
ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 
«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΗΛΙΑΚΩΝ ΠΑΝΕΛ ΓΙΑ ΤΗ ΘΕΡΜΑΝΣΗ ΤΗΣ

ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗΣ ΠΙΣΙΝΑΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΣΤΟ Κ.Φ.Ι.ΑΠ. ΑΡΓΟΥΣ ΟΡΕΣΤΙΚΟΥ
ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ» 

Στην  Καστοριά  σήμερα  6-12-2018  συνήλθε  η  Επιτροπή  Σύνταξης  Τεχνικών  Προδιαγραφών
αποτελούμενη από τους:

1. Τουμπίδη Γεώργιο  – ΠΕ Μηχανολόγων Μηχανικών
2. Παπαϊωάννου Κων/νο – ΤΕ Μηχανολόγων Μηχανικών
3. Μαλέα Χρήστο – ΔΕ Τεχνικού

η οποία συστάθηκε με την υπ’ αριθμ. 9903/29-11-2018 Απόφαση του Διοικητή του Νοσοκομείου

(ΑΔΑ:7ΜΜΖ4690ΒΥ-Λ9Μ),  προκειμένου  να  συντάξει  τις  τεχνικές  προδιαγραφές  του  έργου

2018ΣΕ09100040 «Προμήθεια και εγκατάσταση συστήματος ηλιακών πάνελ για τη θέρμανση της

θεραπευτικής πισίνας και φυσιοθεραπείας στο Κ.Φ.Ι.ΑΠ. Άργους Ορεστικού Καστοριάς».

Καταθέτουμε τις από 30-11-2018 κάτωθι Τεχνικές Προδιαγραφές του έργου 2018ΣΕ09100040

«Προμήθεια και  εγκατάσταση συστήματος ηλιακών πάνελ  για τη θέρμανση της θεραπευτικής

πισίνας  και  φυσιοθεραπείας  στο  Κ.Φ.Ι.ΑΠ.  Άργους  Ορεστικού  Καστοριάς»,  προκειμένου  να

τεθούν  σε  δημόσια  διαβούλευση  στην  ηλεκτρονική  πλατφόρμα  του  Εθνικού  Συστήματος

Ηλεκτρονικών Δημόσιων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.).

Η επιτροπή σύνταξης τεχνικών προδιαγραφών

1. Τουμπίδης Γεώργιος 
2. Παπαϊωάννου Κων/νος
3. Μαλέας Χρήστος



ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

Α Για  την  εξοικονόμηση  κατανάλωσης  πετρελαίου  θέρμανσης,  θα  γίνει  προμήθεια  και  εγκατάσταση  στον

περιβάλλοντα χώρο,  συστήματος ηλιακών πάνελ για την θέρμανση του νερού χρήσης της δεξαμενής,  που

αποτελείται  από  50  m2 ηλιακών  συλλεκτών,  λέβητα  πετρελαίου  34.620  kcal/h και  ανάλογο  σύστημα

αυτοματισμού προϋπολογισμού σύμφωνα με τα συνημμένα σχέδια.

Β  Θα γίνει προμήθεια και εγκατάσταση ανοξείδωτης κλιμακωτής κατασκευής για την είσοδο και έξοδο των

περιπατητικών  ασθενών  στην  θεραπευτική  δεξαμενή,  με  επτά  αντιολισθηρά  σκαλοπάτια  και  κουπαστές

στήριξης σύμφωνα με το συνημμένο σχέδιο. 

Γ Θα γίνει προμήθεια και εγκατάσταση συστήματος θέρμανσης στον χώρο της θεραπευτικής πισίνας του χώρου

φυσιοθεραπείας και της αίθουσας αναμονής πέντε κλιματιστικών μονάδων δαπέδου τύπου ντουλάπας. 

ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ

Από τις παραπάνω επεμβάσεις θα εξασφαλιστεί η ασφαλής χρήση της θεραπευτικής πισίνας, η
μείωση της  κατανάλωσης πετρελαίου και  η  επαρκής θέρμανση του χώρου της πισίνας,  της
φυσιοθεραπείας  και  της  αναμονής,  ώστε  να  συνεισφέρει  στην  βελτίωση  των  υπηρεσιών
αποκατάστασης και αποθεραπείας.

Α  ΜΕΛΕΤΗ  ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ  ΤΗΣ  ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗΣ  ΠΙΣΙΝΑΣ  ΜΕ  50  m2 ΗΛΙΑΚΟΥΣ  ΣΥΛΛΕΚΤΕΣ  ΣΤΟ
ΚΕ.Φ.Ι.ΑΠ. ΑΡΓΟΥΣ ΟΡΕΣΤΙΚΟΥ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Την μελέτη την εκπόνησε ο Παπαϊωάννου Κων/νος ΤΕ Μηχανολόγος Μηχανικός.
Στο ΚΕ.Φ.Ι.ΑΠ. Άργους Ορεστικού υπάρχει θεραπευτική πισίνα.
Μέρος των αναγκών θέρμανσης θα καλυφθεί από τους ηλιακούς συλλέκτες.
Η  μελέτη  του  συστήματος  θέρμανσης  από  ηλιακούς  συλλέκτες  θα  καλύπτει  τις  ανάγκες
διατήρησης  της θερμοκρασίας του νερού της πισίνας κατά τους καλοκαιρινούς μήνες τις ημέρες
με ηλιοφάνεια. Συμπληρωματική θέρμανση θα παρέχεται με εγκατάσταση λέβητα συμπύκνωσης
στο λεβητοστάσιο του κτιρίου.
Η πισίνα είναι εσωτερική.
Το μήκος της πισίνας είναι 6 m.
Το πλάτος της πισίνας είναι 3 m.
Ο όγκος της πισίνας είναι 20 m3.
Η επιθυμητή ανώτερη θερμοκρασία του νερού είναι 36 0C και η μέση θερμοκρασία του χώρου 25
0C.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Το έργο περιλαμβάνει την προμήθεια και εγκατάσταση συστήματος ηλιακών συλλεκτών για την
θέρμανση της θεραπευτικής πισίνας  στο ΚΕ.Φ.Ι.ΑΠ. Άργους Ορεστικού.
Το θερμικό φορτίο αρχικής θέρμανσης είναι 18.333 kcal/h.
Οι συνολικές ωριαίες απώλειες διατήρησης της θερμοκρασίας του νερού είναι 8.630 kcal/h.
Ο υπολογισμός του φορτίου εναλλάκτη είναι 23.080 kcal/h.



Απαιτείται εναλλάκτης ισχύος 27.696 kcal/h. Θα γίνει χρήση του υφιστάμενου εναλλάκτη ισχύος
37.500 kcal/h.
Απαίτηση λέβητα πετρελαίου 34.620 kcal/h.
Το σύστημα θέρμανσης της πισίνας περιλαμβάνει:
1. Ηλιακοί συλλέκτες.
2. Σωλήνες ηλιακού και λοιπά εξαρτήματα.
3. Σταθμός ανακυκλοφορίας ηλιακού.
4. Θερμοδιαφορικός ελεγκτής.
5. Κύκλωμα εναλλακτών.
6. Λέβητας πετρελαίου.

Η κατασκευή θα είναι λειτουργική και θα γίνει σύμφωνα με τους ισχύοντες κανονισμούς και τους
κανόνες  της  τέχνης  της  επιστήμης.  Οι  προσφορές  θα  ανταποκρίνονται  στα  ζητούμενα,  θα
αναφέρονται τα προσφερόμενα είδη. Οι μειοδότες έχουν δικαίωμα να ζητήσουν αυτοψία του
χώρου και επεξηγήσεις. Θα δοθεί εγγύηση καλής λειτουργίας για τους συλλέκτες 5 έτη, για τα
λοιπά είδη 2 έτη.

ΑΝΑΛΥΣΗ

1. Ηλιακοί συλλέκτες.
Οι  ηλιακοί  συλλέκτες  θα καλύπτει  τις  ανάγκες  διατήρησης  της  θερμοκρασίας του νερού της
πισίνας κατά τους καλοκαιρινούς μήνες τις ημέρες με ηλιοφάνεια.
Απαίτηση: 8.630 kcal/h.
Η μέση ημερήσια ηλιακή ακτινοβολία τον μήνα Ιούνιο σε κλήση 450 είναι 5,83 kwh/m2 ή 5.012,87
kcal/m2, η ημερήσια απόδοση του συλλέκτη είναι 2.105,4 kcal/m2.
Η  μέση ημερήσια ηλιακή ακτινοβολία την θερινή περίοδο σε  κλήση 450 είναι  4,38  kwh/m2 ή
3.766,1 kcal/m2, η ημερήσια απόδοση του συλλέκτη είναι 1.582 kcal/m2.
Η μέση ημερήσια ηλιακή ακτινοβολία την χειμερινή περίοδο σε κλήση 450 είναι 3,64  kwh/m2 ή
3.128,86 kcal/m2, η ημερήσια απόδοση του συλλέκτη είναι 1.314,12 kcal/m2.

Για την διατήρηση της θερμοκρασίας του νερού της πισίνας ανά ημέρα απαιτούνται 8630 kcal/h Χ
24 ώρες = 207.120 kcal.
 (207.120 kcal : 2105,40  kcal/m2). Απαιτούνται τον μήνα Ιούνιο 98 m2 συλλεκτών. 
Θα τοποθετηθούν 50 m2 συλλεκτών τα οποία παράγουν τον μήνα Ιούνιο 10.527 kcal/h Μ.Ο. τις
ώρες ηλιοφάνειας, καλύπτοντας τις 8630  kcal/h ωριαίες απώλειες της πισίνας. Δεδομένης της
έλλειψης χώρου, αποφεύγουμε την χρήση buffer. 
Η εγκατάσταση είναι  ποιο απλή,  ποιο φθηνή και  αποφεύγουμε τις  απώλειες  θερμότητας του
buffer. Τις ώρες μετά την δύση και έως την ανατολή του ήλιου  το νερό στην πισίνα θα διατηρείται
σε χαμηλότερη θερμοκρασία με την χρήση λέβητα πετρελαίου.
Προδιαγραφές ηλιακού συλλέκτη.
Οι  προδιαγραφές θα είναι  σύμφωνα με τα πρότυπα  EN 12975-2,  ISO 9806-1,  την Ευρωπαϊκή
πιστοποίηση CE και solar keymark.

Η συνολική απορροφητική επιφάνεια των συλλεκτών  είναι 50 m2.
Ο αριθμός των συλλεκτών θα είναι 20 έως 24 (2,16 έως 2,6  m2   απορροφητική επιφάνεια ανά
συλλέκτη) για να καλύψουν την απαίτηση των 50 m2 με απόκλιση έως 1%. Θα τοποθετηθούν σε
βάσεις στο έδαφος, όρθιοι. 
Για 20 συλλέκτες π.χ. θα μπαίνουν ανά 5 σε σειρά ή όπως ορίζει ο κατασκευαστής.



Οι συλλέκτες της σειράς θα έχουν σύνδεση  πάνω και κάτω. Στην κάθε 5αδα συλλεκτών η είσοδος
και  η  έξοδος  θα έχουν  διαγώνια  σύνδεση.  Οι  5αδες  μεταξύ  τους  θα  συνδέονται  παράλληλα
(σχέδιο 2).
Θα υπάρχει πρόβλεψη για τις διαστολές. Η βάσεις στήριξης θα είναι από χάλυβα γαλβανισμένο
εν  θερμό,  στέρεα  πακτωμένες  στο  έδαφος  και  με  κλήση  450.  Ο  προσανατολισμός  θα  είναι
νοτιοανατολικός με απόκλιση από τον νότο 150 και η απόσταση μεταξύ των σειρών θα είναι όσο
θα είναι το διπλάσιο του ύψους των συλλεκτών τοποθετημένα στην βάση τους.  Στο ανώτερο
σημείο κάθε 5άδας  θα έχει   χειροκίνητο εξαερωτικό κατάλληλο για υψηλές θερμοκρασίες.  Η
ελάχιστη απόσταση των συλλεκτών από το κτίριο είναι 5 m.
Το πλαίσιο του συλλέκτη θα είναι από προφίλ αλουμινίου ή κράματος αλουμινίου [AL Mg Si 0,5]
βαμμένο με ηλεκτροστατική βαφή. Η πλάτη του συλλέκτη θα είναι από γαλβανισμένο χάλυβα
ηλεκτροστατικά βαμμένο, τα ελαστικά παρεμβύσματα για στεγανοποίηση θα είναι από EPDM. Η
οπίσθια μόνωση από πετροβάβμακα πάχους 40 mm, η πλευρική 20 mm
Ο  συλλέκτης  θα  είναι  επιλεκτικός  και  ο  απορροφητής  θα  είναι  από  ενιαίο  φύλλο  χαλκού  ή
επιλεκτικός  με  επίστρωση τιτανίου.  Ο συντελεστής  απορρόφησης  της  επιλεκτικής  επιφάνειας
α>0,93.
Ο συντελεστής εκπομπής της επιλεκτικής επιφάνειας ε<0,07.
Θερμική απώλεια < 5%.
Θερμοκρασία αδράνειας 180 0C.
Υδροστοιχεία μεταφοράς θερμότητας εισόδου, εξόδου νερού Cu Φ22 (4 παροχές). Στα ρακόρ θα
τοποθετηθούν δαχτυλίδια χαλκού για σταθερή σύνδεση.
 Οι σωλήνες απορροφητή θα είναι από χαλκό. 
Μέθοδος συγκόλλησης, τεχνολογία ultrasonic.
Κρύσταλλο ασφαλείας πάχους 4 mm χαμηλής περιεκτικότητας σε σίδηρο με απορροφητικότητα >
0,90.
Πίεση δοκιμής 12 bar, πίεση λειτουργίας έως 8 bar.
Τα χαρακτηριστικά του συλλέκτη θα φαίνονται στο prospect του κατασκευαστή.
H προσαγωγή και  η  επιστροφή θα γειωθούν  με  καλώδιο  γείωσης,  6  m χαλκού 6  mm2,  στον
ηλεκτρικό πίνακα στον χώρο των εναλλακτών. 
Για την προστασία των συλλεκτών όταν αδειάζει η πισίνα, θα παραδοθεί καραβόπανο βάρους 550
gr / m2 που θα σκεπάζει τους συλλέκτες ανά ομάδες. Το ύψος του καραβόπανου θα υπερκαλύπτει
το ύψος του συλλέκτη κατά 10  cm και το επάνω με το κάτω μέρος θα ενώνονται ανά μέτρο με
τιράντες από το ίδιο ύφασμα. 

2. Σωλήνες ηλιακού και λοιπά εξαρτήματα.

Η μεταφορά του θερμού νερού από τους συλλέκτες έως τον εναλλάκτη θα γίνει με χαλκοσωλήνες.
Η κάθε 5άδα συλλεκτών θα συνδέεται με  Cu Φ22Χ1 mm έως τον κεντρικό συλλεκτήριο αγωγό, ο
οποίος θα είναι Cu Φ28Χ1 mm.
Θα χρησιμοποιηθούν σκληροί ευθύγραμμοι χαλκοσωλήνες (προδιαγραφές ΕΝ 1057), οι οποίοι θα
ενωθούν με χάλκινα εξαρτήματα με σκληρή κόλληση. 
Θα απαιτηθούν περίπου 55 m χαλκοσωλήνες Cu Φ22Χ1mm και περίπου 70 m χαλκοσωλήνες Cu
Φ28Χ1 mm. Οι χαλκοσωλήνες θα μονωθούν με μαύρη μόνωση πυκνότητας >30 kg/m3 και λ<0,035
w/m-k θερμοκρασιακής  αντοχής  από  -40  0C έως +105  0C,  η  οποία  θα  κολληθεί  με  κόλλα.  Η
μόνωση θα είναι τύπου armaflex 22 X 24 mm  και  28 X 36 mm. Θα μονωθούν και οι συνδέσεις
μεταξύ των συλλεκτών.  Στους σωλήνες  Cu Φ22Χ1 θα γίνει επικάλυψη με λαμαρίνα αλουμινίου
σε όλο το μήκος τους. Στους σωλήνες  Cu Φ28Χ1 θα γίνει επικάλυψη με λαμαρίνα αλουμινίου στο
εξωτερικό τμήμα σε μήκος 50 m περίπου. Οι χαλκοσωλήνες θα απέχουν από το έδαφος 10cm κατ
ελάχιστον, θα στηριχθούν στο έδαφος σε γαλβανισμένες βάσεις ανά 180 cm. Στο σημείο εισόδου



στον υπόγειο χώρο που είναι ο υφιστάμενος εναλλάκτης θα τοποθετηθεί χιτώνιο διέλευσης από
PVC και θα γίνει υδατοστεγής εφαρμογή για να μην υπάρχει εισροή όμβριων.
Ο όγκος νερού για 50 m2 συλλεκτών είναι 57 λίτρα. Ο όγκος νερού της λοιπής εγκατάστασης του
κλειστού κυκλώματος 93 λίτρα. Ο συνολικός όγκος νερού του κλειστού κυκλώματος είναι 150
λίτρα.
Το θερμομεταδοτικό υγρό, νερό με προπυλαινογλυκόλη θα παρέχει αντιψυκτική προστασία στους
– 24 0C.  
Θα γίνει υδραυλική δοκιμή στα 5 bar για 45 min

1. Σταθμός ανακυκλοφορίας ηλιακού.
Θα τοποθετηθεί μετά την είσοδο των σωληνώσεων των ηλιακών συλλεκτών στον υπόγειο χώρο
των εναλλακτών.
Θα αποτελείται από:
Κύκλωμα προσαγωγής και κύκλωμα επιστροφής
Ρυθμιστή παροχής 20 έως 50 l/min.
Σφαιρική βάνα ρύθμισης της παροχής.
Βάνα πλήρωσης.
Βάνα εκκένωσης.
2 κυκλοφορητές ενδεικτικού τύπου GRUNDFOS UPS 25-80.
Mανόμετρo.
Βαλβίδα ασφαλείας 6 bar.
3 σφαιρικές βάνες με 3 θερμόμετρα 0- 120 0C και αντεπίστροφη βαλβίδα..
Χειροκίνητη βαλβίδα εξαερισμού.
Σφαιρική βάνα με αναμονή 3/4¨για σύνδεση των δοχείων διαστολής.
Μονωτικός μανδύας από ΡΡΕ πυκνότητας 70 kg/m3.
Μέγιστη θερμοκρασία λειτουργίας 110 0C.  
Μέγιστη πίεση λειτουργίας 10 bar.
Μέγιστη θερμοκρασία λειτουργίας της βαλβίδας ασφαλείας 160 0C.  
Ο  σταθμός  ανακυκλοφορίας  ηλιακού  θα  έχει  σύστημα   πλήρωσης  και  η  πλάτη  θα  είναι
διαμορφωμένη για στήριξη σε τοίχο. Η απαιτούμενη παροχή είναι 4 m3/h. To μανομετρικό ύψος
7m. Η πίεση πλήρωσης της εγκατάστασης θα είναι 2,8 bar.
Θα τοποθετηθούν 2 δοχεία διαστολής των 35 λίτρων έκαστο με αρχική πίεση στα 2,5bar, ειδικά
για ηλιακά συστήματα, λευκού χρώματος, με μεμβράνη VES. 

4.Θερμοδιαφορικός ελεγκτής.
Θα  τοποθετηθεί  δίπλα  από  τον  σταθμό  ανακυκλοφορίας.  Θα  ηλεκτροδοτηθεί  από  ηλεκτρικό
πίνακα που ευρίσκεται στον χώρο, με ασφάλεια 10 Α.

Ηλεκτρικά στοιχεία:
Τάση δικτύου 230 VAC 50 HZ.
Ισχύς εισόδου 2 VA
Ισχύς ενεργοποίησης ρελέ R1 20 W έως 120 W
Ρελέ R2 460 VA
Είσοδοι αισθητήρων 3 
Εμβαπτιζόμενα αισθητήρια συλλέκτη και εναλλάκτη -40 έως 300 0C, πισίνας -40 έως 950C
Περιοχή μετρήσεων -400 C έως 300 0C

       Θερμοκρασία λειτουργίας 00 C έως 40 0C
       Υγρασία αέρα. Μέγιστη 85% στους 25 0C
       Δυνατότητα τοποθέτησης σε τοίχο
      Οθόνη γραφικών 128Χ 64 dots



      Εσωτερική ασφάλεια προστασίας.
       Περιγραφή
Ο  θερμοδιαφορικός  ελεγκτής  θα  έχει  φωτιζόμενη  οθόνη  για  την  απεικόνιση  γραφικών  και
κειμένου.
Άμεση εμφάνιση τρεχόντων τιμών μέτρησης.
Αξιολόγηση και επιτήρηση της διάταξης.
Μενού ρυθμίσεων με επεξηγήσεις.
Δυνατότητα επαναφοράς σε προηγούμενες τιμές ή εργοστασιακές ρυθμίσεις.
Γλώσσα επικοινωνίας Ελληνικά (επιθυμητή).
Δυνατότητα για παραλλαγές υδραυλικών κυκλωμάτων και  οπωσδήποτε για θέρμανση πισίνας
(σχέδιο 1).
Εντολή  για  συμπληρωματική  θέρμανση  της  πισίνας  από  λέβητα  πετρελαίου  με  ρύθμιση  της
επιθυμητής θερμοκρασίας. Εάν δεν έχει αυτή την δυνατότητα ο θερμοδιαφορικός ελεγκτής, ο
λέβητας πετρελαίου θα παίρνει εντολή από ρελέ και  τον S4 εμβαπτιζόμενο υδροστάτη, ρύθμισης
της θερμοκρασίας, όταν η R2 δίοδη βαλβίδα είναι κλειστή στο ηλιακό σύστημα. Η απόσταση του
λέβητα από την πισίνα είναι 60 m περίπου. 
Το μενού θα περιλαμβάνει:
Έναρξη  λειτουργίας,  παραμετροποίηση.  Γλώσσα,   ώρα  ημερομηνία,  επιλογή  προγράμματος,
ρυθμίσεις, διάφορες τιμές, λειτουργίες προστασίας, ειδικές λειτουργίες.
Τιμές μέτρησης.
Ανάλυση.  Ώρες  λειτουργίας,  μέση διαφορά ΔΤ,  επισκόπηση γραφικών,  μηνύματα σφαλμάτων,
επαναφορά / διαγραφή.
Λειτουργίες οθόνης. Γραφικά, σύνοψη.
Κατάσταση λειτουργίας. Αυτόματο, χειροκίνητο ανενεργό, πλήρωση διάταξης.
Ρυθμίσεις. Αισθητηρίου S1, S2, S3, R1, R2.
Προστασίες.  Αντιμπλοκάρισμα,  αντιπαγετική  με  2  στάθμες  προστασίας,  αντιθερμική,  alarm
συλλεκτών, ψύξη ανακυκλοφορίας, αντιλεγεονέλλα, απενεργοποίηση της θέρμανσης της πισίνας.
Ειδικές  λειτουργίες.  Επιλογή  προγράμματος,  ώρα  ημερομηνία,  ρύθμιση  αισθητήρων,  έναρξη
λειτουργίας, ρυθμίσεις εργοστασίου, επεκτάσεις.
Ειδικές λειτουργίες.  Offset αισθητήρων, έναρξη βοήθειας,  ρύθμιση στροφών κυκλοφορητή  R1,
χρόνος πρόπλυσης.
Στοιχεία service. Όλα τα στοιχεία λειτουργίας, ενδείξη σφάλματος .

5. Κύκλωμα εναλλακτών.
Ο  εναλλάκτης  της  θέρμανσης  της  πισίνας  από  την  κεντρική  θέρμανση  είναι  συνδεμένος  και
λειτουργεί. Θα προστεθεί σε σειρά ο εναλλάκτης των ηλιακών συλλεκτών, ο οποίος υπάρχει σε
παρακείμενο χώρο. Η είσοδος στο πρωτεύων κύκλωμα είναι 3/4¨ και στο δευτερεύων 11/4¨. Ο
εναλλάκτης θα συνδεθεί στο δύκτιο ανακυκλοφορίας του νερού της πισίνας σε σωλήνα PVC Φ 63.
Στο δευτερεύων στην σύνδεση με την PVC Φ 63 σωλήνωση θα τοποθετηθεί τρίοδη ηλεκτροβάνα
2¨ λειτουργίας έως 105 0C, 230 V 50 HZ .
Θα μονωθούν  τα 25 m των σωληνώσεων  Φ63  από  τη PVC ς πισίνας που είναι εγκατεστημένα με
μόνωση τύπου αρμαφλέξ Φ63Χ13 mm. Θα μονωθούν  τα 6 m των σωληνώσεων  Φ 75 από PVC
της πισίνας που είναι εγκατεστημένα με μόνωση τύπου αρμαφλέξ Φ75Χ13 mm.

Λέβητας πετρελαίου.
Απαίτηση λέβητα πετρελαίου 34.620 kcal/h .

Ο  λέβητας  θα  είναι  συμπύκνωσης  με  καύσιμο  πετρέλαιο  με  ενσωματωμένο  καυστήρα  μπλε
φλόγας. Ο βαθμός απόδοσης 102% (Hi}/ 96% (Hs).
Θα περιλαμβάνει:



Ανοξείδωτο εναλλάκτη συμπύκνωσης.  Οι  υγροποιήσεις θα συλλέγονται  σε ανοξείδωτη λεκάνη
συλλογής και στην συνέχεια στην αποχέτευση.
Πίνακα ελέγχου.
Μόνωση πάχους 80 mm.
Καπναγωγός 4 m ανοξείδωτος, διπλού τοιχώματος, με κλήση μεγαλύτερη από 15%, θα συνδεθεί
στην καπνοδόχο με γωνία μεγαλύτερη από 145%.
Δοχείο διαστολής 8 l,  με αρχική πίεση στα 2 bar .
Ασφαλιστικό στα 3 bar.
Αυτόματος πλήρωσης 1/2΄΄.
Η σύνδεση κρύου νερού θα γίνει με σιδηροσωλήνα 1/2΄΄ μήκους  περίπου 3 m.
Η  σύνδεση  του  ζεστού  νερού  θα  γίνει  στο  δίκτυο  που  υπάρχει  στο  λεβητοστάσιο.  Θα  γίνει
αποκοπή των σωληνώσεων και του κυκλοφορητή από τους συλλέκτες, θα ταπωθούν οι έξοδοι των
συλλεκτών.  Το  δίκτυο  θέρμανσης  της  πισίνας  μαζί  με  τον  κυκλοφορητή  θα  συνδεθούν  στον
λέβητα πετρελαίου με μαύρη σιδηροσωλήνα 1¨ μήκους περίπου 10  m, η οποία θα μονωθεί με
αρμαφλέξ  25  X 9  mm.  Η  παροχή  πετρελαίου  θα  γίνει  από  παρακείμενο  δίκτυο  με  σωλήνα
διατομής 1/2΄΄, με βάνα, ασφαλιστική διάταξη αποκοπής παροχής και φίλτρο πετρελαίου. 

Στην  εγκατάσταση  θα  τοποθετηθούν  όλα  τα  απαραίτητα  υδραυλικά  (βάνες,  ρακόρ  σύνδεσης
κ.τ.λ.) και ηλεκτρικά εξαρτήματα.
Θα γίνει αποκατάσταση των ζημιών από την διάνοιξη οπών.

Β  ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ  ΚΛΙΜΑΚΩΤΗΣ  ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ  ΓΙΑ  ΤΗΝ  ΕΙΣΟΔΟ  ΚΑΙ  ΕΞΟΔΟ  ΤΩΝ  ΠΕΡΙΠΑΤΗΤΙΚΩΝ
ΑΣΘΕΝΩΝ ΣΤΗΝ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΔΕΞΑΜΕΝΗ

Θα εγκατασταθεί ανοξείδωτη κλιμακωτή κατασκευή για την είσοδο και έξοδο των περιπατητικών ασθενών

στην θεραπευτική δεξαμενή, με επτά αντιολισθηρά σκαλοπάτια και κουπαστές στήριξης.

Γ  ΤΕΧΝΙΚΕΣ  ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ  ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟΥ,  ΤΡΙΦΑΣΙΚΟΥ,  INVERTER,  ΜΕ  ΑΠΟΔΟΣΗ
ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 13 KW, ΤΥΠΟΥ ΝΤΟΥΛΑΠΑΣ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ, ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 5 ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΨΥΞΗΣ- ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ. Η
παρούσα Τεχνική Περιγραφή αφορά την προμήθεια, μεταφορά, εγκατάσταση και θέση σε πλήρη
και κανονική λειτουργία πέντε (5) κλιματιστικών μονάδων δαπέδου τύπου ντουλάπας,  inverter,
απόδοσης  στην θέρμανση τουλάχιστον 13 KW.
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
ΚΑΛΥΨΗ ΑΝΑΓΚΩΝ ΦΟΡΕΑ. Η συγκεκριμένη προμήθεια γίνεται για τις ανάγκες διαφόρων χώρων
του  ΚΕ.Φ.Ι.ΑΠ.  του  Γενικού  Νοσοκομείου  Καστοριάς  στο  Άργος  Ορεστικό.  Από  τη  προσφορά
πρέπει να καθίσταται σαφές ότι ο διαγωνιζόμενος έχει επισκεφθεί και γνωρίζει έπ’ ακριβώς τις
συνθήκες που επικρατούν στους χώρους όπου θα τοποθετηθούν τα υπό προμήθεια μηχανήματα
και έχει λάβει υπ' όψιν του όλα τα αναλώσιμα υλικά ,εργαλεία που θα χρησιμοποιηθούν κατά τη
σύνταξη της οικονομικής του προσφοράς. Οποιαδήποτε περαιτέρω δαπάνη, πέρα του ποσού της
κατακύρωσης του διαγωνισμού, για την τοποθέτηση των μονάδων, θα βαρύνει τον ανάδοχο. 
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΣΤΗΝ ΨΥΞΗ ΚΑΙ  ΣΤΗΝ ΘΕΡΜΑΝΣΗ.  Οι  κλιματιστικές  μονάδες θα έχουν
δυνατότητα λειτουργίας και σε ψύξη και σε θέρμανση. 
ΘΟΡΥΒΟΣ. Τα μέγιστα επιτρεπόμενα επίπεδα θορύβου εσωτερικών μονάδων (υψηλή ταχύτητα
ανεμιστήρα). Για την κλιματιστική μονάδα, απόδοσης 13  KW, η μέγιστη στάθμη θορύβου (στην
υψηλή ταχύτητα) της εσωτερικής θα είναι 55 dB(A).  Να αναφέρεται η στάθμη Θορύβου σε dB(A)
των μονάδων.



ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ. Ο εξοπλισμός θα περιλαμβάνει τα παρακάτω: • Η εσωτερική
μονάδα με ανεμιστήρα στοιχείου, θα είναι στιβαρής κατασκευής και προσεγμένου φινιρίσματος.
 • Η εξωτερική μονάδα με ανεμιστήρα στοιχείου, και τα εξωτερικά στοιχεία να είναι ιδιαίτερα
στιβαρής  κατασκευής  κατάλληλα  για  υπαίθρια  τοποθέτηση,  με  πολύ  καλή   αντιδιαβρωτική
προστασία κατάλληλη για δυσμενείς συνθήκες.
• Η διασύνδεση των δύο στοιχείων που θα γίνεται  με ζεύγος μονωμένων χαλκοσωλήνων,  και
κατάλληλο  ηλεκτρικό  καλώδιο.  •  Θα  χρησιμοποιεί  φρέον  R410a  για  όλες  τις  μονάδες  •
Ενεργειακή κλάση τουλάχιστον Α για θέρμανση και ψύξη για τις όλες τις μονάδες. 
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ. Ο εξοπλισμός να είναι καινούργιος εντελώς αχρησιμοποίητος ιδιαίτερα
στιβαρής  κατασκευής.  Να  είναι  ενός  εργοστασίου  κατασκευής  και  δεν  θα  γίνουν  αποδεκτές
μονάδες που το εσωτερικό στοιχείο θα είναι διαφορετικού εργοστασίου από το εξωτερικό.
ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΑΦΥΓΡΑΝΣΗΣ. Οι μονάδες να έχουν την δυνατότητα αφύγρανσης. ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΙ
ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑ.  Οι  μονάδες  να  διαθέτουν  σύστημα  αυτόματης  ρύθμισης  της  ταχύτητας  του
εσωτερικού ανεμιστήρα ανάλογα με τη θερμοκρασία του χώρου και τη ρύθμιση που έχει δοθεί,
και επίσης είναι απαραίτητο να έχουν τρεις ταχύτητες ακόμα.
ΣΥΣΤΗΜΑ  ΑΠΟΠΑΓΟΠΟΙΗΣΗΣ.  Οι  μονάδες  να  διαθέτουν  κατάλληλο  αυτοματισμό,  κατά  τη
λειτουργία  τους  στη  ψύξη,  για  την  αυτόματη  αναστροφή  του  κύκλου  λειτουργίας  τους
προκειμένου να αντιμετωπιστούν φαινόμενα παγοποίησης υγρασίας στα πτερύγια των στοιχείων.
ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΛΙΜΑΤΙΖΟΜΕΝΟΥ ΑΕΡΑ. Να διαθέτουν αυτόματη κίνηση πτερυγίου,  στην
έξοδο του κλιματιζόμενου αέρα (swing). Θα διαθέτουν επίσης εσωτερικά των προαναφερόμενων
πτερυγίων κατάλληλες περσίδες που με χειροκίνητη ρύθμιση διαχέουν τον κλιματιζόμενο αέρα . 
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΠΟ ΔΙΑΚΟΠΕΣ ΡΕΥΜΑΤΟΣ. Στη μόνιμη λειτουργία όταν γίνει διακοπή του ηλεκτρικού
ρεύματος και πάλι αποκατάστασή του η μονάδα θα λειτουργεί πάλι κανονικά χωρίς επέμβαση
(auto restart). Επίσης όταν δεν λειτουργεί και γίνει διακοπή να μην χαλάει ο προγραμματισμός
της. 
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΠΟ ΥΠΕΡΤΑΣΗ. Να διαθέτουν σύστημα προστασίας έναντι υπέρτασης που μπορεί να
εμφανιστεί στο τροφοδοτικό δίκτυο ηλεκτρικού ρεύματος.  ΦΙΛΤΡΟ ΚΛΙΜΑΤΙΖΟΜΕΝΟΥ ΑΕΡΑ. Να
διαθέτουν  κατάλληλο  φίλτρο  πλενόμενου  τύπου  για  τον  καλό  καθαρισμό  του  αέρα  που
αναρροφάτε. 
ΕΝΔΕΙΞΗ  ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ  ΦΙΛΤΡΟΥ.  Είναι  επιθυμητό  (αλλά  όχι  υποχρεωτικό)  να  διαθέτουν
κατάλληλη ένδειξη για καθαρισμό του φίλτρου αέρα. 
ΕΥΑΙΣΘΗΣΙΑ  ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗ.  Η  ευαισθησία  του  θερμοστάτη  χώρου,  με  βάση  τον  οποίο
ενεργοποιείται ή όχι η συσκευή, να είναι 10 C η καλύτερη.
 ΧΕIΡIΣΤΗΡΙΟ. Να φέρουν ασύρματο τηλεχειριστήριο ή  ενσύρματο χειριστήριο για τον έλεγχο της
μονάδας που θα φέρει οθόνη υγρών κρυστάλλων ψηφιακών ενδείξεων, για  όλες τις  βασικές
λειτουργίες.
ΜΕΓΙΣΤΗ  ΑΠΟΣΤΑΣΗ  ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ  ΚΑΙ  ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ  ΜΟΝΑΔΑΣ.  Να  αναφέρεται  στην  τεχνική
προσφορά το μέγιστο συνολικό μήκος μεταξύ της εσωτερικής και εξωτερικής μονάδας όπου η
ψυκτική απόδοση του μηχανήματος  δεν  εμφανίζει  μείωση και  το  οποίο  δεν  πρέπει  να  είναι
μικρότερο από 6 μέτρα. Επίσης να δηλωθεί στην τεχνική προσφορά το μέγιστο συνολικό μήκος
της απόστασης μεταξύ της εσωτερικής και της εξωτερικής μονάδας όπου το μηχάνημα μπορεί να
λειτουργήσει. 
ΜΕΓΙΣΤΗ ΥΨΟΜΕΤΡΙΚΗ ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ Να αναφέρεται στην
τεχνική  προσφορά  η  μέγιστη  υψομετρική  διαφορά  μεταξύ  της  εσωτερικής  και  εξωτερικής
μονάδας όπου η ψυκτική απόδοση του μηχανήματος δεν εμφανίζει  μείωση και  το οποίο δεν
πρέπει να είναι μικρότερο από 5 μέτρα. Επίσης να δηλωθεί στην τεχνική προσφορά η μέγιστη
υψομετρική διαφορά μεταξύ  της  εσωτερικής  και  της  εξωτερικής  μονάδας  όπου το  μηχάνημα
μπορεί να λειτουργήσει.



ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ. Να λειτουργεί σε ακραίες θερμοκρασίες περιβάλλοντος
από -150 C έως + 400 C.
ΕΛΕΓΧΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ. Να έχει σύστημα αυτοδιάγνωσης βλαβών.
ΣΤΟΙΧΕΙΑ  ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ.   ΑΠΟΔΟΣΗ  ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ  -  ΣΥΝΘΗΚΕΣ.  Πρέπει  να  αναφέρεται  με
σαφήνεια  η  ψυκτική  απόδοση  και  η  θερμική  απόδοση,  σε  kw,  που  φυσικά  θα  πρέπει  να
θεμελιώνεται από τα αντίστοιχα τεχνικά φυλλάδια (prospectus) του κατασκευαστή.  ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ
COP ΚΑΙ EER. Θα πρέπει  ο συντελεστής συμπεριφοράς EER κατά τη λειτουργία στη ψύξη να είναι
μεγαλύτερος από 3,2 και ο συντελεστής συμπεριφοράς COP κατά τη λειτουργία στη θέρμανση να
είναι μεγαλύτερος από 3,5. 
ΙΣΧΥΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ - ΤΑΣΗ ΛΕIΤΟΥΡΓΙΑΣ. Να αναφέρεται η ισχύς, σε W, του συμπιεστή και των
ανεμιστήρων  της  εσωτερικής  και  της  εξωτερικής  μονάδος  καθώς  και  η  τάση,  σε  Volts  και  η
συχνότητα λειτουργίας σε ΗΖ. Επίσης να αναφέρεται η κατανάλωση ισχύος (ζήτηση ισχύος) για τη
λειτουργία στη ψύξη και στη θέρμανση. Ο εξοπλισμός υποχρεωτικά θα είναι κατάλληλου τύπου
ώστε να λειτουργεί στη διατιθέμενη τάση του δικτύου  (τριφασικό) 400 V/50 ΗΖ. 
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ  ΚΑΙ  ΒΑΡΟΣ  ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ.  Να  αναφέρονται  οι  εξωτερικές  διαστάσεις,  σε  mm,  της
εσωτερικής και της εξωτερικής μονάδος καθώς και τα βάρη τους σε kg.
ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ.
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ. Γενικά. Η εγκατάσταση του εξοπλισμού θα γίνει γενικά όπως η
παρούσα τεχνική περιγραφή καθορίζει, σύμφωνα με τις υποδείξεις υπεύθυνου του φορέα που θα
οριστεί από το τμήμα προμηθειών, τις οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας του κατασκευαστή
του μηχανήματος και τέλος σύμφωνα με τους κανόνες της τέχνης και της επιστήμης. 

Θέση Εγκατάστασης. Το ένα κλιματιστικό θα τοποθετηθεί στην αίθουσα αναμονής και τα άλλα
δύο  στην  αίθουσα  του  γυμναστηρίου.  Η  θέση  εγκατάστασης  των  μηχανημάτων  οι  θέσεις
επεμβάσεως στα οικοδομικά στοιχεία,  οι  διαδρομές  των δικτύων και  άλλα ζητήματα που θα
προκύπτουν θα λύνονται σε συμφωνία με υπεύθυνο του Τμήματος Συντήρησης του Ιδρύματος. 
Περιεχόμενο  Εργασιών  -  Υλικών  Εγκατάστασης.  Η  εγκατάσταση  θα  περιλαμβάνει  όλα  τα
απαραίτητα υλικά στήριξης, ψυκτικές σωλήνες, αέριο για τη πλήρωση των γραμμών. Επίσης θα
περιλαμβάνει τη γραμμή αποχετεύσεως του εσωτερικού μηχανήματος μέχρι κατάλληλο εξωτερικό
σημείο. 
Οι ηλεκτρικές γραμμές διασύνδεσης και τροφοδότησης μέχρι τα κλιματιστικά θα τοποθετηθούν
από  ηλεκτρολόγους  του  Νοσοκομείου. Ο  μειοδότης  θα  παραχωρήσει  τα  απαιτούμενα
ηλεκτρολογικά υλικά για την κατάλληλη ηλεκτρολογική συνδεσμολογία. 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΠΟΥ ΘΑ ΠΑΡΑΧΩΡΗΘΟΥΝ ΣΤΟ ΚΕ.Φ.Ι.ΑΠ.
α/α Σύντομη περιγραφή 

αντικειμένου
Μονάδα Ποσότητα

1 Ηλεκτρικός πίνακας από 
χαλυβδοέλασμα 
΄΄ντεκαπέ΄΄ 18 θέσεων

Τεμ. 1

2 Διακόπτες 3χ25Α ράγας Τεμ. 3
3 Μικροαυτόματοι 3χ16Α 

ράγας
Τεμ. 3

4 Μικροαυτόματοι 3χ20Α 
ράγας

Τεμ. 2

5 Ενδεικτικές λυχνίες ράγας Τεμ. 3
6 ΝΥΜ 5Χ2,5 Μ 60
7 ΝΥΜ 5Χ4 Μ 26
8 Κανάλι 20χ12,5 Μ 26



Εγκατάσταση Εξωτερικού Στοιχείου. Η τοποθέτηση των εξωτερικών στοιχείων θα γίνει σύμφωνα
με  τις  υποδείξεις  της  τεχνικής  υπηρεσίας  του  Ιδρύματος.  Θα  γίνει  σε  όλες  τις  περιπτώσεις
σταθερή  αγκύρωση  τους   ώστε  να  αποφευχθούν  μικρομετακινήσεις  που  πιθανόν  να
δημιουργήσουν προβλήματα. 
Εγκατάσταση Εσωτερικού Στοιχείου. Θα γίνει σε όλες τις περιπτώσεις  σταθερή αγκύρωση τους
ώστε να αποφευχθούν μικρομετακινήσεις που πιθανόν να δημιουργήσουν προβλήματα. 
Διασύνδεση Εσωτερικού -  Εξωτερικού Στοιχείου.  Η  διασύνδεση των δύο στοιχείων  γίνεται  με
ζεύγος μονωμένων χαλκοσωλήνων. Η μόνωση στα σημεία συναρμογής της θα πρέπει να είναι
κολλημένη  στη  χαλκοσωλήνα  για  την  αποφυγή  εισδοχής  αέρα  και  δημιουργίας  εστιών
υγροποίησης.  Η  μόνωση  θα  είναι  τύπου  ARMAFLEX  πάχους  τουλάχιστον  9  mm.  Σε  όλη  τη
διαδρομή των σωληνώσεων η μόνωση θα είναι προστατευμένη με ελαστική αυτοκόλλητη ταινία
πλάτους τουλάχιστον 50 mm. Όπου η πορεία των σωλήνων διέρχεται  από εμφανή εξωτερικά
σημεία ή από εσωτερικούς χώρους χρήσεως θα προστατεύονται μέσα σε κατάλληλο πλαστικό
κανάλι. . Οι διαδρομές των -σωληνώσεων θα συμφωνούνται με τον υπεύθυνου του φορέα που θα
οριστεί από το τμήμα προμηθειών. 
Οικοδομικές Εργασίες Εγκατάστασης. Σε όλες τις περιπτώσεις θα αποφευχθεί η διάτρηση οροφών
δωμάτων και η είσοδος στους χώρους θα γίνεται από παράπλευρα σημεία των τοίχων. Για τη
διέλευση των σωληνώσεων η διάτρηση τοίχων και δαπέδων θα γίνεται με μεγάλη προσοχή ώστε
να μην γίνουν υπερβολικά μεγαλύτερες οι οπές από τις απαιτούμενες. Μετά τη διέλευση των
δικτύων θα γίνει αποκατάσταση των οπών με χρησιμοποίηση ειδικού τσιμεντοειδούς μίγματος
υδατοστεγανού  με εξαιρετική πρόσφυση στο παλαιό σκυρόδεμα και τα υπόλοιπα υλικά. Μετά
την ολοκλήρωση της εγκατάστασης και της δοκιμαστικής λειτουργίας του μηχανήματος θα γίνεται
η πλήρης οικοδομική αποκατάσταση εσωτερικά και εξωτερικά με στοκάρισμα τρίψιμο και βαφή
στην ίδια απόχρωση.
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ-ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ.  ΠΙΣΤΟΠΟίΗΣΗ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ. Τα
μηχανήματα  θα  έχουν  πιστοποίηση  Eurovent  και  θα  φέρουν  τη  σήμανση  CE.  Η  παραπάνω
πιστοποίηση  θα  αποδεικνύεται  με  σχετικό  πιστοποιητικό  ή  ακριβές  αντίγραφο  του  που  θα
επισυνάπτεται  στη  Τεχνική  Προσφορά.  Να  αναφέρονται  και  τυχόν  άλλες  πιστοποιήσεις  ή
καλύψεις διεθνών προτύπων που διαθέτουν τα προσφερόμενα μηχανήματα.
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ  ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟΥ  ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ.  Το  εργοστάσιο  κατασκευής  των  προσφερόμενων
μηχανημάτων θα πρέπει υποχρεωτικά να είναι πιστοποιημένο κατά ISO 9001: 2008. Η παραπάνω
πιστοποίηση  θα  αποδεικνύεται  με  σχετικό  πιστοποιητικό  ή  ακριβές  αντίγραφο  του  που  θα
επισυνάπτεται  στη  Τεχνική  Προσφορά.  Να  αναφέρονται  και  τυχόν  άλλες  πιστοποιήσεις  που
καλύπτουν το εργοστάσιο κατασκευής των προσφερομένων μηχανημάτων.
ΕΓΓΥΗΣΗ- ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡIΞΗ-ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ 
ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΛΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ. Η εγγύηση καλής λειτουργίας πρέπει να παρέχεται εγγράφως και να
καλύπτει: • Το συμπιεστή για χρονικό διάστημα 5 ετών.  Τα λοιπά μέρη του μηχανήματος για
χρονικό διάστημα 2 ετών. Το χρονικό διάστημα της εγγύησης νοείται ότι ξεκινάει, από τη στιγμή
της οριστικής παραλαβής των μηχανημάτων. 
ΤΕΧΝΙΚΗ  ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ.  Ο  προμηθευτής  πρέπει  να  βεβαιώνει  ότι  στην  έδρα  του  Φορέα
προμήθειας  θα παρέχει τεχνική υποστήριξη (Service), με εξαρτημένη σχέση συνεργασίας, από το
εργοστάσιο κατασκευής ή από την αρμόδια εταιρία εισαγωγής. Το κέντρο τεχνικής υποστήριξης
αυτό θα πρέπει να είναι κατάλληλο για τη συντήρηση και την αποκατάσταση βλαβών. Από τον
προμηθευτή θα πρέπει να αναφέρεται η στελέχωση και ο διατιθέμενος εξοπλισμός του κέντρου
τεχνικής  υποστήριξης.  ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ.  Ο  προμηθευτής  πρέπει  να  διαθέτει  απόθεμα
ανταλλακτικών και να βεβαιώνει ότι σε κεντρικό επίπεδο (σύνολο Ελλάδος) θα υπάρχει επάρκεια
για δέκα (10) έτη.
ΠΡΟΣΦΟΡΑ  -  ΦΥΛΛΑ  ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΕΩΣ.  Από  τον  προμηθευτή  θα  υποβληθούν:  •  Οικονομική
προφορά.  •  Τεχνική  Προσφορά  με  τα  ανάλογα  τεχνικά  φυλλάδια  (prospectus)  (για  κάθε



μηχάνημα).  Τα  κατατιθέμενα  prospectus,  πρέπει  να  επαληθεύουν  τα  τεχνικά  και  ποιοτικά
χαρακτηριστικά  που  αναγράφονται  στις  προσφορές,  να  είναι  του  μητρικού  κατασκευαστικού
οίκου,  ή  εκτυπώσεις  από  επίσημες  τοποθεσίες  του  κατασκευαστή  στο  διαδίκτυο,  η  ακριβής
ηλεκτρονική διεύθυνση των οποίων πρέπει να δηλώνεται στην προσφορά ή να προκύπτει σαφώς
από τα υποβληθέντα στοιχεία. Πρέπει επίσης να είναι αυτά που χρησιμοποιεί ο οίκος κατασκευής
του προϊόντος, στο πλαίσιο της πολιτικής προώθησης των πωλήσεων του στις αγορές (ιδιωτικές
και του Δημοσίου) του ενδιαφέροντός του • Φύλλο συμμορφώσεως για κάθε μηχάνημα και ότι
επιπλέον ζητάει η διακήρυξη.

Καστοριά  30-11-2018 

1. Τουμπίδης Γεώργιος  – ΠΕ Μηχανολόγων Μηχανικών

2. Παπαϊωάννου Κων/νος – ΤΕ Μηχανολόγων Μηχανικών

3. Μαλέας Χρήστος – ΔΕ Τεχνικού












