
              

                        Αγξέλην,    04     Ννεκβξένπ     2019 

ΔΛΛΗΝΙΚΗ   ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ                                       Αξηζκ. Πξση.14742 

       ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΤΓΔΙΑ     

       6η ΤΓΔΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ  

ΓΔΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΙΟ  ΑΙΣΧΛ/ΝΙΑ   
ΝΟΗΛΔΤΣΙΚΗ ΜΟΝΑΓΑ ΑΓΡΙΝΙΟΤ 

 
Γπαθείο : Ππομηθειών   ΑΝΑΡΣΗΗ ΣΟ ΓΙΑΓIΚΣYΟ 

Σασ. Γ/νζη         : 3ο σλμ Δ.Ο. Αγπινίος-Ανηιππίος   

Σασ. Κώδικαρ : 30100, Αγπίνιο   
Πληποθοπίερ : Γ. Γούλα    

Σηλ.                   : 26413-61230   
Fax : 26410-25955   

E-maill gnaprom@gmail.com   
 

ΘΔΜΑ:« ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ ΤΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΦΟΡΧΝ ΓΙΑ ΔΠΙΚΔΤΗ ΑΝΔΛΚΤΣΗΡΑ ΚΑΙ 

ΑΝΣΙΚΑΣΑΣΑΗ ΑΔΡΟΦΤΚΣΟΤ ΦΤΚΣΗ ΣΟΤ ΚΔΦΙΑΠ ΑΓΡΙΝΙΟΤ». 

1. Δπηζθεπά θαη επαλαιεηηνπξγέα ηνπ αλειθπζηάξα κεηαθνξΪο αηφκσλ θαη θνξεέσλ ηνπ ΚΔ.Φ.Ι.ΑΠ. Αγξηλένπ, 

πποϋπολογιζμού δαπάνηρ 1.500,00 € + Φ.Π.Α. 

2. ΑληηθαηΪζηαζε αεξφςπθηνπ ςχθηε ζην ΚΔΦΙΑΠ Αγξηλένπ, πποϋπολογιζμού δαπάνηρ 51.612,90 € + 

Φ.Π.Α. 

 

ΤΝΟΛΟ ΠΡΟΩΠΟΛΟΓΙΣΙΚΗ ΓΑΠΑΝΗ:  53.112,90 € + Φ.Π.Α. 

 

Έρνληαο ππφςηλ: 
 

1 Σηο δηαηΪμεηο ζε ηζρχ ηνπ Ν. 2286 / 1995 [ΦΔΚ 19/Α/95] « Πξνκάζεηεο Γεκνζένπ ΣνκΫα θαη ξπζκέζεηο 

ζπλαθψλ ζεκΪησλ» δειαδά ηηο παξ. 1 Ϋσο 11 ηνπ Ϊξζξνπ 2 θαη ην Ϊξζξν 3 ζχκθσλα κε ην Ν.4412/2016. 

2. Σηο δηαηΪμεηο ηνπ Ν. 3329/2005 «Δζληθφ χζηεκα Τγεέαο θαη Κνηλσληθάο Αιιειεγγχεο θαη ινηπΫο δηαηΪμεηο» 

(ΦΔΚ 81/Α/4-4-05) σο ηξνπνπνηάζεθε κε ην Ν. 3527/2007 (ΦΔΚ 25/Α/9-2-07). 

3. Σηο δηαηΪμεηο ηνπ Ν.3580/2007 «Πξνκάζεηεο θνξΫσλ επνπηεπνκΫλσλ απφ ην ΤΤΠΚΑ» (ΦΔΚ 134/Α/18-6-07). 

4.  Σηο δηαηΪμεηο ηνπ Π.Γ. 166/2003 «Πξνζαξκνγά ηεο Διιεληθάο Ννκνζεζέαο ζηελ νδεγέα 2000/35/ ηεο 29-6-

2000 γηα ηελ θαηαπνιΫκεζε ησλ θαζπζηεξάζεσλ πιεξσκψλ ζηηο εκπνξηθΫο ζπλαιιαγΫο». 

5. Σηο δηαηΪμεηο ηνπ Ν.3861/2010 (ΦΔΚ 112/Α/13-07-2010) «Δλέζρπζε ηεο δηαθΪλεηαο κε ηελ ππνρξεσηηθά 

αλΪξηεζε λφκσλ θαη πξΪμεσλ ησλ θπβεξλεηηθψλ, δηνηθεηηθψλ θαη απηνδηνηθεηηθψλ νξγΪλσλ ζην δηαδέθηπν 

«Πξφγξακκα δηαχγεηα» θαη Ϊιιεο δηαηΪμεηο». 

6. Σηο δηαηΪμεηο ηνπ ΠΓ 113/10   αξζ.4 παξ.3 « ΑλΪιεςε Τπνρξεψζεσλ απφ ηνπο δηαηΪθηεο». 

7. Σηο δηαηΪμεηο ηνπ Ν.3867/2010 ηνπ Ϊξζξνπ 27 παξ. 12 «κΫρξη ηελ νινθιάξσζε ησλ δηαγσληζκψλ θαζψο θαη 

ζηηο πεξηπηψζεηο πνπ Ϋρνπλ ιάμεη ζπκβΪζεηο ά θαζ’ νηνλδάπνηε ηξφπν δηαπξαγκΪηεπζε γέλεηαη κε βΪζε ηε 

ρακειφηεξε ηηκά ηεο εγρψξηαο αγνξΪο φπσο θαηαγξΪθεηαη ζην Παξαηεξεηάξην ηνπ Ϊξζξνπ 24 ηνπ 

Ν3846/2010»  

8. Σηο δηαηΪμεηο ηνπ Ν.4270/14 (ΦΔΚ 143 Α/28-06-2014) : ΑξρΫο δεκνζηνλνκηθάο δηαρεέξηζεο θαη επνπηεέαο (ελ-

ζσκΪησζε ηεο Οδεγέαο 2011/85/ΔΔ) - δεκφζην ινγηζηηθφ θαη Ϊιιεο δηαηΪμεηο εθηφο ησλ παξαγξΪθσλ 1 Ϋσο 5 

ηνπ Ϊξζξνπ 132 θαη ησλ 133 θαη 134 φπσο θαηαξγάζεθαλ κε ην Ν.4412/2016. 

9. Σηο δηαηΪμεηο ηνπ Ν. 4281/2014 (ΦΔΚ A 160/08-08-2014) ΜΫηξα ζηάξημεο θαη αλΪπηπμεο ηεο ειιεληθάο 

νηθνλνκέαο, νξγαλσηηθΪ ζΫκαηα Τπνπξγεένπ Οηθνλνκηθψλ θαη Ϊιιεο δηαηΪμεηο εθηφο ησλ Ϊξζξσλ 134 Ϋσο 

138,139,157 θαη ηεο παξαγξΪθνπ 5 ηνπ Ϊξζξνπ 201 πνπ θαηαξγάζεθαλ κε ην Ν.4412/2016. 

10. Σηο δηαηΪμεηο ηνπ Ν.4412/2016 Γεκφζηεο πκβΪζεηο Έξγσλ, Πξνκεζεηψλ θαη Τπεξεζηψλ (πξνζαξκνγά ζηηο 

Οδεγέεο 2014/24/ ΔΔ θαη 2014/25/ΔΔ. 

11. To ππ.αξηζκ. 853/27-03-2018 Ϋγγξαθν ηεο Κεληξηθάο Αξράο Πξνκεζεηψλ Τγεέαο κε ζΫκα: ΓηεπθξηληζηηθΫο 

νδεγέεο γηα ηηο δηαηΪμεηο ηνπ Ν.4472/2017 θαη ηηο ζπκβΪζεηο Πξνκεζεηψλ θαη Τπεξεζηψλ ησλ ΦνξΫσλ Παξνράο 

Τπεξεζηψλ Τγεέαο θαη ηεο Δζληθάο  Κεληξηθάο Αξράο Πξνκεζεηψλ Τγεέαο. 



12.To Ϊξζξν 22Α ηνπ Ν.4472/2017 φπσο ηξνπνπνηάζεθε κε ην Ν. 4542/2018 πνπ αλαθΫξεη φηη: « Δηδηθφηεξα 

ζε φ,ηη αθνξΪ ζηελ πξνκάζεηα πγεηνλνκηθνχ πιηθνχ, αλαιψζηκνπ πιηθνχ θαη αγαζψλ ά ππεξεζηψλ, εληφο ηνπ 

πξνυπνινγηζκνχ Ϋθαζηνπ θνξΫα, ε αξκνδηφηεηα γηα ηελ Ϋγθξηζε ζθνπηκφηεηαο, αλεμαξηάησο πνζνχ, αλάθεη 

ζην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην Ϋθαζηνπ, ππαγφκελνπ ζηε Γ.Τ.ΠΔ., θνξΫα, θαη ζηνλ Γηνηθεηά ά Τπνδηνηθεηά ηεο 

αξκφδηαο ΤΠΔ γηα ηνπο θνξεέο ηεο ΠξσηνβΪζκηαο. 

13. Σελ ππ.αξηζκ. 16ε/ 10-07-2018  ζΫκα 4ν απφθαζε ηνπ Γ.. ηνπ Ννζνθνκεένπ κε ηελ νπνέα εγθξέζεθε ε Β’ 

ηξνπνπνέεζε ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηνπ Γ.Ν. Αηησιναθαξλαλέαο νηθνλνκηθάο ρξάζεσο 2018 θαη ε νπνέα 

εγθξέζεθε κε ηελ Β2α/Γ.Π.62750/23-08-2018 απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Τγεέαο. 

14. Σα αξηζκ.πξση. 1962/06-02-2019 θαη 14006/21-10-2019  αηηάκαηα ηεο Σερληθάο Τπεξεζέαο.   

15 . Σελ  αξ. 1392/2019 κε  ΑΓΑ:6ΥΤ946904Μ-06Η απφθαζε  δΫζκεπζεο  δαπΪλεο. 

16. Σελ  ππ. αξηζκ. 14478/29.10.2019 απφθαζε ηνπ Γηνηθεηά γηα ηελ Ϋγθξηζε ηεο δηαδηθαζέαο ππνβνιάο 

πξνζθνξψλ. 

 
Σν Γ.Ν. ΑΙΣΧΛ/ΝΙΑ-Ννζειεπηηθά ΜνλΪδα Αγξηλένπ  πξνβαέλεη ζηελ δηελΫξγεηα δηαδηθαζέαο ζπιινγάο θιεηζηψλ 

νηθνλνκηθψλ πξνζθνξψλ γηα ηελ ΔΠΙΚΔΤΗ ΑΝΔΛΚΤΣΗΡΑ ΚΑΙ ΑΝΣΙΚΑΣΑΣΑΗ ΑΔΡΟΦΤΚΣΟΤ ΦΤΚΣΗ ΣΟΤ 

ΚΔΦΙΑΠ ΑΓΡΙΝΙΟΤ, Ϊθξσο απαξαέηεηεο  γηα ηελ εχξπζκε ιεηηνπξγέα ηνπ, κΫζσ αλΪξηεζεο  ζηελ ηζηνζειέδα 

ηνπ Ννζνθνκεένπ, ζην ΚΗΜΓΗ  θαη ζηε Γηαχγεηα , ζχκθσλα κε ηα παξαπΪλσ ζρεηηθΪ. 

Παξαθαινχκε λα θαηαζΫζεηε έυρ ηιρ 13-11-2019, ημέπα Σεηάπηη   και ώπα 14.00μ.μ. ζρεηηθά 

έγγπαθη κλειζηή πποζθοπά (ζηην οποία θα αναγπάθεηαι η θπάζη  «Οικονομική πποζθοπά » ηο 

θέμα και ο απιθμόρ  ππυηοκόλλος ηος αναπηημένος εγγπάθος). 

       εκεηψλεηαη φηη : 

      Οη ελδηαθεξφκελνη πξΫπεη καδέ κε ηελ πξνζθνξΪ ηνπο λα ππνβΪινπλ θαη ηα παξαθΪησ: 

 ΓΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ 

      Τπεχζπλε δάισζε ηεο παξ.4 ηνπ Ϊξζξνπ 8 ηνπ λ. 1599/1986(Α/75), φπσο εθΪζηνηε ηζρχεη,  ζηελ  νπνέα 

πξΫπεη: 

 Να αλαγξΪθνληαη ηα ζηνηρεέα ηεο δηαγσληζηηθάο δηαδηθαζέαο θαη φηη απνδΫρνληαη πιάξσο ηνπο φξνπο ηεο 

πξφζθιεζεο ζηελ νπνέα ζπκκεηΫρνπλ.  

 Να δειψλεηαη φηη κΫρξη θαη ηελ εκΫξα ππνβνιάο ηεο πξνζθνξΪο ηνπο  εέλαη:  

αζθαιηζηηθΪ ελάκεξνη σο πξνο ηηο ππνρξεψζεηο ηνπο, πνπ αθνξνχλ εηζθνξΫο θνηλσληθάο αζθΪιηζεο (θχξηαο 

θαη επηθνπξηθάο) θαη θνξνινγηθΪ ελάκεξνη σο πξνο ηηο θνξνινγηθΫο ππνρξεψζεηο 

 Να δειψλεηαη φηη κΫρξη θαη ηελ εκΫξα ππνβνιάο ηεο πξνζθνξΪο ηνπο εέλαη εγγεγξακκΫλνη ζην νηθεέν 

επαγγεικαηηθφ επηκειεηάξην. 

.   Να δειψλεηαη ππεχζπλα, φηη ζε πεξέπησζε πνπ αλαδεηρζεέ αλΪδνρνο, δεζκεχεηαη λα ηελ εθηειΫζεη ζε ρξνληθφ 

δηΪζηεκα πνπ ζα ηνπ νξέζεη ην Ννζνθνκεέν. 

Ο ρξφλνο πιεξσκάο ζα εέλαη ζχκθσλνο κε ην Π.Γ 166/5-06-2003. 

       Οη ελδηαθεξφκελνη κπνξνχλ λα επηθνηλσλνχλ κε ηελ Σερληθά Τπεξεζέα ηνπ  Ννζνθνκεένπ γηα   επηπιΫνλ 

πιεξνθνξέεο. (ηει.2641361554)  

       

     ΑΝΑΛΤΣΙΚΗ ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ  

1. Δπιζκεςή και επαναλειηοςπγία ηος ανελκςζηήπα μεηαθοπάρ αηόμυν και θοπείυν ηος 

ΚΔ.Φ.Ι.ΑΠ. Αγπινίος, πποϋπολογιζμού δαπάνηρ 1.500,00 € + Φ.Π.Α. 

Δπηζθεπά θαη επαλαιεηηνπξγέα ηνπ αλειθπζηάξα κεηαθνξΪο αηφκσλ θαη θνξεέσλ ηνπ ΚΔ.Φ.Ι.ΑΠ. Αγξηλένπ  

Αναλςηικόηεπα: 

Πεπιγπαθή Δπγαζίαρ Ποζόηηηα 

1. ΑληηθαηΪζηαζε ησλ ξνδψλ θχιηζεο ηνπ πιαηζένπ αλΪξηεζεο ζαιΪκνπ ΣεκΪρηα 8 

2. ΑληηθαηΪζηαζε ηνπ inverter ηεο ζχξαο ζαιΪκνπ ΣεκΪρην 1 

3. ΣνπνζΫηεζε θσδηθνπνηεηά (encorder) ζηνλ θηλεηάξα ηεο ζχξαο ζαιΪκνπ.  ΣεκΪρην 1 

4. ΣνπνζΫηεζε ηκΪληα θέλεζεο ηεο ζχξαο ζαιΪκνπ. ΣεκΪρην 1 

5. ΑληηθαηΪζηαζε ησλ µπαηαξηψλ απεγθισβηζµνχ. ΣεκΪρην 1 



Με ην πΫξαο ησλ εξγαζηψλ ζα θαηαηεζεέ βεβαέσζε απφ ηνλ αλΪδνρν πνπ ζα  εγγπΪηαη ηελ ζπλερά, αζθαιά 

θαη αμηφπηζηε ιεηηνπξγέα ηνπ αλειθπζηάξα κεηαθνξΪο αηφκσλ θαη θνξεέσλ ηνπ ΚΔ.Φ.Ι.ΑΠ. Αγξηλένπ. 

 
2. Ανηικαηάζηαζη αεπότςκηος τύκηη ζηο ΚΔΦΙΑΠ Αγπινίος, πποϋπολογιζμού δαπάνηρ 

51.612,90 € + Φ.Π.Α. 

ΑληηθαηΪζηαζε αεξφςπθηνπ ςχθηε ζην ΚΔΦΙΑΠ Αγξηλένπ  
Αναλςηικόηεπα: 

ΣΔΥΝΙΚΔ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΔ ΑΔΡΟΦΤΚΣΟΤ ΦΤΚΣΗ ΚΔΦΙΑΠ ΑΓΡΙΝΙΟΤ 

 
ΓΔΝΙΚΑ 

Ο αεξφςπθηνο ςχθηεο ζα πξΫπεη λα εέλαη ηειεπηαέαο ηερλνινγέαο ιεηηνπξγψληαο κε ην νηθνινγηθφ 
ςπθηηθφ κΫζν R32 ά Ϊιιν ελαιιαθηηθφ κε έζν ά ρακειφηεξν δεέθηε δπλακηθνχ ππεξζΫξκαλζεο (Global 

Warming Potential)  ψζηε λα επηηπγρΪλεηαη ε κΫγηζηε εμνηθνλφκεζε ελΫξγεηαο κΫζσ πςειφηεξσλ βαζκψλ 

απφδνζεο θαη ρακειφηεξεο θαηαλΪισζεο ξεχκαηνο απφ ηνπο αληέζηνηρνπο ςχθηεο κε ςπθηηθφ κΫζν R410a. 
Δπέζεο, κε ηε ρξάζε ηνπ νηθνινγηθνχ ςπθηηθνχ κΫζνπ R32 επηηπγρΪλνληαη κηθξφηεξεο δηαζηΪζεηο ζπκππθλσηά 

θαη θαη’επΫθηαζε νιφθιεξεο ηεο κνλΪδαο γηα ηελ εμππεξΫηεζε ηεο βΫιηηζηεο ρσξνηαμέαο θαη νηθνλνκέαο 
ρψξνπ ζηελ πεξηνρά ηνπνζΫηεζεο ηεο κνλΪδαο.  ΣΫινο κε ηε ρξάζε ηνπ νηθνινγηθνχ ςπθηηθνχ κΫζνπ R32 

επηηπγρΪλεηαη ε πιάξεο ελαξκφληζε κε ηελ Δπξσπατθά νδεγέα δηαρεέξηζεο ςπθηηθψλ ξεπζηψλ F-GAS. Πην 
ζπγθεθξηκΫλα ν δεέθηεο δπλακηθνχ ππεξζΫξκαλζεο (Global Warming Potential) εέλαη 675, πνιχ ρακειφηεξνο 

απφ ηνλ αληέζηνηρν ηνπ R410a πνπ εέλαη 2088. 

Ο αεξφςπθηνο ςχθηεο πξΫπεη εέλαη ζρεδηαζκΫλνο θαη θαηαζθεπαζκΫλνο ζχκθσλα κε ηηο αθφινπζεο ΔπξσπατθΫο 
νδεγέεο: 

 Low voltage directive  DIRECTIVE 2014/35/EU  

 Electromagnetic compatibility (EMC)  DIRECTIVE 2014/30/EU  

 Machinery directive  DIRECTIVE 2006/42/EC  

 Pressure equipment desing  DIRECTIVE 2014/68/EU  

 Ecodesing  DIRECTIVE 2009/125/EC  

 Safety of machinery  EN 60204-1  

 EMC - Part 6-2  EN 61000-6-2  

 EMC - Part 6-3  EN 61000-6-3  

 Safety and environmental requirements  EN 378-1; EN 378-2; EN 378-4  

 Methods for calculation pressure relief devices  EN 13136  

ΚΪζε  κνλΪδα ζα Ϋρεη δνθηκαζηεέ ζε πιάξεο θνξηέν ζην εξγνζηΪζην ζηηο νλνκαζηηθΫο ζπλζάθεο ιεηηνπξγέαο θαη 
ζεξκνθξαζέεο λεξνχ.  Όιεο νη κνλΪδεο ζα θΫξνπλ πηζηνπνέεζε CE  θαη ην εξγνζηΪζην θαηαζθεπάο ζα εέλαη 

πηζηνπνηεκΫλν θαηΪ ISO 9001 γηα Quality Management θαη ISO 14001 γηα Environmental Management. Πξηλ 
απφ ηελ απνζηνιά ησλ κνλΪδσλ ζην Ϋξγν, ζα γέλνπλ φιεο νη δνθηκΫο γηα ηελ απνθπγά δηαξξνψλ. H κνλΪδα ζα 

παξαδνζεέ πιάξσο ζπλαξκνινγεκΫλε ζηνλ ηφπν ηνπ Ϋξγνπ θαη ζα εέλαη πιεξσκΫλε κε ηελ απαξαέηεηε 

πνζφηεηα ιαδηνχ θαη ςπθηηθνχ κΫζνπ γηα ηελ νξζά ιεηηνπξγέα ηεο. Η κνλΪδα ζα εέλαη ζε ζΫζε λα ιεηηνπξγεέ 
ππφ πιάξεο θνξηέν ζε ζεξκνθξαζέεο πεξηβΪιινληνο απφ -10ν C Ϋσο +43ν C.  

ΦΤΚΣΙΚΟ ΜΔΟ 
Η κνλΪδα ζα ρξεζηκνπνηεέ νηθνινγηθφ ςπθηηθφ κΫζν R32 κε κεδεληθά επέπησζε ζηε ζηνηβΪδα ηνπ φδνληνο θαη 

πνιχ κηθξά επηβΪξπλζε ζηε ζΫξκαλζε ηνπ πιαλάηε. 

ΑΠΟΓΟΔΙ 
Λειηοςπγία τύξηρ 

ε ιεηηνπξγέα γηα ζεξκνθξαζέα λεξνχ 12/7 C, ζεξκνθξαζέα αΫξα πεξηβΪιινληνο 35oC, ζπληειεζηά ξχπαλζεο 
ελαιιΪθηε λεξνχ 0,0176 m2C/kW: 

 Φπθηηθά απφδνζε >= 235 kW 

 ΚαηαλΪισζε ηζρχνο <= 87 kW 

Δνεπγειακοί ζςνηελεζηέρ λειηοςπγίαρ τύξηρ 
 πληειεζηάο ελεξγεηαθάο απφδνζεο (EER) ζηελ ςχμε >= 2.70 

 Δπνρηαθφο ζπληειεζηάο ελεξγεηαθάο απφδνζεο ζηελ ςχμε (SEER) >= 4.30 

Οη νλνκαζηηθΫο απνδφζεηο ηεο κνλΪδαο θαη νη ελεξγεηαθνέ ζπληειεζηΫο ζα εέλαη πηζηνπνηεκΫλνη απφ ηνλ 

νξγαληζκφ Eurovent ζύμθυνα με ηη νόπμα ΔΝ 14511.  

ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ ΜΟΝΑΓΑ 
Η κνλΪδα ζα πξΫπεη λα πεξηιακβΪλεη ππνρξεσηηθΪ θαη’ειΪρηζην ηα εμάο : 

 Γχν ςπθηηθΪ θπθιψκαηα 

 ΣΫζζεξεηο (4) εξκεηηθνχο ζπεηξνεηδεέο (scroll) ζπκπηεζηΫο 

 ΠΫληε (5) αλεκηζηάξεο ζηνλ ζπκππθλσηά κε νδάγεζε inverter 

 Hιεθηξνληθά εθηνλσηηθά βαιβέδα 

 ΔλαιιΪθηε απεπζεέαο εθηφλσζεο ςπθηηθνχ κΫζνπ πιαθνεηδνχο ηχπνπ (Plate to plate) 

 Αεξφςπθην ζπκππθλσηά ηερλνινγέαο microchannel 



 Φπθηηθφ κΫζν R32  

 χζηεκα ιέπαλζεο 

 χζηεκα ειΫγρνπ 

 ΚΪζε Ϊιιν εμΪξηεκα γηα ηελ νκαιά θαη αζθαιά ιεηηνπξγέα ηεο κνλΪδαο. 

ΣΑΘΜΗ ΘΟΡΤΒΧΝ ΚΑΙ ΔΠΙΠΔΓΑ ΚΡΑΓΑΜΧΝ 

Η ερεηηθά πέεζε Lp δελ ζα μεπεξλΪ ηα 66 dBA (κεηξεκΫλα ζε απφζηαζε ελφο κΫηξνπ, ζχκθσλα κε ην 

πξφηππν ISO 3744). H ερεηηθά ηζρχο ηνπ ζνξχβνπ Lw δε ζα ππεξβαέλεη ηα 86 dBA,. Σν επέπεδν θξαδαζκψλ 
ηνπ κεραλάκαηνο ζα πεξηνξέδεηαη ζηα 2 mm/s. 

ΜΔΡΗ ΦΤΚΣΙΚΟΤ ΤΓΚΡΟΣΗΜΑΣΟ 
Κέλςθορ Μονάδαρ 

 Σν πιαέζην ηεο κνλΪδαο ζα εέλαη θαηαζθεπαζκΫλν απφ γαιβαληζκΫλα θχιια ιακαξέλαο βακκΫλα κε 

δηπιά ειεθηξνζηαηηθά βαθά γηα κΫγηζηε πξνζηαζέα Ϋλαληη ηεο  
δηΪβξσζεο. ηε βΪζε ηεο κνλΪδνο ζα ππΪξρνπλ εηδηθΫο εγθνπΫο γηα ηελ αλχςσζε ηεο κνλΪδνο θαη γηα 

επθνιφηεξε εγθαηΪζηαζε. 

ςμπιεζηέρ  
 Οη ζπκπηεζηΫο ζα εέλαη εξκεηηθνχ ηχπνπ, ζπεηξνεηδεέο βειηηζηνπνηεκΫλνη γηα ιεηηνπξγέα κε ην 

νηθνινγηθφ ςπθηηθφ κΫζν R-32. Θα εδξΪδνληαη ζε θαηΪιιειεο βΪζεηο πνπ ζα απνξξνθνχλ ηνπο 

θξαδαζκνχο θαη ζα εμαζθαιέδνπλ αζφξπβε θαηΪ ην δπλαηφλ ιεηηνπξγέα. Θα Ϋρνπλ θαηΪιιειε 
ζεξκαληηθά δηΪηαμε γηα ηε δεμακελά ιαδηνχ (θΪξηεξ) γηα ηελ νκαιά ιεηηνπξγέα φισλ ησλ θηλνχκελσλ 

κεξψλ θαη ηε κηθξφηεξε δπλαηά θζνξΪ ηνπο. Δπέζεο ζα Ϋρνπλ θαηΪιιειε αζθαιηζηηθά δηΪηαμε γηα ηελ 

πξνζηαζέα ηνπο απφ ππεξζΫξκαλζε θαη ηελ ππΫξηαζε δηαθφπηνληαο Ϊκεζα ηε ιεηηνπξγέα ηνπο. 

 Οη ζπκπηεζηΫο ζα εέλαη απ’ επζεέαο ειεθηξηθΪ νδεγνχκελνη, ρσξέο κεηαδφζεηο γξαλαδηψλ κεηαμχ ηνπ 

θνριέα θαη ηνπ ειεθηξηθνχ θηλεηάξα ζηα 2950 rpm/50 Hz.  

 Θα ππΪξρνπλ δχν ζεξκηθΫο πξνζηαζέεο πνπ ζα γέλνληαη αληηιεπηΫο απφ ζεξκέζηνξ πξνζηαζέαο πςειάο 

πέεζεο : Ϋλα αηζζεηάξην ζεξκνθξαζέαο γηα πξνζηαζέα ηνπ ειεθηξηθνχ θηλεηάξα θαη Ϋλα Ϊιιν 
αηζζεηάξην γηα πξνζηαζέα ηεο κνλΪδαο θαη ηνπ ιαδηνχ ιέπαλζεο απφ πςειά ζεξκνθξαζέα αεξένπ 

θαηΪζιηςεο. 
ύζηημα ελέγσος τςκηικού και θεπμικού θοπηίος.  

 Σν ζχζηεκα ζα ξπζκέδεη ηε ιεηηνπξγέα ηεο κνλΪδαο βΪζεη ζεξκνθξαζέαο λεξνχ ζηελ Ϋμνδν (ά 

ηελ εέζνδν) ηνπ εμαηκηζηά πνπ ζα ειΫγρεηαη απφ βξφγρν PID (Proportional Integral Derivative).  

 Ο κηθξνεπεμεξγαζηάο πνπ ειΫγρεη ηελ κνλΪδα ζα κπνξεέ λα δηαγλψζεη ζπλζάθεο πνπ 

πξνζεγγέδνπλ ηα φξηα αζθαιεέαο θαη ζα εθηειεέ δξΪζεηο απηνξξχζκηζεο πξνθεηκΫλνπ λα απνθεπρζεέ 
ζπλαγεξκφο (alarm) ζηε κνλΪδα. Σν ζχζηεκα ζα κεηψλεη απηφκαηα ηελ ηζρχ ηεο κνλΪδαο φηαλ φπνηα 

απφ ηηο αθφινπζεο παξακΫηξνπο βξέζθεηαη εθηφο νξέσλ αζθαιεέαο :  
 Τςειά πέεζε ζπκππθλσηά 

 Υακειά ζεξκνθξαζέα εμΪηκηζεο ςπθηηθνχ κΫζνπ 

 Τςειά ηηκά ξεχκαηνο ζηνλ θηλεηάξα ηνπ ζπκπηεζηά 

Δξαημιζηήρ 

 Η κνλΪδα ζα δηαζΫηεη ελαιιΪθηε απεπζεέαο εθηφλσζεο πιαθνεηδνχο ηχπνπ (plate to plate), αληηξξνάο 

κε κέα κφλν ξνά ςπθηηθνχ κΫζνπ βειηηζηνπνηεκΫλν γηα ιεηηνπξγέα κε ην νηθνινγηθφ ςπθηηθφ κΫζν R-

32. Ο ελαιιΪθηεο ζα εέλαη θαηαζθεπαζκΫλνο απφ πιΪθεο απφ αλνμεέδσην αηζΪιη. 

 Σν εμσηεξηθφ θΫιπθνο ζα δηαζΫηεη ειεθηξηθά ζεξκηθά αληέζηαζε νδεγνχκελε απφ ζεξκνζηΪηε γηα 

αληηπαγσηηθά πξνζηαζέα ηνπ ελαιιΪθηε θαη ζα εέλαη θαιπκκΫλν κε κφλσζε θπςειέδσλ πνιπνπξεζΪλεο 

πΪρνπο ηνπιΪρηζηνλ 10 mm. 

 Οη ζπλδΫζεηο λεξνχ ηνπ εμαηκηζηά ζα εέλαη standard ηχπνπ Victaulic γηα επθνιφηεξε θαη γξεγνξφηεξε 

πδξαπιηθά ζχλδεζε. 

 Η θαηαζθεπά ηνπ εμαηκηζηά ζα εέλαη πηζηνπνηεκΫλε ζχκθσλα κε ηελ Δπξσπατθά νδεγέα 2014/68/EU 

ςμπςκνυηήρ και ανεμιζηήπερ 

 Ο ζπκππθλσηάο ζα εέλαη θαηαζθεπαζκΫλνο απνθιεηζηηθΪ απφ αινπκέλην, βειηηζηνπνηεκΫλνο γηα ηε 

ιεηηνπξγέα κε ην νηθνινγηθφ ςπθηηθφ κΫζν R-32 ά ην R410A. 

 Η ηερλνινγέα θαηαζθεπάο ηνπ ζπκππθλσηά ζα εέλαη ηχπνπ microchannel Ϊξα ζα  απνηειεέηαη απφ 

ζσιάλεο αινπκηλένπ πνπ ζα δηαζΫηνπλ κηθξΪ θαλΪιηα κΫζα ζηα νπνέα ζα θνπκπψλνπλ πηεξχγηα 

αινπκηλένπ απμΪλνληαο Ϋηζη ηελ ελαιιαγά ζεξκφηεηαο. ΔπηπιΫνλ κε απηά ηελ ηερλνινγέα 
δηαζθαιέδεηαη ε κηθξά απαηηνχκελε επηθΪλεηα ζηνηρεένπ ηνπ ζπκππθλσηά θαη ε ρακειά πεξηεθηηθφηεηα 

ζε ςπθηηθφ ξεπζηφ, νπφηε επηηπγρΪλεηαη κηθξφ ελεξγεηαθφ απνηχπσκα θαη παξΪιιεια πςειά 
απφδνζε. 

 Οη ζπκππθλσηΫο ζα Ϋρνπλ δνθηκαζηεέ γηα δηαξξνΫο θαη ζα Ϋρνπλ ππνζηεέ ηεζη ππφ πέεζε κε μεξφ αΫξα. 



 Οη αλεκηζηάξεο ζα εέλαη ξπζκηδφκελσλ ζηξνθψλ κε inverter, ειηθνεηδεέο κε αεξνδπλακηθΪ πηεξχγηα πνπ 

εμαζθαιέδνπλ πςειά απφδνζε θαη ρακειά ζηΪζκε ζνξχβνπ. Η εθξνά ηνπ αΫξα ζα εέλαη θΪζεηε θαη 

θΪζε αλεκηζηάξαο ζα ζπλδΫεηαη απεπζεέαο κε ηνλ θηλεηάξα ηνπ (IP54) κε δπλαηφηεηα ιεηηνπξγέαο ζε 

ζπλζάθεο απφ -20oC Ϋσο +65oC. 

 Οη αλεκηζηάξεο ζα πξνζηαηεχνληαη απφ δηθηπσηφ πιΫγκα. 

 Οη αλεκηζηάξεο ζα δηαζΫηνπλ πξνζηαζέα ππεξθφξησζεο. 

Φςκηικό κύκλυμα Σν ςπθηηθφ θχθισκα ζα πεξηιακβΪλεη ππνρξεσηηθΪ ηα εμάο : 

 Ηιεθηξνληθά εθηνλσηηθά βαιβέδα νδεγνχκελε απφ ην κηθξνεπεμεξγαζηά ειΫγρνπ ηεο κνλΪδαο. Έηζη ζα 

δηαζθαιέδεηαη ν ζχληνκνο ρξφλνο αλνέγκαηνο θαη θιεηζέκαηφο ηεο, ν Ϋιεγρνο κε ζεξκνθξαζηαθά 
αθξέβεηα, ζπλερά δηακφξθσζε ηεο ξνάο κΪδαο ρσξέο ηΪζε ζην θχθισκα θαη αλζεθηηθφ ζηε δηΪβξσζε 

ζψκα απφ αλνμεέδσην ρΪιπβα. ε ζχγθξηζε κε ηηο παξαδνζηαθΫο ζεξκνζηαηηθΫο βαιβέδεο, νη 
ειεθηξνληθΫο επηηξΫπνπλ ζην ζχζηεκα λα ιεηηνπξγεέ κε ρακειά πέεζε ζπκππθλσηά (ςχμε ζε ρεηκεξηλά 

πεξένδν) ρσξέο πξνβιάκαηα ξνάο ςπθηηθνχ κΫζνπ θαη κε βΫιηηζην Ϋιεγρν ηεο ζεξκνθξαζέαο ηνπ 

ςπρξνχ λεξνχ. 

 Αθαηξνχκελν θέιηξν-αθπγξαληάξαο  

 Οπά νπηηθνχ ειΫγρνπ παξνπζέαο πγξαζέαο 

 Βαιβέδεο θφξηηζεο ςπθηηθνχ 

 Γηαθφπηεο πςειάο πέεζεο 

 ΜεηαγσγΫα πςειάο πέεζεο 

 ΜεηαγσγΫα ρακειάο πέεζεο 

 ΜεηαγσγΫα πέεζεο ιαδηνχ 

 Αηζζεηάξαο ζεξκνθξαζέαο αλαξξφθεζεο 

 

Έλεγσορ ζςμπύκνυζηρ τςκηικού μέζος 

 Η κνλΪδα ζα δηαζΫηεη απηφκαην Ϋιεγρν γηα ηελ πέεζε ζπκπχθλσζεο πνπ ζα εμαζθαιέδεη ηελ 

ιεηηνπξγέα θαηΪ ηελ ςχμε ζε εμσηεξηθΫο ζεξκνθξαζέεο Ϋσο ηνπο +10νC. Γηα ιεηηνπξγέα ςχμεο ζε 

ρακειφηεξεο εμσηεξηθΫο ζεξκνθξαζέεο, ζα πξΫπεη λα ππΪξρεη ε δπλαηφηεηα ηνπνζΫηεζεο ξπζκηζηά 

ζηξνθψλ αλεκηζηάξσλ. ε απηά ηελ πεξέπησζε ε κνλΪδα ζα πξΫπεη λα παξΪγεη ςχμε ζε ζεξκνθξαζέα 
πεξηβΪιινληνο Ϋσο -18νC. 

 Η κνλΪδα ζα δηαζΫηεη απηφκαηε ζηαδηαθά απνθφξηηζε ηνπ ζπκπηεζηά ζε πεξέπησζε ππεξβνιηθάο 

αχμεζεο ηεο πέεζεο ζπκπχθλσζεο γηα απνθπγά απφηνκεο παχζεο ιεηηνπξγέαο ηνπ θπθιψκαηνο ιφγσ 
ζθΪικαηνο πςειάο πέεζεο. 

 
Πίνακαρ Δλέγσος 

 

Ο ειεθηξηθφο πέλαθαο ειΫγρνπ (IP 54) ζα δηαζΫηεη φια ηα απαξαέηεηα ειεθηξνινγηθΪ θαη ειεθηξνληθΪ 
εμαξηάκαηα θαη ζα πξνζηαηεχεηαη απφ ζηεγαλά ζχξα αζθαιεέαο. Θα πξΫπεη εληφο ηνπ πέλαθα λα ππΪξρεη 

ρψξνο γηα ηελ ηνπνζΫηεζε επηπιΫνλ ειεθηξνινγηθψλ εμαξηεκΪησλ. 
 

Η κνλΪδα ζα δηαζΫηεη πιάξεο θεληξηθφ ζχζηεκα απηνκΪηνπ ειΫγρνπ, κε ην νπνέν ζα νξέδνληαη νη 

παξΪκεηξνη ιεηηνπξγέαο θαη ζα ειΫγρεηαη ε απφδνζε ηεο κνλΪδαο. Θα ππΪξρεη νζφλε κε ελδεέμεηο ιεηηνπξγέαο 
θαη δπλαηφηεηα πξνγξακκαηηζκνχ. 

 
Θα ππΪξρεη ε δπλαηφηεηα δηαζχλδεζεο κε ζχζηεκα BMS κΫζσ ηνπ αληέζηνηρνπ πξσηνθφιινπ κε ρξάζε 

επηπιΫνλ θΪξηαο επηθνηλσλέαο σο πξφζζεηνπ εμνπιηζκνχ εΪλ απαηηεέηαη απφ ην Ϋξγν. 
 

Ο πέλαθαο ειΫγρνπ ζα πξΫπεη λα δηαζΫηεη ππνρξεσηηθΪ θαη ηηο επηπιΫνλ ιεηηνπξγέεο: 

 
 Γπλαηφηεηα επαλαξξχζκηζεο ηεο επηζπκεηάο ζεξκνθξαζέαο εμφδνπ ηνπ λεξνχ απφ ηελ κνλΪδα κΫζσ 

απνκαθξπζκΫλνπ ζάκαηνο (4-20 mA DC) ά κΫζσ αληηζηΪζκηζεο κε ηε ζεξκνθξαζέα πεξηβΪιινληνο 

(Setpoint reset, Demand limit and Alarm from external device, Setpoint Reset) 
 

 Γπλαηφηεηα ειΫγρνπ ηεο εηζεξρφκελεο ηΪζεο ξεχκαηνο θαη δηαθνπάο γηα πξνζηαζέα ηνπ ςχθηε ζε 

πεξηπηψζεηο απψιεηαο ά ιαλζαζκΫλεο ζπρλφηεηαο θΪζεο ά ηΪζεο πΪλσ ά θΪησ απφ ηηο θπζηνινγηθΫο 

ηηκΫο (Under/Over voltage control) 
 Οκαιά θφξηηζε ηεο κνλΪδαο ζε αθξαέεο ζπλζάθεο ζεξκνθξαζέαο λεξνχ. 



 Υξνληθνέ ειεγθηΫο ελεξγνπνέεζεο θαη απελεξγνπνέεζεο ζπκπηεζηψλ. 

 Έιεγρνο πέεζεο θαηΪζιηςεο ηνπ ζπκπηεζηά κΫζσ δηαδνρηθάο ιεηηνπξγέαο ησλ αλεκηζηάξσλ 

Απεικονιζόμενα Υαπακηηπιζηικά  

Ο ειεγθηάο ζα πξΫπεη θαη’ ειΪρηζην λα κπνξεέ λα απεηθνλέδεη ηα παξαθΪησ ραξαθηεξηζηηθΪ :  

πλζάθεο ιεηηνπξγέαο        πλαγεξκνέ  
Θεξκνθξαζέα εηζφδνπ/εμφδνπ ξεπζηνχ εμαηκηζηά      Δπηηεξεηάο ΦΪζεο 

Θεξκνθξαζέα εηζφδνπ ξεπζηνχ ζπκππθλσηά       Αληηπαγσηηθά πξνζηαζέα  
Ρχζκηζε επηζπκεηάο ζεξκνθξαζέαο ξεπζηνχ      Ρνά εμαηκηζηά 

Πέεζε ιαδηνχ/ αεξένπ θαηΪζιηςεο (αλΪ ζπκπηεζηά)    Υακειά πέεζε αεξένπ(αλΪ ζπκπ.) 

Πέεζε ζπκπχθλσζεο (αλΪ ζπκππθλσηά)    θΪικα κεηΪβαζεο (αιιαγάο   
            θΪζεο)  

Πέεζε εμαηκηζηά (αλΪ ζπκπ.)       Γηαθνξηθά πέεζε ιαδηνχ (αλΪ  
                                                                                       ζπκπηεζηά.) 

Δλεξγνπνέεζε κνλΪδαο        Υακειά πέεζε ιαδηνχ (αλΪ   
                                                                                       ζπκπηεζηά.) 

Δλεξγνπνέεζε ζπκπηεζηά       Παχζε πςειάο πέεζεο αεξένπ 

Δπαλαξχζκηζε επηζπκεηάο ζεξκνθξαζέαο λεξνχ    Τπεξθφξησζε ειεθηξνθηλεηάξα  
Ρχζκηζε νξένπ θφξηηζεο        θΪικαηα αηζζεηεξέσλ 

          Απελεξγνπνέεζε κνλΪδσλ   
          θΪικα απφ εμσηεξηθφ παξΪγνληα   

          θΪικα επεμεξγαζηά  

          Απαέηεζε ζπληάξεζεο    
Ππόζθεηορ εξοπλιζμόρ 

Η κνλΪδα ζα πξΫπεη ππνρξεσηηθΪ λα δηαζΫηεη σο πξφζζεην εμνπιηζκφ ηα εμάο : 
 ΔξγνζηαζηαθΪ αληηδνλεηηθΪ ειαηάξηα  

 ΚΪξηα επηθνηλσλέαο κε ζχζηεκα BMS, πξσηνθφιινπ Bacnet/IP (ην ηειηθφ πξσηφθνιιν ζα θαζνξηζηεέ 

ζε ζπλελλφεζε κε ηελ ηερληθά ππεξεζέα ηνπ Ϋξγνπ) 

 χζηεκα ειΫγρνπ ηεο ηΪζεο ειεθηξνληθΪ κε ζθνπφ ηελ πξνζηαζέα ηνπ ςχθηε κΫζσ δηαθνπάο 

ιεηηνπξγέαο ζε πεξέπησζε απψιεηαο ά ιαλζαζκΫλεο ηΪζεο. 
 χζηεκα πξνζηαζέαο ζπκπηεζηά κΫζσ αζθαιεηψλ θαη ζεξκηθψλ ξειΫ γηα ηελ πξνζηαζέα απφ 

ππΫξηαζε, ππεξθφξησζε θαη δηαθπκΪλζεηο ηεο παξνράο ξεχκαηνο. 

ΤΝΣΗΡΗΗ 

Η ζπληάξεζε ζα πξΫπεη λα δηελεξγεέηε απφ εμεηδηθεπκΫλν ζπλεξγεέν Ϋηζη ψζηε λα δηαζθαιέδεηαη ην βΫιηηζην 
επέπεδν ησλ παξερφκελσλ ππεξεζηψλ βΪζε εμεηδέθεπζεο θαη ηερλνγλσζέαο.  

Γηα ηνλ παξαπΪλσ ιφγν ε θαηαζθεπΪζηξηα εηαηξέα ζηα πιαέζηα ηεο γεληθφηεξεο πνιηηηθάο αληαιιαθηηθψλ θαη κε 
γλψκνλα ηελ παξνρά ππνζηάξημεο, ζα πξΫπεη λα εγγπΪηαη, κε ηελ ζπκπιάξσζε ζρεηηθάο Τπεχζπλεο Γάισζεο, 

ηε δηαζεζηκφηεηα αληαιιαθηηθψλ ζηελ Διιεληθά αγνξΪ γηα ηνπιΪρηζηνλ 10 Ϋηε.  

ΣΔΥΝΙΚΗ ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ 
ΓΔΝΙΚΑ 

Η ζπγθεθξηκΫλε κειΫηε αθνξΪ ηελ απνμάισζε ηνπ αεξφςπθηνπ ςχθηε πνπ ππΪξρεη ζην ΚΔΦΙΑΠ 
Αγξηλένπ θαη ηελ ηνπνζΫηεζε θαη πιάξε ζχλδεζά ηνπ κε ηα πθηζηΪκελα δέθηπα, λΫνπ, ηζνδχλακεο ςπθηηθάο 

ηζρχνο, ν νπνένο ζα εξγΪδεηαη κε λΫν νηθνινγηθφ ςπθηηθφ ξεπζηφ.  
                                      ΤΦΙΣΑΜΔΝΗ ΚΑΣΑΣΑΗ 

ηνλ αχιεην ρψξν ηνπ ΚΔΦΙΑΠ ππΪξρεη ηνπνζεηεκΫλνο απφ ηελ θαηαζθεπά ηνπ θηηξένπ Ϋλαο αεξφςπθηνο 

ςχθηεο ςπθηηθάο ηζρχνο 235KW ν νπνένο ζπλδΫεηαη πδξαπιηθΪ κε ηνλ ρψξν ηνπ κεραλνζηαζένπ κε ππφγεην 
δέθηπν ζσιελψζεσλ απφ κνλσκΫλν ραιπβδνζσιάλα δηακΫηξνπ DN100. 

O ελ πξνθεηκΫλσ ςχθηεο Ϋρεη παξνπιηζηεέ ιεηηνπξγηθΪ ιφγσ εθηεηακΫλσλ θζνξψλ θαη ρξάδεη Ϊκεζεο 
αληηθαηΪζηαζεο. ην κεραλνζηΪζην ππΪξρεη ν αληέζηνηρνο πδξαπιηθφο ζηαζκφο ν νπνένο εμππεξεηνχζε  θαη 

θΪιππηε ηηο ιεηηνπξγηθΫο απαηηάζεηο ηνπ κεραλάκαηνο. πγθεθξηκΫλα ππΪξρεη Ϋλα ζπγθξφηεκα δχν αληιηψλ IN 

LINE ηεο WILO, ηχπνο IPN 65/125-2,2/2, ην νπνέν εμαζθΪιηδε ηελ απαηηνχκελε παξνρά δηΫιεπζεο λεξνχ ζηνλ 
ςχθηε. Σν πθηζηΪκελν δέθηπν θιηκαηηζκνχ πιαηζηψλεηαη απφ ηηο αληέζηνηρεο βΪλεο ειΫγρνπ θαη απνθνπάο, ηηο 

βαιβέδεο αληεπηζηξνθάο θαη ηα θέιηξα λεξνχ πνπ απαηηνχληαλ γηα ηελ νξζά ιεηηνπξγέα ηνπ ζπζηάκαηνο. 
ΠΡΟΣΔΙΝΟΜΔΝΑ ΔΡΓΑ 

Πξνηεέλεηαη ε ηνπνζΫηεζε ελφο λΫνπ αεξφςπθηνπ ςχθηε ηνπιΪρηζηνλ ηζνδχλακεο ςπθηηθάο ηζρχνο, ζε 
αληηθαηΪζηαζε ηνπ πθηζηΪκελνπ, ν νπνένο ζα εξγΪδεηαη κε νηθνινγηθφ ςπθηηθφ ξεπζηφ R32, ρακεινχ 

πεξηβαιινληηθνχ απνηππψκαηνο θαη δπλακηθνχ ππεξζΫξκαλζεο , ν νπνένο  ζα θαιχπηεη ηηο ηερληθΫο 

πξνδηαγξαθΫο φπσο απηΫο ηέζεληαη ζην αληέζηνηρν ηεχρνο ησλ ηερληθψλ πξνδηαγξαθψλ, πνπ απνηειεέ 
αλαπφζπαζην ηκάκα απηάο. Οη απνδφζεηο θαη ηα ηερληθΪ ραξαθηεξηζηηθΪ ηνπ αεξφςπθηνπ ςχθηε ζα εέλαη 

πηζηνπνηεκΫλα απφ ηνλ αλεμΪξηεην Δπξσπατθφ ΦνξΫα Πηζηνπνέεζεο EUROVENT.  Ο ςχθηεο ζα εδξαζζεέ ζηελ 
ππΪξρνπζα βΪζε απφ κπεηφ. Δπέζεο ζα εγθαηαζηαζεέ, εληφο ηεο πεξέθξαμεο ηνπ αεξφςπθηνπ ςχθηε, δνρεέν 

αδξαλεέαο θαηΪιιειν γηα ςχμε, εμσηεξηθάο ηνπνζΫηεζεο, ρσξεηηθφηεηαο 300lt, ην νπνέν ζα ζπλδεζεέ ελ ζεηξΪ 

κε ην πθηζηΪκελν πδξαπιηθφ δέθηπν θιηκαηηζκνχ. Σν πδξαπιηθφ δέθηπν ζα δηαζΫηεη πιΪγην θέιηξν λεξνχ, 



καλφκεηξα ζηελ εέζνδν θαη ηελ Ϋμνδν ηνπ δηθηχνπ,   δηαθφπηε ξνάο θαη αληηθξαδαζκηθΪ πδξαπιηθνχ δηθηχνπ. 

Αληέζηνηρα, ζηνλ ρψξν ηνπ κεραλνζηαζένπ, ζα ηνπνζεηεζεέ θιεηζηφ δνρεέν δηαζηνιάο ρσξεηηθφηεηαο 25lt γηα 

ηελ παξαιαβά ησλ ζπζηνινδηαζηνιψλ ηνπ λεξνχ ηνπ θπθιψκαηνο. Γηα ηελ ειεθηξηθά ζχλδεζε ηνπ ςχθηε κε 
ηνλ πέλαθα ηνπ κεραλνζηαζένπ ζα ρξεζηκνπνηεζεέ ην ππΪξρνλ ειεθηξηθφ θαιψδην ηνπ παιαηνχ ςχθηε θαζψο 

θαη ην κΫζν ειεθηξηθάο αζθΪιηζεο απηνχ. ΣΫινο, γηα ηελ νινθιεξσκΫλε επΫκβαζε ζην δέθηπν ςχμεο ζα 
πινπνηεζεέ θαη ζπληάξεζε ησλ εζσηεξηθψλ κνλΪδσλ λεξνχ ε νπνέα αθνξΪ θαη ειΪρηζηνλ ζηα εμάο: 

ΔΧΣΔΡΙΚΔ ΜΟΝΑΓΔ 

Α. Καζαξηζκφο ιεθΪλεο ζπκππθλσκΪησλ θαη ηνπ δηθηχνπ απνρΫηεπζεο απηψλ. 
Β. Υεκηθφο θαζαξηζκφο ηνπ ελαιιΪθηε λεξνχ - αΫξα θαη απνιχκαλζε απηνχ κε εγθεθξηκΫλν θαη 

θαηΪιιειν απνιπκαληηθφ γηα ηελ θαηαπνιΫκεζε ηεο λφζνπ ηεο ιεγεψλαο . 
Γ. Καζαξηζκφο ηνπ αλεκηζηάξα ηεο εζσηεξηθάο κνλΪδαο. 

Γ. Καζαξηζκφο θαη απνιχκαλζε ηνπ θέιηξνπ αΫξα ηεο εζσηεξηθάο κνλΪδαο. 
Δ. Έιεγρνο πδξαπιηθάο ζηεγαλφηεηαο ηνπ ζηνηρεένπ ηεο εζσηεξηθάο κνλΪδαο θαη ησλ ζεκεέσλ 

ζχλδεζεο κε ην θεληξηθφ πδξαπιηθφ δέθηπν. 

Σ. Έιεγρνο ειεθηξνινγηθάο ζχλδεζεο ησλ εζσηεξηθψλ κνλΪδσλ κε ηηο αληέζηνηρεο ειεθηξηθΫο 
παξνρΫο 

ΚΛΙΜΑΣΙΣΙΚΗ ΜΟΝΑΓΑ 
Α. Υεκηθφο θαζαξηζκφο ηνπ ελαιιΪθηε λεξνχ - αΫξα (ζηνηρεέν ςχμεο ) θαη απνιχκαλζε απηνχ κε 

εγθεθξηκΫλν θαη θαηΪιιειν απνιπκαληηθφ γηα ηελ θαηαπνιΫκεζε ηεο λφζνπ ηεο ιεγεψλαο 

Β. Έιεγρνο πδξαπιηθάο ζηεγαλφηεηαο ηνπ ζηνηρεένπ ηεο εζσηεξηθάο κνλΪδαο θαη ησλ ζεκεέσλ ζχλδεζεο κε ην 
θεληξηθφ πδξαπιηθφ δέθηπν 

                                                     ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ ΔΡΓΟΤ 

Α/Α ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ ΔΞΟΠΛΙΜΟΤ 

1 Αεξφςπθηνο ςχθηεο ηζρχνο 235KW κε ςπθηηθφ ξεπζηφ R32 πιάξσο ηνπνζεηεκΫλνο κε ηα 

πθηζηΪκελα πδξαπιηθΪ θαη ειεθηξνινγηθΪ δέθηπα 

2 Γνρεέν αδξαλεέαο ρσξεηηθφηεηαο 300lt θαηαθφξπθνπ ηχπνπ γηα εμσηεξηθά ηνπνζΫηεζε πιάξσο 
ζπλδεδεκΫλν  

3 Κιεηζηφ δνρεέν δηαζηνιάο ρσξεηηθφηεηαο 25lt πιάξσο ζπλδεδεκΫλν 

4 πληάξεζε εζσηεξηθψλ κνλΪδσλ λεξνχ – αΫξα θαη ζπληάξεζε ηεο θιηκαηηζηηθάο κνλΪδαο 

ΤΝΟΛΙΚΗ ΓΑΠΑΝΗ ΜΔ Φ.Π.Α 64.000,00 € 

                                                         ΓΔΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 

1.1 Αληηθεέκελν ηνπ παξφληνο ηηκνινγένπ εέλαη ν θαζνξηζκφο ηηκψλ κε ηηο νπνέεο ζα εθηειεζζεέ ην Ϋξγν. 

1.2 ηηο ηηκΫο κνλΪδνο ηνπ παξφληνο Σηκνινγένπ, πνπ αλαθΫξνληαη ζε κνλΪδεο πεξαησκΫλεο εξγαζέαο θαη πνπ 

ηζρχνπλ εληαέα γηα φιεο ηηο εξγαζέεο πνπ ζα εθηειεζζνχλ ζηελ πεξηνρά ηνπ ππφςε Ϋξγνπ, αλεμΪξηεηα απφ 

ηελ ζΫζε απηψλ πεξηιακβΪλνληαη: 

1.2.1 Όιεο νη απαηηνχκελεο δαπΪλεο γηα ηελ πιάξε θαη Ϋληερλε εθηΫιεζε ησλ εξγαζηψλ ηνπ Ϋξγνπ πνπ 
αλαθΫξεηαη ζηελ επηθεθαιέδα, ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο ηνπ παξφληνο, ησλ ηεπρψλ θαη ζρεδέσλ ηεο κειΫηεο 

θαη ησλ ππνινέπσλ ηεπρψλ ΓεκνπξΪηεζεο ηνπ Ϋξγνπ. 
1.2.2 "ΚΪζε δαπΪλε" γεληθΪ, Ϋζησ θαη αλ δελ θαηνλνκΪδεηαη ξεηΪ αιιΪ εέλαη απαξαέηεηε γηα ηελ πιάξε θαη 

Ϋληερλε εθηΫιεζε ηεο κνλΪδαο θΪζε εξγαζέαο. Κακέα αμέσζε ά δηακθηζβάηεζε δελ κπνξεέ λα ζεκειησζεέ πνπ 
λα Ϋρεη ζρΫζε κε ην εέδνο θαη ηελ απφδνζε ησλ κεραλεκΪησλ, ηελ εηδηθφηεηα θαη ηνλ αξηζκφ ηνπ 

εξγαηνηερληθνχ πξνζσπηθνχ, φπσο θαη ηελ δπλαηφηεηα ρξεζηκνπνέεζεο ά φρη κεραληθψλ κΫζσλ ά εθξεθηηθψλ 

πιψλ. 
1.3 χκθσλα κε ηα παξαπΪλσ, ελδεηθηηθΪ θαη φρη πεξηνξηζηηθΪ, κλεκνλεχνληαη (γηα απιά δηεπθξέληζε ηνπ φξνπ 

‘’θΪζε δαπΪλε‘’) νη παξαθΪησ δαπΪλεο πνπ πεξηιακβΪλνληαη ζην πεξηερφκελν ησλ ηηκψλ ηνπ παξφληνο 

Σηκνινγένπ. 

1.3.1 Οη δαπΪλεο ησλ θΪζε εέδνπο επηβαξχλζεσλ ζηα πιηθΪ απφ θφξνπο, δαζκνχο, εηδηθνχο θφξνπο θ.ιπ. [ 

πιελ Φφξνπ ΠξνζηηζΫκελεο Αμέαο (Φ.Π.Α.) ] ΡεηΪ θαζνξέδεηαη φηη ζε θΪζε ηηκά κνλΪδαο πεξηιακβΪλνληαη νη 
δαζκνέ θαη ινηπνέ θφξνη, θξαηάζεηο, ηΫιε εηζθνξΪο θαη δηθαηψκαηα γηα πξνκάζεηεο εμνπιηζκνχ θαη εθνδέσλ 

γεληθΪ ηνπ Ϋξγνπ. 

ΚαηΪ ζπλΫπεηα θαη ζχκθσλα κε ηηο δηαηΪμεηο ηνπ Ϊξζξνπ 26 ηνπ Κψδηθα Νφκσλ γηα Σεισλεηαθφ Γαζκνιφγην 
εηζαγσγάο θαη κε ηηο δηαηΪμεηο ηνπ λφκνπ 3215/1955 δελ παξΫρεηαη νπζηαζηηθΪ ζηελ Τπεξεζέα, πνπ ζα 

επνπηεχζεη ηελ εθηΫιεζε ηνπ Ϋξγνπ, ά ζε Ϊιιε Τπεξεζέα, ε δπλαηφηεηα λα εγθξέλεη ρνξάγεζε νπνηαζδάπνηε 
βεβαέσζεο γηα ηελ παξνρά νπνηαζδάπνηε αηΫιεηαο ά απαιιαγάο απφ ηνπο δαζκνχο θαη ηνπο ππφινηπνπο 

θφξνπο, εηζθνξΫο θαη δηθαηψκαηα ζηα πιηθΪ θαη εέδε εμνπιηζκνχ ηνπ Ϋξγνπ, νχηε ζηνπο ελδηαθεξφκελνπο 

δηθαέσκα λα δεηάζνπλ ρνξάγεζε ηΫηνηαο αηΫιεηαο ά απαιιαγάο 
Ϋκκεζα ά Ϊκεζα. 

Ο ΑλΪδνρνο δελ απαιιΪζζεηαη απφ ηα ηΫιε δηνδέσλ ησλ θΪζε εέδνπο κεηαθνξηθψλ κΫζσλ. 
1.3.2 Οη δαπΪλεο πξνκάζεηαο θαη κεηαθνξΪο ζηνπο ηφπνπο ελζσκΪησζεο ά θαη απνζάθεπζεο θχιαμεο, 

επεμεξγαζέαο θαη πξνζΫγγηζεο φισλ αλεμΪξηεηα ησλ πιηθψλ, θπξέσλ θαη βνεζεηηθψλ ελζσκαηνπκΫλσλ θαη κε, 
πνπ εέλαη αλαγθαέα γηα ηελ Ϋληερλε εθηΫιεζε ησλ εξγαζηψλ κε φιεο ηηο απαηηνχκελεο θνξηνεθθνξηψζεηο, 



ρακΫλνπο ρξφλνπο κεηαθνξηθψλ κΫζσλ θαη ηηο θΪζε εέδνπο κεηαθηλάζεηο κΫρξη θαη ηελ πιάξε ελζσκΪησζε 

(ά/θαη ρξάζε ηνπο) ά/θαη κεηαθνξΪο, ζχκθσλα κε ηα παξαπΪλσ, ησλ πεξηζζεπκΪησλ ά/θαη αθαηΪιιεισλ 

πξντφλησλ, νξπγκΪησλ θαη Ϊρξεζησλ πιηθψλ ζηνπο θαηΪιιεινπο ρψξνπο απφξξηςεο, ιακβαλνκΫλσλ ππφςε 
ησλ πεξηβαιινληηθψλ πεξηνξηζκψλ πνπ ηζρχνπλ, θαζψο θαη ηεο κειΫηεο ηνπ Ϋξγνπ. 

1.3.3 Οη δαπΪλεο κηζζψλ, εκεξνκηζζέσλ, ππεξσξηψλ, αζθαιέζεηο (ζην Ι.Κ.Α., αζθαιηζηηθΫο εηαηξέεο, Ϊιινπο 
εκεδαπνχο ά/θαη αιινδαπνχο αζθαιηζηηθνχο νξγαληζκνχο θ.ιπ. θαηΪ πεξέπησζε, φπσο απαηηεέηαη) θ.ι.π. 

δψξσλ ενξηψλ, επηδφκαηνο αδεέαο θ.ιπ. θΪζε εέδνπο επηζηεκνληθνχ θαη δηεπζχλνληνο ηνπ Ϋξγνπ πξνζσπηθνχ, 

ηνπ εηδηθεπκΫλνπ ά φρη πξνζσπηθνχ ησλ γξαθεέσλ, εξγνηαμέσλ, κεραλεκΪησλ, ζπλεξγεέσλ θ.ιπ. εκεδαπνχ ά 
αιινδαπνχ εξγαδνκΫλνπ ζηνλ ηφπν ηνπ Ϋξγνπ ά Ϊιινπ (εληφο θαη εθηφο ηεο ΔιιΪδνο). 

1.3.4 Οη δαπΪλεο γηα ηελ θηλεηνπνέεζε ηνπ Αλαδφρνπ ηεο εμεχξεζεο (ελνηθέαζε ά αγνξΪ), θαηαζθεπά, 
νξγΪλσζε, δηαξξχζκηζε θ.ιπ. ησλ εξγνηαμηαθψλ ρψξσλ, ηηο εγθαηαζηΪζεηο ζε απηνχο, ηηο παξνρΫο λεξνχ, 

ειεθηξηθνχ ξεχκαηνο, ηειεθψλνπ θαη ινηπψλ επθνιηψλ, ηηο ζρεηηθΫο ζπλδΫζεηο, ηελ εγθαηΪζηαζε γξαθεέσλ 
Αλαδφρνπ, ζχκθσλα κε ηνπο Όξνπο ΓεκνπξΪηεζεο. 

1.3.5 Οη δαπΪλεο ιεηηνπξγέαο φισλ ησλ εξγνηαμηαθψλ εγθαηαζηΪζεσλ θαη επθνιηψλ, θαζψο θαη νη δαπΪλεο 

απνκΪθξπλζεο ησλ εγθαηαζηΪζεσλ απηψλ κεηΪ ηελ πεξαέσζε ηνπ Ϋξγνπ θαη ε απνθαηΪζηαζε ηνπ ρψξνπ ζε 
βαζκφ απνδεθηφ απφ ηελ Τπεξεζέα. 

1.3.6 Οη θΪζε εέδνπο δαπΪλεο γηα ηελ εγθαηΪζηαζε εξγνηαμηαθνχ εξγαζηεξένπ φηαλ ηνχην πξνβιΫπεηαη θαηΪ 
ηελ εθηΫιεζε ειΫγρσλ θαη δνθηκψλ, ζχκθσλα κε φζα αλαθΫξνληαη ζηνπο Όξνπο ΓεκνπξΪηεζεο. 

1.3.7 Οη δαπΪλεο πιάξνπο θαηαζθεπάο εγθαηΪζηαζεο (εσλ) πξνθαηαζθεπαζκΫλσλ ζηνηρεέσλ, πνπ 

θαηαζθεπΪδνληαη ζην εξγνηΪμην ά αιινχ, πεξηιακβαλνκΫλσλ θαη ησλ δαπαλψλ εμαζθΪιηζεο ηνπ αλαγθαένπ 
ρψξνπ, θαηαζθεπάο θηηξηαθψλ θαη ινηπψλ Ϋξγσλ εμνπιηζκνχ, πιηθψλ, κεραλεκΪησλ, εξγαζέαο, βνεζεηηθψλ 

Ϋξγσλ, ιεηηνπξγέαο ησλ εγθαηαζηΪζεσλ θ.ιπ. φπσο επέζεο πεξηιακβαλνκΫλσλ θαη ησλ δαπαλψλ 
θνξηνεθθνξηψζεσλ θαη κεηαθνξψλ ησλ πξνθαηαζθεπαζκΫλσλ ζηνηρεέσλ κΫρξη ηε ζΫζε ηεο ηειηθάο 

ελζσκΪησζάο ηνπο ζην Ϋξγν, πεξηιακβαλνκΫλσλ επέζεο ησλ δαπαλψλ απνκΪθξπλζεο ησλ εγθαηαζηΪζεσλ 
κεηΪ ην πΫξαο ησλ εξγαζηψλ θαη απνθαηΪζηαζεο ηνπ ρψξνπ ζε βαζκφ απνδεθηφ απφ ηελ Τπεξεζέα, (γηα ηελ 

πεξέπησζε πνπ νη εγθαηαζηΪζεηο απηΫο Ϋρνπλ γέλεη ζε ρψξν ηδηνθηεζέαο ηνπ Γεκνζένπ ά ζε ρψξνπο γηα ηνπο 

νπνένπο Ϋρεη ηπρφλ δνζεέ πξνζσξηλά Ϊδεηα εγθαηΪζηαζεο θαη ιεηηνπξγέαο γηα ηελ θαηαζθεπά ησλ Ϋξγσλ 
ηεο παξνχζαο ζχκβαζεο. 

1.3.8 Οη δαπΪλεο γηα θΪζε εέδνπο αζθαιέζεηο (εξγαζηαθά, κεηαθνξψλ, κεραλεκΪησλ, πξνζσπηθνχ 
εγθαηαζηΪζεσλ θ.ιπ.) θαζψο θαη φιεο νη Ϊιιεο αζθαιέζεηο πνπ αλαθΫξνληαη ηδηαέηεξα ζηνπο Όξνπο 

ΓεκνπξΪηεζεο Ϋξγνπ. 

1.3.9 Οη δαπΪλεο αζθΪιεηαο ηνπ εξγνηαμένπ θαη πξφιεςεο αηπρεκΪησλ εξγαδνκΫλσλ ά ηξέησλ, ά δαπαλψλ 
πξφιεςεο βιαβψλ ζε πξΪγκαηα (θηλεηΪ ά αθέλεηα) ηξέησλ. 

1.3.10 Οη δαπΪλεο ηνπ πνηνηηθνχ ειΫγρνπ φπσο απηφο πξνζδηνξέδεηαη ζε Ϊιια ηεχρε δεκνπξΪηεζεο. 
Δπηζεκαέλεηαη φηη ζηηο δαπΪλεο ηνπ πνηνηηθνχ ειΫγρνπ, ρσξέο ηδηαέηεξε ακνηβά ηνπ Αλαδφρνπ, πεξηιακβΪλνληαη 

θαη ηα θΪζε εέδνπο «δνθηκαζηηθΪ ηκάκαηα» (κεηξάζεηο, δνθηκΫο, αμέα πιηθψλ, ρξάζε κεραλεκΪησλ, απφδνζε 

εξγαζέαο, θ.ιπ.) 
1.3.11 Οη δαπΪλεο δηΪζεζεο, πξνζθφκηζεο θαη ιεηηνπξγέαο ησλ κεραλεκΪησλ θαη ινηπνχ εμνπιηζκνχ, πνπ 

απαηηνχληαη γηα ηελ εθηΫιεζε ηνπ Ϋξγνπ, κΫζα ζηηο νπνέεο πεξηιακβΪλνληαη ηα κηζζψκαηα, ε κεηαθνξΪ, ε 
ζπλαξκνιφγεζε, ε απνζάθεπζε, ε θχιαμε θαη ε αζθΪιηζε απηψλ, ε επηβΪξπλζε ιφγσ απφζβεζεο, ε 

επηζθεπά, ε ζπληάξεζε, ε Ϊκεζε 
απνθαηΪζηαζε (φπνπ επηβΪιιεηαη ε ρξάζε ηνπο γηα ηελ δηαηάξεζε ηνπ ρξνλνδηαγξΪκκαηνο), νη εκεξαξγέεο γηα 

νπνηαδάπνηε αηηέα, ε απνκΪθξπλζε απηψλ καδέ κε ηελ ηπρφλ απαηηνχκελε δηΪιπζε κεηΪ ην ηΫινο ησλ 

εξγαζηψλ, νη Ϊγνλεο κεηαθηλάζεηο, ηα απαηηνχκελα θαχζηκα, ιηπαληηθΪ, αληαιιαθηηθΪ θ.ιπ. 
Σα παξαπΪλσ ηζρχνπλ ηφζν γηα ηα κεραλάκαηα πνπ ζα ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηελ εθηΫιεζε ησλ Ϋξγσλ, φζν θαη 

γηα ηπρφλ Ϊιια πνπ ζα επξέζθνληαη επέ ηφπνπ ησλ Ϋξγσλ Ϋηνηκα γηα ιεηηνπξγέα (Ϋζησ θαη αλ δελ 
ρξεζηκνπνηνχληαη) γηα ηελ αληηθαηΪζηαζε Ϊιισλ κεραλεκΪησλ ζε πεξέπησζε βιΪβεο ά γηα νπνηαδάπνηε Ϊιιε 

αηηέα, εθφζνλ ππΪξρεη ζρεηηθά πξφβιεςε ζηνπο Όξνπο ΓεκνπξΪηεζεο, ε νπνέα πξνθχπηεη θαηΪ ξεηφ ηξφπνλ, 

ά πξνθχπηεη θαηΪ Ϋκκεζν ηξφπνλ, πξνθεηκΫλνπ λα εμαζθαιηζζνχλ απαηηάζεηο πεξέ ηελ εθηΫιεζε εξγαζηψλ πνπ 
ζπλεπΪγνληαη ηελ χπαξμε εθεδξηθψλ κεραλεκΪησλ, ά αθφκε θαη ζηελ πεξέπησζε πνπ ν ΑλΪδνρνο ζεσξάζεη 

αλαγθαέα ηελ χπαξμε εθεδξηθψλ κεραλεκΪησλ γηα ηελ εθηΫιεζε θΪπνησλ εξγαζηψλ. 
1.3.12 Οη δαπΪλεο παξαγσγάο, θνξηνεθθφξησζεο θαη κεηαθνξΪο ζηε ζΫζε ελζσκΪησζεο, κε ά ρσξέο ηηο 

πξνζσξηλΫο απνζΫζεηο πνπ γέλνληαη γηα δηεπθφιπλζε ηνπ Αλαδφρνπ, θαη πιΪγηεο κεηαθνξΫο θΪζε εέδνπο πιηθψλ 
ιαηνκεέσλ, νξπρεέσλ θ.ιπ. καδέ κε ηελ εξγαζέα εκπινπηηζκνχ πνπ ηπρφλ ζα απαηηεζεέ γηα ηελ πιάξε 

παξαγσγά ησλ πιηθψλ, ψζηε λα αληαπνθξέλνληαη ζηηο πξνδηαγξαθΫο πιηθψλ θαη θαηαζθεπψλ, ιακβαλνκΫλσλ 

ππφςε ησλ νπνησλδάπνηε πεξηβαιινληηθψλ πεξηνξηζκψλ πνπ ζα ηζρχνπλ. 
1.3.13 Οη δαπΪλεο θαζπζηεξάζεσλ, κεησκΫλεο απφδνζεο θαη κεηαθηλάζεσλ κεραλεκΪησλ θαη πξνζσπηθνχ, 

εθηΫιεζεο ησλ Ϋξγσλ κε κεζνδνινγέα ρακειάο παξαγσγηθφηεηαο, ιφγσ ησλ ζπλαλησκΫλσλ εκπνδέσλ ζην 
ρψξν ηνπ Ϋξγνπ, φπσο αξραηνινγηθψλ επξεκΪησλ, δηθηχσλ Ο.Κ.Χ. θ.ιπ. θαη ησλ παξεκβΪζεσλ πνπ ζα 

πξνβΪιινπλ νη αξκφδηνη γηα απηΪ ηα 

εκπφδηα θνξεέο (ΤΠ.ΠΟ., ΓΔΗ, ΟΣΔ, ΔΤΓΑΠ θαη ινηπνέ νξγαληζκνέ θνηλάο σθΫιεηαο), φπσο επέζεο θαη ε 
θαηαζθεπά ησλ Ϋξγσλ θαηΪ θΪζεηο απφ ηε ζπλΪληεζε ησλ παξαπΪλσ εκπνδέσλ, θαζψο θαη ιφγσ ησλ 



δπζρεξεηψλ πνπ ζα πξνθχςνπλ απφ ηελ ππΪξρνπζα θπθινθνξέα (πεδψλ, νρεκΪησλ θαη ινηπψλ κΫζσλ 

κεηαθέλεζεο ηνπ θνηλνχ γεληθΪ). 

 
1.3.14 Οη δαπΪλεο πξφζζεησλ εξγαζηψλ θαη ιάςεο ζπκπιεξσκαηηθψλ κΫηξσλ αζθΪιεηαο γηα ηε κε 

παξαθψιπζεο ηεο νκαιάο θπθινθνξέαο πεδψλ, νρεκΪησλ θαη ινηπψλ κΫζσλ δηαθέλεζεο ηνπ θνηλνχ γεληθΪ ζηελ 
πεξηνρά ησλ Ϋξγσλ θαη ζηηο γεηηληΪδνληεο θαη επεξεαδφκελεο πεξηνρΫο απ’ απηΪ. 

1.3.15 Οη θΪζε εέδνπο δαπΪλεο κειεηψλ, ηνπνγξαθάζεσλ, παζζαιψζεσλ, αλαπαζζαιψζεσλ εγθαηΪζηαζεο 

ρσξνζηαζκηθψλ αζθαιεηψλ (REPERS) πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ Ϋληερλε εθηΫιεζε ησλ εξγαζηψλ θαη δελ 
ακεέβνληαη ηδηαέηεξα (ζχκθσλα κε ηνπο ινηπνχο Όξνπο ΓεκνπξΪηεζεο), ε ζχληαμε κειεηψλ εθαξκνγάο, 

θαηαζθεπαζηηθψλ ζρεδέσλ 
θαη ζπλαξκνγάο κε ηηο ζπλζάθεο θαηαζθεπάο γηα ηελ αθξηβά εθηΫιεζε ηνπ Ϋξγνπ, νη δαπΪλεο αλέρλεπζεο, 

εληνπηζκνχ θαζψο θαη νη ζρεηηθΫο κειΫηεο αληηκεηψπηζεο ησλ εκπνδέσλ πνπ ζα ζπλαληεζνχλ ζην ρψξν 
εθηΫιεζεο ηνπ Ϋξγνπ, φπσο αξραηνινγηθΪ επξάκαηα, ζεκΫιηα, πδΪηηλνη νξέδνληεο, δέθηπα Οξγαληζκψλ Κνηλάο 

Χθειεέαο (Ο.Κ.Χ.) ζχκθσλα κε φζα αλαθΫξνληαη γεληθφηεξα ζηα ηεχρε δεκνπξΪηεζεο ηνπ Ϋξγνπ. 

1.3.16 Οη δαπΪλεο ιάςεο ζηνηρεέσλ θΪζε εέδνπο γηα ηηο αλΪγθεο ηνπ Ϋξγνπ, φπσο ππαξρφλησλ ηερληθψλ Ϋξγσλ 
θαη ινηπψλ εγθαηαζηΪζεσλ πνπ ζα ζπλαληεζνχλ ζην ρψξν ηνπ Ϋξγνπ, ε ιάςε επηκεηξεηηθψλ ζηνηρεέσλ απφ 

θνηλνχ κε ηνλ ΔπηβιΫπνληα Μεραληθφ θαη ε ζχληαμε (απφ ηνλ ΑλΪδνρν) ησλ επηκεηξεηηθψλ ζρεδέσλ θαη ησλ 
επηκεηξάζεσλ πνπ ζα ηα 

ππνβΪιεη γηα αξκφδην Ϋιεγρν.  

1.3.17 Οη δαπΪλεο δηαηάξεζεο, θαηΪ ηελ πεξένδν ηεο θαηαζθεπάο, ηνπ ρψξνπ ηνπ Ϋξγνπ θαζαξνχ θαη 
απαιιαγκΫλνπ απφ 

μΫλα πξνο ην Ϋξγν αληηθεέκελα, πξντφληα εθζθαθψλ θ.ι.π. θαη ε απφδνζε , κεηΪ ην ηΫινο ησλ εξγαζηψλ ηνπ 
ρψξνπ 

θαζαξνχ θαη ειεχζεξνπ απφ νπνηεζδάπνηε θαηαζθεπΫο θαη εκπφδηα. 
1.3.18 Οη δαπΪλεο γηα ηελ δεκηνπξγέα πξφζβαζεο θαη θΪζε εέδνπο πξνζπειΪζεσλ ζηα δηΪθνξα ηκάκαηα ηνπ 

Ϋξγνπ, γηα ηελ θαηαζθεπά ησλ δαπΫδσλ εξγαζέαο θαη γεληθΪ γηα θΪζε βνεζεηηθά θαηαζθεπά πνπ ζα απαηηεζεέ 

ζε νπνηνδάπνηε ζηΪδην εξγαζηψλ, πεξηιακβαλνκΫλσλ θαη ησλ δαπαλψλ γηα ηελ απνμάισζε θαη απνκΪθξπλζά 
ηνπο. 

1.3.19 Οη δαπΪλεο γηα ηελ εμαζθΪιηζε ηεο αδηΪθνπεο ιεηηνπξγέαο φζσλ δηθηχσλ ησλ Ο.Κ.Χ. δηΫξρνληαη απφ 
ηνλ ρψξν ά επεξεΪδνληαη απφ ηνλ ηξφπν εθηΫιεζεο ηνπ Ϋξγνπ, θαζψο θαη νη δαπΪλεο γηα Ϊξζε ηπρφλ 

πξνβιεκΪησλ απφ ηελ εθηΫιεζε ησλ εξγαζηψλ, ηελ απνθιεηζηηθά επζχλε ησλ νπνέσλ ζα θΫξεη, ηφζν αζηηθΪ 

φζν θαη πνηληθΪ θαη κΫρξη πεξαέσζεο ησλ 
εξγαζηψλ, ν ΑλΪδνρνο ηνπ Ϋξγνπ. Οη δαπΪλεο γηα ηελ κεηαηφπηζε δηθηχσλ θαη ε ιάςε εηδηθψλ κΫηξσλ 

αληηζηάξημεο γηα ηε δηαηάξεζε ησλ νξπγκΪησλ αλνηθηψλ, βαξχλνπλ ηνλ Κχξην ηνπ Ϋξγνπ. 
1.3.20 Οη δαπΪλεο γηα ηελ πξφιεςε αιιΪ θαη ηελ απνθαηΪζηαζε δεκηψλ ζε Ϋξγα θαη εγθαηαζηΪζεηο πνπ 

νθεέινληαη ζε ππαηηηφηεηα ηνπ Αλαδφρνπ. 

1.3.21 Οη δαπΪλεο δηΪζεζεο εμνπιηζκΫλσλ γξαθεέσλ ζηελ Τπεξεζέα, ζχκθσλα κε φζα αλαθΫξνληαη ζηνπο 
Όξνπο ΓεκνπξΪηεζεο. 

1.3.22 Οη δαπΪλεο κέζζσζεο ά αγνξΪο εδαθηθάο ισξέδαο γηα ηελ θαηαζθεπά θαη ζπληάξεζε ησλ θΪζε εέδνπο 
εξγνηαμηαθψλ νδψλ. Δπέζεο νη δαπΪλεο εμαζθΪιηζεο αλαγθαέσλ ρψξσλ γηα ηελ ελαπφζεζε πιηθψλ, εξγαιεέσλ, 

κεραλεκΪησλ, αρξάζησλ πιηθψλ. 
1.3.23 Οη δαπΪλεο δηΪλνημεο ηνκψλ ά νπψλ ζηα ηνηρψκαηα πθηζηΪκελσλ θξεαηέσλ αγσγψλ ά ηερληθψλ Ϋξγσλ, 

γηα ηελ ζχλδεζε αγσγψλ πνπ ζπκβΪιινπλ ζ’ απηΪ εθηφο αλ πεξηγξΪθεηαη δηαθνξεηηθΪ ζηα Ϊξζξα ηνπ 

Σηκνινγένπ. 
1.3.24 Οη δαπΪλεο ησλ θαηαζθεπαζηηθψλ ζρεδέσλ πνπ ηπρφλ πξνβιΫπνληαη ζε Ϊιια ηεχρε δεκνπξΪηεζεο. 

1.3.25 Οη δηαδηθαζέεο θαη δαπΪλεο Ϋθδνζεο αδεηψλ, γηα ινγαξηαζκφ ηνπ Κπξένπ ηνπ Ϋξγνπ θΪζε εέδνπο 
εξγαζηψλ απφ ηηο αξκφδηεο Γεκφζηεο Δπηρεηξάζεηο ά θαη ηνπο Οξγαληζκνχο Κνηλάο Χθειεέαο (Γ.Δ.Κ.Ο. ά Ο.Κ.Χ.) 

εθηφο αλ πεξηγξΪθεηαη δηαθνξεηηθΪ ζηα Ϊξζξα ηνπ Σηκνινγένπ. 

1.3.26 Οη δαπΪλεο ησλ κΫηξσλ γηα ηελ πξνζηαζέα ηνπ πεξηβΪιινληνο, ζχκθσλα κε ηηο νηθεέεο απνθΪζεηο 
Ϋγθξηζεο πεξηβαιινληηθψλ φξσλ πνπ ηζρχνπλ θαηΪ ην ρξφλν δεκνπξΪηεζεο ηνπ Ϋξγνπ. 

1.3.27 ΓεληθΪ φιεο νη ππφινηπεο εηδηθΫο δαπΪλεο πνπ βαξχλνπλ ηνλ ΑλΪδνρν φπσο απηΫο αλαθΫξνληαη ζηνπο 
ππφινηπνπο Όξνπο ΓεκνπξΪηεζεο ηνπ Ϋξγνπ. 

                                                         ΣΙΜΔ ΔΦΑΡΜΟΓΗ 
ΑΣ. 1    ΑΔΡΟΦΤΚΣΟ ΦΤΚΣΗ 235KW 

Aεξφςπθηνο ςχθηεο ηειεπηαέαο ηερλνινγέαο πνπ ιεηηνπξγεέ κε ην νηθνινγηθφ ςπθηηθφ κΫζν R32 γηα πιάξε 

ελαξκφληζε κε ηελ Δπξσπατθά νδεγέα δηαρεέξηζεο ςπθηηθψλ ξεπζηψλ F-GAS απνηεινχκελν θαη’ειΪρηζην απφ 
ηα εμάο : 

 Γχν ςπθηηθΪ θπθιψκαηα 

 ΣΫζζεξεηο (4) εξκεηηθνχο ζπεηξνεηδεέο (scroll) ζπκπηεζηΫο 

 ΠΫληε (5) αλεκηζηάξεο ζηνλ ζπκππθλσηά κε νδάγεζε inverter 

 Hιεθηξνληθά εθηνλσηηθά βαιβέδα 

 ΔλαιιΪθηε απεπζεέαο εθηφλσζεο ςπθηηθνχ κΫζνπ πιαθνεηδνχο ηχπνπ (Plate to plate) 



 Αεξφςπθην ζπκππθλσηά ηερλνινγέαο microchannel 

 

Οη απνδφζεηο ηνπ κεραλάκαηνο ζε ιεηηνπξγέα γηα ζεξκνθξαζέα λεξνχ 12/7 C, ζεξκνθξαζέα αΫξα 

πεξηβΪιινληνο 35oC, ζπληειεζηά ξχπαλζεο ελαιιΪθηε λεξνχ 0,0176 m2C/kW ζα πξΫπεη λα εέλαη νη εμάο: 
 Φπθηηθά απφδνζε >= 235 kW 

 ΚαηαλΪισζε ηζρχνο <= 87 kW 

 πληειεζηάο ελεξγεηαθάο απφδνζεο (EER) ζηελ ςχμε >= 2.70 

 Δπνρηαθφο ζπληειεζηάο ελεξγεηαθάο απφδνζεο ζηελ ςχμε (SEER) >= 4.30 

Οη νλνκαζηηθΫο απνδφζεηο ηεο κνλΪδαο θαη νη ελεξγεηαθνέ ζπληειεζηΫο ζα εέλαη πηζηνπνηεκΫλνη απφ ηνλ 

νξγαληζκφ Eurovent ζύμθυνα με ηη νόπμα ΔΝ 14511.  
ηελ ηηκά πεξηιακβΪλεηαη θΪζε εμΪξηεκα πνπ απαηηεέηαη γηα ηελ Ϊξηηα θαη νινθιεξσκΫλε ζχλδεζε ηνπ 

κεραλάκαηνο κε ην πδξαπιηθφ θαη ειεθηξνινγηθφ δέθηπν ( αληηθξαδαζκηθΪ δηθηχνπ , δηαθφπηεο ξνάο ζηελ 
Ϋμνδν ηνπ ελαιιΪθηε , θέιηξν λεξνχ, καλφκεηξα ) Σηκά αλΪ ηεκΪρην 

ΑΣ. 2  ΓΟΥΔΙΟ ΑΓΡΑΝΔΙΑ 300LT 

Γνρεέν αδξαλεέαο ραιχβδηλν κε εμσηεξηθφ πεξέβιεκα απφ θχιιν αινπκηλένπ βακκΫλν κε ειεθηξνζηαηηθά 
βαθά, νλνκαζηηθάο  πέεζεο 4bar , κΫγηζηεο πέεζεο αληνράο  6bar κε κφλσζε ζηαζεξά απφ δηνγθσκΫλε 

πνιπνπξεζΪλε πΪρνπο 50mm ππθλφηεηαο 52kg/m3  
ηελ ηηκά πεξηιακβΪλεηαη ε ζχλδεζε ηνπ δνρεένπ κε ην πθηζηΪκελν πδξαπιηθφ δέθηπν κε φια ηα πιηθΪ θαη 

κηθξνυιηθΪ πνπ απαηηνχληαη γηα ην ζθνπφ απηφ. Σηκά αλΪ ηεκΪρην 

ΑΣ. 3  ΓΟΥΔΙΟ ΓΙΑΣΟΛΗ  25LT 
Γνρεέν δηαζηνιάο ραιχβδηλν,  βακκΫλν κε ειεθηξνζηαηηθά βαθά νλνκαζηηθάο  πέεζεο 4bar , κΫγηζηεο πέεζεο 

αληνράο  6bar ρσξεηηθφηεηαο 25lt 
ηελ ηηκά πεξηιακβΪλεηαη ε ζχλδεζε ηνπ δνρεένπ κε ην πθηζηΪκελν πδξαπιηθφ δέθηπν κε φια ηα πιηθΪ θαη 

κηθξνυιηθΪ πνπ απαηηνχληαη γηα ην ζθνπφ απηφ. Σηκά αλΪ ηεκΪρην 

ΑΣ. 4  ΤΝΣΗΡΗΗ ΔΧΣΔΡΙΚΧΝ ΜΟΝΑΓΧΝ &  ΚΚΜ 
πληάξεζε εζσηεξηθψλ κνλΪδσλ λεξνχ αΫξα θαη ηνπ ζηνηρεένπ ςχμεο ηεο ΚΚΜ κε ηελ πινπνέεζε ησλ 

παξαθΪησ εξγαζηψλ: 
ΔΧΣΔΡΙΚΔ ΜΟΝΑΓΔ 

Α. Καζαξηζκφο ιεθΪλεο ζπκππθλσκΪησλ θαη ηνπ δηθηχνπ απνρΫηεπζεο απηψλ. 
Β. Υεκηθφο θαζαξηζκφο ηνπ ελαιιΪθηε λεξνχ - αΫξα θαη απνιχκαλζε απηνχ κε εγθεθξηκΫλν θαη 

θαηΪιιειν απνιπκαληηθφ γηα ηελ θαηαπνιΫκεζε ηεο λφζνπ ηεο ιεγεψλαο . 

Γ. Καζαξηζκφο ηνπ αλεκηζηάξα ηεο εζσηεξηθάο κνλΪδαο. 
Γ. Καζαξηζκφο θαη απνιχκαλζε ηνπ θέιηξνπ αΫξα ηεο εζσηεξηθάο κνλΪδαο. 

Δ. Έιεγρνο πδξαπιηθάο ζηεγαλφηεηαο ηνπ ζηνηρεένπ ηεο εζσηεξηθάο κνλΪδαο θαη ησλ ζεκεέσλ 
ζχλδεζεο κε ην θεληξηθφ πδξαπιηθφ δέθηπν. 

Σ. Έιεγρνο ειεθηξνινγηθάο ζχλδεζεο ησλ εζσηεξηθψλ κνλΪδσλ κε ηηο αληέζηνηρεο ειεθηξηθΫο 

παξνρΫο 
ΚΛΙΜΑΣΙΣΙΚΗ ΜΟΝΑΓΑ 

Α. Υεκηθφο θαζαξηζκφο ηνπ ελαιιΪθηε λεξνχ - αΫξα (ζηνηρεέν ςχμεο ) θαη απνιχκαλζε απηνχ κε 
εγθεθξηκΫλν θαη θαηΪιιειν απνιπκαληηθφ γηα ηελ θαηαπνιΫκεζε ηεο λφζνπ ηεο ιεγεψλαο 

Β. Έιεγρνο πδξαπιηθάο ζηεγαλφηεηαο ηνπ ζηνηρεένπ ηεο εζσηεξηθάο κνλΪδαο θαη ησλ ζεκεέσλ 
ζχλδεζεο κε ην θεληξηθφ πδξαπιηθφ δέθηπν. Σηκά θαη΄ απνθνπά 

 

                 ΘΔΧΡΗΘΗΚΔ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΚΡΙΒΔΙΑ                                              Ο ΓΙΟΙΚΗΣΗ 
                Η ΠΡΟΨΣΑΜΔΝΗ ΣΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ                                      ΑλδξΫαο η. Σζψιεο                                              

       

 
             

                 
                                                                                     

                 

               


