαταστάσεων 
 
(ii) Όλες τις διασυρματώσεις/ καλώδια ισχύος και ελέγχου, περιλαμβανομένων των 

διασωληνώσεων, σχαρών και μεταλλικών αγωγών, (conduits, ducts and cable trays). 
 
(iii) Όλους τους αυτοματισμούς 

 
1.3.8 Ανελκυστήρας 
  

Θα είναι ασφαλούς και αξιόπιστης κατασκευής, συχνής χρήσης, με σύγχρονα ηλεκτρονικά 
συστήματα ελέγχου. Θα προσφέρει εύκολη και γρήγορη μεταφορά προσωπικού, επισκεπτών και 
ατόμων με ειδικές ανάγκες. 

 
Όλα τα υλικά καθώς και ολόκληρη η εγκατάσταση πρέπει να είναι σύμφωνα με τους παρακάτω 
κανονισμούς και πρότυπα ή/και οποιεσδήποτε επανεκδόσεις/αναθεωρήσεις/τροποποιήσεις/ 
εναρμόνισης/αλλαγές αυτών: 

 

 Προδιαγραφές και  Ευρωπαϊκά Πρότυπα EN 81 (το πιο πρόσφατο που μπορεί να 
εφαρμοστεί) 

 Ευρωπαϊκή Οδηγία 95/16/ΕC ή/και οποιεσδήποτε τροποποιημένες οδηγίες μπορεί να 
ισχύουν 

 Κανονισμούς και οδηγίες του Υπουργείου Εργασίας 
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 CE marking 
 

 
1.3.8.1 Ελάχιστες Απαιτήσεις: 
 

1. Είδος Ηλεκτροκίνητος χωρίς μηχανοστάσιο 
(Machine Roomless) 

2. Χρήση Μεταφορά προσώπων 

3. Ωφέλιμο φορτίο 630kg/8 άτομα  

4. Διαστάσεις θαλάμου (εσωτερικές) 1100mm Χ 1400mm 

5. Ταχύτητα 1.0m/s 
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1.4  Μέρος Δ: Ενεργειακή απόδοση κτιρίου 

 
1.4.1 Γενικά 

 

Ο Ιδιοκτήτης θα πρέπει να μεριμνήσει για την έκδοση Πιστοποιητικού Ενεργειακής Απόδοσης (ΠΕΑ) 
του κτιρίου.  

Το ΠΕΑ θα πρέπει να είναι τουλάχιστο κατηγορίας Β ή καλύτερο.  

Σε περίπτωση όπου το κτίριο διαθέτει ΠΕΑ κατηγορίας Α ή/και σχεδόν μηδενικής κατανάλωσης θα 
αξιολογηθεί αναλόγως. 

Ο Ειδικευμένος Εμπειρογνώμονας (ΕΕ), θα πρέπει να είναι καλός γνώστης των 
ηλεκτρομηχανολογικών υπηρεσιών/ εγκαταστάσεων που θα περιλαμβάνει το κτίριο.  

  
Ο ΕΕ  θα πρέπει να είναι μέρος της ομάδας μελετητών από τα αρχικά στάδια σχεδίασης του κτιρίου 
και να βοηθά μέσω της θέσης του στην βελτίωση της Ενεργειακής Απόδοσης του κτιρίου. 

 
Όπου απαιτείται ή/και όπου ζητηθεί, ο ΕΕ θα εκπονήσει μέσω του σχετικού λογισμικού (isbem-cy), 
τεχνοοικονομικές μελέτες για επιλογή της βέλτιστης λύσης διαφορετικών συστημάτων, υλικών ή/και 
μηχανημάτων.  

 
Κατά την παράδοση του κτιρίου, ο Ιδιοκτήτης, μέσω του ΕΕ θα υποβάλει για συναίνεση τους 
υπολογισμούς ενεργειακής απόδοσης του κτιρίου, περιλαμβανομένου και του αρχείου isbem-cy σε 
μορφή ".nct", 

  
Είναι ευθύνη του ΕΕ να ενημερώνεται από τους υπόλοιπους μελετητές του κτιρίου για κάθε αλλαγή 
που θα προκύψει όσον αφορά στα συστήματα ή προδιαγραφές υλικών και εξοπλισμού και να 
ενημερώνει τον Ιδιοκτήτη σχετικά με τις πιθανές επιπτώσεις που ενδεχομένως να έχει στο ΠΕΑ του 
κτιρίου. 

 
Με το πέρας των εργασιών διαμόρφωσης του κτιρίου, ο Ιδιοκτήτης, αφού εξασφαλίσει την έγκριση και 
της Αρμόδιας Αρχής, θα υποβάλει το ΠΕΑ του κτιρίου με συστάσεις συνοδευόμενες με 
τεχνοοικονομική μελέτη. 
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1.5  Μέρος Ε: Συντήρηση Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων 
 

Ο Ιδιοκτήτης υποχρεούται καθ’ όλη τη διάρκεια της διορθωτικής και προληπτικής συντήρησης και 
υποστήριξης της λειτουργίας του κτιρίου να διαθέτει μόνιμο Τεχνικό Προσωπικό ή/και εξωτερικούς 
Συνεργάτες/ Συντηρητές, που θα απαιτηθούν για την αντιμετώπιση των πάσης φύσεως προβλημάτων 
συντήρησης και εξασφάλισης της απρόσκοπτης λειτουργίας του κτιρίου. 

 
Το προσωπικό/ συνεργάτες/συντηρητές θα έχουν τις τεχνικές γνώσεις, εμπειρίες, ικανότητες και 
προσόντα για να εκτελούν σωστά, με επάρκεια και επιμέλεια τη συντήρηση όλων των 
εγκαταστάσεων, συστημάτων, συσκευών, εξοπλισμού και όπου η νομοθεσία το απαιτεί, να κατέχουν 
σχετική άδεια εξάσκησης του επαγγέλματος του Συντηρητή.  

 
Ο Ιδιοκτήτης θα πρέπει να υποβάλει στον Ενοικιαστή, με την παράδοση του κτιρίου, κατάλογο με το 
Τεχνικό Προσωπικό ή/και τους εξωτερικούς Συνεργάτες /Συντηρητές που θα αναλάβουν τη 
συντήρηση και την υποστήριξη της λειτουργίας των εγκαταστάσεων, συστημάτων και του 
εξοπλισμού, καθώς και τις σχετικές συμβάσεις συντήρησης. Ο κατάλογος πέραν των ονομάτων, θα 
περιέχει την πείρα και τα προσόντα του Τεχνικού Προσωπικού ή/και των Συνεργατών/ Συντηρητών 
του Ιδιοκτήτη. 

 
Σε περίπτωση που προκληθούν φθορές ή βλάβες στις εγκαταστάσεις του κτιρίου ή εξ αυτών ζημιές 
σε τρίτους, είτε από υπαιτιότητα του Ιδιοκτήτη  κατά τη διενέργεια της συντήρησης, είτε λόγω 
καθυστέρησης ανταπόκρισης σε ειδοποίηση του Ενοικιαστή ή εκπροσώπου του, οι εξ αυτού τυχόν 
υποχρεώσεις αποκατάστασης βλαβών ή ζημιών καθώς και οι αποζημιώσεις τρίτων, βαρύνουν 
αποκλειστικά τον Ιδιοκτήτη. 

 
Ο Ιδιοκτήτης πρέπει να υποβάλει Πρόγραμμα Συντήρησης. Εάν ο Ιδιοκτήτης δεν τηρεί το Πρόγραμμα 
Συντήρησης, ο Ενοικιαστής διατηρεί το δικαίωμα να φροντίζει για την αποκατάσταση της βλάβης ή/και 
της Συντήρησης από τρίτο (άλλο) εξειδικευμένο Συνεργείο. Στην περίπτωση αυτή η δαπάνη για την 
αποκατάσταση της βλάβης ή/και της συντήρησης θα γίνεται σε βάρος και για λογαριασμό του 
Ιδιοκτήτη. 

 
Η Συντήρηση θα γίνεται μέσα στα χρονικά διαστήματα που συστήνονται από τους κατασκευαστές, 
της αποδεκτής πρακτικής και των συστάσεων σχετικών προτύπων και θα περιλαμβάνει τον έλεγχο, 
δοκιμή, ρύθμιση, καθαρισμό, λάδωμα, αντικατάσταση όλων των βοηθητικών υλικών/ συσκευών, που 
παρουσιάζουν βλάβη ή/και έχουν υποστεί ζημιά λόγω φυσικής φθοράς ή/και έχουν ξεπεράσει την 
ωφέλιμη ζωή τους, εξαιρουμένης εσφαλμένης χρήσης ή επιβλαβούς πράξης του Ενοικιαστή και 
οποιεσδήποτε άλλες εργασίες που είναι απαραίτητες για να διασφαλιστεί η σωστή και ορθολογιστική 
λειτουργία όλων των ηλεκτρομηχανολογικών συστημάτων και εξοπλισμού του κτιρίου. 

 
Ο Ιδιοκτήτης θα εφοδιάσει τον Ενοικιαστή με πρόγραμμα προληπτικής συντήρησης για κάθε 
σύστημα/ συσκευή/ μηχάνημα διαμορφωμένο με τρόπο ώστε να ικανοποιεί τις απαιτήσεις/ 
εισηγήσεις/ συστάσεις των κατασκευαστών. 

 
Ο Ιδιοκτήτης υποχρεούται να διατηρεί ικανό απόθεμα ανταλλακτικών αναλώσιμων και υλικών για την 
άμεση αντιμετώπιση τεχνικών προβλημάτων σε χώρο αποθήκης που θα του παραχωρηθεί. 

 
Ο Ιδιοκτήτης μετά την ολοκλήρωση κάθε προληπτικής συντήρησης θα εφοδιάζει τον Ενοικιαστή με 
δελτίο στο οποίο θα περιγράφονται όλες οι εργασίες που εκτελέστηκαν. 

 
Ο Ιδιοκτήτης οφείλει να διατηρεί για κάθε σύστημα/ συσκευή/ μηχάνημα βιβλίο Μητρώου συντήρησης 
το οποίο ανελλιπώς θα ενημερώνει με τις εργασίες που εκτελεί. Στο ίδιο βιβλίο συντήρησης θα 
ενημερώνει επίσης όλες τις περιπτώσεις αποκατάστασης σοβαρών βλαβών και αντικατάστασης  ή/και 
αλλαγής εξαρτημάτων. 

 
Το βιβλίο του κάθε συστήματος/ μηχανήματος/ συσκευής θα φυλάγεται σε ασφαλή χώρο του κτιρίου 
και θα είναι στη διάθεση του Ενοικιαστή για έλεγχο και επιθεώρηση. 
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Οι λεπτομέρειες / συχνότητες ελέγχων θα είναι σύμφωνα με τον ενδεικτικό Πίνακα Α, ο οποίος δίδεται 
ως παράδειγμα πιο κάτω. Νοείται, ότι συστήματα ή/και εξοπλισμός που θα προμηθευτούν και 
εγκατασταθούν από τον Ενοικιαστή (βλέπε Μέρος Β παράγραφος 1.2.1 του παρόντος 
Παραρτήματος) θα εξαιρούνται από την υποχρέωση του Ιδιοκτήτη για συντήρηση. 
Εναλλακτικά, σε περίπτωση όπου τα συστήματα της παραγράφου 1.2.1 προμηθευτούν και 
εγκατασταθούν από τον Ιδιοκτήτη, ο ακόλουθος ενδεικτικός Πίνακας Α θα έχει εφαρμογή και 
για τα συστήματα αυτά. Ο Πίνακας θα διαμορφωθεί αναλόγως των ηλεκτρομηχανολογικών 
εγκαταστάσεων που θα προσφερθούν από τον Ιδιοκτήτη. Τα χρονικά διαστήματα της προληπτικής 
συντήρησης που θα αναφέρονται σε αυτόν θα συστήνονται από τους κατασκευαστές / προμηθευτές / 
εγκαταστάτες και για την κάθε περίπτωση θα πρέπει να είναι τα βέλτιστα. 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ Α (ενδεικτικός)  

Α/Α 
Περιγραφή Συστήματος 

Εξοπλισμού 

Συχνότητα Χρόνος 
Ανταπόκρισης 

(Ώρες) 

Χρόνος 
Ολοκλήρωσης 

(Ώρες) 
Έλεγχος/ 

Συντήρηση 

1 Ηλεκτρολογικές Εγκαταστάσεις 6 μηνιαία 1 6 

2 Εφεδρική ηλεκτρογεννήτρια 3 μηνιαία 1 1 

3 
Σύστημα Αδιάλειπτης Παροχής 
Ρεύματος* 

Μηνιαία 
3 24 

4 
Σύστημα Συναγερμού 
Πυρκαγιάς/Πυρανίχνευσης 

3 μηνιαία 
3 24 

5 Σύστημα Πυρόσβεσης 3 μηνιαία 2 24 

6 Σύστημα Συναγερμού Διάρρηξης 6 μηνιαία 3 24 

7 
Σύστημα Κλειστού Κυκλώματος 
Παρακολούθησης (CCTV) 

6 μηνιαία 
3 24 

8 Σύστημα Δομημένης Καλωδίωσης Ετήσια 12 24 

9 Σύστημα Έλεγχου Πρόσβασης* 6 μηνιαία 3 24 

10 Σύστημα ήχου / ανακοινώσεως* Ετήσια 12 24 

11 
Σύστημα αντικεραυνικής 
προστασίας 

Ετήσια 
12 24 

12 
Εξειδικευμένες γεννήτριες 
παροχής ρεύματος* 

Μηνιαία 
1 1 

13 Υδατοδεξαμενές 6 μηνιαία 3 6 

14 
Εξειδικευμένες Μονάδες 
Κλιματισμού 

Μηνιαία 
3 6 

15 
Σύστημα Κλιματισμού Μεταβλητού 
Όγκου Ροής Ψυκτικού Μέσου 

2 μηνιαία 
3 8 

16 Μονάδες Εξαερισμού / Αερισμού 2 μηνιαία 3 8 

17 Εξαεριστήρες Μηνιαία 3 8 

18 Μονάδες Διαιρεμένου τύπου 2 μηνιαία 3 8 

19 Αντλίες / Κυκλοφορητές / πιεστικά Μηνιαία 3 6 

20 Αποχετεύσεις 6 μηνιαία 3 6 

21 Υδραυλικές Εγκαταστάσεις 3 μηνιαία 3 6 

22 Ανελκυστήρας Μηνιαία 3 1 

 



ΓΕΡΗΕΤ ΚΑΙ ΕΘΝΙΚΟ 
ΚΕΝΤΡΟ CSIRT 

ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ (Ε) 

 

  Σελ. 22/22 

 

*Η Συντήρηση θα αποτελεί ευθύνη του Ιδιοκτήτη μόνο σε περίπτωση προμήθειας και 
εγκατάστασης του συστήματος από τον ίδιο. 

 
Βασικές / Ειδικές Απαιτήσεις Ηλεκτρολογικών Εγκαταστάσεων: 
 
1. Αντικατάσταση λυχνιών εκτός λειτουργίας σε κάθε κλήση εντός δύο (2) ωρών. 

 
2. Καθαρισμός φωτιστικών μια φορά το χρόνο. 
 
Βασικές / Ειδικές Απαιτήσεις Μηχανολογικών Εγκαταστάσεων: 
 
1. Καθαρισμός φίλτρων εσωτερικών μονάδων κλιματισμού συστήματος τύπου VRV, ειδικών 

κλιματιστικών μονάδων και μονάδων διαιρεμένου τύπου κάθε έξι (6) μήνες. 
 

2. Καθαρισμός φίλτρων εσωτερικών μονάδων συστήματος αερισμού / εξαερισμού τύπου HRV κάθε 
έξι (6) μήνες. 

 
 
 

 

 


