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ΠΔΓΙΟ ΒΟΛΗ ΚΡΗΣΗ  ΣΙΣΛΟ: «ΔΓΚΑΣΑΣΑΗ  ΤΣΗΜΑΣΩΝ. 

Γ ΚΛΑΓΟ ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ  ΔΞΟΙΚΟΝΟΜΗΗ ΔΝΔΡΓΔΙΑ  ΣΑ  

ΓΝΗ ΔΓΚΑΣΑΣΑΔΩΝ   ΚΔΝΣΡΙΚΑ ΤΣΗΜΑΣΑ  ΘΔΡΜΑΝΗ  
  ΚΣΗΡΙΩΝ ΠΒΚ» 
   
  Υανιά,       17        Ασγ 20 

 

ΣΔΥΝΙΚΗ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΗ 

1. Γενικά 

1.1. Η παξνχζα Τερληθή Πξνδηαγξαθή (ΤΠ) αθνξά ζηελ παξνρή 
ππεξεζηψλ γηα ηελ εγθαηάζηαζε ζπζηεκάησλ εμνηθνλφκεζεο ελέξγεηαο ζηα 
θεληξηθά ζπζηήκαηα ζέξκαλζεο 12 θηεξίσλ ηνπ ΠΒΚ, 11 απφ ηα νπνία 
βξίζθνληαη ζην Σηξαησληζκφ ηνπ ΠΒΚ ζηνλ Παδηλφ Αθξσηεξίνπ θαη έλα ζηελ 
πεξηνρή Βάζεο ηνπ ΠΒΚ (2 ρηιηφκεηξα απφ ην Σηξαησληζκφ).   

1.2. Σπγθεθξηκέλα πξφθεηηαη γηα εγθαηάζηαζε ζπζηεκάησλ 
αληηζηάζκηζεο κε ηελ εμσηεξηθή ζεξκνθξαζία, ηνπ θαηαζθεπαζηηθνχ νίθνπ 
SIEMENS, ηα νπνία έρεη πξνκεζεπηεί ε Υπεξεζία.   

2. ΓΙΚΑΙΩΜΑ ΤΜΜΔΣΟΥΗ 
 
2.1. Γικαίωμα ζσμμεηοτής ζην δηαγσληζκφ έρνπλ θπζηθά ή λνκηθά πξφζσπα 

ή ελψζεηο/θνηλνπξαμίεο πνπ αζρνινχληαη κε ην αληηθείκελν παξνρήο ππεξεζηψλ ηνπ 
ζέκαηνο θαη: 

 
2.1.1. Δίλαη εγγεγξακκέλνη ζηα νηθεία επαγγεικαηηθά κεηξψα. Θα 

πξνζθνκίδεηαη ην αληίζηνηρν επίζεκν έγγξαθν θαη ζα θαηαηίζεηαη θσηναληίγξαθν. 

2.1.2. Γηαζέηνπλ ζχζηεκα δηαζθάιηζεο πνηφηεηαο ΙSO 9001:2015 ελ ηζρχ γηα 
εγθαηαζηάζεηο ζπζηεκάησλ ζέξκαλζεο.  

2.1.3. Γηαζέηνπλ πηζηνπνίεζε γηα ηελ εγθαηάζηαζε θαη πξνγξακκαηηζκφ 
ζπζηεκάησλ αληηζηάζκηζεο ηνπ θαηαζθεπαζηηθνχ νίθνπ SIEMENS (SYNCO 
700 ENGINEERING).     

3. ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ ΤΣΗΜΑΣΟ ΑΝΣΙΣΑΘΜΙΗ ΜΔ ΣΗΝ ΔΞΩΣΔΡΙΚΗ 
ΘΔΡΜΟΚΡΑΙΑ. 

Τν ζχζηεκα αληηζηάζκηζεο είλαη κε έιεγρν ελφο θπθιψκαηνο ζέξκαλζεο κε ηξίνδε 
ή/θαη ελφο δεζηνχ λεξνχ ρξήζεο θαη πεξηιακβάλεη ηα αθφινπζα πιηθά ηα νπνία 
ρνξεγνχληαη απφ ηελ Υπεξεζία.  

3.1. Διεγθηή ζέξκαλζεο. Ο ειεγθηήο ζέξκαλζεο έρεη ηα παξαθάησ 
ραξαθηεξηζηηθά:  

3.1.1. Γπλαηφηεηα ειέγρνπ θπθιψκαηνο ζέξκαλζεο θαη θπθιψκαηνο δεζηνχ 
λεξνχ ρξήζεο.  

3.1.2. Γπλαηφηεηα ειέγρνπ ηεο ηξίνδεο βάλαο.  
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3.1.3. Λεηηνπξγία κε νζφλε ελδείμεσλ πιήξνπο Διιεληθνχ θεηκέλνπ, κε ηε 
ρξήζε κνλάδαο ρεηξηζκνχ. 

3.1.4. Πιήξσο παξακεηξνπνηήζηκν ρξνλνπξφγξακκα κε δπλαηφηεηα σο θαη 
16 πεξηφδσλ δηαθνπψλ.  

3.1.5. Δλζσκαησκέλε δπλαηφηεηα επηθνηλσλίαο κέζσ πξσηνθφιινπ Kνnnex. 

3.1.6. Γπλαηφηεηα απνκαθξπζκέλεο δηαρείξηζεο.  

3.2. Μνλάδα ρεηξηζκνχ θαη πξνγξακκαηηζκνχ ε νπνία εγθαζίζηαηαη πάλσ 
ζηελ πφξηα ηνπ πίλαθα ειέγρνπ. Έρεη ηε δπλαηφηεηα γηα πιεξνθνξίεο θαη αιιαγή 
δεδνκέλσλ ηεο εγθαηάζηαζεο απφ ην ρξήζηε.  

3.3. Αηζζεηήξην ζεξκνθξαζίαο εμσηεξηθνχ ρψξνπ 

3.4. Αηζζεηήξην επαθήο 

3.5. Γχν αηζζεηήξηα εκβαπηηδφκελα (αηζζεηήξην ζεξκνθξαζίαο ηχπνπ 
θαισδίνπ, γηα ην ιέβεηα θαη ην boiler) 

3.6. Κνριησηή ηξίνδε βάλα έδξαο DN32 κε ην ζεη 3 ξαθφξ ζχλδεζεο 1 ¼’’. 

3.7. Κνριησηή ηξίνδε βάλα έδξαο DN25 κε ην ζεη 3 ξαθφξ ζχλδεζεο 1’’ 

3.8. Φιαληδσηή ηξίνδε βάλα έδξαο κε ζχλδεζε θαηά ISO 7005 θαηάιιειε 
γηα θιεηζηά θπθιψκαηα ςπρξνχ θαη ζεξκνχ λεξνχ DN50. 

3.9. Ηιεθηξνκεραληθφο θηλεηήξαο γηα ρξήζε κε βάλα έδξαο: Τάζε 
ιεηηνπξγίαο AC/DC 24V, αλαινγηθφ ζήκα ξχζκηζεο DC 0…..10V κε αλάδξαζε ζέζεο, 
ελδείμεηο θαηάζηαζεο θαη ζέζεο ιεηηνπξγίαο επάλσ ζηνλ θηλεηήξα, επηινγέαο 
ρεηξνθίλεηεο ιεηηνπξγίαο, δπλαηφηεηα ηνπνζέηεζεο βνεζεηηθψλ επαθψλ, εχθνιε 
εγθαηάζηαζε. 

3.10. Κεληξηθή κνλάδα επηθνηλσλίαο  

3.10.1. Η θεληξηθή κνλάδα επηθνηλσλίαο επηηξέπεη ηελ απνκαθξπζκέλε 
επηηήξεζε θαη έιεγρν ηεο εγθαηάζηαζεο κέζσ ηνπ παγθφζκηνπ ηζηνχ κε ηε ρξήζε 
ινγηζκηθνχ πεξηήγεζεο. (Η ζχλδεζε ηεο θεληξηθήο κνλάδαο ζην ηληεξλεη δελ απνηειεί 
αληηθείκελν απηήο ηεο ΤΠ αιιά ζα γίλεη κειινληηθά).  

4. ΑΝΑΛΤΗ ΔΡΓΑΙΩΝ 

4.1. Η εγθαηάζηαζε ησλ παξαπάλσ πιηθψλ ζα γίλεη ζχκθσλα κε ηελ 
παξνχζα ΤΠ θαη ηηο ηζρχνπζεο ΔΛΟΤ ΤΠ. Οη ειεθηξνινγηθέο εξγαζίεο ζα 
εθηειεζηνχλ ζχκθσλα κε ηνλ ΔΛΟΤ HD 384. Δπίζεο φιεο νη εξγαζίεο ζα 
εθηειεζηνχλ ζχκθσλα κε ηνπο ηζρχνληεο αληίζηνηρνπο Δπξσπατθνχο Καλνληζκνχο 
ζπκπιεξσκέλνπο κε ηνπο Γεξκαληθνχο (VDΔ/DΙΝ θαη άιινπο Γηεζλείο Καλνληζκνχο) 
ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη νησλδήπνηε ηξνπνπνηήζεσλ, ζπκπιεξψζεσλ ή 
δηνξζψζεσλ πξνεγνχκελσλ δηαηαγκάησλ, απνθάζεσλ ή νδεγηψλ. 
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4.2. Οη εξγαζίεο πνπ ζα εθηειεζζνχλ είλαη νη παξαθάησ: 

4.2.1. Μεηαηξνπή ηνπ πθηζηάκελνπ δηθηχνπ ζχκθσλα κε ην παξαθάησ ζρέδην, 
επηζεκαίλεηαη φηη φια ηα πιηθά γηα ηελ ηξνπνπνίεζε ηνπ δηθηχνπ ζα βαξχλνπλ ηνλ 
πάξνρν ππεξεζηψλ ζέκαηνο: 

 

4.2.2. Δγθαηάζηαζε ηεο ηξίνδεο βάλαο. 

4.2.3. Δγθαηάζηαζε ησλ αηζζεηεξίσλ 

4.2.4. Πξνκήζεηα, κεηαθνξά, θνξηνεθθφξησζε θαη εγθαηάζηαζε επηά (7) 
ειεθηξηθψλ πηλάθσλ γηα ηελ πιήξε ιεηηνπξγία ηεο αληηζηάζκηζεο. Ο πίλαθαο ζα 
πεξηιακβάλεη ξειέ δηαξξνήο, φιεο ηηο απαξαίηεηεο, αζθαιηζηηθέο δηαηάμεηο, ιπρλίεο, 
ξειέ, ξάγεο, θαιψδηα θαη αθξνρηηψληα θαη θιέκκεο ξάγαο γηα ηεξκαηηζκφ θαισδίσλ, 
επηπιένλ ζα πεξηιακβάλεη δχν σξνκεηξεηέο θαη δχν πξίδεο ζνχθν ξάγαο. 
Δπηζεκαίλεηαη φηη ην ΠΒΚ έρεη εγθαηαζηήζεη ήδε πέληε (5) ειεθηξηθνχο πίλαθεο γηα 
ηελ αληηζηάζκηζε ζε θηήξηα θαη γη απηφ ε απαίηεζε είλαη κφλν γηα επηά (7) πίλαθεο.  
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4.2.5. Όια ηα πιηθά ησλ πηλάθσλ ζα είλαη ζχκθσλα κε ηνπο θαλνληζκνχο ησλ 
παξαθάησ αλαθεξφκελσλ νξγαληζκψλ: CEN/CENELEC, Διιεληθφο Οξγαληζκφο 
Τππνπνίεζεο (ΔΛΟΤ), Γεξκαληθφ Ιλζηηηνχην Τππνπνίεζεο (DIN), Γηεζλήο 
Οξγαληζκφο Τππνπνίεζεο (ISO).  

Θα θέξνπλ ηε ζήκαλζε CE θαη ζα πξνέξρνληαη απφ επθήκσο γλσζηφ 
θαηαζθεπαζηηθφ νίθν πνπ εθαξκφδεη παξαγσγηθή δηαδηθαζία πηζηνπνηεκέλε θαηά 
ΔΛΟΤ ISO 9001 ελ ηζρχ απφ δηαπηζηεπκέλν θνξέα. Τα πιηθά ηνπ πίλαθα θαη ν 
θαηαζθεπαζηηθφο ηνπο νίθνο ζα αλαθέξνληαη ζηελ θάζε ηεο πξνζθνξάο 
ππνρξεσηηθά.  

4.2.6. Δγθαηάζηαζε ηνπ ειεγθηή ζέξκαλζεο 

4.2.7. Δγθαηάζηαζε ηεο κνλάδαο ρεηξηζκνχ θαη πξνγξακκαηηζκνχ  

4.2.8. Δγθαηάζηαζε ηεο θεληξηθήο κνλάδαο επηθνηλσλίαο γηα κειινληηθή 
ρξήζε (ε ζχλδεζε κε ην ίληεξλεη δελ απνηειεί αληηθείκελν ηεο παξνχζαο ΤΠ).  

4.2.9. Όιεο νη εξγαζίεο γηα ηηο ζπλδέζεηο ηνπ θάζε ζπζηήκαηνο αληηζηάζκηζεο 
κε ην ειεθηξηθφ θαη πδξαπιηθφ δίθηπν.   

4.2.10. Οη ζσιήλεο ζα είλαη ηνπ ηδίνπ πιηθνχ κε ηνπο πθηζηάκελνπο θαη ζα 
θέξνπλ ζεξκηθή κφλσζε. Τν πάρνο ηεο κφλσζεο ζα είλαη ζχκθσλν κε ηνλ ΚΔΝΑΚ.   

4.2.11. Σηελ ηηκή πξνζθνξάο ζα ζπκπεξηιακβάλνληαη φια ηα αλσηέξσ 
θαη επηπιένλ ηα θάησζη:  

4.2.11.1. Τν θφζηνο γηα ηνλ πξνγξακκαηηζκφ, έιεγρν, δνθηκέο θαη 
παξάδνζε ζε πιήξε ιεηηνπξγία ησλ ζπζηεκάησλ αληηζηάζκηζεο.  

4.2.11.2. Τν θφζηνο γηα ηελ πξνκήζεηα, θνξηνεθθφξησζε θαη 
κεηαθνξά κηθξνυιηθψλ θαη πιηθψλ πνπ είλαη απαξαίηεηα γηα ηηο ζπλδέζεηο ησλ 
ζπζηεκάησλ αληηζηάζκηζεο κε ηα ειεθηξηθά θαη πδξαπιηθά δίθηπα (θαιψδηα, ζσιήλεο 
πξνζηαζίαο θαισδίσλ, ζσιήλεο δηθηχνπ ζέξκαλζεο, κφλσζε ζσιήλσλ θιπ). 

4.2.11.3. Δπηπιένλ ηπρφλ άιιν πιηθφ πνπ δελ αλαθέξεηαη ξεηά 
ζηελ παξνχζα ΤΠ αιιά είλαη απαξαίηεην γηα ηελ νκαιή, αζθαιή θαη πιήξε 
ιεηηνπξγία ησλ ζπζηεκάησλ αληηζηάζκηζεο.  

4.2.11.4. Τν θφζηνο γηα ηε κεηαθνξά θαη θνξηνεθθφξησζε ησλ 
πιηθψλ, κηθξνυιηθψλ, ζπζθεπψλ θαη κεραλεκάησλ ζηνλ ηφπν ηεο εγθαηάζηαζεο. 

4.2.11.5. Τν θφζηνο γηα ηελ θαηαζθεπή ηθξησκάησλ, ή 
νπνηνλδήπνηε άιισλ βνεζεηηθψλ θαηαζθεπψλ πνπ ηπρφλ απαηηεζνχλ.  

4.2.11.6. Τν θφζηνο απνθαηάζηαζεο ηπρφλ θζνξψλ πνπ 
πξνθιεζνχλ ζε δάπεδα, ηνίρνπο θιπ θαηά ηελ εθηέιεζε ησλ εξγαζηψλ.  

4.2.11.7. Τν θφζηνο γηα ηελ απφδνζε ηνπ ρψξνπ, κεηά ηελ 
νινθιήξσζε ηεο παξνρήο ππεξεζηψλ, θαζαξνχ.  

4.2.11.8. Τν θφζηνο πξφιεςεο θαη απνθαηάζηαζεο θάζε είδνπο 
δεκηάο θαζψο θαη ε απνδεκίσζε γηα θάζε είδνπο βιάβε ή κε ζπλήζε θζνξά επί 
πθηζηακέλσλ θαηαζθεπψλ θαηά ηελ εθηέιεζε ησλ εξγαζηψλ.  
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4.2.11.9. Τν θφζηνο γηα ηε ιήςε φισλ ησλ πξνβιεπφκελσλ κέηξσλ 
αζθαιείαο ηφζν σο πξνο ην πξνζσπηθφ ηνπ, φζν θαη πξνο ηξίηνπο θαη ηηο 
εγθαηαζηάζεηο ηεο Υπεξεζίαο. 

5. Παραλαβή 

5.1. Καηά ηελ παξαιαβή ην ζχζηεκα ζα ηεζεί ζε ιεηηνπξγία παξνπζία ηεο 
επηηξνπήο παξαιαβήο.  

5.2. Καηά ηελ παξαιαβή ζα πξνζθνκηζηνχλ ηα θάησζη έγγξαθα: 

5.2.1. Πιήξεο ειεθηξνινγηθφ ζρέδην ηνπ ειεθηξηθνχ πίλαθα εηο δηπινχλ. Σην 
ζρέδην ζα αλαθέξνληαη φιεο νη αξηζκήζεηο θαισδίσλ θαη θιεκκψλ ζχλδεζεο ησλ 
θπξίσλ θαη βνεζεηηθψλ επαθψλ ησλ ξειέ.  

5.2.2. Πιήξεο ζρέδην ηεο πδξαπιηθήο εγθαηάζηαζεο εηο δηπινχλ.  

5.2.3. Σπλνπηηθή πεξηγξαθή ιεηηνπξγίαο θαη ζπληήξεζεο ηνπ ζπζηήκαηνο.  

5.2.4. Καηφπηλ ησλ αλσηέξσ ζα ζπληαρζεί πξσηφθνιιν παξαιαβήο απφ ηελ 
αξκφδηα επηηξνπή ηεο Υπεξεζίαο.  

 

6. Γιάθορα  

6.1. Τα πιηθά ησλ ζπζηεκάησλ αληηζηάζκηζεο πνπ αλαθέξνληαη ζηελ 
παξάγξαθν 3, ζα ρνξεγεζνχλ ζηνλ πάξνρν απφ ηελ Υπεξεζία θαηφπηλ αηηήζεσο ηνπ 
θαη ζα κπνξεί λα ηα παξαιάβεη απφ ηελ αξκφδηα δηαρείξηζε πνπ βξίζθεηαη πεξίπνπ 
δχν ρηιηφκεηξα απφ ην Σηξαησληζκφ ηνπ ΠΒΚ.  

6.2. Ο πάξνρνο ζα εθπαηδεχζεη ην πξνζσπηθφ ζην ρεηξηζκφ ηεο εγθαηάζηαζεο.  

6.3. Δπηπιένλ ζηελ ηηκή πξνζθνξάο ζα πεξηιακβάλεηαη θαη νηηδήπνηε άιιν 
(πιηθφ ή/θαη εξγαζία) ην νπνίν δελ αλαθέξεηαη ξεηά ζηελ παξνχζα ΤΠ αιιά είλαη 
απαξαίηεην γηα ηελ πιήξε, νκαιή θαη αζθαιή ιεηηνπξγία ηνπ ζπζηήκαηνο ηεο 
αληηζηάζκηζεο.  

6.4. Ο πξνκεζεπηήο θαη ην πξνζσπηθφ ηνπ ππνρξενχληαη λα ηεξνχλ φινπο 
ηνπο θαλνληζκνχο αζθαιείαο θαηά ηελ είζνδν θαη θαηά ηελ εξγαζία ηνπο ζην 
Σηξαηφπεδν θαη ζα ηνπο ρνξεγεζεί ζρεηηθή άδεηα εηζφδνπ εθφζνλ πιεξνχλ ηηο 
πξνυπνζέζεηο ηνπ Νφκνπ. 

6.5. Γηα ηελ εμφθιεζε ηεο δαπάλεο ζα πξνεγεζνχλ  νη έιεγρνη θαη νη  δνθηκέο 
ησλ ζπζηεκάησλ αληηζηάζκηζεο θαη ε πνζνηηθή θαη πνηνηηθή παξαιαβή ησλ εξγαζηψλ 
απφ επηηξνπή ηνπ ΠΒΚ, πνπ ζα ζπληάμεη ην ζρεηηθφ πξσηφθνιιν. 

6.6. Δπηζεκαίλεηαη φηη ν θάζε ζπκκεηέρνληαο δχλαηαη λα επηζθεθηεί ηηο 
εγθαηαζηάζεηο ηεο κνλάδαο καο, πξηλ ηελ θαηάζεζε ηεο πξνζθνξάο, πξνθεηκέλνπ λα 
ιάβεη γλψζε ησλ πιηθψλ αιιά θαη ηελ πθηζηάκελε εγθαηάζηαζε ζηα ιεβεηνζηάζηα 
ησλ θηεξίσλ ζηα νπνία πξφθεηηαη λα εγθαηαζηαζεί ην ζχζηεκα αληηζηάζκηζεο θαη λα 
έρεη ιάβεη ππφςε ηνπ φινπο ηνπο παξάγνληεο πξηλ θαηαζέζεη ηελ πξνζθνξά ηνπ.   
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6.7. Φεηξηζηήο ζέκαηνο: Μεραλνιφγνο Μεραληθφο ΠΒΚ/ΚΥΠ/ΓΔΓΚ/ΤΤΜ,  ΜΥ 
Αηθ. Μαξθεηάθε ηει 2821026903, kmarketaki@namfi.gr.  

7. Προϋπολογιζμός 

Α/Α 

(α) 

ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ 

(β) 

ΜΟΝ 

ΜΔΣΡ 

(γ) 

ΠΟΟ-
ΣΗΣΑ 

ΣΙΜΗ 
Μον 

(Δσρώ) 

(δ) 

ΤΝΟΛΟ  

 Δσρώ 

 (ε) 

CPV  

 (ζη) 

1 

Δγθαηάζηαζε 
ζπζηεκάησλ 
εμνηθνλφκεζεο 
ελέξγεηαο ζηα 
θεληξηθά ζπζηήκαηα 
ζέξκαλζεο θηεξίσλ 
ΠΒΚ 

 

ΤΔΜ 1 15.000 15.000 
71333000-1 

 

 ΤΝΟΛΟ 15.000  

 

 
 

Αθξηβέο αληίγξαθν 

                 Αζκρνο (ΜH) Αλέζηεο Λειίδεο       
Γηεπζπληήο Γ′ Κιάδνπ Υπνζηήξημεο 

 
  

  
Αηθ. Μαξθεηάθε  
ΜΥ (ΠΔ) Μερ., MSc 
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