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Ο ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ 

 

 

Δ ι α κ η ρ ύ σ σ ε ι  

 ανοικτή διαδικασία  για την επιλογή αναδόχου  του Υποέργου  1 : 

«ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟΥ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ» 

της πράξης 

«ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟΥ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ»  
Εκτιμώμενης αξίας  1.169.507,30€  Ευρώ 

(πλέον Φ.Π.Α. 24% ), 

 
1. που θα διεξαχθεί σύμφωνα με:  

α) τις διατάξεις του αρθρ. 86 του  ν. 4412/2016 (Α’ 147) και β) τους όρους της παρούσας 
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2. ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

1.1 Στοιχεία Αναθέτουσας Αρχής  

 

Επωνυμία Δήμος Καρπενησίου 

Αριθμός Φορολογικού Μητρώου (Α.Φ.Μ.) 998895715 

Κωδικός ηλεκτρονικής τιμολόγησης1  

Ταχυδρομική διεύθυνση Ύδρας 6 

Πόλη Καρπενήσι 

Ταχυδρομικός Κωδικός 36100 

Χώρα2 Ελλάδα 

Κωδικός ΝUTS3 GR243 

Τηλέφωνο 22237350061 - 2237350030 

Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο (e-mail) 

d.mpouas@0716.syzefxis.gov.gr                       
(Τεχνική  Υπηρεσία )  

s.tomara@0716.syzefxis.gov.gr 

(Γραφειο Προμηθείων – Δημοπρασίων )  

Αρμόδιος για πληροφορίες4 Δημήτριος Μπούας, Σωτηρία Τομαρά 

Γενική Διεύθυνση στο διαδίκτυο  (URL) www.karpenissi.gr 

 

Είδος Αναθέτουσας Αρχής  

Η Αναθέτουσα Αρχή είναι 5  o Δήμος Καρπενησίου που ανήκει στην στους φορείς Γενικής Κυβέρνησης και συγκεκριμένα στον 
υποτομέα Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ) Ά  βαθμού6 
   

Κύρια δραστηριότητα Α.Α.7 

Η κύρια δραστηριότητα της Αναθέτουσας Αρχής είναι: ΟΤΑ Α’ βαθμού. 

 

Στοιχεία Επικοινωνίας 8  

                                                           
1
  Άρθρο 53 παρ. 2 περ. α του ν. 4412/2016 

2
 Μόνο για συμβάσεις άνω των ορίων 

3
 Μόνο για συμβάσεις άνω των ορίων  

4
 Συμπληρώνεται το όνομα, η διεύθυνση, ο αριθμός τηλεφώνου, η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) της 

υπηρεσίας που διενεργεί τον διαγωνισμό, καθώς και ο αρμόδιος υπάλληλος της υπηρεσίας αυτής, άρθρο 53 παρ. 2 περ. γ 
του ν. 4412/2016   

5
 Αναφέρεται το είδος της Α.A., πχ Υπουργείο, Περιφέρεια, Αποκεντρωμένη Διοίκηση, Νοσοκομείο, Δήμος, ΑΕ  του Δημοσίου 

κλπ και αν αποτελεί “κεντρική κυβερνητική αρχή (ΚΚΑ)» ή “μη κεντρική αναθέτουσα αρχή” κατά την έννοια του άρθρου 2 
παρ. 1 περ. 2 και 3 του ν. 4412/2016 

6
 Αναφέρεται σε ποια υποδιαίρεση του δημόσιου τομέα ανήκει η Α.Α.: α) Γενική Κυβέρνηση (Υποτομέας Κεντρικής 

Κυβέρνησης, Υποτομέας ΟΤΑ, Υποτομέας ΟΚΑ) ή β) Δημόσιος Τομέας (Πλην Γενικής Κυβέρνησης) κατά τις υποδιαιρέσεις του 
άρθρου 14 του ν. 4270/14.  

7
 Επιλέγεται η κύρια δραστηριότητα της Α.Α., βλέπε και Παράρτημα ΙΙ (Προκήρυξη Σύμβασης), Τμήμα Ι, παρ  1.5, Εκτελεστικού 

Κανονισμού (ΕΕ) 2015/1986 της Επιτροπής (L 296). α) Γενικές δημόσιες υπηρεσίες β) Άμυνα, γ) Δημόσια τάξη και ασφάλεια, 
δ) Περιβάλλον, ε) Οικονομικές και δημοσιονομικές υποθέσεις, στ) Υγεία, ζ) Στέγαση και υποδομές κοινής ωφέλειας, η) 
Κοινωνική προστασία, θ) Αναψυχή, πολιτισμός και θρησκεία, ι) Εκπαίδευση, ια) Τυχόν άλλη δραστηριότητα. 

mailto:d.mpouas@0716.syzefxis.gov.gr
mailto:s.tomara@0716.syzefxis.gov.gr
http://www.karpenissi.gr/
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α) Τα έγγραφα της σύμβασης είναι διαθέσιμα για ελεύθερη, πλήρη, άμεση & δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση μέσω της 
Διαδικτυακής Πύλης (www.promitheus.gov.gr) του ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ.9 

β) Κάθε είδους επικοινωνία και ανταλλαγή πληροφοριών πραγματοποιείται μέσω του ΕΣΗΔΗΣ Προμήθειες και Υπηρεσίες 
(εφεξής ΕΣΗΔΗΣ), το οποίο είναι προσβάσιμο από τη Διαδικτυακή Πύλη (www.promitheus.gov.gr) του ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ. 

γ) Περαιτέρω πληροφορίες είναι διαθέσιμες από: 

 την προαναφερθείσα Γενική Διεύθυνση στο διαδίκτυο (URL): www.karpenissi.gr 

 

1.2 Στοιχεία Διαδικασίας-Χρηματοδότηση 

Είδος διαδικασίας  

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί με την ανοικτή διαδικασία του άρθρου 27 του ν. 4412/16.  

 

Χρηματοδότηση της σύμβασης10 

Φορέας χρηματοδότησης της παρούσας σύμβασης είναι το Υπουργείο Περιβάλλοντος & Ενέργειας (ΥΠΕΝ), με Κωδικό ΣΑ: Ε2751.  

Η δαπάνη για την εν λόγω σύμβαση βαρύνει την με Κ.Α.: 61.7341.013 σχετική πίστωση του προϋπολογισμού του οικονομικού έτους 

2021 του Δήμου Καρπενησίου. 

Η παρούσα σύμβαση χρηματοδοτείται από Πιστώσεις του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (κωδ. ενάριθ. έργου: 

2019ΣΕ27510045). 

Η σύμβαση περιλαμβάνει την Προμήθεια και Εγκατάσταση του εξοπλισμού που περιλαμβάνεται στο υποέργο α/α: 1 «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ 

ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟΥ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ» της πράξης: «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟΥ 

ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ», η οποία έχει ενταχθεί στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 

2014-2020» στον Άξονα Προτεραιότητας 10, με βάση την απόφαση ένταξης με αρ. πρωτ. ΟΙΚ. ΕΥΔ/ΕΠ ΥΜΕΠΕΡΑΑ 6353/28-06-2019 

(Α.Δ.Α.: ΨΔ9Ν465ΧΙ8-ΠΡΨ) όπως τροποποιήθηκε με την με αρ. πρωτ. ΟΙΚ. ΕΥΔ/ΕΠ ΥΜΕΠΕΡΑΑ 10383/13-10-2021 (Α.Δ.Α.: 

6Θ2Σ46ΜΤΛΡ-Δ2Β) απόφαση, της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Επιχειρησιακού Προγράμματος "Υποδομές Μεταφορών, 

Περιβάλλον & Αειφόρος Ανάπτυξη" και έχει λάβει κωδικό MIS 5028327.  

Η παρούσα σύμβαση χρηματοδοτείται από εθνικούς πόρους μέσω του ΠΔΕ και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση 

(Άξονας Προτεραιότητας 10 ) Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης  με ποσοστό 80% . 

Η θετική γνώμη της ΕΥΔ ΥΜΕΠΕΡΑΑ ή η τεκμαιρόμενη θετική γνώμη για τη διαδικασία ανάθεσης της σύμβασης αποτελεί όρο για τη 

χρηματοδότηση της πράξης και  έχει  εκδοθεί η αριθμ.  πρωτ. 3669/7.4.2022 .  

Για την παρούσα διαδικασία έχει εκδοθεί η απόφαση  με  αρ. πρωτ. 4357/8.4.2022 (ΑΔΑΜ 22REQ010358925, ΑΔΑ  ΩΜΙΞΩΕΓ- 814 ) 

για την ανάληψη υποχρέωσης/έγκριση δέσμευσης πίστωσης για το οικονομικό έτος 2022 και έλαβε α/α Α -  663/2022  καταχώρησης  

στο μητρώο δεσμεύσεων/Βιβλίο εγκρίσεων & Εντολών Πληρωμής του φορέα Δήμού  Καρπενησίου.  

 

                                                                                                                                                                                                 
8
 Επιλέγονται και συμπληρώνονται τα αντίστοιχα εδάφια, πρβλ άρθρα 22 και 67 ν. 4412/16 

9
 Εάν η πρόσβαση στα έγγραφα είναι περιορισμένη, αντί για τα αναφερόμενα στο α) συμπληρώνεται:  «Η πρόσβαση στα 

έγγραφα είναι περιορισμένη. Περαιτέρω πληροφορίες παρέχονται στην διεύθυνση (URL) : ………………………..» 
10

 Το περιεχόμενο της παραγράφου διαμορφώνεται ανάλογα με την πηγή χρηματοδότησης (Πρβλ. παρ. 2 περ. ζ  του άρθρου 
53 του ν.4412/16 όπως διαμορφώθηκε με το άρθρο 16 του ν. 4782/21) 

http://karpenissi.gr/
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1.3 Συνοπτική Περιγραφή φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης  

Αντικείμενο της σύμβασης είναι η προμήθεια εξοπλισμού για την ενεργειακή αναβάθμιση του Κλειστού Κολυμβητηρίου Καρπενησίου 

και συγκεκριμένα προμήθεια εξοπλισμού αναβάθμισης των ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων, σε συνέχεια των πράξεων για 

την ενεργειακή θωράκιση του κτιριακού κελύφους που έχουν ήδη υλοποιηθεί (οι οποίες περιλάμβαναν την θερμομόνωση των 

αδιαφανών δομικών στοιχείων, την αντικατάσταση των εξωτερικών κουφωμάτων με νέα και την κάλυψη της επιφάνειας του νερού 

του κολυμβητηρίου κατά τις εκτός λειτουργίας ώρες για την μείωση της εξάτμισης και την διατήρηση της θερμοκρασίας του νερού).  

Με την προτεινόμενη πράξη θα πραγματοποιηθεί προμήθεια και εγκατάσταση ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού που θα 

περιλαμβάνει συνοπτικά τα ακόλουθα τμήματα: 

1. Προμήθεια συστήματος αντλιών θερμότητας αέρα - νερού και κεντρικών κλιματιστικών συσκευών για τη θέρμανση και 

ρύθμιση της υγρασίας του χώρου των κολυμβητικών δεξαμενών σε αντικατάσταση των υφιστάμενων λεβήτων 

πετρελαίου και της υφιστάμενης κεντρικής κλιματιστικής συσκευής. 

2. Προμήθεια συστήματος αντλιών θερμότητας αέρα – νερού για τη θέρμανση των βοηθητικών χώρων του κτιρίου σε 

αντικατάσταση του υφιστάμενου λέβητα πετρελαίου. 

3. Προμήθεια συστήματος αντλιών θερμότητας αέρα – νερού για τη θέρμανση του νερού της μεγάλης και της μικρής 

κολυμβητικής δεξαμενής σε αντικατάσταση του υφιστάμενου λέβητα πετρελαίου. 

4. Προμήθεια ηλιοθερμικού συστήματος σε συνδυασμό με αντλία θερμότητας αέρα - νερού για την συμπαραγωγή ζεστού 

νερού χρήσης για τις ανάγκες του κτιρίου σε αντικατάσταση του υφιστάμενου λέβητα πετρελαίου. 

5. Προμήθεια  Φωτοβολταϊκού συστήματος. 

6. Προμήθεια νέου συστήματος φωτισμού τύπου led σε αντικατάσταση του υφιστάμενου. 

7. Εγκατάσταση συστήματος αυτομάτου ελέγχου και ενεργειακής διαχείρισης (BEMS). 

Στόχος της πράξης είναι η επίτευξη της αναβάθμισης της ενεργειακής κατάταξης του κτιρίου και συγκεκριμένα από κλάση Δ στην οποία 

κατατάσσεται σήμερα σε κλάση Α+ κατά ΚΕΝΑΚ. 

Τα προς προμήθεια είδη κατατάσσονται στους ακόλουθους κωδικούς του Κοινού Λεξιλογίου δημοσίων συμβάσεων (CPV) :   

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1:  42511110-5 αντλίες θερμότητας 

09331100-9 ηλιακοί συλλέκτες για την παραγωγή θερμότητας 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2:  09331200-0 ηλιακά φωτοβολταϊκά στοιχεία. 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3:  31518600-6 προβολείς φωτισμού 

31531000-7 λαμπτήρες 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4:  32441200-8  εξοπλισμός τηλεμετρίας και ελέγχου 

 

Προσφορές υποβάλλονται υποχρεωτικά για όλα τα τμήματα. 

Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των 1.169.507,30. € μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24. % (εκτιμώμενη αξία 
συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ: € 1.450.189,05 η οποία αναλύεται ως εξής. 
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ΤΙΜΗ 
ΜΟΝΑΔΑΣ 

ΣΥΝΟΛΟ ΦΠΑ 
ΤΕΛΙΚΟ 

ΣΥΝΟΛΟ 
ΣΥΝΟΛΟ 
ΑΡΘΡΟΥ 

1 1 Κ1-Α2 

Προμήθεια συστήματος 
αντλιών θερμότητας και 
κλιματιστικής συσκευής 
για το χώρο των 
κολυμβητικών 
δεξαμενών 

2 

ΣΥΣΤΗΜ
ΑΤΑ ΚΑΤ' 
ΑΠΟΚΟΠ

Η 

224.000,00 448.000,00 107.520,00 555.520,00 

959.846,55 

2 1 Κ1-Α3 

Προμήθεια συστήματος 
αντλιών θερμότητας για 
τη θέρμανση των 
βοηθητικών χώρων. 

1 

ΣΥΣΤΗΜ
Α ΚΑΤ' 

ΑΠΟΚΟΠ
Η 

41.400,00 41.400,00 9.936,00 51.336,00 

3 1 Κ1-Α4 

Προμήθεια συστημάτων 
αντλιών θερμότητας για 
τη θέρμανση του νερού 
της μεγάλης 
κολυμβητικής δεξαμενής 

1 

ΣΥΣΤΗΜ
Α ΚΑΤ' 

ΑΠΟΚΟΠ
Η 

147.600,00 147.600,00 35.424,00 183.024,00 

4 1 Κ1-Α5 

Προμήθεια συστήματος 
αντλιών θερμότητας για 
τη θέρμανση του νερού 
της μικρής κολυμβητικής 
δεξαμενής 

1 

ΣΥΣΤΗΜ
Α ΚΑΤ' 

ΑΠΟΚΟΠ
Η 

14.040,00 14.040,00 3.369,60 17.409,60 

5 1 Κ1-Α6 

προμήθεια πλήρους 
ηλιοθερμικού 
συστήματος και αντλίας 
θερμότητας για την 
συμπαραγωγή ΖΝΧ 

1 

ΣΥΣΤΗΜ
Α ΚΑΤ' 

ΑΠΟΚΟΠ
Η 

41.779,80 41.779,80 10.027,15 51.806,95 

6 1 Κ1-Α9 
αποξήλωση παλαιών 
δικτύων σωληνώσεων 

1 
ΚΑΤ' 

ΑΠΟΚΟΠ
Η 

1.250,00 1.250,00 300,00 1.550,00 

7 1 
Κ1-Α1 
ΕΩΣ 9 

νέα δίκτυα σωληνώσεων 1 
ΚΑΤ' 

ΑΠΟΚΟΠ
Η 

40.000,00 40.000,00 9.600,00 49.600,00 

8 1 Κ1-Α9 
ρυθμιστές στροφών 
κυκλοφορητών 
θέρμανσης 

10 ΤΕΜΑΧΙΑ 750,00 7.500,00 1.800,00 9.300,00 

9 1 Κ1-Α9 
τροποποίηση καναλιών 
κεντρικής κλιματιστικής 
μονάδας 

1 
ΚΑΤ' 

ΑΠΟΚΟΠ
Η 

20.000,00 20.000,00 4.800,00 24.800,00 

10 1 Κ1-Α9 
θερμομόνωση 
υφιστάμενων 
σωληνώσεων 

1 
ΚΑΤ' 

ΑΠΟΚΟΠ
Η 

1.875,00 1.875,00 450,00 2.325,00 
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11 1 Κ1-Α9 
τροποποίηση πίνακα 
θέρμανσης 

1 
ΚΑΤ' 

ΑΠΟΚΟΠ
Η 

3.750,00 3.750,00 900,00 4.650,00 

12 1 Κ1-Α3 

Προμήθεια και 
εγκατάσταση 
Θερμοστατικών 
διακοπτών σωμάτων 
θέρμανσης βοηθητικών 
χώρων.  

1 
ΚΑΤ' 

ΑΠΟΚΟΠ
Η 

1.875,00 1.875,00 450,00 2.325,00 

13 1 Κ1-Α9 

Διαμόρφωση 
Περιβάλοντος Χώρου για 
την εγκατάσταση των 
αντλιών θερμότητας 

1 
ΚΑΤ' 

ΑΠΟΚΟΠ
Η 

5.000,00 5.000,00 1.200,00 6.200,00 

14 2 
Κ2-Α1 
ΕΩΣ 11 

Προμήθεια, 
εγκατάσταση και 
σύνδεση όλου του 
απαιτούμενου 
εξοπλισμού για την 
πλήρη λειτουργία Φ/Β 
Σταθμού 240 KW - Η/Μ 
Μελέτη Φ/Β και σύνταξη 
φακέλου στην ΔΕΗ 

1 

ΣΥΣΤΗΜ
Α ΚΑΤ' 

ΑΠΟΚΟΠ
Η 

312.500,00 312.500,00 75.000,00 387.500,00 387.500,00 

16 3 
Κ3-Α1 
ΕΩΣ 6 

Aποξήλωση Φωτισμού 
πισίνας λαμπτήρες 1000-
400W 

1 
ΚΑΤ' 

ΑΠΟΚΟΠ
Η 

625,00 625,00 150,00 775,00 

68.742,50 

17 3 Κ3-Α2 

Προμήθεια και 
Εγκατάσταση νέου 
φωτισμού πισίνας με LED 
τύπου PhilipsClear Flood 
large έως 549 W, 57600 
lumen 

40 ΤΕΜΑΧΙΑ 925,00 37.000,00 8.880,00 45.880,00 

18 3 Κ3-Α3 

Προμήθεια νέου 
φωτισμού πισίνας με LED 
τύπου Philips Clear Flood 
έως 233 W, 25810 lumen 

27 ΤΕΜΑΧΙΑ 437,50 11.812,50 2.835,00 14.647,50 

19 3 Κ3-Α4 

Προμήθεια νέων 
λαμπτήρων LED Tube 8W 
800lm G13 230V 240° 
4000K IP65  

480 ΤΕΜΑΧΙΑ 12,50 6.000,00 1.440,00 7.440,00 

20 4 
Κ4-Α1 
ΕΩΣ 6 

Ολοκληρωμένο σύστημα 
ελέγχου & αυτοματισμού 

1 

ΣΥΣΤΗΜ
Α ΚΑΤ' 

ΑΠΟΚΟΠ
Η 

22.500,00 22.500,00 5.400,00 27.900,00 

34.100,00 

21 4 
Κ4-Α1 
ΕΩΣ 6 

Ολοκληρωμένο 
σύστημα ενεργειακής 
διαχείρησης  

1 

ΣΥΣΤΗΜ
Α ΚΑΤ' 

ΑΠΟΚΟΠ
Η 

5.000,00 5.000,00 1.200,00 6.200,00 

      
ΣΥΝΟΛΑ: 1.169.507,30 280.681,75 1.450.189,05 1.450.189,05 
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Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην ειδική συγγραφή υποχρεώσεων της 18/2021 σχετικής 

μελέτης ως εξής: 

Για το κεφάλαιο 1, αντλίες θερμότητας και συναφής εξοπλισμός: ενενήντα ημέρες από την υπογραφή της σχετικής σύμβασης για την 

παράδοση των μηχανημάτων και εκατόν είκοσι ημέρες από την υπογραφή της σχετικής σύμβασης για την παράδοση του 

εξοπλισμού σε λειτουργία.  

Για το κεφάλαιο 2, φωτοβολταϊκό σύστημα: τρείς μήνες από την υπογραφή της σχετικής σύμβασης. 

Για το κεφάλαιο 3, σύστημα φωτισμού: τρείς μήνες από την υπογραφή της σχετικής σύμβασης. 

Για το κεφάλαιο 4, κεντρικό σύστημα ενεργειακής διαχείρισης και εξοικονόμησης ενέργειας, τέσσερεις μήνες από την υπογραφή της 

σχετικής σύμβασης. 

Αναλυτική περιγραφή του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης δίδεται στο τεύχος της σχετικής μελέτης 18/2021 με 

τίτλο «Ενεργειακή αναβάθμιση του κλειστού κολυμβητηρίου Καρπενησίου» της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου 

Καρπενησίου και στα επισυναπτόμενα τεύχη δημοπράτησης. 

Η σύμβαση θα ανατεθεί με το κριτήριο της πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη προσφοράς, βάσει της βέλτιστης σχέσης 

ποιότητας – τιμής. 

Ανακηρύσσεται ένας ανάδοχος για το σύνολο της προμήθειας λαμβάνοντας υπόψη το ότι ο υπό προμήθεια εξοπλισμός είναι 

πολυσύνθετος ενώ παράλληλα απαιτείται η πλήρης συμβατότητα και συνεργασία των επί μέρους μερών που τον αποτελούν 

προκειμένου η λειτουργία του να είναι αποτελεσματική και να επιτυγχάνεται το επιθυμητό αποτέλεσμα. 

Αναλυτική περιγραφή του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης δίδεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι  της παρούσας 

διακήρυξης.  

 

1.4 Θεσμικό πλαίσιο  

Η ανάθεση και εκτέλεση της σύμβασης διέπονται από την κείμενη νομοθεσία και τις κατ́  εξουσιοδότηση αυτής εκδοθείσες 

κανονιστικές πράξεις, όπως ισχύουν, και ιδίως11: 

 του ν. 4912/2022 (ΦΕΚ 59/Α’/17-3-2022) «Ενιαία Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων και άλλες διατάξεις του Υπουργείου 

Δικαιοσύνης» (άρθρα 1 – 19). 

 του NOMOΥ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 4782/09-03-2021 «Εκσυγχρονισμός, απλοποίηση και αναμόρφωση του ρυθμιστικού πλαισίου των 

δημοσίων συμβάσεων, ειδικότερες ρυθμίσεις προμηθειών στους τομείς της άμυνας και της ασφάλειας και άλλες διατάξεις 

για την ανάπτυξη, τις υποδομές και την υγεία.»  

 του ν. 4412/2016 (Α’ 147) “Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ 

και 2014/25/ΕΕ)» 

                                                           
11

 Η αναθέτουσα αρχή προσαρμόζει την παρ. 1.4 και τους όρους της διακήρυξης με βάση το αντικείμενο της σύμβασης και την 
κείμενη νομοθεσία, όπως ισχύει κατά την έναρξη της διαδικασίας ανάθεσης. Σε περίπτωση νομοθετικών μεταβολών και έως 
την επικαιροποίηση του παρόντος υποδείγματος από την Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. οι αναθέτουσες αρχές έχουν την ευθύνη αντίστοιχης 
προσαρμογής των εν λόγω όρων. 
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 του ν. 4622/19 (Α’ 133) «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία & διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων 

& της κεντρικής δημόσιας διοίκησης» και ιδίως του άρθρου 37  

 του ν. 4700/2020 (Α’ 127) «Ενιαίο κείμενο Δικονομίας για το Ελεγκτικό Συνέδριο, ολοκληρωμένο νομοθετικό πλαίσιο για τον 

προσυμβατικό έλεγχο, τροποποιήσεις στον Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο, διατάξεις για την αποτελεσματική 

απονομή της δικαιοσύνης και άλλες διατάξεις» και ιδίως των άρθρων 324-337 

 του ν. 4013/2011 (Α’ 204) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού 

Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων…»,  

 του άρθρου 4 του π.δ. 118/07 (Α’ 150) 

 του άρθρου 5 της απόφασης με αριθμ. 11389/1993 (Β́  185) του Υπουργού Εσωτερικών  

 του ν. 3548/2007 (Α’ 68) «Καταχώριση δημοσιεύσεων των φορέων του Δημοσίου στο νομαρχιακό και τοπικό Τύπο και άλλες 

διατάξεις»,   

 του ν. 4601/2019 (Α’ 44) «Εταιρικοί µετασχηµατισµοί και εναρµόνιση του νοµοθετικού πλαισίου µε τις διατάξεις της Οδηγίας 

2014/55/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 16ης Απριλίου 2014 για την έκδοση ηλεκτρονικών 

τιµολογίων στο πλαίσιο δηµόσιων συµβάσεων και λοιπές διατάξεις» 

 του ν. 3310/2005 (Α’ 30) «Μέτρα για τη διασφάλιση της διαφάνειας και την αποτροπή καταστρατηγήσεων κατά τη 

διαδικασία σύναψης δημοσίων συμβάσεων», του π.δ/τος 82/1996 (Α’ 66) «Ονομαστικοποίηση  μετοχών Ελληνικών 

Ανωνύμων Εταιρειών που μετέχουν στις διαδικασίες ανάληψης έργων ή προμηθειών του Δημοσίου ή των νομικών 

προσώπων του ευρύτερου δημόσιου τομέα»12, της κοινής απόφασης των Υπουργών Ανάπτυξης και Επικρατείας με αρ. 

20977/2007 (Β’ 1673) σχετικά με τα «Δικαιολογητικά για την τήρηση των μητρώων του ν.3310/2005, όπως τροποποιήθηκε 

με το ν.3414/2005», καθώς και των υπουργικών αποφάσεων, οι οποίες εκδίδονται, κατ’ εξουσιοδότηση  του άρθρου 65 του 

ν. 4172/2013 (Α’167) για τον καθορισμό: α) των μη «συνεργάσιμων φορολογικά» κρατών και β) των κρατών με «προνομιακό 

φορολογικό καθεστώς»13.  

 του π.δ. 39/2017 (Α’ 64) «Κανονισμός εξέτασης προδικαστικών προσφυγών ενώπιων της Α.Ε.Π.Π.» 

 της υπ' αριθμ. 57654/22.05.2017 Απόφασης του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης με θέμα : “Ρύθμιση ειδικότερων 

θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ)” (Β’ 1781)  

 της υπ́ αριθμ. 64233/08.06.2021 (Β́ 2453/ 09.06.2021) Κοινής Απόφασης των Υπουργών Ανάπτυξης και Επενδύσεων  και 

Ψηφιακής Διακυβέρνησης με θέμα «Ρυθμίσεις τεχνικών ζητημάτων που αφορούν την ανάθεση των Δημοσίων Συμβάσεων 

Προμηθειών και Υπηρεσιών με χρήση των επιμέρους εργαλείων και διαδικασιών του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών 

Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ)» 

 της αριθμ. Κ.Υ.Α. οικ. 60967 ΕΞ 2020 (B’ 2425/18.06.2020) «Ηλεκτρονική Τιμολόγηση στο πλαίσιο των Δημόσιων Συμβάσεων 

δυνάμει του ν. 4601/2019» (Ά 44) 

 της αριθμ. 63446/2021 Κ.Υ.Α. (B’ 2338/02.06.2020) «Καθορισμός Εθνικού Μορφότυπου ηλεκτρονικού τιμολογίου στο 

πλαίσιο των Δημοσίων Συμβάσεων». 

                                                           
12

 Η υποχρέωση ονομαστικοποίησης μετοχών εταιρειών που συνάπτουν δημόσιες συμβάσεις, απαιτείται σύμφωνα με το 
άρθρο 8 του ν. 3310/2005, σε διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων εκτιμώμενης αξίας ανώτερης του ενός 
εκατομμυρίου ευρώ (1.000.000,00 €) 

13
  Επισημαίνεται ότι, όπως προβλέπεται στο αρ. 65 του ν. 4172/2013, οι σχετικές υπουργικές αποφάσεις εκδίδονται κάθε έτος. 

Πρβλ. τις με αριθμ.1024/2018 (Β 542) &  ΠΟΛ1173/2017 (Β 4049) σχετικές αποφάσεις του Υπουργού Οικονομικών. 
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 του ν. 3419/2005 (Α’ 297) «Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) και εκσυγχρονισμός της Επιμελητηριακής Νομοθεσίας» 

 του ν. 4635/2019 (Α’167) « Επενδύω στην Ελλάδα και άλλες διατάξεις» και ιδίως  των άρθρων 85 επ. 

 του ν. 4270/2014 (Α’ 143) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – 

δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις» 

 του π.δ. 80/2016 (Α’ 145) «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες» 

 της παρ. Ζ του Ν. 4152/2013 (Α’ 107) «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην Οδηγία 2011/7 της 16.2.2011 για την 

καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στις εμπορικές συναλλαγές», 

 του ν. 4314/2014 (Α’ 265) «Α) Για τη διαχείριση, τον έλεγχο και την εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την 

προγραμματική περίοδο 2014−2020, Β) Ενσωμάτωση της Οδηγίας 2012/17 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2012 (ΕΕ L 156/16.6.2012) στο ελληνικό δίκαιο, τροποποίηση του ν. 3419/2005 (Α' 297) και 

άλλες διατάξεις»  

 του  ν. 4727/2020 (Α’ 184) «Ψηφιακή Διακυβέρνηση (Ενσωμάτωση στην Ελληνική Νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/2102 

και της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1024) – Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες (Ενσωμάτωση στο Ελληνικό Δίκαιο της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972 

και άλλες διατάξεις»,  

 του π.δ 28/2015 (Α’ 34) «Κωδικοποίηση διατάξεων για την πρόσβαση σε δημόσια έγγραφα και στοιχεία»,  

 του ν. 2859/2000 (Α’ 248) «Κύρωση Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας»,  

 του ν.2690/1999 (Α’ 45) «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις»  και ιδίως των άρθρων 1,2, 7, 11 

και 13 έως 15, 

 του ν. 2121/1993 (Α’ 25) «Πνευματική Ιδιοκτησία, Συγγενικά Δικαιώματα και Πολιτιστικά Θέματα»,  

 του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του ΕΚ και του Συμβουλίου, της 27ης Απριλίου 2016, για την προστασία των φυσικών 

προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των 

δεδομένων αυτών και την κατάργηση της οδηγίας 95/46/ΕΚ (Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων) (Κείμενο 

που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) OJ L 119,  

 του ν. 4624/2019 (Α’ 137) «Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, μέτρα εφαρμογής του Κανονισμού (ΕΕ) 

2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 για την προστασία των φυσικών 

προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και ενσωμάτωση στην εθνική νομοθεσία της 

Οδηγίας (ΕΕ) 2016/680 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 και άλλες διατάξεις», 

 του με αριθμό  πρωτοκόλλου 4345/08-04-2022 τεκμηριωμένου αιτήματος της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών, 

 της με αριθμό Α-663/08-04-2022 Απόφασης Ανάληψης Υποχρέωσης έγκρισης, δέσμευσης και διάθεσης πίστωσης που 

αναρτήθηκε στο διαδίκτυο στη Διαύγεια λαμβάνοντας ΑΔΑ «ΩΜΙΞΩΕΓ-814», και η οποία καταχωρήθηκε στο Κεντρικό 

Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων ως έγκριση του σχετικού πρωτογενούς αιτήματος, με ΑΔΑΜ: 

«22REQ010358925», 

 της με αριθμό 127/12-04-2022 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής με την οποία εγκρίνονται οι τεχνικές προδιαγραφές 

και καταρτίζονται οι όροι της παρούσης διακήρυξης,των σε εκτέλεση των ανωτέρω νόμων εκδοθεισών κανονιστικών 

πράξεων, των λοιπών διατάξεων που αναφέρονται ρητά ή απορρέουν από τα οριζόμενα στα συμβατικά τεύχη της 

παρούσας, καθώς και του συνόλου των διατάξεων του ασφαλιστικού, εργατικού, κοινωνικού, περιβαλλοντικού και 
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φορολογικού δικαίου που διέπει την ανάθεση και εκτέλεση της παρούσας σύμβασης, έστω και αν δεν αναφέρονται ρητά 

παραπάνω.  

 των σε εκτέλεση των ανωτέρω νόμων εκδοθεισών κανονιστικών πράξεων, των λοιπών διατάξεων που αναφέρονται ρητά ή 

απορρέουν από τα οριζόμενα στα συμβατικά τεύχη της παρούσας,  καθώς και του συνόλου των διατάξεων του 

ασφαλιστικού, εργατικού, κοινωνικού, περιβαλλοντικού και φορολογικού δικαίου που διέπει την ανάθεση και εκτέλεση της 

παρούσας σύμβασης, έστω και αν δεν αναφέρονται ρητά παραπάνω. 

 

1.5 Προθεσμία παραλαβής προσφορών  

Η καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών είναι η 14/06/2022. και ώρα: 23:30΄. 

Η διαδικασία θα διενεργηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.), 

η οποία είναι προσβάσιμη μέσω της Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr, την 16/06/2022, ημέρα Πέμπτη και ώρα 

10:00΄. 

Αν η συνεδρίαση της αρμόδιας Επιτροπής δεν καταστεί δυνατή την ημέρα του διαγωνισμού για λόγους ανωτέρας βίας, αναβάλλεται 

για την επόμενη εργάσιμη ημέρα και την ίδια ώρα.  

Στην περίπτωση αυτή, η Υπηρεσία ενημερώνει με τηλεομοιοτυπία ή μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου όλους τους 

διαγωνιζόμενους για την αναβολή και την ημέρα και ώρα της νέας συνεδρίασης. Σε περίπτωση που το κώλυμα υφίσταται και κατά τη 

νέα ημέρα και ώρα, η ως άνω διαδικασία επαναλαμβάνεται. 

 

1.6 Δημοσιότητα 

Α. Δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης14  

Προκήρυξη15 της παρούσας σύμβασης απεστάλη με ηλεκτρονικά μέσα για δημοσίευση στις 4/5/2022. στην Υπηρεσία Εκδόσεων της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης και  έλαβε  ID   22-249366-001.  

Β.  Δημοσίευση σε εθνικό επίπεδο 16 

Η προκήρυξη17 και το πλήρες κείμενο της παρούσας Διακήρυξης καταχωρήθηκαν στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων 

Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ).  

                                                           
14

 Για δημόσιες συμβάσεις άνω των ορίων, ή για τις συμβάσεις κάτω των ορίων, εφόσον η αναθέτουσα αρχή το επιλέξει. Πρβλ. 
άρθρο 65, παρ.6 του ν.4412/2016.  

15
 Άρθρο 65 παρ. 1 του ν. 4412/2016 : Η προκήρυξη περιλαμβάνει τις πληροφορίες που προβλέπονται στο Παράρτημα V του 

Προσαρτήματος Α΄ υπό τη μορφή τυποποιημένου εντύπου (έντυπο 2 Παραρτήματος ΙΙ : Προκήρυξη Σύμβασης του 
Εκτελεστικού Κανονισμού (ΕΕ) 2015/1986 της Επιτροπής (L296/1)  

16
 Άρθρο 66 Ν. 4412/2016. Η παρούσα διακήρυξη και οι προκηρύξεις δεν δημοσιεύονται σε εθνικό επίπεδο, πριν από την 

ημερομηνία δημοσίευσης στην Επίσημη Εφημερίδα της ΕΕ. Ωστόσο, η δημοσίευση μπορεί να πραγματοποιείται σε κάθε 
περίπτωση σε εθνικό επίπεδο, όταν οι Α.Α. δεν έχουν ενημερωθεί σχετικά με τη δημοσίευση εντός 48 ωρών από τη 
βεβαίωση παραλαβής της προκήρυξης/ γνωστοποίησης.   

17
 Από 01.06.2021 καταργήθηκε η υποχρέωση σύνταξης προκήρυξης για συμβάσεις κάτω των ορίων (Πρβλ άρθρο 141 του 

ν.4782/2021, παρ. 1 περ.4) 

http://www.promitheus.gov.gr/
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Τα έγγραφα της σύμβασης της παρούσας Διακήρυξης καταχωρήθηκαν στη σχετική ηλεκτρονική διαδικασία σύναψης δημόσιας 

σύμβασης στο ΕΣΗΔΗΣ, η οποία έλαβε Συστημικό Αύξοντα Αριθμό:  159239  και αναρτήθηκαν στη Διαδικτυακή Πύλη 

(www.promitheus.gov.gr) του ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ.  

Περίληψη της παρούσας Διακήρυξης δημοσιεύεται και στον Ελληνικό Τύπο18 19 20, σύμφωνα με το άρθρο 66 του Ν. 4412/2016 :  

 Ευρυτανικά Νέα. 

 Ευρυτανικός Παλμός. 

Περίληψη της παρούσας Διακήρυξης όπως προβλέπεται στην περίπτωση (ιστ) της παραγράφου 3 του άρθρου 76 του Ν.4727/2020, 

αναρτήθηκε στο διαδίκτυο, στον ιστότοπο http://et.diavgeia.gov.gr/ (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΥΓΕΙΑ).   

Η Διακήρυξη θα καταχωρηθεί στο διαδίκτυο, στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής, στη διεύθυνση (URL): www.karpenissi.gr στην 

διαδρομή : «Αρχική σελίδα Δήμου Καρπενησίου» ► ΓΙΑ ΤΟ ΔΗΜΟΤΗ ► Ανακοινώσεις, έως τις  12-5-2022. 

Γ. Έξοδα δημοσιεύσεων 

Η δαπάνη δημοσίευσης ,αρχικής ή και επαναληπτικών, των περιλήψεων διακήρυξης σε εφημερίδες βαρύνουν τον ανάδοχο, 

σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 1 παρ. 3 & 4 παρ. 3 ν. 3548/2007 και 46 του Ν. 3801/2009, σε συνδυασμό με τα άρθρα 377 

παρ. 1 περ. 35 & 379 παρ. 12 ν. 4412/2016. 

 

1.7 Αρχές εφαρμοζόμενες στη διαδικασία σύναψης  

Οι οικονομικοί φορείς δεσμεύονται ότι: 

α) τηρούν και θα εξακολουθήσουν να τηρούν κατά την εκτέλεση της σύμβασης, εφόσον επιλεγούν,  τις υποχρεώσεις τους που 

απορρέουν από τις διατάξεις της περιβαλλοντικής, κοινωνικοασφαλιστικής και εργατικής νομοθεσίας, που έχουν θεσπιστεί με το 

δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικού και εργατικού δικαίου, οι 

οποίες απαριθμούνται στο Παράρτημα Χ του Προσαρτήματος Α του ν. 4412/2016. Η τήρηση των εν λόγω υποχρεώσεων ελέγχεται και 

βεβαιώνεται από τα όργανα που επιβλέπουν την εκτέλεση των δημοσίων συμβάσεων και τις αρμόδιες δημόσιες αρχές και υπηρεσίες 

που ενεργούν εντός των ορίων της ευθύνης και της αρμοδιότητάς τους,21  

β) δεν θα ενεργήσουν αθέμιτα, παράνομα ή καταχρηστικά καθ́  όλη τη διάρκεια της διαδικασίας ανάθεσης, αλλά και κατά το στάδιο 

εκτέλεσης της σύμβασης, εφόσον επιλεγούν, 

γ) λαμβάνουν τα κατάλληλα μέτρα για να διαφυλάξουν την εμπιστευτικότητα των πληροφοριών που έχουν χαρακτηρισθεί ως τέτοιες. 

                                                           
18

 Η υποχρέωση δημοσίευσης της προκήρυξης σε μία τοπική εφημερίδα, που προβλέπεται στο άρθρο 4 του ΠΔ 
118/2007/άρθρο 5 του ΕΚΠΟΤΑ, συνεχίζει να υφίσταται μέχρι και την 31/12/2023, οπότε και καταργείται. Πρβλ. άρθρο 
377§1 περίπτ (59 και 82) και άρθρο 379 §12 ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 245 του ν. 4782/2021. 

19
 Η υποχρέωση δημοσίευσης σε νομαρχιακές (νυν "περιφερειακές" κατά το άρ.16 του ν.4487/2017) και τοπικές εφημερίδες 

του ν.3548/2007, συνεχίζει να υφίσταται μέχρι και την 31/12/2023, οπότε και καταργείται, βλέπε άρθρο 377§1 περίπτ (35) 
και άρθρο 379 §12 ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 245 του ν. 4782/2021. 

20
  Για τις δημοσιεύσεις περιλήψεων διαγωνισμών στον εθνικό τύπο, βλ. και ΠΙΝΑΚΑ 1 «ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΩΝ ΣΤΟΝ 

ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟ ΚΑΤΑ ΤΟΝ Ν.4412/2016», στην ιστοσελίδα της Αρχής, στη διαδρομή Αναθέτουσες Αρχές/Γενικές 
Οδηγίες/Υποστηρικτικό Υλικό. 

21
 Άρθρο 18 παρ. 2 του ν. 4412/2016. 

http://et.diavgeia.gov.gr/
http://www.karpenissi.gr/
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2. ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

2.1 Γενικές Πληροφορίες 

2.1.1  Έγγραφα της σύμβασης 

Τα έγγραφα της παρούσας διαδικασίας σύναψης,22  είναι τα ακόλουθα: 

1. η με αρ. 5261/4.5.2022   Προκήρυξη της Σύμβασης (ΑΔΑΜ. 22PROC010518062), όπως αυτή έχει δημοσιευτεί στην Επίσημη 
Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης  

2. το  Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης [ΕΕΕΣ]  

3. η παρούσα διακήρυξη και τα παραρτήματά της 

4. οι συμπληρωματικές πληροφορίες που τυχόν παρέχονται στο πλαίσιο της διαδικασίας, ιδίως σχετικά με τις προδιαγραφές και 
τα σχετικά δικαιολογητικά 

5. το έντυπο οικονομικής προσφοράς – προϋπολογισμός  προσφοράς 

 

2.1.2  Επικοινωνία - Πρόσβαση στα έγγραφα της Σύμβασης 

Όλες οι επικοινωνίες σε σχέση με τα βασικά στοιχεία της διαδικασίας σύναψης της σύμβασης, καθώς και όλες οι ανταλλαγές 

πληροφοριών, ιδίως η ηλεκτρονική υποβολή, εκτελούνται με τη χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών 

Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ), η οποία είναι προσβάσιμη μέσω της Διαδικτυακής Πύλης (www.promitheus.gov.gr)24. 

 

2.1.3  Παροχή Διευκρινίσεων 

Τα σχετικά αιτήματα παροχής διευκρινίσεων υποβάλλονται ηλεκτρονικά, το αργότερο δέκα (10) ημέρες πριν την καταληκτική 

ημερομηνία υποβολής προσφορών και απαντώνται αντίστοιχα, στο πλαίσιο της παρούσας, στη σχετική ηλεκτρονική διαδικασία 

                                                           
22

 Ως «έγγραφο διαδικασίας σύναψης της σύμβασης» ή «έγγραφο της σύμβασης», κατά την έννοια της περ. 14 της παρ.1 του 
άρθρου 2 του ν. 4412/2016 νοείται κάθε έγγραφο το οποίο παρέχει ή στο οποίο παραπέμπει η Α.Α./Α.Φ. με σκοπό να 
περιγράψει ή να προσδιορίσει στοιχεία της σύμβασης ή της διαδικασίας ανάθεσης, συμπεριλαμβανομένης της προκήρυξης 
σύμβασης του άρθρου 63 και 293, της προκαταρκτικής προκήρυξης του άρθρου 62, της περιοδικής ενδεικτικής προκήρυξης 
του άρθρου 291, αν χρησιμοποιείται ως μέσο προκήρυξης του διαγωνισμού, των τεχνικών προδιαγραφών, του 
περιγραφικού εγγράφου, των προτεινόμενων όρων της σύμβασης, των υποδειγμάτων για την προσκόμιση των εγγράφων 
από τους υποψηφίους και τους προσφέροντες, των πληροφοριών σχετικά με τις γενικές και ειδικές υποχρεώσεις και τυχόν 
πρόσθετων εγγράφων. Επίσης, στην έννοια αυτή περιλαμβάνονται και η διακήρυξη ή η πρόσκληση σε διαπραγμάτευση στις 
οποίες αναφέρονται όλοι οι ειδικοί και γενικοί όροι σύναψης και εκτέλεσης της σύμβασης, το Ενιαίο Ευρωπαϊκό Έγγραφο 
Σύμβασης (ΕΕΕΣ), οι συμπληρωματικές πληροφορίες που παρέχει η αναθέτουσα αρχή δυνάμει της παρ. 2 του άρθρου 67 και 
της παρ. 2 του άρθρου 297, το σχέδιο της σύμβασης μετά των Παραρτημάτων αυτής και η τεχνική συγγραφή υποχρεώσεων 
που περιλαμβάνει και τις εφαρμοστέες τεχνικές προδιαγραφές 

23
 Επιλέγεται κατά κανόνα η εκ του νόμου υποχρεωτική χρήση του ΕΣΗΔΗΣ για την πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης και 

την επικοινωνία. Οι επιλογές που ακολουθούν αφορούν περιπτώσεις που δεν είναι δυνατή εν όλω ή εν μέρει η ελεύθερη 
πλήρης άμεση και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης. Επιπλέον, σε περίπτωση που απαιτούνται 
ειδικά εργαλεία, συσκευές ή μορφότυποι περιγράφονται στο σημείο αυτό ταυτόχρονα με τον τρόπο πρόσβασης των 
ενδιαφερομένων. 

24
 Επιλέγεται κατά κανόνα η εκ του νόμου υποχρεωτική χρήση του ΕΣΗΔΗΣ για την πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης και 

την επικοινωνία. Οι επιλογές που ακολουθούν αφορούν περιπτώσεις που δεν είναι δυνατή εν όλω ή εν μέρει η ελεύθερη 
πλήρης άμεση και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης. Επιπλέον, σε περίπτωση που απαιτούνται 
ειδικά εργαλεία, συσκευές ή μορφότυποι περιγράφονται στο σημείο αυτό ταυτόχρονα με τον τρόπο πρόσβασης των 
ενδιαφερομένων. 

http://www.promitheus.gov.gr)/
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σύναψης δημόσιας σύμβασης στην πλατφόρμα του ΕΣΗΔΗΣ, η οποία είναι προσβάσιμη μέσω της Διαδικτυακής Πύλης 

(www.promitheus.gov.gr). Αιτήματα παροχής συμπληρωματικών πληροφοριών – διευκρινίσεων  υποβάλλονται από εγγεγραμμένους  

στο σύστημα οικονομικούς φορείς, δηλαδή από εκείνους που διαθέτουν σχετικά διαπιστευτήρια που τους έχουν χορηγηθεί (όνομα 

χρήστη και κωδικό πρόσβασης) και απαραίτητα το ηλεκτρονικό αρχείο με το κείμενο των ερωτημάτων είναι ηλεκτρονικά 

υπογεγραμμένο.  

Αιτήματα παροχής διευκρινήσεων που είτε υποβάλλονται με άλλο τρόπο είτε το ηλεκτρονικό αρχείο που τα συνοδεύει δεν είναι 

ηλεκτρονικά υπογεγραμμένο, δεν εξετάζονται. 

Η αναθέτουσα αρχή παρατείνει την προθεσμία παραλαβής των προσφορών, ούτως ώστε όλοι οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς 
να μπορούν να λάβουν γνώση όλων των αναγκαίων πληροφοριών για την κατάρτιση των προσφορών στις ακόλουθες περιπτώσεις: 

α) όταν, για οποιονδήποτε λόγο, πρόσθετες πληροφορίες, αν και ζητήθηκαν από τον οικονομικό φορέα έγκαιρα, δεν έχουν 
παρασχεθεί το αργότερο έξι (6) ημέρες πριν από την προθεσμία που ορίζεται για την παραλαβή των προσφορών,  

β) όταν τα έγγραφα της σύμβασης υφίστανται σημαντικές αλλαγές 

Η διάρκεια της παράτασης θα είναι ανάλογη με τη σπουδαιότητα των πληροφοριών ή των αλλαγών. 

Όταν οι πρόσθετες πληροφορίες δεν έχουν ζητηθεί έγκαιρα ή δεν έχουν σημασία για την προετοιμασία κατάλληλων προσφορών, η 
παράταση της προθεσμίας εναπόκειται στη διακριτική ευχέρεια της αναθέτουσας αρχής25.  

Τροποποίηση των όρων της διαγωνιστικής διαδικασίας (πχ αλλαγή/μετάθεση της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών 
καθώς και σημαντικές αλλαγές των εγγράφων της σύμβασης, σύμφωνα με την προηγούμενη παράγραφο) δημοσιεύεται στην ΕΕΕΕ 
(με το τυποποιημένο έντυπο «Διορθωτικό»26) και στο ΚΗΜΔΗΣ 27. 

 

2.1.4  Γλώσσα 

Τα έγγραφα της σύμβασης έχουν συνταχθεί στην ελληνική γλώσσα. 

Τυχόν προδικαστικές προσφυγές υποβάλλονται στην ελληνική γλώσσα. 

Οι προσφορές, τα  στοιχεία που περιλαμβάνονται σε αυτές, καθώς και τα αποδεικτικά έγγραφα σχετικά με τη μη ύπαρξη λόγου 

αποκλεισμού και την πλήρωση των κριτηρίων ποιοτικής επιλογής28 συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή συνοδεύονται από 

επίσημη μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα.  

Τα αλλοδαπά δημόσια και ιδιωτικά έγγραφα συνοδεύονται από μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα επικυρωμένη, είτε από 

πρόσωπο αρμόδιο κατά τις κείμενες διατάξεις της εθνικής νομοθεσίας είτε από πρόσωπο κατά νόμο αρμόδιο της χώρας στην οποία 

έχει συνταχθεί το έγγραφο.  

 Ενημερωτικά και τεχνικά φυλλάδια και άλλα έντυπα, εταιρικά ή μη, με ειδικό τεχνικό περιεχόμενο, δηλαδή έντυπα με αμιγώς τεχνικά 

χαρακτηριστικά, όπως αριθμούς, αποδόσεις σε διεθνείς μονάδες, μαθηματικούς τύπους και σχέδια, που είναι δυνατόν να διαβαστούν 

σε κάθε γλώσσα μπορούν να υποβάλλονται στην Αγγλική γλώσσα, χωρίς να συνοδεύονται από μετάφραση στην ελληνική. 29.  

                                                           
25

 Άρθρο 60 παρ. 3 & 67 παρ. 2  του ν. 4412/2016  
26

  Πρβλ οδηγίες για τη χρήση του τυποποιημένου εντύπου 14 «Διορθωτικό» στην ιστοσελίδα του simap 
https://simap.ted.europa.eu/documents/10184/166101/Instructions+for+the+use+of+F14_EL.pdf/0bdd2252-323d-44d1-
97d5-0babe74629f4 

27
 Πρβλ έγγραφο ΕΑΑΔΗΣΥ με α.π. 4121/30-07-2020 « Διευκρινίσεις ως προς την τήρηση των διατυπώσεων δημοσιότητας στη 

διαγωνιστική διαδικασία σε περίπτωση τροποποίησης όρων της διακήρυξης» (ΑΔΑ: ΩΡΗ9ΟΞΤΒ-2ΧΖ) 
28

  Άρθρο 80 παρ. 10 ν. 4412/2016 
29

 Άρθρο 92, παρ.4 του ν. 4412/2016 

http://www.promitheus.gov.gr/
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Κατά παρέκκλιση των ως άνω παραγράφων, γίνεται δεκτή η υποβολή ενός ή περισσότερων στοιχείων των προσφορών και των 

δικαιολογητικών κατακύρωσης, στην Αγγλική γλώσσα χωρίς να απαιτείται επικύρωσή τους, στο μέτρο που τα ανωτέρω έγγραφα είναι 

καταχωρισμένα σε επίσημους ιστότοπους φορέων πιστοποίησης, στους οποίους υπάρχει ελεύθερη πρόσβαση μέσω διαδικτύου και 

εφόσον ο οικονομικός φορέας παραπέμπει σε αυτούς, προκειμένου η επαλήθευση της ισχύος τους να είναι ευχερής για την 

αναθέτουσα αρχή30   

Κάθε μορφής επικοινωνία με την αναθέτουσα αρχή, καθώς και μεταξύ αυτής και του αναδόχου, θα γίνονται υποχρεωτικά στην 

ελληνική γλώσσα31. 

2.1.5 Εγγυήσεις32 

Οι εγγυητικές επιστολές των παραγράφων 2.2.2 και 4.1. εκδίδονται από πιστωτικά ιδρύματα ή χρηματοδοτικά ιδρύματα ή 

ασφαλιστικές επιχειρήσεις κατά την έννοια των περιπτώσεων β́  και γ́  της παρ. 1 του άρθρου 14 του ν. 4364/ 2016 (Ά 13)33, που 

λειτουργούν νόμιμα στα κράτη - μέλη της Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου ή στα κράτη-μέρη της ΣΔΣ και έχουν, 

σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, το δικαίωμα αυτό.  

Μπορούν, επίσης, να εκδίδονται από το Τ.Μ.Ε.Δ.Ε. ή να παρέχονται με γραμμάτιο του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων με 

παρακατάθεση σε αυτό του αντίστοιχου χρηματικού ποσού34.  

Αν συσταθεί παρακαταθήκη με γραμμάτιο παρακατάθεσης χρεογράφων στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, τα τοκομερίδια ή 

μερίσματα που λήγουν κατά τη διάρκεια της εγγύησης επιστρέφονται μετά τη λήξη τους στον υπέρ ου η εγγύηση οικονομικό φορέα. 

Οι εγγυητικές επιστολές εκδίδονται κατ’ επιλογή των οικονομικών φορέων από έναν ή περισσότερους εκδότες της παραπάνω 

παραγράφου. 

Οι εγγυήσεις αυτές περιλαμβάνουν κατ’ ελάχιστον τα ακόλουθα στοιχεία:  

α) την ημερομηνία έκδοσης,  

β) τον εκδότη, γ) την αναθέτουσα αρχή προς την οποία απευθύνονται, δ) τον αριθμό της εγγύησης,  

ε) το ποσό που καλύπτει η εγγύηση,  

στ) την πλήρη επωνυμία, τον Α.Φ.Μ. και τη διεύθυνση του οικονομικού φορέα υπέρ του οποίου εκδίδεται η εγγύηση (στην περίπτωση 

ένωσης αναγράφονται όλα τα παραπάνω για κάθε μέλος της ένωσης),   

ζ) τους όρους ότι: αα) η εγγύηση παρέχεται ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, ο δε εκδότης παραιτείται του δικαιώματος της διαιρέσεως 

και της διζήσεως, και ββ) ότι σε περίπτωση κατάπτωσης αυτής, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον τέλος 

χαρτοσήμου,  

η) τα στοιχεία της σχετικής διακήρυξης και την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών,  

θ) την ημερομηνία λήξης ή τον χρόνο ισχύος της εγγύησης,  

                                                           
30

 Παρ. 4 Α του ως άνω άρθρου 92 
31

 Με την επιφύλαξη της εν όλω ή εν μέρει σύνταξης των εγγράφων σε άλλη γλώσσα 
32

 Άρθρο 72 ν. 4412/2 016  
33

 Πρβλ.  άρθρο 120 ν.4512/2018 (ΦΕΚ Α΄ 5/17.1.2017), καθώς και  άρθρο 15 παρ.1 ν.4541/2018  (ΦΕΚ Α΄ 93/31.5.2018), 
34

 Τα γραμμάτια σύστασης χρηματικής παρακαταθήκης του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων, για την παροχή εγγυήσεων 
συμμετοχής και καλής εκτέλεσης (εγγυοδοτική παρακαταθήκη) συστήνονται σύμφωνα με την ειδική νομοθεσία που  διέπει 
αυτό και ειδικότερα βάσει του άρθρου 4 του π.δ της 30 Δεκεμβρίου 1926/3 Ιανουαρίου 1927 (“Περί συστάσεως και 
αποδόσεως παρακαταθηκών και καταθέσεων παρά τω Ταμείω Παρακαταθηκών και Δανείων”). Πρβλ. το με αρ. πρωτ. 
2756/23-5-2017 έγγραφο της Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. (ΑΔΑ: 7ΝΣΡΟΞΤΒ-975). 
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ι) την ανάληψη υποχρέωσης από τον εκδότη της εγγύησης να καταβάλει το ποσό της εγγύησης ολικά ή μερικά εντός πέντε (5) ημερών 

μετά από απλή έγγραφη ειδοποίηση εκείνου προς τον οποίο απευθύνεται και  

ια) στην περίπτωση των εγγυήσεων καλής εκτέλεσης τον αριθμό και τον τίτλο της σχετικής σύμβασης35.  

Η περ. αα’ του προηγούμενου εδαφίου ζ́  δεν εφαρμόζεται για τις εγγυήσεις που παρέχονται με γραμμάτιο του Ταμείου 

Παρακαταθηκών και Δανείων. 

Η αναθέτουσα αρχή επικοινωνεί με τους εκδότες των εγγυητικών επιστολών προκειμένου να διαπιστώσει την εγκυρότητά τους. 

2.1.6  Προστασία Προσωπικών Δεδομένων 

Η αναθέτουσα αρχή ενημερώνει το φυσικό πρόσωπο που υπογράφει την προσφορά ως Προσφέρων ή ως Νόμιμος Εκπρόσωπος 

Προσφέροντος, ότι η ίδια ή και τρίτοι, κατ’ εντολή και για λογαριασμό της, θα επεξεργάζονται προσωπικά δεδομένα που περιέχονται 

στους φακέλους της προσφοράς και τα αποδεικτικά μέσα τα οποία υποβάλλονται σε αυτήν, στο πλαίσιο του παρόντος Διαγωνισμού, 

για το σκοπό της αξιολόγησης των προσφορών και της ενημέρωσης έτερων συμμετεχόντων σε αυτόν, λαμβάνοντας κάθε εύλογο 

μέτρο για τη διασφάλιση του απόρρητου και της ασφάλειας της επεξεργασίας των δεδομένων και της προστασίας τους από κάθε 

μορφής αθέμιτη επεξεργασία, σύμφωνα με τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας περί προστασίας προσωπικών δεδομένων, κατά τα 

αναλυτικώς αναφερόμενα στην αναλυτική ενημέρωση που επισυνάπτεται στην παρούσα. 

 

2.2 Δικαίωμα Συμμετοχής - Κριτήρια Ποιοτικής Επιλογής 

2.2.1 Δικαίωμα συμμετοχής  

1. Δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα και, σε περίπτωση 

ενώσεων οικονομικών φορέων, τα μέλη αυτών, που είναι εγκατεστημένα σε: 

α) κράτος-μέλος της Ένωσης, 

β) κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.), 

γ) τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ36, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα 

Παραρτήματα 1, 2, 4, 5, 6 και 737 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, 

καθώς και  

δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ́  της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς 

συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων38. 

Στο βαθμό που καλύπτονται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5, 6 και 7 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση 

Προσαρτήματος I της ΣΔΣ, καθώς και τις λοιπές διεθνείς συμφωνίες από τις οποίες δεσμεύεται η Ένωση, οι αναθέτουσες αρχές 

επιφυλάσσουν για τα έργα, τα αγαθά, τις υπηρεσίες και τους οικονομικούς φορείς των χωρών που έχουν υπογράψει τις εν λόγω 

                                                           
35

 Παρ. 12 άρθρου 72 ν. 4412/2016 
36

 Βλ. σχετικά με ΣΔΣ https://www.wto.org/english/tratop_e/gproc_e/gp_gpa_e.htm 
37

 Σύμφωνα με το ισχύον κείμενο της ΣΔΣ, τα σχετικά παραρτήματα που αναφέρονται στο άρθρο 25 αντιστοιχούν πλέον στα 1, 
2, 4, 5, 6 και 7. 

38
 Επισημαίνεται ότι απαγορεύεται η συμμετοχή εξωχώριας εταιρείας από «μη συνεργάσιμα κράτη στον φορολογικό τομέα» 

κατά την έννοια των παρ. 3 και 4 του άρθρου 65 του ν. 4172/2013,  καθώς και από κράτη που έχουν προνομιακό 
φορολογικό καθεστώς, όπως αυτά ορίζονται στον κατάλογο της απόφασης της παρ. 7 του άρθρου 65 του ως άνω Κώδικα, 
κατά τα αναφερόμενα στην περίπτωση α` και β΄της παραγράφου 4 του άρθρου 4 του ν. 3310/2005.  
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συμφωνίες μεταχείριση εξίσου ευνοϊκή με αυτήν που επιφυλάσσουν για τα έργα, τα αγαθά, τις υπηρεσίες και τους οικονομικούς 

φορείς της Ένωσης39 

2. Οικονομικός φορέας συμμετέχει είτε μεμονωμένα είτε ως μέλος ένωσης. Οι ενώσεις οικονομικών φορέων, συμπεριλαμβανομένων 

και των προσωρινών συμπράξεων, δεν απαιτείται να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή προσφοράς. Η 

αναθέτουσα αρχή  μπορεί να απαιτήσει από τις ενώσεις οικονομικών φορέων να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή, εφόσον 

τους ανατεθεί η σύμβαση. 

Στις περιπτώσεις υποβολής προσφοράς από ένωση οικονομικών φορέων, όλα τα μέλη της ευθύνονται έναντι της αναθέτουσας αρχής 

αλληλέγγυα και εις ολόκληρον40.   

2.2.2 Εγγύηση συμμετοχής41 

2.2.2.1. Για την έγκυρη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, κατατίθεται από τους συμμετέχοντες 

οικονομικούς φορείς (προσφέροντες), εγγυητική επιστολή συμμετοχής42, ποσού εικοσιτριών χιλιάδων τριακοσίων ενενήντα ευρώ και 

δεκαπέντε λεπτών 23.390,15 ευρώ43.  

Στην περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, η εγγύηση συμμετοχής περιλαμβάνει και τον όρο ότι η εγγύηση καλύπτει τις 

υποχρεώσεις όλων των οικονομικών φορέων που συμμετέχουν στην ένωση. 

Η εγγύηση συμμετοχής πρέπει να ισχύει τουλάχιστον για τριάντα (30) ημέρες μετά τη λήξη του χρόνου ισχύος της προσφοράς του 

άρθρου 2.4.5 της παρούσας, άλλως η προσφορά απορρίπτεται.  

Η αναθέτουσα αρχή μπορεί, πριν από τη λήξη της προσφοράς, να ζητά από τους προσφέροντες να παρατείνουν, πριν τη λήξη τους, τη 

διάρκεια ισχύος της προσφοράς και της εγγύησης συμμετοχής. 

Οι πρωτότυπες εγγυήσεις συμμετοχής, πλην των εγγυήσεων που εκδίδονται ηλεκτρονικά, προσκομίζονται, σε κλειστό φάκελο με 

ευθύνη του οικονομικού φορέα, το αργότερο πριν την ημερομηνία και ώρα αποσφράγισης των προσφορών που ορίζεται στην παρ. 

3.1 της παρούσας, άλλως η προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη, μετά από γνώμη της Επιτροπής Διαγωνισμού.  

2.2.2.2. Η εγγύηση συμμετοχής επιστρέφεται στον ανάδοχο με την προσκόμιση της εγγύησης καλής εκτέλεσης.  

Η εγγύηση συμμετοχής επιστρέφεται στους λοιπούς προσφέροντες, σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στην παρ. 3 του άρθρου 72 

του ν. 4412/201644. 

2.2.2.3. Η εγγύηση συμμετοχής καταπίπτει εάν ο προσφέρων:  

α) αποσύρει την προσφορά του κατά τη διάρκεια ισχύος αυτής,  

β) παρέχει, εν γνώσει του, ψευδή στοιχεία ή πληροφορίες που αναφέρονται στις παραγράφους 2.2.3 έως 2.2.8,  

γ) δεν προσκομίσει εγκαίρως τα προβλεπόμενα από την παρούσα δικαιολογητικά (παράγραφοι 2.2.9 και 3.2),  

                                                           
39

   Πρβλ. σχετικά, σελ. 8 της Ανακοίνωσης της Επιτροπής C (2019) 5494 final «Κατευθυντήριες γραμμές για τη συμμετοχή 
προσφερόντων και αγαθών από τρίτες χώρες στην αγορά δημοσίων συμβάσεων της ΕΕ». 

40
   Άρθρο 19 ν. 4412/2016. 

41
 Παρ. 1 ,2 και 12 του άρθρου 72 του ν.4412/2016. 

42
 Σε περίπτωση υποβολής προσφοράς για ένα ή περισσότερα τμήματα της σύμβασης, το ύψος της εγγύησης συμμετοχής 

υπολογίζεται επί της εκτιμώμενης αξίας του/των προσφερομένου/ων τμήματος/τμημάτων (β’ εδ. παρ. 1 άρθρου 72 ν. 
4412/2016). 

43
 Το ποσοστό της εγγύησης συμμετοχής δεν μπορεί να υπερβαίνει το 2% της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης, εκτός ΦΠΑ, με 

ανάλογη στρογγυλοποίηση, μη συνυπολογιζομένων των δικαιωμάτων προαίρεσης και παράτασης της σύμβασης. 
44

 Άρθρο 72 παρ. 3 εδάφιο δεύτερο του ν. 4412/2016. 
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δ) δεν προσέλθει εγκαίρως για υπογραφή του συμφωνητικού,  

ε) υποβάλει μη κατάλληλη προσφορά, με την έννοια της περ. 46 της παρ. 1 του άρθρου 2 του ν. 4412/2016,  

στ) δεν ανταποκριθεί στη σχετική πρόσκληση της αναθέτουσας αρχής να εξηγήσει την τιμή ή το κόστος της προσφοράς του εντός της 

τεθείσας προθεσμίας και η προσφορά του απορριφθεί45,  

ζ) στις περιπτώσεις των παρ. 3, 4 και 5 του άρθρου 103 του ν. 4412/2016, περί πρόσκλησης για υποβολή δικαιολογητικών από τον 

προσωρινό ανάδοχο, αν, κατά τον έλεγχο των παραπάνω δικαιολογητικών, σύμφωνα με τις παραγράφους 3.2 και 3.4 της παρούσας, 

διαπιστωθεί ότι τα στοιχεία που δηλώθηκαν στο ΕΕΕΣ είναι εκ προθέσεως απατηλά, ή ότι έχουν υποβληθεί πλαστά αποδεικτικά 

στοιχεία, ή αν, από τα παραπάνω δικαιολογητικά που προσκομίσθηκαν νομίμως και εμπροθέσμως, δεν αποδεικνύεται η μη 

συνδρομή των λόγων αποκλεισμού της παραγράφου 2.2.3 ή η πλήρωση μιας ή περισσότερων από τις απαιτήσεις των κριτηρίων 

ποιοτικής επιλογής. 

 

2.2.3  Λόγοι αποκλεισμού46  

Αποκλείεται από τη συμμετοχή στην παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης (διαγωνισμό) οικονομικός φορέας, εφόσον συντρέχει 

στο πρόσωπό του (εάν πρόκειται για μεμονωμένο φυσικό ή νομικό πρόσωπο) ή σε ένα από τα μέλη του (εάν πρόκειται για ένωση 

οικονομικών φορέων) ένας ή περισσότεροι από τους ακόλουθους λόγους: 

2.2.3.1.  Όταν υπάρχει σε βάρος του αμετάκλητη47 καταδικαστική απόφαση για ένα από τα ακόλουθα εγκλήματα:  

α) συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 της απόφασης-πλαίσιο 2008/841/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 

24ης Οκτωβρίου 2008, για την καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος (ΕΕ L 300 της 11.11.2008 σ.42), και τα εγκλήματα του 

άρθρου 187 του Ποινικού Κώδικα (εγκληματική οργάνωση), 

β) ενεργητική δωροδοκία, όπως ορίζεται στο άρθρο 3 της σύμβασης περί της καταπολέμησης της δωροδοκίας στην οποία ενέχονται 

υπάλληλοι των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή των κρατών-μελών της Ένωσης (ΕΕ C 195 της 25.6.1997, σ. 1) και στην παρ. 1 του άρθρου 2 

της απόφασης-πλαίσιο 2003/568/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 22ας Ιουλίου 2003, για την καταπολέμηση της δωροδοκίας στον ιδιωτικό 

τομέα (ΕΕ L 192 της 31.7.2003, σ. 54), καθώς και όπως ορίζεται στο εθνικό δίκαιο του οικονομικού φορέα, και τα εγκλήματα των 

άρθρων 159Α (δωροδοκία πολιτικών προσώπων), 236 (δωροδοκία υπαλλήλου), 237 παρ. 2-4 (δωροδοκία δικαστικών λειτουργών), 

237Α παρ. 2 (εμπορία επιρροής – μεσάζοντες), 396 παρ. 2 (δωροδοκία στον ιδιωτικό τομέα) του Ποινικού Κώδικα, 

γ) απάτη εις βάρος των οικονομικών συμφερόντων της Ένωσης, κατά την έννοια των άρθρων 3 και 4 της Οδηγίας (ΕΕ) 2017/1371 του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 5ης Ιουλίου 2017 σχετικά με την καταπολέμηση, μέσω του ποινικού δικαίου, της 

απάτης εις βάρος των οικονομικών συμφερόντων της Ένωσης (L 198/28.07.2017) και τα εγκλήματα των άρθρων 159Α (δωροδοκία 

πολιτικών προσώπων), 216 (πλαστογραφία), 236 (δωροδοκία υπαλλήλου), 237 παρ. 2-4 (δωροδοκία δικαστικών λειτουργών), 242 

(ψευδής βεβαίωση, νόθευση κ.λπ.) 374 (διακεκριμένη κλοπή), 375 (υπεξαίρεση), 386 (απάτη), 386Α (απάτη με υπολογιστή), 386Β 

(απάτη σχετική με τις επιχορηγήσεις), 390 (απιστία) του Ποινικού Κώδικα και των άρθρων 155 επ. του Εθνικού Τελωνειακού Κώδικα (ν. 

2960/2001, Α’ 265), όταν αυτά στρέφονται κατά των οικονομικών συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή συνδέονται με την 

                                                           
45

  Άρθρο 88 σε συνδυασμό με άρθρο 72 ν. 4412/2016 
46

 Άρθρα 73 και 74 ν. 4412/2016 
47

 Επισημαίνεται ότι η αναφορά στο ΕΕΕΣ σε “τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση” νοείται ως “αμετάκλητη καταδικαστική 
απόφαση”, η δε σχετική δήλωση του οικονομικού φορέα στο Μέρος ΙΙΙ.Α. του ΕΕΕΣ αφορά μόνο σε αμετάκλητες 
καταδικαστικές αποφάσεις  
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προσβολή αυτών των συμφερόντων, καθώς και τα εγκλήματα των άρθρων 23 (διασυνοριακή απάτη σχετικά με τον ΦΠΑ) και 24 

(επικουρικές διατάξεις για την ποινική προστασία των οικονομικών συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης) του ν. 4689/2020 (Α’ 103), 

δ) τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητες, όπως ορίζονται, αντιστοίχως, στα άρθρα 3-4 

και 5-12 της Οδηγίας (ΕΕ) 2017/541 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 15ης Μαρτίου 2017 για την καταπολέμηση 

της τρομοκρατίας και την αντικατάσταση της απόφασης-πλαισίου 2002/475/ΔΕΥ του Συμβουλίου και για την τροποποίηση της 

απόφασης 2005/671/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ΕΕ L 88/31.03.2017) ή ηθική αυτουργία ή συνέργεια ή απόπειρα διάπραξης εγκλήματος, 

όπως ορίζονται στο άρθρο 14 αυτής, και τα εγκλήματα των άρθρων 187Α και 187Β του Ποινικού Κώδικα, καθώς και τα εγκλήματα των 

άρθρων 32-35 του ν. 4689/2020 (Α’103), 

ε) νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της τρομοκρατίας, όπως αυτές ορίζονται στο άρθρο 1 της 

Οδηγίας (ΕΕ) 2015/849 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 20ης Μαΐου 2015, σχετικά με την πρόληψη της 

χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή για τη 

χρηματοδότηση της τρομοκρατίας, την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθμ. 648/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συμβουλίου, και την κατάργηση της οδηγίας 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και της οδηγίας 

2006/70/ΕΚ της Επιτροπής (ΕΕ L 141/05.06.2015) και τα εγκλήματα των άρθρων 2 και 39 του ν. 4557/2018 (Α’ 139),  

στ) παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων, όπως ορίζονται στο άρθρο 2 της Οδηγίας 2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 5ης Απριλίου 2011, για την πρόληψη και την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων και για 

την προστασία των θυμάτων της, καθώς και για την αντικατάσταση της απόφασης-πλαίσιο 2002/629/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ΕΕ L 101 

της 15.4.2011, σ. 1), και τα εγκλήματα του άρθρου 323Α του Ποινικού Κώδικα (εμπορία ανθρώπων).  

Ο οικονομικός φορέας αποκλείεται, επίσης, όταν το πρόσωπο εις βάρος του οποίου εκδόθηκε αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση 

είναι μέλος του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε 

αυτό. Η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου αφορά:  

- στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.), ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εταιρειών (Ι.Κ.Ε.) και προσωπικών εταιρειών 

(Ο.Ε. και Ε.Ε.) τους διαχειριστές. 

- στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), τον διευθύνοντα Σύμβουλο, τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, καθώς και τα 

πρόσωπα στα οποία με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου έχει ανατεθεί το σύνολο της διαχείρισης και εκπροσώπησης της 

εταιρείας. 

- στις περιπτώσεις Συνεταιρισμών, τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. 

- σε όλες τις υπόλοιπες περιπτώσεις νομικών προσώπων, τον κατά περίπτωση  νόμιμο εκπρόσωπο. 

Εάν στις ως άνω περιπτώσεις (α) έως (στ) η κατά τα ανωτέρω, περίοδος αποκλεισμού δεν έχει καθοριστεί με αμετάκλητη απόφαση, 

αυτή ανέρχεται σε πέντε (5) έτη από την ημερομηνία της καταδίκης με αμετάκλητη απόφαση.  

2.2.3.2. Στις ακόλουθες περιπτώσεις: 

α) όταν ο  οικονομικός φορέας έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά στην καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής 

ασφάλισης και αυτό έχει διαπιστωθεί από δικαστική ή διοικητική απόφαση με τελεσίδικη και δεσμευτική ισχύ, σύμφωνα με διατάξεις 

της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος  ή την εθνική νομοθεσία ή  

β) όταν η αναθέτουσα αρχή μπορεί να αποδείξει με τα κατάλληλα μέσα ότι ο οικονομικός φορέας έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις του 

όσον αφορά την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης. 

Αν ο οικονομικός φορέας είναι Έλληνας πολίτης ή έχει την εγκατάστασή του στην Ελλάδα, οι υποχρεώσεις του που αφορούν στις 

εισφορές κοινωνικής ασφάλισης καλύπτουν τόσο την κύρια όσο και την επικουρική ασφάλιση.  
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Οι υποχρεώσεις των περ. α’ και β’ της παρ. 2.2.3.2  θεωρείται ότι δεν έχουν αθετηθεί εφόσον δεν έχουν καταστεί ληξιπρόθεσμες ή 

εφόσον αυτές έχουν υπαχθεί σε δεσμευτικό διακανονισμό που τηρείται. 

Δεν αποκλείεται ο οικονομικός φορέας, όταν έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του είτε καταβάλλοντας τους φόρους ή τις εισφορές 

κοινωνικής ασφάλισης που οφείλει, συμπεριλαμβανομένων, κατά περίπτωση, των δεδουλευμένων τόκων ή των προστίμων είτε 

υπαγόμενος σε δεσμευτικό διακανονισμό για την καταβολή τους στο μέτρο που τηρεί τους όρους του δεσμευτικού κανονισμού. 

 

2.2.3.3. α) Κατ’ εξαίρεση, δεν αποκλείονται για τους λόγους των ανωτέρω παραγράφων, εφόσον συντρέχουν οι πιο κάτω επιτακτικοί 

λόγοι δημόσιου συμφέροντος  

β) Κατ' εξαίρεση, επίσης, ο οικονομικός φορέας δεν αποκλείεται, όταν ο αποκλεισμός, σύμφωνα με την παράγραφο 2.2.3.2, θα ήταν 

σαφώς δυσανάλογος, ιδίως όταν μόνο μικρά ποσά των φόρων ή των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης δεν έχουν καταβληθεί ή όταν 

ο οικονομικός φορέας ενημερώθηκε σχετικά με το ακριβές ποσό που οφείλεται λόγω αθέτησης των υποχρεώσεών του όσον αφορά 

στην καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης σε χρόνο κατά τον οποίο δεν είχε τη δυνατότητα να λάβει μέτρα, σύμφωνα 

με το τελευταίο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 73 ν. 4412/2016, πριν από την εκπνοή της προθεσμίας υποβολής προσφοράς. 

2.2.3.4. Αποκλείεται48 από τη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, οικονομικός φορέας σε οποιαδήποτε 

από τις ακόλουθες καταστάσεις49:  

(α) εάν έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις που προβλέπονται στην παρ. 2 του άρθρου 18 του ν. 4412/201650, περί αρχών που 

εφαρμόζονται στις διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων, 

(β) εάν τελεί υπό πτώχευση ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία ειδικής εκκαθάρισης ή τελεί υπό αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή 

από το δικαστήριο ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού συμβιβασμού ή έχει αναστείλει τις επιχειρηματικές του δραστηριότητες 

ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης και δεν τηρεί τους όρους αυτής ή εάν βρίσκεται σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση 

προκύπτουσα από παρόμοια διαδικασία, προβλεπόμενη σε εθνικές διατάξεις νόμου 

Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να μην αποκλείει έναν οικονομικό φορέα ο οποίος βρίσκεται σε μία εκ των καταστάσεων που 

αναφέρονται στην περίπτωση αυτή, υπό την προϋπόθεση ότι αποδεικνύει ότι ο εν λόγω φορέας είναι σε θέση να εκτελέσει τη 

σύμβαση, λαμβάνοντας υπόψη τις ισχύουσες διατάξεις και τα μέτρα για τη συνέχιση της επιχειρηματικής του λειτουργίας 

(γ) εάν, με την επιφύλαξη της παραγράφου 3β του άρθρου 44 του ν. 3959/2011 περί ποινικών κυρώσεων και άλλων διοικητικών 

συνεπειών, υπάρχουν επαρκώς εύλογες ενδείξεις που οδηγούν στο συμπέρασμα ότι ο οικονομικός φορέας συνήψε συμφωνίες με 

άλλους οικονομικούς φορείς με στόχο τη στρέβλωση του ανταγωνισμού,  

δ) εάν μία κατάσταση σύγκρουσης συμφερόντων κατά την έννοια του άρθρου 24 του ν. 4412/2016 δεν μπορεί να θεραπευθεί 

αποτελεσματικά με άλλα, λιγότερο παρεμβατικά, μέσα,  

                                                           
48

 Οι λόγοι της παραγράφου 2.2.3.4 αποτελούν δυνητικούς λόγους αποκλεισμού, σύμφωνα με το άρθρο 73 παρ. 4 ν. 
4412/2016. Κατά συνέπεια, η Α.Α. δύναται να επιλέξει όλους, μερικούς, ή, ενδεχομένως, και κανέναν από τους λόγους 
αποκλεισμού της παρ. 4, συνεκτιμώντας τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της υπό ανάθεση σύμβασης (εκτιμώμενη αξία αυτής, 
ειδικές περιστάσεις κλπ), με σχετική πρόβλεψη στη διακήρυξη (πρβλ. αιτιολογική έκθεση νόμου 4412/2016 - άρθρο 73 παρ. 
4). Επισημαίνεται, επίσης, ότι η επιλογή από την Α.Α. λόγου/ων αποκλεισμού της παρ. 4 διαμορφώνει αντιστοίχως τις 
επιλογές της στα σχετικά πεδία του ΕΕΕΣ, καθώς και τα μέσα απόδειξης του άρθρου 2.2.9.2. 

49
 Ειδικά για τους δυνητικούς λόγους αποκλεισμού πρβλ. την Κατευθυντήρια Οδηγία 20/22-06-2017 της Αρχής (ΑΔΑ: 

ΩΡΞ3ΟΞΤΒ-9Ρ5). Ειδικότερα, όταν η αναθέτουσα αρχή εξετάζει τη συνδρομή των προϋποθέσεων εφαρμογής των δυνητικών 
λόγων αποκλεισμού που έχει συμπεριλάβει στα έγγραφα της σύμβασης, πρέπει να δίδει ιδιαίτερη προσοχή στην τήρηση της 
αρχής της αναλογικότητας (πρβλ και αιτιολογική σκέψη 101 της Οδηγίας 2014/24/ΕΕ). 

50
 Η αθέτηση της υποχρέωσης αυτής συνιστά σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα του οικονομικού φορέα κατά την έννοια της 

περίπτωσης θ΄ της παραγράφου 4 του άρθρου 73. Πρβλ. άρθρο 18 παρ. 5 του ν. 4412/2106. 
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(ε) εάν μία κατάσταση στρέβλωσης του ανταγωνισμού από την πρότερη συμμετοχή του οικονομικού φορέα κατά την προετοιμασία 

της διαδικασίας σύναψης σύμβασης, σύμφωνα με όσα ορίζονται στο άρθρο 48 του ν. 4412/2016, δεν μπορεί να θεραπευθεί με άλλα, 

λιγότερο παρεμβατικά, μέσα,  

(στ) εάν έχει επιδείξει σοβαρή ή επαναλαμβανόμενη πλημμέλεια κατά την εκτέλεση ουσιώδους απαίτησης στο πλαίσιο 

προηγούμενης δημόσιας σύμβασης, προηγούμενης σύμβασης με αναθέτοντα φορέα ή προηγούμενης σύμβασης παραχώρησης 

που είχε ως αποτέλεσμα την πρόωρη καταγγελία της προηγούμενης σύμβασης, αποζημιώσεις ή άλλες παρόμοιες κυρώσεις,  

(ζ) εάν έχει κριθεί ένοχος εκ προθέσεως σοβαρών απατηλών δηλώσεων κατά την παροχή των πληροφοριών που απαιτούνται για την 

εξακρίβωση της απουσίας των λόγων αποκλεισμού ή την πλήρωση των κριτηρίων επιλογής, έχει αποκρύψει τις πληροφορίες αυτές ή 

δεν είναι σε θέση να προσκομίσει τα δικαιολογητικά που απαιτούνται κατ’ εφαρμογή της παραγράφου 2.2.9.2 της παρούσας,  

(η) εάν επιχείρησε να επηρεάσει με αθέμιτο τρόπο τη διαδικασία λήψης αποφάσεων της αναθέτουσας αρχής, να αποκτήσει 
εμπιστευτικές πληροφορίες που ενδέχεται να του αποφέρουν αθέμιτο πλεονέκτημα στη διαδικασία σύναψης σύμβασης ή να 
παράσχει με απατηλό τρόπο παραπλανητικές πληροφορίες που ενδέχεται να επηρεάσουν ουσιωδώς τις αποφάσεις που αφορούν 
τον αποκλεισμό, την επιλογή ή την ανάθεση,  

(θ) εάν η αναθέτουσα αρχή μπορεί να αποδείξει, με κατάλληλα μέσα ότι έχει διαπράξει σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα, το οποίο 
θέτει εν αμφιβόλω την ακεραιότητά του.  

Εάν στις ως άνω περιπτώσεις (α) έως (θ)  η περίοδος αποκλεισμού δεν έχει καθοριστεί με αμετάκλητη απόφαση, αυτή ανέρχεται σε 

τρία (3) έτη από την ημερομηνία έκδοσης πράξης που βεβαιώνει το σχετικό γεγονός.51 

2.2.3.5. Αποκλείεται, επίσης, οικονομικός φορέας από τη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας  σύμβασης εάν 

συντρέχουν οι προϋποθέσεις εφαρμογής της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 3310/200552, όπως ισχύει.53 Οι  

υποχρεώσεις της παρούσης αφορούν τις ανώνυμες εταιρείες που υποβάλλουν προσφορά αυτοτελώς ή ως μέλη ένωσης ή που 

συμμετέχουν στο μετοχικό κεφάλαιο άλλου νομικού προσώπου που υποβάλλει προσφορά ή νομικά πρόσωπα της αλλοδαπής  που 

αντιστοιχούν σε ανώνυμη εταιρεία. 

Εξαιρούνται της υποχρέωσης αυτής: α) οι εισηγμένες στα χρηματιστήρια κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Οργανισμού 

Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (Ο.Ο.Σ.Α.) εταιρείες, β) οι εταιρείες, τα δικαιώματα ψήφου των οποίων ελέγχονται από μία ή 

περισσότερες επιχειρήσεις επενδύσεων (investment firms), εταιρείες διαχείρισης κεφαλαίων/ενεργητικού (asset/fund managers) ή 

εταιρείες διαχείρισης κεφαλαίων επιχειρηματικών συμμετοχών (private equity firms), υπό την προϋπόθεση ότι οι τελευταίες αυτές 

                                                           
51

 Παρ. 10 του άρθρου 73 ν.4412/2016.Επίσης, πρβλ. υπ’ αριθμ. πρωτ. 6271/30-11-2018 έγγραφο της Αρχής (ΑΔΑ Ψ3Κ8ΟΞΤΒ-

09Β) σχετικά με την απόφαση ΔΕΕ της 24 Οκτωβρίου 2018 στην υπόθεση C-124/2017.  
52

 Κατά την παρ. 4 του άρθρου 4 του ν. 3310/2005: «4.α) Απαγορεύεται η σύναψη δημοσίων συμβάσεων με εξωχώριες 
εταιρείες από «μη συνεργάσιμα κράτη στον φορολογικό τομέα» κατά την έννοια των παρ. 3 και 4 του άρθρου 65 του ν. 
4172/2013 (Κώδικας Φορολογίας Εισοδήματος, Α` 167). Οι εξωχώριες εταιρείες από «μη συνεργάσιμα κράτη στον 
φορολογικό τομέα» απαγορεύεται επίσης να συμμετέχουν με ποσοστό μεγαλύτερο του ένα τοις εκατό (1%) επί του 
μετοχικού κεφαλαίου ή να κατέχουν εταιρικά μερίδια ή να είναι εταίροι των εταίρων σε επιχειρήσεις που συνάπτουν 
δημόσιες συμβάσεις. Για τον έλεγχο και την επιβολή της απαγόρευσης αυτής η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας 
εφαρμόΖει την υπουργική απόφαση που εκδίδεται κατά την παρ. 4 του άρθρου 65 του ν. 4172/2013. Επιπλέον, 
απαγορεύεται η σύναψη δημοσίων συμβάσεων με εξωχώριες εταιρείες από κράτη που έχουν προνομιακό φορολογικό 
καθεστώς, όπως αυτά ορίζονται στον κατάλογο της απόφασης της παρ. 7 του άρθρου 65 του Κώδικα Φορολογίας 
Εισοδήματος, με εξαίρεση τα κράτη που αποτελούν: αα) κράτος - μέλος της Ένωσης, ή ββ) κράτος - μέλος του Ευρωπαϊκού 
Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.), ή γγ) τρίτη χώρα που έχει υπογράφει και κυρώσει τη Διεθνή Συμφωνία για τις Διεθνείς 
Συμβάσεις (ΣΔΣ), στον βαθμό που η υπό ανάθεση σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές 
σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω ΣΔΣ, ή δδ) σε τρίτη/ες χώρες που δεν εμπίπτει στις 
περιπτώσεις αα), ββ) και γγ) και έχει συνάψει και εφαρμόζει διμερή ή πολυμερή συμφωνία με την Ένωση.» 

53
 Κατά το στάδιο της υποβολής της προσφοράς η μη συνδρομή του ανωτέρω εθνικού λόγου αποκλεισμού δηλώνεται στο 

αντίστοιχο πεδίο του ΕΕΕΣ [αμιγώς εθνικοί λόγοι αποκλεισμού] 
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εταιρείες ελέγχουν, συνολικά ποσοστό που υπερβαίνει το εβδομήντα πέντε τοις εκατό (75%) των δικαιωμάτων ψήφων και είναι 

εποπτευόμενες από Επιτροπές Κεφαλαιαγοράς ή άλλες αρμόδιες χρηματοοικονομικές αρχές κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

ή του Ο.Ο.Σ.Α..54 

2.2.3.6. Ο οικονομικός φορέας αποκλείεται σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο κατά τη διάρκεια της διαδικασίας σύναψης της παρούσας 

σύμβασης, όταν αποδεικνύεται ότι βρίσκεται, λόγω πράξεων ή παραλείψεών του, είτε πριν είτε κατά τη διαδικασία, σε μία από τις ως 

άνω περιπτώσεις. 

2.2.3.7. Οικονομικός φορέας που εμπίπτει σε μια από τις καταστάσεις που αναφέρονται στις παραγράφους 2.2.3.1 και 2.2.3.4, εκτός 
από την περ. β αυτής, μπορεί να προσκομίζει στοιχεία55, προκειμένου να αποδείξει ότι τα μέτρα που έλαβε επαρκούν για να 
αποδείξουν την αξιοπιστία του, παρότι συντρέχει ο σχετικός λόγος αποκλεισμού (αυτoκάθαρση).  

Για τον σκοπό αυτόν, ο οικονομικός φορέας αποδεικνύει ότι έχει καταβάλει ή έχει δεσμευθεί να καταβάλει αποζημίωση για ζημίες που 
προκλήθηκαν από το ποινικό αδίκημα ή το παράπτωμα, ότι έχει διευκρινίσει τα γεγονότα και τις περιστάσεις με ολοκληρωμένο τρόπο, 
μέσω ενεργού συνεργασίας με τις ερευνητικές αρχές, και έχει λάβει συγκεκριμένα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα, καθώς και μέτρα σε 
επίπεδο προσωπικού κατάλληλα για την αποφυγή περαιτέρω ποινικών αδικημάτων ή παραπτωμάτων.  

Τα μέτρα που λαμβάνονται από τους οικονομικούς φορείς αξιολογούνται σε συνάρτηση με τη σοβαρότητα και τις ιδιαίτερες 
περιστάσεις του ποινικού αδικήματος ή του παραπτώματος. Εάν τα στοιχεία κριθούν επαρκή, ο εν λόγω οικονομικός φορέας δεν 
αποκλείεται από τη διαδικασία σύναψης σύμβασης.  

Αν τα μέτρα κριθούν ανεπαρκή, γνωστοποιείται στον οικονομικό φορέα το σκεπτικό της απόφασης αυτής.  

Οικονομικός φορέας που έχει αποκλειστεί, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, με τελεσίδικη απόφαση, σε εθνικό επίπεδο, από τη 
συμμετοχή σε διαδικασίες σύναψης σύμβασης ή ανάθεσης παραχώρησης δεν μπορεί να κάνει χρήση της ανωτέρω δυνατότητας 
κατά την περίοδο του αποκλεισμού που ορίζεται στην εν λόγω απόφαση 56. 

2.2.3.8. Η απόφαση για την διαπίστωση της επάρκειας ή μη των επανορθωτικών μέτρων κατά την προηγούμενη παράγραφο 
εκδίδεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στις παρ. 8 και 9 του άρθρου 73 του ν. 4412/201657. 

2.2.3.9. Οικονομικός φορέας, σε βάρος του οποίου έχει επιβληθεί η κύρωση του οριζόντιου αποκλεισμού σύμφωνα με τις κείμενες 
διατάξεις και για το χρονικό διάστημα που αυτή ορίζει, αποκλείεται από την παρούσα διαδικασία σύναψης της σύμβασης.   

  

                                                           
54

   Παρ. 3 άρθρου 8 του ν. 3310/2005, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 239 του ν. 4782/21 
55

  Σχετικά με την προσκόμιση αποδείξεων για τα επανορθωτικά μέτρα βλ. την απόφαση της 14ης Ιανουαρίου 2021 του ΔΕΕ 
στην υπόθεση C‑387/19 

56
 Παρ. 7 άρθρου 73 ν. 4412/2016.   

57 Πρβλ. απόφαση υπ’ αριθμ. 49341 -19/05/2020 (ΦΕΚ 385 τεύχος ΥΟΔΔ, 25-05-2020), η οποία εξακολουθεί να ισχύει έως την  
έκδοση της απόφασης της παρ. 9 του άρθρου 73 του ν. 4412/2016.  
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Κριτήρια Επιλογής58  

2.2.4  Καταλληλότητα άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας59  

Οι οικονομικοί φορείς που συμμετέχουν στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης απαιτείται να ασκούν εμπορική ή 
βιομηχανική ή βιοτεχνική δραστηριότητα συναφή με τα αντικείμενα της προμήθειας.  

Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγκατεστημένοι σε κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι σε ένα 
από τα επαγγελματικά ή εμπορικά μητρώα που τηρούνται στο κράτος εγκατάστασής τους ή να ικανοποιούν οποιαδήποτε άλλη 
απαίτηση ορίζεται στο Παράρτημα XI του Προσαρτήματος Ά  του ν. 4412/2016.  

Στην περίπτωση οικονομικών φορέων εγκατεστημένων σε κράτος μέλους του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ) ή σε τρίτες 
χώρες που προσχωρήσει στη ΣΔΣ, ή σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην προηγούμενη περίπτωση και έχουν συνάψει διμερείς ή 
πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων, απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι σε 
αντίστοιχα επαγγελματικά ή εμπορικά μητρώα.  

Οι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα οικονομικοί φορείς απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι στο Βιοτεχνικό ή Εμπορικό ή Βιομηχανικό 
Επιμελητήριο. 

 

2.2.5 Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια60  

Όσον αφορά την οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια για την παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης, οι οικονομικοί 

φορείς απαιτείται να διαθέτουν ως χρηματοοικονομική επάρκεια για την υλοποίηση της προμήθειας, επί ποινής αποκλεισμού : 

 Μέσο όρο κύκλου εργασιών των τριών (3) τελευταίων κλεισμένων διαχειριστικών χρήσεων (2017, 2018, 2019) ή κατά το 

διάστημα λειτουργίας τους, αν αυτό είναι μικρότερο των τριών ετών, τουλάχιστον όσο ο προϋπολογισμός της παρούσης. 

 Δύο (2) τουλάχιστον κερδοφόρες χρήσεις στον ενοποιημένο ισολογισμό της εταιρίας, την τελευταία τετραετία, ή κατά το 

διάστημα λειτουργίας τους, αν αυτό είναι μικρότερο των τεσσάρων ετών. 

 Βεβαιωμένη πιστοληπτική ικανότητα του φορέα, το όριο της οποίας θα πρέπει να είναι κατ’ ελάχιστον ίσο με ποσό που 

αντιστοιχεί στο πενήντα τοις εκατό (50%) του προϋπολογισμού της παρούσης μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., σύμφωνα 

με τα ακόλουθα: 

Κάθε συμμετέχων οικονομικός φορέας με τον φάκελο «Δικαιολογητικών Συμμετοχής» υποβάλλει και βεβαίωση πιστοληπτικής 

ικανότητας, από πιστωτικά ιδρύματα ή άλλα νομικά πρόσωπα που λειτουργούν νόμιμα στην Ελλάδα, ή σε άλλο μέρος της 
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 Επισημαίνεται ότι όλα τα κριτήρια επιλογής είναι προαιρετικά, τίθενται στην παρούσα διακήρυξη κατά την κρίση και τη 
διακριτική ευχέρεια της A.A. και πρέπει να σχετίζονται και να είναι ανάλογα με το αντικείμενο της σύμβασης (άρθρο 75 παρ. 
1 του ν. 4412/2016). Επιπλέον, οι A.A. μπορούν να επιβάλλουν στους οικονομικούς φορείς ως απαιτήσεις συμμετοχής μόνο 
τα κριτήρια που αναφέρονται στις παραγράφους 2.2.4, 2.2.5 και 2.2.6. Έχουν τη δυνατότητα, κατά συνέπεια, να επιλέξουν 
ένα, περισσότερα ή όλα ενδεχομένως τα ως άνω κριτήρια επιλογής, συνεκτιμώντας τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της υπό 
ανάθεση σύμβασης (εκτιμώμενη αξία αυτής, ειδικές περιστάσεις κλπ), με σχετική πρόβλεψη στη διακήρυξη. Οι Α.Α. 
διαμορφώνουν αντίστοιχα τα πεδία του ΕΕΕΣ, σύμφωνα με την παράγραφο 2.2.9., καθώς και τα μέσα απόδειξης του άρθρου 
2.2.9.2. Πρβλ. και την Κατευθυντήρια Οδηγία 13 της Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. ''Κριτήρια ποιοτικής επιλογής δημοσίων συμβάσεων και 
έλεγχος καταλληλόλητας: ειδικά η οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια και η τεχνική και επαγγελματική ικανότητα'' 
(ΑΔΑ ΩΒΥ7ΟΞΤΒ-ΤΛ7) και ειδικότερα τις Ενότητες IΙΙ και IV παρ. 1 όπου παρατίθενται σχετικά  παραδείγματα. 

59
 Άρθρο  75 παρ. 2 ν. 4412/2016. 

60
 Άρθρο 75 παρ. 3 ν. 4412/2016. Επισημαίνεται, περαιτέρω, ότι οι Α.Α. μπορούν (χωρίς αυτό να είναι υποχρεωτικό) να 

διαμορφώσουν την παρούσα παράγραφο είτε απαιτώντας, ως προς τα κριτήρια που επιλέγουν, ελάχιστα επίπεδα 
οικονομικής και χρηματοοικονομικής επάρκειας, τα οποία πρέπει να καλύπτουν οι προσφέροντες οικονομικοί φορείς με 
αναφορά σε συγκεκριμένα μεγέθη (π.χ. κύκλος εργασιών 200.000 ευρώ τα 3 τελευταία έτη), είτε ζητώντας από τους 
οικονομικούς φορείς να δηλώσουν τις ζητούμενες πληροφορίες αναφέροντας τη μεθοδολογία με την οποία θα 
αξιολογήσουν τις πληροφορίες αυτές. 
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Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.), που έχουν υπογράψει ευρωπαϊκές συμφωνίες ή Συμφωνία 

Δημοσίων Συμβάσεων του Παγκοσμίου Οργανισμού Εμπορίου, η οποία κυρώθηκε με τον Ν.2513/1997 και έχουν, σύμφωνα με την 

νομοθεσία των Κρατών αυτών, αυτό το δικαίωμα. 

Η βεβαίωση για την πιστοληπτική ικανότητα του συμμετέχοντος στον διαγωνισμό οικονομικού φορέα  ημεδαπής η αλλοδαπής, 

πρέπει να περιλαμβάνει τα κάτωθι: 

Ι) την πλήρη επωνυμία του διαγωνιζόμενου υπέρ του οποίου εκδίδεται,  

ΙΙ) τον τίτλο και την συνολική δαπάνη του αντικειμένου της παρούσας Διακήρυξης,  

IΙΙ) τον αριθμό πρωτοκόλλου της παρούσας Διακήρυξης, 

ΙV) δήλωση περί συνεργασίας με τον συμμετέχοντα Οικονομικό Φορέα και δυνατότητας χρηματοδότησης αυτού (όχι περιθώριο 

έκδοσης εγγυητικών), κατ’ ελάχιστο μέχρι του ποσού του προϋπολογισμού μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 

Σε περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, οι παραπάνω ελάχιστες απαιτήσεις καλύπτονται αθροιστικά από τα μέλη της ένωσης.  

 

2.2.6  Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα61  

Όσον αφορά στην τεχνική και επαγγελματική ικανότητα για την παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης, οι οικονομικοί φορείς  που 

συμμετέχουν στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης απαιτείται να διαθέτουν και να αποδεικνύουν την Τεχνική και 

Επαγγελματική τους ικανότητα για την υλοποίηση του έργου.  

Ως τεχνική και επαγγελματική ικανότητα για την υλοποίηση του έργου ορίζεται επί ποινής αποκλεισμού : 

 O οικονομικός φορέας οφείλει να έχει υλοποιήσει, κατά την τελευταία τριετία, σύμβαση ή συμβάσεις προμήθειας 

παρόμοιων ειδών συνολικού προϋπολογισμού άνω του 50% του προϋπολογισμού της πράξης, μη συμπεριλαμβανομένου 

Φ.Π.Α.  

 O οικονομικός φορέας οφείλει να έχει εκτελέσει, σύμβαση ή συμβάσεις ενεργειακής αναβάθμισης εγκαταστάσεων με 

ηλεκτρομηχανολογικό αντικείμενο (προμήθεια - εγκατάσταση), συνολικού προϋπολογισμού τουλάχιστον ίσου με το 50% 

του προϋπολογισμού της παρούσης μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 

Σε περίπτωση που ο υποψήφιος ανάδοχος αποτελεί 'Ένωση, είναι δυνατή η κάλυψη της απαίτησης έστω και από ένα μέλος της 

'Ένωσης ή αθροιστικά από μέλη της Ένωσης. 

Σε περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, οι παραπάνω ελάχιστες απαιτήσεις καλύπτονται αθροιστικά από τα μέλη της ένωσης.  

 

2.2.7  Πρότυπα διασφάλισης ποιότητας και πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης62  

Οι οικονομικοί φορείς για την παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης οφείλουν να συμμορφώνονται με: 

(α) Σύστημα Διασφάλισης Ποιότητας, σύμφωνα με το πρότυπο ISO 9001:2015 ή ισοδύναμο, για δραστηριότητα συναφή με το 

αντικείμενο της παρούσας Διακήρυξης,   

(β) όποια επιπλέον πιστοποίηση προβλέπεται στην 18/2021 μελέτη κατά περίπτωση. 

                                                           
61

 Άρθρο 75 παρ. 4 ν. 4412/2016.  
62

 Άρθρο 82 ν. 4412/2016. Επισημαίνεται ότι τα πρότυπα είναι προαιρετικά, ήτοι τίθενται στην παρούσα διακήρυξη, κατά την 
κρίση και τη διακριτική ευχέρεια της Α.Α. και πρέπει να σχετίζονται και να είναι ανάλογα με το αντικείμενο της σύμβασης.  
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Επιθυμητό είναι οι οικονομικοί φορείς να συμμορφώνονται με  

(γ) Σύστημα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης, σύμφωνα με το πρότυπο ISO 14001:2015, ή ισοδύναμο, για δραστηριότητα συναφή με το 

αντικείμενο της παρούσας Διακήρυξης, ήτοι προμήθεια, εγκατάσταση Η/Μ εξοπλισμού  

(δ) Σύστημα για τη Διασφάλιση της υγείας και την ασφάλεια των εργαζομένων, σύμφωνα με το πρότυπο BS OHSAS 18001:2007 ή ISO 

45001:2018, ή ισοδύναμο, για δραστηριότητα συναφή με το αντικείμενο της παρούσας Διακήρυξης, ήτοι προμήθεια, εγκατάσταση 

Η/Μ εξοπλισμού. 

ε) δ) Σύστημα διαχείρισης ενέργειας ISO 50001:2018, ή ισοδύναμο, για δραστηριότητα συναφή με το αντικείμενο της παρούσας 

Διακήρυξης, ήτοι προμήθεια, εγκατάσταση Η/Μ εξοπλισμού. 

Τα ως άνω πιστοποιητικά θα προσκομίζονται σε πρωτότυπο ή σε νόμιμα επικυρωμένο αντίγραφο ή σύμφωνα με το άρθρο 80 

παρα13 του ν 4412/2016  και θα πρέπει να έχουν εκδοθεί από φορέα διαπιστευμένο από το ΕΣΥ∆ ή από φορέα διαπίστευσης µέλος 

της Ευρωπαϊκής Συνεργασίας για τη Διαπίστευση (European Cooperation for Accreditation –EA) και μάλιστα, µέλος της αντίστοιχης 

συμφωνίας Αμοιβαίας Αναγνώρισης (M.L.A.). 

 

2.2.8  Στήριξη στην ικανότητα τρίτων – Υπεργολαβία 

2.2.8.1. Στήριξη στην ικανότητα τρίτων63 

Οι οικονομικοί φορείς μπορούν, όσον αφορά στα κριτήρια της οικονομικής και χρηματοοικονομικής επάρκειας (της παραγράφου 

2.2.5) και τα σχετικά με την τεχνική και επαγγελματική ικανότητα (της παραγράφου 2.2.6), να στηρίζονται στις ικανότητες άλλων 

φορέων, ασχέτως της νομικής φύσης των δεσμών τους με αυτούς64.  

Στην περίπτωση αυτή, αποδεικνύουν ότι θα έχουν στη διάθεσή τους τους αναγκαίους πόρους, με την προσκόμιση της σχετικής 

δέσμευσης των φορέων στην ικανότητα των οποίων στηρίζονται.   

Ειδικά, όσον αφορά στα κριτήρια επαγγελματικής ικανότητας που σχετίζονται με τους τίτλους σπουδών και τα επαγγελματικά 

προσόντα που ορίζονται στην περίπτωση στ́  του Μέρους ΙΙ του Παραρτήματος ΧΙΙ του Προσαρτήματος Ά  του ν. 4412/2016 ή με την 

σχετική επαγγελματική εμπειρία, οι οικονομικοί φορείς, μπορούν να στηρίζονται στις ικανότητες άλλων φορέων, μόνο, εάν οι 

τελευταίοι θα εκτελέσουν τις εργασίες ή τις υπηρεσίες για τις οποίες απαιτούνται οι συγκεκριμένες ικανότητες65.  

Όταν οι οικονομικοί φορείς στηρίζονται στις ικανότητες άλλων φορέων όσον αφορά τα κριτήρια που σχετίζονται με την απαιτούμενη 

με τη διακήρυξη οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια, οι εν λόγω οικονομικοί φορείς και αυτοί στους οποίους στηρίζονται 

είναι από κοινού υπεύθυνοι για την εκτέλεση της σύμβασης. 

Υπό τους ίδιους όρους οι ενώσεις οικονομικών φορέων μπορούν να στηρίζονται στις ικανότητες των συμμετεχόντων στην ένωση ή 

άλλων φορέων. 

Η αναθέτουσα αρχή ελέγχει αν οι φoρείς, στις ικανότητες των οποίων προτίθεται να στηριχθεί ο οικονομικός φορέας, πληρούν κατά 

περίπτωση τα σχετικά κριτήρια επιλογής και εάν συντρέχουν λόγοι αποκλεισμού της παραγράφου 2.2.3..  

Ο οικονομικός φορέας υποχρεούται να αντικαταστήσει έναν φορέα στην ικανότητα του οποίου στηρίζεται, εφόσον ο τελευταίος δεν 

πληροί το σχετικό κριτήριο επιλογής ή για τον οποίο συντρέχουν λόγοι αποκλεισμού, εντός προθεσμίας τριάντα (30) ημερών από την 
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 Άρθρο 78 ν. 4412/2016 
64

 Δύνανται, επίσης, να στηρίζονται και στις ικανότητες του/ των υπεργολάβων, στους οποίους προτίθενται να αναθέσουν την 
εκτέλεση τμήματος/ τμημάτων της υπό ανάθεσης σύμβασης.  

65
 Άρθρο 78 παρ. 1 εδ. 2 του ν. 4412/2016.   
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σχετική  πρόσκληση της αναθέτουσας αρχής, η οποία απευθύνεται στον οικονομικό φορέα μέσω της λειτουργικότητας «Επικοινωνία» 

του ΕΣΗΔΗΣ.  

Ο φορέας που αντικαθιστά φορέα του προηγούμενου εδαφίου δεν επιτρέπεται να αντικατασταθεί εκ νέου. 

 

2.2.8.2. Υπεργολαβία 

Ο οικονομικός φορέας αναφέρει στην προσφορά του το τμήμα της σύμβασης που προτίθεται να αναθέσει υπό μορφή υπεργολαβίας 

σε τρίτους, καθώς και τους υπεργολάβους που προτείνει.  

Στην περίπτωση που o προσφέρων αναφέρει στην προσφορά του ότι προτίθεται να αναθέσει τμήμα(τα) της σύμβασης υπό μορφή 

υπεργολαβίας σε τρίτους σε ποσοστό που υπερβαίνει το τριάντα τοις εκατό (30%) της συνολικής αξίας της σύμβασης, η αναθέτουσα 

αρχή ελέγχει ότι δεν συντρέχουν οι λόγοι αποκλεισμού της παραγράφου 2.2.3 της παρούσας66.  

Ο οικονομικός φορέας υποχρεούται να αντικαταστήσει έναν υπεργολάβο, εφόσον συντρέχουν στο πρόσωπό του λόγοι αποκλεισμού 

της ως άνω παραγράφου 2.2.3..  

 

2.2.9  Κανόνες απόδειξης ποιοτικής επιλογής 

Το δικαίωμα συμμετοχής των οικονομικών φορέων και οι όροι και προϋποθέσεις συμμετοχής τους, όπως ορίζονται στις 

παραγράφους 2.2.1 έως 2.2.8, κρίνονται κατά την υποβολή της προσφοράς δια του ΕΕΕΣ, κατά τα οριζόμενα στην παράγραφο 2.2.9.1, 

κατά την υποβολή των δικαιολογητικών της παραγράφου 2.2.9.2 και κατά τη σύναψη της σύμβασης δια της υπεύθυνης δήλωσης, της 

περ. δ́  της παρ. 3 του άρθρου 105 του ν. 4412/2016.  

Στην περίπτωση που ο οικονομικός φορέας στηρίζεται στις ικανότητες άλλων φορέων, σύμφωνα με την παράγραφό 2.2.8. της 

παρούσας, οι φορείς στην ικανότητα των οποίων στηρίζεται υποχρεούνται να  αποδεικνύουν, κατά τα οριζόμενα στις παραγράφους 

2.2.9.1 και 2.2.9.2, ότι δεν συντρέχουν οι λόγοι αποκλεισμού της παραγράφου 2.2.3 της παρούσας και ότι πληρούν τα σχετικά κριτήρια 

επιλογής κατά περίπτωση67. 

Στην περίπτωση που o οικονομικός φορέας αναφέρει στην προσφορά του ότι προτίθεται να αναθέσει τμήμα(τα) της σύμβασης υπό 

μορφή υπεργολαβίας σε τρίτους σε ποσοστό που υπερβαίνει το τριάντα τοις εκατό (30%) της συνολικής αξίας της σύμβασης, οι 

υπεργολάβοι υποχρεούνται να αποδεικνύουν, κατά τα οριζόμενα στις παραγράφους 2.2.9.1 και 2.2.9.2, ότι δεν συντρέχουν οι λόγοι 

αποκλεισμού της παραγράφου 2.2.3 της παρούσας68.  

Αν επέλθουν μεταβολές στις προϋποθέσεις τις οποίες οι προσφέροντες δηλώσουν ότι πληρούν, σύμφωνα με το παρόν άρθρο, οι 

οποίες επέλθουν ή για τις οποίες λάβουν γνώση μετά την συμπλήρωση του ΕΕΕΣ και μέχρι την ημέρα της έγγραφης πρόσκλησης για 

την σύναψη του συμφωνητικού οι προσφέροντες οφείλουν να ενημερώσουν αμελλητί την αναθέτουσα αρχή69.  

 

2.2.9.1 Προκαταρκτική απόδειξη κατά την υποβολή προσφορών  

Προς προκαταρκτική απόδειξη ότι οι προσφέροντες οικονομικοί φορείς:  

                                                           
66

 Ο όρος αυτός μπορεί να τεθεί, κατά την κρίση της αναθέτουσας αρχής, και στην περίπτωση ποσοστού μικρότερου του 30% 
της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης (πρβλ. παρ. 5 άρθρου 131 του ν. 4412/2016). 

67
 Άρθρο 78 παρ. 1 ν. 4412/2016. 

68
 Άρθρο 131 παρ. 6 ν. 4412/2016 

69
 Άρθρο 104 σε συνδυασμό με τις παρ. 4 και 5 του άρθρου 105 του ν. 4412/2016  
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α) δεν βρίσκονται σε μία από τις καταστάσεις της παραγράφου 2.2.3 και  

β) πληρούν τα σχετικά κριτήρια επιλογής των παραγράφων 2.2.4, 2.2.5, 2.2.6 και 2.2.7 της παρούσης, προσκομίζουν κατά την υποβολή 

της προσφοράς τους, ως δικαιολογητικό συμμετοχής, το προβλεπόμενο από το άρθρο 79 παρ. 1 και 3 του ν. 4412/2016 Ευρωπαϊκό 

Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ), σύμφωνα με το επισυναπτόμενο στην παρούσα Παράρτημα ΙΙΙ, το οποίο ισοδυναμεί με 

ενημερωμένη υπεύθυνη δήλωση, με τις συνέπειες του ν. 1599/1986.  

Το ΕΕΕΣ70 καταρτίζεται βάσει του τυποποιημένου εντύπου  του Παραρτήματος 2 του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/7 και συμπληρώνεται από 

τους προσφέροντες οικονομικούς φορείς σύμφωνα με τις οδηγίες  του Παραρτήματος 1.71  

Το ΕΕΕΣ φέρει υπογραφή με ημερομηνία εντός του χρονικού διαστήματος κατά το οποίο μπορούν να υποβάλλονται προσφορές. Αν 

στο διάστημα που μεσολαβεί μεταξύ της ημερομηνίας υπογραφής του ΕΕΕΣ και της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής 

προσφορών έχουν επέλθει μεταβολές στα δηλωθέντα στοιχεία, εκ μέρους του, στο ΕΕΕΣ, ο οικονομικός φορέας αποσύρει την 

προσφορά του, χωρίς να απαιτείται απόφαση της αναθέτουσας αρχής. Στη συνέχεια μπορεί να την υποβάλει εκ νέου με επίκαιρο 

ΕΕΕΣ.72 

Ο οικονομικός φορέας δύναται να διευκρινίζει τις δηλώσεις και πληροφορίες που παρέχει στο ΕΕΕΣ με συνοδευτική υπεύθυνη 

δήλωση, την οποία υποβάλλει μαζί με αυτό.73 

Κατά την υποβολή του ΕΕΕΣ, καθώς και της συνοδευτικής υπεύθυνης δήλωσης, είναι δυνατή, με μόνη την υπογραφή του κατά 

περίπτωση εκπροσώπου του οικονομικού φορέα, η προκαταρκτική απόδειξη των λόγων αποκλεισμού που αναφέρονται στην 

παράγραφο 2.2.3 της παρούσας, για το σύνολο των φυσικών προσώπων που είναι μέλη του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού 

οργάνου του ή έχουν εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτόν.  

Ως εκπρόσωπος του οικονομικού φορέα νοείται ο νόμιμος εκπρόσωπος αυτού, όπως προκύπτει από το ισχύον καταστατικό ή το 

πρακτικό εκπροσώπησής του κατά το χρόνο υποβολής της προσφοράς ή το αρμοδίως εξουσιοδοτημένο φυσικό πρόσωπο να 

εκπροσωπεί τον οικονομικό φορέα για διαδικασίες σύναψης συμβάσεων ή για συγκεκριμένη διαδικασία σύναψης σύμβασης. 

Στην περίπτωση υποβολής προσφοράς από ένωση οικονομικών φορέων το ΕΕΕΣ υποβάλλεται χωριστά από κάθε μέλος της ένωσης. 

Στο ΕΕΕΣ απαραιτήτως πρέπει να προσδιορίζεται η έκταση και το είδος της συμμετοχής του (συμπεριλαμβανομένης της κατανομής 

αμοιβής μεταξύ τους) κάθε μέλους της ένωσης, καθώς και ο εκπρόσωπος/συντονιστής αυτής74. 

Ο οικονομικός φορέας φέρει την ειδική υποχρέωση, να δηλώσει, μέσω του ΕΕΕΣ,75 την κατάστασή του σε σχέση με τους λόγους που 

προβλέπονται στο άρθρο 73 του ν. 4412/2016 και την παράγραφο 2.2.3 της παρούσης76 και ταυτόχρονα να επικαλεσθεί και τυχόν 

ληφθέντα μέτρα προς αποκατάσταση της αξιοπιστίας του. 

                                                           
70

 Το ΕΕΕΣ περιλαμβάνει τα ακόλουθα Μέρη: Μέρος Ι Πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία σύναψης σύμβασης και την 
αναθέτουσα αρχή, Μέρος ΙΙ Πληροφορίες σχετικά με τον οικονομικό φορέα, Μέρος ΙΙΙ Κριτήρια αποκλεισμού, Μέρος IV 
Κριτήρια Επιλογής, Μέρος VI Τελικές δηλώσεις.  

71
 Από τις 2-5-2019, παρέχεται η ηλεκτρονική υπηρεσία Promitheus ESPDint (https://espdint.eprocurement.gov.gr/) που 

προσφέρει τη δυνατότητα ηλεκτρονικής σύνταξης και διαχείρισης του Ευρωπαϊκού Ενιαίου Εγγράφου Σύμβασης (ΕΕΕΣ). 
Μπορείτε να δείτε τη σχετική ανακοίνωση στη Διαδικτυακή Πύλη του ΕΣΗΔΗΣ www.promitheus.gov.gr Πρβλ και το 
Διορθωτικό (Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 17/65 της 23ης Ιανουαρίου 2018) στον Εκτελεστικό Κανονισμό 
(ΕΕ) 2016/7 για την καθιέρωση του τυποποιημένου εντύπου για το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Προμήθειας , με το οποίο 
επιλύθηκαν τα σχετικά ζητήματα ορολογίας που υπήρχαν στο αρχικό επίσημο ελληνικό  κείμενο του Εκτελεστικού 
Κανονισμού, Μπορείτε να δείτε το σχετικό Διορθωτικό στην ακόλουθη διαδρομή https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/EL/TXT/HTML/?uri=CELEX:32016R0007R(01)&from=EL             

72
 Άρθρο 79Α παρ. 4 του ν. 4412/2016 

73
 Άρθρο 79 παρ. 9 του ν. 4412/2016 

74
 Άρθρο 96 παρ. 7 του ν. 4412/2016 

75
 βλ. Δ.Ε.Ε. απόφαση της 19.6.2019, Meca, C-41/18, EU:C:2019:507, σκ. 28 

76
 Βλ. ενδεικτικά ΣτΕ 754/2020, 753/2020 (Δ΄ Τμήμα)  

https://espdint.eprocurement.gov.gr/#_blank
https://espdint.eprocurement.gov.gr/#_blank
http://www.promitheus.gov.gr/
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/HTML/?uri=CELEX:32016R0007R(01)&from=EL
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/HTML/?uri=CELEX:32016R0007R(01)&from=EL
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Ιδίως επισημαίνεται ότι κατά την απάντηση οικονομικού φορέα στο σχετικό πεδίο του ΕΕΕΣ για τυχόν σύναψη συμφωνιών με άλλους 

οικονομικούς φορείς με στόχο τη στρέβλωση του ανταγωνισμού, η συνδρομή περιστάσεων, όπως η πάροδος της τριετούς περιόδου 

της ισχύος του λόγου αποκλεισμού (παραγράφου 10 του άρθρου 73) ή η εφαρμογή της διάταξης της παραγράφου 3β του άρθρου 44 

του ν. 3959/2011, σύμφωνα με την περ. γ της παραγράφου 2.2.3.4 της παρούσης, αναλύεται στο σχετικό πεδίο που προβάλλει 

κατόπιν θετικής απάντησης77. 

Όσον αφορά στις υποχρεώσεις του ως προς την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης (περ. α’ και β’ της παρ. 2 του 

άρθρου 73 του ν. 4412/2016) αυτές θεωρείται ότι δεν έχουν αθετηθεί εφόσον δεν έχουν καταστεί ληξιπρόθεσμες ή εφόσον έχουν 

υπαχθεί σε δεσμευτικό διακανονισμό που τηρείται. Στην περίπτωση αυτή, ο οικονομικός φορέας δεν υποχρεούται να απαντήσει 

καταφατικά στο σχετικό πεδίο του ΕΕΕΣ με το οποίο ερωτάται εάν ο οικονομικός φορέας έχει ανεκπλήρωτες υποχρεώσεις όσον 

αφορά στην καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης ή, κατά περίπτωση, εάν έχει αθετήσει τις παραπάνω υποχρεώσεις 

του78. 

2.2.9.2 Αποδεικτικά μέσα79  

Α. Για την απόδειξη της μη συνδρομής λόγων αποκλεισμού κατ’ άρθρο 2.2.3 και της πλήρωσης των κριτηρίων ποιοτικής επιλογής κατά 

τις παραγράφους 2.2.4, 2.2.5, 2.2.6 και 2.2.7, οι οικονομικοί φορείς προσκομίζουν τα δικαιολογητικά του παρόντος.  

Η προσκόμιση των εν λόγω δικαιολογητικών γίνεται κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 3.2 από τον προσωρινό ανάδοχο.  

Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να ζητεί από προσφέροντες, σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο κατά τη διάρκεια της διαδικασίας, να 

υποβάλλουν όλα ή ορισμένα δικαιολογητικά, όταν αυτό απαιτείται για την ορθή διεξαγωγή της διαδικασίας. 

Οι οικονομικοί φορείς δεν υποχρεούνται να υποβάλλουν δικαιολογητικά ή άλλα αποδεικτικά στοιχεία, αν και στο μέτρο που η 

αναθέτουσα αρχή έχει τη δυνατότητα να λαμβάνει τα πιστοποιητικά ή τις συναφείς πληροφορίες απευθείας μέσω πρόσβασης σε 

εθνική βάση δεδομένων σε οποιοδήποτε κράτος - μέλος της Ένωσης, η οποία διατίθεται δωρεάν, όπως εθνικό μητρώο συμβάσεων, 

εικονικό φάκελο επιχείρησης, ηλεκτρονικό σύστημα αποθήκευσης εγγράφων ή σύστημα προεπιλογής.  

Η δήλωση για την πρόσβαση σε εθνική βάση δεδομένων εμπεριέχεται  στο Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ), στο οποίο 

περιέχονται επίσης οι πληροφορίες που απαιτούνται για τον συγκεκριμένο σκοπό, όπως η ηλεκτρονική διεύθυνση της βάσης 

δεδομένων, τυχόν δεδομένα αναγνώρισης και, κατά περίπτωση, η απαραίτητη δήλωση συναίνεσης.  

Οι οικονομικοί φορείς δεν υποχρεούνται να υποβάλουν δικαιολογητικά, όταν η αναθέτουσα αρχή που έχει αναθέσει τη σύμβαση 

διαθέτει ήδη τα ως άνω δικαιολογητικά και αυτά εξακολουθούν να ισχύουν80. 

Τα δικαιολογητικά του παρόντος υποβάλλονται και γίνονται αποδεκτά σύμφωνα με την παράγραφο 2.4.2.5. και 3.2 της παρούσας. 

Τα αποδεικτικά έγγραφα συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα 

σύμφωνα με την παράγραφο 2.1.4.  

 

Β. 1. Για την απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού της παραγράφου 2.2.3 οι προσφέροντες οικονομικοί φορείς 

προσκομίζουν αντίστοιχα τα  δικαιολογητικά που αναφέρονται  παρακάτω. 
                                                           
77

 Παρ. 1 του άρθρου 79 του ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 5 του άρθρου 235 του ν. 4635/2019. 
78

  Παρ. 2
Α
 άρθρου 73 σε συνδυασμό με την παρ. 8 του άρθρου 79 του ν. 4412/2016 

79
 Άρθρο 80 ν. 4412/2016.  Επισημαίνεται, περαιτέρω ότι η A.A. ζητάει από τους οικονομικούς φορείς να προσκομίσουν μόνο 

εκείνα τα αποδεικτικά μέσα που ανταποκρίνονται στους λόγους αποκλεισμού και στα κριτήρια επιλογής που έχει ορίσει στις 
παραγράφους 2.2.3 έως 2.2.8 της παρούσας. Εάν, για παράδειγμα, δεν απαιτήσει ελάχιστα επίπεδα χρηματοοικονομικής 
επάρκειας των οικονομικών φορέων, τότε δεν θα ζητήσει ούτε τα αποδεικτικά μέσα της παρ. Β.3 της παρούσας   

80
 Άρθρο 79 παρ. 6 ν. 4412/2016. 
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Αν το αρμόδιο για την έκδοση των ανωτέρω κράτος-μέλος ή χώρα δεν εκδίδει τέτοιου είδους έγγραφα ή πιστοποιητικά ή όπου το 

έγγραφα ή τα πιστοποιητικά αυτά δεν καλύπτουν όλες τις περιπτώσεις που αναφέρονται στις παραγράφους 2.2.3.1 και 2.2.3.2 περ. α’ 

και β’, καθώς και στην περ. β́  της παραγράφου 2.2.3.4, τα έγγραφα ή τα πιστοποιητικά μπορεί να αντικαθίστανται από ένορκη 

βεβαίωση ή, στα κράτη - μέλη ή στις χώρες όπου δεν προβλέπεται ένορκη βεβαίωση, από υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφερομένου 

ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού ή εμπορικού οργανισμού του 

κράτους - μέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας.  

Οι αρμόδιες δημόσιες αρχές παρέχουν, όπου κρίνεται αναγκαίο, επίσημη δήλωση στην οποία αναφέρεται ότι δεν εκδίδονται τα 

έγγραφα ή τα πιστοποιητικά της παρούσας παραγράφου ή ότι τα έγγραφα αυτά δεν καλύπτουν όλες τις περιπτώσεις που 

αναφέρονται στις παραγράφους 2.2.3.1 και 2.2.3.2 περ. α’ και β’, καθώς και στην περ. β́  της παραγράφου 2.2.3.4. Οι επίσημες 

δηλώσεις καθίστανται διαθέσιμες μέσω του επιγραμμικού αποθετηρίου πιστοποιητικών (e-Certis) του άρθρου 81 του ν. 4412/2016. 

Ειδικότερα οι οικονομικοί φορείς προσκομίζουν: 

α) για την παράγραφο 2.2.3.1 απόσπασμα του σχετικού μητρώου, όπως του ποινικού μητρώου ή, ελλείψει αυτού, ισοδύναμο 
έγγραφο που εκδίδεται από αρμόδια δικαστική ή διοικητική αρχή του κράτους-μέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου 
είναι εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας, από το οποίο προκύπτει ότι πληρούνται αυτές οι προϋποθέσεις, που να έχει εκδοθεί έως 
τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή του. 

Η υποχρέωση προσκόμισης του ως άνω αποσπάσματος αφορά και στα μέλη του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του 
εν λόγω οικονομικού φορέα ή στα πρόσωπα που έχουν εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό κατά τα 
ειδικότερα αναφερόμενα στην ως άνω παράγραφο 2.2.3.1, 

β) για την παράγραφο  2.2.3.2 πιστοποιητικό που εκδίδεται από την αρμόδια αρχή του οικείου κράτους - μέλους ή χώρας, που να είναι 
εν ισχύ κατά το χρόνο υποβολής του, άλλως, στην περίπτωση που δεν αναφέρεται σε αυτό χρόνος ισχύος, που να έχει εκδοθεί έως 
τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή του. 

Ιδίως οι οικονομικοί φορείς που είναι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα προσκομίζουν: 

i) Για την απόδειξη της εκπλήρωσης των φορολογικών υποχρεώσεων της παραγράφου 2.2.3.2 περίπτωση (α) αποδεικτικό 
ενημερότητας εκδιδόμενο από την Α.Α.Δ.Ε..  

 ii) Για την απόδειξη της εκπλήρωσης των υποχρεώσεων προς τους οργανισμούς κοινωνικής ασφάλισης της παραγράφου 2.2.3.2 

περίπτωση α’ πιστοποιητικό εκδιδόμενο από τον e-ΕΦΚΑ. 

Οι οικονομικοί φορείς επισυνάπτουν της προσφοράς τους επιπλέον υπεύθυνη δήλωση αναφορικά με τους οργανισμούς κοινωνικής 

ασφάλισης (στην περίπτωση που ο οικονομικός φορέας έχει την εγκατάστασή του στην Ελλάδα αφορά Οργανισμούς κύριας και 

επικουρικής ασφάλισης) στους οποίους οφείλει να καταβάλει εισφορές. 

iii) Για την παράγραφο 2.2.3.2 περίπτωση α’, πλέον των ως άνω πιστοποιητικών, υπεύθυνη δήλωση ότι δεν έχει εκδοθεί δικαστική ή 

διοικητική απόφαση με τελεσίδικη και δεσμευτική ισχύ για την αθέτηση των υποχρεώσεών τους όσον αφορά στην καταβολή φόρων 

ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης. 

γ) για την παράγραφο 2.2.3.481 περίπτωση β́  πιστοποιητικό που εκδίδεται από την αρμόδια αρχή του οικείου κράτους - μέλους ή 

χώρας, που να έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή του.  

Ιδίως οι οικονομικοί φορείς που είναι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα προσκομίζουν: 

i) Ενιαίο Πιστοποιητικό Δικαστικής Φερεγγυότητας από το αρμόδιο Πρωτοδικείο, από το οποίο προκύπτει ότι δεν τελούν υπό 

πτώχευση, πτωχευτικό συμβιβασμό ή υπό αναγκαστική διαχείριση ή δικαστική εκκαθάριση ή ότι δεν έχουν υπαχθεί σε διαδικασία 
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  Εφόσον η αναθέτουσα αρχή την επιλέξει ως λόγο αποκλεισμού. 
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εξυγίανσης.  Για τις ΙΚΕ προσκομίζεται επιπλέον και πιστοποιητικό του Γ.Ε.Μ.Η. περί μη έκδοσης απόφασης λύσης ή κατάθεσης αίτησης 

λύσης του νομικού προσώπου, ενώ για τις ΕΠΕ προσκομίζεται επιπλέον πιστοποιητικό μεταβολών. 

ii) Πιστοποιητικό του Γ.Ε.Μ.Η. από το οποίο προκύπτει ότι το νομικό πρόσωπο δεν έχει λυθεί και τεθεί υπό εκκαθάριση με απόφαση 

των εταίρων.  

iii) Εκτύπωση της καρτέλας “Στοιχεία Μητρώου/ Επιχείρησης” από την ηλεκτρονική πλατφόρμα της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων 

Εσόδων, όπως αυτά εμφανίζονται στο taxisnet, από την οποία να προκύπτει η μη αναστολή της επιχειρηματικής δραστηριότητάς τους. 

Προκειμένου για τα σωματεία και τους συνεταιρισμούς, το Ενιαίο Πιστοποιητικό Δικαστικής Φερεγγυότητας εκδίδεται για τα 

σωματεία από το αρμόδιο Πρωτοδικείο, και για τους συνεταιρισμούς για το χρονικό διάστημα έως τις 31.12.2019 από το Ειρηνοδικείο 

και μετά την παραπάνω ημερομηνία από το Γ.Ε.Μ.Η. 

δ) Για τις λοιπές περιπτώσεις της παραγράφου 2.2.3.4, υπεύθυνη δήλωση του προσφέροντος οικονομικού φορέα ότι δεν συντρέχουν 

στο πρόσωπό του οι οριζόμενοι στην παράγραφο λόγοι αποκλεισμού82. 

ε) για την παράγραφο 2.2.3.9. υπεύθυνη δήλωση του προσφέροντος οικονομικού φορέα περί μη επιβολής σε βάρος του της κύρωσης 

του οριζόντιου αποκλεισμού, σύμφωνα τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας. 

στ) για την παράγραφο 2.2.3.5 δικαιολογητικά ονομαστικοποίησης των μετοχών83, που καθορίζονται κατωτέρω, εφόσον ο 

προσωρινός ανάδοχος είναι ανώνυμη εταιρία ή νομικό πρόσωπο στη μετοχική σύνθεση του οποίου συμμετέχει ανώνυμη εταιρεία ή 

νομικό πρόσωπο της αλλοδαπής που αντιστοιχεί σε ανώνυμη εταιρεία8485 (πλην των περιπτώσεων που αναφέρθηκαν στην παρ. 

2.2.3.5 της παρούσας ανωτέρω).  

Συγκεκριμένα, προσκομίζονται: 

i) Για την απόδειξη της εξαίρεσης από την υποχρέωση ονομαστικοποίησης των μετοχών τους κατά την περ. α) της παραγράφου 2.2.3.5 

βεβαίωση του αρμοδίου Χρηματιστηρίου.  

ii) Όσον αφορά την εξαίρεση της περ. β) της παραγράφου 2.2.3.5, για την απόδειξη του ελέγχου δικαιωμάτων ψήφου υπεύθυνη 

δήλωση της ελεγχόμενης εταιρείας και, εάν αυτή είναι διαφορετική του προσωρινού αναδόχου, πρόσθετη υπεύθυνη δήλωση του 

τελευταίου, στις οποίες αναφέρονται οι επιχειρήσεις επενδύσεων, οι εταιρείες διαχείρισης κεφαλαίων/ενεργητικού ή κεφαλαίων 

επιχειρηματικών συμμετοχών, ανά περίπτωση και το συνολικό ποσοστό των δικαιωμάτων ψήφου που ελέγχουν στην ελεγχόμενη 

από αυτές εταιρεία. Οι υπεύθυνες αυτές δηλώσεις συνοδεύονται υποχρεωτικά από βεβαίωση ή άλλο έγγραφο από το οποίο 

προκύπτει ότι οι ελέγχουσες τα δικαιώματα ψήφου εταιρείες είναι εποπτευόμενες κατά τα οριζόμενα στην παράγραφο 2.2.3.5. 

iii) Δικαιολογητικά ονομαστικοποίησης μετοχών του προσωρινού αναδόχου: 

- Πιστοποιητικό αρμόδιας αρχής του κράτους της έδρας, από το οποίο να προκύπτει ότι οι μετοχές είναι ονομαστικές, που να έχει 

εκδοθεί έως τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες πριν από την υποβολή του. 

- Αναλυτική κατάσταση με τα στοιχεία των μετόχων της εταιρείας και τον αριθμό των μετοχών κάθε μετόχου (μετοχολόγιο), όπως τα 

στοιχεία αυτά είναι καταχωρημένα στο βιβλίο μετόχων της εταιρείας, το πολύ τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες πριν από την ημέρα 

υποβολής της προσφοράς. 
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  Παρ. 4 του άρθρου 74 του ν. 4412/2016 
83

 Άρθρο 8 ν. 3310/2005 και π.δ. 82/1996.   
84

  Για τις αλλοδαπές ανώνυμες  εταιρείες ιδρυθείσες σε κράτος μέλος της ΕΕ σχετικό είναι το Παράρτημα Ι της οδηγίας 
2012/30/ΕΕ (L315/91) με την οποία αναδιατυπώθηκε η Οδηγία 77/91/ΕΟΚ (Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών 
Κοινοτήτων αρ Ν26/1) 

85
   Πρβλ ΣτΕ 303/2020 (Επταμελής) 



 

 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 

«ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 2014-2020» 
 

Σελίδα 33 από 244 

 

Ειδικότερα: 

- Όσον αφορά στις εγκατεστημένες στην Ελλάδα ανώνυμες εταιρείες υποβάλλεται πιστοποιητικό του Γ.Ε.Μ.Η. από το οποίο να 

προκύπτει ότι οι μετοχές τους είναι ονομαστικές και αναλυτική κατάσταση με τα στοιχεία των μετόχων της εταιρείας και τον αριθμό 

των μετοχών κάθε μετόχου (μετοχολόγιο), όπως τα στοιχεία αυτά είναι καταχωρημένα στο βιβλίο μετόχων της εταιρείας, το πολύ 

τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες πριν από την ημέρα υποβολής της προσφοράς. 

- Όσον αφορά στις αλλοδαπές ανώνυμες εταιρίες ή αλλοδαπά νομικά πρόσωπα που αντιστοιχούν σε ανώνυμες εταιρείες: 

Α) εφόσον έχουν κατά το δίκαιο της έδρας τους ονομαστικές μετοχές,  προσκομίζουν : 

i) Πιστοποιητικό αρμόδιας αρχής του κράτους της έδρας, από το οποίο να προκύπτει ότι οι μετοχές τους είναι ονομαστικές 

ii) Αναλυτική κατάσταση μετόχων, με τον αριθμό των μετοχών του κάθε μετόχου, όπως τα στοιχεία αυτά είναι καταχωρημένα στο 

βιβλίο μετόχων της εταιρείας με ημερομηνία το πολύ 30 εργάσιμες ημέρες πριν την υποβολή της προσφοράς. 

iii) Κάθε άλλο στοιχείο από το οποίο να προκύπτει η ονομαστικοποίηση μέχρι φυσικού προσώπου των μετοχών, που έχει συντελεστεί 

τις τελευταίες 30 (τριάντα) εργάσιμες ημέρες πριν την υποβολή της προσφοράς. 

Β) εφόσον δεν έχουν υποχρέωση ονομαστικοποίησης μετοχών ή δεν προβλέπεται η ονομαστικοποίηση των μετοχών, προσκομίζουν: 

i) βεβαίωση περί μη υποχρέωσης ονομαστικοποίησης των μετοχών από αρμόδια αρχή, εφόσον υπάρχει σχετική πρόβλεψη, 

διαφορετικά προσκομίζεται υπεύθυνη δήλωση του διαγωνιζόμενου. Για την περίπτωση μη πρόβλεψης ονομαστικοποίησης 

προσκομίζεται υπεύθυνη δήλωση του διαγωνιζόμενου 

ii) έγκυρη και ενημερωμένη κατάσταση προσώπων που κατέχουν τουλάχιστον 1% των μετοχών ή δικαιωμάτων ψήφου, 

iii) εάν δεν τηρείται τέτοια κατάσταση, προσκομίζεται σχετική κατάσταση προσώπων, που κατέχουν τουλάχιστον ένα τοις εκατό (1%) 

των μετοχών ή δικαιωμάτων ψήφου, σύμφωνα με την τελευταία Γενική Συνέλευση, αν τα πρόσωπα αυτά είναι γνωστά στην εταιρεία.  

Σε αντίθετη περίπτωση, η εταιρεία αιτιολογεί τους λόγους που δεν είναι γνωστά τα ως άνω πρόσωπα, η δε αναθέτουσα αρχή δεν 

διαθέτει διακριτική ευχέρεια κατά την κρίση της αιτιολογίας αυτής.  

Όλα τα ανωτέρω έγγραφα πρέπει να είναι επικυρωμένα από την κατά νόμον αρμόδια αρχή του κράτους της έδρας του υποψηφίου 

και να συνοδεύονται από επίσημη μετάφραση στην ελληνική. 

Ελλείψεις στα δικαιολογητικά ονομαστικοποίησης των μετοχών συμπληρώνονται κατά την παράγραφο 3.1.2 της παρούσας. 

Η αναθέτουσα αρχή ελέγχει επίσης, επί ποινή απαραδέκτου της προσφοράς, εάν στη διαδικασία συμμετέχει εξωχώρια εταιρεία από 

«μη συνεργάσιμα κράτη στον φορολογικό τομέα» κατά την έννοια των παρ. 3 και 4 του άρθρου 65 του ν. 4172/2013,  καθώς και από 

κράτη που έχουν προνομιακό φορολογικό καθεστώς, όπως αυτά ορίζονται στον κατάλογο της απόφασης της παρ. 7 του άρθρου 65 

του ως άνω Κώδικα, κατά τα αναφερόμενα στην περίπτωση ὰ  της παραγράφου 4 του άρθρου 4 του ν. 3310/2005.  

Ο προσωρινός ανάδοχος, πέραν των ως άνω δικαιολογητικών ονομαστικοποίησης, θα προσκομίσει κατά το στάδιο κατακύρωσης 

υπεύθυνη δήλωση ότι δεν είναι εξωχώρια εταιρεία, κατά την ανωτέρω έννοια και δεν εμπίπτει στις διατάξεις της παρ.4 εδαφ. α & β 

του άρθρου 4 του Ν. 3310/2005, όπως ισχύει.] 

 

B. 2. Για την απόδειξη της απαίτησης του άρθρου 2.2.4. (απόδειξη καταλληλότητας για την άσκηση επαγγελματικής δραστηριότητας) 

προσκομίζουν πιστοποιητικό/βεβαίωση του οικείου επαγγελματικού ή εμπορικού μητρώου του κράτους εγκατάστασης.  
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Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγκατεστημένοι σε κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης προσκομίζουν πιστοποιητικό/βεβαίωση 

του αντίστοιχου επαγγελματικού ή εμπορικού μητρώου του Παραρτήματος XI του Προσαρτήματος Ά  του ν. 4412/2016, με το οποίο 

πιστοποιείται αφενός η εγγραφή τους σε αυτό και αφετέρου το ειδικό επάγγελμά τους.  

Στην περίπτωση που χώρα δεν τηρεί τέτοιο μητρώο, το έγγραφο ή το πιστοποιητικό μπορεί να αντικαθίσταται από ένορκη βεβαίωση 

ή, στα κράτη - μέλη ή στις χώρες όπου δεν προβλέπεται ένορκη βεβαίωση, από υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφερομένου ενώπιον 

αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού ή εμπορικού οργανισμού της χώρας 

καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας ότι δεν τηρείται τέτοιο μητρώο και ότι ασκεί τη 

δραστηριότητα που απαιτείται για την εκτέλεση του αντικειμένου της υπό ανάθεση σύμβασης.86 

Οι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα οικονομικοί φορείς προσκομίζουν βεβαίωση εγγραφής στο Βιοτεχνικό ή Εμπορικό ή Βιομηχανικό 

Επιμελητήριο ή πιστοποιητικό που εκδίδεται από την οικεία υπηρεσία του Γ.Ε.Μ.Η. των ως άνω Επιμελητηρίων.  

Επισημαίνεται ότι, τα δικαιολογητικά που αφορούν στην απόδειξη της απαίτησης του άρθρου 2.2.4 (απόδειξη καταλληλότητας για την 

άσκηση επαγγελματικής δραστηριότητας) γίνονται αποδεκτά, εφόσον έχουν εκδοθεί έως τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες πριν από την 

υποβολή τους, εκτός εάν, σύμφωνα με τις ειδικότερες διατάξεις αυτών, φέρουν συγκεκριμένο χρόνο ισχύος. 

 

Β. 3. Για την απόδειξη της οικονομικής και χρηματοοικονομικής επάρκειας της παραγράφου 2.2.5 οι οικονομικοί φορείς 
προσκομίζουν87  

α) Οικονομικές καταστάσεις ή αποσπάσματα οικονομικών καταστάσεων (ισολογισμοί) των τριών τελευταίων οικονομικών χρήσεων 

για Α.Ε., ή τα επίσημα φορολογικά στοιχεία (έντυπα Ε3 , Ν) και υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 περί του ολικού ύψους του 

κύκλου εργασιών για τις τρεις τελευταίες κλεισμένες διαχειριστικές χρήσεις, από τα οποία να προκύπτει η κάλυψη των απαιτήσεων της 

παραγράφου 2.2.5 

Μέσο όρο κύκλου εργασιών των τριών (3) τελευταίων κλεισμένων διαχειριστικών χρήσεων ή κατά το διάστημα λειτουργίας τους, αν 

αυτό είναι μικρότερο των τριών ετών, τουλάχιστον όσο ο προϋπολογισμός της παρούσης. 

Δύο (2) τουλάχιστον κερδοφόρες χρήσεις στον ενοποιημένο ισολογισμό της εταιρίας, την τελευταία τετραετία.  

Βεβαιωμένη πιστοληπτική ικανότητα του οικονομικού φορέα, το όριο της οποίας θα πρέπει να είναι κατ’ ελάχιστον ίσο με ποσό που 

αντιστοιχεί στο πενήντα τοις εκατό (50%) του προϋπολογισμού μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 

Η βεβαίωση για την πιστοληπτική ικανότητα του συμμετέχοντος στον διαγωνισμό οικονομικού φορέα  ημεδαπής η αλλοδαπής, 

πρέπει να περιλαμβάνει τα κάτωθι: 

Ι) την πλήρη επωνυμία του διαγωνιζόμενου υπέρ του οποίου εκδίδεται,  

ΙΙ) τον τίτλο και την συνολική δαπάνη του αντικειμένου της παρούσας Διακήρυξης,  

IΙΙ) τον αριθμό πρωτοκόλλου της παρούσας Διακήρυξης, 
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 Πρβλ. Παράρτημα XI Προσαρτήματος Α ν. 4412/2016. Επισημαίνεται ότι η Α.Α. απαιτεί στην εκάστοτε διακήρυξη, κατά 
περίπτωση, για τους εγκατεστημένους στην Ελλάδα οικονομικούς φορείς βεβαίωση εγγραφής σε ένα από τα σχετικά 
Επιμελητήρια/ Μητρώα, κατά περίπτωση . 

87
 Συμπληρώνεται από την Α.Α. με ένα ή περισσότερα από τα δικαιολογητικά που αναφέρονται στο Μέρος I του 

Παραρτήματος XII του Προσαρτήματος Α΄ του ν. 4412/2016 ( π.χ. τραπεζική βεβαίωση για την πιστοληπτική ικανότητα του 
οικονομικού φορέα (ημεδαπού ή αλλοδαπού) ή/ και αποσπάσματα οικονομικών καταστάσεων κλπ), τα οποία αντιστοιχούν, 
σε κάθε περίπτωση, στα κριτήρια οικονομικής και χρηματοοικονομικής επάρκειας που έχει θέσει η Α.Α. στο άρθρο 2.2.5. 
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ΙV) δήλωση περί συνεργασίας με τον συμμετέχοντα Οικονομικό Φορέα και δυνατότητας χρηματοδότησης αυτού (όχι 

περιθώριο έκδοσης εγγυητικών), κατ’ ελάχιστο μέχρι του ποσού του προϋπολογισμού μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 

Οι βεβαιώσεις θα πρέπει, επί ποινής αποκλεισμού να εκδίδονται από πιστωτικά ιδρύματα που λειτουργούν νόμιμα στα κράτη – μέλη 

της Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου ή στα κράτη-μέρη της ΣΔΣ και έχουν, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, το 

δικαίωμα αυτό. Σε περιπτώσεις κοινοπραξιών ή ενώσεων φορέων, το ως άνω ποσό θα πρέπει να αποδεικνύεται αθροιστικά για τα 

μέλη της κοινοπραξίας ή τους φορείς της ένωσης. Αντίγραφα των βεβαιώσεων, υποβάλλονται σε μορφή .pdf, υπογράφονται 

ψηφιακά και υποβάλλονται από το διαγωνιζόμενο οικονομικό φορέα. 

Εάν ο οικονομικός φορέας, για βάσιμο λόγο, δεν είναι σε θέση να προσκομίσει τα ανωτέρω δικαιολογητικά, μπορεί να αποδεικνύει την 

οικονομική και χρηματοοικονομική του επάρκεια με οποιοδήποτε άλλο κατάλληλο έγγραφο.88 

 

 Β.4. Για την απόδειξη της τεχνικής ικανότητας της παραγράφου 2.2.6 οι οικονομικοί φορείς προσκομίζουν:89  συμβάσεις και 

βεβαιώσεις καλής εκτέλεσης προς απόδειξη ότι: 

- έχει υλοποιήσει, κατά την τελευταία τριετία, σύμβαση ή συμβάσεις προμήθειας παρόμοιων ειδών συνολικού 

προϋπολογισμού άνω του 50% του προϋπολογισμού της πράξης, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.  

- έχει εκτελέσει, σύμβαση ή συμβάσεις ενεργειακής αναβάθμισης εγκαταστάσεων με ηλεκτρομηχανολογικό αντικείμενο 

αντικείμενο (προμήθεια - εγκατάσταση), συνολικού προϋπολογισμού τουλάχιστον ίσου με το 50% του προϋπολογισμού της 

παρούσης μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 

 

Β.5. Για την απόδειξη της συμμόρφωσής τους με πρότυπα διασφάλισης ποιότητας και πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης της 

παραγράφου 2.2.7 οι οικονομικοί φορείς προσκομίζουν τα κάτωθι πιστοποιητικά: 

(α) Πιστοποιητικό συμμόρφωσης με το πρότυπο ISO 9001:2015 ή ισοδύναμο, σε ισχύ, για δραστηριότητα συναφή με το αντικείμενο 

της παρούσας Διακήρυξης, ήτοι προμήθεια -  εγκατάσταση  Η/Μ εξοπλισμού  

(β) Πιστοποιητικό συμμόρφωσης με το πρότυπο ISO 50001:2018 ή ισοδύναμο, σε ισχύ, για δραστηριότητα συναφή με το αντικείμενο 

της παρούσας Διακήρυξης, ήτοι προμήθεια, εγκατάσταση Η/Μ εξοπλισμού εφόσον διαθέτει.  

(γ) Πιστοποιητικό συμμόρφωσης με το πρότυπο ISO 14001:2015 ή ισοδύναμο, σε ισχύ, για δραστηριότητα συναφή με το αντικείμενο 

της παρούσας Διακήρυξης, όπως προβλέπεται κατά περίπτωση στην σχετική 18/2021 μελέτη . 

(δ) Αντίγραφα των πιστοποιητικών συμμόρφωσης με το πρότυπο BS OHSAS 18001:2007 ή ισοδύναμο, σε ισχύ, για δραστηριότητα 

συναφή με το αντικείμενο της παρούσας Διακήρυξης, ήτοι προμήθεια, εγκατάσταση Η/Μ εξοπλισμού εφόσον διαθέτει.  

Τα ως άνω πιστοποιητικά  θα προσκομίζονται σε πρωτότυπο ή σε νόμιμα επικυρωμένο αντίγραφο ή σύμφωνα με το άρθρο 80 

παρα13 του ν 4412/2016 και θα πρέπει να έχουν εκδοθεί από φορέα διαπιστευμένο από το ΕΣΥ∆ ή από φορέα διαπίστευσης µέλος 

της Ευρωπαϊκής Συνεργασίας για τη Διαπίστευση (European Cooperation for Accreditation –EA ) και μάλιστα, µέλος της αντίστοιχης 

συμφωνίας Αμοιβαίας Αναγνώρισης (M.L.A.). 
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 Η καταλληλότητα του προσκομιζόμενου από τον οικονομικό φορέα εγγράφου για την απόδειξη της χρηματοοικονομικής του 
επάρκειας εναπόκειται στην κρίση της Α.Α. (πρβλ. άρθρο 80 παρ. 4 εδ. β ν. 4412/2016) 

89
 Συμπληρώνεται από την Α.Α. με ένα ή περισσότερα από τα δικαιολογητικά που αναφέρονται στο Μέρος II του 

Παραρτήματος XII του Προσαρτήματος Α΄ του ν. 4412/2016, τα οποία αντιστοιχούν, σε κάθε περίπτωση, στα κριτήρια 
τεχνικής και επαγγελματικής ικανότητας που έχει θέσει η αναθέτουσα αρχή στο άρθρο 2.2.6. 
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Β.6. Για την απόδειξη της νόμιμης εκπροσώπησης, στις περιπτώσεις που ο οικονομικός φορέας είναι νομικό πρόσωπο και εγγράφεται 

υποχρεωτικά ή προαιρετικά, κατά την κείμενη νομοθεσία, και δηλώνει την εκπροσώπηση και τις μεταβολές της σε αρμόδια αρχή (πχ 

ΓΕΜΗ), προσκομίζει σχετικό πιστοποιητικό ισχύουσας εκπροσώπησης, το οποίο πρέπει να έχει εκδοθεί έως τριάντα (30) εργάσιμες 

ημέρες πριν από την υποβολή του,  εκτός αν αυτό φέρει συγκεκριμένο χρόνο ισχύος. 

Ειδικότερα για τους ημεδαπούς οικονομικούς φορείς προσκομίζονται: 

i) για την απόδειξη της νόμιμης εκπροσώπησης, στις περιπτώσεις που ο οικονομικός φορέας είναι νομικό πρόσωπο και υποχρεούται, 

κατά την κείμενη νομοθεσία, να δηλώνει την εκπροσώπηση και τις μεταβολές της στο ΓΕΜΗ90, προσκομίζει σχετικό πιστοποιητικό 

ισχύουσας εκπροσώπησης91, το οποίο πρέπει να έχει εκδοθεί έως τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες πριν από την υποβολή του.   

 ii) Για την απόδειξη της νόμιμης σύστασης και των μεταβολών του νομικού προσώπου γενικό πιστοποιητικό μεταβολών του ΓΕΜΗ, 

εφόσον έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή του. 

 Στις λοιπές περιπτώσεις τα κατά περίπτωση νομιμοποιητικά έγγραφα σύστασης και νόμιμης εκπροσώπησης (όπως καταστατικά, 

πιστοποιητικά μεταβολών, αντίστοιχα ΦΕΚ, αποφάσεις συγκρότησης οργάνων διοίκησης σε σώμα, κλπ., ανάλογα με τη νομική μορφή 

του οικονομικού φορέα), συνοδευόμενα από υπεύθυνη δήλωση του νόμιμου εκπροσώπου ότι εξακολουθούν να ισχύουν κατά την 

υποβολή τους. 

Σε περίπτωση που για τη διενέργεια της παρούσας διαδικασίας ανάθεσης έχουν χορηγηθεί εξουσίες σε πρόσωπο πλέον αυτών που 

αναφέρονται στα παραπάνω έγγραφα, προσκομίζεται επιπλέον απόφαση- πρακτικό του αρμοδίου καταστατικού οργάνου διοίκησης 

του νομικού προσώπου με την οποία χορηγήθηκαν οι σχετικές εξουσίες. Όσον αφορά τα φυσικά πρόσωπα, εφόσον έχουν χορηγηθεί 

εξουσίες σε τρίτα πρόσωπα, προσκομίζεται εξουσιοδότηση του οικονομικού φορέα. 
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    Σύμφωνα με το άρθρο 86 ν. 4635/2019 στο ΓΕΜΗ εγγράφονται υποχρεωτικά: 
 α.  η Ανώνυμη Εταιρεία που προβλέπεται στον ν. 4548/2018 (Α` 104), β. η Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης που προβλέπεται 

στον ν. 3190/1955 (Α` 91), 
 γ.  η Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία που προβλέπεται στον ν. 4072/2012 (Α` 86), 
 δ.  η Ομόρρυθμη και Ετερόρρυθμη (απλή ή κατά μετοχές) Εταιρεία που προβλέπονται στον ν. 4072/2012 (Α` 86), καθώς και οι 

ομόρρυθμοι εταίροι αυτών, 
 ε. ο Αστικός Συνεταιρισμός του ν. 1667/1986 (Α` 196) (στον οποίο περιλαμβάνονται ο αλληλασφαλιστικός, ο πιστωτικός και ο 

οικοδομικός συνεταιρισμός), 
 στ. η Κοιν.Σ.ΕΠ. που συστήνεται κατά τον ν. 4430/2016 (Α` 205) και 
 ζ. η Κοι.Σ.Π.Ε. που συστήνεται κατά τον ν. 2716/1999 (Α` 96), 
 η.  η Αστική Εταιρεία με οικονομικό σκοπό (άρθρο 784 ΑΚ και 270 του ν. 4072/2012), 
 θ.  ο Ευρωπαϊκός Όμιλος Οικονομικού Σκοπού που προβλέπεται από τον Κανονισμό 2137/1985/ΕΟΚ (ΕΕΕΚ L. 199, διορθωτικό L. 

247) και έχει την έδρα του στην ημεδαπή, 
 ι.  η Ευρωπαϊκή Εταιρεία που προβλέπεται στον Κανονισμό 2157/2001/ΕΚ (ΕΕΕΚ L. 294) και έχει την έδρα της στην ημεδαπή, 
 ια.  η Ευρωπαϊκή Συνεταιριστική Εταιρεία που προβλέπεται στον Κανονισμό 1435/2003/ΕΚ (ΕΕΕΚ L. 207) και έχει την έδρα της 

στην ημεδαπή, 
 ιβ.  τα υποκαταστήματα ή πρακτορεία που διατηρούν στην ημεδαπή οι αλλοδαπές εταιρείες που αναφέρονται στο άρθρο 29 

της Οδηγίας (ΕΕ) 2017/1132 (ΕΕ L 169/30.6.2017) και έχουν έδρα σε κράτος - μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.), 
 ιγ.  τα υποκαταστήματα ή πρακτορεία που διατηρούν στην ημεδαπή οι αλλοδαπές εταιρείες που έχουν έδρα σε τρίτη χώρα και 

νομική μορφή ανάλογη με εκείνη των αλλοδαπών εταιριών που αναφέρεται στην περίπτωση ιβ`, 
 ιδ.  τα υποκαταστήματα ή πρακτορεία, μέσω των οποίων ενεργούν εμπορικές πράξεις στην ημεδαπή τα φυσικά ή νομικά 

πρόσωπα ή ενώσεις προσώπων που έχουν την κύρια εγκατάσταση ή την έδρα τους στην αλλοδαπή και δεν εμπίπτουν στις 
περιπτώσεις ιβ` και ιγ`, 

 ιε.  η Κοινοπραξία που καταχωρίζεται σύμφωνα με το άρθρο 293 παράγραφος 3 του ν. 4072/2012 
91

  Το πιστοποιητικό Ισχύουσας Εκπροσώπησης (καταχωρίσεις μεταβολών εκπροσώπησης) παρουσιάζει τις σχετικές με τη 
διοίκηση και εκπροσώπηση της εταιρείας καταχωρίσεις/μεταβολές στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο. 

          Το Αναλυτικό Πιστοποιητικό Εκπροσώπησης παρουσιάζει τα στοιχεία των προσώπων που διοικούν και εκπροσωπούν την 
εταιρεία αυτή τη στιγμή, καθώς και το εύρος των αρμοδιοτήτων τους 
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Οι αλλοδαποί οικονομικοί φορείς προσκομίζουν τα προβλεπόμενα, κατά τη νομοθεσία της χώρας εγκατάστασης, αποδεικτικά 

έγγραφα, και εφόσον δεν προβλέπονται, υπεύθυνη δήλωση του νόμιμου εκπροσώπου, από την οποία αποδεικνύονται τα ανωτέρω 

ως προς τη νόμιμη σύσταση, μεταβολές και εκπροσώπηση του οικονομικού φορέα. 

Οι ως άνω υπεύθυνες δηλώσεις γίνονται αποδεκτές, εφόσον έχουν συνταχθεί μετά την κοινοποίηση της πρόσκλησης για την υποβολή 

των δικαιολογητικών. 

Από τα ανωτέρω έγγραφα πρέπει να προκύπτουν η νόμιμη σύσταση  του οικονομικού φορέα, όλες οι σχετικές τροποποιήσεις των 

καταστατικών, το/τα πρόσωπο/α που δεσμεύει/ουν νόμιμα την εταιρία κατά την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού (νόμιμος 

εκπρόσωπος, δικαίωμα υπογραφής κλπ.), τυχόν τρίτοι, στους οποίους έχει χορηγηθεί εξουσία εκπροσώπησης, καθώς και η θητεία 

του/των ή/και των μελών του οργάνου διοίκησης/ νόμιμου εκπροσώπου. 

 

Β.7. Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγγεγραμμένοι σε επίσημους καταλόγους92 που προβλέπονται από τις εκάστοτε ισχύουσες 

εθνικές διατάξεις ή διαθέτουν πιστοποίηση από οργανισμούς πιστοποίησης που συμμορφώνονται με τα ευρωπαϊκά πρότυπα 

πιστοποίησης, κατά την έννοια του Παραρτήματος VII του Προσαρτήματος Ά  του ν. 4412/2016, μπορούν να προσκομίζουν στις 

αναθέτουσες αρχές πιστοποιητικό εγγραφής εκδιδόμενο από την αρμόδια αρχή ή το πιστοποιητικό που εκδίδεται από τον αρμόδιο 

οργανισμό πιστοποίησης.  

Στα πιστοποιητικά αυτά αναφέρονται τα δικαιολογητικά βάσει των οποίων έγινε η εγγραφή των εν λόγω οικονομικών φορέων στον 

επίσημο κατάλογο ή η πιστοποίηση και η κατάταξη στον εν λόγω κατάλογο.  

Η πιστοποιούμενη εγγραφή στους επίσημους καταλόγους από τους αρμόδιους οργανισμούς ή το πιστοποιητικό, που εκδίδεται από 

τον οργανισμό πιστοποίησης, συνιστά τεκμήριο καταλληλότητας όσον αφορά τις απαιτήσεις ποιοτικής επιλογής, τις οποίες καλύπτει ο 

επίσημος κατάλογος ή το πιστοποιητικό.  

Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγγεγραμμένοι σε επίσημους καταλόγους απαλλάσσονται από την υποχρέωση υποβολής των 

δικαιολογητικών που αναφέρονται στο πιστοποιητικό εγγραφής τους. Ειδικώς όσον αφορά την καταβολή των εισφορών κοινωνικής 

ασφάλισης και των φόρων και τελών, προσκομίζονται επιπροσθέτως της βεβαίωσης εγγραφής στον επίσημο κατάλογο και 

πιστοποιητικά, κατά τα οριζόμενα ανωτέρω στην περίπτωση Β.1, υποπερ. i, ii και iii της περ. β. 

 

Β.8. Οι ενώσεις οικονομικών φορέων που υποβάλλουν κοινή προσφορά, υποβάλλουν τα παραπάνω, κατά περίπτωση 

δικαιολογητικά, για κάθε οικονομικό φορέα που συμμετέχει στην ένωση, σύμφωνα με τα ειδικότερα προβλεπόμενα στο άρθρο 19 

παρ. 2 του ν. 4412/2016.  

 

Β.9. Στην περίπτωση που οικονομικός φορέας επιθυμεί να στηριχθεί στις ικανότητες άλλων φορέων, σύμφωνα με την παράγραφο 

2.2.8 για την απόδειξη ότι θα έχει στη διάθεσή του τους αναγκαίους πόρους, προσκομίζει, ιδίως, σχετική έγγραφη δέσμευση των 

φορέων αυτών για τον σκοπό αυτό. Ειδικότερα, προσκομίζεται έγγραφο (συμφωνητικό ή σε περίπτωση νομικού προσώπου 

απόφαση του αρμοδίου οργάνου διοίκησης αυτού ή σε περίπτωση φυσικού προσώπου υπεύθυνη δήλωση), δυνάμει του οποίου 

αμφότεροι, διαγωνιζόμενος  οικονομικός φορέας και τρίτος φορέας, εγκρίνουν τη μεταξύ τους συνεργασία για την κατά περίπτωση 

παροχή προς τον διαγωνιζόμενο της χρηματοοικονομικής ή/και τεχνικής ή/και επαγγελματικής ικανότητας του φορέα, ώστε αυτή να 

είναι στη διάθεση του διαγωνιζόμενου  για την εκτέλεση της Σύμβασης.  
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 Άρθρο 83 ν. 4412/2016.  
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Η σχετική αναφορά θα πρέπει να είναι λεπτομερής και να αναφέρει κατ’ ελάχιστον τους συγκεκριμένους πόρους που θα είναι 

διαθέσιμοι για την εκτέλεση της σύμβασης και τον τρόπο δια του οποίου θα χρησιμοποιηθούν αυτοί για την εκτέλεση της σύμβασης.  

Ο τρίτος θα δεσμεύεται ρητά ότι θα διαθέσει στον διαγωνιζόμενο τους συγκεκριμένους πόρους κατά τη διάρκεια της σύμβασης και ο 

διαγωνιζόμενος  ότι θα κάνει χρήση αυτών σε περίπτωση που του ανατεθεί η σύμβαση.  

Σε περίπτωση που ο τρίτος διαθέτει χρηματοοικονομική επάρκεια, θα δηλώνει επίσης ότι καθίσταται από κοινού με τον 

διαγωνιζόμενο υπεύθυνος για την εκτέλεση της σύμβασης.  

Σε περίπτωση που ο τρίτος διαθέτει στοιχεία τεχνικής ή επαγγελματικής καταλληλότητας που σχετίζονται με τους τίτλους σπουδών και 

τα επαγγελματικά προσόντα που ορίζονται στην περίπτωση στ’ του Μέρους ΙΙ του Παραρτήματος ΧΙΙ του Προσαρτήματος Α του ν. 

4412/2016 ή με την σχετική επαγγελματική εμπειρία, θα δεσμεύεται ότι θα εκτελέσει τις εργασίες ή υπηρεσίες για τις οποίες 

απαιτούνται οι συγκεκριμένες ικανότητες, δηλώνοντας το τμήμα της σύμβασης που θα εκτελέσει.  

 

Β.10. Στην περίπτωση που ο οικονομικός φορέας δηλώνει στην προσφορά του ότι θα κάνει χρήση υπεργολάβων, στις ικανότητες των 

οποίων δεν στηρίζεται, προσκομίζεται υπεύθυνη δήλωση του προσφέροντος με αναφορά του τμήματος της σύμβασης το οποίο 

προτίθεται να αναθέσει σε τρίτους υπό μορφή υπεργολαβίας και υπεύθυνη δήλωση των υπεργολάβων ότι αποδέχονται την εκτέλεση 

των εργασιών.  

 

Β.11. Επισημαίνεται ότι γίνονται αποδεκτές: 

 οι ένορκες βεβαιώσεις που αναφέρονται στην παρούσα Διακήρυξη, εφόσον έχουν συνταχθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από 

την υποβολή τους,  

 οι υπεύθυνες δηλώσεις, εφόσον έχουν συνταχθεί μετά την κοινοποίηση της πρόσκλησης για την υποβολή των 

δικαιολογητικών. Σημειώνεται ότι δεν απαιτείται θεώρηση του γνησίου της υπογραφής τους. 

 

2.3 Κριτήρια Ανάθεσης   

2.3.1 Κριτήριο ανάθεσης93  

Κριτήριο ανάθεσης94 της Σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας 

– τιμής95, η οποία εκτιμάται βάσει των κάτωθι κριτηρίων:  

Για το κεφάλαιο 1. 
1.Κεντρική κλιματιστική μονάδα και σύστημα αντλίας θερμότητας 100kw & 125kw. 

                                                           
93

 Άρθρο 86 ν. 4412/2016 και τυποποιημένο έντυπο 2 Παραρτήματος II (Προκήρυξη σύμβασης), παρ. II.2.5 Εκτελεστικού 
Κανονισμού (ΕΕ) 2015/1986 της Επιτροπής (L 296) 

94
 Τα κριτήρια ανάθεσης θα πρέπει να συνδέονται με το αντικείμενο της σύμβασης, σύμφωνα με την παράγραφο 8 του 

άρθρου 86 του ν. 4412/2016. Διασφαλίζουν τη δυνατότητα αποτελεσματικού ανταγωνισμού και συνοδεύονται από 
προδιαγραφές που επιτρέπουν την αποτελεσματική επαλήθευση των πληροφοριών που παρέχονται από τους 
προσφέροντες, προκειμένου να αξιολογείται ο βαθμός συμμόρφωσής τους προς τα κριτήρια ανάθεσης. Εάν υπάρχουν 
αμφιβολίες, οι Α.Α. επαληθεύουν αποτελεσματικά την ακρίβεια των πληροφοριών και αποδείξεων, τις οποίες παρέχουν οι 
προσφέροντες (παρ. 9 άρθρου 86). Πρβλ και Κατευθυντήρια Οδηγία 11/2015 Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. (ΑΔΑ ΩΛΝ4ΟΞΤΒ-ΜΙΦ)  

95
 Στην περίπτωση αυτή η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά θα πρέπει να εκτιμάται βάσει της καλύτερης 

αναλογίας τιμής-ποιότητας, πράγμα το οποίο θα πρέπει να λαμβάνει στοιχεία αποτελεσματικότητας σε σχέση με την τιμή ή 
το κόστος. Πρβλ αιτιολογική έκθεση νόμου 4412/2016, άρθρο 86, σ. 23 και αιτιολογική σκέψη 92 Οδηγίας 2014/24/ΕΕ 
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 
μ.μ. 

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ αναφορά μέγιστο 20% αναφορά μέγιστο 

ΟΜΑΔΑ Α’ (Συντελεστής βαρύτητας 70%)           

1 
δυνατότητα αφύγρανσης ΚΚΜ σύμφωνα με 
VDI2089 (kg/h) 

4 4,8 150 160 (kg/h) 

2 
ονομαστική συνολική απορροφούμενη ισχύς ΚΚΜ 
(kw) 

4 4,8 45 40 (kw) 

3 
Ικανότητα θέρμανσης αέρα στον εναλλάκτη νερού 
PWW 80/60℃ tLE+5℃  τουλάχιστον 200,00 (kw) 

4 4,8 200 212 (kw) 

4 

δυνατότητα συστήματος Α.Θ. ονομαστικής ισχύος 
100kw να διατηρεί την ονομαστική οσχύ λειτουργίας 
στους -7°C DB για τις οριζόμενες στη τεχνική 
περιγραφή συνθήκες 

4 4,8 ΌΧΙ ΝΑΙ   

5 
δυνατότητα επιστροφής λαδίου από τον 
ελαιοδιαχωριστή στο συμπιεστή κατευθείαν στο 
θάλαμο συμπίεσης για ΑΘ 100kw 

5 6 ΌΧΙ ΝΑΙ   

6 
δυνατότητα λειτουργίας μερικής αποπάγωσης 
στοιχείου - λειτουργία συνεχούς θέρμανσης 
συστήματος ΑΘ 100kw 

10 12 ΌΧΙ ΝΑΙ   

7 

δυνατότητα συστήματος Α.Θ. ονομαστικής ισχύος 
125kw να διατηρεί την ονομαστική οσχύ λειτουργίας 
στους -7°C DB για τις οριζόμενες στη τεχνική 
περιγραφή συνθήκες 

4 4,8 ΌΧΙ ΝΑΙ   

8 
δυνατότητα επιστροφής λαδίου από τον 
ελαιοδιαχωριστή στο συμπιεστή κατευθείαν στο 
θάλαμο συμπίεσης για ΑΘ 125kw 

5 6 ΌΧΙ ΝΑΙ   

9 
δυνατότητα λειτουργίας μερικής αποπάγωσης - 
λειτουργία συνεχούς θέρμανσης συστήματος ΑΘ 
125kw 

10 12 ΌΧΙ ΝΑΙ   

ΣΥΝΟΛΟ ΒΑ 50 60       

  

ΟΜΑΔΑ Β́  (Συντελεστής βαρύτητος 30%)           

1 
Εγγύηση καλής λειτουργίας συνολικού συστήματος 
τουλάχιστον 2 έτη 

25 30 2 3 έτη 

2 24ωρη τεχνική υποστίριξη  25 30 ΌΧΙ ΝΑΙ έτη 

ΣΥΝΟΛΟ ΒΒ 50 60       

Η βαθμολογία προκύπτει από τον τύπο Β=(0,7xΒΑ)+(0,3xBB) όπου Β η συνολική βαθμολογία και ΒΑ,ΒΒ οι βαθμολογίες των ομάδων Α και Β 
αντίστοιχα. 

 
3. Αντλία θερμότητας 100kw για τη θέρμανση των βοηθητικών χώρων. 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 
μ.μ. 

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ αναφορά μέγιστο 20% αναφορά μέγιστο 

ΟΜΑΔΑ Α’ (Συντελεστής βαρύτητας 70%)           
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1 
δυνατότητα συστήματος Α.Θ. ονομαστικής ισχύος 100kw να 
διατηρεί την ονομαστική οσχύ λειτουργίας στους -7°C DB για τις 
οριζόμενες στη τεχνική περιγραφή συνθήκες 

15 18 ΌΧΙ ΝΑΙ   

2 
συντελεστής διόρθωσης απόδοσης ισχύος εξωτερικής μονάδας 
για μήκος σωληνώσεων 50m υψομετρική 30m με την 
εξωτερική μονάδα ψηλότερα συστήματος ΑΘ 100kw 

5 6 0,98 1   

3 
δυνατότητα επιστροφής λαδίου από τον ελαιοδιαχωριστή στο 
συμπιεστή κατευθείαν στο θάλαμο συμπίεσης για ΑΘ 100kw 

15 18 ΌΧΙ ΝΑΙ   

4 
δυνατότητα λειτουργίας μερικής αποπάγωσης - λειτουργία 
συνεχούς θέρμανσης συστήματος ΑΘ 100kw 

15 18 ΌΧΙ ΝΑΙ   

ΣΥΝΟΛΟ ΒΑ 50 60       

  

ΟΜΑΔΑ Β́  (Συντελεστής βαρύτητος 30%)           

1 Εγγύηση καλής λειτουργίας συστήματος τουλάχιστον 2 έτη 25 30 2 2,4 έτη 

2 24ωρη τεχνική υποστίριξη  25 30 3 3,6 έτη 

ΣΥΝΟΛΟ ΒΒ 50 60       

Η βαθμολογία προκύπτει από τον τύπο Β=(0,7xΒΑ)+(0,3xBB) όπου Β η συνολική βαθμολογία και ΒΑ,ΒΒ οι βαθμολογίες των ομάδων Α και Β 
αντίστοιχα. 
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3.Αντλίες θερμότητας για τη θέρμανση του νερού της μεγάλης κολυμβητικής δεξαμενής 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 
μ.μ. 

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ αναφορά μέγιστο 20% αναφορά μέγιστο 

ΟΜΑΔΑ Α’ (Συντελεστής βαρύτητας 70%)           

1 
δυνατότητα συστήματος Α.Θ. ονομαστικής ισχύος 100kw να 
διατηρεί την ονομαστική οσχύ λειτουργίας στους -7°C DB για τις 
οριζόμενες στη τεχνική περιγραφή συνθήκες 

8 9,6 ΌΧΙ ΝΑΙ   

2 
δυνατότητα λειτουργίας μερικής αποπάγωσης - λειτουργία 
συνεχούς θέρμανσης συστήματος ΑΘ 100kw 

9 10,8 ΌΧΙ ΝΑΙ   

3 
δυνατότητα επιστροφής λαδίου από τον ελαιοδιαχωριστή στο 
συμπιεστή κατευθείαν στο θάλαμο συμπίεσης για ΑΘ 100kw 

8 9,6 ΌΧΙ ΝΑΙ   

4 
δυνατότητα συστήματος Α.Θ. ονομαστικής ισχύος 50kw να 
διατηρεί την ονομαστική οσχύ λειτουργίας στους -7°C DB για τις 
οριζόμενες στη τεχνική περιγραφή συνθήκες 

8 9,6 ΌΧΙ ΝΑΙ   

5 
δυνατότητα επιστροφής λαδίου από τον ελαιοδιαχωριστή στο 
συμπιεστή κατευθείαν στο θάλαμο συμπίεσης για ΑΘ 100kw 

8 9,6 ΌΧΙ ΝΑΙ   

6 
δυνατότητα λειτουργίας μερικής αποπάγωσης - λειτουργία 
συνεχούς θέρμανσης συστήματος ΑΘ 50kw 

9 10,8 ΌΧΙ ΝΑΙ   

ΣΥΝΟΛΟ ΒΑ 50 60       

  

ΟΜΑΔΑ Β́  (Συντελεστής βαρύτητος 30%)           

1 Εγγύηση καλής λειτουργίας συστήματος τουλάχιστον 2 έτη 25 30 2 2,4 έτη 

2 24ωρη τεχνική υποστίριξη  25 30 ΌΧΙ ΝΑΙ έτη 

ΣΥΝΟΛΟ ΒΒ 50 60       

Η βαθμολογία προκύπτει από τον τύπο Β=(0,7xΒΑ)+(0,3xBB) όπου Β η συνολική βαθμολογία και ΒΑ,ΒΒ οι βαθμολογίες των ομάδων Α και Β 
αντίστοιχα. 
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4.Αντλία θερμότητας για τη θέρμανση της μικρής κολυμβητικής δεξαμενής 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 
μ.μ. 

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ αναφορά μέγιστο 20% αναφορά μέγιστο 

ΟΜΑΔΑ Α’ (Συντελεστής βαρύτητας 70%)           

1 
δυνατότητα συστήματος Α.Θ. ονομαστικής ισχύος 37kw να 
διατηρεί την ονομαστική οσχύ λειτουργίας στους -7°C DB για 
τις οριζόμενες στη τεχνική περιγραφή συνθήκες 

15 18 ΌΧΙ ΝΑΙ   

2 
δυνατότητα επιστροφής λαδίου από τον ελαιοδιαχωριστή στο 
συμπιεστή κατευθείαν στο θάλαμο συμπίεσης για ΑΘ 100kw 

15 18 ΌΧΙ ΝΑΙ   

3 
δυνατότητα λειτουργίας μερικής αποπάγωσης - λειτουργία 
συνεχούς θέρμανσης συστήματος ΑΘ 37kw 

20 24 ΌΧΙ ΝΑΙ   

ΣΥΝΟΛΟ ΒΑ 50 60       

  

ΟΜΑΔΑ Β́  (Συντελεστής βαρύτητος 30%)           

1 Εγγύηση καλής λειτουργίας συστήματος τουλάχιστον 2 έτη 25 30 2 3 έτη 

2 24ωρη τεχνική υποστίριξη  25 30 ΌΧΙ ΝΑΙ έτη 

ΣΥΝΟΛΟ ΒΒ 50 60       

Η βαθμολογία προκύπτει από τον τύπο Β=(0,7xΒΑ)+(0,3xBB) όπου Β η συνολική βαθμολογία και ΒΑ,ΒΒ οι βαθμολογίες των ομάδων Α και Β 
αντίστοιχα. 
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5.Ηλιοθερμικό σύστημα ΖΝΧ. 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 
μ.μ. 

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ αναφορά μέγιστο 20% αναφορά μέγιστο 

ΟΜΑΔΑ Α’ (Συντελεστής βαρύτητας 70%)           

1 
Ποσότητα ζεστού νερού χωρίς επαναθέρμανση με ρυθμό 
λήψης 15l/min (TKW=10℃, TWW=40℃, TSP=60℃ 
τουλάχιστον 220 λίτρα 

10 12 210 230 λίτρα 

2 
δυνατότητα συστήματος Α.Θ. ονομαστικής ισχύος 50kw να 
διατηρεί την ονομαστική οσχύ λειτουργίας στους -7°C DB για τις 
οριζόμενες στη τεχνική περιγραφή συνθήκες 

10 12 ΌΧΙ ΝΑΙ   

2 
δυνατότητα επιστροφής λαδίου από τον ελαιοδιαχωριστή στο 
συμπιεστή κατευθείαν στο θάλαμο συμπίεσης για ΑΘ 50kw 

10 12 ΌΧΙ ΝΑΙ   

4 
δυνατότητα επιστροφής λαδίου από τον ελαιοδιαχωριστή στο 
συμπιεστή κατευθείαν στο θάλαμο συμπίεσης για ΑΘ 50kw 

10 12 ΌΧΙ ΝΑΙ   

5 
δυνατότητα λειτουργίας μερικής αποπάγωσης - λειτουργία 
συνεχούς θέρμανσης συστήματος ΑΘ 50kw 

10 12 ΌΧΙ ΝΑΙ   

ΣΥΝΟΛΟ ΒΑ 50 60       

  

ΟΜΑΔΑ Β́  (Συντελεστής βαρύτητος 30%)           

1 Εγγύηση καλής λειτουργίας συστήματος 25 30 2 3 έτη 

2 24ωρη τεχνική υποστίριξη  25 30 ΌΧΙ ΝΑΙ έτη 

ΣΥΝΟΛΟ ΒΒ 50 60       

Η βαθμολογία προκύπτει από τον τύπο Β=(0,7xΒΑ)+(0,3xBB) όπου Β η συνολική βαθμολογία και ΒΑ,ΒΒ οι βαθμολογίες των ομάδων Α και Β 
αντίστοιχα. 
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Για το κεφάλαιο 2. 

6.Φωτοβολταϊκό σύστημα 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΝΑΦΟΡΑΣ   

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ αναφορά μέγιστο 20% αναφορά μέγιστο μ.μ. 

ΟΜΑΔΑ Α’ (Συντελεστής βαρύτητας 70%)           

1 συνολική εγκατεστημένη ισχύς συστήματος 25 30 225 270 kw 

2 
ονομαστική ισχύς φωτοβολταϊκής συστοιχίας σε σχέση με την 
ονομαστική ισχύ του αντιστροφέα 

25 30 110 100 % 

ΣΥΝΟΛΟ ΒΑ 50 60       

  

ΟΜΑΔΑ Β́  (Συντελεστής βαρύτητος 30%)           

1 Εγγύηση καλής λειτουργίας συστήματος τουλάχιστον 2 έτη 25 30 2 3 έτη 

2 24ωρη τεχνική υποστίριξη  25 30 ΌΧΙ ΝΑΙ έτη 

ΣΥΝΟΛΟ ΒΒ 50 60       

Η βαθμολογία προκύπτει από τον τύπο Β=(0,7xΒΑ)+(0,3xBB) όπου Β η συνολική βαθμολογία και ΒΑ,ΒΒ οι βαθμολογίες των ομάδων Α και Β 
αντίστοιχα. 
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Για το κεφάλαιο 3. 

7.σύστημα φωτισμού 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 
μ.μ. 

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ αναφορά μέγιστο 20% αναφορά μέγιστο 

ΟΜΑΔΑ Α’ (Συντελεστής βαρύτητας 70%)           

1 
αποδοτικότητα φωτιστικού Led προβολέα ισχύος 
έως; 549w. 

12 14,4 125 150 lm/W 

2 
χρόνος ζωής φωτιστικού Led προβολέα ισχύος 
έως; 549w. 

14 16,8 
έως 100.000 
ώρες στους 

25°C 

πάνω 
100.000 

ώρες στους 
25°C 

ώρες 

3 
αποδοτικότητα φωτιστικού Led προβολέα ισχύος 
έως; 233w. 

12 14,4 105 126 lm/W 

4 
χρόνος ζωής φωτιστικού Led προβολέα ισχύος 
έως; 549w. 

12 14,4 
έως 75.000 
ώρες στους 

25°C 

πάνω 75.000 
ώρες στους 

25°C 
ώρες 

ΣΥΝΟΛΟ ΒΑ 50 60       

  

ΟΜΑΔΑ Β́  (Συντελεστής βαρύτητος 30%)           

1 Εγγύηση καλής λειτουργίας συστήματος  25 30 4 5 έτη 

2 χρόνος παράδοσης 25 30 2 1 μήνες 

ΣΥΝΟΛΟ ΒΒ 50 60       

Η βαθμολογία προκύπτει από τον τύπο Β=(0,7xΒΑ)+(0,3xBB) όπου Β η συνολική βαθμολογία και ΒΑ,ΒΒ οι βαθμολογίες των ομάδων Α και Β 
αντίστοιχα. 
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Για το κεφάλαιο 4 

8.Σύστημα ενεργειακής διαχείρισης κτιρίου. 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 
μ.μ. 

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ αναφορά μέγιστο 20% αναφορά μέγιστο 

ΟΜΑΔΑ Α’ (Συντελεστής βαρύτητας 70%)           

1 
ενσωματωμένη μνήμη κεντρικής 
μονάδας ελέγχου 

10 12 4 4,8 GB 

2 
δυνατότητα διασύνδεσης κεντρικής 
μονάδας ελέγχου με τουλάχιστον 2 
ανεξάρτητα δίκτυα M-BUS 

10 12 2 4 αριθμός δικτύων 

3 
δυνατότητα διασύνδεσης κεντρικής 
μονάδας ελέγχου σε δίκτυο ethernet 
με τουλάχιστον 2 ανεξάρτητες θύρες 

10 12 2 4 αριθμός θυρών 

4 
δυνατότητα καταγραφής δεδομένων 
από περιφερειακή μονάδα 
τουλάχιστον για 72 ώρες χωρίς ρεύμα 

10 12 72 96 ώρες 

5 
δυνατότητες Η/Υ ενεργειακής 
καταμέτρησης - οπτικοποίησης 

10 12 
ελάχιστες 

δυνατότητες 
αναβαθμισμένες 

δυνατότητες. 

σύμφωνα με 
άρθρο 13 της 

σχετικής μελέτης 

ΣΥΝΟΛΟ ΒΑ 50 60       

  

ΟΜΑΔΑ Β́  (Συντελεστής βαρύτητος 30%)           

1 
Εγγύηση καλής λειτουργίας 
συστήματος  

25 30 2 3 έτη 

2 χρόνος παράδοσης 25 30 4 3 μήνες 

ΣΥΝΟΛΟ ΒΒ 50 60       

Η βαθμολογία προκύπτει από τον τύπο Β=(0,7xΒΑ)+(0,3xBB) όπου Β η συνολική βαθμολογία και ΒΑ,ΒΒ οι βαθμολογίες των ομάδων Α και Β 
αντίστοιχα. 
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3.3.2 Βαθμολόγηση και κατάταξη προσφορών96  

Η βαθμολόγηση κάθε κριτηρίου αξιολόγησης κυμαίνεται από 100 βαθμούς στην περίπτωση που ικανοποιούνται ακριβώς όλοι οι 

όροι των τεχνικών προδιαγραφών, αυξάνεται δε μέχρι τους 120 βαθμούς όταν υπερκαλύπτονται οι απαιτήσεις του συγκεκριμένου 

κριτηρίου. 

 

Κάθε κριτήριο αξιολόγησης βαθμολογείται αυτόνομα με βάση τα στοιχεία της προσφοράς. 

 

Η σταθμισμένη βαθμολογία του κάθε κριτηρίου θα προκύπτει από το γινόμενο του επιμέρους συντελεστή βαρύτητας επί τη 

βαθμολογία του, η δε συνολική βαθμολογία της προσφοράς θα προκύπτει από το άθροισμα των σταθμισμένων βαθμολογιών όλων 

των κριτηρίων. 

 

Η συνολική βαθμολογία της τεχνικής προσφοράς υπολογίζεται με βάση τον παρακάτω τύπο : 

 

Β = σ1χΚ1 + σ2χΚ2 +……+σνχΚν 

 

Κριτήρια με βαθμολογία μικρότερη από 100 βαθμούς (ήτοι που δεν καλύπτουν/παρουσιάζουν αποκλίσεις από τις τεχνικές 

προδιαγραφές της παρούσας) επιφέρουν την απόρριψη της προσφοράς. 

 

Πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά είναι εκείνη που παρουσιάζει τον μικρότερο λόγο της προσφερθείσας τιμής 

προς τη συνολική βαθμολογία της τεχνικής προσφοράς (ήτοι αυτή στην οποία το Λ είναι ο μικρότερος αριθμός), σύμφωνα με τον τύπο 

που ακολουθεί. 

 

 Προσφερθείσα τιμή 

Λ   = 

 

Συνολική βαθμολογία τεχνικής 

 προσφοράς (Β) 

 

Για όσες προσφορές δεν κρίθηκαν αποδεκτές κατά το στάδιο ελέγχου των ηλεκτρονικών (υπό)φακέλων «Δικαιολογητικά Συμμετοχής 

Τεχνική Προσφορά» οι φάκελοι της οικονομικής προσφοράς δεν αποσφραγίζονται (άρθρο 100, παρ.2, Ν.4412/16). 

 

Σε κάθε περίπτωση, αξιολογούνται και βαθμολογούνται μόνο οι προσφορές που έχουν κριθεί τεχνικά αποδεκτές σύμφωνα με τους 

καθοριζόμενους βασικούς όρους και τις προδιαγραφές που ορίζονται στη διακήρυξη. 
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 Άρθρο 86 παρ. 11, 13 και 16 ν. 4412/2016 
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Προσφορές που παρουσιάζουν, κατά την κρίση της αρμόδιας επιτροπής αξιολόγησης αποτελεσμάτων, ουσιώδεις αποκλίσεις από 

τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές της διακήρυξης, απορρίπτονται ως απαράδεκτες. Αντίθετα δεν απορρίπτονται προσφορές 

εάν οι παρουσιαζόμενες αποκλίσεις κρίνονται ως επουσιώδεις. 

 

2.4 Κατάρτιση - Περιεχόμενο Προσφορών 

2.4.1 Γενικοί όροι υποβολής προσφορών 

Οι προσφορές υποβάλλονται με βάση τις απαιτήσεις που ορίζονται στο Παράρτημα Ι της Διακήρυξης, για το σύνολο της 

προκηρυχθείσας ποσότητας της προμήθειας. 

Δεν επιτρέπονται εναλλακτικές προσφορές. 

Η ένωση Οικονομικών Φορέων υποβάλλει κοινή προσφορά, η οποία υπογράφεται υποχρεωτικά ηλεκτρονικά είτε από όλους τους 

Οικονομικούς Φορείς που αποτελούν την ένωση, είτε από εκπρόσωπό τους νομίμως εξουσιοδοτημένο.  

Στην προσφορά, απαραιτήτως πρέπει να προσδιορίζεται η έκταση και το είδος της συμμετοχής του (συμπεριλαμβανομένης της 

κατανομής αμοιβής μεταξύ τους) κάθε μέλους της ένωσης, καθώς και ο εκπρόσωπος/συντονιστής αυτής97. 

Οι οικονομικοί φορείς μπορούν να αποσύρουν την προσφορά τους, πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφοράς, χωρίς 

να απαιτείται έγκριση εκ μέρους του αποφαινομένου οργάνου της αναθέτουσας αρχής, υποβάλλοντας έγγραφη ειδοποίηση προς την 

αναθέτουσα αρχή μέσω της λειτουργικότητας «Επικοινωνία» του ΕΣΗΔΗΣ.98 

 

2.4.2 Χρόνος και Τρόπος υποβολής προσφορών  

 

2.4.2.1. Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερόμενους ηλεκτρονικά, μέσω του ΕΣΗΔΗΣ, μέχρι την καταληκτική ημερομηνία 

και ώρα που ορίζει η παρούσα διακήρυξη, στην Ελληνική Γλώσσα, σε ηλεκτρονικό φάκελο, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στον 

ν.4412/2016, ιδίως στα άρθρα 36 και 37 και στην κατ’ εξουσιοδότηση της παρ. 5 του άρθρου 36 του ν.4412/2016 εκδοθείσα υπ́ αριθμ. 

64233/08.06.2021 (Β́ 2453/ 09.06.2021) Κοινή Απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης και Επενδύσεων και Ψηφιακής Διακυβέρνησης με 

θέμα «Ρυθμίσεις τεχνικών ζητημάτων που αφορούν την ανάθεση των Δημοσίων Συμβάσεων Προμηθειών και Υπηρεσιών με χρήση 

των επιμέρους εργαλείων και διαδικασιών του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ)» (εφεξής Κ.Υ.Α. 

ΕΣΗΔΗΣ Προμήθειες και Υπηρεσίες).  

Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς απαιτείται να διαθέτουν προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή 

που υποστηρίζεται τουλάχιστον από αναγνωρισμένο (εγκεκριμένο) πιστοποιητικό, το οποίο χορηγήθηκε από πάροχο υπηρεσιών 

πιστοποίησης, ο οποίος περιλαμβάνεται στον κατάλογο εμπίστευσης που προβλέπεται στην απόφαση 2009/767/ΕΚ και σύμφωνα με 

τα οριζόμενα στο Κανονισμό (ΕΕ) 910/2014 και να εγγραφούν στο ΕΣΗΔΗΣ, σύμφωνα με την περ. β της παρ. 2 του άρθρου 37 του ν. 

4412/2016 και τις διατάξεις του άρθρου 6 της Κ.Υ.Α. ΕΣΗΔΗΣ Προμήθειες και Υπηρεσίες.  
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 Άρθρο 96, παρ. 7 του ν. 4412/2016. 
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 Άρθρο 15 ΚΥΑ ΕΣΗΔΗΣ Προμήθειες και Υπηρεσίες 
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2.4.2.2. Ο χρόνος υποβολής της προσφοράς μέσω του ΕΣΗΔΗΣ βεβαιώνεται αυτόματα από το ΕΣΗΔΗΣ με υπηρεσίες χρονοσήμανσης, 

σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 37 του ν. 4412/2016 και τις διατάξεις του άρθρου 10 της ως άνω κοινής υπουργικής απόφασης. 

Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας, δεν υπάρχει η δυνατότητα υποβολής προσφοράς στο ΕΣΗΔΗΣ.  

Σε περιπτώσεις τεχνικής αδυναμίας λειτουργίας του ΕΣΗΔΗΣ, η αναθέτουσα αρχή ρυθμίζει τα της συνέχειας του διαγωνισμού με 

αιτιολογημένη απόφασή της.99 

 
2.4.2.3. Οι οικονομικοί φορείς υποβάλλουν με την προσφορά τους τα ακόλουθα σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 13 της Κ.Υ.Α. 
ΕΣΗΔΗΣ Προμήθειες και Υπηρεσίες:  

(α) έναν ηλεκτρονικό (υπο)φάκελο με την ένδειξη «Δικαιολογητικά Συμμετοχής–Τεχνική Προσφορά», στον οποίο περιλαμβάνεται το 
σύνολο των κατά περίπτωση απαιτούμενων δικαιολογητικών και η τεχνική προσφορά, σύμφωνα με τις διατάξεις της κείμενης 
νομοθεσίας και την παρούσα. 

(β) έναν ηλεκτρονικό (υπο)φάκελο με την ένδειξη «Οικονομική Προσφορά», στον οποίο περιλαμβάνεται η οικονομική προσφορά του 
οικονομικού φορέα και το σύνολο των κατά περίπτωση απαιτούμενων δικαιολογητικών.  

Από τον Οικονομικό Φορέα σημαίνονται, με χρήση της  σχετικής λειτουργικότητας του ΕΣΗΔΗΣ, τα στοιχεία εκείνα της προσφοράς του 
που έχουν εμπιστευτικό χαρακτήρα σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 21 του ν. 4412/2016.  

Εφόσον ένας οικονομικός φορέας χαρακτηρίζει πληροφορίες ως εμπιστευτικές, λόγω ύπαρξης τεχνικού ή εμπορικού απορρήτου, στη 
σχετική δήλωσή του, αναφέρει ρητά όλες τις σχετικές διατάξεις νόμου ή διοικητικές πράξεις που επιβάλλουν την εμπιστευτικότητα της 
συγκεκριμένης πληροφορίας. 

Δεν χαρακτηρίζονται ως εμπιστευτικές, πληροφορίες σχετικά με τις τιμές μονάδας, τις προσφερόμενες ποσότητες, την οικονομική 
προσφορά και τα στοιχεία της τεχνικής προσφοράς που χρησιμοποιούνται για την αξιολόγησή της. 

2.4.2.4. Εφόσον οι Οικονομικοί Φορείς καταχωρίσουν τα στοιχεία, μεταδεδομένα και συνημμένα ηλεκτρονικά αρχεία, που αφορούν 

δικαιολογητικά συμμετοχής - τεχνικής προσφοράς και οικονομικής προσφοράς τους στις αντίστοιχες ειδικές ηλεκτρονικές φόρμες του 

ΕΣΗΔΗΣ, στην συνέχεια, μέσω σχετικής λειτουργικότητας, εξάγουν αναφορές (εκτυπώσεις) σε μορφή ηλεκτρονικών αρχείων με 

μορφότυπο PDF, τα οποία αποτελούν συνοπτική αποτύπωση των καταχωρισμένων στοιχείων.  

Τα ηλεκτρονικά αρχεία των εν λόγω αναφορών (εκτυπώσεων) υπογράφονται ψηφιακά, σύμφωνα με τις προβλεπόμενες διατάξεις 

(περ. β της παρ. 2 του άρθρου 37) και επισυνάπτονται από τον Οικονομικό Φορέα στους αντίστοιχους υποφακέλους.  

Επισημαίνεται ότι η εξαγωγή και η επισύναψη των προαναφερθέντων αναφορών (εκτυπώσεων) δύναται να πραγματοποιείται για 

κάθε υποφακέλο  ξεχωριστά, από τη στιγμή που έχει ολοκληρωθεί η καταχώριση των στοιχείων σε αυτόν100.   

 
2.4.2.5. Ειδικότερα, όσον αφορά τα συνημμένα ηλεκτρονικά αρχεία της προσφοράς, οι Οικονομικοί Φορείς τα καταχωρίζουν στους 

ανωτέρω (υπο)φακέλους μέσω του Υποσυστήματος, ως εξής : 

Τα έγγραφα που καταχωρίζονται στην ηλεκτρονική προσφορά, και δεν απαιτείται να προσκομισθούν και σε έντυπη μορφή, γίνονται 

αποδεκτά κατά περίπτωση, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στις διατάξεις:  

α) είτε των άρθρων 13, 14 και 28 του ν. 4727/2020 (Ά  184) περί ηλεκτρονικών δημοσίων εγγράφων που φέρουν ηλεκτρονική 

υπογραφή ή σφραγίδα και, εφόσον πρόκειται για αλλοδαπά δημόσια ηλεκτρονικά έγγραφα, εάν φέρουν επισημείωση e-Apostille  
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 Άρθρο 37 παρ. 4 του ν. 4412/2016 και άρθρο 4 παρ. 2 Κ.Υ.Α. ΕΣΗΔΗΣ Προμήθειες και- Υπηρεσίες. 
100

 Άρθρο 13 παρ. 1.4 και 1.5 της Κ.Υ.Α. ΕΣΗΔΗΣ Προμήθειες και Υπηρεσίες 
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β) είτε των άρθρων 15 και 27101 του ν. 4727/2020 (Ά  184) περί ηλεκτρονικών ιδιωτικών εγγράφων που φέρουν ηλεκτρονική 

υπογραφή ή σφραγίδα  

γ) είτε του άρθρου 11 του ν. 2690/1999 (Ά  45), 

δ) είτε της παρ. 2 του άρθρου 37 του ν. 4412/2016, περί χρήσης ηλεκτρονικών υπογραφών σε ηλεκτρονικές διαδικασίες δημοσίων 

συμβάσεων,   

ε) είτε της παρ. 8 του άρθρου 92 του ν. 4412/2016, περί συνυποβολής υπεύθυνης δήλωσης στην περίπτωση απλής φωτοτυπίας 

ιδιωτικών εγγράφων. 102 

Επιπλέον, δεν προσκομίζονται σε έντυπη μορφή τα ΦΕΚ103 και ενημερωτικά και τεχνικά φυλλάδια και άλλα έντυπα, εταιρικά ή μη, με 

ειδικό τεχνικό περιεχόμενο, δηλαδή έντυπα με αμιγώς τεχνικά χαρακτηριστικά, όπως αριθμούς, αποδόσεις σε διεθνείς μονάδες, 

μαθηματικούς τύπους και σχέδια. 

Ειδικότερα, τα στοιχεία και δικαιολογητικά για τη συμμετοχή του Οικονομικού Φορέα στη διαδικασία καταχωρίζονται από αυτόν σε 

μορφή ηλεκτρονικών αρχείων με μορφότυπο PDF.  

Έως την ημέρα και ώρα αποσφράγισης των προσφορών προσκομίζονται με ευθύνη του οικονομικού φορέα στην αναθέτουσα αρχή, 

σε έντυπη μορφή και σε κλειστό-ούς φάκελο-ους, στον οποίο αναγράφεται ο αποστολέας και ως παραλήπτης η Επιτροπή 

Διαγωνισμού του παρόντος διαγωνισμού, τα στοιχεία της ηλεκτρονικής προσφοράς του, τα οποία απαιτείται να προσκομισθούν σε 

πρωτότυπη μορφή. Τέτοια στοιχεία και δικαιολογητικά ενδεικτικά είναι : 

α) η πρωτότυπη εγγυητική επιστολή συμμετοχής, πλην των περιπτώσεων που αυτή εκδίδεται ηλεκτρονικά, άλλως η προσφορά 

απορρίπτεται ως απαράδεκτη, 

β) αυτά που δεν υπάγονται στις διατάξεις του άρθρου 11 παρ. 2 του ν. 2690/1999104,  

γ) ιδιωτικά έγγραφα τα οποία δεν  έχουν επικυρωθεί από δικηγόρο ή δεν φέρουν θεώρηση από υπηρεσίες και φορείς της περίπτωσης 

α της παρ. 2 του άρθρου 11 του ν. 2690/1999 ή δεν συνοδεύονται από υπεύθυνη δήλωση για την ακρίβειά τους, καθώς και 

δ) τα αλλοδαπά δημόσια έντυπα έγγραφα που φέρουν την επισημείωση της Χάγης (Apostille), ή προξενική θεώρηση και δεν έχουν 

επικυρωθεί  από δικηγόρο105.  

                                                           
101

   Βλ. σχετικά με την  ηλεκτρονική υπεύθυνη δήλωση το  άρθρο εικοστό έβδομο της από 20.3.2020 Π.Ν.Π., (Α 68) - που 
κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4683/2020 (Α΄83)-κατά τις παραγράφους 1 και 2  του οποίου:" Η υπεύθυνη δήλωση του 
άρθρου 8 του ν. 1599/1986 (Α` 75) μπορεί να συντάσσεται στην Ενιαία Ψηφιακή Πύλη της Δημόσιας Διοίκησης του άρθρου 
52 του ν. 4635/2019, μέσω της ηλεκτρονικής εφαρμογής «e-Dilosi». Η ηλεκτρονική υπεύθυνη δήλωση υποβάλλεται και 
γίνεται αποδεκτή σύμφωνα με τα οριζόμενα στο εικοστό τέταρτο άρθρο της παρούσας.  2. Η αυθεντικοποίηση που 
πραγματοποιείται για τη χρήση της ηλεκτρονικής εφαρμογής της παρ. 1 του παρόντος έχει την ίδια ισχύ με τη βεβαίωση 
γνήσιου υπογραφής του άρθρου 11 του ν. 2690/1999 (Α` 45). Η ημερομηνία που αναγράφεται στην προηγμένη ή 
εγκεκριμένη ηλεκτρονική σφραγίδα του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης αντιστοιχεί στην ημερομηνία έκδοσης της 
ηλεκτρονικής υπεύθυνης δήλωσης. Εφόσον τηρούνται οι όροι του προηγούμενου εδαφίου, η ηλεκτρονική υπεύθυνη 
δήλωση, τόσο ως ηλεκτρονικό όσο και ως έντυπο έγγραφο, συνιστά έγγραφο βέβαιης χρονολογίας". 

102
 Ομοίως προβλέπεται και στην περίπτωση υποβολής αποδεικτικών στοιχείων σύμφωνα με το άρθρο 80 παρ. 13 του 

ν.4412/2016 . Πρβλ και άρθρο 13 παρ. 1.3.1 της Κ.Υ.Α. ΕΣΗΔΗΣ Προμήθειες και Υπηρεσίες 
103

 Σύμφωνα με την περ. ε της παρ. 2 του ν. 2690/1999 (ΚΔΔ), «ε. Για τα αντίγραφα των Φύλλων Εφημερίδας της Κυβερνήσεως 
(ΦΕΚ) που έχουν προέλθει από πρωτότυπο ΦΕΚ σε έντυπη μορφή ή από ΦΕΚ σε ηλεκτρονική μορφή που έχει καταχωριστεί 
στην ιστοσελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου, ισχύουν ανάλογα οι ρυθμίσεις του άρθρου αυτού..». 

104
 Ενδεικτικά συμβολαιογραφικές ένορκες βεβαιώσεις ή λοιπά συμβολαιογραφικά έγγραφα 

105
   Άρθρο 13 παρ. 1.6 της Κ.Υ.Α. ΕΣΗΔΗΣ Προμήθειες και Υπηρεσίες 
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Σε περίπτωση μη υποβολής ενός ή περισσότερων από τα ως άνω στοιχεία και δικαιολογητικά που υποβάλλονται σε έντυπη μορφή, 

πλην της πρωτότυπης εγγύησης συμμετοχής, η αναθέτουσα αρχή δύναται να ζητήσει τη συμπλήρωση και υποβολή τους, σύμφωνα 

με το άρθρο 102 του ν. 4412/2016. 

Στα αλλοδαπά δημόσια έγγραφα και δικαιολογητικά εφαρμόζεται η Συνθήκη της Χάγης της 5ης.10.1961, που κυρώθηκε με το ν. 

1497/1984 (Ά 188) , εφόσον συντάσσονται σε κράτη που έχουν προσχωρήσει στην ως άνω Συνθήκη, άλλως φέρουν προξενική 

θεώρηση. 

Απαλλάσσονται από την απαίτηση επικύρωσης (με Apostille ή Προξενική Θεώρηση) αλλοδαπά δημόσια έγγραφα όταν καλύπτονται 

από διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες που έχει συνάψει η Ελλάδα (ενδεικτικά «Σύμβαση νομικής συνεργασίας μεταξύ Ελλάδας και 

Κύπρου – 05.03.1984» (κυρωτικός ν.1548/1985, «Σύμβαση περί απαλλαγής από την επικύρωση ορισμένων πράξεων και εγγράφων – 

15.09.1977» (κυρωτικός ν.4231/2014)).  

Επίσης απαλλάσσονται από την απαίτηση επικύρωσης ή παρόμοιας διατύπωσης δημόσια έγγραφα που εκδίδονται από τις αρχές 

κράτους μέλους που υπάγονται στον Καν ΕΕ 2016/1191 για την απλούστευση των απαιτήσεων για την υποβολή ορισμένων δημοσίων 

εγγράφων στην ΕΕ, όπως, ενδεικτικά,  το λευκό ποινικό μητρώο, υπό τον όρο ότι τα σχετικά με το γεγονός αυτό δημόσια έγγραφα 

εκδίδονται για πολίτη της Ένωσης από τις αρχές του κράτους μέλους της ιθαγένειάς του. 

Επίσης, γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά ευκρινή φωτοαντίγραφα εγγράφων που έχουν εκδοθεί από αλλοδαπές αρχές και έχουν 

επικυρωθεί από δικηγόρο, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην παρ. 2 περ. β του άρθρου 11 του ν. 2690/1999 “Κώδικας Διοικητικής 

Διαδικασίας”, όπως αντικαταστάθηκε ως άνω με το άρθρο 1 παρ.2 του ν.4250/2014. 

Οι πρωτότυπες εγγυήσεις συμμετοχής, πλην των εγγυήσεων που εκδίδονται ηλεκτρονικά, προσκομίζονται, με ευθύνη του 

οικονομικού φορέα, σε κλειστό φάκελο, στον οποίο αναγράφεται ο αποστολέας, τα στοιχεία του παρόντος διαγωνισμού και ως 

παραλήπτης η Επιτροπή Διαγωνισμού, το αργότερο πριν την ημερομηνία και ώρα αποσφράγισης των προσφορών που ορίζεται στην 

παρ. 3.1 της παρούσας, άλλως η προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη, μετά από γνώμη της Επιτροπής Διαγωνισμού.   

Η προσκόμιση των εγγυήσεων συμμετοχής πραγματοποιείται είτε με κατάθεση του ως άνω φακέλου στην υπηρεσία πρωτοκόλλου 

της αναθέτουσας αρχής, είτε με την αποστολή του ταχυδρομικώς, επί αποδείξει.  

Το βάρος απόδειξης της έγκαιρης προσκόμισης φέρει ο οικονομικός φορέας.  

Το εμπρόθεσμο αποδεικνύεται με την επίκληση του αριθμού πρωτοκόλλου ή την προσκόμιση του σχετικού αποδεικτικού αποστολής 

κατά περίπτωση. 

Στην περίπτωση που επιλεγεί η αποστολή του φακέλου της εγγύησης συμμετοχής ταχυδρομικώς,  ο οικονομικός φορέας αναρτά, 

εφόσον δεν διαθέτει αριθμό έγκαιρης εισαγωγής του φακέλου του στο πρωτόκολλο της αναθέτουσας αρχής, το αργότερο έως την 

ημερομηνία και ώρα αποσφράγισης των προσφορών, μέσω της λειτουργικότητας «Επικοινωνία», τα σχετικό αποδεικτικό στοιχείο 

προσκόμισης (αποδεικτικό κατάθεσης σε υπηρεσίες ταχυδρομείου- ταχυμεταφορών),  προκειμένου να ενημερώσει την αναθέτουσα 

αρχή περί της τήρησης της υποχρέωσής του σχετικά με την (εμπρόθεσμη) προσκόμιση της εγγύησης συμμετοχής του στον παρόντα 

διαγωνισμό. 
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2.4.3  Περιεχόμενα Φακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής- Τεχνική Προσφορά»  

2.4.3.1 Δικαιολογητικά Συμμετοχής  

Τα στοιχεία και δικαιολογητικά για την συμμετοχή των προσφερόντων στη διαγωνιστική διαδικασία περιλαμβάνουν με ποινή 

αποκλεισμού106 τα ακόλουθα υπό α και β στοιχεία: α) το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ), όπως προβλέπεται στις παρ. 1 

και 3 του άρθρου 79 του ν. 4412/2016 και τη συνοδευτική υπεύθυνη δήλωση με την οποία ο οικονομικός φορέας δύναται να 

διευκρινίζει τις πληροφορίες που παρέχει με το ΕΕΕΣ σύμφωνα με την παρ. 9 του ίδιου άρθρου, β) την εγγύηση συμμετοχής, όπως 

προβλέπεται στο άρθρο 72 του Ν.4412/2016 και τις παραγράφους 2.1.5 και 2.2.2 αντίστοιχα της παρούσας διακήρυξης.   

Οι προσφέροντες συμπληρώνουν το σχετικό υπόδειγμα ΕΕΕΣ,  το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας διακήρυξης ως 

Παράρτημα  αυτής.  

Η συμπλήρωσή του δύναται να πραγματοποιηθεί με χρήση του υποσυστήματος Promitheus ESPDint, προσβάσιμου μέσω της 

Διαδικτυακής Πύλης (www.promitheus.gov.gr) του ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ, ή άλλης σχετικής συμβατής πλατφόρμας υπηρεσιών διαχείρισης 

ηλεκτρονικών ΕΕΕΣ. 

Οι Οικονομικοί Φορείς δύνανται για αυτό το σκοπό να αξιοποιήσουν το αντίστοιχο ηλεκτρονικό αρχείο με μορφότυπο XML που 

αποτελεί επικουρικό στοιχείο των εγγράφων της σύμβασης. 

Το συμπληρωμένο από τον Οικονομικό Φορέα ΕΕΕΣ, καθώς και η τυχόν συνοδευτική αυτού υπεύθυνη δήλωση, υποβάλλονται 

σύμφωνα με την περίπτωση δ της παραγράφου 2.4.2.5 της παρούσας, σε ψηφιακά υπογεγραμμένο ηλεκτρονικό αρχείο με 

μορφότυπο PDF. 

 

2.4.3.2 Τεχνική προσφορά 

H τεχνική προσφορά θα πρέπει να καλύπτει όλες τις απαιτήσεις και τις προδιαγραφές που έχουν τεθεί από την αναθέτουσα αρχή με 

το κεφάλαιο “Απαιτήσεις-Τεχνικές Προδιαγραφές” του Παραρτήματος Ι της Διακήρυξης, περιγράφοντας ακριβώς πώς οι 

συγκεκριμένες απαιτήσεις και προδιαγραφές πληρούνται.  

Περιλαμβάνει ιδίως τα έγγραφα και δικαιολογητικά, βάσει των οποίων θα αξιολογηθεί η καταλληλότητα των προσφερόμενων ειδών, 

με βάση το κριτήριο ανάθεσης, σύμφωνα με τα αναλυτικώς αναφερόμενα στο ως άνω Παράρτημα107 108.  

Οι οικονομικοί φορείς αναφέρουν:  

α) το τμήμα της σύμβασης που προτίθενται να αναθέσουν υπό μορφή υπεργολαβίας σε τρίτους, καθώς και τους υπεργολάβους που 

προτείνουν109. 

β) τη χώρα παραγωγής του προσφερόμενου προϊόντος και την επιχειρηματική μονάδα στην οποία παράγεται αυτό, καθώς και τον 

τόπο εγκατάστασής της.  

                                                           
106

 Βλ. άρθρο 93  του ν. 4412/2016 
107

 Άρθρο 94 του ν. 4412/2016 
108

 Αυτά περιλαμβάνουν τα αποδεικτικά στοιχεία που τεκμηριώνουν την τεχνική καταλληλότητα των προσφερομένων ειδών   
βάσει των οποίων θα αξιολογηθεί η τεχνική προσφορά. Αναφέρονται υποχρεωτικά τα αποδεικτικά στοιχεία που τυχόν 
προβλέπονται στις τεχνικές προδιαγραφές του προς προμήθεια αγαθού, σύμφωνα με Παράρτημα της Διακήρυξης και τυχόν 
υπόδειγμα τεχνικής προσφοράς. 

109
 Άρθρο 58 του ν. 4412/2016. 

http://www.promitheus.gov.gr/
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2.4.4  Περιεχόμενα Φακέλου «Οικονομική Προσφορά» / Τρόπος σύνταξης και υποβολής οικονομικών προσφορών 

Η Οικονομική Προσφορά110 βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής, σύμφωνα με τo Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς όπως 

παρατίθεται στο Παράρτημα ΙV της διακήρυξης. 

Στην οικονομική προσφορά δίνεται το προσφερόμενο ποσοστό έκπτωσης στην τιμή των προσφερόμενων ειδών, από την τιμή 

αναφοράς111 για τα αντίστοιχα προς παράδοση αγαθά. 

Εφόσον στην ειδική ηλεκτρονική φόρμα οικονομικής προσφοράς του ΕΣΗΔΗΣ δεν μπορεί να αποτυπωθεί ποσοστό έκπτωσης, για 

λόγους σύγκρισης των προσφορών από το σύστημα, στην ως άνω ηλεκτρονική φόρμα, οι συμμετέχοντες θα συμπληρώσουν ως τιμή 

προσφοράς την τιμή, με τρία (3) δεκαδικά ψηφία (αριθμό) που προκύπτει μετά την αφαίρεση του ποσοστού της έκπτωσης που 

προσφέρουν από την τιμή αναφοράς. 

Καθώς η οικονομική προσφορά, δηλαδή το προσφερόμενο ποσοστό έκπτωσης, έχει αποτυπωθεί έμμεσα στις ειδικές ηλεκτρονικές 

φόρμες του συστήματος, ο προσφέρων θα επισυνάψει στην ηλεκτρονική οικονομική προσφορά του, σε μορφή pdf, ηλεκτρονικά 

υπογεγραμμένο και συμπληρωμένο με το αναγραφόμενο ποσοστό έκπτωσης το υπόδειγμα της οικονομικής προσφοράς του 

Παραρτήματος IV, που επισυνάπτεται στην παρούσα διακήρυξη. 

Στην τιμή περιλαμβάνονται οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, μη 

συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., για την παράδοση του υλικού στον τόπο και με τον τρόπο που προβλέπεται στα έγγραφα της 

σύμβασης. 

Οι υπέρ τρίτων κρατήσεις υπόκεινται στο εκάστοτε ισχύον αναλογικό τέλος χαρτοσήμου 0,0039% (3% επί του ποσού της κράτησης 

υπέρ ΑΕΠΠ) και στην επ’ αυτού εισφορά υπέρ ΟΓΑ 0,00078% (20% επί του ποσού της κράτησης υπέρ Χαρτοσήμου). 

Επισημαίνεται ότι το εκάστοτε ποσοστό Φ.Π.Α. επί τοις εκατό, της ανωτέρω τιμής θα υπολογίζεται αυτόματα από το σύστημα.  

Οι προσφερόμενες τιμές είναι σταθερές καθ’ όλη τη διάρκεια της σύμβασης και δεν αναπροσαρμόζονται. 

Ως απαράδεκτες θα απορρίπτονται προσφορές στις οποίες:  

α) δεν δίνεται τιμή σε ΕΥΡΩ ή που καθορίζεται σχέση ΕΥΡΩ προς ξένο νόμισμα,  

β) δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή, με την επιφύλαξη της παρ. 4 του άρθρου 102 του ν. 4412/2016 και  

γ) η τιμή υπερβαίνει i/ τις τιμές αναφοράς που αποτυπώνονται στο υπόδειγμα της οικονομικής προσφοράς του Παραρτήματος IV, που 

επισυνάπτεται στην παρούσα διακήρυξη για το τμήμα 1 της σύμβασης (προμήθεια και εγκατάσταση) ii./ τον προϋπολογισμό του 

τμήματος 2 της σύμβασης (πλήρης τεχνική κάλυψη) που καθορίζεται και τεκμηριώνεται από την αναθέτουσα αρχή112 στο κεφάλαιο 

1.3 της παρούσας διακήρυξης.  

Στην οικονομική προσφορά θα πρέπει να επιλέγεται με σαφήνεια ένας από τους τρόπους πληρωμής που περιγράφονται στην παρ. 

(5.1) της παρούσας διακήρυξης.  

 

                                                           
110

 Άρθρο 95 του ν. 4412/2016 
111

 Στις περιπτώσεις των παραγράφων 9 και 10 του άρθρου 53 του ν. 4412/2016,  όταν από τα έγγραφα της σύμβασης 
προβλέπεται αναπροσαρμογή τιμών, τότε η οικονομική προσφορά υποβάλλεται υποχρεωτικά σε ποσοστό έκπτωσης επί της 
τιμής της εκτιμώμενης αξίας του υλικού. 

112
 Βλ παρ. 4 του άρθρου 26 του ν. 4412/2016 
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2.4.5  Χρόνος ισχύος των προσφορών113   

Οι υποβαλλόμενες προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους οικονομικούς φορείς για διάστημα δώδεκα (12) μηνών από την επόμενη 

της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών.  

Προσφορά η οποία ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο από τον ανωτέρω προβλεπόμενο απορρίπτεται ως μη κανονική. 

Η ισχύς της προσφοράς μπορεί να παρατείνεται εγγράφως, εφόσον τούτο ζητηθεί από την αναθέτουσα αρχή, πριν από τη λήξη της, με 

αντίστοιχη παράταση της εγγυητικής επιστολής συμμετοχής σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 72 παρ. 1 του ν. 4412/2016 και την 

παράγραφο 2.2.2. της παρούσας, κατ' ανώτατο όριο για χρονικό διάστημα ίσο με την προβλεπόμενη ως άνω αρχική διάρκεια. Σε 

περίπτωση αιτήματος της αναθέτουσας αρχής για παράταση της ισχύος της προσφοράς, για τους οικονομικούς φορείς, που 

αποδέχτηκαν την παράταση, πριν τη λήξη ισχύος των προσφορών τους, οι προσφορές ισχύουν και τους δεσμεύουν  για το επιπλέον 

αυτό χρονικό διάστημα. 

Μετά τη λήξη και του παραπάνω ανώτατου ορίου χρόνου παράτασης ισχύος της προσφοράς, τα αποτελέσματα της διαδικασίας 

ανάθεσης ματαιώνονται, εκτός αν η αναθέτουσα αρχή κρίνει, κατά περίπτωση, αιτιολογημένα, ότι η συνέχιση της διαδικασίας 

εξυπηρετεί το δημόσιο συμφέρον, οπότε οι οικονομικοί φορείς που συμμετέχουν στη διαδικασία μπορούν να επιλέξουν είτε να 

παρατείνουν την προσφορά και την εγγύηση συμμετοχής τους, εφόσον τους ζητηθεί πριν την πάροδο του ανωτέρω ανώτατου ορίου 

παράτασης της προσφοράς τους είτε όχι. Στην τελευταία περίπτωση, η διαδικασία συνεχίζεται με όσους παρατείνουν τις προσφορές 

τους και αποκλείονται οι λοιποί οικονομικοί φορείς. 

Σε περίπτωση που λήξει ο χρόνος ισχύος των προσφορών και δεν ζητηθεί παράταση της προσφοράς, η αναθέτουσα αρχή δύναται με 

αιτιολογημένη απόφασή της, εφόσον η εκτέλεση της σύμβασης εξυπηρετεί το δημόσιο συμφέρον, να ζητήσει εκ των υστέρων από 

τους οικονομικούς φορείς που συμμετέχουν στη διαδικασία να παρατείνουν την προσφορά τους. 

 

2.4.6  Λόγοι απόρριψης προσφορών114 

H αναθέτουσα αρχή με βάση τα αποτελέσματα του ελέγχου και της αξιολόγησης των προσφορών, απορρίπτει, σε κάθε περίπτωση, 

προσφορά: 

α) η οποία αποκλίνει από απαράβατους όρους περί σύνταξης και υποβολής της προσφοράς, ή δεν υποβάλλεται εμπρόθεσμα με τον 

τρόπο και με το περιεχόμενο που ορίζεται στην παρούσα και συγκεκριμένα στις παραγράφους 2.4.1 (Γενικοί όροι υποβολής 

προσφορών), 2.4.2. (Χρόνος και τρόπος υποβολής προσφορών), 2.4.3. (Περιεχόμενο φακέλων δικαιολογητικών συμμετοχής, τεχνικής 

προσφοράς), 2.4.4. (Περιεχόμενο φακέλου οικονομικής προσφοράς, τρόπος σύνταξης και υποβολής οικονομικών προσφορών), 2.4.5. 

(Χρόνος ισχύος προσφορών), 3.1. (Αποσφράγιση και αξιολόγηση προσφορών), 3.2 (Πρόσκληση υποβολής δικαιολογητικών 

προσωρινού αναδόχου) της παρούσας,115  

β) η οποία περιέχει ατελείς, ελλιπείς, ασαφείς ή λανθασμένες πληροφορίες ή τεκμηρίωση, συμπεριλαμβανομένων των πληροφοριών 

που περιέχονται στο ΕΕΕΣ, εφόσον αυτές δεν επιδέχονται συμπλήρωσης, διόρθωσης, αποσαφήνισης ή διευκρίνισης ή, εφόσον 

επιδέχονται, δεν έχουν αποκατασταθεί από τον προσφέροντα, εντός της προκαθορισμένης προθεσμίας, σύμφωνα το άρθρο 102 του 

ν. 4412/2016 και την παρ. 3.1.2.1 της παρούσας διακήρυξης, 

γ) για την οποία ο προσφέρων δεν παράσχει τις απαιτούμενες εξηγήσεις, εντός της προκαθορισμένης προθεσμίας ή η εξήγηση δεν 

είναι αποδεκτή από την αναθέτουσα αρχή σύμφωνα με την παρ. 3.1.2.1 της παρούσας και τα άρθρα 102 και 103 του ν. 4412/2016, 

                                                           
113

 Άρθρο 97 ν. 4412/2016 
114

 Άρθρο 91 του ν. 4412/2016 
115

 Άρθρα 92 έως 97, άρθρο 100 καθώς και άρθρα 102 έως 104 του ν. 4412/16 
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δ) η οποία είναι εναλλακτική προσφορά,  

ε) η οποία υποβάλλεται από έναν προσφέροντα που έχει υποβάλλει δύο ή περισσότερες προσφορές. Ο περιορισμός αυτός ισχύει, 

υπό τους όρους της παραγράφου 2.2.3.4 περ.γ της παρούσας ( περ. γ́  της παρ. 4 του άρθρου73 του ν. 4412/2016) και στην περίπτωση 

ενώσεων οικονομικών φορέων με κοινά μέλη, καθώς και στην περίπτωση οικονομικών φορέων που συμμετέχουν είτε αυτοτελώς είτε 

ως μέλη ενώσεων. στ) η οποία είναι υπό αίρεση, 

ζ) η οποία θέτει όρο αναπροσαρμογής,  

η) για την οποία ο προσφέρων δεν παράσχει, εντός αποκλειστικής προθεσμίας είκοσι (20) ημερών από την κοινοποίηση σε αυτόν 

σχετικής πρόσκλησης της αναθέτουσας αρχής, εξηγήσεις αναφορικά με την τιμή ή το κόστος που προτείνει  σε αυτήν, στην περίπτωση 

που η προσφορά του φαίνεται ασυνήθιστα χαμηλή σε σχέση με τα αγαθά, σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 88 του ν.4412/2016, 

θ) εφόσον διαπιστωθεί ότι είναι ασυνήθιστα χαμηλή διότι δε συμμορφώνεται με τις ισχύουσες  υποχρεώσεις της παρ. 2 του άρθρου 

18 του ν.4412/2016, 

ι) η οποία παρουσιάζει αποκλίσεις ως προς τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές της σύμβασης, 

ια) η οποία παρουσιάζει ελλείψεις ως προς τα δικαιολογητικά που ζητούνται από τα έγγραφα της παρούσας διακήρυξης, εφόσον 

αυτές δεν θεραπευτούν από τον προσφέροντα με την υποβολή ή τη συμπλήρωσή τους, εντός της προκαθορισμένης προθεσμίας, 

σύμφωνα με τα άρθρα 102 και 103 του ν.4412/2016, 

ιβ) εάν από τα δικαιολογητικά του άρθρου 103 του ν. 4412/2016, που προσκομίζονται από τον προσωρινό ανάδοχο, δεν 

αποδεικνύεται η μη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού της παραγράφου 2.2.3 της παρούσας ή η πλήρωση μιας ή περισσότερων από 

τις απαιτήσεις των κριτηρίων ποιοτικής επιλογής, σύμφωνα με τις παραγράφους 2.2.4. επ., περί κριτηρίων επιλογής, 

ιγ) εάν κατά τον έλεγχο των ως άνω δικαιολογητικών του άρθρου 103 του ν.4412/2016, διαπιστωθεί ότι τα στοιχεία που δηλώθηκαν, 

σύμφωνα με το άρθρο 79 του ν. 4412/2016, είναι εκ προθέσεως απατηλά, ή ότι έχουν υποβληθεί πλαστά αποδεικτικά στοιχεία. 
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3. ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ   

3.1  Αποσφράγιση και αξιολόγηση προσφορών  

3.1.1  Ηλεκτρονική αποσφράγιση προσφορών116 

Το πιστοποιημένο στο ΕΣΗΔΗΣ, για την αποσφράγιση των  προσφορών αρμόδιο όργανο της Αναθέτουσας Αρχής, ήτοι η επιτροπή 

διενέργειας/επιτροπή αξιολόγησης117, εφεξής Επιτροπή Διαγωνισμού, προβαίνει στην έναρξη της διαδικασίας ηλεκτρονικής 

αποσφράγισης των φακέλων των προσφορών, κατά το άρθρο 100 του ν. 4412/2016, ακολουθώντας τα εξής στάδια: 

- Ηλεκτρονική Αποσφράγιση του (υπό)φακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής-Τεχνική Προσφορά»,   16/6/2022  και ώρα 

10:00π.μ . 

- Ηλεκτρονική Α ποσφράγιση  του (υπό)φακέλου  «Οικονομική Προσφορά»,  κατά  την  ημερομηνία  και  ώρα που θα ορίσει η 

Αναθέτουσα Αρχή 

Σε κάθε στάδιο τα στοιχεία των προσφορών που αποσφραγίζονται είναι καταρχήν προσβάσιμα μόνο στα μέλη της Επιτροπής 

Διαγωνισμού και την Αναθέτουσα Αρχή118. 

 

3.1.2  Αξιολόγηση προσφορών 

3.1.2.1 Μετά την κατά περίπτωση ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών η Αναθέτουσα Αρχή προβαίνει στην αξιολόγηση 

αυτών, μέσω των αρμόδιων πιστοποιημένων στο ΕΣΗΔΗΣ οργάνων της119, εφαρμοζόμενων κατά τα λοιπά των κειμένων διατάξεων. 

Η αναθέτουσα αρχή, τηρώντας τις αρχές της ίσης μεταχείρισης και της διαφάνειας, ζητά από τους προσφέροντες οικονομικούς φορείς, 

όταν οι πληροφορίες ή η τεκμηρίωση που πρέπει να υποβάλλονται είναι ή εμφανίζονται ελλιπείς ή λανθασμένες, 

συμπεριλαμβανομένων εκείνων στο ΕΕΕΣ, ή όταν λείπουν συγκεκριμένα έγγραφα, να υποβάλλουν, να συμπληρώνουν, να 

αποσαφηνίζουν ή να ολοκληρώνουν τις σχετικές πληροφορίες ή τεκμηρίωση, εντός προθεσμίας όχι μικρότερης των δέκα (10) ημερών 

και όχι μεγαλύτερης των είκοσι (20) ημερών από την ημερομηνία κοινοποίησης σε αυτούς της σχετικής πρόσκλησης.  

Η συμπλήρωση ή η αποσαφήνιση ζητείται και γίνεται αποδεκτή υπό την προϋπόθεση ότι δεν τροποποιείται η προσφορά του 

οικονομικού φορέα και ότι αφορά σε στοιχεία ή δεδομένα, των οποίων είναι αντικειμενικά εξακριβώσιμος ο προγενέστερος 

χαρακτήρας σε σχέση με το πέρας της καταληκτικής προθεσμίας παραλαβής προσφορών. Τα ανωτέρω ισχύουν κατ́  αναλογίαν και για 

τυχόν ελλείπουσες δηλώσεις, υπό την προϋπόθεση ότι βεβαιώνουν γεγονότα αντικειμενικώς εξακριβώσιμα120. 

Ειδικότερα : 

                                                           
116

 Άρθρο 100 ν. 4412/2016 και άρθρο 16 ΚΥΑ ΕΣΗΔΗΣ Προμήθειες και Υπηρεσίες  
117

 Επισημαίνεται ότι, ως προς τις προθεσμίες για την ολοκλήρωση των ενεργειών της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού 
ισχύουν τα οριζόμενα στο  άρθρο 221Α του ν. 4412/2016 

118
 Άρθρο 16 παρ. 1 και 2 Κ.Υ.Α. ΕΣΗΔΗΣ Προμήθειες και Υπηρεσίες 

119
 Στο πλαίσιο των διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων, τα όργανα που γνωμοδοτούν προς τα αποφαινόμενα όργανα 

((επιτροπή διενέργειας/επιτροπή αξιολόγησης) ελέγχουν, σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 221 του ν. 4412/2016, την 
καταλληλότητα των προσφερόντων, αξιολογούν τις προσφορές, εισηγούνται τον αποκλεισμό τους από τη διαδικασία, την 
απόρριψη των προσφορών, την κατακύρωση των αποτελεσμάτων, την αποδέσμευση ή κατάπτωση των εγγυήσεων, τη 
ματαίωση της διαδικασίας και γνωμοδοτούν για κάθε άλλο θέμα που ανακύπτει κατά τη διαδικασία ανάθεσης.  

120
 Άρθρο 102 του ν. 4412/2016. Πρβλ και  έκθεση συνεπειών ρυθμίσεων επί του άρθρου 42 ν. 4781/2021  
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α) Η Επιτροπή Διαγωνισμού εξετάζει αρχικά την προσκόμιση της εγγύησης συμμετοχής, σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 72. Σε 

περίπτωση παράλειψης προσκόμισης, είτε της εγγύησης συμμετοχής ηλεκτρονικής έκδοσης, μέχρι την καταληκτική ημερομηνία 

υποβολής προσφορών, είτε του πρωτοτύπου της έντυπης εγγύησης συμμετοχής, μέχρι την ημερομηνία και ώρα αποσφράγισης, η 

Επιτροπή Διαγωνισμού συντάσσει πρακτικό στο οποίο εισηγείται την απόρριψη της προσφοράς ως απαράδεκτης.  

Στη συνέχεια εκδίδεται από την αναθέτουσα αρχή απόφαση, με την οποία επικυρώνεται το ανωτέρω πρακτικό.  

Η απόφαση απόρριψης της προσφοράς του παρόντος εδαφίου εκδίδεται πριν από την έκδοση οποιασδήποτε άλλης απόφασης 

σχετικά με την αξιολόγηση των προσφορών της οικείας διαδικασίας ανάθεσης σύμβασης και κοινοποιείται σε όλους τους 

προσφέροντες με επιμέλεια αυτής μέσω της λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας» του ηλεκτρονικού διαγωνισμού στο ΕΣΗΔΗΣ. 

Κατά της εν λόγω απόφασης χωρεί προδικαστική προσφυγή, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 3.4 της παρούσας. 

Η αναθέτουσα αρχή επικοινωνεί παράλληλα με τους φορείς που φέρονται να έχουν εκδώσει τις εγγυητικές επιστολές, προκειμένου να 

διαπιστώσει την εγκυρότητά τους. 

β) Στη συνέχεια η Επιτροπή Διαγωνισμού προβαίνει αρχικά στον έλεγχο των δικαιολογητικών συμμετοχής και εν συνεχεία στην 

αξιολόγηση και βαθμολόγηση των τεχνικών προσφορών των προσφερόντων, των οποίων τα δικαιολογητικά συμμετοχής έκρινε 

πλήρη. Η αξιολόγηση και βαθμολόγηση γίνονται σύμφωνα με τα σχετικώς προβλεπόμενα στον ν.4412/2016  και τους όρους της 

παρούσας.  

Η διαδικασία αξιολόγησης ολοκληρώνεται με την καταχώριση σε πρακτικό των προσφερόντων, των αποτελεσμάτων του ελέγχου και 

της αξιολόγησης των δικαιολογητικών συμμετοχής, των αποτελεσμάτων της αξιολόγησης των τεχνικών προσφορών, της 

βαθμολόγησης των αποδεκτών τεχνικών προσφορών με βάση τα κριτήρια αξιολόγησης των παραγράφων 2.3.1 και 2.3.2 της 

παρούσας.  

Τα αποτελέσματα των εν λόγω σταδίων («Δικαιολογητικά Συμμετοχής» & «Τεχνική Προσφορά» επικυρώνονται με απόφαση του 

αποφαινόμενου οργάνου της αναθέτουσας αρχής, η οποία κοινοποιείται  στους προσφέροντες, εκτός από όσους αποκλείστηκαν 

οριστικά δυνάμει της παρ. 1 του άρθρου 72 του ν. 4412/2016, μέσω της λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας» του ΕΣΗΔΗΣ.  

Μετά από την έκδοση και κοινοποίηση της ανωτέρω απόφασης, οι προσφέροντες λαμβάνουν γνώση των λοιπών συμμετεχόντων στη 

διαδικασία και των στοιχείων που υποβλήθηκαν από αυτούς. 

Κατά της εν λόγω απόφασης χωρεί προδικαστική προσφυγή, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 3.4 της παρούσας. 

γ) Μετά την ολοκλήρωση της αξιολόγησης, σύμφωνα με τα ανωτέρω, αποσφραγίζονται, κατά την ορισθείσα ημερομηνία και ώρα οι 

φάκελοι των οικονομικών προσφορών εκείνων των προσφερόντων που δεν έχουν απορριφθεί σύμφωνα με τα ανωτέρω. 

δ) Η Επιτροπή Διαγωνισμού προβαίνει στην αξιολόγηση των οικονομικών προσφορών που αποσφραγίστηκαν και συντάσσει πρακτικό 

στο οποίο καταχωρούνται οι προσφορές κατά σειρά κατάταξης, με βάση τη συνολική βαθμολογία τους, καθώς και η αιτιολογημένη 

εισήγησή της για την αποδοχή ή απόρριψή τους και την ανάδειξη του προσωρινού αναδόχου.   

Εάν οι προσφορές φαίνονται ασυνήθιστα χαμηλές σε σχέση με το αντικείμενο της σύμβασης, η αναθέτουσα αρχή απαιτεί από τους 

οικονομικούς φορείς, μέσω της λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας» του ηλεκτρονικού διαγωνισμού στο ΕΣΗΔΗΣ, να εξηγήσουν την 

τιμή ή το κόστος που προτείνουν στην προσφορά τους, εντός αποκλειστικής προθεσμίας, κατά ανώτατο όριο είκοσι (20) ημερών από 

την κοινοποίηση της σχετικής πρόσκλησης. Στην περίπτωση αυτή εφαρμόζονται τα άρθρα 88 και 89 ν. 4412/2016.  

Εάν τα παρεχόμενα στοιχεία δεν εξηγούν κατά τρόπο ικανοποιητικό το χαμηλό επίπεδο της τιμής ή του κόστους που προτείνεται, η 

προσφορά απορρίπτεται ως μη κανονική. 
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Σε κάθε περίπτωση η κρίση της Α.Α. σχετικά με τις ασυνήθιστα χαμηλές προσφορές και την αποδοχή ή όχι των σχετικών εξηγήσεων εκ 

μέρους των προσφερόντων ενσωματώνεται στην κατωτέρω ενιαία απόφαση121] 

Στην περίπτωση ισοδύναμων προφορών, δηλαδή προσφορών με την ίδια συνολική τελική βαθμολογία μεταξύ δύο ή περισσοτέρων 

προσφερόντων, η ανάθεση γίνεται στην προσφορά με τη μεγαλύτερη βαθμολογία τεχνικής προσφοράς.  

Αν οι ισοδύναμες προσφορές έχουν την ίδια βαθμολογία τεχνικής προσφοράς122 η αναθέτουσα αρχή επιλέγει τον ανάδοχο με 

κλήρωση μεταξύ των οικονομικών φορέων που υπέβαλαν τις ισοδύναμες προσφορές.  

Η κλήρωση γίνεται ενώπιον της Επιτροπής του Διαγωνισμού και παρουσία αυτών των οικονομικών φορέων.  

Επισημαίνεται ότι τα αποτελέσματα της κλήρωσης ενσωματώνονται ομοίως στην κατωτέρω απόφαση. 

Στη συνέχεια, εφόσον το αποφαινόμενο όργανο της αναθέτουσας αρχής εγκρίνει το ανωτέρω πρακτικό κατάταξης των προσφορών, 

εκδίδεται απόφαση για τα αποτελέσματα του εν λόγω σταδίου και η αναθέτουσα αρχή προσκαλεί εγγράφως, μέσω της 

λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας» του ηλεκτρονικού διαγωνισμού στο ΕΣΗΔΗΣ, τον πρώτο σε κατάταξη προσφέροντα, στον οποίον 

πρόκειται να γίνει η κατακύρωση («προσωρινός ανάδοχος»), να υποβάλει τα δικαιολογητικά κατακύρωσης, σύμφωνα  με όσα 

ορίζονται στο άρθρο 103 και την παρ. 3.2 της παρούσας, περί πρόσκλησης για υποβολή δικαιολογητικών. Η απόφαση έγκρισης του 

πρακτικού κατάταξης προσφορών δεν κοινοποιείται στους προσφέροντες και ενσωματώνεται στην απόφαση κατακύρωσης123. 

Σε κάθε περίπτωση, όταν εξ αρχής έχει υποβληθεί μία προσφορά, τα αποτελέσματα όλων των σταδίων της διαδικασίας ανάθεσης, 

ήτοι Δικαιολογητικών Συμμετοχής, Τεχνικής Προσφοράς και Οικονομικής Προσφοράς, επικυρώνονται με την απόφαση κατακύρωσης 

του άρθρου 105 του ν. 4412/2016, σύμφωνα με την παράγραφο 3.3 της παρούσας, που εκδίδεται μετά το πέρας και του τελευταίου 

σταδίου της διαδικασίας. Κατά της ανωτέρω απόφασης χωρεί προδικαστική προσφυγή ενώπιον της ΑΕΠΠ σύμφωνα με όσα 

προβλέπονται στην παράγραφο 3.4 της παρούσας124. 

 

3.2 Πρόσκληση υποβολής δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου125 - Δικαιολογητικά προσωρινού αναδόχου 

 

Μετά την αξιολόγηση των προσφορών, η αναθέτουσα αρχή αποστέλλει σχετική ηλεκτρονική  πρόσκληση στον προσφέροντα, στον 

οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση («προσωρινό ανάδοχο»), μέσω της λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας» του ηλεκτρονικού 

διαγωνισμού στο ΕΣΗΔΗΣ, και τον καλεί να υποβάλει εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής έγγραφης 

ειδοποίησης σε αυτόν, τα αποδεικτικά έγγραφα νομιμοποίησης και τα πρωτότυπα ή αντίγραφα όλων των δικαιολογητικών που 

περιγράφονται στην παράγραφο 2.2.9.2. της παρούσας διακήρυξης, ως αποδεικτικά στοιχεία για τη μη συνδρομή των λόγων 

αποκλεισμού της παραγράφου 2.2.3 της διακήρυξης, καθώς και για την πλήρωση των κριτηρίων ποιοτικής επιλογής των 

παραγράφων 2.2.4 - 2.2.8  αυτής.  

Ειδικότερα, το σύνολο των στοιχείων και δικαιολογητικών της ως άνω παραγράφου αποστέλλονται από αυτόν σε μορφή 

ηλεκτρονικών αρχείων με μορφότυπο PDF, σύμφωνα με τα ειδικώς οριζόμενα στην παράγραφο 2.4.2.5 της παρούσας. 
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 Επισημαίνεται ότι στις γνωμοδοτικές αρμοδιότητες της Επιτροπής Διαγωνισμού ανήκει ο ουσιαστικός έλεγχος και η 
αξιολόγηση των προσφορών, συμπεριλαμβανομένου και του ζητήματος της απόρριψης προσφορών ως ασυνήθιστα 
χαμηλών. Πρβλ και απόφαση ΣτΕ ΕΑ 184/2020 

122
 Άρθρο 90 παρ. 2 και 4 του ν. 4412/2016. 

123
  Άρθρο 100, παρ. 5 του ν. 4412/2016 

124
 Άρθρο 100, παρ. 6 του ν. 4412/2016  

125
 Άρθρο 103 του ν. 4412/2016  
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Εντός της προθεσμίας υποβολής των δικαιολογητικών κατακύρωσης και το αργότερο έως την τρίτη εργάσιμη ημέρα από την 

καταληκτική ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής των δικαιολογητικών κατακύρωσης, προσκομίζονται με ευθύνη του οικονομικού 

φορέα, στην αναθέτουσα αρχή, σε έντυπη μορφή και σε κλειστό φάκελο, στον οποίο αναγράφεται ο αποστολέας, τα στοιχεία του 

Διαγωνισμού και ως παραλήπτης η Επιτροπή Διαγωνισμού, τα στοιχεία και δικαιολογητικά, τα οποία απαιτείται να προσκομισθούν σε 

έντυπη μορφή (ως πρωτότυπα ή ακριβή αντίγραφα), σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στις διατάξεις της ως άνω παραγράφου 

2.4.2.5126.  

Αν δεν προσκομισθούν τα παραπάνω δικαιολογητικά ή υπάρχουν ελλείψεις σε αυτά που υπoβλήθηκαν, η αναθέτουσα αρχή καλεί 

τον προσωρινό ανάδοχο να προσκομίσει τα ελλείποντα δικαιολογητικά ή να συμπληρώσει τα ήδη υποβληθέντα ή να παράσχει 

διευκρινήσεις με την έννοια του άρθρου 102 του ν. 4412/2016, εντός δέκα (10) ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής πρόσκλησης 

σε αυτόν. 

Ο προσωρινός ανάδοχος δύναται να υποβάλει αίτημα, μέσω της λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας» του ηλεκτρονικού 

διαγωνισμού στο ΕΣΗΔΗΣ, προς την αναθέτουσα αρχή, για παράταση της ως άνω προθεσμίας, συνοδευόμενο από αποδεικτικά 

έγγραφα περί αίτησης χορήγησης δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου.  

Στην περίπτωση αυτή η αναθέτουσα αρχή παρατείνει την προθεσμία υποβολής αυτών, για όσο χρόνο απαιτηθεί για τη χορήγησή 

τους από τις αρμόδιες δημόσιες αρχές.  

Ο προσωρινός ανάδοχος μπορεί να αξιοποιεί τη δυνατότητα αυτή τόσο εντός της  αρχικής προθεσμίας για την υποβολή 

δικαιολογητικών όσο και εντός της προθεσμίας για την προσκόμιση ελλειπόντων ή τη συμπλήρωση ήδη υποβληθέντων 

δικαιολογητικών, κατά την έννοια του άρθρου 102 του ν. 4412/2016, ως ανωτέρω προβλέπεται.  

Η παρούσα ρύθμιση εφαρμόζεται αναλόγως και όταν η αναθέτουσα αρχή ζητήσει την προσκόμιση των δικαιολογητικών κατά τη 

διαδικασία αξιολόγησης των προσφορών ή αιτήσεων συμμετοχής και πριν από το στάδιο κατακύρωσης, κατ́  εφαρμογή της διάταξης 

του πρώτου εδαφίου της παρ. 5 του άρθρου 79  του ν. 4412/2016, τηρουμένων των αρχών της ίσης μεταχείρισης και της διαφάνειας. 

Απορρίπτεται η προσφορά του προσωρινού αναδόχου, καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας αρχής η εγγύηση συμμετοχής του και η 

κατακύρωση γίνεται στον προσφέροντα που υπέβαλε την αμέσως επόμενη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, 

τηρουμένης της ανωτέρω διαδικασίας, εάν: 

i) κατά τον έλεγχο των παραπάνω δικαιολογητικών διαπιστωθεί ότι τα στοιχεία που δηλώθηκαν με  το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο 

Σύμβασης (ΕΕΕΣ)  είναι εκ προθέσεως απατηλά, ή έχουν υποβληθεί πλαστά αποδεικτικά στοιχεία , ή  

ii)  δεν υποβληθούν στο προκαθορισμένο χρονικό διάστημα τα απαιτούμενα πρωτότυπα ή αντίγραφα των παραπάνω 

δικαιολογητικών, ή  

iii) από τα δικαιολογητικά που προσκομίσθηκαν νομίμως και εμπροθέσμως, δεν αποδεικνύεται η μη συνδρομή των λόγων 

αποκλεισμού σύμφωνα με την παράγραφο 2.2.3 (λόγοι αποκλεισμού) ή η πλήρωση μιας ή περισσοτέρων από τις απαιτήσεις των 

κριτηρίων ποιοτικής επιλογής σύμφωνα με τις παραγράφους 2.2.4 έως 2.2.8 (κριτήρια ποιοτικής επιλογής) της παρούσας.  

Σε περίπτωση έγκαιρης και προσήκουσας ενημέρωσης της αναθέτουσας αρχής για μεταβολές στις προϋποθέσεις, τις οποίες ο 

προσωρινός ανάδοχος είχε δηλώσει με το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ) ότι πληροί, οι οποίες μεταβολές επήλθαν ή για 

τις οποίες μεταβολές έλαβε γνώση μετά την δήλωση και μέχρι την ημέρα της σύναψης της σύμβασης (οψιγενείς μεταβολές), δεν 

καταπίπτει υπέρ της Αναθέτουσας Αρχής η εγγύηση συμμετοχής του127.  
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 Πρβλ άρθρο 17 ΚΥΑ ΕΣΗΔΗΣ Προμήθειες και Υπηρεσίες 
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 Άρθρο 104 παρ. 2 και 3 του ν. 4412/2016 
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Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν υποβάλλει αληθή ή ακριβή δήλωση ή δεν προσκομίσει ένα ή περισσότερα από τα 

απαιτούμενα έγγραφα και δικαιολογητικά ή δεν αποδείξει ότι: α) δεν βρίσκεται σε μία από τις καταστάσεις της παραγράφου 2.2.3 της 

παρούσας διακήρυξης και  

β) πληροί τα σχετικά κριτήρια ποιοτικής επιλογής τα οποία έχουν καθοριστεί σύμφωνα με τις παραγράφους 2.2.4 -2.2.8 της παρούσας 

διακήρυξης, η διαδικασία ματαιώνεται.  

Η διαδικασία ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών ολοκληρώνεται με τη σύνταξη πρακτικού από την Επιτροπή του Διαγωνισμού, 

στο οποίο αναγράφεται η τυχόν συμπλήρωση δικαιολογητικών σύμφωνα με όσα ορίζονται ανωτέρω (παράγραφος 3.1.2.1.) και τη 

διαβίβασή του στο αποφαινόμενο όργανο της αναθέτουσας αρχής για τη λήψη απόφασης είτε για την κατακύρωση της σύμβασης 

είτε για τη ματαίωση της διαδικασίας.  

 

 3.3 Κατακύρωση - σύναψη σύμβασης128  

3.3.1. Τα αποτελέσματα του ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών κατακύρωσης και της εισήγησης της Επιτροπής Διαγωνισμού 

επικυρώνονται με την απόφαση κατακύρωσης, στην οποία ενσωματώνεται η απόφαση έγκρισης του πρακτικού κατάταξης των 

προσφερόντων και ανάδειξης προσωρινού αναδόχου, σε συνέχεια της αξιολόγησης των οικονομικών προσφορών τους. 

Η αναθέτουσα αρχή κοινοποιεί, μέσω της λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας», σε όλους τους οικονομικούς φορείς που έλαβαν 

μέρος στη διαδικασία ανάθεσης, εκτός από όσους αποκλείστηκαν οριστικά, ιδίως δυνάμει της παρ. 1 του άρθρου 72 του ν. 4412/2016, 

την απόφαση κατακύρωσης, στην οποία αναφέρονται υποχρεωτικά οι προθεσμίες για την αναστολή της σύναψης σύμβασης, 

σύμφωνα με τα άρθρα 360 έως 372 του ν. 4412/2016, μαζί με αντίγραφο των πρακτικών κατάταξης των προσφερόντων και ανάδειξης 

προσωρινού αναδόχου, και, επιπλέον, αναρτά τα δικαιολογητικά του προσωρινού αναδόχου στα «Συνημμένα Ηλεκτρονικού 

Διαγωνισμού».  

Μετά την έκδοση και κοινοποίηση της απόφασης κατακύρωσης οι προσφέροντες λαμβάνουν γνώση των οικονομικών προσφορών 

που αποσφραγίστηκαν, της κατάταξης των προσφορών και των υποβληθέντων δικαιολογητικών κατακύρωσης, με ενέργειες της 

αναθέτουσας αρχής129. Κατά της απόφασης κατακύρωσης χωρεί προδικαστική προσφυγή ενώπιον της ΑΕΠΠ, σύμφωνα με την 

παράγραφο 3.4 της παρούσας. Δεν επιτρέπεται η άσκηση άλλης διοικητικής προσφυγής κατά της ανωτέρω απόφασης.130 

 

3.3.2. Η απόφαση κατακύρωσης καθίσταται οριστική, εφόσον συντρέξουν οι ακόλουθες προϋποθέσεις σωρευτικά: 

α) κοινοποιηθεί η απόφαση κατακύρωσης σε όλους τους οικονομικούς φορείς που δεν έχουν αποκλειστεί οριστικά,  

β) παρέλθει άπρακτη η προθεσμία άσκησης προδικαστικής προσφυγής ή σε περίπτωση άσκησης, παρέλθει άπρακτη η προθεσμία 

άσκησης αίτησης αναστολής κατά της απόφασης της ΑΕΠΠ και σε περίπτωση άσκησης αίτησης αναστολής κατά της απόφασης της 

ΑΕΠΠ, εκδοθεί απόφαση επί της αίτησης, με την επιφύλαξη της χορήγησης προσωρινής διαταγής, σύμφωνα με όσα ορίζονται  στο 

τελευταίο εδάφιο της παρ. 4 του άρθρου 372 του ν. 4412/2016, 

γ) ολοκληρωθεί επιτυχώς ο προσυμβατικός έλεγχος από το Ελεγκτικό Συνέδριο, σύμφωνα με τα άρθρα 324 έως 327 του ν. 4700/2020, 

εφόσον απαιτείται, 

και 
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 Άρθρο 105 του ν. 4412/2016 
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 Πρβλ άρθρο 16 παρ. 3 ΚΥΑ ΕΣΗΔΗΣ Προμήθειες και Υπηρεσίες 
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 Άρθρο 100 παρ. 5 του ν. 4412/2016 
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δ) ο προσωρινός ανάδοχος, υποβάλλει, στην περίπτωση που απαιτείται και έπειτα από σχετική πρόσκληση, υπεύθυνη δήλωση, που 

υπογράφεται σύμφωνα με όσα ορίζονται στο άρθρο 79Α του ν. 4412/2016, στην οποία δηλώνεται ότι, δεν έχουν επέλθει στο 

πρόσωπό του οψιγενείς μεταβολές κατά την έννοια του άρθρου 104 του ν. 4412/2016 και μόνον στην περίπτωση του προσυμβατικού 

ελέγχου ή της άσκησης προδικαστικής προσφυγής κατά της απόφασης κατακύρωσης.  

Η υπεύθυνη δήλωση ελέγχεται από την αναθέτουσα αρχή και μνημονεύεται στο συμφωνητικό. Εφόσον δηλωθούν οψιγενείς 

μεταβολές, η δήλωση ελέγχεται από την Επιτροπή Διαγωνισμού, η οποία εισηγείται προς το αρμόδιο αποφαινόμενο όργανο. 

 

Μετά από την οριστικοποίηση της απόφασης κατακύρωσης η αναθέτουσα αρχή προσκαλεί τον ανάδοχο, μέσω της λειτουργικότητας 

της «Επικοινωνίας» του ηλεκτρονικού διαγωνισμού στο ΕΣΗΔΗΣ, να προσέλθει για υπογραφή του συμφωνητικού, θέτοντάς του 

προθεσμία  δεκαπέντε (15) ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής ειδικής πρόσκλησης. Η σύμβαση θεωρείται συναφθείσα με την 

κοινοποίηση της πρόσκλησης του προηγούμενου εδαφίου στον ανάδοχο.  

Πριν την υπογραφή της σύμβασης υποβάλλεται η υπεύθυνη δήλωση της κοινής απόφασης των Υπουργών Ανάπτυξης και 

Επικρατείας 20977/23-8-2007 (Β’ 1673) «Δικαιολογητικά για την τήρηση των μητρώων του ν. 3310/2005 όπως τροποποιήθηκε με το ν. 

3414/2005» 131. 

Στην περίπτωση που ο ανάδοχος δεν προσέλθει να υπογράψει το ως άνω συμφωνητικό μέσα στην τεθείσα προθεσμία, με την 

επιφύλαξη αντικειμενικών λόγων ανωτέρας βίας, κηρύσσεται έκπτωτος, καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας αρχής η εγγυητική 

επιστολή συμμετοχής του και ακολουθείται η ίδια, ως άνω διαδικασία, για τον προσφέροντα που υπέβαλε την  αμέσως επόμενη 

πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά.  

Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν προσέλθει για την υπογραφή του συμφωνητικού, η διαδικασία ανάθεσης ματαιώνεται 

σύμφωνα με την παράγραφο 3.5 της παρούσας διακήρυξης. Στην περίπτωση αυτή,  η αναθέτουσα αρχή μπορεί να αναζητήσει 

αποζημίωση, πέρα από την καταπίπτουσα εγγυητική επιστολή, ιδίως δυνάμει των άρθρων 197 και 198 ΑΚ. 

Εάν η αναθέτουσα αρχή δεν απευθύνει την ειδική πρόσκληση για την υπογραφή του συμφωνητικού εντός χρονικού διαστήματος 

εξήντα (60) ημερών από την οριστικοποίηση της απόφασης κατακύρωσης, με την επιφύλαξη της ύπαρξης επιτακτικού λόγου 

δημόσιου συμφέροντος ή αντικειμενικών λόγων ανωτέρας βίας, ο ανάδοχος δικαιούται να απέχει από την υπογραφή του 

συμφωνητικού, χωρίς να εκπέσει η εγγύηση συμμετοχής του, καθώς και να αναζητήσει αποζημίωση ιδίως δυνάμει των άρθρων 197 

και 198 ΑΚ. 

 

3.4 Προδικαστικές Προσφυγές - Προσωρινή και οριστική Δικαστική Προστασία 

Α. Κάθε ενδιαφερόμενος, ο οποίος έχει ή είχε συμφέρον να του ανατεθεί η συγκεκριμένη δημόσια σύμβαση και έχει υποστεί ή 
ενδέχεται να υποστεί ζημία από εκτελεστή πράξη ή παράλειψη της αναθέτουσας αρχής κατά παράβαση της ευρωπαϊκής ενωσιακής ή 
εσωτερικής νομοθεσίας στον τομέα των δημοσίων συμβάσεων, έχει δικαίωμα να προσφύγει στην Ενιαία Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων 
(ΕΑΔΗΣΥ), σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στα άρθρα 345 επ. ν. 4412/2016 και 1 επ. π.δ. 39/2017, στρεφόμενος με 
προδικαστική προσφυγή, κατά πράξης ή παράλειψης της αναθέτουσας αρχής, προσδιορίζοντας ειδικώς τις νομικές και πραγματικές 
αιτιάσεις που δικαιολογούν το αίτημά του132 . 

Σε περίπτωση προσφυγής κατά πράξης της αναθέτουσας αρχής, η προθεσμία για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής είναι: 

                                                           
131

 Η ΚΥΑ εκδόθηκε κατ’ εξουσιοδότηση του άρθρου 5 παρ. 5 ν. 3310/2005.  
132

 Άρθρο 360 παρ. 1 ν. 4412/2016 και 3 παρ. 1 π.δ. 39/2017. 

http://www.eaadhsy.gr/n4412/art79a
http://www.eaadhsy.gr/n4412/n4412fulltextlinks.html#art104
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(α) δέκα (10) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης στον ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα αν η πράξη 
κοινοποιήθηκε με ηλεκτρονικά μέσα ή τηλεομοιοτυπία ή  

(β) δεκαπέντε (15) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης σε αυτόν αν χρησιμοποιήθηκαν άλλα μέσα 
επικοινωνίας, άλλως   

(γ) δέκα (10) ημέρες από την πλήρη, πραγματική ή τεκμαιρόμενη, γνώση της πράξης που βλάπτει τα συμφέροντα του 
ενδιαφερόμενου οικονομικού φορέα. Ειδικά για την άσκηση προσφυγής κατά προκήρυξης, η πλήρης γνώση αυτής τεκμαίρεται μετά 
την πάροδο δεκαπέντε (15) ημερών από τη δημοσίευση στο ΚΗΜΔΗΣ. 

Σε περίπτωση παράλειψης που αποδίδεται στην αναθέτουσα αρχή, η προθεσμία για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής είναι 
δεκαπέντε (15) ημέρες από την επομένη της συντέλεσης της προσβαλλόμενης παράλειψης133 . 

Οι προθεσμίες ως προς την υποβολή των προδικαστικών προσφυγών και των παρεμβάσεων αρχίζουν την επομένη της ημέρας της 
προαναφερθείσας κατά περίπτωση κοινοποίησης ή γνώσης και λήγουν όταν περάσει ολόκληρη η τελευταία ημέρα και ώρα 23:59:59 
και, αν αυτή είναι εξαιρετέα ή Σάββατο, όταν περάσει ολόκληρη η επομένη εργάσιμη ημέρα και ώρα 23:59:59134. 

Η προδικαστική προσφυγή συντάσσεται υποχρεωτικά με τη χρήση του τυποποιημένου εντύπου του Παραρτήματος Ι του π.δ/τος 
39/2017 και κατατίθεται ηλεκτρονικά μέσω της λειτουργικότητας «Επικοινωνία» στην ηλεκτρονική περιοχή του συγκεκριμένου 
διαγωνισμού, επιλέγοντας την ένδειξη «Προδικαστική Προσφυγή» σύμφωνα με το άρθρο 18 της Κ.Υ.Α. Προμήθειες και Υπηρεσίες. 

Για το παραδεκτό της άσκησης της προδικαστικής προσφυγής κατατίθεται παράβολο από τον προσφεύγοντα υπέρ του Ελληνικού 
Δημοσίου, σύμφωνα με όσα ορίζονται στο άρθρο 363 Ν. 4412/2016 . Η επιστροφή του παραβόλου στον προσφεύγοντα γίνεται: α) σε 
περίπτωση ολικής ή μερικής αποδοχής της προσφυγής του, β) όταν η αναθέτουσα αρχή ανακαλεί την προσβαλλόμενη πράξη ή 
προβαίνει στην οφειλόμενη ενέργεια πριν από την έκδοση της απόφασης της ΕΑΔΗΣΥ επί της προσφυγής, γ) σε περίπτωση 
παραίτησης του προσφεύγοντα από την προσφυγή του έως και δέκα (10) ημέρες από την κατάθεση της προσφυγής.  

Η προθεσμία για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής και η άσκησή της κωλύουν τη σύναψη της σύμβασης επί ποινή 
ακυρότητας, η οποία διαπιστώνεται με απόφαση της ΕΑΔΗΣΥ μετά από άσκηση προδικαστικής προσφυγής, σύμφωνα με το άρθρο 
368 του ν. 4412/2016 και 20 π.δ. 39/2017. Όμως, μόνη η άσκηση της προδικαστικής προσφυγής δεν κωλύει την πρόοδο της 
διαγωνιστικής διαδικασίας, υπό την επιφύλαξη χορήγησης από το Κλιμάκιο προσωρινής προστασίας σύμφωνα με το άρθρο 366 παρ. 
1-2 ν. 4412/2016 και 15 παρ. 1-4 π.δ. 39/2017.  

Η προηγούμενη παράγραφος δεν εφαρμόζεται στην περίπτωση που, κατά τη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, 
υποβληθεί μόνο μία (1) προσφορά. 

Μετά την, κατά τα ως άνω, ηλεκτρονική κατάθεση της προδικαστικής προσφυγής η αναθέτουσα αρχή,  μέσω της λειτουργίας 
«Επικοινωνία»  :  

α) Κοινοποιεί την προσφυγή το αργότερο έως την επομένη εργάσιμη ημέρα από την κατάθεσή της σε κάθε ενδιαφερόμενο τρίτο, ο 
οποίος μπορεί να θίγεται από την αποδοχή της προσφυγής, προκειμένου να ασκήσει το, προβλεπόμενο από τα άρθρα 362 παρ. 3 και 
7 π.δ. 39/2017, δικαίωμα παρέμβασής του στη διαδικασία εξέτασης της προσφυγής, για τη διατήρηση της ισχύος της 
προσβαλλόμενης πράξης, προσκομίζοντας όλα τα κρίσιμα έγγραφα που έχει στη διάθεσή του. 

β) Διαβιβάζει στην ΕΑΔΗΣΥ, το αργότερο εντός δεκαπέντε (15) ημερών από την ημέρα κατάθεσης, τον πλήρη φάκελο της υπόθεσης, τα 
αποδεικτικά κοινοποίησης στους ενδιαφερόμενους τρίτους αλλά και την Έκθεση Απόψεών της επί της προσφυγής. Στην Έκθεση 
Απόψεων η αναθέτουσα αρχή μπορεί να παραθέσει αρχική ή συμπληρωματική αιτιολογία για την υποστήριξη της προσβαλλόμενης 
με την προδικαστική προσφυγή πράξης. 

γ) Κοινοποιεί σε όλα τα μέρη την Έκθεση Απόψεων, τις Παρεμβάσεις και τα σχετικά έγγραφα που τυχόν τη συνοδεύουν, μέσω του 
ηλεκτρονικού τόπου του διαγωνισμού το αργότερο έως την επομένη εργάσιμη ημέρα από την κατάθεσή τους. 

                                                           
133

 Άρθρο 361 του ν. 4412/2016 και 4 π.δ. 39/2017 
134

 Παρ. 2 του άρθρου 9 και άρθρο 18 της Κ.Υ.Α. ΕΣΗΔΗΣ Προμήθειες και Υπηρεσίες 
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δ)Συμπληρωματικά υπομνήματα κατατίθενται από οποιοδήποτε από τα μέρη μέσω της πλατφόρμας του ΕΣΗΔΗΣ το αργότερο εντός 
πέντε (5) ημερών από την κοινοποίηση των απόψεων της αναθέτουσας αρχής . 

Η άσκηση της προδικαστικής προσφυγής αποτελεί προϋπόθεση για την άσκηση των ένδικων βοηθημάτων της αίτησης αναστολής και 
της αίτησης ακύρωσης του άρθρου 372 ν. 4412/2016 κατά των εκτελεστών πράξεων ή παραλείψεων της αναθέτουσας αρχής . 

 

Β. Όποιος έχει έννομο συμφέρον μπορεί να ζητήσει, με το ίδιο δικόγραφο εφαρμοζόμενων αναλογικά των διατάξεων του π.δ. 
18/1989, την αναστολή εκτέλεσης της απόφασης της ΕΑΔΗΣΥ και την ακύρωσή της ενώπιον του αρμοδίου Διοικητικού Δικαστηρίου 
.Το αυτό ισχύει και σε περίπτωση σιωπηρής απόρριψης της προδικαστικής προσφυγής από την ΕΑΔΗΣΥ. Δικαίωμα άσκησης του ως 
άνω ένδικου βοηθήματος έχει και η αναθέτουσα αρχή, αν η ΕΑΔΗΣΥ. κάνει δεκτή την προδικαστική προσφυγή, αλλά και αυτός του 
οποίου έχει γίνει εν μέρει δεκτή η προδικαστική προσφυγή. 

Με την απόφαση της ΕΑΔΗΣΥ λογίζονται ως συμπροσβαλλόμενες και όλες οι συναφείς προς την ανωτέρω απόφαση πράξεις ή 
παραλείψεις της αναθέτουσας αρχής, εφόσον έχουν εκδοθεί ή συντελεστεί αντιστοίχως έως τη συζήτηση της ως άνω αίτησης στο 
Δικαστήριο. 

Η αίτηση αναστολής και ακύρωσης περιλαμβάνει μόνο αιτιάσεις που είχαν προταθεί με την προδικαστική προσφυγή ή αφορούν στη 
διαδικασία ενώπιον της ΕΑΔΗΣΥ. ή το περιεχόμενο των αποφάσεών της. Η αναθέτουσα αρχή, εφόσον ασκήσει την αίτηση της παρ. 1 
του άρθρου 372 του ν. 4412/2016, μπορεί να προβάλει και οψιγενείς ισχυρισμούς αναφορικά με τους επιτακτικούς λόγους δημοσίου 
συμφέροντος, οι οποίοι καθιστούν αναγκαία την άμεση ανάθεση της σύμβασης.135 

Η ως άνω αίτηση κατατίθεται στο ως αρμόδιο δικαστήριο μέσα σε προθεσμία δέκα (10) ημερών από  κοινοποίηση ή την πλήρη γνώση 
της απόφασης ή από την παρέλευση της προθεσμίας για την έκδοση της απόφασης επί της προδικαστικής προσφυγής, ενώ η 
δικάσιμος για την εκδίκαση της αίτησης ακύρωσης δεν πρέπει να απέχει πέραν των εξήντα (60) ημερών από την κατάθεση του 
δικογράφου.136 

Αντίγραφο της αίτησης με κλήση κοινοποιείται με τη φροντίδα του αιτούντος προς την ΕΑΔΗΣΥ, την αναθέτουσα αρχή, αν δεν έχει 
ασκήσει αυτή την αίτηση, και προς κάθε τρίτο ενδιαφερόμενο, την κλήτευση του οποίου διατάσσει με πράξη του ο Πρόεδρος ή ο 
προεδρεύων του αρμόδιου Δικαστηρίου ή Τμήματος έως την επόμενη ημέρα από την κατάθεση της αίτησης. Ο αιτών υποχρεούται 
επί ποινή απαραδέκτου του ενδίκου βοηθήματος να προβεί στις παραπάνω κοινοποιήσεις εντός αποκλειστικής προθεσμίας δύο (2) 
ημερών από την έκδοση και την παραλαβή της ως άνω πράξης του Δικαστηρίου. Εντός αποκλειστικής προθεσμίας δέκα (10) ημερών 
από την ως άνω κοινοποίηση της αίτησης κατατίθεται η παρέμβαση και διαβιβάζονται ο φάκελος και οι απόψεις των παθητικώς 
νομιμοποιούμενων. Εντός της ίδιας προθεσμίας κατατίθενται στο Δικαστήριο και τα στοιχεία που υποστηρίζουν τους ισχυρισμούς των 
διαδίκων. 

Επιπρόσθετα, η παρέμβαση κοινοποιείται με επιμέλεια του παρεμβαίνοντος στα λοιπά μέρη της δίκης εντός δύο (2) ημερών από την 
κατάθεσή της, αλλιώς λογίζεται ως απαράδεκτη. Το διατακτικό της δικαστικής απόφασης εκδίδεται εντός δεκαπέντε (15) ημερών από 
τη συζήτηση της αίτησης ή από την προθεσμία για την υποβολή υπομνημάτων. 

Η προθεσμία για την άσκηση και η άσκηση της αίτησης ενώπιον του αρμοδίου δικαστηρίου κωλύουν τη σύναψη της σύμβασης μέχρι 
την έκδοση της οριστικής δικαστικής απόφασης, εκτός εάν με προσωρινή διαταγή ο αρμόδιος δικαστής αποφανθεί διαφορετικά. 
Επίσης, η προθεσμία για την άσκηση και η άσκησή της αίτησης κωλύουν την πρόοδο της διαδικασίας ανάθεσης για χρονικό διάστημα 
δεκαπέντε (15) ημερών από την άσκηση της αίτησης, εκτός εάν με την προσωρινή διαταγή ο αρμόδιος δικαστής αποφανθεί 
διαφορετικά.137 Για την άσκηση της αιτήσεως κατατίθεται παράβολο, σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στο άρθρο 372 παρ. 5 
του Ν. 4412/2016.   

Αν ο ενδιαφερόμενος δεν αιτήθηκε ή αιτήθηκε ανεπιτυχώς την αναστολή και η σύμβαση υπογράφηκε και η εκτέλεσή της 
ολοκληρώθηκε πριν από τη συζήτηση της αίτησης, εφαρμόζεται αναλόγως η παρ. 2 του άρθρου 32 του π.δ. 18/1989.  

                                                           
135

 Πρβλ. άρθρο 372 παρ. 1 και 2 Ν. 4412/2016. 
136

 Πρβλ. άρθρο 372 παρ. 4 του ν. 4412/2016. 
137

 Πρβλ άρθρο 372 παρ. 6 του ν. 4412/2016. 
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Αν το δικαστήριο ακυρώσει πράξη ή παράλειψη της αναθέτουσας αρχής μετά τη σύναψη της σύμβασης, το κύρος της τελευταίας δεν 
θίγεται, εκτός αν πριν από τη σύναψη αυτής είχε ανασταλεί η διαδικασία σύναψης της σύμβασης. Στην περίπτωση που η σύμβαση 
δεν είναι άκυρη, ο ενδιαφερόμενος δικαιούται να αξιώσει αποζημίωση, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο άρθρο 373 του ν. 
4412/2016. 

Με την επιφύλαξη των διατάξεων του ν. 4412/2016, για την εκδίκαση των διαφορών του παρόντος άρθρου εφαρμόζονται οι διατάξεις 
του π.δ. 18/1989. 

3.5 Ματαίωση Διαδικασίας 

Η αναθέτουσα αρχή ματαιώνει ή δύναται να ματαιώσει εν όλω ή εν μέρει, αιτιολογημένα, τη διαδικασία ανάθεσης, για τους λόγους 

και υπό τους όρους του άρθρου 106 του ν. 4412/2016, μετά από γνώμη της αρμόδιας Επιτροπής του Διαγωνισμού.  

Επίσης, αν διαπιστωθούν σφάλματα ή παραλείψεις σε οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας ανάθεσης, μπορεί, μετά από γνώμη της 

ως άνω Επιτροπής, να ακυρώσει μερικώς τη διαδικασία ή να αναμορφώσει ανάλογα το αποτέλεσμά της ή να αποφασίσει την 

επανάληψή της από το σημείο που εμφιλοχώρησε το σφάλμα ή η παράλειψη.  

Ειδικότερα, η αναθέτουσα αρχή ματαιώνει τη διαδικασία σύναψης όταν αυτή αποβεί άγονη είτε λόγω μη υποβολής προσφοράς είτε 

λόγω απόρριψης όλων των προσφορών, καθώς και στην περίπτωση του δευτέρου εδαφίου της παρ. 7 του άρθρου 105, περί 

κατακύρωσης και σύναψης σύμβασης. 

Επίσης μπορεί να ματαιώσει τη διαδικασία:   

α) λόγω παράτυπης διεξαγωγής της διαδικασίας ανάθεσης, εκτός εάν μπορεί να θεραπεύσει το σφάλμα ή την παράλειψη σύμφωνα 

με την παρ. 3 του άρθρου 106 ,  

β) αν οι οικονομικές και τεχνικές παράμετροι που σχετίζονται με τη διαδικασία ανάθεσης άλλαξαν ουσιωδώς και η εκτέλεση του 

συμβατικού αντικειμένου δεν ενδιαφέρει πλέον την αναθέτουσα αρχή ή τον φορέα για τον οποίο προορίζεται το υπό ανάθεση 

αντικείμενο,  

γ) αν λόγω ανωτέρας βίας, δεν είναι δυνατή η κανονική εκτέλεση της σύμβασης,  

δ) αν η επιλεγείσα προσφορά κριθεί ως μη συμφέρουσα από οικονομική άποψη,  

ε) στην περίπτωση των παρ. 3 και 4 του άρθρου 97, περί χρόνου ισχύος προσφορών,  

στ) για άλλους επιτακτικούς λόγους δημοσίου συμφέροντος, όπως ιδίως, δημόσιας υγείας ή προστασίας του περιβάλλοντος. 
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4. ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ  

4.1 Εγγυήσεις  (καλής εκτέλεσης, καλής λειτουργίας) 

 

4.1.1 Εγγύηση καλής εκτέλεσης:  

Για την υπογραφή της σύμβασης απαιτείται η παροχή εγγύησης καλής εκτέλεσης, σύμφωνα με το άρθρο 72 παρ. 4 του ν. 4412/2016, 

το ύψος της οποίας ανέρχεται σε ποσοστό 4% επί της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης (46.780,29€) ή του τμήματος της σύμβασης, 

χωρίς να συμπεριλαμβάνονται τα δικαιώματα προαίρεσης  και κατατίθεται μέχρι και την υπογραφή του συμφωνητικού.  

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης, προκειμένου να γίνει αποδεκτή, πρέπει να περιλαμβάνει κατ' ελάχιστον τα αναφερόμενα στην 

παράγραφο 2.1.5. στοιχεία της παρούσας και επιπλέον τον αριθμό και τον τίτλο της σχετικής σύμβασης. 

Το περιεχόμενό της είναι σύμφωνο με το υπόδειγμα που περιλαμβάνεται στο Παράρτημα Δ́  της Διακήρυξης και τα οριζόμενα στο 

άρθρο 72 του ν. 4412/2016. 

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης καλύπτει συνολικά και χωρίς διακρίσεις την εφαρμογή όλων των όρων της σύμβασης και 

κάθε απαίτηση της αναθέτουσας αρχής έναντι του αναδόχου. 

Σε περίπτωση τροποποίησης της σύμβασης κατά την παράγραφο 4.5, η οποία συνεπάγεται αύξηση της συμβατικής αξίας, ο ανάδοχος 

οφείλει να καταθέσει μέχρι την υπογραφή της τροποποιημένης σύμβασης, συμπληρωματική εγγύηση καλής εκτέλεσης, το ύψος της 

οποίας ανέρχεται σε ποσοστό 4% επί του ποσού της αύξησης της αξίας της σύμβασης.  

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας αρχής στην περίπτωση παραβίασης, από τον ανάδοχο, των όρων της 

σύμβασης, όπως αυτή ειδικότερα ορίζει.  

Ο χρόνος ισχύος της εγγύησης καλής εκτέλεσης πρέπει να είναι μεγαλύτερος από τον συμβατικό χρόνο παράδοσης, για διάστημα δύο 

μηνών τουλάχιστον. 

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης επιστρέφεται στο σύνολό της μετά από την ποσοτική και ποιοτική παραλαβή του συνόλου του 

αντικειμένου της σύμβασης. 

Σε περίπτωση που στο πρωτόκολλο οριστικής και ποσοτικής παραλαβής αναφέρονται παρατηρήσεις ή υπάρχει εκπρόθεσμη 

παράδοση, η επιστροφή της εγγύησης καλής εκτέλεσης γίνεται μετά την αντιμετώπιση, σύμφωνα με όσα προβλέπονται, των 

παρατηρήσεων και του εκπρόθεσμου.  

 

4.1.2.  Εγγύηση καλής λειτουργίας 

Απαιτείται η προσκόμιση «εγγύηση καλής λειτουργίας» για την αποκατάσταση των ελαττωμάτων που ανακύπτουν ή των ζημιών που 

προκαλούνται από δυσλειτουργία των αγαθών κατά την περίοδο εγγύησης καλής λειτουργίας.  

Το ύψος της «εγγύησης καλής λειτουργίας» ορίζεται στο ποσό των 46.000,00€ ευρώ. Η επιστροφή της ανωτέρω εγγύησης λαμβάνει 

χώρα μετά από την ολοκλήρωση της περιόδου εγγύησης καλής λειτουργίας, σύμφωνα και με τα οριζόμενα στην παράγραφο 6.6 της 

παρούσας 
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4.2  Συμβατικό Πλαίσιο - Εφαρμοστέα Νομοθεσία  

Κατά την εκτέλεση της σύμβασης εφαρμόζονται οι διατάξεις του ν. 4412/2016, οι όροι της παρούσας διακήρυξης και 

συμπληρωματικά ο Αστικός Κώδικας.  

4.3 Όροι εκτέλεσης της σύμβασης 

4.3.1 Κατά την εκτέλεση της σύμβασης ο ανάδοχος τηρεί τις υποχρεώσεις στους τομείς του περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού 

και εργατικού δικαίου, που έχουν θεσπισθεί με το δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις 

περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, οι οποίες απαριθμούνται στο Παράρτημα X του Προσαρτήματος Ά . 

Η τήρηση των εν λόγω υποχρεώσεων από τον ανάδοχο και τους υπεργολάβους του ελέγχεται και βεβαιώνεται από τα όργανα που 

επιβλέπουν την εκτέλεση της σύμβασης και τις αρμόδιες δημόσιες αρχές και υπηρεσίες που ενεργούν εντός των ορίων της ευθύνης 

και της αρμοδιότητάς τους. 

4.3.2 Στις συμβάσεις προμηθειών προϊόντων που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του ν. 2939/2001, επιπλέον του όρου της παρ. 4.3.1 

περιλαμβάνεται ο όρος ότι ο ανάδοχος υποχρεούται κατά την υπογραφή της σύμβασης και καθ’ όλη τη διάρκεια εκτέλεσης να τηρεί 

τις υποχρεώσεις των παραγράφων 2 και 11 του άρθρου 4β ή και της παρ. 1 του άρθρου 12 ή και της παρ. 1 του άρθρου 16 του 

ν.2939/2001.  

Η τήρηση των υποχρεώσεων ελέγχεται από την αναθέτουσα αρχή μέσω του αρχείου δημοσιοποίησης εγγεγραμμένων παραγωγών 

στο Εθνικό Μητρώο Παραγωγών (ΕΜΠΑ) που τηρείται στην ηλεκτρονική σελίδα του Ε.Ο.ΑΝ. εντός της προθεσμίας της παραγράφου 4 

του άρθρου 105 του ν. 4412/2016 και αποτελεί προϋπόθεση για την υπογραφή του συμφωνητικού, στο οποίο γίνεται υποχρεωτικά 

μνεία του αριθμού ΕΜΠΑ του υπόχρεου παραγωγού.  

Η μη τήρηση των υποχρεώσεων της παρούσας παραγράφου έχει τις συνέπειες της παραγράφου 7 του άρθρου 105 του ν. 

4412/2016.138. 

 
4.3.3. Ο ανάδοχος δεσμεύεται ότι :  

α) σε όλα τα στάδια που προηγήθηκαν της σύμβασης δεν ενήργησε αθέμιτα, παράνομα ή καταχρηστικά και ότι θα εξακολουθήσει να 

μην ενεργεί κατ̀  αυτόν τον τρόπο κατά το στάδιο εκτέλεσης της σύμβασης,  

β) ότι θα δηλώσει αμελλητί στην αναθέτουσα αρχή, από τη στιγμή που λάβει γνώση, οποιαδήποτε κατάσταση (ακόμη και 

ενδεχόμενη) σύγκρουσης συμφερόντων (προσωπικών, οικογενειακών, οικονομικών, πολιτικών ή άλλων κοινών συμφερόντων, 

συμπεριλαμβανομένων και αντικρουόμενων επαγγελματικών συμφερόντων) μεταξύ των νομίμων ή εξουσιοδοτημένων 

εκπροσώπων του καθώς και υπαλλήλων ή συνεργατών τους οποίους απασχολεί στην εκτέλεση της σύμβασης (π.χ. με σύμβαση 

υπεργολαβίας) και μελών του προσωπικού της αναθέτουσας αρχής που εμπλέκονται καθ’ οιονδήποτε τρόπο στη διαδικασία 

εκτέλεσης της σύμβασης ή/και μπορούν να επηρεάσουν την έκβαση και τις αποφάσεις της αναθέτουσας αρχής περί την εκτέλεσή της, 

οποτεδήποτε και εάν η κατάσταση αυτή προκύψει κατά τη διάρκεια εκτέλεσης της σύμβασης139.  

Οι υποχρεώσεις και οι απαγορεύσεις της ρήτρας αυτής ισχύουν, αν ο ανάδοχος είναι ένωση, για όλα τα μέλη της ένωσης, καθώς και 

για τους υπεργολάβους που χρησιμοποιεί. Στο συμφωνητικό περιλαμβάνεται σχετική δεσμευτική δήλωση τόσο του αναδόχου όσο 

και των υπεργολάβων του.  

                                                           
138

 Άρθρο 130 ν.4412/2016 
139

      Πρβλ άρθρο 24 του ν. 4412/2016 

http://www.eaadhsy.gr/n4412/prosarthmaA_index.html#pararthma_A_X
http://www.eaadhsy.gr/n4412/n4412fulltextlinks.html#art105_4
http://www.eaadhsy.gr/n4412/n4412fulltextlinks.html#art105_4
http://www.eaadhsy.gr/n4412/n4412fulltextlinks.html#art105_5
http://www.eaadhsy.gr/n4412/n4412fulltextlinks.html#art105_5
http://www.eaadhsy.gr/n4412/n4412fulltextlinks.html#art105_5
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4.4 Υπεργολαβία 

4.4.1. Ο Ανάδοχος δεν απαλλάσσεται από τις συμβατικές του υποχρεώσεις και ευθύνες λόγω ανάθεσης της εκτέλεσης 

τμήματος/τμημάτων της σύμβασης σε υπεργολάβους. Η τήρηση των υποχρεώσεων της παρ. 2 του άρθρου 18 του ν. 4412/2016 από 

υπεργολάβους δεν αίρει την ευθύνη του κυρίου αναδόχου.  

4.4.2. Κατά την υπογραφή της σύμβασης ο κύριος ανάδοχος υποχρεούται να αναφέρει στην αναθέτουσα αρχή το όνομα, τα στοιχεία 

επικοινωνίας και τους νόμιμους εκπροσώπους των υπεργολάβων του, οι οποίοι συμμετέχουν στην εκτέλεση αυτής, εφόσον είναι 

γνωστά τη συγκεκριμένη χρονική στιγμή.   

Επιπλέον, υποχρεούται να γνωστοποιεί στην αναθέτουσα αρχή κάθε αλλαγή των πληροφοριών αυτών, κατά τη διάρκεια της 

σύμβασης, καθώς και τις απαιτούμενες πληροφορίες σχετικά με κάθε νέο υπεργολάβο, τον οποίο ο κύριος ανάδοχος χρησιμοποιεί εν 

συνεχεία στην εν λόγω σύμβαση, προσκομίζοντας τα σχετικά συμφωνητικά/δηλώσεις συνεργασίας140.  

Σε περίπτωση διακοπής της συνεργασίας του Αναδόχου με υπεργολάβο/ υπεργολάβους της σύμβασης, αυτός υποχρεούται σε άμεση 

γνωστοποίηση της διακοπής αυτής στην Αναθέτουσα Αρχή, οφείλει δε να διασφαλίσει την ομαλή εκτέλεση του τμήματος/ των 

τμημάτων της σύμβασης είτε από τον ίδιο, είτε από νέο υπεργολάβο τον οποίο θα γνωστοποιήσει στην αναθέτουσα αρχή κατά την ως 

άνω διαδικασία.  

4.4.3. Η αναθέτουσα αρχή επαληθεύει τη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού για τους υπεργολάβους, όπως αυτοί περιγράφονται 

στην παράγραφο 2.2.3.και με τα αποδεικτικά μέσα της παραγράφου 2.2.9.2 της παρούσας, εφόσον το(α) τμήμα(τα) της σύμβασης, 

το(α) οποίο(α) ο ανάδοχος προτίθεται να αναθέσει υπό μορφή υπεργολαβίας σε τρίτους, υπερβαίνουν σωρευτικά  το ποσοστό του 

τριάντα τοις εκατό (30%) της συνολικής αξίας της σύμβασης.  

Επιπλέον, προκειμένου να μην αθετούνται οι υποχρεώσεις της παρ. 2 του άρθρου 18 του ν. 4412/2016, δύναται να επαληθεύσει τους 

ως άνω λόγους και για τμήμα ή τμήματα της σύμβασης που υπολείπονται του ως άνω ποσοστού.  

Όταν από την ως άνω επαλήθευση προκύπτει ότι συντρέχουν λόγοι αποκλεισμού απαιτεί ή δύναται να απαιτήσει την αντικατάστασή 

του, κατά τα ειδικότερα αναφερόμενα στις παρ. 5 και 6 του άρθρου 131 του ν. 4412/2016.  

 

4.5 Τροποποίηση σύμβασης κατά τη διάρκειά της141 

Η σύμβαση μπορεί να τροποποιείται κατά τη διάρκειά της, χωρίς να απαιτείται νέα διαδικασία σύναψης σύμβασης, μόνο σύμφωνα 

με τους όρους και τις προϋποθέσεις του άρθρου 132 του ν. 4412/2016 και κατόπιν γνωμοδότησης της Επιτροπής της περ. β  της παρ. 

11 του άρθρου 221 του ν. 4412/142 143 

                                                           
140

 Πρβλ παρ. 2 του άρθρου 78 του ν. 4412/2016 
141

  Πρβλ. άρθρο 132 του ν. 4412/2016 
142

 Πρβλ. άρθρο 201 ν. 4412/2016, σε συνδυασμό με την περίπτωση στ της παρ. 11 του άρθρου 221. Ειδικά για την περίπτωση 
των Κεντρικών Αρχών Αγορών, για ζητήματα τροποποίησης συμφωνιών - πλαίσιο και συμβάσεων κεντρικών προμήθειών 
που συνάπτονται από αυτές, γνωμοδοτεί η επιτροπή της περ. α’ της παρ. 11 του άρθρου 221 ((επιτροπή 
διενέργειας/επιτροπή αξιολόγησης) 

143
 Δυνατότητα της Α.Α. να προβλέψει στη διακήρυξη ρήτρες αναθεώρησης/ προαιρέσεις. Στην περίπτωση αυτή και εφόσον 

πρόκειται για σαφείς, ακριβείς και ρητές ρήτρες αναθεώρησης, στις οποίες μπορεί να περιλαμβάνονται και ρήτρες 
αναθεώρησης τιμών ή προαιρέσεις, επιτρέπεται η τροποποίηση της σύμβασης χωρίς νέα διαδικασία σύναψης, ανεξαρτήτως 
της χρηματικής αξίας της τροποποίησης. Οι ρήτρες αυτές αναφέρουν το αντικείμενο και τη φύση των ενδεχόμενων 
τροποποιήσεων ή προαιρέσεων, καθώς και τους όρους υπό τους οποίους μπορούν να ενεργοποιηθούν. Οι προβλεπόμενες 

https://www.taxheaven.gr/laws/view/index/law/4412/year/2016/article/221
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4.6 Δικαίωμα μονομερούς λύσης της σύμβασης144  

4.6.1. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί, με τις προϋποθέσεις που ορίζουν οι κείμενες διατάξεις, να καταγγείλει τη σύμβαση κατά τη 

διάρκεια της εκτέλεσής της, εφόσον: 

α) η σύμβαση υποστεί ουσιώδη τροποποίηση, κατά την έννοια της παρ. 4 του άρθρου 132 του ν. 4412/2016, που θα απαιτούσε νέα 

διαδικασία σύναψης σύμβασης  

β) ο ανάδοχος, κατά το χρόνο της ανάθεσης της σύμβασης, τελούσε σε μια από τις καταστάσεις που αναφέρονται στην παράγραφο 

2.2.3.1 και, ως εκ τούτου, θα έπρεπε να έχει αποκλειστεί από τη διαδικασία σύναψης της σύμβασης, 

γ) η σύμβαση δεν έπρεπε να ανατεθεί στον ανάδοχο λόγω σοβαρής παραβίασης των υποχρεώσεων που υπέχει από τις Συνθήκες και 

την Οδηγία 2014/24/ΕΕ, η οποία έχει αναγνωριστεί με απόφαση του Δικαστηρίου της Ένωσης στο πλαίσιο διαδικασίας δυνάμει του 

άρθρου 258 της ΣΛΕΕ. 

δ) ο ανάδοχος καταδικαστεί αμετάκλητα, κατά τη διάρκεια εκτέλεσης της σύμβασης, για ένα από τα αδικήματα που αναφέρονται 

στην παρ. 2.2.3.1 της παρούσας, 

ε) ο ανάδοχος πτωχεύσει ή υπαχθεί σε διαδικασία ειδικής εκκαθάρισης ή τεθεί υπό αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από 

το δικαστήριο ή υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού συμβιβασμού ή αναστείλει τις επιχειρηματικές του δραστηριότητες ή υπαχθεί σε 

διαδικασία εξυγίανσης και δεν τηρεί τους όρους αυτής ή εάν βρεθεί σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση, προκύπτουσα από 

παρόμοια διαδικασία, προβλεπόμενη σε εθνικές διατάξεις νόμου.  

Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να μην καταγγείλει τη σύμβαση, υπό την προϋπόθεση ότι ο ανάδοχος ο οποίος θα βρεθεί σε μία εκ των 

καταστάσεων που αναφέρονται στην περίπτωση αυτή αποδεικνύει ότι είναι σε θέση να εκτελέσει τη σύμβαση, λαμβάνοντας υπόψη 

τις ισχύουσες διατάξεις και τα μέτρα για τη συνέχιση της επιχειρηματικής του λειτουργίας.  

στ) ο ανάδοχος παραβεί αποδεδειγμένα τις υποχρεώσεις του που απορρέουν από την δέσμευση ακεραιότητας της παρ. 4.3.3. της 

παρούσας, ως αναλυτικά περιγράφονται στο συνημμένο στην παρούσα σχέδιο σύμβασης. 

 

 

                                                                                                                                                                                                 
τροποποιήσεις ή προαιρέσεις δε θα πρέπει να μεταβάλουν τη συνολική φύση της σύμβασης (Πρβλ. άρθρο 132 παρ. 1 α του 
ν. 4412/2016). 

144
 Άρθρο 133 του ν. 4412/2016 Δικαίωμα μονομερούς λύσης της σύμβασης 
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5. ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ  

5.1 Τρόπος πληρωμής145  

5.1.1. Η πληρωμή του αναδόχου θα πραγματοποιηθεί στο 100% της συμβατικής αξίας μετά την οριστική παραλαβή των συμβατικών 

ειδών. 

Η Επιτροπή Παρακολούθησης αφού αξιολογήσει ότι τα παραδιδόμενα είναι σύμφωνα με τις συμβατικές προδιαγραφές, συντάσσει 

Πρωτόκολλο Οριστικής ποσοτικής και ποιοτικής Παραλαβής αυτών, το οποίο θα επισυνάπτεται στο σχετικό τιμολόγιο ώστε να 

καταστεί δυνατή η πληρωμή του Αναδόχου. 

Η πληρωμή του συμβατικού τιμήματος θα γίνεται με την προσκόμιση των νομίμων παραστατικών και δικαιολογητικών που 

προβλέπονται από τις διατάξεις του άρθρου 200 παρ. 4 του ν. 4412/2016, καθώς και κάθε άλλου δικαιολογητικού που τυχόν ήθελε 

ζητηθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες που διενεργούν τον έλεγχο και την πληρωμή. 

5.1.2. Τον Ανάδοχο βαρύνουν οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, μη 

συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., για την παράδοση του συμβατικού είδους στον τόπο και με τον τρόπο που προβλέπεται στα έγγραφα 

της σύμβασης. Ιδίως βαρύνεται με τις ακόλουθες κρατήσεις: 

α) Κράτηση 0,10% η οποία υπολογίζεται επί της αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και κρατήσεων της αρχικής, καθώς και κάθε 

συμπληρωματικής σύμβασης Υπέρ της Ενιαίας Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων επιβάλλεται (άρθρο 7 Ν.4912/2022 όπως ισχύει). 

β) Κράτηση ύψους 0,02% υπέρ του Δημοσίου, η οποία υπολογίζεται επί της αξίας, εκτός ΦΠΑ, της αρχικής, καθώς και κάθε 

συμπληρωματικής σύμβασης. Το ποσό αυτό παρακρατείται σε κάθε πληρωμή από την αναθέτουσα αρχή στο όνομα και για 

λογαριασμό της Γενικής Διεύθυνσης Δημοσίων Συμβάσεων και Προμηθειών σύμφωνα με την παρ. 6 του άρθρου 36 του ν. 

4412/2016. 

Οι υπέρ τρίτων κρατήσεις υπόκεινται στο εκάστοτε ισχύον αναλογικό τέλος χαρτοσήμου 3% και στην επ’ αυτού εισφορά υπέρ ΟΓΑ 

20%. 

Με κάθε πληρωμή θα γίνεται η προβλεπόμενη από την κείμενη νομοθεσία παρακράτηση φόρου εισοδήματος αξίας 4% επί του 

καθαρού ποσού. 

 

5.2 Κήρυξη οικονομικού φορέα εκπτώτου - Κυρώσεις  

5.2.1. Ο ανάδοχος κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος146 από τη σύμβαση και από κάθε δικαίωμα που απορρέει από αυτήν, με 

απόφαση της αναθέτουσας αρχής, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου συλλογικού οργάνου (Επιτροπή Παρακολούθησης και 

Παραλαβής): 

α) στην περίπτωση της παρ. 7 του άρθρου 105 περί κατακύρωσης και σύναψης σύμβασης, 
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     Για τις δημόσιες συμβάσεις των οποίων η εκτιμώμενη αξία, εκτός Φ.Π.Α., είναι ίση προς ή ανώτερη από τα κατώτατα όρια 
του άρθρου 5 του ν. 4412/2016 οι αναθέτουσες αρχές υποχρεούνται να παραλαμβάνουν και να επεξεργάζονται ηλεκτρονικά 
τιμολόγια που είναι σύμφωνα με το ευρωπαϊκό πρότυπο έκδοσης ηλεκτρονικών τιμολογίων, όπως αυτό ορίζεται στην 
περίπτωση 12 του άρθρου 149 του ν. 4601/2019 (Α΄44) και των, κατ΄εξουσιοδότηση του άρθρου 154 του νόμου αυτού, 
κανονιστικών αποφάσεων.  

146
 Άρθρο 203 του ν. 4412/2016  
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β) στην περίπτωση που δεν εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του που απορρέουν από τη σύμβαση ή/και δεν συμμορφωθεί με τις σχετικές 

γραπτές εντολές της υπηρεσίας, που είναι σύμφωνες με τη σύμβαση ή τις κείμενες διατάξεις, εντός του συμφωνημένου χρόνου 

εκτέλεσης της σύμβασης, 

γ) εφόσον δεν φορτώσει, δεν παραδώσει ή δεν αντικαταστήσει τα συμβατικά αγαθά ή δεν επισκευάσει ή δεν συντηρήσει αυτά μέσα 

στον συμβατικό χρόνο ή στον χρόνο παράτασης που του δόθηκε, σύμφωνα με όσα προβλέπονται στο άρθρο 206 του ν. 4412/2016 

και τους ειδικούς όρους που περιγράφονται στο κεφάλαιο 3 του Παραρτήματος ΙΙ – «Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων» της Διακήρυξης 

με την επιφύλαξη της επόμενης παραγράφου. 

Στην περίπτωση συνδρομής λόγου έκπτωσης του αναδόχου από σύμβαση κατά την ως άνω περίπτωση γ, η αναθέτουσα αρχή 

κοινοποιεί στον ανάδοχο ειδική όχληση, η οποία μνημονεύει τις διατάξεις του άρθρου 203 του ν. 4412/2016147 και περιλαμβάνει 

συγκεκριμένη περιγραφή των ενεργειών στις οποίες οφείλει να προβεί ο ανάδοχος, προκειμένου να συμμορφωθεί, μέσα σε 

προθεσμία ……..ημερών από την κοινοποίηση της ανωτέρω όχλησης.  

Αν η προθεσμία που τεθεί με την ειδική όχληση, παρέλθει, χωρίς ο ανάδοχος να συμμορφωθεί, κηρύσσεται έκπτωτος μέσα σε 

προθεσμία τριάντα (30) ημερών από την άπρακτη πάροδο της προθεσμίας συμμόρφωσης, με απόφαση της αναθέτουσας αρχής. 

Ο ανάδοχος δεν κηρύσσεται έκπτωτος για λόγους που αφορούν σε υπαιτιότητα του φορέα εκτέλεσης της σύμβασης ή αν συντρέχουν 

λόγοι ανωτέρας βίας. 

Στον οικονομικό φορέα, που κηρύσσεται έκπτωτος από τη σύμβαση, επιβάλλονται, με απόφαση του αποφαινόμενου οργάνου, 

ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου, το οποίο υποχρεωτικά καλεί τον ενδιαφερόμενο προς παροχή εξηγήσεων, 

αθροιστικά οι παρακάτω κυρώσεις: 

α)ολική κατάπτωση της εγγύησης συμμετοχής ή καλής εκτέλεσης της σύμβασης κατά περίπτωση, 

β) επιβολή προσωρινού αποκλεισμού του αναδόχου από το σύνολο των συμβάσεων προμηθειών ή υπηρεσιών των φορέων που 

εμπίπτουν στις διατάξεις του ν. 4412/2016 κατά τα ειδικότερα προβλεπόμενα στο άρθρο 74 του ως άνω νόμου, περί αποκλεισμού 

οικονομικού φορέα από δημόσιες συμβάσεις.  

 

5.2.2.  Αν το υλικό φορτωθεί - παραδοθεί ή αντικατασταθεί μετά τη λήξη του συμβατικού χρόνου και μέχρι λήξης του χρόνου της 

παράτασης που χορηγήθηκε, σύμφωνα με το άρθρο 206 του Ν.4412/16, επιβάλλεται πρόστιμο148 πέντε τοις εκατό (5%) επί της 

συμβατικής αξίας της ποσότητας που παραδόθηκε εκπρόθεσμα. 

Το παραπάνω πρόστιμο υπολογίζεται επί της συμβατικής αξίας των εκπρόθεσμα παραδοθέντων υλικών, χωρίς ΦΠΑ. Εάν τα υλικά 

που παραδόθηκαν εκπρόθεσμα επηρεάζουν τη χρησιμοποίηση των υλικών που παραδόθηκαν εμπρόθεσμα, το πρόστιμο 

υπολογίζεται επί της συμβατικής αξίας της συνολικής ποσότητας αυτών. 

Κατά τον υπολογισμό του χρονικού διαστήματος της καθυστέρησης για φόρτωση- παράδοση ή αντικατάσταση των υλικών, με 

απόφαση του αποφαινομένου οργάνου, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου, δεν λαμβάνεται υπόψη ο χρόνος που 

παρήλθε πέραν του εύλογου, κατά τα διάφορα στάδια των διαδικασιών, για το οποίο δεν ευθύνεται ο ανάδοχος και παρατείνεται, 

αντίστοιχα, ο χρόνος φόρτωσης - παράδοσης. 
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 Άρθρο 207 του ν. 4412/2016. 
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5.3 Διοικητικές προσφυγές κατά τη διαδικασία εκτέλεσης των συμβάσεων149   

Ο ανάδοχος μπορεί κατά των αποφάσεων που επιβάλλουν σε βάρος του κυρώσεις, δυνάμει των όρων των άρθρων 5.2 (Κήρυξη 

οικονομικού φορέα εκπτώτου - Κυρώσεις), 6.1. (Χρόνος παράδοσης υλικών), 6.4. (Απόρριψη συμβατικών υλικών – αντικατάσταση), 

καθώς και κατ’ εφαρμογή των συμβατικών όρων να ασκήσει προσφυγή για λόγους νομιμότητας και ουσίας ενώπιον του φορέα που 

εκτελεί τη σύμβαση μέσα σε ανατρεπτική προθεσμία (30) ημερών από την ημερομηνία της κοινοποίησης ή της πλήρους γνώσης της 

σχετικής απόφασης.  

Η εμπρόθεσμη άσκηση της προσφυγής αναστέλλει τις επιβαλλόμενες κυρώσεις.  

Επί της προσφυγής αποφασίζει το αρμοδίως αποφαινόμενο όργανο, ύστερα από γνωμοδότηση του προβλεπόμενου στο τελευταίο 

εδάφιο της περίπτωσης β́  της παραγράφου 11 του άρθρου 221 του ν.4412/2016 οργάνου, εντός προθεσμίας τριάντα (30) ημερών 

από την άσκησή της, άλλως θεωρείται ως σιωπηρώς απορριφθείσα.  

Κατά της απόφασης αυτής δεν χωρεί η άσκηση άλλης οποιασδήποτε φύσης διοικητικής προσφυγής.  

Αν κατά της απόφασης που επιβάλλει κυρώσεις δεν ασκηθεί εμπρόθεσμα η προσφυγή ή αν απορριφθεί αυτή από το αποφαινόμενο 

αρμοδίως όργανο, η απόφαση καθίσταται οριστική.  

Αν ασκηθεί εμπρόθεσμα προσφυγή, αναστέλλονται οι συνέπειες της απόφασης μέχρι αυτή να οριστικοποιηθεί. 

5.4 Δικαστική επίλυση διαφορών 

Κάθε διαφορά μεταξύ των συμβαλλόμενων μερών που προκύπτει από τις συμβάσεις που συνάπτονται στο πλαίσιο της παρούσας 

διακήρυξης , επιλύεται με την άσκηση προσφυγής ή αγωγής στο Διοικητικό Εφετείο της Περιφέρειας, στην οποία εκτελείται εκάστη 

σύμβαση, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στις παρ. 1 έως και 6 του άρθρου 205Α του ν. 4412/2016150.  

Πριν από την άσκηση της προσφυγής στο Διοικητικό Εφετείο προηγείται υποχρεωτικά η τήρηση της ενδικοφανούς διαδικασίας που 

προβλέπεται στο άρθρο 205 του ν. 4412/2016 και την παράγραφο 5.3 της παρούσας, διαφορετικά η προσφυγή απορρίπτεται ως 

απαράδεκτη.  

Αν ο ανάδοχος της σύμβασης είναι κοινοπραξία, η προσφυγή ασκείται είτε από την ίδια είτε από όλα τα μέλη της. Δεν απαιτείται η 

τήρηση ενδικοφανούς διαδικασίας αν ασκείται από τον ενδιαφερόμενο αγωγή, στο δικόγραφο της οποίας δεν σωρεύεται αίτημα 

ακύρωσης ή τροποποίησης διοικητικής πράξης ή παράλειψης. 
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 Άρθρο 205 του ν. 4412/2016. Για την εξέταση των προβλεπόμενων προσφυγών, συγκροτείται ειδικό γνωμοδοτικό όργανο, 
τριμελές ή πενταμελές), τα μέλη του οποίου είναι διαφορετικά από τα μέλη του γνωμοδοτικού οργάνου που είναι αρμόδιο 
για τα υπόλοιπα θέματα που ανακύπτουν κατά τη διαδικασία εκτέλεσης. 

150
 Άρθρο 205Α του ν. 4412/2016.  
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6. ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ  

6.1  Χρόνος παράδοσης υλικών 

6.1.1.Ο ανάδοχος υποχρεούται να παραδώσει, να τοποθετήσει, να συνδέσει και να θέσει σε λειτουργία τα υλικά σύμφωνα με τις 

υποδείξεις της αναθέτουσας αρχής σύμφωνα με τα προβλεπόμενα κατά περίπτωση στην 18/2021 σχετική μελέτη.. 

Ο συμβατικός χρόνος παράδοσης των υλικών μπορεί να παρατείνεται, πριν από τη λήξη του αρχικού συμβατικού χρόνου παράδοσης, 

υπό τις ακόλουθες σωρευτικές προϋποθέσεις:  

α) τηρούνται οι όροι του άρθρου 132 περί τροποποίησης συμβάσεων κατά τη διάρκειά τους, 

β) έχει εκδοθεί αιτιολογημένη απόφαση του αρμόδιου αποφαινόμενου οργάνου της αναθέτουσας αρχής μετά από γνωμοδότηση 

αρμόδιου συλλογικού οργάνου, είτε με πρωτοβουλία της αναθέτουσας αρχής και εφόσον συμφωνεί ο ανάδοχος, είτε ύστερα από 

σχετικό αίτημα του αναδόχου, το οποίο υποβάλλεται υποχρεωτικά πριν από τη λήξη του συμβατικού χρόνου,  

γ) το χρονικό διάστημα της παράτασης είναι ίσο ή μικρότερο από τον αρχικό συμβατικό χρόνο παράδοσης.  Στην περίπτωση 

παράτασης του συμβατικού χρόνου παράδοσης, ο χρόνος παράτασης δεν συνυπολογίζεται στον συμβατικό χρόνο παράδοσης151. 

Στην περίπτωση παράτασης του συμβατικού χρόνου παράδοσης έπειτα από αίτημα του αναδόχου, επιβάλλονται οι κυρώσεις που 

προβλέπονται στην παράγραφο 5.2.2 της παρούσης. 

Με αιτιολογημένη απόφαση του αρμόδιου αποφαινόμενου οργάνου, η οποία εκδίδεται ύστερα από γνωμοδότηση του οργάνου της 

περ. β’ της παρ. 11 του άρθρου 221 του ν. 4412/2016, ο συμβατικός χρόνος φόρτωσης παράδοσης των υλικών μπορεί να μετατίθεται. 

Μετάθεση επιτρέπεται μόνο όταν συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας ή άλλοι ιδιαιτέρως σοβαροί λόγοι, που καθιστούν αντικειμενικώς 

αδύνατη την εμπρόθεσμη παράδοση των συμβατικών ειδών. Στις περιπτώσεις μετάθεσης του συμβατικού χρόνου φόρτωσης 

παράδοσης δεν επιβάλλονται κυρώσεις. 

6.1.2. Εάν λήξει ο συμβατικός χρόνος παράδοσης, χωρίς να υποβληθεί εγκαίρως αίτημα παράτασης ή, εάν λήξει ο παραταθείς, κατά τα 

ανωτέρω, χρόνος, χωρίς να παραδοθεί το υλικό, ο ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος. 

6.1.3. Ο ανάδοχος υποχρεούται να ειδοποιεί την υπηρεσία που εκτελεί την προμήθεια, την αποθήκη υποδοχής των υλικών και την 

επιτροπή παραλαβής, για την ημερομηνία που προτίθεται να παραδώσει το υλικό, τουλάχιστον πέντε (5) εργάσιμες ημέρες νωρίτερα. 

Μετά από κάθε προσκόμιση υλικού στην αποθήκη υποδοχής αυτών, ο ανάδοχος υποχρεούται να υποβάλει στην υπηρεσία 

αποδεικτικό, θεωρημένο από τον υπεύθυνο της αποθήκης, στο οποίο αναφέρεται η ημερομηνία προσκόμισης, το υλικό, η ποσότητα 

και ο αριθμός της σύμβασης σε εκτέλεση της οποίας προσκομίστηκε. 

 

6.2  Παραλαβή υλικών - Χρόνος και τρόπος παραλαβής υλικών 

6.2.1. H παραλαβή των συμβατικών ειδών γίνεται από επιτροπές, πρωτοβάθμιες ή και δευτεροβάθμιες, που συγκροτούνται 
σύμφωνα με την παρ. 11 εδ. β του άρθρου 221 του Ν.4412/16 σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 208 του ως άνω νόμου και το 
Παράρτημα Δ́  της παρούσας (σχέδιο σύμβασης).  

Κατά την διαδικασία παραλαβής των συμβατικών ειδών διενεργείται ποσοτικός και ποιοτικός έλεγχος και εφόσον το επιθυμεί μπορεί 
να παραστεί και ο ανάδοχος.  

Το κόστος της διενέργειας των ελέγχων βαρύνει τον ανάδοχο. 

                                                           
151

      Παρ. 1 και 2 άρθρου 206 
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Η επιτροπή παραλαβής, μετά τους προβλεπόμενους ελέγχους συντάσσει πρωτόκολλα (μακροσκοπικό – οριστικό- παραλαβής του 
υλικού με παρατηρήσεις –απόρριψης  των υλικών) σύμφωνα με την παρ.3 του άρθρου 208 του ν. 4412/16. 

Τα πρωτόκολλα που συντάσσονται από τις επιτροπές (πρωτοβάθμιες – δευτεροβάθμιες) κοινοποιούνται υποχρεωτικά και στους 
αναδόχους. 

Συμβατικά είδη που απορρίφθηκαν ή κρίθηκαν παραληπτέα με έκπτωση επί της συμβατικής τιμής, με βάση τους ελέγχους που 
πραγματοποίησε η πρωτοβάθμια επιτροπή παραλαβής, μπορούν να παραπέμπονται για επανεξέταση σε δευτεροβάθμια επιτροπή 
παραλαβής ύστερα από αίτημα του αναδόχου ή αυτεπάγγελτα σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου 208 του ν.4412/16. Τα έξοδα 
βαρύνουν σε κάθε περίπτωση τον ανάδοχο. 

Επίσης, εάν ο τελευταίος διαφωνεί με τα αποτελέσματα των εργαστηριακών εξετάσεων που  διενεργήθηκαν από πρωτοβάθμιες ή 
δευτεροβάθμιες επιτροπές παραλαβής μπορεί να ζητήσει εγγράφως εξέταση κατ́ εφεση των οικείων αντιδειγμάτων, μέσα σε 
ανατρεπτική προθεσμία είκοσι (20) ημερών από την γνωστοποίηση σε αυτόν των αποτελεσμάτων της αρχικής εξέτασης,  με τον τρόπο  
που περιγράφεται στην παρ. 8 του άρθρου 208 του Ν.4412/16. 

Το αποτέλεσμα  της κατ’ έφεση εξέτασης είναι υποχρεωτικό και τελεσίδικο και για τα δύο μέρη. 

Ο ανάδοχος δεν μπορεί να ζητήσει παραπομπή σε δευτεροβάθμια επιτροπή παραλαβής μετά τα αποτελέσματα της κατ’ έφεση 

εξέτασης. 

6.2.2. Η παραλαβή των συμβατικών ειδών και η έκδοση των σχετικών πρωτοκόλλων παραλαβής πραγματοποιείται εντός δύο(2) 

μηνών από την παράδοση των συμβατικών ειδών. 

Αν η παραλαβή των συμβατικών ειδών και η σύνταξη του σχετικού πρωτοκόλλου δεν πραγματοποιηθεί από την επιτροπή 

παραλαβής μέσα στον οριζόμενο από τη σύμβαση χρόνο, θεωρείται ότι η παραλαβή συντελέσθηκε αυτοδίκαια, με κάθε επιφύλαξη 

των δικαιωμάτων του Δημοσίου και εκδίδεται προς τούτο σχετική απόφαση του αρμοδίου αποφαινομένου οργάνου, με βάση μόνο 

το θεωρημένο από την υπηρεσία που παραλαμβάνει τα συμβατικά είδη αποδεικτικό προσκόμισης τούτων, σύμφωνα δε με την 

απόφαση αυτή η αποθήκη του φορέα εκδίδει δελτίο εισαγωγής του συμβατικού είδους και εγγραφής του στα βιβλία της, 

προκειμένου να πραγματοποιηθεί η πληρωμή του αναδόχου. 

Ανεξάρτητα από την, κατά τα ανωτέρω, αυτοδίκαιη παραλαβή και την πληρωμή του αναδόχου, πραγματοποιούνται οι 

προβλεπόμενοι από την σύμβαση έλεγχοι από επιτροπή που συγκροτείται με απόφαση του αρμοδίου αποφαινομένου οργάνου, 

στην οποία δεν μπορεί να συμμετέχουν ο πρόεδρος και τα μέλη της επιτροπής που δεν πραγματοποίησε την παραλαβή στον 

προβλεπόμενο από την σύμβαση χρόνο.  

Η παραπάνω επιτροπή παραλαβής προβαίνει σε όλες τις διαδικασίες παραλαβής που προβλέπονται από την ως άνω παράγραφο 1 

και το άρθρο 208 του ν. 4412/2016 και συντάσσει τα σχετικά πρωτόκολλα.  

Οι εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης δεν επιστρέφεται πριν από την ολοκλήρωση όλων των προβλεπομένων από τη σύμβαση 

ελέγχων και τη σύνταξη των σχετικών πρωτοκόλλων. 

 

6.3  Ειδικοί όροι ναύλωσης – ασφάλισης - ανακοίνωσης φόρτωσης και ποιοτικού ελέγχου στο εξωτερικό 

Η αναθέτουσα αρχή έχει για το δικαίωμα πρόσληψης διαπιστευμένου φορέα πιστοποίησης στο εργοστάσιο κατασκευής του 

προσφερόμενου εξοπλισμού. Ο φορέας θα έχει την υποχρέωση να επιθεωρήσει τη γραμμή παραγωγής και την διαδικασία 

κατασκευής όλου του προσφερόμενου εξοπλισμού.  

Η επιθεώρηση θα αφορά τις διαδικασίες παραγωγής, την τήρηση των απαιτήσεων ελέγχου και επαλήθευσης της επιτυχίας του 

παραγόμενου προϊόντος σύμφωνα με τα διαθέσιμα συστήματα ελέγχου ποιότητας που έχουν ο προμηθευτής ή ο κατασκευαστής 

του προϊόντος. 
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Το σύνολο των εξόδων για την πρόσληψη του φορέα πιστοποίησης (περιλαμβανομένων των αμοιβών των επιθεωρητών, των εξόδων 

μετακίνησης και διαμονής των επιθεωρητών, και ότι περιλαμβάνει η επιθεώρηση) θα βαρύνουν τον ανάδοχο. 

 

6.4  Απόρριψη συμβατικών υλικών – Αντικατάσταση 

6.4.1. Σε περίπτωση οριστικής απόρριψης ολόκληρης ή μέρους της συμβατικής ποσότητας των υλικών, με απόφαση του 

αποφαινομένου οργάνου ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου, μπορεί να εγκρίνεται αντικατάστασή της με άλλη, που 

να είναι σύμφωνη με τους όρους της σύμβασης, μέσα σε τακτή προθεσμία που ορίζεται από την απόφαση αυτή. 

6.4.2. Αν η αντικατάσταση γίνεται μετά τη λήξη του συμβατικού χρόνου, η προθεσμία που ορίζεται για την αντικατάσταση δεν μπορεί 

να είναι μεγαλύτερη του 1/2 του συνολικού συμβατικού χρόνου, ο δε ανάδοχος θεωρείται ως εκπρόθεσμος και υπόκειται σε 

κυρώσεις λόγω εκπρόθεσμης παράδοσης. 

 Αν ο ανάδοχος δεν αντικαταστήσει τα υλικά που απορρίφθηκαν μέσα στην προθεσμία που του τάχθηκε και εφόσον έχει λήξει ο 

συμβατικός χρόνος, κηρύσσεται έκπτωτος και υπόκειται στις προβλεπόμενες κυρώσεις. 

6.4.3. Η επιστροφή των υλικών που απορρίφθηκαν γίνεται σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στις παρ. 2 και 3  του άρθρου 213 του ν. 

4412/2016. 

6.5  Δείγματα – Δειγματοληψία – Εργαστηριακές εξετάσεις 

Δεν εφαρμόζεται  

6.6  Εγγυημένη λειτουργία προμήθειας152  

Η εγγύηση καλής λειτουργίας, προκειμένου να γίνει αποδεκτή , πρέπει να περιλαμβάνει κατ' ελάχιστον τα αναφερόμενα στην 

παράγραφο 2.1.5. στοιχεία της παρούσας και επιπλέον τον αριθμό και τον τίτλο της σχετικής σύμβασης.  

Το περιεχόμενό της είναι σύμφωνο με τα οριζόμενα στο άρθρο 72 του ν. 4412/2016.  

Κατά την περίοδο της εγγυημένης λειτουργίας (η οποία δεν μπορεί να είναι μικρότερη των δύο ετών), ο ανάδοχος ευθύνεται για την 

καλή λειτουργία του αντικειμένου της προμήθειας.  

Επίσης, οφείλει κατά το χρόνο της εγγυημένης λειτουργίας να προβαίνει στην προβλεπόμενη συντήρηση και να αποκαταστήσει 

οποιαδήποτε βλάβη με τρόπο και σε χρόνο που περιγράφεται στις τεχνικές προδιαγραφές και στα λοιπά τεύχη της σύμβασης.  

Οι εγγυήσεις θα είναι γραπτές και θα παρέχονται από τους κατασκευαστές του εξοπλισμού ή των συστημάτων.  

Για την παρακολούθηση της εκπλήρωσης των συμβατικών υποχρεώσεων του αναδόχου η επιτροπή παρακολούθησης και 

παραλαβής ή η ειδική επιτροπή που ορίζεται για τον σκοπό αυτόν από την αναθέτουσα αρχή προβαίνει στον απαιτούμενο έλεγχο της 

συμμόρφωσης του αναδόχου στα προβλεπόμενα στην σύμβαση για την εγγυημένη λειτουργία καθ’ όλον τον χρόνο ισχύος της 

τηρώντας σχετικά πρακτικά. Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης του αναδόχου προς τις συμβατικές του υποχρεώσεις, επιτροπή 

εισηγείται στο αποφαινόμενο όργανο της σύμβασης την έκπτωση του αναδόχου. 

Μέσα σε ένα (1) μήνα από την λήξη του προβλεπόμενου χρόνου της εγγυημένης λειτουργίας η ως άνω επιτροπή συντάσσει σχετικό 

πρωτόκολλο παραλαβής της εγγυημένης λειτουργίας, στο οποίο αποφαίνεται για την συμμόρφωση του αναδόχου στις απαιτήσεις 

                                                           
152

 Άρθρο 215 του ν. 4412/2016 



 

 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 

«ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 2014-2020» 
 

Σελίδα 75 από 244 

 

της σύμβασης. Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης, ολικής ή μερικής, του αναδόχου, το συλλογικό όργανο μπορεί να προτείνει την ολική 

ή μερική κατάπτωση της εγγυήσεως καλής λειτουργίας που προβλέπεται στο άρθρο 4.1.2 της παρούσας.  

Το πρωτόκολλο εγκρίνεται από το αρμόδιο αποφαινόμενο όργανο. 

6.7  Αναπροσαρμογή τιμής153  

Δεν εφαρμόζεται  

                                                                  Ο   ΔΗΜΑΡΧΟΣ 

 

  

                                                                          ΝΙΚΟΛΑΟΣ   ΣΟΥΛΙΩΤΗΣ  

                                                           
153

 Άρθρο 53 παρ. 9 του ν. 4412/2016 



 

 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 

«ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 2014-2020» 
 

Σελίδα 76 από 244 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι – Αναλυτική Περιγραφή Φυσικού και Οικονομικού Αντικειμένου της Σύμβασης  - μελέτη 
18/2021 της Διεύθυνσης Τεχνικών Εργων. 

 

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ   

ΝΟΜΟΣ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ 

ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ  

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 

Αρ. Μελέτης: 18/2021 

Θέμα: Ενεργειακή Αναβάθμιση του κλειστού 

κολυμβητηρίου Καρπενησίου. 

 Προϋπολογισμός: 1.450.189,05€ 

 

Χρήση: 2021 

Συγχρηματοδότηση: Επιχειρησιακό Πρόγραμμα 

«Υποδομές Μεταφορών,Περιβάλλον και Αειφόρος 

Ανάπτυξη 2014-2020 

 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 

Η παρούσα μελέτη αφορά στην προμήθεια εξοπλισμού, συστημάτων αντλιών θερμότητας για τη θέρμανση των χώρων, την 

θέρμανση του νερού των κολυμβητικών δεξαμενών και την παραγωγή ζεστού νερού χρήσης, Φωτοβολταϊκού συστήματος, 

εξοπλισμού φωτισμού χώρων, συστήματος παρακολούθησης BMS, για τις ανάγκες ενεργειακής αναβάθμισης του Δημοτικού 

κολυμβητηρίου Καρπενησίου. 

Η παρούσα μελέτη συντάσσεται σε συνέχεια της 43/2018 σχετικής μελέτης της υπηρεσίας η οποία αφορούσε στην διαμόρφωση της 

βέλτιστης τεχνικοοικονομικά λύσης για την ενεργειακή αναβάθμιση του Δημοτικού Κολυμβητηρίου Καρπενησίου. 

Η προϋπολογισθείσα δαπάνη ανέρχεται στα 1.450.189,05€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. Θα βαρύνει τον κωδικό αριθμό 

61.7341.013 του προϋπολογισμού εξόδων του Δήμου του οικονομικού έτους 2021. 

Η διάθεση των πιστώσεων και η εκτέλεση της προμήθειας θα γίνουν σύμφωνα με τις διατάξεις των: 

 ν. 4412/2016 (Α' 147) “Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 
2014/25/ΕΕ)» 

 ν. 4270/2014 (Α' 143) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – δημόσιο 
λογιστικό και άλλες διατάξεις», 

 ν. 4250/2014 (Α' 74) «Διοικητικές Απλουστεύσεις - Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νομικών Προσώπων και Υπηρεσιών του 
Δημοσίου Τομέα-Τροποποίηση Διατάξεων του π.δ. 318/1992 (Ά 161) και λοιπές ρυθμίσεις» και ειδικότερα τις διατάξεις του 
άρθρου 1,   

 παρ. Ζ του Ν. 4152/2013 (Α' 107) «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην Οδηγία 2011/7 της 16.2.2011 για την 
καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στις εμπορικές συναλλαγές»,  

 ν. 4129/2013 (Α’ 52) «Κύρωση του Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο» 



 

 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 

«ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 2014-2020» 
 

Σελίδα 77 από 244 

 

 ν. 4013/2011 (Α’ 204) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου 
Δημοσίων Συμβάσεων…»,  

 ν.3982/2011 (Α’143) «απλοποίηση της αδειοδότησης τεχνικών επαγγελματικών και μεταποιητικών δραστηριοτήτων και 
επιχειρηματικών πάρκων και άλλες διατάξεις». 

 ν. 3861/2010 (Α’ 112) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, 
διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο "Πρόγραμμα Διαύγεια" και άλλες διατάξεις”, 

 του ν. 3548/2007 (Α’ 68) «Καταχώριση δημοσιεύσεων των φορέων του Δημοσίου στο νομαρχιακό και τοπικό Τύπο και άλλες 
διατάξεις»,   

 ν. 2859/2000 (Α’ 248) «Κύρωση Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας»,  

 ν.2690/1999 (Α' 45) “Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις” και ιδίως των άρθρων 7 και 13 έως 
15, 

 ν. 2121/1993 (Α' 25) “Πνευματική Ιδιοκτησία, Συγγενικά Δικαιώματα και Πολιτιστικά Θέματα”,  

 π.δ 28/2015 (Α' 34) “Κωδικοποίηση διατάξεων για την πρόσβαση σε δημόσια έγγραφα και στοιχεία”,  

 π.δ. 80/2016 (Ά 145) “Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες” 

 57654 (Β’ 1781/23.5.2017) Απόφασης του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης «Ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων 
λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) του Υπουργείου 
Οικονομίας και Ανάπτυξης» 

 56902/215 (Β' 1924/2.6.2017) Απόφασης του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης «Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες 
λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)»,  

 των σε εκτέλεση των ανωτέρω νόμων εκδοθεισών κανονιστικών πράξεων, των λοιπών διατάξεων που αναφέρονται ρητά ή 
απορρέουν από τα οριζόμενα στα συμβατικά τεύχη της παρούσας,  καθώς και του συνόλου των διατάξεων του 
ασφαλιστικού, εργατικού, κοινωνικού, περιβαλλοντικού και φορολογικού δικαίου που διέπει την ανάθεση και εκτέλεση της 
παρούσας σύμβασης, έστω και αν δεν αναφέρονται ρητά παραπάνω, 

όπως τυχόν έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν σήμερα. 
 

Ο ΜΕΛΕΤΗΤΗΣ 

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΠΟΥΑΣ 

 

 

 

ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ   
ΝΟΜΟΣ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ 
ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ  
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 
Αρ. Μελέτης: 18/2021 

Θέμα: Προμήθεια Εξοπλισμού για την Ενεργειακή 
Αναβάθμιση του κλειστού κολυμβητηρίου 
Καρπενησίου. 

 Προϋπολογισμός: 1.450.189,05€ 

 

Χρήση: 2021 
Συγχρηματοδότηση: ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ : 
«ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ,ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ 
ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 2014-2020» 

 

ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΑΝΤΛΙΕΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΗΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 

 

APΘPO 1ο Aντικείμενο της προμήθειας 

Η μελέτη αυτή αφορά στην προμήθεια συστημάτων αντλιών θερμότητας και παρελκομένων για τη θέρμανση των χώρων, την 

θέρμανση του νερού των κολυμβητικών δεξαμενών και την παραγωγή ζεστού νερού χρήσης για τις ανάγκες λειτουργίας του 

Δημοτικού κολυμβητηρίου Καρπενησίου. 

Tα παρακάτω στοιχεία θεωρούνται και ουσιώδη και απαράβατα, εκτός αν αναφέρεται, ότι αποτελούν προτίμηση, ή επιθυμία της 

υπηρεσίας. 

Όπου ρητά αναφέρεται η λέξη περίπου, με ποινή αποκλεισμού, δεν επιτρέπεται απόκλιση μεγαλύτερη ή μικρότερη του ±5%. 

Τα συστήματα θα παραδοθούν εγκατεστημένα και σε λειτουργία. 

Οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό με την υποβολή της προσφοράς τους αποδέχονται ότι έχουν μελετήσει λεπτομερώς όλα τα 

στοιχεία της προμήθειας, έχουν λάβει πλήρη γνώση των υφιστάμενων επιτόπιων συνθηκών που αφορούν στην εκτέλεση της 

σύμβασης. 

Οι συμμετέχοντες προκειμένου να λάβουν γνώση των υφιστάμενων συνθηκών, των τυχόν ιδιαιτεροτήτων της συγκεκριμένης 

εγκατάστασης καθώς και του υφιστάμενου εξοπλισμού με τον οποία θα πρέπει να συνεργαστεί ο υπό προμήθεια νέος, θα πρέπει να 

επισκεφθούν τους χώρους της εγκατάστασης του υπό προμήθεια εξοπλισμού κατόπιν σχετικού αιτήματος προς την υπηρεσία. 

Το σχετικό αίτημα θα πρέπει να υποβληθεί έγκαιρα μέσω της διαδικτυακής πύλης του ΕΣΗΔΗΣ. 

Οι συμμετέχοντες οι οποίοι θα επισκεφθούν την εγκατάσταση θα λάβουν σχετική βεβαίωση την οποία θα επισυνάπτουν της 

προσφοράς τους προκειμένου αυτή να γίνει αποδεκτή. 

 

Η προμήθεια γίνεται, σε συνδυασμό και με άλλες παρεμβάσεις, με σκοπό την ενεργειακή αναβάθμιση της υφιστάμενης 

εγκατάστασης θέρμανσης και παραγωγής ζεστού νερού του κτιρίου. 
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Προ της σύνταξης της παρούσας συγγραφής προηγήθηκαν πλήρεις μελέτες προκειμένου να διαπιστωθούν οι πραγματικές ανάγκες 

του κτιρίου μετά από σειρά παρεμβάσεων που ήδη έχουν  γίνει με σκοπό την ενεργειακή του αναβάθμιση. 

Για την σχεδίαση και επιλογή των νέων συστημάτων ενεργειακής αναβάθμισης του κτιρίου μέρος των οποίων αποτελούν και τα 

αντικείμενα της παρούσας συγγραφής, ελήφθησαν υπόψη εκτός των πραγματικών αναγκών του κτιρίου, τα κλιματολογικά δεδομένα 

της περιοχής εγκατάστασης και οι γενικότερες συνθήκες λειτουργίας της εγκατάστασης. 

Η επιλογή του συστήματος της Θέρμανσης νερού, επιδιώκει ταυτόχρονα υψηλή απόδοση, αξιοπιστία, και το μικρότερο δυνατό 

κόστος (εγκατάστασης και λειτουργικό). 

Το υπό προμήθεια σύστημα που επελέγη και περιγράφεται αναλυτικότερα παρακάτω, προέκυψε μετά από βελτιστοποίηση ως προς 

τις προσφερόμενες λύσεις . 

Κατά κύριο λόγο η προμήθεια αφορά στην παραγωγή θερμού νερού για τις ανάγκες: 

 θέρμανσης και ρύθμισης της υγρασίας του χώρου των πισινών, 

 θέρμανσης των βοηθητικών χώρων 

 θέρμανσης του νερού των πισινών 

 ζεστού νερού χρήσης  

μέσω νέων αντλιών θερμότητας αέρα – νερού και συναφούς εξοπλισμού. 

Το υπό προμήθεια σύστημα αποτελείται από ομάδες αντλιών θερμότητας μεταβλητού όγκου ψυκτικού συνολικής ονομαστικής 

ισχύος κατά περίπτωση: 

 450kw (2Χ225kw) για τη θέρμανση του χώρου των πισινών, 

 100kw για τη θέρμανση των βοηθητικών χώρων, 

 350kw για τη θέρμανση του νερού της μεγάλης πισίνας, 

 37kw για τη θέρμανση της μικρής πισίνας, 

 50kw για την παραγωγή ΖΝΧ, 

Όπως αναλυτικά αναφέρεται στην παρούσα συγγραφή. 

Οι προσφερόμενες αντλίες θερμότητας, εξωτερικές μονάδες, εσωτερικές μονάδες, χειριστήρια, θα είναι του ίδιου κατασκευαστή, της 

ίδιας οικογενείας τρέχοντα μοντέλα παραγωγής, και προβλεπόμενα να συνεργάζονται μεταξύ τους. 

Οι εξωτερικές και οι εσωτερικές μονάδες του συστήματος θα πρέπει να είναι προ συγκροτημένες και ελεγμένες στο εργοστάσιο 

κατασκευής τους, πλήρεις με όλα τα απαραίτητα εξαρτήματα λειτουργίας και ελέγχου. 

Επίσης θα πρέπει να είναι κατασκευασμένες & πιστοποιημένες σύμφωνα με τους Ευρωπαϊκούς κανονισμούς ασφάλειας και να 

διαθέτουν σήμανση CE.  

Το εργοστάσιο κατασκευής τους θα είναι πιστοποιημένο κατά ISO 9001 (όσον αφορά στο σύστημα εξασφάλισης της ποιότητας ) & 

κατά ISO 14001 ( όσον αφορά στην περιβαλλοντική διαχείριση ) . 

Τέλος, οι μονάδες έως 26ΗΡ θα διαθέτουν υποχρεωτικά για να γίνουν αποδεκτές πιστοποίηση κατά EUROVENT. 
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Το υπό προμήθεια σύστημα αποτελείται από αερόψυκτες εξωτερικές μονάδες (αντλίες θερμότητας) απευθείας εκτόνωσης οι οποίες 

θα είναι συνδεδεμένες με ψυκτικές σωληνώσεις και καλώδια επικοινωνίας με τις εσωτερικές μονάδες παραγωγής ζεστού νερού, 

πρόκειται για πολυδιαιρούμενο σύστημα μεταβλητής ροής ψυκτικού μέσου R410. . 

Η ποσότητα του ψυκτικού μέσου το οποίo θα κυκλοφορεί στο σύστημα δεν θα είναι σταθερή αλλά θα μεταβάλλεται ανάλογα με την 

απαιτούμενη ισχύ από τις εσωτερικές μονάδες. Αντίστοιχα θα μεταβάλλεται και η αποδιδόμενη ισχύς των εξωτερικών μονάδων έτσι 

ώστε η κατανάλωση ενεργειας να μειώνεται και το σύστημα να μπορεί να ανταπεξέλθει γρήγορα και αποδοτικά στις αυξομειώσεις 

του απαιτούμενου φορτίου. 
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ΑΡΘΡΟ 2ο  Θέρμανση και ρύθμιση υγρασίας χώρου των κολυμβητικών δεξαμενών. 

Για την θέρμανση του χώρου των κολυμβητικών δεξαμενών με ταυτόχρονη ρύθμιση της υγρασίας του χώρου, επιλέχτηκε η 

εγκατάσταση κλιματιστικής συσκευής σε συνδυασμό με αντλία θερμότητας ως εξής. 

 

2.1 Κεντρική κλιματιστική μονάδα. 

Για την θέρμανση του χώρου των κολυμβητικών δεξαμενών με ταυτόχρονη ρύθμιση της υγρασίας επιλέχτηκε η εγκατάσταση δύο 

κεντρικών κλιματιστικών συσκευών αφύγρανσης σε παράλληλη τοποθέτηση σε συνδυασμό με δύο ομάδες αντλιών  θερμότητας. 

Τεχνικά χαρακτηριστικά κεντρικής κλιματιστικής συσκευής θέρμανσης - αφύγρανσης. 

Η μονάδα θα είναι εργοστασιακής κατασκευής, μοντέλο το οποίο θα υπάρχει στον εν ισχύ κατάλογο του κατασκευαστή της ο οποίος 

θα επισυνάπτεται στην τεχνική προσφορά ως αυτόνομο μοντέλο σειράς παραγωγής, τα τεχνικά  εγχειρίδια (engineering & data book) 

του κατασκευαστή της μονάδας θα επισυνάπτονται της προσφοράς και θα πρέπει να επιβεβαιώνουν τις προδιαγραφές της. 

Η κλιματιστική συσκευή θα φέρει ενιαίο θερμομονωτικό και ηχομονωτικό περίβλημα εντός του οποίου θα βρίσκονται τα φίλτρα για 

τον αέρα επιστροφής και τον εισερχόμενο νωπό, οι ανεμιστήρες για την επιστροφή και την προσαγωγή του αέρα, το πλακοειδές 

σύστημα ανάκτησης θερμότητας, ο εξατμιστής στον οποίο θα επιτυγχάνεται η αφύγρανση του αέρα, ο συμπυκνωτής ο οποίος θα 

επαναθερμαίνει τον αέρα, το στοιχείο νερού για την αναθέρμανση του αέρα προκειμένου η τελική θερμοκρασία προσαγωγής του να 

μπορεί να είναι η επιθυμητή, σύστημα ελέγχου λειτουργίας καθώς και κάθε διάταξη απαιτείται για την λειτουργία της. 

Η μονάδα θα προορίζεται εκ κατασκευής για χρήση σε χώρους στους οποίους λειτουργούν θερμαινόμενες κολυμβητικές δεξαμενές 

στις οποίες γίνεται χρήση χημικών για την ρύθμιση της ποιότητας του νερού, αυτό θα πρέπει να προκύπτει από τον επίσημο κατάλογο 

προϊόντων του κατασκευαστή της. 

Σύντομη περιγραφή λειτουργίας της μονάδας. 

Η λειτουργία της μονάδας θα είναι αυτόματη, η μονάδα θα προσαρμόζει τη λειτουργία της στις ανάγκες του χώρου ώστε να 

λειτουργεί πάντα με τη μέγιστη αποδοτικότητα και να διατηρεί τις συνθήκες άνεσης για τις οποίες έχει προγραμματιστεί. 

Η μονάδα θα μπορεί να λειτουργεί στις εξής βασικές καταστάσεις: 

Ανακυκλοφορία του αέρα με αφύγρανση. 

Ανακυκλοφορία του αέρα με θέρμανση. 

Ανακυκλοφορία του αέρα με θέρμανση και αφύγρανση με δυνατότητα μίξης με νωπό αέρα. 

Λειτουργία με έως 100% νωπό αέρα. 

Στην περίπτωση που απαιτείται θέρμανση με αφύγρανση του αέρα του χώρου η μονάδα θέτει σε λειτουργία τους ανεμιστήρες της 

οποίοι απορροφούν αέρα από τον χώρο. 

Παράλληλα η ενσωματωμένη στη μονάδα αντλία θερμότητας τίθεται σε λειτουργία. 

Ο αναρροφώμενος αέρας προψύχεται μέσω του εναλλάκτη ανάκτησης θερμότητας και κατόπιν οδηγείται στο στοιχείο εξάτμισης της 

ενσωματωμένης αντλίας θερμότητας όπου ψύχεται σε θερμοκρασία κάτω του σημείου δρόσου προκειμένου να απορριφθεί ένα 

μεγάλο μέρος της  υγρασίας που εμπεριέχει.  

Κατόπιν ο αφυγραμένος αέρας οδηγείται στον θάλαμο μίξης της μονάδας όπου απορρίπτεται ένα μέρος του στο περιβάλλον με 

ταυτόχρονο εμπλουτισμό με φρέσκο αέρα ανάλογα με τις απαιτήσεις του χώρου και το βαθμό αφύγρανσης που έχει ήδη επιτευχθεί.. 
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Ο αφυγραμένος και εμπλουτισμένος κατά περίπτωση αέρας οδηγείται στον εναλλάκτη του στοιχείου ανάκτησης θερμότητας της 

μονάδας  προκειμένου να αναθερμανθεί μερικώς και κατόπιν οδηγείται στον συμπυκνωτή της ενσωματωμένης αντλίας θερμότητας 

της μονάδας προκειμένου να αναθερμανθεί περεταίρω. 

Ο ψυκτικός κύκλος της ενσωματωμένης αντλίας θερμότητας της κλιματιστικής συσκευής εκτελείται εντός του μηχανήματος, δεν 

γίνονται δεκτές προτάσεις κλιματιστικών συσκευών οι οποίες διαθέτουν αντλίες θερμότητας για την αφύγρανση και του αέρα του 

χώρου οι οποίες ανταλλάσσουν θερμότητα με το εξωτερικό περιβάλλον και δεύτερο σύστημα αντλιών θερμότητας για την 

αναθέρμανση του αέρα που ανταλλάσσει θερμότητα με το περιβάλλον ή απλά με στοιχείο νερού. 

Κατόπιν, στην περίπτωση που ο αέρας χρειάζεται επιπλέον αναθέρμανση, περνάει από το στοιχείο νερού αναθέρμανσης του αέρα το 

οποίο διαθέτει η μονάδα και το οποίο έχει ενεργοποιηθεί και απορρίπτεται στο χώρο.  

Ο συνδυασμός της λειτουργίας της ενσωματωμένης αντλίας θερμότητας, του στοιχείου νερού, του στοιχείου ανάκτησης θερμότητας 

και των συστημάτων μίξης του αέρα με νωπό είναι αυτόματος και ελέγχεται από τη μονάδα. 

Τους καλοκαιρινούς μήνες η μονάδα μπορεί να λειτουργεί σε αφύγρανση με κυμαινόμενη μίξη του αέρα με νωπό παρακάμπτοντας 

στο στοιχείο ανάκτησης θερμότητας. 

Τους καλοκαιρινούς μήνες η μονάδα μπορεί να λειτουργεί σε κατάσταση 100% νωπού αέρα. 

Η μονάδα θα μπορεί να λειτουργεί σε κατάσταση 100% ανακύκλωσης με θέρμανση με παράκαμψη του συστήματος ανάκτησης 

θερμότητας καθώς και του συστήματος αφύγρανσης. 

Οι ανεμιστήρες της μονάδας θα είναι συνεχώς ρυθμιζόμενων στροφών inverter. 

Ονομαστική παροχή αέρα (nominal) (m3/h): 25.000 ±5%. 

Δυνατότητα μέγιστης παροχής αέρα τουλάχιστον (m3/h): 27.500. 

Εξωτερική πτώση πίεσης για την ονομαστική παροχή αέρα (Pa): έως 400. 

Δυνατότητα μίξης με νωπό αέρα: 0-100%. 

Δυνατότητα αφύγρανσης σύμφωνα  με VDI2089: τουλάχιστον 150 kg/h. 

Ικανότητα θέρμανσης αέρα στον εναλλάκτη συμπύκνωσης σε ανακυκλοφορία (kw): τουλάχιστον 150,00. 

Ικανότητα  θέρμανσης αέρα στον εναλλάκτη συμπύκνωσης με 30% νωπό αέρα (kw): τουλάχιστον 160,00. 

Ικανότητα θέρμανσης αέρα στον εναλλάκτη νερού PWW 80/60℃ tLE+5℃  τουλάχιστον 195,00kw με παροχή νερού έως 9,5 m3/h και 

πτώση πίεσης νερού στον εναλλάκτη έως 6,20kPa. 

Φίλτρα επιστροφής αέρα κατηγορίας Μ5 τουλάχιστον. 

Φίλτρα απόρριψης αέρα κατηγορίας G4 τουλάχιστον. 

Ονομαστική συνολική απορροφούμενη ισχύς έως 45kW/ 3Χ400V 50Hz. 

Διαστάσεις μονάδας συναρμολογημένης ΜΧΠΧΥ max 6925Χ2095Χ2695χιλ. 

Η μονάδα θα είναι ενιαία, αυτοτελής, θα φέρει προεγκατεστημένο τον εναλλάκτη νερού – αέρα για την θέρμανση του αέρα του 

χώρου τον οποίο θα εξυπηρετεί. 

Ο εναλλάκτης νερού της μονάδας τροφοδοτείται από δοχεία αδρανείας μέσω κατάλληλων αντλιών οι οποίες ελέγχονται από την 

κεντρική κλιματιστική μονάδα. 



 

 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 

«ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 2014-2020» 
 

Σελίδα 83 από 244 

 

Η κεντρική κλιματιστική μονάδα θα φέρει χειριστήριο για τη ρύθμιση, τον προγραμματισμό και τον έλεγχο της.  

Το χειριστήριο θα φέρει έξοδο ώστε να μπορεί να επικοινωνεί με σύστημα κεντρικής διαχείρισης του κτιρίου.  

Θα έχει τη δυνατότητα τοποθέτησης εναλλάξιμων πλακετών σύζευξης προκειμένου να μπορεί να συνεργάζεται με τα γνωστά 

πρωτόκολλα επικοινωνίας όπως Modbus ή Bacnet ανάλογα με το σύστημα BMS με το οποίο θα συνεργαστεί χωρίς κανένα επιπλέον 

κόστος. 

Ως προς την υδραυλική διασύνδεση του εναλλάκτη θερμότητας της κεντρικής κλιματιστικής μονάδας με τα δοχεία αδρανείας των δύο 

συστημάτων αντλιών θερμότητας ισχύουν τα ακόλουθα.  

Η κεντρική κλιματιστική μονάδα ελέγχει αυτόνομα τη λειτουργία του εναλλάκτη αέρα – νερού που διαθέτει. 

Ο εναλλάκτης τροφοδοτείται με νερό μέσω ανεξάρτητου παράλληλου υδραυλικού δικτύου από τα δύο δοχεία αδρανείας.  

Τα δύο παράλληλα υδραυλικά δίκτυα, ένα από κάθε δοχείο αδρανείας, συναντώνται σε κοινό συλλέκτη δύο θέσεων μέσω του 

οποίου τροφοδοτείται ο εναλλάκτης νερού της κεντρικής κλιματιστικής μονάδας. 

Η προσαγωγή του νερού από τα δοχεία αδρανείας προς τον εναλλάκτη της κεντρικής κλιματιστικής συσκευής θα γίνεται από 

υδροληψία η οποία θα βρίσκεται σε σημείο σε ύψος πάνω από το 70% περίπου του ύψους του δοχείου, ενώ η επιστροφή στο δοχείο 

θα γίνεται σε σημείο που θα βρίσκεται σε ύψος κάτω από το 30% περίπου του ύψους του δοχείου αδρανείας. 

Η κεντρική κλιματιστική μονάδα ελέγχει τους κυκλοφορητές των δύο υδραυλικών δικτύων. 

Στα υδραυλικά δίκτυα τα οποία θα τροφοδοτούν τον εναλλάκτη της κεντρικής κλιματιστικής μονάδας με θερμό νερό θα υπάρχει στην 

προσαγωγή απαερωτής και μαγνητικό φίλτρο μικροσωματιδίων.  

Στη προσαγωγή και την επιστροφή των δικτύων στη μεριά της κεντρικής κλιματιστικής μονάδας θα υπάρχουν κατάλληλα θερμόμετρα 

ώστε να ελέγχεται η θερμοκρασία προσαγωγής και επιστροφής. 

Το υδραυλικό δίκτυο τροφοδοσίας νερού του εναλλάκτη της κλιματιστικής μονάδας θα φέρει κατάλληλες βάνες ώστε να μπορεί να 

απομονωθεί και στην πλευρά του δοχείου αδρανείας και στην πλευρά της κλιματιστικής μονάδας.  

Τα δύο παράλληλα υδραυλικά δίκτυα θα είναι πλήρη και αυτόνομα ως προς τη λειτουργία τους, θα μπορεί το καθένα να έχει πλήρη 

λειτουργία μόνο του στην περίπτωση που τα άλλο απομονωθεί για οποιοδήποτε λόγο. 

Οι κυκλοφορητές που τα εξυπηρετούν θα είναι ηλεκτρονικοί, θα ικανοποιούν τις ανάγκες της μονάδας, θα φέρουν ένδειξη της 

κατανάλωσης ισχύος σε watt, ένδειξη της τρέχουσας ροής και ένδειξη του μανομετρικού κατά τη ρύθμιση, θα μπορούν να προβάλουν 

στην οθόνη ενδείξεις βλαβών. 

Θα μπορούν να λειτουργούν ως εξής: με σταθερή διαφορική πίεση, με μεταβλητή διαφορική πίεση και με σταθερή ταχύτητα 

περιστροφής, με τρείς χαρακτηριστικές καμπύλες ρύθμισης. 

Το υδραυλικό δίκτυο διασύνδεσης των δοχείων αδρανείας με τον εναλλάκτη νερού της κεντρικής κλιματιστικής μονάδας θα 

υλοποιηθεί από σωλήνες PP-R οι οποίοι θα ικανοποιούν τα πρότυπα EN ISO 15874-1, EN ISO 15874-2, DIN 8077 και DIN 8078 ή 

αντίστοιχα, η απόδειξη της σχετικής αντιστοιχίας σε τέτοια περίπτωση βαραίνει τον συμμετέχοντα. 

Τα υδραυλικά εξαρτήματα θα είναι τα προβλεπόμενα θερμοπρεσσαριστά  και κατάλληλα για το δίκτυο των σωληνώσεων, θα 

ικανοποιούν τα πρότυπα EN ISO 15874-1, EN ISO 15874-3 και DIN 16962 ή αντίστοιχα, η απόδειξη της σχετικής αντιστοιχίας σε τέτοια 

περίπτωση βαραίνει τον συμμετέχοντα. 

Το υδραυλικό δίκτυο σωληνώσεων θα είναι θερμομονωμένο σε όλο το μήκος του. 
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Θα γίνεται αναφορά στο είδος της θερμομόνωσης που θα χρησιμοποιηθεί η οποία θα ικανοποιεί τις σχετικές τεχνικές οδηγίες. 

Ως προς τη διασύνδεση της κεντρικής κλιματιστικής μονάδας στο υπάρχον δίκτυο καναλιών μεταφοράς αέρα, αυτή είναι υποχρέωση 

του αναδόχου. 

Στην προσφορά θα γίνεται λεπτομερής αναφορά στον τρόπο διασύνδεσης της μονάδας στο υπάρχον δίκτυο το οποίο θα πρέπει να 

μετρηθεί ώστε η προσαρμογή των ανεμιστήρων της μονάδας να είναι η βέλτιστη. 

Για την τροφοδοσία του εναλλάκτη νερού – αέρα της θέρμανσης του χώρου ο οποίος είναι εγκατεστημένος στην κλιματιστική μονάδα 

επιλέγεται σύστημα αντλιών θερμότητας αέρα – νερού συνολικής ονοαστικής ισχύος 225kw αποτελούμενο από ένα σύστημα 

αντλιών θερμότητας ονομαστικής ισχύος 100kw και ένα σύστημα αντλιών θερμότητας ονομαστικής ισχύος 125kw με βασικά 

χαρακτηριστικά όπως περιγράφονται ακολούθως: 

 

 

 

2.2 Σύστημα αντλίας θερμότητας ονομαστικής απόδοσης 100KW 

Σύστημα αντλίας θερμότητας αέρα – νερού ονομαστικής συνολικής συνδυαστικής απόδοσης σε θέρμανση 100 KW ±2% 

αποτελούμενη από συστοιχία δύο εξωτερικών μονάδων κάθετης εκτόνωσης αέρα σε ζεύξη (ονομαστική ισχύς μικρής μονάδας σε 

θέρμανση 30 kw έως 40kw και μεγάλης μονάδας 70 kw έως 60kw αντίστοιχα) σε συνδυασμό με 4 εσωτερικές μονάδες ονομαστικής 

απόδοσης 25kW ±2% έκαστη.  

Όλα τα στοιχεία και αποδόσεις αναφέρονται σε λειτουργία θέρμανσης. 

Το σύστημα θα πρέπει να μπορεί να λειτουργεί με ελάχιστη αποδιδόμενη ισχύ 25KW. 

Δυνατότητα παροχής νερού συστήματος με θερμοκρασία εξόδου 25-80 °C χωρίς την ανάγκη λειτουργίας πρόσθετων αντιστάσεων ή 

άλλων πηγών θερμότητας.  

Το σύστημα των εξωτερικών μονάδων θα είναι εργοστασιακής κατασκευής, μοντέλο το οποίο θα υπάρχει στους εν ισχύ καταλόγους 

του κατασκευαστή του ως αυτόνομο μοντέλο σειράς παραγωγής καθώς και στα τεχνικά του εγχειρίδια τα οποία θα πρέπει να 

επιβεβαιώνουν τις προδιαγραφές του με κοινό ψυκτικό κύκλωμα. και όχι απλά ζεύγος αντλιών θερμότητας. 

Το εξωτερικό περίβλημα της μονάδας θα πρέπει να είναι κατασκευασμένο απο χαλυβδοέλασμα επικαλυμμένο με πολυεστερική 

βαφή και ψημένο σε ειδικό φούρνο ώστε να έχει μεγάλη αντίσταση στην διάβρωση. 

Οι γρίλιες εξόδου του αέρα από τους ανεμιστήρες θα διαθέτουν μεταλλικό προστατευτικό με πλαστική επικάλυψη, κατάλληλες για 

εξωτερική τοποθέτηση. 

Οι γρίλιες εξόδου του αέρα , όπως και το κάλυμμα του ανεμιστήρα καθώς και τα πτερύγια θα είναι ειδικά διαμορφωμένα ώστε να 

μειώνουν τη συνολική πτώση πίεσης του αέρα στον ανεμιστήρα. (διαθέσιμη στατική : 8mmAq) 

Η μεγάλη μονάδα του συστήματος της εξωτερικής μονάδας θα φέρει 2 scroll inverter συμπιεστές, η μικρή μονάδα του συστήματος της 

εξωτερικής μονάδας θα φέρει τουλάχιστον 1 scroll inverter συμπιεστή. 

Οι συμπιεστές θα είναι κατασκευής της ίδιας κατασκευάστριας εταιρείας των εξωτερικών μονάδων. 
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Η εξωτερική μονάδα της αντλίας θερμότητας ως αυτόνομη μονάδα, θα πρέπει να ικανοποιεί τα παρακάτω χαρακτηριστικά 

συσωρευτικά τα οποία θα πρέπει να επαληθεύονται από τα τεχνικά εγχειρίδια του κατασκευαστή του τα οποία θα επισυνάπτονται 

της προσφοράς. 

Ως λειτουργία standrard θεωρείται η λειτουργία της εξωτερικής μονάδας σε θέρμανση στο 100% της δυνατότητας της (max heat) 

σταθερά χωρίς αυξομειώσεις της αποδιδόμενης ισχύος και χωρίς τη ρύθμιση της αποδιδόμενης ισχύος βάση της υγρασίας του 

εξωτερικού περιβάλλοντος. 

Βαθμός απόδοσης συστήματος εξωτερικών μονάδων σε λειτουργία standard κατά ΕΝ14511 σε θέρμανση σε συνδυασμό εξωτερικής 

μονάδας – εσωτερικών μονάδων στο 100% και θερμοκρασία εσωτερικών χώρων 20°C DB, θερμοκρασία περιβάλλοντος 7°C DB, 

ισοδύναμο μήκος σωληνώσεων 7,5m, υψομετρική διαφορά εξωτερικής – εσωτερικής μονάδας 0m, ίσος ή μεγαλύτερος από 4.30 με 

ονομαστική απόδοση τουλάχιστον 100kw ±2%. 

Βαθμός απόδοσης συστήματος εξωτερικών μονάδων σε λειτουργία standard κατά ΕΝ1451 σε θέρμανση, σε συνδυασμό εξωτερικής 

μονάδας – εσωτερικών μονάδων στο 100% και θερμοκρασία εσωτερικών χώρων 20°C DB, θερμοκρασία περιβάλλοντος 3°C DB, 

ισοδύναμο μήκος σωληνώσεων 7,5m, υψομετρική διαφορά εξωτερικής – εσωτερικής μονάδας 0m,  ίσος ή μεγαλύτερος από 3.90 με 

ονομαστική απόδοση τουλάχιστον 100kw. 

Βαθμός απόδοσης συστήματος εξωτερικών μονάδων σε λειτουργία standard κατά ΕΝ1451 σε θέρμανση, σε συνδυασμό εξωτερικής 

μονάδας – εσωτερικών μονάδων στο 100% και θερμοκρασία εσωτερικών χώρων 20°C DB, θερμοκρασία περιβάλλοντος 0°C DB, 

ισοδύναμο μήκος σωληνώσεων 7,5m, υψομετρική διαφορά εξωτερικής – εσωτερικής μονάδας 0m, ίσος ή μεγαλύτερος από 3,65 με 

ονομαστική απόδοση τουλάχιστον 100kw. 

Βαθμός απόδοσης συστήματος εξωτερικών μονάδων σε λειτουργία standard κατά ΕΝ1451 σε θέρμανση σε συνδυασμό εξωτερικής 

μονάδας – εσωτερικών μονάδων στο 100% και θερμοκρασία εσωτερικών χώρων 20°C DB, θερμοκρασία περιβάλλοντος τουλάχιστον 

(-3°C DB), ισοδύναμο μήκος σωληνώσεων 7,5m, υψομετρική διαφορά εξωτερικής – εσωτερικής μονάδας 0m, ίσος ή μεγαλύτερος 

από 3,40 με ονομαστική απόδοση τουλάχιστον 100kw. 

Βαθμός απόδοσης συστήματος εξωτερικών μονάδων σε λειτουργία standard κατά ΕΝ1451 σε θέρμανση σε συνδυασμό εξωτερικής 

μονάδας – εσωτερικών μονάδων στο 100% και θερμοκρασία εσωτερικών χώρων 20°C DB, θερμοκρασία περιβάλλοντος τουλάχιστον 

(-7°C DB), ισοδύναμο μήκος σωληνώσεων 7,5m, υψομετρική διαφορά εξωτερικής – εσωτερικής μονάδας 0m, ίσος ή μεγαλύτερος 

από 3,00 με ονομαστική απόδοση τουλάχιστον 97,50kw. 

Βαθμός απόδοσης συστήματος εξωτερικών μονάδων σε λειτουργία standard κατά ΕΝ1451 σε θέρμανση σε συνδυασμό εξωτερικής 

μονάδας – εσωτερικών μονάδων στο 100% και θερμοκρασία εσωτερικών χώρων 20°C, θερμοκρασία περιβάλλοντος τουλάχιστον (-

13,5°C DB), ισοδύναμο μήκος σωληνώσεων 7,5m, υψομετρική διαφορά εξωτερικής – εσωτερικής μονάδας 0m, ίσος ή μεγαλύτερος 

από 2,35 με ονομαστική απόδοση τουλάχιστον 89,00kw. 

Βαθμός απόδοσης συστήματος εξωτερικών μονάδων σε λειτουργία standard κατά ΕΝ1451 σε θέρμανση σε συνδυασμό εξωτερικής 

μονάδας – εσωτερικών μονάδων στο 100% και θερμοκρασία εσωτερικών χώρων 20°C, θερμοκρασία περιβάλλοντος τουλάχιστον (-

19,5°C DB), ισοδύναμο μήκος σωληνώσεων 7,5m, υψομετρική διαφορά εξωτερικής – εσωτερικής μονάδας 0m, ίσος ή μεγαλύτερος 

από 2,15 με ονομαστική απόδοση τουλάχιστον 78,30kw. 

Βαθμός απόδοσης συστήματος εξωτερικών μονάδων σε λειτουργία standard κατά ΕΝ1451 σε θέρμανση σε συνδυασμό εξωτερικής 

μονάδας – εσωτερικών μονάδων στο 100% και θερμοκρασία εσωτερικών χώρων 20°C, θερμοκρασία περιβάλλοντος τουλάχιστον (-

24,5°C DB), ισοδύναμο μήκος σωληνώσεων 7,5m, υψομετρική διαφορά εξωτερικής – εσωτερικής μονάδας 0m, ίσος ή μεγαλύτερος 

από 1,80 με ονομαστική απόδοση τουλάχιστον 62,00kw. 
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Ο έλεγχος της απόδοσης των εξωτερικών μονάδων του συστήματος  θα γίνεται μέσω του συμπιεστή inverter και θα καθορίζεται 

ηλεκτρονικά με την ανίχνευση θερμοκρασιών λειτουργίας, πιέσεων και θερμοκρασιών περιβάλλοντος σε συνδυασμό με την συνολική 

απαίτηση φορτίου των εσωτερικών μονάδων. 

Η δε ρύθμιση της θερμοκρασίας εξάτμισης θα γίνεται βάσει όχι μόνο της μετρούμενης θερμοκρασίας αλλά και της υγρασίας ώστε να 

αυξάνεται η ενεργειακή απόδοση του συστήματος. 

Επιθυμητό είναι η επιστροφή του λαδιού από τον ελαιοδιαχωριστή στο συμπιεστή να μην γίνεται με τροφοδότηση της γραμμής 

αναρρόφησης, παρά με ειδική διάταξη που θα τροφοδοτεί απευθείας το θάλαμο συμπίεσης για ελαχιστοποίηση των απωλειών. 

Η επαρκής λίπανση των κινούμενων μερών του συμπιεστή θα εξασφαλίζεται μέσω ειδικού αισθητήρα ψυκτικού ελαίου (ένας για 

κάθε συμπιεστή),προκειμένου η λειτουργία επιστροφής λαδιού να μην εκτελείται μετά από συγκεκριμένο αριθμό ωρών λειτουργίας 

παρά μόνον εάν και εφόσον το επίπεδο λαδιού είναι κάτω από το επιτρεπτό. 

Η συγκεκριμένη διάταξη θα εξασφαλίζει τόσο την αύξηση της απόδοσης χάρη στην αποφυγή περιττών κύκλων επιστροφής λαδιού 

και θα αυξάνει την αξιοπιστία καθώς η λειτουργία επιστροφής θα ενεργοποιείται άμεσα σε περίπτωση ανίχνευσης χαμηλού 

επιπέδου. 

Τα έδρανα του συμπιεστή θα είναι κατασκευασμένα από ειδικό υλικό – ΡΕΕΚ ή αντίστοιχο, το οποίο ελαχιστοποιεί τις τριβές ενώ 

ταυτόχρονα μειώνει και τις ανάγκες σε λίπανση. 

Για τη βελτιωμένη θερμαντική απόδοση σε χαμηλές θερμοκρασίες περιβάλλοντος, η μονάδα θα διαθέτει διάταξη ψεκασμού ατμών 

(vapor injection) όπου η συμπίεση του ψυκτικού μέσου θα γίνεται σε δύο στάδια (μέσης και χαμηλής θερμοκρασίας και πίεσης 

αερίου). 

Για τη καλύτερη διαχείριση της μερικής απαιτούμενης ισχύος, η συχνότητα περιστροφής των συμπιεστών θα πρέπει να μπορεί να 

κυμανθεί τουλάχιστον από τα περίπου 10 Ηz έως και τα 165 Ηz. 

Έτσι η εξωτερική μονάδα θα μπορεί να λειτουργεί χωρίς πρόβλημα ακόμα ακόμα και όταν μόνο 1 εσωτερική μονάδα απόδοσης 1,6 

kw είναι σε λειτουργία. 

Επιπλέον οι μονάδες θα διαθέτουν: ηλεκτρονικές βαλβίδες εκτόνωσης, ελαιοδιαχωριστές, διακόπτες υψηλής πίεσης, συσκευές 

ασφαλείας των κινητήρων των ανεμιστήρων, ρελέ υπερφόρτωσης, προστασία υπερφόρτωσης inverter, ασφάλειες, τις απαραίτητες 

τριχοειδείς βαλβίδες , βαλβίδες ασφαλείας ψυκτικού μέσου, χρονοδιακόπτη ασφαλείας και όλους τους απαραίτητους αισθητήρες για 

μια ασφαλή και απρόσκοπτη λειτουργία ενσωματωμένα εργοστασιακά στη μονάδα.  

Οι μονάδες θα πρέπει να διαθέτουν κύκλωμα υπόψυξης (sub cooling circuit) για την αυξημένη απόδοση στην θέρμανση , δυνατότητα 

για μεγάλα μήκη σωληνώσεων και αθόρυβη λειτουργία. 

Ο εναλλάκτης θερμότητάς τους, ο οποίος θα καταλαμβάνει 4 πλευρές στη μονάδα, θα πρέπει να είναι κατασκευασμένος από 

χαλκοσωλήνες και πτερύγια αλουμινίου που θα έχουν υποστεί ειδική επεξεργασία στο εργοστάσιο κατασκευής τους ενάντια σε 

ιδιαιτέρα διαβρωτικά περιβάλλοντα . 

H εν λόγω προστασία θα είναι πλήρως πιστοποιημένη από τον έγκριτο οργανισμό TUV Rheinland (Test Version B of ISO 21207: Salt 

Contaminated condition + severe industrial or traffic environment) ή αντίστοιχο. 

Βαθμός απόδοσης εσωτερικής μονάδας κατά ΕΝ1451 σε θέρμανση στο 100% της λειτουργίας του συστήματος πάνω από 5,0 για 

θερμοκρασία νερού αναχώρησης 75°C, ΔΤ=10°C, απόδοση ισχύος τουλάχιστον 25,00kW και θερμοκρασία περιβάλλοντος 7°C DB, 

RH=85%. 
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Βαθμός απόδοσης εσωτερικής μονάδας κατά ΕΝ1451 σε θέρμανση στο 100% της λειτουργίας του συστήματος πάνω από 6,5 για 

θερμοκρασία νερού αναχώρησης 45°C, ΔΤ=10°C απόδοση ισχύος τουλάχιστον 25,00kW και συνθήκες εξωτερικού περιβάλλοντος 7°C 

DB, RH=85%. 

Βαθμός απόδοσης εσωτερικής μονάδας κατά ΕΝ1451 σε θέρμανση στο 100% της λειτουργίας του συστήματος πάνω από 5,0 για 

θερμοκρασία νερού αναχώρησης 75°C, ΔΤ=10°C απόδοση ισχύος τουλάχιστον 25,00kW και συνθήκες εξωτερικού περιβάλλοντος 3°C 

DB, RH=85%. 

Βαθμός απόδοσης εσωτερικής μονάδας κατά ΕΝ1451 σε θέρμανση στο 100% της λειτουργίας του συστήματος πάνω από 5,8 για 

θερμοκρασία νερού αναχώρησης 45°C, ΔΤ=10°C απόδοση ισχύος τουλάχιστον 25,00Kw και συνθήκες εξωτερικού περιβάλλοντος 3°C 

DB, RH=85%. 

Βαθμός απόδοσης εσωτερικής μονάδας κατά ΕΝ1451 σε θέρμανση στο 100% της λειτουργίας του συστήματος πάνω από 5,0 για 

θερμοκρασία νερού αναχώρησης 75°C, ΔΤ=10°C απόδοση ισχύος τουλάχιστον 25,00kW και συνθήκες εξωτερικού περιβάλλοντος 1°C 

DB, RH=85%. 

Βαθμός απόδοσης εσωτερικής μονάδας κατά ΕΝ1451 σε θέρμανση στο 100% της λειτουργίας του συστήματος πάνω από 6,5 για 

θερμοκρασία νερού αναχώρησης 45°C, ΔΤ=10°C απόδοση ισχύος τουλάχιστον 25,00kW και συνθήκες εξωτερικού περιβάλλοντος 1°C 

DB, RH=85%. 

Βαθμός απόδοσης εσωτερικής μονάδας κατά ΕΝ1451 σε θέρμανση στο 100% της λειτουργίας του συστήματος πάνω από 5,0 για 

θερμοκρασία νερού αναχώρησης 75°C, ΔΤ=10°C απόδοση ισχύος τουλάχιστον 24,40kW και συνθήκες εξωτερικού περιβάλλοντος  -3°C 

DB, RH=75%.  

Βαθμός απόδοσης εσωτερικής μονάδας κατά ΕΝ1451 σε θέρμανση στο 100% της λειτουργίας του συστήματος πάνω από 6,3 για 

θερμοκρασία νερού αναχώρησης 45°C, ΔΤ=10°C απόδοση ισχύος τουλάχιστον 25,00kW και συνθήκες εξωτερικού περιβάλλοντος -3°C 

DB, RH=75%.  

Βαθμός απόδοσης εσωτερικής μονάδας κατά ΕΝ1451 σε θέρμανση στο 100% της λειτουργίας του συστήματος πάνω από 5,0 για 

θερμοκρασία νερού αναχώρησης 75°C, ΔΤ=10°C απόδοση ισχύος τουλάχιστον 24,00kW  40kW και συνθήκες εξωτερικού 

περιβάλλοντος -7°C DB, RH=75%..  

Βαθμός απόδοσης εσωτερικής μονάδας κατά ΕΝ1451 σε θέρμανση στο 100% της λειτουργίας του συστήματος πάνω από 6,1 για 

θερμοκρασία νερού αναχώρησης 45°C, ΔΤ=10°C απόδοση ισχύος τουλάχιστον 25,00kW  40kW και συνθήκες εξωτερικού 

περιβάλλοντος -7°C DB, RH=75%.  

Βαθμός απόδοσης εσωτερικής μονάδας κατά ΕΝ1451 σε θέρμανση στο 100% της λειτουργίας του συστήματος πάνω από 4,7 για 

θερμοκρασία νερού αναχώρησης 75°C, ΔΤ=10°C απόδοση ισχύος τουλάχιστον 23,50kW  40kW και συνθήκες εξωτερικού 

περιβάλλοντος -15°C DB, RH=75%.  

Βαθμός απόδοσης εσωτερικής μονάδας κατά ΕΝ1451 σε θέρμανση στο 100% της λειτουργίας του συστήματος πάνω από 5,5 για 

θερμοκρασία νερού αναχώρησης 45°C, ΔΤ=10°C απόδοση ισχύος τουλάχιστον 24,50kW 40kW και συνθήκες εξωτερικού 

περιβάλλοντος -15°C DB, RH=75%.  

Βαθμός απόδοσης εσωτερικής μονάδας κατά ΕΝ1451 σε θέρμανση στο 100% της λειτουργίας του συστήματος πάνω από 3,9 για 

θερμοκρασία νερού αναχώρησης 75°C, ΔΤ=10°C απόδοση ισχύος τουλάχιστον 21,50kW  40kW και συνθήκες εξωτερικού 

περιβάλλοντος -20°C DB, RH=75%.  
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Βαθμός απόδοσης εσωτερικής μονάδας κατά ΕΝ1451 σε θέρμανση στο 100% της λειτουργίας του συστήματος πάνω από 4,8 για 

θερμοκρασία νερού αναχώρησης 45°C, ΔΤ=10°C απόδοση ισχύος τουλάχιστον 23,00kW 40kW και συνθήκες εξωτερικού 

περιβάλλοντος -20°C DB, RH=75%.  

Ως βαθμός απόδοσης νοείται το πηλίκο της ονομαστικής (nominal) αποδιδόμενης ισχύος TC(KW) στις συνθήκες αναφοράς προς την 

ονομαστική καταναλισκόμενη ισχύ PI(kw). 

Στην περίπτωση στην οποία και μόνο όσον αφορά στις εσωτερικές μονάδες του συστήματος τα στοιχεία απόδοσης δεν αναφέρονται 

στα τεχνικά εγχειρίδια για όλες τις συνθήκες αλλά ο κατασκευαστής προτείνει αυτά να προκύπτουν μέσα από συγκεκριμένο λογισμικό 

του βάση της εκάστοτε εφαρμογής, η εφαρμογή θα γίνει για μία εσωτερική μονάδα σε αντιστοιχία με μια εξωτερική αντίστοιχης 

ισχύος.  

Στην περίπτωση αυτή, θα γίνεται αναφορά στο λογισμικό που χρησιμοποιήθηκε, θα επισυνάπτεται βεβαίωση του κατασκευαστή ή 

του επίσημου αντιπροσώπου του στη χώρα μας από την οποία θα προκύπτει ότι το συγκεκριμένο λογισμικό είναι το εγκεκριμένο για 

το σκοπό αυτό και θα επισυνάπτεται το σύνολο του υπολογισμού από τον οποίο εκτός από τα ζητούμενα στοιχεία θα πρέπει να 

προκύπτουν και οι συνθήκες αναφοράς βάση τρων οποίων υπολογίστηκαν οι οποίες θα είναι οι οριζόμενες από την παρούσα 

συγγραφή. 

Συντελεστής διόρθωσης απόδοσης ισχύος εξωτερικών μονάδων σε λειτουργία θέρμανσης βάση συνολικού μήκους σωληνώσεων 

σύνδεσης εσωτερικών-εξωτερικών μονάδων για μήκος 50 μέτρων και υψομετρική διαφορά 30 μέτρων από εσωτερική προς 

εξωτερική μονάδα με την εξωτερική σε ψηλότερο σημείο τουλάχιστον 0,98. 

Οι εξωτερικές μονάδες θα διαθέτουν σύστημα μεταβλητής ροής ψυκτικού μέσου βάση των εκάστοτε απαιτήσεων της εγκατάστασης. 

Οι συμπιεστές της μονάδας θα είναι περιστροφικοί (scroll) τύπου inverter. 

Δεν γίνονται αποδεκτοί συμπιεστές σταθερής λειτουργίας. 

Ο συμπιεστής θα χρησιμοποιεί τεχνολογία κατάλληλη προκειμένου να μπορεί να λειτουργεί σε συνθήκες εξωτερικής θερμοκρασίας -

25°C DB ±2% χωρίς τη χρήση αντιστάσεων ή άλλης διάταξης βοηθητικής θέρμανσης, στην προσφορά θα γίνεται αναφορά στον τρόπο 

λειτουργίας της εξωτερικής μονάδας και των συμπιεστών της. 

Οι εξωτερικές μονάδες των αντλιών θερμότητας θα πρέπει να πρέπει να είναι ελεγμένες και εγκεκριμένες ως προς τις προδιαγραφές 

τους από τρίτο ανεξάρτητο φορέα όπως τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό EUROVENT.  

Λόγω του ότι ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός EUROVENT πιστοποιεί μονάδες ισχύος έως 26ΗΡ για τη συγκεκριμένη συστοιχία θα 

επισυνάπτονται της προσφοράς οι πιστοποιήσεις των μονάδων που αποτελούν τη συστοιχία. 

Θα επισυνάπτονται τα σχετικά έγγραφα που αφορούν στις εξωτερικές μονάδες και την πιστοποίηση τους. 

Το εργοστάσιο κατασκευής θα πρέπει να είναι πιστοποιημένο κατά ISO 9001 & ISO 14001. 

Το συνολικό πραγματικό μήκος σωληνώσεων σε κάθε σύστημα θα πρέπει να έχει την δυνατότητα να φτάσει τα 1.000 μέτρα, ενώ η 

απόσταση μεταξύ των εξωτερικών μονάδων και της πιό απομακρυσμένης εσωτερικής θα πρέπει να έχει την δυνατότητα να φτάσει τα 

200 μέτρα.  

Η μέγιστη υψομετρική διαφορά μεταξύ των εξωτερικών μονάδων και της πιό απομακρυσμένης εξωτερικής θα πρέπει να μπορεί να 

φτάσει τα 110 μέτρα.  

Η υψομετρική διαφορά μεταξύ δύο εσωτερικών μονάδων που ανήκουν στο ίδιο ψυκτικό κύκλωμα θα πρέπει να έχει την δυνατότητα 

να φτάσει έως 40 μέτρα.  
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Η απόσταση μεταξύ της πρώτης διακλάδωσης στο ψυκτικό κύκλωμα και της πιό απομακρυσμένης μονάδας θα πρέπει να μπορεί να 

φτάσει τα 90 μέτρα. 

Οι εξωτερικές μονάδες θα πρέπει να διαθέτουν ειδικό κύκλωμα καταγραφής των χαρακτηριστικών της λειτουργίας τα οποία και θα 

αποθηκεύονται στην εξωτερική μονάδα σε ειδική διάταξη, η οποία σε περίπτωση αστοχίας θα πρέπει να μπορεί να αφαιρεθεί και ο 

τεχνικός συντηρησης να ανακτήσει τα στοιχεία πριν την αστοχία, ώστε να μπορεί να εκτιμήσει καλύτερα τις απαιτούμενες ενέργειες για 

την αποκατάσταση της λειτουργίας. 

Στις μονάδες θα πρέπει να μπορεί να συνδεθεί ξηρή επαφή μέσω της οποίας θα μπορεί να επιλεχθεί το κλείδωμα της λειτουργίας του 

συστήματος στην ψύξη η στην θέρμανση ή στην λειτουργία μόνο ανεμιστήρα. 

Επιπλέον μέσω εξωτερικού σήματος θα μπορεί να τεθεί όλο το σύστημα εκτός λειτουργίας. 

Επίσης μέσω της χρήσης μικροδιακοπτών στην ηλεκτρονική πλακέτα της εξωτερικής μονάδας θα μπορεί να επιλεχθεί η μείωση του 

θορύβου κατά την λειτουργία ψύξης στην διάρκεια της νύχτας. 

Η  φόρτιση του κυκλώματος με το απαραίτητο ψυκτικό υγρό κατά την εκκίνηση του συστήματος θα πρέπει να μπορεί να γίνει είτε 

αυτόματα είτε χειροκίνητα. 

Σε περίπτωση που επιλεχθεί η αυτόματη πλήρωση , το σύστημα θα πρέπει να έχει την δυνατότητα ειδοποίησης όταν ανιχνεύσει 

διαρροή ψυκτικού μέσου από το κύκλωμα.  

Επίσης σε περίπτωσης αστοχίας , ο τεχνικός συντήρησης θα πρέπει να μπορεί να εκτελέσει λειτουργία Pump Down (συγκέντρωση 

όλου του ψυκτικού υγρού του κυκλώματος στις εξωτερικές μονάδες ) ή Pump Out ( συγκέντρωση όλου του ψυκτικού υγρού του 

κυκλώματος στις εσωτερικές μονάδες ) ώστε να γίνει η αποκατάσταση της βλάβης χωρίς να χρειαστεί εκ νέου πλήρωση με ψυκτικό 

μέσο. 

Επιπλέον, ο εναλλάκτης θα διαθέτει κατάλληλο σύστημα βαλβίδων, έτσι ώστε να τροποποιεί τη διαδρομή του ψυκτικού μέσου 

ανάλογα με τον τρόπο λειτουργίας(ψύξη/θέρμανση), βελτιστοποιώντας την αποδοτικότητα του συστήματος. 

Η ενεργή ποσότητα του ψυκτικού μέσου η οποία και θα αναρροφάται από τον κύλινδρο αποθήκευσης θα μπορεί να μεταβληθεί 

ανάλογα με τον τρόπο λειτουργίας έτσι ώστε να εξασφαλίζεται η μεγαλύτερη δυνατή αποδοτικότητα. 

Η πρόσβαση στα εσωτερικά μέρη της μονάδας για διαδικασίες επισκευής / συντήρησης θα πρέπει να είναι εύκολη και να γίνεται μέσω 

αφαιρούμενων καλυμμάτων. 

Τέλος, το σύστημα θα μπορεί να ανιχνεύει αυτόματα αστοχίες σύνδεσης, είτε ψυκτικές είτε ηλεκτρολογικές.  

Ο ανεμιστήρας της εξωτερικής μονάδας θα είναι τύπου έλικας άμεσης οδήγησης μεταβλητών στροφών. 

Ο κινητήρας του ανεμιστήρα θα είναι προστατευμένος, θα διαθέτει αυτολιπαινόμενα ρουλεμάν. 

Η εξωτερική μονάδα θα εκτονώνει το ρεύμα αέρα κάθετα προς τα επάνω.  

Ως προς την λειτουργία αποπάγωσης των εξωτερικών μονάδων, δεν γίνονται δεκτές προτάσεις οι οποίες ενεργοποιούν την 

αποπάγωση των εξωτερικών μονάδων βάση μόνο σταθερού προγραμματισμού σε σχέση με τη θερμοκρασία περιβάλλοντος. 

Δεν γίνονται δεκτές εξωτερικές μονάδες οι οποίες προκειμένου να ενεργοποιήσουν τη λειτουργία αποπάγωσης, ενεργοποιούν 

αντιστάσεις ή οποιαδήποτε άλλη βοηθητική πηγή θερμότητας. 

Δεν γίνονται δεκτές μονάδες οι οποίες προκειμένου να διατηρούν την απόδοση τους σε συνθήκες χαμηλών εξωτερικών 

θερμοκρασιών ενεργοποιούν αντιστάσεις ή οποιαδήποτε άλλη βοηθητική πηγή θερμότητας. 
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Οι εξωτερικές μονάδες εφόσον δεν διαθέτουν διαιρούμενο στοιχείο, θα πρέπει να έχουν κατά τη λειτουργία τους ενεργό έλεγχο και 

ενεργοποίηση της λειτουργίας αποπάγωσης βάση πραγματικών αναγκών.  

Ο ενεργός έλεγχος μπορεί να επιτυγχάνεται μέσω κατάλληλης διάταξης με σύστημα μέτρησης του διερχόμενου αέρα από το στοιχείο 

της εξωτερικής μονάδας έτσι ώστε η λειτουργία αποπάγωσης να ενεργοποιείται μόνο όταν διαπιστώνεται ο σχηματισμός πάγου επί 

πραγματικών συνθηκών λειτουργίας, θα περιγράφεται λεπτομερώς ως προς τη λειτουργία του.  

Επιθυμητή είναι η ύπαρξη δυνατότητας λειτουργίας μερικής αποπάγωσης του στοιχείου της εξωτερικής μονάδας εφόσον αυτό 

διαιρείται οριζόντια σε δύο τουλάχιστον ανεξάρτητα τμήματα ανεξάρτητα διαχειριζόμενα ώστε να μπορεί να αντιστραφεί ο ψυκτικός 

κύκλος στο ένα από αυτά για τη λειτουργία της αποπάγωσης, σε συνδυασμό με τον έλεγχο της υγρασίας και θερμοκρασίας του 

εξωτερικού περιβάλλοντος και τη συνεχή ρύθμιση του ψυκτικού κύκλου ώστε η θερμοκρασία του εξωτερικού στοιχείου να 

διατηρείται πάνω από το σημείο δρόσου, ώστε να είναι εφικτή η τμηματική απόψυξη, λειτουργίες που ο συνδυασμός των οποίων 

προδίδει στη μονάδα χαρακτηριστικά συνεχούς λειτουργίας. 

Η ως άνω λειτουργία θα μπορεί να ρυθμιστεί και μέχρι τους -5 0C εξωτερικής θερμοκρασίας, εφόσον απαιτείται. 

Συντελεστής διόρθωσης αποδιδόμενης ισχύος σε σχέση με τη λειτουργία αποπάγωσης για εξωτερική θερμοκρασία 7 °C DB όχι 

μικρότερος του 1. 

Συντελεστής διόρθωσης αποδιδόμενης ισχύος σε σχέση με τη λειτουργία αποπάγωσης για εξωτερική θερμοκρασία 0 °C DB όχι 

μικρότερος του 0.88. 

Συντελεστής διόρθωσης αποδιδόμενης ισχύος σε σχέση με τη λειτουργία αποπάγωσης για εξωτερική θερμοκρασία όχι μεγαλύτερη 

των -7 °C DB όχι μικρότερος του 0.92. 

Επίπεδο ηχητικής πίεσης εξωτερικής μονάδας σε λειτουργία θέρμανσης σε κανονική λειτουργία όχι μεγαλύτερο από 66,0dB. 

Οι εσωτερικές μονάδες του συστήματος θα φέρουν η κάθε μία το χειριστήριο της από το οποίο θα μπορεί να προγραμματιστεί και να 

ελεγχθεί. 

Της προσφοράς θα επισυνάπτεται το σχετικό τεχνικό εγχειρίδιο του χειριστηρίου της εσωτερικής μονάδας από το οποίο θα πρέπει να 

προκύπτει το σύνολο των διαθέσιμων ρυθμίσεων – δυνατοτήτων προγραμματισμού. 

Σε κάθε περίπτωση η μονάδα θα πρέπει να έχει ενσωματωμένη τη δυνατότητα αντιστάθμισης ρυθμίζοντας τη θερμοκρασία 

προσαγωγής του νερού βάση της θερμοκρασίας εξωτερικού περιβάλλοντος σύμφωνα με καμπύλη η οποία θα ρυθμιστεί από το 

χρήστη. 

Η ηλεκτρολογική καλωδίωση θα πρέπει να είναι σύμφωνη με τις σχετικές εθνικές προδιαγραφές. 

Ηλεκτρολογική εγκατάσταση για εξωτερικές μονάδες 380-415V 50Hz. 

Ηλεκτρολογική εγκατάσταση για εσωτερικές μονάδες 220-230V 50Hz ή 380-415V 50Hz. 

Της προσφοράς θα επισυνάπτεται καλωδιόγραμμα του συστήματος το οποίο θα έχει προκύψει από το επίσημο λογισμικό του 

κατασκευαστή των μονάδων. 

Οι σωληνώσεις του ψυκτικού μέσου θα είναι οι προβλεπόμενες από τον κατασκευαστή του συστήματος.  

Της προσφοράς θα επισυνάπτεται σωληνόγραμμα του συστήματος το οποίο θα έχει προκύψει από το επίσημο λογισμικό του 

κατασκευαστή των μονάδων το οποίο θα πρέπει να επιβεβαιώνει την προτεινόμενο τρόπο εγκατάστασης. 
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Οι απαιτούμενες διακλαδώσεις των σωληνώσεων του ψυκτικού μέσου θα είναι αυτές που προτείνονται από τον κατασκευαστή τους 

και το σωληνόγραμμα, οι διακλαδωτήρες που θα χρησιμοποιηθούν θα προέρχονται από τον ίδιο τον κατασκευαστή της αντλίας 

θερμότητας και θα υπάρχουν ως κωδικοί στα τεχνικά του εγχειρίδια. 

Δεν γίνεται δεκτό δίκτυο σωληνώσεων του ψυκτικού μέσου το οποίο θα χρησιμοποιεί διακλαδώσεις που δεν προβλέπονται από τον 

κατασκευαστή του συστήματος. 

Για το σύστημα της αντλίας θερμότητας θα επισυνάπτονται της προσφοράς τα τεχνικά εγχειρίδια του κατασκευαστή (engineering – 

data books) για την εξωτερική μονάδα της αντλίας θερμότητας, τις εσωτερικές μονάδες, τα τοπικά χειριστήρια, τους κυκλοφορητές, και 

τα φίλτρα γραμμής από τα οποία θα πρέπει να προκύπτουν οι αποδώσεις τους, οι συντελεστές διόρθωσης αλλά και κάθε άλλο τεχνικό 

στοιχείο αφορά στην εγκατάσταση ρύθμιση και τη χρήση τους τα οποία αν δεν υπάρχουν στην Ελληνική γλώσσα μπορούν να 

επισυναφτούν στην Αγγλική. 

Τα τεχνικά εγχειρίδια θα είναι τελευταίας έκδοσης, αυτό θα επιβεβαιώνεται από δήλωση του κατασκευαστή τους ή του επίσημου 

αντιπροσώπου του στη χώρα μας και από αυτά θα πρέπει να προκύπτουν το σύνολο των χαρακτηριστικών των προσφερόμενων 

μηχανημάτων. 

Επιπλέον διευκρινήσεις και συμπληρωματικές πληροφορίες γίνονται δεκτές εφόσον είναι επικυρωμένες από τον επίσημο 

αντιπρόσωπο των μηχανημάτων στη χώρα μας ή από τον κατασκευαστή τους. 

Οι εξωτερική μονάδα της αντλίας θερμότητας και οι εσωτερικές θα είναι του ίδιου κατασκευαστή και από τα τεχνικά εγχειρίδια θα 

πρέπει να προκύπτει ότι πρόκειται για μοντέλα τα οποία έχει προβλεφθεί να συνεργάζονται μεταξύ τους. 

Σε καμία περίπτωση δεν γίνονται δεκτές αντλίες θερμότητας οι οποίες για την εγκατάσταση τους απαιτούν την εγκατάσταση 

σωληνώσεων μεταφοράς νερού εκτός του κτιρίου. 

Ως προς την διασύνδεση του συστήματος των αντλιών θερμότητας ονομαστικής απόδοσης 100 KW θα πρέπει να ικανοποιούνται 

τουλάχιστον τα εξής. 

Οι τέσσερεις εσωτερικές μονάδες του συστήματος έχουν ως σκοπό τη θέρμανση νερού το οποίο θα είναι αποθηκευμένο σε δοχείο 

αδρανείας κάθετης τοποθέτησης, θερμομονωμένο, ονομαστικής χωρητικότητας 500 ±5% λίτρων. 

Το δοχείο αδρανείας εφόσον είναι μεταλλικό θα πρέπει να φέρει εσωτερικά προστασία επισμάλτωσης, εξαιρούνται δοχεία αδρανείας 

inox καθώς και αντίστοιχα από συνθετικά υλικά. 

Δεν απαιτείται το δοχείο αδρανείας να φέρει σερπαντίνες. 

Το δοχείο αδρανείας εξωτερικά της θερμομόνωσης θα φέρει κέλυφος από σκληρό υλικό inox ή συνθετικό. 

Το δοχείο αδρανείας θα είναι θερμομονωμένο με πολυουρεθάνη ή αντίστοιχο υλικό πάχους τουλάχιστον 50 χιλ. 

Το δοχείο αδρανείας θα είναι ενεργειακής κλάσης τουλάχιστον C. 

Η κάθε εσωτερική μονάδα θα διαθέτει το δικό της υδραυλικό δίκτυο τροφοδοσίας του δοχείου αδρανείας και τον κυκλοφορητή της ο 

οποίος θα ελέγχεται από αυτή. 

Το κύκλωμα της κάθε εσωτερικής μονάδας θα συνδέεται στο δοχείο αδρανείας αυτόνομα ή μέσω κατάλληλου συλλέκτη. 

Η επιστροφή του νερού από το δοχείο προς τις εσωτερικές μονάδες της αντλίας θερμότητας θα γίνεται από χαμηλά στο δοχείο ενώ η 

επιστροφή του νερού από τις εσωτερικές μονάδες της αντλίας θερμότητας προς το δοχείο θα γίνεται σε ψηλότερο σημείο του δοχείου 

πάνω από το μισό του ύψους του. 
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Στην επιστροφή του υδραυλικού κυκλώματος σε κάθε εσωτερική μονάδα θα υπάρχουν απαερωτής γραμμής, αντεπίστροφη 

βαλβίδα, ο κυκλοφορητής της μονάδας καθώς και φίλτρο μικροσωματιδίων. 

Το φίλτρο θα είναι υδροκυκλωνικό και μαγνητικό προκειμένου να αφαιρεί όλες τις μαγνητικές και μη μαγνητικές μολυσματικές ουσίες 

και να τις περιορίζει εντός του φίλτρου, θα μπορεί να καθαρίζεται χωρίς να απαιτείται η αποσύνδεση του από το δίκτυο, θα έχει 

δυνατότητα λειτουργίας σε θερμοκρασία τουλάχιστον 90℃, μέγιστη πίεση λειτουργίας τουλάχιστον 3 bar, μέγιστη παροχή 

τουλάχιστον 45 l/min, διάταξη μαγνήτη νεοδυμίου τουλάχιστον 8500 Gauss και υλικό κορμού συνθετικό πολυκαρβονικό ενισχυμένο 

με ίνες γυαλιού ή αντίστοιχο, πτώση πίεσης εντός του φίλτρου για παροχή 15 l/min (0.25l/sec) όχι μεγαλύτερη από 1,0kPa ή 0,145psi ή 

0,01bar. 

Το υδραυλικό κύκλωμα θα φέρει προστασία από ηλεκτροχημική διάβρωση μέσω εξωτερικής αυτόνομης συσκευής με εναλλάξιμο 

δοχείο με ανόδιο μαγνησίου κατάλληλα τοποθετημένου εξωτερικά με σημείο γείωσης στο δάπεδο το οποίο θα καθιστά τις μεταλλικές 

επιφάνεις της εγκατάστασης ως ηλεκτραρνητικές με αποτέλεσμα να αποτρέπεται η ηλεκτρόλυση. 

Οι κυκλοφορητές που θα εγκατασταθούν θα πρέπει να ικανοποιούν τις ανάγκες των μονάδων, θα είναι ηλεκτρονικοί, θα φέρουν 

ένδειξη της κατανάλωσης ισχύος σε watt, ένδειξη της τρέχουσας ροής και ένδειξη του μανομετρικού κατά τη ρύθμιση, θα μπορούν να 

προβάλουν στην οθόνη ενδείξεις βλαβών. 

Θα μπορούν να λειτουργούν ως εξής: με σταθερή διαφορική πίεση, με μεταβλητή διαφορική πίεση και με σταθερή ταχύτητα 

περιστροφής με τρείς χαρακτηριστικές καμπύλες ρύθμισης. 

Το σύνολο των απαιτούμενων χαρακτηριστικών των κυκλοφορητών  που θα εγκατασταθούν θα είναι αιτιολογημένα και θα 

επιβεβαιώνονται από τα τεχνικά εγχειρίδια του κατασκευαστή τους τα οποία θα επισυνάπτονται της προσφοράς. 

Το υδραυλικό δίκτυο των εσωτερικών μονάδων θα φέρει βάνες και στην πλευρά των εσωτερικών μονάδων της αντλίας θερμότητας 

αλλά και στην πλευρά του δοχείου αδρανείας, μέσω των οποίων θα μπορεί να απομονωθούν οι μονάδες αλλά και το δοχείο 

αδρανείας. 

Όλα τα ενδιάμεσα εξαρτήματα όπως φίλτρα, κυκλοφορητές βάνες κλπ θα εγκατασταθούν στο δίκτυο μέσω ρακόρ ή φλάντζες κατά 

περίπτωση ώστε να μπορούν να αφαιρεθούν χωρίς να χρειάζεται περεταίρω παρέμβαση. 

Σε κάθε μονάδα στην προσαγωγή και την επιστροφή του υδραυλικού δικτύου θα υπάρχει κατάλληλο θερμόμετρο προκειμένου να 

μπορεί να ελέγχονται οι θερμοκρασίες προσαγωγής και επιστροφής ανά μονάδα. 

Θερμόμετρα θα υπάρχουν εγκατεστημένα και στο δοχείο αδρανείας ένα περίπου ως το 50% του ύψους του και ένα περίπου στο 80% 

του ύψους του. 

Το υδραυλικό δίκτυο διασύνδεσης των μονάδων θα υλοποιηθεί από σωλήνες PP-R οι οποίοι θα ικανοποιούν τα πρότυπα EN ISO 

15874-1, EN ISO 15874-2, DIN 8077 και DIN 8078 ή αντίστοιχα, η απόδειξη της σχετικής αντιστοιχίας σε τέτοια περίπτωση βαραίνει τον 

συμμετέχοντα. 

Τα υδραυλικά εξαρτήματα θα είναι τα προβλεπόμενα θερμοπρεσσαριστά  και κατάλληλα για το δίκτυο των σωληνώσεων, θα 

ικανοποιούν τα πρότυπα EN ISO 15874-1, EN ISO 15874-3 και DIN 16962 ή αντίστοιχα, η απόδειξη της σχετικής αντιστοιχίας σε τέτοια 

περίπτωση βαραίνει τον συμμετέχοντα. 

Το υδραυλικό δίκτυο σωληνώσεων θα είναι θερμομονωμένο σε όλο το μήκος του. 

Θα γίνεται αναφορά στο είδος της θερμομόνωσης που θα χρησιμοποιηθεί. 

Η πλήρωση του υδραυλικού δικτύου θα γίνει με νερό κατάλληλης ποιότητας (άρθρο 8 της παρούσης) σε συνδυασμό με αναστολέα 

διάβρωσης, σχηματισμού αλάτων και λάσπης σε υγρή μορφή, ο οποίος θα πρέπει να είναι συμβατός με τα μέταλλα της 
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εγκατάστασης, κατάλληλος για συνεργασία με το εγκατεστημένο φίλτρο ο οποίος θα φέρει πιστοποιήσεις κατά BuildCert και KIWA ή 

αντίστοιχες. 

 

2.3 Σύστημα αντλίας θερμότητας ονομαστικής απόδοσης 125KW 

Σύστημα αντλίας θερμότητας αέρα – νερού ονομαστικής συνολικής συνδυαστικής απόδοσης σε θέρμανση 125 KW ±2% 

αποτελούμενη από συστοιχία δύο εξωτερικών μονάδων κάθετης εκτόνωσης αέρα σε ζεύξη (ονομαστική ισχύς μικρής μονάδας σε 

θέρμανση 50 kw έως 60kw και μεγάλης μονάδας 75kw έως 65kw αντίστοιχα) σε συνδυασμό με 5 εσωτερικές μονάδες των 25kW ±2%  

έκαστη. 

Όλα τα στοιχεία και αποδόσεις αναφέρονται σε λειτουργία θέρμανσης. 

Το σύστημα θα πρέπει να μπορεί να λειτουργεί με ελάχιστη αποδιδόμενη ισχύ 25KW. 

Δυνατότητα παροχής νερού με θερμοκρασία εξόδου 25-80 °C χωρίς την ανάγκη λειτουργίας πρόσθετων αντιστάσεων ή άλλων πηγών 

θερμότητας.  

Το σύστημα των εξωτερικών μονάδων θα είναι εργοστασιακής κατασκευής, μοντέλο το οποίο θα υπάρχει στους εν ισχύ καταλόγους 

του κατασκευαστή του ως αυτόνομο μοντέλο σειράς παραγωγής καθώς και στα τεχνικά του εγχειρίδια τα οποία θα πρέπει να 

επιβεβαιώνουν τις προδιαγραφές του με κοινό ψυκτικό κύκλωμα και όχι απλά ζεύγος αντλιών θερμότητας. 

Το εξωτερικό περίβλημα της μονάδας θα πρέπει να είναι κατασκευασμένο απο χαλυβδοέλασμα επικαλυμμένο με πολυεστερική 

βαφή και ψημένο σε ειδικό φούρνο ώστε να έχει μεγάλη αντίσταση στην διάβρωση. 

Οι γρίλιες εξόδου του αέρα από τους ανεμιστήρες θα διαθέτουν μεταλλικό προστατευτικό με πλαστική επικάλυψη , κατάλληλες για 

εξωτερική τοποθέτηση. 

Οι γρίλιες εξόδου του αέρα, όπως και το κάλυμμα του ανεμιστήρα καθώς και τα πτερύγια θα είναι ειδικά διαμορφωμένα ώστε να 

μειώνουν τη συνολική πτώση πίεσης του αέρα στον ανεμιστήρα. (διαθέσιμη στατική : 8mmAq) 

Η μεγάλη μονάδα του συστήματος της εξωτερικής μονάδας θα φέρει 2 scroll inverter συμπιεστές, η μικρή μονάδα του συστήματος της 

εξωτερικής μονάδας θα φέρει τουλάχιστον 1 scroll inverter συμπιεστή. 

Οι συμπιεστές θα είναι κατασκευής της ίδιας κατασκευάστριας εταιρείας των εξωτερικών μονάδων. 

Η εξωτερική μονάδα της αντλίας θερμότητας ως αυτόνομη μονάδα, θα πρέπει να ικανοποιεί τα παρακάτω χαρακτηριστικά 

συσωρευτικά τα οποία θα πρέπει να επαληθεύονται από τα τεχνικά εγχειρίδια του κατασκευαστή του τα οποία θα επισυνάπτονται 

της προσφοράς. 

Ως λειτουργία standrard θεωρείται η λειτουργία της εξωτερικής μονάδας σε θέρμανση στο 100% της δυνατότητας της (max heat) 

σταθερά χωρίς αυξομειώσεις της αποδιδόμενης ισχύος και χωρίς τη ρύθμιση της αποδιδόμενης ισχύος βάση της υγρασίας του 

εξωτερικού περιβάλλοντος. 

Βαθμός απόδοσης συστήματος εξωτερικών μονάδων σε λειτουργία standard κατά ΕΝ1451 σε θέρμανση σε συνδυασμό εξωτερικής 

μονάδας – εσωτερικών μονάδων στο 100% και θερμοκρασία εσωτερικών χώρων 20°C, θερμοκρασία περιβάλλοντος (7°C DB), 

ισοδύναμο μήκος σωληνώσεων 7,5m, υψομετρική διαφορά εξωτερικής – εσωτερικής μονάδας 0m, ίσος ή μεγαλύτερος από 4,00 με 

ονομαστική απόδοση τουλάχιστον 124,5kw ±2%. 

Βαθμός απόδοσης συστήματος εξωτερικών μονάδων σε λειτουργία standard κατά ΕΝ1451 σε θέρμανση σε συνδυασμό εξωτερικής 

μονάδας – εσωτερικών μονάδων στο 100%  και θερμοκρασία εσωτερικών χώρων 20°C, θερμοκρασία περιβάλλοντος (3°C DB), 
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ισοδύναμο μήκος σωληνώσεων 7,5m, υψομετρική διαφορά εξωτερικής – εσωτερικής μονάδας 0m, ίσος ή μεγαλύτερος από 3,60 με 

ονομαστική απόδοση τουλάχιστον 124,50kw. 

Βαθμός απόδοσης συστήματος εξωτερικών μονάδων σε λειτουργία standard κατά ΕΝ1451 σε θέρμανση σε συνδυασμό εξωτερικής 

μονάδας – εσωτερικών μονάδων στο 100%  και θερμοκρασία εσωτερικών χώρων 20°C, θερμοκρασία περιβάλλοντος (0°C DB), 

ισοδύναμο μήκος σωληνώσεων 7,5m, υψομετρική διαφορά εξωτερικής – εσωτερικής μονάδας 0m, ίσος ή μεγαλύτερος από 3,40 με 

ονομαστική απόδοση τουλάχιστον 124,50kw. 

Βαθμός απόδοσης συστήματος εξωτερικών μονάδων σε λειτουργία standard κατά ΕΝ1451 σε θέρμανση σε συνδυασμό εξωτερικής 

μονάδας – εσωτερικών μονάδων στο 100%  και θερμοκρασία εσωτερικών χώρων 20°C, θερμοκρασία περιβάλλοντος τουλάχιστον (-

3°C DB) ίσος ή μεγαλύτερος από 3,20 με ονομαστική απόδοση τουλάχιστον 124,50kw. 

Βαθμός απόδοσης συστήματος εξωτερικών μονάδων σε λειτουργία standard κατά ΕΝ1451 σε θέρμανση σε συνδυασμό εξωτερικής 

μονάδας – εσωτερικών μονάδων στο 100% και θερμοκρασία εσωτερικών χώρων 20°C, θερμοκρασία περιβάλλοντος τουλάχιστον (-

7°C DB), ισοδύναμο μήκος σωληνώσεων 7,5m, υψομετρική διαφορά εξωτερικής – εσωτερικής μονάδας 0m, DB ίσος ή μεγαλύτερος 

από 3,00 με ονομαστική απόδοση τουλάχιστον 122,00kw. 

Βαθμός απόδοσης συστήματος εξωτερικών μονάδων σε λειτουργία standard κατά ΕΝ1451 σε θέρμανση σε συνδυασμό εξωτερικής 

μονάδας – εσωτερικών μονάδων στο 100% και θερμοκρασία εσωτερικών χώρων 20°C, θερμοκρασία περιβάλλοντος τουλάχιστον (-

13,5°C DB), ισοδύναμο μήκος σωληνώσεων 7,5m, υψομετρική διαφορά εξωτερικής – εσωτερικής μονάδας 0m, ίσος ή μεγαλύτερος 

από 2,30 με ονομαστική απόδοση τουλάχιστον 108,00kw. 

Βαθμός απόδοσης συστήματος εξωτερικών μονάδων σε λειτουργία standard κατά ΕΝ1451 σε θέρμανση σε συνδυασμό εξωτερικής 

μονάδας – εσωτερικών μονάδων στο 100% και θερμοκρασία εσωτερικών χώρων 20°C, θερμοκρασία περιβάλλοντος τουλάχιστον (-

19,5°C DB), ισοδύναμο μήκος σωληνώσεων 7,5m, υψομετρική διαφορά εξωτερικής – εσωτερικής μονάδας 0m, ίσος ή μεγαλύτερος 

από 2,00 με ονομαστική απόδοση τουλάχιστον 94,50kw. 

Βαθμός απόδοσης συστήματος εξωτερικών μονάδων σε λειτουργία standard κατά ΕΝ1451 σε θέρμανση σε συνδυασμό εξωτερικής 

μονάδας – εσωτερικών μονάδων στο 100% και θερμοκρασία εσωτερικών χώρων 20°C, θερμοκρασία περιβάλλοντος τουλάχιστον (-

24,5°C DB) ισοδύναμο μήκος σωληνώσεων 7,5m, υψομετρική διαφορά εξωτερικής – εσωτερικής μονάδας 0m ίσος ή μεγαλύτερος 

από 1,65 με ονομαστική απόδοση τουλάχιστον 72,4kw. 

Ο έλεγχος της απόδοσης των εξωτερικών μονάδων του συστήματος θα γίνεται μέσω του συμπιεστή inverter και θα καθορίζεται 

ηλεκτρονικά με την ανίχνευση θερμοκρασιών λειτουργίας, πιέσεων και θερμοκρασιών περιβάλλοντος σε συνδυασμό με την συνολική 

απαίτηση φορτίου των εσωτερικών μονάδων. 

Η δε ρύθμιση της θερμοκρασίας εξάτμισης θα γίνεται βάσει όχι μόνο της μετρούμενης θερμοκρασίας αλλά και της υγρασίας ώστε να 

αυξάνεται η ενεργειακή απόδοση του συστήματος. 

Επιθυμητό είναι η επιστροφή του λαδιού από τον ελαιοδιαχωριστή στο συμπιεστή να μην γίνεται με τροφοδότηση της γραμμής 

αναρρόφησης, παρά με ειδική διάταξη που θα τροφοδοτεί απευθείας το θάλαμο συμπίεσης για ελαχιστοποίηση των απωλειών. 

Η επαρκής λίπανση των κινούμενων μερών του συμπιεστή θα εξασφαλίζεται μέσω ειδικού αισθητήρα ψυκτικού ελαίου (ένας για 

κάθε συμπιεστή), προκειμένου η λειτουργία επιστροφής λαδιού να μην εκτελείται μετά από συγκεκριμένο αριθμό ωρών λειτουργίας 

παρά μόνον εάν και εφόσον το επίπεδο λαδιού είναι κάτω από το επιτρεπτό. 

Η συγκεκριμένη διάταξη θα εξασφαλίζει τόσο την αύξηση της απόδοσης χάρη στην αποφυγή περιττών κύκλων επιστροφής λαδιού 

και θα αυξάνει την αξιοπιστία καθώς η λειτουργία επιστροφής θα ενεργοποιείται άμεσα σε περίπτωση ανίχνευσης χαμηλού 

επιπέδου. 
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Τα έδρανα του συμπιεστή θα είναι κατασκευασμένα από ειδικό υλικό – ΡΕΕΚ ή αντίστοιχο, το οποίο ελαχιστοποιεί τις τριβές ενώ 

ταυτόχρονα μειώνει και τις ανάγκες σε λίπανση. 

Για τη βελτιωμένη θερμαντική απόδοση σε χαμηλές θερμοκρασίες περιβάλλοντος, η μονάδα θα διαθέτει διάταξη ψεκασμού ατμών 

(vapor injection) όπου η συμπίεση του ψυκτικού μέσου θα γίνεται σε δύο στάδια (μέσης και χαμηλής θερμοκρασίας και πίεσης 

αερίου). 

Για τη καλύτερη διαχείριση της μερικής απαιτούμενης ισχύος, η συχνότητα περιστροφής των συμπιεστών θα πρέπει να μπορεί να 

κυμανθεί περίπου από τα 10 Ηz έως και τα 165 Ηz. 

Έτσι οι μονάδες θα μπορούν να λειτουργούν χωρίς πρόβλημα ακόμα ακόμα και όταν μόνο 1 εσωτερική μονάδα απόδοσης 1,6 kw 

είναι σε λειτουργία. 

Επιπλέον οι μονάδες θα διαθέτουν: ηλεκτρονικές βαλβίδες εκτόνωσης, ελαιοδιαχωριστές, διακόπτες υψηλής πίεσης, συσκευές 

ασφαλείας των κινητήρων των ανεμιστήρων, ρελέ υπερφόρτωσης, προστασία υπερφόρτωσης inverter, ασφάλειες, τις απαραίτητες 

τριχοειδείς βαλβίδες, βαλβίδες ασφαλείας ψυκτικού μέσου, χρονοδιακόπτη ασφαλείας και όλους τους απαραίτητους αισθητήρες για 

μια ασφαλή και απρόσκοπτη λειτουργία ενσωματωμένα εργοστασιακά στη μονάδα.  

Οι μονάδες θα πρέπει να διαθέτουν κύκλωμα υπόψυξης (sub cooling circuit) για την αυξημένη απόδοση στην θέρμανση, δυνατότητα 

για μεγάλα μήκη σωληνώσεων και αθόρυβη λειτουργία. 

Ο εναλλάκτης θερμότητάς τους, ο οποίος θα καταλαμβάνει 4 πλευρές στη μονάδα, θα πρέπει να είναι κατασκευασμένος από 

χαλκοσωλήνες και πτερύγια αλουμινίου που θα έχουν υποστεί ειδική επεξεργασία στο εργοστάσιο κατασκευής τους ενάντια σε 

ιδιαιτέρα διαβρωτικά περιβάλλοντα. 

H εν λόγω προστασία θα είναι πλήρως πιστοποιημένη από τον έγκριτο οργανισμό  TUV Rheinland (Test Version B of ISO 21207: Salt 

Contaminated condition + severe industrial or traffic environment) ή αντίστοιχο. 

Βαθμός απόδοσης εσωτερικής μονάδας κατά ΕΝ1451 σε θέρμανση στο 100% της λειτουργίας του συστήματος πάνω από 5,0 για 

θερμοκρασία νερού αναχώρησης 75°C, ΔΤ=10°C, απόδοση ισχύος τουλάχιστον 25,00kW και θερμοκρασία περιβάλλοντος 7°C DB, 

RH=85%. 

Βαθμός απόδοσης εσωτερικής μονάδας κατά ΕΝ1451 σε θέρμανση στο 100% της λειτουργίας του συστήματος πάνω από 6,5 για 

θερμοκρασία νερού αναχώρησης 45°C, ΔΤ=10°C απόδοση ισχύος τουλάχιστον 25,00kW και συνθήκες εξωτερικού περιβάλλοντος 7°C 

DB, RH=85%. 

Βαθμός απόδοσης εσωτερικής μονάδας κατά ΕΝ1451 σε θέρμανση στο 100% της λειτουργίας του συστήματος πάνω από 5,0 για 

θερμοκρασία νερού αναχώρησης 75°C, ΔΤ=10°C απόδοση ισχύος τουλάχιστον 25,00kW και συνθήκες εξωτερικού περιβάλλοντος 3°C 

DB, RH=85%. 

Βαθμός απόδοσης εσωτερικής μονάδας κατά ΕΝ1451 σε θέρμανση στο 100% της λειτουργίας του συστήματος πάνω από 5,8 για 

θερμοκρασία νερού αναχώρησης 45°C, ΔΤ=10°C απόδοση ισχύος τουλάχιστον 25,00Kw και συνθήκες εξωτερικού περιβάλλοντος 3°C 

DB, RH=85%. 

Βαθμός απόδοσης εσωτερικής μονάδας κατά ΕΝ1451 σε θέρμανση στο 100% της λειτουργίας του συστήματος πάνω από 5,0 για 

θερμοκρασία νερού αναχώρησης 75°C, ΔΤ=10°C απόδοση ισχύος τουλάχιστον 25,00kW και συνθήκες εξωτερικού περιβάλλοντος 1°C 

DB, RH=85%. 
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Βαθμός απόδοσης εσωτερικής μονάδας κατά ΕΝ1451 σε θέρμανση στο 100% της λειτουργίας του συστήματος πάνω από 6,5 για 

θερμοκρασία νερού αναχώρησης 45°C, ΔΤ=10°C απόδοση ισχύος τουλάχιστον 25,00kW και συνθήκες εξωτερικού περιβάλλοντος 1°C 

DB, RH=85%. 

Βαθμός απόδοσης εσωτερικής μονάδας κατά ΕΝ1451 σε θέρμανση στο 100% της λειτουργίας του συστήματος πάνω από 5,0 για 

θερμοκρασία νερού αναχώρησης 75°C, ΔΤ=10°C απόδοση ισχύος τουλάχιστον 24,40kW     και συνθήκες εξωτερικού περιβάλλοντος  -

3°C DB, RH=75%.  

Βαθμός απόδοσης εσωτερικής μονάδας κατά ΕΝ1451 σε θέρμανση στο 100% της λειτουργίας του συστήματος πάνω από 6,3 για 

θερμοκρασία νερού αναχώρησης 45°C, ΔΤ=10°C απόδοση ισχύος τουλάχιστον 25,00kW     και συνθήκες εξωτερικού περιβάλλοντος -

3°C DB, RH=75%.  

Βαθμός απόδοσης εσωτερικής μονάδας κατά ΕΝ1451 σε θέρμανση στο 100% της λειτουργίας του συστήματος πάνω από 5,0 για 

θερμοκρασία νερού αναχώρησης 75°C, ΔΤ=10°C απόδοση ισχύος τουλάχιστον 24,00kW  40kW και συνθήκες εξωτερικού 

περιβάλλοντος -7°C DB, RH=75%..  

Βαθμός απόδοσης εσωτερικής μονάδας κατά ΕΝ1451 σε θέρμανση στο 100% της λειτουργίας του συστήματος πάνω από 6,1 για 

θερμοκρασία νερού αναχώρησης 45°C, ΔΤ=10°C απόδοση ισχύος τουλάχιστον 25,00kW  40kW και συνθήκες εξωτερικού 

περιβάλλοντος -7°C DB, RH=75%.  

Βαθμός απόδοσης εσωτερικής μονάδας κατά ΕΝ1451 σε θέρμανση στο 100% της λειτουργίας του συστήματος πάνω από 4,7 για 

θερμοκρασία νερού αναχώρησης 75°C, ΔΤ=10°C απόδοση ισχύος τουλάχιστον 23,50kW  40kW και συνθήκες εξωτερικού 

περιβάλλοντος -15°C DB, RH=75%.  

Βαθμός απόδοσης εσωτερικής μονάδας κατά ΕΝ1451 σε θέρμανση στο 100% της λειτουργίας του συστήματος πάνω από 5,5 για 

θερμοκρασία νερού αναχώρησης 45°C, ΔΤ=10°C απόδοση ισχύος τουλάχιστον 24,50kW 40kW και συνθήκες εξωτερικού 

περιβάλλοντος -15°C DB, RH=75%.  

Βαθμός απόδοσης εσωτερικής μονάδας κατά ΕΝ1451 σε θέρμανση στο 100% της λειτουργίας του συστήματος πάνω από 3,9 για 

θερμοκρασία νερού αναχώρησης 75°C, ΔΤ=10°C απόδοση ισχύος τουλάχιστον 21,50kW  40kW και συνθήκες εξωτερικού 

περιβάλλοντος -20°C DB, RH=75%.  

Βαθμός απόδοσης εσωτερικής μονάδας κατά ΕΝ1451 σε θέρμανση στο 100% της λειτουργίας του συστήματος πάνω από 4,8 για 

θερμοκρασία νερού αναχώρησης 45°C, ΔΤ=10°C απόδοση ισχύος τουλάχιστον 23,00kW 40kW και συνθήκες εξωτερικού 

περιβάλλοντος -20°C DB, RH=75%.  

Ως βαθμός απόδοσης νοείται το πηλίκο της ονομαστικής (nominal) αποδιδόμενης ισχύος TC(KW) στις συνθήκες αναφοράς προς την 

ονομαστική καταναλισκόμενη ισχύ PI(kw). 

Στην περίπτωση στην οποία και μόνο όσον αφορά στις εσωτερικές μονάδες του συστήματος τα στοιχεία απόδοσης δεν αναφέρονται 

στα τεχνικά εγχειρίδια για όλες τις συνθήκες αλλά ο κατασκευαστής προτείνει αυτά να προκύπτουν μέσα από συγκεκριμένο λογισμικό 

του βάση της εκάστοτε εφαρμογής, η εφαρμογή θα γίνει για μία εσωτερική μονάδα σε αντιστοιχία με μια εξωτερική αντίστοιχης 

ισχύος.  

Στην περίπτωση αυτή, θα γίνεται αναφορά στο λογισμικό που χρησιμοποιήθηκε, θα επισυνάπτεται βεβαίωση του κατασκευαστή ή 

του επίσημου αντιπροσώπου του στη χώρα μας από την οποία θα προκύπτει ότι το συγκεκριμένο λογισμικό είναι το εγκεκριμένο για 

το σκοπό αυτό και θα επισυνάπτεται το σύνολο του υπολογισμού από τον οποίο εκτός από τα ζητούμενα στοιχεία θα πρέπει να 

προκύπτουν και οι συνθήκες αναφοράς βάση τρων οποίων υπολογίστηκαν οι οποίες θα είναι οι οριζόμενες από την παρούσα 

συγγραφή. 
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Συντελεστής διόρθωσης απόδοσης ισχύος εξωτερικών μονάδων σε λειτουργία θέρμανσης βάση συνολικού μήκους σωληνώσεων 

σύνδεσης εσωτερικών-εξωτερικών μονάδων για μήκος 50 μέτρων και υψομετρική διαφορά 30 μέτρων από εσωτερική προς 

εξωτερική μονάδα με την εξωτερική σε ψηλότερο σημείο τουλάχιστον 0,98. 

Οι εξωτερικές μονάδες θα διαθέτουν σύστημα μεταβλητής ροής ψυκτικού μέσου βάση των εκάστοτε απαιτήσεων της εγκατάστασης. 

Οι συμπιεστές της μονάδας θα είναι περιστροφικοί (scroll) τύπου inverter. 

Δεν γίνονται αποδεκτοί συμπιεστές σταθερής λειτουργίας. 

Ο συμπιεστής θα χρησιμοποιεί τεχνολογία κατάλληλη προκειμένου να μπορεί να λειτουργεί σε συνθήκες εξωτερικής θερμοκρασίας -

25°C DB ±2% χωρίς τη χρήση αντιστάσεων ή άλλης διάταξης βοηθητικής θέρμανσης, στην προσφορά θα γίνεται αναφορά στον τρόπο 

λειτουργίας της εξωτερικής μονάδας και των συμπιεστών της. 

Οι εξωτερικές μονάδες των αντλιών θερμότητας θα πρέπει να πρέπει να είναι ελεγμένες και εγκεκριμένες ως προς τις προδιαγραφές 

τους από τρίτο ανεξάρτητο φορέα όπως τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό EUROVENT. 

Λόγω του ότι ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός EUROVENT πιστοποιεί μονάδες ισχύος έως 26ΗΡ για τη συγκεκριμένη συστοιχία θα 

επισυνάπτονται της προσφοράς οι πιστοποιήσεις των μονάδων που αποτελούν τη συστοιχία. 

Θα επισυνάπτονται τα σχετικά έγγραφα που αφορούν στις εξωτερικές μονάδες και την πιστοποίηση τους. 

Το εργοστάσιο κατασκευής θα πρέπει να είναι πιστοποιημένο κατά ISO 9001 & ISO 14001. 

Το συνολικό πραγματικό μήκος σωληνώσεων σε κάθε σύστημα θα πρέπει να έχει την δυνατότητα να φτάσει τα  1.000 μέτρα, ενώ η 

απόσταση μεταξύ των εξωτερικών μονάδων και της πιό απομακρυσμένης εσωτερικής θα πρέπει να έχει την δυνατότητα να φτάσει τα 

200 μέτρα.  

Η μέγιστη υψομετρική διαφορά μεταξύ των εξωτερικών μονάδων και της πιό απομακρυσμένης εξωτερικής θα πρέπει να μπορεί να 

φτάσει τα 110 μέτρα.  

Η υψομετρική διαφορά μεταξύ δύο εσωτερικών μονάδων που ανήκουν στο ίδιο ψυκτικό κύκλωμα θα πρέπει να έχει την δυνατότητα 

να φτάσει έως 40 μέτρα.  

Η απόσταση μεταξύ της πρώτης διακλάδωσης στο ψυκτικό κύκλωμα και της πιό απομακρυσμένης μονάδας θα πρέπει να μπορεί να 

φτάσει τα 90 μέτρα. 

Οι εξωτερικές μονάδες θα πρέπει να διαθέτουν ειδικό κύκλωμα καταγραφής των χαρακτηριστικών της λειτουργίας τα οποία και θα 

αποθηκεύονται στην εξωτερική μονάδα σε ειδική διάταξη , η οποία σε περίπτωση αστοχίας θα πρέπει να μπορεί να αφαιρεθεί και ο 

τεχνικός συντήρησης να ανακτήσει τα στοιχεία πριν την αστοχία , ώστε να μπορεί να εκτιμήσει καλύτερα τις απαιτούμενες ενέργειες 

για την αποκατάσταση της λειτουργίας. 

Στις μονάδες θα πρέπει να μπορεί να συνδεθεί ξηρή επαφή μέσω της οποίας θα μπορεί να επιλεχθεί το κλείδωμα της λειτουργίας του 

συστήματος στην ψύξη η στην θέρμανση ή στην λειτουργία μόνο ανεμιστήρα. 

Επιπλέον μέσω εξωτερικού σήματος θα μπορεί να τεθεί όλο το σύστημα εκτός λειτουργίας. 

Επίσης μέσω της χρήσης μικροδιακοπτών στην ηλεκτρονική πλακέτα της εξωτερικής μονάδας θα μπορεί να επιλεχθεί η μείωση του 

θορύβου κατά την λειτουργία ψύξης στην διάρκεια της νύχτας. 

Η  φόρτιση του κυκλώματος με το απαραίτητο ψυκτικό υγρό κατά την εκκίνηση του συστήματος θα πρέπει να μπορεί να γίνει είτε 

αυτόματα είτε χειροκίνητα. Σε περίπτωση που επιλεχθεί η αυτόματη πλήρωση , το σύστημα θα πρέπει να έχει την δυνατότητα 

ειδοποίησης όταν ανιχνεύσει διαρροή ψυκτικού μέσου από το κύκλωμα.  



 

 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 

«ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 2014-2020» 
 

Σελίδα 98 από 244 

 

Επίσης σε περίπτωσης αστοχίας, ο τεχνικός συντήρησης θα πρέπει να μπορεί να εκτελέσει λειτουργία Pump Down (συγκέντρωση 

όλου του ψυκτικού υγρού του κυκλώματος στις εξωτερικές μονάδες ) ή Pump Out ( συγκέντρωση όλου του ψυκτικού υγρού του 

κυκλώματος στις εσωτερικές μονάδες ) ώστε να γίνει η αποκατάσταση της βλάβης χωρίς να χρειαστεί εκ νέου πλήρωση με ψυκτικό 

μέσο. 

Επιπλέον, ο εναλλάκτης θα διαθέτει κατάλληλο σύστημα βαλβίδων ,έτσι ώστε να τροποποιεί τη διαδρομή του ψυκτικού μέσου 

ανάλογα με τον τρόπο λειτουργίας(ψύξη/θέρμανση), βελτιστοποιώντας την αποδοτικότητα του συστήματος. 

Η ενεργή ποσότητα του ψυκτικού μέσου η οποία και θα αναρροφάται απο τον κύλινδρο αποθήκευσης θα μπορεί να μεταβληθεί 

ανάλογα με τον τρόπο λειτουργίας έτσι ώστε να εξασφαλίζεται η μεγαλύτερη δυνατή αποδοτικότητα. 

Η πρόσβαση στα εσωτερικά μέρη της μονάδας για διαδικασίες επισκευής / συντήρησης θα πρέπει να είναι εύκολη και να γίνεται μέσω 

αφαιρούμενων καλυμμάτων. 

Τέλος, το σύστημα θα μπορεί να ανιχνεύει αυτόματα αστοχίες σύνδεσης, είτε ψυκτικές είτε ηλεκτρολογικές.  

Ο ανεμιστήρας της εξωτερικής μονάδας θα είναι τύπου έλικας άμεσης οδήγησης μεταβλητών στροφών. 

Ο κινητήρας του ανεμιστήρα θα είναι προστατευμένος, θα διαθέτει αυτολιπαινόμενα ρουλεμάν. 

Η εξωτερική μονάδα θα εκτονώνει το ρεύμα αέρα κάθετα προς τα επάνω.  

Ως προς την λειτουργία αποπάγωσης των εξωτερικών μονάδων, δεν γίνονται δεκτές προτάσεις οι οποίες ενεργοποιούν την 

αποπάγωση των εξωτερικών μονάδων βάση σταθερού προγραμματισμού σε σχέση με τη θερμοκρασία περιβάλλοντος. 

Δεν γίνονται δεκτές εξωτερικές μονάδες οι οποίες προκειμένου να ενεργοποιήσουν τη λειτουργία αποπάγωσης, ενεργοποιούν 

αντιστάσεις ή οποιαδήποτε άλλη βοηθητική πηγή θερμότητας. 

Δεν γίνονται δεκτές μονάδες οι οποίες προκειμένου να διατηρούν την απόδοση τους σε συνθήκες χαμηλών εξωτερικών 

θερμοκρασιών ενεργοποιούν αντιστάσεις ή οποιαδήποτε άλλη βοηθητική πηγή θερμότητας. 

Οι εξωτερικές μονάδες εφόσον δεν διαθέτουν διαιρούμενο στοιχείο, θα πρέπει να έχουν κατά τη λειτουργία τους ενεργό έλεγχο και 

ενεργοποίηση της λειτουργίας αποπάγωσης βάση πραγματικών αναγκών.  

Ο ενεργός έλεγχος μπορεί να επιτυγχάνεται μέσω κατάλληλης διάταξης με σύστημα μέτρησης του διερχόμενου αέρα από το στοιχείο 

της εξωτερικής μονάδας έτσι ώστε η λειτουργία αποπάγωσης να ενεργοποιείται μόνο όταν διαπιστώνεται ο σχηματισμός πάγου επί 

πραγματικών συνθηκών λειτουργίας, θα περιγράφεται λεπτομερώς ως προς τη λειτουργία του.  

Επιθυμητή είναι η ύπαρξη δυνατότητας λειτουργίας μερικής αποπάγωσης του στοιχείου της εξωτερικής μονάδας εφόσον αυτό 

διαιρείται οριζόντια σε δύο τουλάχιστον ανεξάρτητα τμήματα ανεξάρτητα διαχειριζόμενα ώστε να μπορεί να αντιστραφεί ο ψυκτικός 

κύκλος στο ένα από αυτά για τη λειτουργία της αποπάγωσης, σε συνδυασμό με τον έλεγχο της υγρασίας και θερμοκρασίας του 

εξωτερικού περιβάλλοντος και τη συνεχή ρύθμιση του ψυκτικού κύκλου ώστε η θερμοκρασία του εξωτερικού στοιχείου να 

διατηρείται πάνω από το σημείο δρόσου, ώστε να είναι εφικτή η τμηματική απόψυξη, λειτουργίες που ο συνδυασμός των οποίων 

προδίδει στη μονάδα χαρακτηριστικά συνεχούς λειτουργίας. 

Η ως άνω λειτουργία θα μπορεί να ρυθμιστεί και μέχρι τους -5 0C εξωτερικής θερμοκρασίας, εφόσον απαιτείται. 

Συντελεστής διόρθωσης αποδιδόμενης ισχύος σε σχέση με τη λειτουργία αποπάγωσης για εξωτερική θερμοκρασία 7 °C DB όχι 

μικρότερος του 1. 

Συντελεστής διόρθωσης αποδιδόμενης ισχύος σε σχέση με τη λειτουργία αποπάγωσης για εξωτερική θερμοκρασία 0 °C DB όχι 

μικρότερος του 0.88. 
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Συντελεστής διόρθωσης αποδιδόμενης ισχύος σε σχέση με τη λειτουργία αποπάγωσης για εξωτερική θερμοκρασία όχι μεγαλύτερη 

των -7 °C DB όχι μικρότερος του 0.92. 

Επίπεδο ηχητικής πίεσης εξωτερικής μονάδας σε λειτουργία θέρμανσης σε κανονική λειτουργία όχι μεγαλύτερο από 69,0dB. 

Οι εσωτερικές μονάδες του συστήματος θα φέρουν η κάθε μία το χειριστήριο της από το οποίο θα μπορεί να προγραμματιστεί και να 

ελεγχθεί. 

Της προσφοράς θα επισυνάπτεται το σχετικό τεχνικό εγχειρίδιο του χειριστηρίου της εσωτερικής μονάδας από το οποίο θα πρέπει να 

προκύπτει το σύνολο των διαθέσιμων ρυθμίσεων – δυνατοτήτων προγραμματισμού. 

Σε κάθε περίπτωση η μονάδα θα πρέπει να έχει ενσωματωμένη τη δυνατότητα αντιστάθμισης ρυθμίζοντας τη θερμοκρασία 

προσαγωγής του νερού βάση της θερμοκρασίας εξωτερικού περιβάλλοντος σύμφωνα με καμπύλη η οποία θα ρυθμιστεί από το 

χρήστη. 

Η ηλεκτρολογική καλωδίωση θα πρέπει να είναι σύμφωνη με τις σχετικές εθνικές προδιαγραφές. 

Ηλεκτρολογική εγκατάσταση για εξωτερικές μονάδες 380-415V 50Hz. 

Ηλεκτρολογική εγκατάσταση για εσωτερικές μονάδες 220-230V 50Hz ή 380-415V 50Hz. 

Της προσφοράς θα επισυνάπτεται καλωδιόγραμμα του συστήματος το οποίο θα έχει προκύψει από το επίσημο λογισμικό του 

κατασκευαστή των μονάδων. 

Οι σωληνώσεις του ψυκτικού μέσου θα είναι οι προβλεπόμενες από τον κατασκευαστή του συστήματος.  

Της προσφοράς θα επισυνάπτεται σωληνόγραμμα του συστήματος το οποίο θα έχει προκύψει από το επίσημο λογισμικό του 

κατασκευαστή των μονάδων το οποίο θα πρέπει να επιβεβαιώνει την προτεινόμενο τρόπο εγκατάστασης. 

Οι απαιτούμενες διακλαδώσεις των σωληνώσεων του ψυκτικού μέσου θα είναι αυτές που προτείνονται από τον κατασκευαστή τους 

και το σωληνόγραμμα, οι διακλαδωτήρες που θα χρησιμοποιηθούν θα προέρχονται από τον ίδιο τον κατασκευαστή της αντλίας 

θερμότητας και θα υπάρχουν ως κωδικοί στα τεχνικά του εγχειρίδια. 

Δεν γίνεται δεκτό δίκτυο σωληνώσεων του ψυκτικού μέσου το οποίο θα χρησιμοποιεί διακλαδώσεις που δεν προβλέπονται από τον 

κατασκευαστή του συστήματος. 

Για το σύστημα της αντλίας θερμότητας θα επισυνάπτονται της προσφοράς τα τεχνικά εγχειρίδια του κατασκευαστή (engineering – 

data books) για την εξωτερική μονάδα της αντλίας θερμότητας, τις εσωτερικές μονάδες, τα τοπικά χειριστήρια, τους κυκλοφορητές, και 

τα φίλτρα γραμμής από τα οποία θα πρέπει να προκύπτουν οι αποδώσεις τους, οι συντελεστές διόρθωσης αλλά και κάθε άλλο τεχνικό 

στοιχείο αφορά στην εγκατάσταση ρύθμιση και τη χρήση τους τα οποία αν δεν υπάρχουν στην Ελληνική γλώσσα μπορούν να 

επισυναφτούν στην Αγγλική. 

Τα τεχνικά εγχειρίδια θα είναι τελευταίας έκδοσης, αυτό θα επιβεβαιώνεται από δήλωση του κατασκευαστή τους ή του επίσημου 

αντιπροσώπου του στη χώρα μας και από αυτά θα πρέπει να προκύπτουν το σύνολο των χαρακτηριστικών των προσφερόμενων 

μηχανημάτων. 

Επιπλέον διευκρινήσεις και συμπληρωματικές πληροφορίες γίνονται δεκτές εφόσον είναι επικυρωμένες από τον επίσημο 

αντιπρόσωπο των μηχανημάτων στη χώρα μας ή από τον κατασκευαστή τους. 

Οι εξωτερική μονάδα της αντλίας θερμότητας και οι εσωτερικές θα είναι του ίδιου κατασκευαστή και από τα τεχνικά εγχειρίδια θα 

πρέπει να προκύπτει ότι πρόκειται για μοντέλα τα οποία έχει προβλεφθεί να συνεργάζονται μεταξύ τους. 
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Σε καμία περίπτωση δεν γίνονται δεκτές αντλίες θερμότητας οι οποίες για την εγκατάσταση τους απαιτούν την εγκατάσταση 

σωληνώσεων μεταφοράς νερού εκτός του κτιρίου. 

Ως προς την διασύνδεση του συστήματος των αντλιών θερμότητας ονομαστικής απόδοσης 125 KW θα πρέπει να ικανοποιούνται 

τουλάχιστον τα εξής. 

Οι πέντε εσωτερικές μονάδες του συστήματος θα θερμαίνουν νερό το οποίο θα είναι αποθηκευμένο σε δοχείο αδρανείας κάθετης 

τοποθέτησης, θερμομονωμένο, ονομαστικής χωρητικότητας 800 ±5% λίτρων. 

Το δοχείο αδρανείας εφόσον είναι μεταλλικό θα πρέπει να φέρει εσωτερικά προστασία επισμάλτωσης, εξαιρούνται δοχεία αδρανείας 

inox καθώς και αντίστοιχα από συνθετικά υλικά. 

Δεν απαιτείται το δοχείο αδρανείας να φέρει σερπαντίνες. 

Το δοχείο αδρανείας εξωτερικά της θερμομόνωσης θα φέρει κέλυφος από σκληρό υλικό inox ή συνθετικό. 

Το δοχείο αδρανείας θα είναι θερμομονωμένο με πολυουρεθάνη ή αντίστοιχο υλικό πάχους τουλάχιστον 50 χιλ. 

Το δοχείο αδρανείας θα είναι ενεργειακής κλάσης τουλάχιστον C. 

Η κάθε εσωτερική μονάδα θα διαθέτει το δικό της υδραυλικό δίκτυο τροφοδοσίας του δοχείου αδρανείας και τον κυκλοφορητή της ο 

οποίος θα ελέγχεται από αυτή. 

Το κύκλωμα της κάθε μονάδας θα συνδέεται στο δοχείο αδρανείας αυτόνομα ή μέσω κατάλληλου συλλέκτη. 

Η επιστροφή του νερού από το δοχείο προς τις εσωτερικές μονάδες της αντλίας θερμότητας θα γίνεται από χαμηλά στο δοχείο ενώ η 

επιστροφή του νερού από τις εσωτερικές μονάδες της αντλίας θερμότητας προς το δοχείο θα γίνεται σε ψηλότερο σημείο του δοχείου 

πάνω από το μισό του ύψους του. 

Στην επιστροφή του υδραυλικού κυκλώματος σε κάθε εσωτερική μονάδα θα υπάρχουν απαερωτής γραμμής, αντεπίστροφη 

βαλβίδα, ο κυκλοφορητής της μονάδας καθώς και μαγνητικό φίλτρο μικροσωματιδίων. 

Το φίλτρο θα είναι υδροκυκλωνικό και μαγνητικό προκειμένου να αφαιρεί όλες τις μαγνητικές και μη μαγνητικές μολυσματικές ουσίες 

και να τις περιορίζει εντός του φίλτρου, θα μπορεί να καθαρίζεται χωρίς να απαιτείται η αποσύνδεση του από το δίκτυο, θα έχει 

δυνατότητα λειτουργίας σε θερμοκρασία τουλάχιστον 90℃, μέγιστη πίεση λειτουργίας τουλάχιστον 3 bar, μέγιστη παροχή 

τουλάχιστον 45 l/min, διάταξη μαγνήτη νεοδυμίου τουλάχιστον 8500 Gauss και υλικό κορμού συνθετικό πολυκαρβονικό ενισχυμένο 

με ίνες γυαλιού ή αντίστοιχο, πτώση πίεσης εντός του φίλτρου για παροχή 15 l/min (0.25l/sec) όχι μεγαλύτερη από 1,0kPa ή 0,145psi ή 

0,01bar. 

Το υδραυλικό κύκλωμα θα φέρει προστασία από ηλεκτροχημική διάβρωση μέσω εξωτερικής αυτόνομης συσκευής με εναλλάξιμο 

δοχείο με ανόδιο μαγνησίου κατάλληλα τοποθετημένου εξωτερικά με σημείο γείωσης στο δάπεδο το οποίο θα καθιστά τις μεταλλικές 

επιφάνεις της εγκατάστασης ως ηλεκτραρνητικές με αποτέλεσμα να αποτρέπεται η ηλεκτρόλυση. 

Οι κυκλοφορητές που θα εγκατασταθούν θα πρέπει να ικανοποιούν τις ανάγκες των μονάδων, θα είναι ηλεκτρονικοί, θα φέρουν 

ένδειξη της κατανάλωσης ισχύος σε watt, ένδειξη της τρέχουσας ροής και ένδειξη του μανομετρικού κατά τη ρύθμιση, θα μπορούν να 

προβάλουν στην οθόνη ενδείξεις βλαβών. 

Θα μπορούν να λειτουργούν ως εξής: με σταθερή διαφορική πίεση, με μεταβλητή διαφορική πίεση και με σταθερή ταχύτητα 

περιστροφής, με τρείς χαρακτηριστικές καμπύλες ρύθμισης. 

Το σύνολο των απαιτούμενων χαρακτηριστικών των κυκλοφορητών που θα εγκατασταθούν θα είναι αιτιολογημένα και θα 

επιβεβαιώνονται από τα τεχνικά εγχειρίδια του κατασκευαστή τους τα οποία θα επισυνάπτονται της προσφοράς. 
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Το υδραυλικό δίκτυο των εσωτερικών μονάδων θα φέρει βάνες και στην πλευρά των εσωτερικών μονάδων της αντλίας θερμότητας 

αλλά και στην πλευρά του δοχείου αδρανείας, μέσω των οποίων θα μπορεί να απομονωθούν οι μονάδες αλλά και το δοχείο 

αδρανείας. 

Όλα τα ενδιάμεσα εξαρτήματα όπως φίλτρα, κυκλοφορητές βάνες κλπ θα εγκατασταθούν στο δίκτυο μέσω ρακόρ ή φλάντζες κατά 

περίπτωση ώστε να μπορούν να αφαιρεθούν χωρίς να χρειάζεται περεταίρω παρέμβαση. 

Σε κάθε μονάδα στην προσαγωγή και την επιστροφή του υδραυλικού δικτύου θα υπάρχει κατάλληλο θερμόμετρο προκειμένου να 

μπορεί να ελέγχονται οι θερμοκρασίες προσαγωγής και επιστροφής ανά μονάδα. 

Θερμόμετρα θα υπάρχουν εγκατεστημένα και στο δοχείο αδρανείας ένα περίπου ως το 50% του ύψους του και ένα περίπου στο 80-% 

του ύψους του. 

Το υδραυλικό δίκτυο διασύνδεσης των μονάδων θα υλοποιηθεί από σωλήνες PP-R οι οποίοι θα ικανοποιούν τα πρότυπα EN ISO 

15874-1, EN ISO 15874-2, DIN 8077 και DIN 8078 ή αντίστοιχα, η απόδειξη της σχετικής αντιστοιχίας σε τέτοια περίπτωση βαραίνει τον 

συμμετέχοντα. 

Τα υδραυλικά εξαρτήματα θα είναι τα προβλεπόμενα θερμοπρεσσαριστά  και κατάλληλα για το δίκτυο των σωληνώσεων, θα 

ικανοποιούν τα πρότυπα EN ISO 15874-1, EN ISO 15874-3 και DIN 16962 ή αντίστοιχα, η απόδειξη της σχετικής αντιστοιχίας σε τέτοια 

περίπτωση βαραίνει τον συμμετέχοντα. 

Το υδραυλικό δίκτυο σωληνώσεων θα είναι θερμομονωμένο σε όλο το μήκος του. 

Θα γίνεται αναφορά στο είδος της θερμομόνωσης που θα χρησιμοποιηθεί. 

Η πλήρωση του υδραυλικού δικτύου θα γίνει με νερό κατάλληλης ποιότητας (άρθρο 8 της παρούσης) σε συνδυασμό με αναστολέα 

διάβρωσης, σχηματισμού αλάτων και λάσπης σε υγρή μορφή, ο οποίος θα πρέπει να είναι συμβατός με τα μέταλλα της 

εγκατάστασης, κατάλληλος για συνεργασία με το εγκατεστημένο φίλτρο ο οποίος θα φέρει πιστοποιήσεις κατά BuildCert και KIWA ή 

αντίστοιχες. 

Προκειμένου το υδραυλικό δίκτυο του συστήματος να διατηρεί σταθερή πίεση θα φέρει κατάλληλα διαστασιολογημένα δοχείο 

διαστολής καθώς και αυτόματο πλήρωσης πλησίον του δοχείου αδρανείας, στην προσφορά θα γίνεται λεπτομερής αναφορά. 

 

 

2.4 Συμπληρωματικά στοιχεία. 

Της τεχνικής προσφοράς θα επισυνάπτονται για όλες τις συσκευές τα τεχνικά φυλλάδια του κατασκευαστή τους, τρέχοντες προϊοντικοί 

κατάλογοι, τεχνικά εγχειρίδια λειτουργίας, τεχνικά εγχειρίδια εγκατάστασης, από τα οποία θα πρέπει να προκύπτουν τουλάχιστον οι 

αναφερόμενες απαιτήσεις. 

Για το σύστημα της αντλίας θερμότητας – κεντρικής κλιματιστικής μονάδας και όλα τα μέρη που το αποτελούν, θα επισυνάπτονται οι 

κατάλογοι του κατασκευαστή κατά περίπτωση από όπου θα προκύπτει ότι το σύνολο των μηχανημάτων τα οποία αποτελούν το 

σύστημα είναι μοντέλα τρέχουσας παραγωγής και τα νεότερα του κατασκευαστή τους και θα επιβεβαιώνουν τον σκοπό για τον οποίο 

προορίζονται, τα τεχνικά εγχειρίδια (engineering – data books) του κατασκευαστή για την εξωτερική μονάδα, τις εσωτερικές μονάδες, 

την κλιματιστική συσκευή, τα τοπικά χειριστήρια από τα οποία θα πρέπει να προκύπτουν οι αποδώσεις τους, οι συντελεστές 

διόρθωσης αλλά και κάθε άλλο τεχνικό στοιχείο είναι απαραίτητο για την αξιολόγηση τους, τη ρύθμιση τους και γενικότερα τη 

λειτουργία τους. 
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Η προσφορά θα συνοδεύεται από πλήρες σωληνόγραμμα και καλωδιόγραμμα για το σύστημα των αντλιών θερμότητας, 

κατακόρυφο διάγραμμα για το πλήρες σύστημα στο οποίο θα απεικονίζονται όλα τα εξαρτήματα που το συνθέτουν με όλες τις 

λεπτομέρειες που απαιτούνται προκειμένου να είναι απόλυτα κατανοητό και αξιολογήσιμο.  

Επίσης της προσφοράς θα επισυνάπτονται πλήρη ηλεκτρομηχανολογικά σχέδια του συστήματος από τα οποία θα πρέπει να 

προκύπτει η συνδεσμολογία του, το σύνολο των εξαρτημάτων που το απαρτίζουν καθώς και η χωροθεσία του ώστε να είναι απόλυτα 

σαφής ο τρόπος σύνθεσης και εγκατάστασης του. 

Η ηλεκτρολογική εγκατάσταση για την τροφοδοσία και λειτουργία του συστήματος κατευθείαν από τον υποσταθμό της 

εγκατάστασης, αποτελεί υποχρέωση του αναδόχου, θα συμπεριλαμβάνει το σύνολο των διατάξεων ασφαλείας όπως αντικεραυνική 

προστασία, σταθεροποιητή – εξισοροπητή τάσης και κάθε άλλο αναγκαίο εξάρτημα προκειμένου η λειτουργία του συστήματος να 

είναι πλήρως προστατευμένη.  

Της προσφοράς θα επισυνάπτονται πιστοποιητικά διασφάλισης ποιότητας της σειράς ISO9000 για τους κατασκευαστές του συνόλου 

των χρησιμοποιούμενων υποσυστημάτων και επιπλέον ότι προβλέπεται κατά περίπτωση στην παρούσα συγγραφή. 

 

2.5 Εγγύηση καλής λειτουργίας συστήματος. 

Για το προσφερόμενο σύστημα η εγγύηση καλής λειτουργίας δεν μπορεί να είναι μικρότερη των δύο ετών από την έναρξη της 

λειτουργίας του. 

Επιπλέον για τους συμπιεστές των συστημάτων αντλιών θερμότητας η εγγύηση καλής λειτουργίας δεν μπορεί να είναι μικρότερη των 

πέντε ετών. 

Στο εγγυημένο διάστημα καλής λειτουργίας των δύο ετών, μια φορά το μήνα θα επιθεωρείται το σύστημα από εξουσιοδοτημένα για 

τις αντλίες θερμότητας και τις ΚΚΜ συνεργεία τα οποία θα δηλώνονται στην προσφορά των συμμετεχόντων και τα οποία θα 

ενημερώνουν σχετικά την υπηρεσία. 

Επιθυμητό είναι κατά το χρόνο εγγυημένης λειτουργίας να διατίθεται 24ωρη τηλεφωνική τεχνική υποστήριξη. 

 

2.6 Ποσότητα 

Το περιγραφόμενο σύστημα το οποίο αποτελείται από την κεντρική κλιματιστική μονάδα και το σύστημα αντλιών θερμότητας 

ονομαστικής απόδοσης 100kw και 125kw θα παραδοθεί εγκατεστημένο σύμφωνα με την τεχνική περιγραφή σε δύο «τεμάχια» 

 

2.7 Χρόνος παράδοσης. 

Ο χρόνος παράδοσης των μηχανημάτων σε χώρο του Δήμου θα γίνει εντός χρονικού διαστήματος εννενήντα ημερών από την 

υπογραφή της σχετικής σύμβασης. 

Ο χρόνος παράδοσης του συστήματος σε λειτουργία θα γίνει εντός χρονικού διαστήματος εκατόν είκοσι ημερών από την υπογραφή 

της σχετικής σύμβασης. 
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Άρθρο 3ο  Θέρμανση βοηθητικών χώρων 

Οι βοηθητικοί χώροι του κολυμβητηρίου θερμαίνονται με θερμαντικά σώματα καθώς και μια κλιματιστική συσκευή νερού παροχής 

2200m3/h. Τα θερμαντικά σώματα και η κλιματιστική συσκευή έχουν διαστασιολογηθεί για θερμοκρασία νερού προσαγωγής 75°C. 

Για την θέρμανση των βοηθητικών χώρων επιλέγεται να διατηρηθεί η υπάρχουσα εγκατάσταση απόδοσης θερμότητας (θερμαντικά 

σώματα, κλιματιστική συσκευή δίκτυο κλπ) με την προσθήκη θερμοστατικών κεφαλών στα θερμαντικά σώματα και η αντικατάσταση 

του λέβητα παραγωγής θερμού νερού με σύστημα αντλιών θερμότητας αέρα – νερού το οποίο θα πρέπει να ικανοποιεί τις 

ακόλουθες απαιτήσεις προκειμένου η εκμετάλλευση του να είναι η πλέον αποδοτική. 

 

3.1 Σύστημα αντλίας θερμότητας 100KW 

Σύστημα αντλίας θερμότητας αέρα – νερού ονομαστικής συνολικής συνδυαστικής απόδοσης σε θέρμανση 100 KW ±2% 

αποτελούμενη από συστοιχία δύο εξωτερικών μονάδων κάθετης εκτόνωσης αέρα σε ζεύξη (ονομαστική ισχύς μικρής μονάδας σε 

θέρμανση 30 kw έως 40kw και μεγάλης μονάδας 70 kw έως 60kw αντίστοιχα) σε συνδυασμό με 4 εσωτερικές μονάδες ονομαστικής 

απόδοσης 25kW ±2% έκαστη.  

Όλα τα στοιχεία και αποδόσεις αναφέρονται σε λειτουργία θέρμανσης. 

Το σύστημα θα πρέπει να μπορεί να λειτουργεί με ελάχιστη αποδιδόμενη ισχύ 25KW. 

Δυνατότητα παροχής νερού συστήματος με θερμοκρασία εξόδου 25-80 °C χωρίς την ανάγκη λειτουργίας πρόσθετων αντιστάσεων ή 

άλλων πηγών θερμότητας.  

Το σύστημα των εξωτερικών μονάδων θα είναι εργοστασιακής κατασκευής, μοντέλο το οποίο θα υπάρχει στους εν ισχύ καταλόγους 

του κατασκευαστή του ως αυτόνομο μοντέλο σειράς παραγωγής καθώς και στα τεχνικά του εγχειρίδια τα οποία θα πρέπει να 

επιβεβαιώνουν τις προδιαγραφές του με κοινό ψυκτικό κύκλωμα. και όχι απλά ζεύγος αντλιών θερμότητας. 

Το εξωτερικό περίβλημα της μονάδας θα πρέπει να είναι κατασκευασμένο απο χαλυβδοέλασμα επικαλυμμένο με πολυεστερική 

βαφή και ψημένο σε ειδικό φούρνο ώστε να έχει μεγάλη αντίσταση στην διάβρωση. 

Οι γρίλιες εξόδου του αέρα από τους ανεμιστήρες θα διαθέτουν μεταλλικό προστατευτικό με πλαστική επικάλυψη, κατάλληλες για 

εξωτερική τοποθέτηση. 

Οι γρίλιες εξόδου του αέρα, όπως και το κάλυμμα του ανεμιστήρα καθώς και τα πτερύγια θα είναι ειδικά διαμορφωμένα ώστε να 

μειώνουν τη συνολική πτώση πίεσης του αέρα στον ανεμιστήρα. (διαθέσιμη στατική : 8mmAq) 

Η μεγάλη μονάδα του συστήματος της εξωτερικής μονάδας θα φέρει 2 scroll inverter συμπιεστές, η μικρή μονάδα του συστήματος της 

εξωτερικής μονάδας θα φέρει τουλάχιστον 1 scroll inverter συμπιεστή. 

Οι συμπιεστές θα είναι κατασκευής της ίδιας κατασκευάστριας εταιρείας των εξωτερικών μονάδων. 

Η εξωτερική μονάδα της αντλίας θερμότητας ως αυτόνομη μονάδα, θα πρέπει να ικανοποιεί τα παρακάτω χαρακτηριστικά 

συσωρευτικά τα οποία θα πρέπει να επαληθεύονται από τα τεχνικά εγχειρίδια του κατασκευαστή του τα οποία θα επισυνάπτονται 

της προσφοράς. 

Ως λειτουργία standrard θεωρείται η λειτουργία της εξωτερικής μονάδας σε θέρμανση στο 100% της δυνατότητας της (max heat) 

σταθερά χωρίς αυξομειώσεις της αποδιδόμενης ισχύος και χωρίς τη ρύθμιση της αποδιδόμενης ισχύος βάση της υγρασίας του 

εξωτερικού περιβάλλοντος. 
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Βαθμός απόδοσης συστήματος εξωτερικών μονάδων σε λειτουργία standard κατά ΕΝ14511 σε θέρμανση σε συνδυασμό εξωτερικής 

μονάδας – εσωτερικών μονάδων στο 100% και θερμοκρασία εσωτερικών χώρων 20°C DB, θερμοκρασία περιβάλλοντος 7°C DB, 

ισοδύναμο μήκος σωληνώσεων 7,5m, υψομετρική διαφορά εξωτερικής – εσωτερικής μονάδας 0m, ίσος ή μεγαλύτερος από 4.30 με 

ονομαστική απόδοση τουλάχιστον 100kw ±2%. 

Βαθμός απόδοσης συστήματος εξωτερικών μονάδων σε λειτουργία standard κατά ΕΝ1451 σε θέρμανση, σε συνδυασμό εξωτερικής 

μονάδας – εσωτερικών μονάδων στο 100% και θερμοκρασία εσωτερικών χώρων 20°C DB, θερμοκρασία περιβάλλοντος 3°C DB, 

ισοδύναμο μήκος σωληνώσεων 7,5m, υψομετρική διαφορά εξωτερικής – εσωτερικής μονάδας 0m,  ίσος ή μεγαλύτερος από 3.90 με 

ονομαστική απόδοση τουλάχιστον 100kw. 

Βαθμός απόδοσης συστήματος εξωτερικών μονάδων σε λειτουργία standard κατά ΕΝ1451 σε θέρμανση, σε συνδυασμό εξωτερικής 

μονάδας – εσωτερικών μονάδων στο 100% και θερμοκρασία εσωτερικών χώρων 20°C DB, θερμοκρασία περιβάλλοντος 0°C DB, 

ισοδύναμο μήκος σωληνώσεων 7,5m, υψομετρική διαφορά εξωτερικής – εσωτερικής μονάδας 0m, ίσος ή μεγαλύτερος από 3,65 με 

ονομαστική απόδοση τουλάχιστον 100kw. 

Βαθμός απόδοσης συστήματος εξωτερικών μονάδων σε λειτουργία standard κατά ΕΝ1451 σε θέρμανση σε συνδυασμό εξωτερικής 

μονάδας – εσωτερικών μονάδων στο 100% και θερμοκρασία εσωτερικών χώρων 20°C DB, θερμοκρασία περιβάλλοντος τουλάχιστον 

(-3°C DB), ισοδύναμο μήκος σωληνώσεων 7,5m, υψομετρική διαφορά εξωτερικής – εσωτερικής μονάδας 0m, ίσος ή μεγαλύτερος 

από 3,40 με ονομαστική απόδοση τουλάχιστον 100kw. 

Βαθμός απόδοσης συστήματος εξωτερικών μονάδων σε λειτουργία standard κατά ΕΝ1451 σε θέρμανση σε συνδυασμό εξωτερικής 

μονάδας – εσωτερικών μονάδων στο 100% και θερμοκρασία εσωτερικών χώρων 20°C DB, θερμοκρασία περιβάλλοντος τουλάχιστον 

(-7°C DB), ισοδύναμο μήκος σωληνώσεων 7,5m, υψομετρική διαφορά εξωτερικής – εσωτερικής μονάδας 0m, ίσος ή μεγαλύτερος 

από 3,00 με ονομαστική απόδοση τουλάχιστον 97,50kw. 

Βαθμός απόδοσης συστήματος εξωτερικών μονάδων σε λειτουργία standard κατά ΕΝ1451 σε θέρμανση σε συνδυασμό εξωτερικής 

μονάδας – εσωτερικών μονάδων στο 100% και θερμοκρασία εσωτερικών χώρων 20°C, θερμοκρασία περιβάλλοντος τουλάχιστον (-

13,5°C DB), ισοδύναμο μήκος σωληνώσεων 7,5m, υψομετρική διαφορά εξωτερικής – εσωτερικής μονάδας 0m, ίσος ή μεγαλύτερος 

από 2,35 με ονομαστική απόδοση τουλάχιστον 89,00kw. 

Βαθμός απόδοσης συστήματος εξωτερικών μονάδων σε λειτουργία standard κατά ΕΝ1451 σε θέρμανση σε συνδυασμό εξωτερικής 

μονάδας – εσωτερικών μονάδων στο 100% και θερμοκρασία εσωτερικών χώρων 20°C, θερμοκρασία περιβάλλοντος τουλάχιστον (-

19,5°C DB), ισοδύναμο μήκος σωληνώσεων 7,5m, υψομετρική διαφορά εξωτερικής – εσωτερικής μονάδας 0m, ίσος ή μεγαλύτερος 

από 2,15 με ονομαστική απόδοση τουλάχιστον 78,30kw. 

Βαθμός απόδοσης συστήματος εξωτερικών μονάδων σε λειτουργία standard κατά ΕΝ1451 σε θέρμανση σε συνδυασμό εξωτερικής 

μονάδας – εσωτερικών μονάδων στο 100% και θερμοκρασία εσωτερικών χώρων 20°C, θερμοκρασία περιβάλλοντος τουλάχιστον (-

24,5°C DB), ισοδύναμο μήκος σωληνώσεων 7,5m, υψομετρική διαφορά εξωτερικής – εσωτερικής μονάδας 0m, ίσος ή μεγαλύτερος 

από 1,80 με ονομαστική απόδοση τουλάχιστον 62,00kw. 

Ο έλεγχος της απόδοσης των εξωτερικών μονάδων του συστήματος  θα γίνεται μέσω του συμπιεστή inverter και θα καθορίζεται 

ηλεκτρονικά με την ανίχνευση θερμοκρασιών λειτουργίας, πιέσεων και θερμοκρασιών περιβάλλοντος σε συνδυασμό με την συνολική 

απαίτηση φορτίου των εσωτερικών μονάδων. 

Η δε ρύθμιση της θερμοκρασίας εξάτμισης θα γίνεται βάσει όχι μόνο της μετρούμενης θερμοκρασίας αλλά και της υγρασίας ώστε να 

αυξάνεται η ενεργειακή απόδοση του συστήματος. 

Επιθυμητό είναι η επιστροφή του λαδιού από τον ελαιοδιαχωριστή στο συμπιεστή να μην γίνεται με τροφοδότηση της γραμμής 

αναρρόφησης, παρά με ειδική διάταξη που θα τροφοδοτεί απευθείας το θάλαμο συμπίεσης για ελαχιστοποίηση των απωλειών. 
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Η επαρκής λίπανση των κινούμενων μερών του συμπιεστή θα εξασφαλίζεται μέσω ειδικού αισθητήρα ψυκτικού ελαίου (ένας για 

κάθε συμπιεστή),προκειμένου η λειτουργία επιστροφής λαδιού να μην εκτελείται μετά από συγκεκριμένο αριθμό ωρών λειτουργίας 

παρά μόνον εάν και εφόσον το επίπεδο λαδιού είναι κάτω από το επιτρεπτό. 

Η συγκεκριμένη διάταξη θα εξασφαλίζει τόσο την αύξηση της απόδοσης χάρη στην αποφυγή περιττών κύκλων επιστροφής λαδιού 

και θα αυξάνει την αξιοπιστία καθώς η λειτουργία επιστροφής θα ενεργοποιείται άμεσα σε περίπτωση ανίχνευσης χαμηλού 

επιπέδου. 

Τα έδρανα του συμπιεστή θα είναι κατασκευασμένα από ειδικό υλικό – ΡΕΕΚ ή αντίστοιχο, το οποίο ελαχιστοποιεί τις τριβές ενώ 

ταυτόχρονα μειώνει και τις ανάγκες σε λίπανση. 

Για τη βελτιωμένη θερμαντική απόδοση σε χαμηλές θερμοκρασίες περιβάλλοντος, η μονάδα θα διαθέτει διάταξη ψεκασμού ατμών 

(vapor injection) όπου η συμπίεση του ψυκτικού μέσου θα γίνεται σε δύο στάδια (μέσης και χαμηλής θερμοκρασίας και πίεσης 

αερίου). 

Για τη καλύτερη διαχείριση της μερικής απαιτούμενης ισχύος, η συχνότητα περιστροφής των συμπιεστών θα πρέπει να μπορεί να 

κυμανθεί τουλάχιστον από τα περίπου 10 Ηz έως και τα 165 Ηz. 

Έτσι η εξωτερική μονάδα θα μπορεί να λειτουργεί χωρίς πρόβλημα ακόμα ακόμα και όταν μόνο 1 εσωτερική μονάδα απόδοσης 1,6 

kw είναι σε λειτουργία. 

Επιπλέον οι μονάδες θα διαθέτουν: ηλεκτρονικές βαλβίδες εκτόνωσης, ελαιοδιαχωριστές, διακόπτες υψηλής πίεσης, συσκευές 

ασφαλείας των κινητήρων των ανεμιστήρων, ρελέ υπερφόρτωσης, προστασία υπερφόρτωσης inverter, ασφάλειες, τις απαραίτητες 

τριχοειδείς βαλβίδες , βαλβίδες ασφαλείας ψυκτικού μέσου, χρονοδιακόπτη ασφαλείας και όλους τους απαραίτητους αισθητήρες για 

μια ασφαλή και απρόσκοπτη λειτουργία ενσωματωμένα εργοστασιακά στη μονάδα.  

Οι μονάδες θα πρέπει να διαθέτουν κύκλωμα υπόψυξης (sub cooling circuit) για την αυξημένη απόδοση στην θέρμανση , δυνατότητα 

για μεγάλα μήκη σωληνώσεων και αθόρυβη λειτουργία. 

Ο εναλλάκτης θερμότητάς τους, ο οποίος θα καταλαμβάνει 4 πλευρές στη μονάδα, θα πρέπει να είναι κατασκευασμένος από 

χαλκοσωλήνες και πτερύγια αλουμινίου που θα έχουν υποστεί ειδική επεξεργασία στο εργοστάσιο κατασκευής τους ενάντια σε 

ιδιαιτέρα διαβρωτικά περιβάλλοντα . 

H εν λόγω προστασία θα είναι πλήρως πιστοποιημένη από τον έγκριτο οργανισμό TUV Rheinland (Test Version B of ISO 21207: Salt 

Contaminated condition + severe industrial or traffic environment) ή αντίστοιχο. 

Βαθμός απόδοσης εσωτερικής μονάδας κατά ΕΝ1451 σε θέρμανση στο 100% της λειτουργίας του συστήματος πάνω από 5,0 για 

θερμοκρασία νερού αναχώρησης 75°C, ΔΤ=10°C, απόδοση ισχύος τουλάχιστον 25,00kW και θερμοκρασία περιβάλλοντος 7°C DB, 

RH=85%. 

Βαθμός απόδοσης εσωτερικής μονάδας κατά ΕΝ1451 σε θέρμανση στο 100% της λειτουργίας του συστήματος πάνω από 6,5 για 

θερμοκρασία νερού αναχώρησης 45°C, ΔΤ=10°C απόδοση ισχύος τουλάχιστον 25,00kW και συνθήκες εξωτερικού περιβάλλοντος 7°C 

DB, RH=85%. 

Βαθμός απόδοσης εσωτερικής μονάδας κατά ΕΝ1451 σε θέρμανση στο 100% της λειτουργίας του συστήματος πάνω από 5,0 για 

θερμοκρασία νερού αναχώρησης 75°C, ΔΤ=10°C απόδοση ισχύος τουλάχιστον 25,00kW και συνθήκες εξωτερικού περιβάλλοντος 3°C 

DB, RH=85%. 
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Βαθμός απόδοσης εσωτερικής μονάδας κατά ΕΝ1451 σε θέρμανση στο 100% της λειτουργίας του συστήματος πάνω από 5,8 για 

θερμοκρασία νερού αναχώρησης 45°C, ΔΤ=10°C απόδοση ισχύος τουλάχιστον 25,00Kw και συνθήκες εξωτερικού περιβάλλοντος 3°C 

DB, RH=85%. 

Βαθμός απόδοσης εσωτερικής μονάδας κατά ΕΝ1451 σε θέρμανση στο 100% της λειτουργίας του συστήματος πάνω από 5,0 για 

θερμοκρασία νερού αναχώρησης 75°C, ΔΤ=10°C απόδοση ισχύος τουλάχιστον 25,00kW και συνθήκες εξωτερικού περιβάλλοντος 1°C 

DB, RH=85%. 

Βαθμός απόδοσης εσωτερικής μονάδας κατά ΕΝ1451 σε θέρμανση στο 100% της λειτουργίας του συστήματος πάνω από 6,5 για 

θερμοκρασία νερού αναχώρησης 45°C, ΔΤ=10°C απόδοση ισχύος τουλάχιστον 25,00kW και συνθήκες εξωτερικού περιβάλλοντος 1°C 

DB, RH=85%. 

Βαθμός απόδοσης εσωτερικής μονάδας κατά ΕΝ1451 σε θέρμανση στο 100% της λειτουργίας του συστήματος πάνω από 5,0 για 

θερμοκρασία νερού αναχώρησης 75°C, ΔΤ=10°C απόδοση ισχύος τουλάχιστον 24,40kW και συνθήκες εξωτερικού περιβάλλοντος  -3°C 

DB, RH=75%.  

Βαθμός απόδοσης εσωτερικής μονάδας κατά ΕΝ1451 σε θέρμανση στο 100% της λειτουργίας του συστήματος πάνω από 6,3 για 

θερμοκρασία νερού αναχώρησης 45°C, ΔΤ=10°C απόδοση ισχύος τουλάχιστον 25,00kW και συνθήκες εξωτερικού περιβάλλοντος -3°C 

DB, RH=75%.  

Βαθμός απόδοσης εσωτερικής μονάδας κατά ΕΝ1451 σε θέρμανση στο 100% της λειτουργίας του συστήματος πάνω από 5,0 για 

θερμοκρασία νερού αναχώρησης 75°C, ΔΤ=10°C απόδοση ισχύος τουλάχιστον 24,00kW  40kW και συνθήκες εξωτερικού 

περιβάλλοντος -7°C DB, RH=75%..  

Βαθμός απόδοσης εσωτερικής μονάδας κατά ΕΝ1451 σε θέρμανση στο 100% της λειτουργίας του συστήματος πάνω από 6,1 για 

θερμοκρασία νερού αναχώρησης 45°C, ΔΤ=10°C απόδοση ισχύος τουλάχιστον 25,00kW  40kW και συνθήκες εξωτερικού 

περιβάλλοντος -7°C DB, RH=75%.  

Βαθμός απόδοσης εσωτερικής μονάδας κατά ΕΝ1451 σε θέρμανση στο 100% της λειτουργίας του συστήματος πάνω από 4,7 για 

θερμοκρασία νερού αναχώρησης 75°C, ΔΤ=10°C απόδοση ισχύος τουλάχιστον 23,50kW  40kW και συνθήκες εξωτερικού 

περιβάλλοντος -15°C DB, RH=75%.  

Βαθμός απόδοσης εσωτερικής μονάδας κατά ΕΝ1451 σε θέρμανση στο 100% της λειτουργίας του συστήματος πάνω από 5,5 για 

θερμοκρασία νερού αναχώρησης 45°C, ΔΤ=10°C απόδοση ισχύος τουλάχιστον 24,50kW 40kW και συνθήκες εξωτερικού 

περιβάλλοντος -15°C DB, RH=75%.  

Βαθμός απόδοσης εσωτερικής μονάδας κατά ΕΝ1451 σε θέρμανση στο 100% της λειτουργίας του συστήματος πάνω από 3,9 για 

θερμοκρασία νερού αναχώρησης 75°C, ΔΤ=10°C απόδοση ισχύος τουλάχιστον 21,50kW  40kW και συνθήκες εξωτερικού 

περιβάλλοντος -20°C DB, RH=75%.  

Βαθμός απόδοσης εσωτερικής μονάδας κατά ΕΝ1451 σε θέρμανση στο 100% της λειτουργίας του συστήματος πάνω από 4,8 για 

θερμοκρασία νερού αναχώρησης 45°C, ΔΤ=10°C απόδοση ισχύος τουλάχιστον 23,00kW 40kW και συνθήκες εξωτερικού 

περιβάλλοντος -20°C DB, RH=75%.  

Ως βαθμός απόδοσης νοείται το πηλίκο της ονομαστικής (nominal) αποδιδόμενης ισχύος TC(KW) στις συνθήκες αναφοράς προς την 

ονομαστική καταναλισκόμενη ισχύ PI(kw). 

Στην περίπτωση στην οποία και μόνο όσον αφορά στις εσωτερικές μονάδες του συστήματος τα στοιχεία απόδοσης δεν αναφέρονται 

στα τεχνικά εγχειρίδια για όλες τις συνθήκες αλλά ο κατασκευαστής προτείνει αυτά να προκύπτουν μέσα από συγκεκριμένο λογισμικό 
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του βάση της εκάστοτε εφαρμογής, η εφαρμογή θα γίνει για μία εσωτερική μονάδα σε αντιστοιχία με μια εξωτερική αντίστοιχης 

ισχύος.  

Στην περίπτωση αυτή, θα γίνεται αναφορά στο λογισμικό που χρησιμοποιήθηκε, θα επισυνάπτεται βεβαίωση του κατασκευαστή ή 

του επίσημου αντιπροσώπου του στη χώρα μας από την οποία θα προκύπτει ότι το συγκεκριμένο λογισμικό είναι το εγκεκριμένο για 

το σκοπό αυτό και θα επισυνάπτεται το σύνολο του υπολογισμού από τον οποίο εκτός από τα ζητούμενα στοιχεία θα πρέπει να 

προκύπτουν και οι συνθήκες αναφοράς βάση τρων οποίων υπολογίστηκαν οι οποίες θα είναι οι οριζόμενες από την παρούσα 

συγγραφή. 

Συντελεστής διόρθωσης απόδοσης ισχύος εξωτερικών μονάδων σε λειτουργία θέρμανσης βάση συνολικού μήκους σωληνώσεων 

σύνδεσης εσωτερικών-εξωτερικών μονάδων για μήκος 50 μέτρων και υψομετρική διαφορά 30 μέτρων από εσωτερική προς 

εξωτερική μονάδα με την εξωτερική σε ψηλότερο σημείο τουλάχιστον 0,98. 

Οι εξωτερικές μονάδες θα διαθέτουν σύστημα μεταβλητής ροής ψυκτικού μέσου βάση των εκάστοτε απαιτήσεων της εγκατάστασης. 

Οι συμπιεστές της μονάδας θα είναι περιστροφικοί (scroll) τύπου inverter. 

Δεν γίνονται αποδεκτοί συμπιεστές σταθερής λειτουργίας. 

Ο συμπιεστής θα χρησιμοποιεί τεχνολογία κατάλληλη προκειμένου να μπορεί να λειτουργεί σε συνθήκες εξωτερικής θερμοκρασίας -

25°C DB ±2% χωρίς τη χρήση αντιστάσεων ή άλλης διάταξης βοηθητικής θέρμανσης, στην προσφορά θα γίνεται αναφορά στον τρόπο 

λειτουργίας της εξωτερικής μονάδας και των συμπιεστών της. 

Οι εξωτερικές μονάδες των αντλιών θερμότητας θα πρέπει να πρέπει να είναι ελεγμένες και εγκεκριμένες ως προς τις προδιαγραφές 

τους από τρίτο ανεξάρτητο φορέα όπως τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό EUROVENT.  

Λόγω του ότι ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός EUROVENT πιστοποιεί μονάδες ισχύος έως 26ΗΡ για τη συγκεκριμένη συστοιχία θα 

επισυνάπτονται της προσφοράς οι πιστοποιήσεις των μονάδων που αποτελούν τη συστοιχία. 

Θα επισυνάπτονται τα σχετικά έγγραφα που αφορούν στις εξωτερικές μονάδες και την πιστοποίηση τους. 

Το εργοστάσιο κατασκευής θα πρέπει να είναι πιστοποιημένο κατά ISO 9001 & ISO 14001. 

Το συνολικό πραγματικό μήκος σωληνώσεων σε κάθε σύστημα θα πρέπει να έχει την δυνατότητα να φτάσει τα 1.000 μέτρα, ενώ η 

απόσταση μεταξύ των εξωτερικών μονάδων και της πιό απομακρυσμένης εσωτερικής θα πρέπει να έχει την δυνατότητα να φτάσει τα 

200 μέτρα.  

Η μέγιστη υψομετρική διαφορά μεταξύ των εξωτερικών μονάδων και της πιό απομακρυσμένης εξωτερικής θα πρέπει να μπορεί να 

φτάσει τα 110 μέτρα.  

Η υψομετρική διαφορά μεταξύ δύο εσωτερικών μονάδων που ανήκουν στο ίδιο ψυκτικό κύκλωμα θα πρέπει να έχει την δυνατότητα 

να φτάσει έως 40 μέτρα.  

Η απόσταση μεταξύ της πρώτης διακλάδωσης στο ψυκτικό κύκλωμα και της πιό απομακρυσμένης μονάδας θα πρέπει να μπορεί να 

φτάσει τα 90 μέτρα. 

Οι εξωτερικές μονάδες θα πρέπει να διαθέτουν ειδικό κύκλωμα καταγραφής των χαρακτηριστικών της λειτουργίας τα οποία και θα 

αποθηκεύονται στην εξωτερική μονάδα σε ειδική διάταξη, η οποία σε περίπτωση αστοχίας θα πρέπει να μπορεί να αφαιρεθεί και ο 

τεχνικός συντήρησης να ανακτήσει τα στοιχεία πριν την αστοχία, ώστε να μπορεί να εκτιμήσει καλύτερα τις απαιτούμενες ενέργειες για 

την αποκατάσταση της λειτουργίας. 
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Στις μονάδες θα πρέπει να μπορεί να συνδεθεί ξηρή επαφή μέσω της οποίας θα μπορεί να επιλεχθεί το κλείδωμα της λειτουργίας του 

συστήματος στην ψύξη η στην θέρμανση ή στην λειτουργία μόνο ανεμιστήρα. 

Επιπλέον μέσω εξωτερικού σήματος θα μπορεί να τεθεί όλο το σύστημα εκτός λειτουργίας. 

Επίσης μέσω της χρήσης μικροδιακοπτών στην ηλεκτρονική πλακέτα της εξωτερικής μονάδας θα μπορεί να επιλεχθεί η μείωση του 

θορύβου κατά την λειτουργία ψύξης στην διάρκεια της νύχτας. 

Η  φόρτιση του κυκλώματος με το απαραίτητο ψυκτικό υγρό κατά την εκκίνηση του συστήματος θα πρέπει να μπορεί να γίνει είτε 

αυτόματα είτε χειροκίνητα. 

Σε περίπτωση που επιλεχθεί η αυτόματη πλήρωση , το σύστημα θα πρέπει να έχει την δυνατότητα ειδοποίησης όταν ανιχνεύσει 

διαρροή ψυκτικού μέσου από το κύκλωμα.  

Επίσης σε περίπτωσης αστοχίας , ο τεχνικός συντήρησης θα πρέπει να μπορεί να εκτελέσει λειτουργία Pump Down (συγκέντρωση 

όλου του ψυκτικού υγρού του κυκλώματος στις εξωτερικές μονάδες ) ή Pump Out ( συγκέντρωση όλου του ψυκτικού υγρού του 

κυκλώματος στις εσωτερικές μονάδες ) ώστε να γίνει η αποκατάσταση της βλάβης χωρίς να χρειαστεί εκ νέου πλήρωση με ψυκτικό 

μέσο. 

Επιπλέον, ο εναλλάκτης θα διαθέτει κατάλληλο σύστημα βαλβίδων, έτσι ώστε να τροποποιεί τη διαδρομή του ψυκτικού μέσου 

ανάλογα με τον τρόπο λειτουργίας(ψύξη/θέρμανση), βελτιστοποιώντας την αποδοτικότητα του συστήματος. 

Η ενεργή ποσότητα του ψυκτικού μέσου η οποία και θα αναρροφάται από τον κύλινδρο αποθήκευσης θα μπορεί να μεταβληθεί 

ανάλογα με τον τρόπο λειτουργίας έτσι ώστε να εξασφαλίζεται η μεγαλύτερη δυνατή αποδοτικότητα. 

Η πρόσβαση στα εσωτερικά μέρη της μονάδας για διαδικασίες επισκευής / συντήρησης θα πρέπει να είναι εύκολη και να γίνεται μέσω 

αφαιρούμενων καλυμμάτων. 

Τέλος, το σύστημα θα μπορεί να ανιχνεύει αυτόματα αστοχίες σύνδεσης, είτε ψυκτικές είτε ηλεκτρολογικές.  

Ο ανεμιστήρας της εξωτερικής μονάδας θα είναι τύπου έλικας άμεσης οδήγησης μεταβλητών στροφών. 

Ο κινητήρας του ανεμιστήρα θα είναι προστατευμένος, θα διαθέτει αυτολιπαινόμενα ρουλεμάν. 

Η εξωτερική μονάδα θα εκτονώνει το ρεύμα αέρα κάθετα προς τα επάνω.  

Ως προς την λειτουργία αποπάγωσης των εξωτερικών μονάδων, δεν γίνονται δεκτές προτάσεις οι οποίες ενεργοποιούν την 

αποπάγωση των εξωτερικών μονάδων βάση μόνο σταθερού προγραμματισμού σε σχέση με τη θερμοκρασία περιβάλλοντος. 

Δεν γίνονται δεκτές εξωτερικές μονάδες οι οποίες προκειμένου να ενεργοποιήσουν τη λειτουργία αποπάγωσης, ενεργοποιούν 

αντιστάσεις ή οποιαδήποτε άλλη βοηθητική πηγή θερμότητας. 

Δεν γίνονται δεκτές μονάδες οι οποίες προκειμένου να διατηρούν την απόδοση τους σε συνθήκες χαμηλών εξωτερικών 

θερμοκρασιών ενεργοποιούν αντιστάσεις ή οποιαδήποτε άλλη βοηθητική πηγή θερμότητας. 

Οι εξωτερικές μονάδες εφόσον δεν διαθέτουν διαιρούμενο στοιχείο, θα πρέπει να έχουν κατά τη λειτουργία τους ενεργό έλεγχο και 

ενεργοποίηση της λειτουργίας αποπάγωσης βάση πραγματικών αναγκών.  

Ο ενεργός έλεγχος μπορεί να επιτυγχάνεται μέσω κατάλληλης διάταξης με σύστημα μέτρησης του διερχόμενου αέρα από το στοιχείο 

της εξωτερικής μονάδας έτσι ώστε η λειτουργία αποπάγωσης να ενεργοποιείται μόνο όταν διαπιστώνεται ο σχηματισμός πάγου επί 

πραγματικών συνθηκών λειτουργίας, θα περιγράφεται λεπτομερώς ως προς τη λειτουργία του.  
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Επιθυμητή είναι η ύπαρξη δυνατότητας λειτουργίας μερικής αποπάγωσης του στοιχείου της εξωτερικής μονάδας μονάδας εφόσον 

αυτό διαιρείται οριζόντια σε δύο τουλάχιστον ανεξάρτητα τμήματα ανεξάρτητα διαχειριζόμενα ώστε να μπορεί να αντιστραφεί ο 

ψυκτικός κύκλος στο ένα από αυτά για τη λειτουργία της αποπάγωσης, σε συνδυασμό με τον έλεγχο της υγρασίας και θερμοκρασίας 

του εξωτερικού περιβάλλοντος και τη συνεχή ρύθμιση του ψυκτικού κύκλου ώστε η θερμοκρασία του εξωτερικού στοιχείου να 

διατηρείται πάνω από το σημείο δρόσου, ώστε να είναι εφικτή η τμηματική απόψυξη, λειτουργίες που ο συνδυασμός των οποίων 

προδίδει στη μονάδα χαρακτηριστικά συνεχούς λειτουργίας. 

Η ως άνω λειτουργία θα μπορεί να ρυθμιστεί και μέχρι τους -5 0C εξωτερικής θερμοκρασίας, εφόσον απαιτείται. 

Συντελεστής διόρθωσης αποδιδόμενης ισχύος σε σχέση με τη λειτουργία αποπάγωσης για εξωτερική θερμοκρασία 7 °C DB όχι 

μικρότερος του 1. 

Συντελεστής διόρθωσης αποδιδόμενης ισχύος σε σχέση με τη λειτουργία αποπάγωσης για εξωτερική θερμοκρασία 0 °C DB όχι 

μικρότερος του 0.88. 

Συντελεστής διόρθωσης αποδιδόμενης ισχύος σε σχέση με τη λειτουργία αποπάγωσης για εξωτερική θερμοκρασία όχι μεγαλύτερη 

των -7 °C DB όχι μικρότερος του 0.92. 

Επίπεδο ηχητικής πίεσης εξωτερικής μονάδας σε λειτουργία θέρμανσης σε κανονική λειτουργία όχι μεγαλύτερο από 66,0dB. 

Οι εσωτερικές μονάδες του συστήματος θα φέρουν η κάθε μία το χειριστήριο της από το οποίο θα μπορεί να προγραμματιστεί και να 

ελεγχθεί. 

Της προσφοράς θα επισυνάπτεται το σχετικό τεχνικό εγχειρίδιο του χειριστηρίου της εσωτερικής μονάδας από το οποίο θα πρέπει να 

προκύπτει το σύνολο των διαθέσιμων ρυθμίσεων – δυνατοτήτων προγραμματισμού. 

Σε κάθε περίπτωση η μονάδα θα πρέπει να έχει ενσωματωμένη τη δυνατότητα αντιστάθμισης ρυθμίζοντας τη θερμοκρασία 

προσαγωγής του νερού βάση της θερμοκρασίας εξωτερικού περιβάλλοντος σύμφωνα με καμπύλη η οποία θα ρυθμιστεί από το 

χρήστη. 

Η ηλεκτρολογική καλωδίωση θα πρέπει να είναι σύμφωνη με τις σχετικές εθνικές προδιαγραφές. 

Ηλεκτρολογική εγκατάσταση για εξωτερικές μονάδες 380-415V 50Hz. 

Ηλεκτρολογική εγκατάσταση για εσωτερικές μονάδες 220-230V 50Hz ή 380-415V 50Hz. 

Της προσφοράς θα επισυνάπτεται καλωδιόγραμμα του συστήματος το οποίο θα έχει προκύψει από το επίσημο λογισμικό του 

κατασκευαστή των μονάδων. 

Οι σωληνώσεις του ψυκτικού μέσου θα είναι οι προβλεπόμενες από τον κατασκευαστή του συστήματος.  

Της προσφοράς θα επισυνάπτεται σωληνόγραμμα του συστήματος το οποίο θα έχει προκύψει από το επίσημο λογισμικό του 

κατασκευαστή των μονάδων το οποίο θα πρέπει να επιβεβαιώνει την προτεινόμενο τρόπο εγκατάστασης. 

Οι απαιτούμενες διακλαδώσεις των σωληνώσεων του ψυκτικού μέσου θα είναι αυτές που προτείνονται από τον κατασκευαστή τους 

και το σωληνόγραμμα, οι διακλαδωτήρες που θα χρησιμοποιηθούν θα προέρχονται από τον ίδιο τον κατασκευαστή της αντλίας 

θερμότητας και θα υπάρχουν ως κωδικοί στα τεχνικά του εγχειρίδια. 

Δεν γίνεται δεκτό δίκτυο σωληνώσεων του ψυκτικού μέσου το οποίο θα χρησιμοποιεί διακλαδώσεις που δεν προβλέπονται από τον 

κατασκευαστή του συστήματος. 

Για το σύστημα της αντλίας θερμότητας θα επισυνάπτονται της προσφοράς τα τεχνικά εγχειρίδια του κατασκευαστή (engineering – 

data books) για την εξωτερική μονάδα της αντλίας θερμότητας, τις εσωτερικές μονάδες, τα τοπικά χειριστήρια, τους κυκλοφορητές, και 
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τα φίλτρα γραμμής από τα οποία θα πρέπει να προκύπτουν οι αποδώσεις τους, οι συντελεστές διόρθωσης αλλά και κάθε άλλο τεχνικό 

στοιχείο αφορά στην εγκατάσταση ρύθμιση και τη χρήση τους τα οποία αν δεν υπάρχουν στην Ελληνική γλώσσα μπορούν να 

επισυναφτούν στην Αγγλική. 

Τα τεχνικά εγχειρίδια θα είναι τελευταίας έκδοσης, αυτό θα επιβεβαιώνεται από δήλωση του κατασκευαστή τους ή του επίσημου 

αντιπροσώπου του στη χώρα μας και από αυτά θα πρέπει να προκύπτουν το σύνολο των χαρακτηριστικών των προσφερόμενων 

μηχανημάτων. 

Επιπλέον διευκρινήσεις και συμπληρωματικές πληροφορίες γίνονται δεκτές εφόσον είναι επικυρωμένες από τον επίσημο 

αντιπρόσωπο των μηχανημάτων στη χώρα μας ή από τον κατασκευαστή τους. 

Οι εξωτερική μονάδα της αντλίας θερμότητας και οι εσωτερικές θα είναι του ίδιου κατασκευαστή και από τα τεχνικά εγχειρίδια θα 

πρέπει να προκύπτει ότι πρόκειται για μοντέλα τα οποία έχει προβλεφθεί να συνεργάζονται μεταξύ τους. 

Σε καμία περίπτωση δεν γίνονται δεκτές αντλίες θερμότητας οι οποίες για την εγκατάσταση τους απαιτούν την εγκατάσταση 

σωληνώσεων μεταφοράς νερού εκτός του κτιρίου. 

Ως προς την διασύνδεση του συστήματος των αντλιών θερμότητας ονομαστικής απόδοσης 100 KW θα πρέπει να ικανοποιούνται 

τουλάχιστον τα εξής. 

Οι τέσσερεις εσωτερικές μονάδες του συστήματος έχουν ως σκοπό τη θέρμανση νερού το οποίο θα είναι αποθηκευμένο σε δοχείο 

αδρανείας κάθετης τοποθέτησης, θερμομονωμένο, ονομαστικής χωρητικότητας 500 ±5% λίτρων. 

Το δοχείο αδρανείας εφόσον είναι μεταλλικό θα πρέπει να φέρει εσωτερικά προστασία επισμάλτωσης, εξαιρούνται δοχεία αδρανείας 

inox καθώς και αντίστοιχα από συνθετικά υλικά. 

Δεν απαιτείται το δοχείο αδρανείας να φέρει σερπαντίνες. 

Το δοχείο αδρανείας εξωτερικά της θερμομόνωσης θα φέρει κέλυφος από σκληρό υλικό inox ή συνθετικό. 

Το δοχείο αδρανείας θα είναι θερμομονωμένο με πολυουρεθάνη ή αντίστοιχο υλικό πάχους τουλάχιστον 50 χιλ. 

Το δοχείο αδρανείας θα είναι ενεργειακής κλάσης τουλάχιστον C. 

Η κάθε εσωτερική μονάδα θα διαθέτει το δικό της υδραυλικό δίκτυο τροφοδοσίας του δοχείου αδρανείας και τον κυκλοφορητή της ο 

οποίος θα ελέγχεται από αυτή. 

Το κύκλωμα της κάθε μονάδας θα συνδέεται στο δοχείο αδρανείας αυτόνομα ή μέσω κατάλληλου συλλέκτη. 

Η επιστροφή του νερού από το δοχείο προς τις εσωτερικές μονάδες της αντλίας θερμότητας θα γίνεται από χαμηλά στο δοχείο ενώ η 

επιστροφή του νερού από τις εσωτερικές μονάδες της αντλίας θερμότητας προς το δοχείο θα γίνεται σε ψηλότερο σημείο του δοχείου 

πάνω από το μισό του ύψους του. 

Στην επιστροφή του υδραυλικού κυκλώματος σε κάθε εσωτερική μονάδα θα υπάρχουν απαερωτής γραμμής, αντεπίστροφη 

βαλβίδα, ο κυκλοφορητής της μονάδας καθώς και φίλτρο μικροσωματιδίων. 

Το φίλτρο θα είναι υδροκυκλωνικό και μαγνητικό προκειμένου να αφαιρεί όλες τις μαγνητικές και μη μαγνητικές μολυσματικές ουσίες 

και να τις περιορίζει εντός του φίλτρου, θα μπορεί να καθαρίζεται χωρίς να απαιτείται η αποσύνδεση του από το δίκτυο, θα έχει 

δυνατότητα λειτουργίας σε θερμοκρασία τουλάχιστον 90℃, μέγιστη πίεση λειτουργίας τουλάχιστον 3 bar, μέγιστη παροχή 

τουλάχιστον 45 l/min, διάταξη μαγνήτη νεοδυμίου τουλάχιστον 8500 Gauss και υλικό κορμού συνθετικό πολυκαρβονικό ενισχυμένο 

με ίνες γυαλιού ή αντίστοιχο, πτώση πίεσης εντός του φίλτρου για παροχή 15 l/min (0.25l/sec) όχι μεγαλύτερη από 1,0kPa ή 0,145psi ή 

0,01bar. 
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Το υδραυλικό κύκλωμα θα φέρει προστασία από ηλεκτροχημική διάβρωση μέσω εξωτερικής αυτόνομης συσκευής με εναλλάξιμο 

δοχείο με ανόδιο μαγνησίου κατάλληλα τοποθετημένου εξωτερικά με σημείο γείωσης στο δάπεδο το οποίο θα καθιστά τις μεταλλικές 

επιφάνεις της εγκατάστασης ως ηλεκτραρνητικές με αποτέλεσμα να αποτρέπεται η ηλεκτρόλυση. 

Οι κυκλοφορητές που θα εγκατασταθούν θα πρέπει να ικανοποιούν τις ανάγκες των μονάδων, θα είναι ηλεκτρονικοί, θα φέρουν 

ένδειξη της κατανάλωσης ισχύος σε watt, ένδειξη της τρέχουσας ροής και ένδειξη του μανομετρικού κατά τη ρύθμιση, θα μπορούν να 

προβάλουν στην οθόνη ενδείξεις βλαβών. 

Θα μπορούν να λειτουργούν ως εξής: με σταθερή διαφορική πίεση, με μεταβλητή διαφορική πίεση και με σταθερή ταχύτητα 

περιστροφής με τρείς χαρακτηριστικές καμπύλες ρύθμισης. 

Το σύνολο των απαιτούμενων χαρακτηριστικών των κυκλοφορητών που θα εγκατασταθούν θα είναι αιτιολογημένα και θα 

επιβεβαιώνονται από τα τεχνικά εγχειρίδια του κατασκευαστή τους τα οποία θα επισυνάπτονται της προσφοράς. 

Το υδραυλικό δίκτυο των εσωτερικών μονάδων θα φέρει βάνες και στην πλευρά των εσωτερικών μονάδων της αντλίας θερμότητας 

αλλά και στην πλευρά του δοχείου αδρανείας, μέσω των οποίων θα μπορεί να απομονωθούν οι μονάδες αλλά και το δοχείο 

αδρανείας. 

Όλα τα ενδιάμεσα εξαρτήματα όπως φίλτρα, κυκλοφορητές βάνες κλπ θα εγκατασταθούν στο δίκτυο μέσω ρακόρ ή φλάντζες κατά 

περίπτωση ώστε να μπορούν να αφαιρεθούν χωρίς να χρειάζεται περεταίρω παρέμβαση. 

Σε κάθε μονάδα στην προσαγωγή και την επιστροφή του υδραυλικού δικτύου θα υπάρχει κατάλληλο θερμόμετρο προκειμένου να 

μπορεί να ελέγχονται οι θερμοκρασίες προσαγωγής και επιστροφής ανά μονάδα. 

Θερμόμετρα θα υπάρχουν εγκατεστημένα και στο δοχείο αδρανείας ένα περίπου ως το 50% του ύψους του και ένα περίπου στο 80-% 

του ύψους του. 

Το υδραυλικό δίκτυο διασύνδεσης των μονάδων θα υλοποιηθεί από σωλήνες PP-R οι οποίοι θα ικανοποιούν τα πρότυπα EN ISO 

15874-1, EN ISO 15874-2, DIN 8077 και DIN 8078 ή αντίστοιχα, η απόδειξη της σχετικής αντιστοιχίας σε τέτοια περίπτωση βαραίνει τον 

συμμετέχοντα. 

Τα υδραυλικά εξαρτήματα θα είναι τα προβλεπόμενα θερμοπρεσσαριστά  και κατάλληλα για το δίκτυο των σωληνώσεων, θα 

ικανοποιούν τα πρότυπα EN ISO 15874-1, EN ISO 15874-3 και DIN 16962 ή αντίστοιχα, η απόδειξη της σχετικής αντιστοιχίας σε τέτοια 

περίπτωση βαραίνει τον συμμετέχοντα. 

Το υδραυλικό δίκτυο σωληνώσεων θα είναι θερμομονωμένο σε όλο το μήκος του. 

Θα γίνεται αναφορά στο είδος της θερμομόνωσης που θα χρησιμοποιηθεί. 

Η πλήρωση του υδραυλικού δικτύου θα γίνει με νερό κατάλληλης ποιότητας (άρθρο 8 της παρούσης) σε συνδυασμό με αναστολέα 

διάβρωσης, σχηματισμού αλάτων και λάσπης σε υγρή μορφή, ο οποίος θα πρέπει να είναι συμβατός με τα μέταλλα της 

εγκατάστασης, κατάλληλος για συνεργασία με το εγκατεστημένο φίλτρο ο οποίος θα φέρει πιστοποιήσεις κατά BuildCert και KIWA ή 

αντίστοιχες. 

Προκειμένου το υδραυλικό δίκτυο του συστήματος να διατηρεί σταθερή πίεση θα φέρει κατάλληλα διαστασιολογημένο δοχείο 

διαστολής καθώς και αυτόματο πλήρωσης πλησίον του δοχείου αδρανείας, στην προσφορά θα γίνεται λεπτομερής αναφορά. 

Στις υποχρεώσεις του αναδόχου συμπεριλαμβάνεται και αυτή της διασύνδεσης του δοχείου αδρανείας του υπό προμήθεια 

συστήματος στο υπάρχον δίκτυο θέρμανσης των βοηθητικών χώρων καθώς και η τοποθέτηση θερμοστατικών κεφαλών στα 

θερμαντικά σώματα των βοηθητικών χώρων (24 τεμάχια). 
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3.2 Συμπληρωματικά στοιχεία. 

Της τεχνικής προσφοράς θα επισυνάπτονται για όλες τις συσκευές τα τεχνικά φυλλάδια του κατασκευαστή τους, τρέχοντες προϊοντικοί 

κατάλογοι, τεχνικά εγχειρίδια λειτουργίας, τεχνικά εγχειρίδια εγκατάστασης, από τα οποία θα πρέπει να προκύπτουν τουλάχιστον οι 

αναφερόμενες απαιτήσεις. 

Για το σύστημα της αντλίας θερμότητας και όλα τα μέρη που το αποτελούν, θα επισυνάπτονται οι κατάλογοι του κατασκευαστή κατά 

περίπτωση από όπου θα προκύπτει ότι το σύνολο των μηχανημάτων τα οποία αποτελούν το σύστημα είναι μοντέλα τρέχουσας 

παραγωγής και τα νεότερα του κατασκευαστή τους και θα επιβεβαιώνουν τον σκοπό για τον οποίο προορίζονται, τα τεχνικά εγχειρίδια 

(engineering – data books) του κατασκευαστή για την εξωτερική μονάδα, τις εσωτερικές μονάδες, και τα τοπικά χειριστήρια από τα 

οποία θα πρέπει να προκύπτουν οι αποδώσεις τους, οι συντελεστές διόρθωσης αλλά και κάθε άλλο τεχνικό στοιχείο είναι απαραίτητο 

για την αξιολόγηση τους, τη ρύθμιση τους και γενικότερα τη λειτουργία τους. 

Η προσφορά θα συνοδεύεται από πλήρες σωληνόγραμμα και καλωδιόγραμμα για το σύστημα των αντλιών θερμότητας, 

κατακόρυφο διάγραμμα για το πλήρες σύστημα στο οποίο θα απεικονίζονται όλα τα εξαρτήματα που το συνθέτουν με όλες τις 

λεπτομέρειες που απαιτούνται προκειμένου να είναι απόλυτα κατανοητό και αξιολογήσιμο.  

Επίσης της προσφοράς θα επισυνάπτονται πλήρη ηλεκτρομηχανολογικά σχέδια του συστήματος από τα οποία θα πρέπει να 

προκύπτει η συνδεσμολογία του, το σύνολο των εξαρτημάτων που το απαρτίζουν καθώς και η χωροθεσία του ώστε να είναι απόλυτα 

σαφής ο τρόπος σύνθεσης και εγκατάστασης του. 

Η ηλεκτρολογική εγκατάσταση για την τροφοδοσία και λειτουργία του συστήματος κατευθείαν από τον υποσταθμό της 

εγκατάστασης, αποτελεί υποχρέωση του αναδόχου, θα συμπεριλαμβάνει το σύνολο των διατάξεων ασφαλείας όπως αντικεραυνική 

προστασία, σταθεροποιητή – εξισοροπητή τάσης και κάθε άλλο αναγκαίο εξάρτημα προκειμένου η λειτουργία του συστήματος να 

είναι πλήρως προστατευμένη.  

Της προσφοράς θα επισυνάπτονται πιστοποιητικά διασφάλισης ποιότητας της σειράς ISO9000 για τους κατασκευαστές του συνόλου 

των χρησιμοποιούμενων υποσυστημάτων και επιπλέον ότι προβλέπεται κατά περίπτωση στην παρούσα συγγραφή. 

 

3.3 Εγγύηση καλής λειτουργίας συστήματος. 

Για το προσφερόμενο σύστημα η εγγύηση καλής λειτουργίας δεν μπορεί να είναι μικρότερη των δύο ετών από την έναρξη της 

λειτουργίας του. 

Επιπλέον για τους συμπιεστές των συστημάτων αντλιών θερμότητας η εγγύηση καλής λειτουργίας δεν μπορεί να είναι μικρότερη των 

πέντε ετών. 

Στο εγγυημένο διάστημα καλής λειτουργίας των δύο ετών, μια φορά το μήνα θα επιθεωρείται το σύστημα από εξουσιοδοτημένο για 

τις αντλίες θερμότητας συνεργείο το οποίο θα δηλώνεται στην προσφορά των συμμετεχόντων και το οποίο θα ενημερώνει σχετικά 

την υπηρεσία. 

Επιθυμητό είναι κατά το χρόνο εγγυημένης λειτουργίας να διατίθεται 24ωρη τηλεφωνική τεχνική υποστήριξη. 

 

3.4 Ποσότητα 

Το περιγραφόμενο σύστημα των αντλιών θερμότητας ονομαστικής απόδοσης 100kw θα παραδοθεί σε ένα «τεμάχιο» 
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3.5 Χρόνος παράδοσης. 

Ο χρόνος παράδοσης των μηχανημάτων σε χώρο του Δήμου θα γίνει εντός χρονικού διαστήματος ενενήντα ημερών από την 

υπογραφή της σχετικής σύμβασης. 

Ο χρόνος παράδοσης του συστήματος σε λειτουργία θα γίνει εντός χρονικού διαστήματος εκατόν είκοσι ημερών από την υπογραφή 

της σχετικής σύμβασης. 
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Άρθρο 4ο Θέρμανση νερού μεγάλης κολυμβητικής δεξαμενής. 

 

Η θέρμανση και η διατήρηση της θερμοκρασίας του νερού των κολυμβητικών δεξαμενών σήμερα επιτυγχάνεται με χρήση ζεστού 

νερού μέσω συστήματος εναλλακτών θερμότητας. 

Οι υπάρχοντες εναλλάκτες της εγκατάστασης και το υδραυλικό σύστημα είναι διαστασιολογημένα για νερό θερμοκρασίας 

προσαγωγής 75°C. 

Οι ανάγκες θέρμανσης του νερού της μεγάλης κολυμβητικής δεξαμενής ανέρχονται σε εγκατεστημένη ισχύ 350kw/h με θερμοκρασία 

αναχώρησης νερού προς τους εναλλάκτες 75°C. 

Σύμφωνα με αυτά για την θέρμανση του νερού της μεγάλης κολυμβητικής δεξαμενής επιλέγεται σύστημα αντλιών θερμότητας το 

οποίο θα πρέπει να ικανοποιεί τις ακόλουθες απαιτήσεις προκειμένου η εκμετάλλευση του να είναι η πλέον αποδοτική: 

Για την θέρμανση του νερού της μεγάλης κολυμβητικής δεξαμενής επιλέγεται σύστημα αντλιών θερμότητας αέρα – νερού με τα εξής 

βασικά χαρακτηριστικά.: 

Ονομαστική συνδυαστική ισχύς συστήματος αντλιών θερμότητας: 350 Kw ±2%. 

Το σύστημα αποτελείται από τρία συστήματα αντλίας θερμότητας αέρα – νερού ονομαστικής απόδοσης 100 KW ±2% έκαστο και ένα 

σύστημα αντλίας θερμότητας αέρα νερού ονομαστικής απόδοσης 50kW ±2%. 

 

4.1 Σύστημα αντλίας θερμότητας ονομαστικής απόδοσης 100KW 

Σύστημα αντλίας θερμότητας αέρα – νερού ονομαστικής συνολικής συνδυαστικής απόδοσης σε θέρμανση 100 KW ±2% 

αποτελούμενη από συστοιχία δύο εξωτερικών μονάδων κάθετης εκτόνωσης αέρα σε ζεύξη (ονομαστική ισχύς μικρής μονάδας σε 

θέρμανση 30 kw έως 40kw και μεγάλης μονάδας 70 kw έως 60kw αντίστοιχα) σε συνδυασμό με 4 εσωτερικές μονάδες ονομαστικής 

απόδοσης 25kW ±2% έκαστη.  

Όλα τα στοιχεία και αποδόσεις αναφέρονται σε λειτουργία θέρμανσης. 

Το σύστημα θα πρέπει να μπορεί να λειτουργεί με ελάχιστη αποδιδόμενη ισχύ 25KW. 

Δυνατότητα παροχής νερού συστήματος με θερμοκρασία εξόδου 25-80 °C χωρίς την ανάγκη λειτουργίας πρόσθετων αντιστάσεων ή 

άλλων πηγών θερμότητας.  

Το σύστημα των εξωτερικών μονάδων θα είναι εργοστασιακής κατασκευής, μοντέλο το οποίο θα υπάρχει στους εν ισχύ καταλόγους 

του κατασκευαστή του ως αυτόνομο μοντέλο σειράς παραγωγής καθώς και στα τεχνικά του εγχειρίδια τα οποία θα πρέπει να 

επιβεβαιώνουν τις προδιαγραφές του με κοινό ψυκτικό κύκλωμα. και όχι απλά ζεύγος αντλιών θερμότητας. 

Το εξωτερικό περίβλημα της μονάδας θα πρέπει να είναι κατασκευασμένο απο χαλυβδοέλασμα επικαλυμμένο με πολυεστερική 

βαφή και ψημένο σε ειδικό φούρνο ώστε να έχει μεγάλη αντίσταση στην διάβρωση. 

Οι γρίλιες εξόδου του αέρα από τους ανεμιστήρες θα διαθέτουν μεταλλικό προστατευτικό με πλαστική επικάλυψη, κατάλληλες για 

εξωτερική τοποθέτηση. 

Οι γρίλιες εξόδου του αέρα, όπως και το κάλυμμα του ανεμιστήρα καθώς και τα πτερύγια θα είναι ειδικά διαμορφωμένα ώστε να 

μειώνουν τη συνολική πτώση πίεσης του αέρα στον ανεμιστήρα. (διαθέσιμη στατική : 8mmAq) 
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Η μεγάλη μονάδα του συστήματος της εξωτερικής μονάδας θα φέρει 2 scroll inverter συμπιεστές, η μικρή μονάδα του συστήματος της 

εξωτερικής μονάδας θα φέρει τουλάχιστον 1 scroll inverter συμπιεστή. 

Οι συμπιεστές θα είναι κατασκευής της ίδιας κατασκευάστριας εταιρείας των εξωτερικών μονάδων. 

Η εξωτερική μονάδα της αντλίας θερμότητας ως αυτόνομη μονάδα, θα πρέπει να ικανοποιεί τα παρακάτω χαρακτηριστικά 

συσωρευτικά τα οποία θα πρέπει να επαληθεύονται από τα τεχνικά εγχειρίδια του κατασκευαστή του τα οποία θα επισυνάπτονται 

της προσφοράς. 

Ως λειτουργία standrard θεωρείται η λειτουργία της εξωτερικής μονάδας σε θέρμανση στο 100% της δυνατότητας της (max heat) 

σταθερά χωρίς αυξομειώσεις της αποδιδόμενης ισχύος και χωρίς τη ρύθμιση της αποδιδόμενης ισχύος βάση της υγρασίας του 

εξωτερικού περιβάλλοντος. 

Βαθμός απόδοσης συστήματος εξωτερικών μονάδων σε λειτουργία standard κατά ΕΝ14511 σε θέρμανση σε συνδυασμό εξωτερικής 

μονάδας – εσωτερικών μονάδων στο 100% και θερμοκρασία εσωτερικών χώρων 20°C DB, θερμοκρασία περιβάλλοντος 7°C DB, 

ισοδύναμο μήκος σωληνώσεων 7,5m, υψομετρική διαφορά εξωτερικής – εσωτερικής μονάδας 0m, ίσος ή μεγαλύτερος από 4.30 με 

ονομαστική απόδοση τουλάχιστον 100kw ±2%. 

Βαθμός απόδοσης συστήματος εξωτερικών μονάδων σε λειτουργία standard κατά ΕΝ1451 σε θέρμανση, σε συνδυασμό εξωτερικής 

μονάδας – εσωτερικών μονάδων στο 100% και θερμοκρασία εσωτερικών χώρων 20°C DB, θερμοκρασία περιβάλλοντος 3°C DB, 

ισοδύναμο μήκος σωληνώσεων 7,5m, υψομετρική διαφορά εξωτερικής – εσωτερικής μονάδας 0m,  ίσος ή μεγαλύτερος από 3.90 με 

ονομαστική απόδοση τουλάχιστον 100kw. 

Βαθμός απόδοσης συστήματος εξωτερικών μονάδων σε λειτουργία standard κατά ΕΝ1451 σε θέρμανση, σε συνδυασμό εξωτερικής 

μονάδας – εσωτερικών μονάδων στο 100% και θερμοκρασία εσωτερικών χώρων 20°C DB, θερμοκρασία περιβάλλοντος 0°C DB, 

ισοδύναμο μήκος σωληνώσεων 7,5m, υψομετρική διαφορά εξωτερικής – εσωτερικής μονάδας 0m, ίσος ή μεγαλύτερος από 3,65 με 

ονομαστική απόδοση τουλάχιστον 100kw. 

Βαθμός απόδοσης συστήματος εξωτερικών μονάδων σε λειτουργία standard κατά ΕΝ1451 σε θέρμανση σε συνδυασμό εξωτερικής 

μονάδας – εσωτερικών μονάδων στο 100% και θερμοκρασία εσωτερικών χώρων 20°C DB, θερμοκρασία περιβάλλοντος τουλάχιστον 

(-3°C DB), ισοδύναμο μήκος σωληνώσεων 7,5m, υψομετρική διαφορά εξωτερικής – εσωτερικής μονάδας 0m, ίσος ή μεγαλύτερος 

από 3,40 με ονομαστική απόδοση τουλάχιστον 100kw. 

Βαθμός απόδοσης συστήματος εξωτερικών μονάδων σε λειτουργία standard κατά ΕΝ1451 σε θέρμανση σε συνδυασμό εξωτερικής 

μονάδας – εσωτερικών μονάδων στο 100% και θερμοκρασία εσωτερικών χώρων 20°C DB, θερμοκρασία περιβάλλοντος τουλάχιστον 

(-7°C DB), ισοδύναμο μήκος σωληνώσεων 7,5m, υψομετρική διαφορά εξωτερικής – εσωτερικής μονάδας 0m, ίσος ή μεγαλύτερος 

από 3,00 με ονομαστική απόδοση τουλάχιστον 97,50kw. 

Βαθμός απόδοσης συστήματος εξωτερικών μονάδων σε λειτουργία standard κατά ΕΝ1451 σε θέρμανση σε συνδυασμό εξωτερικής 

μονάδας – εσωτερικών μονάδων στο 100% και θερμοκρασία εσωτερικών χώρων 20°C, θερμοκρασία περιβάλλοντος τουλάχιστον (-

13,5°C DB), ισοδύναμο μήκος σωληνώσεων 7,5m, υψομετρική διαφορά εξωτερικής – εσωτερικής μονάδας 0m, ίσος ή μεγαλύτερος 

από 2,35 με ονομαστική απόδοση τουλάχιστον 89,00kw. 

Βαθμός απόδοσης συστήματος εξωτερικών μονάδων σε λειτουργία standard κατά ΕΝ1451 σε θέρμανση σε συνδυασμό εξωτερικής 

μονάδας – εσωτερικών μονάδων στο 100% και θερμοκρασία εσωτερικών χώρων 20°C, θερμοκρασία περιβάλλοντος τουλάχιστον (-

19,5°C DB), ισοδύναμο μήκος σωληνώσεων 7,5m, υψομετρική διαφορά εξωτερικής – εσωτερικής μονάδας 0m, ίσος ή μεγαλύτερος 

από 2,15 με ονομαστική απόδοση τουλάχιστον 78,30kw. 
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Βαθμός απόδοσης συστήματος εξωτερικών μονάδων σε λειτουργία standard κατά ΕΝ1451 σε θέρμανση σε συνδυασμό εξωτερικής 

μονάδας – εσωτερικών μονάδων στο 100% και θερμοκρασία εσωτερικών χώρων 20°C, θερμοκρασία περιβάλλοντος τουλάχιστον (-

24,5°C DB), ισοδύναμο μήκος σωληνώσεων 7,5m, υψομετρική διαφορά εξωτερικής – εσωτερικής μονάδας 0m, ίσος ή μεγαλύτερος 

από 1,80 με ονομαστική απόδοση τουλάχιστον 62,00kw. 

Ο έλεγχος της απόδοσης των εξωτερικών μονάδων του συστήματος  θα γίνεται μέσω του συμπιεστή inverter και θα καθορίζεται 

ηλεκτρονικά με την ανίχνευση θερμοκρασιών λειτουργίας, πιέσεων και θερμοκρασιών περιβάλλοντος σε συνδυασμό με την συνολική 

απαίτηση φορτίου των εσωτερικών μονάδων. 

Η δε ρύθμιση της θερμοκρασίας εξάτμισης θα γίνεται βάσει όχι μόνο της μετρούμενης θερμοκρασίας αλλά και της υγρασίας ώστε να 

αυξάνεται η ενεργειακή απόδοση του συστήματος. 

Επιθυμητό είναι η επιστροφή του λαδιού από τον ελαιοδιαχωριστή στο συμπιεστή να μην γίνεται με τροφοδότηση της γραμμής 

αναρρόφησης, παρά με ειδική διάταξη που θα τροφοδοτεί απευθείας το θάλαμο συμπίεσης για ελαχιστοποίηση των απωλειών. 

Η επαρκής λίπανση των κινούμενων μερών του συμπιεστή θα εξασφαλίζεται μέσω ειδικού αισθητήρα ψυκτικού ελαίου (ένας για 

κάθε συμπιεστή),προκειμένου η λειτουργία επιστροφής λαδιού να μην εκτελείται μετά από συγκεκριμένο αριθμό ωρών λειτουργίας 

παρά μόνον εάν και εφόσον το επίπεδο λαδιού είναι κάτω από το επιτρεπτό. 

Η συγκεκριμένη διάταξη θα εξασφαλίζει τόσο την αύξηση της απόδοσης χάρη στην αποφυγή περιττών κύκλων επιστροφής λαδιού 

και θα αυξάνει την αξιοπιστία καθώς η λειτουργία επιστροφής θα ενεργοποιείται άμεσα σε περίπτωση ανίχνευσης χαμηλού 

επιπέδου. 

Τα έδρανα του συμπιεστή θα είναι κατασκευασμένα από ειδικό υλικό – ΡΕΕΚ ή αντίστοιχο, το οποίο ελαχιστοποιεί τις τριβές ενώ 

ταυτόχρονα μειώνει και τις ανάγκες σε λίπανση. 

Για τη βελτιωμένη θερμαντική απόδοση σε χαμηλές θερμοκρασίες περιβάλλοντος, η μονάδα θα διαθέτει διάταξη ψεκασμού ατμών 

(vapor injection) όπου η συμπίεση του ψυκτικού μέσου θα γίνεται σε δύο στάδια (μέσης και χαμηλής θερμοκρασίας και πίεσης 

αερίου). 

Για τη καλύτερη διαχείριση της μερικής απαιτούμενης ισχύος, η συχνότητα περιστροφής των συμπιεστών θα πρέπει να μπορεί να 

κυμανθεί τουλάχιστον από τα περίπου 10 Ηz έως και τα 165 Ηz. 

Έτσι η εξωτερική μονάδα θα μπορεί να λειτουργεί χωρίς πρόβλημα ακόμα ακόμα και όταν μόνο 1 εσωτερική μονάδα απόδοσης 1,6 

kw είναι σε λειτουργία. 

Επιπλέον οι μονάδες θα διαθέτουν: ηλεκτρονικές βαλβίδες εκτόνωσης, ελαιοδιαχωριστές, διακόπτες υψηλής πίεσης, συσκευές 

ασφαλείας των κινητήρων των ανεμιστήρων, ρελέ υπερφόρτωσης, προστασία υπερφόρτωσης inverter, ασφάλειες, τις απαραίτητες 

τριχοειδείς βαλβίδες , βαλβίδες ασφαλείας ψυκτικού μέσου, χρονοδιακόπτη ασφαλείας και όλους τους απαραίτητους αισθητήρες για 

μια ασφαλή και απρόσκοπτη λειτουργία ενσωματωμένα εργοστασιακά στη μονάδα.  

Οι μονάδες θα πρέπει να διαθέτουν κύκλωμα υπόψυξης (sub cooling circuit) για την αυξημένη απόδοση στην θέρμανση , δυνατότητα 

για μεγάλα μήκη σωληνώσεων και αθόρυβη λειτουργία. 

Ο εναλλάκτης θερμότητάς τους, ο οποίος θα καταλαμβάνει 4 πλευρές στη μονάδα, θα πρέπει να είναι κατασκευασμένος από 

χαλκοσωλήνες και πτερύγια αλουμινίου που θα έχουν υποστεί ειδική επεξεργασία στο εργοστάσιο κατασκευής τους ενάντια σε 

ιδιαιτέρα διαβρωτικά περιβάλλοντα . 

H εν λόγω προστασία θα είναι πλήρως πιστοποιημένη από τον έγκριτο οργανισμό TUV Rheinland (Test Version B of ISO 21207: Salt 

Contaminated condition + severe industrial or traffic environment) ή αντίστοιχο. 
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Βαθμός απόδοσης εσωτερικής μονάδας κατά ΕΝ1451 σε θέρμανση στο 100% της λειτουργίας του συστήματος πάνω από 5,0 για 

θερμοκρασία νερού αναχώρησης 75°C, ΔΤ=10°C, απόδοση ισχύος τουλάχιστον 25,00kW και θερμοκρασία περιβάλλοντος 7°C DB, 

RH=85%. 

Βαθμός απόδοσης εσωτερικής μονάδας κατά ΕΝ1451 σε θέρμανση στο 100% της λειτουργίας του συστήματος πάνω από 6,5 για 

θερμοκρασία νερού αναχώρησης 45°C, ΔΤ=10°C απόδοση ισχύος τουλάχιστον 25,00kW και συνθήκες εξωτερικού περιβάλλοντος 7°C 

DB, RH=85%. 

Βαθμός απόδοσης εσωτερικής μονάδας κατά ΕΝ1451 σε θέρμανση στο 100% της λειτουργίας του συστήματος πάνω από 5,0 για 

θερμοκρασία νερού αναχώρησης 75°C, ΔΤ=10°C απόδοση ισχύος τουλάχιστον 25,00kW και συνθήκες εξωτερικού περιβάλλοντος 3°C 

DB, RH=85%. 

Βαθμός απόδοσης εσωτερικής μονάδας κατά ΕΝ1451 σε θέρμανση στο 100% της λειτουργίας του συστήματος πάνω από 5,8 για 

θερμοκρασία νερού αναχώρησης 45°C, ΔΤ=10°C απόδοση ισχύος τουλάχιστον 25,00Kw και συνθήκες εξωτερικού περιβάλλοντος 3°C 

DB, RH=85%. 

Βαθμός απόδοσης εσωτερικής μονάδας κατά ΕΝ1451 σε θέρμανση στο 100% της λειτουργίας του συστήματος πάνω από 5,0 για 

θερμοκρασία νερού αναχώρησης 75°C, ΔΤ=10°C απόδοση ισχύος τουλάχιστον 25,00kW και συνθήκες εξωτερικού περιβάλλοντος 1°C 

DB, RH=85%. 

Βαθμός απόδοσης εσωτερικής μονάδας κατά ΕΝ1451 σε θέρμανση στο 100% της λειτουργίας του συστήματος πάνω από 6,5 για 

θερμοκρασία νερού αναχώρησης 45°C, ΔΤ=10°C απόδοση ισχύος τουλάχιστον 25,00kW και συνθήκες εξωτερικού περιβάλλοντος 1°C 

DB, RH=85%. 

Βαθμός απόδοσης εσωτερικής μονάδας κατά ΕΝ1451 σε θέρμανση στο 100% της λειτουργίας του συστήματος πάνω από 5,0 για 

θερμοκρασία νερού αναχώρησης 75°C, ΔΤ=10°C απόδοση ισχύος τουλάχιστον 24,40kW και συνθήκες εξωτερικού περιβάλλοντος  -3°C 

DB, RH=75%.  

Βαθμός απόδοσης εσωτερικής μονάδας κατά ΕΝ1451 σε θέρμανση στο 100% της λειτουργίας του συστήματος πάνω από 6,3 για 

θερμοκρασία νερού αναχώρησης 45°C, ΔΤ=10°C απόδοση ισχύος τουλάχιστον 25,00kW και συνθήκες εξωτερικού περιβάλλοντος -3°C 

DB, RH=75%.  

Βαθμός απόδοσης εσωτερικής μονάδας κατά ΕΝ1451 σε θέρμανση στο 100% της λειτουργίας του συστήματος πάνω από 5,0 για 

θερμοκρασία νερού αναχώρησης 75°C, ΔΤ=10°C απόδοση ισχύος τουλάχιστον 24,00kW  40kW και συνθήκες εξωτερικού 

περιβάλλοντος -7°C DB, RH=75%..  

Βαθμός απόδοσης εσωτερικής μονάδας κατά ΕΝ1451 σε θέρμανση στο 100% της λειτουργίας του συστήματος πάνω από 6,1 για 

θερμοκρασία νερού αναχώρησης 45°C, ΔΤ=10°C απόδοση ισχύος τουλάχιστον 25,00kW  40kW και συνθήκες εξωτερικού 

περιβάλλοντος -7°C DB, RH=75%.  

Βαθμός απόδοσης εσωτερικής μονάδας κατά ΕΝ1451 σε θέρμανση στο 100% της λειτουργίας του συστήματος πάνω από 4,7 για 

θερμοκρασία νερού αναχώρησης 75°C, ΔΤ=10°C απόδοση ισχύος τουλάχιστον 23,50kW  40kW και συνθήκες εξωτερικού 

περιβάλλοντος -15°C DB, RH=75%.  

Βαθμός απόδοσης εσωτερικής μονάδας κατά ΕΝ1451 σε θέρμανση στο 100% της λειτουργίας του συστήματος πάνω από 5,5 για 

θερμοκρασία νερού αναχώρησης 45°C, ΔΤ=10°C απόδοση ισχύος τουλάχιστον 24,50kW 40kW και συνθήκες εξωτερικού 

περιβάλλοντος -15°C DB, RH=75%.  
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Βαθμός απόδοσης εσωτερικής μονάδας κατά ΕΝ1451 σε θέρμανση στο 100% της λειτουργίας του συστήματος πάνω από 3,9 για 

θερμοκρασία νερού αναχώρησης 75°C, ΔΤ=10°C απόδοση ισχύος τουλάχιστον 21,50kW  40kW και συνθήκες εξωτερικού 

περιβάλλοντος -20°C DB, RH=75%.  

Βαθμός απόδοσης εσωτερικής μονάδας κατά ΕΝ1451 σε θέρμανση στο 100% της λειτουργίας του συστήματος πάνω από 4,8 για 

θερμοκρασία νερού αναχώρησης 45°C, ΔΤ=10°C απόδοση ισχύος τουλάχιστον 23,00kW 40kW και συνθήκες εξωτερικού 

περιβάλλοντος -20°C DB, RH=75%.  

Ως βαθμός απόδοσης νοείται το πηλίκο της ονομαστικής (nominal) αποδιδόμενης ισχύος TC(KW) στις συνθήκες αναφοράς προς την 

ονομαστική καταναλισκόμενη ισχύ PI(kw). 

Στην περίπτωση στην οποία και μόνο όσον αφορά στις εσωτερικές μονάδες του συστήματος τα στοιχεία απόδοσης δεν αναφέρονται 

στα τεχνικά εγχειρίδια για όλες τις συνθήκες αλλά ο κατασκευαστής προτείνει αυτά να προκύπτουν μέσα από συγκεκριμένο λογισμικό 

του βάση της εκάστοτε εφαρμογής, η εφαρμογή θα γίνει για μία εσωτερική μονάδα σε αντιστοιχία με μια εξωτερική αντίστοιχης 

ισχύος.  

Στην περίπτωση αυτή, θα γίνεται αναφορά στο λογισμικό που χρησιμοποιήθηκε, θα επισυνάπτεται βεβαίωση του κατασκευαστή ή 

του επίσημου αντιπροσώπου του στη χώρα μας από την οποία θα προκύπτει ότι το συγκεκριμένο λογισμικό είναι το εγκεκριμένο για 

το σκοπό αυτό και θα επισυνάπτεται το σύνολο του υπολογισμού από τον οποίο εκτός από τα ζητούμενα στοιχεία θα πρέπει να 

προκύπτουν και οι συνθήκες αναφοράς βάση τρων οποίων υπολογίστηκαν οι οποίες θα είναι οι οριζόμενες από την παρούσα 

συγγραφή. 

Συντελεστής διόρθωσης απόδοσης ισχύος εξωτερικών μονάδων σε λειτουργία θέρμανσης βάση συνολικού μήκους σωληνώσεων 

σύνδεσης εσωτερικών-εξωτερικών μονάδων για μήκος 50 μέτρων και υψομετρική διαφορά 30 μέτρων από εσωτερική προς 

εξωτερική μονάδα με την εξωτερική σε ψηλότερο σημείο τουλάχιστον 0,98. 

Οι εξωτερικές μονάδες θα διαθέτουν σύστημα μεταβλητής ροής ψυκτικού μέσου βάση των εκάστοτε απαιτήσεων της εγκατάστασης. 

Οι συμπιεστές της μονάδας θα είναι περιστροφικοί (scroll) τύπου inverter. 

Δεν γίνονται αποδεκτοί συμπιεστές σταθερής λειτουργίας. 

Ο συμπιεστής θα χρησιμοποιεί τεχνολογία κατάλληλη προκειμένου να μπορεί να λειτουργεί σε συνθήκες εξωτερικής θερμοκρασίας -

25°C DB ±2% χωρίς τη χρήση αντιστάσεων ή άλλης διάταξης βοηθητικής θέρμανσης, στην προσφορά θα γίνεται αναφορά στον τρόπο 

λειτουργίας της εξωτερικής μονάδας και των συμπιεστών της. 

Οι εξωτερικές μονάδες των αντλιών θερμότητας θα πρέπει να πρέπει να είναι ελεγμένες και εγκεκριμένες ως προς τις προδιαγραφές 

τους από τρίτο ανεξάρτητο φορέα όπως τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό EUROVENT.  

Λόγω του ότι ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός EUROVENT πιστοποιεί μονάδες ισχύος έως 26ΗΡ για τη συγκεκριμένη συστοιχία θα 

επισυνάπτονται της προσφοράς οι πιστοποιήσεις των μονάδων που αποτελούν τη συστοιχία. 

Θα επισυνάπτονται τα σχετικά έγγραφα που αφορούν στις εξωτερικές μονάδες και την πιστοποίηση τους. 

Το εργοστάσιο κατασκευής θα πρέπει να είναι πιστοποιημένο κατά ISO 9001 & ISO 14001. 

Το συνολικό πραγματικό μήκος σωληνώσεων σε κάθε σύστημα θα πρέπει να έχει την δυνατότητα να φτάσει τα 1.000 μέτρα, ενώ η 

απόσταση μεταξύ των εξωτερικών μονάδων και της πιό απομακρυσμένης εσωτερικής θα πρέπει να έχει την δυνατότητα να φτάσει τα 

200 μέτρα.  

Η μέγιστη υψομετρική διαφορά μεταξύ των εξωτερικών μονάδων και της πιό απομακρυσμένης εξωτερικής θα πρέπει να μπορεί να 

φτάσει τα 110 μέτρα.  
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Η υψομετρική διαφορά μεταξύ δύο εσωτερικών μονάδων που ανήκουν στο ίδιο ψυκτικό κύκλωμα θα πρέπει να έχει την δυνατότητα 

να φτάσει έως 40 μέτρα.  

Η απόσταση μεταξύ της πρώτης διακλάδωσης στο ψυκτικό κύκλωμα και της πιό απομακρυσμένης μονάδας θα πρέπει να μπορεί να 

φτάσει τα 90 μέτρα. 

Οι εξωτερικές μονάδες θα πρέπει να διαθέτουν ειδικό κύκλωμα καταγραφής των χαρακτηριστικών της λειτουργίας τα οποία και θα 

αποθηκεύονται στην εξωτερική μονάδα σε ειδική διάταξη, η οποία σε περίπτωση αστοχίας θα πρέπει να μπορεί να αφαιρεθεί και ο 

τεχνικός συντήρησης να ανακτήσει τα στοιχεία πριν την αστοχία, ώστε να μπορεί να εκτιμήσει καλύτερα τις απαιτούμενες ενέργειες για 

την αποκατάσταση της λειτουργίας. 

Στις μονάδες θα πρέπει να μπορεί να συνδεθεί ξηρή επαφή μέσω της οποίας θα μπορεί να επιλεχθεί το κλείδωμα της λειτουργίας του 

συστήματος στην ψύξη η στην θέρμανση ή στην λειτουργία μόνο ανεμιστήρα. 

Επιπλέον μέσω εξωτερικού σήματος θα μπορεί να τεθεί όλο το σύστημα εκτός λειτουργίας. 

Επίσης μέσω της χρήσης μικροδιακοπτών στην ηλεκτρονική πλακέτα της εξωτερικής μονάδας θα μπορεί να επιλεχθεί η μείωση του 

θορύβου κατά την λειτουργία ψύξης στην διάρκεια της νύχτας. 

Η  φόρτιση του κυκλώματος με το απαραίτητο ψυκτικό υγρό κατά την εκκίνηση του συστήματος θα πρέπει να μπορεί να γίνει είτε 

αυτόματα είτε χειροκίνητα. 

Σε περίπτωση που επιλεχθεί η αυτόματη πλήρωση , το σύστημα θα πρέπει να έχει την δυνατότητα ειδοποίησης όταν ανιχνεύσει 

διαρροή ψυκτικού μέσου από το κύκλωμα.  

Επίσης σε περίπτωσης αστοχίας , ο τεχνικός συντήρησης θα πρέπει να μπορεί να εκτελέσει λειτουργία Pump Down (συγκέντρωση 

όλου του ψυκτικού υγρού του κυκλώματος στις εξωτερικές μονάδες ) ή Pump Out ( συγκέντρωση όλου του ψυκτικού υγρού του 

κυκλώματος στις εσωτερικές μονάδες ) ώστε να γίνει η αποκατάσταση της βλάβης χωρίς να χρειαστεί εκ νέου πλήρωση με ψυκτικό 

μέσο. 

Επιπλέον, ο εναλλάκτης θα διαθέτει κατάλληλο σύστημα βαλβίδων,έτσι ώστε να τροποποιεί τη διαδρομή του ψυκτικού μέσου 

ανάλογα με τον τρόπο λειτουργίας(ψύξη/θέρμανση), βελτιστοποιώντας την αποδοτικότητα του συστήματος. 

Η ενεργή ποσότητα του ψυκτικού μέσου η οποία και θα αναρροφάται απο τον κύλινδρο αποθήκευσης θα μπορεί να μεταβληθεί 

ανάλογα με τον τρόπο λειτουργίας έτσι ώστε να εξασφαλίζεται η μεγαλύτερη δυνατή αποδοτικότητα. 

Η πρόσβαση στα εσωτερικά μέρη της μονάδας για διαδικασίες επισκευής / συντήρησης θα πρέπει να είναι εύκολη και να γίνεται μέσω 

αφαιρούμενων καλυμμάτων. 

Τέλος, το σύστημα θα μπορεί να ανιχνεύει αυτόματα αστοχίες σύνδεσης, είτε ψυκτικές είτε ηλεκτρολογικές.  

Ο ανεμιστήρας της εξωτερικής μονάδας θα είναι τύπου έλικας άμεσης οδήγησης μεταβλητών στροφών. 

Ο κινητήρας του ανεμιστήρα θα είναι προστατευμένος, θα διαθέτει αυτολιπαινόμενα ρουλεμάν. 

Η εξωτερική μονάδα θα εκτονώνει το ρεύμα αέρα κάθετα προς τα επάνω.  

Ως προς την λειτουργία αποπάγωσης των εξωτερικών μονάδων, δεν γίνονται δεκτές προτάσεις οι οποίες ενεργοποιούν την 

αποπάγωση των εξωτερικών μονάδων βάση μόνο σταθερού προγραμματισμού σε σχέση με τη θερμοκρασία περιβάλλοντος. 

Δεν γίνονται δεκτές εξωτερικές μονάδες οι οποίες προκειμένου να ενεργοποιήσουν τη λειτουργία αποπάγωσης, ενεργοποιούν 

αντιστάσεις ή οποιαδήποτε άλλη βοηθητική πηγή θερμότητας. 
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Δεν γίνονται δεκτές μονάδες οι οποίες προκειμένου να διατηρούν την απόδοση τους σε συνθήκες χαμηλών εξωτερικών 

θερμοκρασιών ενεργοποιούν αντιστάσεις ή οποιαδήποτε άλλη βοηθητική πηγή θερμότητας. 

Οι εξωτερικές μονάδες εφόσον δεν διαθέτουν διαιρούμενο στοιχείο, θα πρέπει να έχουν κατά τη λειτουργία τους ενεργό έλεγχο και 

ενεργοποίηση της λειτουργίας αποπάγωσης βάση πραγματικών αναγκών.  

Ο ενεργός έλεγχος μπορεί να επιτυγχάνεται μέσω κατάλληλης διάταξης με σύστημα μέτρησης του διερχόμενου αέρα από το στοιχείο 

της εξωτερικής μονάδας έτσι ώστε η λειτουργία αποπάγωσης να ενεργοποιείται μόνο όταν διαπιστώνεται ο σχηματισμός πάγου επί 

πραγματικών συνθηκών λειτουργίας, θα περιγράφεται λεπτομερώς ως προς τη λειτουργία του.  

Επιθυμητή είναι η ύπαρξη δυνατότητας λειτουργίας μερικής αποπάγωσης του στοιχείου της εξωτερικής μονάδας εφόσον αυτό 

διαιρείται οριζόντια σε δύο τουλάχιστον ανεξάρτητα τμήματα ανεξάρτητα διαχειριζόμενα ώστε να μπορεί να αντιστραφεί ο ψυκτικός 

κύκλος στο ένα από αυτά για τη λειτουργία της αποπάγωσης, σε συνδυασμό με τον έλεγχο της υγρασίας και θερμοκρασίας του 

εξωτερικού περιβάλλοντος και τη συνεχή ρύθμιση του ψυκτικού κύκλου ώστε η θερμοκρασία του εξωτερικού στοιχείου να 

διατηρείται πάνω από το σημείο δρόσου, ώστε να είναι εφικτή η τμηματική απόψυξη, λειτουργίες που ο συνδυασμός των οποίων 

προδίδει στη μονάδα χαρακτηριστικά συνεχούς λειτουργίας. 

Η ως άνω λειτουργία θα μπορεί να ρυθμιστεί και μέχρι τους -5 0C εξωτερικής θερμοκρασίας, εφόσον απαιτείται. 

Συντελεστής διόρθωσης αποδιδόμενης ισχύος σε σχέση με τη λειτουργία αποπάγωσης για εξωτερική θερμοκρασία 7 °C DB όχι 

μικρότερος του 1. 

Συντελεστής διόρθωσης αποδιδόμενης ισχύος σε σχέση με τη λειτουργία αποπάγωσης για εξωτερική θερμοκρασία 0 °C DB όχι 

μικρότερος του 0.88. 

Συντελεστής διόρθωσης αποδιδόμενης ισχύος σε σχέση με τη λειτουργία αποπάγωσης για εξωτερική θερμοκρασία όχι μεγαλύτερη 

των -7 °C DB όχι μικρότερος του 0.92. 

Επίπεδο ηχητικής πίεσης εξωτερικής μονάδας σε λειτουργία θέρμανσης σε κανονική λειτουργία όχι μεγαλύτερο από 66,0dB. 

Οι εσωτερικές μονάδες του συστήματος θα φέρουν η κάθε μία το χειριστήριο της από το οποίο θα μπορεί να προγραμματιστεί και να 

ελεγχθεί. 

Της προσφοράς θα επισυνάπτεται το σχετικό τεχνικό εγχειρίδιο του χειριστηρίου της εσωτερικής μονάδας από το οποίο θα πρέπει να 

προκύπτει το σύνολο των διαθέσιμων ρυθμίσεων – δυνατοτήτων προγραμματισμού. 

Σε κάθε περίπτωση η μονάδα θα πρέπει να έχει ενσωματωμένη τη δυνατότητα αντιστάθμισης ρυθμίζοντας τη θερμοκρασία 

προσαγωγής του νερού βάση της θερμοκρασίας εξωτερικού περιβάλλοντος σύμφωνα με καμπύλη η οποία θα ρυθμιστεί από το 

χρήστη. 

Η ηλεκτρολογική καλωδίωση θα πρέπει να είναι σύμφωνη με τις σχετικές εθνικές προδιαγραφές. 

Ηλεκτρολογική εγκατάσταση για εξωτερικές μονάδες 380-415V 50Hz. 

Ηλεκτρολογική εγκατάσταση για εσωτερικές μονάδες 220-230V 50Hz ή 380-415V 50Hz. 

Της προσφοράς θα επισυνάπτεται καλωδιόγραμμα του συστήματος το οποίο θα έχει προκύψει από το επίσημο λογισμικό του 

κατασκευαστή των μονάδων. 

Οι σωληνώσεις του ψυκτικού μέσου θα είναι οι προβλεπόμενες από τον κατασκευαστή του συστήματος.  

Της προσφοράς θα επισυνάπτεται σωληνόγραμμα του συστήματος το οποίο θα έχει προκύψει από το επίσημο λογισμικό του 

κατασκευαστή των μονάδων το οποίο θα πρέπει να επιβεβαιώνει την προτεινόμενο τρόπο εγκατάστασης. 
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Οι απαιτούμενες διακλαδώσεις των σωληνώσεων του ψυκτικού μέσου θα είναι αυτές που προτείνονται από τον κατασκευαστή τους 

και το σωληνόγραμμα, οι διακλαδωτήρες που θα χρησιμοποιηθούν θα προέρχονται από τον ίδιο τον κατασκευαστή της αντλίας 

θερμότητας και θα υπάρχουν ως κωδικοί στα τεχνικά του εγχειρίδια. 

Δεν γίνεται δεκτό δίκτυο σωληνώσεων του ψυκτικού μέσου το οποίο θα χρησιμοποιεί διακλαδώσεις που δεν προβλέπονται από τον 

κατασκευαστή του συστήματος. 

Για το σύστημα της αντλίας θερμότητας θα επισυνάπτονται της προσφοράς τα τεχνικά εγχειρίδια του κατασκευαστή (engineering – 

data books) για την εξωτερική μονάδα της αντλίας θερμότητας, τις εσωτερικές μονάδες, τα τοπικά χειριστήρια, τους κυκλοφορητές, και 

τα φίλτρα γραμμής από τα οποία θα πρέπει να προκύπτουν οι αποδώσεις τους, οι συντελεστές διόρθωσης αλλά και κάθε άλλο τεχνικό 

στοιχείο αφορά στην εγκατάσταση ρύθμιση και τη χρήση τους τα οποία αν δεν υπάρχουν στην Ελληνική γλώσσα μπορούν να 

επισυναφτούν στην Αγγλική. 

Τα τεχνικά εγχειρίδια θα είναι τελευταίας έκδοσης, αυτό θα επιβεβαιώνεται από δήλωση του κατασκευαστή τους ή του επίσημου 

αντιπροσώπου του στη χώρα μας και από αυτά θα πρέπει να προκύπτουν το σύνολο των χαρακτηριστικών των προσφερόμενων 

μηχανημάτων. 

Επιπλέον διευκρινήσεις και συμπληρωματικές πληροφορίες γίνονται δεκτές εφόσον είναι επικυρωμένες από τον επίσημο 

αντιπρόσωπο των μηχανημάτων στη χώρα μας ή από τον κατασκευαστή τους. 

Οι εξωτερική μονάδα της αντλίας θερμότητας και οι εσωτερικές θα είναι του ίδιου κατασκευαστή και από τα τεχνικά εγχειρίδια θα 

πρέπει να προκύπτει ότι πρόκειται για μοντέλα τα οποία έχει προβλεφθεί να συνεργάζονται μεταξύ τους. 

Σε καμία περίπτωση δεν γίνονται δεκτές αντλίες θερμότητας οι οποίες για την εγκατάσταση τους απαιτούν την εγκατάσταση 

σωληνώσεων μεταφοράς νερού εκτός του κτιρίου. 

Ως προς την διασύνδεση του συστήματος των αντλιών θερμότητας ονομαστικής απόδοσης 100 KW θα πρέπει να ικανοποιούνται 

τουλάχιστον τα εξής. 

Οι τέσσερεις εσωτερικές μονάδες του συστήματος έχουν ως σκοπό τη θέρμανση νερού το οποίο θα είναι αποθηκευμένο σε δοχείο 

αδρανείας κάθετης τοποθέτησης, θερμομονωμένο, ονομαστικής χωρητικότητας 500 ±5% λίτρων. 

Το δοχείο αδρανείας εφόσον είναι μεταλλικό θα πρέπει να φέρει εσωτερικά προστασία επισμάλτωσης, εξαιρούνται δοχεία αδρανείας 

inox καθώς και αντίστοιχα από συνθετικά υλικά. 

Δεν απαιτείται το δοχείο αδρανείας να φέρει σερπαντίνες. 

Το δοχείο αδρανείας εξωτερικά της θερμομόνωσης θα φέρει κέλυφος από σκληρό υλικό inox ή συνθετικό. 

Το δοχείο αδρανείας θα είναι θερμομονωμένο με πολυουρεθάνη ή αντίστοιχο υλικό πάχους τουλάχιστον 50 χιλ. 

Το δοχείο αδρανείας θα είναι ενεργειακής κλάσης τουλάχιστον C. 

Η κάθε εσωτερική μονάδα θα διαθέτει το δικό της υδραυλικό δίκτυο τροφοδοσίας του δοχείου αδρανείας και τον κυκλοφορητή της ο 

οποίος θα ελέγχεται από αυτή. 

Το κύκλωμα της κάθε μονάδας θα συνδέεται στο δοχείο αδρανείας αυτόνομα ή μέσω κατάλληλου συλλέκτη. 

Η επιστροφή του νερού από το δοχείο προς τις εσωτερικές μονάδες της αντλίας θερμότητας θα γίνεται από χαμηλά στο δοχείο ενώ η 

επιστροφή του νερού από τις εσωτερικές μονάδες της αντλίας θερμότητας προς το δοχείο θα γίνεται σε ψηλότερο σημείο του δοχείου 

πάνω από το μισό του ύψους του. 
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Στην επιστροφή του υδραυλικού κυκλώματος σε κάθε εσωτερική μονάδα θα υπάρχουν απαερωτής γραμμής, αντεπίστροφη 

βαλβίδα, ο κυκλοφορητής της μονάδας καθώς και φίλτρο μικροσωματιδίων. 

Το φίλτρο θα είναι υδροκυκλωνικό και μαγνητικό προκειμένου να αφαιρεί όλες τις μαγνητικές και μη μαγνητικές μολυσματικές ουσίες 

και να τις περιορίζει εντός του φίλτρου, θα μπορεί να καθαρίζεται χωρίς να απαιτείται η αποσύνδεση του από το δίκτυο, θα έχει 

δυνατότητα λειτουργίας σε θερμοκρασία τουλάχιστον 90℃, μέγιστη πίεση λειτουργίας τουλάχιστον 3 bar, μέγιστη παροχή 

τουλάχιστον 45 l/min, διάταξη μαγνήτη νεοδυμίου τουλάχιστον 8500 Gauss και υλικό κορμού συνθετικό πολυκαρβονικό ενισχυμένο 

με ίνες γυαλιού ή αντίστοιχο, πτώση πίεσης εντός του φίλτρου για παροχή 15 l/min (0.25l/sec) όχι μεγαλύτερη από 1,0kPa ή 0,145psi ή 

0,01bar. 

Το υδραυλικό κύκλωμα θα φέρει προστασία από ηλεκτροχημική διάβρωση μέσω εξωτερικής αυτόνομης συσκευής με εναλλάξιμο 

δοχείο με ανόδιο μαγνησίου κατάλληλα τοποθετημένου εξωτερικά με σημείο γείωσης στο δάπεδο το οποίο θα καθιστά τις μεταλλικές 

επιφάνεις της εγκατάστασης ως ηλεκτραρνητικές με αποτέλεσμα να αποτρέπεται η ηλεκτρόλυση. 

Οι κυκλοφορητές που θα εγκατασταθούν θα πρέπει να ικανοποιούν τις ανάγκες των μονάδων, θα είναι ηλεκτρονικοί, θα φέρουν 

ένδειξη της κατανάλωσης ισχύος σε watt, ένδειξη της τρέχουσας ροής και ένδειξη του μανομετρικού κατά τη ρύθμιση, θα μπορούν να 

προβάλουν στην οθόνη ενδείξεις βλαβών. 

Θα μπορούν να λειτουργούν ως εξής: με σταθερή διαφορική πίεση, με μεταβλητή διαφορική πίεση και με σταθερή ταχύτητα 

περιστροφής με τρείς χαρακτηριστικές καμπύλες ρύθμισης. 

Το σύνολο των απαιτούμενων χαρακτηριστικών των κυκλοφορητών  που θα εγκατασταθούν θα είναι αιτιολογημένα και θα 

επιβεβαιώνονται από τα τεχνικά εγχειρίδια του κατασκευαστή τους τα οποία θα επισυνάπτονται της προσφοράς. 

Το υδραυλικό δίκτυο των εσωτερικών μονάδων θα φέρει βάνες και στην πλευρά των εσωτερικών μονάδων της αντλίας θερμότητας 

αλλά και στην πλευρά του δοχείου αδρανείας, μέσω των οποίων θα μπορεί να απομονωθούν οι μονάδες αλλά και το δοχείο 

αδρανείας. 

Όλα τα ενδιάμεσα εξαρτήματα όπως φίλτρα, κυκλοφορητές βάνες κλπ θα εγκατασταθούν στο δίκτυο μέσω ρακόρ ή φλάντζες κατά 

περίπτωση ώστε να μπορούν να αφαιρεθούν χωρίς να χρειάζεται περεταίρω παρέμβαση. 

Σε κάθε μονάδα στην προσαγωγή και την επιστροφή του υδραυλικού δικτύου θα υπάρχει κατάλληλο θερμόμετρο προκειμένου να 

μπορεί να ελέγχονται οι θερμοκρασίες προσαγωγής και επιστροφής ανά μονάδα. 

Θερμόμετρα θα υπάρχουν εγκατεστημένα και στο δοχείο αδρανείας ένα περίπου ως το 50% του ύψους του και ένα περίπου στο 80-% 

του ύψους του. 

Το υδραυλικό δίκτυο διασύνδεσης των μονάδων θα υλοποιηθεί από σωλήνες PP-R οι οποίοι θα ικανοποιούν τα πρότυπα EN ISO 

15874-1, EN ISO 15874-2, DIN 8077 και DIN 8078 ή αντίστοιχα, η απόδειξη της σχετικής αντιστοιχίας σε τέτοια περίπτωση βαραίνει τον 

συμμετέχοντα. 

Τα υδραυλικά εξαρτήματα θα είναι τα προβλεπόμενα θερμοπρεσσαριστά  και κατάλληλα για το δίκτυο των σωληνώσεων, θα 

ικανοποιούν τα πρότυπα EN ISO 15874-1, EN ISO 15874-3 και DIN 16962 ή αντίστοιχα, η απόδειξη της σχετικής αντιστοιχίας σε τέτοια 

περίπτωση βαραίνει τον συμμετέχοντα. 

Το υδραυλικό δίκτυο σωληνώσεων θα είναι θερμομονωμένο σε όλο το μήκος του. 

Θα γίνεται αναφορά στο είδος της θερμομόνωσης που θα χρησιμοποιηθεί. 

Η πλήρωση του υδραυλικού δικτύου θα γίνει με νερό κατάλληλης ποιότητας (άρθρο 8 της παρούσης) σε συνδυασμό με αναστολέα 

διάβρωσης, σχηματισμού αλάτων και λάσπης σε υγρή μορφή, ο οποίος θα πρέπει να είναι συμβατός με τα μέταλλα της 
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εγκατάστασης, κατάλληλος για συνεργασία με το εγκατεστημένο φίλτρο ο οποίος θα φέρει πιστοποιήσεις κατά BuildCert και KIWA ή 

αντίστοιχες. 

Προκειμένου το υδραυλικό δίκτυο του συστήματος να διατηρεί σταθερή πίεση θα φέρει κατάλληλα διαστασιολογημένο δοχείο 

διαστολής καθώς και αυτόματο πλήρωσης πλησίον του δοχείου αδρανείας, στην προσφορά θα γίνεται λεπτομερής αναφορά. 

 

4.2 Σύστημα αντλίας θερμότητας ονομαστικής απόδοσης 50KW 

Σύστημα αντλίας θερμότητας αέρα – νερού ονομαστικής συνολικής συνδυαστικής απόδοσης σε θέρμανση 50 KW ±2% 

αποτελούμενη από συνδυασμό εξωτερικής μονάδας κάθετης εκτόνωσης αέρα σε συνδυασμό με 2 εσωτερικές μονάδες ονομαστικής 

απόδοσης 25kW ±2%  έκαστη  

Το σύστημα θα πρέπει να μπορεί να λειτουργεί με ελάχιστη αποδιδόμενη ισχύ 25KW. 

Δυνατότητα παροχής νερού συστήματος με θερμοκρασία εξόδου 25-80 °C χωρίς την ανάγκη λειτουργίας πρόσθετων αντιστάσεων ή 

άλλων πηγών θερμότητας.  

Η εξωτερική μονάδα θα είναι εργοστασιακής κατασκευής, μοντέλο το οποίο θα υπάρχει στους εν ισχύ καταλόγους του κατασκευαστή 

του ως αυτόνομο μοντέλο σειράς παραγωγής καθώς και στα τεχνικά του εγχειρίδια τα οποία θα πρέπει να επιβεβαιώνουν τις 

προδιαγραφές του. 

Το εξωτερικό περίβλημα της μονάδας θα πρέπει να  κατασκευασμένο απο χαλυβδοέλασμα επικαλυμμένο με πολυεστερική βαφή και 

ψημένο σε ειδικό φούρνο ώστε να έχει μεγάλη αντίσταση στην διάβρωση. 

Οι γρίλιες εξόδου του αέρα από τους ανεμιστήρες θα διαθέτουν μεταλλικό προστατευτικό με πλαστική επικάλυψη, κατάλληλες για 

εξωτερική τοποθέτηση. 

Οι γρίλιες εξόδου του αέρα, όπως και το κάλυμμα του ανεμιστήρα καθώς και τα πτερύγια θα είναι ειδικά διαμορφωμένα ώστε να 

μειώνουν τη συνολική πτώση πίεσης του αέρα στον ανεμιστήρα. (διαθέσιμη στατική : 8mmAq) 

Η εξωτερική μονάδα θα φέρει τουλάχιστον 1 scroll inverter συμπιεστή. 

Ο συμπιεστής θα είναι της ίδιας κατασκευάστριας εταιρείας των εξωτερικών μονάδων. 

Η εξωτερική μονάδα αντλίας θερμότητας ως αυτόνομη μονάδα, θα πρέπει να ικανοποιεί τα παρακάτω χαρακτηριστικά συσωρευτικά 

τα οποία θα πρέπει να επαληθεύονται από τα τεχνικά εγχειρίδια του κατασκευαστή του τα οποία θα επισυνάπτονται της προσφοράς. 

Ως λειτουργία standrard θεωρείται η λειτουργία της εξωτερικής μονάδας σε θέρμανση στο 100% της δυνατότητας της (max heat) 

σταθερά χωρίς αυξομειώσεις της αποδιδόμενης ισχύος και χωρίς τη ρύθμιση της αποδιδόμενης ισχύος βάση της υγρασίας του 

εξωτερικού περιβάλλοντος. 

Βαθμός απόδοσης συστήματος εξωτερικής μονάδας σε λειτουργία standard κατά ΕΝ14511 σε θέρμανση σε συνδυασμό εξωτερικής 

μονάδας – εσωτερικών μονάδων στο 100% και θερμοκρασία εσωτερικών χώρων 20°C DB, θερμοκρασία περιβάλλοντος (7°C DB), 

ισοδύναμο μήκος σωληνώσεων 7,5m, υψομετρική διαφορά εξωτερικής – εσωτερικής μονάδας 0m, ίσος ή μεγαλύτερος από 4.00 με 

ονομαστική απόδοση τουλάχιστον 50kw ±2%. 

Βαθμός απόδοσης συστήματος εξωτερικής μονάδας σε λειτουργία standard κατά ΕΝ1451 σε θέρμανση, σε συνδυασμό εξωτερικής 

μονάδας – εσωτερικών μονάδων στο 100% και θερμοκρασία εσωτερικών χώρων 20°C DB, θερμοκρασία περιβάλλοντος (3°C DB), 

ισοδύναμο μήκος σωληνώσεων 7,5m, υψομετρική διαφορά εξωτερικής – εσωτερικής μονάδας 0m,  ίσος ή μεγαλύτερος από 3,70 με 

ονομαστική απόδοση τουλάχιστον 50kw. 
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Βαθμός απόδοσης συστήματος εξωτερικής μονάδας σε λειτουργία standard κατά ΕΝ1451 σε θέρμανση, σε συνδυασμό εξωτερικής 

μονάδας – εσωτερικών μονάδων στο 100% και θερμοκρασία εσωτερικών χώρων 20°C DB, θερμοκρασία περιβάλλοντος (0°C DB), 

ισοδύναμο μήκος σωληνώσεων 7,5m, υψομετρική διαφορά εξωτερικής – εσωτερικής μονάδας 0m, ίσος ή μεγαλύτερος από 3,50 με 

ονομαστική απόδοση τουλάχιστον 50kw. 

Βαθμός απόδοσης συστήματος εξωτερικής μονάδας σε λειτουργία standard κατά ΕΝ1451 σε θέρμανση σε συνδυασμό εξωτερικής 

μονάδας – εσωτερικών μονάδων στο 100% και θερμοκρασία εσωτερικών χώρων 20°C DB, θερμοκρασία περιβάλλοντος τουλάχιστον ( 

-3°C DB), ισοδύναμο μήκος σωληνώσεων 7,5m, υψομετρική διαφορά εξωτερικής – εσωτερικής μονάδας 0m, ίσος ή μεγαλύτερος από 

3,30 με ονομαστική απόδοση τουλάχιστον 50kw. 

Βαθμός απόδοσης συστήματος εξωτερικής μονάδας σε λειτουργία standard κατά ΕΝ1451 σε θέρμανση σε συνδυασμό εξωτερικής 

μονάδας – εσωτερικών μονάδων στο 100% και θερμοκρασία εσωτερικών χώρων 20°C DB, θερμοκρασία περιβάλλοντος τουλάχιστον 

(-7°C DB), ισοδύναμο μήκος σωληνώσεων 7,5m, υψομετρική διαφορά εξωτερικής – εσωτερικής μονάδας 0m, ίσος ή μεγαλύτερος 

από 3,00 με ονομαστική απόδοση τουλάχιστον 49,8kw. 

Βαθμός απόδοσης συστήματος εξωτερικής μονάδας σε λειτουργία standard κατά ΕΝ1451 σε θέρμανση σε συνδυασμό εξωτερικής 

μονάδας – εσωτερικών μονάδων στο 100% και θερμοκρασία εσωτερικών χώρων 20°C, θερμοκρασία περιβάλλοντος τουλάχιστον (-

13,5°C DB), ισοδύναμο μήκος σωληνώσεων 7,5m, υψομετρική διαφορά εξωτερικής – εσωτερικής μονάδας 0m, ίσος ή μεγαλύτερος 

από 2,30 με ονομαστική απόδοση τουλάχιστον 42,20kw. 

Βαθμός απόδοσης συστήματος εξωτερικής μονάδας σε λειτουργία standard κατά ΕΝ1451 σε θέρμανση σε συνδυασμό εξωτερικής 

μονάδας – εσωτερικών μονάδων στο 100% και θερμοκρασία εσωτερικών χώρων 20°C, θερμοκρασία περιβάλλοντος τουλάχιστον (-

19,5°C DB), ισοδύναμο μήκος σωληνώσεων 7,5m, υψομετρική διαφορά εξωτερικής – εσωτερικής μονάδας 0m, ίσος ή μεγαλύτερος 

από 2,00 με ονομαστική απόδοση τουλάχιστον 36,50kw. 

Βαθμός απόδοσης συστήματος εξωτερικής μονάδας σε λειτουργία standard κατά ΕΝ1451 σε θέρμανση σε συνδυασμό εξωτερικής 

μονάδας – εσωτερικών μονάδων στο 100% και θερμοκρασία εσωτερικών χώρων 20°C, θερμοκρασία περιβάλλοντος τουλάχιστον (-

24,5°C DB), ισοδύναμο μήκος σωληνώσεων 7,5m, υψομετρική διαφορά εξωτερικής – εσωτερικής μονάδας 0m, ίσος ή μεγαλύτερος 

από 1,65 με ονομαστική απόδοση τουλάχιστον 28,00kw. 

Ο έλεγχος της απόδοσης της εξωτερικής μονάδας του συστήματος  θα γίνεται μέσω του συμπιεστή inverter και θα καθορίζεται 

ηλεκτρονικά με την ανίχνευση θερμοκρασιών λειτουργίας, πιέσεων και θερμοκρασιών περιβάλλοντος σε συνδυασμό με την συνολική 

απαίτηση φορτίου των εσωτερικών μονάδων. 

Η δε ρύθμιση της θερμοκρασίας εξάτμισης θα γίνεται βάσει όχι μόνο της μετρούμενης θερμοκρασίας αλλά και της υγρασίας ώστε να 

αυξάνεται η ενεργειακή απόδοση του συστήματος. 

Επιθυμητό είναι η επιστροφή του λαδιού από τον ελαιοδιαχωριστή στο συμπιεστή να μην γίνεται με τροφοδότηση της γραμμής 

αναρρόφησης, παρά με ειδική διάταξη που θα τροφοδοτεί απευθείας το θάλαμο συμπίεσης για ελαχιστοποίηση των απωλειών. 

Η επαρκής λίπανση των κινούμενων μερών του συμπιεστή θα εξασφαλίζεται μέσω ειδικού αισθητήρα ψυκτικού ελαίου, προκειμένου 

η λειτουργία επιστροφής λαδιού να μην εκτελείται μετά από συγκεκριμένο αριθμό ωρών λειτουργίας παρά μόνον εάν και εφόσον το 

επίπεδο λαδιού είναι κάτω από το επιτρεπτό. 

Η συγκεκριμένη διάταξη θα εξασφαλίζει τόσο την αύξηση της απόδοσης χάρη στην αποφυγή περιττών κύκλων επιστροφής λαδιού 

και θα αυξάνει την αξιοπιστία καθώς η λειτουργία επιστροφής θα ενεργοποιείται άμεσα σε περίπτωση ανίχνευσης χαμηλού 

επιπέδου. 
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Τα έδρανα του συμπιεστή θα είναι κατασκευασμένα από ειδικό υλικό – ΡΕΕΚ ή αντίστοιχο, το οποίο ελαχιστοποιεί τις τριβές ενώ 

ταυτόχρονα μειώνει και τις ανάγκες σε λίπανση. 

Για τη βελτιωμένη θερμαντική απόδοση σε χαμηλές θερμοκρασίες περιβάλλοντος, η μονάδα θα διαθέτει διάταξη ψεκασμού ατμών 

(vapor injection) όπου η συμπίεση του ψυκτικού μέσου θα γίνεται σε δύο στάδια (μέσης και χαμηλής θερμοκρασίας και πίεσης 

αερίου). 

Για τη καλύτερη διαχείριση της μερικής απαιτούμενης ισχύος, η συχνότητα περιστροφής του συμπιεστή θα πρέπει να μπορεί να 

κυμανθεί από τα περίπου 10 Ηz έως και τα 165 Ηz. 

Έτσι η μονάδα θα μπορεί να λειτουργεί χωρίς πρόβλημα ακόμα και όταν μόνο 1 εσωτερική μονάδα απόδοσης 1,6 kw είναι σε 

λειτουργία. 

Επιπλέον οι μονάδες θα διαθέτουν: ηλεκτρονικές βαλβίδες εκτόνωσης, ελαιοδιαχωριστές, διακόπτες υψηλής πίεσης, συσκευές 

ασφαλείας των κινητήρων των ανεμιστήρων, ρελέ υπερφόρτωσης, προστασία υπερφόρτωσης inverter, ασφάλειες, τις απαραίτητες 

τριχοειδείς βαλβίδες, βαλβίδες ασφαλείας ψυκτικού μέσου, χρονοδιακόπτη ασφαλείας και όλους τους απαραίτητους αισθητήρες για 

μια ασφαλή και απρόσκοπτη λειτουργία ενσωματωμένα εργοστασιακά στη μονάδα.  

Η μονάδα θα πρέπει να διαθέτει κύκλωμα υπόψυξης (sub cooling circuit) για την αυξημένη απόδοση στην θέρμανση, δυνατότητα για 

μεγάλα μήκη σωληνώσεων και αθόρυβη λειτουργία. 

Ο εναλλάκτης θερμότητάς, ο οποίος θα καταλαμβάνει 4 πλευρές στη μονάδα, θα πρέπει να είναι κατασκευασμένος από 

χαλκοσωλήνες και πτερύγια αλουμινίου που θα έχουν υποστεί ειδική επεξεργασία στο εργοστάσιο κατασκευής τους ενάντια σε 

ιδιαιτέρα διαβρωτικά περιβάλλοντα. 

H εν λόγω προστασία θα είναι πλήρως πιστοποιημένη από τον έγκριτο οργανισμό  TUV Rheinland (Test Version B of ISO 21207: Salt 

Contaminated condition + severe industrial or traffic environment) ή αντίστοιχο. 

Βαθμός απόδοσης εσωτερικής μονάδας κατά ΕΝ1451 σε θέρμανση στο 100% της λειτουργίας του συστήματος πάνω από 5,0 για 

θερμοκρασία νερού αναχώρησης 75°C, ΔΤ=10°C, απόδοση ισχύος τουλάχιστον 25,00kW και θερμοκρασία περιβάλλοντος 7°C DB, 

RH=85%. 

Βαθμός απόδοσης εσωτερικής μονάδας κατά ΕΝ1451 σε θέρμανση στο 100% της λειτουργίας του συστήματος πάνω από 6,5 για 

θερμοκρασία νερού αναχώρησης 45°C, ΔΤ=10°C απόδοση ισχύος τουλάχιστον 25,00kW και συνθήκες εξωτερικού περιβάλλοντος 7°C 

DB, RH=85%. 

Βαθμός απόδοσης εσωτερικής μονάδας κατά ΕΝ1451 σε θέρμανση στο 100% της λειτουργίας του συστήματος πάνω από 5,0 για 

θερμοκρασία νερού αναχώρησης 75°C, ΔΤ=10°C απόδοση ισχύος τουλάχιστον 25,00kW και συνθήκες εξωτερικού περιβάλλοντος 3°C 

DB, RH=85%. 

Βαθμός απόδοσης εσωτερικής μονάδας κατά ΕΝ1451 σε θέρμανση στο 100% της λειτουργίας του συστήματος πάνω από 5,8 για 

θερμοκρασία νερού αναχώρησης 45°C, ΔΤ=10°C απόδοση ισχύος τουλάχιστον 25,00Kw και συνθήκες εξωτερικού περιβάλλοντος 3°C 

DB, RH=85%. 

Βαθμός απόδοσης εσωτερικής μονάδας κατά ΕΝ1451 σε θέρμανση στο 100% της λειτουργίας του συστήματος πάνω από 5,0 για 

θερμοκρασία νερού αναχώρησης 75°C, ΔΤ=10°C απόδοση ισχύος τουλάχιστον 25,00kW και συνθήκες εξωτερικού περιβάλλοντος 1°C 

DB, RH=85%. 
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Βαθμός απόδοσης εσωτερικής μονάδας κατά ΕΝ1451 σε θέρμανση στο 100% της λειτουργίας του συστήματος πάνω από 6,5 για 

θερμοκρασία νερού αναχώρησης 45°C, ΔΤ=10°C απόδοση ισχύος τουλάχιστον 25,00kW και συνθήκες εξωτερικού περιβάλλοντος 1°C 

DB, RH=85%. 

Βαθμός απόδοσης εσωτερικής μονάδας κατά ΕΝ1451 σε θέρμανση στο 100% της λειτουργίας του συστήματος πάνω από 5,0 για 

θερμοκρασία νερού αναχώρησης 75°C, ΔΤ=10°C απόδοση ισχύος τουλάχιστον 24,40kW     και συνθήκες εξωτερικού περιβάλλοντος  -

3°C DB, RH=75%.  

Βαθμός απόδοσης εσωτερικής μονάδας κατά ΕΝ1451 σε θέρμανση στο 100% της λειτουργίας του συστήματος πάνω από 6,3 για 

θερμοκρασία νερού αναχώρησης 45°C, ΔΤ=10°C απόδοση ισχύος τουλάχιστον 25,00kW     και συνθήκες εξωτερικού περιβάλλοντος -

3°C DB, RH=75%.  

Βαθμός απόδοσης εσωτερικής μονάδας κατά ΕΝ1451 σε θέρμανση στο 100% της λειτουργίας του συστήματος πάνω από 5,0 για 

θερμοκρασία νερού αναχώρησης 75°C, ΔΤ=10°C απόδοση ισχύος τουλάχιστον 24,00kW  40kW και συνθήκες εξωτερικού 

περιβάλλοντος -7°C DB, RH=75%..  

Βαθμός απόδοσης εσωτερικής μονάδας κατά ΕΝ1451 σε θέρμανση στο 100% της λειτουργίας του συστήματος πάνω από 6,1 για 

θερμοκρασία νερού αναχώρησης 45°C, ΔΤ=10°C απόδοση ισχύος τουλάχιστον 25,00kW  40kW και συνθήκες εξωτερικού 

περιβάλλοντος -7°C DB, RH=75%.  

Βαθμός απόδοσης εσωτερικής μονάδας κατά ΕΝ1451 σε θέρμανση στο 100% της λειτουργίας του συστήματος πάνω από 4,7 για 

θερμοκρασία νερού αναχώρησης 75°C, ΔΤ=10°C απόδοση ισχύος τουλάχιστον 23,50kW  40kW και συνθήκες εξωτερικού 

περιβάλλοντος -15°C DB, RH=75%.  

Βαθμός απόδοσης εσωτερικής μονάδας κατά ΕΝ1451 σε θέρμανση στο 100% της λειτουργίας του συστήματος πάνω από 5,5 για 

θερμοκρασία νερού αναχώρησης 45°C, ΔΤ=10°C απόδοση ισχύος τουλάχιστον 24,50kW 40kW και συνθήκες εξωτερικού 

περιβάλλοντος -15°C DB, RH=75%.  

Βαθμός απόδοσης εσωτερικής μονάδας κατά ΕΝ1451 σε θέρμανση στο 100% της λειτουργίας του συστήματος πάνω από 3,9 για 

θερμοκρασία νερού αναχώρησης 75°C, ΔΤ=10°C απόδοση ισχύος τουλάχιστον 21,50kW  40kW και συνθήκες εξωτερικού 

περιβάλλοντος -20°C DB, RH=75%.  

Βαθμός απόδοσης εσωτερικής μονάδας κατά ΕΝ1451 σε θέρμανση στο 100% της λειτουργίας του συστήματος πάνω από 4,8 για 

θερμοκρασία νερού αναχώρησης 45°C, ΔΤ=10°C απόδοση ισχύος τουλάχιστον 23,00kW 40kW και συνθήκες εξωτερικού 

περιβάλλοντος -20°C DB, RH=75%.  

Ως βαθμός απόδοσης νοείται το πηλίκο της ονομαστικής (nominal) αποδιδόμενης ισχύος TC(KW) στις συνθήκες αναφοράς προς την 

ονομαστική καταναλισκόμενη ισχύ PI(kw). 

Στην περίπτωση στην οποία και μόνο όσον αφορά στις εσωτερικές μονάδες του συστήματος τα στοιχεία απόδοσης δεν αναφέρονται 

στα τεχνικά εγχειρίδια για όλες τις συνθήκες αλλά ο κατασκευαστής προτείνει αυτά να προκύψουν μέσα από συγκεκριμένο λογισμικό 

του βάση της εκάστοτε εφαρμογής, η εφαρμογή θα γίνει για μία εσωτερική μονάδα σε αντιστοιχία με μια εξωτερική αντίστοιχης 

ισχύος.  

Στην περίπτωση αυτή, θα γίνεται αναφορά στο λογισμικό που χρησιμοποιήθηκε, θα επισυνάπτεται βεβαίωση του κατασκευαστή ή 

του επίσημου αντιπροσώπου του στη χώρα μας από την οποία θα προκύπτει ότι το συγκεκριμένο λογισμικό είναι το εγκεκριμένο για 

το σκοπό αυτό και θα επισυνάπτεται το σύνολο του υπολογισμού από τον οποίο εκτός από τα ζητούμενα στοιχεία θα πρέπει να 

προκύπτουν και οι συνθήκες αναφοράς βάση τρων οποίων υπολογίστηκαν οι οποίες θα είναι οι οριζόμενες από την παρούσα 

συγγραφή. 
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Συντελεστής διόρθωσης απόδοσης ισχύος εξωτερικής μονάδας σε λειτουργία θέρμανσης βάση συνολικού μήκους σωληνώσεων 

σύνδεσης εσωτερικών-εξωτερικών μονάδων για μήκος 50 μέτρων και υψομετρική διαφορά 30 μέτρων από εσωτερική προς 

εξωτερική μονάδα με την εξωτερική σε ψηλότερο σημείο τουλάχιστον 0,98. 

Η εξωτερική μονάδα θα διαθέτει σύστημα μεταβλητής ροής ψυκτικού μέσου βάση των εκάστοτε απαιτήσεων της εγκατάστασης. 

Ο συμπιεστής της μονάδας θα είναι περιστροφικός (scroll) τύπου inverter. 

Δεν γίνονται αποδεκτοί συμπιεστές σταθερής λειτουργίας. 

Ο συμπιεστής θα χρησιμοποιεί τεχνολογία κατάλληλη προκειμένου να μπορεί να λειτουργεί σε συνθήκες εξωτερικής θερμοκρασίας -

25°C DB ±2% χωρίς τη χρήση αντιστάσεων ή άλλης διάταξης βοηθητικής θέρμανσης, στην προσφορά θα γίνεται αναφορά στον τρόπο 

λειτουργίας της εξωτερικής μονάδας και του συμπιεστή της. 

Η εξωτερική μονάδα της αντλίας θερμότητας θα πρέπει να πρέπει να είναι ελεγμένη και εγκεκριμένη ως προς τις προδιαγραφές της 

από τρίτο ανεξάρτητο φορέα όπως τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό EUROVENT. 

Θα επισυνάπτονται τα σχετικά έγγραφα που αφορούν στην εξωτερική μονάδα και την πιστοποίηση της. 

Το εργοστάσιο κατασκευής θα πρέπει να είναι πιστοποιημένο κατά ISO 9001 & ISO 14001. 

Το συνολικό πραγματικό μήκος σωληνώσεων σε κάθε σύστημα θα πρέπει να έχει την δυνατότητα να φτάσει τα  1.000 μέτρα, ενώ η 

απόσταση μεταξύ των εξωτερικών μονάδων και της πιό απομακρυσμένης εσωτερικής θα πρέπει να έχει την δυνατότητα να φτάσει τα 

200 μέτρα.  

Η μέγιστη υψομετρική διαφορά μεταξύ των εξωτερικών μονάδων και της πιό απομακρυσμένης εξωτερικής θα πρέπει να μπορεί να 

φτάσει τα 110 μέτρα.  

Η υψομετρική διαφορά μεταξύ δύο εσωτερικών μονάδων που ανήκουν στο ίδιο ψυκτικό κύκλωμα θα πρέπει να έχει την δυνατότητα 

να φτάσει έως 40 μέτρα.  

Η απόσταση μεταξύ της πρώτης διακλάδωσης στο ψυκτικό κύκλωμα και της πιό απομακρυσμένης μονάδας θα πρέπει να μπορεί να 

φτάσει τα 90 μέτρα. 

Η εξωτερική μονάδα θα πρέπει να διαθέτει ειδικό κύκλωμα καταγραφής των χαρακτηριστικών της λειτουργίας τα οποία και θα 

αποθηκεύονται στην εξωτερική μονάδα σε ειδική διάταξη , η οποία σε περίπτωση αστοχίας θα πρέπει να μπορεί να αφαιρεθεί και ο 

τεχνικός συντήρησης να ανακτήσει τα στοιχεία πριν την αστοχία, ώστε να μπορεί να εκτιμήσει καλύτερα τις απαιτούμενες ενέργειες για 

την αποκατάσταση της λειτουργίας. 

Στη μονάδα θα πρέπει να μπορεί να συνδεθεί ξηρή επαφή μέσω της οποίας θα μπορεί να επιλεχθεί το κλείδωμα της λειτουργίας του 

συστήματος στην ψύξη η στην θέρμανση ή στην λειτουργία μόνο ανεμιστήρα. 

Επιπλέον μέσω εξωτερικού σήματος θα μπορεί να τεθεί όλο το σύστημα εκτός λειτουργίας. 

Η φόρτιση του κυκλώματος με το απαραίτητο ψυκτικό υγρό κατά την εκκίνηση του συστήματος θα πρέπει να μπορεί να γίνει είτε 

αυτόματα είτε χειροκίνητα.  

Σε περίπτωση που επιλεχθεί η αυτόματη πλήρωση, το σύστημα θα πρέπει να έχει την δυνατότητα ειδοποίησης όταν ανιχνεύσει 

διαρροή ψυκτικού μέσου από το κύκλωμα.  

Επίσης σε περίπτωσης αστοχίας, ο τεχνικός συντήρησης θα πρέπει να μπορεί να εκτελέσει λειτουργία Pump Down (συγκέντρωση 

όλου του ψυκτικού υγρού του κυκλώματος στις εξωτερικές μονάδες ) ή Pump Out (συγκέντρωση όλου του ψυκτικού υγρού του 
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κυκλώματος στις εσωτερικές μονάδες) ώστε να γίνει η αποκατάσταση της βλάβης χωρίς να χρειαστεί εκ νέου πλήρωση με ψυκτικό 

μέσο. 

Επιπλέον, ο εναλλάκτης θα διαθέτει κατάλληλο σύστημα βαλβίδων ,έτσι ώστε να τροποποιεί τη διαδρομή του ψυκτικού μέσου 

ανάλογα με τον τρόπο λειτουργίας(ψύξη/θέρμανση), βελτιστοποιώντας την αποδοτικότητα του συστήματος. 

Η ενεργή ποσότητα του ψυκτικού μέσου η οποία και θα αναρροφάται από τον κύλινδρο αποθήκευσης θα μπορεί να μεταβληθεί 

ανάλογα με τον τρόπο λειτουργίας έτσι ώστε να εξασφαλίζεται η μεγαλύτερη δυνατή αποδοτικότητα. 

Η πρόσβαση στα εσωτερικά μέρη της μονάδας για διαδικασίες επισκευής / συντήρησης θα πρέπει να είναι εύκολη και να γίνεται μέσω 

αφαιρούμενων καλυμμάτων. 

Τέλος, το σύστημα θα μπορεί να ανιχνεύει αυτόματα αστοχίες σύνδεσης, είτε ψυκτικές είτε ηλεκτρολογικές.  

Ο ανεμιστήρας της εξωτερικής μονάδας θα είναι τύπου έλικας άμεσης οδήγησης μεταβλητών στροφών. 

Ο κινητήρας του ανεμιστήρα θα είναι προστατευμένος, θα διαθέτει αυτολιπαινόμενα ρουλεμάν. 

Η εξωτερική μονάδα θα εκτονώνει το ρεύμα αέρα κάθετα προς τα επάνω.  

Ως προς την λειτουργία αποπάγωσης της εξωτερικής μονάδας, δεν γίνονται δεκτές προτάσεις οι οποίες ενεργοποιούν την αποπάγωση 

της εξωτερικής μονάδας βάση σταθερού προγραμματισμού σε σχέση με τη θερμοκρασία περιβάλλοντος. 

Δεν γίνονται δεκτές εξωτερικές μονάδες οι οποίες προκειμένου να ενεργοποιήσουν τη λειτουργία αποπάγωσης, ενεργοποιούν 

αντιστάσεις ή οποιαδήποτε άλλη βοηθητική πηγή θερμότητας. 

Δεν γίνονται δεκτές μονάδες οι οποίες προκειμένου να διατηρούν την απόδοση τους σε συνθήκες χαμηλών εξωτερικών 

θερμοκρασιών ενεργοποιούν αντιστάσεις ή οποιαδήποτε άλλη βοηθητική πηγή θερμότητας. 

Η εξωτερική μονάδα εφόσον δεν διαθέτει διαιρούμενο στοιχείο, θα πρέπει να έχει κατά τη λειτουργία της ενεργό έλεγχο και 

ενεργοποίηση της λειτουργίας αποπάγωσης βάση πραγματικών αναγκών.  

Ο ενεργός έλεγχος μπορεί να επιτυγχάνεται μέσω κατάλληλης διάταξης με σύστημα μέτρησης του διερχόμενου αέρα από το στοιχείο 

της εξωτερικής μονάδας έτσι ώστε η λειτουργία αποπάγωσης να ενεργοποιείται μόνο όταν διαπιστώνεται ο σχηματισμός πάγου επί 

πραγματικών συνθηκών λειτουργίας, θα περιγράφεται λεπτομερώς ως προς τη λειτουργία του.  

Επιθυμητή είναι η ύπαρξη δυνατότητας λειτουργίας μερικής αποπάγωσης του στοιχείου της μονάδας εφόσον αυτό διαιρείται 

οριζόντια σε δύο τουλάχιστον ανεξάρτητα τμήματα ανεξάρτητα διαχειριζόμενα ώστε να μπορεί να αντιστραφεί ο ψυκτικός κύκλος στο 

ένα από αυτά για τη λειτουργία της αποπάγωσης, σε συνδυασμό με τον έλεγχο της υγρασίας και θερμοκρασίας του εξωτερικού 

περιβάλλοντος και τη συνεχή ρύθμιση του ψυκτικού κύκλου ώστε η θερμοκρασία του εξωτερικού στοιχείου να διατηρείται πάνω από 

το σημείο δρόσου, ώστε να είναι εφικτή η τμηματική απόψυξη, λειτουργίες που ο συνδυασμός των οποίων προδίδει στη μονάδα 

χαρακτηριστικά συνεχούς λειτουργίας. 

Συντελεστής διόρθωσης αποδιδόμενης ισχύος σε σχέση με τη λειτουργία αποπάγωσης για εξωτερική θερμοκρασία 7 °C DB όχι 

μικρότερος του 1. 

Συντελεστής διόρθωσης αποδιδόμενης ισχύος σε σχέση με τη λειτουργία αποπάγωσης για εξωτερική θερμοκρασία 0 °C DB όχι 

μικρότερος του 0.88. 

Συντελεστής διόρθωσης αποδιδόμενης ισχύος σε σχέση με τη λειτουργία αποπάγωσης για εξωτερική θερμοκρασία όχι μεγαλύτερη 

των -7 °C DB όχι μικρότερος του 0.92. 

Επίπεδο ηχητικής πίεσης εξωτερικής μονάδας σε λειτουργία θέρμανσης σε κανονική λειτουργία όχι μεγαλύτερο από 62,0dB. 
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Οι εσωτερικές μονάδες του συστήματος θα φέρουν η κάθε μία το χειριστήριο της από το οποίο θα μπορεί να προγραμματιστεί και να 

ελεγχθεί. 

Της προσφοράς θα επισυνάπτεται το σχετικό τεχνικό εγχειρίδιο του χειριστηρίου της εσωτερικής μονάδας από το οποίο θα πρέπει να 

προκύπτει το σύνολο των διαθέσιμων ρυθμίσεων – δυνατοτήτων προγραμματισμού. 

Σε κάθε περίπτωση η μονάδα θα πρέπει να έχει ενσωματωμένη τη δυνατότητα αντιστάθμισης ρυθμίζοντας τη θερμοκρασία 

προσαγωγής του νερού βάση της θερμοκρασίας εξωτερικού περιβάλλοντος σύμφωνα με καμπύλη η οποία θα ρυθμιστεί από το 

χρήστη. 

Η ηλεκτρολογική καλωδίωση θα πρέπει να είναι σύμφωνη με τις σχετικές εθνικές προδιαγραφές. 

Ηλεκτρολογική εγκατάσταση για εξωτερικές μονάδες 380-415V 50Hz. 

Ηλεκτρολογική εγκατάσταση για εσωτερικές μονάδες 220-230V 50Hz ή 380-415V 50Hz. 

Της προσφοράς θα επισυνάπτεται καλωδιόγραμμα του συστήματος το οποίο θα έχει προκύψει από το επίσημο λογισμικό του 

κατασκευαστή των μονάδων. 

Οι σωληνώσεις του ψυκτικού μέσου θα είναι οι προβλεπόμενες από τον κατασκευαστή του συστήματος.  

Της προσφοράς θα επισυνάπτεται σωληνόγραμμα του συστήματος το οποίο θα έχει προκύψει από το επίσημο λογισμικό του 

κατασκευαστή των μονάδων το οποίο θα πρέπει να επιβεβαιώνει την προτεινόμενο τρόπο εγκατάστασης. 

Οι απαιτούμενες διακλαδώσεις των σωληνώσεων του ψυκτικού μέσου θα είναι αυτές που προτείνονται από τον κατασκευαστή τους 

και το σωληνόγραμμα, οι διακλαδωτήρες που θα χρησιμοποιηθούν θα προέρχονται από τον ίδιο τον κατασκευαστή της αντλίας 

θερμότητας και θα υπάρχουν ως κωδικοί στα τεχνικά του εγχειρίδια. 

Δεν γίνεται δεκτό δίκτυο σωληνώσεων του ψυκτικού μέσου το οποίο θα χρησιμοποιεί διακλαδώσεις που δεν προβλέπονται από τον 

κατασκευαστή του συστήματος. 

Για το σύστημα της αντλίας θερμότητας θα επισυνάπτονται της προσφοράς τα τεχνικά εγχειρίδια του κατασκευαστή (engineering – 

data books) για την εξωτερική μονάδα της αντλίας θερμότητας, τις εσωτερικές μονάδες, τα τοπικά χειριστήρια, τους κυκλοφορητές, και 

τα φίλτρα γραμμής από τα οποία θα πρέπει να προκύπτουν οι αποδώσεις τους, οι συντελεστές διόρθωσης αλλά και κάθε άλλο τεχνικό 

στοιχείο αφορά στην εγκατάσταση ρύθμιση και τη χρήση τους τα οποία αν δεν υπάρχουν στην Ελληνική γλώσσα μπορούν να 

επισυναφτούν στην Αγγλική. 

Τα τεχνικά εγχειρίδια θα είναι τελευταίας έκδοσης, αυτό θα επιβεβαιώνεται από δήλωση του κατασκευαστή τους ή του επίσημου 

αντιπροσώπου του στη χώρα μας και από αυτά θα πρέπει να προκύπτουν το σύνολο των χαρακτηριστικών των προσφερόμενων 

μηχανημάτων. 

Επιπλέον διευκρινήσεις και συμπληρωματικές πληροφορίες γίνονται δεκτές εφόσον είναι επικυρωμένες από τον επίσημο 

αντιπρόσωπο των μηχανημάτων στη χώρα μας ή από τον κατασκευαστή τους. 

Οι εξωτερική μονάδα της αντλίας θερμότητας και οι εσωτερικές θα είναι του ίδιου κατασκευαστή και από τα τεχνικά εγχειρίδια θα 

πρέπει να προκύπτει ότι πρόκειται για μοντέλα τα οποία έχει προβλεφθεί να συνεργάζονται μεταξύ τους. 

Σε καμία περίπτωση δεν γίνονται δεκτές αντλίες θερμότητας οι οποίες για την εγκατάσταση τους απαιτούν την εγκατάσταση 

σωληνώσεων μεταφοράς νερού εκτός του κτιρίου. 

Ως προς την διασύνδεση του συστήματος των αντλιών θερμότητας ονομαστικής απόδοσης 50 KW θα πρέπει να ικανοποιούνται 

τουλάχιστον τα εξής. 
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Οι δύο εσωτερικές μονάδες του συστήματος έχουν ως σκοπό τη θέρμανση νερού το οποίο θα είναι αποθηκευμένο σε δοχείο 

αδρανείας κάθετης τοποθέτησης, θερμομονωμένο, ονομαστικής χωρητικότητας 500 ±5% λίτρων. 

Το δοχείο αδρανείας εφόσον είναι μεταλλικό θα πρέπει να φέρει εσωτερικά προστασία επισμάλτωσης, εξαιρούνται δοχεία αδρανείας 

inox καθώς και αντίστοιχα από συνθετικά υλικά. 

Δεν απαιτείται το δοχείο αδρανείας να φέρει σερπαντίνες. 

Το δοχείο αδρανείας εξωτερικά της θερμομόνωσης θα φέρει κέλυφος από σκληρό υλικό inox ή συνθετικό. 

Το δοχείο αδρανείας θα είναι θερμομονωμένο με πολυουρεθάνη ή αντίστοιχο υλικό πάχους τουλάχιστον 50 χιλ. 

Το δοχείο αδρανείας θα είναι ενεργειακής κλάσης τουλάχιστον C. 

Η κάθε εσωτερική μονάδα θα διαθέτει το δικό της υδραυλικό δίκτυο τροφοδοσίας του δοχείου αδρανείας και τον κυκλοφορητή της ο 

οποίος θα ελέγχεται από αυτή. 

Το κύκλωμα της κάθε μονάδας θα συνδέεται στο δοχείο αδρανείας αυτόνομα ή μέσω κατάλληλου συλλέκτη. 

Η επιστροφή του νερού από το δοχείο προς τις εσωτερικές μονάδες της αντλίας θερμότητας θα γίνεται από χαμηλά στο δοχείο ενώ η 

επιστροφή του νερού από τις εσωτερικές μονάδες της αντλίας θερμότητας προς το δοχείο θα γίνεται σε ψηλότερο σημείο του δοχείου 

πάνω από το μισό του ύψους του. 

Στην επιστροφή του υδραυλικού κυκλώματος σε κάθε εσωτερική μονάδα θα υπάρχουν απαερωτής γραμμής, αντεπίστροφη 

βαλβίδα, ο κυκλοφορητής της μονάδας καθώς και φίλτρο μικροσωματιδίων. 

Το φίλτρο θα είναι υδροκυκλωνικό και μαγνητικό προκειμένου να αφαιρεί όλες τις μαγνητικές και μη μαγνητικές μολυσματικές ουσίες 

και να τις περιορίζει εντός του φίλτρου, θα μπορεί να καθαρίζεται χωρίς να απαιτείται η αποσύνδεση του από το δίκτυο, θα έχει 

δυνατότητα λειτουργίας σε θερμοκρασία τουλάχιστον 90℃, μέγιστη πίεση λειτουργίας τουλάχιστον 3 bar, μέγιστη παροχή 

τουλάχιστον 45 l/min, διάταξη μαγνήτη νεοδυμίου τουλάχιστον 8500 Gauss και υλικό κορμού συνθετικό πολυκαρβονικό ενισχυμένο 

με ίνες γυαλιού ή αντίστοιχο, πτώση πίεσης εντός του φίλτρου για παροχή 15 l/min (0.25l/sec) όχι μεγαλύτερη από 1,0kPa ή 0,145psi ή 

0,01bar. 

Το υδραυλικό κύκλωμα θα φέρει προστασία από ηλεκτροχημική διάβρωση μέσω εξωτερικής αυτόνομης συσκευής με εναλλάξιμο 

δοχείο με ανόδιο μαγνησίου κατάλληλα τοποθετημένου εξωτερικά με σημείο γείωσης στο δάπεδο το οποίο θα αθιστά τις μεταλικές 

επιφάνεις της εγκατάστασης ως ηλεκτραρνητικές με αποτέλεσμα να αποτρέπεται η ηλεκτρόλυση. 

Οι κυκλοφορητές που θα εγκατασταθούν θα πρέπει να ικανοποιούν τις ανάγκες των μονάδων, θα είναι ηλεκτρονικοί, θα φέρουν 

ένδειξη της κατανάλωσης ισχύος σε watt, ένδειξη της τρέχουσας ροής και ένδειξη του μανομετρικού κατά τη ρύθμιση, θα μπορούν να 

προβάλουν στην οθόνη ενδείξεις βλαβών. 

Θα μπορούν να λειτουργούν ως εξής: με σταθερή διαφορική πίεση, με μεταβλητή διαφορική πίεση και με σταθερή ταχύτητα 

περιστροφής με τρείς χαρακτηριστικές καμπύλες ρύθμισης. 

Το σύνολο των απαιτούμενων χαρακτηριστικών των κυκλοφορητών  που θα εγκατασταθούν θα είναι αιτιολογημένα και θα 

επιβεβαιώνονται από τα τεχνικά εγχειρίδια του κατασκευαστή τους τα οποία θα επισυνάπτονται της προσφοράς. 

Το υδραυλικό δίκτυο των εσωτερικών μονάδων θα φέρει βάνες και στην πλευρά των εσωτερικών μονάδων της αντλίας θερμότητας 

αλλά και στην πλευρά του δοχείου αδρανείας, μέσω των οποίων θα μπορεί να απομονωθούν οι μονάδες αλλά και το δοχείο 

αδρανείας. 
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Όλα τα ενδιάμεσα εξαρτήματα όπως φίλτρα, κυκλοφορητές βάνες κλπ θα εγκατασταθούν στο δίκτυο μέσω ρακόρ ή φλάντζες κατά 

περίπτωση ώστε να μπορούν να αφαιρεθούν χωρίς να χρειάζεται περεταίρω παρέμβαση. 

Σε κάθε μονάδα στην προσαγωγή και την επιστροφή του υδραυλικού δικτύου θα υπάρχει κατάλληλο θερμόμετρο προκειμένου να 

μπορεί να ελέγχονται οι θερμοκρασίες προσαγωγής και επιστροφής ανά μονάδα. 

Θερμόμετρα θα υπάρχουν εγκατεστημένα και στο δοχείο αδρανείας ένα περίπου ως το 50% του ύψους του και ένα περίπου στο 80-% 

του ύψους του. 

Το υδραυλικό δίκτυο διασύνδεσης των μονάδων θα υλοποιηθεί από σωλήνες PP-R οι οποίοι θα ικανοποιούν τα πρότυπα EN ISO 

15874-1, EN ISO 15874-2, DIN 8077 και DIN 8078 ή αντίστοιχα, η απόδειξη της σχετικής αντιστοιχίας σε τέτοια περίπτωση βαραίνει τον 

συμμετέχοντα. 

Τα υδραυλικά εξαρτήματα θα είναι τα προβλεπόμενα θερμοπρεσσαριστά  και κατάλληλα για το δίκτυο των σωληνώσεων, θα 

ικανοποιούν τα πρότυπα EN ISO 15874-1, EN ISO 15874-3 και DIN 16962 ή αντίστοιχα, η απόδειξη της σχετικής αντιστοιχίας σε τέτοια 

περίπτωση βαραίνει τον συμμετέχοντα. 

Το υδραυλικό δίκτυο σωληνώσεων θα είναι θερμομονωμένο σε όλο το μήκος του. 

Θα γίνεται αναφορά στο είδος της θερμομόνωσης που θα χρησιμοποιηθεί. 

Η πλήρωση του υδραυλικού δικτύου θα γίνει με νερό κατάλληλης ποιότητας (άρθρο 8 της παρούσης) σε συνδυασμό με αναστολέα 

διάβρωσης, σχηματισμού αλάτων και λάσπης σε υγρή μορφή, ο οποίος θα πρέπει να είναι συμβατός με τα μέταλλα της 

εγκατάστασης, κατάλληλος για συνεργασία με το εγκατεστημένο φίλτρο ο οποίος θα φέρει πιστοποιήσεις κατά BuildCert και KIWA ή 

αντίστοιχες. 

Προκειμένου το υδραυλικό δίκτυο του συστήματος να διατηρεί σταθερή πίεση θα φέρει κατάλληλα διαστασιολογημένο δοχείο 

διαστολής καθώς και αυτόματο πλήρωσης πλησίον του δοχείου αδρανείας, στην προσφορά θα γίνεται λεπτομερής αναφορά. 

 

4.3 Διασύνδεση συστήματος αντλιών θερμότητας συνολικής ονομαστικής ισχύος 350kw στην υπάρχουσα εγκατάσταση. 

Η διασύνδεση του συστήματος της αντλίας θερμότητας με το υφιστάμενο δίκτυο θέρμανσης του νερού της μεγάλης κολυμβητικής 

δεξαμενής είναι υποχρέωση του ανάδοχου. 

Πιο συγκεκριμένα τα δοχεία αδρανείας του συστήματος θα διασυνδεθούν με τον εναλλάκτη θέρμανσης του νερού της κολυμβητικής 

δεξαμενής. 

Από κάθε δοχείο αδρανείας η προσαγωγή προς του εναλλάκτες θα γίνεται από σημείο το οποίο θα βρίσκεται σε ύψος πάνω από το 

μισό του ύψους του ενώ η επιστροφή θα γίνεται σε σημείο το οποίο θα βρίσκεται χαμηλότερα από το 40% του ύψους του δοχείου. 

Η επιστροφή προς το δοχείο αδρανείας θα φέρει τον δικό της κυκλοφορητή ενώ σε κάθε προσαγωγή θα υπάρχει αντεπίστροφη 

βαλβίδα. 

Οι προσαγωγές από τα δοχεία αδρανείας προς τους εναλλάκτες του συστήματος θα συνενώνονται πριν τον εναλλάκτη θέρμανσης 

του νερού της μεγάλης κολυμβητικής δεξαμενής μέσω κατάλληλου συλλέκτη, παρομοίως μέσω κατάλληλου συλλέκτη θα 

διαχωρίζεται η επιστροφή του νερού έτσι ώστε το κάθε δοχείο αδρανείας να διαθέτει ουσιαστικά ανεξάρτητο δίκτυο τροφοδοσίας του 

εναλλάκτη. 

Στους συλλέκτες θα υπάρχουν βάνες απομόνωσης των δικτύων όπως αντίστοιχα βάνες απομόνωσης θα υπάρχουν και σε κάθε 

προσαγωγή και επιστροφή των δοχείων αδρανείας. 
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Το υδραυλικό δίκτυο διασύνδεσης των μονάδων θα υλοποιηθεί από σωλήνες PP-R οι οποίοι θα ικανοποιούν τα πρότυπα EN ISO 

15874-1, EN ISO 15874-2, DIN 8077 και DIN 8078 ή αντίστοιχα, η απόδειξη της σχετικής αντιστοιχίας σε τέτοια περίπτωση βαραίνει τον 

συμμετέχοντα. 

Τα υδραυλικά εξαρτήματα θα είναι τα προβλεπόμενα θερμοπρεσσαριστά  και κατάλληλα για το δίκτυο των σωληνώσεων, θα 

ικανοποιούν τα πρότυπα EN ISO 15874-1, EN ISO 15874-3 και DIN 16962 ή αντίστοιχα, η απόδειξη της σχετικής αντιστοιχίας σε τέτοια 

περίπτωση βαραίνει τον συμμετέχοντα. 

Το υδραυλικό δίκτυο σωληνώσεων θα είναι θερμομονωμένο σε όλο το μήκος του. 

Θα γίνεται αναφορά στο είδος της θερμομόνωσης που θα χρησιμοποιηθεί. 

 

4.4 Συμπληρωματικά στοιχεία. 

Της τεχνικής προσφοράς θα επισυνάπτονται για όλες τις συσκευές τα τεχνικά φυλλάδια του κατασκευαστή τους, τρέχοντες προϊοντικοί 

κατάλογοι, τεχνικά εγχειρίδια λειτουργίας, τεχνικά εγχειρίδια εγκατάστασης, από τα οποία θα πρέπει να προκύπτουν τουλάχιστον οι 

αναφερόμενες απαιτήσεις. 

Για το σύστημα της αντλίας θερμότητας και όλα τα μέρη που το αποτελούν, θα επισυνάπτονται οι κατάλογοι του κατασκευαστή κατά 

περίπτωση από όπου θα προκύπτει ότι το σύνολο των μηχανημάτων τα οποία αποτελούν το σύστημα είναι μοντέλα τρέχουσας 

παραγωγής και τα νεότερα του κατασκευαστή τους και θα επιβεβαιώνουν τον σκοπό για τον οποίο προορίζονται, τα τεχνικά εγχειρίδια 

(engineering – data books) του κατασκευαστή για την εξωτερική μονάδα, τις εσωτερικές μονάδες, και τα τοπικά χειριστήρια από τα 

οποία θα πρέπει να προκύπτουν οι αποδώσεις τους, οι συντελεστές διόρθωσης αλλά και κάθε άλλο τεχνικό στοιχείο είναι απαραίτητο 

για την αξιολόγηση τους, τη ρύθμιση τους και γενικότερα τη λειτουργία τους. 

Η προσφορά θα συνοδεύεται από πλήρες σωληνόγραμμα και καλωδιόγραμμα για το σύστημα των αντλιών θερμότητας, 

κατακόρυφο διάγραμμα για το πλήρες σύστημα στο οποίο θα απεικονίζονται όλα τα εξαρτήματα που το συνθέτουν με όλες τις 

λεπτομέρειες που απαιτούνται προκειμένου να είναι απόλυτα κατανοητό και αξιολογήσιμο.  

Επίσης της προσφοράς θα επισυνάπτονται πλήρη ηλεκτρομηχανολογικά σχέδια του συστήματος από τα οποία θα πρέπει να 

προκύπτει η συνδεσμολογία του, το σύνολο των εξαρτημάτων που το απαρτίζουν καθώς και η χωροθεσία του ώστε να είναι απόλυτα 

σαφής ο τρόπος σύνθεσης και εγκατάστασης του. 

Η ηλεκτρολογική εγκατάσταση για την τροφοδοσία και λειτουργία του συστήματος κατευθείαν από τον υποσταθμό της 

εγκατάστασης, αποτελεί υποχρέωση του αναδόχου, θα συμπεριλαμβάνει το σύνολο των διατάξεων ασφαλείας όπως αντικεραυνική 

προστασία, σταθεροποιητή – εξισοροπητή τάσης και κάθε άλλο αναγκαίο εξάρτημα προκειμένου η λειτουργία του συστήματος να 

είναι πλήρως προστατευμένη.  

Της προσφοράς θα επισυνάπτονται πιστοποιητικά διασφάλισης ποιότητας της σειράς ISO9000 για τους κατασκευαστές του συνόλου 

των χρησιμοποιούμενων υποσυστημάτων και επιπλέον ότι προβλέπεται κατά περίπτωση στην παρούσα συγγραφή. 

 

4.5 Εγγύηση καλής λειτουργίας συστήματος. 

Για το προσφερόμενο σύστημα η εγγύηση καλής λειτουργίας δεν μπορεί να είναι μικρότερη των δύο ετών από την έναρξη της 

λειτουργίας του. 

Επιπλέον για τους συμπιεστές των συστημάτων αντλιών θερμότητας η εγγύηση καλής λειτουργίας δεν μπορεί να είναι μικρότερη των 

πέντε ετών. 
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Στο εγγυημένο διάστημα καλής λειτουργίας των δύο ετών, μια φορά το μήνα θα επιθεωρείται το σύστημα από εξουσιοδοτημένο για 

τις αντλίες θερμότητας συνεργείο το οποίο θα δηλώνεται στην προσφορά των συμμετεχόντων και το οποίο θα ενημερώνει σχετικά 

την υπηρεσία. 

Επιθυμητό είναι κατά το χρόνο εγγυημένης λειτουργίας να διατίθεται 24ωρη τηλεφωνική τεχνική υποστήριξη. 

 

4.6 Ποσότητα 

Το περιγραφόμενο σύστημα αποτελείται από 3 «τεμάχια» συστήματος αντλιών θερμότητας ονομαστικής απόδοσης 100kw και ένα 

«τεμάχιο» συστήματος αντλιών θερμότητας ονομαστικής απόδοσης 50kw. 

 

4.7 Χρόνος παράδοσης. 

Ο χρόνος παράδοσης των μηχανημάτων σε χώρο του Δήμου θα γίνει εντός χρονικού διαστήματος ενενήντα ημερών από την 

υπογραφή της σχετικής σύμβασης. 

Ο χρόνος παράδοσης του συστήματος σε λειτουργία θα γίνει εντός χρονικού διαστήματος εκατόν είκοσι ημερών από την υπογραφή 

της σχετικής σύμβασης. 
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Άρθρο 5ο Θέρμανση νερού της μικρής κολυμβητικής δεξαμενής. 

Η θέρμανση και η διατήρηση της θερμοκρασίας του νερού των κολυμβητικών δεξαμενών σήμερα επιτυγχάνεται με χρήση ζεστού 

νερού μέσω συστήματος εναλλακτών θερμότητας. 

Οι υπάρχοντες εναλλάκτες της εγκατάστασης και το υδραυλικό σύστημα είναι διαστασιολογημένα για νερό θερμοκρασίας 

προσαγωγής 75°C. 

Οι ανάγκες θέρμανσης του νερού της μικρής πισίνας ανέρχονται σε 37,5 kw/h με θερμοκρασία αναχώρησης νερού προς τους 

εναλλάκτες 75°C. 

Σύμφωνα με αυτά για την θέρμανση του νερού της μεγάλης κολυμβητικής δεξαμενής επιλέγεται σύστημα αντλιών θερμότητας το 

οποίο θα πρέπει να ικανοποιεί τις ακόλουθες απαιτήσεις προκειμένου η εκμετάλλευση του να είναι η πλέον αποδοτική: 

 

5.1 Σύστημα αντλίας θερμότητας ονομαστικής απόδοσης 37,5KW 

Σύστημα αντλίας θερμότητας αέρα – νερού ονομαστικής συνολικής συνδυαστικής απόδοσης σε θέρμανση 37,5 KW ±2% 

αποτελούμενη από συνδυασμό εξωτερικής μονάδας κάθετης εκτόνωσης αέρα σε συνδυασμό με 2 εσωτερικές μονάδες συνολικής 

ονομαστικής απόδοσης τουλάχιστον 37,5kW.  

Το σύστημα της εξωτερικής μονάδας θα είναι εργοστασιακής κατασκευής, μοντέλο το οποίο θα υπάρχει στους εν ισχύ καταλόγους 

του κατασκευαστή του ως αυτόνομο μοντέλο σειράς παραγωγής, καθώς και στα τεχνικά του εγχειρίδια τα οποία θα πρέπει να 

επιβεβαιώνουν τις προδιαγραφές του. 

Δυνατότητα παροχής νερού με θερμοκρασία εξόδου 25-80 °C χωρίς την ανάγκη λειτουργίας πρόσθετων αντιστάσεων ή άλλων πηγών 

θερμότητας.  

Η εξωτερική μονάδα θα είναι εργοστασιακής κατασκευής, μοντέλο το οποίο θα υπάρχει στους εν ισχύ καταλόγους του κατασκευαστή 

του ως αυτόνομο μοντέλο σειράς παραγωγής καθώς και στα τεχνικά του εγχειρίδια τα οποία θα πρέπει να επιβεβαιώνουν τις 

προδιαγραφές του. 

Το εξωτερικό περίβλημα της μονάδας θα πρέπει να  κατασκευασμένο απο χαλυβδοέλασμα επικαλυμμένο με πολυεστερική βαφή και 

ψημένο σε ειδικό φούρνο ώστε να έχει μεγάλη αντίσταση στην διάβρωση. 

Οι γρίλιες εξόδου του αέρα από τους ανεμιστήρες θα διαθέτουν μεταλλικό προστατευτικό με πλαστική επικάλυψη, κατάλληλες για 

εξωτερική τοποθέτηση. 

Οι γρίλιες εξόδου του αέρα, όπως και το κάλυμμα του ανεμιστήρα καθώς και τα πτερύγια θα είναι ειδικά διαμορφωμένα ώστε να 

μειώνουν τη συνολική πτώση πίεσης του αέρα στον ανεμιστήρα. (διαθέσιμη στατική : 8mmAq) 

Η εξωτερική μονάδα θα φέρει τουλάχιστον 1 scroll inverter συμπιεστή. 

Ο συμπιεστής θα είναι της ίδιας κατασκευάστριας εταιρείας των εξωτερικών μονάδων. 

Η εξωτερική μονάδα αντλίας θερμότητας ως αυτόνομη μονάδα, θα πρέπει να ικανοποιεί τα παρακάτω χαρακτηριστικά συσωρευτικά 

τα οποία θα πρέπει να επαληθεύονται από τα τεχνικά εγχειρίδια του κατασκευαστή του τα οποία θα επισυνάπτονται της προσφοράς. 

Ως λειτουργία standrard θεωρείται η λειτουργία της εξωτερικής μονάδας σε θέρμανση στο 100% της δυνατότητας της (max heat) 

σταθερά χωρίς αυξομειώσεις της αποδιδόμενης ισχύος και χωρίς τη ρύθμιση της αποδιδόμενης ισχύος βάση της υγρασίας του 

εξωτερικού περιβάλλοντος. 
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Βαθμός απόδοσης συστήματος εξωτερικής μονάδας σε λειτουργία standard κατά ΕΝ14511 σε θέρμανση σε συνδυασμό εξωτερικής 

μονάδας – εσωτερικών μονάδων στο 100% και θερμοκρασία εσωτερικών χώρων 20°C DB, θερμοκρασία περιβάλλοντος (7°C DB), 

ισοδύναμο μήκος σωληνώσεων 7,5m, υψομετρική διαφορά εξωτερικής – εσωτερικής μονάδας 0m, ίσος ή μεγαλύτερος από 4.50 με 

ονομαστική απόδοση τουλάχιστον 37,5kw ±2%. 

Βαθμός απόδοσης συστήματος εξωτερικών μονάδων σε λειτουργία standard κατά ΕΝ1451 σε θέρμανση, σε συνδυασμό εξωτερικής 

μονάδας – εσωτερικών μονάδων στο 100% και θερμοκρασία εσωτερικών χώρων 20°C DB, θερμοκρασία περιβάλλοντος (3°C DB), 

ισοδύναμο μήκος σωληνώσεων 7,5m, υψομετρική διαφορά εξωτερικής – εσωτερικής μονάδας 0m,  ίσος ή μεγαλύτερος από 4.00 με 

ονομαστική απόδοση τουλάχιστον 37,5kw. 

Βαθμός απόδοσης συστήματος εξωτερικών μονάδων σε λειτουργία standard κατά ΕΝ1451 σε θέρμανση, σε συνδυασμό εξωτερικής 

μονάδας – εσωτερικών μονάδων στο 100% και θερμοκρασία εσωτερικών χώρων 20°C DB, θερμοκρασία περιβάλλοντος (0°C DB), 

ισοδύναμο μήκος σωληνώσεων 7,5m, υψομετρική διαφορά εξωτερικής – εσωτερικής μονάδας 0m, ίσος ή μεγαλύτερος από 3,70 με 

ονομαστική απόδοση τουλάχιστον 3,57kw. 

Βαθμός απόδοσης συστήματος εξωτερικών μονάδων σε λειτουργία standard κατά ΕΝ1451 σε θέρμανση σε συνδυασμό εξωτερικής 

μονάδας – εσωτερικών μονάδων στο 100% και θερμοκρασία εσωτερικών χώρων 20°C DB, θερμοκρασία περιβάλλοντος τουλάχιστον 

(-3°C DB), ισοδύναμο μήκος σωληνώσεων 7,5m, υψομετρική διαφορά εξωτερικής – εσωτερικής μονάδας 0m, ίσος ή μεγαλύτερος 

από 3,40 με ονομαστική απόδοση τουλάχιστον 37,5kw. 

Βαθμός απόδοσης συστήματος εξωτερικών μονάδων σε λειτουργία standard κατά ΕΝ1451 σε θέρμανση σε συνδυασμό εξωτερικής 

μονάδας – εσωτερικών μονάδων στο 100% και θερμοκρασία εσωτερικών χώρων 20°C DB, θερμοκρασία περιβάλλοντος τουλάχιστον 

(-7°C DB), ισοδύναμο μήκος σωληνώσεων 7,5m, υψομετρική διαφορά εξωτερικής – εσωτερικής μονάδας 0m, ίσος ή μεγαλύτερος 

από 3,10 με ονομαστική απόδοση τουλάχιστον 36,50kw. 

Βαθμός απόδοσης συστήματος εξωτερικών μονάδων σε λειτουργία standard κατά ΕΝ1451 σε θέρμανση σε συνδυασμό εξωτερικής 

μονάδας – εσωτερικών μονάδων στο 100% και θερμοκρασία εσωτερικών χώρων 20°C, θερμοκρασία περιβάλλοντος τουλάχιστον (-

13,5°C DB), ισοδύναμο μήκος σωληνώσεων 7,5m, υψομετρική διαφορά εξωτερικής – εσωτερικής μονάδας 0m, ίσος ή μεγαλύτερος 

από 2,35 με ονομαστική απόδοση τουλάχιστον 32,60kw. 

Βαθμός απόδοσης συστήματος εξωτερικών μονάδων σε λειτουργία standard κατά ΕΝ1451 σε θέρμανση σε συνδυασμό εξωτερικής 

μονάδας – εσωτερικών μονάδων στο 100% και θερμοκρασία εσωτερικών χώρων 20°C, θερμοκρασία περιβάλλοντος τουλάχιστον (-

19,5°C DB), ισοδύναμο μήκος σωληνώσεων 7,5m, υψομετρική διαφορά εξωτερικής – εσωτερικής μονάδας 0m, ίσος ή μεγαλύτερος 

από 2,10 με ονομαστική απόδοση τουλάχιστον 28.90kw. 

Βαθμός απόδοσης συστήματος εξωτερικών μονάδων σε λειτουργία standard κατά ΕΝ1451 σε θέρμανση σε συνδυασμό εξωτερικής 

μονάδας – εσωτερικών μονάδων στο 100% και θερμοκρασία εσωτερικών χώρων 20°C, θερμοκρασία περιβάλλοντος τουλάχιστον (-

24,5°C DB), ισοδύναμο μήκος σωληνώσεων 7,5m, υψομετρική διαφορά εξωτερικής – εσωτερικής μονάδας 0m, ίσος ή μεγαλύτερος 

από 1,80 με ονομαστική απόδοση τουλάχιστον 23,40kw. 

Ο έλεγχος της απόδοσης της εξωτερικής μονάδας του συστήματος θα γίνεται μέσω του συμπιεστή inverter και θα καθορίζεται 

ηλεκτρονικά με την ανίχνευση θερμοκρασιών λειτουργίας, πιέσεων και θερμοκρασιών περιβάλλοντος σε συνδυασμό με την συνολική 

απαίτηση φορτίου των εσωτερικών μονάδων. 

Η δε ρύθμιση της θερμοκρασίας εξάτμισης θα γίνεται βάσει όχι μόνο της μετρούμενης θερμοκρασίας αλλά και της υγρασία ώστε να 

αυξάνεται η ενεργειακή απόδοση του συστήματος. 

Επιθυμητό είναι η επιστροφή του λαδιού από τον ελαιοδιαχωριστή στο συμπιεστή να μην γίνεται με τροφοδότηση της γραμμής 

αναρρόφησης, παρά με ειδική διάταξη που θα τροφοδοτεί απευθείας το θάλαμο συμπίεσης για ελαχιστοποίηση των απωλειών. 
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Η επαρκής λίπανση των κινούμενων μερών του συμπιεστή θα εξασφαλίζεται μέσω ειδικού αισθητήρα ψυκτικού ελαίου, προκειμένου 

η λειτουργία επιστροφής λαδιού να μην εκτελείται μετά από συγκεκριμένο αριθμό ωρών λειτουργίας παρά μόνον εάν και εφόσον το 

επίπεδο λαδιού είναι κάτω από το επιτρεπτό. 

Η συγκεκριμένη διάταξη θα εξασφαλίζει τόσο την αύξηση της απόδοσης χάρη στην αποφυγή περιττών κύκλων επιστροφής λαδιού 

και θα αυξάνει την αξιοπιστία καθώς η λειτουργία επιστροφής θα ενεργοποιείται άμεσα σε περίπτωση ανίχνευσης χαμηλού 

επιπέδου. 

Τα έδρανα του συμπιεστή θα είναι κατασκευασμένα από ειδικό υλικό – ΡΕΕΚ ή αντίστοιχο, το οποίο ελαχιστοποιεί τις τριβές ενώ 

ταυτόχρονα μειώνει και τις ανάγκες σε λίπανση. 

Για τη βελτιωμένη θερμαντική απόδοση σε χαμηλές θερμοκρασίες περιβάλλοντος, η μονάδα θα διαθέτει διάταξη ψεκασμού ατμών 

(vapor injection) όπου η συμπίεση του ψυκτικού μέσου θα γίνεται σε δύο στάδια (μέσης και χαμηλής θερμοκρασίας και πίεσης 

αερίου). 

Για τη καλύτερη διαχείριση της μερικής απαιτούμενης ισχύος, η συχνότητα περιστροφής του συμπιεστή θα πρέπει να μπορεί να 

κυμανθεί τουλάχιστον από τα 10 Ηz έως και τα 165 Ηz. 

Έτσι η εξωτερική μονάδα θα μπορεί να λειτουργεί χωρίς πρόβλημα ακόμα ακόμα και όταν μόνο 1 εσωτερική μονάδα απόδοσης 1,6 

kw είναι σε λειτουργία. 

Επιπλέον η μονάδα θα διαθέτει: ηλεκτρονικές βαλβίδες εκτόνωσης, ελαιοδιαχωριστές, διακόπτες υψηλής πίεσης, συσκευές 

ασφαλείας των κινητήρων των ανεμιστήρων, ρελέ υπερφόρτωσης, προστασία υπερφόρτωσης inverter, ασφάλειες, τις απαραίτητες 

τριχοειδείς βαλβίδες, βαλβίδες ασφαλείας ψυκτικού μέσου, χρονοδιακόπτη ασφαλείας και όλους τους απαραίτητους αισθητήρες για 

μια ασφαλή και απρόσκοπτη λειτουργία ενσωματωμένα εργοστασιακά στη μονάδα.  

Η μονάδα θα πρέπει να διαθέτει κύκλωμα υπόψυξης (sub cooling circuit) για την αυξημένη απόδοση στην θέρμανση, δυνατότητα για 

μεγάλα μήκη σωληνώσεων και αθόρυβη λειτουργία. 

Ο εναλλάκτης θερμότητάς της, ο οποίος θα καταλαμβάνει 4 πλευρές στη μονάδα, θα πρέπει να είναι κατασκευασμένος από 

χαλκοσωλήνες και πτερύγια αλουμινίου που θα έχουν υποστεί ειδική επεξεργασία στο εργοστάσιο κατασκευής τους ενάντια σε 

ιδιαιτέρα διαβρωτικά περιβάλλοντα . 

H εν λόγω προστασία θα είναι πλήρως πιστοποιημένη από τον έγκριτο οργανισμό TUV Rheinland (Test Version B of ISO 21207: Salt 

Contaminated condition + severe industrial or traffic environment) ή αντίστοιχο. 

Οι εσωτερικές μονάδες θα είναι δύο. 

Το άθροισμα της αποδιδόμενης ονομαστικής ισχύος τους θα πρέπει να είναι κατάλληλο για την συνεργασία με την εξωτερική μονάδα 

σε αποδεκτό συνδυασμό έως 105%. 

Ως βαθμός απόδοσης νοείται το πηλίκο της ονομαστικής (nominal) αποδιδόμενης ισχύος TC(KW) στις συνθήκες αναφοράς προς την 

ονομαστική καταναλισκόμενη ισχύ PI(kw). 

Στην περίπτωση στην οποία και μόνο όσον αφορά στις εσωτερικές μονάδες του συστήματος τα στοιχεία απόδοσης δεν αναφέρονται 

στα τεχνικά εγχειρίδια για όλες τις συνθήκες αλλά ο κατασκευαστής προτείνει αυτά να προκύψουν μέσα από συγκεκριμένο λογισμικό 

του βάση της εκάστοτε εφαρμογής, η εφαρμογή θα γίνει για κάθε μία εσωτερική μονάδα σε αντιστοιχία με μια εξωτερική αντίστοιχης 

ισχύος.  

Στην περίπτωση αυτή, θα γίνεται αναφορά στο λογισμικό που χρησιμοποιήθηκε, θα επισυνάπτεται βεβαίωση του κατασκευαστή ή 

του επίσημου αντιπροσώπου του στη χώρα μας από την οποία θα προκύπτει ότι το συγκεκριμένο λογισμικό είναι το εγκεκριμένο για 
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το σκοπό αυτό και θα επισυνάπτεται το σύνολο του υπολογισμού από τον οποίο εκτός από τα ζητούμενα στοιχεία θα πρέπει να 

προκύπτουν και οι συνθήκες αναφοράς βάση τρων οποίων υπολογίστηκαν οι οποίες θα είναι οι οριζόμενες από την παρούσα 

συγγραφή. 

Θα δίδονται τα στοιχεία του συστήματος για τις εξής περιπτώσεις. 

Βαθμός απόδοσης εσωτερικών μονάδων κατά ΕΝ1451 σε θέρμανση στο 100% της λειτουργίας του συστήματος για θερμοκρασία 

νερού αναχώρησης 75°C, ΔΤ=10°C, απόδοση ισχύος η ονομαστική και θερμοκρασία περιβάλλοντος 7°C DB, RH=85%. 

Βαθμός απόδοσης εσωτερικής μονάδας κατά ΕΝ1451 σε θέρμανση στο 100% της λειτουργίας του συστήματος για θερμοκρασία 

νερού αναχώρησης 45°C, ΔΤ=10°C, απόδοση ισχύος η ονομαστική και συνθήκες εξωτερικού περιβάλλοντος 7°C DB, RH=85%. 

Βαθμός απόδοσης εσωτερικής μονάδας κατά ΕΝ1451 σε θέρμανση στο 100% της λειτουργίας του συστήματος για θερμοκρασία 

νερού αναχώρησης 75°C, ΔΤ=10°C, απόδοση ισχύος η ονομαστική και συνθήκες εξωτερικού περιβάλλοντος 3°C DB, RH=85%. 

Βαθμός απόδοσης εσωτερικής μονάδας κατά ΕΝ1451 σε θέρμανση στο 100% της λειτουργίας του συστήματος για θερμοκρασία 

νερού αναχώρησης 45°C, ΔΤ=10°C, απόδοση ισχύος η ονομαστική και συνθήκες εξωτερικού περιβάλλοντος 3°C DB, RH=85%. 

Βαθμός απόδοσης εσωτερικής μονάδας κατά ΕΝ1451 σε θέρμανση στο 100% της λειτουργίας του συστήματος για θερμοκρασία 

νερού αναχώρησης 75°C, ΔΤ=10°C, απόδοση ισχύος η ονομαστική και συνθήκες εξωτερικού περιβάλλοντος 1°C DB, RH=85%. 

Βαθμός απόδοσης εσωτερικής μονάδας κατά ΕΝ1451 σε θέρμανση στο 100% της λειτουργίας του συστήματος για θερμοκρασία 

νερού αναχώρησης 45°C, ΔΤ=10°C, απόδοση ισχύος η ονομαστική και συνθήκες εξωτερικού περιβάλλοντος 1°C DB, RH=85%. 

Βαθμός απόδοσης εσωτερικής μονάδας κατά ΕΝ1451 σε θέρμανση στο 100% της λειτουργίας του συστήματος για θερμοκρασία 

νερού αναχώρησης 75°C, ΔΤ=10°C, απόδοση ισχύος η ονομαστική έως max -5% και συνθήκες εξωτερικού περιβάλλοντος -3°C DB, 

RH=75%.  

Βαθμός απόδοσης εσωτερικής μονάδας κατά ΕΝ1451 σε θέρμανση στο 100% της λειτουργίας του συστήματος για θερμοκρασία 

νερού αναχώρησης 45°C, ΔΤ=10°C απόδοση ισχύος η ονομαστική έως max -5% και συνθήκες εξωτερικού περιβάλλοντος -3°C DB, 

RH=75%.  

Βαθμός απόδοσης εσωτερικής μονάδας κατά ΕΝ1451 σε θέρμανση στο 100% της λειτουργίας του συστήματος για θερμοκρασία 

νερού αναχώρησης 75°C, ΔΤ=10°C, απόδοση ισχύος η ονομαστική έως max -5% και συνθήκες εξωτερικού περιβάλλοντος -7°C DB, 

RH=75%..  

Βαθμός απόδοσης εσωτερικής μονάδας κατά ΕΝ1451 σε θέρμανση στο 100% της λειτουργίας του συστήματος για θερμοκρασία 

νερού αναχώρησης 45°C, ΔΤ=10°C, απόδοση η ονομαστική έως max -5% και συνθήκες εξωτερικού περιβάλλοντος -7°C DB, RH=75%.  

Βαθμός απόδοσης εσωτερικής μονάδας κατά ΕΝ1451 σε θέρμανση στο 100% της λειτουργίας του συστήματος για θερμοκρασία 

νερού αναχώρησης 75°C, ΔΤ=10°C, απόδοση ισχύος η ονομαστική έως max -7% και συνθήκες εξωτερικού περιβάλλοντος -15°C DB, 

RH=75%.  

Βαθμός απόδοσης εσωτερικής μονάδας κατά ΕΝ1451 σε θέρμανση στο 100% της λειτουργίας του συστήματος για θερμοκρασία 

νερού αναχώρησης 45°C, ΔΤ=10°C, απόδοση ισχύος η ονομαστική έως max -7% και συνθήκες εξωτερικού περιβάλλοντος -15°C DB, 

RH=75%.  

Βαθμός απόδοσης εσωτερικής μονάδας κατά ΕΝ1451 σε θέρμανση στο 100% της λειτουργίας του συστήματος για θερμοκρασία 

νερού αναχώρησης 75°C, ΔΤ=10°C, απόδοση ισχύος η ονομαστική έως max -15% και συνθήκες εξωτερικού περιβάλλοντος -20°C DB, 

RH=75%.  
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Βαθμός απόδοσης εσωτερικής μονάδας κατά ΕΝ1451 σε θέρμανση στο 100% της λειτουργίας του συστήματος για θερμοκρασία 

νερού αναχώρησης 45°C, ΔΤ=10°C, απόδοση ισχύος ονομαστική έως max -15% και συνθήκες εξωτερικού περιβάλλοντος -20°C DB, 

RH=75%.  

Ως βαθμός απόδοσης νοείται το πηλίκο της ονομαστικής (nominal) αποδιδόμενης ισχύος TC(KW) στις συνθήκες αναφοράς προς την 

ονομαστική καταναλισκόμενη ισχύ PI(kw). 

Συντελεστής διόρθωσης απόδοσης ισχύος εξωτερικών μονάδων σε λειτουργία θέρμανσης βάση συνολικού μήκους σωληνώσεων 

σύνδεσης εσωτερικών-εξωτερικών μονάδων για μήκος 50 μέτρων και υψομετρική διαφορά 30 μέτρων από εσωτερική προς 

εξωτερική μονάδα με την εξωτερική σε ψηλότερο σημείο τουλάχιστον 0,98. 

Η εξωτερική μονάδα θα διαθέτει σύστημα μεταβλητής ροής ψυκτικού μέσου βάση των εκάστοτε απαιτήσεων της εγκατάστασης. 

Οι συμπιεστές της μονάδας θα είναι διπλοί περιστροφικοί (scroll) τύπου inverter. 

Δεν γίνονται αποδεκτοί συμπιεστές σταθερής λειτουργίας. 

Ο συμπιεστής θα χρησιμοποιεί τεχνολογία κατάλληλη προκειμένου να μπορεί να λειτουργεί σε συνθήκες εξωτερικής θερμοκρασίας -

25°C DB ±2% χωρίς τη χρήση αντιστάσεων ή άλλης διάταξης βοηθητικής θέρμανσης, στην προσφορά θα γίνεται αναφορά στον τρόπο 

λειτουργίας της εξωτερικής μονάδας και των συμπιεστών της. 

Οι εξωτερική μονάδα της αντλίας θερμότητας θα πρέπει να πρέπει να είναι ελεγμένη και εγκεκριμένη ως προς τις προδιαγραφές της 

από τρίτο ανεξάρτητο φορέα όπως τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό EUROVENT. 

Θα επισυνάπτονται τα σχετικά έγγραφα που αφορούν στις εξωτερικές μονάδες και την πιστοποίηση τους. 

Το εργοστάσιο κατασκευής θα πρέπει να είναι πιστοποιημένο κατά ISO 9001 & ISO 14001. 

Το συνολικό πραγματικό μήκος σωληνώσεων σε κάθε σύστημα θα πρέπει να έχει την δυνατότητα να φτάσει τα 1.000 μέτρα, ενώ η 

απόσταση μεταξύ των εξωτερικών μονάδων και της πιό απομακρυσμένης εσωτερικής θα πρέπει να έχει την δυνατότητα να φτάσει τα 

200 μέτρα.  

Η μέγιστη υψομετρική διαφορά μεταξύ των εξωτερικών μονάδων και της πιό απομακρυσμένης εξωτερικής θα πρέπει να μπορεί να 

φτάσει τα 110 μέτρα.  

Η υψομετρική διαφορά μεταξύ δύο εσωτερικών μονάδων που ανήκουν στο ίδιο ψυκτικό κύκλωμα θα πρέπει να έχει την δυνατότητα 

να φτάσει έως 40 μέτρα.  

Η απόσταση μεταξύ της πρώτης διακλάδωσης στο ψυκτικό κύκλωμα και της πιό απομακρυσμένης μονάδας θα πρέπει να μπορεί να 

φτάσει τα 90 μέτρα. 

Η εξωτερική μονάδες θα πρέπει να διαθέτει ειδικό κύκλωμα καταγραφής των χαρακτηριστικών της λειτουργίας τα οποία και θα 

αποθηκεύονται στην εξωτερική μονάδα σε ειδική διάταξη , η οποία σε περίπτωση αστοχίας θα πρέπει να μπορεί να αφαιρεθεί και ο 

τεχνικός συντήρησης να ανακτήσει τα στοιχεία πριν την αστοχία , ώστε να μπορεί να εκτιμήσει καλύτερα τις απαιτούμενες ενέργειες 

για την αποκατάσταση της λειτουργίας. 

Στη μονάδα θα πρέπει να μπορεί να συνδεθεί ξηρή επαφή μέσω της οποίας θα μπορεί να επιλεχθεί το κλείδωμα της λειτουργίας του 

συστήματος στην ψύξη η στην θέρμανση ή στην λειτουργία μόνο ανεμιστήρα. 

Επιπλέον μέσω εξωτερικού σήματος θα μπορεί να τεθεί όλο το σύστημα εκτός λειτουργίας. 

Η  φόρτιση του κυκλώματος με το απαραίτητο ψυκτικό υγρό κατά την εκκίνηση του συστήματος θα πρέπει να μπορεί να γίνει είτε 

αυτόματα είτε χειροκίνητα.  
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Σε περίπτωση που επιλεχθεί η αυτόματη πλήρωση , το σύστημα θα πρέπει να έχει την δυνατότητα ειδοποίησης όταν ανιχνεύσει 

διαρροή ψυκτικού μέσου από το κύκλωμα.  

Επίσης σε περίπτωσης αστοχίας , ο τεχνικός συντήρησης θα πρέπει να μπορεί να εκτελέσει λειτουργία Pump Down (συγκέντρωση 

όλου του ψυκτικού υγρού του κυκλώματος στις εξωτερικές μονάδες ) ή Pump Out ( συγκέντρωση όλου του ψυκτικού υγρού του 

κυκλώματος στις εσωτερικές μονάδες ) ώστε να γίνει η αποκατάσταση της βλάβης χωρίς να χρειαστεί εκ νέου πλήρωση με ψυκτικό 

μέσο. 

Επιπλέον, ο εναλλάκτης θα διαθέτει κατάλληλο σύστημα βαλβίδων ,έτσι ώστε να τροποποιεί τη διαδρομή του ψυκτικού μέσου 

ανάλογα με τον τρόπο λειτουργίας(ψύξη/θέρμανση), βελτιστοποιώντας την αποδοτικότητα του συστήματος. 

Η ενεργή ποσότητα του ψυκτικού μέσου η οποία και θα αναρροφάται απο τον κύλινδρο αποθήκευσης θα μπορεί να μεταβληθεί 

ανάλογα με τον τρόπο λειτουργίας έτσι ώστε να εξασφαλίζεται η μεγαλύτερη δυνατή αποδοτικότητα. 

Η πρόσβαση στα εσωτερικά μέρη της μονάδας για διαδικασίες επισκευής / συντήρησης θα πρέπει να είναι εύκολη και να γίνεται μέσω 

αφαιρούμενων καλυμμάτων. 

Τέλος, το σύστημα θα μπορεί να ανιχνεύει αυτόματα αστοχίες σύνδεσης, είτε ψυκτικές είτε ηλεκτρολογικές.  

Ο ανεμιστήρας της εξωτερικής μονάδας θα είναι τύπου έλικας άμεσης οδήγησης μεταβλητών στροφών. 

Ο κινητήρας του ανεμιστήρα θα είναι προστατευμένος, θα διαθέτει αυτολιπαινόμενα ρουλεμάν. 

Η εξωτερική μονάδα θα εκτονώνει το ρεύμα αέρα κάθετα προς τα επάνω.  

Ως προς την λειτουργία αποπάγωσης της εξωτερικής μονάδας, δεν γίνονται δεκτές προτάσεις οι οποίες ενεργοποιούν την αποπάγωση 

της εξωτερικής μονάδας βάση σταθερού προγραμματισμού σε σχέση με τη θερμοκρασία περιβάλλοντος. 

Δεν γίνονται δεκτές εξωτερικές μονάδες οι οποίες προκειμένου να ενεργοποιήσουν τη λειτουργία αποπάγωσης, ενεργοποιούν 

αντιστάσεις ή οποιαδήποτε άλλη βοηθητική πηγή θερμότητας. 

Δεν γίνονται δεκτές μονάδες οι οποίες προκειμένου να διατηρούν την απόδοση τους σε συνθήκες χαμηλών εξωτερικών 

θερμοκρασιών ενεργοποιούν αντιστάσεις ή οποιαδήποτε άλλη βοηθητική πηγή θερμότητας. 

Οι εξωτερικές μονάδες εφόσον δεν διαθέτουν διαιρούμενο στοιχείο, θα πρέπει να έχουν κατά τη λειτουργία τους ενεργό έλεγχο και 

ενεργοποίηση της λειτουργίας αποπάγωσης βάση πραγματικών αναγκών.  

Ο ενεργός έλεγχος μπορεί να επιτυγχάνεται μέσω κατάλληλης διάταξης με σύστημα μέτρησης του διερχόμενου αέρα από το στοιχείο 

της εξωτερικής μονάδας έτσι ώστε η λειτουργία αποπάγωσης να ενεργοποιείται μόνο όταν διαπιστώνεται ο σχηματισμός πάγου επί 

πραγματικών συνθηκών λειτουργίας, θα περιγράφεται λεπτομερώς ως προς τη λειτουργία του.  

Επιθυμητή είναι η ύπαρξη δυνατότητας λειτουργίας μερικής αποπάγωσης του στοιχείου της εξωτερικής μονάδας εφόσον αυτό 

διαιρείται οριζόντια σε δύο τουλάχιστον ανεξάρτητα τμήματα ανεξάρτητα διαχειριζόμενα ώστε να μπορεί να αντιστραφεί ο ψυκτικός 

κύκλος στο ένα από αυτά για τη λειτουργία της αποπάγωσης, σε συνδυασμό με τον έλεγχο της υγρασίας και θερμοκρασίας του 

εξωτερικού περιβάλλοντος και τη συνεχή ρύθμιση του ψυκτικού κύκλου ώστε η θερμοκρασία του εξωτερικού στοιχείου να 

διατηρείται πάνω από το σημείο δρόσου, ώστε να είναι εφικτή η τμηματική απόψυξη, λειτουργίες που ο συνδυασμός των οποίων 

προδίδει στη μονάδα χαρακτηριστικά συνεχούς λειτουργίας. 

Συντελεστής διόρθωσης αποδιδόμενης ισχύος σε σχέση με τη λειτουργία αποπάγωσης για εξωτερική θερμοκρασία 7 °C DB όχι 

μικρότερος του 1. 
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Συντελεστής διόρθωσης αποδιδόμενης ισχύος σε σχέση με τη λειτουργία αποπάγωσης για εξωτερική θερμοκρασία 0 °C DB όχι 

μικρότερος του 0.88. 

Συντελεστής διόρθωσης αποδιδόμενης ισχύος σε σχέση με τη λειτουργία αποπάγωσης για εξωτερική θερμοκρασία όχι μεγαλύτερη 

των -7 °C DB όχι μικρότερος του 0.92. 

Επίπεδο ηχητικής πίεσης εξωτερικής μονάδας σε λειτουργία θέρμανσης σε κανονική λειτουργία όχι μεγαλύτερο από 62,0dB. 

Οι εσωτερικές μονάδες του συστήματος θα φέρουν η κάθε μία το χειριστήριο της από το οποίο θα μπορεί να προγραμματιστεί και να 

ελεγχθεί. 

Της προσφοράς θα επισυνάπτεται το σχετικό τεχνικό εγχειρίδιο του χειριστηρίου της εσωτερικής μονάδας από το οποίο θα πρέπει να 

προκύπτει το σύνολο των διαθέσιμων ρυθμίσεων – δυνατοτήτων προγραμματισμού. 

Σε κάθε περίπτωση η μονάδα θα πρέπει να έχει ενσωματωμένη τη δυνατότητα αντιστάθμισης ρυθμίζοντας τη θερμοκρασία 

προσαγωγής του νερού βάση της θερμοκρασίας εξωτερικού περιβάλλοντος σύμφωνα με καμπύλη η οποία θα ρυθμιστεί από το 

χρήστη. 

Η ηλεκτρολογική καλωδίωση θα πρέπει να είναι σύμφωνη με τις σχετικές εθνικές προδιαγραφές. 

Ηλεκτρολογική εγκατάσταση για εξωτερικές μονάδες 380-415V 50Hz. 

Ηλεκτρολογική εγκατάσταση για εσωτερικές μονάδες 220-230V 50Hz ή 380-415V 50Hz. 

Της προσφοράς θα επισυνάπτεται καλωδιόγραμμα το οποίο θα έχει προκύψει από το επίσημο λογισμικό του κατασκευαστή των 

μονάδων. 

Οι σωληνώσεις του ψυκτικού μέσου θα είναι οι προβλεπόμενες από τον κατασκευαστή του συστήματος.  

Της προσφοράς θα επισυνάπτεται σωληνόγραμμα το οποίο θα έχει προκύψει από το επίσημο λογισμικό του κατασκευαστή των 

μονάδων το οποίο θα πρέπει να επιβεβαιώνει την προτεινόμενο τρόπο εγκατάστασης. 

Οι απαιτούμενες διακλαδώσεις των σωληνώσεων του ψυκτικού μέσου θα είναι αυτές που προτείνονται από τον κατασκευαστή τους 

και το σωληνόγραμμα, οι διακλαδωτήρες που θα χρησιμοποιηθούν θα προέρχονται από τον ίδιο τον κατασκευαστή της αντλίας 

θερμότητας και θα υπάρχουν ως κωδικοί στα τεχνικά του εγχειρίδια. 

Δεν γίνεται δεκτό δίκτυο σωληνώσεων του ψυκτικού μέσου το οποίο θα χρησιμοποιεί διακλαδώσεις που δεν προβλέπονται από τον 

κατασκευαστή του συστήματος. 

Για το σύστημα της αντλίας θερμότητας θα επισυνάπτονται της προσφοράς τα τεχνικά εγχειρίδια του κατασκευαστή (engineering – 

data books) για την εξωτερική μονάδα της αντλίας θερμότητας, τις εσωτερικές μονάδες, τα τοπικά χειριστήρια, τους κυκλοφορητές, και 

τα φίλτρα γραμμής από τα οποία θα πρέπει να προκύπτουν οι αποδώσεις τους, οι συντελεστές διόρθωσης αλλά και κάθε άλλο τεχνικό 

στοιχείο αφορά στην εγκατάσταση ρύθμιση και τη χρήση τους τα οποία αν δεν υπάρχουν στην Ελληνική γλώσσα μπορούν να 

επισυναφτούν στην Αγγλική. 

Τα τεχνικά εγχειρίδια θα είναι τελευταίας έκδοσης, αυτό θα επιβεβαιώνεται από δήλωση του κατασκευαστή τους ή του επίσημου 

αντιπροσώπου του στη χώρα μας και από αυτά θα πρέπει να προκύπτουν το σύνολο των χαρακτηριστικών των προσφερόμενων 

μηχανημάτων. 

Επιπλέον διευκρινήσεις και συμπληρωματικές πληροφορίες γίνονται δεκτές εφόσον είναι επικυρωμένες από τον επίσημο 

αντιπρόσωπο των μηχανημάτων στη χώρα μας ή από τον κατασκευαστή τους. 
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Η εξωτερική μονάδα της αντλίας θερμότητας και οι εσωτερικές θα είναι του ίδιου κατασκευαστή και από τα τεχνικά εγχειρίδια θα 

πρέπει να προκύπτει ότι πρόκειται για μοντέλα τα οποία έχει προβλεφθεί να συνεργάζονται μεταξύ τους. 

Σε καμία περίπτωση δεν γίνονται δεκτές αντλίες θερμότητας οι οποίες για την εγκατάσταση τους απαιτούν την εγκατάσταση 

σωληνώσεων μεταφοράς νερού εκτός του κτιρίου. 

Ως προς την διασύνδεση του συστήματος των αντλιών θερμότητας ονομαστικής απόδοσης 37 KW θα πρέπει να ικανοποιούνται 

τουλάχιστον τα εξής. 

Οι δύο εσωτερικές μονάδες του συστήματος έχουν ως σκοπό τη θέρμανση νερού το οποίο θα είναι αποθηκευμένο σε δοχείο 

αδρανείας κάθετης τοποθέτησης, θερμομονωμένο, ονομαστικής χωρητικότητας 300 ±5% λίτρων. 

Το δοχείο αδρανείας εφόσον είναι μεταλλικό θα πρέπει να φέρει εσωτερικά προστασία επισμάλτωσης, εξαιρούνται δοχεία αδρανείας 

inox καθώς και αντίστοιχα από συνθετικά υλικά. 

Δεν απαιτείται το δοχείο αδρανείας να φέρει σερπαντίνες. 

Το δοχείο αδρανείας εξωτερικά της θερμομόνωσης θα φέρει κέλυφος από σκληρό υλικό inox ή συνθετικό. 

Το δοχείο αδρανείας θα είναι θερμομονωμένο με πολυουρεθάνη ή αντίστοιχο υλικό πάχους τουλάχιστον 50 χιλ. 

Το δοχείο αδρανείας θα είναι ενεργειακής κλάσης τουλάχιστον C. 

Η κάθε εσωτερική μονάδα θα διαθέτει το δικό της υδραυλικό δίκτυο τροφοδοσίας του δοχείου αδρανείας και τον κυκλοφορητή της ο 

οποίος θα ελέγχεται από αυτή. 

Το κύκλωμα της κάθε μονάδας θα συνδέεται στο δοχείο αδρανείας αυτόνομα ή μέσω κατάλληλου συλλέκτη. 

Η επιστροφή του νερού από το δοχείο προς τις εσωτερικές μονάδες της αντλίας θερμότητας θα γίνεται από χαμηλά στο δοχείο ενώ η 

επιστροφή του νερού από τις εσωτερικές μονάδες της αντλίας θερμότητας προς το δοχείο θα γίνεται σε ψηλότερο σημείο του δοχείου 

πάνω από το μισό του ύψους του. 

Στην επιστροφή του υδραυλικού κυκλώματος σε κάθε εσωτερική μονάδα θα υπάρχουν απαερωτής γραμμής, αντεπίστροφη 

βαλβίδα, ο κυκλοφορητής της μονάδας καθώς και φίλτρο μικροσωματιδίων. 

Το φίλτρο θα είναι υδροκυκλωνικό και μαγνητικό προκειμένου να αφαιρεί όλες τις μαγνητικές και μη μαγνητικές μολυσματικές ουσίες 

και να τις περιορίζει εντός του φίλτρου, θα μπορεί να καθαρίζεται χωρίς να απαιτείται η αποσύνδεση του από το δίκτυο, θα έχει 

δυνατότητα λειτουργίας σε θερμοκρασία τουλάχιστον 90℃, μέγιστη πίεση λειτουργίας τουλάχιστον 3 bar, μέγιστη παροχή 

τουλάχιστον 45 l/min, διάταξη μαγνήτη νεοδυμίου τουλάχιστον 8500 Gauss και υλικό κορμού συνθετικό πολυκαρβονικό ενισχυμένο 

με ίνες γυαλιού ή αντίστοιχο, πτώση πίεσης εντός του φίλτρου για παροχή 15 l/min (0.25l/sec) όχι μεγαλύτερη από 1,0kPa ή 0,145psi ή 

0,01bar. 

Το υδραυλικό κύκλωμα θα φέρει προστασία από ηλεκτροχημική διάβρωση μέσω εξωτερικής αυτόνομης συσκευής με εναλλάξιμο 

δοχείο με ανόδιο μαγνησίου κατάλληλα τοποθετημένου εξωτερικά με σημείο γείωσης στο δάπεδο το οποίο θα καθιστά τις μεταλλικές 

επιφάνεις της εγκατάστασης ως ηλεκτραρνητικές με αποτέλεσμα να αποτρέπεται η ηλεκτρόλυση. 

Οι κυκλοφορητές που θα εγκατασταθούν θα πρέπει να ικανοποιούν τις ανάγκες των μονάδων, θα είναι ηλεκτρονικοί, θα φέρουν 

ένδειξη της κατανάλωσης ισχύος σε watt, ένδειξη της τρέχουσας ροής και ένδειξη του μανομετρικού κατά τη ρύθμιση, θα μπορούν να 

προβάλουν στην οθόνη ενδείξεις βλαβών. 

Θα μπορούν να λειτουργούν ως εξής: με σταθερή διαφορική πίεση, με μεταβλητή διαφορική πίεση και με σταθερή ταχύτητα 

περιστροφής με τρείς χαρακτηριστικές καμπύλες ρύθμισης. 
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Το σύνολο των απαιτούμενων χαρακτηριστικών των κυκλοφορητών  που θα εγκατασταθούν θα είναι αιτιολογημένα και θα 

επιβεβαιώνονται από τα τεχνικά εγχειρίδια του κατασκευαστή τους τα οποία θα επισυνάπτονται της προσφοράς. 

Το υδραυλικό δίκτυο των εσωτερικών μονάδων θα φέρει βάνες και στην πλευρά των εσωτερικών μονάδων της αντλίας θερμότητας 

αλλά και στην πλευρά του δοχείου αδρανείας, μέσω των οποίων θα μπορεί να απομονωθούν οι μονάδες αλλά και το δοχείο 

αδρανείας. 

Όλα τα ενδιάμεσα εξαρτήματα όπως φίλτρα, κυκλοφορητές βάνες κλπ θα εγκατασταθούν στο δίκτυο μέσω ρακόρ ή φλάντζες κατά 

περίπτωση ώστε να μπορούν να αφαιρεθούν χωρίς να χρειάζεται περεταίρω παρέμβαση. 

Σε κάθε μονάδα στην προσαγωγή και την επιστροφή του υδραυλικού δικτύου θα υπάρχει κατάλληλο θερμόμετρο προκειμένου να 

μπορεί να ελέγχονται οι θερμοκρασίες προσαγωγής και επιστροφής ανά μονάδα. 

Θερμόμετρα θα υπάρχουν εγκατεστημένα και στο δοχείο αδρανείας ένα περίπου ως το 50% του ύψους του και ένα περίπου στο 80-% 

του ύψους του. 

Το υδραυλικό δίκτυο διασύνδεσης των μονάδων θα υλοποιηθεί από σωλήνες PP-R οι οποίοι θα ικανοποιούν τα πρότυπα EN ISO 

15874-1, EN ISO 15874-2, DIN 8077 και DIN 8078 ή αντίστοιχα, η απόδειξη της σχετικής αντιστοιχίας σε τέτοια περίπτωση βαραίνει τον 

συμμετέχοντα. 

Τα υδραυλικά εξαρτήματα θα είναι τα προβλεπόμενα θερμοπρεσσαριστά  και κατάλληλα για το δίκτυο των σωληνώσεων, θα 

ικανοποιούν τα πρότυπα EN ISO 15874-1, EN ISO 15874-3 και DIN 16962 ή αντίστοιχα, η απόδειξη της σχετικής αντιστοιχίας σε τέτοια 

περίπτωση βαραίνει τον συμμετέχοντα. 

Το υδραυλικό δίκτυο σωληνώσεων θα είναι θερμομονωμένο σε όλο το μήκος του. 

Θα γίνεται αναφορά στο είδος της θερμομόνωσης που θα χρησιμοποιηθεί. 

Η πλήρωση του υδραυλικού δικτύου θα γίνει με νερό κατάλληλης ποιότητας (άρθρο 8 της παρούσης) σε συνδυασμό με αναστολέα 

διάβρωσης, σχηματισμού αλάτων και λάσπης σε υγρή μορφή, ο οποίος θα πρέπει να είναι συμβατός με τα μέταλλα της 

εγκατάστασης, κατάλληλος για συνεργασία με το εγκατεστημένο φίλτρο ο οποίος θα φέρει πιστοποιήσεις κατά BuildCert και KIWA ή 

αντίστοιχες. 

Προκειμένου το υδραυλικό δίκτυο του συστήματος να διατηρεί σταθερή πίεση θα φέρει κατάλληλα διαστασιολογημένο δοχείο 

διαστολής καθώς και αυτόματο πλήρωσης πλησίον του δοχείου αδρανείας, στην προσφορά θα γίνεται λεπτομερής αναφορά. 

 

5.2 Διασύνδεση συστήματος στην υπάρχουσα εγκατάσταση. 

Η διασύνδεση του συστήματος της αντλίας θερμότητας με το υφιστάμενο δίκτυο θέρμανσης του νερού της μικρής κολυμβητικής 

δεξαμενής είναι υποχρέωση του ανάδοχου. 

Πιο συγκεκριμένα το δοχείο αδρανείας που διαθέτει το σύστημα θα διαθέτει δίκτυο τροφοδοσίας του εναλλάκτη θέρμανσης του 

νερού της κολυμβητικής δεξαμενής. 

Από το δοχείο αδρανείας η προσαγωγή προς του εναλλάκτες θα γίνεται από σημείο το οποίο θα βρίσκεται σε ύψος πάνω από το μισό 

του ύψους του ενώ η επιστροφή θα γίνεται σε σημείο το οποίο θα βρίσκεται χαμηλότερα από το 40% του ύψους του δοχείου. 

Η επιστροφή προς το δοχείο αδρανείας θα φέρει τον δικό της κυκλοφορητή ενώ σε κάθε προσαγωγή θα υπάρχει αντεπίστροφη 

βαλβίδα. 

Βάνες απομόνωσης θα υπάρχουν στην προσαγωγή και επιστροφή του δοχείου αδρανείας. 
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Το υδραυλικό δίκτυο διασύνδεσης των μονάδων θα υλοποιηθεί από σωλήνες PP-R οι οποίοι θα ικανοποιούν τα πρότυπα EN ISO 

15874-1, EN ISO 15874-2, DIN 8077 και DIN 8078 ή αντίστοιχα, η απόδειξη της σχετικής αντιστοιχίας σε τέτοια περίπτωση βαραίνει τον 

συμμετέχοντα. 

Τα υδραυλικά εξαρτήματα θα είναι τα προβλεπόμενα θερμοπρεσσαριστά  και κατάλληλα για το δίκτυο των σωληνώσεων, θα 

ικανοποιούν τα πρότυπα EN ISO 15874-1, EN ISO 15874-3 και DIN 16962 ή αντίστοιχα, η απόδειξη της σχετικής αντιστοιχίας σε τέτοια 

περίπτωση βαραίνει τον συμμετέχοντα. 

Το υδραυλικό δίκτυο σωληνώσεων θα είναι θερμομονωμένο σε όλο το μήκος του. 

Θα γίνεται αναφορά στο είδος της θερμομόνωσης που θα χρησιμοποιηθεί. 

 

5.3 Συμπληρωματικά στοιχεία. 

Της τεχνικής προσφοράς θα επισυνάπτονται για όλες τις συσκευές τα τεχνικά φυλλάδια του κατασκευαστή τους, τρέχοντες προϊοντικοί 

κατάλογοι, τεχνικά εγχειρίδια λειτουργίας, τεχνικά εγχειρίδια εγκατάστασης, από τα οποία θα πρέπει να προκύπτουν τουλάχιστον οι 

αναφερόμενες απαιτήσεις. 

Για το σύστημα της αντλίας θερμότητας και όλα τα μέρη που το αποτελούν, θα επισυνάπτονται οι κατάλογοι του κατασκευαστή κατά 

περίπτωση από όπου θα προκύπτει ότι το σύνολο των μηχανημάτων τα οποία αποτελούν το σύστημα είναι μοντέλα τρέχουσας 

παραγωγής και τα νεότερα του κατασκευαστή τους και θα επιβεβαιώνουν τον σκοπό για τον οποίο προορίζονται, τα τεχνικά εγχειρίδια 

(engineering – data books) του κατασκευαστή για την εξωτερική μονάδα, τις εσωτερικές μονάδες, και τα τοπικά χειριστήρια από τα 

οποία θα πρέπει να προκύπτουν οι αποδώσεις τους, οι συντελεστές διόρθωσης αλλά και κάθε άλλο τεχνικό στοιχείο είναι απαραίτητο 

για την αξιολόγηση τους, τη ρύθμιση τους και γενικότερα τη λειτουργία τους. 

Η προσφορά θα συνοδεύεται από πλήρες σωληνόγραμμα και καλωδιόγραμμα για το σύστημα των αντλιών θερμότητας, 

κατακόρυφο διάγραμμα για το πλήρες σύστημα στο οποίο θα απεικονίζονται όλα τα εξαρτήματα που το συνθέτουν με όλες τις 

λεπτομέρειες που απαιτούνται προκειμένου να είναι απόλυτα κατανοητό και αξιολογήσιμο.  

Επίσης της προσφοράς θα επισυνάπτονται πλήρη ηλεκτρομηχανολογικά σχέδια του συστήματος από τα οποία θα πρέπει να 

προκύπτει η συνδεσμολογία του, το σύνολο των εξαρτημάτων που το απαρτίζουν καθώς και η χωροθεσία του ώστε να είναι απόλυτα 

σαφής ο τρόπος σύνθεσης και εγκατάστασης του. 

Η ηλεκτρολογική εγκατάσταση για την τροφοδοσία και λειτουργία του συστήματος κατευθείαν από τον υποσταθμό της 

εγκατάστασης, αποτελεί υποχρέωση του αναδόχου, θα συμπεριλαμβάνει το σύνολο των διατάξεων ασφαλείας όπως αντικεραυνική 

προστασία, σταθεροποιητή – εξισοροπητή τάσης και κάθε άλλο αναγκαίο εξάρτημα προκειμένου η λειτουργία του συστήματος να 

είναι πλήρως προστατευμένη.  

Της προσφοράς θα επισυνάπτονται πιστοποιητικά διασφάλισης ποιότητας της σειράς ISO9000 για τους κατασκευαστές του συνόλου 

των χρησιμοποιούμενων υποσυστημάτων και επιπλέον ότι προβλέπεται κατά περίπτωση στην παρούσα συγγραφή. 

 

5.4 Εγγύηση καλής λειτουργίας συστήματος. 

Για το προσφερόμενο σύστημα η εγγύηση καλής λειτουργίας δεν μπορεί να είναι μικρότερη των δύο ετών από την έναρξη της 

λειτουργίας του. 

Επιπλέον για τους συμπιεστές των συστημάτων αντλιών θερμότητας η εγγύηση καλής λειτουργίας δεν μπορεί να είναι μικρότερη των 

πέντε ετών. 
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Στο εγγυημένο διάστημα καλής λειτουργίας των δύο ετών, μια φορά το μήνα θα επιθεωρείται το σύστημα από εξουσιοδοτημένο για 

τις αντλίες θερμότητας συνεργείο το οποίο θα δηλώνεται στην προσφορά των συμμετεχόντων και το οποίο θα ενημερώνει σχετικά 

την υπηρεσία. 

Επιθυμητό είναι κατά το χρόνο εγγυημένης λειτουργίας να διατίθεται 24ωρη τηλεφωνική τεχνική υποστήριξη. 

 

5.5 Ποσότητα 

Το περιγραφόμενο σύστημα των αντλιών θερμότητας ονομαστικής απόδοσης 37,5kw θα παραδοθεί σε ένα «τεμάχιο» 

 

5.6 Χρόνος παράδοσης. 

Ο χρόνος παράδοσης των μηχανημάτων σε χώρο του Δήμου θα γίνει εντός χρονικού διαστήματος ενενήντα ημερών από την 

υπογραφή της σχετικής σύμβασης. 

Ο χρόνος παράδοσης του συστήματος σε λειτουργία θα γίνει εντός χρονικού διαστήματος εκατόν είκοσι ημερών από την υπογραφή 

της σχετικής σύμβασης. 
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Άρθρο 6ο Παραγωγή ζεστού νερού χρήσης. 

 

Για την κάλυψη των αναγκών του κολυμβητηρίου σε ζεστό νερό χρήσης, επιλέγεται η εγκατάσταση ηλιοθερμικού συστήματος 

συμπαραγωγής ζεστού νερού χρήσης με την υποστήριξη συστήματος αντλίας θερμότητας ονομαστικής ισχύος 50kW με δοχείο νερού 

ονοματικής χωρητικότητας 4Χ500λτ. 

Το σύστημα αποτελείται από τα εξής: 

α. δοχείο αποθήκευσης νερού (4 τεμάχια),  

β. ηλιακοί συλλέκτες (10 τεμάχια) (2 ομάδες των 5 τεμαχίων έκαστη). 

γ. σύστημα διαχείρισης παραγωγής ΖΝΧ από ηλιακά πάνελ.  

δ. παρελκόμενα. 

ε. αντλία θερμότητας. 

 

6.1 Δοχείο αποθήκευσης. 

Δοχείο αποθήκευσης θερμότητας για την παραγωγή ΖΝΧ ονομαστικού όγκου 500 λίτρων. 

Το δοχείο είναι κάθετης τοποθέτησης, διαθέτει: εναλλάκτη ΖΝΧ επιφανείας 5,0 τ.μ. (±5%) χωρητικότητας 25(±5%) λίτρων από 

ανοξείδωτο ατσάλι (DIN1.4404 ή καλύτερο), πίεση λειτουργίας 6bar , εναλλάκτη θέρμανσης νερού δοχείου από εξωτερική πηγή 

θέρμανσης επιφανείας 2,2 τ.μ. (±5%) χωρητικότητας 11 λίτρων (±5%) από ανοξείδωτο ατσάλι (DIN 1.4404 ή καλύτερο) πίεσης 

λειτουργίας 3bar και εναλλάκτη υποβοήθησης θέρμανσης από τον ήλιο επιφάνειας 0,4 τ.μ. (±2%)  χωρητικότητας 3,2 λίτρων(±2%) από 

ανοξείδωτο ατσάλι (DIN 1.4404 ή καλύτερο) πίεσης λειτουργίας 3bar. 

Το νερό που εμπεριέχεται στο δοχείο χρησιμοποιείται ως νερό αποθήκευσης θερμότητας, το δοχείο γεμίζει με το νερό αυτό μια φορά, 

το νερό του δοχείου δεν χρησιμοποιείται ως ΖΝΧ. 

Όγκος αποθηκευμένου νερού: 480 λίτρα (±5%). 

Ο εναλλάκτης παραγωγής ΖΝΧ διατρέχει το δοχείο σε όλο το ύψος του σαν σπείρα και λειτουργεί με την αρχή first-in first out ως εκ 

τούτου αποφεύγεται η ανάπτυξη μικροβίων και μικροοργανισμών στο ΖΝΧ αφού δεν υπάρχει μεγάλος όγκος ΖΝΧ αποθηκευμένος 

για μεγάλο χρονικό διάστημα. 

Το νερό αποθήκευσης θερμότητας είναι αποθηκευμένο στο δοχείο σε πίεση ίση με αυτή του περιβάλλοντος ελεύθερο και όχι σε 

κύκλωμα υπό πίεση. 

Το δοχείο είναι διαστρωματωμένο ως προς την θέρμανση του, το κάτω περίπου 1/4 του ύψους του δοχείου θερμαίνεται από τον ήλιο 

και το υπόλοιπο από την δεύτερη πηγή θέρμανσης. 

Είσοδος και έξοδος εναλλακτών από το επάνω μέρος του δοχείου, το μήκος των εναλλακτών θα είναι κατάλληλο ώστε στο δοχείο να 

υπάρχει διαστρωμάτωση ως προς την αποθήκευση ενέργειας από τον ήλιο και το σύστημα της αντλίας θερμότητας. 

Το δοχείο θα διαθέτει κυάθιο με είσοδο από το πάνω μέρος του όπου θα εισέρθουν οι αισθητήρες θερμοκρασίας του κάτω μέρους 

του και περίπου του 50-60%  του ύψους του. 
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Το νερό χρήσης εισέρχεται στο δοχείο μέσω του εναλλάκτη ΖΝΧ (σερπαντίνα) ο οποίος διατρέχει το δοχείο σε όλο το ύψος του με 

κατεύθυνση από κάτω (χώρος θέρμανσης από το ηλιακό σύστημα) προς τα πάνω (χώρος θέρμανσης από την αντλία θερμότητας). 

Ετικέτα ενεργειακής απόδοσης σύμφωνη με EU812/2013/Ecodesign Regulation σύμφωνο με: EU814/2013, κατηγορία ενεργειακής 

αποδοτικότητας τουλάχιστον Β, απώλεια θερμότητας σε κατάσταση αναμονής έως 72w. 

Υλικό κατασκευής δοχείου πολυπροπυλένιο με ενσωματωμένη θερμομόνωση εντός των τοιχωμάτων. 

Κωδικός ισχύος NL σύμφωνα με το DIN4708 για κατάσταση επαναφόρτισης με 35kw, θερμοκρασία παροχής 80℃, θερμοκρασία 

μπόιλερ 65℃, θερμοκρασία ζεστού νερού 45℃, θερμοκρασία κρύου νερού 10℃ ίσος με 2,3 ±2%. 

Ποσότητα ζεστού νερού χωρίς επαναθέρμανση με ρυθμό λήψης 15l/min (TKW=10℃, TWW=40℃, TSP=60℃ τουλάχιστον 210 λίτρα. 

Ποσότητα ζεστού νερού με επαναθέρμανση με ρυθμό λήψης 15l/min, ισχύ επαναφόρτισης 20kw (TKW=10℃, TWW=40℃, TSP=60℃) 

τουλάχιστον 500 λίτρα. 

Συνεχής ισχύς QD  σύμφωνα με DIN4708 τουλάχιστον 35kw. 

Μέγιστος ρυθμός λήψης νερού για διάρκεια 10 min με ισχύ επαναφόρτισης 35kw (TKW=10℃, TWW=40℃, TSP=60℃) τουλάχιστον 

22l/min. 

Θα εγκατασταθούν 4 δοχεία ΖΝΧ σε παράλληλη τοποθέτηση σε ζεύγη. 

Το κάθε ζεύγος θα είναι ανεξάρτητο, θα διαθέτει το δικό του σύστημα διαχείρισης και παραγωγής ΖΝΧ από ηλιακά πάνελ στο οποίο 

θα αντιστοιχούν πέντε πάνελ τοποθετημένα σε σειρά. 

Η παράλληλη σύνδεση των δοχείων προκειμένου να αποτελέσουν ζεύγος θα προβλέπεται από τον κατασκευαστή του συστήματος, 

όλες οι συνδέσεις του συστήματος των δοχείων προκειμένου αυτά να αποτελούν ζεύγος θα γίνουν με ειδική διάταξη η οποία θα 

προβλέπεται από τον κατασκευαστή τους και υπάρχει τους καταλόγους του. 

Διαστάσεις δοχείου έως : 80Χ80Χh170cm. 

 

6.2 Ηλιακοί Συλλέκτες  

Κάθετος ηλιακός συλλέκτης διαστάσεων περίπου 2000Χ1300Χ95 χιλιοστά, μικτή επιφάνεια 2,60m2 επιφάνεια απορρόφησης 

τουλάχιστον 2,30m2. 

Περιεκτικότητα νερού: 2,0(±2%) λίτρα. 

Απορροφητής: κάθετα χάλκινα υδροστοιχεία συγκολημμένα με υψηλής απορρόφησης φύλο χαλκού. 

Συντελεστής απορρόφησης περίπου 97% (±2%), συντελεστής εκπομπής 4% (±2%). 

Γυαλί: μονό κρύσταλλο ασφαλείας με συντελεστή εκπομπής περίπου 92% (±2%). 

Θερμική μόνωση: Πετροβάμβακας (θερμική αγωγιμότητα όχι μεγαλύτερη από 0.037W/(m K)  50mm στην πλάτη και 20mm στα 

πλαϊνά ή υλικά με αντίστοιχη απόδοση. 

Μέγιστη θερμοκρασία λειτουργίας: 190°C (±2%). 

Ελάχιστη απόδοση συλλέκτη 500kWh/m2 ανά έτος στην περιοχή εγκατάστασης με 40% νεφική κάλυψη στην περιοχή εγκατάστασης. 

Θα εγκατασταθούν δύο ομάδες των 5 συλλεκτών έκαστη, μια ανά ζεύγος δοχείων. 
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Οι ηλιακοί συλλέκτες θα εγκατασταθούν με νότιο προσανατολισμό. 

Οι συλλέκτες διασυνδέονται μεταξύ τους αλλά και με το δίκτυο τροφοδοσίας του με νερό με τα ειδικά εξαρτήματα ταχυσύνδεσης που 

προβλέπει ο κατασκευαστής του συστήματος. 

 

6.3 σύστημα διαχείρισης παραγωγής ΖΝΧ από ηλιακά πάνελ  

Το σύστημα αποτελείται από ειδικό χειριστήριο με έτοιμη συνδεσμολογία με ηλεκτρονικό κυκλοφορητή για λειτουργία σε ανοικτό 

κύκλωμα με ψηφιακό προγραμματιζόμενο διαφορικό ελεγκτή, αισθητήριο θερμοκρασίας δοχείου, αισθητήριο θερμοκρασίας κάτω 

μέρους δοχείου (περιοχή ηλιακών), αισθητήριο θερμοκρασίας συλλεκτών, αισθητήριο θερμοκρασίας προσαγωγής νερού ηλιακών, 

αισθητήριο παροχής, και κυκλοφορητή ή κυκλοφορητές inverter. 

Το χειριστήριο επιτρέπει τον πλήρη προγραμματισμό του συστήματος ηλιακής θέρμανσης με ρύθμιση εντός ικανών ορίων της 

διαφοράς θερμοκρασίας των πάνελ από το κάτω μέρος του δοχείου προκειμένου να εκκινεί το σύστημα πλήρωσης των πάνελ, έτσι 

ώστε η θερμοκρασία του νερού που επιστρέφει από τα πάνελ να είναι πάντα μεγαλύτερη από την θερμοκρασία του νερού στο κάτω 

μέρος του δοχείου. 

Το σύστημα θα πρέπει να είναι κατάλληλο για σύνδεση δοχείου – πάνελ με υψομετρική διαφορά τουλάχιστον 15 μέτρων. 

Το χειριστήριο θα πρέπει να έχει έξοδο σήματος (ψυχρή επαφή) για επικοινωνία με την Α.Θ. έτσι ώστε να υπάρχει η δυνατότητα 

παραγωγής ΖΝΧ με προτεραιότητα από ηλιακή ενέργεια. 

Το σύστημα πλήρωσης των πάνελ εκκινεί τον κυκλοφορητή και πληρώνει τα πάνελ μόνο όταν η παραγόμενη ενέργεια από τον ήλιο 

είναι τέτοια ώστε να μπορεί να ανεβάζει την θερμοκρασία του νερού αποθήκευσης στο δοχείο.  

Σε κάθε άλλη περίπτωση τα πάνελ και οι σωληνώσεις είναι κενά.  

Σύστημα ανοικτού κυκλώματος drain back.  

Το σύστημα δεν απαιτεί στο νερό αποθήκευσης αντιψυκτικό ή άλλη προστασία από τον παγετό αφού το εξωτερικό κύκλωμα 

συμπεριλαμβανομένων των ηλιακών πάνελ είναι κενό όταν δεν παράγεται θερμότητα από τον ήλιο. 

Το σύστημα τροφοδοτεί τα πάνελ μέσω ζεύγους χαλκοσωλήνα (DN15) ο οποίος προβλέπεται από τον κατασκευαστή του και φέρει 

ενσωματωμένη την θερμομόνωση αλλά και το καλώδιο του αισθητηρίου θερμοκρασίας των πάνελ. 

Το σύστημα θα έχει τη δυνατότητα να αναγνωρίζει μέσω αισθητήρων τη θερμοκρασία του νερού αποθήκευσης στο δοχείο, τη 

θερμοκρασία του νερού αποθήκευσης στο κάτω μέρος του δοχείου, τη θερμοκρασία των πάνελ, τη θερμοκρασία επιστροφής του 

νερού από τα πάνελ, την παροχή προς τα πάνελ, καθώς να ρυθμίζει κατάλληλα την παροχή του νερού προς τα πάνελ για 

μεγιστοποίηση της απόδοσης.  

 

6.5 Παρελκόμενα ηλιοθερμικού συστήματος. 

Σύνδεσμοι, σετ σύνδεσης 4 δοχείων, σετ σύνδεσης συλλεκτών, ταχυσύνδεσμοι, παρελκόμενα σύνδεσης πάνελ, βάσεις πάνελ, 

θερμοστατική βαλβίδα ανάμειξης ζεστού κρύου (κλίμακα ρύθμισης 35-60°C) κλπ θα είναι ειδικά και αυτά που προτείνει ο 

κατασκευαστής του εξοπλισμού για την διασύνδεση του και την ασφαλή λειτουργία του. 

Το σύνολο του συστήματος δοχείου, ηλιακών πάνελ, ηλεκτρονικού ελεγκτή και παρελκομένων, θα πρέπει να είναι του ιδίου 

κατασκευαστή και να προτείνεται ως σετ έτσι ώστε να διασφαλίζεται η βέλτιστη λειτουργία του. 



 

 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 

«ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 2014-2020» 
 

Σελίδα 148 από 244 

 

Το σύνολο των παραπάνω χαρακτηριστικών θα επιβεβαιώνεται από τα τεχνικά εγχειρίδια του κατασκευαστή του συστήματος, δοχείο, 

πάνελ, ελεγκτής, εξαρτήματα εγκατάστασης τα οποία θα επισυνάπτονται της προσφοράς. 

 

6.6 Σύστημα αντλίας θερμότητας ονομαστικής απόδοσης 50KW. 

Για την υποστήριξη του ηλιοθερμικού συστήματος παραγωγής ΖΝΧ θα εγκατασταθεί ένα σύστημα αντλίας θερμότητας αέρα – νερού 

ονομαστικής απόδοσης σε θέρμανση 50 KW ±2% αποτελούμενο από μια εξωτερική μονάδα κάθετης εκτόνωσης αέρα σε συνδυασμό 

με 2 εσωτερικές μονάδες των 25kW έκαστη.  

Το σύστημα θα πρέπει να μπορεί να λειτουργεί με ελάχιστη αποδιδόμενη ισχύ 25KW. 

Δυνατότητα παροχής νερού συστήματος με θερμοκρασία εξόδου 25-80 °C χωρίς την ανάγκη λειτουργίας πρόσθετων αντιστάσεων ή 

άλλων πηγών θερμότητας.  

Η εξωτερική μονάδα θα είναι εργοστασιακής κατασκευής, μοντέλο το οποίο θα υπάρχει στους εν ισχύ καταλόγους του κατασκευαστή 

του ως αυτόνομο μοντέλο σειράς παραγωγής καθώς και στα τεχνικά του εγχειρίδια τα οποία θα πρέπει να επιβεβαιώνουν τις 

προδιαγραφές του. 

Το εξωτερικό περίβλημα της μονάδας θα πρέπει να  κατασκευασμένο από χαλυβδοέλασμα επικαλυμμένο με πολυεστερική βαφή και 

ψημένο σε ειδικό φούρνο ώστε να έχει μεγάλη αντίσταση στην διάβρωση. 

Οι γρίλιες εξόδου του αέρα από τους ανεμιστήρες θα διαθέτουν μεταλλικό προστατευτικό με πλαστική επικάλυψη, κατάλληλες για 

εξωτερική τοποθέτηση. 

Οι γρίλιες εξόδου του αέρα, όπως και το κάλυμμα του ανεμιστήρα καθώς και τα πτερύγια θα είναι ειδικά διαμορφωμένα ώστε να 

μειώνουν τη συνολική πτώση πίεσης του αέρα στον ανεμιστήρα. (διαθέσιμη στατική : 8mmAq) 

Η εξωτερική μονάδα θα φέρει τουλάχιστον 1 scroll inverter συμπιεστή. 

Ο συμπιεστής θα είναι της ίδιας κατασκευάστριας εταιρείας των εξωτερικών μονάδων. 

Η εξωτερική μονάδα αντλίας θερμότητας ως αυτόνομη μονάδα, θα πρέπει να ικανοποιεί τα παρακάτω χαρακτηριστικά συσωρευτικά 

τα οποία θα πρέπει να επαληθεύονται από τα τεχνικά εγχειρίδια του κατασκευαστή του τα οποία θα επισυνάπτονται της προσφοράς. 

Ως λειτουργία standrard θεωρείται η λειτουργία της εξωτερικής μονάδας σε θέρμανση στο 100% της δυνατότητας της (max heat) 

σταθερά χωρίς αυξομειώσεις της αποδιδόμενης ισχύος και χωρίς τη ρύθμιση της αποδιδόμενης ισχύος βάση της υγρασίας του 

εξωτερικού περιβάλλοντος. 

Βαθμός απόδοσης συστήματος εξωτερικής μονάδας σε λειτουργία standard κατά ΕΝ14511 σε θέρμανση σε συνδυασμό εξωτερικής 

μονάδας – εσωτερικών μονάδων στο 100% και θερμοκρασία εσωτερικών χώρων 20°C DB, θερμοκρασία περιβάλλοντος (7°C DB), 

ισοδύναμο μήκος σωληνώσεων 7,5m, υψομετρική διαφορά εξωτερικής – εσωτερικής μονάδας 0m, ίσος ή μεγαλύτερος από 4.00 με 

ονομαστική απόδοση τουλάχιστον 50kw ±2%. 

Βαθμός απόδοσης συστήματος εξωτερικής μονάδας σε λειτουργία standard κατά ΕΝ1451 σε θέρμανση, σε συνδυασμό εξωτερικής 

μονάδας – εσωτερικών μονάδων στο 100% και θερμοκρασία εσωτερικών χώρων 20°C DB, θερμοκρασία περιβάλλοντος (3°C DB), 

ισοδύναμο μήκος σωληνώσεων 7,5m, υψομετρική διαφορά εξωτερικής – εσωτερικής μονάδας 0m,  ίσος ή μεγαλύτερος από 3,70 με 

ονομαστική απόδοση τουλάχιστον 50kw. 

Βαθμός απόδοσης συστήματος εξωτερικής μονάδας σε λειτουργία standard κατά ΕΝ1451 σε θέρμανση, σε συνδυασμό εξωτερικής 

μονάδας – εσωτερικών μονάδων στο 100% και θερμοκρασία εσωτερικών χώρων 20°C DB, θερμοκρασία περιβάλλοντος (0°C DB), 
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ισοδύναμο μήκος σωληνώσεων 7,5m, υψομετρική διαφορά εξωτερικής – εσωτερικής μονάδας 0m, ίσος ή μεγαλύτερος από 3,50 με 

ονομαστική απόδοση τουλάχιστον 50kw. 

Βαθμός απόδοσης συστήματος εξωτερικής μονάδας σε λειτουργία standard κατά ΕΝ1451 σε θέρμανση σε συνδυασμό εξωτερικής 

μονάδας – εσωτερικών μονάδων στο 100% και θερμοκρασία εσωτερικών χώρων 20°C DB, θερμοκρασία περιβάλλοντος τουλάχιστον 

(-3°C DB), ισοδύναμο μήκος σωληνώσεων 7,5m, υψομετρική διαφορά εξωτερικής – εσωτερικής μονάδας 0m, ίσος ή μεγαλύτερος 

από 3,30 με ονομαστική απόδοση τουλάχιστον 50kw. 

Βαθμός απόδοσης συστήματος εξωτερικής μονάδας σε λειτουργία standard κατά ΕΝ1451 σε θέρμανση σε συνδυασμό εξωτερικής 

μονάδας – εσωτερικών μονάδων στο 100% και θερμοκρασία εσωτερικών χώρων 20°C DB, θερμοκρασία περιβάλλοντος τουλάχιστον 

(-7°C DB), ισοδύναμο μήκος σωληνώσεων 7,5m, υψομετρική διαφορά εξωτερικής – εσωτερικής μονάδας 0m, ίσος ή μεγαλύτερος 

από 3,00 με ονομαστική απόδοση τουλάχιστον 49,8kw. 

Βαθμός απόδοσης συστήματος εξωτερικής μονάδας σε λειτουργία standard κατά ΕΝ1451 σε θέρμανση σε συνδυασμό εξωτερικής 

μονάδας – εσωτερικών μονάδων στο 100% και θερμοκρασία εσωτερικών χώρων 20°C, θερμοκρασία περιβάλλοντος τουλάχιστον (-

13,5°C DB), ισοδύναμο μήκος σωληνώσεων 7,5m, υψομετρική διαφορά εξωτερικής – εσωτερικής μονάδας 0m, ίσος ή μεγαλύτερος 

από 2,30 με ονομαστική απόδοση τουλάχιστον 42,20kw. 

Βαθμός απόδοσης συστήματος εξωτερικής μονάδας σε λειτουργία standard κατά ΕΝ1451 σε θέρμανση σε συνδυασμό εξωτερικής 

μονάδας – εσωτερικών μονάδων στο 100% και θερμοκρασία εσωτερικών χώρων 20°C, θερμοκρασία περιβάλλοντος τουλάχιστον (-

19,5°C DB), ισοδύναμο μήκος σωληνώσεων 7,5m, υψομετρική διαφορά εξωτερικής – εσωτερικής μονάδας 0m, ίσος ή μεγαλύτερος 

από 2,00 με ονομαστική απόδοση τουλάχιστον 36,50kw. 

Βαθμός απόδοσης συστήματος εξωτερικής μονάδας σε λειτουργία standard κατά ΕΝ1451 σε θέρμανση σε συνδυασμό εξωτερικής 

μονάδας – εσωτερικών μονάδων στο 100% και θερμοκρασία εσωτερικών χώρων 20°C, θερμοκρασία περιβάλλοντος τουλάχιστον (-

24,5°C DB), ισοδύναμο μήκος σωληνώσεων 7,5m, υψομετρική διαφορά εξωτερικής – εσωτερικής μονάδας 0m, ίσος ή μεγαλύτερος 

από 1,65 με ονομαστική απόδοση τουλάχιστον 28,00kw. 

Ο έλεγχος της απόδοσης της εξωτερικής μονάδας του συστήματος  θα γίνεται μέσω του συμπιεστή inverter και θα καθορίζεται 

ηλεκτρονικά με την ανίχνευση θερμοκρασιών λειτουργίας, πιέσεων και θερμοκρασιών περιβάλλοντος σε συνδυασμό με την συνολική 

απαίτηση φορτίου των εσωτερικών μονάδων. 

Η δε ρύθμιση της θερμοκρασίας εξάτμισης θα γίνεται βάσει όχι μόνο της μετρούμενης θερμοκρασίας αλλά και της υγρασίας ώστε να 

αυξάνεται η ενεργειακή απόδοση του συστήματος. 

Επιθυμητό είναι η επιστροφή του λαδιού από τον ελαιοδιαχωριστή στο συμπιεστή να μην γίνεται με τροφοδότηση της γραμμής 

αναρρόφησης, παρά με ειδική διάταξη που θα τροφοδοτεί απευθείας το θάλαμο συμπίεσης για ελαχιστοποίηση των απωλειών. 

Η επαρκής λίπανση των κινούμενων μερών του συμπιεστή θα εξασφαλίζεται μέσω ειδικού αισθητήρα ψυκτικού ελαίου, προκειμένου 

η λειτουργία επιστροφής λαδιού να μην εκτελείται μετά από συγκεκριμένο αριθμό ωρών λειτουργίας παρά μόνον εάν και εφόσον το 

επίπεδο λαδιού είναι κάτω από το επιτρεπτό. 

Η συγκεκριμένη διάταξη θα εξασφαλίζει τόσο την αύξηση της απόδοσης χάρη στην αποφυγή περιττών κύκλων επιστροφής λαδιού 

και θα αυξάνει την αξιοπιστία καθώς η λειτουργία επιστροφής θα ενεργοποιείται άμεσα σε περίπτωση ανίχνευσης χαμηλού 

επιπέδου. 

Τα έδρανα του συμπιεστή θα είναι κατασκευασμένα από ειδικό υλικό – ΡΕΕΚ ή αντίστοιχο, το οποίο ελαχιστοποιεί τις τριβές ενώ 

ταυτόχρονα μειώνει και τις ανάγκες σε λίπανση. 
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Για τη βελτιωμένη θερμαντική απόδοση σε χαμηλές θερμοκρασίες περιβάλλοντος, η μονάδα θα διαθέτει διάταξη ψεκασμού ατμών 

(vapor injection) όπου η συμπίεση του ψυκτικού μέσου θα γίνεται σε δύο στάδια (μέσης και χαμηλής θερμοκρασίας και πίεσης 

αερίου). 

Για τη καλύτερη διαχείριση της μερικής απαιτούμενης ισχύος, η συχνότητα περιστροφής του συμπιεστή θα πρέπει να μπορεί να 

κυμανθεί από τα 10 Ηz έως και τα 165 Ηz. 

Έτσι η μονάδα θα μπορεί να λειτουργεί χωρίς πρόβλημα ακόμα και όταν μόνο 1 εσωτερική μονάδα απόδοσης 1,6 kw είναι σε 

λειτουργία. 

Επιπλέον οι μονάδες θα διαθέτουν: ηλεκτρονικές βαλβίδες εκτόνωσης, ελαιοδιαχωριστές, διακόπτες υψηλής πίεσης, συσκευές 

ασφαλείας των κινητήρων των ανεμιστήρων, ρελέ υπερφόρτωσης, προστασία υπερφόρτωσης inverter, ασφάλειες, τις απαραίτητες 

τριχοειδείς βαλβίδες, βαλβίδες ασφαλείας ψυκτικού μέσου, χρονοδιακόπτη ασφαλείας και όλους τους απαραίτητους αισθητήρες για 

μια ασφαλή και απρόσκοπτη λειτουργία ενσωματωμένα εργοστασιακά στη μονάδα.  

Η μονάδα θα πρέπει να διαθέτει κύκλωμα υπόψυξης (sub cooling circuit) για την αυξημένη απόδοση στην θέρμανση, δυνατότητα για 

μεγάλα μήκη σωληνώσεων και αθόρυβη λειτουργία. 

Ο εναλλάκτης θερμότητάς, ο οποίος θα καταλαμβάνει 4 πλευρές στη μονάδα, θα πρέπει να είναι κατασκευασμένος από 

χαλκοσωλήνες και πτερύγια αλουμινίου που θα έχουν υποστεί ειδική επεξεργασία στο εργοστάσιο κατασκευής τους ενάντια σε 

ιδιαιτέρα διαβρωτικά περιβάλλοντα. 

H εν λόγω προστασία θα είναι πλήρως πιστοποιημένη από τον έγκριτο οργανισμό  TUV Rheinland (Test Version B of ISO 21207: Salt 

Contaminated condition + severe industrial or traffic environment) ή αντίστοιχο. 

Βαθμός απόδοσης εσωτερικής μονάδας κατά ΕΝ1451 σε θέρμανση στο 100% της λειτουργίας του συστήματος πάνω από 5,0 για 

θερμοκρασία νερού αναχώρησης 75°C, ΔΤ=10°C, απόδοση ισχύος τουλάχιστον 25,00kW και θερμοκρασία περιβάλλοντος 7°C DB, 

RH=85%. 

Βαθμός απόδοσης εσωτερικής μονάδας κατά ΕΝ1451 σε θέρμανση στο 100% της λειτουργίας του συστήματος πάνω από 6,5 για 

θερμοκρασία νερού αναχώρησης 45°C, ΔΤ=10°C απόδοση ισχύος τουλάχιστον 25,00kW και συνθήκες εξωτερικού περιβάλλοντος 7°C 

DB, RH=85%. 

Βαθμός απόδοσης εσωτερικής μονάδας κατά ΕΝ1451 σε θέρμανση στο 100% της λειτουργίας του συστήματος πάνω από 5,0 για 

θερμοκρασία νερού αναχώρησης 75°C, ΔΤ=10°C απόδοση ισχύος τουλάχιστον 25,00kW και συνθήκες εξωτερικού περιβάλλοντος 3°C 

DB, RH=85%. 

Βαθμός απόδοσης εσωτερικής μονάδας κατά ΕΝ1451 σε θέρμανση στο 100% της λειτουργίας του συστήματος πάνω από 5,8 για 

θερμοκρασία νερού αναχώρησης 45°C, ΔΤ=10°C απόδοση ισχύος τουλάχιστον 25,00Kw και συνθήκες εξωτερικού περιβάλλοντος 3°C 

DB, RH=85%. 

Βαθμός απόδοσης εσωτερικής μονάδας κατά ΕΝ1451 σε θέρμανση στο 100% της λειτουργίας του συστήματος πάνω από 5,0 για 

θερμοκρασία νερού αναχώρησης 75°C, ΔΤ=10°C απόδοση ισχύος τουλάχιστον 25,00kW και συνθήκες εξωτερικού περιβάλλοντος 1°C 

DB, RH=85%. 

Βαθμός απόδοσης εσωτερικής μονάδας κατά ΕΝ1451 σε θέρμανση στο 100% της λειτουργίας του συστήματος πάνω από 6,5 για 

θερμοκρασία νερού αναχώρησης 45°C, ΔΤ=10°C απόδοση ισχύος τουλάχιστον 25,00kW και συνθήκες εξωτερικού περιβάλλοντος 1°C 

DB, RH=85%. 
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Βαθμός απόδοσης εσωτερικής μονάδας κατά ΕΝ1451 σε θέρμανση στο 100% της λειτουργίας του συστήματος πάνω από 5,0 για 

θερμοκρασία νερού αναχώρησης 75°C, ΔΤ=10°C απόδοση ισχύος τουλάχιστον 24,40kW     και συνθήκες εξωτερικού περιβάλλοντος  -

3°C DB, RH=75%.  

Βαθμός απόδοσης εσωτερικής μονάδας κατά ΕΝ1451 σε θέρμανση στο 100% της λειτουργίας του συστήματος πάνω από 6,3 για 

θερμοκρασία νερού αναχώρησης 45°C, ΔΤ=10°C απόδοση ισχύος τουλάχιστον 25,00kW     και συνθήκες εξωτερικού περιβάλλοντος -

3°C DB, RH=75%.  

Βαθμός απόδοσης εσωτερικής μονάδας κατά ΕΝ1451 σε θέρμανση στο 100% της λειτουργίας του συστήματος πάνω από 5,0 για 

θερμοκρασία νερού αναχώρησης 75°C, ΔΤ=10°C απόδοση ισχύος τουλάχιστον 24,00kW  40kW και συνθήκες εξωτερικού 

περιβάλλοντος -7°C DB, RH=75%..  

Βαθμός απόδοσης εσωτερικής μονάδας κατά ΕΝ1451 σε θέρμανση στο 100% της λειτουργίας του συστήματος πάνω από 6,1 για 

θερμοκρασία νερού αναχώρησης 45°C, ΔΤ=10°C απόδοση ισχύος τουλάχιστον 25,00kW  40kW και συνθήκες εξωτερικού 

περιβάλλοντος -7°C DB, RH=75%.  

Βαθμός απόδοσης εσωτερικής μονάδας κατά ΕΝ1451 σε θέρμανση στο 100% της λειτουργίας του συστήματος πάνω από 4,7 για 

θερμοκρασία νερού αναχώρησης 75°C, ΔΤ=10°C απόδοση ισχύος τουλάχιστον 23,50kW  40kW και συνθήκες εξωτερικού 

περιβάλλοντος -15°C DB, RH=75%.  

Βαθμός απόδοσης εσωτερικής μονάδας κατά ΕΝ1451 σε θέρμανση στο 100% της λειτουργίας του συστήματος πάνω από 5,5 για 

θερμοκρασία νερού αναχώρησης 45°C, ΔΤ=10°C απόδοση ισχύος τουλάχιστον 24,50kW 40kW και συνθήκες εξωτερικού 

περιβάλλοντος -15°C DB, RH=75%.  

Βαθμός απόδοσης εσωτερικής μονάδας κατά ΕΝ1451 σε θέρμανση στο 100% της λειτουργίας του συστήματος πάνω από 3,9 για 

θερμοκρασία νερού αναχώρησης 75°C, ΔΤ=10°C απόδοση ισχύος τουλάχιστον 21,50kW  40kW και συνθήκες εξωτερικού 

περιβάλλοντος -20°C DB, RH=75%.  

Βαθμός απόδοσης εσωτερικής μονάδας κατά ΕΝ1451 σε θέρμανση στο 100% της λειτουργίας του συστήματος πάνω από 4,8 για 

θερμοκρασία νερού αναχώρησης 45°C, ΔΤ=10°C απόδοση ισχύος τουλάχιστον 23,00kW 40kW και συνθήκες εξωτερικού 

περιβάλλοντος -20°C DB, RH=75%.  

Ως βαθμός απόδοσης νοείται το πηλίκο της ονομαστικής (nominal) αποδιδόμενης ισχύος TC(KW) στις συνθήκες αναφοράς προς την 

ονομαστική καταναλισκόμενη ισχύ PI(kw). 

Στην περίπτωση στην οποία και μόνο όσον αφορά στις εσωτερικές μονάδες του συστήματος τα στοιχεία απόδοσης δεν αναφέρονται 

στα τεχνικά εγχειρίδια για όλες τις συνθήκες αλλά ο κατασκευαστής προτείνει αυτά να προκύψουν μέσα από συγκεκριμένο λογισμικό 

του βάση της εκάστοτε εφαρμογής, η εφαρμογή θα γίνει για μία εσωτερική μονάδα σε αντιστοιχία με μια εξωτερική αντίστοιχης 

ισχύος.  

Στην περίπτωση αυτή, θα γίνεται αναφορά στο λογισμικό που χρησιμοποιήθηκε, θα επισυνάπτεται βεβαίωση του κατασκευαστή ή 

του επίσημου αντιπροσώπου του στη χώρα μας από την οποία θα προκύπτει ότι το συγκεκριμένο λογισμικό είναι το εγκεκριμένο για 

το σκοπό αυτό και θα επισυνάπτεται το σύνολο του υπολογισμού από τον οποίο εκτός από τα ζητούμενα στοιχεία θα πρέπει να 

προκύπτουν και οι συνθήκες αναφοράς βάση τρων οποίων υπολογίστηκαν οι οποίες θα είναι οι οριζόμενες από την παρούσα 

συγγραφή. 

Συντελεστής διόρθωσης απόδοσης ισχύος εξωτερικής μονάδας σε λειτουργία θέρμανσης βάση συνολικού μήκους σωληνώσεων 

σύνδεσης εσωτερικών-εξωτερικών μονάδων για μήκος 50 μέτρων και υψομετρική διαφορά 30 μέτρων από εσωτερική προς 

εξωτερική μονάδα με την εξωτερική σε ψηλότερο σημείο τουλάχιστον 0,98. 
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Η εξωτερική μονάδα θα διαθέτει σύστημα μεταβλητής ροής ψυκτικού μέσου βάση των εκάστοτε απαιτήσεων της εγκατάστασης. 

Ο συμπιεστής της μονάδας θα είναι περιστροφικός (scroll) τύπου inverter. 

Δεν γίνονται αποδεκτοί συμπιεστές σταθερής λειτουργίας. 

Ο συμπιεστής θα χρησιμοποιεί τεχνολογία κατάλληλη προκειμένου να μπορεί να λειτουργεί σε συνθήκες εξωτερικής θερμοκρασίας -

25°C DB ±2% χωρίς τη χρήση αντιστάσεων ή άλλης διάταξης βοηθητικής θέρμανσης, στην προσφορά θα γίνεται αναφορά στον τρόπο 

λειτουργίας της εξωτερικής μονάδας και του συμπιεστή της. 

Η εξωτερική μονάδα της αντλίας θερμότητας θα πρέπει να πρέπει να είναι ελεγμένη και εγκεκριμένη ως προς τις προδιαγραφές της 

από τρίτο ανεξάρτητο φορέα όπως τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό EUROVENT. 

Θα επισυνάπτονται τα σχετικά έγγραφα που αφορούν στην εξωτερική μονάδα και την πιστοποίηση της. 

Το εργοστάσιο κατασκευής θα πρέπει να είναι πιστοποιημένο κατά ISO 9001 & ISO 14001. 

Το συνολικό πραγματικό μήκος σωληνώσεων σε κάθε σύστημα θα πρέπει να έχει την δυνατότητα να φτάσει τα  1.000 μέτρα, ενώ η 

απόσταση μεταξύ των εξωτερικών μονάδων και της πιό απομακρυσμένης εσωτερικής θα πρέπει να έχει την δυνατότητα να φτάσει τα 

200 μέτρα.  

Η μέγιστη υψομετρική διαφορά μεταξύ των εξωτερικών μονάδων και της πιό απομακρυσμένης εξωτερικής θα πρέπει να μπορεί να 

φτάσει τα 110 μέτρα.  

Η υψομετρική διαφορά μεταξύ δύο εσωτερικών μονάδων που ανήκουν στο ίδιο ψυκτικό κύκλωμα θα πρέπει να έχει την δυνατότητα 

να φτάσει έως 40 μέτρα.  

Η απόσταση μεταξύ της πρώτης διακλάδωσης στο ψυκτικό κύκλωμα και της πιο απομακρυσμένης μονάδας θα πρέπει να μπορεί να 

φτάσει τα 90 μέτρα. 

Η εξωτερική μονάδα θα πρέπει να διαθέτει ειδικό κύκλωμα καταγραφής των χαρακτηριστικών της λειτουργίας τα οποία και θα 

αποθηκεύονται στην εξωτερική μονάδα σε ειδική διάταξη , η οποία σε περίπτωση αστοχίας θα πρέπει να μπορεί να αφαιρεθεί και ο 

τεχνικός συντήρησης να ανακτήσει τα στοιχεία πριν την αστοχία, ώστε να μπορεί να εκτιμήσει καλύτερα τις απαιτούμενες ενέργειες για 

την αποκατάσταση της λειτουργίας. 

Στη μονάδα θα πρέπει να μπορεί να συνδεθεί ξηρή επαφή μέσω της οποίας θα μπορεί να επιλεχθεί το κλείδωμα της λειτουργίας του 

συστήματος στην ψύξη η στην θέρμανση ή στην λειτουργία μόνο ανεμιστήρα. 

Επιπλέον μέσω εξωτερικού σήματος θα μπορεί να τεθεί όλο το σύστημα εκτός λειτουργίας. 

Η φόρτιση του κυκλώματος με το απαραίτητο ψυκτικό υγρό κατά την εκκίνηση του συστήματος θα πρέπει να μπορεί να γίνει είτε 

αυτόματα είτε χειροκίνητα.  

Σε περίπτωση που επιλεχθεί η αυτόματη πλήρωση, το σύστημα θα πρέπει να έχει την δυνατότητα ειδοποίησης όταν ανιχνεύσει 

διαρροή ψυκτικού μέσου από το κύκλωμα.  

Επίσης σε περίπτωσης αστοχίας, ο τεχνικός συντήρησης θα πρέπει να μπορεί να εκτελέσει λειτουργία Pump Down (συγκέντρωση 

όλου του ψυκτικού υγρού του κυκλώματος στις εξωτερικές μονάδες ) ή Pump Out (συγκέντρωση όλου του ψυκτικού υγρού του 

κυκλώματος στις εσωτερικές μονάδες) ώστε να γίνει η αποκατάσταση της βλάβης χωρίς να χρειαστεί εκ νέου πλήρωση με ψυκτικό 

μέσο. 

Επιπλέον, ο εναλλάκτης θα διαθέτει κατάλληλο σύστημα βαλβίδων ,έτσι ώστε να τροποποιεί τη διαδρομή του ψυκτικού μέσου 

ανάλογα με τον τρόπο λειτουργίας(ψύξη/θέρμανση), βελτιστοποιώντας την αποδοτικότητα του συστήματος. 
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Η ενεργή ποσότητα του ψυκτικού μέσου η οποία και θα αναρροφάται από τον κύλινδρο αποθήκευσης θα μπορεί να μεταβληθεί 

ανάλογα με τον τρόπο λειτουργίας έτσι ώστε να εξασφαλίζεται η μεγαλύτερη δυνατή αποδοτικότητα. 

Η πρόσβαση στα εσωτερικά μέρη της μονάδας για διαδικασίες επισκευής / συντήρησης θα πρέπει να είναι εύκολη και να γίνεται μέσω 

αφαιρούμενων καλυμμάτων. 

Τέλος, το σύστημα θα μπορεί να ανιχνεύει αυτόματα αστοχίες σύνδεσης, είτε ψυκτικές είτε ηλεκτρολογικές.  

Ο ανεμιστήρας της εξωτερικής μονάδας θα είναι τύπου έλικας άμεσης οδήγησης μεταβλητών στροφών. 

Ο κινητήρας του ανεμιστήρα θα είναι προστατευμένος, θα διαθέτει αυτολιπαινόμενα ρουλεμάν. 

Η εξωτερική μονάδα θα εκτονώνει το ρεύμα αέρα κάθετα προς τα επάνω.  

Ως προς την λειτουργία αποπάγωσης της εξωτερικής μονάδας, δεν γίνονται δεκτές προτάσεις οι οποίες ενεργοποιούν την αποπάγωση 

της εξωτερικής μονάδας βάση σταθερού προγραμματισμού σε σχέση με τη θερμοκρασία περιβάλλοντος. 

Δεν γίνονται δεκτές εξωτερικές μονάδες οι οποίες προκειμένου να ενεργοποιήσουν τη λειτουργία αποπάγωσης, ενεργοποιούν 

αντιστάσεις ή οποιαδήποτε άλλη βοηθητική πηγή θερμότητας. 

Δεν γίνονται δεκτές μονάδες οι οποίες προκειμένου να διατηρούν την απόδοση τους σε συνθήκες χαμηλών εξωτερικών 

θερμοκρασιών ενεργοποιούν αντιστάσεις ή οποιαδήποτε άλλη βοηθητική πηγή θερμότητας. 

Η εξωτερική μονάδα εφόσον δεν διαθέτει διαιρούμενο στοιχείο, θα πρέπει να έχει κατά τη λειτουργία της ενεργό έλεγχο και 

ενεργοποίηση της λειτουργίας αποπάγωσης βάση πραγματικών αναγκών.  

Ο ενεργός έλεγχος μπορεί να επιτυγχάνεται μέσω κατάλληλης διάταξης με σύστημα μέτρησης του διερχόμενου αέρα από το στοιχείο 

της εξωτερικής μονάδας έτσι ώστε η λειτουργία αποπάγωσης να ενεργοποιείται μόνο όταν διαπιστώνεται ο σχηματισμός πάγου επί 

πραγματικών συνθηκών λειτουργίας, θα περιγράφεται λεπτομερώς ως προς τη λειτουργία του.  

Επιθυμητή είναι η ύπαρξη δυνατότητας λειτουργίας μερικής αποπάγωσης του στοιχείου της μονάδας εφόσον αυτό διαιρείται 

οριζόντια σε δύο τουλάχιστον ανεξάρτητα τμήματα ανεξάρτητα διαχειριζόμενα ώστε να μπορεί να αντιστραφεί ο ψυκτικός κύκλος στο 

ένα από αυτά για τη λειτουργία της αποπάγωσης, σε συνδυασμό με τον έλεγχο της υγρασίας και θερμοκρασίας του εξωτερικού 

περιβάλλοντος και τη συνεχή ρύθμιση του ψυκτικού κύκλου ώστε η θερμοκρασία του εξωτερικού στοιχείου να διατηρείται πάνω από 

το σημείο δρόσου, ώστε να είναι εφικτή η τμηματική απόψυξη, λειτουργίες που ο συνδυασμός των οποίων προδίδει στη μονάδα 

χαρακτηριστικά συνεχούς λειτουργίας. 

Συντελεστής διόρθωσης αποδιδόμενης ισχύος σε σχέση με τη λειτουργία αποπάγωσης για εξωτερική θερμοκρασία 7 °C DB όχι 

μικρότερος του 1. 

Συντελεστής διόρθωσης αποδιδόμενης ισχύος σε σχέση με τη λειτουργία αποπάγωσης για εξωτερική θερμοκρασία 0 °C DB όχι 

μικρότερος του 0.88. 

Συντελεστής διόρθωσης αποδιδόμενης ισχύος σε σχέση με τη λειτουργία αποπάγωσης για εξωτερική θερμοκρασία όχι μεγαλύτερη 

των -7 °C DB όχι μικρότερος του 0.92. 

Επίπεδο ηχητικής πίεσης εξωτερικής μονάδας σε λειτουργία θέρμανσης σε κανονική λειτουργία όχι μεγαλύτερο από 62,0dB. 

Οι εσωτερικές μονάδες του συστήματος θα φέρουν η κάθε μία το χειριστήριο της από το οποίο θα μπορεί να προγραμματιστεί και να 

ελεγχθεί. 

Της προσφοράς θα επισυνάπτεται το σχετικό τεχνικό εγχειρίδιο του χειριστηρίου της εσωτερικής μονάδας από το οποίο θα πρέπει να 

προκύπτει το σύνολο των διαθέσιμων ρυθμίσεων – δυνατοτήτων προγραμματισμού. 
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Σε κάθε περίπτωση η μονάδα θα πρέπει να έχει ενσωματωμένη τη δυνατότητα αντιστάθμισης ρυθμίζοντας τη θερμοκρασία 

προσαγωγής του νερού βάση της θερμοκρασίας εξωτερικού περιβάλλοντος σύμφωνα με καμπύλη η οποία θα ρυθμιστεί από το 

χρήστη. 

Η ηλεκτρολογική καλωδίωση θα πρέπει να είναι σύμφωνη με τις σχετικές εθνικές προδιαγραφές. 

Ηλεκτρολογική εγκατάσταση για εξωτερικές μονάδες 380-415V 50Hz. 

Ηλεκτρολογική εγκατάσταση για εσωτερικές μονάδες 220-230V 50Hz ή 380-415V 50Hz. 

Της προσφοράς θα επισυνάπτεται καλωδιόγραμμα του συστήματος το οποίο θα έχει προκύψει από το επίσημο λογισμικό του 

κατασκευαστή των μονάδων. 

Οι σωληνώσεις του ψυκτικού μέσου θα είναι οι προβλεπόμενες από τον κατασκευαστή του συστήματος.  

Της προσφοράς θα επισυνάπτεται σωληνόγραμμα του συστήματος το οποίο θα έχει προκύψει από το επίσημο λογισμικό του 

κατασκευαστή των μονάδων το οποίο θα πρέπει να επιβεβαιώνει την προτεινόμενο τρόπο εγκατάστασης. 

Οι απαιτούμενες διακλαδώσεις των σωληνώσεων του ψυκτικού μέσου θα είναι αυτές που προτείνονται από τον κατασκευαστή τους 

και το σωληνόγραμμα, οι διακλαδωτήρες που θα χρησιμοποιηθούν θα προέρχονται από τον ίδιο τον κατασκευαστή της αντλίας 

θερμότητας και θα υπάρχουν ως κωδικοί στα τεχνικά του εγχειρίδια. 

Δεν γίνεται δεκτό δίκτυο σωληνώσεων του ψυκτικού μέσου το οποίο θα χρησιμοποιεί διακλαδώσεις που δεν προβλέπονται από τον 

κατασκευαστή του συστήματος. 

Για το σύστημα της αντλίας θερμότητας θα επισυνάπτονται της προσφοράς τα τεχνικά εγχειρίδια του κατασκευαστή (engineering – 

data books) για την εξωτερική μονάδα της αντλίας θερμότητας, τις εσωτερικές μονάδες, τα τοπικά χειριστήρια, τους κυκλοφορητές, και 

τα φίλτρα γραμμής από τα οποία θα πρέπει να προκύπτουν οι αποδώσεις τους, οι συντελεστές διόρθωσης αλλά και κάθε άλλο τεχνικό 

στοιχείο αφορά στην εγκατάσταση ρύθμιση και τη χρήση τους τα οποία αν δεν υπάρχουν στην Ελληνική γλώσσα μπορούν να 

επισυναφτούν στην Αγγλική. 

Τα τεχνικά εγχειρίδια θα είναι τελευταίας έκδοσης, αυτό θα επιβεβαιώνεται από δήλωση του κατασκευαστή τους ή του επίσημου 

αντιπροσώπου του στη χώρα μας και από αυτά θα πρέπει να προκύπτουν το σύνολο των χαρακτηριστικών των προσφερόμενων 

μηχανημάτων. 

Επιπλέον διευκρινήσεις και συμπληρωματικές πληροφορίες γίνονται δεκτές εφόσον είναι επικυρωμένες από τον επίσημο 

αντιπρόσωπο των μηχανημάτων στη χώρα μας ή από τον κατασκευαστή τους. 

Οι εξωτερική μονάδα της αντλίας θερμότητας και οι εσωτερικές θα είναι του ίδιου κατασκευαστή και από τα τεχνικά εγχειρίδια θα 

πρέπει να προκύπτει ότι πρόκειται για μοντέλα τα οποία έχει προβλεφθεί να συνεργάζονται μεταξύ τους. 

Σε καμία περίπτωση δεν γίνονται δεκτές αντλίες θερμότητας οι οποίες για την εγκατάσταση τους απαιτούν την εγκατάσταση 

σωληνώσεων μεταφοράς νερού εκτός του κτιρίου. 

 

 

6.7 Διασύνδεση συστήματος αντλιών θερμότητας ονομαστικής ισχύος 50 kw. 

Ως προς την διασύνδεση του συστήματος των αντλιών θερμότητας ονομαστικής απόδοσης 50 KW θα πρέπει να ικανοποιούνται 

τουλάχιστον τα εξής. 
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Οι δύο εσωτερικές μονάδες του συστήματος έχουν ως σκοπό τη θέρμανση νερού το οποίο θα είναι αποθηκευμένο στα τέσσερα 

δοχεία ΖΝΧ. 

Τα δοχεία ΖΝΧ φέρουν ειδικό εναλλάκτη για το σκοπό αυτό. 

Οι δυο εσωτερικές μονάδες της αντλίας θερμότητας θα διασυνδεθούν η κάθε μια σε ένα ζεύγος δοχείων ΖΝΧ με σύνδεση των 

εναλλακτών σε σειρά. 

Οι εσωτερικές μονάδες της αντλίας θερμότητας θα διασυνδεθούν στα δοχεία ΖΝΧ σε λειτουργία παραγωγής ΖΝΧ με τη 

διαμεσολάβηση τρίοδης βάνας η οποία ελέγχεται από την εσωτερική μονάδα της αντλίας θερμότητας. 

Στην τρίτη αναμονή της τρίοδης βάνας θα συνδέεται σε κατάσταση αναμονής δοχείο αδρανείας χωρητικότητας τουλάχιστον 200 

λίτρων προκειμένου η λειτουργία της αντλίας θερμότητας σε θέρμανση να εκτονώνεται ομαλά. 

Η λειτουργία της αντλίας θερμότητας σε κατάσταση θέρμανσης θα είναι απενεργοποιημένη, ώστε το σύστημα να λειτουργεί σε 

κατάσταση παραγωγής ΖΝΧ. 

Η κάθε εσωτερική μονάδα θα διαθέτει το δικό της υδραυλικό δίκτυο τροφοδοσίας του ζεύγους δοχείων ΖΝΧ. 

Στην επιστροφή του υδραυλικού κυκλώματος σε κάθε εσωτερική μονάδα μετά την τρίοδη βάνα εκτροπής, θα υπάρχουν απαερωτής 

γραμμής, αντεπίστροφη βαλβίδα, ο κυκλοφορητής της μονάδας, δοχείο διαστολής χωρητικότητας περίπου 24 λίτρων καθώς και 

φίλτρο μικροσωματιδίων. 

Το φίλτρο θα είναι υδροκυκλωνικό και μαγνητικό προκειμένου να αφαιρεί όλες τις μαγνητικές και μη μαγνητικές μολυσματικές ουσίες 

και να τις περιορίζει εντός του φίλτρου, θα μπορεί να καθαρίζεται χωρίς να απαιτείται η αποσύνδεση του από το δίκτυο, θα έχει 

δυνατότητα λειτουργίας σε θερμοκρασία τουλάχιστον 90℃, μέγιστη πίεση λειτουργίας τουλάχιστον 3 bar, μέγιστη παροχή 

τουλάχιστον 45 l/min, διάταξη μαγνήτη νεοδυμίου τουλάχιστον 8500 Gauss και υλικό κορμού συνθετικό πολυκαρβονικό ενισχυμένο 

με ίνες γυαλιού ή αντίστοιχο, πτώση πίεσης εντός του φίλτρου για παροχή 15 l/min (0.25l/sec) όχι μεγαλύτερη από 1,0kPa ή 0,145psi ή 

0,01bar. 

Το υδραυλικό κύκλωμα θα φέρει προστασία από ηλεκτροχημική διάβρωση μέσω εξωτερικής αυτόνομης συσκευής με εναλλάξιμο 

δοχείο με ανόδιο μαγνησίου κατάλληλα τοποθετημένου εξωτερικά με σημείο γείωσης στο δάπεδο το οποίο θα αθιστά τις μεταλικές 

επιφάνεις της εγκατάστασης ως ηλεκτραρνητικές με αποτέλεσμα να αποτρέπεται η ηλεκτρόλυση. 

Οι κυκλοφορητές που θα εγκατασταθούν θα πρέπει να ικανοποιούν τις ανάγκες των μονάδων, θα είναι ηλεκτρονικοί, θα φέρουν 

ένδειξη της κατανάλωσης ισχύος σε watt, ένδειξη της τρέχουσας ροής και ένδειξη του μανομετρικού κατά τη ρύθμιση, θα μπορούν να 

προβάλουν στην οθόνη ενδείξεις βλαβών. 

Θα μπορούν να λειτουργούν ως εξής: με σταθερή διαφορική πίεση, με μεταβλητή διαφορική πίεση και με σταθερή ταχύτητα 

περιστροφής με τρείς χαρακτηριστικές καμπύλες ρύθμισης. 

Το σύνολο των απαιτούμενων χαρακτηριστικών των κυκλοφορητών  που θα εγκατασταθούν θα είναι αιτιολογημένα και θα 

επιβεβαιώνονται από τα τεχνικά εγχειρίδια του κατασκευαστή τους τα οποία θα επισυνάπτονται της προσφοράς. 

Το υδραυλικό δίκτυο των εσωτερικών μονάδων θα φέρει βάνες και στην πλευρά των εσωτερικών μονάδων της αντλίας θερμότητας 

αλλά και στην πλευρά των δοχείων ΖΝΧ μέσω των οποίων θα μπορεί να απομονωθούν οι μονάδες αλλά και τα δοχεία. 

Όλα τα ενδιάμεσα εξαρτήματα όπως φίλτρα, κυκλοφορητές βάνες κλπ θα εγκατασταθούν στο δίκτυο μέσω ρακόρ ή φλάντζες κατά 

περίπτωση ώστε να μπορούν να αφαιρεθούν χωρίς να χρειάζεται περεταίρω παρέμβαση. 

Σε κάθε μονάδα στην προσαγωγή και την επιστροφή του υδραυλικού δικτύου θα υπάρχει κατάλληλο θερμόμετρο προκειμένου να 

μπορεί να ελέγχονται οι θερμοκρασίες προσαγωγής και επιστροφής ανά μονάδα. 
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Θερμόμετρα θα υπάρχουν εγκατεστημένα και στο δοχείο αδρανείας ένα περίπου ως το 50% του ύψους του και ένα περίπου στο 80-% 

του ύψους του. 

Το υδραυλικό δίκτυο διασύνδεσης των μονάδων θα υλοποιηθεί από σωλήνες PP-R οι οποίοι θα ικανοποιούν τα πρότυπα EN ISO 

15874-1, EN ISO 15874-2, DIN 8077 και DIN 8078 ή αντίστοιχα, η απόδειξη της σχετικής αντιστοιχίας σε τέτοια περίπτωση βαραίνει τον 

συμμετέχοντα. 

Τα υδραυλικά εξαρτήματα θα είναι τα προβλεπόμενα θερμοπρεσσαριστά  και κατάλληλα για το δίκτυο των σωληνώσεων, θα 

ικανοποιούν τα πρότυπα EN ISO 15874-1, EN ISO 15874-3 και DIN 16962 ή αντίστοιχα, η απόδειξη της σχετικής αντιστοιχίας σε τέτοια 

περίπτωση βαραίνει τον συμμετέχοντα. 

Το υδραυλικό δίκτυο σωληνώσεων θα είναι θερμομονωμένο σε όλο το μήκος του. 

Θα γίνεται αναφορά στο είδος της θερμομόνωσης που θα χρησιμοποιηθεί. 

Η πλήρωση του υδραυλικού δικτύου θα γίνει με νερό κατάλληλης ποιότητας (άρθρο 8 της παρούσης) σε συνδυασμό με αναστολέα 

διάβρωσης, σχηματισμού αλάτων και λάσπης σε υγρή μορφή, ο οποίος θα πρέπει να είναι συμβατός με τα μέταλλα της 

εγκατάστασης, κατάλληλος για συνεργασία με το εγκατεστημένο φίλτρο ο οποίος θα φέρει πιστοποιήσεις κατά BuildCert και KIWA ή 

αντίστοιχες. 

Προκειμένου το υδραυλικό δίκτυο του συστήματος να διατηρεί σταθερή πίεση θα φέρει κατάλληλα διαστασιολογημένα δοχεία 

διαστολής καθώς και αυτόματους πλήρωσης τοποθετημένους με τέτοιο τρόπο ώστε και τα δύο δίκτυα των εσωτερικών μονάδων της 

αντλίας θερμότητας να λειτουργούν σύμφωνα με τα προβλεπόμενα, στην προσφορά θα γίνεται λεπτομερής αναφορά. 

Τα δύο ζεύγη των δοχείων παραγωγής ΖΝΧ θα συνδεθούν στο δίκτυο του κτιρίου σε παράλληλη τοποθέτηση. Η Υποχρέωση 

διασύνδεσης των δοχείων ΖΝΧ στο υπάρχον δίκτυο του κτιρίου είναι υποχρέωση του προμηθευτή. 

 

6.8 Συμπληρωματικά στοιχεία. 

Της τεχνικής προσφοράς θα επισυνάπτονται για όλες τις συσκευές τα τεχνικά φυλλάδια του κατασκευαστή τους, τρέχοντες προϊοντικοί 

κατάλογοι, τεχνικά εγχειρίδια λειτουργίας, τεχνικά εγχειρίδια εγκατάστασης, από τα οποία θα πρέπει να προκύπτουν τουλάχιστον οι 

αναφερόμενες απαιτήσεις. 

Για το σύστημα της αντλίας θερμότητας και όλα τα μέρη που το αποτελούν, θα επισυνάπτονται οι κατάλογοι του κατασκευαστή κατά 

περίπτωση από όπου θα προκύπτει ότι το σύνολο των μηχανημάτων τα οποία αποτελούν το σύστημα είναι μοντέλα τρέχουσας 

παραγωγής και τα νεότερα του κατασκευαστή τους και θα επιβεβαιώνουν τον σκοπό για τον οποίο προορίζονται, τα τεχνικά εγχειρίδια 

(engineering – data books) του κατασκευαστή για την εξωτερική μονάδα, τις εσωτερικές μονάδες, και τα τοπικά χειριστήρια από τα 

οποία θα πρέπει να προκύπτουν οι αποδώσεις τους, οι συντελεστές διόρθωσης αλλά και κάθε άλλο τεχνικό στοιχείο είναι απαραίτητο 

για την αξιολόγηση τους, τη ρύθμιση τους και γενικότερα τη λειτουργία τους. 

Η προσφορά θα συνοδεύεται από πλήρες σωληνόγραμμα και καλωδιόγραμμα για το σύστημα των αντλιών θερμότητας, 

κατακόρυφο διάγραμμα για το πλήρες σύστημα στο οποίο θα απεικονίζονται όλα τα εξαρτήματα που το συνθέτουν με όλες τις 

λεπτομέρειες που απαιτούνται προκειμένου να είναι απόλυτα κατανοητό και αξιολογήσιμο.  

Επίσης της προσφοράς θα επισυνάπτονται πλήρη ηλεκτρομηχανολογικά σχέδια του συστήματος από τα οποία θα πρέπει να 

προκύπτει η συνδεσμολογία του, το σύνολο των εξαρτημάτων που το απαρτίζουν καθώς και η χωροθεσία του ώστε να είναι απόλυτα 

σαφής ο τρόπος σύνθεσης και εγκατάστασης του. 
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Η ηλεκτρολογική εγκατάσταση για την τροφοδοσία και λειτουργία του συστήματος κατευθείαν από τον υποσταθμό της 

εγκατάστασης, αποτελεί υποχρέωση του αναδόχου, θα συμπεριλαμβάνει το σύνολο των διατάξεων ασφαλείας όπως αντικεραυνική 

προστασία, σταθεροποιητή – εξισοροπητή τάσης και κάθε άλλο αναγκαίο εξάρτημα προκειμένου η λειτουργία του συστήματος να 

είναι πλήρως προστατευμένη.  

Της προσφοράς θα επισυνάπτονται πιστοποιητικά διασφάλισης ποιότητας της σειράς ISO9000 για τους κατασκευαστές του συνόλου 

των χρησιμοποιούμενων υποσυστημάτων και επιπλέον ότι προβλέπεται κατά περίπτωση στην παρούσα συγγραφή. 

 

6.9 Εγγύηση καλής λειτουργίας συστήματος. 

Για το προσφερόμενο σύστημα η εγγύηση καλής λειτουργίας δεν μπορεί να είναι μικρότερη των δύο ετών από την έναρξη της 

λειτουργίας του. 

Επιπλέον για τους συμπιεστές των συστημάτων αντλιών θερμότητας η εγγύηση καλής λειτουργίας δεν μπορεί να είναι μικρότερη των 

πέντε ετών. 

Στο εγγυημένο διάστημα καλής λειτουργίας των δύο ετών, μια φορά το μήνα θα επιθεωρείται το σύστημα από εξουσιοδοτημένο για 

τις αντλίες θερμότητας συνεργείο το οποίο θα δηλώνεται στην προσφορά των συμμετεχόντων και το οποίο θα ενημερώνει σχετικά 

την υπηρεσία. 

Επιθημητό είναι κατά το χρόνο εγγυημένης λειτουργίας να διατίθεται 24ωρη τηλεφωνική τεχνική υποστήριξη. 

 

 

6.10 Ποσότητα 

Το περιγραφόμενο Ηλιοθερμικό σύστημα παραγωγής ζεστού νερού χρήσης και το σύστημα των αντλιών θερμότητας ονομαστικής 

απόδοσης 50kw θα παραδοθούν σε ένα «τεμάχιο» όπως περιγράφονται στην παρούσα συγγραφή. 

 

6.11 Χρόνος παράδοσης. 

Ο χρόνος παράδοσης των μηχανημάτων σε χώρο του Δήμου θα γίνει εντός χρονικού διαστήματος ενενήντα ημερών από την 

υπογραφή της σχετικής σύμβασης. 

Ο χρόνος παράδοσης του συστήματος σε λειτουργία θα γίνει εντός χρονικού διαστήματος εκατόν είκοσι ημερών από την υπογραφή 

της σχετικής σύμβασης. 
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Άρθρο 7ο Έλεγχος του συστήματος αντλίών θερμότητας. 

 

Το πλήρες συνολικό σύστημα των εγκατεστημένων αντλιών θερμότητας όπως περιγράφονται στην παρούσα συγγραφή εκτός των 

τοπικών χειριστηρίων της κάθε εσωτερικής μονάδας θα διασυνδέεται για τον προγραμματισμό και τον έλεγχό τους και μέσω 

κεντρικού χειριστηρίου η ύπαρξη του οποίου δεν θα ακυρώνει τα τοπικά χειριστήρια. 

Το κεντρικό χειριστήριο θα είναι τύπου τάμπλετ έγχρωμης οθόνης αφής τουλάχιστον 10in. και θα είναι του ίδιου κατασκευαστή με 

αυτόν του συστήματος των αντλιών θερμότητας ενώ θα υπάρχει στον σχετικό προϊοντικό κατάλογο του κατασκευαστή των αντλιών 

θερμότητας από τον οποίο θα πρέπει να προκύπτει ότι προβλέπεται η συνεργασία του με το συγκεκριμένο σύστημα αντλιών 

θερμότητας. 

Το κεντρικό τηλεχειριστήριο με οθόνη αφής θα μπορεί να ελεγξει μέχρι 128 εσωτερικές μονάδες . 

Ο έλεγχος θα μπορεί να γίνει ανά ζώνη, ανά ομάδα (καθοριζόμενη από τον χρήστη) είτε ανά μία μονάδα. 

Θα πρέπει να διαθέτει τα παρακάτω χαρακτηριστικά : 

1. Πρόσβαση μέσω διαδικτύου στις λειτουργίες του – Αναφορά βλαβών μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου 

2. Αναφορά Λειτουργίας (Αποθήκευση ιστορικού λειτουργίας) 

3. Εξαναγκασμένη διακοπή λειτουργίας όλων των μονάδων με λήψη εξωτερικού σήματος (Fire alarm) 

4.  Δυνατότητα σύνδεσης πολλαπλών κεντρικών χειριστηρίων ( απλών κεντρικών / χειριστηρίων οθόνης αφής ) 

5. Δυνατότητα κλειδώματος λειτουργιών στις εσωτερικές μονάδες. 

6. Ρύθμιση ανώτατου και κατώτατου ορίου θερμοκρασίας για την αποφυγή παγώματος ή υπερθέρμανσης των χώρων. 

7. Χρονοπρογραμματισμό. 

8. Αυτόματο έλεγχο: θα μπορεί να τεθεί μια μέγιστη τιμή απορροφούμενης ισχύος και το κεντρικό χειριστήριο θα ελέγχει ώστε 

να μη ξεπεραστεί η τιμή που έχει τεθεί. 

9. Ανάλυση στατιστικών δεδομένων κατανάλωσης ενέργειας ή χρήσης των εσωτερικών μονάδων. 

10. Ιστορικό βλαβών. 

Το περιβάλλον πληροφόρησης θα υλοποιείται δια μέσου μικροεφαρμογών με χρήση γραφικών στοιχείων. 

To κεντρικό χειριστήριο θα φέρει θύρα ethernet για την διασύνδεση του σε δίκτυο (100Mbps/10Mbps), θα υπάρχει δυνατότητα για 

απομακρυσμένη διαχείριση μέσω διαδικτύου, καθώς και λειτουργία στατιστικών κατανάλωσης ισχύος. 

Η κατανάλωση θα μπορεί να αναλυθεί με διάφορους τρόπους. 

Το κεντρικό χειριστήριο θα μπορεί να διασυνδεθεί σε κεντρικό σύστημα διαχείρισης του κτιρίου μέσω πρωτοκόλλων BACnet/Modbus. 

Η υλοποίηση του λογισμικού του κεντρικού χειριστηρίου θα στηρίζεται σε εφαρμογές ανοικτού κώδικα. 

Της προσφοράς θα επισυνάπτεται το εγχειρίδιο εγκατάστασης – χρήσης του κατασκευαστή του κεντρικού συστήματος ελέγχου των 

αντλιών θερμότητας. 
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Θα πρέπει να προκύπτουν από αυτό το σύνολο των λειτουργιών του χειριστηρίου καθώς και οι άδειες χρήσης του 

χρησιμοποιούμενου λογισμικού. 

Εγγύηση καλής λειτουργίας του κεντρικού χειριστηρίου τουλάχιστον δύο έτη. 

Το κεντρικό χειριστήριο θα παραδοθεί εγκατεστημένο στο σύστημα. 

Ο χρόνος παράδοσης του χειριστηρίου σε χώρο του Δήμου θα γίνει εντός χρονικού διαστήματος ενενήντα ημερών από την υπογραφή 

της σχετικής σύμβασης. 

Ο χρόνος παράδοσης του χειριστηρίου σε λειτουργία θα γίνει εντός χρονικού διαστήματος εκατόν είκοσι ημερών από την υπογραφή 

της σχετικής σύμβασης. 
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Άρθρο 8. Πλήρωση συστημάτων – επεξεργασία νερού. 

Για τις ανάγκες πλήρωσης των συστημάτων των αντλιών θερμότητας του κτιρίου με αποσκληρυμένο νερό (πλήρωση δικτύου 

θέρμανσης), προβλέπεται η εγκατάσταση ενός συγκροτήματος αποσκλήρυνσης νερού συνολικής παροχής 3 m
3

/h, και πάνω από 12 

m3/ημέρα το οποίο τοποθετείται στο χώρο του κεντρικού μηχανοστασίου στο υπόγειο του κτιρίου, και αποτελείται από: 

- Δύο φίλτρα ρητινών 

- Δύο κλάδους άλατος χωρητικότητας 70 λίτρα ±5% έκαστος. 

- Τουλάχιστον 50lt ρητίνη. 

- Ρυθμιζόμενη κεφαλή. 

- Αναλογική τρίοδη βάνα ανάμιξης 

Το συγκρότημα συνοδεύεται από πίνακα αυτοματισμού με αυτόματη μεταγωγή λειτουργίας από το ένα φίλτρο στο άλλο, όταν το 

πρώτο αναγεννάται, αυτόματη αναγέννηση φίλτρου, ένδειξη λειτουργίας και αναγέννησης φίλτρων, επαφές μεταφοράς ενδείξεων 

κλπ. 

Το συγκρότημα θα τροφοδοτεί τους αυτόματους πλήρωσης των εγκαταστάσεων των αντλιών θερμότητας. 

Στην περίπτωση που ο ανάδοχος επιθυμεί την ταχύτερη πλήρωση των συστημάτων με νερό, μπορεί για την αρχική πλήρωση να 

χρησιμοποιήσει και απιονισμένο νερό, στην περίπτωση αυτή θα πρέπει να το δηλώνει στην προσφορά του στην περίπτωση αυτή δεν 

εκπίπτει η υποχρέωση του για την εγκατάσταση του συστήματος αποσκλήρυνσης νερού το οποίο θα τροφοδοτεί τους αυτόματους 

πλήρωσης των συστημάτων. 

Ο χρόνος παράδοσης του συγκροτήματος σε χώρο του Δήμου θα γίνει εντός χρονικού διαστήματος ενενήντα ημερών από την 

υπογραφή της σχετικής σύμβασης. 

Ο χρόνος παράδοσης του συγκροτήματος σε λειτουργία θα γίνει εντός χρονικού διαστήματος εκατόν είκοσι ημερών από την 

υπογραφή της σχετικής σύμβασης. 

 

Άρθρο 9ο Συμπληρωματικά στοιχεία τεχνικής προσφοράς 

Στην τεχνική προσφορά θα περιλαμβάνονται σκαριφήματα και σχέδια από τα οποία να προκύπτουν σαφώς η αρχιτεκτονική των 

συστημάτων και τα επιμέρους εξαρτήματα τα οποία θα διαθέτουν στις θέσεις εγκατάστασης τους καθώς και κάθε άλλο στοιχείο 

μπορεί να βοηθήσει στην αξιολόγηση τους. 

Στην τεχνική προσφορά θα επισυνάπτεται πλήρης κατάλογος εξαρτημάτων στον οποίο θα αναφέρεται η ακριβής ονομασία τους, το 

εργοστάσιο κατασκευής τους ο εκπρόσωπός του στη χώρα μας, και το δίκτυο τεχνικής τους υποστίριξης. 

Οι εξωτερικές μονάδες των αντλιών θερμότητας θα πρέπει να είναι του ίδιου κατασκευαστή προκειμένου να έχουν κοινές απαιτήσεις 

συντήρησης, κοινά συστήματα ελέγχου ενώ θα είναι προσυγκροτημένα μοντέλα τα οποία θα υπάρχουν στους καταλόγους του 

κατασκευαστή τους. 
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Οι εσωτερικές μονάδες των αντλιών θερμότητας θα πρέπει να είναι του ίδιου κατασκευαστή ενώ από τα τεχνικά του εγχειρίδια θα 

πρέπει να προκύπτει ότι μπορούν να συνεργάζονται με τις προσφερόμενες εξωτερικές μονάδες, θα είναι προσυγκροτημένα μοντέλα 

τα οποία θα υπάρχουν στους καταλόγους του κατασκευαστή τους. 

Στις υποχρεώσεις του αναδόχου συμπεριλαμβάνονται, η αποξήλωση παλαιών δικτύων νερού προκειμένου να εγκατασταθούν τα 

υπό προμήθεια συστήματα, η τοποθέτηση νέων δικτύων σωληνώσεων απαραίτητων για τη διασύνδεση των νέων συστημάτων με το 

υφιστάμενο δίκτυο, η τροποποίηση των καναλιών αέρα προκειμένου να προσαρμοστούν στις νέες κλιματιστικές συσκευές, η 

θερμομόνωση των σωληνώσεων νερού συμπεριλαμβανομένων και υφιστάμενων σωληνώσεων του μηχανοστασίου, η αποξήλωση 

των μηχανημάτων τα οποία θα αντικατασταθούν με τα υπό προμήθεια, οι αναγκαίοι κυκλοφορητές - αντλίες προκειμένου να 

λειτουργούν οι αντλίες θερμότητας όπως ήδη έχει περιγραφεί πρωτύτερα, η τοποθέτηση και εγκατάσταση ρυθμιστών στροφών σε 

όσους παλαιού τύπου κυκλοφορητές νερού παραμείνουν στην νέα εγκατάσταση προκειμένου να μπορούν να ελέγχονται από τους 

νέους αυτοματισμούς, η διευθέτηση του χώρου που θα τοποθετηθούν οι εξωτερικές μονάδες (καθαρισμός κλπ), η τοποθέτηση 

θερμοστατικών διακοπτών στα υφιστάμενα θερμαντικά σώματα των βοηθητικών χώρων και η τοποθέτηση συστήματος ρύθμισης 

παροχής όπου κριθεί αναγκαίο προκειμένου για την προσαρμογή και λειτουργία των νέων συστημάτων σε συνεργασία με τα 

υπάρχοντα δίκτυα. 

Όλα τα τεχνικά στοιχεία των προσφερόμενων μηχανημάτων θα επαληθεύονται από τα τεχνικά εγχειρίδια του κατασκευαστή τους. 

Της προσφοράς θα επισυνάπτεται δήλωση του κατασκευαστή των μηχανημάτων ή του αντιπρόσωπου του στη χώρα μας από την 

οποία θα προκύπτει τα επισυναπτόμενα τεχνικά εγχειρίδια προσπέκτους και κάθε άλλο έντυπο είναι τα τρέχοντα σε ισχύ. 

Στην περίπτωση που στο διαγωνισμό συμμετέχει ανεξάρτητος προμηθευτής της προσφοράς του θα επισυνάπτει δήλωση του 

κατασκευαστή των προσφερόμενων μηχανημάτων ή του αντιπρόσωπού του στη χώρα μας από την οποία θα προκύπτει ότι έχουν 

λάβει γνώση της προμήθειας και στης σχετικής προσφοράς και θα υποστηρίξουν την εκτέλεση της σε περίπτωση κατακύρωσης. 

Επίσης με δήλωση του κατασκευαστή των προσφερόμενων μηχανημάτων ή του αντιπρόσωπου του στη χώρα μας θα αποδεικνύεται 

– επικυρώνεται κάθε τεχνικό στοιχείο και αναφορά η οποία δεν προκύπτει σαφώς από τα τεχνικά εγχειρίδια του κατασκευαστή των 

προσφερόμενων μηχανημάτων. 

Τα τεχνικά εγχειρίδια των μηχανημάτων θα συνοδεύονται από παράρτημα στο οποίο θα αναφέρεται για κάθε προσφερόμενο 

μηχάνημα η σελίδα – παράγραφος κλπ στην οποία σημειώνεται το κάθε χαρακτηριστικό του οποίου γίνεται μνεία στην τεχνική 

προσφορά των συμμετεχόντων. 

Στην περίπτωση που ο αντιπρόσωπος του κατασκευαστή των μηχανημάτων στη χώρα μας είναι ανεξάρτητη επιχείρηση, θα πρέπει να 

αποδεικνύεται η σχέση της με τον κατασκευαστή των μηχανημάτων. 

 

Άρθρο 10ο Εκπαίδευση προσωπικού. 

Υποχρέωση του αναδόχου συνιστά η εκπαίδευση του προσωπικού του Δήμου στη λειτουργία, το χειρισμό και τις απαιτήσεις 

συντήρησης του εξοπλισμού. 

Προκειμένου το προσωπικό του Δήμου να έχει σαφή εικόνα της εγκατάστασης η εκπαίδευση του θα ξεκινήσει ταυτόχρονα με την 

έναρξη της εγκατάστασης του υπό προμήθεια εξοπλισμού στον τόπο εγκατάστασης του. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2. – ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 

 

Άρθρο 1ο αντικείμενο της προμήθειας. 

Η μελέτη αυτή αφορά στην προμήθεια φωτοβολταϊκού συστήματος το οποίο θα εγκατασταθεί στη στέγη του κτιρίου του δημοτικού 

κολυμβητηρίου. 

Οι συμμετέχοντες προκειμένου να λάβουν γνώση των υφιστάμενων συνθηκών, των τυχόν ιδιαιτεροτήτων της συγκεκριμένης 

εγκατάστασης καθώς και του υφιστάμενου εξοπλισμού με τον οποία θα πρέπει να συνεργαστεί ο υπό προμήθεια νέος, θα πρέπει να 

επισκεφθούν τους χώρους της εγκατάστασης του υπό προμήθεια εξοπλισμού κατόπιν σχετικού αιτήματος προς την υπηρεσία. 

Το σχετικό αίτημα θα πρέπει να υποβληθεί έγκαιρα μέσω της διαδικτυακής πύλης του ΕΣΗΔΗΣ. 

Οι συμμετέχοντες οι οποίοι θα επισκεφθούν την εγκατάσταση θα λάβουν σχετική βεβαίωση την οποία θα επισυνάπτουν της 

προσφοράς τους προκειμένου αυτή να γίνει αποδεκτή. 

Η ανάπτυξη φωτοβολταϊκών συστημάτων από αυτοπαραγωγούς θεσπίστηκε με την ΥΑ ΑΠΕΗΛ/Α/Φ1/οικ.24461 (ΦΕΚ Β’ 

3583/31.12.2014) και αφορά στην εγκατάσταση σταθερών φωτοβολταϊκών συστημάτων για την κάλυψη ιδίων αναγκών από 

καταναλωτές ηλεκτρικής ενέργειας, με εφαρμογή ενεργειακού συμψηφισμού. 

Ως ενεργειακός συμψηφισμός νοείται ο συμψηφισμός της παραγόμενης από το φωτοβολταϊκό σύστημα ενέργειας με την 

καταναλισκόμενη στις εγκαταστάσεις του αυτοπαραγωγού, ο οποίος διενεργείται σε ετήσια βάση.  

Δεν υπάρχει δηλαδή, οικονομική αποζημίωση από πώληση ενέργειας στο Δίκτυο παρά μόνο ενεργειακός συμψηφισμός. 

Στον ενεργειακό συμψηφισμό η παραγόμενη ενέργεια δεν είναι απαραίτητο να ταυτοχρονίζεται με την καταναλισκόμενη.  

Η ισχύς κάθε ΦΒ συστήματος μπορεί να ανέρχεται μέχρι 20 kWp ή μέχρι 50% της συμφωνημένης ισχύος της εγκατάστασης 

κατανάλωσης (σε kVA ), εφόσον το τελευταίο μέγεθος  υπερβαίνει τα 20 kW.  

Για τη Μέση Τάση επιτρεπόμενη ισχύς ΦΒ είναι το 500KW. 

Τα φωτοβολταϊκά αυτά συστήματα μπορούν να εγκαθίστανται επί κτιρίων ή επί εδάφους, ή άλλων κατασκευών, περιλαμβανομένων 

και αυτών του πρωτογενούς τομέα (αγροτικές αποθήκες, κτηνοτροφικές μονάδες, κλπ ) σύμφωνα με την κείμενη πολεοδομική 

νομοθεσία.  

Τα συστήματα εγκαθίστανται στον ίδιο χώρο με τις εγκαταστάσεις κατανάλωσης που τροφοδοτούν ή σε όμορο αυτής χώρο. 

Δικαίωμα εγκατάστασης έχουν φυσικά πρόσωπα (επιτηδευματίες ή μη), και νομικά πρόσωπα δημοσίου και ιδιωτικού δικαίου, τα 

οποία είτε έχουν στην κυριότητά τους το χώρο στον οποίο θα εγκατασταθεί το ΦΒ σύστημα, είτε έχουν την νόμιμη χρήση αυτού (π.χ. 

μέσω μίσθωσης, δωρεάν παραχώρησης κλπ) και έχουν διασφαλίσει την έγγραφη συναίνεση του ιδιοκτήτη του χώρου. 

Για την διαστασιολόγηση του ΦΒ συστήματος πρέπει να λαμβάνεται υπόψη η ετήσια κατανάλωση της εγκατάστασης στην οποία 

αυτό θα συνδεθεί.  

Δεδομένου ότι ο ενεργειακός συμψηφισμός διενεργείται σε ετήσια βάση, η ετήσια παραγόμενη από το ΦΒ σύστημα ενέργεια δεν θα 

πρέπει να υπερβαίνει την συνολική ετήσια κατανάλωση.  

Για πληροφοριακούς λόγους, σημειώνεται ότι η παραγωγή των ΦΒ συστημάτων λαμβάνει τιμές στο διάστημα 1.200 -1.600 

kWh/kWp/έτος, ανάλογα με τις γεωγραφικές συντεταγμένες και τον προσανατολισμό της εγκατάστασης, με μεσοσταθμική τιμή περί 

τις 1.350 kWh/kWp/έτος.  
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Επομένως, η ισχύς του συστήματος θα πρέπει να επιλέγεται με γνώμονα τις ετήσιες ενεργειακές ανάγκες, στο πλαίσιο των  

περιορισμών που θέτει η Υπουργική Απόφαση. 

 

 

 

Άρθρο 2ο Υπολογισμός απαιτούμενου Φ/Β συστήματος 

Σύμφωνα με τον προσανατολισμό της στέγης, η αναμενόμενη ετήσια παραγωγή από ΦΒ είναι 1.400 kWh/kW/έτος.  

Για την κάλυψη  των αναγκών ηλεκτρικής ενέργειας σε ποσοστό 100% σε ετήσια βάση η πραγματική ισχύ του ΦΒ σταθμού θα έπρεπε 

να είναι ίση με 401,2 kW (= 541.627/1.350).  

Η ηλεκτρική ισχύς της εγκατάστασης ΦΒ εξυπηρετεί αποκλειστικά τις ανάγκες του κολυμβητηρίου, αφού συνδέεται με την 

εγκαταστημένη παροχή του ΔΕΔΔΗΕ και στον Γενικό Πίνακα της εγκατάστασης . 

Το σύνολο των φωτοβολταϊκών μονάδων που εγκαθίστανται πάνω στην στέγη είναι ενδεικτικά 888. 

Συνολική εγκατεστημένη ισχύς τουλάχιστον 225kW. 

Οι ενδεικτικά 222 μονάδες έχουν Βόρειο προσανατολισμό (κλίση στέγης 4
ο  ) . 

Οι ενδεικτικά 666 μονάδες έχουν Νότιο προσανατολισμό. 

Αναλυτικά, αλλά όχι σε κλίμακα, οι προτεινόμενες θέσεις των φωτοβολταϊκών μονάδων απεικονίζονται στο παρακάτω σκαρίφημα το 

οποίο είναι ενδεικτικό αφού δεν λαμβάνει υπόψη του τυχόν εγκατάσταση άλλων στοιχείων στη στέγη. 

Μηνιαία Κατανάλωση Ενέργειας 
(kWh)  
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Άρθρο 3ο τεχνικές προδιαγραφές φωτοβολταϊκών πλαισίων. 

Οι τεχνικές προδιαγραφές του συστήματος είναι οι ακόλουθες. 

Φωτοβολταϊκά πλαίσια πυριτίου πολυκρυσταλικής τεχνολογίας δεδομένου ότι από τις μελέτες που προηγήθηκαν παρουσιάζουν 

καλύτερη απόδοση από τα πλαίσια λεπτού υμενίου. 

Θα διαθέτουν δίοδο παράκαμψης για την προστασία τους από αντίστροφα ρεύματα και πιστοποιήσεις κατά IEC 61215 και IEC 61730 

(Safety Class II) ή άλλου οίκου αντίστοιχης τεχνολογίας και χαρακτηριστικών.  

Ποσότητα ενδεικτική 666 + 222 = 888 τεμάχια. 

 

Άρθρο 4ο ηλεκτρονικοί αντιστροφείς. 

Δεδομένου ότι τα Φ/Β πλαίσια παράγουν συνεχές ρεύμα, για τη σύνδεση του συστήματος με το δίκτυο της Δ.Ε.Η. θα απαιτηθούν 

εννέα ηλεκτρονικοί αντιστροφείς, χωρίς μετασχηματιστή, τριφασικής ισχύος.  

Στα πλαίσια της παρούσας μελέτης προτείνονται ενδεικτικά έξι αντιστροφείς ECO 27.0-3-S , ένας ECO 25.0-3-S, δύο ECO 12.5-3-S  της 

εταιρίας FRONIUS (AΥΣΤΡΙΑΣ) (ή άλλου οίκου αντίστοιχων χαρακτηριστικών) οι οποίοι πληρούν όλες τις απαιτήσεις των προτύπων περί 

ηλεκτρομαγνητικής συμβατότητας και χαμηλών τάσεων (DIN EN 61000-6-3:2007, DIN EN 61000-6- 4:2007, DIN EN 55022:2006 σχετικά 

με εκπομπή παρεμβολών, DIN EN 61000-6-1:2007, DIN EN 61000-6-2:2005 σχετικά με αντοχή στις παρεμβολές, DIN EN 61000-3-

11:2000, DIN EN 61000-3- 12:2005 σχετικά με αναδράσεις στο δίκτυο και DIN EN 50178:1997 σχετικά με την ασφάλεια συσκευών), ενώ 

θα διαθέτουν και σύστημα αυτόματης αποσύνδεσης από το δίκτυο σε περίπτωση διακοπής του δικτύου για την προστασία έναντι της 

νησιδοποιήσης κατά VDE 0126, όπως απαιτείται από τη ΔΕΗ.  

Οι αντιστροφείς είναι κατάλληλοι για τοποθέτηση σε εξωτερικούς χώρους καθώς το περίβλημά τους διαθέτει προστασία IP65. 
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Κατά τη σχεδίαση του συστήματος απαιτείται ιδιαίτερη προσοχή στη συνεργασία μεταξύ της Φ/Β συστοιχίας και του ηλεκτρονικού 

αντιστροφέα.  

Ο αντιστροφέας απαιτεί στην είσοδό του ένα συγκεκριμένο εύρος για την τάση λειτουργίας, έχοντας ένα ανώτατο όριο τάσης 

εισόδου.  

Το ανώτατο όριο δεν πρέπει να υπερβαίνεται, ώστε να μην υπάρξει κίνδυνος καταστροφής του  αντιστροφέα.  

Συνεπώς, ο αριθμός των Φ/ Β πλαισίων που μπορούν να συνδεθούν εν σειρά (στοιχειοσειρά) υπολογίζεται έτσι ώστε να μην 

υπερβαίνονται τα όρια αυτά, σε όλες τις συνθήκες λειτουργίας. 

Ο μέγιστος αριθμός Φ/Β πλαισίων εν σειρά υπολογίζεται έτσι ώστε η συνολική τάση ανοικτού κυκλώματος της συστοιχίας στη 

μικρότερη αναμενόμενη θερμοκρασία λειτουργίας, να μην υπερβαίνει το ανώτατο όριο τάσης εισόδου του αντιστροφέα.  

Ως ελάχιστη θερμοκρασία μπορεί να ληφθεί η τιμή -10°C (θερμοκρασία λειτουργίας ενεργού υλικού του Φ/Β πλαισίου).  

Συγχρόνως πρέπει να ελεγχθεί και η μέγιστη επιτρεπόμενη τάση λειτουργίας του Φ/Β πλαισίου, η οποία ομοίως πρέπει να είναι 

μεγαλύτερη από την τάση ανοικτού κυκλώματος της στοιχειοσειράς στην μικρότερη αναμενόμενη θερμοκρασία λειτουργίας, ώστε 

να μην προκύψει πρόβλημα στη μόνωση του Φ/Β πλαισίου. 

Ο ελάχιστος αριθμός Φ/Β πλαισίων εν σειρά ορίζεται έτσι ώστε η συνολική τάση βέλτιστης λειτουργίας της συστοιχίας στη μέγιστη 

αναμενόμενη θερμοκρασία λειτουργίας να υπερβαίνει την ελάχιστη τάση του εύρους εισόδου του αντιστροφέα ώστε αυτός να 

ενεργοποιείται. 

Αν από την εν σειρά σύνδεση των Φ/Β πλαισίων δεν προκύπτει ισχύς κοντά στην ονομαστική ισχύ του αντιστροφέα, θα πρέπει να 

συνδεθούν περισσότεροι παράλληλοι κλάδοι (αποδεκτού αριθμού εν σειρά πλαισίων) ώστε η ισχύς της Φ/Β συστοιχίας να είναι 

κοντά στην ονομαστική ισχύ του αντιστροφέα.  

Το ρεύμα λειτουργίας των παράλληλων κλάδων θα πρέπει να είναι χαμηλότερο από το μέγιστο όριο ρεύματος εισόδου του 

αντιστροφέα.  

Η συνολική ισχύς της Φ/Β συστοιχίας μπορεί και να υπερβαίνει την ονομαστική ισχύ του μετατροπέα.  

Για τις συνθήκες της Ελλάδας συνιστάται η ονομαστική ισχύς της Φ/Β συστοιχίας να μην υπερβαίνει το 110% της ονομαστικής ισχύος 

του αντιστροφέα. 

 

Άρθρο 5ο Ηλεκτρολογική εγκατάσταση συνεχούς ρεύματος 

Η σύνδεση των Φ/Β πλαισίων μεταξύ τους αλλά και των στοιχειοσειρών με τους αντιστροφείς θα γίνει με καλώδια κατάλληλα για την 

τοποθέτηση σε εξωτερικούς χώρους (ΗΟ7RN-F, J1VV-R) αλλά και κατάλληλης διατομής για την αποφυγή απωλειών ισχύος και 

ατυχήματος λόγω υπερθέρμανσης αγωγού.  

Τα καλώδια αυτά διαθέτουν στην άκρη τους ταχυσνυδέσμους για πιο γρήγορη και ασφαλέστερη σύνδεση. 

Στην πλευρά της Φ/Β συστοιχίας ο σχεδιασμός και η υλοποίηση της εγκατάστασης καλωδίωσης, η οποία περιλαμβάνει τις συνδέσεις 

μεταξύ των Φ/Β πλαισίων και τις συνδέσεις από τα άκρα της Φ/Β συστοιχίας μέχρι τον αντιστροφέα, θα εξασφαλίζει προστασία 



 

 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 

«ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 2014-2020» 
 

Σελίδα 166 από 244 

 

ισοδύναμη με μόνωση Class II. 

Όλα τα καλώδια τα οποία θα είναι εκτεθειμένα στην ηλιακή ακτινοβολία θα είναι ανθεκτικά στην υπεριώδη ακτινοβολία 

(αποκλείοντας έτσι τα κοινά καλώδια με μόνωση από PVC).  

Τα καλώδια τα οποία χρησιμοποιούνται για τις συνδέσεις των πλαισίων θα έχουν μόνωση ανθεκτική τουλάχιστον έως 70
ο

C ή και 

περισσότερο αν δεν υπάρχει ελεύθερη κυκλοφορία του αέρα. 

Για τις συνδέσεις μεταξύ των πλαισίων θα χρησιμοποιηθούν εύκαμπτα μονοπολικά καλώδια με ενισχυμένη μόνωση, με τις ανωτέρω 

τουλάχιστον απαιτήσεις.  

Ο συνδυασμός αυτός των απαιτήσεων είναι δύσκολο να ικανοποιηθεί από κοινά τυποποιημένα καλώδια και απαιτεί τη χρήση 

ειδικών μειγμάτων πλαστικών για μόνωση. 

Η όδευση των καλωδίων από τα άκρα της Φ/Β συστοιχίας μέχρι τον αντιστροφέα θα εξασφαλίζει προστασία ισοδύναμη με 

τουλάχιστον Class II.  

Τα καλώδια θα είναι μονοπολικά, με διπλή ή ενισχυμένη μόνωση.  

Σε διαφορετική περίπτωση θα τοποθετηθούν σε διαφορετικά κανάλια.  

Στα κιβώτια διασύνδεσης θα χρησιμοποιούνται διαφορετικές περιοχές με μονωτικό διαχωριστικό για τη σύνδεση των αρνητικών και 

θετικών αγωγών.  

Εναλλακτικά μπορούν να χρησιμοποιηθούν ξεχωριστά κουτιά σύνδεσης για τους θετικούς και τους αρνητικούς αγωγούς.  

Τα κιβώτια που θα χρησιμοποιηθούν θα είναι μονωτικά και θα ανοίγουν με ειδικό κλειδί ή εργαλείο. 

Η διατομή του καλωδίου θα καθοριστεί στη μελέτη εφαρμογής η οποία θα επισυνάπτεται της προσφοράς λαμβάνοντας υπόψη το 

μέγιστο αναμενόμενο ρεύμα σε ένα κλάδο διορθωμένο λόγω θερμοκρασίας (η οποία για τα καλώδια πλησίον των Φ/Β πλαισίων 

μπορεί να φθάσει τους 70°C) και τις απώλειες ισχύος, οι οποίες βάσει της καλής πρακτικής στο συνολικό μήκος των Σ.Ρ. καλωδίων υπό 

ονομαστικές τιμές λειτουργίας δεν πρέπει να υπερβαίνουν το 1% της ονομαστικής ισχύος του Φ/Β συστήματος. 

 

Άρθρο 6ο ηλεκτρολογική εγκατάσταση εναλλασσόμενου ρεύματος 

Στην καλωδίωση της πλευρά Ε.Ρ. θα ακολουθηθούν οι συνήθεις πρακτικές που απορρέουν από τον ΗD384, ενώ και στην περίπτωση 

αυτή η ελαχιστοποίηση των οδεύσεων είναι επιθυμητή, προκειμένου να επιτυγχάνεται μείωση των ηλεκτρικών απωλειών.  

Η έξοδος κάθε αντιστροφέα θα συνδεθεί σε ηλεκτρικό πίνακα, όπου θα εγκατασταθούν τα μέσα προστασίας και χειρισμού.  

Πιο συγκεκριμένα το Φ/Β σύστημα θα διαθέτει ένα Γενικό Πίνακα ΧΤ που θα συνδέεται στην χαμηλή τάση του υποσταθμού 

παράλληλα με τον κεντρικό πίνακα του κτηρίου.  

Στην περίπτωση που κριθεί σκόπιμο να τοποθετηθεί υποπίνακας τότε θα είναι πολυεστερικός τύπου ερμαρίου, με πόρτα ανοιγόμενη 

στο μπροστινό μέρος.  

Θα παρέχουν προστασία IP65 κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 60529 και κατά συνέπεια θα είναι κατάλληλοι για τοποθέτηση σε εξωτερικό χώρο.  

Οι εισερχόμενες και εξερχόμενες γραμμές σε αυτούς θα προσαρμόζονται με στυπιοθλίπτες 

 

Άρθρο 7ο Γειώσεις 
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Για λόγους προστασίας των εγκαταστάσεων παραγωγής και την ασφάλεια των προσώπων θα πρέπει: 

 όλα τα εκτεθειμένα μεταλλικά μέρη του Φ/Β εξοπλισμού (π.χ. βάσεις στήριξης και μεταλλικά μέρη των Φ/Β πλαισίων) να 

γειωθούν σύμφωνα με τους αντίστοιχους κανονισμούς (HD384). 

 τα φαινόμενα εκδήλωσης υπερτάσεων να αντιμετωπιστούν σύμφωνα με τα ισχύοντα εθνικά και ευρωπαϊκά πρότυπα, τα 

οποία είναι τα πρότυπα σειράς ΕΛΟΤ ΕΝ 61643 

 Θα εγκατασταθεί ένα σύστημα εξωτερικής αντικεραυνικής προστασίας με την εφαρμογή του προτύπου ΕΛΟΤ ΕΝ62305-2 

 Θα εξετασθεί αν το υφιστάμενο σύστημα αντικεραυνικής προστασίας ικανοποιεί τις απαιτήσεις του προτύπου ΕΛΟΤ ΕΝ 

62305-3 και εάν καλύπτει τις Φ/Β εγκαταστάσεις και σε περίπτωση που δεν τις καλύπτει να γίνουν όλες οι απαραίτητες 

συμπληρωματικές ενέργειες ώστε το υφιστάμενο σύστημα αντικεραυνικής προστασίας να προσαρμοστεί στις νέες 

απαιτήσεις (π.χ. εγκατάσταση επιπρόσθετων ακίδων, συλλεκτήριων αγωγών, αγωγών καθόδου, εφαρμογή ισοδυναμικών 

συνδέσεων, ηλεκτροδίων γείωσης κ.α.). 

Η προστασία υπέρτασης έχει ως ρόλο να αποτρέπει την πρόκληση ζημιών στις ηλεκτρικές και ηλεκτρονικές συσκευές από υψηλές 

τάσεις. 

Οι συσκευές προστασίας από υπέρταση(Surge Protection Device, συντ/φία SPD) δημιουργούν σε περίπτωση επιβάρυνσης μια 

εξισορρόπηση δυναμικού ανάμεσα στους συνδεδεμένους αγωγούς.  

Έτσι αποτρέπεται η καταστροφή των συνδεδεμένων συσκευών λόγω απότομων αυξήσεων της τάσης. 

Κατηγορίες τύπου SPD(σύμφωνα με το ΕΝ 61643-11/IEC 61643-1) 

 Βασική προστασία (SPD I): έχουν τη μεγαλύτερη θερμική αντοχή σε ρεύμα υπέρτασης, γιατί είναι σχεδιασμένες για 

επιβάρυνση από απευθείας χτύπημα κεραυνού. 

 Μέση προστασία (SPD II): έχουν περιορισμένη θερμική αντοχή σε ρεύμα υπέρτασης και προστατεύουν από έμμεσες 

επιπτώσεις χτυπήματος κεραυνού. 

 Λεπτομερής προστασία (SPD III): έχουν μικρότερη θερμική αντοχή σε ρεύμα 

 Στην εγκατάσταση οι μετατροπείς θα τοποθετηθούν με προστασία υπερτάσεων. Η ηλεκτρονική ασφάλεια στοιχειοσειράς 

θα τοποθετηθεί στον ηλεκτρολογικό πίνακα. 

Στην εγκατάσταση οι μετατροπείς θα τοποθετηθούν με ενσωματωμένη προστασία υπερτάσεων.  

Η ενσωματωμένη ηλεκτρονική ασφάλεια στοιχειοσειράς συνδέεται στη συσκευή προστασίας από υπέρταση. 

Στους αντιστροφείς με ιχνηλάτη MPP οι στοιχειοσειρές φωτοβολταϊκών στοιχείων πριν το μετατροπέα συνδέονται και η συσκευή στο 

σημείο επαφής.  

Στους μετατροπείς με περισσότερους από έναν ιχνηλάτη MPP θα πρέπει για κάθε είσοδο να υπάρχει μια συσκευή SPD ή ένας 

συνδυασμός συσκευών SPD 

 

Άρθρο 8ο Διάταξη σύνδεσης με το δίκτυο μέσης τάσης 
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Το σύστημα αυτοματισμού θα ελέγχει πλήρως τον παραλληλισμό των ηλεκτρικών χαρακτηριστικών της παραγόμενης ηλεκτρικής 

ενέργειας από τον Φωτοβολταϊκό Σταθμό σε σχέση με το δίκτυο της ΔΕΗ και θα επιτρέπει κατάλληλα τη σύνδεση αμφίδρομης 

λειτουργίας «από και προς» την Μέση Τάση, και σε ορισμένες περιπτώσεις (Μπλακ άουτ) τη Χαμηλή Τάση του Κολυμβητηρίου.  

Σε περίπτωση διακοπής τάσης δικτύου, ο Φωτοβολταϊκός Σταθμός θα διαθέτει δυνατότητα αμέσου επαναλειτουργίας σε κατάσταση 

“Island mode” αναλαμβάνοντας προσδιορισμένα ηλεκτρικά φορτία του κολυμβητηρίου, πέραν αυτών που προβλέπονται από 

τον/τους πίνακες εκτάκτου ανάγκης.  

Επιπλέον όλων των ανωτέρω, θα μετρούνται με κατάλληλα όργανα (Power meters) όλα τα χαρακτηριστικά (τάση, ένταση, συχνότητα, 

πραγματική παραγόμενη ισχύς, ενέργεια κλπ.) της παραγόμενης ηλεκτρικής ενέργειας και θα μεταφέρονται προς την κεντρική μονάδα 

επεξεργασίας. 

 

Άρθρο 9ο Κεντρικό σύστημα ελέγχου 

Σε κατάλληλα διαμορφωμένο χώρο - γραφείο συντηρητή - προβλέπεται η εγκατάσταση του κεντρικού σταθμού ελέγχου του 

Φωτοβολταϊκού Σταθμού.  

Οι μετρούμενες τιμές σε όλα τα διαθέσιμα σημεία θα συλλέγονται και οι απαιτούμενοι έλεγχοι θα καθορίζονται από την κεντρική 

μονάδα επεξεργασίας.  

Η αναφορά κεντρικής μονάδας επεξεργασίας θεωρείται ως ενδεικτική και είναι στην ευχέρεια του Αναδόχου να υποδείξει τον τρόπο 

κατανομής και λειτουργίας των λογικών ελεγκτών.  

Η επικοινωνία με το χρήστη θα γίνεται μέσω υπολογιστή και κατάλληλου γραφικού περιβάλλοντος.  

Το πρόγραμμα (s/w) που θα προσφερθεί, από την εγκατάσταση BEMS, θα έχει την δυνατότητα να παρουσιάζει γραφικά τη λειτουργία 

του Φωτοβολταϊκού Σταθμού και θα τηρεί ιστορικά στοιχεία όλων των παραμέτρων για τους προηγούμενους τουλάχιστον 6 (έξι) 

μήνες λειτουργίας του.  

Ο χώρος όπου θα εγκατασταθεί ο σταθμός ελέγχου, θα είναι κλιματιζόμενος προκειμένου να διατηρούνται οι σωστές συνθήκες 

εργασίας. 

Προκειμένου η μονάδα παραγωγής ενέργειας να είναι επιτηρήσιμη και άρα να υπάρχει η δυνατότητα απομακρυσμένης επίβλεψης 

του έργου, εντός του κεντρικού πίνακα θα εγκατασταθεί Σύστημα Τηλεπίβλεψης, το οποίο θα συνδέεται με όλα τα συστήματα 

αντιστροφέων εντός του έργου, καθώς και με συσκευή συλλογής μετεωρολογικών δεδομένων προκειμένου να είναι επιτηρήσιμη 

τόσο η κατάσταση και στιγμιαία απόδοση των αντιστροφέων όσο και οι μετεωρολογικές συνθήκες που επικρατούν στην περιοχή. 

Το σύστημα τηλεπίβλεψης θα παρέχει: 

 Συνεχή έλεγχο του Φ/Β συστήματος 

 Επιτήρηση μέσω δικτύου στιγμιαίων και συγκεντρωτικών δεικτών του πάρκου 

 Εγκαιρο εντοπισμό σφαλμάτων λειτουργίας. 

 Καταγραφή Ενεργειακής απόδοσης. 

 Ασφαλή αποθήκευση δεδομένων και αξιολόγηση. 

 Διάγνωση και ρύθμιση εγκατάστασης σε οποιοδήποτε τερματικό 

 Αυτόματη μετάδοση δεδομένων 
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 Επεξεργασία δεδομένων και απεικόνιση στο διαδίκτυο 

Το σύστημα ελέγχου θα πρέπει να μπορεί να διασυνδεθεί και να ελέγχεται από το σύστημα κεντρικής διαχείρισης του κτιρίου BMS. 

 

Άρθρο 10ο  Χωροθέτηση εξοπλισμού 

Η χωροθέτηση των πλαισίων στα δώματα πραγματοποιείται λαμβάνοντας υπόψη τους ισχύοντες πολεοδομικούς περιορισμούς 

σχετικά με την απόσταση από το στηθαίο και το μέγιστο ύψος των κατασκευών, τεχνικούς περιορισμούς σχετικά με την 

προσβασιμότητα του δώματος και του εξοπλισμού και τα ευρήματα της ενεργειακής μελέτης σχετικά με τις σκιάσεις από  γειτονικά 

εμπόδια και τις αλληλοσκιάσεις των Φ/Β συστοιχιών 

Συγκεκριμένα τα Φ/Β πλαίσια θα απέχουν απόσταση μεγαλύτερη από 0,50μ από τα όρια του δώματος, ενώ θα πρέπει να υπάρχουν 

εγκάρσιοι διάδρομοι εργασίας ικανού πλάτους.  

Σε κάθε στοιχειοσειρά θα τοποθετηθούν δύο σειρές Φ/Β πλαισίων, τοποθετημένων με τη μεγάλη πλευρά παράλληλη στον άξονα 

Ανατολής Δύσης. 

Η ακριβής θέση έδρασης των ηλεκτρονικών αντιστροφέων, των υποπινάκων ΧΤ και του υποσταθμού θα καθοριστούν στα πλαίσια της 

μελέτης εφαρμογής, λαμβάνοντας υπόψη το σημείο σύνδεσης με το δίκτυο, τις προδιαγραφές της Δ.Ε.Η. και το διαθέσιμο χώρο του 

κολυμβητηρίου.  

Σε κάθε περίπτωση η θέση των αντιστροφέων και του μετασχηματιστή θα πρέπει να εξασφαλίζει το ελάχιστο δυνατό μήκος 

καλωδίωσης προκειμένου να περιορίζονται οι ηλεκτρικές απώλειες, η πτώση τάσης, αλλά και το κόστος καλωδίωσης. 

Συνήθως, οι αντιστροφείς τοποθετούνται είτε στο εσωτερικό των κτιρίων που εγκαθίστανται, είτε σε ειδικά διαμορφωμένο κλειστό 

χώρο ο οποίος μπορεί να βρίσκεται πλησίον του Φ/Β εξοπλισμού, είτε ακόμη κάτω από τα Φ/Β πλαίσια και στο μηχανισμό στήριξης 

αυτών.  

Η τοποθέτηση των ηλεκτρονικών αντιστροφέων σε εξωτερικό χώρο είναι εφικτή σε περίπτωση που διαθέτουν κατάλληλο δείκτη 

προστασίας IP από σωματίδια σκόνης και νερού, καθώς και τα όρια της θερμοκρασίας μέσα στα οποία δεν επηρεάζεται η ασφαλής 

και απρόσκοπτη λειτουργία του. 

 

Άρθρο 11ο Εγγύηση καλής λειτουργίας εξοπλισμού 

Τα υπό προμήθεια συστήματα θα έχουν εγγύηση καλής λειτουργίας δύο ετών τουλάχιστον. 

Στο εγγυημένο διάστημα καλής λειτουργίας των δύο ετών, μια φορά το μήνα θα επιθεωρείται το σύστημα από εξουσιοδοτημένο 

συνεργείο το οποίο θα δηλώνεται στην προσφορά των συμμετεχόντων και το οποίο θα ενημερώνει σχετικά την υπηρεσία. 

Επιθυμητό είναι κατά το χρόνο εγγυημένης λειτουργίας να υπάρχει 24ωρη τηλεφωνική τεχνική υποστήριξη. 

 

Άρθρο 12ο χρόνος παράδοσης. 

Το σύστημα θα παραδοθεί εντός χρονικού διαστήματος τριών μηνών από την υπογραφή της σχετικής σύμβασης εγκατεστημένο σε 

λειτουργία. 

 

Άρθρο 13ο συμπληρωματικά στοιχεία. 
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Οι προσφορές θα πρέπει να ικανοποιούν της παρούσα συγγραφή.  

Των προσφορών θα συμπεριλαμβάνονται κατάλογοι και τεχνικά εγχειρίδια του κατασκευαστή του εξοπλισμού. 

Το σύνολο των απαιτήσεων θα πρέπει να ικανοποιείται και να περιγράφεται επαρκώς. 

Το σύστημα θα παραδοθεί τοποθετημένο και σε λειτουργία. 

Στην τιμή του ενδεικτικού προϋπολογισμού συμπεριλαμβάνεται κάθε έξοδο για την τοποθέτηση και διασύνδεση του συστήματος. 

Της προσφοράς θα επισυνάπτονται  πιστοποιητικά σειράς ISO 9001 (όσον αφορά στο σύστημα εξασφάλισης της ποιότητας ) & ISO 

14001 (όσον αφορά στην περιβαλλοντική διαχείριση) για τον κατασκευαστή του συνόλου του υπό προμήθεια εξοπλισμού. 

Της προσφοράς θα επισυνάπτεται πλήρης ηλεκτρομηχανολογική μελέτη εγκατάστασης φωτοβολταϊκού συστήματος. 

Στις υποχρεώσεις του αναδόχου συμπεριλαμβάνεται η σύνταξη του φακέλου για την αδειοδότηση της εγκατάστασης από τη ΔΕΗ. 

Στις υποχρεώσεις του αναδόχου συμπεριλαμβάνεται η εκπαίδευση του προσωπικού του Δήμου στην λειτουργία και παρακολούθηση 

του συστήματος. 

Ο ηλεκτρονικός υπολογιστής που απαιτείται για την λειτουργία του λογισμικού παρακολούθησης συμπεριλαμβάνεται στις 

υποχρεώσεις του αναδόχου. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3. ΣΥΣΤΗΜΑ ΦΩΤΙΣΜΟΥ 

 

Άρθρο 1ο αντικείμενο της προμήθειας. 

Η μελέτη αυτή αφορά στην προμήθεια και αντικατάσταση του συστήματος φωτισμού του κτιρίου του δημοτικού κολυμβητηρίου με 

νέο υψηλής ενεργειακής απόδοσης. 

Τα υπό προμήθεια είδη προέκυψαν μετά από φωτοτεχνική μελέτη και βελτιστοποίηση. 

 

Άρθρο 2ο Φωτισμός κολυμβητικών δεξαμενών. 

Προμήθεια φωτιστικού τύπου LED προβολέα , τύπου Philips Clear Flood large ή αντίστοιχο έως 549 W, 57.600 lumen, 965 mA, ισχύ 519 

W, PF=0,973 εγκεκριμένο από τον κατασκευαστή του για χρήση σε περιβάλλον κλειστού κολυμβητηρίου στο οποίο γίνεται χρήση 

χημικών για τη ρύθμιση της ποιότητας του νερού των κολυμβητικών δεξαμενών. 

Βασικά τεχνικά χαρακτηριστικά: 

 

LED lumen package 35-65 klm σε CRI 70 

Κατανάλωση (σε W) 252-549 W 

Αποδοτικότητα (σε Lm/W) >125 lm/W 

CRI 70/80 

CCT 3.000K WW/4.000NW 

Χρόνος ζωής (σε ώρες) 70-100 χιλιάδες ώρες στους 25°C 

Finishing MSP and Swimming Pool options 

Optics/LOR 3xSym, 3xAsym, 3x Road 

IP/IK IP66/IK08 

Voltage/frequency 120-277V / 50 Hz 

Χρώμα Grey RAL 9007 

 

H εξωτερική σύνδεση του λαμπτήρα LED με 5 πόλους θα είναι σύμφωνα με το IP67. 

Σώμα από αλουμίνιο, βάση από χάλυβα, κρύσταλλο (ή συνθετικό υλικό) προστασίας. 

Φωτιστικό κατάλληλο για άμεση τοποθέτηση στο υφιστάμενο δίκτυο ηλεκτροδότησης. 
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Δυνατότητα αντικατάστασης φωτεινής πηγής. 

Της προσφοράς θα επισυνάπτεται πολικό διάγραμμα του προσφερόμενου προϊόντος. 

Της προσφοράς θα επισυνάπτεται διάγραμμα έντασης του προσφερόμενου προϊόντος. 

Το σύνολο των στοιχείων του προσφερόμενου προϊόντος θα πρέπει να επιβεβαιώνεται από τα τεχνικά φυλλάδια του κατασκευαστή 

του. 

Στην προσφορά θα δηλώνεται και η διαδικτυακή διεύθυνση της σελίδας του κατασκευαστή του προϊόντος στην οποία γίνεται πλήρης 

αναφορά των τεχνικών του χαρακτηριστικών. 

Το προσφερόμενο προϊόν θα είναι σειράς παραγωγής. 

Δεν γίνονται δεκτά προϊόντα άνευ εμπορικής ονομασίας. 

Χρόνος εγγύησης καλής λειτουργίας τουλάχιστον 4 έτη. 

Ποσότητα: 40 τεμάχια. 

 

Άρθρο 3ο συμπληρωματικός φωτισμός κολυμβητικών δεξαμενών 

Προμήθεια φωτιστικού τύπου LED προβολέα τύπου Philips Clear Flood έως 233 W, 25810 lumen, 233 W PF> 0,92, ή αντίστοιχου 

εγκεκριμένο από τον κατασκευαστή του για χρήση σε περιβάλλον για χρήση σε περιβάλλον κλειστού κολυμβητηρίου στο οποίο 

γίνεται χρήση χημικών για τη ρύθμιση της ποιότητας του νερού των κολυμβητικών δεξαμενών. 

 

Κατανάλωση (σε W) 233 W 

Αποδοτικότητα (σε Lm/W) >105 lm/W 

CRI >75 

CCT 4.000 W 

Χρόνος ζωής (σε ώρες) 75.000 ώρες στους 25°C 

Finishing MSP and Swimming Pool options 

Βαφή/Κράμα RAL 9007/L2521 

IP/IK IP66/IK09 

Voltage/frequency 120-277V / 50 Hz 

Χρώμα RAL colors, class II 

 

Σώμα από αλουμίνιο, βάση από χάλυβα, κρύσταλλο (ή συνθετικό υλικό) προστασίας. 

Φωτιστικό κατάλληλο για άμεση τοποθέτηση στο υφιστάμενο δίκτυο ηλεκτροδότησης. 

Δυνατότητα αντικατάστασης φωτεινής πηγής. 

Της προσφοράς θα επισυνάπτεται πολικό διάγραμμα του προσφερόμενου προϊόντος. 

Της προσφοράς θα επισυνάπτεται διάγραμμα έντασης του προσφερόμενου προϊόντος. 
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Το σύνολο των στοιχείων του προσφερόμενου προϊόντος θα πρέπει να επιβεβαιώνεται από τα τεχνικά φυλλάδια του κατασκευαστή 

του. 

Στην προσφορά θα δηλώνεται και η διαδικτυακή διεύθυνση της σελίδας του κατασκευαστή του προϊόντος στην οποία γίνεται πλήρης 

αναφορά των τεχνικών του χαρακτηριστικών. 

Το προσφερόμενο προϊόν θα είναι σειράς παραγωγής. 

Δεν γίνονται δεκτά προϊόντα άνευ εμπορικής ονομασίας. 

Χρόνος εγγύησης καλής λειτουργίας τουλάχιστον 4 έτη. 

 

Άρθρο 4ο φωτισμός βοηθητικών χώρων. 

Προμήθεια λαμπτήρων τύπου Led Tube T8 600mm, 8watt τύπου Philips Ecofit LED tubes T8 Mains 8 watt 740T8 AP C G ή αντίστοιχου.  

Θερμοκρασία χρώματος: 4000Κ. 

Απόδοση: 800lm. 

Το σύνολο των στοιχείων του προσφερόμενου προϊόντος θα πρέπει να επιβεβαιώνεται από τα τεχνικά φυλλάδια του κατασκευαστή 

του. 

Στην προσφορά θα δηλώνεται και η διαδικτυακή διεύθυνση της σελίδας του κατασκευαστή του προϊόντος στην οποία γίνεται πλήρης 

αναφορά των τεχνικών του χαρακτηριστικών. 

Το προσφερόμενο προϊόν θα είναι σειράς παραγωγής. 

Δεν γίνονται δεκτά προϊόντα άνευ εμπορικής ονομασίας. 

Χρόνος εγγύησης καλής λειτουργίας τουλάχιστον 4 έτη. 

Ποσότητα: 480 τεμάχια. 

 

Άρθρο 5ο χρόνος παράδοσης. 

Ο εξοπλισμός θα παραδοθεί εγκατεστημένος, εντός χρονικού διαστήματος τριών μηνών από την υπογραφή της σχετικής σύμβασης. 

 

Άρθρο 6ο συμπληρωματικά στοιχεία. 

Οι προσφορές θα πρέπει να ικανοποιούν της παρούσα συγγραφή.  

Των προσφορών θα συμπεριλαμβάνονται κατάλογοι και τεχνικά εγχειρίδια του κατασκευαστή του εξοπλισμού. 

Το σύνολο των απαιτήσεων θα πρέπει να ικανοποιείται και να περιγράφεται επαρκώς. 

Της προσφοράς θα επισυνάπτεται φωτοτεχνική μελέτη για το φωτισμό των χώρων των κολυμβητικών δεξαμενών με τα 

προσφερόμενα φωτιστικά υλοποιημένη σε κατάλληλο λογισμικό, θα επισυνάπτεται της προσφοράς ο τύπος του λογισμικού το οποίο 

θα πρέπει να είναι η τρέχουσα έκδοση ενημερωμένη, αυτό θα επιβεβαιώνεται με δήλωση του συμμετέχοντα στην οποία θα 

αναφέρεται ο κατασκευαστής του λογισμικού και τα πλήρη στοιχεία της έκδοσης του πού χρησιμοποιήθηκε καθώς και ο χειριστής 

του. 
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Της προσφοράς θα επισυνάπτονται  πιστοποιητικά σειράς ISO 9001 (όσον αφορά στο σύστημα εξασφάλισης της ποιότητας ) & ISO 

14001 (όσον αφορά στην περιβαλλοντική διαχείριση) για τον κατασκευαστή του συνόλου του υπό προμήθεια εξοπλισμού. 

Ο εξοπλισμός θα παραδοθεί τοποθετημένος και σε λειτουργία. 

Στην τιμή του ενδεικτικού προϋπολογισμού συμπεριλαμβάνεται κάθε έξοδο για την τοποθέτηση και διασύνδεση του. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΙΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 

 

 

APΘPO 1ο Αντικείμενο της προμήθειας 

Η μελέτη αυτή αφορά στην προμήθεια κεντρικού συστήματος ενεργειακής διαχείρισης και εξοικονόμησης ενέργειας για το Κτίριο του 

Δημοτικού κολυμβητηρίου Καρπενησίου. 

Tα παρακάτω στοιχεία θεωρούνται και ουσιώδη και απαράβατα, εκτός αν αναφέρεται, ότι αποτελούν προτίμηση, ή επιθυμία της 

υπηρεσίας. 

Η περιγραφή δεν είναι δεσμευτική ως προς την αρχιτεκτονική του προσφερόμενου συστήματος, είναι όμως δεσμευτική ως προς τις 

δυνατότητες διεπαφής, ελέγχου, καταγραφής, ρύθμισης και προγραμματισμού του συστήματος. 

Όπου ρητά αναφέρεται η λέξη περίπου, με ποινή αποκλεισμού, δεν επιτρέπεται απόκλιση μεγαλύτερη ή μικρότερη του ±5%. 

Το σύστημα θα παραδοθεί εγκατεστημένο και σε λειτουργία. 

Οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό με την υποβολή της προσφοράς τους αποδέχονται ότι έχουν μελετήσει λεπτομερώς όλα τα 

στοιχεία της προμήθειας, έχουν λάβει πλήρη γνώση των υφιστάμενων επιτόπιων συνθηκών που αφορούν στην εκτέλεση της 

σύμβασης. 

Οι συμμετέχοντες προκειμένου να λάβουν γνώση των υφιστάμενων συνθηκών, των τυχόν ιδιαιτεροτήτων της συγκεκριμένης 

εγκατάστασης καθώς και του υφιστάμενου εξοπλισμού με τον οποία θα πρέπει να συνεργαστεί ο υπό προμήθεια νέος, θα πρέπει να 

επισκεφθούν τους χώρους της εγκατάστασης του υπό προμήθεια εξοπλισμού κατόπιν σχετικού αιτήματος προς την υπηρεσία. 

Το σχετικό αίτημα θα πρέπει να υποβληθεί έγκαιρα μέσω της διαδικτυακής πύλης του ΕΣΗΔΗΣ. 

Οι συμμετέχοντες οι οποίοι θα επισκεφθούν την εγκατάσταση θα λάβουν σχετική βεβαίωση την οποία θα επισυνάπτουν της 

προσφοράς τους προκειμένου αυτή να γίνει αποδεκτή. 

Στην παρούσα συγγραφή δεν γίνεται λεπτομερής αναφορά στον μηχανολογικό εξοπλισμό της εγκατάστασης αφού αυτός είναι υπό 

προμήθεια και δεν είναι γνωστός ως προς τον κατασκευαστή του, μοντέλα και ειδικά χαρακτηριστικά κατά περίπτωση. 

 

Άρθρο 2ο Γενική περιγραφή 

Σύμφωνα με τις διεθνείς τάσεις στην κατασκευή «πράσινων» κτηρίων καθώς και στα έργα εξοικονόμησης ενέργειας, είναι σημαντικό 

να υπάρχει ένας τρόπος προσδιορισμού της ενεργειακής ισορροπίας του κτηρίου και κατά συνέπεια των καταναλώσεων του.  

Με τον τρόπο αυτό, είναι δυνατό να παρακολουθείται η ενεργειακή στάθμη του κτηρίου, σε πραγματικό χρόνο και με πραγματικά 

δεδομένα, έτσι ώστε να υπάρχει η δυνατότητα άμεσης αντίδρασης σε περίπτωση που η κατανάλωση υπερβαίνει τα κατά περίπτωση 

προκαθορισμένα όρια.  

Η διαχείριση ενέργειας είναι πλέον μια αναγκαιότητα για κάθε κτήριο ή εγκατάσταση που θέλει να ονομάζεται «φιλικό» προς το 

περιβάλλον.  

Η εφαρμογή μέτρων και τεχνολογιών εξοικονόμησης ενέργειας δεν είναι από μόνη της αρκετή για να διασφαλίσει ότι ένα κτήριο θα 

είναι και θα παραμείνει ενεργειακά στο βέλτιστο σημείο λειτουργίας.  

Έτσι, η ενεργειακή διαχείριση δίνει την δυνατότητα για το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα και την διάρκειά του σε βάθος χρόνου.  
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Εφαρμογές συστημάτων διαχείρισης ενέργειας έχουν δείξει ότι η σωστή εφαρμογή και χρήση τους σε υπάρχουσες εγκαταστάσεις και 

κτήρια μπορεί να οδηγήσει σε εξοικονόμηση ενέργειας έως και 15%.  

Η διαχείριση ενέργειας είναι το πιο αποτελεσματικό εργαλείο εντοπισμού καταναλώσεων που έχουν δυνατότητα μείωσης, ενώ 

ταυτόχρονα διασφαλίζουν ότι τα όποια οφέλη επιτευχθούν, θα διατηρηθούν σε βάθος χρόνου.  

Κατά συνέπεια προτείνεται η εγκατάσταση συστήματος BMS.  

Με τον τρόπο αυτό θα γίνεται σωστή Ενεργειακή Διαχείριση του κτηρίου για όλους τους χώρους του.  

Το σύστημα θα διαθέτει μετρητές ηλεκτρικής ενέργειας που θα τοποθετηθούν στις καταναλώσεις του κτηρίου, όπως ο φωτισμός, το 

μηχανοστάσιο, ο ανελκυστήρας κλπ.  

Οι μετρητές αυτοί θα στέλνουν ενσύρματα ή ασύρματα τις μετρήσεις τους σε καταγραφικό, το οποίο συλλέγει και αποθηκεύει τις 

μετρήσεις αυτές.  

Στη συνέχεια οι ημερήσιες μετρήσεις στέλνονται κεντρικό server του BMS.  

Ο χρήστης θα έχει την δυνατότητα, μέσω του προσωπικού του υπολογιστή, να μπαίνει στον server σε περιβάλλον web και να έχει 

πρόσβαση στα ενεργειακά δεδομένα που έχουν καταγραφεί.  

Το σύστημα έχει την δυνατότητα παρουσίασης των αποτελεσμάτων σε πίνακες ή διαγράμματα ανάλογα με τις απαιτήσεις του 

χρήστη.  

Επιπλέον, υπάρχει η δυνατότητα εξαγωγής εξειδικευμένων αναφορών που μπορούν να διαμορφωθούν απόλυτα σύμφωνα με τις 

απαιτήσεις του χρήστη.  

Το σύστημα δίνει την δυνατότητα ειδοποιήσεων του χρήστη όταν κάποια ή κάποιες καταναλώσεις ξεπεράσουν ένα προκαθορισμένο 

όριο.  

Τέλος, o server δίνει την δυνατότητα σύγκρισης μετρήσεων μεταξύ φορτίων, δημιουργίας ιστορικής βάσης δεδομένων καθώς και την 

πρόβλεψη μελλοντικών καταναλώσεων σύμφωνα με τα ήδη αποθηκευμένα δεδομένα με βάση αλγορίθμους που μπορούν να 

διαμορφωθούν από το χρήστη. 

 

APΘPO 3ο τεχνική περιγραφή κεντρικού συτήματος ενεργειακής διαχείρισης. 

Το σύστημα ελέγχου θα είναι εξ’ ολοκλήρου ψηφιακό (DDC – Direct Digital Control).  

Θα αποτελείται από κεντρική μονάδα (controller) και υπομονάδες εισόδων / εξόδων (I/O modules). 

Το περιβάλλον λειτουργίας του θα είναι πλήρως γραφικό και φιλικό προς το χρήστη.  

Αυτό επιτρέπει πέρα από την εύκολη πρόσβαση και λειτουργία των εγκαταστάσεων, μέσω buttons, dialog boxes, pull down menus 

κ.λ.π, συνεργασία με άλλες εφαρμογές του περιβάλλοντος αυτού όπως ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, προγραμμάτων λογιστικών 

φύλλων (spreadsheets), κειμενογράφων κ.λ.π, για εξαγωγή χρήσιμων πληροφοριών τόσο για την λειτουργία των εγκαταστάσεων, όσο 

και για την συντήρηση τους. 

Η είσοδος στο πρόγραμμα γίνεται μέσω τροποποιούμενων κωδικών πρόσβασης που επιτρέπουν πλήρη ή μερική πρόσβαση τόσο 

στην εγκατάσταση, όσο και στις επιτρεπόμενες λειτουργίες και παρεμβάσεις. 

Το πρόγραμμα θα έχει κλιμακούμενη αρχιτεκτονική προκειμένου να μπορεί στο μέλλον να αναβαθμίζεται σε μεγαλύτερο για να 

υποστηρίξει πρόσθετες εγκαταστάσεις. 
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Το σύστημα BMS θα πρέπει να έχει τη δυνατότητα διασύνδεσης με τους inverters του ΦΒ μέσω πρωτοκόλλου Modbus TCP 

(σύμφωνα με το SunSpec Alliance). 

Το σύστημα BMS θα πρέπει να έχει τη δυνατότητα διασύνδεσης με το κεντρικό χειριστήριο ελέγχου των αντλιών θερμότητας της 

εγκατάστασης μέσω πρωτοκόλλων BACnet/Modbus για την παρακολούθηση και τον έλεγχο τους ώστε να μην είναι αναγκαία η 

διασύνδεσή του με κάθε μια από τις 58 βασικές μονάδες των συστημάτων ξεχωριστά. 

Το σύστημα BMS θα πρέπει να έχει τη δυνατότητα διασύνδεσης με το κεντρικό χειριστήριο ελέγχου των κεντρικών κλιματιστικών 

συσκευών μέσω πρωτοκόλλων BACnet/Modbus για την παρακολούθηση και τον έλεγχο τους ώστε να μην είναι αναγκαία η 

διασύνδεσή του με δικούς του πρόσθετους αισθητήρες στο σύστημα διαχείρισης του αέρα προκειμένου να λαμβάνει τις αναγκαίες 

πληροφορίες και να μπορεί να το ελέγχει. 

Το σύστημα BMS θα πρέπει να έχει τη δυνατότητα διασύνδεσης με το σύνολο της υφιστάμενης μηχανολογικής εγκατάστασης του 

κτιρίου από τα δοχεία αδρανείας των αντλιών θερμότητας και προς τις τελικές καταναλώσεις όσον αφορά στη θέρμανση των 

βοηθητικών χώρων του κτιρίου, στη θέρμανση του νερού των κολυμβητικών δεξαμενών και στη θέρμανση του ζεστού νερού χρήσης 

προκειμένου να καταγράφει δεδομένα χρήσης, να προγραμματίζει και να ρυθμίζει αποδοτικά τη λειτουργία τους.  

Το πρόγραμμα παρακολούθησης θα περιλαμβάνει : 

 Απεικόνιση του συνόλου των εγκαταστάσεων σε γραφική και κειμενική μορφή. 

 Απεικόνιση επιλεγμένων εγκαταστάσεων σε ομαδοποιημένη μορφή. 

 Απεριόριστο αριθμό γραφικών παραστάσεων 

 Υποστήριξη κινούμενων συμβόλων (graphics animation) 

 Υποστήριξη γραφικών παραστάσεων τύπου bitmap 

 Φίλτρα αναζήτησης πληροφοριών 

H διαχείριση συναγερμών θα επιτυγχάνεται ως εξής : 

Καταγραφή σφαλμάτων με ημερομηνία, ώρα δημιουργίας και κατηγορία (κρίσιμος, μη κρίσιμος). Καταγραφή αναγνώρισης 

σφαλμάτων από χειριστή με ημερομηνία και ώρα. 

Φίλτρα αναζήτησης συναγερμών, με βάση την ημερομηνία και ώρα, την κατηγορία, κ.λ.π.  

Διαγνωστικό πρόγραμμα του δικτύου επικοινωνίας με αναφορά των συνδεδεμένων περιφερειακών μονάδων ελέγχου. 

 

Άρθρο 4ο Περιγραφή πλατφόρμας καταγραφής και παρακολούθησης. 

Η έξυπνη πλατφόρμα ενεργειακής παρακολούθησης θα στεγάζεται και θα λειτουργεί σε cloud και θα είναι προσβάσιμη μέσω web 

interface πλήρως συμβατό με τους γνωστά προγράμματα περιήγησης μέσω χρήσης πρωτοκόλλου HTTPS. 

Το σύστημα θα είναι ανοικτής αρχιτεκτονικής και ανεξάρτητο από το είδος συσκευής για να διασυνδέεται με αισθητήρια, μετρητές 

ενέργειας καθώς και άλλες έξυπνες συσκευές, συστήματα BMS, SCADA κλπ διαφορετικών κατασκευαστών, διασφαλίζοντας την 

επικοινωνία με όλα τα ανοιχτά πρωτόκολλα όπως τουλάχιστον τα TCP, BACnet, LonWork, Modbus, KNX, m-bus, SNMP, τουλάχιστον 

καθώς και άλλους τρόπου επικοινωνίας όπως τροφοδοσία αρχεία τύπου JSON, XML, XLS, CSV κτλ ή βάσει δεδομένων όπως MySQL, 

MSSQL κτλ. 
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Θα πρέπει να υπάρχει δυνατότητα ανάλυσης δεδομένων όπως: 

 Διάγραμμα ενεργειακής σύγκρισης σε μπάρες 

 Διάγραμμα ενεργειακής σύγκρισης σε μορφή πίτας 

 Διάγραμμα Heatmap 

 Διάγραμμα Regression Analysis 

 Διάγραμμα εμφάνισης καταναλώσεων έναντι στόχου 

 Αυτόματη μετατροπή των διαγραμμάτων σε ημερήσια, μηνιαία, ετήσια εμφάνιση 

 Δυνατότητα μαθηματικών πράξεων για τις αποθηκευμένες μετρήσεις και Οπτικοποίηση των αποτελεσμάτων σε 

γραφήματα 

Θα πρέπει να υπάρχουν μηχανισμοί ασφάλειας για την πρόσβαση στο web interface ενώ θα υπάρχει η δυνατότητα διαφοροποίησης 

ως προς τα δικαιώματα επίπεδα χρηστών/διαχειριστών.  

Οι χρήστες που θα μπορούν να οριστούν θα πρέπει να είναι απεριόριστοι. 

Θα πρέπει να υπάρχει δυνατότητα απομακρυσμένης παρακολούθησης όλων των παραμέτρων με διάφορους τρόπους 

περιλαμβάνοντας: 

 Χάρτες, άμεση επισκόπηση της κατάστασης των αισθητήρων/συσκευών να μπορούν να ελεγχθούν από χάρτη 

 Δενδροειδούς απεικόνισης, όλων των σημείων και των συσκευών/αισθητήρων σε δενδροειδή (tree) μορφή, η 

ομαδοποίηση των οποίων θα είναι παραμετροποιήσιμη σύμφωνα με τις ανάγκες των χρηστών 

 Dashboards. Παρακολούθηση της κατάστασης των συσκευών/αισθητήρων μέσω dashboards τα οποία θα προσφέρουν μία 

ολοκληρωμένη εικόνα της κατάστασης 

Θα πρέπει να υπάρχει δυνατότητα ομαδοποίησης των μεγεθών κατά συσκευών (μετρητές, αισθητήρες κλπ) ή με άλλα κριτήρια 

ομαδοποίησης.  

Η ομαδοποίηση θα μπορούσε (χωρίς να περιορίζεται) να αφορά: 

 Είδος συσκευών/αισθητήρων 

 Συνδυασμός συσκευών 

 Κτίρια 

 Μέγεθος / πλήθος συσκευών 

 Σημεία (sites) 

Θα πρέπει να υπάρχει δυνατότητα ορισμού εργάσιμων και μη εργάσιμων ωρών για τον προσδιορισμό της κατανάλωσης ενέργειας 

και λειτουργίας των συστημάτων εντός και εκτός ωρών εργασίας και την αντίστοιχη απεικόνιση σε αναφορές 

Η πλατφόρμα θα προσφέρει μία αναλυτική ενότητα ημερολογίου στο οποίο μπορούν να δημιουργηθούν πολλαπλά 

χρονοδιαγράμματα (πχ ένα διαφορετικό χρονοδιάγραμμα για κάθε μία εγκατάσταση, ομάδα εγκαταστάσεων κλπ). 

Θα πρέπει να υπάρχει δυνατότητα δημιουργίας γραφικών απεικονίσεων και εποπτικής συγκριτικής ανάλυσης των δεδομένων με 

εύκολο και φιλικό προς το χρήστη τρόπο, όπως: 
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 διαφορετικών χρονικών περιόδων  

 διαφορετικών χρήσεων (π.χ. κατανάλωση κτιρίου σε σχέση με κατανάλωση κλιματισμού) 

 Διαφόρων μεγεθών  

 διαφόρων χώρων – χρήσεων του κτιρίου  

Θα πρέπει να υπάρχει δυνατότητα εξαγωγής δεδομένων μετρήσεων οποιασδήποτε χρονοσειράς και συνδυασμό χρονοσειρών και 

μεγεθών σε επεξεργάσιμη μορφή (π.χ. csv) 

Θα πρέπει να υπάρχει δυνατότητα να δημιουργηθούν όλα τα απαιτούμενα είδη ειδοποιήσεων (συμβάντα) με πολλαπλούς 

παράγοντες (π.χ, and, or).  

Το σύστημα θα επιτρέπει τη δημιουργία κανόνων (rules) όπου ορίζονται ποιοι θα είναι οι κανόνες και ποια θα είναι τα όρια ή οι 

καταστάσεις όπου θα υπάρχει alarm. 

Θα πρέπει να υπάρχει αναφορά βλαβών εξοπλισμού και συστημάτων με ενδείξεις στο dashboard και με αποστολή e-mail. 

Μέσω της δενδροειδούς επιλογής, ο χρήστης θα έχει τη δυνατότητα να παράγει γραφήματα σχετικά με τις μετρήσεις/δεδομένα των 

εγκατεστημένων συσκευών/αισθητήρων. 

Ο χρήστης θα μπορεί να: 

 επιλέξει το χρονικό διάστημα για το οποίο επιθυμεί να απεικονίσει (ημέρα, εβδομάδα, μήνας, εξάμηνο, έτος, έτη ή 

συγκεκριμένη ημερολογιακό διάστημα) 

 επιλέξει την χρονική περίοδο (aggregation period) για την απεικόνιση των δεδομένων (ανά 1, 5, 15 λεπτά, ανά ώρα, ημέρα, 

μήνα, έτος κλπ) 

 ορίσει τον τρόπο υπολογισμού (sum, max, min, average) 

 επιλέξει το είδος των γραφημάτων (μπάρες, περιοχή, πίτα, γραμμή, scatter, stack κλπ) 

 ορίσει το χρώμα κάθε μεγέθους 

 απεικονίσει πολλαπλά μεγέθη στο ίδιο γράφημα ή/και πολλαπλές χρονικές περιόδους στο ίδιο γράφημα με απλό drag & 

drop 

 κάνει εξαγωγή δεδομένων πατώντας την αντίστοιχη επιλογή σε μορφή xls, csv, pdf, jpg κλπ 

 επιλέξει να απεικονίζονται τα δεδομένα είτε σε μορφή γραφήματος ή σε μορφή λίστας τιμών/πινάκων 

 αποθηκεύσει μία δυναμική «εικόνα» του γραφήματος που έχει δημιουργήσει ώστε να ανατρέξει σε αυτή αργότερα με 

δυνατότητα να την τροποποιήσει αν επιθυμεί. 

 Ορίσει φίλτρα ώστε να προβάλλει συγκεκριμένα κτίρια (πχ βάσει γεωγραφικής περιοχής, είδους εγκατάστασης, κλπ) 

 Απεικονίσει τα συμβάντα 

 Τυπώσει το γράφημα ή τα δεδομένα 

 σημειώσει πάνω σε γράφημα και να επιλέξει με email σε άλλους χρήστες 

Θα πρέπει να υπάρχει δυνατότητα μετατροπής πρωτογενών δεδομένων κατανάλωσης ενέργειας τόσο σε οικονομικά μεγέθη όσο και 

σε διοξείδιο του άνθρακα. 
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Θα πρέπει να υπάρχει δυνατότητα αυτοματοποιημένης περιοδικής (π.χ. μηνιαίας, τριμηνιαίας, ετήσιας) παραγωγής αναφορών και 

αποστολής τους με e-mail σε προκαθορισμένη λίστα παραληπτών. 

Οι ελάχιστες απαιτήσεις της κεντρικοποιημένης απεικόνισης είναι: 

 Εύκολη πλοήγηση μεταξύ ημέρες, μήνες, έτη 

 Γεωγραφική απεικόνιση εγκαταστάσεων 

 Σύγκριση κατανάλωσης με προηγούμενη περίοδο 

 Γραφική απεικόνιση ενέργειας αλλά και της εκτιμώμενης ενέργειας βάσης. 

 Καμπύλη συσχέτισης και γραφική απεικόνιση του CUSUM,  

 καταγραφή συμβάντων 

Τα στοιχεία που απεικονίζονται στα dashboards θα πρέπει να μπορούν να ρυθμιστούν από τον κάθε χρήστη με χρήση φίλτρων, 

προκειμένου να απεικονίζονται π.χ. δεδομένα μόνο από το σύστημα παραγωγής ενέργειας ή μόνο από το σύστημα ψύξης θέρμανσης 

ή φωτισμού, κλπ. 

Θα πρέπει να υπάρχει δυνατότητα εισαγωγής και παραμετροποίησης της θερμοκρασίας βάσης για τον υπολογισμό των 

βαθμοημερών.  

Ο χρήστης θα πρέπει να έχει δυνατότητα να τροποποιεί τη θερμοκρασία βάσης και να επαναϋπολογίζεται αντίστοιχα η εκτιμώμενη 

ενέργεια βάσης 

Ο υποψήφιος ανάδοχος θα πρέπει να έχει τη δυνατότητα να παραχωρήσει με την προσφορά του κωδικούς πρόσβασης στην 

προσφερόμενη πλατφόρμα ώστε η Επιτροπή Αξιολόγησης να ελέγξει τα απαιτούμενα από το παρόν τεύχος τεχνικά χαρακτηριστικά. 

 

Άρθρο 5ο Περιγραφή πλατφόρμας καταγραφής 

 

Η Κεντρική Μονάδα ελέγχου συνδέεται με ηλεκτρονικό υπολογιστή PC και περιέχει κεντρικό πρόγραμμα παρακολούθησης σε 

γραφικό περιβάλλον τουλάχιστον με τις ακόλουθες δυνατότητες και υποπρογράμματα: 

 Τοποθέτηση σε ράγα πίνακα (DIN-Rail).  

 Ενσωματωμένη μνήμη τουλάχιστον 4GΒ 

 Δυνατότητα αποθήκευσης δεδομένων προγράμματος σε SD-card χωρητικότητας τουλάχιστον 4GB 

 Υποστίριξη εσωτερικού ρολογιού με μπαταρία (battery-buffered real-time clock, Hardware watchdog) 

 Σύνδεση με δίκτυο M-BUS (τουλάχιστον 2 ανεξάρτητα δίκτυα M-BUS) και δυνατότητα επέκτασης σε σειριακές θύρες για 

επιπλέον τουλάχιστον 5 διασυνδέσεις  

 Σύνδεση σε δίκτυο Ethernet (τουλάχιστον 2 ανεξάρτητες θύρες IP επικοινωνίας)  

 Οπτικοποίηση στηριζόμενη πάνω στον controller: Πλήρες γραφικό περιβάλλον σε web server. 

 Πλήρες σετ γραφικών, animated graphics, process-related size adjustment, flashing, rotating, positioning of objects, vector 

graphics. 
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 Πολλαπλά επίπεδα πρόσβασης, δυναμικά οριζόμενα  

 Πλήρης online help file. 

 Πλήρης δυνατότητα απομακρυσμένου ελέγχου κάθε I/O, manual override, lock. 

 Πλήρης δυνατότητα χρήσης χρονοδιακοπτών ημερήσιων, εβδομαδιαίων, ετήσιων, αργιών, πλήρως διαμορφώσιμων από 

τον χρήστη. 

 Πλήρης δυνατότητα counter, αθροιστών κλπ. στον ίδιο τον controller (και την οπτικοποίηση).  

 Η οπτικοποίηση δεν θα απαιτεί κανενός είδους ετήσια ανανέωση αδείας, license κλπ. 

 

Άρθρο 5ο Τεχνική περιγραφή περιφερειακών ελεγκτών (Field Controllers).  

Οι περιφερειακοί ελεγκτές θα πρέπει να είναι πλήρως αυτόνομοι και θα λειτουργoύν ανεξάρτητα με τη λειτουργία των υπολοίπων, με 

τους οποίες όμως θα μπορεί να συνεργάζεται και να ανταλλάσσουν πληροφορίες. 

Επιθυμητό είναι το σύνολο των προγραμμάτων λειτουργίας των ελεγχομένων εγκαταστάσεων θα πρέπει να είναι αποθηκευμένα 

αποκλειστικά στην αντίστοιχη περιφερειακή μονάδα ελέγχου χωρίς την μεσολάβηση ελεγκτών επικοινωνίας ή συντονισμού. 

Η ταυτοποίηση των σημάτων καθώς και όλων των εσωτερικών παραμέτρων θα γίνεται με αλφαριθμητική περιγραφή εύρους ικανών 

χαρακτήρων, (τουλάχιστον 12), έτσι ώστε η κάθε πληροφορία να είναι εύκολα αναγνωρίσιμη και επεξεργάσιμη από τον 

χρήστη/συντηρητή. 

Σε περίπτωση διακοπής ρεύματος η περιφερειακή μονάδα θα διαθέτει κατάλληλη διάταξη για την υποστήριξη των περιεχομένων της 

μνήμης για ικανό χρονικό διάστημα (τουλάχιστον 72 ώρες).  

Για παρατεταμένη διακοπή η περιφερειακή μονάδα ελέγχου θα διαθέτει ειδική μνήμη Flash Eprom η οποία θα κρατά όλες τις 

πληροφορίες για απεριόριστο χρονικό διάστημα. 

Θα διαθέτει θύρες επικοινωνίας, τουλάχιστον μία σειριακή τύπου RS485 για επικοινωνία με συσκευές Μοdbus ή Bacnet, και 

τουλάχιστον μία θύρα τύπου IP για επικοινωνία με τοn κεντρικό controller και τον σταθμό παρακολούθησης. 

Θα έχει εγκατεστημένο λειτουργικό σύστημα πραγματικού χρόνου το οποίο θα εκτελεί αυτοέλεγχο της περιφερειακής μονάδας 

ελέγχου, λειτουργία και διαχείριση όλων των συνδεδεμένων καρτών και σημάτων, εντοπισμό και αυτοδιάγνωση λαθών όταν αυτό 

είναι εφικτό, ή παύση εκτέλεσης προγράμματος όταν αυτό δεν είναι εφικτό, για προστασία των διασυνδεδεμένων συσκευών και 

μηχανημάτων, υποστήριξη ενός φιλικού περιβάλλοντος επικοινωνίας με τον χρήστη/συντηρητή, πολλαπλούς χρήστες, και πολλαπλές 

εργασίες (multi-tasking). 

Θα υποστηρίζει διαδικασία φόρτωσης του λειτουργικού της συστήματος μέσω της κεντρικής μονάδας παρακολούθησης, ή φορητού 

υπολογιστή, ή modem για μελλοντική αναβάθμισή του. 

Θα διαθέτει κατάλληλο τμήμα μνήμης (Buffer) για αποθήκευση διαφόρων στοιχείων όπως: συναγερμών συστήματος ή εφαρμογής, 

με κατηγοριοποίηση κρίσιμοι, μή κρίσιμοι κ.λ.π. καταγραφή ιστορικών δεδομένων μετρούμενων μεγεθών (Point trending). 

Θα δέχεται πρόσβαση από εξουσιοδοτημένα άτομα, μέσω εισαγωγής μεταβαλλόμενων κωδικών πρόσβασης πολλαπλών επιπέδων, 

ανάλογα με την ιδιότητά τους. 

Κάθε περιφερειακή μονάδα ελέγχου μπορεί να είναι compact ή modular.  

Οι περιφερειακές μονάδες τύπου compact διαθέτουν προκαθορισμένο αριθμό σημάτων εισόδων/εξόδων.  
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Οι περιφερειακές μονάδες τύπου modular διαθέτουν ελεύθερα μεταβαλλόμενο αριθμό σημάτων εισόδων/εξόδων αναλόγως της 

σύνθεσης των εγκατεστημένων σε αυτές καρτών σημάτων.  

Οι κάρτες σημάτων εισόδων/εξόδων δύναται να βρίσκονται είτε στον ίδιο με την περιφερειακή μονάδα ελέγχου πίνακα, είτε σε 

διαφορετικό υποπίνακα . 

Κάθε περιφερειακή μονάδα ελέγχου θα διαθέτει κατ’ ελάχιστον: 

 Ρολόι πραγματικού χρόνου με μπαταρία. 

 Επαρκή μνήμη για την κάλυψη του συνόλου των απαιτουμένων προγραμμάτων λειτουργίας. 

 Προγράμματα ενεργειακής Διαχείρησης, όπως π.χ. κυκλική λειτουργία συσκευών, βελτιστοποίηση έναρξης και παύσης των 

εγκαταστάσεων, έλεγχο ενθαλπίας ενέργειας. 

 Ειδικά προγράμματα αυτοελέγχου. 

 Μηχανισμό διατήρησης του συνόλου των στοιχείων της για τουλάχιστον 72 ώρες χωρίς τροφοδοσία. 

Κάθε περιφερειακή μονάδα ελέγχου θα υποστηρίζει τουλάχιστον τους παρακάτω τύπους σημάτων εισόδων/εξόδων: 

AI : 0-20mA, 4-20mA, 0-10VDC  

Σήματα Θερμοκρασίας από αισθητήρια: PT1000, NTC 20KΩ, Balco 500 
AO : 0-10VDC 

DI : Επαφές ελεύθερης τάσης 

DO : Έξοδοι τύπου ψυχρών επαφών ή τάσης 24VAC 

 

 

Άρθρο 6ο Δίκτυο επικοινωνίας. 

Οι περιφερειακές μονάδες ελέγχου θα συνδέονται μεταξύ τους σε ομότιμο τοπικό δίκτυο (RS485) μέσω ενός συνεστραμμένου 

θωρακισμένου καλωδίου ενός ζεύγους [ενδεικτικός τύπος LiYCY 1x2x1.5mm2].  

Το δίκτυο αυτό θα λειτουργεί σε ταχύτητες από 9.600 έως 115200 bps και θα έχει δυνατότητα έκτασης τουλάχιστον έως 1.200m χωρίς 

πρόσθετους επαναλήπτες.  

Πέραν του μήκους αυτού με την προσθήκη επαναληπτών θα μπορεί να φθάσει έως και 4.800m. 

Η κεντρική μονάδα παρακολούθησης και ελέγχου θα ισοδυναμεί στο δίκτυο με μια τοπική μονάδα ελέγχου και δεν θα είναι 

απαραίτητη η λειτουργία της για τη σωστή λειτουργία του δικτύου. 

Πιθανή αστοχία μιας περιφερειακής μονάδας ελέγχου δεν επηρεάζει καθόλου τη λειτουργία του δικτύου. 

 

Άρθρο 7ο Βασικές λειτουργίες της εγκατάστασης. 

 Εκκίνηση, στάση, ρύθμιση αντλιών θερμότητας μέσω επικοινωνίας με το κεντρικό χειριστήριο ελέγχου του συνόλου των 

εγκατεστημένων αντλιών θερμότητας. 
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 Εκκίνηση, στάση, ρύθμιση 2 κεντρικών κλιματιστικών μονάδων μέσω επικοινωνίας με τα χειριστήρια τους.  

 Εκκίνηση στάση, έλεγχος & προγραμματισμός αντλιών νερού συστήματος θέρμανσης βοηθητικών χώρων κτιρίου. 

 Εκκίνηση στάση, έλεγχος & προγραμματισμός αντλιών νερού συστήματος θέρμανσης εναλλακτών θέρμανσης του νερού 

των κολυμβητικών δεξαμενών. 

 Εκκίνηση στάση, έλεγχος & προγραμματισμός αντλιών νερού συστήματος ανακυκλοφορίας του νερού της μεγάλης 

κολυμβητικής δεξαμενής, προγραμματισμός εναλλάξ λειτουργίας των 3 αντλιών ή σε ομάδες των δύο με εναλλαγή της 

τρίτης για ισοκατανομή του φόρτου λειτουργίας στο χρόνο. 

 Εκκίνηση στάση, έλεγχος & προγραμματισμός αντλίας νερού συστήματος ανακυκλοφορίας του νερού της μικρής 

κολυμβητικής δεξαμενής, θα υπάρχει δυνατότητα προγραμματισμού εναλλάξ λειτουργίας 2 αντλιών για ισοκατανομή του 

φόρτου λειτουργίας στο χρόνο όταν θα εγκατασταθεί η δεύτερη αντλία. 

 Εκκίνηση στάση, έλεγχος & προγραμματισμός αντλίας ανακυκλοφορίας ΖΝΧ. 

 Εκκίνηση στάση, ρύθμιση και έλεγχος κεντρικής κλιματιστικής μονάδας βοηθητικών χώρων κτιρίου. 

 Εκκίνηση, στάση, ρύθμιση & προγραμματισμός φωτισμού του κτιρίου κατά περιοχές σύμφωνα με την ομαδοποίηση των 

κυκλωμάτων στους αντίστοιχους πίνακες φωτισμού. 

 

Άρθρο 8ο Παρακολούθηση και καταμέτρηση των παραμέτρων 

 Λειτουργίας αντλιών- κυκλοφορητών. 

 Θερμοκρασίας νερού στα δοχεία αδρανείας των εγκατεστημένων αντλιών θερμότητας, θερμοκρασίων προσαγωγής και 

επιστροφής των κυκλωμάτων τροφοδοσίας των καταναλώσεων του κτιρίου από και προς τα δοχεία αδρανείας των 

εγκατεστημένων αντλιών θερμότητας. 

 Εξωτερικών συνθηκών (Θερμοκρασίας-υγρασίας περιβάλλοντος). 

 Ηλεκτρικής ενέργειας κυρίων καταναλώσεων του κτηρίου. 

 

Άρθρο 9ο Έλεγχος αντλιών θερμότητας. 

Το σύστημα θα μπορεί να εκκινεί τμηματικά κατά περίπτωση τις εσωτερικές μονάδες των αντλιών θερμότητας ανά αντλία 

θερμότητας, σύμφωνα με τις ανάγκες των εγκαταστάσεων. 

Η τμηματική εκκίνηση θα γίνεται με τέτοιο τρόπο ώστε να ισοκατανέμεται ο χρόνος λειτουργίας των εσωτερικών μονάδων ανά αντλία 

θερμότητας. 

Στην περίπτωση που ανά εγκατάσταση λειτουργούν ομάδες αντλιών θερμότητας ισχύουν τα ιδια και για τις εξωτερικές μονάδες των 

αντλιών θερμότητας. 

Θα υπάρχει εναλλαγή των πηγών θερμότητας (αντλιών θερμότητας) με βάση την βελτιστοποίηση των ενεργειακών δεικτών με 

αντίστοιχες ενδείξεις.  

Σε περίπτωση που η θερμοκρασία προσαγωγής πέσει κάτω από τα όρια που ζητάει η τρέχουσα καμπύλη αντιστάθμισης, η επόμενη 

πηγή θα εκκινεί. 
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Θα υπάρχει δυνατότητα πλήρους αντιστάθμισης της θερμοκρασίας προσαγωγής νερού με βάση την εξωτερική θερμοκρασία 

ρυθμιζόμενη ξεχωριστά ανά εγκατάσταση.  

Η καμπύλη της αντιστάθμισης θα μπορεί ρυθμίζεται από τον χρήστη. 

Σε περίπτωση που η θερμοκρασία προσαγωγής πέσει κάτω από τα όρια που ζητάει η τρέχουσα καμπύλη αντιστάθμισης, η επόμενη 

πηγή θα εκκινεί. 

Το σύστημα ελέγχου θα είναι εξ’ ολοκλήρου αυτόματο και θα μπορεί αν λειτουργού τουλάχιστον ως εξής. 

 Επιλεκτική λειτουργία. Ανάλογα με τις ανάγκες της εγκαταστάσεως δυνατότητα προγραμματισμού για το συγκρότημα που 

θα εκκινήσει πρώτο. 

 Δυνατότητα ομαλής φόρτισης των πηγών θερμότητας μετά από παρατεταμένη κράτηση της εγκατάστασης όταν η 

θερμοκρασία επιστροφής του θερμού νερού είναι χαμηλή με την τμηματική εκκίνηση των συστημάτων ώστε να 

αποφεύγεται η μεγάλη φόρτιση των ηλεκτρικών εγκαταστάσεων. 

 Οικονομική λειτουργία, δυνατότητα επιλογής του ποσοστού λειτουργίας της εγκαταστάσεως για αποφυγή μεγίστης 

καταναλώσεως ( Demand Limit Control ) 

 Προγραμματισμός ωρών λειτουργίας, δυνατότητα προγραμματισμού της λειτουργίας των συγκροτημάτων σε 24ωρη βάση, 

καθώς επίσης δυνατότητα μη λειτουργίας σε ορισμένες περιπτώσεις ( Αργίες, Κυριακές κ.λ.π.) ή εφαρμογή προγράμματος 

οικονομίας. 

 Αυτόματος έλεγχος θερμοκρασίας του συστήματος εξόδου θερμού νερού με αλγόριθμους PID, αλλά και έλεγχος ταχύτητας 

ανόδου θερμοκρασίας θερμού νερού ώστε να αποφασίζεται ή όχι η πρόσθεση νέου συγκροτήματος λαμβάνοντας υπ’ όψιν 

τη δυναμική συμπεριφορά του κτιρίου. 

 Προσθήκη αφαίρεση πηγής θερμότητας ανάλογα με τη ζήτηση του θερμικού φορτίου. 

 

Άρθρο 10ο Έλεγχος αντλιών νερού 

Η κάθε αντλία νερού για τη θέρμανση των βοηθητικών χώρων του κτιρίου, θα ελέγχεται ως εξής. 

Θα καταμετράται συνεχώς η θερμοκρασία προσαγωγής & επιστροφής του κλάδου τον οποίο τροφοδοτεί. 

Αν το ΔΤ>χoC, θα αυξάνει η ταχύτητα της αντλίας κατά 10% (και οι δύο προηγούμενες παράμετροι θα μπορούν να τροποποιηθούν).  

Για κάθε αντλία θα υπάρχει στο software έλεγχος On – Off – Auto.  

Θα γίνεται καταμέτρηση και απεικόνιση του χρόνου λειτουργίας στην κάθε αντλία. 

 

Άρθρο 11ο Έλεγχος θέρμανσης νερού κολυμβητικών δεξαμενών 

Η λειτουργία των αντλιών τροφοδοσίας με ζεστό νερό των εναλλακτών θέρμανσης του νερού των κολυμβητικών δεξαμενών θα 

ελέγχεται από το σύστημα. 

Θα μπορεί να ελέγχεται από χρονοπρογράμματα καθοριζόμενα από το χρήστη. 

Το σύστημα θα πρέπει να έχει τη δυνατότητα ελέγχου και συσχέτισης της λειτουργίας των αντλιών τροφοδοσίας των εναλλακτών 

θέρμανσης του νερού των κολυμβητικών δεξαμενών, της θερμοκρασίας προσαγωγής και επιστροφής προς και από τους 
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εναλλάκτες θέρμανσης του νερού των κολυμβητικών δεξαμενών, της θερμοκρασίας προσαγωγής και επιστροφής του νερού 

θέρμανσης των εναλλακτών από και προς τα δοχεία αδρανείας των αντλιών θερμότητας, των καμπύλών αντιστάθμισης των 

αντλιών θερμότητας για τη θέρμανση των νερών των δοχείων αδρανείας τροφοδοσίας των εναλλακτών και να επιλέγει τις βέλτιστες 

κάθε φορά ρυθμίσεις. 

 

Άρθρο 12ο Έλεγχος κεντρικών κλιματιστικών μονάδων. 

Έλεγχος των κεντρικών κλιματιστικών μονάδων του χώρου των κολυμβητικών δεξαμενών μέσω του χειριστηρίου τους. 

Οι δύο κεντρικές κλιματιστικές μονάδες είναι προσυγκροτημένες και διαθέτουν εγκατεστημένο ήδη το σύνολο των διατάξεων και 

αυτοματισμών που απαιτείται για τη λειτουργία τους. 

Το σύστημα, λαμβάνοντας στοιχεία από τα χειριστήρια των κεντρικών κλιματιστικών μονάδων θα μπορεί να τις ελέγχει και να 

προσαρμόζει κεντρικά τη λειτουργία τους βάση των απαιτήσεων. 

Η κλιματιστική μονάδα των βοηθητικών χώρων δεν διαθέτει αυτοματισμούς, θα ελέγχεται εξολοκλήρου από το σύστημα με την 

τοποθέτηση των κατάλληλων αισθητηρίων και διατάξεων που απαιτούνται για το σκοπό αυτό. 

Το σύστημα θα καταγράφει αλλά και θα απεικονίζει το σύνολο των παραμέτρων θερμοκρασίας και υγρασίας τις ρυθμίσεις των κκμ 

καθώς και το σύνολο των στοιχείων των χώρων που αυτές εξυπηρετούν. 

 

Άρθρο 13ο Έλεγχος φωτισμού. 

Θα ελέγχεται από χρονοπρόγραμμα & σε συνδυασμό με εξωτερικό φωτοκύτταρο.  

Σε χώρο που θα επιλεγεί θα τοποθετηθεί μπουτονιέρα με ξεχωριστά μπουτόν ανάλογα με τις ανεξάρτητες γραμμές φωτισμού.  

Το σύστημα θα παρέχει την δυνατότητα να απενεργοποιηθούν τα μπουτόν αυτά. 

 

Άρθρο 14ο Έλεγχος φωτοβολταϊκού συστήματος. 

Το Σύστημα θα καταγράφει το σύνολο των δεδομένων που προκύπτουν από τη λειτουργία του εγκατεστημένου φωτοβολταϊκού 

συστήματος. 

 

Άρθρο 15ο Συσκευές ελέγχου 

Η συγκρότηση του κεντρικού συστήματος ελέγχου εγκαταστάσεων μπορεί να περιλαμβάνει ενδεικτικά τα πιο κάτω 

προδιαγραφόμενα όργανα και συσκευές. 

Σε κάθε περίπτωση η περιγραφή των παρακάτω οργάνων και συσκευών δεν είναι δεσμευτική, γίνονται δεκτά όργανα και συσκευές 

τα οποία θα πρέπει να έχουν ίδιο αποτέλεσμα λειτουργίας με τα περιγραφόμενα. 

 

1.Αισθητήριο Θερμοκρασίας Χώρου 

Αισθητήριο για τη μέτρηση της θερμοκρασίας του χώρου στον οποίο θα εγκατασταθεί. 
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Το αισθητήριο θα έχει κατάλληλες διαστάσεις, ώστε να καλύπτει τυποποιημένο χωνευτό ηλεκτρικό κουτί διακλάδωσης διαμέτρου 

Φ60 mm. 

Το περίβλημα του αισθητηρίου θα έχει βαθμό προστασίας τουλάχιστον IP30. 

Το στοιχείο μέτρησης του αισθητηρίου θα είναι τύπου μεταβλητής αντίστασης (PTC) θα έχει κλίμακα μέτρησης από 0οC έως +50οC, 

ενώ η σχέση ηλεκτρική αντίσταση / μετρούμενη θερμοκρασία εντός της ανωτέρω κλίμακας θα είναι γραμμική. 

 

2.Αισθητήριο Θερμοκρασίας Αεραγωγού 

Το αισθητήριο θερμοκρασίας αεραγωγού θα έχει αφαιρούμενο περίβλημα που θα ενώνεται (θα κουμπώνει) με ειδική βάση 

στερέωσης σε αεραγωγό. 

Το περίβλημα του αισθητηρίου θα φέρει το στοιχείο μέτρησης και τις κλέμμες των ηλεκτρικών συνδέσεων που θα προστατεύονται 

με κάλυμμα. 

Η βάση του αισθητηρίου θα στερεώνεται σε αεραγωγό και θα έχει ειδικό ολισθαίνοντα σωλήνα, το μήκος του οποίου θα 

προσαρμόζεται ανάλογα με το πάχος της εξωτερικής μόνωσης του αεραγωγού. 

Το περίβλημα του αισθητηρίου θα έχει βαθμό προστασίας τουλάχιστον IP42. 

Το στοιχείο μέτρησης του αισθητηρίου θα είναι τύπου μεταβλητής αντίστασης (PTC) θα έχει κλίμακα μέτρησης από -30οC έως +80οC, 

ενώ η σχέση ηλεκτρική αντίσταση / μετρούμενη θερμοκρασία εντός της ανωτέρω κλίμακας θα είναι γραμμική. 

 

3.Αισθητήριο Θερμοκρασίας Επαφής 

Το αισθητήριο θερμοκρασίας επαφής θα έχει περίβλημα που θα φέρει το στοιχείο μέτρησης, τις κλέμμες των ηλεκτρικών 

συνδέσεων που θα προστατεύονται με κάλυμμα και τον ειδικό μηχανισμό στερέωσης πάνω σε σωλήνα. 

Το περίβλημα του αισθητηρίου θα έχει βαθμό προστασίας τουλάχιστον IP42. 

Το στοιχείο μέτρησης του αισθητηρίου θα είναι τύπου μεταβλητής αντίστασης (PTC) θα έχει κλίμακα μέτρησης από -30οC έως 

+130οC, ενώ η σχέση ηλεκτρική αντίσταση / μετρούμενη θερμοκρασία εντός της ανωτέρω κλίμακας θα είναι γραμμική. 

 

4.Αισθητήριο Θερμοκρασίας Εμβαπτιζόμενο με Θήκη. 

Το εμβαπτιζόμενο αισθητήριο θερμοκρασίας θα έχει αφαιρούμενο περίβλημα που θα ενώνεται (θα κουμπώνει) με ειδική θήκη 

εμβαπτίσεως, χωρίς να απαιτείται η χρήση βοηθητικών εξαρτημάτων. 

Το περίβλημα του αισθητηρίου θα φέρει το στοιχείο μέτρησης και τις κλέμμες των ηλεκτρικών συνδέσεων που θα προστατεύονται με 

κάλυμμα. 

Η θήκη του αισθητηρίου θα είναι μεταλλική, επινικελωμένη.  

Η προσαρμογή της θήκης θα πρέπει να είναι τέτοια, ώστε η άκρη της να φτάνει περίπου στην μέση του σωλήνα. 

Το περίβλημα του αισθητηρίου θα έχει βαθμό προστασίας τουλάχιστον IP42. 

Το στοιχείο μέτρησης του αισθητηρίου θα είναι τύπου μεταβλητής αντίστασης (PTC) θα έχει κλίμακα μέτρησης από -30οC έως +130οC, 

ενώ η σχέση ηλεκτρική αντίσταση / μετρούμενη θερμοκρασία εντός της ανωτέρω κλίμακας θα είναι γραμμική. 
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5.Αισθητήριο Θερμοκρασίας Περιβάλλοντος 

Το αισθητήριο θερμοκρασίας περιβάλλοντος θα έχει περίβλημα που θα φέρει το στοιχείο μέτρησης και τις κλέμμες των ηλεκτρικών 

συνδέσεων που θα προστατεύονται με κάλυμμα.  

Το περίβλημα του αισθητηρίου θα έχει βαθμό προστασίας τουλάχιστον IP43. 

Το στοιχείο μέτρησης του αισθητηρίου θα είναι τύπου μεταβλητής αντίστασης (PTC) θα έχει κλίμακα μέτρησης από -35οC έως +50οC, 

ενώ η σχέση ηλεκτρική αντίσταση / μετρούμενη θερμοκρασία εντός της ανωτέρω κλίμακας θα είναι γραμμική. 

 

6.Αισθητήριο Σχετικής Υγρασίας Χώρου 

Το αισθητήριο της σχετικής υγρασίας χώρου θα έχει αφαιρούμενο περίβλημα που θα ενώνεται (θα κουμπώνει) με ειδική βάση 

στερέωσης στον τοίχο. 

Το περίβλημα του αισθητηρίου θα φέρει το στοιχείο μέτρησης, ενώ η βάση του τους ακροδέκτες των ηλεκτρικών συνδέσεων. 

Το περίβλημα του αισθητηρίου θα έχει βαθμό προστασίας τουλάχιστον IP30. 

Το στοιχείο μέτρησης του αισθητηρίου θα είναι ενεργό (active), χωρητικού τύπου (capacitive), θα λειτουργεί με τάση 24 VAC, θα έχει 

αναλογικό σήμα μεταβαλλόμενης ηλεκτρικής τάσης από 0 VDC έως 10 VDC, θα έχει κλίμακα μέτρησης από 10% έως 95%, ενώ η 

σχέση ηλεκτρική τάση / μετρούμενη σχετική υγρασία εντός της ανωτέρω κλίμακας θα είναι γραμμική. 

 

7.Αισθητήριο Σχετικής Υγρασίας Αεραγωγού 

Το αισθητήριο της σχετικής υγρασίας αεραγωγού θα έχει αφαιρούμενο περίβλημα που θα ενώνεται (θα κουμπώνει) με ειδική βάση 

στερέωσης σε αεραγωγό. 

Η βάση του αισθητηρίου θα στερεώνεται σε αεραγωγό. 

Το περίβλημα του αισθητηρίου θα έχει βαθμό προστασίας τουλάχιστον IP42. 

Το στοιχείο μέτρησης του αισθητηρίου θα είναι ενεργό (active), χωρητικού τύπου (capacitive), θα λειτουργεί με τάση 24 VAC, θα έχει 

αναλογικό σήμα μεταβαλλόμενης ηλεκτρικής τάσης από 0 VDC έως 10 VDC, θα έχει κλίμακα μέτρησης από 10% έως 95%, ενώ η 

σχέση ηλεκτρική τάση / μετρούμενη σχετική υγρασία εντός της ανωτέρω κλίμακας θα είναι γραμμική. 

 

8.Αισθητήριο Σχετικής Υγρασίας & Θερμοκρασίας Χώρου 

Το κοινό αισθητήριο της σχετικής υγρασίας και της θερμοκρασίας χώρου θα έχει αφαιρούμενο περίβλημα που θα ενώνεται (θα 

κουμπώνει) με ειδική βάση στερέωσης στον τοίχο. 

Το περίβλημα του αισθητηρίου θα έχει βαθμό προστασίας τουλάχιστον IP30. 

Το στοιχείο μέτρησης της σχετικής υγρασίας του αισθητηρίου θα είναι ενεργό (active), χωρητικού τύπου (capacitive), θα λειτουργεί με 

τάση 24 VAC, θα έχει αναλογικό σήμα μεταβαλλόμενης ηλεκτρικής τάσης από 0 VDC έως 10 VDC, θα έχει κλίμακα μέτρησης από 10% 

έως 90%, ενώ η σχέση ηλεκτρική τάση / μετρούμενη σχετική υγρασία εντός της ανωτέρω κλίμακας θα είναι γραμμική. 
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Το στοιχείο μέτρησης της θερμοκρασίας του αισθητηρίου θα είναι τύπου μεταβλητής αντίστασης (PTC) θα έχει κλίμακα μέτρησης από 

0
ο

C έως +50
ο

C, ενώ η σχέση ηλεκτρική αντίσταση / μετρούμενη θερμοκρασία εντός της ανωτέρω κλίμακας θα είναι γραμμική. 

 

9.Αισθητήριο Σχετικής Υγρασίας & Θερμοκρασίας Αεραγωγού 

Το κοινό αισθητήριο της σχετικής υγρασίας και της θερμοκρασίας αεραγωγού θα έχει αφαιρούμενο περίβλημα που θα ενώνεται (θα 

κουμπώνει) με ειδική βάση στερέωσης σε αεραγωγό. 

Το περίβλημα του αισθητηρίου θα φέρει τα στοιχεία μέτρησης και τις κλέμμες των ηλεκτρικών συνδέσεων που θα προστατεύονται με 

κάλυμμα. 

Η βάση του αισθητηρίου θα στερεώνεται σε αεραγωγό. 

Το περίβλημα του αισθητηρίου θα έχει βαθμό προστασίας τουλάχιστον IP42. 

Το στοιχείο μέτρησης της σχετικής υγρασίας του αισθητηρίου θα είναι ενεργό (active), χωρητικού τύπου (capacitive), θα λειτουργεί με 

τάση 24VAC, θα έχει αναλογικό σήμα μεταβαλλόμενης ηλεκτρικής τάσης 0 – 10VDC, θα έχει κλίμακα μέτρησης από 10% έως 95%, ενώ 

η σχέση ηλεκτρική τάση / μετρούμενη σχετική υγρασία εντός της ανωτέρω κλίμακας θα είναι γραμμική. 

Το στοιχείο μέτρησης της θερμοκρασίας του αισθητηρίου θα είναι τύπου μεταβλητής αντίστασης (PTC) θα έχει κλίμακα μέτρησης από 

0
ο

C έως +50
ο

C, ενώ η σχέση ηλεκτρική αντίσταση / μετρούμενη θερμοκρασία εντός της ανωτέρω κλίμακας θα είναι γραμμική. 

 

10.Αισθητήριο Σχετικής Υγρασίας & Θερμοκρασίας Περιβάλλοντος 

Το κοινό αισθητήριο της σχετικής υγρασίας και της θερμοκρασίας περιβάλλοντος θα έχει αφαιρούμενο περίβλημα που θα ενώνεται 

με ειδική βάση στερέωσης στον τοίχο και ειδικό προστατευτικό κάλυμμα . 

Πάνω από το περίβλημα του αισθητηρίου θα τοποθετείται ειδικό προστατευτικό κάλυμμα που θα έχει βαθμό προστασίας 

τουλάχιστον IP65 και δεν θα καταστρέφεται από την υπεριώδης ακτινοβολία του ήλιου. 

Το στοιχείο μέτρησης της σχετικής υγρασίας του αισθητηρίου θα είναι ενεργό (active), χωρητικού τύπου (capacitive), θα λειτουργεί με 

τάση 24 VAC, θα έχει αναλογικό σήμα μεταβαλλόμενης ηλεκτρικής τάσης από 0 VDC έως 10 VDC, θα έχει κλίμακα μέτρησης από 0% 

έως 100%, ενώ η σχέση ηλεκτρική τάση / μετρούμενη σχετική υγρασία εντός της ανωτέρω κλίμακας θα είναι γραμμική. 

Το στοιχείο μέτρησης της θερμοκρασίας του αισθητηρίου θα είναι τύπου μεταβλητής αντίστασης (PTC) θα έχει κλίμακα μέτρησης από 

0
ο

C έως +50
ο

C, ενώ η σχέση ηλεκτρική αντίσταση / μετρούμενη θερμοκρασία εντός της ανωτέρω κλίμακας θα είναι γραμμική. 

 

11.Αισθητήριο Ποιότητας Αέρα Χώρου 

Το αισθητήριο ποιότητας αέρα χώρου θα έχει αφαιρούμενο περίβλημα που θα ενώνεται (θα κουμπώνει) με ειδική βάση στερέωσης 

στον τοίχο. 

Το περίβλημα του αισθητηρίου θα φέρει τα στοιχεία μέτρησης και τις ενδεικτικές λυχνίες, ενώ η βάση του τις κλέμμες των ηλεκτρικών 

συνδέσεων. 

Το περίβλημα του αισθητηρίου θα έχει βαθμό προστασίας τουλάχιστον IP30. 

Τα στοιχεία μέτρησης θα είναι ενεργά (active), θα λειτουργούν με τάση 24 VAC και θα έχουν δύο αναλογικά σήματα μεταβαλλόμενης 
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ηλεκτρικής τάσης από 0 VDC έως 10 VDC. 

Το ένα στοιχείο μέτρησης θα πραγματοποιεί φασματική και ακουστική ανάλυση των μορίων του αέρα, για τον προσδιορισμό της 

περιεκτικότητας του διοξειδίου του άνθρακα (CO2), θα έχει κλίμακα μέτρησης από 0 ppm έως 2.000 ppm και η σχέση ηλεκτρική τάση / 

περιεκτικότητα CO2 εντός της ανωτέρω κλίμακας θα είναι γραμμική. Το δεύτερο στοιχείο μέτρησης θα είναι θερμαινόμενος 

ημιαγωγός διοξειδίου κασσίτερου, το σήμα του θα αντιστοιχεί στην μέτρηση της περιεκτικότητας των αιθέριων αρωματικών ενώσεων 

(VOC - volatile organic compounds, π.χ. καπνός τσιγάρου, αιθάλη, μονοξείδιο του άνθρακα, αλκοόλες κ.λ.π.), θα έχει κλίμακα μέτρησης 

από 0 VVOC έως 10 VVOC και η σχέση ηλεκτρική τάση/ περιεκτικότητα VOC εντός της ανωτέρω κλίμακας θα είναι γραμμική. 

 

12.Αισθητήριο Ποιότητας Αέρα Αεραγωγού 

Το αισθητήριο ποιότητας αέρα αεραγωγού θα έχει περίβλημα που θα ενώνεται (θα κουμπώνει) με ειδική βάση στερέωσης σε 

αεραγωγό. 

Η βάση του αισθητηρίου θα στερεώνεται σε αεραγωγό και θα έχει ειδικό σωλήνα δειγματοληψίας. Μέσω του σωλήνα ο αέρας θα 

κατευθύνεται από των αεραγωγό προς τα στοιχεία μέτρησης. 

Η βάση του αισθητηρίου θα έχει βαθμό προστασίας τουλάχιστον IP54. 

Τα στοιχεία μέτρησης θα είναι ενεργά (active), θα λειτουργούν με τάση 24 VAC και  θα έχουν δύο αναλογικά σήματα μεταβαλλόμενης 

ηλεκτρικής τάσης από 0 VDC έως 10 VDC. 

Το ένα στοιχείο μέτρησης θα πραγματοποιεί φασματική και ακουστική ανάλυση των μορίων του αέρα, για τον προσδιορισμό της 

περιεκτικότητας του διοξειδίου του άνθρακα (CO2), θα έχει κλίμακα μέτρησης από 0 ppm έως 2.000 ppm και η σχέση ηλεκτρική τάση / 

περιεκτικότητα CO2 εντός της ανωτέρω κλίμακας θα είναι γραμμική. 

Το δεύτερο στοιχείο μέτρησης θα είναι θερμαινόμενος ημιαγωγός διοξειδίου κασσίτερου, το σήμα του θα αντιστοιχεί στην μέτρηση 

της περιεκτικότητας των αιθέριων αρωματικών ενώσεων (VOC - volatile organic compounds, π.χ. καπνός τσιγάρου, αιθάλη, μονοξείδιο 

του άνθρακα, αλκοόλες κ.λ.π.), θα έχει κλίμακα μέτρησης από 0 VVOC έως 10 VVOC και η σχέση ηλεκτρική τάση / περιεκτικότητα VOC 

εντός της ανωτέρω κλίμακας θα είναι γραμμική. 

 

13.Αισθητήριο Διαφορικής Πίεσης Αέρα 

Το αισθητήριο της διαφορικής πίεσης του αέρα θα έχει περίβλημα που θα φέρει το στοιχείο μέτρησης, τους ακροδέκτες των 

ηλεκτρικών συνδέσεων, τους υποδοχείς σύνδεσης με τα σωληνάκια δειγματοληψιών και των μηχανισμό στερέωσης σε ράγα. 

Το αισθητήριο θα έχει δύο σωληνάκια δειγματοληψίας του αέρα, τα αντίστοιχα εξαρτήματα για την σύνδεσή τους με αεραγωγό, και 

δύο φίλτρα αέρα. 

Το περίβλημα του αισθητηρίου θα έχει βαθμό προστασίας τουλάχιστον IP20. 

Οι υποδοχείς σύνδεσης για τα σωληνάκια των δειγματοληψιών αέρα θα είναι δύο. Στον υποδοχέα με το σήμα «+» θα συνδέεται το 

σωληνάκι που θα λαμβάνει των αέρα από των αεραγωγό ή των χώρο με την υψηλότερη πίεση, ενώ στον υποδοχέα με το σήμα «-» θα 

συνδέεται το σωληνάκι που θα λαμβάνει των αέρα από των αεραγωγό ή των χώρο με την χαμηλότερη πίεση. 

Το στοιχείο μέτρησης της διαφορικής πίεσης του αέρα θα είναι ενεργό (active), τύπου διαφράγματος (pressure diaphragm), θα 

λειτουργεί με τάση 24 VAC, θα έχει αναλογικό σήμα μεταβαλλόμενης ηλεκτρικής τάσης από 0 VDC έως 10 VDC, θα έχει κλίμακα 

μέτρησης από 0 Pa έως 100 Pa, ενώ η σχέση ηλεκτρική τάση / μετρούμενη διαφορική πίεση εντός της ανωτέρω κλίμακας θα είναι 
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γραμμική. 

 

14.Διακόπτης Διαφορικής Πίεσης Αέρα 

Ο διακόπτης διαφορικής πίεσης του αέρα θα έχει περίβλημα που θα φέρει το στοιχείο μέτρησης, τον επιλογέα της επιθυμητής 

διαφορικής πίεσης, μία «ψυχρή» μεταγωγική επαφή, τις κλέμμες των ηλεκτρικών συνδέσεων, τους υποδοχείς σύνδεσης με τα 

σωληνάκια δειγματοληψιών και το εξάρτημα στερέωσης. 

Ο διακόπτης διαφορικής πίεσης αέρα θα έχει δύο σωληνάκια δειγματοληψίας του αέρα, τα αντίστοιχα εξαρτήματα για την σύνδεσή 

τους με αεραγωγό, και δύο φίλτρα αέρα. 

Το περίβλημα του διακόπτη διαφορικής πίεσης θα έχει βαθμό προστασίας τουλάχιστον IP54.  

Οι υποδοχείς σύνδεσης για τα σωληνάκια των δειγματοληψιών αέρα θα είναι δύο. Στον υποδοχέα με το σήμα «+» θα συνδέεται το 

σωληνάκι που θα λαμβάνει των αέρα από των αεραγωγό ή των χώρο με την υψηλότερη πίεση, ενώ στον υποδοχέα με το σήμα «-» θα 

συνδέεται το σωληνάκι που θα λαμβάνει των αέρα από των αεραγωγό ή των χώρο με την χαμηλότερη πίεση. 

Το στοιχείο μέτρησης της διαφορικής πίεσης του αέρα θα είναι τύπου διαφράγματος (pressure diaphragm). 

Ο επιλογέας της επιθυμητής διαφορικής πίεσης του αέρα θα έχει κλίμακα από 20 Pa έως 300 Pa όταν ο διακόπτης θα χρησιμοποιείται 

για έλεγχο ροής αέρα των ανεμιστήρων και 50 Pa έως 500 Pa, όταν ο διακόπτης θα χρησιμοποιείται για έλεγχο καθαρότητας των 

φίλτρων αέρα. 

Η μεταγωγική επαφή του διακόπτη διαφορικής πίεσης θα είναι «ψυχρή», με επικάλυψη AgCdO ή AgNi, κατάλληλη για τάση 

λειτουργίας έως 230 VAC και ένταση του ηλεκτρικού ρεύματος 6 A (για ωμικό φορτίο) / 2 Α (για επαγωγικό φορτίο με συντελεστή 

ισχύος μεγαλύτερο από 0.4). 

 

15.Αισθητήριο Πίεσης Υγρών 

Το αισθητήριο πίεσης υγρών θα έχει περίβλημα που θα φέρει το στοιχείο μέτρησης, το καλώδιο των ηλεκτρικών συνδέσεων, τον 

υποδοχέα σύνδεσης με τα σωληνάκι δειγματοληψίας και των μηχανισμό στερέωσης. 

Το περίβλημα του αισθητηρίου θα έχει βαθμό προστασίας τουλάχιστον IP54. 

Το στοιχείο μέτρησης της πίεσης των υγρών θα είναι ενεργό (active), τύπου διαφράγματος (pressure diaphragm), θα λειτουργεί με 

τάση 24 VAC, θα έχει αναλογικό σήμα μεταβαλλόμενης ηλεκτρικής τάσης από 0 VDC έως 10 VDC, θα έχει κλίμακα μέτρησης από 0 bar 

έως 10 bar, ενώ η σχέση ηλεκτρική τάση / μετρούμενη πίεση εντός της ανωτέρω κλίμακας θα είναι γραμμική. 

 

16.Διακόπτης Διαφορικής Πίεσης Υγρών 

Ο διακόπτης διαφορικής πίεσης υγρών θα έχει περίβλημα που θα φέρει το στοιχείο μέτρησης, τον επιλογέα της επιθυμητής 

διαφορικής πίεσης, μία «ψυχρή» μεταγωγική επαφή, τους ακροδέκτες των ηλεκτρικών συνδέσεων, τους υποδοχείς σύνδεσης με τα 

σωληνάκια δειγματοληψιών και το εξάρτημα στερέωσης. 

Το περίβλημα του διακόπτη διαφορικής πίεσης θα έχει βαθμό προστασίας τουλάχιστον IP54. 

Στον υποδοχέα με το σήμα «+» θα συνδέεται το σωληνάκι που καταλήγει στον σωλήνα με την υψηλότερη πίεση, ενώ στον υποδοχέα 

με το σήμα «-» θα συνδέεται το σωληνάκι που θα καταλήγει στον σωλήνα με την χαμηλότερη πίεση. 
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Το στοιχείο μέτρησης της διαφορικής πίεσης των υγρών θα είναι τύπου διαφράγματος (pressure diaphragm). 

Ο επιλογέας της επιθυμητής διαφορικής πίεσης θα έχει κλίμακα από 0,1 bar έως 0,6 bar όταν ο διακόπτης θα χρησιμοποιείται για 

έλεγχο ροής αντλιών. 

Η μεταγωγική επαφή του διακόπτη διαφορικής πίεσης θα είναι «ψυχρή», με επικάλυψη AgCdO ή AgNi, κατάλληλη για τάση 

λειτουργίας έως 230 VAC και ένταση του ηλεκτρικού ρεύματος 6 A (για ωμικό φορτίο) / 2 Α (για επαγωγικό φορτίο με συντελεστή 

ισχύος μεγαλύτερο από 0.4). 

 

17.Διακόπτης Ροής Υγρών 

Ο διακόπτης ροής υγρών θα έχει περίβλημα που θα φέρει το στοιχείο μέτρησης, το γλωσσίδιο ελέγχου ροής, μία «ψυχρή» 

μεταγωγική επαφή και τους ακροδέκτες των ηλεκτρικών συνδέσεων που θα προστατεύονται με κάλυμμα. 

Το περίβλημα του διακόπτη ροής υγρών πίεσης θα έχει βαθμό προστασίας τουλάχιστον IP54. 

Ο διακόπτης ροής υγρών θα φέρει μηχανισμό ρύθμισης της ευαισθησίας κίνησης του γλωσσιδίου και θα έχει μεταγωγική επαφή που 

θα είναι «ψυχρή», με επικάλυψη AgCdO ή AgNi, κατάλληλη για τάση λειτουργίας έως 230 VAC και ένταση του ηλεκτρικού ρεύματος 6 

A (για ωμικό φορτίο) / 2 Α (για επαγωγικό φορτίο με συντελεστή ισχύος μεγαλύτερο από 0,4). 

 

18.Διακόπτης Στάθμης Υγρών 

Ο διακόπτης στάθμης υγρών θα έχει περίβλημα τύπου πλωτήρα, θα φέρει υδραργυρικό στοιχείο μέτρησης και καλώδιο ηλεκτρικών 

συνδέσεων. 

Το περίβλημα του διακόπτη στάθμης υγρών θα είναι από πολυπροπυλένιο και θα έχει βαθμό προστασίας τουλάχιστον IP67. 

Το υδραργυρικό στοιχείο (υδραργυρική επαφή) του διακόπτη στάθμης υγρών θα είναι «ψυχρή», κανονικά κλειστή (NO), θα ανοίγει 

όταν η γωνία κλήσης του πλωτήρα θα είναι μεγαλύτερη από 10° και θα είναι κατάλληλη για τάση λειτουργίας έως 230 VAC και ένταση 

του ηλεκτρικού ρεύματος 1 A (για ωμικό φορτίο) / 0,5 Α (για επαγωγικό φορτίο με συντελεστή ισχύος μεγαλύτερο από 0.4). 

 

19.Μορφομετατροπέας (Transducer) Μέτρησης Στάθμης Υγρών 

Ο μορφομετατροπέας μέτρησης στάθμης υγρών θα είναι υπερήχων, θα έχει περίβλημα που θα φέρει το ηλεκτρονικό του κύκλωμα, 

το στοιχείο μέτρησης και τις κλέμμες των ηλεκτρικών συνδέσεων. Το περίβλημα του μορφομετατροπέα μέτρησης στάθμης υγρών θα 

έχει βαθμό προστασίας τουλάχιστον IP54. 

Το στοιχείο μέτρησης του μορφομετατροπέα, θα είναι τύπου γεννήτριας παλμών υπερήχων, θα έχει κατευθυνόμενη δέσμη με γωνία 

μικρότερη από 10° και θα είναι κατάλληλο για μέτρηση στάθμης υγρών σε δεξαμενές ύψους έως 5m. 

Ο μορφομετατροπέας μέτρησης στάθμης υγρών θα λειτουργεί με τάση 230 VAC, θα έχει λειτουργία βαθμονόμησης της κλίμακας 

μέτρησης, της διάγνωσης και της αντιστάθμισης θερμοκρασίας. Επίσης θα έχει λειτουργία αποκλεισμού τυχαίων αντηχήσεων και 

αναλογικό σήμα μεταβαλλόμενης ηλεκτρικής έντασης από 0(4) mA έως 20 mA. Η σχέση ηλεκτρική ένταση / μετρούμενο ύψος 

στάθμης θα είναι γραμμική. 

 

20.Διακόπτης Επαγωγικός 
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Ο επαγωγικός διακόπτης θα χρησιμοποιείται για την ένδειξη λειτουργίας κινητήρων, θα έχει περίβλημα που θα φέρει το επαγωγικό 

δακτυλίδι και τον μετασχηματιστή έντασης, την κανονικά ανοικτή (NO) «ψυχρή» επαφή, το ποτενσιόμετρο επιλογής της επιθυμητής 

έντασης του ρεύματος, τις ενδεικτικές λυχνίες, τις κλέμμες των ηλεκτρικών συνδέσεων και το ειδικό εξάρτημα στερέωσης σε ράγα. 

Το περίβλημα του επαγωγικού διακόπτη θα έχει βαθμό προστασίας τουλάχιστον IP30. Το επαγωγικό δακτυλίδι του διακόπτη θα είναι 

διαιρούμενο. 

Ο επαγωγικός διακόπτης θα τοποθετείται σε πίνακα ηλεκτρικής τροφοδοσίας κινητήρα με τέτοια τρόπο, ώστε ο ένας αγωγός του 

καλωδίου ηλεκτρικής τροφοδοσία του κινητήρα να διέρχεται μέσα από το επαγωγικό δακτυλίδι. 

Η επαφή του επαγωγικού διακόπτη θα είναι «ψυχρή», κανονικά ανοικτή (NO), θα κλείνει όταν η μετρούμενη ένταση ηλεκτρικού 

ρεύματος του κινητήρα θα είναι ίση με την επιθυμητή και θα είναι κατάλληλη για τάση λειτουργίας έως 30 VAC και ένταση του 

ηλεκτρικού ρεύματος 1 A (για ωμικό φορτίο) / 0,5 Α (για επαγωγικό φορτίο με συντελεστή ισχύος μεγαλύτερο από 0.4). 

Το ποτενσιόμετρο ρύθμισης της επιθυμητής έντασης του ηλεκτρικού ρεύματος θα έχει κλίμακα από 1,25 A έως 50 A για κινητήρες 

ηλεκτρικής ισχύος μέχρι 37 kW και από 1 A έως 135 A για κινητήρες ηλεκτρικής ισχύος μέχρι 110 kW. 

Ο επαγωγικός διακόπτης θα έχει δύο ενδεικτικές λυχνίες.  

Η μία ενδεικτική λυχνία θα ενεργοποιείται εφόσον ο ηλεκτρικός κινητήρας θα έχει τεθεί σε λειτουργία.  

Η δεύτερη ενδεικτική λυχνία θα ενεργοποιείται εφόσον η μετρούμενη ηλεκτρική ένταση του κινητήρα θα είναι μικρότερη από την 

επιθυμητή. 

 

21.Μορφομετατροπέας (transducer) μέτρησης ηλεκτρικών μεγεθών 

Ο μορφομετατροπέας μέτρησης των ηλεκτρικών μεγεθών θα έχει περίβλημα που θα φέρει τα ηλεκτρονικά του κυκλώματα μέτρησης 

και επικοινωνίας, την οθόνη υγρών κρυστάλλων (LCD) που θα προστατεύεται με διαφανές κάλυμμα, τους ακροδέκτες σύνδεσης με 

τους μετασχηματιστών έντασης (δακτυλίδια) και με τους αγωγούς ηλεκτρικής τροφοδοσίας (L1, L2, L3, N), την θήρα επικοινωνίας και 

τον μηχανισμό στερέωσης σε πόρτα ηλεκτρικού πίνακα. 

Το περίβλημα του μορφομετατροπέα μέτρησης ηλεκτρικών μεγεθών θα έχει βαθμό προστασίας τουλάχιστον IP30. 

Ο μορφομετατροπέας μέτρησης ηλεκτρικών μεγεθών θα είναι τριφασικός και θα μετράει την πολική και την φασική ηλεκτρική τάση, 

την ένταση του ηλεκτρικού ρεύματος, την συχνότητα του ηλεκτρικού ρεύματος τον συντελεστής ισχύος (cosφ), την άεργο ηλεκτρική 

ισχύ, την ενεργό ηλεκτρική ισχύ, την φαινομενική ηλεκτρική ισχύ, την άεργο και ενεργό καταναλισκόμενη ηλεκτρική ενέργεια. 

Τα αποτελέσματα μετρήσεων των ηλεκτρικών μεγεθών θα εμφανίζονται στην οθόνη υγρών κρυστάλλων.  

Θα έχουν ακρίβεια τουλάχιστον 0.5% της κλίμακας μέτρησης για την τάση και την ένταση του ηλεκτρικού ρεύματος και 1% της 

κλίμακας μέτρησης για τα υπόλοιπα μεγέθη. 

Ο μορφομετατροπέας μέτρησης ηλεκτρικών μεγεθών θα έχει θήρα σειριακής επικοινωνίας τύπου RS232 ή RS485 και θα μεταδίδει τις 

πληροφορίες των μετρήσεων μέσω πρωτοκόλλου MODBus / Jbus με ταχύτητα τουλάχιστον 19.200 bps. 

Η σύνδεση του μορφομετατροπέα μέτρησης ηλεκτρικών μεγεθών με το Σύστημα Ελέγχου Εγκαταστάσεων θα γίνεται μέσω 

μεταφραστή πρωτοκόλλου MODBus / Jbus. 

 

Άρθρο 10ο Καταγραφή κύριων καταναλώσεων κτιρίου. 
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Θα υπάρχει κεντρική μονάδα ράγας πίνακα ή ηλεκτρονικός υπολογιστής, που θα συλλέγει & θα καταγράφει δεδομένα από: 

Ξεχωριστούς μετρητές – αναλυτές γραμμής.  

Οι μετρητές αυτοί θα συνδέονται μέσω τοπικού δικτύου RS485. 

Θερμιδομετρητές.  

Οι Θερμιδομετρητές θα έχουν έξοδο παλμού. Η προμήθειά τους είναι έξω από το αντικείμενου του BEMS. 

Σημεία που θα ελέγχονται: 

 Ηλεκτρική παραγωγή συστήματος Φ/Β 

 Ηλεκτρική κατανάλωση αντλιών θερμότητας (Πίνακας Μηχανοστασίου) 

 Ηλεκτρική κατανάλωση μηχανοστασίου πισίνας (Πίνακας Μηχανοστασίου Πισίνας) 

 Ηλεκτρική κατανάλωση φωτισμού κολυμβητηρίου (Πίνακας Φωτισμού) 

 Θερμιδομέτρηση θέρμανσης πισίνας (μέσω θερμιδόμετρου εξόδου παλμού). 

 Θερμομέτρηση θέρμανσης χώρου (μέσω θερμιδόμετρου εξόδου παλμού).  

 Θερμομέτρηση ζεστού νερού χρήσης (μέσω θερμιδόμετρου εξόδου παλμού). 

 

Άρθρο 16ο Περιγραφή μετρητών – αναλυτών γραμμής. 

Θα είναι μονάδες κατάλληλες για τοποθέτηση σε μετώπη πίνακα. Θα είναι κατάλληλοι για σύνδεση μετασχηματιστών έντασης (CT).  

Θα κάνουν μέτρηση του συνόλου των ηλεκτρικών μεγεθών. 

Επιπρόσθετα θα κάνουν μέτρηση μέχρι και την 31η αρμονική.  

Το όργανο θα πρέπει να έχει τη δυνατότητα για τις παρακάτω κατ’ ελάχιστον διαφορετικές μετρήσεις, όπως : 

 Τάσης (V) Έντασης (Ι) Ισχύος (ΚW) 

 Συντελεστών ισχύος (Cos φ) Αέργου ισχύος (kVAR) Mέσης ενεργού ισχύος Μέσης φαινόμενης ισχύος 

 Μέγιστης ζήτησης σε ενεργό ισχύ Μέγιστης ζήτησης σε άεργο ισχύ Καταναλισκομένης ενέργειας (kWh) 

 Καταναλισκομένης αέργου ενέργειας (kVARh) Mέτρησης θερμοκρασίας περιβάλλοντος Ημερομηνίας/ώρας 

Τα όργανα θα είναι ψηφιακής λειτουργίας με υψηλή σταθερότητα μέτρησης . 

Θα είναι βασισμένο στην τεχνολογία των μικροεπεξεργαστών, κατάλληλο για βιομηχανικό περιβάλλον βάσει των διεθνών 

προδιαγραφών IEC & VDE STANDARDS. 

Τα όργανα θα είναι κατασκευασμένα από ηλεκτρονικά υλικά υψηλής σταθερότητας που θα επιτρέπουν την διόρθωση της ακρίβειας 

(μέσω Software) και της θερμοκρασίας λειτουργίας. 

Το κάθε όργανο θα συνοδεύεται από πιστοποιητικό ελέγχου ακρίβειας (Calibration). 

Το όργανο θα είναι αυτόνομο με δυνατότητα Alarms με ψυχρές επαφές ρελέ. 

Θα πρέπει να έχει έξοδο RS485 (MODBUS) δυνατότητα δικτύωσης, θα φέρει προσαρμογή- μετατροπή του σήματος RS485 σε RS232 
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και σύνδεση με PC. 

Το πρωτόκολλο μετάδοσης να είναι κατάλληλο ώστε να συνεργάζεται με τους πλέον γνωστούς κατασκευαστές P.L.C. και ταυτόχρονα 

να είναι συμβατό με υπάρχοντα προγράμματα SCADA για βιομηχανική διαχείριση και έλεγχο. 

Να είναι προγραμματιζόμενο για ημερήσιες/νυχτερινές ζώνες ενέργειας. 

Να φέρει δυο βοηθητικές ψηφιακές εισόδους (DIGITAL INPUT) για ελεύθερο προγραμματισμό (π.χ. συγχρονισμό με παλμοδότη ΔΕΗ, 

καταμέτρηση παραγωγής, κλπ.). 

Να πρέπει να εκτελεί μετρήσεις R.M.S έως την 16η αρμονική. 

Η οθόνη θα είναι (DISPLAY) ALPHA-NUMERIC υψηλής ευκρίνειας και φωτεινότητας με ελάχιστο χρόνο ζωής 100.000 ώρες. 

Να φέρει αυτόματη μεταγωγή κλιμάκων 2 για την τάση (V) και 3 για το ρεύμα (Α). Να φέρει αυτόματη διόρθωση (OFFSET) μετρήσεων. 

Να έχει τη δυνατότητα ρύθμισης χρόνου καθυστέρησης σε κάθε προεπιλεγμένο όριο απο 1 έως 90 sec, καθώς και προγραμματισμός 

ON-OFF τιμών υστέρησης (π.χ. 5% επί της τιμής του ορίου σήμανσης). 

Να έχει δυνατότητα προγραμματισμού του χρόνου ολοκλήρωσης της μεγίστης ζήτησης (max DEMAND) από 1 έως 90 min. 

Να δύναται να συνδέεται τόσο στην Χ.Τ. (500V) όσο και στην Υ.Τ. (20 kV) και να έχουν ελεύθερο προγραμματισμό στον λόγο 

μετασχηματισμού (προς 1Α ή προς 5Α) ή και της τάσεως. 

Τεχνικά χαρακτηριστικά 

 

Είσοδος : 
Τάση 3 x 380V έως 500V από 20 έως 800Ηz 

Ένταση 5Α από 20 ως 800ΗZ 

Boηθητικές είσοδοι : 
2 μονωμένες ψηφιακές είσοδοι (εσωτερικής τροφοδοσίας 12 έως 

18NDC, 1,3 Kohm) 100 Hz μέγιστη συχνότητα 

Εξοδος Data : RS485 με γαλβανική απομόνωση 

Εξοδος Relay : 2 ψυχρές μεταγωγικές επαφές 5Α-250VAC 

 

 

 

 

 

Κλάση ακριβείας : 
1% επί της μέτρησης μεταξύ του 5% και του 120% της πλήρους 

κλίμακας 

Κατανάλωση : 5VA 

Θερμοκρασία λειτουργίας : 10oC έως + 60oC 

Σχετική υγρασία : 90% 

Διεθνή Standards : IEC 348, VDE 411, CLASS2 

Mέτρηση ενέργειας : 0,0001 kWh εως 99.999.999.9999 kWh 
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Υπερφόρτωση 

Είσοδος τάσης : 800Vrms Μέγιστη, 900VRMS PEAK για 1 sec 

Eίσοδος ρεύματος : 20Arms Μέγιστο, 100Αm PEAK για 1 sec 

Συντελεστής κορυφής : 1,7 (σε κάθε είσοδο τάση και έντασης) 

 

Η επικοινωνία μέσω RS485 / Mobdus Protocol Η επικοινωνία πρέπει να γίνεται : 

 Mε παντελή απουσία παρασίτων, παρεμβολών ώστε τα συλλεγόμενα στοιχεία να καταλήγουν στον Η/Υ αναλλοίωτα. 

 Μέγιστη δυνατότητα επικοινωνίας οργάνων από 1 έως 200 σημεία μέτρησης. 

 Μέγιστη απόσταση από τοΕ αρχικό σημείο μέτρησης έως την κατάληξη του σήματος στον Υπολογιστή 1.000 μέτρα . 

 

Μετά την απόσταση αυτή απαιτείται η βοήθεια ενισχυτού σήματος (AMPLI 485) δύναται να προχωρήσουμε για άλλα 1.000 μέτρα 

κ.λ.π. 

Το δίκτυο πρέπει να μεταφέρει με ασφάλεια και ταχύτητα όλες τις ηλεκτρικές παραμέτρους που μετρώνται (DATA) σε ένα κεντρικό 

Η/Υ, στον οποίο είναι εγκατεστημένο το SOFTWARE που αναλαμβάνει τη συλλογή των στοιχείων, την διαχείριση, την αποθήκευση 

των DATA, στην καταγραφή αυτών και την γραφική απεικόνιση των μετρουμένων στοιχείων . 

Ενδεικτικός τύπος: Circutor C-10 & MC-3 

 

Άρθρο 12ο περιγραφή λογισμικού ενεργειακής καταμέτρησης – οπτικοποίησης 

Θα εγκατασταθεί σε ηλεκτρονικό υπολογιστή με λειτουργικό σύστημα Windows.  

Ο υπολογιστής περιλαμβάνεται στο αντικείμενο της παρούσας.  

Το software θα έχει τις εξής δυνατότητες: 

 Ορισμός διαφορετικών επιπέδων πρόσβασης, Πλήρης οπτικοποίηση των μετρούμενων μεγεθών. 

 Δυνατότητα αριθμητικών πράξεων στα δεδομένα (π.χ. kWh/ημέρα, kWh/m2). Ύπαρξη Event server (π.χ. εάν Amp>80, 

τότε…..) 

 Δυνατότητα αποστολής mails & SMS & Αυτόματη δημιουργία report Δυνατότητα ελεύθερης διαμόρφωσης σελίδων 

οπτικοποίησης. 

 Τονίζεται ότι το software δεν θα πρέπει να απαιτεί οποιασδήποτε μορφής ετήσια ανανέωση, license κλπ. 

Ενδεικτικός τύπος: Circutor Power Studio Scada. 

 

Άρθρο 13 Καταγραφή κύριων καταναλώσεων κτιρίου. 

Θα υπάρχει κεντρική μονάδα ράγας πίνακα ή ηλεκτρονικός υπολογιστής, η οποία θα συλλέγει & θα καταγράφει δεδομένα 

από: 
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 Ξεχωριστούς μετρητές – αναλυτές γραμμής, οι μετρητές αυτοί θα συνδέονται μέσω τοπικού δικτύου RS485 ή άλλου 

αντίστοιχου. 

 Θερμιδομετρητές, οι θερμιδομετρητές θα έχουν έξοδο παλμού ή MBUS.  

 Ηλεκτρική παραγωγή συστήματος Φ/Β 

 Ηλεκτρική κατανάλωση αντλιών θερμότητας -λεβήτων (Πίνακας Λεβητοστασίου)  

 Ηλεκτρική κατανάλωση μηχανοστασίου πισίνας (Πίνακας Μηχανοστασίου Πισίνας)  

 Ηλεκτρική κατανάλωση φωτισμού κολυμβητηρίου (Πίνακας Φωτισμού) Θερμιδομέτρηση θέρμανσης 

πισίνας (μέσω θερμιδόμετρου εξόδου παλμού). 

 Θερμιδομέτρηση θέρμανσης χώρου (μέσω θερμιδόμετρου εξόδου παλμού).  

 Θερμιδομέτρηση ζεστού νερού χρήσης (μέσω θερμιδόμετρου εξόδου παλμού). 

 

Θα είναι μονάδες κατάλληλες για τοποθέτηση σε μετώπη πίνακα και θα διαθέτουν οθόνη υγρών κρυστάλλων για την εμφάνιση των 

δεδομένων και την ρύθμιση των μετρητών. 

Θα είναι κατάλληλες για σύνδεση μετασχηματιστών έντασης (CT).  

Θα κάνουν μέτρηση του συνόλου των ηλεκτρικών μεγεθών. 

Επιπρόσθετα θα κάνουν μέτρηση μέχρι και την 31η αρμονική. 

Το όργανο θα πρέπει να έχει τη δυνατότητα για τις παρακάτω κατ’ ελάχιστον διαφορετικές μετρήσεις, όπως : 

Τάσης (V) Εντασης (Ι) Ισχύος (ΚW) 

Συντελεστών ισχύος (Cos φ) Αέργου ισχύος (kVAR) Mέσης ενεργού ισχύος Μέσης φαινομένης ισχύος 

Μέγιστης ζήτησης σε ενεργό ισχύ Μέγιστης ζήτησης σε άεργο ισχύ Καταναλισκομένης ενέργειας (kWh) 

Kαταναλισκομένης αέργου ενέργειας (kVARh) Mέτρησης θερμοκρασίας περιβάλλοντος Ημερομηνίας/ώρας 

Τα όργανα θα είναι ψηφιακής λειτουργίας με υψηλή σταθερότητα μέτρησης . 

Θα είναι βασισμένο στην τεχνολογία των μικροεπεξεργαστών, κατάλληλο για βιομηχανικό περιβάλλον βάσει των διεθνών 

προδιαγραφών IEC & VDE STANDARDS. 

Τα όργανα θα είναι κατασκευασμένα απο ηλεκτρονικά υλικά υψηλής σταθερότητας που θα επιτρέπουν την διόρθωση της ακρίβειας  

(μέσω Software) και της θερμοκρασίας λειτουργίας. 

Το κάθε όργανο θα πρέπει να διαθέτει πιστοποιητικό MID.  

Το όργανο θα είναι αυτόνομο με δυνατότητα Alarms  με ψυχρές επαφές ρελλέ. 

Θα πρέπει να έχει έξοδο RS485 (MODBUS RTU) για δυνατότητα δικτύωσης. 

Να είναι προγραμματιζόμενο για ημερήσιες/νυχτερινές ζώνες ενέργειας. 

Να φέρει δυο βοηθητικές ψηφιακές εισόδους (DIGITAL INPUT) για ελεύθερο προγραμματισμό (π.χ. συγχρονισμό με παλμοδότη ΔΕΗ, 

καταμέτρηση παραγωγής, κλπ.). 
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Να πρέπει να εκτελεί μετρήσεις R.M.S έως την 31η αρμονική. 

Η οθόνη θα είναι (DISPLAY) ALPHA-NUMERIC υψηλής ευκρίνειας και φωτεινότητας με ελάχιστο χρόνο ζωής 100.000 ώρες. 

Να έχει τη δυνατότητα ρύθμισης χρόνου καθυστέρησης σε κάθε προεπιλεγμένο όριο απο 1 έως 90 sec, καθώς και προγραμματισμός 

ON-OFF τιμών υστέρησης (π.χ. 5% επί της τιμής του ορίου σήμανσης). 

Να έχει δυνατότητα προγραμματισμού του χρόνου ολοκλήρωσης της μεγίστης ζήτησης (max DEMAND) απο 1 έως 90 min. 

Να δύναται να συνδέεται τόσο στην Χ.Τ. (500V) όσο και στην Υ.Τ. (20 kV) και να έχουν ελεύθερο προγραμματισμό στον λόγο 

μετασχηματισμού (προς 1Α ή προς 5Α) ή και της τάσεως. 

β. Τεχνικά χαρακτηριστικά 

 

Είσοδος : 
Τάση 3 x 380V έως 500V απο 20 έως 800Ηz 

Ενταση 5Α απο 20 ώς 800ΗZ 

Boηθητικές είσοδοι : 
2 μονωμένες ψηφιακές είσοδοι (εσωτερικής τροφοδοσίας 12 έως 

18NDC, 1,3 Kohm) 100 Hz μέγιστη συχνότητα 

Εξοδος Data : RS485 με γαλβανική απομόνωση 

Εξοδος Relay : 2 ψυχρές μεταγωγικές επαφές 5Α-250VAC 

Κλάση ακριβείας : 
0,5% επί της μέτρησης μεταξύ του 5% και του 120% της πλήρους 

κλίμακας 

Κατανάλωση : 5VA 

Θερμοκρασία λειτουργίας :  

Σχετική υγρασία : 90% 

Διεθνή Standards : IEC 348, VDE 411, CLASS2 

Mέτρηση ενέργειας : 0,0001 kWh εως 99.999.999.9999 kWh 

Υπερφόρτωση   

Είσοδος τάσης  800Vrms Μέγιστη, 900VRMS PEAK  για 1 sec 

Eίσοδος ρεύματος  20Arms Μέγιστο, 100Αm PEAK για 1 sec 

Συντελεστής κορυφής  1.7 (σε κάθε είσοδο τάση και έντασης) 

   

 

γ. επικοινωνία μέσω RS485 / Mobdus Protocol Η επικοινωνία πρέπει να γίνεται : 

Mε παντελή απουσία παρασίτων, παρεμβολών ώστε τα συλλεγόμενα στοιχεία να καταλήγουν στον Η/Υ αναλλοίωτα. 
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Μέγιστη απόσταση απο το αρχικό σημείο μέτρησης έως την κατάληξη του σήματος στον Υπολογιστή 1000 μέτρα . 

Το δίκτυο πρέπει να μεταφέρει με ασφάλεια και ταχύτητα όλες τις ηλκετρικές παραμέτρους που μετρούνται (DATA) πρώτα στον 

controller του BMS και στην συνέχεια σε ένα κεντρικό Η/Υ, στον οποίο είναι εγκατεστημένο το SOFTWARE που αναλαμβάνει τη 

συλλογή των στοιχείων, την διαχείριση, την αποθήκευση των DATA, στην καταγραφή αυτών και την γραφική απεικόνιση των 

μετρούμενων στοιχείων . 

Ενδεικτικός τύπος: Schneider σειρά PM5000 

 

Περιγραφή software ενεργειακής καταμέτρησης – οπτικοποίησης 

Θα εγκατασταθεί σε ηλεκτρονικό υπολογιστή με λειτουργικό σύστημα Windows 10 Pro 64bit.  

Ο υπολογιστής περιλαμβάνεται στο αντικείμενο της παρούσας με ελάχιστες δυνατότητες, επεξεργαστής Intel i5 10400, ή AMD Ryzen 5 

3400G μνήμη RAM DDR4 8gb, ssd 500gb + hdd 1TB, κάρτα γραφικών ενσωματωμένη ή ανεξάρτητη τελευταίας γενιάς με μνήμη 

τουλάχιστον 2gb και οθόνη διαγώνιου 27 ιντσών τουλάχιστον επαγγελματικής σειράς όπως την προτείνει ο κατασκευαστής της με 

ανάλυση πάνελ τουλάχιστον 1920Χ1080, ο συγκεκριμένος υπολογιστής αποτελεί αντικείμενο βαθμολόγησης, σε περίπτωση που 

διαθέτει αναβαθμισμένο επεξεργαστή σειράς Intel i7 ή AMD Ryzen 7 τελευταίας γενιάς, μνήμη RAM μεγαλύτερη από 8gb, και κάρτα 

γραφικών ενσωματωμένη ή ανεξάρτητη με μνήμη μεγαλύτερη από 4gb λαμβάνει το μέγιστο της σχετικής βαθμολογίας. 

Το Software θα έχει τις εξής δυνατότητες: 

Ορισμός διαφορετικών επιπέδων πρόσβασης, Πλήρης οπτικοποίηση των μετρούμενων μεγεθών. 

Δυνατότητα αριθμητικών πράξεων στα δεδομένα (π.χ. kWh/ημέρα, kWh/m2). Ύπαρξη Event server (π.χ. εάν Amp>80, τότε…..) 

Δυνατότητα αποστολής mails & SMS  

Αυτόματη δημιουργία report και αποστολή τους με email 

Δυνατότητα ελεύθερης διαμόρφωσης σελίδων οπτικοποίησης. 

Τονίζεται ότι το software δεν θα πρέπει να απαιτεί οποιασδήποτε μορφής ετήσια ανανέωση, license κλπ. και θα μπορεί να επεκταθεί 

ώστε να συμπεριλάβει απεριόριστο αριθμό δεδομένων 

Ενδεικτικός τύπος: Honeywell Energy Vision 

 

Άρθρο 14ο Συμπληρωματικά στοιχεία τεχνικής προσφοράς 

Στην τεχνική προσφορά θα περιλαμβάνονται, 

Πλήρης τεχνική περιγραφή του συνόλου του υπό προμήθεια συστήματος ενεργειακής διαχείρισης του κτιρίου ως προς την 

αρχιτεκτονική του, τη σύνθεσή του και τη διασύνδεσή του συνοδευόμενη από προσπέκτους, φυλλάδια και εγχειρίδια εγκατάστασης 

και λειτουργίας για το σύνολο του εξοπλισμού από τα οποία θα πρέπει να επιβεβαιώνονται τα τεχνικά χαρακτηριστικά των επί μέρους 

εξαρτημάτων, οι δυνατότητές τους αλλά και το ότι αυτά προβλέπεται να συνεργάζονται μεταξύ τους. 

Πλήρης τεχνική περιγραφή του συνόλου του υπό προμήθεια συστήματος ως προς τη λειτουργία του και τις δυνατότητες του. 
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Πλήρης τεχνική περιγραφή του συνόλου του υπό προμήθεια συστήματος ως προς την εγκατάσταση του στο κτίριο συνοδευόμενη 

από σχέδια από τα οποία θα είναι σαφής ο τρόπος εγκατάστασης, οι τυχόν παρεμβάσεις που θα απαιτηθούν αλλά και το σύνολο των 

εξαρτημάτων από τα οποία αποτελείται το υπό προμήθεια σύστημα. 

Πλήρης τεχνική περιγραφή του λογισμικού του συστήματος ως προς τις δυνατότητες του, τον τρόπο λειτουργίας και καταγραφής των 

παρακολουθούμενων μεγεθών, τη δυνατότητα διαχείρισής τους, και του τρόπου επικοινωνίας του χρήστη με αυτό. 

Της προσφοράς θα επισυνάπτεται πλήρης κατάλογος εξαρτημάτων στον οποίο θα αναφέρεται η ακριβής ονομασία τους, το 

εργοστάσιο κατασκευής τους ο εκπρόσωπός του στη χώρα μας, και το δίκτυο τεχνικής τους υποστίριξης. 

Του καταλόγου θα επισυνάπτονται τα τεχνικά φυλλάδια και εγχειρίδια του κατασκευαστή τους για κάθε εξάρτημα από τα οποία θα 

πρέπει να προκύπτουν τα τεχνικά χαρακτηριστικά του, το ότι είναι τελευταίας γενιάς και σειράς παραγωγής του εργοστασίου ενώ θα 

πρέπει να επιβεβαιώνονται οι δυνατότητες του σε σχέση με την προτεινόμενη από το συμμετέχοντα χρήση. 

Το εργοστάσιο κατασκευής τους θα πρέπει να είναι πιστοποιημένο κατά ISO 9001 & ISO 14001. 

 

Άρθρο 14ο Εγγύηση καλής λειτουργίας εξοπλισμού 

Τα υπό προμήθεια συστήματα θα έχουν εγγύηση καλής λειτουργίας δύο ετών τουλάχιστον. 

Στο εγγυημένο διάστημα καλής λειτουργίας των δύο ετών, μια φορά το μήνα θα επιθεωρείται το σύστημα από εξουσιοδοτημένο 

συνεργείο το οποίο θα δηλώνεται στην προσφορά των συμμετεχόντων και το οποίο θα ενημερώνει σχετικά την υπηρεσία. 

 

 

Άρθρο 15ο χρόνος παράδοσης. 

Το σύστημα θα παραδοθεί εντός χρονικού διαστήματος τεσσάρων μηνών από την υπογραφή της σχετικής σύμβασης. 

 

Άρθρο 16ο συμπληρωματικά στοιχεία. 

Οι προσφορές θα πρέπει να ικανοποιούν της παρούσα συγγραφή.  

Των προσφορών θα συμπεριλαμβάνονται κατάλογοι και τεχνικά εγχειρίδια του κατασκευαστή του εξοπλισμού. 

Το σύνολο των απαιτήσεων θα πρέπει να ικανοποιείται και να περιγράφεται επαρκώς. 

Το σύστημα θα παραδοθεί τοποθετημένο και σε λειτουργία. 

Στην τιμή του ενδεικτικού προϋπολογισμού συμπεριλαμβάνεται κάθε έξοδο για την τοποθέτηση και διασύνδεση του συστήματος. 

Της προσφοράς θα επισυνάπτεται πλήρης μελέτη εγκατάστασης του συστήματος. 

Στις υποχρεώσεις του αναδόχου συμπεριλαμβάνεται η εκπαίδευση του προσωπικού του Δήμου στην λειτουργία και παρακολούθηση 

του συστήματος. 

 

Άρθρο 17ο Τήρηση κανόνων δημοσιότητας. 
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Η μελέτη συγχρηματοδοτείται από πόρους της Ευρωπαϊκής  Ένωσης και όλα τα παραδοτέα θα φέρουν το λογότυπο της Ε.Ε. και του 

ΕΣΠΑ 2014-2020, σύμφωνα με τον  Εκτελεστικό Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 821/2014 και τον Επικοινωνιακό Οδηγό για το ΕΣΠΑ 2014–2020. 

Σχετικές οδηγίες θα δοθούν από την Αναθέτουσα  Αρχή. 

 
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 16-03-2021   

 ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 

Ο ΜΕΛΕΤΗΤΗΣ 
Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΩΤΗΣ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ 

ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 

Η ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ 

ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΠΟΥΑΣ 

 

 

ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ 

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΜΑΝΤΕΚΑΣ 

 

 

ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ 

ΜΑΡΙΑ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ  

 

 

ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ 
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ΜΕΤΡΗΣΗΣ 

ΤΙΜΗ 
ΜΟΝΑΔΑ

Σ 
ΣΥΝΟΛΟ ΦΠΑ 

ΤΕΛΙΚΟ 
ΣΥΝΟΛΟ 

ΣΥΝΟΛΟ 
ΑΡΘΡΟΥ 

1 1 Κ1-Α2 

Προμήθεια συστήματος 
αντλιών θερμότητας και 
κλιματιστικής συσκευής 
για το χώρο των 
κολυμβητικών δεξαμενών 

2 
ΣΥΣΤΗΜΑΤ

Α ΚΑΤ' 
ΑΠΟΚΟΠΗ 

224.000,0
0 

448.000,00 
107.520,0

0 
555.520,00 

959.846,55 

2 1 Κ1-Α3 

Προμήθεια συστήματος 
αντλιών θερμότητας για 
τη θέρμανση των 
βοηθητικών χώρων. 

1 
ΣΥΣΤΗΜΑ 

ΚΑΤ' 
ΑΠΟΚΟΠΗ 

41.400,00 41.400,00 9.936,00 51.336,00 

3 1 Κ1-Α4 

Προμήθεια συστημάτων 
αντλιών θερμότητας για 
τη θέρμανση του νερού 
της μεγάλης 
κολυμβητικής δεξαμενής 

1 
ΣΥΣΤΗΜΑ 

ΚΑΤ' 
ΑΠΟΚΟΠΗ 

147.600,0
0 

147.600,00 35.424,00 183.024,00 

4 1 Κ1-Α5 

Προμήθεια συστήματος 
αντλιών θερμότητας για 
τη θέρμανση του νερού 
της μικρής κολυμβητικής 
δεξαμενής 

1 
ΣΥΣΤΗΜΑ 

ΚΑΤ' 
ΑΠΟΚΟΠΗ 

14.040,00 14.040,00 3.369,60 17.409,60 

5 1 Κ1-Α6 

προμήθεια πλήρους 
ηλιοθερμικού 
συστήματος και αντλίας 
θερμότητας για την 
συμπαραγωγή ΖΝΧ 

1 
ΣΥΣΤΗΜΑ 

ΚΑΤ' 
ΑΠΟΚΟΠΗ 

41.779,80 41.779,80 10.027,15 51.806,95 

6 1 Κ1-Α9 
αποξήλωση παλαιών 
δικτύων σωληνώσεων 

1 
ΚΑΤ' 

ΑΠΟΚΟΠΗ 
1.250,00 1.250,00 300,00 1.550,00 

7 1 
Κ1-Α1 
ΕΩΣ 9 

νέα δίκτυα σωληνώσεων 1 
ΚΑΤ' 

ΑΠΟΚΟΠΗ 
40.000,00 40.000,00 9.600,00 49.600,00 

8 1 Κ1-Α9 
ρυθμιστές στροφών 
κυκλοφορητών 
θέρμανσης 

10 ΤΕΜΑΧΙΑ 750,00 7.500,00 1.800,00 9.300,00 

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  

 

ΝΟΜΟΣ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ 
ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ  
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 
Αρ. Μελέτης: 18/2021 

Θέμα:  Ενεργειακή Αναβάθμιση του κλειστού 
κολυμβητηρίου Καρπενησίου.. 

 Προϋπολογισμός: 1.450.189,05€ 

 

Χρήση: 2021 
Συγχρηματοδότηση: Επιχειρησιακό 
Πρόγραμμα:»Υποδομές Μεταφορών,Περιβάλλον και 
Αειφόρος Ανάπτυξη 2014-2020» 
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9 1 Κ1-Α9 
τροποποίηση καναλιών 
κεντρικής κλιματιστικής 
μονάδας 

1 
ΚΑΤ' 

ΑΠΟΚΟΠΗ 
20.000,00 20.000,00 4.800,00 24.800,00 

10 1 Κ1-Α9 
θερμομόνωση 
υφιστάμενων 
σωληνώσεων 

1 
ΚΑΤ' 

ΑΠΟΚΟΠΗ 
1.875,00 1.875,00 450,00 2.325,00 

11 1 Κ1-Α9 
τροποποίηση πίνακα 
θέρμανσης 

1 
ΚΑΤ' 

ΑΠΟΚΟΠΗ 
3.750,00 3.750,00 900,00 4.650,00 

12 1 Κ1-Α3 

Προμήθεια και 
εγκατάσταση 
Θερμοστατικών 
διακοπτών σωμάτων 
θέρμανσης βοηθητικών 
χώρων.  

1 
ΚΑΤ' 

ΑΠΟΚΟΠΗ 
1.875,00 1.875,00 450,00 2.325,00 

13 1 Κ1-Α9 

Διαμόρφωση 
Περιβάλοντος Χώρου για 
την εγκατάσταση των 
αντλιών θερμότητας 

1 
ΚΑΤ' 

ΑΠΟΚΟΠΗ 
5.000,00 5.000,00 1.200,00 6.200,00 

14 2 
Κ2-Α1 
ΕΩΣ 11 

Προμήθεια, εγκατάσταση 
και σύνδεση όλου του 
απαιτούμενου 
εξοπλισμού για την πλήρη 
λειτουργία Φ/Β Σταθμού 
240 KW - Η/Μ Μελέτη 
Φ/Β και σύνταξη φακέλου 
στην ΔΕΗ 

1 
ΣΥΣΤΗΜΑ 

ΚΑΤ' 
ΑΠΟΚΟΠΗ 

312.500,0
0 

312.500,00 75.000,00 387.500,00 387.500,00 

16 3 
Κ3-Α1 
ΕΩΣ 6 

Aποξήλωση Φωτισμού 
πισίνας λαμπτήρες 1000-
400W 

1 
ΚΑΤ' 

ΑΠΟΚΟΠΗ 
625,00 625,00 150,00 775,00 

68.742,50 

17 3 Κ3-Α2 

Προμήθεια και 
Εγκατάσταση νέου 
φωτισμού πισίνας με LED 
τύπου PhilipsClear Flood 
large έως 549 W, 57600 
lumen 

40 ΤΕΜΑΧΙΑ 925,00 37.000,00 8.880,00 45.880,00 

18 3 Κ3-Α3 

Προμήθεια νέου 
φωτισμού πισίνας με LED 
τύπου Philips Clear Flood 
έως 233 W, 25810 lumen 

27 ΤΕΜΑΧΙΑ 437,50 11.812,50 2.835,00 14.647,50 

19 3 Κ3-Α4 

Προμήθεια νέων 
λαμπτήρων LED Tube 8W 
800lm G13 230V 240° 
4000K IP65  

480 ΤΕΜΑΧΙΑ 12,50 6.000,00 1.440,00 7.440,00 

20 4 
Κ4-Α1 
ΕΩΣ 6 

Ολοκληρωμένο σύστημα 
ελέγχου & αυτοματισμού 

1 
ΣΥΣΤΗΜΑ 

ΚΑΤ' 
ΑΠΟΚΟΠΗ 

22.500,00 22.500,00 5.400,00 27.900,00 34.100,00 
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21 4 
Κ4-Α1 
ΕΩΣ 6 

Ολοκληρωμένο σύστημα 
ενεργειακής διαχείρησης  

1 
ΣΥΣΤΗΜΑ 

ΚΑΤ' 
ΑΠΟΚΟΠΗ 

5.000,00 5.000,00 1.200,00 6.200,00 

      
ΣΥΝΟΛΑ: 1.169.507,30 

280.681,7
5 

1.450.189,05 1.450.189,05 

 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ:16-03-2021    

 ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 

   

Ο ΜΕΛΕΤΗΤΗΣ 
Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΩΤΗΣ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ 

ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 

Η ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ 

ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΠΟΥΑΣ 

 

 

 

ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ 

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΜΑΝΤΕΚΑΣ 

 

 

 

ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ 

ΜΑΡΙΑ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ  

 

 

 

ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
 

ΝΟΜΟΣ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ 
ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ  
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 
Αρ. Μελέτης: 18/2021 

Θέμα: Ενεργειακή Αναβάθμιση του κλειστού 
κολυμβητηρίου Καρπενησίου. 

 Προϋπολογισμός: 1.450.189,05€ 

 

Χρήση: 2021 
Συγχρηματοδότηση: Επιχειρησιακό 
Πρόγραμμα:»Υποδομές Μεταφορών,Περιβάλλον και 
Αειφόρος Ανάπτυξη 2014-2020» 

 
 

 

Γενική Συγγραφή Υποχρεώσεων 

 

Άρθρο 1ο  Αντικείμενο της προμήθειας 

Η μελέτη αυτή αφορά στην προμήθεια εξοπλισμού, συστημάτων αντλιών θερμότητας για τη θέρμανση των χώρων, την θέρμανση 

του νερού των κολυμβητικών δεξαμενών και την παραγωγή ζεστού νερού χρήσης, φωτοβολταϊκού συστήματος, εξοπλισμού 

φωτισμού χώρων, συστήματος παρακολούθησης BMS, για τις ανάγκες ενεργειακής αναβάθμισης του Δημοτικού κολυμβητηρίου 

Καρπενησίου. 

 

ΑΡΘΡΟ 2ο  Ισχύουσες διατάξεις 

Η διάθεση των πιστώσεων και η εκτέλεση της προμήθειας θα γίνουν σύμφωνα με τις διατάξεις : 

 του ν. 4412/2016 (Α' 147) “Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 

2014/25/ΕΕ)» 

 του ν. 4270/2014 (Α' 143) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – δημόσιο 

λογιστικό και άλλες διατάξεις», 

 του ν. 4250/2014 (Α' 74) «Διοικητικές Απλουστεύσεις - Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νομικών Προσώπων και Υπηρεσιών του 

Δημοσίου Τομέα-Τροποποίηση Διατάξεων του π.δ. 318/1992 (Ά 161) και λοιπές ρυθμίσεις» και ειδικότερα τις διατάξεις του 

άρθρου 1,   

 της παρ. Ζ του Ν. 4152/2013 (Α' 107) «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην Οδηγία 2011/7 της 16.2.2011 για την 

καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στις εμπορικές συναλλαγές»,  

 του ν. 4129/2013 (Α’ 52) «Κύρωση του Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο» 

 του ν. 4013/2011 (Α’ 204) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου 

Δημοσίων Συμβάσεων…»,  

 του ν. 3861/2010 (Α’ 112) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, 

διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο "Πρόγραμμα Διαύγεια" και άλλες διατάξεις”, 
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 του ν. 3548/2007 (Α’ 68) «Καταχώριση δημοσιεύσεων των φορέων του Δημοσίου στο νομαρχιακό και τοπικό Τύπο και άλλες 

διατάξεις»,   

 του ν. 2859/2000 (Α’ 248) «Κύρωση Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας»,  

 του ν.2690/1999 (Α' 45) “Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις”  και ιδίως των άρθρων 7 και 13 έως 

15, 

 του ν. 2121/1993 (Α' 25) “Πνευματική Ιδιοκτησία, Συγγενικά Δικαιώματα και Πολιτιστικά Θέματα”,  

 του π.δ 28/2015 (Α' 34) “Κωδικοποίηση διατάξεων για την πρόσβαση σε δημόσια έγγραφα και στοιχεία”,  

 του π.δ. 80/2016 (Ά 145) “Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες” 

 της με αρ. 57654 (Β’ 1781/23.5.2017) Απόφασης του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης «Ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων 

λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) του Υπουργείου 

Οικονομίας και Ανάπτυξης» 

 της με αρ. 56902/215 (Β' 1924/2.6.2017) Απόφασης του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης «Τεχνικές λεπτομέρειες και 

διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)»,  

 των σε εκτέλεση των ανωτέρω νόμων εκδοθεισών κανονιστικών πράξεων, των λοιπών διατάξεων που αναφέρονται ρητά ή 

απορρέουν από τα οριζόμενα στα συμβατικά τεύχη της παρούσας,  καθώς και του συνόλου των διατάξεων του ασφαλιστικού, 

εργατικού, κοινωνικού, περιβαλλοντικού και φορολογικού δικαίου που διέπει την ανάθεση και εκτέλεση της παρούσας 

σύμβασης, έστω και αν δεν αναφέρονται ρητά παραπάνω, 

όπως τυχόν έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν σήμερα. 

 

ΑΡΘΡΟ 3ο  Προϋπολογισμός – χρηματοδότηση 

Η προϋπολογισθείσα δαπάνη ανέρχεται στα 1.450.189,05€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. Θα βαρύνει τον κωδικό αριθμό 

…………………. του προϋπολογισμού εξόδων του Δήμου του οικονομικού έτους 2018. 

 

Άρθρο 4ο  Τόπος εκτέλεσης  

Η προμήθεια θα εκτελεστεί με διεθνή ανοικτό ηλεκτρονικό μειοδοτικό διαγωνισμό. 

 

Άρθρο 5ο  Συμβατικά Στοιχεία Τευχών 

Ως συμβατικά στοιχεία - τεύχη, μαζί με όλα έγγραφα τα οποία προσαρτώνται σε αυτά ή τα συμπληρώνουν και τα οποία αποτελούν 

αναπόσπαστο μέρος της τυχόν σύμβασης που θα καταρτιστεί με τη σειρά που αναφέρονται είναι τα εξής: 

 η Οικονομική Προσφορά του αναδόχου. 

 η  Τεχνική Προσφορά του αναδόχου.  

 η διακήρυξη δημοπρασίας 

 η παρούσα Συγγραφή Υποχρεώσεων.  
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Άρθρο 6ο  ανακήρυξη αναδόχου. 

Σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στη σχετική διακήρυξη διαγωνισμού. 

 

ΑΡΘΡΟ 7ο  Σύμβαση 

Ο ανάδοχος μετά την κατά νόμο έγκριση του αποτελέσματος αυτής, είναι υποχρεωμένος να προσέλθει σε ορισμένο τόπο και χρόνο 

σύμφωνα με τα οριζόμενα στη σχετική διακήρυξη δημοπρασίας. 

Η σύμβαση υπογράφεται από τον νόμιμο εκπρόσωπο του αναδόχου για τον ανάδοχο και από τον νόμιμο εκπρόσωπο του Δήμου για 

το Δήμο. 

 

ΑΡΘΡΟ 8ο  Φόροι-τέλη 

Ο ανάδοχος επιβαρύνεται με όλους τους φόρους, τα τέλη και τις κρατήσεις που ισχύουν κατά την ημέρα διενέργειας του 

διαγωνισμού. 

Ο ΦΠΑ βαραίνει το Δήμο. 

 

ΑΡΘΡΟ 9ο  Παραλαβή. 

Η παραλαβή του υπό προμήθεια συστήματος θα γίνει από τις επιτροπές της παραγράφου 3 του άρθρου 221. (άρθρο 208 παρ.1 του 

Ν.4412/2016, όπως τροποποιήθηκε από την περίπτ. 44 του άρθρου 22 του Ν. 4441/16. 

Τα συστήματα  θα παραδοθούν εγκατεστημένα και σε λειτουργία όπως ορίζεται στην ειδική συγγραφή υποχρεώσεων κατά 

περίπτωση. 

  

http://www.dimosnet.gr/index.php?MODULE=bce/application/pages&Branch=N_N0000000002_N0000023676_N0000000020_N0000000037_N0000026980_N0000027251_S0000126679
http://www.dimosnet.gr/index.php?MODULE=bce/application/pages&Branch=N_N0000000002_N0000023676_N0000000020_N0000000037_N0000026980_N0000027251_S0000126666
http://www.dimosnet.gr/index.php?MODULE=bce/application/pages&Branch=N_N0000000002_N0000023676_N0000000020_N0000000037_N0000026980_N0000027251_S0000126666
http://www.dimosnet.gr/index.php?MODULE=bce/application/pages&Branch=N_N0000000002_N0000023676_N0000000020_N0000000037_N0000026980_N0000027444_S0000130076
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ΑΡΘΡΟ 10Ο Κριτήρια βαθμολόγησης προσφορών. 

1.Κεντρική κλιματιστική μονάδα και σύστημα αντλίας θερμότητας 100kw & 125kw. 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΝΑΦΟΡΑΣ μ.μ. 

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ αναφορά μέγιστο 20% αναφορά μέγιστο 
 

ΟΜΑΔΑ Α’ (Συντελεστής βαρύτητας 70%)           

1 
δυνατότητα αφύγρανσης ΚΚΜ σύμφωνα με 
VDI2089 (kg/h) 

4 4,8 150 160 (kg/h) 

2 
ονομαστική συνολική απορροφούμενη ισχύς 
ΚΚΜ (kw) 

4 4,8 45 40 (kw) 

3 
Ικανότητα θέρμανσης αέρα στον εναλλάκτη 
νερού PWW 80/60℃ tLE+5℃  τουλάχιστον 
200,00 (kw) 

4 4,8 200 212 (kw) 

4 

δυνατότητα συστήματος Α.Θ. ονομαστικής ισχύος 
100kw να διατηρεί την ονομαστική οσχύ 
λειτουργίας στους -7°C DB για τις οριζόμενες στη 
τεχνική περιγραφή συνθήκες 

4 ,8 ΌΧΙ ΝΑΙ   

5 
δυνατότητα επιστροφής λαδίου από τον 
ελαιοδιαχωριστή στο συμπιεστή κατευθείαν στο 
θάλαμο συμπίεσης για ΑΘ 100kw 

5 6 ΌΧΙ ΝΑΙ   

6 
δυνατότητα λειτουργίας μερικής αποπάγωσης 
στοιχείου - λειτουργία συνεχούς θέρμανσης 
συστήματος ΑΘ 100kw 

10 12 ΌΧΙ ΝΑΙ   

7 

δυνατότητα συστήματος Α.Θ. ονομαστικής ισχύος 
125kw να διατηρεί την ονομαστική οσχύ 
λειτουργίας στους -7°C DB για τις οριζόμενες στη 
τεχνική περιγραφή συνθήκες 

4 4,8 ΌΧΙ ΝΑΙ   

8 
δυνατότητα επιστροφής λαδίου από τον 
ελαιοδιαχωριστή στο συμπιεστή κατευθείαν στο 
θάλαμο συμπίεσης για ΑΘ 125kw 

5 6 ΌΧΙ ΝΑΙ   

9 
δυνατότητα λειτουργίας μερικής αποπάγωσης - 
λειτουργία συνεχούς θέρμανσης συστήματος ΑΘ 
125kw 

10 12 ΌΧΙ ΝΑΙ   

ΣΥΝΟΛΟ ΒΑ 50 60       

  

ΟΜΑΔΑ Β́  (Συντελεστής βαρύτητος 30%)           

1 
Εγγύηση καλής λειτουργίας συνολικού 
συστήματος τουλάχιστον 2 έτη 

25 30 2 3 έτη 

2 24ωρη τεχνική υποστήριξη  25 30 ΌΧΙ ΝΑΙ έτη 

ΣΥΝΟΛΟ ΒΒ 50 60       

Η βαθμολογία προκύπτει από τον τύπο Β=(0,7xΒΑ)+(0,3xBB) όπου Β η συνολική βαθμολογία και ΒΑ,ΒΒ οι βαθμολογίες των ομάδων Α 
και Β αντίστοιχα. 
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2. Αντλία θερμότητας 100kw για τη θέρμανση των βοηθητικών χώρων. 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 

μ.μ. 

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ αναφορά μέγιστο 20% αναφορά μέγιστο 

ΟΜΑΔΑ Α’ (Συντελεστής βαρύτητας 70%)           

1 
δυνατότητα συστήματος Α.Θ. ονομαστικής ισχύος 100kw να 
διατηρεί την ονομαστική οσχύ λειτουργίας στους -7°C DB για τις 
οριζόμενες στη τεχνική περιγραφή συνθήκες 

15 18 ΌΧΙ ΝΑΙ   

2 
συντελεστής διόρθωσης απόδοσης ισχύος εξωτερικής μονάδας 
για μήκος σωληνώσεων 50m υψομετρική 30m με την 
εξωτερική μονάδα ψηλότερα συστήματος ΑΘ 100kw 

5 6 0,98 1   

3 
δυνατότητα επιστροφής λαδίου από τον ελαιοδιαχωριστή στο 
συμπιεστή κατευθείαν στο θάλαμο συμπίεσης για ΑΘ 100kw 

15 18 ΌΧΙ ΝΑΙ   

4 
δυνατότητα λειτουργίας μερικής αποπάγωσης - λειτουργία 
συνεχούς θέρμανσης συστήματος ΑΘ 100kw 

15 18 ΌΧΙ ΝΑΙ   

ΣΥΝΟΛΟ ΒΑ 50 60       

  

ΟΜΑΔΑ Β́  (Συντελεστής βαρύτητος 30%)           

1 Εγγύηση καλής λειτουργίας συστήματος τουλάχιστον 2 έτη 25 30 2 2,4 έτη 

2 24ωρη τεχνική υποστίριξη  25 30 3 3,6 έτη 

ΣΥΝΟΛΟ ΒΒ 50 60       

Η βαθμολογία προκύπτει από τον τύπο Β=(0,7xΒΑ)+(0,3xBB) όπου Β η συνολική βαθμολογία και ΒΑ,ΒΒ οι βαθμολογίες των ομάδων Α και Β 
αντίστοιχα. 
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3.Αντλίες θερμότητας για τη θέρμανση του νερού της μεγάλης κολυμβητικής δεξαμενής 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 

μ.μ. 

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ αναφορά μέγιστο 20% αναφορά μέγιστο 

ΟΜΑΔΑ Α’ (Συντελεστής βαρύτητας 70%)           

1 

δυνατότητα συστήματος Α.Θ. ονομαστικής ισχύος 100kw να 

διατηρεί την ονομαστική οσχύ λειτουργίας στους -7°C DB για τις 

οριζόμενες στη τεχνική περιγραφή συνθήκες 

8 9,6 ΌΧΙ ΝΑΙ   

2 
δυνατότητα λειτουργίας μερικής αποπάγωσης - λειτουργία 

συνεχούς θέρμανσης συστήματος ΑΘ 100kw 
9 10,8 ΌΧΙ ΝΑΙ   

3 
δυνατότητα επιστροφής λαδίου από τον ελαιοδιαχωριστή στο 

συμπιεστή κατευθείαν στο θάλαμο συμπίεσης για ΑΘ 100kw 
8 9,6 ΌΧΙ ΝΑΙ   

4 

δυνατότητα συστήματος Α.Θ. ονομαστικής ισχύος 50kw να 

διατηρεί την ονομαστική οσχύ λειτουργίας στους -7°C DB για τις 

οριζόμενες στη τεχνική περιγραφή συνθήκες 

8 9,6 ΌΧΙ ΝΑΙ   

5 
δυνατότητα επιστροφής λαδίου από τον ελαιοδιαχωριστή στο 

συμπιεστή κατευθείαν στο θάλαμο συμπίεσης για ΑΘ 100kw 
8 9,6 ΌΧΙ ΝΑΙ   

6 
δυνατότητα λειτουργίας μερικής αποπάγωσης - λειτουργία 

συνεχούς θέρμανσης συστήματος ΑΘ 50kw 
9 10,8 ΌΧΙ ΝΑΙ   

ΣΥΝΟΛΟ ΒΑ 50 60       

  

ΟΜΑΔΑ Β́  (Συντελεστής βαρύτητος 30%)           

1 Εγγύηση καλής λειτουργίας συστήματος τουλάχιστον 2 έτη 25 30 2 2,4 έτη 

2 24ωρη τεχνική υποστίριξη  25 30 ΌΧΙ ΝΑΙ έτη 

ΣΥΝΟΛΟ ΒΒ 50 60       

Η βαθμολογία προκύπτει από τον τύπο Β=(0,7xΒΑ)+(0,3xBB) όπου Β η συνολική βαθμολογία και ΒΑ,ΒΒ οι βαθμολογίες των ομάδων Α και Β 

αντίστοιχα. 

 

  



 

 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 

«ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 2014-2020» 
 

Σελίδα 210 από 244 

 

4.Αντλία θερμότητας για τη θέρμανση της μικρής κολυμβητικής δεξαμενής 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 

μ.μ. 

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ αναφορά 
μέγιστο 

20% 
αναφορά μέγιστο 

ΟΜΑΔΑ Α’ (Συντελεστής βαρύτητας 70%)           

1 
δυνατότητα συστήματος Α.Θ. ονομαστικής ισχύος 37kw να 
διατηρεί την ονομαστική ισχύ λειτουργίας στους -7°C DB για τις 
οριζόμενες στη τεχνική περιγραφή συνθήκες 

15 18 ΌΧΙ ΝΑΙ   

2 
δυνατότητα επιστροφής λαδιού από τον ελαιοδιαχωριστή στο 
συμπιεστή κατευθείαν στο θάλαμο συμπίεσης για ΑΘ 100kw 

15 18 ΌΧΙ ΝΑΙ   

3 
δυνατότητα λειτουργίας μερικής αποπάγωσης - λειτουργία 
συνεχούς θέρμανσης συστήματος ΑΘ 37kw 

20 24 ΌΧΙ ΝΑΙ   

ΣΥΝΟΛΟ ΒΑ 50 60       

  

ΟΜΑΔΑ Β́  (Συντελεστής βαρύτητος 30%)           

1 Εγγύηση καλής λειτουργίας συστήματος τουλάχιστον 2 έτη 25 30 2 3 έτη 

2 24ωρη τεχνική υποστήριξη  25 30 ΌΧΙ ΝΑΙ έτη 

ΣΥΝΟΛΟ ΒΒ 50 60       

Η βαθμολογία προκύπτει από τον τύπο Β=(0,7xΒΑ)+(0,3xBB) όπου Β η συνολική βαθμολογία και ΒΑ,ΒΒ οι βαθμολογίες των ομάδων Α και 
Β αντίστοιχα. 
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5.Ηλιοθερμικό σύστημα ΖΝΧ. 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 

μ.μ. 

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ αναφορά μέγιστο 20% αναφορά μέγιστο 

ΟΜΑΔΑ Α’ (Συντελεστής βαρύτητας 70%)           

1 
Ποσότητα ζεστού νερού χωρίς επαναθέρμανση με ρυθμό 
λήψης 15l/min (TKW=10℃, TWW=40℃, TSP=60℃ 
τουλάχιστον 220 λίτρα 

10 12 210 230 λίτρα 

2 
δυνατότητα συστήματος Α.Θ. ονομαστικής ισχύος 50kw να 
διατηρεί την ονομαστική ισχύ λειτουργίας στους -7°C DB για τις 
οριζόμενες στη τεχνική περιγραφή συνθήκες 

10 12 ΌΧΙ ΝΑΙ   

2 
δυνατότητα επιστροφής λαδιού από τον ελαιοδιαχωριστή στο 
συμπιεστή κατευθείαν στο θάλαμο συμπίεσης για ΑΘ 50kw 

10 12 ΌΧΙ ΝΑΙ   

4 
δυνατότητα επιστροφής λαδιού από τον ελαιοδιαχωριστή στο 
συμπιεστή κατευθείαν στο θάλαμο συμπίεσης για ΑΘ 50kw 

10 12 ΌΧΙ ΝΑΙ   

5 
δυνατότητα λειτουργίας μερικής αποπάγωσης - λειτουργία 
συνεχούς θέρμανσης συστήματος ΑΘ 50kw 

10 12 ΌΧΙ ΝΑΙ   

ΣΥΝΟΛΟ ΒΑ 50 60       

  

ΟΜΑΔΑ Β́  (Συντελεστής βαρύτητος 30%)           

1 Εγγύηση καλής λειτουργίας συστήματος 25 30 2 3 έτη 

2 24ωρη τεχνική υποστήριξη  25 30 ΌΧΙ ΝΑΙ έτη 

ΣΥΝΟΛΟ ΒΒ 50 60       

Η βαθμολογία προκύπτει από τον τύπο Β=(0,7xΒΑ)+(0,3xBB) όπου Β η συνολική βαθμολογία και ΒΑ,ΒΒ οι βαθμολογίες των ομάδων Α και Β 
αντίστοιχα. 
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6.Φωτοβολταϊκό σύστημα 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΝΑΦΟΡΑΣ   

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ αναφορά μέγιστο 20% αναφορά μέγιστο μ.μ. 

ΟΜΑΔΑ Α’ (Συντελεστής βαρύτητας 70%)           

1 συνολική εγκατεστημένη ισχύς συστήματος 25 30 225 270 kw 

2 
ονομαστική ισχύς φωτοβολταϊκής συστοιχίας σε σχέση με την 

ονομαστική ισχύ του αντιστροφέα 
25 30 110 100 % 

ΣΥΝΟΛΟ ΒΑ 50 60       

  

ΟΜΑΔΑ Β́  (Συντελεστής βαρύτητος 30%)           

1 Εγγύηση καλής λειτουργίας συστήματος τουλάχιστον 2 έτη 25 30 2 5 έτη 

2 24ωρη τεχνική υποστίριξη  25 30 ΌΧΙ ΝΑΙ έτη 

ΣΥΝΟΛΟ ΒΒ 50 60       

Η βαθμολογία προκύπτει από τον τύπο Β=(0,7xΒΑ)+(0,3xBB) όπου Β η συνολική βαθμολογία και ΒΑ,ΒΒ οι βαθμολογίες των ομάδων Α και Β 

αντίστοιχα. 
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7.Σύστημα φωτισμού. 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 

μ.μ. 

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ αναφορά μέγιστο 20% αναφορά μέγιστο 

ΟΜΑΔΑ Α’ (Συντελεστής βαρύτητας 70%)           

1 
αποδοτικότητα φωτιστικού Led προβολέα 

ισχύος έως; 549w. 
12 14,4 125 150 lm/W 

2 
χρόνος ζωής φωτιστικού Led προβολέα 

ισχύος έως; 549w. 
14 16,8 

έως 100.000 

ώρες στους 

25°C 

πάνω 

100.000 

ώρες 

στους 25°C 

ώρες 

3 
αποδοτικότητα φωτιστικού Led προβολέα 

ισχύος έως; 233w. 
12 14,4 105 126 lm/W 

4 
χρόνος ζωής φωτιστικού Led προβολέα 

ισχύος έως; 549w. 
12 14,4 

έως 75.000 

ώρες στους 

25°C 

πάνω 

75.000 

ώρες 

στους 25°C 

ώρες 

ΣΥΝΟΛΟ ΒΑ 50 60       

  

ΟΜΑΔΑ Β́  (Συντελεστής βαρύτητος 30%)           

1 Εγγύηση καλής λειτουργίας συστήματος  25 30 4 5 έτη 

2 χρόνος παράδοσης 25 30 2 1 μήνες 

ΣΥΝΟΛΟ ΒΒ 50 60       

Η βαθμολογία προκύπτει από τον τύπο Β=(0,7xΒΑ)+(0,3xBB) όπου Β η συνολική βαθμολογία και ΒΑ,ΒΒ οι βαθμολογίες των 

ομάδων Α και Β αντίστοιχα. 
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8. Σύστημα ενεργειακής διαχείρισης κτιρίου 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 

μ.μ. 

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ αναφορά 
μέγιστο 

20% 
αναφορά μέγιστο 

ΟΜΑΔΑ Α’ (Συντελεστής βαρύτητας 70%)           

1 
ενσωματωμένη μνήμη κεντρικής μονάδας 

ελέγχου 
10 12 4 4,8 GB 

2 

δυνατότητα διασύνδεσης κεντρικής μονάδας 

ελέγχου με τουλάχιστον 2 ανεξάρτητα δίκτυα 

M-BUS 

10 12 2 4 
αριθμός 

δικτύων 

3 

δυνατότητα διασύνδεσης κεντρικής μονάδας 

ελέγχου σε δίκτυο ethernet με τουλάχιστον 2 

ανεξάρτητες θύρες 

10 12 2 4 
αριθμός 

θυρών 

4 

δυνατότητα καταγραφής δεδομένων από 

περιφερειακή μονάδα τουλάχιστον για 72 

ώρες χωρίς ρεύμα 

10 12 72 96 ώρες 

5 
δυνατότητες Η/Υ ενεργειακής καταμέτρησης - 

οπτικοποίησης 
10 12 

ελάχιστες 

δυνατότητες 

αναβαθμισμένες 

δυνατότητες. 

σύμφωνα 

με άρθρο 

13 της 

σχετικής 

μελέτης 

ΣΥΝΟΛΟ ΒΑ 50 60       

  

ΟΜΑΔΑ Β́  (Συντελεστής βαρύτητος 30%)           

1 Εγγύηση καλής λειτουργίας συστήματος  25 30 2 3 έτη 

2 χρόνος παράδοσης 25 30 4 3 μήνες 

ΣΥΝΟΛΟ ΒΒ 50 60       

Η βαθμολογία προκύπτει από τον τύπο Β=(0,7xΒΑ)+(0,3xBB) όπου Β η συνολική βαθμολογία και ΒΑ,ΒΒ οι βαθμολογίες των ομάδων Α 

και Β αντίστοιχα. 
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Άρθρο 11ο  CPV 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1:  42511110-5 αντλίες θερμότητας 

09331100-9 ηλιακοί συλλέκτες για την παραγωγή θερμότητας 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2:  09331200-0 ηλιακά φωτοβολταϊκά στοιχεία. 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3:  31518600-6 προβολείς φωτισμού 

31531000-7 λαμπτήρες 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4:  32441200-8  εξοπλισμός τηλεμετρίας και ελέγχου 

 

 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ:16-03-2021    

 ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 

   

Ο ΜΕΛΕΤΗΤΗΣ 
Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΩΤΗΣ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ 

ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 

Η ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ 

ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΠΟΥΑΣ 

 

 

 

ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ 

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΜΑΝΤΕΚΑΣ 

 

 

 

ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ 

ΜΑΡΙΑ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ  

 

 

 

ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ – ΕΕΕΣ (Προσαρμοσμένο από την Αναθέτουσα Αρχή) 

 

Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ) / Τυποποιημένο 
Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ) 
Μέρος Ι: Πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία σύναψης σύμβασης και την 
αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα 
Στοιχεία της δημοσίευσης 
Για διαδικασίες σύναψης σύμβασης για τις οποίες έχει δημοσιευτεί προκήρυξη 
διαγωνισμού στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι πληροφορίες που 
απαιτούνται στο Μέρος Ι ανακτώνται αυτόματα, υπό την προϋπόθεση ότι έχει 
χρησιμοποιηθεί η ηλεκτρονική υπηρεσία ΕΕΕΣ/ΤΕΥΔ για τη συμπλήρωση του ΕΕΕΣ 
/ΤΕΥΔ. Παρατίθεται η σχετική ανακοίνωση που δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης: 
Προσωρινός αριθμός 
προκήρυξης στην ΕΕ: αριθμός 
[], ημερομηνία [], σελίδα [] 
Αριθμός προκήρυξης στην ΕΕ: 
[][][][]/S [][][][][][] 2022/S 089-240222 
Εάν δεν έχει δημοσιευθεί προκήρυξη διαγωνισμού στην Επίσημη Εφημερίδα της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης ή αν δεν υπάρχει υποχρέωση δημοσίευσης εκεί, η αναθέτουσα 
αρχή ή ο αναθέτων φορέας θα πρέπει να συμπληρώσει πληροφορίες με τις οποίες θα 
είναι δυνατή η αδιαμφισβήτητη ταυτοποίηση της διαδικασίας σύναψης σύμβασης (π.χ. 
παραπομπή σε δημοσίευση σε εθνικό επίπεδο) 
Δημοσίευση σε εθνικό 
επίπεδο: (π.χ. www.promitheus. 
gov.gr/[ΑΔΑΜ Προκήρυξης 
στο ΚΗΜΔΗΣ]) 
Στην περίπτωση που δεν απαιτείται δημοσίευση γνωστοποίησης στην Επίσημη 
Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης παρακαλείστε να παράσχετε άλλες πληροφορίες 
με τις οποίες θα είναι δυνατή η αδιαμφισβήτητη ταυτοποίηση της διαδικασίας σύναψης 
δημόσιας σύμβασης. 
Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ) / Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ) 2 
Ταυτότητα του αγοραστή 
Επίσημη ονομασία: ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ 
Α.Φ.Μ., εφόσον υπάρχει: 998895715 
Δικτυακός τόπος (εφόσον 
υπάρχει): https://www.karpenissi.gr/ 
Πόλη: ΚΑΡΠΕΝΗΣΙ 
Οδός και αριθμός: ΥΔΡΑΣ 6 
Ταχ. κωδ.: 36100 
Αρμόδιος επικοινωνίας: ΤΟΜΑΡΑ ΣΩΤΗΡΙΑ - ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΜΠΟΥΑΣ 
Τηλέφωνο: 2237350030 2237350061 
φαξ: 
Ηλ. ταχ/μείο: s.tomara@0716.syzefxis.gov.gr 
Χώρα: GR 
Πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία σύναψης σύμβασης 
Τίτλος: 
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Σύντομη περιγραφή: 
Αριθμός αναφοράς αρχείου 
που αποδίδεται στον φάκελο 
από την αναθέτουσα αρχή ή 
τον αναθέτοντα φορέα (εάν 
υπάρχει): 
Μέρος ΙΙ: Πληροφορίες σχετικά με τον οικονομικό φορέα 
Α: Πληροφορίες σχετικά με τον οικονομικό φορέα 
Επωνυμία: 
Οδός και αριθμός: 
Ταχ. κωδ.: 
Πόλη: 
Χώρα: 
Αρμόδιος ή αρμόδιοι επικοινωνίας: 
Ηλ. ταχ/μείο: 
Τηλέφωνο: 
φαξ: 
Α.Φ.Μ., εφόσον υπάρχει 
Δικτυακός τόπος (εφόσον υπάρχει): 
Ο οικονομικός φορέας είναι πολύ μικρή, μικρή ή μεσαία επιχείρηση; 
Ναι / Όχι 
Ο ΟΦ αποτελεί προστατευόμενο εργαστήριο 
Μόνο σε περίπτωση προμήθειας κατ᾽ αποκλειστικότητα: ο οικονομικός φορέας είναι 
προστατευόμενο εργαστήριο, «κοινωνική επιχείρηση» ή προβλέπει την εκτέλεση 
συμβάσεων στο πλαίσιο προγραμμάτων προστατευόμενης απασχόλησης; 
Απάντηση: 
Ναι / Όχι 
Ποιο είναι το αντίστοιχο ποσοστό των εργαζομένων με αναπηρία ή 
μειονεκτούντων εργαζομένων; 
% 
Εφόσον απαιτείται, ορίστε την κατηγορία ή τις κατηγορίες στις οποίες 
Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ) / Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ) 3 
Εφόσον απαιτείται, ορίστε την κατηγορία ή τις κατηγορίες στις οποίες 
ανήκουν οι ενδιαφερόμενοι εργαζόμενοι με αναπηρία ή μειονεξία 
- 
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 
Ναι / Όχι 
Διαδικτυακή Διεύθυνση 
- 
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων 
- 
Αρχή ή Φορέας έκδοσης 
- 
Ο ΟΦ είναι εγγεγραμμένος σε Εθνικό Σύστημα (Προ)Επιλογής 
Κατά περίπτωση, ο οικονομικός φορέας είναι εγγεγραμμένος σε επίσημο κατάλογο 
εγκεκριμένων οικονομικών φορέων ή διαθέτει ισοδύναμο πιστοποιητικό [π.χ. βάσει 
εθνικού συστήματος (προ)επιλογής]; 
Απάντηση: 
Ναι / Όχι 
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Αναφέρετε την ονομασία του καταλόγου ή του πιστοποιητικού και τον 
σχετικό αριθμό εγγραφής ή πιστοποίησης, κατά περίπτωση: 
- 
Εάν το πιστοποιητικό εγγραφής ή η πιστοποίηση διατίθεται 
ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 
- 
Αναφέρετε τα δικαιολογητικά στα οποία βασίζεται η εγγραφή ή η 
πιστοποίηση και κατά περίπτωση, την κατάταξη στον επίσημο κατάλογο 
- 
Η εγγραφή ή η πιστοποίηση καλύπτει όλα τα απαιτούμενα κριτήρια 
επιλογής; 
Ναι / Όχι 
Ο οικονομικός φορέας θα είναι σε θέση να προσκομίσει βεβαίωση 
πληρωμής εισφορών κοινωνικής ασφάλισης και φόρων ή να παράσχει 
πληροφορίες που θα δίνουν τη δυνατότητα στην αναθέτουσα αρχή ή 
στον αναθέτοντα φορέα να τη λάβει απευθείας μέσω πρόσβασης σε 
εθνική βάση δεδομένων σε οποιοδήποτε κράτος μέλος αυτή διατίθεται 
δωρεάν; 
Ναι / Όχι 
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 
Ναι / Όχι 
Διαδικτυακή Διεύθυνση 
Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ) / Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ) 4 
Διαδικτυακή Διεύθυνση 
- 
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων 
- 
Αρχή ή Φορέας έκδοσης 
- 
O ΟΦ συμμετάσχει στη διαδικασία μαζί με άλλους Οικονομικούς Φορείς 
Ο οικονομικός φορέας συμμετέχει στη διαδικασία σύναψης σύμβασης από κοινού με 
άλλους; 
Απάντηση: 
Ναι / Όχι 
Αναφέρετε τον ρόλο του οικονομικού φορέα στην ένωση (συντονιστής, 
υπεύθυνος για συγκεκριμένα καθήκοντα...): 
- 
Προσδιορίστε τους άλλους οικονομικούς φορείς που συμμετέχουν από 
κοινού στη διαδικασία σύναψης σύμβασης: 
- 
Κατά περίπτωση, επωνυμία της συμμετέχουσας ένωσης: 
- 
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 
Ναι / Όχι 
Διαδικτυακή Διεύθυνση 
- 
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων 
- 
Αρχή ή Φορέας έκδοσης 
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- 
Τμήματα που συμμετάσχει ο ΟΦ 
Κατά περίπτωση, αναφορά του τμήματος ή των τμημάτων για τα οποία ο οικονομικός 
φορέας επιθυμεί να υποβάλει προσφορά. 
Απάντηση: 
- 
Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ) / Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ) 5 
Β: Πληροφορίες σχετικά με τους εκπροσώπους του οικονομικού φορέα #1 
Όνομα: 
Επώνυμο: 
Ημερομηνία γέννησης: 
Τόπος γέννησης: 
Οδός και αριθμός: 
Ταχ. κωδ.: 
Πόλη: 
Χώρα: 
Τηλέφωνο: 
Ηλ. ταχ/μείο: 
Θέση/Ενεργών υπό την ιδιότητα: 
Γ: Πληροφορίες σχετικά με τη στήριξη στις ικανότητες άλλων οντοτήτων 
Βασίζεται σε ικανότητες άλλων οντοτήτων 
Ο οικονομικός φορέας στηρίζεται στις ικανότητες άλλων οντοτήτων προκειμένου να 
ανταποκριθεί στα κριτήρια επιλογής που καθορίζονται στο μέρος IV και στα (τυχόν) 
κριτήρια και κανόνες που καθορίζονται στο μέρος V κατωτέρω; 
Απάντηση: 
Ναι / Όχι 
Όνομα της οντότητας 
- 
Ταυτότητα της οντότητας 
- 
Τύπος ταυτότητας 
- 
Κωδικοί CPV 
- 
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 
Ναι / Όχι 
Διαδικτυακή Διεύθυνση 
- 
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων 
- 
Αρχή ή Φορέας έκδοσης 
- 
Δ: Πληροφορίες σχετικά με υπεργολάβους στην ικανότητα των οποίων δεν στηρίζεται 
Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ) / Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ) 6 
Δ: Πληροφορίες σχετικά με υπεργολάβους στην ικανότητα των οποίων δεν στηρίζεται 
ο οικονομικός φορέας 
Δεν βασίζεται σε ικανότητες άλλων οντοτήτων 
Ο οικονομικός φορέας προτίθεται να αναθέσει οποιοδήποτε τμήμα της σύμβασης σε 
τρίτους υπό μορφή υπεργολαβίας; 
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Απάντηση: 
Ναι / Όχι 
Όνομα της οντότητας 
- 
Ταυτότητα της οντότητας 
- 
Τύπος ταυτότητας 
- 
Κωδικοί CPV 
- 
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 
Ναι / Όχι 
Διαδικτυακή Διεύθυνση 
- 
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων 
- 
Αρχή ή Φορέας έκδοσης 
- 
Μέρος ΙΙΙ: Λόγοι αποκλεισμού 
Α: Λόγοι που σχετίζονται με ποινικές καταδίκες 
Λόγοι που σχετίζονται με ποινικές καταδίκες βάσει των εθνικών διατάξεων για την 
εφαρμογή των λόγων που ορίζονται στο άρθρο 57 παράγραφος 1 της οδηγίας: 
Συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση 
Έχει ο ίδιος ο οικονομικός φορέας ή οποιοδήποτε πρόσωπο το οποίο είναι μέλος του 
διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού του οργάνου ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, 
λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό καταδικαστεί με τελεσίδικη απόφαση για έναν 
από τους λόγους που παρατίθενται στο σχετικό θεσμικό πλαίσιο, η οποία έχει εκδοθεί 
πριν από πέντε έτη κατά το μέγιστο ή στην οποία έχει οριστεί απευθείας περίοδος 
αποκλεισμού που εξακολουθεί να ισχύει; 
Απάντηση: 
Ναι / Όχι 
Ημερομηνία της καταδίκης 
.. 
Λόγος(-οι) 
- 
Προσδιορίστε ποιος έχει καταδικαστεί 
Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ) / Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ) 7 
Προσδιορίστε ποιος έχει καταδικαστεί 
- 
Εφόσον καθορίζεται απευθείας στην καταδικαστική απόφαση, διάρκεια 
της περιόδου αποκλεισμού και σχετικό(-ά) σημείο(-α) 
- 
Σε περίπτωση καταδικης, ο οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα που 
να αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά την ύπαρξη σχετικού λόγου 
αποκλεισμού (“αυτοκάθαρση”); 
Ναι / Όχι 
Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν 
- 
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 
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Ναι / Όχι 
Διαδικτυακή Διεύθυνση 
- 
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων 
- 
Αρχή ή Φορέας έκδοσης 
- 
Διαφθορά 
Έχει ο ίδιος ο οικονομικός φορέας ή οποιοδήποτε πρόσωπο το οποίο είναι μέλος του 
διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού του οργάνου ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, 
λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό καταδικαστεί με τελεσίδικη απόφαση για έναν 
από τους λόγους που παρατίθενται στο σχετικό θεσμικό πλαίσιο, η οποία έχει εκδοθεί 
πριν από πέντε έτη κατά το μέγιστο ή στην οποία έχει οριστεί απευθείας περίοδος 
αποκλεισμού που εξακολουθεί να ισχύει; 
Απάντηση: 
Ναι / Όχι 
Ημερομηνία της καταδίκης 
.. 
Λόγος(-οι) 
- 
Προσδιορίστε ποιος έχει καταδικαστεί 
- 
Εφόσον καθορίζεται απευθείας στην καταδικαστική απόφαση, διάρκεια 
της περιόδου αποκλεισμού και σχετικό(-ά) σημείο(-α) 
- 
Σε περίπτωση καταδικης, ο οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα που 
να αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά την ύπαρξη σχετικού λόγου 
αποκλεισμού (“αυτοκάθαρση”); 
Ναι / Όχι 
Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν 
Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ) / Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ) 8 
Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν 
- 
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 
Ναι / Όχι 
Διαδικτυακή Διεύθυνση 
- 
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων 
- 
Αρχή ή Φορέας έκδοσης 
- 
Απάτη 
Έχει ο ίδιος ο οικονομικός φορέας ή οποιοδήποτε πρόσωπο το οποίο είναι μέλος του 
διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού του οργάνου ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, 
λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό καταδικαστεί με τελεσίδικη απόφαση για έναν 
από τους λόγους που παρατίθενται στο σχετικό θεσμικό πλαίσιο, η οποία έχει εκδοθεί 
πριν από πέντε έτη κατά το μέγιστο ή στην οποία έχει οριστεί απευθείας περίοδος 
αποκλεισμού που εξακολουθεί να ισχύει; 
Απάντηση: 
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Ναι / Όχι 
Ημερομηνία της καταδίκης 
.. 
Λόγος(-οι) 
- 
Προσδιορίστε ποιος έχει καταδικαστεί 
- 
Εφόσον καθορίζεται απευθείας στην καταδικαστική απόφαση, διάρκεια 
της περιόδου αποκλεισμού και σχετικό(-ά) σημείο(-α) 
- 
Σε περίπτωση καταδικης, ο οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα που 
να αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά την ύπαρξη σχετικού λόγου 
αποκλεισμού (“αυτοκάθαρση”); 
Ναι / Όχι 
Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν 
- 
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 
Ναι / Όχι 
Διαδικτυακή Διεύθυνση 
Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ) / Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ) 9 
Διαδικτυακή Διεύθυνση 
- 
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων 
- 
Αρχή ή Φορέας έκδοσης 
- 
Τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητες 
Έχει ο ίδιος ο οικονομικός φορέας ή οποιοδήποτε πρόσωπο το οποίο είναι μέλος του 
διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού του οργάνου ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, 
λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό καταδικαστεί με τελεσίδικη απόφαση για έναν 
από τους λόγους που παρατίθενται στο σχετικό θεσμικό πλαίσιο, η οποία έχει εκδοθεί 
πριν από πέντε έτη κατά το μέγιστο ή στην οποία έχει οριστεί απευθείας περίοδος 
αποκλεισμού που εξακολουθεί να ισχύει; 
Απάντηση: 
Ναι / Όχι 
Ημερομηνία της καταδίκης 
.. 
Λόγος(-οι) 
- 
Προσδιορίστε ποιος έχει καταδικαστεί 
- 
Εφόσον καθορίζεται απευθείας στην καταδικαστική απόφαση, διάρκεια 
της περιόδου αποκλεισμού και σχετικό(-ά) σημείο(-α) 
- 
Σε περίπτωση καταδικης, ο οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα που 
να αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά την ύπαρξη σχετικού λόγου 
αποκλεισμού (“αυτοκάθαρση”); 
Ναι / Όχι 
Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν 
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- 
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 
Ναι / Όχι 
Διαδικτυακή Διεύθυνση 
- 
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων 
- 
Αρχή ή Φορέας έκδοσης 
- 
Νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της 
τρομοκρατίας 
Έχει ο ίδιος ο οικονομικός φορέας ή οποιοδήποτε πρόσωπο το οποίο είναι μέλος του 
Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ) / Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ) 10 
Έχει ο ίδιος ο οικονομικός φορέας ή οποιοδήποτε πρόσωπο το οποίο είναι μέλος του 
διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού του οργάνου ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, 
λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό καταδικαστεί με τελεσίδικη απόφαση για έναν 
από τους λόγους που παρατίθενται στο σχετικό θεσμικό πλαίσιο, η οποία έχει εκδοθεί 
πριν από πέντε έτη κατά το μέγιστο ή στην οποία έχει οριστεί απευθείας περίοδος 
αποκλεισμού που εξακολουθεί να ισχύει; 
Απάντηση: 
Ναι / Όχι 
Ημερομηνία της καταδίκης 
.. 
Λόγος(-οι) 
- 
Προσδιορίστε ποιος έχει καταδικαστεί 
- 
Εφόσον καθορίζεται απευθείας στην καταδικαστική απόφαση, διάρκεια 
της περιόδου αποκλεισμού και σχετικό(-ά) σημείο(-α) 
- 
Σε περίπτωση καταδικης, ο οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα που 
να αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά την ύπαρξη σχετικού λόγου 
αποκλεισμού (“αυτοκάθαρση”); 
Ναι / Όχι 
Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν 
- 
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 
Ναι / Όχι 
Διαδικτυακή Διεύθυνση 
- 
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων 
- 
Αρχή ή Φορέας έκδοσης 
- 
Παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων 
Έχει ο ίδιος ο οικονομικός φορέας ή οποιοδήποτε πρόσωπο το οποίο είναι μέλος του 
διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού του οργάνου ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, 
λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό καταδικαστεί με τελεσίδικη απόφαση για έναν 
από τους λόγους που παρατίθενται στο σχετικό θεσμικό πλαίσιο, η οποία έχει εκδοθεί 
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πριν από πέντε έτη κατά το μέγιστο ή στην οποία έχει οριστεί απευθείας περίοδος 
αποκλεισμού που εξακολουθεί να ισχύει; 
Απάντηση: 
Ναι / Όχι 
Ημερομηνία της καταδίκης 
.. 
Λόγος(-οι) 
Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ) / Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ) 11 
Λόγος(-οι) 
- 
Προσδιορίστε ποιος έχει καταδικαστεί 
- 
Εφόσον καθορίζεται απευθείας στην καταδικαστική απόφαση, διάρκεια 
της περιόδου αποκλεισμού και σχετικό(-ά) σημείο(-α) 
- 
Σε περίπτωση καταδικης, ο οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα που 
να αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά την ύπαρξη σχετικού λόγου 
αποκλεισμού (“αυτοκάθαρση”); 
Ναι / Όχι 
Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν 
- 
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 
Ναι / Όχι 
Διαδικτυακή Διεύθυνση 
- 
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων 
- 
Αρχή ή Φορέας έκδοσης 
- 
Β: Λόγοι που σχετίζονται με την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης 
Καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης: 
Καταβολή φόρων 
Ο οικονομικός φορέας έχει ανεκπλήρωτες υποχρεώσεις όσον αφορά την καταβολή 
φόρων, τόσο στη χώρα στην οποία είναι εγκατεστημένος όσο και στο κράτος μέλος της 
αναθέτουσας αρχής ή του αναθέτοντα φορέα, εάν είναι άλλο από τη χώρα 
εγκατάστασης; 
Απάντηση: 
Ναι / Όχι 
Χώρα ή κράτος μέλος για το οποίο πρόκειται 
- 
Ενεχόμενο ποσό 
Με άλλα μέσα; Διευκρινίστε: 
Ναι / Όχι 
Διευκρινίστε: 
- 
Ο οικονομικός φορέας έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του, είτε 
Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ) / Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ) 12 
Ο οικονομικός φορέας έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του, είτε 
καταβάλλοντας τους φόρους ή τις εισφορές κοινωνικής 
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ασφάλισης που οφείλει, συμπεριλαμβανομένων, κατά περίπτωση, 
των δεδουλευμένων τόκων ή των προστίμων, είτε υπαγόμενος σε 
δεσμευτικό διακανονισμό για την καταβολή τους; 
Ναι / Όχι 
Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν 
- 
H εν λόγω απόφαση είναι τελεσίδικη και δεσμευτική; 
Ναι / Όχι 
.. 
Σε περίπτωση καταδικαστικής απόφασης, εφόσον ορίζεται 
απευθείας σε αυτήν, η διάρκεια της περιόδου αποκλεισμού: 
- 
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 
Ναι / Όχι 
Διαδικτυακή Διεύθυνση 
- 
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων 
- 
Αρχή ή Φορέας έκδοσης 
- 
Καταβολή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης 
Ο οικονομικός φορέας έχει ανεκπλήρωτες υποχρεώσεις όσον αφορά την καταβολή 
εισφορών κοινωνικής ασφάλισης, τόσο στη χώρα στην οποία είναι εγκατεστημένος όσο 
και στο κράτος μέλος της αναθέτουσας αρχής ή του αναθέτοντα φορέα, εάν είναι άλλο 
από τη χώρα εγκατάστασης; 
Απάντηση: 
Ναι / Όχι 
Χώρα ή κράτος μέλος για το οποίο πρόκειται 
- 
Ενεχόμενο ποσό 
Με άλλα μέσα; Διευκρινίστε: 
Ναι / Όχι 
Διευκρινίστε: 
- 
Ο οικονομικός φορέας έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του, είτε 
Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ) / Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ) 13 
Ο οικονομικός φορέας έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του, είτε 
καταβάλλοντας τους φόρους ή τις εισφορές κοινωνικής 
ασφάλισης που οφείλει, συμπεριλαμβανομένων, κατά περίπτωση, 
των δεδουλευμένων τόκων ή των προστίμων, είτε υπαγόμενος σε 
δεσμευτικό διακανονισμό για την καταβολή τους; 
Ναι / Όχι 
Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν 
- 
H εν λόγω απόφαση είναι τελεσίδικη και δεσμευτική; 
Ναι / Όχι 
.. 
Σε περίπτωση καταδικαστικής απόφασης, εφόσον ορίζεται 
απευθείας σε αυτήν, η διάρκεια της περιόδου αποκλεισμού: 
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- 
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 
Ναι / Όχι 
Διαδικτυακή Διεύθυνση 
- 
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων 
- 
Αρχή ή Φορέας έκδοσης 
- 
Γ: Λόγοι που σχετίζονται με αφερεγγυότητα, σύγκρουση συμφερόντων ή 
επαγγελματικό παράπτωμα 
Πληροφορίες σχετικά με πιθανή αφερεγγυότητα, σύγκρουση συμφερόντων ή 
επαγγελματικό παράπτωμα 
Αθέτηση των υποχρεώσεων στον τομέα του περιβαλλοντικού δικαίου 
Ο οικονομικός φορέας έχει, εν γνώσει του, αθετήσει τις υποχρεώσεις του στους τομείς 
του περιβαλλοντικού δικαίου; 
Απάντηση: 
Ναι / Όχι 
Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν 
- 
Σε περίπτωση καταδικης, ο οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα που 
να αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά την ύπαρξη σχετικού λόγου 
αποκλεισμού (“αυτοκάθαρση”); 
Ναι / Όχι 
Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν 
- 
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 
Ναι / Όχι 
Διαδικτυακή Διεύθυνση 
Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ) / Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ) 14 
Διαδικτυακή Διεύθυνση 
- 
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων 
- 
Αρχή ή Φορέας έκδοσης 
- 
Αθέτηση των υποχρεώσεων στον τομέα του κοινωνικού δικαίου 
Ο οικονομικός φορέας έχει, εν γνώσει του, αθετήσει τις υποχρεώσεις του στους τομείς 
του κοινωνικού δικαίου; 
Απάντηση: 
Ναι / Όχι 
Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν 
- 
Σε περίπτωση καταδικης, ο οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα που 
να αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά την ύπαρξη σχετικού λόγου 
αποκλεισμού (“αυτοκάθαρση”); 
Ναι / Όχι 
Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν 
- 
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Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 
Ναι / Όχι 
Διαδικτυακή Διεύθυνση 
- 
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων 
- 
Αρχή ή Φορέας έκδοσης 
- 
Αθέτηση των υποχρεώσεων στον τομέα του εργατικού δικαίου 
Ο οικονομικός φορέας έχει, εν γνώσει του, αθετήσει τις υποχρεώσεις του στους τομείς 
του εργατικού δικαίου; 
Απάντηση: 
Ναι / Όχι 
Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν 
- 
Σε περίπτωση καταδικης, ο οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα που 
να αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά την ύπαρξη σχετικού λόγου 
αποκλεισμού (“αυτοκάθαρση”); 
Ναι / Όχι 
Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν 
- 
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 
Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ) / Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ) 15 
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 
Ναι / Όχι 
Διαδικτυακή Διεύθυνση 
- 
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων 
- 
Αρχή ή Φορέας έκδοσης 
- 
Πτώχευση 
Ο οικονομικός φορέας τελεί υπό πτώχευση; 
Απάντηση: 
Ναι / Όχι 
Παρακαλώ αναφέρετε λεπτομερείς πληροφορίες 
- 
Διευκρινίστε τους λόγους για τους οποίους, ωστόσο, μπορείτε να 
εκτελέσετε τη σύμβαση. Οι πληροφορίες αυτές δεν είναι απαραίτητο 
να παρασχεθούν εάν ο αποκλεισμός των οικονομικών φορέων στην 
παρούσα περίπτωση έχει καταστεί υποχρεωτικός βάσει του 
εφαρμοστέου εθνικού δικαίου χωρίς δυνατότητα παρέκκλισης όταν ο 
οικονομικός φορέας είναι, ωστόσο, σε θέση να εκτελέσει τη σύμβαση. 
- 
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 
Ναι / Όχι 
Διαδικτυακή Διεύθυνση 
- 
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων 
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- 
Αρχή ή Φορέας έκδοσης 
- 
Διαδικασία εξυγίανσης ή ειδικής εκκαθάρισης 
Έχει υπαχθεί ο οικονομικός φορέας σε διαδικασία εξυγίανσης ή ειδικής εκκαθάρισης; 
Απάντηση: 
Ναι / Όχι 
Παρακαλώ αναφέρετε λεπτομερείς πληροφορίες 
- 
Διευκρινίστε τους λόγους για τους οποίους, ωστόσο, μπορείτε να 
Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ) / Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ) 16 
Διευκρινίστε τους λόγους για τους οποίους, ωστόσο, μπορείτε να 
εκτελέσετε τη σύμβαση. Οι πληροφορίες αυτές δεν είναι απαραίτητο 
να παρασχεθούν εάν ο αποκλεισμός των οικονομικών φορέων στην 
παρούσα περίπτωση έχει καταστεί υποχρεωτικός βάσει του 
εφαρμοστέου εθνικού δικαίου χωρίς δυνατότητα παρέκκλισης όταν ο 
οικονομικός φορέας είναι, ωστόσο, σε θέση να εκτελέσει τη σύμβαση. 
- 
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 
Ναι / Όχι 
Διαδικτυακή Διεύθυνση 
- 
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων 
- 
Αρχή ή Φορέας έκδοσης 
- 
Διαδικασία πτωχευτικού συμβιβασμού 
Έχει υπαχθεί ο οικονομικός φορέας σε διαδικασία πτωχευτικού συμβιβασμού; 
Απάντηση: 
Ναι / Όχι 
Παρακαλώ αναφέρετε λεπτομερείς πληροφορίες 
- 
Διευκρινίστε τους λόγους για τους οποίους, ωστόσο, μπορείτε να 
εκτελέσετε τη σύμβαση. Οι πληροφορίες αυτές δεν είναι απαραίτητο 
να παρασχεθούν εάν ο αποκλεισμός των οικονομικών φορέων στην 
παρούσα περίπτωση έχει καταστεί υποχρεωτικός βάσει του 
εφαρμοστέου εθνικού δικαίου χωρίς δυνατότητα παρέκκλισης όταν ο 
οικονομικός φορέας είναι, ωστόσο, σε θέση να εκτελέσει τη σύμβαση. 
- 
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 
Ναι / Όχι 
Διαδικτυακή Διεύθυνση 
- 
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων 
- 
Αρχή ή Φορέας έκδοσης 
- 
Ανάλογη κατάσταση προβλεπόμενη σε εθνικές νομοθετικές και κανονιστικές διατάξεις 
Βρίσκεται ο οικονομικός φορέας σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση προκύπτουσα από 



 

 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 

«ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 2014-2020» 
 

Σελίδα 229 από 244 

 

παρόμοια διαδικασία προβλεπόμενη σε εθνικές νομοθετικές και κανονιστικές διατάξεις; 
Απάντηση: 
Ναι / Όχι 
Παρακαλώ αναφέρετε λεπτομερείς πληροφορίες 
Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ) / Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ) 17 
Παρακαλώ αναφέρετε λεπτομερείς πληροφορίες 
- 
Διευκρινίστε τους λόγους για τους οποίους, ωστόσο, μπορείτε να 
εκτελέσετε τη σύμβαση. Οι πληροφορίες αυτές δεν είναι απαραίτητο 
να παρασχεθούν εάν ο αποκλεισμός των οικονομικών φορέων στην 
παρούσα περίπτωση έχει καταστεί υποχρεωτικός βάσει του 
εφαρμοστέου εθνικού δικαίου χωρίς δυνατότητα παρέκκλισης όταν ο 
οικονομικός φορέας είναι, ωστόσο, σε θέση να εκτελέσει τη σύμβαση. 
- 
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 
Ναι / Όχι 
Διαδικτυακή Διεύθυνση 
- 
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων 
- 
Αρχή ή Φορέας έκδοσης 
- 
Υπό αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο 
Tελεί ο οικονομικός φορέας υπό αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το 
δικαστήριο; 
Απάντηση: 
Ναι / Όχι 
Παρακαλώ αναφέρετε λεπτομερείς πληροφορίες 
- 
Διευκρινίστε τους λόγους για τους οποίους, ωστόσο, μπορείτε να 
εκτελέσετε τη σύμβαση. Οι πληροφορίες αυτές δεν είναι απαραίτητο 
να παρασχεθούν εάν ο αποκλεισμός των οικονομικών φορέων στην 
παρούσα περίπτωση έχει καταστεί υποχρεωτικός βάσει του 
εφαρμοστέου εθνικού δικαίου χωρίς δυνατότητα παρέκκλισης όταν ο 
οικονομικός φορέας είναι, ωστόσο, σε θέση να εκτελέσει τη σύμβαση. 
- 
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 
Ναι / Όχι 
Διαδικτυακή Διεύθυνση 
- 
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων 
- 
Αρχή ή Φορέας έκδοσης 
- 
Αναστολή επιχειρηματικών δραστηριοτήτων 
Έχουν ανασταλεί οι επιχειρηματικές δραστηριότητες του οικονομικού φορέα; 
Απάντηση: 
Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ) / Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ) 18 
Απάντηση: 
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Ναι / Όχι 
Παρακαλώ αναφέρετε λεπτομερείς πληροφορίες 
- 
Διευκρινίστε τους λόγους για τους οποίους, ωστόσο, μπορείτε να 
εκτελέσετε τη σύμβαση. Οι πληροφορίες αυτές δεν είναι απαραίτητο 
να παρασχεθούν εάν ο αποκλεισμός των οικονομικών φορέων στην 
παρούσα περίπτωση έχει καταστεί υποχρεωτικός βάσει του 
εφαρμοστέου εθνικού δικαίου χωρίς δυνατότητα παρέκκλισης όταν ο 
οικονομικός φορέας είναι, ωστόσο, σε θέση να εκτελέσει τη σύμβαση. 
- 
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 
Ναι / Όχι 
Διαδικτυακή Διεύθυνση 
- 
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων 
- 
Αρχή ή Φορέας έκδοσης 
- 
Ένοχος σοβαρού επαγγελματικού παραπτώματος 
Έχει διαπράξει ο οικονομικός φορέας σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα; 
Απάντηση: 
Ναι / Όχι 
Παρακαλώ αναφέρετε λεπτομερείς πληροφορίες 
- 
Σε περίπτωση καταδικης, ο οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα που 
να αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά την ύπαρξη σχετικού λόγου 
αποκλεισμού (“αυτοκάθαρση”); 
Ναι / Όχι 
Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν 
- 
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 
Ναι / Όχι 
Διαδικτυακή Διεύθυνση 
- 
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων 
- 
Αρχή ή Φορέας έκδοσης 
- 
Συμφωνίες με άλλους οικονομικούς φορείς με στόχο τη στρέβλωση του ανταγωνισμού 
Έχει συνάψει ο οικονομικός φορέας συμφωνίες με άλλους οικονομικούς φορείς με 
Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ) / Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ) 19 
Έχει συνάψει ο οικονομικός φορέας συμφωνίες με άλλους οικονομικούς φορείς με 
σκοπό τη στρέβλωση του ανταγωνισμού; 
Απάντηση: 
Ναι / Όχι 
Παρακαλώ αναφέρετε λεπτομερείς πληροφορίες 
- 
Σε περίπτωση καταδικης, ο οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα που 
να αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά την ύπαρξη σχετικού λόγου 
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αποκλεισμού (“αυτοκάθαρση”); 
Ναι / Όχι 
Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν 
- 
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 
Ναι / Όχι 
Διαδικτυακή Διεύθυνση 
- 
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων 
- 
Αρχή ή Φορέας έκδοσης 
- 
Σύγκρουση συμφερόντων λόγω της συμμετοχής του στη διαδικασία σύναψης σύμβασης 
Γνωρίζει ο οικονομικός φορέας την ύπαρξη τυχόν σύγκρουσης συμφερόντων λόγω της 
συμμετοχής του στη διαδικασία σύναψης σύμβασης; 
Απάντηση: 
Ναι / Όχι 
Παρακαλώ αναφέρετε λεπτομερείς πληροφορίες 
- 
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 
Ναι / Όχι 
Διαδικτυακή Διεύθυνση 
- 
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων 
- 
Αρχή ή Φορέας έκδοσης 
- 
Παροχή συμβουλών ή εμπλοκή στην προετοιμασία της διαδικασίας σύναψης της 
σύμβασης 
Έχει παράσχει ο οικονομικός φορέας ή επιχείρηση συνδεδεμένη με αυτόν συμβουλές 
στην αναθέτουσα αρχή ή στον αναθέτοντα φορέα ή έχει με άλλο τρόπο εμπλακεί στην 
προετοιμασία της διαδικασίας σύναψης της σύμβασης; 
Απάντηση: 
Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ) / Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ) 20 
Απάντηση: 
Ναι / Όχι 
Παρακαλώ αναφέρετε λεπτομερείς πληροφορίες 
- 
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 
Ναι / Όχι 
Διαδικτυακή Διεύθυνση 
- 
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων 
- 
Αρχή ή Φορέας έκδοσης 
- 
Πρόωρη καταγγελία, αποζημιώσεις ή άλλες παρόμοιες κυρώσεις 
Έχει υποστεί ο οικονομικός φορέας πρόωρη καταγγελία προηγούμενης δημόσιας 
σύμβασης, προηγούμενης σύμβασης με αναθέτοντα φορέα ή προηγούμενης σύμβασης 
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παραχώρησης, ή επιβολή αποζημιώσεων ή άλλων παρόμοιων κυρώσεων σε σχέση με την 
εν λόγω προηγούμενη σύμβαση; 
Απάντηση: 
Ναι / Όχι 
Παρακαλώ αναφέρετε λεπτομερείς πληροφορίες 
- 
Σε περίπτωση καταδικης, ο οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα που 
να αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά την ύπαρξη σχετικού λόγου 
αποκλεισμού (“αυτοκάθαρση”); 
Ναι / Όχι 
Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν 
- 
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 
Ναι / Όχι 
Διαδικτυακή Διεύθυνση 
- 
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων 
- 
Αρχή ή Φορέας έκδοσης 
- 
Ψευδείς δηλώσεις, απόκρυψη πληροφοριών, ανικανότητα υποβολής δικαιολογητικών, 
απόκτηση εμπιστευτικών πληροφοριών 
Ο οικονομικός φορέας επιβεβαιώνει ότι: α) έχει κριθεί ένοχος σοβαρών ψευδών 
Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ) / Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ) 21 
Ο οικονομικός φορέας επιβεβαιώνει ότι: α) έχει κριθεί ένοχος σοβαρών ψευδών 
δηλώσεων κατά την παροχή των πληροφοριών που απαιτούνται για την εξακρίβωση της 
απουσίας των λόγων αποκλεισμού ή την πλήρωση των κριτηρίων επιλογής, β) έχει 
αποκρύψει τις πληροφορίες αυτές, γ) δεν ήταν σε θέση να υποβάλει, χωρίς 
καθυστέρηση, τα δικαιολογητικά που απαιτούνται από την αναθέτουσα αρχή ή τον 
αναθέτοντα φορέα, και δ) έχει επιχειρήσει να επηρεάσει με αθέμιτο τρόπο τη 
διαδικασία λήψης αποφάσεων της αναθέτουσας αρχής ή του αναθέτοντα φορέα, να 
αποκτήσει εμπιστευτικές πληροφορίες που ενδέχεται να του αποφέρουν αθέμιτο 
πλεονέκτημα στη διαδικασία σύναψης σύμβασης ή να παράσχει εξ αμελείας 
παραπλανητικές πληροφορίες που ενδέχεται να επηρεάσουν ουσιωδώς τις αποφάσεις 
που αφορούν τον αποκλεισμό, την επιλογή ή την ανάθεση; 
Απάντηση: 
Ναι / Όχι 
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 
Ναι / Όχι 
Διαδικτυακή Διεύθυνση 
- 
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων 
- 
Αρχή ή Φορέας έκδοσης 
- 
Μέρος IV: Κριτήρια επιλογής 
Α: Καταλληλότητα 
Ο οικονομικός φορέας πρέπει να παράσχει πληροφορίες μόνον όταν τα σχετικά 
κριτήρια επιλογής έχουν προσδιοριστεί από την αναθέτουσα αρχή ή τον 
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αναθέτοντα φορέα στη σχετική προκήρυξη/γνωστοποίηση ή στα έγγραφα της 
διαδικασίας σύναψης σύμβασης που αναφέρονται στην προκήρυξη 
/γνωστοποίηση. 
Εγγραφή στο σχετικό επαγγελματικό μητρώο 
Ο οικονομικός φορέας είναι εγγεγραμμένος στα σχετικά επαγγελματικά μητρώα 
που τηρούνται στο κράτος μέλος εγκατάστασής του, όπως περιγράφεται στο 
παράρτημα XI της οδηγίας 2014/24/ΕΕ· οι οικονομικοί φορείς από ορισμένα 
κράτη μέλη μπορεί να οφείλουν να συμμορφώνονται με άλλες απαιτήσεις που 
καθορίζονται στο παράρτημα αυτό. 
Απάντηση: 
Ναι / Όχι 
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 
Ναι / Όχι 
Διαδικτυακή Διεύθυνση 
Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ) / Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ) 22 
Διαδικτυακή Διεύθυνση 
- 
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων 
- 
Αρχή ή Φορέας έκδοσης 
- 
Εγγραφή στο σχετικό εμπορικό μητρώο 
Ο οικονομικός φορέας είναι εγγεγραμμένος στα σχετικά εμπορικά μητρώα που 
τηρούνται στο κράτος μέλος εγκατάστασής του, όπως περιγράφεται στο 
παράρτημα XI της οδηγίας 2014/24/ΕΕ· οι οικονομικοί φορείς από ορισμένα 
κράτη μέλη μπορεί να οφείλουν να συμμορφώνονται με άλλες απαιτήσεις που 
καθορίζονται στο παράρτημα αυτό. 
Απάντηση: 
Ναι / Όχι 
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 
Ναι / Όχι 
Διαδικτυακή Διεύθυνση 
- 
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων 
- 
Αρχή ή Φορέας έκδοσης 
- 
Για συμβάσεις υπηρεσιών: Απαιτείται έγκριση 
Χρειάζεται ειδική έγκριση για να μπορεί o οικονομικός φορέας να παράσχει τις 
σχετικές υπηρεσίες στη χώρα εγκατάστασής του; 
Απάντηση: 
Ναι / Όχι 
Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν 
- 
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 
Ναι / Όχι 
Διαδικτυακή Διεύθυνση 
- 
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων 
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- 
Αρχή ή Φορέας έκδοσης 
- 
Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ) / Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ) 23 
Β: Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια 
Ο οικονομικός φορέας πρέπει να παράσχει πληροφορίες μόνον όταν τα σχετικά 
κριτήρια επιλογής έχουνε προσδιοριστεί από την αναθέτουσα αρχή ή τον 
αναθέτοντα φορέα στη σχετική προκήρυξη/γνωστοποίηση ή στα έγγραφα της 
διαδικασίας σύναψης σύμβασης που αναφέρονται στην προκήρυξη 
/γνωστοποίηση. 
Μέσος ετήσιος κύκλος εργασιών 
Ο μέσος ετήσιος κύκλος εργασιών του οικονομικού φορέα για τον αριθμό ετών 
που απαιτούνται βάσει της σχετικής προκήρυξης/γνωστοποίησης ή των 
εγγράφων της διαδικασίας σύναψης σύμβασης είναι ο εξής: 
Αριθμός ετών 
- 
Μέσος ετήσιος κύκλος εργασιών 
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 
Ναι / Όχι 
Διαδικτυακή Διεύθυνση 
- 
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων 
- 
Αρχή ή Φορέας έκδοσης 
- 
Γ: Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα 
Ο οικονομικός φορέας πρέπει να παράσχει πληροφορίες μόνον όταν τα σχετικά 
κριτήρια επιλογής έχουν προσδιοριστεί από την αναθέτουσα αρχή ή τον 
αναθέτοντα φορέα στη σχετική προκήρυξη/γνωστοποίηση ή στα έγγραφα της 
διαδικασίας σύναψης σύμβασης που αναφέρονται στην προκήρυξη 
/γνωστοποίηση. 
Για τις συμβάσεις προμηθειών: παραδόσεις είδους που έχει προσδιοριστεί 
Μόνο για δημόσιες συμβάσεις προμηθειών: Κατά τη διάρκεια της περιόδου 
αναφοράς, ο οικονομικός φορέας έχει προβεί στις ακόλουθες κυριότερες 
παραδόσεις του είδους που έχει προσδιοριστεί: Κατά τη σύνταξη του σχετικού 
καταλόγου αναφέρετε τα ποσά, τις ημερομηνίες και τους δημόσιους ή 
ιδιωτικούς παραλήπτες. Οι αναθέτουσες αρχές μπορούν να ζητούν έως τρία 
έτη και να επιτρέπουν την τεκμηρίωση πείρας που υπερβαίνει τα τρία έτη. 
Περιγραφή 
- 
Ποσό 
Ημερομηνία Έναρξης - Ημερομηνία Λήξης 
.. - .. 
Αποδέκτες 
- 
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 
Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ) / Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ) 24 
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 
Ναι / Όχι 
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Διαδικτυακή Διεύθυνση 
- 
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων 
- 
Αρχή ή Φορέας έκδοσης 
- 
Αποδοχή ελέγχων 
Για σύνθετα προϊόντα ή υπηρεσίες που θα παρασχεθούν ή, κατ’ εξαίρεση, για 
προϊόντα ή υπηρεσίες που πρέπει να ανταποκρίνονται σε κάποιον ιδιαίτερο 
σκοπό: Ο οικονομικός φορέας θα επιτρέπει τη διενέργεια ελέγχων όσον αφορά 
το παραγωγικό δυναμικό ή τις τεχνικές ικανότητες του οικονομικού φορέα και, 
εφόσον κρίνεται αναγκαίο, όσον αφορά τα μέσα μελέτης και έρευνας που αυτός 
διαθέτει καθώς και τα μέτρα που λαμβάνει για τον έλεγχο της ποιότητας; Ο 
έλεγχος πρόκειται να διενεργείται από την αναθέτουσα αρχή ή, εφόσον αυτή 
συγκατατεθεί, εξ ονόματός της από αρμόδιο επίσημο οργανισμό της χώρας 
όπου είναι εγκατεστημένος ο προμηθευτής ή ο πάροχος υπηρεσιών. 
Ναι / Όχι 
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 
Ναι / Όχι 
Διαδικτυακή Διεύθυνση 
- 
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων 
- 
Αρχή ή Φορέας έκδοσης 
- 
Ποσοστό υπεργολαβίας 
Ο οικονομικός φορέας προτίθεται, ενδεχομένως, να αναθέσει σε τρίτους υπό 
μορφή υπεργολαβίας το ακόλουθο μέρος (δηλαδή ποσοστό) της σύμβασης. 
Επισημαίνεται ότι εάν ο οικονομικός φορέας έχει αποφασίσει να αναθέσει 
μέρος της σύμβασης σε τρίτους υπό μορφή υπεργολαβίας και στηρίζεται στις 
ικανότητες του υπεργολάβου για την εκτέλεση του εν λόγω μέρους, τότε θα 
πρέπει να συμπληρωθεί χωριστό ΕΕΕΣ για τους σχετικούς υπεργολάβους, 
βλέπε μέρος II, ενότητα Γ ανωτέρω. 
Προσδιορίστε 
- 
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 
Ναι / Όχι 
Διαδικτυακή Διεύθυνση 
Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ) / Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ) 25 
Διαδικτυακή Διεύθυνση 
- 
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων 
- 
Αρχή ή Φορέας έκδοσης 
- 
Για τις συμβάσεις προμηθειών: δείγματα, περιγραφή ή φωτογραφίες με 
πιστοποίηση γνησιότητας 
Κατά περίπτωση, ο οικονομικός φορέας δηλώνει περαιτέρω ότι θα προσκομίσει 
τα απαιτούμενα πιστοποιητικά γνησιότητας. 
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Απάντηση: 
Ναι / Όχι 
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 
Ναι / Όχι 
Διαδικτυακή Διεύθυνση 
- 
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων 
- 
Αρχή ή Φορέας έκδοσης 
- 
Για τις συμβάσεις προμηθειών: πιστοποιητικά από επίσημα ινστιτούτα ή 
επίσημες υπηρεσίες ελέγχου της ποιότητας 
Για δημόσιες συμβάσεις προμηθειών: Μπορεί ο οικονομικός φορέας να 
προσκομίσει τα απαιτούμενα πιστοποιητικά που έχουν εκδοθεί από επίσημα 
ινστιτούτα ή επίσημες υπηρεσίες ελέγχου της ποιότητας, αναγνωρισμένων 
ικανοτήτων, με τα οποία βεβαιώνεται η καταλληλότητα των προϊόντων, 
επαληθευόμενη με παραπομπές στις τεχνικές προδιαγραφές ή σε πρότυπα, και 
τα οποία ορίζονται στη σχετική προκήρυξη/γνωστοποίηση ή στα έγγραφα της 
διαδικασίας σύναψης σύμβασης; Εάν όχι, εξηγήστε τους λόγους και αναφέρετε 
ποια άλλα αποδεικτικά μέσα μπορούν να προσκομιστούν: 
Απάντηση: 
Ναι / Όχι 
εξηγήστε τους λόγους και διευκρινίστε ποια άλλα αποδεικτικά 
μέσα μπορούν να προσκομιστούν όσον αφορά το σύστημα 
διασφάλισης ποιότητας: 
- 
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 
Ναι / Όχι 
Διαδικτυακή Διεύθυνση 
Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ) / Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ) 26 
Διαδικτυακή Διεύθυνση 
- 
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων 
- 
Αρχή ή Φορέας έκδοσης 
- 
Δ: Συστήματα διασφάλισης ποιότητας και πρότυπα περιβαλλοντικής 
διαχείρισης 
Ο οικονομικός φορέας πρέπει να παράσχει πληροφορίες μόνον όταν τα 
συστήματα διασφάλισης ποιότητας και/ή τα πρότυπα περιβαλλοντικής 
διαχείρισης έχουν ζητηθεί από την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα 
στη σχετική προκήρυξη/γνωστοποίηση ή στα έγγραφα τη διαδικασίας σύναψης 
σύμβασης που αναφέρονται στην προκήρυξη/γνωστοποίηση. 
Πιστοποιητικά από ανεξάρτητους οργανισμούς σχετικά με πρότυπα 
διασφάλισης ποιότητας 
Θα είναι σε θέση ο οικονομικός φορέας να προσκομίσει πιστοποιητικά που 
έχουν εκδοθεί από ανεξάρτητους οργανισμούς που βεβαιώνουν ότι ο 
οικονομικός φορέας συμμορφώνεται με τα απαιτούμενα πρότυπα διασφάλισης 
ποιότητας, συμπεριλαμβανομένης της προσβασιμότητας για άτομα με ειδικές 
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ανάγκες; 
Απάντηση: 
Ναι / Όχι 
εξηγήστε τους λόγους και διευκρινίστε ποια άλλα αποδεικτικά 
μέσα μπορούν να προσκομιστούν όσον αφορά το σύστημα 
διασφάλισης ποιότητας: 
- 
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 
Ναι / Όχι 
Διαδικτυακή Διεύθυνση 
- 
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων 
- 
Αρχή ή Φορέας έκδοσης 
- 
Πιστοποιητικά από ανεξάρτητους οργανισμούς σχετικά με συστήματα ή 
πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης 
Θα είναι σε θέση ο οικονομικός φορέας να προσκομίσει πιστοποιητικά που 
έχουν εκδοθεί από ανεξάρτητους οργανισμούς που βεβαιώνουν ότι ο 
οικονομικός φορέας συμμορφώνεται με τα απαιτούμενα συστήματα ή πρότυπα 
περιβαλλοντικής διαχείρισης; 
Απάντηση: 
Ναι / Όχι 
εξηγήστε τους λόγους και διευκρινίστε ποια άλλα αποδεικτικά 
Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ) / Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ) 27 
εξηγήστε τους λόγους και διευκρινίστε ποια άλλα αποδεικτικά 
μέσα μπορούν΄να προσκομιστούν όσον αφορά τα συστήματα ή 
πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης: 
- 
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 
Ναι / Όχι 
Διαδικτυακή Διεύθυνση 
- 
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων 
- 
Αρχή ή Φορέας έκδοσης 
- 
Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ) / Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ) 28 
Λήξη 
Μέρος V: Περιορισμός του αριθμού των πληρούντων τα κριτήρια επιλογής υποψηφίων 
Ο οικονομικός φορέας πρέπει να παράσχει πληροφορίες μόνον όταν η αναθέτουσα αρχή 
ή ο αναθέτων φορέας έχει προσδιορίσει αντικειμενικά και χωρίς διακρίσεις κριτήρια ή 
κανόνες που πρόκειται να εφαρμοστούν για τον περιορισμό του αριθμού των υποψηφίων 
που θα προσκληθούν να υποβάλουν προσφορά ή να συμμετάσχουν στον διάλογο. Οι 
πληροφορίες αυτές, οι οποίες μπορούν να συνοδεύονται από απαιτήσεις όσον αφορά τα 
πιστοποιητικά (ή το είδος τους) ή τις μορφές αποδεικτικών εγγράφων,εφόσον 
συντρέχει περίπτωση, που θα πρέπει να προσκομιστούν, ορίζονται στη σχετική 
προκήρυξη ή στα έγγραφα της προμήθειας που αναφέρονται στην προκήρυξη. Για 
κλειστές διαδικασίες, ανταγωνιστικές διαδικασίες με διαπραγμάτευση, διαδικασίες 



 

 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 

«ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 2014-2020» 
 

Σελίδα 238 από 244 

 

ανταγωνιστικού διαλόγου και συμπράξεις καινοτομίας μόνον: 
Ο οικονομικός φορέας δηλώνει ότι: 
Περιορισμός του αριθμού των (προ)επιλεγμένων υποψηφίων 
Πληροί τα εφαρμοστέα αντικειμενικά και χωρίς διακρίσεις κριτήρια ή τους κανόνες, 
ώστε να περιορίζεται ο αριθμός των υποψηφίων με τον ακόλουθο τρόπο: Σε περίπτωση 
που απαιτούνται ορισμένα πιστοποιητικά ή άλλες μορφές αποδεικτικών εγγράφων, να 
αναφέρετε για κάθε ένα αν ο οικονομικός φορέας έχει τα απαιτούμενα έγγραφα: 
Απάντηση: 
Ναι / Όχι 
Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν 
- 
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 
Ναι / Όχι 
Διαδικτυακή Διεύθυνση 
- 
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων 
- 
Αρχή ή Φορέας έκδοσης 
- 
Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ) / Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ) 29__ 

 

Από τις 2-5-2019, οι αναθέτουσες αρχές συντάσσουν το ΕΕΕΣ με τη χρήση  της νέας ηλεκτρονικής 
υπηρεσίας Promitheus ESPDint (https://espdint.eprocurement.gov.gr/), που προσφέρει τη δυνατότητα 
ηλεκτρονικής σύνταξης και διαχείρισης του Ευρωπαϊκού Ενιαίου Εγγράφου Σύμβασης (ΕΕΕΣ). Η σχετική 
ανακοίνωση είναι διαθέσιμη στη Διαδικτυακή Πύλη του ΕΣΗΔΗΣ «www.promitheus.gov.gr». Το 
περιεχόμενο του αρχείου, είτε ενσωματώνεται στο κείμενο της διακήρυξης, είτε, ως αρχείο PDF, 
ηλεκτρονικά υπογεγραμμένο, αναρτάται ξεχωριστά ως αναπόσπαστο μέρος αυτής. Tο αρχείο XML 
αναρτάται για την διευκόλυνση των οικονομικών φορέων προκειμένου να συντάξουν μέσω της υπηρεσίας 
eΕΕΕΣ τη σχετική απάντηση τους]. 

  

https://espdint.eprocurement.gov.gr/#_blank
http://www.promitheus.gov.gr/


 

 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 

«ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 2014-2020» 
 

Σελίδα 239 από 244 

 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VIΙ – Υπόδειγμα Οικονομικής Προσφοράς (Προσαρμοσμένο από την Αναθέτουσα Αρχή)  
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ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ   «ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ 
ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 2014-2020» ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ   
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  ΚΩΔ. ΠΡΑΞΗΣ ΟΠΣ: 5028327 

  ΚΩΔ. ΠΡΑΞΗΣ Σ.Α.: 2019ΣΕ27510045 

  CPV: 42511110-5 αντλίες θερμότητας 

  
 

09331100-9 ηλιακοί συλλέκτες για την παραγωγή 
θερμότητας 

   09331200-0 ηλιακά φωτοβολταϊκά στοιχεία 

   31518600-6 προβολείς φωτισμού 
   31531000-7 λαμπτήρες 
   32441200-8 εξοπλισμός τηλεμετρίας και ελέγχου 
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ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

 

Της επιχείρησης: 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…… 

με έδρα …………………………………………   

οδός ……………….………………………… 

αριθμ…………………… 

Τ.Κ. ………………… 

τηλ. …………………..………………. 

Fax……………..……………… 

Νομίμως εκπροσωπούμενη από : 

 
Προς: 

ΔΗΜΟ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ 

Αφού έλαβα γνώση της Διακήρυξης της Δημοπρασίας της υπηρεσίας με αριθμό πρωτοκόλλου ……………………………/……/……/2022 των λοιπών στοιχείων Δημοπράτησης, καθώς και των 

συνθηκών εκτέλεσης της προμήθειας, υποβάλλω την παρούσα προσφορά και δηλώνω ότι αποδέχομαι πλήρως και χωρίς επιφύλαξη τους όρους της διακήρυξης δημοπρασίας αναλαμβάνω την 

εκτέλεση της προμήθεια μετά της εγκατάστασης με τα ακόλουθα  ποσοστά έκπτωσης.  
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ΤΕΛΙΚΟ 
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ΑΡΘΡΟΥ 

1 1 Κ1-Α2 
Προμήθεια συστήματος αντλιών θερμότητας και 
κλιματιστικής συσκευής για το χώρο των 
κολυμβητικών δεξαμενών 

2 
ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ 

ΚΑΤ' 
ΑΠΟΚΟΠΗ 

224.000,00 448.000,00         

  

2 1 Κ1-Α3 
Προμήθεια συστήματος αντλιών θερμότητας για τη 
θέρμανση των βοηθητικών χώρων. 

1 
ΣΥΣΤΗΜΑ 

ΚΑΤ' 
ΑΠΟΚΟΠΗ 

41.400,00 41.400,00         

3 1 Κ1-Α4 
Προμήθεια συστημάτων αντλιών θερμότητας για τη 
θέρμανση του νερού της μεγάλης κολυμβητικής 
δεξαμενής 

1 
ΣΥΣΤΗΜΑ 

ΚΑΤ' 
ΑΠΟΚΟΠΗ 

147.600,00 147.600,00         

4 1 Κ1-Α5 
Προμήθεια συστήματος αντλιών θερμότητας για τη 
θέρμανση του νερού της μικρής κολυμβητικής 
δεξαμενής 

1 
ΣΥΣΤΗΜΑ 

ΚΑΤ' 
ΑΠΟΚΟΠΗ 

14.040,00 14.040,00         

5 1 Κ1-Α6 
προμήθεια πλήρους ηλιοθερμικού συστήματος και 
αντλίας θερμότητας για την συμπαραγωγή ΖΝΧ 

1 
ΣΥΣΤΗΜΑ 

ΚΑΤ' 
ΑΠΟΚΟΠΗ 

41.779,80 41.779,80         
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6 1 Κ1-Α9 αποξήλωση παλαιών δικτύων σωληνώσεων 1 
ΚΑΤ' 

ΑΠΟΚΟΠΗ 
1.250,00 1.250,00         

7 1 
Κ1-Α1 
ΕΩΣ 9 

νέα δίκτυα σωληνώσεων 1 
ΚΑΤ' 

ΑΠΟΚΟΠΗ 
40.000,00 40.000,00         

8 1 Κ1-Α9 ρυθμιστές στροφών κυκλοφορητών θέρμανσης 10 ΤΕΜΑΧΙΑ 750 7.500,00         

9 1 Κ1-Α9 
τροποποίηση καναλιών κεντρικής κλιματιστικής 
μονάδας 

1 
ΚΑΤ' 

ΑΠΟΚΟΠΗ 
20.000,00 20.000,00         

10 1 Κ1-Α9 θερμομόνωση υφιστάμενων σωληνώσεων 1 
ΚΑΤ' 

ΑΠΟΚΟΠΗ 
1.875,00 1.875,00         

11 1 Κ1-Α9 τροποποίηση πίνακα θέρμανσης 1 
ΚΑΤ' 

ΑΠΟΚΟΠΗ 
3.750,00 3.750,00         

12 1 Κ1-Α3 
Προμήθεια και εγκατάσταση Θερμοστατικών 
διακοπτών σωμάτων θέρμανσης βοηθητικών χώρων.  

1 
ΚΑΤ' 

ΑΠΟΚΟΠΗ 
1.875,00 1.875,00         

13 1 Κ1-Α9 
Διαμόρφωση Περιβάλοντος Χώρου για την 
εγκατάσταση των αντλιών θερμότητας 

1 
ΚΑΤ' 

ΑΠΟΚΟΠΗ 
5.000,00 5.000,00         

14 2 
Κ2-Α1 
ΕΩΣ 
11 

Προμήθεια, εγκατάσταση και σύνδεση όλου του 
απαιτούμενου εξοπλισμού για την πλήρη λειτουργία 
Φ/Β Σταθμού 240 KW - Η/Μ Μελέτη Φ/Β και σύνταξη 
φακέλου στην ΔΕΗ 

1 
ΣΥΣΤΗΜΑ 

ΚΑΤ' 
ΑΠΟΚΟΠΗ 

312.500,00 312.500,00           

16 3 
Κ3-Α1 
ΕΩΣ 6 

Aποξήλωση Φωτισμού πισίνας λαμπτήρες 1000-
400W 

1 
ΚΑΤ' 

ΑΠΟΚΟΠΗ 
625 625,00         

  

17 3 Κ3-Α2 
Προμήθεια και Εγκατάσταση νέου φωτισμού πισίνας 
με LED τύπου PhilipsClear Flood large έως 549 W, 
57600 lumen 

40 ΤΕΜΑΧΙΑ 925 37.000,00         

18 3 Κ3-Α3 
Προμήθεια νέου φωτισμού πισίνας με LED τύπου 
Philips Clear Flood έως 233 W, 25810 lumen 

27 ΤΕΜΑΧΙΑ 437,5 11.812,50         

19 3 Κ3-Α4 
Προμήθεια νέων λαμπτήρων LED Tube 8W 800lm 
G13 230V240° 4000K IP65  

480 ΤΕΜΑΧΙΑ 12,5 6.000,00         

20 4 Κ4-Α1 Ολοκληρωμένο σύστημα ελέγχου & αυτοματισμού 1 ΣΥΣΤΗΜΑ 22.500,00 22.500,00           
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ΕΩΣ 6 ΚΑΤ' 
ΑΠΟΚΟΠΗ 

21 4 
Κ4-Α1 
ΕΩΣ 6 

Ολοκληρωμένο σύστημα ενεργειακής διαχείρησης  1 
ΣΥΣΤΗΜΑ 

ΚΑΤ' 
ΑΠΟΚΟΠΗ 

5.000,00 5.000,00         

      
ΣΥΝΟΛΑ: 1.169.507,30           

 

Καρπενήσι …….. /……/2022 

Ο Προσφέρων 

 

Ονοματεπώνυμο υπογραφόντων και σφραγίδα  επιχειρήσεων 
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