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Πικέρµι, 11/07/2016 

 
 

 

ΘΕΜΑ: ∆ιενέργεια πρόχειρου διαγωνισµού µε τίτλο: «Συνδυασµένο 
ανοικτό και κλειστό σύστηµα Γεωθερµικών Αντλιών Θερµότητας για 
την κάλυψη θερµικών και ψυκτικών αναγκών του βιοκλιµατικού 
κτιρίου του Κέντρου Ανανεώσιµων Πηγών και Εξοικονόµησης 
Ενέργειας, για το έργο Cheap and efficient application of reliable 
ground source heat exchangers and pumps- Cheap-GSHPs». 
  

 
Το Κέντρο Ανανεώσιµων Πηγών και Εξοικονόµησης Ενέργειας 

(Κ.Α.Π.Ε) 
 
 Έχοντας ενδεικτικά υπόψη: 
 
α. τις διατάξεις του Π.∆. 60/2007 (ΦΕΚ: 64/Α/16.3.07) Προσαρµογή της 
Ελληνικής Νοµοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ «Περί 
συντονισµού των διαδικασιών σύναψης δηµοσίων συµβάσεων έργων, 
προµηθειών και υπηρεσιών» όπως τροποποιήθηκε µε την Οδηγία 2005/51/ΕΚ 
της Επιτροπής και την Οδηγία 2005/75/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και 
του Συµβουλίου της 16ης Νοεµβρίου 2005, ως διατάξεις γενικής ισχύος. 
 
β. τις διατάξεις του Κανονισµού Προµηθειών του ΚΑΠΕ (ΦΕΚ 489/28.06.1994-
Τεύχος Β΄), συµπληρωµατικά µε το Π.∆. 118/2007 για το µέρος που δεν 
ρυθµίζεται από τις διατάξεις του Κανονισµού Προµηθειών του ΚΑΠΕ.  
 
γ. τις κατευθυντήριες Οδηγίες της ΕΑΑ∆ΗΣΥ που έχουν εκδοθεί έως την 
ηµεροµηνία δηµοσίευσης της παρούσης και οι οποίες βρίσκονται αναρτηµένες 
στην επίσηµη ιστοσελίδα της Αρχής.   
 
δ. τις διατάξεις του Ν.4281/2014, «Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της 
ελληνικής οικονοµίας , οργανωτικά θέµατα Υπουργείου Οικονοµικών και άλλες 
διατάξεις» που ισχύουν κατά την ηµεροµηνία δηµοσίευσης της παρούσης.  
 
ε. τις διατάξεις του Ν. 4270/2014 «Αρχές δηµοσιονοµικής διαχείρισης και 
εποπτείας (ενσωµάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ)» 

 
 
 

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ 
 
Πρόχειρο διαγωνισµό σε Ευρώ µε γραπτές σφραγισµένες προσφορές, µε 
κριτήριο κατακύρωσης την χαµηλότερη τιµή για την επιλογή αναδόχου µε 
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τίτλο: «Συνδυασµένο ανοικτό και κλειστό σύστηµα Γεωθερµικών 
Αντλιών Θερµότητας για την κάλυψη θερµικών και ψυκτικών αναγκών 
του βιοκλιµατικού κτιρίου του Κέντρου Ανανεώσιµων Πηγών και 
Εξοικονόµησης Ενέργειας, για το έργο Cheap and efficient application 
of reliable ground source heat exchangers and pumps- Cheap-
GSHPs».  
 
Το έργο συγχρηµατοδοτείται κατά 100% από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.  
 
Η προϋπολογισθείσα δαπάνη του έργου είναι σαράντα τρεις χιλιάδες ευρώ 
(43.000,00 ευρώ), πλέον Φ.Π.Α., ήτοι συνολικής αξίας πενήντα τρεις  
χιλιάδες και τριακόσια είκοσι ευρώ (53.320,00 Ευρώ).  

 
Όσοι επιθυµούν να λάβουν µέρος στο διαγωνισµό πρέπει να υποβάλλουν 
προσφορές, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην παρούσα προκήρυξη το αργότερο 
µέχρι την ηµεροµηνία διενέργειας του διαγωνισµού που είναι στις 4η 
Αυγούστου 2016, ηµέρα Πέµπτη και ώρα 12:00 π.µ., στις εγκαταστάσεις 
του ΚΑΠΕ. 
 

Οι ενδιαφερόµενοι θα υποβάλουν τον φάκελο προσφοράς τους, καταθέτοντας 
τον αυτοπροσώπως ή µε ειδικά προς τούτο εξουσιοδοτηµένο εκπρόσωπό τους, 
στη ∆/νση Κέντρο Ανανεώσιµων Πηγών και Εξοικονόµησης Ενέργειας 
(στο 19ο χλµ Λ. Μαραθώνος 190 09, Πικέρµι - Αττικής)  
 
Προσφορά µπορεί να υποβληθεί και µε συστηµένη ταχυδροµική επιστολή ή µε 
courier που απευθύνεται στην Αναθέτουσα Αρχή. Όσες προσφορές 
υποβληθούν κατ’ αυτόν τον τρόπο θα ληφθούν υπόψη µόνο εφόσον φθάσουν 
στην Αναθέτουσα Αρχή µέχρι την προηγούµενη της ως άνω καταληκτικής 
ηµεροµηνίας και ώρας (δηλ. µέχρι την 3η Αυγούστου 2016, ηµέρα Τετάρτη και 
ώρα  16:00). Η ευθύνη της έγκαιρης άφιξης της Προσφοράς βαρύνει 
αποκλειστικά τους Προσφέροντες και δεν αναγνωρίζεται καθυστέρηση ακόµη 
και για ανωτέρα βία.  
Προσφορές που θα κατατεθούν µετά την παραπάνω ηµεροµηνία και ώρα οι 
οποίες, αν και ταχυδροµήθηκαν έγκαιρα, έφθασαν στην Αναθέτουσα Αρχή 
µετά την ως άνω ηµέρα και ώρα, δεν αποσφραγίζονται, δεν λαµβάνονται 
υπόψη και επιστρέφονται ως εκπρόθεσµες. 
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ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 
∆ιαγωνισµός Πρόχειρος διαγωνισµός σε Ευρώ 

Αντικείµενο 1. Αδειοδότηση του νέου συστήµατος ΓΑΘ. 

2. Αποξήλωση υπάρχοντος συστήµατος 
ΓΑΘ.  

3. Προµήθεια, εγκατάσταση, διασύνδεση, 
και θέση σε λειτουργία συνδυασµένου 
ανοικτού και κλειστού συστήµατος 
Γεωθερµικών Αντλιών Θερµότητας (ΓΑΘ) 
το οποίο θα καλύπτει θερµικές (17 kWth) 
και ψυκτικές (16kWc) ανάγκες του 
βιοκλιµατικού κτιρίου του ΚΑΠΕ. 

4. ∆οκιµαστική λειτουργία του εξοπλισµού 
σε θέρµανση και ψύξη και εκπαίδευση για 
την χρήση του, τεχνικού προσωπικού του 
ΚΑΠΕ από εξειδικευµένο προσωπικό του 
αναδόχου στις εγκαταστάσεις του ΚΑΠΕ. 

5. Επίσης στις υποχρεώσεις του αναδόχου 
θα είναι και η συντήρηση του συστήµατος 
για δυο (2) έτη. 

Τόπος παράδοσης 19ο χλµ Λ. Μαραθώνος 19009, Πικέρµι 
Αττικής  

Χρόνος Υλοποίησης του έργου Η υλοποίηση του έργου και συγκεκριµένα οι 
παράγραφοι 1, 2, 3 και 4 του αντικειµένου 
θα πρέπει να έχουν ολοκληρωθεί εντός 90 
ηµερών από την υπογραφή της Σύµβασης. 
 

Προϋπολογισθείσα δαπάνη 43.000,00 ευρώ (πλέον ΦΠΑ) 

Προϋπολογισµός που βαρύνει το 
έργο 

Χρηµατοδότηση από έργο «Cheap and 
efficient application of reliable ground 
source heat exchangers and pumps- 
Cheap-GSHPs». 
Το έργο χρηµατοδοτείται κατά 100% από 
την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. 

∆ιάρκεια ισχύος προσφορών Εκατόν ογδόντα ηµέρες (180) ηµέρες από 
την επόµενη της διενέργειας του 
διαγωνισµού. 

 
Ο διαγωνισµός θα διεξαχθεί σύµφωνα µε τους όρους που περιέχονται στην 
παρούσα ∆ιακήρυξη και σύµφωνα µε την αναλυτική τεχνική περιγραφή του 
έργου και τα παρακάτω άρθρα, ως ακολούθως:  
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ΕΙ∆ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

ΜΜΕΕΡΡΟΟΣΣ      ΑΑ      ::      

1. Η διενέργεια πρόχειρου διαγωνισµού µε κριτήριο κατακύρωσης την 
χαµηλότερη τιµή, έχει σκοπό την εξεύρεση αναδόχου στον οποίο θα 
ανατεθεί η Προµήθεια, Εγκατάσταση, ∆ιασύνδεση, Επίδειξη καλής 
λειτουργίας και Εκπαίδευση τεχνικού προσωπικού για την χρήση του 
συνδυασµένου ανοικτού και κλειστού συστήµατος Γεωθερµικών Αντλιών 
Θερµότητας, σύµφωνα µε τις προδιαγραφές που αναφέρονται στο 
Παράρτηµα της παρούσης.  
 
Το κτίριο που θα εφαρµοστεί το σύστηµα ΓΑΘ είναι το βιοκλιµατικό κτίριο 
του ΚΑΠΕ το οποίο βρίσκεται στις εγκαταστάσεις του ΚΑΠΕ στο 19ο χλµ. 
της Λεωφόρου Μαραθώνος στο Πικέρµι. 
 
Οι ενδιαφερόµενοι, που πρόκειται να συµµετάσχουν στο διαγωνισµό, 
προτείνεται να επισκεφθούν τις εγκαταστάσεις του ΚΑΠΕ και συγκεκριµένα 
το βιοκλιµατικό κτίριο, στο 19ο χλµ. της Λεωφόρου Μαραθώνος, στο 
Πικέρµι-Αττικής. Για περαιτέρω διευκρινήσεις πρέπει προηγουµένως να 
επικοινωνήσουν µε το τµήµα Γεωθερµικής Ενέργειας της ∆ιεύθυνσης 
Ανανεώσιµων Πηγών Ενέργειας του ΚΑΠΕ τις εργάσιµες ηµέρες και ώρες  
(τηλ. 210-6603205, 6996468781, 210-6603233).  
 
Οι τεχνικές προδιαγραφές του ανωτέρω έργου αναφέρονται στο 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο µέρος της παρούσης.  
 
∆ικαίωµα συµµετοχής στο διαγωνισµό, έχουν: 

α) τα φυσικά ή νοµικά πρόσωπα. 
β) ενώσεις προµηθευτών που υποβάλουν κοινή προσφορά. 
γ) συνεταιρισµοί 
δ) κοινοπραξίες προµηθευτών  
που πληρούν τους όρους και τις προϋποθέσεις που καθορίζονται στην 
παρούσα διακήρυξη. 

Ο όρος «ανάδοχος» αφορά όλες τις προαναφερθείσες στα (α), (β), (γ) 
και (δ) κατηγορίες. 

 
Οι ενώσεις και οι κοινοπραξίες δεν υποχρεούνται να λάβουν ορισµένη νοµική 
µορφή προκειµένου να υποβάλουν την προσφορά. Η επιλεγείσα ένωση ή 
κοινοπραξία υποχρεούται να πράξει τούτο εάν κατακυρωθεί σε αυτή η 
σύµβαση εφόσον η λήψη ορισµένης νοµικής µορφής κριθεί αναγκαία για την 
ικανοποιητική εκτέλεση της σύµβασης. 
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11  ΑΑΠΠΟΟΚΚΛΛΕΕΙΙΣΣΜΜΟΟΣΣ  ΣΣΥΥΜΜΜΜΕΕΤΤΟΟΧΧΗΗΣΣ    

Στο ∆ιαγωνισµό δεν γίνονται δεκτοί: 

1. Όσοι απώλεσαν το δικαίωµα να συµµετέχουν σε δηµόσιους διαγωνισµούς 
µε απόφαση άλλης ∆ηµόσιας Υπηρεσίας ή Ν.Π.∆.∆. γιατί δεν εκπλήρωσαν 
τις συµβατικές τους υποχρεώσεις.  

2. Όσα φυσικά ή νοµικά πρόσωπα του εξωτερικού έχουν υποστεί αντίστοιχες 
µε τις παραπάνω κυρώσεις.  

3. Οι προσφέροντες, εις βάρος των οποίων υπάρχει αµετάκλητη 
καταδικαστική απόφαση, γνωστή στην Αναθέτουσα Αρχή, για ένα ή 
περισσότερους από τους λόγους που απαριθµούνται κατωτέρω:  

α) συµµετοχή σε εγκληµατική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 
§1 της κοινής δράσης της 98/773/∆ΕΥ του Συµβουλίου,  

β) δωροδοκία, όπως αυτή ορίζεται αντίστοιχα στο άρθρο 3 της πράξης του 
Συµβουλίου της 26ης Μαΐου 1997 και στο άρθρο 3 §1 της κοινής δράσης 
98/742/ΚΕΠΠΑ του Συµβουλίου,  

γ) απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύµβασης σχετικά µε την 
προστασία των οικονοµικών συµφερόντων των Ευρωπαϊκών 
Κοινοτήτων,  

δ) νοµιµοποίηση εσόδων από παράνοµες δραστηριότητες, όπως ορίζεται 
στο άρθρο 1 της Οδηγίας 91/308/ΕΟΚ του Συµβουλίου, της 10ης 
Ιουνίου 1991, για την πρόληψη χρησιµοποίησης του 
χρηµατοπιστωτικού συστήµατος για την νοµιµοποίηση εσόδων από 
παράνοµες δραστηριότητες,  

ε) υπεξαίρεση, απάτη, εκβίαση, πλαστογραφία, ψευδορκία, δωροδοκία και 
δόλια χρεοκοπία.  

4. Όσοι τελούν υπό πτώχευση, εκκαθάριση, παύση δραστηριοτήτων, 
αναγκαστική διαχείριση ή πτωχευτικό συµβιβασµό ή σε οποιαδήποτε 
ανάλογη κατάσταση που προκύπτει από παρόµοια διαδικασία 
προβλεπόµενη από τις εθνικές, νοµοθετικές και κανονιστικές διατάξεις.  

5. Όσοι, εναντίον των οποίων έχει κινηθεί διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση, 
εκκαθάρισης, αναγκαστικής διαχείρισης, πτωχευτικού συµβιβασµού ή 
οποιαδήποτε άλλη παρόµοια διαδικασία προβλεπόµενη από τις εθνικές, 
νοµοθετικές και κανονιστικές διατάξεις.  

6. Όσοι έχουν καταδικαστεί βάσει απόφασης που έχει ισχύ δεδικασµένου, 
σύµφωνα µε τις νοµοθετικές διατάξεις της χώρας όπου εκδόθηκε η 
απόφαση, και η οποία διαπιστώνει αδίκηµα σχετικό µε την επαγγελµατική 
τους διαγωγή.  

7. Όσοι έχουν διαπράξει σοβαρό επαγγελµατικό παράπτωµα που 
αποδεδειγµένως διαπιστώθηκε µε οποιοδήποτε µέσο.  

8. Όσοι δεν έχουν εκπληρώσει τις υποχρεώσεις τους όσον αφορά την 
καταβολή φόρων καθώς και την καταβολή των εισφορών κοινωνικής 
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ασφάλισης σύµφωνα µε τις νοµοθετικές διατάξεις της χώρας όπου είναι 
εγκατεστηµένοι.  

9. Όσα φυσικά ή νοµικά πρόσωπα του εξωτερικού έχουν υποστεί αντίστοιχες 
µε τις παραπάνω κυρώσεις σε χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα 
εξετάζονται και θα κρίνονται από την Αναθέτουσα Αρχή κατά περίπτωση.  

10. Όσοι αποκλείονται για λόγους που αναφέρονται στις λοιπές διατάξεις 
της παρούσας.  

 

Σε περίπτωση Ενώσεως, Ένωσης ή Κοινοπραξίας, για την ολική απόρριψη 
αρκεί οποιαδήποτε από τις παραπάνω προϋποθέσεις αποκλεισµού να ισχύει για 
ένα τουλάχιστον µέλος της Ένωσης ή Κοινοπραξίας.  

 

22  ΕΕΓΓΓΓΥΥΗΗΣΣΕΕΙΙΣΣ  

1. Οι Προσφέροντες οφείλουν υποχρεωτικά και µε ποινή αποκλεισµού, 
µαζί µε την προσφορά, να καταθέσουν Εγγύηση Συµµετοχής τους στο 
διαγωνισµό, της οποίας το ποσό θα πρέπει να καλύπτει το 2% της συνολικής 
προϋπολογισθείσας δαπάνης του έργου εκτός του Φ.Π.Α., ήτοι ποσού 
οκτακοσίων εξήντα ευρώ (860,00 €). Σε περίπτωση Ένωσης ή Κοινοπραξίας 
προσώπων που υποβάλλον κοινή προσφορά ή εγγύηση συµµετοχής πρέπει να 
είναι ενιαία στο όνοµα όλων των µελών της Ένωσης ή Κοινοπραξίας. 

Η εγγύηση συµµετοχής πρέπει να ισχύει για τουλάχιστον ένα (1) µήνα µετά τη 
λήξη του χρόνου ισχύος της προσφοράς. 

Η εγγύηση συµµετοχής εκδίδεται από πιστωτικά ιδρύµατα ή άλλα νοµικά 
πρόσωπα που λειτουργούν νόµιµα στην Ελλάδα ή σε άλλο κράτος µέλος της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) ή του Ευρωπαϊκού Οικονοµικού Χώρου (ΕΟΧ) ή σε 
τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει τη Συµφωνία ∆ηµοσίων Συµβάσεων του 
Παγκόσµιου Οργανισµού Εµπορίου, η οποία κυρώθηκε µε το νόµο 2513/1997 
και έχουν, σύµφωνα µε την νοµοθεσία των κρατών αυτών, αυτό το δικαίωµα. 

Εγγυήσεις που εκδίδονται σε άλλο κράτος εκτός της Ελλάδας, θα 
συνοδεύονται από επίσηµη µετάφρασή τους στην Ελληνική γλώσσα. Σε 
περίπτωση που η απόδοση όρου της ξενόγλωσσης εγγυητικής επιστολής 
διαφέρει από την απόδοσή του στην Ελληνική, η µετάφρασή του στην 
Ελληνική υπερισχύει της ξενόγλωσσης διατύπωσης. 

Σε περίπτωση ένωσης/κοινοπραξίας φυσικών ή νοµικών προσώπων θα πρέπει 
να σηµειώνεται στην εγγύηση συµµετοχής ότι καλύπτει όλα τα µέλη της 
ένωσης αλληλεγγύως. 

Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται 
σε πάγιο τέλος χαρτοσήµου. Ο εκδότης της εγγύησης υποχρεούται να προβεί 
στην παράταση της ισχύος της εγγύησης ύστερα από έγγραφο της αρµόδιας 
υπηρεσίας, που θα υποβληθεί πριν από την ηµεροµηνία λήξης της εγγύησης. 
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2. Ο τελικός ανάδοχος που θα αναδειχθεί υποχρεούται, κατά την 
υπογραφή της σύµβασης να προσκοµίσει εγγύηση καλήs εκτέλεσης, 
ποσοστού 5% της αξίας της σύµβασης, χωρίς τον ΦΠΑ. 

3. Επίσης ο Ανάδοχος θα προσκοµίσει εγγυητική καλής λειτουργίας για 
2 έτη ύψους 5% του συµβατικού τιµήµατος µη συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ, 
σύµφωνα µε τις οδηγίες του αρ. 19 του Μέρους Β’ της προκήρυξης 

 

33  ΕΕΛΛΑΑΧΧΙΙΣΣΤΤΕΕΣΣ  ΠΠΡΡΟΟΫΫΠΠΟΟΘΘΕΕΣΣΕΕΙΙΣΣ  ΣΣΥΥΜΜΜΜΕΕΤΤΟΟΧΧΗΗΣΣ  

Ο υποψήφιος Ανάδοχος θα πρέπει να πληροί και να τεκµηριώνει επαρκώς, επί 
ποινή αποκλεισµού, τις παρακάτω ελάχιστες προϋποθέσεις συµµετοχής στο 
∆ιαγωνισµό: 

Α) Να έχει σαν αντικείµενο εργασιών την προµήθεια και την εγκατάσταση 
εξοπλισµού σύµφωνα µε αυτόν που απαιτείται στην προκήρυξη. Οι υποψήφιοι 
θα πρέπει να προσκοµίσουν σχετικά παραστατικά (βεβαιώσεις, τιµολόγια, κλπ) 
στα οποία θα φαίνεται η προµήθεια και η εγκατάσταση σχετικού εξοπλισµού. 

Β) Πιστοποιητικό του οικείου Επιµελητηρίου, µε το οποίο να πιστοποιείται η 
εγγραφή του Προσφέροντα σε αυτό και το ειδικό επάγγελµά του ή βεβαίωση 
αρµόδιας αρχής µε την οποία να πιστοποιείται η άσκηση του επαγγέλµατός 
του.  

Γ) Κατάλογο µε τη µορφή πίνακα εκτέλεσης παρόµοιων έργων, προµήθειας & 
εγκατάστασης συστηµάτων Γεωθερµικών Αντλιών Θερµότητας ενέργειας. Οι 
υποψήφιοι θα πρέπει επί ποινή αποκλεισµού να έχουν ολοκληρώσει 
τουλάχιστον ένα έργο (εγκατάστασης συστήµατος Γεωθερµικής Αντλίας 
Θερµότητας µε κλειστό κατακόρυφο σύστηµα) την τελευταία πενταετία (2011-
2016). Προς τούτο κατατίθενται εάν µεν ο αποδέκτης είναι φορέας του 
δηµοσίου οι παραδόσεις να αποδεικνύονται µε σχετική βεβαίωση καλής 
εκτέλεσης ή πρωτόκολλο παραλαβής, εάν δε ο αποδέκτης είναι ιδιωτικός 
φορέας, µε τα αντίστοιχα παραστατικά (τιµολόγια, δελτία παροχής υπηρεσιών, 
δελτία αποστολής, κλπ). 
 
Τέλος οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να προσκοµίσουν και οποιαδήποτε άλλο 
στοιχείο σχετικό µε τις δραστηριότητες και δεξιότητές τους θεωρούν σκόπιµο. 

Η αναθέτουσα αρχή έχει δικαίωµα να ελέγξει µε κάθε νόµιµο τρόπο την 
αλήθεια των ανωτέρω δηλουµένων. 

Έλλειψη πλήρωσης οιασδήποτε εκ των ανωτέρω προϋποθέσεων επιφέρει 
απόρριψη της προσφοράς. 

Τα παραπάνω στοιχεία θα πρέπει να περιέχονται στο φάκελο των 
«∆ικαιολογητικών» της Προσφοράς. 

Η Υπηρεσία διατηρεί το δικαίωµα να ζητήσει οποιοδήποτε από τα 
δικαιολογητικά του άρθρου 8 παρ. 2 του Π.∆. 118/07.        
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Η προϋπολογισθείσα δαπάνη δεν θα ξεπεράσει το ποσό των σαράντα 
τριών χιλιάδων ευρώ #43.000,00# €, πλέον ΦΠΑ. Το ποσό αυτό αποτελεί 
και το ανώτατο όριο οικονοµικής προσφοράς.  

Στον προϋπολογισµό περιλαµβάνονται όλες οι απαραίτητες αµοιβές και 
δαπάνες για την εκτέλεση του έργου χωρίς καµία περαιτέρω επιβάρυνση του 
ΚΑΠΕ έστω και εξ επιγενόµενης αιτίας και ενδεικτικά: 

• Αµοιβές σε εµπειρογνώµονες και του προσωπικού του αναδόχου 

• Κάθε δαπάνη που απαιτείται για την ολοκλήρωση του έργου σύµφωνα 
µε τις προδιαγραφές της παρούσας Πρόσκλησης και της σχετικής 
Σύµβασης που θα υπογραφεί. 

• Απαιτούµενες µετακινήσεις για την υλοποίηση του έργου,  

• Κάθε δαπάνη που αφορά οποιονδήποτε τρίτο, σχετικό µε τις υπηρεσίες 
αυτές, συµπεριλαµβανοµένων των εισφορών σε Ασφαλιστικά Ταµεία 
οποιασδήποτε φύσης, της ασφάλισης έναντι όλων των ατυχηµάτων 
(προσώπων, περιουσιών κλπ.) ή υποχρεώσεων έναντι τρίτων κατά την 
εκτέλεση των υπηρεσιών της παρούσας ή εξ αφορµής αυτών. 

Ο ανάδοχος επιβαρύνεται µε κάθε νόµιµη ασφαλιστική εισφορά, κράτηση υπέρ 
νοµικών προσώπων ή άλλων οργανισµών και παρακράτηση φόρου, οι οποίες, 
κατά νόµο, βαρύνουν τον Ανάδοχο.  

 

44  ΤΤΡΡΟΟΠΠΟΟΣΣ  ΠΠΛΛΗΗΡΡΩΩΜΜΗΗΣΣ  

Η πληρωµή θα πραγµατοποιηθεί µε τον παρακάτω τρόπο.  

• Προκαταβολή 30% της αξίας της σύµβασης, χωρίς τον ΦΠΑ αν 
απαιτηθεί. Η χορήγηση της προκαταβολής είναι έντοκη και θα 
καταβληθεί έναντι Εγγυητικής  Επιστολής Προκαταβολής ύψους 25% 
(το 5% καλύπτεται από την Εγγυητική καλής εκτέλεσης) συνταγµένης 
σύµφωνα µε το  υπόδειγµα του Παραρτήµατος. Για τον υπολογισµό  
του τόκου θα λαµβάνεται υπόψη  το ύψος  του επιτοκίου  των εντόκων 
γραµµατίων  του ∆ηµοσίου 12µηνης διάρκειας που θα  ισχύει κατά  την 
ηµεροµηνία  λήψης  της προκαταβολής προσαυξηµένο κατά 0,25 
ποσοστιαίες µονάδες. 

• 40% της αξίας της σύµβασης (ή 70% αν δεν έχει δοθεί προκαταβολή), 
χωρίς τον ΦΠΑ µε την παράδοση της γεωθερµικής αντλίας θερµότητας, 
της υποβρύχιας αντλίας, του πλακοειδή εναλλάκτη θερµότητας 
(τιτανίου), του κυκλοφορητή και της συνολικής ποσότητας του 
προπαρασκευασµένο µίγµατος κονιάµατος υψηλής θερµικής 
αγωγιµότητας (enhanced grouting) που απαιτείται για την πλήρωση 
των δυο κατακόρυφων γήινων εναλλακτών θερµότητας βάθους 120 m 
ο καθένας. Κατά την πληρωµή θα γίνει υπολογισµός των τόκων της 
προκαταβολής (αν έχει δοθεί) και αφαίρεση τους από το τίµηµα, ενώ θα 
επιστραφεί και η εγγυητική προκαταβολής. 
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• 30% της αξίας της σύµβασης, χωρίς τον ΦΠΑ µε την ολοκλήρωση της 
προµήθειας-εγκατάστασης και των παρεχόµενων υπηρεσιών και την 
παραλαβή τους από το ΚΑΠΕ σε πλήρη λειτουργία. 

 

55  ΠΠΑΑΡΡΑΑΛΛΑΑΒΒΗΗ    ΠΠΡΡΟΟΚΚΗΗΡΡΥΥΞΞΕΕΩΩΝΝ  --    ∆∆ΙΙΕΕΥΥΚΚΡΡΙΙΝΝΙΙΣΣΕΕΙΙΣΣ  

Η διάθεση της ∆ιακήρυξης και του συνόλου των τευχών του ∆ιαγωνισµού, 
γίνεται ηλεκτρονικά από το ΚΑΠΕ στον ιστότοπο www.cres.gr . 
Οποιαδήποτε διευκρίνιση, αλλαγή ή τροποποίηση των όρων του διαγωνισµού 
θα αναρτάται στον ιστότοπο του ΚΑΠΕ (προκηρύξεις) και οι υποψήφιοι µε 
αποκλειστική τους ευθύνη θα φροντίζουν για την ενηµέρωση τους. 
Σε περίπτωση που οι παραλήπτες της Προκήρυξης διαπιστώνουν ότι το 
παραληφθέν αντίγραφο δεν είναι πλήρες, δικαιούνται να ζητήσουν από την 
Υπηρεσία ∆ιενέργειας του ∆ιαγωνισµού, εντός τριών (3) ηµερών από την 
παραλαβή, νέο πλήρες αντίγραφο. Ενστάσεις κατά της νοµιµότητας του 
∆ιαγωνισµού µε το αιτιολογικό της µη πληρότητας του παραληφθέντος 
αντιγράφου της Προκήρυξης, θα απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 
Οι υποψήφιοι µπορούν να ζητήσουν γραπτώς (µε email ή τηλεοµοιοτυπία) 
από την Υπηρεσία ∆ιενέργειας του ∆ιαγωνισµού συµπληρωµατικές 
πληροφορίες ή διευκρινίσεις για το περιεχόµενο της παρούσας ∆ιακήρυξης 
µέχρι έξι (6) ηµέρες πριν από την καταληκτική ηµεροµηνία υποβολής 
προσφορών, µε την ένδειξη ‘Πρόχειρος διαγωνισµός’ µε τίτλο: 
«Συνδυασµένο ανοικτό και κλειστό σύστηµα Γεωθερµικών Αντλιών 
Θερµότητας για την κάλυψη θερµικών και ψυκτικών αναγκών του 
βιοκλιµατικού κτιρίου του Κέντρου Ανανεώσιµων Πηγών και 
Εξοικονόµησης Ενέργειας, για το έργο Cheap and efficient application 
of reliable ground source heat exchangers and pumps- Cheap-
GSHPs» Σχετικά e-mail επικοινωνίας είναι τα dmendrin@cres.gr, 
jchoro@cres.gr και gsirp@cres.gr. 
Οι συµπληρωµατικές πληροφορίες σχετικά µε τα τεύχη Προκήρυξης του 
∆ιαγωνισµού γνωστοποιούνται σε όλους στον ιστότοπο www.cres.gr στο 
σχετικό τµήµα που αφορά το συγκεκριµένο διαγωνισµό, από την Υπηρεσία 
∆ιενέργειας του ∆ιαγωνισµού το αργότερο τρεις (3) ηµέρες από την 
καταληκτική ηµεροµηνία υποβολής προσφορών, εφόσον έχουν ζητηθεί 
εµπρόθεσµα κατά τα ανωτέρω. 

 

66  ΧΧΡΡΟΟΝΝΟΟΣΣ  ΠΠΑΑΡΡΑΑ∆∆ΟΟΣΣΗΗΣΣ--  ΥΥΛΛΟΟΠΠΟΟΙΙΗΗΣΣΗΗΣΣ  ΕΕΡΡΓΓΟΟΥΥ  

Το χρονοδιάγραµµα του έργου περιλαµβάνει:  
Αδειοδότηση, αποξήλωση υπάρχοντος συστήµατος ΓΑΘ, προµήθεια, 
εγκατάσταση, διασύνδεση, θέση σε λειτουργία και δοκιµαστική λειτουργία του 
εξοπλισµού σε θέρµανση και ψύξη και εκπαίδευση τεχνικού προσωπικού από 
εξειδικευµένο προσωπικό του αναδόχου στις εγκαταστάσεις του ΚΑΠΕ, στο 19ο 
χλµ. Λεωφόρος Μαραθώνος στο Πικέρµι-Αττικής, µέσα σε 90 ηµέρες από την 
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υπογραφή της σύµβασης. 

77  ΚΚΑΑΤΤΑΑΡΡΤΤΙΙΣΣΗΗ,,  ΥΥΠΠΟΟΒΒΟΟΛΛΗΗ  ΚΚΑΑΙΙ  ΑΑΠΠΟΟΣΣΦΦΡΡΑΑΓΓΙΙΣΣΗΗ  ΠΠΡΡΟΟΣΣΦΦΟΟΡΡΩΩΝΝ..  

Οι προσφορές πρέπει: 

3.1. να έχουν συνταχθεί στην Ελληνική γλώσσα, µε εξαίρεση τους τεχνικούς 
όρους, που αναφέρονται στην προσφορά και µπορούν να υποβάλλονται 
στην Αγγλική γλώσσα. 

3.2. να είναι δακτυλογραφηµένες και να µη φέρουν παράτυπες διορθώσεις, 
σβησίµατα, διαγραφές, προσθήκες, κλπ. θα πρέπει να είναι µε τα ίδια 
στοιχεία εκτυπωτικής µηχανής και µονογραµµένες από τον 
διαγωνιζόµενο, η δε αρµόδια επιτροπή αποσφράγισης κατά τον 
έλεγχο θα µονογράψει τις διορθώσεις, προσθήκες, κλπ. και 
γενικά θα επιβεβαιώνει ότι αυτές έγιναν πριν την αποσφράγιση 
της προσφοράς. 

3.3. Προσφορές για µέρος της ποσότητας που ορίζει η προκήρυξη 
απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 

3.4. Οι προσφορές πρέπει να υποβληθούν σε δύο (2) αντίτυπα που θα τεθούν 
στον ίδιο φάκελο προσφοράς σφραγισµένο. Σε ένα από τα δύο 
αντίγραφα και σε κάθε σελίδα αυτού, που θα είναι µονογραµµένη, θα 
γράφεται η λέξη «ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ» και αυτό θα είναι επικρατέστερο του 
άλλου αντιτύπου, σε περίπτωση διαφοράς µεταξύ τους.  

 
Ο φάκελος της προσφοράς πρέπει απαραίτητα να φέρει την ΕΠΩΝΥΜΙΑ και τη 
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ του ∆ιαγωνιζόµενου και να γράφει ευκρινώς τις ενδείξεις: 

• ΠΡΟΣΦΟΡΑ (µε κεφαλαία) 

• ΚΕΝΤΡΟ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ & ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 
(ΚΑΠΕ)  

• 19ο χλµ Λ. Μαραθώνος 190 09, Πικέρµι Αττικής  

• ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ για «Συνδυασµένο ανοικτό και κλειστό 
σύστηµα Γεωθερµικών Αντλιών Θερµότητας για την κάλυψη 
θερµικών και ψυκτικών αναγκών του βιοκλιµατικού κτιρίου του 
Κέντρου Ανανεώσιµων Πηγών και Εξοικονόµησης Ενέργειας, για το 
έργο Cheap and efficient application of reliable ground source heat 
exchangers and pumps- Cheap-GSHPs 

 
Ο ΦΑΚΕΛΟΣ ΚΑΘΕ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ  

Τους τρεις παρακάτω ανεξάρτητους και σφραγισµένους φακέλους: 

Α. Φάκελο µε την ένδειξη «∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ» που θα περιλαµβάνει:  
1. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986/Α΄ 75), όπως εκάστοτε 

ισχύει, του κατά περίπτωση νόµιµου εκπροσώπου του υποβάλλοντος 
την προσφορά όπου: 
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• Να αναγράφονται τα στοιχεία του διαγωνισµού. 

• Να αναφέρουν ότι δεν τελούν σε πτώχευση και επίσης δεν τελούν σε 
διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση. 

• Ότι είναι φορολογικά και ασφαλιστικά ενήµεροι ως προς τις υποχρεώσεις 
τους. 

• Ότι δεν τελούν υπό κοινή εκκαθάριση του κ.ν. 2190/1920 όπως εκάστοτε 
ισχύει ή ειδική εκκαθάριση του ν. 1892/1990. 

• Ότι δεν τελούν υπό διαδικασία έκδοσης απόφασης κοινής ή ειδικής 
εκκαθάρισης των ανωτέρω νοµοθετηµάτων. 

• Ότι δεν έχει κηρυχθεί έκπτωτος από σύµβαση προµηθειών ή υπηρεσιών του 
δηµόσιου τοµέα κατά την ηµεροµηνία διενέργειας του διαγωνισµού. 

• Να αναλαµβάνουν την υποχρέωση για την έγκαιρη και προσήκουσα 
προσκόµιση των δικαιολογητικών από τα οποία θα προκύπτουν τα όσα 
αναφέρθηκαν στην προαναφερόµενη υπεύθυνη δήλωση. 

• Ότι έχει γνώση των τοπικών συνθηκών και των απαιτήσεων για την παροχή 
των συγκεκριµένων υπηρεσιών. 
 
2. Τα έγγραφα του άρ. 6 «Ελάχιστες Προϋποθέσεις συµµετοχής». 

 
3. Την εγγύηση συµµετοχής του αρ. 2 της Παρούσης. 

 

Σε περίπτωση που ορισµένα από τα πιο πάνω δικαιολογητικά δεν εκδίδονται 

στη χώρα του υποψηφίου ή δεν καλύπτουν στο σύνολό τους όλες τις πιο 

πάνω περιπτώσεις, πρέπει, επί ποινή αποκλεισµού να αναπληρωθούν µε 

ένορκη βεβαίωση του Υποψήφιου Αναδόχου, ενώπιον συµβολαιογράφου ή 

Ειρηνοδίκη, στην οποία θα δηλώνεται ότι στη συγκεκριµένη χώρα δεν 

εκδίδονται τα συγκεκριµένα έγγραφα και ότι δεν συντρέχουν στον Υποψήφιο 

Ανάδοχο οι ανωτέρω νοµικές καταστάσεις. Η ένορκη αυτή βεβαίωση, έκδοσης 

του τελευταίου τριµήνου θα υποβληθεί υποχρεωτικά. 
 
Β. Φάκελο µε την ένδειξη «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» ο οποίος θα 
περιλαµβάνει τα τεχνικά στοιχεία ανά κύριο εξάρτηµα εξοπλισµού, σύµφωνα 
µε τις τεχνικές απαιτήσεις του ανωτέρω έργου που αναφέρονται στο 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο µέρος της παρούσης. 
Συγκεκριµένα για να εξακριβωθεί κατά πόσο τηρούνται οι τεχνικές 
προδιαγραφές που τίθενται στο Παράρτηµα της παρούσης, ο φάκελος της 
τεχνικής προσφοράς θα περιλαµβάνει: 
 
� Αναλυτική µεθοδολογία του τρόπου µε τον οποίο ο υποψήφιος Ανάδοχος 

θα επιλέξει να φέρει εις πέρας το παρόν έργο. Συγκεκριµένα να δοθεί 
αναλυτική περιγραφή  

� της διαδικασίας αποξήλωσης του υπάρχοντος συστήµατος, 

� του τρόπου διάνοιξης των κατακόρυφων Γήινων Εναλλακτών 
Θερµότητας (ΓΕΘ),  
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� της κατασκευής των φρεατίων και των σκαµµάτων όδευσης των 
σωληνώσεων,  

� της σύνδεσης των ΓΕΘ µε τον πλακοειδή εναλλάκτη θερµότητας, 

� της σύνδεσης του πλακοειδή εναλλάκτη θερµότητας µε την 
Γεωθερµική Αντλία Θερµότητας (ΓΑΘ),  

� της σύνδεσης της ΓΑΘ µε την υφιστάµενη υδραυλική 
εγκατάσταση θέρµανσης-ψύξης του βιοκλιµατικού κτιρίου,  

� της εξαγωγής της υφιστάµενης υποβρύχιας αντλίας και της 
τοποθέτησης της νέας υποβρύχιας αντλίας στην υφιστάµενη 
υδρογεώτρηση,  

� της σύνδεσή της µε τον πλακοειδή εναλλάκτη θερµότητας, 

� των ηλεκτρολογικών και υδραυλικών συνδέσεων που θα 
πραγµατοποιηθούν καθώς και των αντίστοιχων εξαρτηµάτων που θα 
χρησιµοποιηθούν. 

 
� Αναλυτικό χρονοδιάγραµµα εργασιών (σύµφωνα µε τις απαιτήσεις της 

προκήρυξης). Ο υποψήφιος ανάδοχος θα πρέπει να ελαχιστοποιήσει το 

διάστηµα κατά το οποίο το βιοκλιµατικό κτήριο θα λειτουργεί χωρίς 

κλιµατισµό (είτε µε το υπάρχον σύστηµα, είτε µε το νέο).  

� Τα τεχνικά φυλλάδια του εξοπλισµού που θα χρησιµοποιήσει ο ανάδοχος 
και αφορά τουλάχιστον τα παρακάτω:  

- Γεωθερµική Αντλία Θερµότητας 

- Υποβρύχια Αντλία  

- Αντλία κυκλοφορίας 

- Πλακοειδής Εναλλάκτης Θερµότητας 

- Σωληνώσεις Γήινων Εναλλακτών Θερµότητας 

- Προπαρασκευασµένο κονίαµα υψηλής θερµικής αγωγιµότητας 
(enhanced thermal grouting) 

- Μονώσεις 

- Ασφαλιστικό σύστηµα-∆οχείο διαστολής 
 
Σε περίπτωση που ο προτεινόµενος εξοπλισµός δεν είναι σύµφωνος µε τις 
τεχνικές προδιαγραφές της προκήρυξης, η προσφορά θα απορρίπτεται. 
 
Γ. Φάκελο µε την ένδειξη «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ», µέσα στον κυρίως 
φάκελο, όπου θα έχει συµπληρωµένο υποχρεωτικά τον Πίνακα Οικονοµικής 
Προσφοράς (αρ. 8 του Μέρους Β’), θα περιλαµβάνει το είδος που περιέχεται 
στην τεχνική προσφορά µε: 

1) την προσφερόµενη τιµή  

2) το ποσοστό ΦΠΑ και 

3) το χρόνο ισχύος της προσφοράς.  
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ΜΜΕΕΡΡΟΟΣΣ  ΒΒ..  

88  ΙΙΣΣΧΧΥΥΣΣ  ΠΠΡΡΟΟΣΣΦΦΟΟΡΡΩΩΝΝ  

 
Οι προσφορές ισχύουν και δεσµεύουν τους Αναδόχους για εκατόν ογδόντα 
(180) ηµέρες από την επόµενη µέρα της καταληκτικής ηµεροµηνίας 
υποβολής τους. Προσφορά που ορίζει µικρότερο χρόνο ισχύος απορρίπτεται ως 
απαράδεκτη. 
 
Εναλλακτικές προσφορές ή αντιπροσφορές δε γίνονται δεκτές και 
απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 
 
Η ανακοίνωση της κατακύρωσης του ∆ιαγωνισµού στον ανάδοχο µπορεί να 
γίνεται και µε την λήξη της ισχύος της προσφοράς, τον δεσµεύει όµως µόνο 
εφόσον αυτός το αποδεχτεί.  
 

99  ΑΑΠΠΟΟΣΣΦΦΡΡΑΑΓΓΙΙΣΣΗΗ  ΠΠΡΡΟΟΣΣΦΦΟΟΡΡΩΩΝΝ  

1.1 Για την αποσφράγιση των προσφορών ισχύουν τα εξής: 

α) Αποσφραγίζεται ο κυρίως φάκελος. 

β) Αποσφραγίζονται, µονογράφονται οι φάκελοι των ∆ικαιολογητικών και οι 
Τεχνικές Προσφορές κατά φύλλο από όλα τα µέλη της Επιτροπής Αξιολόγησης. 

γ) Ο φάκελος της οικονοµικής προσφοράς θα αποσφραγισθεί µετά την 
αποδοχή των φακέλων των δικαιολογητικών και των τεχνικών προσφορών. Ο 
φάκελος θα µονογραφηθεί από όλα τα µέλη της Επιτροπής Αξιολόγησης κατά 
φύλλο. 

δ) Οι φάκελοι των οικονοµικών προσφορών, για όσες προσφορές δεν 
κρίθηκαν αποδεκτές δεν αποσφραγίζονται αλλά επιστρέφονται στον 
Προσφέροντα. 

ε) Η καθαρή τιµή (χωρίς ΦΠΑ) θα λαµβάνεται υπόψη για την σύγκριση 
των προσφορών. 
 
1.2 Για όλα τα παραπάνω η επιτροπή καταρτίζει πρακτικό, το οποίο 

παραδίδει στο αρµόδιο για κατακύρωση όργανο της Αναθέτουσας Αρχής. 
 
1.3 Μετά την αξιολόγηση των προσφορών, ο προσφέρων στον οποίο 

πρόκειται να γίνει η κατακύρωση, εντός προθεσµίας είκοσι (20) 
ηµερών από την κοινοποίηση της σχετικής έγγραφης ειδοποίησης σε αυτόν 
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από την Υπηρεσία, οφείλει να υποβάλει στην Επιτροπή Αξιολόγησης του 
διαγωνισµού, σε σφραγισµένο φάκελο, τα εξής έγγραφα και δικαιολογητικά 
τα οποία αποσφραγίζονται και ελέγχονται από αυτήν: 

 
1. Πιστοποιητικό αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής έκδοσης 

του τελευταίου εξαµήνου, πριν από την κοινοποίηση της ως άνω 
έγγραφής ειδοποίησης, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν 
τελούν σε πτώχευση και επίσης δεν τελούν σε διαδικασία 
κήρυξης πτώχευσης. 

 
2. Πιστοποιητικό που εκδίδεται από αρµόδια κατά περίπτωση αρχή, 

από το οποίο να προκύπτει ότι κατά την ηµεροµηνία της ως άνω 
ειδοποίησης, είναι ενήµεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους που 
αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και 
επικουρικής) και ως τις φορολογικές υποχρεώσεις τους. 

 
3. Πιστοποιητικό αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής έκδοσης 

του τελευταίου εξαµήνου, πριν από την κοινοποίηση της ως άνω 
έγγραφης ειδοποίησης, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν 
τελούν υπό κοινή εκκαθάριση του κ.ν. 2190/1920, όπως 
εκάστοτε ισχύει, ή άλλες ανάλογες καταστάσεις (µόνο για 
αλλοδαπά νοµικά πρόσωπα) και, επίσης, ότι δεν τελούν υπό 
διαδικασία έκδοσης απόφασης κοινής ή ειδικής εκκαθάρισης των 
ανωτέρω νοµοθετηµάτων ή υπό άλλες ανάλογες καταστάσεις 
(µόνο για αλλοδαπά νοµικά πρόσωπα). 

 
Μετά το πέρας του ελέγχου η επιτροπή καταρτίζει πρακτικό, το οποίο 
παραδίδει στο αρµόδιο για κατακύρωση όργανο της Αναθέτουσας Αρχής. 
 
 

1100  ΑΑΞΞΙΙΟΟΛΛΟΟΓΓΗΗΣΣΗΗ  ΠΠΡΡΟΟΣΣΦΦΟΟΡΡΩΩΝΝ  

Η αξιολόγηση των προσφορών θα γίνει από την αρµόδια επιτροπή η οποία θα 
συσταθεί για τον σκοπό αυτό. Η Επιτροπή Αξιολόγησης εισηγείται σχετικά 
αφού αξιολογήσει τις προσφορές µε κριτήριο κατακύρωσης την χαµηλότερη 
τιµή. 
 

1111  ΕΕΠΠΙΙΛΛΟΟΓΓΗΗ  ΑΑΝΝΑΑ∆∆ΟΟΧΧΟΟΥΥ  --  ΚΚΑΑΤΤΑΑΡΡΤΤΙΙΣΣΗΗ  ΣΣΥΥΜΜΒΒΑΑΣΣΗΗΣΣ  

 

Η επιλογή αναδόχου και η κατακύρωση των αποτελεσµάτων του διαγωνισµού 
θα γίνει µε απόφαση του αρµόδιου για κατακύρωση οργάνου της Αναθέτουσας 
Αρχής. 
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Μεταξύ της Αναθέτουσας Αρχής και του Αναδόχου στον οποίο τελικώς 
νοµίµως και εγκύρως κατακυρώθηκε το έργο, υπογράφεται Σύµβαση, 
σύµφωνα µε τους όρους της παρούσας. 
 

1122  ΠΠΑΑΡΡΑΑΛΛΑΑΒΒΗΗ  ΕΕΡΡΓΓΟΟΥΥ  

     
Η  Παραλαβή του έργου θα γίνει από αρµόδια επιτροπή του ΚΑΠΕ.  
 

1133  ΕΕΝΝΣΣΤΤΑΑΣΣΕΕΙΙΣΣ  --  ΠΠΡΡΟΟΣΣΦΦΥΥΓΓΕΕΣΣ  

 

Η άσκηση των ενστάσεων κατά των αποφάσεων της Αναθέτουσας Αρχής 
διέπονται από τις διατάξεις του άρθρου 19 του Κανονισµού Προµηθειών ΚΑΠΕ 
(ΦΕΚ 489/28-6-1994) και, συµπληρωµατικά από τις διατάξεις του άρθρου 15 
του Π.∆. 118/2007 (ΦΕΚ Α’ 150/2007).  

 

1144  ∆∆ΙΙΚΚΑΑΙΙΩΩΜΜΑΑ  ΜΜΑΑΤΤΑΑΙΙΩΩΣΣΗΗΣΣ  

 
Η Αναθέτουσα Αρχή, µετά από σχετική γνωµοδότηση της Επιτροπής 
∆ιενέργειας ∆ιαγωνισµού, διατηρεί το δικαίωµα: 

α) να αποφασίσει τη µαταίωση, ακύρωση ή διακοπή του διαγωνισµού σε 
κάθε στάδιο της διαδικασίας του (πριν την Απόφαση Κατακύρωσης του έργου) 

β) να αποφασίσει τη µαταίωση του διαγωνισµού και την επανάληψή του µε 
τροποποίηση ή µη των όρων και των προδιαγραφών της Προκήρυξης 

γ) να αποφασίσει τη µαταίωση του διαγωνισµού και να προσφύγει στη 
διαδικασία της διαπραγµάτευσης, εφ’ όσον ισχύουν οι σχετικές προϋποθέσεις 

Η Αναθέτουσα Αρχή δεσµεύεται ότι θα προχωρήσει σε µαταίωση του 
διαγωνισµού µόνον στην εξαιρετική περίπτωση που αυτό δεν είναι δυνατόν να 
αποφευχθεί για λόγους που ανάγονται είτε στο συµφέρον της Αναθέτουσας 
Αρχής και του Έργου είτε στην επίτευξη υγιούς ανταγωνισµού. Οι 
Προσφέροντες δεν διατηρούν και παραιτούνται από οποιαδήποτε αξίωση 
έναντι της Αναθέτουσας Αρχής από το λόγο της µαταίωσης. Στην περίπτωση 
αυτή η Υπηρεσία ∆ιενέργειας διαγωνισµού  θα γνωστοποιήσει στους 
Προσφέροντες που τυχόν θα υποβάλουν σχετική αίτηση, τους λόγους της 
µαταίωσης.     
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1155  ΟΟΙΙΚΚΟΟΝΝΟΟΜΜΙΙΚΚΗΗ  ΠΠΡΡΟΟΣΣΦΦΟΟΡΡΑΑ  

 
Ο Ανάδοχος στο φάκελο της Οικονοµικής Προσφοράς θα πρέπει να υποβάλλει 
συµπληρωµένο τον ακόλουθο πίνακα για τον προσφερόµενο εξοπλισµό και 
υπηρεσίες σύµφωνα µε τις τεχνικές προδιαγραφές του Παραρτήµατος. 
 

Πίνακας Οικονοµικής Προσφοράς 

Περιγραφή Ποσότητα 
Συνολική τιµή (άνευ 

ΦΠΑ) € 
Σύνολο προσφοράς 

(πλέον ΦΠΑ) € 
Συνδυασµένο 
ανοικτό και 
κλειστό σύστηµα 
Γεωθερµικών 
Αντλιών 
Θερµότητας 
 

1 τµχ. 

  

Σύνολα 
Αριθµητικώς…. 
Ολογράφως… 

Αριθµητικώς…. 
Ολογράφως… 

 
 

1166  ΕΕΦΦΑΑΡΡΜΜΟΟΣΣΤΤΕΕΟΟ  ∆∆ΙΙΚΚΑΑΙΙΟΟ  

 

Η Σύµβαση θα διέπεται από το Ελληνικό ∆ίκαιο. 

Σε περίπτωση διαφορών που ενδεχοµένως προκύψουν σχετικά µε την 
ερµηνεία ή την εκτέλεση ή την εφαρµογή της Σύµβασης ή εξ’ αφορµής της, η 
Αναθέτουσα Αρχή και ο Ανάδοχος καταβάλλουν κάθε προσπάθεια για τη 
φιλική επίλυσή τους, σύµφωνα µε τους κανόνες της καλής πίστης και των 
χρηστών συναλλακτικών ηθών. 

Για κάθε διαφορά που δεν είναι δυνατό να επιλυθεί σύµφωνα µε τα παραπάνω 
οριζόµενα, αρµόδια θα είναι τα δικαστήρια που εδρεύουν στην Αθήνα. 

 

1177  ΑΑΣΣΦΦΑΑΛΛΙΙΣΣΗΗ  ΚΚΑΑΤΤΑΑ  ΠΠΑΑΝΝΤΤΟΟΣΣ  ΚΚΙΙΝΝ∆∆ΥΥΝΝΟΟΥΥ  ((CCAARR//EEAARR))    

Εντός δεκαπέντε (15) ηµερών από την υπογραφή της σύµβασης, ο 
Ανάδοχος πρέπει να υποβάλει στο ΚΑΠΕ σχέδιο Ασφαλιστηρίου Συµβολαίου 
κατά παντός κινδύνου για την έγκριση των όρων του. Εντός δέκα (10) 
εργάσιµων ηµερών από την έγκριση του σχεδίου, ή την παραλαβή 
παρατηρήσεων από το ΚΑΠΕ, ο Ανάδοχος,  πρέπει να αποστείλει στο ΚΑΠΕ το  
οριστικό Ασφαλιστήριο Συµβόλαιο το οποίο πρέπει να ενσωµατώνει τις 
παρατηρήσεις αυτές (αν υπάρχουν). 
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Σε κάθε περίπτωση το Ασφαλιστήριο Συµβόλαιο πρέπει να είναι σε ισχύ πριν 
από την έναρξη των εργασιών στο ΚΑΠΕ. 
 
Ο Ανάδοχος υποχρεούται να αποστείλει στο ΚΑΠΕ εκτός από το οριστικό 
Ασφαλιστήριο Συµβόλαιο και τις αποδείξεις πληρωµής των ασφαλίστρων. 

Το ασφαλιζόµενο κεφάλαιο του Συµβολαίου θα είναι ίσο τουλάχιστον µε: 

• Συµβατικό τίµηµα    :€……………..(χωρίς ΦΠΑ) 
 
Το ως άνω Ασφαλιστήριο Συµβόλαιο πρέπει επίσης να καλύπτει ζηµίες που 
οφείλονται σε: 

• Εκσκαφές σε αστικές ή αγροτικές περιοχές 

• Κατολίσθηση, καθίζηση 

• Εντεταλµένες δραστηριότητες των υπεργολάβων που σχετίζονται µε το 
έργο 

• Συνέπειες ελαττωµατικού υλικού 

• Υπάρχοντα έργα, ζηµίες σε Ιδιωτικό ή ∆ηµόσιο Οργανισµό (όπως δίκτυα 
κλπ) 

• Ατυχήµατα  

• Απεργίες, στάσεις, πολιτικές ταραχές, τροµοκρατικές ενέργειες 
 
α) Σε περίπτωση αποζηµίωσης, το πληρωθέν ποσόν πρέπει να αναπληρώνεται 
ασφαλιστικά εκ νέου µε την επισκευή, ώστε το ασφαλιζόµενο ποσό να µην 
είναι υπασφαλισµένο. 
 
β) Οι µόνιµες, µη µόνιµες ή/και προσωρινές εγκαταστάσεις του Αναδόχου στο 
εργοτάξιο, ο µηχανολογικός εξοπλισµός, µηχανήµατα, οχήµατα εν γένει που 
θα χρησιµοποιηθούν για την εκτέλεση του έργου και η παρακείµενη 
περιουσία. Για τα ανωτέρω θα ισχύει ασφαλιστική κάλυψη για οποιαδήποτε 
ζηµία/βλάβη (εξαιρώντας τις µηχανικές και ηλεκτρικές βλάβες) που 
προκλήθηκε ή/και οφείλεται σε Ανωτέρα Βία και Απρόβλεπτα Γεγονότα. 
 
γ) Η ασφαλιστική κάλυψη αρχίζει την ηµεροµηνία  έναρξης του έργου στις 
εγκαταστάσεις του ΚΑΠΕ και θα τελειώνει µε την παραλαβή του έργου από το 
ΚΑΠΕ.  
 
δ) Πρέπει να καλύπτεται και εκτεταµένη συντήρηση του έργου µετά την 
ολοκλήρωσή του για διάστηµα 3 µηνών. 
 
ε) Το Ασφαλιστήριο Συµβόλαιο θα είναι στο όνοµα του Αναδόχου και του 
ΚΑΠΕ (το ΚΑΠΕ θα είναι συν-ασφαλιζόµενος) 

 
 

Αστική ευθύνη Αναδόχου 
 

Ειδικοί Όροι 
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Το Ασφαλιστήριο Συµβόλαιο Αστικής Ευθύνης πρέπει να υποβληθεί από τον 
Ανάδοχο στο ΚΑΠΕ, πριν την έναρξη των εργασιών στις εγκαταστάσεις του 
ΚΑΠΕ και θα συµπεριλαµβάνεται στο συµβόλαιο Κατά Παντός Κινδύνου 
Αναδόχου. 
 
Αντικείµενο Ασφάλισης 
 
Το Ασφαλιστήριο Συµβόλαιο θα καλύπτει την αστική ευθύνη του Ανάδοχου και 
η ασφαλιστική εταιρεία είναι υποχρεωµένη να πληρώσει αποζηµίωση σε, 
τρίτους για σωµατική βλάβη, θάνατο, ζηµία σε περιουσία ή/και υλικά που έχει 
προκληθεί από τον ΑΝΑ∆ΟΧΟ ως αποτέλεσµα της εκτέλεσης των εργασιών 
από την άποψη της σύµβασης.  
 
Ειδικότερα, το Ασφαλιστήριο Συµβόλαιο θα πρέπει να περιλαµβάνει τα 
κατωτέρω:  
 
α) Το ΚΑΠΕ και οι εγκαταστάσεις του, το προσωπικό του εν γένει,  και κάθε 
άτοµο που σχετίζεται µε την εκτέλεση των εργασιών θα  θεωρούνται ως τρίτοι 
σύµφωνα µε τους όρους και τις εξαιρέσεις της ΕΝΑΝΤΙ ΑΛΛΗΛΩΝ ΕΥΘΥΝΗΣ. 
 
β) Η ασφαλιστική εταιρεία θα προασπίσει την όποια αγωγή ή ενέργεια κατά 
του Ανάδοχου και του προσωπικού του, στην περίπτωση όπου ζηµία ή 
απώλεια έχει προκληθεί και οφείλεται σε ενέργειες ή ελλείψεις του και που 
καλύπτεται από το  Ασφαλιστήριο Συµβόλαιο αστικής ευθύνης. Η ασφαλιστική 
εταιρεία θα πληρώσει όλα τα ποσά για να αποδεσµεύσει όλον τον 
κατασχεθέντα εξοπλισµό, υλικά, κ.τ.λ. εντός των ορίων των ποσών που 
αναφέρονται παρακάτω ως µέγιστα όρια ευθύνης της ασφαλιστικής εταιρείας.   
 
γ) Η ασφαλιστική εταιρεία παραιτείται κάθε δικαιώµατος ανταγωγής κατά του 
ΚΑΠΕ, των συµβούλων του, των υπαλλήλων του και του προσωπικού των 
συµβούλων λόγω βλάβης ή ζηµίας που οφείλεται σε ακούσια πράξη ή 
παράλειψη  εκτός της περίπτωσης βλάβης ή ζηµίας που οφείλεται κακόβουλου 
ενέργειας ή βαρείας αµέλειας.  
 
δ) Το Ασφαλιστήριο Συµβόλαιο θα περιλαµβάνει και θα καλύπτει την νοµική 
ευθύνη του ΚΑΠΕ που απορρέει από το άρθρο 922 του Ελληνικού Αστικού 
Κώδικα. 
 
ε)  Η ασφαλιστική εταιρεία δύναται να συµπράξει στην υπεράσπιση των 
Ανάδοχου και του ΚΑΠΕ ενάντια σε οποιαδήποτε νοµική ενέργεια από τρίτους, 
λόγω ζηµίας ή απώλειας, που  οφείλεται σε πράξη ή παράλειψη του 
προσωπικού τους και καλύπτεται από το Ασφαλιστήριο Συµβόλαιο αστικής 
ευθύνης και θα πληρώσει την εγγύηση για την άρση οποιασδήποτε 
κατάσχεσης  εντός των ορίων των ποσών που αναφέρονται παρακάτω ως 
µέγιστα όρια ευθύνης της ασφαλιστικής εταιρείας.  
 
Όρια Αποζηµίωσης 
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      Τα όρια αποζηµίωσης τα οποία καλύπτονται από το Ασφαλιστήριο 
Συµβόλαιο κατά   αστικής ευθύνης έναντι τρίτων κατά κατηγορία γεγονότος 
και κατά συµβάν θα είναι τα ακόλουθα: 
 
α) Σωµατικές βλάβες ή θάνατος ανά άτοµο :€ 300.000 
β) Υλικές Ζηµίες :€ 150.000 ανά ατύχηµα 
γ) Οµαδικό ατύχηµα :€ 600.000 
δ) Συνολικό ποσό καθ’ όλη την περίοδο ασφάλισης :€ 600.000 ανά περιστατι-
κό και για απεριόριστο αριθµό περιστατικών 
 
To ασφαλιστήριο συµβόλαιο θα πρέπει να καλύπτει και την εργοδοτική ευθύνη 
του εργολάβου έναντι του προσωπικού του και τυχόν υπεργολάβων του. 
Όρια αποζηµίωσης εργοδοτικής ευθύνης: 
α) Σωµατικές βλάβες ή θάνατος ανά άτοµο :€ 300.000 
β) Οµαδικό ατύχηµα :€ 600.000 
γ) Συνολικό ποσό καθόλη την περίοδο ασφάλισης :€ 600.000 ανά περιστατι-
κό και για απεριόριστο αριθµό περιστατικών 
 
Σε περίπτωση αποζηµίωσης, το πληρωθέν ποσόν πρέπει να αναπληρώνεται 
ασφαλιστικά εκ νέου, ώστε τα ανωτέρω κεφάλαια να ισχύουν πάντα. 
 
∆ιάρκεια Ασφάλισης 
 
Η ευθύνη της ασφαλιστικής εταιρείας θα ξεκινά από την έναρξη των εργασιών 
στις εγκαταστάσεις του ΚΑΠΕ  και θα τελειώνει µε την παραλαβή του έργου 
από το ΚΑΠΕ. 
 

1188  ΕΕΓΓΓΓΥΥΗΗΣΣΕΕΙΙΣΣ  --  ΣΣΥΥΝΝΤΤΗΗΡΡΗΗΣΣΗΗ  

Στις υποχρεώσεις του αναδόχου θα είναι η προσκόµιση εγγυητικής καλής 

λειτουργίας του συστήµατος για 2 έτη ύψους 5% του συµβατικού τιµήµατος 

µη συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ.  

Επίσης ο ανάδοχος θα προσκοµίσει τις εγγυήσεις (τουλάχιστον για 2 έτη) των 

κατασκευαστών των κύριων µερών του συστήµατος και συγκεκριµένα 

• από τον κατασκευαστή της γεωθερµικής αντλίας θερµότητας,  

• από τον κατασκευαστή της υποβρύχιας αντλίας,  

• από τον κατασκευαστή του πλακοειδή εναλλάκτη θερµότητας,  

• από τον κατασκευαστή της αντλίας κυκλοφορίας  

• από τον κατασκευαστή των σωληνώσεων των γήινων εναλλακτών 

θερµότητας. 
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Η Εγγύηση Καλής Εκτέλεσης Σύµβασης επιστρέφεται µετά την οριστική 
παραλαβή του Έργου, ύστερα από την εκκαθάριση των τυχόν απαιτήσεων από 
τους δύο συµβαλλόµενους και µετά την κατάθεση της Εγγυητικής Επιστολής 
Καλής Λειτουργίας. 
Η Εγγύηση Καλής Λειτουργίας επιστρέφεται µετά τη λήξη της περιόδου 
Εγγύησης των δύο ετών, ύστερα από την εκκαθάριση των τυχόν απαιτήσεων 
από τους δύο συµβαλλόµενους. 
 
Κατά την Περίοδο Εγγύησης, ο Ανάδοχος ευθύνεται για την καλή λειτουργία 
του συνόλου του Έργου. Στις υποχρεώσεις (και το συµβατικό τίµηµα) του 
Αναδόχου περιλαµβάνεται η τακτική συντήρηση του συστήµατος (για 2 έτη) 
σύµφωνα µε τις οδηγίες των κατασκευαστών και τουλάχιστον δύο φορές το 
χρόνο κατά την αλλαγή λειτουργίας του συστήµατος από ψύξη σε θέρµανση. 
Επίσης ο Ανάδοχος κατά την ίδια περίοδο των δύο ετών και σε περίπτωση 
βλάβης του συστήµατος, είναι υποχρεωµένος εντός 48 ωρών από σχετική 
ειδοποίηση του από το ΚΑΠΕ να έρθει επί τόπου του έργου για τη διάγνωση 
της βλάβης και την αποκατάσταση της σε εύλογο χρόνο. 
Οι εργασίες συντήρησης περιλαµβάνονται στο συµβατικό τίµηµα του 
Αναδόχου. Μικροϋλικά που τυχόν απαιτούνται στο πλαίσιο της τακτικής 
συντήρησης επιβαρύνουν το ΚΑΠΕ. Σε περίπτωση βλαβών κατά τη διάρκεια 
της συντήρησης, θα υπάρχει προηγούµενη συµφωνία για το κόστος 
αποκατάστασης της (οι επισκέψεις για τη διάγνωση της βλάβης επιβαρύνουν 
τον ανάδοχο).  
 

 

1199  ΑΑΛΛΛΛΕΕΣΣ  ΥΥΠΠΟΟΧΧΡΡΕΕΩΩΣΣΕΕΙΙΣΣ  ΤΤΟΟΥΥ  ΑΑΝΝΑΑ∆∆ΟΟΧΧΟΟΥΥ  

• Ο Ανάδοχος, χωρίς την προηγούµενη γραπτή συναίνεση του ΚΑΠΕ δεν 
µπορεί να αναθέσει τη σύµβαση ή οποιοδήποτε µέρος αυτής, ή 
οποιοδήποτε όφελος ή συµφέρον ή ότι υπάγεται σε αυτά. 

• Ο Ανάδοχος δεν θα αναθέτει σε υπεργολαβία οποιοδήποτε µέρος του 
έργου χωρίς την προηγούµενη γραπτή συναίνεση του ΚΑΠΕ. Η 
οποιαδήποτε τέτοια συναίνεση δεν θα απαλλάσσει τον Ανάδοχο από τυχόν 
ευθύνη ή υποχρέωση βάσει της σύµβασης και θα είναι υπεύθυνος χωρίς 
κανένα περιορισµό για τις πράξεις, αθετήσεις και παραλείψεις 
οποιουδήποτε υπεργολάβου, των αντιπροσώπων ή εργαζοµένων του ως 
να ήταν οι πράξεις, αθετήσεις ή παραλείψεις αυτές του Αναδόχου των 
αντιπροσώπων ή εργαζοµένων του. Η ανωτέρω συναίνεση η απόρριψη 
δίνεται από το ΚΑΠΕ εντός επτά (7) ηµερών από την υποβολή των 
σχετικών εγγράφων που αφορούν στην έγκριση των υπεργολάβων. 

• Ο Ανάδοχος είναι υπεύθυνος µονοµερώς για την τήρηση των διατάξεων 
εργατικής νοµοθεσίας, περί νόµιµων αποδοχών, ωραρίου, ασφαλιστικής 
κάλυψης και όρους υγιεινής και ασφάλειας των εργαζοµένων που 
απασχολεί για το έργο αυτό, ενώ το ΚΑΠΕ δε φέρει καµία ευθύνη σχετικά 
µε τα ανωτέρω, καθώς και σε περίπτωση εργατικού ατυχήµατος για το 
οποίο αποκλειστικά υπεύθυνος µονοµερώς (αστικά και ποινικά) είναι ο 
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Ανάδοχος. Σε περίπτωση που διαπιστωθεί παράβαση του όρου αυτού θα 
καταγγέλλεται η σύµβαση. 

• Ο ανάδοχος υποχρεούται να εκτελέσει όλους τους ελέγχους και δοκιµές 
που προβλέπονται από τους ισχύοντες κανονισµούς και διατάξεις. Επίσης 
υποχρεούται να εκτελεί χωρίς αντιρρήσεις οποιονδήποτε έλεγχο και 
δοκιµή ζητηθεί από το ΚΑΠΕ, µέχρι την εξαγωγή πλήρων και 
ικανοποιητικών αποτελεσµάτων. Όλα τα έξοδα των παραπάνω ελέγχων 
και δοκιµών βαρύνουν τον ανάδοχο. 
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ΠΠΑΑΡΡΑΑΡΡΤΤΗΗΜΜΑΑ  

 
 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ 

 

11..  ΥΥφφιισσττάάµµεεννοο  σσύύσσττηηµµαα  

Το βιοκλιµατικό κτίριο του ΚΑΠΕ καλύπτει µέρος των θερµικών και ψυκτικών φορτίων 

του από το υφιστάµενο ανοικτό σύστηµα Γεωθερµικών Αντλιών Θερµότητας. Στο 

υφιστάµενο ανοιχτό κύκλωµα, το ρευστό αντλείται από την παραγωγική γεώτρηση µε 

χρήση υποβρύχιας αντλίας προσδίδει τη θερµότητά του στην γεωθερµική αντλία 

θερµότητας και έπειτα η ενέργεια αποδίδεται στο βιοκλιµατικό κτίριο µε σύστηµα fan-

coils. Έπειτα το ρευστό µετά την έξοδο του από την ΓΑΘ εισάγεται στη γεώτρηση 

επανεισαγωγής. Λόγω της παλαιότητας του συστήµατος αλλά και του ερευνητικού 

χαρακτήρα του έργου που συµµετάσχει το ΚΑΠΕ κρίνεται απαραίτητο η αναβάθµιση του 

υφιστάµενου ανοικτού συστήµατος ΓΑΘ και ο συνδυασµός του µε τους κλειστούς 

κατακόρυφους γήινους εναλλάκτες θερµότητας.  

 

22..  ΝΝέέοο  σσύύσσττηηµµαα  

Το νέο σύστηµα που θα κατασκευαστεί θα είναι συνδυασµός κλειστού και ανοικτού 

συστήµατος ΓΑΘ. Το νέο σύστηµα θα αποτελείται από την γεωθερµική αντλία 

θερµότητας η οποία θα συνδέεται µε τους τέσσερις (4) κατακόρυφους κλειστού τύπου 

γήινους εναλλάκτες θερµότητας. Επίσης θα υπάρχει και σύνδεση της ΓΑΘ µέσω του 

πλακοειδή εναλλάκτη θερµότητας (τιτανίου) µε την υφιστάµενη υδρογεώτρηση 

(πρωτεύον κύκλωµα) όπου θα αντλείται το ρευστό µε τη χρήση της νέας υποβρύχιας 

αντλίας. Το ρευστό µετά την έξοδο του από τον πλακοειδή εναλλάκτη θερµότητας θα 

επανεισάγεται στην υφιστάµενη γεώτρηση επανεισαγωγής. Οι σωληνώσεις των γήινων 

εναλλακτών θερµότητας θα συγκεντρώνονται και θα συνδέονται στους κατάλληλους 

συλλέκτες (προσαγωγής-επιστροφής) στο µηχανοστάσιο. Οι συλλέκτες έπειτα θα 

συνδέονται µε τον πλακοειδή εναλλάκτη θερµότητας (δευτερεύον κύκλωµα) και µε την 

ΓΑΘ. Στο υδραυλικό κύκλωµα των γήινων εναλλακτών θερµότητας θα τοποθετηθούν η 

αντλία κυκλοφορίας, το δοχείο διαστολής και το ασφαλιστικό σύστηµα καθώς και όλα τα 

απαραίτητα εξαρτήµατα για την εύρυθµη λειτουργία του. Στο υδραυλικό και 

ηλεκτρολογικό κύκλωµα του συστήµατος θα τοποθετηθεί µετρητικός εξοπλισµός. Ο 

µετρητικός εξοπλισµός θα παραδοθεί στον ανάδοχο από το ΚΑΠΕ ο οποίος θα τον 

τοποθετήσει στις κατάλληλες θέσεις του υδραυλικού και ηλεκτρικού κυκλώµατος του 

συστήµατος ΓΑΘ και θα τον συνδέσει µε το ηλεκτρονικό καταγραφικό σύστηµα µε χρήση 

ειδικών καλωδίων και εξαρτηµάτων. Η τοποθέτηση των µετρητικών οργάνων και των 

καταγραφικών θα πραγµατοποιηθεί υπό την καθοδήγηση του ΚΑΠΕ.  
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33..  ΕΕρργγαασσίίεεςς  //  υυππηηρρεεσσίίεεςς  

Ο ανάδοχος αρχικά µε την υπογραφή της σύµβασης θα πρέπει εντός 15 ηµερών να 

υποβάλει στις αρµόδιες αρχές το φάκελο για την αδειοδότηση του συστήµατος (και των 

τεσσάρων γήινων εναλλακτών θερµότητας) σύµφωνα µε την κείµενη νοµοθεσία. 

Επίσης ο ανάδοχος θα αποξηλώσει την υφιστάµενη ΓΑΘ καθώς και το υδραυλικό 

κύκλωµα αυτής και θα τοποθετήσει και θα συνδέσει τον νέο εξοπλισµό (ΓΑΘ, πλακοειδή 

εναλλάκτη, αντλία κυκλοφορίας, συλλέκτες κλπ). Το υδραυλικό κύκλωµα προς το κτίριο 

θα παραµείνει το ίδιο. Επίσης θα απεγκαταστήσει την υφιστάµενη υποβρύχια αντλία και 

θα τοποθετήσει την νέα. Το υδραυλικό κύκλωµα που συνδέει την υποβρύχια αντλία µε 

το υφιστάµενο µηχανοστάσιο θα παραµείνει το ίδιο. Η υφιστάµενη ΓΑΘ και η υποβρύχια 

αντλία µετά την αποξήλωσή τους θα τοποθετηθούν από τον ανάδοχο για αποθήκευση 

σε χώρο εντός του ΚΑΠΕ που θα του υποδειχθεί.  Η αποκοµιδή εκτός ΚΑΠΕ των 

υπόλοιπων υλικών της αποξήλωσης καθώς και των όποιων προϊόντων εκσκαφής 

προκύψουν από τις εργασίες, θα γίνει µε ευθύνη του αναδόχου και περιλαµβάνεται στο 

συµβατικό τίµηµα.  

Στις υποχρεώσεις του αναδόχου θα είναι η κατασκευή (διάτρηση, τοποθέτηση 

σωληνώσεων, πλήρωση µε το θερµοαγώγιµο υλικό κλπ) µόνο των δύο κλειστών 

κατακόρυφων γήινων εναλλακτών θερµότητας και συγκεκριµένα του µονού U βάθους 

120 m και του διπλού U βάθους 120 m σύµφωνα µε τις προδιαγραφές που 

περιγράφονται παρακάτω. Η διάνοιξη των γεωτρήσεων θα πρέπει να πραγµατοποιηθεί 

µε την δυνατή ελάχιστη όχληση του περιβάλλοντα χώρου. Θα πρέπει να γίνει η χρήση 

ειδικών δεξαµενών ώστε τα υλικά ανόρυξης και του πολφού ή αφρού της γεώτρησης 

να µην αποδίδονται στον προαύλιο χώρο του ΚΑΠΕ. Επίσης ο ανάδοχος θα 

κατασκευάσει τα σκάµµατα, τις οδεύσεις, τα φρεάτια των αναµονών και των γήινων 

εναλλακτών θερµότητας, τις υδραυλικές και ηλεκτρολογικές συνδέσεις του εξοπλισµού 

(ΓΑΘ, υποβρύχια αντλία, αντλία κυκλοφορίας, δοχείο διαστολής, ασφαλιστικό σύστηµα, 

µονώσεις, κλπ) σύµφωνα µε τις προδιαγραφές που περιγράφονται παρακάτω. Επίσης 

θα αναλάβει όλες τις εργασίες σχετικά µε την πλήρη αποκατάσταση στους 

χώρους επέµβασης.  

Στις υποχρεώσεις του αναδόχου θα είναι η τοποθέτηση και η σύνδεση του µετρητικού 

και καταγραφικού εξοπλισµού. Ο µετρητικός εξοπλισµός θα παραδοθεί στον ανάδοχο 

από το ΚΑΠΕ ο οποίος θα τον τοποθετήσει στις κατάλληλες θέσεις του υδραυλικού και 

ηλεκτρικού κυκλώµατος του συστήµατος ΓΑΘ και θα τον συνδέσει µε το ηλεκτρονικό 

καταγραφικό σύστηµα µε χρήση ειδικών καλωδίων και εξαρτηµάτων. Η τοποθέτηση των 

µετρητικών οργάνων και των καταγραφικών θα πραγµατοποιηθεί υπό την καθοδήγηση 

του ΚΑΠΕ.  
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44..  ΩΩρράάρριιοο  εερργγαασσιιώώνν  

Οι εργασίες για την κατασκευή του συστήµατος θα πραγµατοποιούνται από τον ανάδοχο 

από ∆ευτέρα έως Παρασκευή και από τις 8:00 π.µ έως τις 19:00. 

 

55..  ΠΠααρρααδδοοττέέαα  

Ο ανάδοχος θα είναι υποχρεωµένος µετά την ολοκλήρωση της κατασκευής του 

συστήµατος να προσκοµίσει: 

• Πλήρη σχέδια του συστήµατος ΓΑΘ όπου θα αποτυπώνεται το σύνολο του 

εξοπλισµού και οι οδεύσεις των σωληνώσεων/καλωδίων (as-build layouts). 

• Εγχειρίδια για ΓΑΘ, υποβρύχια αντλία, αντλία κυκλοφορίας και πλακοειδή 

εναλλάκτη. 

• Οδηγίες για τη λειτουργία και συντήρηση του συνολικού συστήµατος ΓΑΘ. 

• Τοµή και λιθολογική στήλη των γήινων εναλλακτών θερµότητας. 

 

66..  ΧΧρροοννοοδδιιάάγγρρααµµµµαα  

Ο ανάδοχος µετά την υπογραφή της σύµβασης εντός 15 ηµερών θα πρέπει να 

προσκοµίσει στην αρµόδια υπηρεσία της Περιφέρειας τον απαραίτητο φάκελο µε το 

σύνολο των δικαιολογητικών για την αδειοδότηση του συστήµατος.  

Επίσης και το ασφαλιστήριο συµβόλαιο σύµφωνα µε αρ. 17 του Μέρους Β’ θα πρέπει να 

υποβληθεί στο ΚΑΠΕ εντός 15 ηµερών από την υπογραφή της σύµβασης.  

Μετά την έκδοση της άδειας θα αρχίζει την κατασκευή των γήινων εναλλακτών 

θερµότητας (ΓΕΘ), την κατασκευή των σκαµµάτων, των οδεύσεων των σωληνώσεων 

προς το µηχανοστάσιο, των φρεατίων των ΓΕΘ, των φρεατίων των αναµονών καθώς και 

την απεγκατάσταση της υφιστάµενης υποβρύχιας αντλίας και εγκατάσταση της νέας 

υποβρύχιας αντλίας. Γενικά θα πρέπει να έχει ολοκληρώσει όλες τις εργασίες εκτός του 

µηχανοστασίου.  

Έπειτα θα αποξηλώσει την υφιστάµενη ΓΑΘ και το υδραυλικό της κύκλωµα και θα 

εγκαταστήσει το σύνολο του εξοπλισµού, των µετρητικών και καταγραφικών που θα 

τοποθετηθεί εντός του µηχανοστασίου. Στόχος είναι να παραµείνει όσο το δυνατό 

λιγότερο χρονικό διάστηµα το βιοκλιµατικό κτίριο χωρίς την παροχή θέρµανσης ή ψύξης.  

Μετά την ολοκλήρωση όλων των εργασιών θα πρέπει ο ανάδοχος να θέση σε λειτουργία 

το σύστηµα και να ελεγχθεί σε λειτουργία θέρµανσης αλλά και σε λειτουργία ψύξης. Η 

χρονική εξέλιξη των εργασιών θα πρέπει να εµφανίζεται αναλυτικά στο χρονοδιάγραµµα 

που θα υποβάλει ο υποψήφιος ανάδοχος.    
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Το παρόν τεύχος τεχνικών προδιαγραφών αφορά την εγκατάσταση συνδυασµένου 

ανοικτού και κλειστού συστήµατος Γεωθερµικών Αντλιών Θερµότητας για την κάλυψη 

των θερµικών και ψυκτικών αναγκών του βιοκλιµατικού κτιρίου του Κέντρου 

Ανανεώσιµων Πηγών και Εξοικονόµησης Ενέργειας, όπως περιγράφεται αναλυτικά στην 

µελέτη του συστήµατος η οποία είναι διαθέσιµη στους υποψηφίους. Οι τεχνικές 

προδιαγραφές καλύπτουν τα απαιτούµενα τεχνικά χαρακτηριστικά του εξοπλισµού και 

τον τρόπο εκτέλεσης εργασιών για τα παρακάτω: 

• Κατακόρυφοι Γήινοι Εναλλάκτες Θερµότητας (ΓΕΘ) 

• Μηχανολογικός εξοπλισµός 

• Ηλεκτρολογικός εξοπλισµός 

• ∆οκιµές αντοχής και στεγανότητας σωληνώσεων-θέση σε λειτουργία-

δοκιµαστική λειτουργία 

• Αδειοδοτήσεις 

• Μετρητικός εξοπλισµός και καταγραφικό σύστηµα 

 

77..  ΚΚαατταακκόόρρυυφφοοιι  ΓΓήήιιννοοιι  ΕΕννααλλλλάάκκττεεςς  ΘΘεερρµµόόττηηττααςς  ((ΓΓΕΕΘΘ))  

Όπως έχει αναφερθεί και στην µελέτη (η οποία είναι διαθέσιµη στους υποψήφιους 

αναδόχους) θα αδειοδοτηθούν τέσσερις (4) κατακόρυφοι γήινοι εναλλάκτες θερµότητας 

κλειστού κυκλώµατος µε διαφορετικά τεχνικά χαρακτηριστικά και θα κατασκευαστούν οι 

δύο (2) σύµφωνα µε τις παρακάτω τεχνικές προδιαγραφές. Οι ΓΕΘ θα έχουν µεταξύ 

τους ελάχιστη αξονική απόσταση 7 m. 

Πιο συγκεκριµένα: 

• Ένας (1) κατακόρυφος γήινος εναλλάκτης θερµότητας κλειστού τύπου βάθους 

120 m µονού U. 

• Ένας (1) κατακόρυφος γήινος εναλλάκτης θερµότητας κλειστού τύπου βάθους 

120 m διπλού U. 

• Ένας (1) κατακόρυφος γήινος εναλλάκτης θερµότητας κλειστού τύπου βάθους 

15 m σε σπειροειδή µορφή (δεν περιλαµβάνεται στην προµήθεια η κατασκευή 

του παρά µόνο η αδειοδότηση). 

• Ένας (1) κατακόρυφος οµόκεντρος γήινος εναλλάκτης θερµότητας κλειστού 

τύπου βάθους 50 m (δεν περιλαµβάνεται στην προµήθεια η κατασκευή του 

παρά µόνο η αδειοδότηση). 

Ο ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να κατασκευάσει µόνο τον κατακόρυφο γήινο 

εναλλάκτη θερµότητας κλειστού τύπου βάθους 120 m µονού U, τον κατακόρυφο 

γήινο εναλλάκτη θερµότητας κλειστού τύπου βάθους 120 m διπλού U καθώς και 

όλα τα δίκτυα σύνδεσης µε την αντλία θερµότητας συµπεριλαµβανοµένων και των 
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δικτύων των µελλοντικών γήινων εναλλακτών των 15 m και 50 m από την αντλία 

θερµότητας µέχρι το φρεάτιο αναµονής. 

 

Γήινος εναλλάκτης θερµότητας µονού U βάθους 120 m   

Η γεώτρηση θα διανοιχτεί από εξειδικευµένο συνεργείο, µε το οποίο ο ανάδοχος θα 

πρέπει να συνεργασθεί στον προγραµµατισµό των εργασιών και στον ακριβή 

προσδιορισµό όλων των στοιχείων που καθορίζουν την εξέλιξη του έργου. 

Οι σωληνώσεις, που πρόκειται να βυθιστούν στην γεώτρηση θα παραληφθούν στο 

επιθυµητό µήκος κουλούρας τουλάχιστον 120 m µε συγκολληµένο το εξάρτηµα «U» το 

οποίο θα φέρει αντίστοιχη πιστοποίηση από τον κατασκευαστή. Η σωλήνωση θα 

καθαριστεί µε νερό, θα πληρωθεί µε νερό και θα τεθεί υπό πίεση 16 bar για περίοδο 

τουλάχιστον τεσσάρων ωρών. Η µέγιστη επιτρεπόµενη πτώση της πίεσης κατά την 

περίοδο αυτή δεν επιτρέπεται να ξεπεράσει τα 1,50 bar υπό σκιά και σε θερµοκρασία 

περιβάλλοντος 20οC. Στη συνέχεια τα δύο ελεύθερα άκρα της σωλήνωσης θα τεθούν 

υπό ατµοσφαιρική πίεση, και ενώ η σωλήνωση παραµένει πλήρης µε νερό, θα 

ταπωθούν. Η σωλήνωση τότε θα είναι έτοιµη για βύθιση. Αφού βυθιστεί η σωλήνωση 

στην γεώτρηση θα επαναληφθεί η παραπάνω εργασία υδραυλικής δοκιµής των 

σωληνώσεων. Η σωλήνωση θα είναι από πολυαιθυλένιο 3ης γενιάς Φ40 PN16  

(HDPE Φ40 PN16). Στην γεώτρηση θα τοποθετηθεί ένα ζεύγος σωληνώσεων. Πριν την 

τοποθέτηση των σωληνώσεων θα µετρηθεί το τελικό βάθος της γεώτρησης. 

Επίσης θα τοποθετηθεί και µια σωλήνωση (grouting pipe) από πολυαιθυλένιο 3ης γενιάς 

Φ40 PN16 (HDPE Φ40 PN16) η οποία θα χρησιµοποιηθεί για την πλήρωση της 

γεώτρησης µε ένεµα από το πυθµένα της γεώτρησης και προς τα επάνω δηλαδή µε την 

µέθοδο down-up (βλ κατωτέρω).  

Η γεώτρηση θα έχει ενιαία διάµετρο 61/2” και θα διανοιχτεί στα σηµεία που προβλέπει η 

µελέτη µε χρήση ειδικού εξοπλισµού που θα απαιτηθεί. Η γεώτρηση προτείνεται να 

κατασκευαστεί µε υδραυλικό γεωτρύπανο, θετικής κυκλοφορίας µε χρήση µπετονιτικού 

πολφού ή αέρα και αφρού ή αέρα. Επίσης θα κριθεί από τον χειριστή του γεωτρύπανου 

αν γίνει χρήση περιφραγµατικής χαλύβδινης σωλήνωσης στα πρώτα µέτρα της 

διάτρησης για να αποφευχθούν καταπτώσεις των τοιχωµάτων των γεωτρήσεων.  

Αµέσως µετά τη διάνοιξη και τον καθαρισµό της γεώτρησης, θα βυθιστεί µέσα σε αυτήν 

η προετοιµασµένη µονή σωλήνωση (Μονό-U) (γεµισµένη µε νερό) και η σωλήνωση 

πλήρωσης (grouting pipe) και αµέσως µετά θα πρέπει να ξεκινήσει η διαδικασία 

πλήρωσης της γεώτρησης µε προπαρασκευασµένο µίγµα κονιάµατος υψηλής θερµικής 

αγωγιµότητας (enhanced grouting), το οποίο θα έχει θερµική αγωγιµότητα (thermal 

conductivity) τουλάχιστον λ=2,00 W/mK από το κατώτερο σηµείο της γεώτρησης προς 

τα πάνω µε χρήση ειδικής αντλίας. Για την βύθιση των σωληνώσεων θα χρησιµοποιηθεί 

ειδικό βαρίδι το οποίο θα είναι χαλύβδινο ελάχιστου βάρους 25 kg και κατάλληλα 

διαµορφωµένο για την εύκολη βύθιση του εντός της γεώτρησης. Το ειδικό βαρίδι θα 

προσαρµοστεί µε ειδικό εξάρτηµα στο κατώτατο σηµείο του εξαρτήµατος U.  
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Για να διατηρούν οι σωληνώσεις σταθερές τις αποστάσεις µεταξύ τους κατά την βύθισή 

τους στην γεώτρηση θα γίνει χρήση ειδικών αποστατών για σωλήνες διαµέτρου Φ40 και 

µε εσωτερική οπή Φ45 για την διέλευση του σωλήνα ενεµάτωσης. Οι αποστάτες θα 

τοποθετούνται σε απόσταση µεταξύ τους όχι µεγαλύτερη των 5,00 m. 

 

Γήινος εναλλάκτης θερµότητας διπλού U βάθους 120 m   

Η γεώτρηση θα διανοιχτεί από εξειδικευµένο συνεργείο, µε το οποίο ο ανάδοχος θα 

πρέπει να συνεργασθεί στον προγραµµατισµό των εργασιών και στον ακριβή 

προσδιορισµό όλων των στοιχείων που καθορίζουν την εξέλιξη του έργου. 

Οι σωληνώσεις, που πρόκειται να βυθιστούν στην γεώτρηση θα παραληφθούν στο 

επιθυµητό µήκος κουλούρας τουλάχιστον 120 m µε συγκολληµένο το εξάρτηµα «U» το 

οποίο θα φέρει αντίστοιχη πιστοποίηση από τον κατασκευαστή. Η σωλήνωση θα 

καθαριστεί µε νερό, θα πληρωθεί µε νερό και θα τεθεί υπό πίεση 16 bar για περίοδο 

τουλάχιστον τεσσάρων ωρών. Η µέγιστη επιτρεπόµενη πτώση της πίεσης κατά την 

περίοδο αυτή δεν επιτρέπεται να ξεπεράσει τα 1,50 bar υπό σκιά και σε θερµοκρασία 

περιβάλλοντος 20οC. Στη συνέχεια τα δύο ελεύθερα άκρα της σωλήνωσης θα τεθούν 

υπό ατµοσφαιρική πίεση, και ενώ η σωλήνωση παραµένει πλήρης µε νερό, θα 

ταπωθούν. Η σωλήνωση τότε θα είναι έτοιµη για βύθιση. Αφού βυθιστεί η σωλήνωση 

στην γεώτρηση θα επαναληφθεί η παραπάνω εργασία υδραυλικής δοκιµής των 

σωληνώσεων. Η σωλήνωση θα είναι από πολυαιθυλένιο 3ης γενιάς Φ32 PN16  

(HDPE Φ32 PN16). Στην γεώτρηση θα τοποθετηθούν δυο ζεύγη σωληνώσεων. Πριν την 

τοποθέτηση των σωληνώσεων θα µετρηθεί το τελικό βάθος της γεώτρησης. 

Επίσης θα τοποθετηθεί και µια σωλήνωση (grouting pipe) από πολυαιθυλένιο 3ης γενιάς 

Φ40 PN16 (HDPE Φ40 PN16) η οποία θα χρησιµοποιηθεί για την πλήρωση της 

γεώτρησης µε ένεµα από το πυθµένα της γεώτρησης και προς τα επάνω δηλαδή µε την 

µέθοδο down-up (βλ. κατωτέρω).  

Η γεώτρηση θα έχει ενιαία διάµετρο 61/2” και θα διανοιχτεί στα σηµεία που προβλέπει η 

µελέτη µε χρήση ειδικού εξοπλισµού που θα απαιτηθεί. Η γεώτρηση προτείνεται να 

κατασκευαστεί µε υδραυλικό γεωτρύπανο, θετικής κυκλοφορίας µε χρήση µπετονιτικού 

πολφού ή αέρα και αφρού ή αέρα. Επίσης θα κριθεί από τον χειριστή του γεωτρύπανου 

αν γίνει χρήση περιφραγµατικής χαλύβδινης σωλήνωσης στα πρώτα µέτρα της 

διάτρησης για να αποφευχθούν καταπτώσεις των τοιχωµάτων των γεωτρήσεων.  

Αµέσως µετά τη διάνοιξη και τον καθαρισµό της γεώτρησης, θα βυθιστεί µέσα σε αυτήν 

η προετοιµασµένη διπλή σωλήνωση (∆ιπλό-U) (γεµισµένη µε νερό) και η σωλήνωση 

πλήρωσης (grouting pipe) και αµέσως µετά θα πρέπει να ξεκινήσει η διαδικασία 

πλήρωσης της γεώτρησης µε προπαρασκευασµένο µίγµα κονιάµατος υψηλής θερµικής 

αγωγιµότητας (enhanced grouting), το οποίο θα έχει θερµική αγωγιµότητα (thermal 

conductivity) τουλάχιστον λ=2,00 W/mK από το κατώτερο σηµείο της γεώτρησης προς 

τα πάνω µε χρήση ειδικής αντλίας. Για την βύθιση των σωληνώσεων θα χρησιµοποιηθεί 

ειδικό βαρίδι το οποίο θα είναι χαλύβδινο ελάχιστου βάρους 25 kg και κατάλληλα 
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διαµορφωµένο για την εύκολη βύθιση του εντός της γεώτρησης. Το ειδικό βαρίδι θα 

προσαρµοστεί µε ειδικό εξάρτηµα στο κατώτατο σηµείο του εξαρτήµατος U.  

Για να διατηρούν οι σωληνώσεις σταθερές τις αποστάσεις µεταξύ τους κατά την βύθισή 

τους στην γεώτρηση θα γίνει χρήση ειδικών αποστατών για σωλήνες διαµέτρου Φ32 και 

µε εσωτερική οπή Φ45 για την διέλευση του σωλήνα ενεµάτωσης. Οι αποστάτες θα 

τοποθετούνται σε απόσταση µεταξύ τους όχι µεγαλύτερη των 5,00 m. 

 

Γήινος εναλλάκτης θερµότητας σε σπειροειδή µορφή βάθους 15 m (δεν 

περιλαµβάνεται στην προµήθεια η κατασκευή του παρά µόνο η αδειοδότηση) 

Η γεώτρηση θα διανοιχτεί από εξειδικευµένο συνεργείο, µε το οποίο ο ανάδοχος θα 

πρέπει να συνεργασθεί στον προγραµµατισµό των εργασιών και στον ακριβή 

προσδιορισµό όλων των στοιχείων που καθορίζουν την εξέλιξη του έργου. 

Οι σωληνώσεις, που πρόκειται να βυθιστούν στην γεώτρηση θα παραληφθούν στο 

επιθυµητό µήκος και θα έχουν τηλεσκοπικό σχεδιασµό όπως εµφανίζεται στην Εικόνα 

15. Οι σωληνώσεις θα φέρουν τα κατάλληλα πιστοποιητικά από τον κατασκευαστή. Η 

σωλήνωση θα καθαριστεί µε νερό, θα πληρωθεί µε νερό και θα τεθεί υπό πίεση 10 bar 

για περίοδο τουλάχιστον τεσσάρων ωρών. Η µέγιστη επιτρεπόµενη πτώση της πίεσης 

κατά την περίοδο αυτή δεν επιτρέπεται να ξεπεράσει τα 1,50 bar υπό σκιά και σε 

θερµοκρασία περιβάλλοντος 20οC. Στη συνέχεια τα δύο ελεύθερα άκρα της σωλήνωσης 

θα τεθούν υπό ατµοσφαιρική πίεση, και ενώ η σωλήνωση παραµένει πλήρης µε νερό, 

θα ταπωθούν. Η σωλήνωση τότε θα είναι έτοιµη για βύθιση. Αφού βυθιστεί η σωλήνωση 

στην γεώτρηση θα επαναληφθεί η παραπάνω εργασία υδραυλικής δοκιµής των 

σωληνώσεων. Η σωλήνωση θα είναι από πολυαιθυλένιο PE-Xa µε διάµετρο Φ25. Πριν 

την τοποθέτηση των σωληνώσεων θα µετρηθεί το τελικό βάθος της γεώτρησης. 

Η γεώτρηση θα έχει ενιαία διάµετρο 450 mm και θα διανοιχτεί στο σηµείο που προβλέπει 

η µελέτη µε χρήση ειδικού εξοπλισµού που θα απαιτηθεί. Η γεώτρηση προτείνεται να 

κατασκευαστεί µε υδραυλικό γεωτρύπανο, θετικής κυκλοφορίας µε χρήση µπετονιτικού 

πολφού ή αέρα και αφρού ή αέρα. Επίσης θα κριθεί από τον χειριστή του γεωτρύπανου 

αν γίνει χρήση περιφραγµατικής χαλύβδινης σωλήνωσης στα πρώτα µέτρα της 

διάτρησης για να αποφευχθούν καταπτώσεις των τοιχωµάτων των γεωτρήσεων.  

Αµέσως µετά τη διάνοιξη και τον καθαρισµό της γεώτρησης, θα βυθιστεί µέσα σε αυτήν 

η προετοιµασµένη σωλήνωση (γεµισµένη µε νερό) και αµέσως µετά θα πρέπει να 

ξεκινήσει η διαδικασία πλήρωσης της γεώτρησης µε µίγµα κονιάµατος, το οποίο θα 

αποτελείται από 10% κ.β. µπετονίτη, 50% κ.β. χαλαζιακή άµµο και 40% κ.β. νερό. 

 

Οµόκεντρος γήινος εναλλάκτης θερµότητα κλειστού τύπου βάθους 50 m (δεν 

περιλαµβάνεται στην προµήθεια η κατασκευή του παρά µόνο η αδειοδότηση) 
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Η γεώτρηση θα διανοιχτεί από εξειδικευµένο συνεργείο, µε το οποίο ο ανάδοχος θα 

πρέπει να συνεργασθεί στον προγραµµατισµό των εργασιών και στον ακριβή 

προσδιορισµό όλων των στοιχείων που καθορίζουν την εξέλιξη του έργου. 

Οι σωληνώσεις, που πρόκειται να βυθιστούν στην γεώτρηση θα παραληφθούν στο 

επιθυµητό µήκος τουλάχιστον 50 m όπου θα φέρουν αντίστοιχη πιστοποίηση από τον 

κατασκευαστή. Η σωλήνωση θα καθαριστεί µε νερό, και αφού τοποθετηθεί εντός της 

γεώτρησης, θα πληρωθεί µε νερό και θα τεθεί υπό πίεση 16 bar για περίοδο 

τουλάχιστον τεσσάρων ωρών. Η µέγιστη επιτρεπόµενη πτώση της πίεσης κατά την 

περίοδο αυτή δεν επιτρέπεται να ξεπεράσει τα 1,50 bar υπό σκιά και σε θερµοκρασία 

περιβάλλοντος 20οC. Στη συνέχεια τα δύο ελεύθερα άκρα της σωλήνωσης θα τεθούν 

υπό ατµοσφαιρική πίεση, και ενώ η σωλήνωση παραµένει πλήρης µε νερό, θα 

ταπωθούν. Η σωλήνωση θα είναι οµόκεντρη µε την εξωτερική σωλήνα να έχει εξωτερική 

διάµετρο Φ70 και πάχος 2 mm από ανοξείδωτο χάλυβα και η εσωτερική θα έχει 

διάµετρο Φ32 µε πάχος 2,90 mm SDR 11 από πολυαιθυλένιο.  Η εσωτερική σωλήνα θα 

είναι θερµικά µονωµένη. Η οµόκεντρη σωλήνωση θα είναι κατασκευασµένη από το 

εργοστάσιο έτοιµη για τοποθέτηση. Η γεώτρηση θα έχει ενιαία διάµετρο 4’’ και θα 

διανοιχτεί στα σηµεία που προβλέπει η µελέτη µε χρήση ειδικού εξοπλισµού που θα 

απαιτηθεί. Η γεώτρηση προτείνεται να κατασκευαστεί µε υδραυλικό γεωτρύπανο, 

θετικής κυκλοφορίας µε χρήση µπετονιτικού πολφού ή αέρα και αφρού ή αέρα. Επίσης 

θα κριθεί από τον χειριστή του γεωτρύπανου αν γίνει χρήση περιφραγµατικής 

χαλύβδινης σωλήνωσης στα πρώτα µέτρα της διάτρησης για να αποφευχθούν 

καταπτώσεις των τοιχωµάτων των γεωτρήσεων.  

Αµέσως µετά τη διάνοιξη και τον καθαρισµό της γεώτρησης, θα βυθιστεί µέσα σε αυτήν 

η προετοιµασµένη οµόκεντρη σωλήνωση  (γεµισµένη µε νερό) και µετά θα πρέπει να 

ξεκινήσει η διαδικασία πλήρωσης της γεώτρησης µε προπαρασκευασµένο µίγµα 

κονιάµατος υψηλής θερµικής αγωγιµότητας (enhanced grouting), το οποίο θα έχει 

θερµική αγωγιµότητα (thermal conductivity) λ=2,00 W/mK από το κατώτερο σηµείο της 

γεώτρησης προς τα πάνω µε χρήση ειδικής αντλίας. Πριν την τοποθέτηση των 

σωληνώσεων θα µετρηθεί το τελικό βάθος της γεώτρησης. 

Συνοπτικά τα τεχνικά χαρακτηριστικά του κάθε γήινου εναλλάκτη θερµότητας 

παρουσιάζονται στο Πίνακα 1: 

Πίνακας 1: Τεχνικά χαρακτηριστικά ΓΕΘ. 

 Βάθος ∆ιάµετρος ΓΕΘ Σωλήνωση 

Μονό-U 120 m 61/2   HDPE/Φ40/PN16 

∆ιπλό-U 120 m 61/2 HDPE/Φ32/PN16 

Σπειροειδής 

(Helix) 
15 m 450 mm Pe-Xa/ Φ25/PN10 

Οµόκεντρος 50 m 4’’ Εξωτερική 

Φ70 πάχους 2 mm 

από ανοξείδωτο 

χάλυβα 
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Εσωτερική 
Φ32 SDR 11 από 

PE-RC 

 

 

88..  ΦΦρρεεάάττιιαα  γγήήιιννωωνν  εεννααλλλλαακκττώώνν  θθεερρµµόόττηηττααςς  κκααιι  ααννααµµοοννώώνν  

Στην κεφαλή κάθε γήινου εναλλάκτη θερµότητας θα κατασκευαστεί φρεάτιο από 

οπλισµένο σκυρόδεµα C16/20 διαστάσεων 0,50 m χ 0,50 m χ 0,80 m βάθος. Τα τοιχία 

οπλίζονται µε δοµικό πλέγµα, µε ενίσχυση στις οριζόντιες και κατακόρυφες γωνίες. Οι 

ξυλότυποι θα τοποθετηθούν εσωτερικά και εξωτερικά από τους τοίχους. Το πάχος των 

τοιχίων θα είναι τουλάχιστον 3,00 cm. Οι σωληνώσεις του γήινου εναλλάκτη θα 

εξέρχονται από το φρεάτιο µέσα από οπές που θα προβλεφθούν κατά την ξυλοτύπηση 

του φρεατίου. Τα καπάκια των φρεατίων θα είναι κατασκευασµένα από σύνθετο υλικό 

σύµφωνα µε την προδιαγραφή ΕΝ 124:1994. Μετά την χύτευση τους τα καλύµµατα θα 

πρέπει να παρουσιάζουν λεία επιφάνεια δίχως ρωγµές, σπηλαιώσεις, φυσαλίδες, δίχως 

οποιαδήποτε άλλα ελαττώµατα ή αστοχίες έγχυσης τα οποία θα µπορούσαν να 

µειώσουν την καταλληλότητά τους στην χρήση. Τα καλύµµατα θα παράγονται µε την 

τεχνική της άµεσης έγχυσης (µονολιθική δοµή). Απαγορεύεται η χρήση καλυµµάτων που 

έχουν κατασκευαστεί µε την µέθοδο των αλλεπάλληλων στρώσεων καθώς και η 

προσθήκη αδρανών υλικών (ανθρακικό ασβέστιο) στο µίγµα παραγωγής των 

καλυµµάτων. Τα καλύµµατα στην κάτω επιφάνεια του, θα πρέπει υποχρεωτικώς να 

φέρουν οδηγούς που θα εξασφαλίζουν την απόλυτη εφαρµογή επί του πλαισίου κατά το 

κλείσιµό του. Η κατασκευή των καλυµµάτων φρεατίων θα πρέπει να είναι τέτοια ώστε να 

εξασφαλίζεται η σωστή και καλή εφαρµογή τους πάνω στις βάσεις έδρασής τους. Οι 

εδράσεις αυτές θα πρέπει να είναι κατασκευασµένες κατά τέτοιο τρόπο ούτως ώστε να 

εξασφαλίζεται η σταθερότητα και η απουσία θορύβων. Προς τούτο και ανάλογα µε τον 

τύπο του καλύµµατος µεταξύ της επιφανείας έδρασης του καλύµµατος επί του πλαισίου 

και του καλύµµατος θα δύναται να παρεµβάλλεται ειδικός δακτύλιος από πολυαιθυλένιο 

ή EPDM ή άλλο αποδεδειγµένα καλύτερο υλικό. Ο δακτύλιος αυτός θα πρέπει να 

αντικαθίσταται εύκολα χωρίς την χρήση (ειδικών για το σκοπό αυτό) εργαλείων. Η άνω 

επιφάνεια του καλύµµατος θα είναι κατάλληλης αντιολισθητικής κατασκευής που θα 

διευκολύνει την αποµάκρυνση των όµβριων υδάτων ενώ όσον αφορά το ύψος και το 

εµβαδόν της ανάγλυφης επιφάνειας θα ισχύουν όσα ορίζονται στην ΕΝ124:1994. Τα 

καλύµµατα φρεατίων θα έχουν υποβληθεί σε όλους τους ελέγχους και τις δοκιµές που 

αναφέρονται στην προδιαγραφή ΕΝ1241:994.  Η τελική επιφάνεια του φρεατίου µαζί µε 

το κάλυµµα θα πρέπει να είναι στο ίδιο επίπεδο µε το επίπεδο του φυσικού εδάφους και 

να µην εξέχει.  

Επίσης, θα κατασκευαστεί και ένα φρεάτιο όπου θα καταλήγουν οι αναµονές των 

σωληνώσεων που θα οδεύουν από τους συλλέκτες του µηχανοστασίου προς τον 

σπειροειδή και οµόκεντρο εναλλάκτη, οι οποίοι θα κατασκευαστούν στο µέλλον. Μέσω 

αυτού του φρεατίου και των αναµονών θα συνδεθούν στο µέλλον ο σπειροειδής και ο 
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οµόκεντρος εναλλάκτης µε τους συλλέκτες του µηχανοστασίου. Το φρεάτιο αυτό θα 

ακολουθήσει τις παραπάνω προδιαγραφές.  

Οι διαστάσεις του κάθε καλύµµατος θα είναι 0,60 m χ 0,60 m και κλάσης C250 κατά 

ΕΝ124:1994. 

 

99..  ΣΣκκάάµµµµαατταα  όόδδεευυσσηηςς  σσωωλληηννώώσσεεωωνν  

Όλες οι σωληνώσεις από κάθε γήινο εναλλάκτη θερµότητας θα οδεύουν εντός 

σκάµµατος διαστάσεων 0,60 m πλάτος χ 0,80 m βάθος προς το µηχανοστάσιο όπου θα 

συνδέονται µε τον αντίστοιχο συλλέκτη ως εξής: 

• Οι σωληνώσεις του γεωεναλλάκτη τύπου µονού-U θα συνδέονται µε 

θερµοκόλληση µε ζεύγος σωλήνων από πολυαιθυλένιο διαµέτρου 40 χιλιοστών 

3ης γενιάς ονοµαστικής πίεσης 16 ατµοσφαιρών (HDPE Φ40 PN16), οι οποίες θα 

προεκτείνονται µέχρι τους συλλέκτες.  

• Τα δύο ζεύγη σωληνώσεων του γεωεναλλάκτη τύπου διπλού-U θα καταλήγουν 

συνδεόµενα µε θερµοκόλληση µέσω ειδικών εξαρτηµάτων σε ένα ζεύγος 

σωλήνων από πολυαιθυλένιο διαµέτρου 40 χιλιοστών 3ης γενιάς ονοµαστικής 

πίεσης 16 ατµοσφαιρών (HDPE Φ40 PN16), οι οποίες θα προεκτείνονται µέχρι 

τους συλλέκτες. 

• Οι σωληνώσεις του γεωεναλλάκτη σπειροειδούς τύπου θα συνδέονται µε 

θερµοκόλληση µε ζεύγος σωλήνων από πολυαιθυλένιο διαµέτρου 25 χιλιοστών 

3ης γενιάς ονοµαστικής πίεσης 16 ατµοσφαιρών (HDPE Φ25 PN16), οι οποίες θα 

προεκτείνονται µέχρι τους συλλέκτες. Στις υποχρεώσεις του ανάδοχου θα είναι 

και η όδευση των σωληνώσεων του σπειροειδούς εναλλάκτη από τον συλλέκτη 

(µηχανοστάσιο) στο φρεάτιο των αναµονών όπου θα παραµείνουν ταπωµένες 

για να συνδεθεί ο σπειροειδής εναλλάκτης µετά την ολοκλήρωση της κατασκευής 

του.   

• Οι σωληνώσεις του γεωεναλλάκτη τύπου οµοαξονικού θα συνδέονται µε 

θερµοκόλληση µε ζεύγος σωλήνων από πολυαιθυλένιο διαµέτρου 32 χιλιοστών 

3ης γενιάς ονοµαστικής πίεσης 16 ατµοσφαιρών (HDPE Φ32 PN16), οι οποίες θα 

προεκτείνονται µέχρι τους συλλέκτες. Στις υποχρεώσεις του ανάδοχου θα είναι 

και η όδευση των σωληνώσεων του οµόκεντρου εναλλάκτη από τον συλλέκτη 

(µηχανοστάσιο) στο φρεάτιο των αναµονών όπου θα παραµείνουν ταπωµένες 

για να συνδεθεί ο οµόκεντρος εναλλάκτης µετά την ολοκλήρωση της κατασκευής 

του.   

• Όλες οι ανωτέρω σωληνώσεις θα είναι θερµικά µονοµένες µε αρµαφλέξ µε 

εξωτερική προστασία από αλουµίνιο. 

 

Το σκάµµα θα έχει πλάτος 0,60 m και βάθος 0,80 m. Πριν την τοποθέτηση των 

σωληνώσεων θα πραγµατοποιηθεί επίστρωση του πυθµένα του σκάµµατος µε  
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0,10 m άµµο, έπειτα θα γίνει η τοποθέτηση των σωλήνων και µετά θα τοποθετηθεί 0,10 

m άµµος και τέλος τα υλικά εκσκαφής του σκάµµατος απαλλαγµένα από όγκους για την 

αποφυγή τραυµατισµών των µονώσεων που θα καλύπτουν τις σωληνώσεις. 

 

1100..  ΣΣυυννδδέέσσεειιςς  

Οι συνδέσεις µεταξύ των σωλήνων ή των τµηµάτων των σωληνώσεων θα γίνουν µε την 

χρήση ηλεκτροµούφας κατάλληλης διαµέτρου και αντοχής ώστε να τηρούνται οι 

προδιαγραφές του δικτύου. Η συγκόλληση µε την χρήση ηλεκτροµούφας θα πρέπει να 

γίνει σύµφωνα µε τις τεχνικές οδηγίες του κατασκευαστή του σωλήνα και των 

κατασκευαστή των εξαρτηµάτων. Επίσης, όλες η εργασίες συγκόλλησης θα πρέπει να 

πραγµατοποιούνται από εξειδικευµένο τεχνικό προσωπικό.  

 

1111..  ΥΥπποοββρρύύχχιιαα  ααννττλλίίαα    

Η υποβρύχια αντλία εντός της παραγωγικής γεώτρησης επιλέγεται µε βάση την παροχή 

της γεώτρησης, τις απώλειες του ανοικτού/πρωτεύοντος συστήµατος λαµβάνοντας 

υπόψη και την απαιτούµενη παροχή για τη λειτουργία του δευτερεύοντος/κλειστού 

συστήµατος. 

Η παροχή για το ανοικτό/πρωτεύον συστήµατα όπως προκύπτει από την προβλεπόµενη 

παροχή της γεώτρησης µε βάση τα γεωλογικά δεδοµένα είναι  0,33  l/s (1,20 m³/h).  

Προτείνεται µία αντλία γεώτρησης, ονοµαστικής παροχής 1,20 m³/h (0,33 l/s) και 

πτώσης πίεσης 3,34 bar (33,4 mWS). 

Για την άντληση νερού από την παραγωγική γεώτρηση προδιαγράφεται αυτόµατα 

ρυθµιζόµενη υποβρύχια αντλία ενεργειακής τάξης (κλάσης) Α κατάλληλων υλικών 

ανθεκτικών σε διάβρωση, για άντληση νερού σύµφωνα µε την χηµική ανάλυση. Η 

ηλεκτρική ισχύς της αντλίας καθώς και η ονοµαστική παροχή θα καθοριστεί από τις 

ανάγκες σε παροχή της ΓΑΘ, τις πτώσεις πίεσης του πρωτεύοντος υδραυλικού δικτύου 

και το βάθος τοποθέτησης της αντλίας και την ελεύθερη στάθµη του υπογείου ύδατος. Η 

υποβρύχια αντλία θα ηλεκτροδοτείται και θα ελέγχεται από τον ηλεκτρικό πίνακα 

διανοµής του µηχανοστασίου, όπου συνδέεται και η ΓΑΘ. Η υποβρύχια αντλία θα 

τοποθετηθεί σε κατάλληλο βάθος. Ο ηλεκτροκινητήρας και η αντλία (κέλυφος, πτερωτή) 

και όλα τα εξαρτήµατα (σύνδεσµοι, αντεπίστροφες βάνες κλπ) θα πρέπει να είναι 

ανθεκτικά σε περίπτωση που εντοπιστεί υπόγειο νερό επιθετικό ως προς την διάβρωση 

ή υπόγειο νερό µε αυξηµένα αιρούµενα στερεά (π.χ άµµος).     

Η αντλία θα είναι φυγοκεντρική, πολυβάθµια, υποβρύχια, κατάλληλη για γεώτρηση και 

τεχνικά εξελιγµένης σύγχρονης κατασκευής, καλής φήµης εργοστασίου και υψηλού 

βαθµού απόδοσης. 

Θα πρέπει να λειτουργεί µε ασφάλεια για µακρό χρονικό διάστηµα χωρίς επιθεώρηση 

και εξέταση των τµηµάτων της. 
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Τα υπό πίεση ευρισκόµενα εξαρτήµατα να είναι τέτοιας κατασκευής και µεγέθους, ώστε 

να αντέχουν σε πίεση, ίση προς 1,5 φορές από την πίεση της ονοµαστικής λειτουργίας. 

Η διαµόρφωση των επιφανειών που έρχονται σε επαφή µε το νερό να είναι τέτοια ώστε 

να εξασφαλίζεται συνεχής και σταθερή ροή χωρίς υδραυλικές κρούσεις και φαινόµενα 

σπηλαίωσης (CAVITATION). 

Το σώµα της αντλίας θα είναι κατασκευασµένο από ειδικό χυτοσίδηρο αρίστης 

ποιότητας, που να παρουσιάζει αντοχή σε φθορά. 

Τα εσωτερικά τοιχώµατα της και τα πτερύγια οδήγησης να έχουν λεία επιφάνεια. Οι 

πτερωτές θα είναι από χυτό φωσφορούχο κασσιτεροχαλκό χωρίς ελαττώµατα χυτηρίου 

ή άλλο ισοδύναµης αντοχής υλικό, η δε επιφάνεια να έχει υποστεί λείανση. 

Η αντλία θα πρέπει να φέρει ανάγλυφα ή σε ετικέτα χαρακτηριστικά σηµεία και αριθµούς 

(εργοστάσιο κατασκευής, µέγεθος τύπου, παροχή, µανοµετρικό, βαθµό απόδοσης, 

αριθµό βαθµίδων, ηµεροµηνία δοκιµής κλπ). Θα πρέπει στην αντλία να περιλαµβάνεται 

και η  βαλβίδα αντεπιστροφής.  

 

Ο κινητήρας θα είναι ασύγχρονος, µονοφασικού ή τριφασικού  ρεύµατος τάσης 380V, και 

συχνότητας 50 Hz. Το φορτίο θα κατανέµεται εξίσου στις τρεις φάσεις. Να είναι 

σύγχρονης κατασκευής, υψηλού βαθµού απόδοσης και εργοστασίου µε καλή φήµη. Να 

είναι υδρολίπαντος, η περιέλιξη του στάτη να είναι εµποτισµένη σε ρητίνη. Αν κριθεί 

απαραίτητο από τον ανάδοχο, ανάλογα µε την διάµετρο της σωλήνωσης της γεώτρησης 

και του ηλεκτροκινητήρα, µπορεί να τοποθετηθεί µανδύας ψύξης κατάλληλος για την 

ψύξη του ηλεκτροκινητήρα.  Η κλάση προστασίας του να είναι IP58.  

Ο ηλεκτροκινητήρας θα πρέπει να προστατεύεται από υπέρταση, πτώση τάσης, από 

κεραυνούς και από ξηρή λειτουργία. Επίσης ο ηλεκτροκινητήρας θα ελέγχεται από 

inverter όπου θα ελέγχει τις στροφές του κινητήρα, ενώ θα διαθέτει κύκλωµα οµαλής 

εκκίνησης (soft starter). Ο ηλεκτρολογικός πίνακας τροφοδοσίας του υποβρύχιου 

αντλητικού συγκροτήµατος θα πρέπει να διαθέτει όλο των απαραίτητο ηλεκτρολογικό 

εξοπλισµό για την ορθή και ασφαλή λειτουργία του συγκροτήµατος.  

Η συναρµολόγηση (µοντάρισµα) αντλίας και κινητήρα θα πρέπει να έχει γίνει από το 

εργοστάσιο κατασκευής και όχι στην θέση του έργου.   

 

1122..  ΦΦίίλλττρροο  

Για την αποφυγή εισαγωγής ανεπιθύµητων σωµατιδίων στο ανοικτό σύστηµα στην 

είσοδο του πλακοειδή εναλλάκτη θερµότητας προβλέπεται η τοποθέτηση φίλτρου 

κατάλληλων διατοµών εισόδου-εξόδου. 

 

1133..  ΣΣωωλληηννώώσσεειιςς  δδεευυττεερρεεύύννττοοςς  κκλλεειισσττοούύ  κκυυκκλλώώµµααττοοςς  ((µµηηχχααννοοσσττάάσσιιοο))    

Οι σωληνώσεις εντός του µηχανοστασίου θα είναι από χαλκό διαµέτρου Φ42 και αντοχή 

σε πίεση 10 bar. Οι χαλκοσωλήνες προβλέπονται από σκληρό χαλκό, περιεκτικότητας 

99,9% σε χαλκό και 0,025% σε φώσφορο και θα έχουν κατασκευαστεί, σύµφωνα µε τις 



 

 36

απαιτήσεις της προδιαγραφής ΕΝ 1057, DIN 1786 και DIN 1787. Το κεντρικό δίκτυο από 

τους συλλέκτες στην ΓΑΘ θα είναι από σκληρούς ευθύγραµµους χαλκοσωλήνες µε 

εξωτερική διάµετρο Φ42 και αντοχή σε 10 bar µε εκτιµώµενο πάχος τοιχωµάτων  

1,20 mm. Οι σωληνώσεις θα στηρίζονται σε ειδικές βάσεις ή σε σταθερά οικοδοµικά 

στοιχεία. Τα στηρίγµατα των σωληνώσεων  θα είναι από ανθεκτικά σε διάβρωση 

υλικά ή θα προστατεύονται έτσι ώστε να περιορίζουν τους κινδύνους διαβρώσεως 

στο ελάχιστο και να µην επιτρέπουν τις ηλεκτρολύσεις µεταξύ στηριγµάτων και 

σωλήνων. 

 

1144..  AAσσφφααλλιισσττιικκόό  σσύύσσττηηµµαα  ––  ∆∆οοχχεείίοο  δδιιαασσττοολλήήςς    

Το σύστηµα ασφαλίζεται µε κλειστό δοχείο διαστολής µε µεµβράνη και πίεση αερίου 

κατά DIN 4751. Το δοχείο διαστολής της εγκατάστασης θα είναι µε µεµβράνη και πίεση 

αερίου κατά DIN 4751 κατάλληλα για εγκαταστάσεις θέρµανσης-ψύξης και παραγωγής 

ζεστού νερού χρήσης (ΖΝΧ) σύµφωνα µε την ευρωπαϊκή οδηγία 97/23/EC.Στο 

γεωθερµικό κύκλωµα θα τοποθετηθεί  κλειστό δοχείο διαστολής µεµβράνης µε πίεση 

αζώτου συνολικού ελάχιστου όγκου 60 lit. Η βαλβίδα ασφαλείας, ονοµαστικής διαµέτρου 

DN50, ρυθµίζεται σε πίεση  2,00 bar.   

Τα δίκτυα θα συνδεθούν µέσω διάταξης αυτόµατου πλήρωσης ονοµαστικής διαµέτρου 

DN15 µε το δίκτυο νερού µε χρήση αντεπίστροφης βαλβίδας ώστε να µην εισέλθει το 

ρευστό του πεδίου των γεωεναλλακτών στο δίκτυο ύδρευσης. 

 

1155..  AAππααεερρωωττήήςς  ––  ∆∆ιιααχχωωρριισσττήήςς  σσττεερρεεώώνν  

Για την διατήρηση καθαρών των σωληνώσεων και των σωληνώσεων του γήινου 

εναλλάκτη θερµότητας και κυρίως του άκρου σε βάθος έως και 120 m, αλλά και για την 

απαλλαγή του κυκλώµατος από τα διαλυµένα σ’ αυτό αέρια, τοποθετείται  συσκευής 

απαέρωσης και διαχωρισµού στερεών (τύπου Spirovent Air & Dirt). 

 

1166..    ΑΑυυττόόµµαατταα  εεξξααεερριισσττιικκάά  

Τα εξαεριστικά που θα εγκατασταθούν θα είναι αυτόµατα, τύπου πλωτήρα, ονοµαστικής 

πίεσης 10bar. Θα αποτελούνται από περίβληµα µε κοχλιωτά άκρα Φ ½’’ και κατάλληλο 

µηχανισµό, ο οποίος επιτρέπει την έξοδο εγκλωβισµένου αέρα µέσω κωνικής βαλβίδας 

(τύπου SPIROTOP). 

 

1177..    ΠΠλλαακκοοεειιδδήήςς  ΕΕννααλλλλάάκκττηηςς  ΘΘεερρµµόόττηηττααςς  

Ο πλακοειδείς εναλλάκτης θερµότητας χρησιµοποιείται για την εναλλαγή θερµότητας 

µεταξύ του ρευστού του πρωτεύοντος/ανοικτού κυκλώµατος που προέρχεται από την 
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παραγωγική γεώτρηση και του ρευστού εντός του δευτερεύοντος/κλειστού κυκλώµατος 

που µεταδίδει τη θερµότητα στις ΓΑΘ.  

Επιλέγεται πλακοειδής εναλλάκτης αντιρροής τιτανίου, ο οποίος µπορεί να 

αποσυναρµολογηθεί (µη συγκολλητός) για την εύκολη αποµάκρυνση των επικαθίσεων 

στις επιφάνειες του, µε επιφάνεια εναλλαγής θερµότητας 2,00 m2, οποίος θα 

παρεµβάλλεται µεταξύ της γεώτρησης και της Γεωθερµικής Αντλίας Θερµότητας. 

 

1188..    ΣΣυυλλλλέέκκττεεςς  

Οι συλλέκτες του πεδίου των τεσσάρων (4) γήινων εναλλακτών θερµότητας θα 

βρίσκονται εντός του µηχανοστασίου σε διαµορφωµένο χώρο. Θα υπάρχουν δυο (2) 

συλλέκτες ένας προσαγωγής του ρευστού προς το έδαφος και ο άλλος επιστροφής από 

το έδαφος. Θα αποτελούνται από σώµα χαλκού µε διάµετρο Φ88,90 και αντοχή σε πίεση 

µέχρι και 10 bar. 

Κάθε συλλέκτης θα φέρει τέσσερις (4) αναµονές διαµέτρου Φ32 από χαλκό και  

µία (1) αναµονή διαµέτρου Φ42 από χαλκό προς την γεωθερµική αντλία θερµότητας. 

Κάθε αναµονή θα φέρει σφαιρική βάνα κατάλληλης διαµέτρου. Επιπλέον θα φέρουν 

βάνα πλήρωσης-εξαέρωσης.  

 

1199..    ΑΑννττλλίίαα  κκυυκκλλοοφφοορρίίααςς  

Αντλία κυκλοφορίας θα πρέπει να τοποθετηθεί στο δίκτυο σωληνώσεων στο δευτερεύον 

κύκλωµα το οποίο συνδέει τον πλακοειδή εναλλάκτη θερµότητας µε την ΓΑΘ. Για το 

σύστηµα ΓΑΘ προδιαγράφονται αυτόµατοι ρυθµιζόµενοι κυκλοφορητές (µεταβλητών 

στροφών) υψηλής απόδοσης κατάλληλοι για εγκαταστάσεις θέρµανσης-ψύξης και 

παραγωγής ζεστού νερού χρήσης (ΖΝΧ) µε βέλτιστη ενεργειακή απόδοση (ενεργειακής 

κλάσης Α). Όλα τα µοντέλα των κυκλοφορητών θα πρέπει να φέρουν τη σήµανση CE και 

θα πρέπει να ικανοποιούν τα προβλεπόµενα στην Κοινοτική Οδηγία ErP. Θα µπορούν 

να εργάζονται σε θερµοκρασίες ρευστού -5 °C  έως + 110°C ενώ ο κινητήρας θα είναι 

σύγχρονος 4 ή 8-πόλων µόνιµου µαγνήτη. Ο αριθµός των στροφών ρυθµίζεται µέσω 

ενός ενσωµατωµένου µετατροπέα συχνότητας. Επιλέγεται αντλία κυκλοφορίας, 

ονοµαστικής παροχής 3,38 m³/h (0,94 l/s) και πτώσης πίεσης 1,91 bar (19,10 mWS). 

 

2200..    ΓΓεεωωθθεερρµµιικκήή  ΑΑννττλλίίαα  ΘΘεερρµµόόττηηττααςς  ((ΓΓΑΑΘΘ))  

Η Γεωθερµική Αντλία Θερµότητας (ΓΑΘ) που προδιαγράφεται θα είναι τύπου  

νερού-νερού µε εργαζόµενο µέσο R410A, εσωτερικά αναστρέψιµη λειτουργία  

ψύξης-θέρµανσης, και κατάλληλο σύστηµα ρύθµισης λειτουργίας, ώστε να επιτυγχάνεται 

ο βέλτιστος βαθµός απόδοσης ανάλογα µε τις διακυµάνσεις των φορτίων του κτιρίου. Ο 

ελάχιστος βαθµός απόδοσης σε θέρµανση (COP) της αντλίας θερµότητας πρέπει να 

είναι 4,00 και ο ελάχιστος βαθµός απόδοσης σε ψύξη (EER) της αντλίας θερµότητας 

πρέπει να είναι 4,50 στις συνθήκες λειτουργίας της. Η γεωθερµική αντλία θερµότητας θα 
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πρέπει να είναι αναγνωρισµένη από το ∆ιεθνή Οργανισµό Γεωθερµικών Αντλιών 

Θερµότητας (IGSHPA) ή να είναι πιστοποιηµένη από το ∆ιεθνή Οργανισµό Γεωθερµίας 

GEOEXCHANGE ή από EUROVENT ή από άλλο ισοδύναµο αναγνωρισµένο 

πιστοποιητικό. Οι τεχνικές προδιαγραφές του συστήµατος ΓΑΘ έχουν ως εξής:  

Γεωθερµική Αντλία Θερµότητας για ψύξη-θέρµανση, εσωτερικής εναλλαγής λειτουργίας, 

ισχύος: 

Σε θέρµανση:    >17,00  kWth 

σε συνθήκες 45/40oC στο κύκλωµα θέρµανσης των χώρων & 6/10 oC στον εξατµιστή 

της ΓΑΘ. 

 Σε ψύξη:               14,00-16,30 kWc  

σε συνθήκες 7/12oC στο κύκλωµα ψύξης των χώρων & 35/30 oC στο συµπυκνωτή της 

ΓΑΘ.  

Η αντλία θα λειτουργεί µε R410A, δηλ. οικολογικό εργαζόµενο µέσο τελευταίας 

τεχνολογίας. 

Συνοπτικά για θέρµανση σύµφωνα µε τα στοιχεία σχεδιασµού ισχύουν τα εξής:                   

Θερµική ισχύς ΓΑΘ 17,00– 21,20 kWth 

Ηλεκτρική ισχύς του συµπιεστή της ΓΑΘ 4,43-5,08 kWe 

Θερµική ισχύς γεωεναλλάκτη (απόληψη θερµότητας) 12,55-16,12 kWth 

Συνοπτικά για ψύξη σύµφωνα µε τα στοιχεία σχεδιασµού ισχύουν τα εξής: 

Ψυκτική ισχύς ΓΑΘ 16,00 kWc 

Ηλεκτρική ισχύς του συµπιεστή της ΓΑΘ 3,56 kWe 

Θερµική ισχύς γεωεναλλάκτη (πρόσδοση θερµότητας) 19,56 kWth 

 

Αυτοµατισµοί 

 

Η αντλία θερµότητας θα διαθέτει πλήρη σύστηµα αυτοµατισµών και ελέγχου για την 

προστασία του υδραυλικού και ηλεκτρολογικού κυκλώµατος της γεωθερµικής αντλίας 

θερµότητας. 

 

Επιπλέον, το σύστηµα αυτοµατισµού της αντλίας θερµότητας  θα περιλαµβάνει: 

1. Αυτόµατη συνεχή ρύθµιση της λειτουργίας του κυκλοφορητή, έτσι ώστε ο 

κυκλοφορητής να ξεκινάει 3 min πριν την εκκίνηση του συµπιεστή και να 

σταµατάει 3 min µετά το σταµάτηµα του συµπιεστή, προκειµένου να 

επιτυγχάνεται εξοικονόµηση ενέργειας. 
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2. Αυτόµατη συνεχή ρύθµιση της λειτουργίας της υποβρύχιας αντλίας ως εξής: 

• Κατά τη διάρκεια της θέρµανσης, η υποβρύχια αντλία θα τίθεται σε 

λειτουργία, όταν η θερµοκρασία εισόδου του νερού από τον 

γεωεναλλάκτη στον εξατµιστή της Α/Θ γίνει µικρότερη από 10 oC. 

• Κατά τη διάρκεια της ψύξης, η υποβρύχια αντλία θα τίθεται σε λειτουργία, 

όταν η θερµοκρασία εισόδου του νερού από τον γεωεναλλάκτη στον 

συµπυκνωτή της Α/Θ υπερβεί τους 30 oC 

• Σε κάθε περίπτωση, η υποβρύχια αντλία θα σταµατάει 3 min αφού 

σταµατήσει ο συµπιεστής. 

 

Ο συµπιεστής θα είναι εφοδιασµένος µε κύκλωµα οµαλής εκκίνησης (soft starter), έτσι 

ώστε να περιορίζονται οι αιχµές της έντασης του ηλεκτρικού ρεύµατος κατά την 

εκκίνηση. 

 

Στον πίνακα χειρισµών/ισχύος της ΓΑΘ, θα υπάρχει υποχρεωτικά επιτηρητής τάσης για 

την προστασία της µαζί µε τα όποια υλικά απαιτούνται για την προστασία της (ρελέ, 

κλπ). 

 

2211..    ΜΜοοννώώσσεειιςς  ΣΣωωλληηννώώσσεεωωνν  

Όλες οι σωληνώσεις και τα εξαρτήµατα εντός του µηχανοστασίου αλλά και των 

σωληνώσεων όδευσης, από το πεδίο των γήινων εναλλακτών θερµότητας µέχρι τους 

συλλέκτες θα είναι µονωµένες. Η µόνωση θα τοποθετηθεί σύµφωνα µε τις συστάσεις της 

εταιρίας κατασκευής της, "περαστή", ή µε κατά µήκος άνοιγµα των τεµαχίων της 

µόνωσης, µε κοπή στην γενέτειρα του κυλίνδρου και µε χρήση της από τον 

κατασκευαστή συνιστώµενης κόλας για την συγκόλληση τόσο της διαµήκους τοµής, όσο 

και των εγκάρσιων συνδέσεων µεταξύ των διαδοχικών τεµαχίων της µόνωσης.  

Η µόνωση των φλαντζών, λυόµενων συνδέσµων, βανών και λοιπών εξαρτηµάτων θα 

γίνεται µε ειδικά προκατασκευασµένα κοµµάτια ή µε κοµµάτια µονωτικού που θα 

τοποθετούνται στο εργοτάξιο της ίδιας αγωγιµότητας και πάχους µε την µόνωση των 

αντίστοιχων σωλήνων. 

Όταν χρησιµοποιούνται κοµµάτια µονωτικού, οι γωνίες θα µονώνονται µε τρία 

τουλάχιστον κοµµάτια, τα δε υπόλοιπα εξαρτήµατα θα µονώνονται µε τόσα κοµµάτια 

ώστε να διατηρείται το σχήµα τους. Τα κοµµάτια της µόνωσης θα ενώνονται µε κόλα.  

Η µόνωση των σωληνώσεων θα πρέπει να είναι συνεχής και αδιάλειπτη. Ειδικά στις 

περιπτώσεις που εφαρµόζονται στελέχη στήριξης, προς αποφυγή θερµικών γεφυρών. 

Στις σωληνώσεις όδευσης οι οποίες θα είναι εντός σκάµµατος και τµήµατα αυτών σε  

υπαίθριους χώρους οι µονώσεις θα προστατεύονται µε φύλλο αλουµινίου  που θα 

διαµορφώνεται κατάλληλα. Σαν µονωτικό υλικό θα χρησιµοποιηθεί αφρώδες 

ελαστοµερές υλικό πάχους 13 mm. Το υλικό της µόνωσης του δικτύου σωληνώσεων θα 

πρέπει να είναι από κατάλληλο υλικό, ανθεκτικό στις θερµοκρασίες του δικτύου, 

ανθεκτικό στην παραµόρφωση και τέτοιο ώστε να παραµένει λειτουργικό κατά τη χρήση. 
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Ειδικά για την εξωτερική µόνωση του δικτύου, θα πρέπει να είναι ανθεκτική στην ηλιακή 

ακτινοβολία, στις ακραίες κλιµατολογικές συνθήκες, στο όζον και σε οποιαδήποτε άλλη 

µηχανική επίδραση / παραµόρφωση. Οι µονώσεις των σωληνώσεων θα πρέπει να 

πληρούν τις σχετικές προδιαγραφές στο EN 12977-1:2012 και στο EN12977-2:2012. 

Οι µονώσεις που θα τοποθετηθούν στις σωληνώσεις της όδευσης από τους γήινους 

εναλλάκτες θερµότητας προς τους συλλέκτες του µηχανοστασίου και θα βρίσκονται 

εντός σκάµµατος θα είναι µονωµένες µε αρµαφλέξ µε εξωτερική προστασία από 

αλουµίνιο ώστε να υπάρχει προστασία από την υγρασία. 

 

2222..  ∆∆ιικκλλεείίδδεεςς  κκααιι  λλοοιιππόόςς  εεξξοοππλλιισσµµόόςς  δδιικκττύύοουυ  

Γενικές Απαιτήσεις 

Οι δικλείδες θα εξασφαλίζουν τέλεια και υδατοστεγή διακοπή, για διαφορά πίεσης νερού 

από τις δύο πλευρές µέχρι 16 atm  και για θερµοκρασία µέχρι 60οC. 

 

Βαλβίδες δικτύου 

Όλες οι βαλβίδες διακοπής του δικτύου θα είναι ball-valves ολικής διατοµής σύµφωνα µε 

τον ακόλουθο παρακάτω Πίνακα: 

 

∆ιάσταση Χαρακτηριστικά 

Έως 2” Βαλβίδες διακοπής: Ball valves, ορειχάλκινες, 

κοχλιωτές, κατηγορίας ΡΝ16. 

Βαλβίδες εξισορρόπησης: ορειχάλκινες, κοχλιωτές µε 

διάταξη µέτρησης ροής, ονοµαστικής λειτουργίας ΡΝ20. 

Από 2,5” και άνω Βαλβίδες διακοπής: Butterfly Valves, χυτοσιδηρές, 

φλαντζωτές, ονοµαστικής λειτουργίας ΡΝ16. 

Βαλβίδες εξισορρόπησης: χυτοσιδηρές, φλαντζωτές, 

ονοµαστικής λειτουργίας ΡΝ16. 

 

Βαλβίδες Αντεπιστροφής 

Το σώµα της βαλβίδας θα είναι από φωσφορούχο ορείχαλκο και θα φέρει σπείρωµα για 

την κοχλίωση πάνω στην σωλήνωση. 

Η γλωττίδα θα είναι από ανοξείδωτο χάλυβα και θα εγκατασταθεί οριζόντια. 

 

Φίλτρα Νερού Ορειχάλκινα 

Τα φίλτρα θα είναι τύπου Υ, µε ορειχάλκινο κοχλιωτό σώµα, κοχλιωτό κάλυµµα και 

χάλκινο εσωτερικό κάλαθο. 

Ο εσωτερικός κάλαθος (φίλτρο) θα φέρει οπές Φ0,8mm. 

 

∆ιαστολικά Σωληνώσεων 

Τα διαστολικά θα είναι µε φυσαρµόνικες διαστολής χωρίς χρήση παρεµβυσµάτων, 

κοχλιωτά ή µε φλάντζες. 
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Τα διαστολικά µέχρι 2" θα είναι βιδωτά ή συγκολλητά PΝ16, ενώ για µεγαλύτερες 

διατοµές θα είναι φλαντζωτά. 

 

Αντικραδασµικά Σωληνώσεων 

Στις συνδέσεις όλων των σωληνώσεων µε την αντλία θερµότητας θα εγκατασταθούν 

αντιδονητικοί ελαστικοί σύνδεσµοι (αντικραδασµικά) διαµέτρου ίσης µε αυτήν της 

σωλήνωσης. 

Οι σύνδεσµοι θα είναι κατάλληλοι για θερµό νερό µέχρι 60οC και πίεση δοκιµής 10 

ατµοσφαιρών. 

 

Λυόµενοι Σύνδεσµοι (Ρακόρ-Φλάντζες) 

Στα δίκτυα σωληνώσεων θα παρεµβάλλονται λυόµενο σύνδεσµοι : 

Στις συνδέσεις αυτών µε µηχανήµατα και συσκευές. 

Κοντά σε κάθε δικλείδα, φίλτρο κ.λπ. για τη δυνατότητα ευχερούς αποσυναρµολόγησης. 

Οι λυόµενοι σύνδεσµοι µέχρι διάµετρο 2" θα είναι τύπου ρακόρ µε κωνική έδραση, 

µαύροι ή γαλβανισµένοι, ανάλογα µε το δίκτυο σωληνώσεων στο οποίο τοποθετούνται. 

Για µεγαλύτερες διαµέτρους θα χρησιµοποιηθούν λυόµενοι σύνδεσµοι τύπου φλάντζας, 

µε παρεµβύσµατα στεγανότητας, ανάλογα µε το διερχόµενο ρευστό στη σωλήνωση. 

 

Εξαεριστικά 

Σε όσες θέσεις τα δίκτυα σωληνώσεων θερµού νερού ή και ψυχρού, σχηµατίζουν 

αναγκαστικά κορυφές λόγω της οικοδοµικής διαµόρφωσης των χώρων, θα 

εγκατασταθούν αυτόµατα εξαεριστικά σωληνώσεων, διαµέτρου 3/8" ή 3/4", πίεσης 

λειτουργίας 10bar, για θερµοκρασία νερού µέχρι 60οC. 

 

2233..  ΣΣττήήρριιξξηη  σσωωλληηννώώσσεεωωνν  

Οι σωληνώσεις κατακόρυφες και οριζόντιες θα στερεώνονται επί της οικοδοµικής 

κατασκευής ή σε ειδικές σταθερές µεταλλικές βάσεις από µορφοσίδερο κατάλληλης 

αντοχής. Για την αποφυγή δηµιουργίας βέλους κάµψης στις οριζόντιες σωλήνες αλλά και 

για την στήριξη των κατακόρυφων ισχύουν τα ακόλουθα: 

 

 Μέγιστο ∆ιάστηµα µεταξύ των στηριγµάτων (m) 

Εξωτερική διάµετρο 

Σωληνώσεων (mm) 

Οριζόντια σωλήνα 

µονωµένη 

Κατακόρυφη σωλήνα 

µονωµενη 

15 2.0 2.2 

20 2.4 3.0 

25 2.4 3.0 

32 2.7 3.3 

40 2.7 3.7 

50 2.9 3.7 

65 3.2 4.5 

80 3.2 4.8 
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100 3.6 4.8 

 

2244..    ∆∆οοκκιιµµέέςς  ααννττοοχχήήςς  κκααιι  σσττεεγγααννόόττηηττααςς  σσωωλλήήννωωσσηηςς  ––  θθέέσσηη  σσεε  

λλεειιττοουυρργγίίαα  ττοουυ  δδιικκττύύοουυ  

Μετά τη ολοκλήρωση της εγκατάστασης, οι σωληνώσεις, αφού καθαριστούν πλήρως 

ώστε να αποµακρυνθούν ξένα σώµατα και υπολείµµατα από την κατασκευή, υφίστανται 

δοκιµές αντοχής και στεγανότητας πριν τεθούν σε λειτουργία. 

Ο καθαρισµός των σωληνώσεων που µεταφέρουν νερό γίνεται µε την χρήση καθαρού 

νερού. Το νερό πρέπει να ρέει ελεύθερα µέχρι να αποµακρυνθούν όλα τα υπολείµµατα 

και ξένα σώµατα µέχρι το νερό να είναι τελείως καθαρό.  

Η εγκατάσταση θα δοκιµάζεται ολόκληρη ή τµηµατικά πριν την κάλυψη των 

σωληνώσεων.  

Οι σωληνώσεις µπορούν να υποστούν συνδυασµένη δοκιµή αντοχής και στεγανότητας 

µε καθαρό νερό. 

Η δοκιµή θα γίνεται µε πίεση 1,20 φορά µεγαλύτερη από την µέγιστη πίεση λειτουργίας 

για 10 λεπτά τουλάχιστον. Η αύξηση της πίεσης δεν πρέπει να υπερβαίνει τα 2 bar ανά 

λεπτό. 

Η δοκιµή θα γίνεται µε κλειστούς όλους τους κρουνούς εκροής και ανοικτές όλες τις 

δικλείδες διακοπής, πωµατισµένα όλα τα ελεύθερα άκρα της σωλήνωσης πλην ενός, 

που θα βρίσκεται στο πλέον αποµακρυσµένο σηµείο της εγκατάστασης, µέχρις ότου 

πληρωθεί η σωλήνωση µε νερό για να αποφευχθούν πλήγµατα πίεσης και ζηµίες. 

Κατά την διάρκεια της δοκιµής δεν θα πρέπει να παρουσιαστεί κάποια διαρροή ή πτώση 

πίεσης.  

Τυχόν διαρροές θα αποκαθίστανται και θα επαναλαµβάνεται η δοκιµή µέχρι να 

διαπιστωθεί η επιθυµητή λειτουργία και στεγανότητα. 

Εφιστάται η προσοχή, να µην καλυφθεί κανένα τµήµα της σωλήνωσης (εντός 

ψευδοροφών, εντός δαπέδων, υπόγεια δίκτυα, κ.λπ.) πριν γίνουν οι παραπάνω δοκιµές 

κατά τµήµατα ή στο σύνολο του δικτύου. 

 

2255..    ΗΗλλεεκκττρριικκοοίί  ππίίνναακκεεςς  κκααιι  υυλλιικκάά  χχααµµηηλλήήςς  ττάάσσηηςς    

ΠΠεεδδίίοο  ΕΕφφααρρµµοογγήήςς  --  ΟΟρριισσµµοοίί  

Η παρούσα Προδιαγραφή αναφέρεται στις απαιτήσεις µελέτης και κατασκευής των 

ηλεκτρικών πινάκων χαµηλής τάσης (Χ.Τ.) του έργου. Ειδικότερα θα κατασκευαστεί 

πίνακας ηλεκτρικής τροφοδοσίας της αντλίας θερµότητας, της υποβρύχιας αντλίας, του 

κυκλοφορητή και του εξοπλισµού µετρήσεων. Στον πίνακα αυτό θα τοποθετηθούν και οι 

τρεις αναλυτές ενέργειας µαζί µε τον συνοδευτικό τους εξοπλισµό (µετασχηµατιστές 

έντασης) που θα προµηθεύσει το ΚΑΠΕ για την καταγραφή της ηλεκτρικής κατανάλωσης 

στην αντλία θερµότητας, την υποβρύχια αντλία και τον κυκλοφορητή. 
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Οι πίνακες θα είναι πλήρως πιστοποιηµένα – τυποποιηµένα συστήµατα διανοµής 

χαµηλής τάσης «verified assemblies», σύµφωνα µε τις απαιτήσεις του νέου πρότυπο 

IEC 61439-1 και IEC 61439-2. 

Τα χαρακτηριστικά λειτουργίας των πινάκων είναι τα ακόλουθα: 

Σύστηµα διανοµής τριφασικό + γείωση + ουδέτερος ή 
µονοφασικό + γείωση + ουδέτερος 

Ονοµαστική τάση λειτουργίας 400V (±10%) ή 230V 
Τάση µόνωσης κύριων ζυγών 1.000V 
Τάση δοκιµής 2.500V 
Συχνότητα λειτουργίας 50Hz (-4%, +2%) 
Σύστηµα γείωσης TN (ή TT, IT) 
Τάση βοηθητικών κυκλωµάτων 230V AC για τα λοιπά κυκλώµατα 
Αντοχή σε ρεύµα βραχυκυκλώµατος 
(kΑrms/sec) στο σηµείο που δίδεται η 
ηλεκτρική ενέργεια (πίνακας ακροδεκτών) 

25 kA κατ’ ελάχιστον και σύµφωνα µε 
τα µεγέθη που θα προκύψουν από την 
µελέτη επιλεκτικότητας και τους 
υπολογισµούς βραχυκυκλωµάτων Χ.Τ. 

 

Ο πίνακας θα φέρει υποχρεωτικά τη σήµανση “CE“ σύµφωνα µε τις Ευρωπαϊκές 

Οδηγίες Νέας Προσέγγισης 73/23, 89/336 και 93/68. Η σήµανση “CE” πρέπει να 

βρίσκεται πάνω στην πινακίδα αναγνώρισης του ηλεκτρικού πίνακα. Μόνο όταν 

υλοποιούνται οι απαιτήσεις των πιο πάνω Ευρωπαϊκών Οδηγιών επιτρέπεται η 

σήµανση “CE”. Επίσης ο κατασκευαστής ηλεκτρικών πινάκων θα πρέπει να διαθέτει 

πιστοποιητικό διασφάλισης ποιότητας για την κατασκευή-συναρµολόγηση πινάκων 

χαµηλής τάσης. 

Όλοι οι ηλεκτρικοί πίνακες, που θα αποσταλούν στο εργοτάξιο, πρέπει να συνοδεύονται 

µε τα απαραίτητα έγγραφα του κατασκευαστή, που θα αποδεικνύουν ότι έχουν 

πραγµατοποιηθεί επιτυχώς οι έλεγχοι και οι δοκιµές. 

2266..  ΥΥλλιικκάά  

Όλοι οι πίνακες θα είναι ενός κατασκευαστή ηλεκτρικών πινάκων και ο εσωτερικός 

εξοπλισµός (υλικά πινάκων) που προδιαγράφεται στις επόµενες παραγράφους θα είναι 

προµήθεια ενός και µόνο οίκου κατασκευής, ώστε να εξασφαλίζεται εναλλαξιµότητα 

αυτού. 

2277..  ΑΑυυττόόµµααττοοιι  δδιιαακκόόππττεεςς  ππρροοσστταασσίίααςς  κκιιννηηττήήρρωωνν    

Η προστασία κινητήρων από βραχυκύκλωµα θα επιτυγχάνεται µε αυτόµατους διακόπτες 

ισχύος κλειστού τύπου. Ο συντονισµός µε συσκευές ελέγχου θα πρέπει να είναι τύπου 2, 

όπως ορίζεται από το πρότυπο IEC 60947-4.1. 

Οι αυτόµατοι διακόπτες ισχύος για προστασία κινητήρων, θα πρέπει να ανταποκρίνονται 

στους κανονισµούς IEC 60947-1 και 60947-2 ή µε τους αντίστοιχους κανονισµούς των 

χωρών µελών (VDE 0660, BS 4752, NF EN 60947-1και 2), ήτοι: 
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• θα πρέπει να είναι κατηγορίας Α, µε ικανότητα διακοπής σε λειτουργία (lcs) ίση µε 

την ικανότητα διακοπής µεγίστου βραχυκυκλώµατος (lcu), 

• θα πρέπει να είναι ονοµαστικής τάσης 690V AC (50/60Hz), 

• θα πρέπει να είναι κατάλληλοι για απόζευξη, όπως ορίζεται από τους 

κανονισµούς IEC 60947-2, παράγραφος 7-27, 

• θα πρέπει να έχουν σχεδιαστεί µε τέτοιο τρόπο ώστε να είναι δυνατή η οριζόντια 

ή κάθετη στήριξή τους, χωρίς δυσµενείς συνέπειες στην απόδοσή τους, 

• θα είναι δυνατόν να τροφοδοτούνται είτε από την πλευρά της άφιξης είτε της 

αναχώρησης, 

• θα πρέπει να έχουν κλάση µόνωσης ΙΙ (σύµφωνα µε το πρότυπο ΕΛΟΤ  

EN 60335-1) µεταξύ της πρόσοψης και των εσωτερικών κυκλωµάτων ισχύος. 

Όλοι οι κινητήρες θα προστατεύονται από ειδικούς αυτόµατους διακόπτες µε 

ρυθµιζόµενη θερµική και σταθερή µαγνητική προστασία και τις απαραίτητες βοηθητικές 

επαφές (σήµανση πτώσης θερµικού, βραχυκυκλώµατος και διακόπτης κλειστός) ώστε 

να υπάρχει απόλυτη προστασία όχι µόνο από υπερφόρτιση και βραχυκύκλωµα και να 

καλύπτουν τις προδιαγραφές DIN VDE 0110 – 0660 και IEC 292-1. 

Ο κάθε διακόπτης θα πρέπει να δίνει σε ξεχωριστές ανεξάρτητες επαφές την σήµανση 

ότι:  

• έχει ανοίξει,  

• έχει πέσει λόγω θερµικού. 

Είναι δεκτός και διακόπτης που δεν έχει σε ανεξάρτητη επαφή το θερµικό, αλλά τότε θα 

πρέπει µετά το ρελέ ισχύος να τοποθετηθεί ιδιαίτερο θερµικό προστασίας του κινητήρα 

µε ξεχωριστές ανεξάρτητες επαφές για τη σήµανση.  

Οι αυτόµατοι διακόπτες προστασίας κινητήρων πρέπει να έχουν τα πιο κάτω 

κατασκευαστικά χαρακτηριστικά: 

• για µέγιστη ασφάλεια, οι επαφές ισχύος θα πρέπει να είναι µέσα σε περίβληµα 

από θερµοανθεκτικό υλικό, ανεξάρτητες από άλλες λειτουργίες όπως ο 

µηχανισµός λειτουργίας, το σώµα, η µονάδα ελέγχου και τα βοηθητικά 

εξαρτήµατα. 

• ο µηχανισµός λειτουργίας των αυτοµάτων διακοπτών ισχύος κλειστού τύπου θα 

πρέπει να είναι τύπου ταχείας ζεύξης – ταχείας απόζευξης, µε δυνατότητα 

αφόπλισης σε σφάλµα που θα είναι ανεξάρτητη από τη χειροκίνητη λειτουργία. 

Όλοι οι πόλοι θα πρέπει να λειτουργούν ταυτόχρονα κατά το κλείσιµο, άνοιγµα 

και αφόπλιση του αυτόµατου διακόπτη. 

• οι αυτόµατοι διακόπτες ισχύος κλειστού τύπου θα πρέπει να ενεργοποιούνται 

από µία λαβή που ευκρινώς αποδεικνύει τις τρεις δυνατές θέσεις: κλειστός (ΟΝ), 

ανοικτός (OFF) και αφόπλιση (TRIPPED), 
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• για να εξασφαλιστεί η ικανότητα απόζευξης σύµφωνα µε IEC 60947-2, 

παράγραφος 7-27 πρέπει: 

� ο µηχανισµός λειτουργίας να έχει σχεδιαστεί ώστε η λαβή να είναι στη 

θέση OFF (O) µόνον εάν οι επαφές ισχύος είναι αποχωρισµένες 

� στη θέση OFF η λαβή να δείχνει την κατάσταση απόζευξης 

• οι αυτόµατοι διακόπτες ισχύος κλειστού τύπου θα µπορούν να δεχθούν στη θέση 

«απόζευξης» εξάρτηµα κλειδώµατος, 

• οι αυτόµατοι διακόπτες ισχύος κλειστού τύπου θα διαθέτουν ένα µπουτόν 

αφόπλισης, «push to trip», για έλεγχο της λειτουργίας και του ανοίγµατος των 

πόλων, 

• η ονοµαστική ένταση του αυτόµατου διακόπτη, το µπουτόν αφόπλισης, η 

αναγνώριση του κυκλώµατος αναχώρησης και η ένδειξη της θέσης της επαφής, 

πρέπει να είναι ευκρινώς ορατές και να έχουν πρόσβαση από την πρόσοψη, 

µέσω του µπροστινού µέρους ή της πόρτας του πίνακα, 

• οι αυτόµατοι διακόπτες προστασίας κινητήρων θα πρέπει να έχουν πολύ υψηλή 

ικανότητα περιορισµού των ρευµάτων. Η ηλεκτρική αντοχή των αυτοµάτων 

διακοπτών ισχύος κλειστού τύπου, όπως ορίζεται από τα IEC 60947-2, θα 

πρέπει να είναι τουλάχιστον 5 φορές το ελάχιστο απαιτούµενο από τους 

κανονισµούς, 

• θα πρέπει να είναι δυνατόν οι αυτόµατοι διακόπτες προστασίας κινητήρων να 

εξοπλισθούν µε ένα περιστροφικό χειριστήριο όπου θα µπορεί να τοποθετηθεί 

εύκολα µία επαφή ζεύξης (µε επικάλυψη), 

• οι αυτόµατοι διακόπτες προστασίας κινητήρων θα πρέπει να είναι έτσι 

σχεδιασµένοι, ώστε να εγκαθίστανται µε ασφάλεια επί τόπου τα βοηθητικά 

εξαρτήµατα όπως πηνία εργασίας ή έλλειψης τάσης και βοηθητικές επαφές. 

Ειδικότερα για τα βοηθητικά εξαρτήµατα: 

• θα είναι αποµονωµένα από τα κυκλώµατα ισχύος, 

• όλα τα ηλεκτρικά βοηθητικά εξαρτήµατα θα είναι τύπου «snap-in», µε 

κλεµοσειρές, 

• όλα τα βοηθητικά εξαρτήµατα θα είναι κοινά για όλη την γκάµα των διακοπτών,  

• βοηθητικές λειτουργίες και ακροδέκτες θα πρέπει να εµφανίζονται µόνιµα πάνω 

στο πλαίσιο του διακόπτη καθώς και πάνω στο ίδιο το βοηθητικό εξάρτηµα, 

• η προσθήκη των βοηθητικών εξαρτηµάτων δεν θα πρέπει να αυξάνει τις 

διαστάσεις του αυτόµατου διακόπτη. 

Κινητήρες µε ονοµαστική ισχύ µέχρι 2 kW θα προστατεύονται µε τριπολικό θερµικό 

στοιχείο υπερεντάσεως και έναντι διακοπής φάσεως. 
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Κινητήρες µε ονοµαστική ισχύ µεγαλύτερη των 2 kW και µέχρι 75 kW θα προστατεύονται 

µε τριπολικό θερµικό στοιχείο υπερεντάσεως, έναντι διακοπής φάσεως και ρυθµιζόµενα 

µαγνητικά τυλίγµατα. Εναλλακτικά µπορούν να προστατεύονται από τριφασικό 

ηλεκτρονόµο προστασίας κινητήρων. 

Κινητήρες µε ονοµαστική ισχύ µεγαλύτερη των 75kW θα προστατεύονται µε ηλεκτρονική 

µονάδα προστασίας κινητήρος. Η µονάδα αυτή θα περιέχει ένα ισοδύναµο θερµικό 

κύκλωµα, αθροιστικό των απωλειών σιδήρου και χαλκού του κινητήρα. Βάσει των 

απωλειών αυτών θα παράγει τη χαρακτηριστική καµπύλη θερµοκρασίας του κινητήρα 

κατά το στάδιο της εκκίνησης, της λειτουργίας και της ψύξεως. Η µονάδα πρέπει να 

παρακολουθεί τη χαρακτηριστική αυτή και κατά τη διακοπή της ρευµατοδοτήσεως και να 

αναλαµβάνει πάλι στο σωστό σηµείο της καµπύλης µόλις η ηλεκτροδότηση 

αποκατασταθεί. Η χαρακτηριστική αυτή καµπύλη πρέπει να επιδέχεται ρύθµιση, ώστε να 

ανταποκρίνεται σε διαφορετικούς χρόνους εκκίνησης του κινητήρα, ως εξής: 

a. Προστασία έναντι υπερφορτώσεως (1,50 – 1,15Ιn) 

b. Προστασία έναντι σφάλµατος προς γη (0,1 – 0,35Ιn) 

c. Προστασία έναντι διακοπής φάσεως (2 – 3sec) 

d. Προστασία έναντι υπερτάσεων κατά τη διαδικασία της εκκινήσεως και ενώ ο 

κινητήρας δεν έχει αρχίσει ακόµη να περιστρέφεται (stalled rotor)(50ms σε 6–

10Ιn) 

e. Προστασία επιτυχούς εκκινήσεως έναντι πτώσεως θερµικών  

Θα διαθέτει ένα κεντρικό ηλεκτρονόµο που θα διεγείρεται και λειτουργεί στις 

περιπτώσεις, υπερφορτίσεως, διακοπής µίας φάσεως και σφάλµατος προς τη γη.  

 

2288..  ΕΕππιιττηηρρηηττέέςς  ττάάσσηηςς  

Οι επιτηρητές τάσης θα παρακολουθούν την τάση και θα δίνουν σε ελεύθερη τάση 

µεταγωγική επαφή σήµανση της ανωµαλίας. 

Θα επισηµαίνεται η απώλεια φάσης, η αλλαγή στην ακολουθία των φάσεων, η 

ασυµµετρία φάσης σε υπόταση σε ρυθµιζόµενο ποσοστό 85 - 95%, η ασυµµετρία φάσης 

σε υπέρταση σε ρυθµιζόµενο ποσοστό 105 - 115%, η συµµετρική υπόταση και 

υπέρταση στα ίδια ρυθµιζόµενα ποσοστά. 

Η επιτήρηση θα γίνεται µε την χρήση και του ουδέτερου, θα υπάρχει υστέρηση, ενώ η 

επαφή θα µετάγεται σε ρυθµιζόµενο µετά την ανωµαλία χρόνο 0,1 έως 10sec. 

Σε περίπτωση που δεν υπάρχει ένας επιτηρητής που να εκτελεί όλα τα ανωτέρω 

γίνονται δεκτοί και δύο µαζί που θα επιτελούν το σύνολο των ανωτέρω ελέγχων. 
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2299..  ΕΕκκττέέλλεεσσηη  εερργγαασσιιώώνν  

Οι ηλεκτρικοί πίνακες πρέπει να κατασκευασθούν σύµφωνα µε την παρούσα 

προδιαγραφή και µε τα τεχνικά στοιχεία που επισυνάπτονται στα λοιπά συµβατικά 

τεύχη.  

Πέραν της παρούσας προδιαγραφής οι ηλεκτρικοί πίνακες χαµηλής τάσης πρέπει να 

είναι σύµφωνοι µε τα εξής: 

• Ισχύοντες Νόµους και ∆ιατάγµατα του Ελληνικού Κράτους. 

• Ισχύοντες οδηγίες ∆ΕΗ. 

• Πρότυπα 

� IEC / EN 60909 µε τα συµπληρωµατικά τµήµατά του Μέρη 1 και 2, όπου 

αναφέρεται ο τρόπος υπολογισµού του ρεύµατος βραχυκυκλώσεως µιας 

εγκατάστασης. 

� IEC 61439-1 και IEC 61439-2 που αναφέρονται στις δοκιµές τύπου 

(«routine verifications») και σειράς («design verifications») σύµφωνα µε 

το νέο πρότυπο. 

� IEC 60529 που αναφέρει το βαθµό προστασίας ενός περιβλήµατος, 

ενάντια σε ξένα σωµατίδια και ενάντια στο νερό. 

• Ισχύοντες Νόµους, ∆ιατάγµατα και κανονισµούς για την πρόληψη των 

ατυχηµάτων. 

Όλοι οι ηλεκτρικοί πίνακες θα προσκοµίζονται στο έργο για την τελική τοποθέτησή τους 

πλήρως περατωµένοι µε τον περιεχόµενο σε αυτούς εξοπλισµό και τις εσωτερικές 

συρµατώσεις αυτών έτοιµοι για σύνδεση µε τα καλώδια εισόδου και τις αναχωρήσεις 

προς τα φορτία αυτών. 

Με την κατασκευή των πινάκων θα εξασφαλίζεται ότι τα όργανα διακοπής, χειρισµού, 

ασφαλείας, ενδείξεως κ.λπ. θα είναι εύκολα προσιτά, τοποθετηµένα σε κανονικές 

αποστάσεις µεταξύ τους ώστε να είναι δυνατή η άνετη αφαίρεση, επισκευή και 

επανατοποθέτηση τους, χωρίς µεταβολή της κατάστασης των παρακείµενων οργάνων. 

Θα παρέχεται επίσης άνεση χώρου εισόδου για την σύνδεση των καλωδίων των 

κυκλωµάτων. 

3300..  ΒΒααθθµµόόςς  ππρροοσστταασσίίααςς  

Οι πίνακες πρέπει να εξασφαλίζουν ελάχιστο βαθµό προστασίας IP 55, σύµφωνα µε το 

πρότυπο EN 60529. Ο βαθµός προστασίας θα δηλώνεται στα πιστοποιητικά δοκίµων 

τύπου και η κατασκευή του ηλεκτρικού πίνακα θα είναι τέτοια ώστε να επιτυγχάνεται ο 

βαθµός προστασίας µε πλαίσιο/πόρτα µε άµεση πρόσβαση στο χειρισµό του 

διακοπτικού υλικού. O βαθµός προστασίας του ηλεκτρικού πίνακα έναντι µηχανικών 

κρούσεων θα πρέπει να είναι τουλάχιστον ΙΚ 07, όπως αυτός ορίζεται στα πρότυπα IEC 

62262 ή EN 62262 (πρώην IEC/EN 50102). 
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3311..  ∆∆οοµµήή  ππιιννάάκκωωνν  ΧΧααµµηηλλήήςς  ΤΤάάσσηηςς  

Μεταλλικά µέρη 

Η συµπαγής µεταλλική δοµή είναι κατασκευασµένη από στρατζαριστή και 

ηλεκτροσυγκολλητή λαµαρίνα µε ασηµοκόλληση decappe ελάχιστου πάχους 1,5mm. 

Κάθε πίνακας θα είναι τύπου κλειστού ερµαρίου µε σκελετό από µορφοσίδηρο (γωνιά) 

40mm x 40mm x 4mm. 

Το εσωτερικό του πίνακα όπου βρίσκονται τα όργανα πρέπει να είναι προσθαφαίρετο 

(τύπος ενιαίου ταµπλά). Οι µετωπικές µεντεσεδένιες πόρτες θα έχουν κλειδαριά. Στην 

εσωτερική άκρη της πόρτας πρέπει να υπάρχει ειδικό κανάλι, εις τρόπον ώστε να 

τοποθετείται προστατευτικό λάστιχο, ελαχίστου πλάτους 1cm. Στο εσωτερικό των 

πινάκων θα γίνει πρόβλεψη για την στήριξη των καλωδίων που αναχωρούν µε την 

τοποθέτηση ειδικών στηριγµάτων από γαλβανισµένα διάτρητα ελάσµατα. Η πίσω, πλάι 

και πάνω πλευρές των πινάκων πρέπει να είναι κλειστές από ηλεκτροσυγκολλητές 

λαµαρίνες, οι οποίες θα εξασφαλίζουν την στεγανοποίησή τους από νερό και σκόνη. Η 

είσοδος των καλωδίων στον πίνακα θα γίνεται από την κάτω πλευρά του (που 

αποτελείται από µια µετακινούµενη µεταλλική πλάκα) η οποία είναι τέτοια ώστε να 

επιτρέπει την είσοδο των καλωδίων αποκλείοντας ταυτόχρονα την είσοδο τρωκτικών. Οι 

πίνακες θα είναι εφοδιασµένοι µε κατάλληλες µάπες ώστε να µπορούν να υπερυψωθούν 

χωρίς να σηµειώνεται η παραµικρή µόνιµη παραµόρφωση ή µερική καταστροφή της 

µεταλλικής κατασκευής. Ο κάθε πίνακας θα αποτελεί ένα ενιαίο συγκρότηµα χωριζόµενο 

σε πεδία και θα είναι εγκατεστηµένος πάνω σε µεταλλική βάση ύψους 10 ως 15cm. 

Εναλλακτικά µπορούν να χρησιµοποιηθούν τυποποιηµένων διαστάσεων µεταλλικά 

ερµάρια από γαλβανισµένη λαµαρίνα πάχους 12/10 που στηρίζεται σε ορθοστάτες από 

λαµαρίνα πάχους 15/10, µε αφαιρούµενα πλαϊνά συνδεδεµένα µεταξύ τους σε µία 

κατασκευή, σύµφωνα µε το πρότυπο EN 60439-1. H ονοµαστική τάση µόνωσης θα είναι 

690V AC και η ονοµαστική αντοχή σε βραχυκύκλωµα τουλάχιστον 35kA. 

Οι θύρες των ερµαρίων θα είναι µεταλλικές αδιαφανείς ή διαφανείς. Στη δεύτερη 

περίπτωση θα φέρουν σκληρυµένο κρύσταλλο ελάχιστου πάχους 4mm, επικολληµένο 

µε χυτό στεγανωτικό πολυουρεθάνης. 

Οι πίνακες θα βαφούν µε µια στρώση αντιδιαβρωτικής βαφής και στη συνέχεια θα 

υποστούν ηλεκτροστατική βαφή µε χρώµα του οποίου η απόχρωση θα αποφασιστεί από 

την Υπηρεσία.  

Όπου απαιτούνται ανοξείδωτοι πίνακες, η µεταλλική κατασκευή (θύρες, µεντεσέδες, 

πλάκα στήριξης και επικάλυψης οργάνων κτλ.) θα είναι εξ’ ολοκλήρου από ανοξείδωτο 

χάλυβα AISI 304, µε ελάχιστο πάχος 1,5mm.  

Η κατασκευή των πινάκων θα είναι τέτοια ώστε τα µέσα σ’ αυτούς όργανα διακοπής, 

χειρισµού, ασφαλίσεως, ενδείξεως κ.λπ., να είναι εύκολα προσιτά, τοποθετηµένα σε 

κανονικές θέσεις και να είναι δυνατή η άνετη αφαίρεση, επισκευή και επανατοποθέτησή 
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τους χωρίς µεταβολή της καταστάσεως των παρακειµένων οργάνων. Θα διασφαλίζει τον 

ικανοποιητικό αερισµό, ώστε να απάγεται η εκλυόµενη θερµότητα κατά την λειτουργία 

της εγκατάστασης µε φυσική κυκλοφορία µεταξύ των τοιχωµάτων του πίνακα προς τα 

ανοίγµατα του καλύµµατος. 

Στην περίπτωση που για τεχνικούς λόγους ή για λόγους µεταφοράς οι πίνακες θα 

πρέπει να παραδοθούν σε περισσότερα του ενός τεµάχια, θα είναι φροντίδα του 

Αναδόχου η µηχανική ενοποίηση των διαφόρων πλευρών και η αποκατάσταση των 

ηλεκτρικών συνδέσεων εσωτερικά των πινάκων. 

 

3322..  ΣΣυυννδδέέσσεειιςς  κκααλλωωδδίίωωνν  

Για όλες τις συνδέσεις ισχύος και αυτοµατισµού οι πολύκλωνοι αγωγοί θα εφοδιάζονται 

µε χάλκινο επικασσιτερωµένο ακροδέκτη («κος»), κατάλληλου µεγέθους. 

Όλες οι είσοδοι και έξοδοι καλωδίων στον πίνακα θα γίνονται µέσω κατάλληλων 

αριθµηµένων κλεµµών ράγας κατά VDE 0611 teil 01/11.77, σε χώρο εντός του πίνακα, 

που θα καλύπτει την τελική ανάπτυξη του πίνακα για τα µελλοντικά µηχανήµατα. 

Οι κλέµµες πρέπει να είναι µε διαιρετούς ακροδέκτες, ελάχιστης διατοµής 2,5mm2, µε 

διαφράγµατα όπου είναι απαραίτητο (π.χ. σε συνάρτηση των διαφόρων τάσεων 

λειτουργίας). Οι κλέµµες πρέπει να είναι αριθµηµένες. Στις συνδέσεις των κλεµµών που 

βρίσκονται στην εξωτερική πλευρά του πίνακα, πρέπει να τοποθετείται ένας µόνο 

αγωγός σε κάθε κλέµµα. Οι κλέµµες πρέπει να είναι του τύπου που η βίδα πίεσης πιέζει 

σε προστατευτικό λαµάκι (ή παρόµοιο) και όχι απ΄ ευθείας στον αγωγό. Τα χρώµατα των 

κλεµµών θα είναι τα ακόλουθα: 

Είδος κλέµµας χρώµα 

κλέµµα σύνδεσης καλωδίου 400V, 230V µπεζ 

κλέµµα σύνδεσης καλωδίου 24V DC, αναλογικών 
σηµάτων 

κόκκινη 

κλέµµα σύνδεσης καλωδίου ουδετέρου µπλε 

κλέµµα σύνδεσης καλωδίου γείωσης κίτρινη ή κίτρινη/πράσινη 

  

3333..  ΈΈλλεεγγχχοοςς  κκααιι  δδοοκκιιµµέέςς  

Οι ηλεκτρικοί πίνακες και όλα τα εξαρτήµατά τους θα πρέπει να είναι επιθεωρήσιµοι την 

περίοδο που κατασκευάζονται από την Υπηρεσία επίβλεψης του έργου, σύµφωνα µε τα 

καθοριζόµενα στη παρούσα προδιαγραφή . 

Οι έλεγχοι και οι δοκιµές θα γίνουν µε µέριµνα και µε έξοδα του Αναδόχου στα 

εργαστήρια του προµηθευτή του εξοπλισµού ή από εξειδικευµένο οργανισµό ή 

εργαστήριο το οποίο θα καθοριστεί και θα είναι της αποδοχής της Υπηρεσίας. Ο 

Ανάδοχος οφείλει µε προειδοποίηση δύο εβδοµάδων να ανακοινώσει στην Υπηρεσία για 

τις δοκιµές του πίνακα ή των επιµέρους εξαρτηµάτων του, που πρόκειται να προβεί για 

να παραστεί η Υπηρεσία εάν το επιθυµεί. 
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Οι δοκιµές έγκρισης των πινάκων και των εξαρτηµάτων τους θα πραγµατοποιηθούν 

σύµφωνα µε τους κανονισµούς IEC (για τις αποδόσεις) και µε τους κανονισµούς UNEL 

(για τις διαστάσεις) και µε όλους τους εν ισχύει νόµους και διατάγµατα. Θα πρέπει να 

υπάρχουν διαθέσιµα τα αντίστοιχα πιστοποιητικά από αναγνωρισµένα διεθνή 

εργαστήρια. 

Οι πίνακες θα πρέπει να υποστούν κατ’ ελάχιστον τις πιο κάτω δοκιµές τύπου σύµφωνα 

µε το πρότυπο EN 60439-1 και να εκδοθεί το αντίστοιχο πιστοποιητικό δοκιµών τύπου: 

• ∆οκιµή ανύψωσης θερµοκρασίας. 

• ∆οκιµή αντοχής σε βραχυκυκλώµατα (δυναµική καταπόνηση). 

• ∆οκιµή διηλεκτρικής στάθµης («Test Υψηλής Τάσης»).  

• ∆οκιµή αξιοπιστίας των συστηµάτων προστασίας (µπάρα ή αγωγός γείωσης). 

• ∆οκιµή των αποστάσεων περιθωρίων και ερπυσµού (µεταξύ ενεργών αγωγών 

και µεταξύ ενεργών αγωγών και γείωσης). 

• ∆οκιµή της µηχανικής λειτουργίας των κινητών µερών (ανοιγοκλεισίµατα) 

• ∆οκιµή του βαθµού προστασίας ΙΡ (σύµφωνα µε το πρότυπο IEC 60529). 

Επίσης θα πρέπει να πραγµατοποιηθούν κατ’ ελάχιστον οι παρακάτω δοκιµές σειράς και 

να εκδοθεί το αντίστοιχο πιστοποιητικό δοκιµών σειράς: 

• Έλεγχος της συνδεσµολογίας και έλεγχος των βοηθητικών κυκλωµάτων. 

• ∆ιηλεκτρική δοκιµή («Test Υψηλής Τάσης»). 

• Έλεγχος των συσκευών προστασίας και συνέχειας του κυκλώµατος γείωσης 

(Megger Test). 

Θα πρέπει να γίνουν οι εξής έλεγχοι µετά την ολοκλήρωση της κατασκευής των 

Ηλεκτρικών Πινάκων και τις δοκιµές αυτών µε ευθύνη του Αναδόχου: 

• Έλεγχος αντιστοιχίας πινάκων και σχεδίων «ΩΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΘΗΚΕ». 

• Γενικός έλεγχος πίνακα. 

• Έλεγχος βαφής. 

Σε περίπτωση δυσλειτουργίας µετά την θέση των πινάκων σε λειτουργία η Υπηρεσία 

µπορεί να ζητήσει από τον Ανάδοχο να επαναλάβει τις δοκιµές όσων έχουν σχέσεις µε 

την δυσλειτουργία. Οι δοκιµές αυτές θα γίνουν µε δαπάνες του Αναδόχου. 

 

3344..  ΚΚαατταασσκκεευυαασσττιικκάά  σσχχέέδδιιαα  ––  ππιισσττοοπποοιιηηττιικκάά  

Πριν την παραγγελία του εξοπλισµού, ο Ανάδοχος οφείλει να προσκοµίσει για έγκριση, 

αν του ζητηθεί, τα παρακάτω στοιχεία και πληροφορίες:  
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• Αντίγραφα των Πιστοποιητικών διασφάλισης ποιότητας των κατασκευαστών 

πινάκων και του εγκαθιστάµενου εξοπλισµού. 

• Πιστοποιητικά δοκιµών τύπου και δοκιµών σειράς που αναφέρονται στις 

προηγούµενες παραγράφους της παρούσας. 

Ο Ανάδοχος πριν την προσκόµιση των πινάκων Χαµηλής Τάσης στο έργο, θα πρέπει να 

υποβάλει στην Υπηρεσία τα κατασκευαστικά σχέδια και λεπτοµερή ηλεκτρολογικά 

διαγράµµατα.  

 

3355..  ΚΚααλλώώδδιιαα  κκααιι  υυλλιικκάά  οοδδεεύύσσεεωωςς    

ΠΠεεδδίίοο  ΕΕφφααρρµµοογγήήςς  ––  ΟΟρριισσµµοοίί  

Η παρούσα Προδιαγραφή αναφέρεται στις κάθε είδους καλωδιώσεις που 

πραγµατοποιούνται στο έργο. 

ΥΥλλιικκάά  ––  ΓΓεεννιικκάά  

Όλα τα καλώδια που θα χρησιµοποιηθούν για την κατασκευή ηλεκτρικών 

εγκαταστάσεων, θα συµφωνούν µε τις απαιτήσεις των ακολούθων προτύπων, εκτός εάν 

προδιαγράφεται διαφορετικά: 

• VDE 0207, Teile 1-24 Προδιαγραφές µονωτικών υλικών και µανδυών για 

καλώδια. 

• VDE 0250, Teile 1, 102, ..., 818 Κανονισµοί για µονωµένους αγωγούς 

εγκαταστάσεων ισχύος και φωτισµού. 

• VDE 0271 Καλώδια µε µόνωση PVC, (Y). 

• VDE 0272 Καλώδια µε µόνωση Πολυαιθυλένιο (2Y) 

• VDE 0273 Καλώδια µε µόνωση ∆ικτυωµένο Πολυαιθυλένιο (2Χ) 

• VDE 0278 Εξαρτήµατα, µούφες, ακροκεφαλές για καλώδια µέχρι 30 KV 

• VDE 0282 Αγωγοί µε µόνωση PVC 

• VDE 0298 Χρήση και επιτρεπόµενες φορτίσεις για καλώδια τάσεως µέχρι 30 KV 

• IEC 60502-2 Καλώδια ισχύος µε µόνωση PVC 

Πριν την αποστολή των καλωδίων στον τόπο του έργου, ο Ανάδοχος θα υποβάλει τα 

πιστοποιητικά δοκιµών του εργοστασίου παραγωγής των καλωδίων (ανάλογα τον τύπο 

καλωδίων και σύµφωνα µε τον ΕΛΟΤ). 

Η  εκλογή  των  καλωδίων και των συντελεστών αποµειώσεως θα βασισθούν στα 

ακόλουθα: 
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• Θερµοκρασία εδάφους. 

• Θερµική αγωγιµότητα εδάφους. 

• Βάθος τοποθετήσεως καλωδίων χαµηλής τάσεως 0,6 m. 

• Οµαδοποίηση καλωδίων σύµφωνα µε τις απαιτήσεις του προτύπου ΕΛΟΤ HD 

384 και της ∆ΕΗ. 

• Εναέρια τοποθέτηση σύµφωνα µε τις απαιτήσεις του προτύπου ΕΛΟΤ HD 384 

και της ∆ΕΗ. 

Κάθε καλώδιο θα επιλεγεί ώστε να καλύπτει µε επάρκεια τις συνθήκες µεγίστου φόρτου  

λειτουργίας και βραχυκυκλώµατος καθώς και τις κλιµατικές και λοιπές συνθήκες του 

τόπου του έργου. 

Για τον καθορισµό της διατοµής των καλωδίων θα ληφθούν υπόψη κατ' ελάχιστον οι 

ακόλουθοι παράγοντες: 

• Στάθµη βραχυκυκλώµατος. 

• Θερµοκρασία περιβάλλοντος και τρόπος εγκαταστάσεως. 

• Πτώση τάσεως. 

• Πτώση τάσεως στα κυκλώµατα των κινητήρων, οφειλόµενη στην εφαρµοζόµενη 

µέθοδο εκκινήσεως. 

• Ρύθµιση θερµικών στοιχείων των αυτόµατων διακοπτών. 

• Τοποθέτηση καλωδίων εναέρια, υπόγεια ή µέσα σε κανάλι. 

ΚΚααλλώώδδιιαα  χχααµµηηλλήήςς  ττάάσσηηςς  

Τα καλώδια που θα χρησιµοποιηθούν θα έχουν χάλκινους µονόκλωνους ή 

πολύκλωνους αγωγούς µέσα σε θερµοπλαστική µόνωση από PVC ή δικτυωµένο 

πολυαιθυλένιο XLPE και εξωτερικό µανδύα από PVC. Η κατασκευή τους θα είναι 

σύµφωνη µε το πρότυπο IEC 60502-2. Οι τύποι των καλωδίων θα είναι: 

• Για το φωτισµό του µηχανοστασίου, J1VV-U (µονόκλωνα) ή J1VV-R 

(πολύκλωνα), ονοµαστικής τάσεως 600/1000V και κατασκευής κατά ΕΛΟΤ 843. 

• Για τον φωτισµό της πλατείας J1VV-U (µονόκλωνα) ή J1VV-R (πολύκλωνα), 

ονοµαστικής τάσεως 600/1000V και κατασκευής κατά ΕΛΟΤ 843. 

• Για τους κινητήρες του Η/Μ εξοπλισµού J1VV-U (µονόκλωνα) ή J1VV-R 

(πολύκλωνα), ονοµαστικής τάσεως 600/1000V και κατασκευής κατά ΕΛΟΤ 843. 

• Για τις παροχές των πινάκων J1VV-U (µονόκλωνα) ή J1VV-R (πολύκλωνα), 

ονοµαστικής τάσεως 600/1000V και κατασκευής κατά ΕΛΟΤ 843. 

Επιπλέον, κάθε καλώδιο ισχύος για την τροφοδοσία ηλεκτροκινητήρα θα έχει ελάχιστη 

ονοµαστική διατοµή 2,5mm2, ενώ τα καλώδια ισχύος για την τροφοδοσία των 
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φωτιστικών σωµάτων ή οργάνων δύνανται να έχουν ελάχιστη ονοµαστική διατοµή 

1,5mm2. Η διατοµή του ουδέτερου θα είναι σύµφωνη µε το πρότυπο ΕΛΟΤ HD 384. 

Κάθε καλώδιο ισχύος θα συνοδεύεται από αγωγό γειώσεως καταλλήλου διατοµής, ο 

οποίος θα είναι ενσωµατωµένος στο καλώδιο ή θα είναι ξεχωριστό καλώδιο µε 

θερµοπλαστική µόνωση (PVC), πράσινου/κίτρινου χρώµατος, µε διατοµή καθορισµένη 

σύµφωνα µε το πρότυπο IEC 60364 και το πρότυπο ΕΛΟΤ HD 384. Η χρησιµοποίηση 

του χαλύβδινου οπλισµού των καλωδίων, των σωληνώσεων προστασίας των αγωγών 

των σωληνώσεων νερού κ.λπ. ως µοναδικών µέσων γειώσεων, απαγορεύεται αυστηρά.  

Τα καλώδια θα είναι συνεχή. Ενδιάµεση σύνδεση (µάτισµα) δεν επιτρέπεται.  

Η τοποθέτηση των καλωδίων µέσα σε σωληνώσεις ή εναέρια κανάλια, θα είναι σύµφωνη 

µε τις απαιτήσεις της ∆ΕΗ και του προτύπου IEC 60364. 

Τα καλώδια θα είναι πολυπολικά σύµφωνα το VDE 0250/69, 0271/69 (DIN 47705). Οι 

αγωγοί των καλωδίων µπορούν να είναι µονόκλωνοι µέχρι διατοµής 4mm2 αλλά θα είναι 

πολύκλωνοι από 6mm2 και άνω. 

Οι επιτρεπόµενες µέγιστες πτώσεις τάσης για τα διάφορα µέρη ενός ηλεκτρικού 

συστήµατος φαίνονται στον παρακάτω Πίνακα: 

Επιτρεπόµενες µέγιστες πτώσεις τάσης 

Α/Α Στοιχεία του συστήµατος Συνθήκες λειτουργίας Πτώση τάσης 

1 
Στα καλώδια τροφοδοσίας 

των κινητήρων 
Κινητήρας που λειτουργεί 

στην ονοµαστική ισχύ 
4% 

2 
Στους ακροδέκτες των 

κινητήρων κατά την 
εκκίνηση σε βραχυκύκλωµα 

Κατά την διάρκεια 
εκκίνησης του κινητήρα 

(σηµ. Ι) 
10% 

3 
Στις µπάρες των πινάκων 

τροφοδοσίας των κινητήρων 

Κατά τη διάρκεια της 
εκκίνησης του πιο µεγάλου 

κινητήρα (σηµ. ΙΙ) 
10% 

5 
Στα καλώδια τροφοδοσίας 
των φωτιστικών σωµάτων 

 2% 

Σηµ. Ι α. Η διαθέσιµη τάση στους ακροδέκτες των κινητήρων κατά τη διάρκεια της εκκίνησης θα είναι τέτοια που να 

εγγυάται µία σίγουρη εκκίνηση των κινητήρων, ακόµη και για µέγιστο φορτίο, χωρίς βλάβη των κινητήρων. 

β. Η µέγιστη τιµή των 10% εννοείται σαν άθροισµα των πτώσεων τάσης στα καλώδια και τις µπάρες των πινάκων 

τροφοδοσίας των κινητήρων από τον αντίστοιχο Γενικό Πίνακα Χαµηλής Τάσης µέχρι την κατανάλωση. 

Σηµ. ΙΙ. Η διαθέσιµη τάση στις µπάρες θα είναι τέτοια ώστε να µην εµποδίζει την λειτουργία των κινητήρων που είναι 

ήδη αναµµένοι και να επιτρέπει το κλείσιµο των επαφών των κινητήρων. 

 

Για τα καλώδια µεταφοράς ενέργειας υποβρυχίων βυθιζόµενων συγκροτηµάτων θα 

χρησιµοποιηθούν εύκαµπτα καλώδια µε µήκος επαρκές, ώστε να εκτείνονται από το 

κουτί συνδέσεως του κινητήρα µέχρι το κουτί συνδέσεως που βρίσκεται στο επίπεδο του 

ανοίγµατος. Τα εύκαµπτα καλώδια θα αποτελούνται από εύκαµπτους, χάλκινους 

αγωγούς 450V / 750V µονωµένους µε ελαστικό µανδύα µε εύκαµπτη µόνωση από 

ελαστικό κατάλληλο για υποβρύχια χρήση. 
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Τα εύκαµπτα καλώδια ηλεκτρικού ρεύµατος θα είναι υπολογισµένα ώστε να δέχονται 

όλο το ρεύµα που χρειάζεται ο κινητήρας για να λειτουργήσει κάτω από τις επικρατούσες 

συνθήκες θερµοκρασίας και υγρού περιβάλλοντος. 

Οι συζεύξεις καλωδίων θα είναι πλήρως υδατοστεγείς σε συνθήκες καταιγισµού νερού 

και τροπικά κλίµατα. Τα παρεµβύσµατα εισόδου των καλωδίων θα πρέπει να είναι 

τελείως στεγανά. 

Το σώµα των συζευκτήρων θα είναι από αλουµίνιο, ορείχαλκο ή άλλο υλικό ανθεκτικό 

στην διάβρωση. Θα είναι επίσης εφοδιασµένο µε κρίκους για να κλειδώνει µε λουκέτο 

ώστε να αποφεύγονται οι περιπτώσεις επέµβασης από αναρµόδια άτοµα, βανδαλισµού, 

κ.λπ. 

Τα καλώδια θα παρέχουν τη δυνατότητα αποσυνδέσεως. Τα κουτιά αποσυνδέσεως θα 

είναι από χυτοσίδηρο, ανθεκτικά στις καιρικές συνθήκες, µε χοντρούς ορειχάλκινους 

ακροδέκτες ώστε να διευκολύνεται η αποσύνδεση των καλωδίων ρεύµατος / προστασίας 

της αντλίας κατά την αφαίρεσή της. Το κουτί θα είναι πλήρες, µε υδατοστεγή 

παρεµβύσµατα για τα καλώδια ρεύµατος / προστασίας της αντλίας. 

ΚΚααλλώώδδιιαα  οορργγάάννωωνν  κκααιι  εελλέέγγχχοουυ  

Τα καλώδια που θα χρησιµοποιηθούν για τη σύνδεση οργάνων και τα κυκλώµατα 

ελέγχου θα είναι πολύκλωνα κατασκευασµένα σύµφωνα µε τις προδιαγραφές κατά 

VDE 0271 ονοµαστικής διατοµής 1,5mm2 µε αριθµηµένους κλώνους για σήµανση 

αναγνώρισης σε όλο το µήκος τους. Στα άκρα των καλωδίων θα στερεωθούν δακτύλιοι 

µε τα κωδικά στοιχεία τους. Σε σηµεία διασύνδεσης των αγωγών, όπου η αλλαγή 

κωδικών είναι αναπόφευκτη, κάθε αγωγός θα φέρει διπλούς δακτυλίους σηµάνσεως. 

Κάθε αλλαγή αρίθµησης θα σηµειώνεται επάνω στο ηλεκτρικό διάγραµµα της 

εγκαταστάσεως στην οποία έγινε η αλλαγή. 

Όπου προβλέπονται κυτία συνδέσεως ή διακλαδώσεως για τη διαλογή και σύνθεση της 

οµάδας καλωδίων οργάνων και ελέγχου µιας µονάδος του εξοπλισµού, τα κυτία αυτά θα 

είναι κατάλληλα για το σκοπό που προορίζονται και για επιτοίχια τοποθέτηση και θα 

φέρουν δύο σειρές ακροδεκτών τύπου κώς. 

ΕΕγγκκααττάάσστταασσηη  κκααιι  οοδδεεύύσσεειιςς  κκααλλωωδδίίωωνν  

Όλα τα καλώδια πρέπει να εγκατασταθούν σύµφωνα µε τους ισχύοντες κανονισµούς και 

τους κανόνες της τέχνης, ακολουθώντας κατά το δυνατόν ευθείες οδεύσεις. Ειδικότερα, 

θα εφαρµοστούν το πρότυπο ΕΛΟΤ HD 384 και τα VDE 100 και VDE 101. 

Οι σωλήνες διέλευσης των καλωδίων διανοµής θα είναι από PVC. Οι σωλήνες των 

καλωδίων από τους τοπικούς υποπίνακες έως τα µηχανήµατα που οδεύουν σε δοµικά 

στοιχεία θα είναι γαλβανισµένοι σιδηροσωλήνες, χωρίς µονωτική επένδυση, µε διάµετρο 

και πάχος τοιχωµάτων σύµφωνο µε το πρότυπο ΕΛΟΤ HD 384. 

Καλώδια που οδεύουν σε τοιχία µπορούν να τοποθετούνται σε κλειστές διάτρητες 

γαλβανισµένες σχάρες, που στερεώνονται στο τοιχίο µε εκτονωτικά βύσµατα. 
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Όταν µία µονάδα του εξοπλισµού εξυπηρετείται από περισσότερα του ενός καλώδια, θα 

πρέπει να ληφθεί ειδική µέριµνα ώστε να εξασφαλισθεί η όδευση των καλωδίων από µία 

κοινή κατεύθυνση και ο τερµατισµός τους µε κανονική σειρά και συµµετρία. 

Κάθε καλώδιο θα φέρει σε κάθε άκρο του σταθερή σήµανση µε τον αριθµό του ο οποίος 

αναφέρεται στους καταλόγους των υλικών. Οι αναγνωριστικές πινακίδες θα έχουν 

κατάλληλο µέγεθος και µορφή που θα εγκρίνει η Υπηρεσία µετά από πρόταση του 

Αναδόχου και θα είναι στερεωµένες κατά τρόπο ασφαλή επάνω στα καλώδια. 

Πινακίδες αναγνωρίσεως θα τοποθετηθούν επίσης στην είσοδο και έξοδο των καλωδίων 

από υπόγεια κανάλια, οικοδοµικά στοιχεία και γενικά σε κάθε περίπτωση αφανούς 

τοποθέτησης όπου απαιτείται να σηµειώνεται και να αναγνωρίζεται η όδευση των 

καλωδίων. Η χρήση πινακίδων στερεωµένων µε κόλλα απαγορεύεται. 

Τα σηµεία εξόδου και εισόδου των καλωδίων σε οικοδοµικά στοιχεία ή βάσεις εδράσεως 

πινάκων θα στεγανώνονται. Η στεγάνωση θα πραγµατοποιείται µε κατάλληλο 

ελαστοµερές υλικό και θα φέρει τελικό εξωτερικό στρώµα αδιάβροχης αποξειδικής 

ρητίνης πάχους όχι µικρότερου των 40mm ή ελαφράς τσιµεντοκονίας κατά περίπτωση. 

Η εργασία αυτή θα γίνει και για κάθε εφεδρικό άνοιγµα. Ο Ανάδοχος είναι υπεύθυνος και 

για την προσωρινή στεγάνωση κάθε οπής διελεύσεως καλωδίου από οικοδοµικό 

στοιχείο κατά τη διάρκεια του σταδίου κατασκευής για λόγους προστασίας έναντι 

κατακλύσεως. 

Κατά τη διάρκεια της εργασίας στεγανώσεως θα πρέπει να επιδεικνύεται ιδιαίτερη 

προσοχή ώστε να µην υποστούν φθορές η επένδυση και η ενίσχυση του καλωδίου.  

Όλα τα καλώδια ισχύος θα συνδέονται προς τους πίνακες κατά τρόπο που θα 

διασφαλίζει ότι η σωστή διαδοχή φάσεων, οι αριθµοί των φάσεων και τα χρώµατα των 

αγωγών θα διατηρούνται σε όλη την εγκατάσταση. 

Οι αγωγοί των καλωδίων χαµηλής τάσεως θα ταυτίζονται µε τα ακόλουθα 

χαρακτηριστικά: 

• 1η Φάση:         L1 

• 2η Φάση:   L2 

• 3η Φάση:   L3 

• Ουδέτερος:   N ή µπλε αγωγός 

• Γείωση:   πράσινο ή κιτρινο/πράσινο 

Τα µονοπολικά καλώδια ισχύος θα φέρουν τα ακόλουθα χαρακτηριστικά ταύτισης: 

• Φάση:   Καφέ 

• Ουδέτερος:  Μπλε 

• Γείωση:  Πράσινο ή κιτρινο/πράσινο 
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Όλοι οι αγωγοί των καλωδίων θα τερµατίζουν σε κατάλληλες χάλκινες λαβές ή 

ορειχάλκινους δακτυλίους µε χρήση ειδικού εργαλείου. Σε καµία περίπτωση δεν 

επιτρέπεται “κατσάρωµα” µε τα χέρια ή πένσα. 

Όλα τα καλώδια θα παραδοθούν σε στιβαρά στροφεία επάνω στα οποία θα 

αναγράφονται τα στοιχεία του εργοστασίου κατασκευής, η διατοµή, το µήκος και η 

µόνωση και θα ελεγχθούν από την Υπηρεσία πριν από την εγκατάστασή τους. 

Τα άκρα των καλωδίων θα στεγανώνονται κατάλληλα, όταν τα καλώδια βρίσκονται στα 

στροφεία, για να αποφεύγεται η είσοδος υγρασίας και όταν αποκόπτεται ένα κοµµάτι 

από το καλώδιο που είναι στο στροφείο, το τέρµα του καλωδίου που αποµένει θα 

στεγανώνεται αµέσως. Οι έλξεις κατά την διάρκεια της τοποθέτησης δεν πρέπει να 

υπερβούν τις προδιαγραφόµενες τιµές του κατασκευαστή, και σε περίπτωση ελλείψεως 

αυτής, δεν πρέπει να ξεπερνούν τα 6 kg/mm2 διατοµής. Για το σκοπό αυτό οι έλξεις θα 

γίνονται ή µε το χέρι, ή µηχανοκίνητα µε την προϋπόθεση όµως ότι διατίθεται όργανο 

ελέγχου της έλξης.  

Όλα τα µήκη των καλωδίων που κόβονται από το στροφείο πρέπει να τοποθετούνται 

αµέσως στις προβλεπόµενες θέσεις αλλιώς πρέπει να στεγανώνονται αµέσως τα άκρα 

των. 

Προκειµένου να κοπεί ένα τµήµα καλωδίου από το στροφείο, το στροφείο θα 

τοποθετείται σε κατάλληλη θέση ώστε να διευκολύνεται η αφαίρεση του καλωδίου και να 

αποφεύγονται στροφές και διπλώσεις. Όταν το αποκοπτόµενο µήκος καλωδίου είναι 

µεγάλο θα χρησιµοποιούνται κατάλληλα ράουλα ή φορεία έλξεως καλωδίων. Η όδευση 

των καλωδίων θα είναι σύµφωνη µε τα συµβατικά σχέδια. Επέκταση των καλωδίων 

(µάτισµα) µέσω κατάλληλων µουφών δεν επιτρέπεται παρά µόνο στις περιπτώσεις που 

το µήκος της γραµµής είναι µεγαλύτερο από το µέγιστο µήκος του καλωδίου ενός 

στροφείου και αφού ενηµερωθεί η Υπηρεσία. 

Οι αγωγοί κάθε καλωδίου που συνδέει στρεφόµενη µηχανή (κινητήρα ή γεννήτρια) θα 

φέρουν δακτυλίους µε τα χαρακτηριστικά σύµβολα, ώστε να διευκολύνεται η σωστή 

σύνδεση κάθε µηχανής. Όταν χρειάζεται να αφαιρεθεί η πλαστική επένδυση των 

καλωδίων, όπως π.χ. στο τέρµα των καλωδίων, θα αφαιρείται το ελάχιστο απαιτούµενο 

τµήµα και ο εκτιθέµενος αγωγός ή οπλισµός θα καλύπτεται επαρκώς µε κατάλληλο 

πλαστικό δακτύλιο. 

Τα καλώδια µε µόνωση από PVC ή XLPE θα στερεώνονται στο τέρµα τους µέσω 

µηχανικών στυπιοθλιπτών σύµφωνα µε το εφαρµοζόµενο πρότυπο. Οι στυπιοθλίπτες 

αυτοί θα είναι ορειχάλκινοι εκτός από τις περιπτώσεις καλωδίων µε οπλισµό από ταινία 

αλουµινίου, όπου οι στυπιοθλίπτες θα είναι από αλουµίνιο. Οι στυπιοθλίπτες θα 

εξασφαλίζουν επαρκή στερέωση των καλωδίων µέσω του µεταλλικού οπλισµού τους, 

εξασφαλίζοντας ταυτοχρόνως και πλήρη σύνδεση προς γη. Θα παραδοθούν πλήρεις, µε 

ορειχάλκινο στοιχείο σύνδεσης προς γη και κατάλληλο πλαστικό κάλυµµα µέσω του 

οποίου θα στεγανώνεται αποτελεσµατικά το µεταξύ επενδύσεων του καλωδίου και 

στυπιοθλίπτου διάκενο. 
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3366..  OOιικκοοδδοοµµιικκέέςς  εερργγαασσίίεεςς  

Ο Ανάδοχος θα σηµειώσει όλες τις οπές και τα χαντρώµατα που απαιτούνται για την 

εγκατάσταση και θα είναι υπεύθυνος για τη σωστή τοποθέτηση των στοιχείων 

στηρίξεως. Οι διανοίξεις και επαναπληρώσεις µε µπετόν καθώς και η αποκατάσταση της 

τοιχοποιίας και των σοβάδων αποτελούν υποχρέωση του Αναδόχου. 

Ο Ανάδοχος γενικά είναι υποχρεωµένος να εκτελέσει τις απαιτούµενες οικοδοµικές 

εργασίες, π.χ. σκαψίµατα και διατρήσεις στα δάπεδα και στις οροφές που απαιτούνται 

για την στερέωση των καλωδίων, των εσχαρών και των σωληνώσεων προστασίας των 

καλωδίων κατά τρόπο που δεν θα βλάπτει τη στατική επάρκεια του οικοδοµικού µέρους 

του έργου. 

 

3377..    ΑΑδδεειιοοδδοοττήήσσεειιςς    

Την αδειοδότηση του συστήµατος ΓΑΘ του βιοκλιµατικού κτιρίου του ΚΑΠΕ  θα την 

αναλάβει ο ανάδοχος και θα πραγµατοποιηθεί σύµφωνα µε την ισχύουσα Υπουργική 

απόφαση: 

∆9Β,∆/Φ166/οικ13068/Γ∆ΦΠ2488:   

Άδειες εγκατάστασης για ίδια χρήση ενεργειακών συστηµάτων θέρµανσης − 

ψύξης χώρων µέσω εκµετάλλευσης της θερµότητας των γεωλογικών 

σχηµατισµών και των νερών, επιφανειακών και υπόγειων, που δεν 

χαρακτηρίζονται γεωθερµικό δυναµικό. 

Αριθµός Φύλλου 1249 

Τεύχος  2ο  

Ηµεροµηνία δηµοσίευσης στην 

Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως  
24 Ιουνίου 2009 

 

Η αδειοδότηση θα αφορά το σύνολο των τεσσάρων (4) γήινων εναλλακτών 

θερµότητας. 

Επίσης αν προκύψουν λοιπές αδειοδοτήσεις που αφορούν σε ηλεκτρολογικές 

συνδέσεις, έργα πολιτικού µηχανικού κ.λπ. θα βαρύνουν επίσης τον ανάδοχο. 

Με την υπογραφή της σύµβασης ο ανάδοχος είναι υποχρεωµένος εντός 15 ηµερών να 

υποβάλει τα απαραίτητα δικαιολογητικά στις αρµόδιες υπηρεσίες για την αδειοδότηση 

του συστήµατος ΓΑΘ. Το ΚΑΠΕ θα παραχωρήσει στον ανάδοχο την µελέτη και τα 

δικαιολογητικά που απαιτούνται από την πλευρά του. 
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3388..    ΜΜεεττρρηηττιικκόό  εεξξοοππλλιισσµµόόςς  κκααιι  κκααττααγγρρααφφιικκόό    σσύύσσττηηµµαα..    

Ο µετρητικός εξοπλισµός θα παραδοθεί στον ανάδοχο από το ΚΑΠΕ ο οποίος θα τον 

τοποθετήσει στις κατάλληλες θέσεις του υδραυλικού και ηλεκτρικού κυκλώµατος του 

συστήµατος ΓΑΘ και θα τον συνδέσει µε το ηλεκτρονικό καταγραφικό σύστηµα µε χρήση 

ειδικών καλωδίων και εξαρτηµάτων. Η τοποθέτηση των µετρητικών οργάνων και των 

καταγραφικών θα πραγµατοποιηθεί υπό την καθοδήγηση του ΚΑΠΕ. Πιο αναλυτικά θα 

πρέπει να τοποθετηθούν. 

• Ένας θερµιδοµετρητής µε τα δυο αισθητήρια θερµοκρασίας στο υδραυλικό 

κύκλωµα της γεώτρησης. 

• Ένας θερµιδοµετρητής µε τα δυο αισθητήρια θερµοκρασίας στο υδραυλικό 

κύκλωµα προς το κτίριο. 

• Ένας θερµιδοµετρητής µε τα δυο αισθητήρια θερµοκρασίας στο υδραυλικό 

κύκλωµα της ΓΑΘ και συγκεκριµένα στην έξοδο της ΓΑΘ προς το πεδίο των 

γήινων εναλλακτών θερµότητας. 

• Ένας θερµιδοµετρητής µε τα δυο αισθητήρια θερµοκρασίας στο υδραυλικό 

κύκλωµα του γήινου εναλλάκτη θερµότητας Μονού U. 

• Ένας θερµιδοµετρητής µε τα δυο αισθητήρια θερµοκρασίας στο υδραυλικό 

κύκλωµα του γήινου εναλλάκτη θερµότητας ∆ιπλού U. 

• Ένας θερµιδοµετρητής µε τα δυο αισθητήρια θερµοκρασίας στο υδραυλικό 

κύκλωµα της αναµονής του γήινου εναλλάκτη θερµότητας Helix. 

• Ένας θερµιδοµετρητής µε τα δυο αισθητήρια θερµοκρασίας στο υδραυλικό 

κύκλωµα της αναµονής του οµόκεντρου γήινου εναλλάκτη θερµότητας. 

• Ένας µεταδότης πίεσης στο υδραυλικό κύκλωµα της ΓΑΘ και συγκεκριµένα στην 

έξοδο της ΓΑΘ προς το πεδίο των γήινων εναλλακτών θερµότητας. 

•  Ένας µεταδότης διαφορικής πίεσης στο υδραυλικό κύκλωµα του γήινου 

εναλλάκτη θερµότητας Μονού U. 

• Ένας µεταδότης διαφορικής πίεσης στο υδραυλικό κύκλωµα του γήινου 

εναλλάκτη θερµότητας ∆ιπλού U 

• Ένας µεταδότης διαφορικής πίεσης στο υδραυλικό κύκλωµα της αναµονής του 

γήινου εναλλάκτη θερµότητας Helix. 

• Ένας µεταδότης διαφορικής πίεσης στο υδραυλικό κύκλωµα της αναµονής του 

οµόκεντρου γήινου εναλλάκτη θερµότητας. 

• Ένας αναλυτής ενέργειας µε τον συνοδευτικό του εξοπλισµό (µετασχηµατιστές 

έντασης) στο ηλεκτρολογικό κύκλωµα τροφοδοσίας του συµπιεστή της ΓΑΘ. 
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• Ένας αναλυτής ενέργειας µε τον συνοδευτικό του εξοπλισµό (µετασχηµατιστές 

έντασης) στο ηλεκτρολογικό κύκλωµα τροφοδοσίας του ηλεκτρικού κινητήρα του 

κυκλοφορητή. 

• Ένας αναλυτής ενέργειας µε τον συνοδευτικό του εξοπλισµό (µετασχηµατιστές 

έντασης) στο ηλεκτρολογικό κύκλωµα τροφοδοσίας του ηλεκτρικού κινητήρα της 

υποβρύχιας αντλίας. 

• Ένα αισθητήριο εξωτερικής θερµοκρασίας τοποθετηµένο στην εξωτερική 

τοιχοποιία του κτιρίου. 

• Ένας µεταδότης διαφορικής πίεσης τοποθετηµένος στο υδραυλικό κύκλωµα της 

υποβρύχιας αντλίας στα άκρα του πλακοειδή εναλλάκτη θερµότητας. 

• Πέντε καλώδια σύνδεσης µεταδοτών διαφορικής πίεσης.  

• Επτά διαµορφωτές σήµατος (analog converters). 

• ∆υο µετατροπείς σήµατος (RS485/USB converters). 

• Μια µονάδα λήψης δεδοµένων µετρήσεων (USB data acquisition unit)  

16 καναλιών.  

• Ένα µίνι ηλεκτρονικό υπολογιστή. 

 

Την σύνδεση των άνω µετρητικών οργάνων µε το ηλεκτρονικό σύστηµα καταγραφής µε 

την χρήση ειδικών καλωδίων και εξαρτηµάτων που απαιτούνται σύµφωνα µε τους 

κατασκευαστές των µετρητικών οργάνων θα πραγµατοποιηθεί από τον ανάδοχο µε την 

καθοδήγηση του ΚΑΠΕ. Η όδευση των συγκεκριµένων καλωδίων θα πραγµατοποιηθεί 

µε χρήση σωλήνων προστασίας καλωδίων. Επισυνάπτεται µονογραµµικό σχέδιο µε την 

θέση των µετρητικών οργάνων.  

Οι αυτοµατισµοί στο σύστηµα ΓΑΘ θα πρέπει να εξασφαλίζουν την εύρυθµη λειτουργία 

του µε τη µέγιστη εξοικονόµηση ενέργειας.  

Συγκεκριµένα, στο ανοικτό σύστηµα ΓΑΘ η λειτουργία της υποβρύχιας αντλίας καθώς 

και του κυκλοφορητή του δευτερεύοντος κυκλώµατος του ΚΕΘ θα εξαρτώνται από τη 

λειτουργία της ΓΑΘ για να αποφεύγεται η άσκοπη συνεχής λειτουργία τους.  

Όλα τα υλικά που θα χρησιµοποιηθούν (αντλίες, κυκλοφορητές, υδραυλικός εξοπλισµός, 

ηλεκτρολογικός εξοπλισµός, µηχανολογικός εξοπλισµός κτλ) θα πρέπει να φέρουν τη 

σήµανση CE.  
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3399..  ΧΧηηµµιικκήή  ΑΑννάάλλυυσσηη  ΝΝεερροούύ  ΥΥφφιισσττάάµµεεννηηςς  ΓΓεεώώττρρηησσηηςς  
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ΥΥΠΠΟΟ∆∆ΕΕΙΙΓΓΜΜΑΑΤΤΑΑ  ΕΕΓΓΓΓΥΥΗΗΤΤΙΙΚΚΩΩΝΝ  ΕΕΠΠΙΙΣΣΤΤΟΟΛΛΩΩΝΝ  

CC..11..  ΕΕΓΓΓΓΥΥΗΗΤΤΙΙΚΚΗΗ  ΕΕΠΠΙΙΣΣΤΤΟΟΛΛΗΗ  ΣΣΥΥΜΜΜΜΕΕΤΤΟΟΧΧΗΗΣΣ  ΣΣΕΕ  ∆∆ΙΙΑΑΓΓΩΩΝΝΙΙΣΣΜΜΟΟ  

 

ΕΚ∆ΟΤΗΣ....................................................................... 

Ηµεροµηνία έκδοσης........................... 

Προς: ...................................... 

–…, …, ΤΚ … , … 

Εγγυητική επιστολή µας υπ’ αριθµ................ για ευρώ....................... 

Με την παρούσα εγγυόµαστε, ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα παραιτούµενοι του 

δικαιώµατος της διαιρέσεως και διζήσεως, υπέρ  

{Σε περίπτωση µεµονωµένης εταιρίας: της Εταιρίας ……….. οδός …………. αριθµός … 

ΤΚ ………..,} 

{ή σε περίπτωση Ένωσης ή Κοινοπραξίας: των Εταιριών  

α)…….….... οδός............................. αριθµός.................ΤΚ……………… 

β)……….…. οδός............................. αριθµός.................ΤΚ……………… 

γ)………….. οδός............................. αριθµός.................ΤΚ……………… 

µελών της Ένωσης ή Κοινοπραξίας, ατοµικά για κάθε µια από αυτές και ως αλληλέγγυα 

και εις ολόκληρο υπόχρεων µεταξύ τους εκ της ιδιότητάς τους ως µελών της Ένωσης ή 

Κοινοπραξίας,} 

και µέχρι του ποσού των ευρώ........................., για τη συµµετοχή στο διενεργούµενο 

διαγωνισµό της (συµπληρώνετε την ηµεροµηνία διενέργειας του 

διαγωνισµού)….…………. µε αντικείµενο (συµπληρώνετε τον τίτλο του έργου) 

……………….. συνολικής αξίας (συµπληρώνετε τον προϋπολογισµό µε διευκρίνιση εάν 

περιλαµβάνει ή όχι τον ΦΠΑ) ..................................., σύµφωνα µε τη µε 

αριθµό................... ∆ιακήρυξή σας.  

Η παρούσα εγγύηση καλύπτει καθ’ όλο το χρόνο ισχύος της µόνο τις από τη συµµετοχή 

στον ανωτέρω διαγωνισµό απορρέουσες υποχρεώσεις. 

{Σε περίπτωση µεµονωµένης εταιρίας: της εν λόγω Εταιρίας.} 

{ή σε περίπτωση Ένωσης ή Κοινοπραξίας: των Εταιριών της Ένωσης ή Κοινοπραξίας 

ατοµικά για κάθε µια από αυτές και ως αλληλέγγυα και εις ολόκληρο υπόχρεων µεταξύ 

τους εκ της ιδιότητάς τους ως µελών της Ένωσης ή Κοινοπραξίας. } 

Το ανωτέρω ποσό της εγγύησης τηρείται στη διάθεσή σας, το οποίο και υποχρεούµαστε 

να σας καταβάλουµε ολικά ή µερικά χωρίς καµία από µέρους µας αντίρρηση ή ένσταση 

και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιµο ή µη της απαίτησής σας, µέσα σε τρεις (3) ηµέρες από 

την έγγραφη ειδοποίησή σας. 

Η παρούσα ισχύει µέχρι και την ………………(Σηµείωση προς την Τράπεζα : ο χρόνος 

ισχύος πρέπει να είναι µεγαλύτερος τουλάχιστον κατά ένα (1) µήνα του χρόνου ισχύος της 

Προσφοράς). 

Αποδεχόµαστε να παρατείνουµε την ισχύ της εγγύησης, ύστερα από έγγραφη δήλωσή 

σας, µε την προϋπόθεση ότι το σχετικό αίτηµα σας θα µας υποβληθεί πριν από την 

ηµεροµηνία λήξης της. 

Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο 

εκάστοτε ισχύον πάγιο τέλος χαρτοσήµου.         

 

(Εξουσιοδοτηµένη υπογραφή) 
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CC..22..  ΕΕΓΓΓΓΥΥΗΗΤΤΙΙΚΚΗΗ  ΕΕΠΠΙΙΣΣΤΤΟΟΛΛΗΗ  ΚΚΑΑΛΛΗΗΣΣ  ΕΕΚΚΤΤΕΕΛΛΕΕΣΣΗΗΣΣ  

 

ΕΚ∆ΟΤΗΣ....................................................................... 

Ηµεροµηνία έκδοσης........................... 

Προς: .......................................... 

 –…, …, ΤΚ …, … 

 

Εγγυητική επιστολή µας υπ’ αριθµ................ για ευρώ....................... 

Με την παρούσα εγγυόµαστε, ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα παραιτούµενοι του 

δικαιώµατος της διαιρέσεως και διζήσεως, υπέρ  

 

{Σε περίπτωση µεµονωµένης εταιρίας : της Εταιρίας …………… Οδός …………. 

Αριθµός ……. Τ.Κ. ………}  

{ή σε περίπτωση Ένωσης ή Κοινοπραξίας : των Εταιριών  

α) ……………… οδός ……………… αριθµός ………………. Τ.Κ. ………….. 

β) ……………… οδός ……………… αριθµός ………………. Τ.Κ. …………..  

γ) ……………… οδός ……………… αριθµός ………………. Τ.Κ. …………..  

…… 

µελών της Ένωσης ή Κοινοπραξίας, ατοµικά για κάθε µία από αυτές και ως αλληλέγγυα 

και εις ολόκληρο υπόχρεων µεταξύ τους εκ της ιδιότητάς τους ως µελών της Ένωσης ή 

Κοινοπραξίας},  

και µέχρι του ποσού των ευρώ........................., για την καλή εκτέλεση της σύµβασης µε 

αριθµό................... που αφορά στο διαγωνισµό της (συµπληρώνετε την ηµεροµηνία 

διενέργειας του διαγωνισµού) …………. µε αντικείµενο (συµπληρώνετε τον τίτλο του 

έργου) …….………..…… συνολικής αξίας (συµπληρώνετε το συνολικό συµβατικό 

τίµηµα µε διευκρίνιση εάν περιλαµβάνει ή όχι τον ΦΠΑ) ………........, σύµφωνα µε τη µε 

αριθµό................... ∆ιακήρυξή σας. 

Το ανωτέρω ποσό της εγγύησης τηρείται στη διάθεσή σας, το οποίο και υποχρεούµαστε 

να σας καταβάλουµε ολικά ή µερικά χωρίς καµία από µέρους µας αντίρρηση ή ένσταση 

και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιµο ή µη της απαίτησής σας, µέσα σε τρεις (3) ηµέρες από 

την έγγραφη ειδοποίησή σας. 

Η παρούσα ισχύει µέχρις ότου αυτή µας επιστραφεί ή µέχρις ότου λάβουµε έγγραφη 

δήλωσή σας ότι µπορούµε να θεωρήσουµε την Τράπεζά µας απαλλαγµένη από κάθε 

σχετική υποχρέωση. 

Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο 

εκάστοτε ισχύον πάγιο Τέλος χαρτοσήµου. 

(Εξουσιοδοτηµένη υπογραφή) 
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CC..33..  ΕΕΓΓΓΓΥΥΗΗΤΤΙΙΚΚΗΗ  ΕΕΠΠΙΙΣΣΤΤΟΟΛΛΗΗ  ΠΠΡΡΟΟΚΚΑΑΤΤΑΑΒΒΟΟΛΛΗΗΣΣ  

 

ΕΚ∆ΟΤΗΣ....................................................................... 

Ηµεροµηνία έκδοσης........................... 

Προς: ...................................... 

 –…, …, ΤΚ …,   

Εγγυητική επιστολή µας υπ’ αριθµ................ για ευρώ....................... 

Με την παρούσα εγγυόµαστε ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα παραιτούµενοι του 

δικαιώµατος της διαιρέσεως και διζήσεως υπέρ  

{Σε περίπτωση µεµονωµένης εταιρείας : της Εταιρίας ……………. Οδός 

…………………. Αριθµός ……. Τ.Κ. ………}  

{ή σε περίπτωση Ένωσης ή Κοινοπραξίας : των Εταιριών  

α) ……………… οδός ……………… αριθµός ………………. Τ.Κ. ………….. 

β) ……………… οδός ……………… αριθµός ………………. Τ.Κ. …………..  

γ) ……………… οδός ……………… αριθµός ………………. Τ.Κ. …………..  

…… 

µελών της Ένωσης ή Κοινοπραξίας, ατοµικά για κάθε µια από αυτές και ως αλληλέγγυα 

και εις ολόκληρο υπόχρεων µεταξύ τους εκ της ιδιότητάς τους ως µελών της Ένωσης ή 

Κοινοπραξίας.} 

για την λήψη προκαταβολής για τη χορήγηση του …% της συµβατικής αξίας µη 

συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ, ευρώ ………… σύµφωνα µε τη σύµβαση µε αριθµό 

................... και τη ∆ιακήρυξή σας µε αριθµό………., στο πλαίσιο του διαγωνισµού της 

(συµπληρώνετε την ηµεροµηνία διενέργειας του διαγωνισµού) …………. για εκτέλεση 

του έργου (συµπληρώνετε τον τίτλο του έργου) ……… ……… συνολικής αξίας 

(συµπληρώνετε το συνολικό συµβατικό τίµηµα µε διευκρίνιση εάν περιλαµβάνει ή όχι τον 

ΦΠΑ) ..................................., και µέχρι του ποσού των ευρώ (συµπληρώνετε το ποσό το 

οποίο καλύπτει η συγκεκριµένη εγγυητική επιστολή) ......................... πλέον τόκων επί της 

προκαταβολής αυτής που θα καταλογισθούν σε βάρος της Εταιρίας …………… ή, σε 

περίπτωση Ένωσης ή Κοινοπραξίας, υπέρ των Εταιριών της Ένωσης ……………… ή 

Κοινοπραξίας ……………, υπέρ της οποίας εγγυόµαστε στο οποίο και µόνο περιορίζεται 

η εγγύησή µας. 

Το ανωτέρω ποσό της εγγύησης τηρείται στη διάθεσή σας, το οποίο και υποχρεούµαστε 

να σας καταβάλουµε ολικά ή µερικά χωρίς καµία από µέρους µας αντίρρηση ή ένσταση 

και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιµο ή µη της απαίτησής σας, µέσα σε τρεις (3) ηµέρες από 

την έγγραφη ειδοποίησή σας. 

Η παρούσα ισχύει µέχρις ότου αυτή µας επιστραφεί ή µέχρις ότου λάβουµε έγγραφη 

δήλωσή σας ότι µπορούµε να θεωρήσουµε την Τράπεζά µας απαλλαγµένη από κάθε 

σχετική υποχρέωση. 

Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο 

εκάστοτε ισχύον πάγιο τέλος χαρτοσήµου. 

 (Εξουσιοδοτηµένη υπογραφή) 
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CC..44  ΕΕΓΓΓΓΥΥΗΗΤΤΙΙΚΚΗΗ  ΕΕΠΠΙΙΣΣΤΤΟΟΛΛΗΗ  ΚΚΑΑΛΛΗΗΣΣ  ΛΛΕΕΙΙΤΤΟΟΥΥΡΡΓΓΙΙΑΑΣΣ  

 

ΕΚ∆ΟΤΗΣ....................................................................... 

Ηµεροµηνία έκδοσης........................... 

Προς: …………………  

Εγγυητική επιστολή µας υπ’ αρ. ............... για ευρώ....................... 

Με την παρούσα εγγυόµαστε, ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα παραιτούµενοι του 

δικαιώµατος της διαιρέσεως και διζήσεως, υπέρ  

{Σε περίπτωση µεµονωµένης εταιρίας : της Εταιρίας …………… Οδός …………. 

Αριθµός ……. Τ.Κ. ………}  

{ή σε περίπτωση Ένωσης ή Κοινοπραξίας : των Εταιριών  

α) ……………… οδός ……………… αριθµός ………………. Τ.Κ. ………….. 

β) ……………… οδός ……………… αριθµός ………………. Τ.Κ. …………..  

γ) ……………… οδός ……………… αριθµός ………………. Τ.Κ. …………..  

…… 

µελών της Ένωσης ή Κοινοπραξίας, ατοµικά για κάθε µία από αυτές και ως αλληλέγγυα 

και εις ολόκληρο υπόχρεων µεταξύ τους εκ της ιδιότητάς τους ως µελών της Ένωσης ή 

Κοινοπραξίας},  

και µέχρι του ποσού των ευρώ......................... (<συµπληρώνετε το συνολικό συµβατικό 

τίµηµα µε διευκρίνιση εάν περιλαµβάνει ή όχι τον ΦΠΑ>), για την καλή λειτουργία του 

αντικειµένου της σύµβασης µε αριθµό ……… που αφορά στο έργο 

…………………………………………………………….., συνολικής αξίας 

……………………………………. (συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ) σύµφωνα µε τη µε 

αριθµό ……………. ∆ιακήρυξη της Αναθέτουσας Αρχής. 

Το ανωτέρω ποσό της εγγύησης τηρείται στη διάθεσή σας, το οποίο και υποχρεούµαστε 

να σας καταβάλουµε ολικά ή µερικά χωρίς καµία από µέρους µας αντίρρηση ή ένσταση 

και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιµο ή µη της απαίτησής σας, µέσα σε τρεις (3) ηµέρες από 

την έγγραφη ειδοποίησή σας. 

Η παρούσα ισχύει µέχρις ότου αυτή µας επιστραφεί ή µέχρις ότου λάβουµε έγγραφη 

δήλωσή σας ότι µπορούµε να θεωρήσουµε την Τράπεζά µας απαλλαγµένη από κάθε 

σχετική υποχρέωση. 

Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο 

εκάστοτε ισχύον πάγιο τέλος χαρτοσήµου. 

Βεβαιούµε ότι όλες οι ισχύουσες Εγγυητικές Επιστολές της Τράπεζάς µας, οι οποίες έχουν 

χορηγηθεί στο ∆ηµόσιο, στα Ν.Π.∆.∆. και στα Ν.Π.Ι.∆., συµπεριλαµβανοµένης και της 

παρούσης, δεν ξεπερνάνε το όριο το οποίο έχει καθοριστεί βάσει νόµου για την Τράπεζά 

µας. 

(Εξουσιοδοτηµένη υπογραφή) 

 


