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1. Γενικά 
 

 1.1 Η παξνχζα Σερληθή Πεξηγξαθή (Σ.Π.) αθνξά, αθελφο ζηελ πξνκήζεηα-
κεηαθνξά πιηθψλ ζε ρψξν ηνπ Πεδίνπ Βνιήο Κξήηεο (ΠΒΚ), ζην Αθξσηήξη 
Υαλίσλ, αθεηέξνπ ζηελ παξνρή ππεξεζηψλγηα ηελ αληηθαηάζηαζεζσιελψζεσλ 
θαη ζεξκαληηθψλ ζσκάησλ θεληξηθνχ ζπζηήκαηνο ζέξκαλζεο ζην θηήξην Μ-624ηνπ 
ηξαησληζκνχ ηνπ ΠΒΚ ζηνλ Παδηλφ Αθξσηεξίνπ Υαλίσλ.  
 
 1.2 Πην ζπγθεθξηκέλα, ε παξνχζα ΣΠ πξνδηαγξάθεη ηηο απαηηήζεηο γηα:  
 α. Σελ πξνκήζεηα –κεηαθνξά παξάδνζε ζε ρψξν ηνπ ΠΒΚ πιηθψλ γηα 
ζπζηήκαηα ζέξκαλζεο (βάλεο, ζεξκαληηθά ζψκαηα, ράιθηλνη ζσιήλεο θιπ)  
 β. Σελ παξνρή ππεξεζίαο γηα ηελ αληηθαηάζηαζεζσιελψζεσλ θαη 
ζεξκαληηθψλ ζσκάησλ θεληξηθνχ ζπζηήκαηνο ζέξκαλζεο ζην θηήξην Μ-624 ηνπ 
ηξαησληζκνχ 

 
 
2.Δικαίωμα ζςμμεηοσήρ 
 
 2.1 Δικαίωμα ζςμμεηοσήρ ζην δηαγσληζκφ έρνπλ θπζηθάή λνκηθά πξφζσπα 
ή ελψζεηο/θνηλνπξαμίεο πνπ αζρνινχληαη κε ην αληηθείκελν παξνρήο ππεξεζηψλ 
ηνπ ζέκαηνο θαη είλαη εγγεγξακκέλνη ζηα νηθεία επαγγεικαηηθά κεηξψα. 
Οη εξγαζίεο ζα εθηειεζηνχλ απφ Αδεηνχρν Δγθαηαζηάηε Τδξαπιηθφ (εηδηθφηεηα 
ζεξκνυδξαπιηθφο). Θα πξνζθνκίδεηαη ην αληίζηνηρν επίζεκν έγγξαθν (άδεηα) θαη 
ζα θαηαηίζεηαη θσηναληίγξαθν. 
 
3.Ιζσύοςζερ διαηάξειρ 
 
Οη ζσιελψζεηο ηεο εγθαηάζηαζεο ζέξκαλζεο ηνπ θηεξίνπ Μ-624 ζα 
θαηαζθεπαζηνχλ ζχκθσλα κε: 

 Σ.Ο.Σ.Δ.Δ. 2421/86 Μέξνο 1 

 Σ.Ο.Σ.Δ.Δ. 2421/86 Μέξνο 2 

 ΔΛΟΣ ΣΠ 1501-04-01-03-00 
 
 
4. Ππομήθεια Τλικών 
 
 4.1 Γεληθά 
 Όια ηα πιηθά ζα πξέπεη λα πιεξνχλ ηηο Δπξσπατθέο Πξνδηαγξαθέο, λα 
ζπκκνξθψλνληαη κε ηα αληίζηνηρν, γηα θάζε πιηθφ, ελαξκνληζκέλν Δπξσπατθφ 
(CEN, EN, CENELEC, ED) ή Δζληθφ (ΔΛΟΣ) πξφηππν ή (φπνπ δελ ππάξρεη 

ςνημμένο 1 
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ηέηνην) κε ηελ αληίζηνηρε Δπξσπατθή Σερληθή Έγθξηζε, ή πξφηππν άιινπ 
αλαγλσξηζκέλνπ νξγαληζκνχ (ISO) θαη λα θέξνπλ ζήκαλζε CE. 
   
  Η επηινγή φισλ ησλ πιηθψλ πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ ζα πξέπεη 
πξνεγνπκέλσο λα έρνπλ εγθξηζεί απφ ηελ Τπεξεζία. Ο πξνκεζεπηήο είλαη 
ππνρξεσκέλνο πξηλ απφ ηελ εθηέιεζε ηεο πξνκήζεηαο-κεηαθνξάο-παξάδνζεο ζε 
ρψξν ηνπ ΠΒΚ, λα ππνβάιιεη γηα έγθξηζε ζηελ αξκφδηα Δπηηξνπή ηνπ ΠΒΚ, 
δείγκαηα γηα φζα πιηθά είλαη δπλαηφλ, πξσηφηππα ελεκεξσηηθά θπιιάδηα 
(prospectus), θαηαζθεπαζηηθά ζρέδηα, ηερληθέο πξνδηαγξαθέο, πηζηνπνηεηηθά ή 
νπνηαδήπνηε άιιε ζρεηηθή πιεξνθνξία πνπ λα πηζηνπνηεί φηη ηα πξνο πξνκήζεηα 
πιηθά ηθαλνπνηνχλ φιεο ηηο απαηηήζεηο ηεο παξνχζαο ΣΠ. 
 
 Σα ζεξκαληηθά ζψκαηα ζα είλαη θαηάιιεια γηα δηζσιήλην ζχζηεκα 
ζέξκαλζεο. Θα έρνπλ δηπιή ειεθηξνζηαηηθή βαθή θαηά DIN 55900-2 θαη ιεπθφ 
ρξψκα RAL 9016. Η κέγηζηε πίεζε ιεηηνπξγίαο ηνπο ζα είλαη 10 bar. Θα δηαζέηνπλ 
πηζηνπνηεηηθφ απφδνζεο θαηά DINEN 442. Ο θαηαζθεπαζηηθφο νίθνο ζα δηαζέηεη 
ζχζηεκα δηαρείξηζεο πνηφηεηαο θαηά ISO9001:2015 ελ ηζρχ. Θα ζπλνδεχνληαη 
απφ ηα ζηεξίγκαηα ηνίρνπ, πιηθά ζηήξημεο θαη εμαεξηζηηθφ. Δπίζεο ζα 
ζπλνδεχνληαη θαη απφ ζεξκνζηαηηθή θεθαιή,  
 
 4.2 Πξνκήζεηα –Μεηαθνξά –Παξάδνζε 
 
Σα πιηθά ζα κεηαθεξζνχλ θαη ζα παξαδνζνχλ ζηε Γηαρείξηζε ηνπ ΠΒΚ ζην 
Αθξσηήξη νχδαο (εληφο 115 ΠΜ).  
 
ΠΡΟΤΠΟΛΟΓΙΜΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΣΗΜΑΣΑ ΚΕΝΣΡΙΚΗ 
ΘΕΡΜΑΝΗ 

Α/Α 
(α) 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
(β) 

ΜΟΝ 
ΜΕΣΡ 

(γ) 

ΠΟΟ-
ΣΗΣΑ 

ΣΙΜΗ 
Μον 

(Εςπώ) 
(δ) 

ΤΝΟΛΟ  
 Εςπώ 

 (ε) 

CPV 
 (ζη) 

1 
Θεξκαληηθφ ζψκα 22-
600-500 

ηεκ 28 100,00 2.800,0 44600000-6 

2 
Θεξκαληηθφ ζψκα 22-
600-700 

ηεκ 8 115,00 920,00 44600000-6 

3 
Θεπμανηικό ζώμα 
22-600-900 

ηεκ 1 130,00 130,00 44600000-6 

4 
Θεπμανηικό ζώμα 
33-600-900 

ηεκ 3 180,00 540,00 44600000-6 

5 Υαιθνζσιήλαο DN15 m 150 3,00 450,00 44600000-6 

6 Υαιθνζσιήλαο DN18 m 165 5,00 825,00 44600000-6 

7 Υαιθνζσιήλαο DN22 m 105 6,00 630,00 44600000-6 

8 Υαιθνζσιήλαο DN28 m 175 8,00 1.400,00 44600000-6 

9 Υαιθνζσιήλαο DN35 m 30 13,00 390,00 44600000-6 

 ΤΝΟΛΟ 8.085,00  
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5. Ανάλςζη Επγαζιών  
 

5.1 Σν δίθηπν ησλ ζεξκαληηθψλ ζσκάησλ ζα πεξηιακβάλεη ηέζζεξηο θιάδνπο 
ζε ηξφπν ψζηε λα είλαη δπλαηή ε απνκφλσζε ελφο θιάδνπ ρσξίο λα εκπνδίδεηαη ε 
ιεηηνπξγία ηνπ ππφινηπνπ δηθηχνπ. Αλαιπηηθά νη εξγαζίεο πνπ ζα γίλνπλ είλαη:  

 
5.2.1 ην ιεβεηνζηάζην ζα αθαηξεζνχλ νη πθηζηάκελνη ζπιιέθηεο 

θαη ζα ηνπνζεηεζνχλ λένη ζχκθσλα κε ηα ζπλεκκέλα ζρέδηα.  
 

5.2.2 Οη ζσιήλεο ηνπ δηθηχνπ ζα ηνπνζεηεζνχλ ζχκθσλα κε ηα 
ζρέδηα απνθεχγνληαο ηηο δηαζηαπξψζεηο κε άιιεο ζσιελψζεηο, θαιψδηα ή 
κεραλήκαηα θαη ζε θαηάιιειεο απνζηάζεηο ψζηε λα επηηξέπνπλ ηελ 
απνζπλαξκνιφγεζε θαη ηε κφλσζε ηνπο. Σα νξηδφληηα ηκήκαηά ηνπο ζα 
παξνπζηάδνπλ θιίζε 1/100 έσο 5/100. Δπηζεκαίλεηαη φηη νη νδεχζεηο ησλ 
ζσιελψζεσλ κπνξεί λα ηξνπνπνηεζνχλ ειαθξψο απφ ηελ Τπεξεζία αλάινγα κε 
ηπρφλ ηδηαίηεξεο ζπλζήθεο πνπ κπνξεί λα πξνθχςνπλ θαηά ηελ εθηέιεζε ηεο 
παξνρήο ππεξεζηψλ.  

 

5.2.3 Όιεο νη ζσιελψζεηο πξνζαγσγήο θαη επηζηξνθήο δεζηνχ λεξνχ 
πνπ βξίζθνληαη ζε κε ζεξκαηλφκελνπο ρψξνπο, ζα κνλσζνχλ γηα ηελ απνθπγή 
απσιεηψλ ζεξκφηεηαο. Η κφλσζε ησλ ζσιήλσλ ζα γίλεη κε κνλσηηθνχο ζσιήλεο 
ηχπνπ Armaflex. Σν πάρνο ηεο κφλσζεο ζα είλαη ζχκθσλν κε ηνλ ΚΔΝΑΚ.  

 
5.2.4  ε θάζε αλεμάξηεην θιάδν ηνπ δηθηχνπ ζα ηνπνζεηεζνχλ βάλλεο 

κε ζθνπφ ηελ απνκφλσζε ηνπ εθάζηνηε θιάδνπ γηα επηζθεπή. Δπίζεο βάλλα ζα 
ηνπνζεηεζεί θαη ζηελ αξρή θάζε θαηαθφξπθεο ζηήιεο κε θξνπλφ εθθέλσζεο 
αλάινγεο δηακέηξνπ.  

 
5.2.5 Σα ζεξκαληηθά ζψκαηα ζα ζηεξίδνληαη ζηνπο ηνίρνπο κε θαηάιιεια 

ζηεξίγκαηα. Καηά ηελ εγθαηάζηαζή ηνπο ζα απέρνπλ απφ ην δάπεδν θαη απφ ηνλ 
ηνίρν φζν ζπληζηά ν θαηαζθεπαζηήο.Κάζε ζψκα ζα ζπλδέεηαη κε ην ζσιήλα 
πξνζαγσγήο θαη επηζηξνθήο κε νξεηράιθηλεο βαιβίδεο, θαη ζα έρεη εμαεξηζηηθφ. 
 

5.2 Μεηά ηελ απνπεξάησζε ηνπ δηθηχνπ ησλ ζσιελψζεσλ θαη πξηλ απφ 
ηελ ηνπνζέηεζε ησλ ζεξκαληηθψλ ζσκάησλ ζα ηεζεί ην δίθηπν ππφ ππεξπίεζε6 
αηκνζθαηξψλ γηα ηξεηο ζπλερείο ψξεο. Δθφζνλ δελ παξνπζηαζηεί θακία δηαξξνή, 
ζα ηνπνζεηεζνχλ ηα ζψκαηα. Θα γεκίζεη κε λεξφ, ζα θιείζνπλ ηα ειεχζεξα άθξα 
ησλ ζσιήλσλ θαη ζα ηεζεί ην δίθηπν ππφ ππεξπίεζε 4 αηκνζθαηξψλ 
κεηξνπκέλσλ ζην ιεβεηνζηάζην επί δχν ζπλερείο ψξεο. ε πεξίπησζε θάπνηαο 
δηαξξνήο, ε νπνία κπνξεί λα δηαπηζησζεί εχθνια απφ ηελ πηψζε πίεζεο πνπ 
ζεκεηψλεηαη ζην καλφκεηξν, ζα επηζθεπαζηεί ε ζρεηηθή αηέιεηα, ζα 
αληηθαηαζηαζνχλ ηα ειαηησκαηηθά εμαξηήκαηα θαη ε δνθηκή ζα επαλαιεθζεί. ηε 
ζπλέρεηα ζα ηεζεί ε εγθαηάζηαζε ζε ιεηηνπξγία ππφ ζπλζήθεο πιήξνπο 
ζέξκαλζεο, κέρξη ζεξκνθξαζίαο ζρεδφλ βξαζκνχ ηνπ λεξνχ, θαη θαηφπηλ ζα 
αθεζεί λα ςπρξαζεί κε παξάιιειν έιεγρν ηεο ζηεγαλφηεηαο ησλ ελψζεσλ θαη 
παξεκβπζκάησλ θαηά ηηο δηαθπκάλζεηο ηεο ζεξκνθξαζίαο.Θα ζπληαρζνχλ 
πξσηφθνιια δνθηκψλ.  
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ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ ΠΑΡΟΥΗ ΤΠΗΡΕΙΩΝ  
 

Α/Α Πεπιγπαθή  Μονάδα 
μέηπηζηρ 

Ποζόηηηα  Σιμή 
μονάδαρ 

ςνολική 
ηιμή 

1 

Αληηθαηάζηαζε 
ζσιελψζεσλ θαη 
ζεξκαληηθψλ ζσκάησλ 
θεληξηθνχ ζπζηήκαηνο 
ζέξκαλζεο ζην θηήξην Μ-
624 ηνπ ηξαησληζκνχ 

Σεκ 1 11.915,00 11.915,00 

    ΤΝΟΛΟ 11.915,00 
 

6.Διάθοπα 
 

6.1ηελ ηηκή πξνζθνξάο πεξηιακβάλνληαη φιεο νη εξγαζίεο πνπ 
αλαθέξνληαη ζηελ παξαγξάθν 3θαη επηπιένλ ηα παξαθάησ : 

 

6.1.1Η πξνζθφκηζε θαη δηάζεζε φισλ ησλ απαξαίηεησλ εξγαιείσλ θαη 
ηνπ απαηηνχκελνπ εμνπιηζκνχ γηα ηελ εθηέιεζε ησλ εξγαζηψλ.  

 

6.1.2Σπρφλ άιια απαηηνχκελα πιηθά θαη κηθξνυιηθά (ξαθφξ, αλφδην, 
ηαθ, γσλίεο, εμαεξηζηηθά, βάλεο δηθηχνπ, ζπιιέθηεο, θξνπλνί εθθέλσζεο θαζψο θαη 
ε κφλσζε ησλ ζσιελψζεσλ φηαλ δηέξρνληαη απφ κε ζεξκαηλφκελνπο ρψξνπο 
θιπ) βαξχλνπλ ηνλ πάξνρν θαη ζα ζπκπεξηιακβάλνληαη ζηελ πξνζθνξά. 

6.1.3 Η απφδνζε ηνπ ρψξνπ εξγαζίαο θαζαξνχ κεηά ην ηέινο ησλ 
εξγαζηψλ.  

6.1.4 Απνθαηάζηαζε ηπρφλ θζνξψλ πνπ ζα πξνθιεζνχλ ζε ηνίρνπο 
δάπεδα θιπ. θαηά ηελ εθηέιεζε ησλ εξγαζηψλ κε κέξηκλα θαη δαπάλε ηνπ 
παξφρνπ ππεξεζηψλ.  

6.1.5 Η ιήςε φισλ ησλ πξνβιεπφκελσλ κέηξσλ αζθαιείαο ηφζν σο 
πξνο ην πξνζσπηθφ ηνπ, φζν θαη πξνο ηξίηνπο θαη ηηο εγθαηαζηάζεηο ηεο 
Τπεξεζίαο. Δπίζεο ππνρξενχηαη λα ζπκκνξθψλεηαη κε ηηο ππνδείμεηο ησλ 
νξγάλσλ ηεο Τπεξεζίαο. 
 6.3 Ο πάξνρνο εξγαζηψλ ζα παξαιακβάλεη ηα πιηθά πνπ ζα απαηηεζνχλ 
γηα ηελ εθηέιεζε ησλ εξγαζηψλ (ραιθνζσιήλεο θαη ζεξκαληηθά ζψκαηα), απφ ηελ 
αξκφδηα δηαρείξηζε ηνπ ΠΒΚ θαηφπηλ αηηήζεσο ηνπ.  
 

6.4Σν πξφγξακκα εθηέιεζεο ησλ εξγαζηψλ ζα δηακνξθσζεί απφ ηελ 
Τπεξεζία ψζηε λα κελ παξεκπνδίδεηαη ην επηρεηξεζηαθφ έξγν ηεο κνλάδνο. Οη 
εξγαζίεο ζα νινθιεξσζνχλ ζε  ηξεηο (3) κήλεο.  
 

 6.5Ο Πάξνρνο ζα δηαζέηεη θαη πηζηνπνίεζε ISO 9001:2015. 
Σειέθσλν επηθνηλσλίαο 2821026903 Μαξθεηάθε Αηθαηεξίλε 

suppdivision@namfi.gr.  
 

 Αζκρνο (ΜΗ) Αλέζηεο Λειίδεο 

Αθξηβέο Αληίγξαθν Γληεο Γ΄ΚΤΠ 

 

Αηθ. Μαξθεηάθε 

ΜΤ (ΠΔ) Μερ. MSc 
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ΚΑΣΟΦΗ ΙΟΓΔΙΟΤ Μ-624  
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ΚΑΣΑΚΟΡΤΦΟ ΓΙΑΓΡΑΜΜΑ ΘΔΡΜΑΝΗ Μ-624 

 


