
       ΠΕΔΙΟ ΒΟΛΗΣ ΚΡΗΤΗΣ 
       Γ' ΚΛΑΔΟΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ 
       ΔΝΣΗ ΕΓΚ/ΤΜ. ΤΕΧΝ ΜΕΛΕΤΩΝ 
       Τηλ. 2821026902 
       Χανιά,   13     Νοε 19 
 
ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΣΩΛΗΝΙΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 

ΣΤΟ Μ-624 CPV 50800000-3  

 

 
1. Γενικά 
 

 1.1 Η παρούσα Τεχνική Περιγραφή (Τ.Π.) αφορά, αφενός στην προμήθεια-
μεταφορά υλικών σε χώρο του Πεδίου Βολής Κρήτης (ΠΒΚ), στο Ακρωτήρι 
Χανίων, αφετέρου στην παροχή υπηρεσιών για την αντικατάσταση σωληνώσεων 
και θερμαντικών σωμάτων κεντρικού συστήματος θέρμανσης στο κτήριο Μ-624 
του Στρατωνισμού του ΠΒΚ στον Παζινό Ακρωτηρίου Χανίων.  
 
 1.2 Πιο συγκεκριμένα, η παρούσα ΤΠ προδιαγράφει τις απαιτήσεις για:  
 α. Την προμήθεια –μεταφορά παράδοση σε χώρο του ΠΒΚ υλικών για 
συστήματα θέρμανσης (βάνες, θερμαντικά σώματα, χάλκινοι σωλήνες κλπ)   
 β. Την παροχή υπηρεσίας για την αντικατάσταση σωληνώσεων και 
θερμαντικών σωμάτων κεντρικού συστήματος θέρμανσης στο κτήριο Μ-624 του 
Στρατωνισμού 

 
 
2. Δικαίωμα συμμετοχής 
 
 2.1 Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν φυσικά ή νομικά 
πρόσωπα ή ενώσεις/κοινοπραξίες που ασχολούνται με το αντικείμενο παροχής 
υπηρεσιών του θέματος και είναι εγγεγραμμένοι στα οικεία επαγγελματικά μητρώα. 
Οι εργασίες θα εκτελεστούν από Αδειούχο Εγκαταστάτη Υδραυλικό (ειδικότητα 
θερμοϋδραυλικός). Θα προσκομίζεται το αντίστοιχο επίσημο έγγραφο (άδεια) και 
θα κατατίθεται φωτοαντίγραφο.  
 
3. Ισχύουσες διατάξεις 
 
Οι σωληνώσεις της εγκατάστασης θέρμανσης του κτηρίου Μ-624 θα 
κατασκευαστούν σύμφωνα με: 

 Τ.Ο.Τ.Ε.Ε. 2421/86 Μέρος 1 

 Τ.Ο.Τ.Ε.Ε. 2421/86 Μέρος 2 

 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-04-01-03-00 
 
 
4. Προμήθεια Υλικών 
 
 4.1 Γενικά 
 Όλα τα υλικά θα πρέπει να πληρούν τις Ευρωπαϊκές Προδιαγραφές, να 
συμμορφώνονται με τα αντίστοιχο, για κάθε υλικό, εναρμονισμένο Ευρωπαϊκό 
(CEN, EN, CENELEC, ED) ή Εθνικό (ΕΛΟΤ) πρότυπο ή (όπου δεν υπάρχει 
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τέτοιο) με την αντίστοιχη Ευρωπαϊκή Τεχνική Έγκριση, ή πρότυπο άλλου 
αναγνωρισμένου οργανισμού (ISO) και να φέρουν σήμανση CE. 
   
  Η επιλογή όλων των υλικών που θα χρησιμοποιηθούν θα πρέπει 
προηγουμένως να έχουν εγκριθεί από την Υπηρεσία. Ο προμηθευτής είναι 
υποχρεωμένος πριν από την εκτέλεση της προμήθειας-μεταφοράς-παράδοσης σε 
χώρο του ΠΒΚ, να υποβάλλει για έγκριση στην αρμόδια Επιτροπή του ΠΒΚ, 
δείγματα για όσα υλικά είναι δυνατόν, πρωτότυπα ενημερωτικά φυλλάδια 
(prospectus), κατασκευαστικά σχέδια, τεχνικές προδιαγραφές, πιστοποιητικά ή 
οποιαδήποτε άλλη σχετική πληροφορία που να πιστοποιεί ότι τα προς προμήθεια 
υλικά ικανοποιούν όλες τις απαιτήσεις της παρούσας ΤΠ. 
 
 Τα θερμαντικά σώματα θα είναι κατάλληλα για δισωλήνιο σύστημα 
θέρμανσης. Θα έχουν διπλή ηλεκτροστατική βαφή κατά DIN 55900-2 και λευκό 
χρώμα RAL 9016. Η μέγιστη πίεση λειτουργίας τους θα είναι 10 bar. Θα διαθέτουν 
πιστοποιητικό απόδοσης κατά DIN EN 442. Ο κατασκευαστικός οίκος θα διαθέτει 
σύστημα διαχείρισης ποιότητας κατά ISO 9001:2015 εν ισχύ. Θα συνοδεύονται 
από τα στηρίγματα τοίχου, υλικά στήριξης και εξαεριστικό. Επίσης θα 
συνοδεύονται και από θερμοστατική κεφαλή,  
 
 4.2 Προμήθεια –Μεταφορά –Παράδοση 
 
Τα υλικά θα μεταφερθούν και θα παραδοθούν στη Διαχείριση του ΠΒΚ στο 
Ακρωτήρι Σούδας (εντός 115 ΠΜ).  
 
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ 
ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 

Α/Α 
(α) 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
(β) 

ΜΟΝ 
ΜΕΤΡ 

(γ) 

ΠΟΣΟ-
ΤΗΤΑ 

ΤΙΜΗ 
Μον 

(Ευρώ) 
(δ) 

ΣΥΝΟΛΟ  
 Ευρώ 

 (ε) 

CPV  
 (στ) 

1 
Θερμαντικό σώμα 22-
600-500 

τεμ 28 100 2800 44600000-6 

2 
Θερμαντικό σώμα 22-
600-700 

τεμ 8 115 920 44600000-6 

 
Θερμαντικό σώμα 22-
600-700 

τεμ 1 130 130 44600000-6 

3 
Θερμαντικό σώμα 33-
600-900 

τεμ 3 180 540 44600000-6 

4 Χαλκοσωλήνας DN15 m 150 3 450 44600000-6 

5 Χαλκοσωλήνας DN18 m 165 5 825 44600000-6 

6 Χαλκοσωλήνας DN22 m 105 6 630 44600000-6 

7 Χαλκοσωλήνας DN28 m 175 8 1400 44600000-6 

8 Χαλκοσωλήνας DN35 m 30 13 390 44600000-6 

 ΣΥΝΟΛΟ 8085  
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5. Ανάλυση Εργασιών  
 

5.1 Το δίκτυο των θερμαντικών σωμάτων θα περιλαμβάνει τέσσερις κλάδους 
σε τρόπο ώστε να είναι δυνατή η απομόνωση ενός κλάδου χωρίς να εμποδίζεται η 
λειτουργία του υπόλοιπου δικτύου. Αναλυτικά οι εργασίες που θα γίνουν είναι:  

 
5.2.1 Στο λεβητοστάσιο θα αφαιρεθούν οι υφιστάμενοι συλλέκτες 

και θα τοποθετηθούν νέοι σύμφωνα με τα συνημμένα σχέδια.   
 

5.2.2 Οι σωλήνες του δικτύου θα τοποθετηθούν σύμφωνα με τα 
σχέδια αποφεύγοντας τις διασταυρώσεις με άλλες σωληνώσεις, καλώδια ή 
μηχανήματα και σε κατάλληλες αποστάσεις ώστε να επιτρέπουν την 
αποσυναρμολόγηση και τη μόνωση τους. Τα οριζόντια τμήματά τους θα 
παρουσιάζουν κλίση 1/100 έως 5/100. Επισημαίνεται ότι οι οδεύσεις των 
σωληνώσεων μπορεί να τροποποιηθούν ελαφρώς από την Υπηρεσία ανάλογα με 
τυχόν ιδιαίτερες συνθήκες που μπορεί να προκύψουν κατά την εκτέλεση της 
παροχής υπηρεσιών.  

 

5.2.3 Ολες οι σωληνώσεις προσαγωγής και επιστροφής ζεστού νερού 
που βρίσκονται σε μη θερμαινόμενους χώρους, θα μονωθούν για την αποφυγή 
απωλειών θερμότητας. Η μόνωση των σωλήνων θα γίνει με μονωτικούς σωλήνες 
τύπου Armaflex. Το πάχος της μόνωσης θα είναι σύμφωνο με τον ΚΕΝΑΚ.  

 
5.2.4  Σε κάθε ανεξάρτητο κλάδο του δικτύου θα τοποθετηθούν βάννες 

με σκοπό την απομόνωση του εκάστοτε κλάδου για επισκευή. Επίσης βάννα  θα 
τοποθετηθεί και στην αρχή κάθε κατακόρυφης στήλης με κρουνό εκκένωσης 
ανάλογης διαμέτρου.  

 
5.2.5 Τα θερμαντικά σώματα θα στηρίζονται στους τοίχους με κατάλληλα 

στηρίγματα. Κατά την εγκατάστασή τους θα απέχουν από το δάπεδο και από τον 
τοίχο όσο συνιστά ο κατασκευαστής. Κάθε σώμα θα συνδέεται με το σωλήνα 
προσαγωγής και επιστροφής με ορειχάλκινες βαλβίδες, και θα έχει εξαεριστικό. 
 

5.2 Μετά την αποπεράτωση του δικτύου των σωληνώσεων και πριν από 
την τοποθέτηση των θερμαντικών σωμάτων θα τεθεί το δίκτυο υπό υπερπίεση 6 
ατμοσφαιρών για τρεις συνεχείς ώρες. Εφόσον δεν παρουσιαστεί καμμία 
διαρροή, θα τοποθετηθούν τα σώματα. Θα γεμίσει με νερό, θα κλείσουν τα 
ελεύθερα άκρα των σωλήνων και θα τεθεί το δίκτυο υπό υπερπίεση 4 
ατμοσφαιρών μετρουμένων στο λεβητοστάσιο επί δύο συνεχείς ώρες. Σε 
περίπτωση κάποιας διαρροής, η οποία μπορεί να διαπιστωθεί εύκολα από την 
πτώση πίεσης που σημειώνεται στο μανόμετρο, θα επισκευαστεί η σχετική 
ατέλεια, θα αντικατασταθούν τα ελαττωματικά εξαρτήματα και η δοκιμή θα 
επαναληφθεί. Στη συνέχεια θα τεθεί η εγκατάσταση σε λειτουργία υπό συνθήκες 
πλήρους θέρμανσης, μέχρι θερμοκρασίας σχεδόν βρασμού του νερού, και 
κατόπιν θα αφεθεί να ψυχραθεί με παράλληλο έλεγχο της στεγανότητας των 
ενώσεων και παρεμβυσμάτων κατά τις διακυμάνσεις της θερμοκρασίας. Θα 
συνταχθούν πρωτόκολλα δοκιμών.  
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ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  
 

Α/Α Περιγραφή  Μονάδα 
μέτρησης 

Ποσότητα  Τιμή 
μονάδας 

Συνολική 
τιμή 

1 

Αντικατάσταση 
σωληνώσεων και 
θερμαντικών 
σωμάτων κεντρικού 
συστήματος 
θέρμανσης στο 
κτήριο Μ-624 του 
Στρατωνισμού 

 

Τεμ 1 11915 11915 

    ΣΥΝΟΛΟ 11915 
 

6. Διάφορα  
 

6.1 Στην τιμή προσφοράς περιλαμβάνονται όλες οι εργασίες που 
αναφέρονται στην παραγράφο 3 και επιπλέον τα παρακάτω : 

  
6.1.1 Η προσκόμιση και διάθεση όλων των απαραίτητων εργαλείων και 

του απαιτούμενου εξοπλισμού για την εκτέλεση των εργασιών.  
 

6.1.2 Τυχόν άλλα απαιτούμενα υλικά και μικροϋλικά (ρακόρ, ανόδιο, 
ταφ, γωνίες, εξαεριστικά, βάνες δικτύου, συλλέκτες, κρουνοί εκκένωσης καθώς και 
η μόνωση των σωληνώσεων όταν διέρχονται από μη θερμαινόμενους χώρους 
κλπ) βαρύνουν τον πάροχο και θα συμπεριλαμβάνονται στην προσφορά. 

6.1.3 Η απόδοση του χώρου εργασίας καθαρού μετά το τέλος των 
εργασιών.    

6.1.4 Αποκατάσταση τυχόν φθορών που θα προκληθούν σε τοίχους 
δάπεδα κλπ. κατά την εκτέλεση των εργασιών με μέριμνα και δαπάνη του 
παρόχου υπηρεσιών.  

6.1.5 Η λήψη όλων των προβλεπόμενων μέτρων ασφαλείας τόσο ως 
προς το προσωπικό του, όσο και προς τρίτους και τις εγκαταστάσεις της 
Υπηρεσίας. Επίσης υποχρεούται να συμμορφώνεται με τις υποδείξεις των 
οργάνων της Υπηρεσίας. 
 6.3 Ο πάροχος εργασιών θα παραλαμβάνει τα υλικά που θα απαιτηθούν 
για την εκτέλεση των εργασιών (χαλκοσωλήνες και θερμαντικά σώματα), από την 
αρμόδια διαχείριση του ΠΒΚ κατόπιν αιτήσεως του.  
 

6.4 Το πρόγραμμα εκτέλεσης των εργασιών θα διαμορφωθεί από την 
Υπηρεσία ώστε να μην παρεμποδίζεται το επιχειρησιακό έργο της μονάδος. Οι 
εργασίες θα ολοκληρωθούν σε  τρεις (3) μήνες.  
 

 Ο Πάροχος θα διαθέτει και πιστοποίηση ISO 9001:2015. 
Τηλέφωνο επικοινωνίας 2821026903 Μαρκετάκη Αικατερίνη 

suppdivision@namfi.gr.  
 

 Ασμχος (ΜΗ) Ανέστης Λελίδης  

Ακριβές Αντίγραφο Δντης Γ΄ΚΥΠ 

 

Αικ. Μαρκετάκη 

ΜΥ (ΠΕ) Μηχ. MSc 
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ΚΑΤΟΨΗ ΙΣΟΓΕΙΟΥ Μ-624  
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ΚΑΤΑΚΟΡΥΦΟ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ Μ-624 

 




