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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ  

ΔΟΚΙΜΙΩΝ ΤΥΠΟΥ I-BEAM ΑΠΟ ΣΥΝΘΕΤΑ ΥΛΙΚΑ 

 

Το  Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών & Εξοικονόμησης Ενέργειας (ΚΑΠΕ), έχοντας υπόψη: 

α) τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ-147 Α/8-8-16) «Δηµόσιες Συµβάσεις Έργων, Προµηθειών και 

Υπηρεσιών (προσαρµογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», και ιδίως των άρθρων 116 και 

117,  

β) τις διατάξεις του Ν. 4270/2014 (ΦΕΚ 143/Α΄/28-6-2014) "Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και 

εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις", 

γ) τις διατάξεις του Ν. 4013/2011 (ΦΕΚ Α' 204/2011) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων 

Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων», 

δ) τις διατάξεις του Ν.3861/2010 (ΦΕΚ Α΄112/2010) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική 

ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο 

διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες διατάξεις,  

ε) τις διατάξεις του N. 4250/2014 (ΦΕΚ Α΄74/26-3-2014) “Διοικητικές Απλουστεύσεις και λοιπές 

ρυθμίσεις”, 

στ) τις διατάξεις του υπ’αρ. 375/1987 (ΦΕΚ 167/17-9-1987) Π.Δ. ίδρυσης του Κέντρου Ανανεώσιμων 

Πηγών & Εξοικονόμησης Ενέργειας (ΚΑΠΕ), 

ζ) τις διατάξεις της υπ’αρ. 2325/1989 (ΦΕΚ 314/27-4-1989) Υπουργικής Απόφασης με τίτλο 

«Κανονισμός Λειτουργίας ΚΑΠΕ», 

η) τις Κατευθυντήριες Οδηγίες και τις Ερωτήσεις – Απαντήσεις (F.A.Q.) της ΕΑΑΔΗΣΥ που έχουν 

εκδοθεί έως και την ημερομηνία δημοσίευσης της παρούσας Πρόσκλησης και βρίσκονται 

αναρτημένες στην επίσημη ιστοσελίδα της Αρχής, 

θ) τις σε εκτέλεση των ανωτέρω διατάξεων εκδοθείσες κανονιστικές πράξεις , καθώς και λοιπές 

διατάξεις που αναφέρονται ρητά ή απορρέουν από τα οριζόμενα στα συμβατικά τεύχη της 

παρούσας καθώς και το σύνολο των διατάξεων του ασφαλιστικού, εργατικού, περιβαλλοντικού και 

φορολογικού δικαίου και γενικότερα κάθε διάταξη (Νόμος, Π.Δ., Υ.Α.) και ερμηνευτική εγκύκλιος που 

διέπει την ανάθεση και εκτέλεση του έργου της παρούσας σύμβασης, έστω και αν δεν αναφέρονται 

ρητά. Νόμοι, ΠΔ και υπουργικές αποφάσεις που εκδίδονται μετά την έναρξη της διαδικασίας 

σύναψης της σύμβασης σύμφωνα με το άρθρο 120 του Ν.4412/2016, δεν αποτελούν μέρος του 

εφαρμοστέου θεσμικού πλαισίου της, εκτός εάν αυτό ορίζεται ειδικώς, 

ι) το εγκριθέν, από τον Γενικό Διευθυντή ΚΑΠΕ, υπ’αρ. 10-ΑΙΟ-1168/12-4-2017 Υπηρεσιακό Σημείωμα 

της Διεύθυνσης Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας του ΚΑΠΕ για τη διενέργεια της συγκεκριμένης  

ανάθεσης,  

ια) τους όρους της παρούσας Πρόσκλησης, 

καλεί 

τους ενδιαφερόμενους οικονομικούς φορείς να υποβάλουν προσφορά για την ανάδειξη αναδόχου 

διενέργειας της παρακάτω προμήθειας, σύμφωνα με τους όρους της παρούσας και του 

Παραρτήματος Α, το οποίο προσαρτάται στην παρούσα και αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της. 

Ειδικότερα, το ΚΑΠΕ προτίθεται να προμηθευτεί 8 (οκτώ) δοκίμια από σύνθετα υλικά τύπου I-BEAM 

συγκεκριμένων προδιαγραφών, με ενδεικτικό προϋπολογισμό δέκα πέντε χιλιάδες ευρώ (15.000,00 

€). Τα δοκίμια αυτά θα χρησιμοποιηθούν για ερευνητική εργασία που αφορά σε στατικές δοκιμές 

φόρτισης. Λόγω του χαρακτήρα της σχεδιαζόμενης χρήσης τους, είναι αναγκαία η τήρηση των 
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ειδικών προδιαγραφών τόσο σε ότι αφορά τα υλικά όσο και στην μέθοδο κατασκευής τους, 

σύμφωνα με τους όρους της παρούσας Πρόσκλησης.   

1. ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ & ΟΡΟΙ  

• Οι προδιαγραφές για τα υλικά και τον τρόπο κατασκευής των δοκιμίων δίνονται στο 

Παράρτημα Α της παρούσας πρόσκλησης.   

• Απαραίτητη είναι η απόδειξη της εμπειρίας των ενδιαφερόμενων σε όλους τους παρακάτω 

τομείς: 

o  Κατασκευές συνθέτων υλικών με την μέθοδο έγχυσης (infusion)  

o  Κατασκευή συγκολλητών συνδέσμων (bonded joints) από σύνθετα υλικά.  

o Κατασκευές δοκιμίων από σύνθετα υλικά για πρότυπες στατικές δοκιμές 

• Η παράδοση των δοκιμίων από τον ανάδοχο θα πρέπει να πραγματοποιηθεί τμηματικά ως 

εξής: 

o Το πρώτο δοκίμιο θα πρέπει να παραδοθεί στο ΚΑΠΕ εντός 3 εβδομάδων από την 

ημέρα υπογραφής της σύμβασης 

o Η παράδοση του συνόλου των δοκιμίων (οκτώ τεμάχια σύνολο) θα πρέπει να έχει 

ολοκληρωθεί εντός 6 εβδομάδων από την ημέρα υπογραφής της σύμβασης 

 

2. ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ  

Οι υποψήφιοι θα υποβάλλουν έγγραφη προσφορά για τα ανωτέρω  

Α) είτε με επιστολή στη διεύθυνση 

Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών & Εξοικονόμησης Ενέργειας (ΚΑΠΕ)  

19
ο

 χλμ. Λεωφόρου Μαραθώνος  

19009, Πικέρμι. Αττική 

Υπόψη  κ. Στεφανάτο N.   

Β) Είτε ηλεκτρονικά  

στο email (nstefan@cres.gr) μέχρι και την Πέμπτη 18 Μαΐου στις 16:00. 

Για επιπλέον πληροφορίες οι υποψήφιοι θα απευθύνονται στους  κ. Μακρή Α.  ή Στεφανάτο N. (τηλ. 

210-6603300,  amakris@cres.gr, nstefan@cres.gr)  

Μαζί με την προσφορά τους, οι υποψήφιοι υποχρεούνται να υποβάλλουν  

� Ενημερωτικό υλικό/έγγραφα  τα οποία να τεκμηριώνουν την εμπειρία του υποψηφίου  

• την Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/1986 του Παραρτήματος Β’ της παρούσας προς το ΚΑΠΕ.  

 

3. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ  

Η επιλογή του αναδόχου θα γίνει με βάση την χαμηλότερη οικονομική προσφορά μεταξύ των 

υποψηφίων που διαθέτουν αποδεδειγμένα τη ζητούμενη εμπειρία και οι προσφορές των οποίων 

πληρούν τις τεχνικές προδιαγραφές της παρούσας Πρόσκλησης. 

Πριν την υπογραφή της σύμβασης, ο  ανάδοχος θα υποβάλει προς το ΚΑΠΕ: 

Α) Φορολογική ενημερότητα, σε ισχύ 

Β) Ασφαλιστική ενημερότητα, σε ισχύ   
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Γ) Απόσπασμα Ποινικού Μητρώου
1
, σε ισχύ 

Δ) Αποδεικτικά έγγραφα νομιμοποίησης, σε ισχύ 

Ε) Πιστοποιητικό ή βεβαίωση εγγραφής στο οικείο Επιμελητήριο, σε ισχύ 

Στ) Πιστοποιητικά ότι δεν υπάρχει απόφαση που να τον κηρύσσει σε κατάσταση πτώχευσης ή σε 

διαδικασία συναλλαγής ή λύσης ούτε απόφαση που να τον θέτει υπό αναγκαστική διαχείριση ή 

ειδική εκκαθάριση ή άλλη συλλογική διαδικασία ικανοποίησης πιστωτών. 

Η μη υποβολή των ως άνω εγγράφων αποτελεί λόγο αποκλεισμού του αναδόχου. 

4. ΟΡΟΙ ΠΛΗΡΩΜΗΣ  

Όταν ολοκληρωθεί η διαδικασία ανάθεσης στον ανάδοχο θα υπογραφεί σχετική σύμβαση μεταξύ 

αναδόχου και ΚΑΠΕ (Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών και Εξοικονόμησης Ενέργειας).  

Η πληρωμή θα γίνει ως εξής  

• 40% με την παράδοση των 3 πρώτων δοκιμίων 

• 30% με την παράδοση άλλων 3 δοκιμίων 

• το υπόλοιπο 30% με την παράδοση των υπόλοιπων 2 δοκιμίων 

Η εξόφληση του αναδόχου θα γίνεται με την προσκόμιση των νόμιμων παραστατικών που 

προβλέπονται από την ισχύουσα νομοθεσία και φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1
 Αφορά ιδίως: 

Α) Στις περιπτώσεις Ε.Π.Ε., Ο.Ε. και Ε.Ε. τους διαχειριστές, Β) Στις περιπτώσεις Α.Ε. τον Διευθύνοντα 

Σύμβουλο καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. 



  11/05/2017 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α 

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ  

Α.  ΥΛΙΚΑ   

Τα υλικά που θα πρέπει να χρησιμοποιηθούν περιγράφονται στον Πίνακα 1. 

Πίνακας 1: Περιγραφή Υλικών 

Type Specification 

Glass fiber type E. 

Unidirectional fabric (UD) 

Saertex UD glass fabric 963gsm 

(Style no: S15EU910-00950-T1325-10000) 

Glass fiber type E. Biaxial 

fabric (Biax) 

Saertex Biax GF X-E-812gsm-1270mm 

(Style no: 30000687 - X-E812g/m-1270mm) 

PVC foam material Mycell 80 kg/m3. 10mm thick. PVC double 

cut. 

Infusion resin Epikote® resin MGS® RIM 135 (hardener 137, 

ratio 100:30) 

Bonding paste EPIKOTE® Resin MGS® Paste 135G3 

(hardener 137G) 

 

Β. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ 

Η διαδικασία κατασκευής των δοκιμίων θα πρέπει αυστηρά να ακολουθεί την παρακάτω 

μέθοδο: 

The beams should be composed of three main parts, the flanges, the bonding paste and the I-Beam, 

manufactured separately and subsequently bonded (Fig. 1). 

 

Figure 1 Beam assembly exploded view 
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The manufacturing process flow that should be followed can be summarized as follow, 

1. Manufacturing of the I-Beam. 

a. One-shoot infusion 

b. Preparation (cut I-Beam into nominal dimension) 

c. Dimensional quality check 

2. Manufacturing of the flanges 

a. Plate infusion 

b. Preparation (cut flanges into nominal dimensions) 

c. Dimensional quality check 

3. Assembling process with bonding paste 

a. Bonding procedure 

b. Dimensional quality check 

Manufacturing of the I-Beam 

The I-Beam should be manufactured in one-shot by infusion. For this purpose, the fixture described in Figures 7 & 

8 should be used. 

The target fiber weight ratio should be 70%. 

Curing cycle, infusion at 30°C,  soak 1 (50°C 300 min) and soak 2 (80°C 500min).  Vacuum level 50 mbar during the 

whole process.  

The I-Beam geometry is given in Figure 2.  



  11/05/2017 

 

Figure 2 I-Beam geometrical dimensions 
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Manufacturing of the flanges 

A plate of 2000x600mm must be vacuum infused and subsequently the two different types of flange must be  

milled. 

The target fiber weight ratio should be 70%. 

Curing cycle, infusion at 30°C, soak 1 (50°C 300min) and soak 2 (70°C 600min). Vacuum level 50 mbar during the 

whole process.  

The geometry of the two flanges after milling and drilling is given in Figures 3 & 4.  

 

 

Figure 3 Flange t1 

 

Figure 4 Flange t2 
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Assembling process with bonding paste 

The I-beam and the flanges have peel-ply surface texture. The only surface preparation should be carried out is to 

clean it with ethanol. 

Curing cycle, 90°C 5h. 

The bonding should be carried out with the help of nylon spacer, in order to ensure the nominal bonding line 

thickness. 

A weight of 15kg should be applied on top in order to carry out the assembly and ensure the bonding process The 

same procedure should be carried for the opposite side.  When side two is bonded a set of screws mustr be s used 

to ensure the alignment between both flanges. 

The geometry of the I-beam assembly  is given in Figure 5.  

 

 

Figure 5  Beam assembly geometrical dimensions 
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Final geometry and stacking sequence  
 

 

Figure 6 I-Beam geometry & stacking sequence 
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Figure 7 I-Beam mould 1 geometry  
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Figure 8 I-Beam mould 2 geometry 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β’ 

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ 

 

 

 

 

 






