
 

 

Σεσνική έκθεζη 

 

  

 Τν θηίξην πνπ ζηεγάδεη ην Κέληξν Πεξηβαιινληηθήο Εθπαίδεπζεο Νάνπζαο βξίζθεηαη ζην 

δεκνηηθό δηακέξηζκα ηεο Νάνπζαο. 

 Η ζπλνιηθή ηνπ επηθάλεηα είλαη 1.180 η.κ. ζηα νπνία ζηεγάδεη αίζνπζεο δηδαζθαιίαο, 

αίζνπζεο γξαθείσλ ηνπ πξνζσπηθνύ θαη θνηηώλεο θηινμελίαο καζεηώλ. 

Σήκεξα, νη αλάγθεο ζέξκαλζεο θαζώο θαη νη αλάγθεο δεζηνύ λεξνύ ρξήζεο, θαιύπηνληαη θάλνληαο 

ρξήζε ηνπ ιέβεηα πνπ είλαη εγθαηεζηεκέλνο ζην πιεζίνλ θηίξην ηεο ζρνιήο αζηπθπιάθσλ. Ο 

ζπγθεθξηκέλνο ιέβεηαο είρε κειεηεζεί ώζηε λα είλαη ηθαλόο λα θαιύςεη ηηο αλάγθεο θαη ησλ δύν 

θηηξίσλ. Σπλεπώο θξίλεηαη ππεξβνιηθά κεγάινο άξα θαη ελεξγνβόξνο όηαλ ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηελ 

θάιπςε ησλ αλαγθώλ ηνπ ελόο εθ ησλ δύν θηηξίσλ θαη κάιηζηα ηνπ κηθξόηεξνπ εμ απηώλ. 

 Μειεηήζεθαλ νη αλάγθεο ηνπ θηηξίνπ θαη κεηά από πεξηγξαθή ηνπ ηξόπνπ ιεηηνπξγίαο ηνπ 

θαη ηεο ρξήζεο ησλ ρώξσλ θαηά ηελ δηάξθεηα κηαο ηππηθήο εβδνκάδαο, θαηά ηελ νπνία ην θηίξην 

βξίζθεηαη ζε ιεηηνπξγία, θαζώο θαη ηελ εθηίκεζε ηνπ κέζνπ αξηζκνύ επηζθεπηώλ πνπ δηακέλνπλ 

ζηνπο θνηηώλεο ηνπ θηηξίνπ, θαηαιήμακε ζηνλ ππνινγηζκό ησλ ζεξκηθώλ αλαγθώλ ηνπ θηηξίνπ. 

Δεδνκέλνπ ηεο πξόζεζεο εμνηθνλόκεζεο ελέξγεηαο αιιά θαη ηεο κείσζεο ησλ ιεηηνπξγηθώλ εμόδσλ 

πξνηείλεηαη ε ρξήζε ελόο ζύγρξνλνπ ιέβεηα πεηξειαίνπ ζπλνιηθήο ηζρύνο 120kW. Ο ιέβεηαο ζα 

πξέπεη λα είλαη εμνπιηζκέλνο κε ζύζηεκα αληηζηάζκηζεο. 

 Πξέπεη λα ππνγξακκηζηεί ε βαζηθή ηδηαηηεξόηεηα ηνπ θηηξίνπ, ην νπνίν ιεηηνπξγεί θπξίσο 

ηκεκαηηθά θαη πνιύ ζπάληα ην ζύλνιν  ηεο επηθάλεηαο ηνπ απαηηεί ηαπηόρξνλα ζέξκαλζε. Σπλεπώο 

θξίλεηαη απαξαίηεην ε ρξήζε εηδηθνύ ζπζηήκαηνο, κε θεληξηθή δηαρείξηζε, πνπ ζα επηηξέπεη ηε 

ιεηηνπξγία ηνπ θάζε ρώξνπ αλεμάξηεηα από ηνπο ππόινηπνπο θαη ζε δηαθνξεηηθέο ζεξκνθξαζίεο. 

To ελ ιόγσ ζύζηεκα ζα ειέγρεη ηα ζεξκαληηθά ζώκαηα κέζσ ζεξκνζηαηηθώλ θεθαιώλ θαη ζα 

νξίδεη ηελ έλαξμε ιεηηνπξγίαο ηνπ ιέβεηα θαζώο θαη ηνπ θπθινθνξεηή. Οη επηζπκεηέο 

ζεξκνθξαζίεο ζα νξίδνληαη από θεληξηθή νζόλε ε νπνία ζα είλαη ηνπνζεηεκέλε ζην γξαθείν 

πξντζηακέλνπ ηνπ Κ.Π.Ε. Ο έιεγρνο ησλ ζεξκνθξαζηώλ ζα επηηπγράλεηαη από αηζζεηήξεο 

ζεξκνθξαζίαο πνπ ζα ηνπνζεηεζνύλ ζηνπο ζεξκαηλόκελνπο ρώξνπο. Οη αηζζεηήξεο ζεξκνθξαζίαο 

ζα είλαη παζεηηθνί θαη δελ ζα κπνξεί ν ρξήζηεο λα επηιέμεη ζεξκνθξαζία κέζσ απηώλ. Η επηινγή 

ηεο επηζπκεηήο ζεξκνθξαζίαο ζα γίλεηαη ππνρξεσηηθά θαη κόλν από ηελ θεληξηθή νζόλε ειέγρνπ 

πνπ ζα βξίζθεηαη ζην γξαθείν ηνπ πξντζηακέλνπ. 

 Γηα λα ηνληζηεί ν ραξαθηήξαο ηνπ Κ.Π.Ε. αιιά θαη γηα ηελ πεξαηηέξσ κείσζε ησλ 

ιεηηνπξγηθώλ εμόδσλ ηνπ θηηξίνπ επηιέρζεθε λα ρξεζηκνπνηεζεί ζύζηεκα ειηαθήο ππνβνήζεζεο 

ζέξκαλζεο. Αλαιπηηθόηεξα, ζα ηνπνζεηεζνύλ ζπλνιηθά 14 η.κ ειηαθώλ ζπιιεθηώλ επηιεθηηθήο 

βαθήο ηα νπνία ζα είλαη ζπλδεδεκέλα κε δνρείν αδξάλεηαο 1.000ιηη. κε ελζσκαησκέλν 

ζεξκνδνρείν 200ιηη. θαη έλαλ αλνμείδσην ελαιιάθηε. Τν ζύζηεκα ππνβνήζεζεο ζα ζπλνδεύεηαη 

από ειεθηξνληθό δηαθνξηθό ζεξκνζηάηε - ειεγθηή ν νπνίνο ζα είλαη ππεύζπλνο γηα ηελ ζσζηή 

ιεηηνπξγία ηνπ ζπζηήκαηνο θαη ηελ απνθπγή ππεξζέξκαλζεο ηνπ ζεξκνδνρείνπ, ή ςύμεο ησλ 

  ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΣΕΥΝΙΚΩΝ ΤΠΗΡΕΙΩΝ 

Α.Π. 6494/29-03-2016 

 

 

 

ΘΕΜΑ: “Αληηθαηάζηαζε ζπζηήκαηνο 

ζέξκαλζεο  θαη εγθαηάζηαζε κηθξνύ 

θσηνβνιηατθνύ ζπζηήκαηνο ζην Κέληξν 
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ζπιιεθηώλ θαηά ηελ δηάξθεηα αθξαίσλ θαηξηθώλ ζπλζεθώλ. 

 Τέινο, ζα εγθαηαζηαζεί έλα πνιύ κηθξό ζύζηεκα  θσηνβνιηατθώλ ζπιιεθηώλ κε ζπιιέθηεο 

ηειεπηαίαο γεληάο ην νπνίν ζα πξνζθέξεη εμνηθνλόκεζε ηνπ θαηαλαιηζθόκελνπ ξεύκαηνο ηνπ 

θηηξίνπ, αιιά ν βαζηθόο ηνπ ξόινο ζα είλαη λα κειεηάηαη ε ιεηηνπξγία ηνπ από ηνπο καζεηέο πνπ 

επηζθέπηνληαη ην ρώξν. Γη απηό ην ιόγν απαηηείηαη ν αληηζηξνθέαο πνπ ζα ηνπνζεηεζεί, λα είλαη 

εμνπιηζκέλνο κε αζύξκαην πξσηόθνιιν επηθνηλσλίαο (wifi), πνπ ζα επηηξέπεη ηελ εύθνιε 

πξόζβαζε ζηα δεδνκέλα παξαγσγήο ηνπ ηόζν από ην πξνζσπηθό ηνπ Κ.Π.Ε., όζν θαη από 

νπνηνλδήπνηε επηζθέπηε. Τν ζύζηεκα ζα ηνπνζεηεζεί επί ηνπ εδάθνπο ζην ρώξν ηνπ θήπνπ ηνπ 

θηηξίνπ. Τα θσηνβνιηατθά ζα είλαη ηερλνινγίαο CIS (ραιθνύ ηλδίνπ, ζειελίνπ) ε νπνία 

ραξαθηεξίδεηαη γηα ηελ βειηησκέλε απόδνζε ηεο, ζε ρακειήο ειηνθάλεηαο εκέξεο θαη είλαη 

ζεσξείηαη λενηεξίδνπζα ζε ζρέζε κε ηελ ηερλνινγία θξπζηαιιηθνύ ππξηηίνπ. Η ζπλνιηθή ηζρύο ηνπ 

ζπζηήκαηνο ζα είλαη από 900Watt  έσο 1.000Watt. 

 

 

 

 

 

Πποϋπολογιζμόρ 
 

 

 

 

 

Α

/

Α 

ΔΙΓΟ CPV ΠΟΟΣΗΣΑ ΜΟΝΑΓΑ 

ΜΔΣΡΗΗ 

ΣΙΜΗ 

ΜΟΝΑΓΟ 

ΓΑΠΑΝΗ 

1 Ηλιακοί ζςλλέκηερ επιλεκηικήρ βαθήρ 2 

η.μ 

09331100-9 7 ηεμ 220,00 1.540,00 

2 ωληνώζειρ - μονώζειρ - ζύνδεζμοι 44160000-9 100 μεη 17,00 1.700,00  
3 Κςκλοθοπηηήρ 25/6 οικονομίαρ 42943700-5 1 ηεμ 100,00 100,00 
4 Ηλιακό κιη 44160000-9 1 ηεμ 400,00 400,00 
5 Γιάλςμα γλςκάληρ 24322310-3 20 λιη 4,00 80,00 
6 Δλεγκηήρ 42961000-0 1 ηεμ 200,00 200,00 
7 Γοσείο αδπανείαρ 1.000λ tank in tank 44610000-9 1 ηεμ 1.900,00 1.900,00 
8 Βάζειρ ηλιοθεπμικών 09332000-5 1 ηεμ 900,00 900,00 
9 Ηλεκηπικόρ πίνακαρ ηλιοθεπμικού 

ζςζηήμαηορ 

31214510-7 1 ηεμ 70,00 70,00 

1

0 
Φωηοβοληαϊκα πλαίζια CIS 150W 31712331-9 3 ηεμ 135,00 405,00 

1

1 
Ανηιζηποθέαρ 1.000W 31155000-7 1 ηεμ 750,00 750,00 

1

2 
Καλωδιώζειρ για ηο θωηοβοληαϊκά 44300000-3 65 μεη 3,00 195,00 

1

3 
Βάζειρ εδάθοςρ για θωηοβοληαϊκά 44160000-9 1 ηεμ 1.850,00 1.850,00 

1

4 
ύζηημα αςηονομιών 42961000-0 1 ηεμ 3.800,00 3.800,00 

1

5 
Λέβηηαρ πεηπελαίος με ανηιζηάθμιζη 

120KW 

42161000-5 1 ηεμ 9.800,00 9.800,00 

1

6 
Πλαζηική δεξαμενή πεηπελαίος 2.000λ 44600000-6 1 ηεμ 1.000,00 1.000,00 

 

1

7 

  ωλήναρ θεπμοπλαζηικόρ 1,5 ίνηζαρ  44160000-9 20 μεη 10,00 200,00 

       
     ύνολο 24.890,00 
     Φ.Π.Α. 23% 5.724,70 
     Σελικό 

ύνολο 

 

30.614,70 
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Σεσνικέρ πποδιαγπαθέρ 

 

 

 Τν ζύζηεκα ιεβήησλ (κπνξεί λα είλαη ζπζηνηρία έσο θαη δύν ιεβήησλ) ζα είλαη 

εμνπιηζκέλε κε ζύζηεκα αληηζηάζκηζεο. Οη ιέβεηεο ζα είλαη θαηαζθεπαζκέλνη από εηδηθό 

θξάκα κεηάιινπ κε αληνρή ζηηο πνιύ ρακειέο ζεξκνθξαζίεο θαπζαεξίσλ. Η ζπλνιηθή 

ηζρύο ζα πξέπεη λα είλαη 120kW. Ο βαζκόο απόδνζεο λα είλαη ηνπιάρηζηνλ 95%. 

 

 Τν ζύζηεκα απηνλνκίαο ζα απνηειείηαη από κία θεληξηθή κνλάδα ειέγρνπ πνπ ζα είλαη 

ηνπνζεηεκέλε πιεζίνλ ηνπ ιέβεηα. Η θεληξηθή κνλάδα ζα ειέγρεη ηα ζεξκαληηθά ζώκαηα 

κέζσ ζεξκνζηαηηθώλ θεθαιώλ θαη ηαπηόρξνλα ζα είλαη ζε ζέζε λα ειέγρεη ηε ιεηηνπξγία 

ηνπ ιέβεηα θαη ηνπ θπθινθνξεηή ηνπ ζπζηήκαηνο. Τν ζύζηεκα ζα πεξηιακβάλεη 

ζεξκνζηαηηθέο θεθαιέο γηα θάζε ζεξκαληηθό ζώκα. Μηα θεληξηθή νζόλε ειέγρνπ θαη 

αηζζεηήξεο ζεξκνθξαζίαο, ζπκβαηνύ κε ηελ θεληξηθή κνλάδα, ζε θάζε ζεξκαηλόκελν ρώξν. 

 

 

 Οη ειηαθνί ζπιιέθηεο ζα πξέπεη λα είλαη επηιεθηηθήο βαθήο κε ζπληειεζηή 

απνξξνθεηηθόηεηαο α>0,93 θαη ζπληειεζηή εθπνκπήο ε<0,03, γηα ηε βέιηηζηε απόδνζεο 

ηνπο θαη ην πιαίζην ηνπο από  αινπκίλην. Επηπιένλ ν παινπίλαθαο ησλ ζπιιεθηώλ ζα πξέπεη 

λα είλαη θαηαζθεπαζκέλε από άζξαπζην θξύζηαιιν , ηύπνπ security, πάρνπο 4mm 

ηνπιάρηζηνλ θαη κε ζηαζεξό ζπληειεζηή δηαζηνιήο. Ο ζπληειεζηήο δηαπεξαηόηεηαο ηνπ 

παινπίλαθα πξέπεη λα είλαη η>0,90 ηνπιάρηζηνλ. Η νπίζζηα κόλσζε ηνπ ζπιιέθηε ζα πξέπεη 

λα απνηειείηαη από πεηξνβάκβαθα πάρνπο 30mm ηνπιάρηζηνλ. Οη ζπλνιηθέο δηαζηάζεηο ηνπ 

ζπιιέθηε ζα πξέπεη λα είλαη 100εθ. πιάηνο, 8εθ πάρνο θαη 200εθ κήθνο ηνπιάρηζηνλ.  

 

 Οη βάζεηο, ζηηο νπνίεο ζα ηνπνζεηεζνύλ νη ζπιιέθηεο ζα είλαη θαηάιιειεο γηα ηνπνζέηεζε 

ζε θεξακνζθεπήο θαη ζα αθνινπζήζνπλ ηε θιίζε ηε ζηέγεο. Οη βάζεηο ζα πξέπεη λα είλαη 

θαηαζθεπαζκέλεο από αινπκίλην θαη νη θνριίεο ζύλδεζεο πνπ ζα ηηο ζπλνδεύνπλ από 

αλνμείδσην αηζάιη. 

 

 Ο ειεγθηήο ζα πξέπεη λα έρεη επθξηλείο ελδείμεηο ησλ ζεξκνθξαζηώλ ησλ ειηαθώλ 

ζπιιεθηώλ θαη ηνπ ζεξκνδνρείνπ. Η νζόλε ηνπ ζα είλαη θσηηδόκελε θαη ε ηνπνζέηεζε ηνπ, 

εάλ γίλεη ζε εζσηεξηθό ρώξν, δελ ζα απαηηεί επηπιένλ εξκάξην. 

 

 Ο θπθινθνξεηήο ηνπ ειηαθνύ ζπζηήκαηνο ζα είλαη ηξηβάζκηνο δηαηνκήο 1 ίληζαο θαη 

κέγηζηνπ καλνκεηξηθνύ 6κ. Ο θπθινθνξεηήο ζα ζπλνδεύεηαη κε βαιβίδα αλεπίζηξνθεο 

ξνήο ώζηε λα δηαζθαιηζηεί ε απνθπγή ηεο αληίζεηεο ξνήο ηνπ θπθιώκαηνο. 

 

 Τν ζεξκνδνρείν ζα είλαη εμσηεξηθά κνλσκέλν κε κόλσζε από πνιπαηξνπζάλεο πάρνπο 

ηνπιάρηζηνλ 100mm. Θα πξέπεη λα είλαη ρσξεηηθόηεηνο 1000 ιίηξσλ θαη λα πεξηέρεη 

εζσηεξηθά (tank in tank) ζεξκνδνρέην θαηάιιειν γηα δεζηό λεξό ρξήζεο κεγέζνπο 160ι 

ηνπιάρηζηνλ. Επηπιένλ ην ζεξκνδνρείν ζα πξέπεη λα είλαη εμνπιηζκλν κε αλνμείδσηξν 

ελαιιάθηε ζεξκόηεηαο ηύπνπ ζεξπαληίλαο ε νπνία ζα βξίζθεηαη ζην θαηώηεξν ζεκείν ηνπ 

ζεξκνδνρείνπ.Μέγηζηε πίεζεο νξίδνληαη ηα 6bar θαη κέγηζηε πίεζε ελαιιάθηε ηα 16bar. 

 

 Ο ειεθηξνινγηθόο πίλαθαο ζα απνηειείηαη από απηόκαην δηαθόπηε δηαξξνήο 30mA 

απηόκαηεο αζθάιεηεο γηα ηελ ηξνθνδνζία ηνπ ειεγθηή θαη ηνπ θπθινθνξεηή, ελδεηθηηθή 
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ιπρλία θαη αληηθεξαπληθή πξνζηαζία ηύπνπ T2 θαη T3. 

 

 Οη θσηνβνιηατθνί ζπιιέθηεο ζα είλαη ηερλνινγίαο CIS θαη ε ζπλνιηθή ηζρύο ηνπ 

ζπζηήκαηνο ζα είλαη απν 900W έσο 1000W. 

 

 Οη βάζεηο ησλ θσηνβνιηατθσλ ζα είλαη θαηαζθεπαζκέλεο είηε από αινπκίλην είηε απν ελ 

ζεξκσ γαιβαληζκέλν ράιπβα. Θα είλαη θαηάιιειεο γηα ηνπνζέηεζε επί εδάθνπ θαη ζα 

πξέπεη ε θιίζε ησλ θσηνβνιηατθώλ ζε ζρέζε κε ην έδαθνο λα είλαη 25 κνίξεο. Ο 

πξνζαλαηνιηζκόο ησλ βάζεσλ ζα είλαη πξνο ην λόην. 

 

 Ο αληηζηξνθέαο ζα πξέπεη λα είλαη εμνπιηζκέλνο κε ζύζηεκα αζύξκαηεο παξαθνινύζεζεο 

κέζσ wifi. O επξσπατθόο βαζκόο απόδνζεο ηνπ ζα πξέπεη λα είλαη κεγαιύηεξνο από 94%. 

Θα πξέπεη λα πξνζθνκηζηεί κειέηε πνπ λα απνδεηθλύεη ηε θαιή ιεηηνπξγία ηνπ αληηζηξνθέα 

κε ζε ζπλδπαζκό κε ηα θσηνβνιηατθά πιαίζηα. 

 

 

 

Γικαίωμα ζςμμεηοσήρ 

 

 
 

1. Σην δηαγσληζκό γίλνληαη δεθηνί όζνη αζθνύλ εκπνξία ή θαηαζθεπή ησλ ππό 

πξνκήζεηα εηδώλ. 

 

2. Δηθαηνύκελνη ζπκκεηνρήο : 

α. Έιιελεο 

β. Αιινδαπνί 

γ. Ννκηθά πξόζσπα εκεδαπά ή αιινδαπά 

δ. Σπλεηαηξηζκνί 

ε. Ελώζεηο πξνκεζεπηώλ 

 

3. Οη ζπκκεηέρνληεο ζην δηαγσληζκό, θπζηθά ή λνκηθά πξόζσπα, δελ πξέπεη λα 

απαζρνινύλ νύηε θαηά ην ρξόλν θαηάζεζεο ησλ πξνζθνξώλ, νύηε θαζ' όιε ηε 

δηάξθεηα ηζρύνο ηεο ζύκβαζεο, αλαζθάιηζην πξνζσπηθό. 

 

 

Ο ςντάξαρ 

 

 

 

 

         ΠΤΡΟ ΒΛΑΥΟ 

          ΜΗΥ/ΓΟ ΜΗΥ/ΚΟ 

Ο Πποϊστάμενορ Η/Μ 

 

 

 

 

ΓΔΩΡΓΙΟ ΠΑΛΑΙΑ 

 ΗΛ/ΓΟ ΜΗΥ/ΚΟ Σ.Δ. 

Με βαθμό Β΄ 

Ο Γιεςθςντήρ Σ.Τ.Γ.Ν. 

 

 

 

 

ΠΑΤΛΟ ΚΤΡΙΑΚΙΓΗ 

ΠΟΛΙΣΙΚΟ ΜΗΥΑΝΙΚΟ 

Με βαθμό Β΄ 
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