
 

 

 

 

 

 

ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Τεχνική Υπηρεσία Δ.Ε.Υ.Α. ΦΛΩΡΙΝΑΣ 

Ιανουάριος 2019 

 

 

 

 

 

 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

Νομός Φλώρινας 

Δήμος Φλώρινας 

Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης & 

Αποχέτευσης Φλώρινας (Δ.Ε.Υ.Α.Φ.) 

Τεχνική Υπηρεσία 

Σπηλιάδου 15 - 53 100 Φλώρινα 

Τηλ. 2385024555 & 2385024606 

 

Προμήθεια :  

" ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 

ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΟΥ ΠΑΡΚΟΥ  

ΣΤΟ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ ΦΛΩΡΙΝΑΣ " 

 



  σελ. 2 

Περιεχόμενα 

ΑΡΘΡΟ 1Ο : ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ......................................................................... 3 

ΑΡΘΡΟ 2Ο : ΣΥΝΕΝΝΟΗΣΗ - ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ....... 4 

ΑΡΘΡΟ 3Ο: ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ ................................................................................................... 4 

ΑΡΘΡΟ 4Ο : ΣΥΜΒΑΣΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ .................................................... 4 

ΑΡΘΡΟ 6Ο : ΧΡΟΝΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΟΥ-ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΡΗΤΡΕΣ ................................................ 5 

ΑΡΘΡΟ 7Ο : ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ........................................................................... 6 

ΑΡΘΡΟ 8Ο : ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ - ΠΛΗΡΩΜΕΣ .......................................................... 6 

ΑΡΘΡΟ 9Ο : ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ................................................................................................... 6 

ΑΡΘΡΟ 10Ο : ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΚΑΙ ΚΥΡΙΟΤΗΤΑ ....................................................................... 7 

ΑΡΘΡΟ 11Ο : ΕΓΓΥΗΣΗ-ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ -ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ .............................................................. 7 

ΑΡΘΡΟ 12Ο : ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗ.................................................................................... 7 

ΑΡΘΡΟ 13Ο : ΤΟΠΟΣ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΤΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ............................................................. 7 

ΑΡΘΡΟ 14Ο : ΔΟΚΙΜΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ........................................................................... 7 

ΆΡΘΡΟ 15Ο : ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ..................................................................................... 8 

ΆΡΘΡΟ 16Ο : ΠΡΟΤΥΠΑ ..................................................................................................... 8 

ΆΡΘΡΟ 17Ο : ΝΟΜΟΙ ΚΑΙ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ................................................................... 8 

ΆΡΘΡΟ 18Ο : ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΑΔΕΙΕΣ ΚΑΙ ΕΓΚΡΙΣΕΙΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ............................................. 9 

ΆΡΘΡΟ 19Ο : ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ..................................................................................... 9 

ΆΡΘΡΟ 20Ο : ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΤΑ ΚΛΟΠΗΣ ΚΑΙ ΤΥΧΑΙΑΣ ΕΠΕΜΒΑΣΗΣ ..................................... 9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  σελ. 3 

 

ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 

 

ΑΡΘΡΟ 1ο : Αντικείμενο Διαγωνισμού 

Ο Διαγωνισμός αφορά στην προμήθεια, εγκατάσταση και θέση σε 

λειτουργία φωτοβολταϊκού σταθμού (ΦΒ) επί γηπέδου, που  θα  

εγκατασταθεί  στον χώρο  της  Εγκατάστασης  Επεξεργασίας  Λυμάτων  

(ΕΕΛ)  Φλώρινας της  Δ.Ε.Υ.Α. Φλώρινας. Ειδικότερα πρόκειται  για  έναν  

(1) Φωτοβολταϊκό  (ΦΒ)  Σταθμό  επί  γηπέδου,  ισχύος  324 kW,  που  θα 

συνδεθεί στο δίκτυο Μέσης Τάσης του ΔΕΔΔΗΕ, και αφορά στην 

εγκατάσταση σταθερών φωτοβολταϊκών συστημάτων για την κάλυψη ιδίων 

αναγκών κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας, με εφαρμογή ενεργειακού 

συμψηφισμού (net metering), σύμφωνα με την ΥΑ ΑΠΕΗΛ/Α/Φ1/οικ.24461 

(ΦΕΚ Β’ 3583/31.12.2014).  Στη συγκεκριμένη προμήθεια/ εγκατάσταση, 

περιλαμβάνονται οι παρακάτω εργασίες όπως αυτές αναλυτικά 

περιγράφονται στις προδιαγραφές που ακολουθούν στα λοιπά τεύχη 

δημοπράτησης : 

 Τα φωτοβολταϊκά  πλαίσια. 

 Το σύστημα στήριξης των φωτοβολταϊκών πάνελ.  

 Τους αντιστροφείς (inverter). 

 Τον χώρο διαχείρισης, που θα τοποθετηθεί σε κατάλληλο σημείο και 

θα περιλαμβάνει τον ηλεκτρολογικό πίνακα με τους απαιτούμενους 

ασφαλειοδιακόπτες και το σύστημα ελέγχου και μετρήσεων των 

παραγωγικών δεδομένων του φ/β σταθμού.  

 Από τον χώρο διαχείρισης η παραγόμενη ηλεκτρική ενέργεια θα 

οδεύει προς το σημείο διασύνδεσης με το δίκτυο της Δημόσιας 

Επιχείρησης Ηλεκτρισμού.  

 Τις καλωδιώσεις διασύνδεσης του σταθμού και ειδικότερα: 

 Για τη διασύνδεση στην πλευρά του DC. 

 Για την σύνδεση των inverter με τον κεντρικό διακόπτη. 

 Την αντικεραυνική προστασία του συστήματος και ειδικότερα 

υποπίνακες με απαγωγούς υπερτάσεως συνεχούς ρεύματος για την 

προστασία των inverters από έμμεσα κεραυνικά πλήγματα και 

υποπίνακες με επιπρόσθετη αντικεραυνική προστασία και απαγωγούς 

υπερτάσεως εναλλασσόμενου ρεύματος. 

 Η σύνδεση του Φ/Β σταθμού θα πραγματοποιηθεί στο πεδίο χαμηλής 

τάσης του υπάρχοντος μετασχηματιστή ισχύος 800kVA σύμφωνα με 

τις προδιαγραφές της ΔΕΔΔΗΕ. 

 Εγγύηση καλής λειτουργίας 

Η προμήθεια περιλαμβάνει το σχεδιασμό, την κατασκευή και τον έλεγχο 

λειτουργικότητας, ελέγχους από τρίτους, την παράδοση στο χώρο των 

εργασιών, την εκφόρτωση και αποθήκευση στο χώρο των εργασιών, τις 
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μετακινήσεις και ανυψώσεις, την εγκατάσταση, τον έλεγχο, την προμήθεια 

και τη θέση σε λειτουργία όλου του εξοπλισμού, που έχει περιγραφεί στο 

κείμενο και στα σχέδια και στις απαιτούμενες εργασίες διασύνδεσης με την 

υφιστάμενη εγκατάσταση, όπως προδιαγράφονται στις Τεχνικές 

Προδιαγραφές και την εκπαίδευση του προσωπικού της υπηρεσίας στη 

λειτουργία του συστήματος. 

 

ΑΡΘΡΟ 2ο : Συνεννόηση - Αλληλογραφία μετά την υπογραφή της 

σύμβασης  

Όλες οι μεταξύ της Υπηρεσίας και του Αναδόχου συνεννοήσεις, είτε 

αφορούν στην παροχή ή αίτηση οδηγιών ή προβολή διαφωνιών είτε κάθε 

άλλη ενέργεια ή δήλωση γίνονται οπωσδήποτε με έγγραφο. Οι κάθε είδους 

προφορικές συνεννοήσεις δεν λαμβάνονται υπ’ όψη και δεν δικαιούνται 

κανένα από τα συμβαλλόμενα μέρη να τις επικαλεσθεί με οποιονδήποτε 

τρόπο.  

 

ΑΡΘΡΟ 3ο: Επεξηγήσεις 

Όλες οι εταιρείες ή νομικά πρόσωπα που συμμετέχουν στο Διαγωνισμό 

είναι υποχρεωμένοι να έχουν διαβάσει και κατανοήσει τα Συμβατικά Τεύχη. 

Με εξαίρεση τις οδηγίες που θα δοθούν γραπτά από την Υπηρεσία, ούτε η 

Υπηρεσία ούτε κάποιος υπάλληλος της έχει την εξουσία να εξηγήσει σε 

πρόσωπα ή εταιρίες που θα υποβάλλουν προσφορές ως προς την σημασία 

των όρων της σύμβασης, προδιαγραφές, τιμές, σχέδια κ.λ.π. ή τι πρέπει ή 

δεν πρέπει να γίνει από τον προμηθευτή που θα κάνει αποδεκτή την 

προσφορά ή για οτιδήποτε άλλο θέμα το οποίο θα δεσμεύσει την Υπηρεσία 

ή θα επηρεάσει την κρίση του Αρμόδιου Μηχανικού της ως προς τα 

καθήκοντα και τις υποχρεώσεις του σε σχέση με την σύμβαση. 

Ο κάθε προμηθευτής μπορεί μετά από σχετική αίτηση και τη σύμφωνη 

γνώμη της υπηρεσίας  να επισκεφθεί χώρους που αναφέρονται στα 

έγγραφα παρουσία υπαλλήλων της Υπηρεσίας ώστε να βεβαιωθεί για την 

υφιστάμενη κατάσταση και τις τοπικές συνθήκες πριν υποβάλλει την 

προσφορά του και να προτείνει στην τεχνική του προσφορά τη βέλτιστη 

τεχνικά λύση.  

 

 

ΑΡΘΡΟ 4ο : Σύμβαση υλοποίησης της προμήθειας 

Η Σύμβαση για την υλοποίηση της προμήθειας θα γίνει με βάση την 

απόφαση για έγκριση των πρακτικών του διαγωνισμού και για συνολικό 

χρηματικό ποσό αυτό που θα προκύψει από το διαγωνισμό. Ο ανάδοχος 

είναι υποχρεωμένος να παρουσιαστεί εντός είκοσι (20) ημερών από την 
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ημέρα που θα ειδοποιηθεί εγγράφως για την κατακύρωση του διαγωνισμού 

σ’ αυτόν, για να υπογράψει τη σχετική σύμβαση προσκομίζοντας 

απαραίτητα  εγγυητική επιστολή που θα ισχύει για την καλή εκτέλεση των 

όρων της προμήθειας που θα επιστρέφεται τμηματικά με την ολοκλήρωση 

κάθε τμηματικής παράδοσης-εγκατάστασης που θα βεβαιώνεται με το 

αντίστοιχο πρωτόκολλο παραλαβής  και το υπόλοιπο αυτής μετά την 

οριστική παραλαβή του ολοκληρωμένου συστήματος η οποία ορίζεται μετά 

και το πέρας της δοκιμαστικής λειτουργίας.  

Στην περίπτωση ο προμηθευτής δε φέρει την εγγυητική επιστολή ή δεν 

υπογράψει το συμφωνητικό, θα κηρυχθεί έκπτωτος οπότε: 

α) ο ίδιος χάνει την εγγύηση συμμετοχής του στο διαγωνισμό και το 

χρηματικό πόσο της ωφελείται η Υπηρεσία και 

β) είναι υποχρεωμένος να αποζημιώσει την Υπηρεσία για κάθε ζημιά 

που θα πάθει από τη ματαίωση της υπογραφής της σύμβασης και 

κυρίως από την ενδεχόμενη διαφορά τιμής από την κατακύρωση του 

διαγωνισμού και αυτής που θα συμφωνήσει η Υπηρεσία για την 

προμήθεια αυτού του είδους από άλλο προμηθευτή. 

 

ΑΡΘΡΟ 5ο : Εγγύηση καλής εκτέλεσης – Εγγύηση Καλής λειτουργίας 

Η εγγυητική επιστολή συμμετοχής στο διαγωνισμό αντικαθίσταται με άλλη 

για την καλή εκτέλεση των όρων της σύμβασης από τον προσωρινό 

μειοδότη, μετά την κατακύρωση του διαγωνισμού. 

Η εγγύηση καλής λειτουργίας  των συστημάτων της  σύμβασης, θα 

υποβληθεί μετά την οριστική παραλαβή του συστήματος. 

Ο τρόπος κατάθεσης, ο χρόνος ισχύος, ο τρόπος αποδέσμευσης και 

επιστροφής των εγγυητικών καθορίζεται στην διακήρυξη και στο Άρθρο 72 

του Ν. 4412/2016. 

 

ΑΡΘΡΟ 6ο : Χρόνος εκτέλεσης έργου-Ποινικές ρήτρες 

Το σύστημα πρέπει να παραδοθεί εντός οκτώ (08) μηνών από την 

υπογραφή της σύμβασης. Σε περίπτωση υπέρβασης της προθεσμίας 

παράδοσης των εργασιών, με υπαιτιότητα του αναδόχου, ο ανάδοχος 

επιβαρύνεται με ποινική ρήτρα καθυστέρησης, σύμφωνα με τα οριζόμενα 

στο Ν. 4412/2016. 
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ΑΡΘΡΟ 7ο : Εγκατάσταση Συστήματος  

Εντός προθεσμίας δεκαπέντε (15) ημερών από την υπογραφή της 

σύμβασης, ο ανάδοχος της προμήθειας πρέπει να υποβάλλει στην Υπηρεσία 

: 

 χρονοδιάγραμμα εγκατάστασης, θέσης σε λειτουργία και παράδοσης 

του συστήματος   

 υπόμνημα ενεργειών που έχουν σχέση με τις ανάγκες για την 

προετοιμασία και διαμόρφωση χώρων από την Υπηρεσία καθώς και 

κάθε ενέργειας που θα ήθελε να κάνει η υπηρεσία προς διάφορες 

κατευθύνσεις για τη διευκόλυνση της ομαλής εγκατάστασης και 

λειτουργίας του συστήματος στο σύνολό του και  

 μελέτη εφαρμογής της συγκεκριμένης προμήθειας  

Η εγκατάσταση κάθε τοπικού σταθμού θα γίνει από τον προμηθευτή, ο 

οποίος θα είναι υπεύθυνος για τη μεταφορά, εγκατάσταση, σύνδεση και 

παράδοση του εξοπλισμού σε κανονική λειτουργία. 

Η Υπηρεσία θα πρέπει να λάβει υπόψη της τα ανωτέρω και εντός εύλογου 

χρονικού διαστήματος θα πρέπει τα εγκρίνει ή να ενημερώσει τον ανάδοχο 

για την τροποποίησή τους. Σε αυτή την περίπτωση ο ανάδοχος θα πρέπει 

να επανυποβάλει το έγγραφο που του ζητήθηκε να τροποποιήσει εντός 

δέκα (10) ημερών.  

 

ΑΡΘΡΟ 8ο : Παραλαβή Συστήματος - Πληρωμές 

Η πληρωμή θα γίνει με την έκδοση των σχετικών πρωτοκόλλων 

παραλαβής. Αντίστοιχα μετά από αίτηση του αναδόχου και έγκριση του 

σχετικού πρωτοκόλλου μπορεί να αποδεσμευτεί το αντίστοιχο ποσό της 

εγγύησης καλής εκτέλεσης. Τα στάδια παραλαβής-πληρωμής είναι 

σύμφωνα με τα οριζόμενα στο τεύχος της διακήρυξης του διαγωνισμού.  

 

ΑΡΘΡΟ 9ο : Εκπαίδευση 

Ο ανάδοχος στην τεχνική του προσφορά θα συντάξει και θα υποβάλλει 

πλήρες και λεπτομερές πρόγραμμα εκπαίδευσης του προσωπικού της 

Υπηρεσίας, όπως αναφέρεται στις Τεχνικές Προδιαγραφές. Η εκπαίδευση θα 

αφορά στον συγκεκριμένο τύπο συσκευών και συστημάτων τα οποία θα 

εγκατασταθούν.  Επίσης υποχρεούται να παρέχει, όποτε κληθεί, 

εκπαιδευτική υποστήριξη καθ’ όλη τη διάρκεια της περιόδου εγγύησης. 

Η εκπαίδευση θα πρέπει να ανταποκρίνεται στην όλη φιλοσοφία 

λειτουργίας και συντηρήσεως του συστήματος, ως αναφέρεται στην 

παρούσα και θα διεξαχθεί στην Ελληνική γλώσσα. 
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ΑΡΘΡΟ 10ο : Τεκμηρίωση και κυριότητα  

Ο προμηθευτής θα προμηθεύσει την Υπηρεσία με εγχειρίδια λειτουργίας και 

συντήρησης. Τα εγχειρίδια θα παραδοθούν σε δύο (2) πλήρεις σειρές στα 

Αγγλικά ή στα Ελληνικά (αν αυτό είναι εφικτό) και θα είναι κατ’ ελάχιστον 

αυτά που αναφέρονται στις Τεχνικές Προδιαγραφές. 

 

ΑΡΘΡΟ 11ο : Εγγύηση-Συντήρηση -Υποστήριξη  

Ο προμηθευτής υποχρεούται να παρέχει εγγύηση καλής λειτουργίας 

διάρκειας τουλάχιστον δύο (02) ετών, τόσο για τα επιμέρους τμήματα που 

απαρτίζουν το προσφερόμενο σύστημα όσο και για το σύνολο του 

συστήματος.  

Μετά τη λήξη της χρονικής περιόδου εγγυήσεως, ο προμηθευτής 

υποχρεούται να υποβάλλει στην προσφορά του πρόταση και σχέδια 

σύμβασης  για τη συντήρηση του συστήματος, η οποία θα περιλαμβάνει τις 

υπηρεσίες προληπτικής συντήρησης και άρσης βλαβών καθώς και 

οποιαδήποτε ανταλλακτικά ενδεχόμενα απαιτηθούν, όπως αναλυτικά 

περιγράφεται στην διακήρυξη.  

 

ΑΡΘΡΟ 12ο : Οριστική Παραλαβή 

Κάθε στάδιο παραλαμβάνεται με την υπογραφή του αντίστοιχου 

πρωτοκόλλου.  Η τελική  οριστική παραλαβή που αφορά την ολοκλήρωση 

της προμήθειας πραγματοποιείται μετά τη λήξη του χρόνου δοκιμαστικής 

λειτουργίας, από επιτροπή παραλαβής που συγκροτείται. Με την έκδοση 

της απόφασης της τελικής οριστικής παραλαβής κατατίθεται η 

προβλεπόμενη εγγύηση καλής λειτουργίας και επιστρέφεται και το 

υπόλοιπο  των εγγυήσεων καλής εκτέλεσης στον προμηθευτή.  

 

 

ΑΡΘΡΟ 13ο : Τόπος διαμονής του Αναδόχου 

Ο Ανάδοχος υποχρεούται να δηλώσει στην Υπηρεσία τον τόπο διαμονής 

του επί τόπου μηχανικού και τα πλήρη στοιχεία επικοινωνίας του.  

 

ΑΡΘΡΟ 14ο : Δοκιμές εγκαταστάσεων 

Ο Προμηθευτής θα προνοήσει για δοκιμή του συστήματος, όπως 

περιγράφεται στα συμβατικά τεύχη. Όλες οι διαδικασίες δοκιμών θα 

συμφωνηθούν σε συνεργασία με τον Υπεύθυνο Μηχανικό της Υπηρεσίας, 

ώστε να πληρούν τις προδιαγραφές του συστήματος.  
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Άρθρο 15ο : Εκτέλεση εργασιών 

Ο Προμηθευτής κατά την διαδικασία εγκατάστασης του εξοπλισμού θα έχει 

έναν ικανό επιβλέποντα μηχανικό που θα είναι συνεχώς στους χώρους των 

εργασιών, θα έχει εμπειρία σε παρόμοια έργα και θα είναι εγκεκριμένος 

από την Υπηρεσία. 

Ο επιβλέπων αυτός δεν θα αλλάξει χωρίς την σύμφωνη γνώμη της 

Υπηρεσίας. Ο επιβλέπων θα είναι υπό τον συνεχή έλεγχο ενός έμπειρου 

Μηχανικού του Προμηθευτή, ο οποίος θα επισκέπτεται τους χώρους των 

εργασιών όπως θα συμφωνηθεί με τον Αρμόδιο Μηχανικό της Υπηρεσίας 

κατά την διάρκεια υλοποίησης των εργασιών και θα συμμετέχει σ’ όλες τις 

συναντήσεις στο χώρο των εργασιών. 

Ο Προμηθευτής θα διαθέτει όλη την κατάλληλη εργατική δύναμη για την 

εγκατάσταση και έλεγχο των εργασιών, ειδικευμένη και ανειδίκευτη. 

Ο Προμηθευτής θα ειδοποιεί γραπτώς την Υπηρεσία όταν τελειώνει κάθε 

μέρος των εργασιών και όταν τελειώσει όλο το έργο. Ο Προμηθευτής θα 

εκτελέσει ελέγχους παρουσία του αρμόδιου μηχανικού της Υπηρεσίας και 

προς ικανοποίηση του, για κάθε μέρος των εργασιών καθώς και για όλο το 

έργο και ο Προμηθευτής θα διαθέσει το προσωπικό και τα υλικά που 

χρειάζονται για τυχόν προσωρινές συνδέσεις. 

Ο Προμηθευτής θα αναλάβει κάθε απαραίτητη προσωρινή εργασία που θα 

απαιτηθεί κατά τη διάρκεια της σύμβασης. Ο Προμηθευτής θα αναλάβει με 

δικό του κόστος κάθε υπερωρία που θα κριθεί αναγκαία για την 

ολοκλήρωση των εργασιών σε σχέση με τις υπάρχουσες καταστάσεις 

σύμφωνα με τις οποίες θα εκτελέσει το έργο. 

 

 

Άρθρο 16ο : Πρότυπα 

Πρότυπα νοούνται όσα γενικά δημοσιεύονται από τον Βρετανικό 

Οργανισμό Προτύπων (BSI) ή την διεθνή Ηλεκτροτεχνική Επιτροπή (IEC) 

ή το Ινστιτούτο Ηλεκτρολόγων Μηχανικών (ΙΕΕ) ή την Διεθνή 

Τηλεγραφική και Τηλεφωνική Συμβουλευτική Επιτροπή (CCITT) ή την 

Διεθνή Ραδιοηλεκτρική Συμβουλευτική Επιτροπή (CCIR) ή τον Διεθνή 

Οργανισμό Προτύπων (ISO). Αν ο Προμηθευτής θέλει να προμηθεύσει, 

πρόσθετα των συμβατικών, υλικά ή να εκτελέσει εργασίες ακολουθώντας 

κάποιος άλλους κανονισμούς πρέπει να ζητείται ή έγκριση της Υπηρεσίας.  

 

Άρθρο 17ο : Νόμοι και σχετικές Διατάξεις 

Ο Προμηθευτής θα πρέπει να υπακούει σε όλους τους νόμους και να 

ειδοποιεί όλους τους ιδιοκτήτες ηλεκτρικών καλωδίων ή οποιονδήποτε 

άλλων καλωδίων και σωλήνων που μπορεί να επηρεαστούν από την 
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εκτέλεση των εργασιών. Στην προσφορά πρέπει να έχει συμπεριλάβει και 

προβλεφθεί το κόστος του ελέγχου και τεστ της εγκατάστασης ή των 

ειδικών μέτρων που πρέπει να παρθούν όπως θα ζητηθούν από την 

Υπηρεσία. 

 

Άρθρο 18ο : Αίτηση για άδειες και εγκρίσεις σχεδιασμού 

Ο Προμηθευτής θα πρέπει να υπολογίσει στην προσφορά του το κόστος για 

την παροχή όλων των αναγκαίων πληροφοριών σχεδίασης ώστε η 

Υπηρεσία να μπορεί να πάρει όλες τις αναγκαίες εγκρίσεις για τις εργασίες 

και το υλικό που θα εγκατασταθεί σε σχέση με τη εκτελούμενη προμήθεια/ 

εγκατάσταση. 

 

Άρθρο 19ο : Εκτέλεση εργασιών  

Επειδή οι διάφορες εγκαταστάσεις της Υπηρεσίας είναι σε συνεχή 

λειτουργία, ο προμηθευτής θα πρέπει να προγραμματίσει τις επεμβάσεις 

του στις λειτουργούσες εγκαταστάσεις ώστε να περιοριστούν οι διακοπές 

λειτουργίας. Για τον λόγο αυτό οι τυχόν εργασίες που θα επιφέρουν 

διακοπή λειτουργουσών εγκαταστάσεων θα γίνονται μέσα στο ωράριο 

λειτουργίας της Υπηρεσίας με κατά μέγιστο χρόνο διακοπής έξι ωρών και 

μετά από προειδοποίηση της Υπηρεσίας μια εβδομάδα τουλάχιστον πριν την 

επέμβαση. Σε έκτακτες περιπτώσεις οι διακοπές λειτουργίας δύναται να 

πραγματοποιηθούν και ώρες εκτός ωραρίου. Σε κάθε περίπτωση το 

πρόγραμμα διακοπών θα συναποφασίζεται μεταξύ αναδόχου και Υπηρεσίας 

και η υπηρεσία θα φέρει την ευθύνη για τη διακοπή, την εξασφάλιση των 

απαιτούμενων αδειών και την ενημέρωση των εμπλεκομένων.  

 

Άρθρο 20ο : Ασφάλεια κατά κλοπής και τυχαίας επέμβασης  

Μέχρι να τεθεί ολόκληρο το έργο σε πλήρη λειτουργία θεματοφύλακας των 

υλικών που έχει προσκομισθεί ορίζεται ο προμηθευτής. Τα υλικά αυτά 

μπορούν να αποθηκευτούν σε αποθήκες ή χώρους της Υπηρεσίας μετά από 

αίτημα του προμηθευτή, την ευθύνη όμως θα εξακολουθήσει να έχει ο 

προμηθευτής. Όλα τα υλικά και εγκαταστάσεις των εργασιών θα πρέπει να 

ασφαλιστούν από τον προμηθευτή κατά παντός κινδύνου (κλοπή, πυρκαϊά 

κ.λ.π.) σε αναγνωρισμένη ασφαλιστική εταιρεία και μέχρι την ημερομηνία 

οριστικής παράδοσης του συστήματος. Το ασφαλιστήριο συμβόλαιο θα 

προσκομισθεί στην Υπηρεσία και αποτελεί προϋπόθεση για την προώθηση 

των αντίστοιχων πληρωμών.  
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1 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 

Η Τεχνική Υπηρεσία της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης Αποχέτευσης Φλώρινας 

(Δ.Ε.Υ.Α.Φ.) συνέταξε την παρούσα μελέτη που αφορά στην προμήθεια, εγκατάσταση και 

θέση σε λειτουργία φωτοβολταϊκού σταθμού (ΦΒ) επί γηπέδου, που  θα  εγκατασταθεί  

στον χώρο  της  Εγκατάστασης  Επεξεργασίας  Λυμάτων  (ΕΕΛ)  Φλώρινας της  Δ.Ε.Υ.Α. 

Φλώρινας. Ειδικότερα πρόκειται  για  έναν  (1) Φωτοβολταϊκό  (ΦΒ)  Σταθμό  επί  γηπέδου,  

ισχύος  324 kW,  που  θα συνδεθεί στο δίκτυο Μέσης Τάσης του ΔΕΔΔΗΕ, και αφορά στην 

εγκατάσταση σταθερών φωτοβολταϊκών συστημάτων για την κάλυψη ιδίων αναγκών 

κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας, με εφαρμογή ενεργειακού συμψηφισμού (net 

metering), σύμφωνα με την ΥΑ ΑΠΕΗΛ/Α/Φ1/οικ.24461 (ΦΕΚ Β’ 3583/31.12.2014).  

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. Στον ενεργειακό συμψηφισμό η 

παραγόμενη ενέργεια δεν είναι απαραίτητο να ταυτοχρονίζεται με την καταναλισκόμενη. 

Το net metering είναι μέθοδος συμψηφισμού ενέργειας από φωτοβολταϊκά και άλλες ΑΠΕ. 

Σε αντίθεση με τα φωτοβολταϊκά με ταρίφα (feed-in tariff), στα συστήματα net metering ο 

συμψηφισμός παραγώμενου και καταναλισκόμενου ρεύματος είναι ενεργειακός δηλαδή σε 

kWh. Το net metering προσφέρει άμεση απόσβεση, χωρίς να επιβαρύνει τον 

προϋπολογισμό του φορέα, ενώ παράλληλα προστατεύει το περιβάλλον. 

2 ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ 

Η εν λόγω προμήθεια αναμένεται να έχει ανταποδοτικά αποτελέσματα για τη Δ.Ε.Υ.Α. 

Φλώρινας, καθότι αποσκοπεί στην εξοικονόμηση ενέργειας με την ταυτόχρονη μείωση του 

αποτυπώματος CO2 , καθώς και στη μείωση των λειτουργικών της δαπανών.  

Το κόστος ηλεκτρικής ενέργειας των Εγκαταστάσεων Επεξεργασίας Λυμάτων πόλης 

Φλώρινας επιβαρύνει σημαντικά τη Δ.Ε.Υ.Α.Φ.. Η κατανάλωση ενέργειας για το 2017 

ανήλθε συνολικά σε 1.057.966,2 kWh , με αντίστοιχη δαπάνη 93.929,16 ευρώ (χωρίς ΥΚΩ, 

ΕΦΚ κτλ). 

Η παραγωγή ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας (ΑΠΕ) και ιδιαίτερα από 

φωτοβολταϊκά θα συμβάλλει στην μείωση της κατανάλωσης ενέργειας. Για τον λόγο αυτό η 

Δ.Ε.Υ.Α.Φ. απαιτείται να αξιοποιήσει τις δυνατότητες που παρέχει η ισχύουσα νομοθεσία. 

Ο προϋπολογισμός της προμήθειας ανέρχεται σε 270.000€ + ΦΠΑ. 

Το ΦΒ σύστημα ισχύος 324kW αναμένεται να έχει ετήσια παραγωγή 478.000 kWh, που 

αντιστοιχεί σε ορίζοντα 25ετίας, με ετήσια μείωση απόδοσης του ΦΒ 0,5%, σε παραγωγή 

συνολικά 11.260 MWh «πράσινης» ενέργειας αποφεύγοντας έτσι την έκλυση 12.611 τόνων 

CO2 (1,12 tCO2/MWh). 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 1 

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ NET METERING 

 

 

3 ΘΕΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ 

Ο φωτοβολταϊκός σταθμός θα εγκατασταθεί στον περιφραγμένο χώρο  της  Εγκατάστασης  

Επεξεργασίας  Λυμάτων  (ΕΕΛ)  Φλώρινας της  Δ.Ε.Υ.Α. Φλώρινας,  συνολικής έκτασης  

περίπου  37  στρεμμάτων. Η χωροθέτηση του ΦΒ πάρκου, λαμβάνοντας υπόψη την 

αποφυγή των σκιάσεων από τα φυσικά εμπόδια, θα γίνει όπως φαίνεται στο σχέδιο 

Διάγραμμα κάλυψης της παρούσας μελέτης. Αλλαγές επί της προτεινόμενης χωροθέτησης, 

γίνονται αποδεκτές με τη προϋπόθεση τεχνικής τεκμηρίωσης για την αποφυγή των 

σκιάσεων.  

4 ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ  

Ο φωτοβολταϊκός σταθμός θα εγκατασταθεί στον περιφραγμένο χώρο  της  Εγκατάστασης  

Επεξεργασίας  Λυμάτων  (ΕΕΛ)  Φλώρινας της  Δ.Ε.Υ.Α. Φλώρινας. 

Η σύνδεση του ΦΒ συστήματος με το Δίκτυο ΜΤ θα γίνει με χρήση του υφιστάμενου 

μετασχηματιστή ισχύος 800KVA της εγκατάστασης κατανάλωσης. 

ΕΤΗΣΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (kWh) 1.057.966,2 kWh 

ΕΤΗΣΙΟ ΚΟΣΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ  120.422,00 €  

ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΚΑΘΑΡΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 

(ΧΩΡΙΣ ΥΚΩ, ΕΦΚ κτλ) 
93.929,16 € 

ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΚΑΘΑΡΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 

ΑΝΑ kWh 
0,089 €/kWh 

ΕΤΗΣΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Φ/Β  478.000 kWh 

ΕΤΗΣΙΑ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΡΕΥΜΑΤΟΣ 42.542,00 € 

ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΤΗΣΙΑΣ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ 35,33 % 

ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΡΕΥΜΑΤΟΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ 

ΣΥΜΒΑΣΗΣ (25 έτη)  
11.260 MWh 
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5 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ  

Η συνολική διάταξη του φωτοβολταϊκού σταθμού αποτελείται από  φωτοβολταϊκά  

πλαίσια, αντιστροφείς ισχύος, σύστημα στήριξης των πλαισίων, υλικά συνδεσμολογίας, 

πίνακα ασφαλειοδιακοπτών και σύστημα εποπτείας λειτουργίας. 

Ο φωτοβολταϊκός σταθμός παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, συνολικής ισχύος 324Kw, 

αποτελείται από κατάλληλους αντιστροφείς τύπου  στοιχειοσειρών (string  inverters),  και  

όχι  κεντρικού  αντιστροφέα.  Το  πλήθος  των  αντιστροφέων  θα  είναι τέτοιο ώστε το 

άθροισμα της συνολικής ονομαστικής ισχύος εξόδου των αντιστροφέων, να είναι 

τουλάχιστον 300kW. Η ονομαστική ισχύς εξόδου από τον καθένα αντιστροφέα δε θα 

υπερβαίνει τα 80kW.  

Σε κάθε αντιστροφέα (inverter) θα μετατρέπεται το παραγόμενο συνεχές ηλεκτρικό ρεύμα 

σε εναλλασσόμενο, θα μετασχηματίζεται η τάση του και θα αποκτήσει τις απαραίτητες 

προδιαγραφές που θα επιτρέπουν την έγχυσή του με ασφάλεια στο ηλεκτρικό δημόσιο 

δίκτυo.  

 Σε κάθε αντιστροφέα θα αντιστοιχούν συστοιχίες από φωτοβολταϊκά πάνελ 

κατάλληλης ισχύος. Για τη σύνδεση των φωτοβολταϊκών πάνελ με τους αντιστροφείς 

θα δημιουργηθούν  αντίστοιχες στοιχειοσειρές. Μέσω των φωτοβολταϊκών πάνελ η 

παραγόμενη ηλεκτρική ενέργεια, η οποία, αφού μετατραπεί στους αντιστροφείς 

από συνεχές ηλεκτρικό ρεύμα σε εναλλασσόμενο, διοχετεύεται στο Δίκτυο. Κάθε 

αντιστροφέας θα διαθέτει ασφαλιστικές διατάξεις και θα συνδέεται με κατάλληλο 

καλώδιο με τον υποσταθμό ΧΤ/ΜΤ. Η σύνδεση του ΦΒ συστήματος με το Δίκτυο ΜΤ 

θα γίνει με χρήση του υφιστάμενου μετασχηματιστή ισχύος 800KVA της 

εγκατάστασης κατανάλωσης σύμφωνα με το παρακάτω σχήμα. Σε κατάλληλο 

σημείο θα τοποθετηθεί χώρος διαχείρισης που θα περιλαμβάνει τον ηλεκτρολογικό 

πίνακα με τους απαιτούμενους ασφαλειοδιακόπτες και το σύστημα ελέγχου και 

μετρήσεων των παραγωγικών δεδομένων του φ/β σταθμού. Οι βασικές λειτουργίες 

του συστήματος ελέγχου και μετρήσεων θα είναι οι παρακάτω: 

 Καταγραφή των λειτουργικών δεδομένων του φ/β σταθμού. 

 Μετάδοση και απεικόνιση των λειτουργικών δεδομένων του φ/β σταθμού 

 Επεξεργασία λειτουργικών δεδομένων του φ/β σταθμού 
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Τα ΦΒ πλαίσια θα εγκατασταθούν με μεταλλικό μονοπάσσαλο ή διπάσσαλο σύστημα 

στήριξης, σταθερής επιθυμητής γωνίας κλίσης, με οριζόντιες ράγες, πάνω στις οποίες 

τοποθετούνται και βιδώνονται (με ειδικούς σφιγκτήρες) τα ΦΒ πλαίσια.  

Η σύνδεση του ΦΒ σταθμού θα πραγματοποιηθεί μέσω Αυτόματου Διακόπτη Διασύνδεσης 

(ΑΔΔ) στον ζυγό ΧΤ του υποσταθμού. Ο ΑΔΔ τοποθετείται στον κλάδο παραγωγής στα 

ανάντη της μετρητικής διάταξης παραγωγής και αποσυνδέει τον κλάδο παραγωγής από την 

εγκατάσταση κατανάλωσης και κατ’ επέκταση από το Δίκτυο σε καταστάσεις διαταραχών 

για αποφυγή ακούσιας νησιδοποίησης. Παράλληλα, ο ΑΔΔ ενσωματώνει: 

 Προστασία ορίων τάσης (υπέρταση, υπόταση) 

 Προστασία ορίων συχνότητας (υπερσυχνότητα, υποσυχνότητα) και 

 Προστασία έναντι νησιδοποίησης με μέγιστό χρόνο απόζευξης στα 5sec 

Ο υφιστάμενος υποσταθμός αποτελείται από πίνακα ΜΤ, μετασχηματιστή ελαίου 800ΚVA 

και πίνακα ΧΤ. Ο μετασχηματιστής διανομής ελαίου, έχει τάση λειτουργίας 20/0,4kV, είναι 
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τριφασικός συνδεσμολογίας Dyn11, τάση βραχυκυκλώσεως 6,4%, διάταξη γείωσης 

ουδετερογείωση, συχνότητας 50Hz και φέρει τυλίγματα χαλκού. 

Πληροφορίες για τη συνολική φωτοβολταϊκή εγκατάσταση υπάρχουν στο συνημμένο 

ενδεικτικό ηλεκτρολογικό σχέδιο και στο διάγραμμα κάλυψης. 

6 ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΕΣ/ ΜΗ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ  

 

6.1 Εργασίες που συμπεριλαμβάνονται 

Στη συγκεκριμένη προμήθεια/ εγκατάσταση, περιλαμβάνονται οι παρακάτω εργασίες όπως 

αυτές αναλυτικά περιγράφονται στις προδιαγραφές που ακολουθούν στα λοιπά τεύχη 

δημοπράτησης : 

 Τα φωτοβολταϊκά  πλαίσια. 

 Το σύστημα στήριξης των φωτοβολταϊκών πάνελ.  

 Τους αντιστροφείς (inverter). 

 Τον χώρο διαχείρισης, που θα τοποθετηθεί σε κατάλληλο σημείο και θα 

περιλαμβάνει τον ηλεκτρολογικό πίνακα με τους απαιτούμενους 

ασφαλειοδιακόπτες και το σύστημα ελέγχου και μετρήσεων των παραγωγικών 

δεδομένων του φ/β σταθμού.  

 Από τον χώρο διαχείρισης η παραγόμενη ηλεκτρική ενέργεια θα οδεύει προς το 

σημείο διασύνδεσης με το δίκτυο της Δημόσιας Επιχείρησης Ηλεκτρισμού.  

 Τις καλωδιώσεις διασύνδεσης του σταθμού και ειδικότερα: 

 Για τη διασύνδεση στην πλευρά του DC. 

 Για την σύνδεση των inverter με τον κεντρικό διακόπτη. 

 Την αντικεραυνική προστασία του συστήματος και ειδικότερα υποπίνακες με 

απαγωγούς υπερτάσεως συνεχούς ρεύματος για την προστασία των inverters από 

έμμεσα κεραυνικά πλήγματα και υποπίνακες με επιπρόσθετη αντικεραυνική 

προστασία και απαγωγούς υπερτάσεως εναλλασσόμενου ρεύματος. 

 Η σύνδεση του Φ/Β σταθμού θα πραγματοποιηθεί στο πεδίο χαμηλής τάσης του 

υπάρχοντος μετασχηματιστή ισχύος 800kVA σύμφωνα με τις προδιαγραφές της 

ΔΕΔΔΗΕ. 

 Εγγύηση καλής λειτουργίας 

 

6.2 Εργασίες που δεν συμπεριλαμβάνονται 

Στη συγκεκριμένη προμήθεια/ εγκατάσταση, δεν περιλαμβάνονται οι παρακάτω εργασίες οι 

οποίες είναι αρμοδιότητα της Υπηρεσίας και οι οποίες θα πραγματοποιηθούν σε 

συνεννόηση με τον ανάδοχο: 

 Κόστος σύνδεσης με τη ΔΕΗ. 

 Οποιαδήποτε άλλη εργασία δεν αναφέρεται στην παρούσα μελέτη. 
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1. ΓΕΝΙΚΑ 

1.1 Γενική Περιγραφή  

H παρούσα μελέτη αφορά στην προμήθεια, εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία 

φωτοβολταϊκού σταθμού (ΦΒ) επί γηπέδου, που  θα  εγκατασταθεί  στον χώρο  της  

Εγκατάστασης  Επεξεργασίας  Λυμάτων  (ΕΕΛ)  Φλώρινας της  Δ.Ε.Υ.Α. Φλώρινας, συνολικής 

έκτασης  περίπου  37  στρεμμάτων. Ειδικότερα πρόκειται  για  έναν  (1) Φωτοβολταϊκό  (ΦΒ)  

Σταθμό  επί  γηπέδου,  ισχύος  324 kW,  που  θα συνδεθεί στο δίκτυο Μέσης Τάσης του 

ΔΕΔΔΗΕ, και αφορά στην εγκατάσταση σταθερών φωτοβολταϊκών συστημάτων για την 

κάλυψη ιδίων αναγκών κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας. 

Η χωροθέτηση του ΦΒ πάρκου, λαμβάνοντας υπόψη την αποφυγή των σκιάσεων από τα 

φυσικά εμπόδια, θα γίνει όπως φαίνεται στο σχέδιο Διάγραμμα κάλυψης της παρούσας 

μελέτης. Αλλαγές επί της προτεινόμενης χωροθέτησης, γίνονται αποδεκτές με τη 

προϋπόθεση τεχνικής τεκμηρίωσης για την αποφυγή των σκιάσεων. 

Η συνολική διάταξη του φωτοβολταϊκού σταθμού αποτελείται από  φωτοβολταϊκά  

πλαίσια, αντιστροφείς ισχύος, σύστημα στήριξης των πλαισίων, υλικά συνδεσμολογίας, 

πίνακα ασφαλειοδιακοπτών και σύστημα εποπτείας λειτουργίας. 

Ειδικότερα περιλαμβάνονται τα ακόλουθα : 

 Φωτοβολταϊκά Πλαίσια 

 Αντιστροφείς ισχύος (inverters) 

 Οικίσκος 

 Σύστημα Στήριξης Φ/Β πλαισίων 

 Καλωδιώσεις DC 

 Καλωδιώσεις AC Χαμηλής Τάσης 

 Καλωδιώσεις Μέσης Τάσης (ΜΤ) 

 Καλωδιώσεις Συστήματος Επικοινωνίας 

 Connectors Φ/Β Πλαισίων – Strings 

 Σωλήνες 

 Πίνακες Αντιστροφέων AC 

 Αντικεραυνική προστασία, Προστασία από Υπερτάσεις, Γειώσεις 

 Πίνακας Χαμηλής Τάσης 
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1.2 Γενικές Αρχές  

Για το σύνολο του εξοπλισμού, που περιλαμβάνεται στην εν λόγω προμήθεια, ακολουθούν 

αναλυτικές τεχνικές προδιαγραφές. Όλα τα σημεία των προδιαγραφών που ακολουθούν 

είναι απαραίτητα, σε οποιοδήποτε σημείο δεν συμφωνούν οι προμηθευτές ή δεν 

αναφέρονται με σαφήνεια κατά την κρίση της υπηρεσίας μας θα αξιολογούνται ανάλογα με 

τη βαρύτητα των προδιαγραφών που δεν εκπληρώνουν. 

Η  τεχνική  προσφορά  του  αναδόχου  πρέπει  επί  ποινή  αποκλεισμού  να  περιλαμβάνει 

αναλυτικά τα κάτωθι: 

 Πρόγραμμα συντήρησης και παρακολούθησης. 

 Τεχνικά φυλλάδια – πιστοποιητικά που θα αποδεικνύονται όλα τα απαιτούμενα του 

πίνακα συμμόρφωσης. 

 Πρόγραμμα εκπαίδευσης. 

 Δεν  απαιτείται  στη  φάση  της  υποβολής  προσφορών  να  υπολογισθούν  διατομές  

καλωδίων, ηλεκτρολογικά  χαρακτηριστικά  των  ραγοϋλικών  (ονομαστική  ένταση,  

ικανότητα  διακοπής βραχυκυκλώματος, χαρακτηριστική) κλπ. 

 Τα  προτεινόμενα  υποσυστήματα  πρέπει  να  καλύπτουν  τις  τιθέμενες  

προδιαγραφές.  Η  κάλυψη  των  προδιαγραφών τεκμηριώνεται με σχετική 

παραπομπή σε συγκεκριμένο αρχείο που επισυνάπτεται στην τεχνική προσφορά. Η 

τεχνική προσφορά περιλαμβάνει επί ποινή αποκλεισμού συμπληρωμένο τον Πίνακα 

Συμμόρφωσης. 

 Συντήρηση – επιτήρηση σωστής λειτουργίας 

Ο Ανάδοχος, σε χρονικό διάστημα δεκαπέντε (15) ημερών από την υπογραφή της 

σύμβασης, είναι υποχρεωμένος να καταθέσει στην υπηρεσία αναλυτικό σχέδιο του ΦΒ 

πάρκου, θέσεις αντιστροφέων, διατομές και όδευση καλωδίων καθώς επίσης της 

αναμενόμενες ωμικές απώλειες των καλωδίων. Η Αναθέτουσα Αρχή έχει το δικαίωμα να 

υποδείξει στον Ανάδοχο να προβεί σε τεχνικές αλλαγές εάν διαπιστωθεί ότι δεν είναι 

σύμφωνα με τις τεχνικές απαιτήσεις της Διακήρυξης. 

Μετά το πέρας του έργου, θα καταθέσει σχέδια “as built” . 

Επίσης  ο  Ανάδοχος  αναλαμβάνει,  χωρίς  επιπλέον  κόστος,  τη  συντήρηση  και  επιτήρηση 

λειτουργίας του ΦΒ πάρκου για διάστημα τουλάχιστον δύο (2) ετών. Προς εξασφάλιση της 

Αναθέτουσας Αρχής, θα κατατεθεί εγγυητική επιστολή καλής λειτουργίας ποσού ίσου με 

δέκα χιλιάδες (10.000) ευρώ. Κατά το διάστημα αυτό, οι υποχρεώσεις του είναι οι εξής: 

 Καθημερινή απομακρυσμένη επιτήρηση της απόδοσης και report σφαλμάτων. Σε 

περίπτωση παρατήρησης  μειωμένης  παραγωγής  ή  ένδειξης  βλάβης,  είναι  

υποχρεωμένος  να  επεμβαίνει και να επαναφέρει την σωστή λειτουργία, με ίδια 

μέσα και κόστος, εντός  48 ωρών. 
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 Περιοδική επίσκεψη του χώρου από τεχνικούς του αναδόχου μία φόρα ανά έξι 

μήνες. Κατά την τακτική συντήρηση θα πραγματοποιούνται οπτικός έλεγχος 

αστοχίας υλικών και ομαλής λειτουργίας. 

 Περιοδική ετήσια συντήρηση η οποία θα περιλαμβάνει: 

 Καθαρισμός  –  συσφίξεις  -  έλεγχος  σωστής  λειτουργίας-  γενική  συντήρηση  Υ/Σ.  

Απαιτείται διακοπή από ΔΕΔΔΗΕ. 

 Καθαρισμός – συσφίξεις, έλεγχος απαγωγέων υπερτάσεων πινάκων. 

 Καθαρισμός  συστήματος  ψύξης  αντιστροφέων,  έλεγχος  απαγωγέων  

υπερτάσεων,  μέτρηση και καταγραφή DC Τάσεων ανοιχτού κυκλώματος για κάθε 

string. 

 

Τεχνικοί Κανονισμοί 

Κατά τη διάρκεια της υλοποίησης της προμήθειας βρίσκουν εφαρμογή οι ακόλουθοι 

κανονισμοί: 

– Διεθνές Πρότυπο IEC/EN 62561 - 1 “Lightning Protection Components (LPC), Part 1: 

Requirements for connection components”  (αντικαθιστά το Ευρωπαϊκό Πρότυπο   

EN 50164 1). 

 Διεθνές Πρότυπο IEC/EN 62561 – 2 “Lightning Protection Components (LPC), Part 2: 

Requirements for conductors, and earth electrodes”. (αντικαθιστά το Ευρωπαϊκό 

Πρότυπο EN 50164– 2). 

 Διεθνές Πρότυπο IEC/EN 62561 – 3 “Lightning Protection Components (LPC), Part 3: 

Requirements for isolating spark gaps”. (αντικαθιστά το Ευρωπαϊκό Πρότυπο  EN 

50164 – 3). Διεθνές Πρότυπο IEC/EN 62561 – 4 “Lightning Protection Components 

(LPC), Part 4: Requirements for conductors fasteners”. (αντικαθιστά το Ευρωπαϊκό 

Πρότυπο   EN 50164 – 4). 

 Διεθνές Πρότυπο IEC/EN 62561 – 5 “Lightning Protection Components (LPC), Part 5: 

Requirements for earth electrodes inspection housings and earth electrodes seals”. 

(αντικαθιστά το Ευρωπαϊκό Πρότυπο EN 50164 – 5). 

 Διεθνές Πρότυπο IEC/EN 62561 – 6 “Lightning Protection Components (LPC), Part 6: 

Requirements  for    lightning  strike  counters  ”.  (αντικαθιστά  το  Ευρωπαϊκό  

Πρότυπο    EN 50164 – 6). 

 Διεθνές Πρότυπο IEC/EN 62561 – 7 “Lightning Protection Components (LPC), Part 7: 

Requirements  for  earth  enhancing  compounds”.  (αντικαθιστά  το  Ευρωπαϊκό  

Πρότυπο  EN 50164 –7). 

 Ευρωπαϊκό Πρότυπο EN 61643 – 11, “Low voltage surge protective devices – Part 11: 

SPDs connected to low voltage power distribution systems – Performance 

requirements and testing methods”. 
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 Ευρωπαϊκό Πρότυπο EΝ 61643 – 21, “Low voltage surge protective devices – Part 22: 

SPDs connected to telecommunication and signaling networks – Performance 

requirements and testing methods 

 Ελληνικό Πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 50522: 2010, “Earthing of power installations exceeding 

1 kV a.c”. 

 ΙΕΕΕ Std 80: 2013, “Guide for Safety in AC Substation Grounding”. 

 ΙΕΕΕ Std 81: 2012, “Guide for Measuring Earth Resistivity,Ground Impedance and 

Earth Surface Potentials of a Ground System”. 

Ο ανάδοχος είναι υπεύθυνος να επιβεβαιώσει τις περιγραφόμενες υπηρεσίες και να 

επισημάνει γραπτώς τις όποιες αλλαγές απαιτούνται ώστε να επιτευχθούν οι αναγκαίες 

λειτουργίες του συστήματος, καθώς και να δηλώσει τα αντίστοιχα κόστη κατά την 

προσφορά του. 

Όλες οι εργασίες πρέπει να εκτελεστούν κατάλληλα σε συμφωνία με τα κείμενα των 

προδιαγραφών και τους κανονισμούς του εμπορίου και της τεχνολογίας καθώς και τις 

τέχνες και επιστήμες. Στις προσφερόμενες τιμές πρέπει να είναι συνυπολογισμένα όλα τα 

κόστη υπηρεσιών, προμήθειας και λοιπών εργασιών που είναι μέρος της προμήθειας και 

εγκατάστασης του εξοπλισμού, εξαιρουμένων λειτουργικών δαπανών που δε σχετίζονται με 

την εγκατάσταση. Επίσης, πρέπει να είναι συνυπολογισμένα τα κόστη για όλα τα επί μέρους 

υλικά, τα οποία είναι αναγκαία για την εγκατάσταση του εξοπλισμού και την παράδοσή του 

ως έτοιμου για λειτουργία. 

Κανονισμοί υλικών 

Στις εγκαταστάσεις επιτρέπεται να χρησιμοποιηθούν μόνο υλικά βιομηχανικών 

προδιαγραφών, τα οποία τηρούν τους κανονισμούς ασφαλείας σύμφωνα με EN, DIN/ VDE, 

TUV-GS, και τα οποία φέρουν την αντίστοιχη σήμανση. Σε καμία περίπτωση δεν επιτρέπεται 

να χρησιμοποιηθούν διαφορετικές εκδόσεις για τα ίδια υλικά και συσκευές που ζητούνται 

από τα κείμενα των προδιαγραφών. 
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2 ΑΝΑΛΥΤΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 

2.1 Φωτοβολταϊκά Πλαίσια 

Τα Φ/Β Πλαίσια θα είναι τεχνολογίας μονοκρυσταλλικού ή πολυκρυσταλλικού πυριτίου, 

επίπεδου τύπου (όχι συγκεντρωτικού). Το πλήθος των πλαισίων  θα  είναι  τέτοιο  ώστε  η  

συνολική  ισχύς  του  σταθμού  “Ppv”  να  είναι  μεταξύ  των ορίων: 323,5kWp <Ρpv 

<324kWp. 

Όλα τα ΦΒ πλαίσια θα πρέπει να είναι ιδίου μοντέλου, δηλαδή θα πρέπει να ανήκουν στην 

ίδια σειρά του ίδιου κατασκευαστή, με ίδια τεχνικά – ηλεκτρολογικά χαρακτηριστικά 

(ονομαστικά) και ίδιες εξωτερικές διαστάσεις. Για τη μέγιστη εκμετάλλευση του διαθέσιμου 

χώρου θα πρέπει η ονομαστική ισχύς των πλαισίων υπό STC (Standard Test Conditions : 

irradiance 1000 W/m2| module temperature 25°C | AM = 1,5) να είναι τουλάχιστον 270Wp 

και ο βαθμός απόδοσης τουλάχιστον 16%. 

Τα  ΦΒ  πλαίσια  θα  πρέπει  να  διαθέτουν  πιστοποίηση  CE  και  η  κατασκευή  τους  να  

είναι σύμφωνη με τα πρότυπα IEC 61215, IEC 61730-1, IEC 61730-2 (ή ισοδύναμα).  Η 

κατασκευάστρια εταιρεία  αυτών  θα πρέπει να διαθέτει ISO 9001 και ISO 14001. 

Τα ΦΒ πλαίσια θα συνοδεύονται από τις εξής εγγυήσεις: 97% (τουλάχιστον) της 

ονομαστικής ισχύος για την περίοδο των δύο (2) πρώτων ετών, 90% (τουλάχιστον) της 

ονομαστικής ισχύος για την περίοδο των δέκα (10) πρώτων ετών,  85%  (τουλάχιστον)  της  

ονομαστικής  ισχύος  για  την  περίοδο των  δεκαπέντε  (15)  πρώτων ετών, 80%  

(τουλάχιστον)  της  ονομαστικής  ισχύος  για  την  περίοδο  των  εικοσιπέντε  (25)  πρώτων 

ετών και 10 έτη (τουλάχιστον) εργοστασιακή εγγύηση κατασκευής προϊόντος. 

Προς  αποφυγή  φθορών  στο  γυαλί  των  Φ/Β  πλαισίων  (microcracks)  κατά  την  

μεταφορά αυτών,  τα  Φ/Β  πλαίσια  θα  πρέπει  να  συσκευάζονται  σε  κάθε  παλέτα  σε  

κάθετη  διάταξη.  

Το πλαίσιο των ΦΒ πλαισίων θα πρέπει να είναι από αλουμίνιο. 

Τα  ΦΒ πλαίσια θα πρέπει  να  διαθέτουν στην  εμπρόσθια  όψη  μηχανική αντοχή σε  

στατικό φορτίο τουλάχιστον 5400Pa. 

Επίσης να διαθέτουν αντοχή σε μέγιστη τάση 1000volt DC και θερμοκρασιακό συντελεστή 

μείωσης της ισχύος P μικρότερο ή ίσο με 0,44 %/οC. Το κυτίο σύνδεσης (junction box) θα 

πρέπει να διαθέτει τουλάχιστον τρεις (3) διόδους bypass και βαθμό προστασίας 

τουλάχιστον IP67. 

Ο  Ανάδοχος  είναι  υποχρεωμένος  να  υποβάλλει  τα  στοιχεία  με  τις  μετρήσεις  

απόδοσης  για κάθε  ΦΒ  πλαίσιο  σε  STC  (flash  reports)  σε  ηλεκτρονική  μορφή  (αρχεία  

Excel).  Βάση  των μετρήσεων αυτών θα πρέπει η ισχύς για κάθε ΦΒ πλαίσιο να έχει είτε 

μηδενική είτε θετική απόκλιση από την ονομαστική. Επίσης ο Ανάδοχος είναι 

υποχρεωμένος να ακολουθήσει τις οδηγίες  εγκατάστασης  των  ΦΒ  πλαισίων  σύμφωνα  

με  το  εγχειρίδιο  εγκατάστασης  της κατασκευάστριας εταιρείας. 

Στοιχεία που πρέπει να προσκομιστούν: 
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 Τεχνικά φυλλάδια/ τεχνικά εγχειρίδια  

 Αναλυτική τεχνική περιγραφή  

 Πιστοποιητικό CE 

 Πιστοποιητικά προτύπων 

 Εγγύηση καλής λειτουργίας  

 

2.2 Αντιστροφείς ισχύος (inverters)  

Η  τοπολογία  των  αντιστροφέων  ισχύος  του  Φ/Β  πάρκου,  θα  είναι  τύπου  

στοιχειοσειρών (string  inverters)  και  όχι  κεντρικού  αντιστροφέα.  Το  πλήθος  των  

αντιστροφέων  θα  είναι τέτοιο ώστε το άθροισμα της συνολικής ονομαστικής ισχύος 

εξόδου των αντιστροφέων, να είναι τουλάχιστον 300kW. Η ονομαστική ισχύς εξόδου από 

τον καθένα αντιστροφέα δε θα υπερβαίνει τα 80kW. 

Οι αντιστροφείς θα διαθέτουν CE, θα είναι τριφασικοί, κατάλληλοι για το Ελληνικό δίκτυο 

χαμηλής τάσης (3Φ-50Hz-400/230volt) με Ευρωπαϊκό βαθμό απόδοσης τουλάχιστον 98%. 

Θα είναι χωρίς μετασχηματιστή (transformerless), θα διαθέτουν τουλάχιστον έναν (1) MPP 

tracker και θα είναι κατάλληλοι για εγκατάσταση σε εξωτερικό περιβάλλον με βαθμό 

προστασίας τουλάχιστον IP65. Απαραίτητα θα διαθέτουν διακόπτη DC. 

Θα έχουν την δυνατότητα να παράγουν το 100% της ονομαστικής ισχύος εξόδου τους σε 

θερμοκρασία   περιβάλλοντος   50oC,   χωρίς   περιορισμό   μείωσης   ισχύος   λόγω   υψηλής 

θερμοκρασίας (Temperature derating). Η ψύξη του αντιστροφέα θα είναι ελεγχόμενη, με 

ροή αέρα  από  ανεμιστήρα.  Επίσης  θα  διαθέτουν  προστασίας  αντίστροφης  πολικότητας  

DC και δυνατότητα μέγιστης τάσης εισόδου DC τουλάχιστον 1000volt. Στο εσωτερικό του 

κάθε αντιστροφέα, για προστασία του DC κυκλώματος, θα εγκατασταθούν απαγωγοί 

υπερτάσεων. Σε  περίπτωση  ενεργοποίησης-  αστοχίας  αυτών,  θα  εμφανίζει  στην  οθόνη  

σχετική  ένδειξη σφάλματος ή/και θα αποστέλλεται μέσω του Datalogger. 

Όλοι οι αντιστροφείς θα είναι της ίδιας κατασκευάστριας εταιρείας.  

Θα   διαθέτουν   προστασία   κατά   της   νησιδοποίησης   κατά   DIN   VDE   0126-1-1.   Οι 

προεπιλεγμένες τιμές ρυθμίσεων των προστασιών ορίων τάσεως και συχνότητας στην 

έξοδο του αντιστροφέα θα πρέπει να είναι οι εξής: 

– Τάση : από +15% έως -20% επί της ονομαστικής (230V) Συχνότητα : ± 0,5 Hz της 

ονομαστικής (50Hz) με πρόβλεψη ότι σε περίπτωση υπέρβασης των πιο πάνω ορίων 

ο αντιστροφέας θα τίθεται εκτός   (αυτόματη   απόζευξη)   με   τις   ακόλουθες   

χρονικές   ρυθμίσεις:   θέση   εκτός   του αντιστροφέα σε 0,5 sec επανάζευξη του 

αντιστροφέα μετά από 3 min. 

– Η  ολική  αρμονική  παραμόρφωση  του  ρεύματος  των  μετατροπέων  δεν  θα  

πρέπει  να υπερβαίνει το 5% καθώς επίσης η έγχυση του συνεχούς ρεύματος θα 

πρέπει να περιορίζεται στο 0,5% του ονομαστικού. 
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Οι αντιστροφείς θα πρέπει να διαθέτουν εγγύηση υλικού και προϊόντος για τουλάχιστον 

πέντε (5) έτη με δυνατότητα επέκτασης αυτής. Η θέση εγκατάστασης των αντιστροφέων θα 

είναι στο πίσω μέρος των μεταλλικών βάσεων, στη βόρεια πλευρά. 

Θα εγκατασταθεί Datalogger και webserver (είτε ενσωματωμένο στον κάθε έναν 

αντιστροφέα είτε ένα (1) κεντρικό) για την συλλογή και αποστολή  δεδομένων  σε  

διαδικτυακή πύλη (portal) η χρήση της οποίας θα παρέχεται δωρεάν από τη 

κατασκευάστρια εταιρεία. Η διαδικτυακή πύλη θα μπορεί να συλλέγει, να αποθηκεύει, να 

επεξεργάζεται και να απεικονίζει αδιάλειπτα (24/7) δεδομένα όπως: 

Παραγόμενη ισχύς & ενέργεια, ένταση ρεύματος AC, τάση AC και DC, μηνύματα βλαβών 

από κάθε  inverter.  Με  κατάλληλο  εξοπλισμό  που  περιλαμβάνεται  στην  παρούσα  

προμήθεια,  το portal  θα  συλλέγει  από  το  ΦΒ  πάρκο  και  θα  απεικονίζει  

μετεωρολογικά  στοιχεία  όπως: ταχύτητα  αέρα  (m/s),  θερμοκρασία περιβάλλοντος  και  

ΦΒ πλαισίων,  προσπίπτουσα  ηλιακή ακτινοβολία, σε κλίση και αζιμούθιο ίδιο με των ΦΒ 

πλαισίων. 

Σε κάθε περίπτωση πρέπει να εξασφαλίζεται η επικοινωνία μεταξύ των παραπάνω 

συσκευών που αποτελούν τμήματα του συστήματος παρακολούθησης, εποπτείας, ελέγχου 

και συλλογής δεδομένων του Φ/Β Σταθμού. Η μετάδοση της πληροφορίας δύναται να γίνει 

είτε ενσύρματα είτε ασύρματα είτε με συνδυασμό αυτών. Η επικοινωνία όλων των 

μονάδων συλλογής δεδομένων πρέπει να είναι συνεχής και αδιάλειπτη. 

Για τη σύνδεση του ΦΒ πάρκου με το διαδίκτυο, ο Ανάδοχος θα πρέπει να προβεί σε όλες 

τις απαραίτητες ενέργειες για την εγκατάσταση μόνιμης ασύρματης επικοινωνίας, σε 

συνεννόηση με την Αναθέτουσα Αρχή, η οποία αναλαμβάνει και τη πάγια χρέωση αυτής. 

2.3 Οικίσκος 

Για  τη  στέγαση  ευαίσθητου  ηλεκτρονικού  εξοπλισμού και εφόσον στους υφιστάμενους 

χώρους δεν διατίθεται κατάλληλος χώρος, προβλέπεται  η κατασκευή από  τον  Ανάδοχο  

ενός  (1)  οικίσκου  εξωτερικών  διαστάσεων  3,0  x  2,0  x  2,7m  (Μ  x  Π  x  Υ).  Ο σκελετός 

και η βάση του οικίσκου θα είναι κατασκευασμένα από προφίλ γαλβανισμένης λαμαρίνας 

πάχους 3mm. Επί του σκελετού βιδώνονται πάνελ πολυουρεθάνης πλαγιοκάλυψης πάχους 

50mm και οροφής πάχους 50mm (πυκνότητα πολυουρεθάνης  40kg/m3).  Η  ανάρτηση  του  

οικίσκου  θα  γίνεται  από  τέσσερα  σημεία.  Στο δάπεδο του οικίσκου θα βιδωθεί δάπεδο 

OSB πάχους 18mm. Ο οικίσκος θα έχει τον ακόλουθο εξοπλισμό: 

– Μία (1) μονόφυλλη πόρτα από προφίλ αλουμινίου λευκής απόχρωσης διαστάσεων 

900x2000m. 

– Ένα   (1)   παράθυρο   από   προφίλ   αλουμινίου   λευκής   απόχρωσης   ανοιγόμενο      

διαστ. 800x1000mm (ΠxΥ). 

– Ηλεκτρολογική   εγκατάσταση   αποτελούμενη   από   ένα   τριφασικό   πίνακα   

διανομής   με αναχωρήσεις για        φωτισμό οικίσκου, φωτισμού πάρκου, σύστημα 

συναγερμού, σύστημα CCTV και τρεις ρευματοδότες 16Α. 
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– Δύο (2) στεγανά φωτιστικά σώματα, φθορισμού 2x36W με τον αντίστοιχο διακόπτη. 

Ένα (1) εξωτερικό στεγανό φωτιστικό πάνω από την πόρτα με τον αντίστοιχο 

διακόπτη. 

– Rack κατάλληλων διαστάσεων για την τοποθέτηση του ηλεκτρονικού εξοπλισμού. 

Τροφοδοτικό  αδιάλλειπτης  παροχής  τάσης  (UPS),  κατάλληλης  ισχύος,  για  την  

ασφαλή λειτουργία του ηλεκτρονικού εξοπλισμού 

Η έδραση του οικίσκου θα γίνει σε βάση από σκυρόδεμα σύμφωνα με τις απαιτήσεις των 

κανονισμών 

Στοιχεία που πρέπει να προσκομιστούν: 

 Τεχνικά φυλλάδια/ τεχνικά εγχειρίδια  

 Αναλυτική τεχνική περιγραφή  

 

2.4 Σύστημα Στήριξης Φ/Β πλαισίων 

Τα υπό προμήθεια ΦΒ πλαίσια θα εγκατασταθούν σε μεταλλικό μονοπάσσαλο ή διπάσσαλο 

σύστημα στήριξης. Οι οριζόντιες ράγες, πάνω στις οποίες τοποθετούνται και βιδώνονται (με 

ειδικούς σφιγκτήρες) τα ΦΒ πλαίσια, καθώς και το υπόλοιπο τμήμα της κατασκευής, θα 

είναι από αλουμίνιο κατά ΕΝ 6005 ή χάλυβα γαλβανισμένο εν θερμώ με ελάχιστο πάχος 

20μm. Οι πάσσαλοι θα είναι χαλύβδινοι , γαλβανισμένοι εν θερμώ με ελάχιστο πάχος 

γαλβανίσματος 20μm. Οι βίδες και τα παξιμάδια θα είναι υποχρεωτικά ΙΝΟΧ. 

Η  κλίση  των  ΦΒ  πλαισίων  θα  είναι  η βέλτιστη σε σχέση με τα γεωγραφικά δεδομένα της 

εγκατάστασης, με απόλυτο νότιο προσανατολισμό.  Η απόσταση του κατώτατου μέρους του 

ΦΒ πλαισίου από το έδαφος θα είναι τουλάχιστον 40cm.  Η σύσφιξη του κάθε πλαισίου στις 

ράγες αλουμινίου θα γίνεται σύμφωνα με το εγχειρίδιο εγκατάστασης των ΦΒ πλαισίων. 

Το διάκενο “d” μεταξύ δύο διαδοχικών συστοιχιών σε σχέση με το ύψος “H”, θα είναι 

σύμφωνα με τη σχέση: d= 2,3 x H. 

Οι μεταλλικές βάσεις θα συνοδεύονται από εγγύηση κατά της διάβρωσης είκοσι (20) ετών 

τουλάχιστον. 

Ο Ανάδοχος θα ακολουθήσει πιστά τα εγχειρίδια εγκατάστασης τόσο των βάσεων όσο και 

των ΦΒ πλαισίων για την ορθή τοποθέτηση αυτών. Επίσης για την ορθή επιλογή διατομών 

και  βάθος  έμπηξης  των  πασσάλων,  ο  Ανάδοχος  είναι  υποχρεωμένος  να  εκπονήσει  

είτε γεωτεχνική μελέτη είτε pull-out test. Η βάση στήριξης θα συμμορφώνεται με τους 

Ευρωκώδικες περί ανεμοπιέσεων και φορτίου χιονιού. Η εταιρεία κατασκευής των βάσεων 

θα διαθέτει ISO9001. 

 

Στοιχεία που πρέπει να προσκομιστούν: 

 Τεχνικά φυλλάδια/ τεχνικά εγχειρίδια  
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 Αναλυτική τεχνική περιγραφή  

 Πιστοποιητικό CE 

 Πιστοποιητικό προτύπων 

 Εγγύηση καλής λειτουργίας  

 

2.5 Καλωδιώσεις 

Οι διατομές των καλωδίων θα υπολογιστούν σύμφωνα με ΕΛΟΤ HD384 και σε κάθε 

περίπτωση  η  διατομή  θα  είναι  τέτοια  ώστε  σε  πλήρες  φορτίο  οι  ωμικές  απώλειες  να  

είναι μικρότερες από (ένα) 1% τόσο στο AC όσο και στο DC. 

Στοιχεία που πρέπει να προσκομιστούν: 

 Τεχνικά φυλλάδια/ τεχνικά εγχειρίδια  

 Αναλυτική τεχνική περιγραφή  

 Πιστοποιητικό CE 

 Πιστοποιητικό προτύπων 

2.5.1 Καλωδιώσεις DC  

Τα  καλώδια του δικτύου DC πρέπει  να  είναι  ειδικά  καλώδια για  χρήση σε  Φ/Β 

συστήματα (solar). Τα καλώδια αυτά θα είναι ανθεκτικά σε υπεριώδη (UV) ακτινοβολία 

καθώς επίσης και στο όζον. Οι αγωγοί των καλωδίων θα είναι κατασκευασμένοι από 

επικασσιτερωμένο χαλκό. Θα διαθέτουν μόνωση και εξωτερικό μανδύα. Τα καλώδια θα 

είναι πιστοποιημένα κατά TUV 2 PfG 1169/08.2007. Θα διαθέτουν μεγάλο εύρος 

θερμοκρασίας λειτουργίας (-40 oC  -   +90 oC) και θα είναι κατάλληλα για λειτουργία σε τάση 

1.000Volt DC τουλάχιστον. 

H όδευση των καλωδίων από τα Φ/Β πλαίσια μέχρι τον πλησιέστερο αντιστροφέα θα 

γίνεται, όπου είναι εφικτό, κατά μήκος των βάσεων στήριξης των πλαισίων και στην πίσω  

(βόρεια) πλευρά  με  κατάλληλη  συγκράτηση  επί  των  τεγίδων.  Σε  περίπτωση  που  

χρειαστεί  τα συγκεκριμένα καλώδια να οδεύσουν εγκαρσίως των φωτοβολταϊκών 

συστοιχιών, η όδευση τους  θα  γίνει  εντός  εύκαμπτων  πλαστικών  σωληνώσεων,  

υπογείως,  σε  βάθος  0,4m.  Στα σημεία  εισόδου  και  εξόδου  από  το  έδαφος,  θα  

εγκατασταθούν  απαραιτήτως  φρεάτια κατάλληλων διαστάσεων. 

2.5.2 Καλωδιώσεις AC Χαμηλής Τάσης  

Τα καλώδια AC χαμηλής τάσης που θα χρησιμοποιηθούν μπορεί να είναι τύπου H07RN-F 

και τύπου J1VV-R/S (ή E1VV-R/S). 

Τα  καλώδια  Χαμηλής  Τάσης,  θα  οδεύουν  πάντα  υπογείως, προστατευμένα εντός 

σωληνώσεων. Κάθε σωλήνας θα φέρει ένα (1) και μόνο καλώδιο. Στα σημεία  εισόδου  και  

εξόδου  από  το  έδαφος,  θα  εγκατασταθούν  απαραιτήτως  φρεάτια κατάλληλων 

διαστάσεων. Το βάθος όδευσης θα είναι 0,7m.  Απαραιτήτως  πάνω  από  τις  σωληνώσεις  
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θα  τοποθετηθεί  ειδικό  πλέγμα σήμανσης  ύπαρξης  καλωδίων.  Η  επίχωση  των  

χαντακιών  θα  γίνει  με  άμμο  στο  χώρο περιμετρικά των  σωληνώσεων  και  το  υπόλοιπο  

με  τα προϊόντα  εκσκαφής.  Η εγκατάσταση των καλωδίων θα είναι σύμφωνα με ΕΛΟΤ 

HD384. 

2.5.3 Καλωδιώσεις Μέσης Τάσης (ΜΤ)  

Εφόσον απαιτηθεί, θα χρησιμοποιηθούν μονοπολικά καλώδια Μέσης Τάσης 

CU/XLPE/CWS/PVC ΜΤ τύπου 2XSY 12/20  KV  –  IEC,  με  πολύκλωνο  χάλκινο  αγωγό,  

ημιαγώγιμη  θωράκιση  του  αγωγού,  XLPE μόνωση, ημιαγώγιμη θωράκιση της μόνωσης, 

μεταλλική θωράκιση από σύρματα χαλκού, PVC εξωτερικό  μανδύα,  ονομαστικής  τάση  

12/20  KV.  Το  πλήθος  των  καλωδίων  Μ/Τ  που  θα εγκατασταθούν θα είναι τέσσερα (4), 

τρία ενεργά και ένα εφεδρικό. 

Τα  καλώδια  Μέσης Τάσης θα  οδεύουν  πάντα  υπογείως, προστατευμένα εντός 

σωληνώσεων. Κάθε σωλήνας θα φέρει ένα (1) και μόνο καλώδιο. Στα σημεία  εισόδου  και  

εξόδου  από  το  έδαφος,  θα  εγκατασταθούν  απαραιτήτως  φρεάτια κατάλληλων 

διαστάσεων. Το βάθος όδευσης θα είναι 1,0m.  Απαραιτήτως  πάνω  από  τις  σωληνώσεις  

θα  τοποθετηθεί  ειδικό  πλέγμα σήμανσης  ύπαρξης  καλωδίων.  Η  επίχωση  των  

χαντακιών  θα  γίνει  με  άμμο  στο  χώρο περιμετρικά των  σωληνώσεων  και  το  υπόλοιπο  

με  τα προϊόντα  εκσκαφής.  Η εγκατάσταση των καλωδίων θα είναι σύμφωνα με ΕΛΟΤ 

HD384. 

2.5.4 Καλωδιώσεις Συστήματος Επικοινωνίας 

Τα καλώδια θα πρέπει να πληρούν τις απαραίτητες προδιαγραφές και ιδιαίτερα εκείνες που 

αφορούν σε θέματα Ηλεκτρομαγνητικής Συμβατότητας. Τα καλώδια που θα 

χρησιμοποιηθούν μπορεί να είναι τύπου LiYCY ή/και Li2YCY, CAN, UTP εξωτ. χώρου. Σε κάθε 

περίπτωση θα διασφαλίζεται η συμβατότητα των καλωδίων με τον εξοπλισμό, ενώ η 

όδευσή τους θα γίνεται όπως προβλέπουν οι προστασίες των καλωδίων. 

Τα καλώδια επικοινωνίας δεν θα πρέπει να έρχονται σε επαφή με τους αγωγούς γείωσης 

και θα πρέπει να δίνεται ιδιαίτερη προσοχή κατά την τοποθέτησή τους εντός των καναλιών 

σε θέματα μηχανικής αντοχής και παρεμβολών. Η τοποθέτηση των καλωδίων του 

συστήματος επικοινωνίας θα γίνεται εντός ανεξάρτητων σωλήνων/σχαρών από τα καλώδια 

ισχύος. 

2.6 Connectors Φ/Β Πλαισίων – Strings  

Οι  connectors  που  θα  χρησιμοποιηθούν  θα  είναι  προστασίας  τουλάχιστον  IP65,  θα  

έχουν αντοχή σε  τάση  1000V.  Επίσης  απαγορεύεται να  κόβονται  τα  καλώδια των  Φ/Β  

πλαισίων, εκτός αν υπάρξει γραπτή βεβαίωση από τον κατασκευαστή των Φ/Β πλαισίων, 

ότι η κοπή αυτή δεν συνιστά λόγο ακύρωσης της εγγύησης των Φ/Β πλαισίων. 

Στοιχεία που πρέπει να προσκομιστούν: 

 Τεχνικά φυλλάδια/ τεχνικά εγχειρίδια  

 Αναλυτική τεχνική περιγραφή  
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2.7 Σωλήνες   

Όλες οι υπόγειες σωληνώσεις θα είναι διαμορφώσιμες (εύκαμπτες), κατάλληλες για 

εγκατάσταση στο  έδαφος,   κυματοειδής  εξωτερικά  και  λείες  εσωτερικά,  

κατασκευασμένες  από  υψηλής πυκνότητας  πολυαιθυλένιο  (HDPE),  θλιπτικής  αντοχής  

≥750Ν  σύμφωνα  με  τις  απαιτήσεις που ορίζει το ΕΝ 61386-24. Θα διαθέτουν τη 

δυνατότητα να συνδεθούν μούφες και θα φέρουν οδηγό όδευσης καλωδίων. Θα είναι 

ελεύθερο αλογόνων. 

Στοιχεία που πρέπει να προσκομιστούν: 

 Τεχνικά φυλλάδια/ τεχνικά εγχειρίδια  

 Αναλυτική τεχνική περιγραφή  

 Πιστοποιητικό CE 

 Πιστοποιητικό προτύπων 

 

2.8 Πίνακες Αντιστροφέων AC 

Στη πίσω όψη των βάσεων και δίπλα σε κάθε αντιστροφέα, θα εγκατασταθεί 

ηλεκτρολογικός πίνακας,   πλαστικός,   κατάλληλος   για   τοποθέτηση   σε   εξωτερικό   χώρο   

με   προστασία τουλάχιστον  ΙΡ65.  Το  πλήθος  των  πινάκων  θα  είναι  ταυτόσημο  με  το  

πλήθος  των αντιστροφέων. Οι πίνακες θα περιλαμβάνουν ραγοϋλικό εναλλασόμενης 

τάσης, ως εξής:  

– Γενικό διακόπτη φορτίου 

– Ρελέ διαρροής  

– Αυτόματη ασφάλεια για προστασία έναντι υπερφορτίσεων και βραχυκυκλωμάτων.  

– Απαγωγοί υπερτάσεων για προστασία φάσεων και ουδετέρου. 

Τα ηλεκτρολογικά χαρακτηριστικά των ραγοϋλικών (ονομαστική ένταση, ικανότητα 

διακοπής βραχυκυκλώματος, χαρακτηριστική) θα επιλεχθούν και θα εγκατασταθούν 

σύμφωνα με τον ΕΛΟΤ HD384. 

Στοιχεία που πρέπει να προσκομιστούν: 

 Τεχνικά φυλλάδια/ τεχνικά εγχειρίδια  

 Αναλυτική τεχνική περιγραφή  

 Πιστοποιητικό CE 

 Πιστοποιητικό προτύπων 
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2.9 Αντικεραυνική προστασία, Προστασία από Υπερτάσεις, Γειώσεις 

 

Η μελέτη και ο σχεδιασμός του Συστήματος Αντικεραυνικής Προστασίας, της προστασίας 

από υπερτάσεις και του συστήματος γείωσης θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με τα 

ακόλουθα πρότυπα: 

– Ευρωπαϊκό Πρότυπο ΕΝ 62305 – 1 , “Protection against lightning, Part 1: General 

Principles”. 

– Ευρωπαϊκό   Πρότυπο ΕΝ  62305 – 2: “Protection against lightning, Part 2: Risk 

Management”. 

– Ευρωπαϊκό Πρότυπο ΕΝ  62305 – 3 , “Protection against  lightning. Physical

 damage to structures and life hazard”. 

– Ευρωπαϊκό Πρότυπο ΕΝ 62305 – 4 , “Protection against Lightning part 4 : Electrical 

and electronic systems within structures“. 

– Διεθνές Πρότυπο IEC 60 664, “Insulation coordination for equipment within low-

voltage systems”. 

– Διεθνές Πρότυπο IEC 60364 – 4 – 443, “Electrical installations of buildings, Part 4: 

Protection for safety, Chapter 44: Protection against overvoltages, Section 443: 

Protection against overvoltages of atmospheric origin due to switching”. 

– Διεθνές Πρότυπο IEC 61643 – 12, “Low voltage surge protective devices – Part 12: 

SPDs connected to low voltage power distribution systems – Selection and 

application principles”. Διεθνές Πρότυπο IEC 61643 – 22, “Low voltage surge 

protective devices – Part 22: SPDs connected to telecommunication and signaling 

networks – Selection and application principles”. 

– Διεθνές Πρότυπο IEC/EN 62561 - 1 “Lightning Protection Components (LPC), Part 1: 

Requirements for connection components”  (αντικαθιστά το Ευρωπαϊκό Πρότυπο   

EN 50164 

– 1). 

– Διεθνές Πρότυπο IEC/EN 62561 – 2 “Lightning Protection Components (LPC), Part 2: 

Requirements for conductors, and earth electrodes”. (αντικαθιστά το Ευρωπαϊκό 

Πρότυπο EN 50164– 2). 

– Διεθνές Πρότυπο IEC/EN 62561 – 3 “Lightning Protection Components (LPC), Part 3: 

Requirements for isolating spark gaps”. (αντικαθιστά το Ευρωπαϊκό Πρότυπο  EN 

50164 – 3). Διεθνές Πρότυπο IEC/EN 62561 – 4 “Lightning Protection Components 

(LPC), Part 4: Requirements for conductors fasteners”. (αντικαθιστά το Ευρωπαϊκό 

Πρότυπο   EN 50164 – 4). 
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– Διεθνές Πρότυπο IEC/EN 62561 – 5 “Lightning Protection Components (LPC), Part 5: 

Requirements for earth electrodes inspection housings and earth electrodes seals”. 

(αντικαθιστά το Ευρωπαϊκό Πρότυπο EN 50164 – 5). 

– Διεθνές Πρότυπο IEC/EN 62561 – 6 “Lightning Protection Components (LPC), Part 6: 

Requirements  for    lightning  strike  counters  ”.  (αντικαθιστά  το  Ευρωπαϊκό  

Πρότυπο    EN 50164 – 6). 

– Διεθνές Πρότυπο IEC/EN 62561 – 7 “Lightning Protection Components (LPC), Part 7: 

Requirements  for  earth  enhancing  compounds”.  (αντικαθιστά  το  Ευρωπαϊκό  

Πρότυπο  EN 50164 –7). 

– Ευρωπαϊκό Πρότυπο EN 61643 – 11, “Low voltage surge protective devices – Part 11: 

SPDs connected to low voltage power distribution systems – Performance 

requirements and testing methods”. 

– Ευρωπαϊκό Πρότυπο EΝ 61643 – 21, “Low voltage surge protective devices – Part 22: 

SPDs connected to telecommunication and signaling networks – Performance 

requirements and testing methods 

Γείωση Υποσταθμού : 

– Ελληνικό Πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 50522: 2010, “Earthing of power installations exceeding 

1 kV a.c”. 

– ΙΕΕΕ Std 80: 2013, “Guide for Safety in AC Substation Grounding”. 

– ΙΕΕΕ Std 81: 2012, “Guide for Measuring Earth Resistivity,Ground Impedance and 

Earth Surface Potentials of a Ground System”. 

Ο σχεδιασμός του Συστήματος Αντικεραυνικής Προστασίας (ΣΑΠ) θα πραγματοποιηθεί 

βάσει της σειράς προτύπων ΕΝ 62305. Η στάθμη αντικεραυνικής προστασίας (Lightning 

Protection Level - LPL) προσδιορίζεται μετά από ανάλυση κινδύνου (risk assessment) 

σύμφωνα με το πρότυπο ΕΝ 62305.02. 

Για  την  προστασία  των  Φωτοβολταϊκών  στοιχείων  θα  πρέπει  να  τοποθετηθούν 

κατάλληλες ακίδες,  όπως  υπολογίζεται  από  την  στάθμη  προστασίας.   Οι  ακίδες  θα 

πρέπει να είναι κατάλληλα διαμορφωμένες για την στήριξη – αγώγιμη σύνδεση στα 

μεταλλικά πλαίσια των φωτοβολταϊκών στοιχείων μέσω δύο σφιγκτήρων. 

Το σύστημα στήριξης των ΦΒ πάνελ, μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως φυσικός αγωγός 

καθόδου, εφ’ όσον οι διαστάσεις τους είναι τουλάχιστον ίσες με αυτές που καθορίζονται 

για τους τυποποιημένους   συλλεκτήριους   αγωγούς   και   τους   αγωγούς   καθόδου. Τα 

σημεία σύνδεσης των φυσικών μεταλλικών μερών ικανοποιούν τις απαιτήσεις του 

προτύπου ΕΛΟΤ ΕΝ 50164-1. 

Στοιχεία που πρέπει να προσκομιστούν: 

 Τεχνικά φυλλάδια/ τεχνικά εγχειρίδια  

 Αναλυτική τεχνική περιγραφή  
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 Πιστοποιητικό CE 

 Πιστοποιητικό προτύπων  

 

2.10 Πίνακας Χαμηλής Τάσης  

Ο Γενικός Πίνακας Χαμηλής Τάσης θα περιλαμβάνει κατ’ ελάχιστον τα εξής: 

 Γενικό αυτόματο διακόπτη ισχύος. Θα διαθέτει πηνία εργασίας και βοηθητική 

επαφή. 

 Ενδεικτικές λυχνίες παρουσίας τάσης 

 Ηλεκτρονικό   πολυόργανο με   δυνατότητα   μέτρησης   και   απεικόνισης   τάσης,   

έντασης ρεύματος, συχνότητας, ισχύος, ενέργειας, cosφ 

 Απαγωγέα υπερτάσεων 

 Αναχωρήσεις για τον κάθε αντιστροφέα χωριστά.  

 Όλες τις απαραίτητες εσωτερικές καλωδιώσεις και τα λοιπά μικρούλικά έτοιμος 

προς διασύνδεση. 

Στοιχεία που πρέπει να προσκομιστούν: 

 Τεχνικά φυλλάδια/ τεχνικά εγχειρίδια  

 Αναλυτική τεχνική περιγραφή  
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3 ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 

Ο προμηθευτής θα προβεί σε εκπαίδευση του προσωπικού της υπηρεσίας.  

Η εκπαίδευση θα πρέπει να ανταποκρίνεται στην όλη φιλοσοφία λειτουργίας και 

συντηρήσεως του συστήματος, ως αναφέρεται στην παρούσα και θα διεξαχθεί στην 

Ελληνική γλώσσα. 

Το πρόγραμμα θα περιλαμβάνει χειριστική εκπαίδευση, προληπτική συντήρηση, 

συμπτωματολογία και άρση βλαβών σε συνδυασμό με το σύστημα προγραμματισμένης 

συντήρησης, την σχετική βιβλιογραφία των συσκευών στις οποίες εκτελείται η εκπαίδευση 

και τα υπό προμήθεια όργανα δοκιμών/μετρήσεων και ανταλλακτικά, για το κυρίως υπό 

προμήθεια υλικό του έργου της παρούσας. 

Ο προμηθευτής θα προμηθεύσει την υπηρεσία με εγχειρίδια Λειτουργίας και Συντήρησης. 

Τα εγχειρίδια θα παραδοθούν σε δύο (2) πλήρεις σειρές στα Ελληνικά ή Αγγλικά και θα 

είναι κατ’ ελάχιστο τα εξής : 

 Εγχειρίδιο Λειτουργίας Σταθμού.  

 Εγχειρίδια εξοπλισμού. Τα εγχειρίδια του εξοπλισμού θα περιέχουν πλήρη έντυπα 

όπως παρέχονται από τους κατασκευαστές. 

 Περιγραφικό εγχειρίδιο με σχέδια τοποθέτησης και υπολογισμούς για κάθε τοπικό 

σταθμό που περιλαμβάνουν κυρίως σχέδια υφιστάμενων ηλ/κών πινάκων καθώς και 

ηλ/κών πινάκων που θα εγκαταστήσει ο προμηθευτής.  
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4 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ  ΚΑΙ  ΕΠΙΤΗΡΗΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ   

Ο  Ανάδοχος  αναλαμβάνει,  χωρίς  επιπλέον  κόστος,  τη  συντήρηση  και  επιτήρηση 

λειτουργίας του ΦΒ πάρκου για διάστημα τουλάχιστον δύο (2) ετών. Προς εξασφάλιση της 

Αναθέτουσας Αρχής, θα κατατεθεί εγγυητική επιστολή καλής λειτουργίας ποσού ίσου με 

δέκα χιλιάδες (10.000) ευρώ. Κατά το διάστημα αυτό, οι υποχρεώσεις του είναι οι εξής: 

 Καθημερινή απομακρυσμένη επιτήρηση της απόδοσης και report σφαλμάτων. Σε 

περίπτωση παρατήρησης  μειωμένης  παραγωγής  ή  ένδειξης  βλάβης,  είναι  

υποχρεωμένος  να  επεμβαίνει και να επαναφέρει την σωστή λειτουργία, με ίδια 

μέσα και κόστος, εντός  48 ωρών. 

 Περιοδική επίσκεψη του χώρου από τεχνικούς του αναδόχου μία φόρα ανά έξι 

μήνες. Κατά την τακτική συντήρηση θα πραγματοποιούνται οπτικός έλεγχος 

αστοχίας υλικών και ομαλής λειτουργίας. 

 Περιοδική ετήσια συντήρηση η οποία θα περιλαμβάνει: 

 Καθαρισμός  –  συσφίξεις  -  έλεγχος  σωστής  λειτουργίας-  γενική  συντήρηση  Υ/Σ.  

Απαιτείται διακοπή από ΔΕΔΔΗΕ. 

 Καθαρισμός – συσφίξεις, έλεγχος απαγωγέων υπερτάσεων πινάκων. 

 Καθαρισμός  συστήματος  ψύξης  αντιστροφέων,  έλεγχος  απαγωγέων  

υπερτάσεων,  μέτρηση και καταγραφή DC Τάσεων ανοιχτού κυκλώματος για κάθε 

string. 

 

 

Φλώρινα, Ιανουάριος 2019 

Ο Συντάξας 

 

 

Κωνσταντίνος Σταυρίδης 

Μηχανολόγος Μηχανικός 

Η Προϊσταμένη 

της Τεχνικής Υπηρεσίας 

 

Λεβένα Κωτσοπούλου 

Πολιτικός Μηχανικός 

  

 

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 

Η Γενική Δ/ντρια 

 

Ερμιόνη Αβραμοπούλου – Ρόμπη 

MSc Αρχιτέκτων Μηχανικός 
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ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Τεχνική Υπηρεσία Δ.Ε.Υ.Α. ΦΛΩΡΙΝΑΣ 

Ιανουάριος 2019 

 

 

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  

Νομός Φλώρινας 

Δήμος Φλώρινας 

Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης & 

Αποχέτευσης Φλώρινας (Δ.Ε.Υ.Α.Φ.) 

Τεχνική Υπηρεσία 

Σπηλιάδου 15 - 53 100 Φλώρινα 

Τηλ. 2385024555 & 2385024606 

 

 

 

Προμήθεια :  

" ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 

ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΟΥ ΠΑΡΚΟΥ  

ΣΤΟ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ ΦΛΩΡΙΝΑΣ " 
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ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ 

Άρθρο 1ο  
  

Στο  παρόν  άρθρο  περιλαμβάνονται  όλες  οι  δαπάνες  για  την  «Προμήθεια,  εγκατάσταση  και 

θέση σε  λειτουργία  ενός  (1)  Φωτοβολταϊκού  (ΦΒ)  Σταθμού επί  γηπέδου ισχύος  324  kWp, 

που θα συνδεθεί στο δίκτυο Μέσης Τάσης του ΔΕΔΔΗΕ»,   σύμφωνα   με   τις   τεχνικές   

προδιαγραφές   και   την   κείμενη Νομοθεσία. Επίσης  περιλαμβάνονται  οι  πάσης  φύσεως  

δαπάνες  που  απαιτούνται  για  τις υπηρεσίες εκπαίδευσης του προσωπικού της ΔΕΥΑΦ, την 

εξοικείωση με το σύστημα και την εκμάθηση του τρόπου λειτουργίας του συστήματος και την 

απαραίτητη συντήρηση, καθώς και  οι  υπηρεσίες  τεκμηρίωσης  της  συνολικής  προμήθειας,  

σύμφωνα  με  τις  απαιτήσεις  της τεχνικής περιγραφής και των τεχνικών προδιαγραφών. Επίσης 

εντάσσονται οι πάσης φύσεως δαπάνες  των  εργασιών  για  τη  δοκιμαστική  λειτουργία  του  

συνολικού  συστήματος  και υποστήριξη επί 24 μήνες, κατά τη διάρκεια των οποίων θα μπορούν 

να γίνονται προσαρμογές και να παράγονται σενάρια αυτοματοποιημένης λειτουργίας. Θα 

δοκιμαστεί η λειτουργία του στο σύνολό του για την άρση πιθανών σφαλμάτων και τη 

βελτιστοποίηση της απόδοσής του, σύμφωνα με τις απαιτήσεις της τεχνικής περιγραφής και των 

τεχνικών προδιαγραφών. Στην προϋπολογισθείσα τιμή δεν περιλαμβάνεται ο Φ.Π.Α. 

 

(1 ΤΕΜΑΧΙΟ) 

ΤΙΜΗ ΕΝΟΣ ΤΕΜΑΧΙΟΥ (ΕΥΡΩ) : ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΩΣ : 270.000,00 ευρώ 

ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ : ΔΙΑΚΟΣΙΕΣ ΕΒΔΟΜΗΝΤΑ ΧΙΛΙΑΔΕΣ  ΕΥΡΩ 

Φλώρινα, Ιανουάριος 2019 

Ο Συντάξας 

 

Κωνσταντίνος Σταυρίδης 

Μηχανολόγος Μηχανικός 

Η Προϊσταμένη της Τεχνικής Υπηρεσίας 

 

Λεβένα Κωτσοπούλου 

Πολιτικός Μηχανικός 

  

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 

Η Γενική Δ/ντρια 

 

Ερμιόνη Αβραμοπούλου – Ρόμπη 

MSc Αρχιτέκτων Μηχανικός 

 

 

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  

Νομός Φλώρινας 

Δήμος Φλώρινας 

Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης & 

Αποχέτευσης Φλώρινας (Δ.Ε.Υ.Α.Φ.) 

Τεχνική Υπηρεσία 

Σπηλιάδου 15 - 53 100 Φλώρινα 

Τηλ. 2385024555 & 2385024606 

 

 

 

Προμήθεια :  

" ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 

ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΟΥ ΠΑΡΚΟΥ  

ΣΤΟ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ ΦΛΩΡΙΝΑΣ " 
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ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Τεχνική Υπηρεσία Δ.Ε.Υ.Α. ΦΛΩΡΙΝΑΣ 

Ιανουάριος 2019 

 

 

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  

Νομός Φλώρινας 

Δήμος Φλώρινας 

Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης & 

Αποχέτευσης Φλώρινας (Δ.Ε.Υ.Α.Φ.) 

Τεχνική Υπηρεσία 

Σπηλιάδου 15 - 53 100 Φλώρινα 

Τηλ. 2385024555 & 2385024606 

 

 

 

Προμήθεια :  

" ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 

ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΟΥ ΠΑΡΚΟΥ  

ΣΤΟ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ ΦΛΩΡΙΝΑΣ " 
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ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ 

 

Άρθρο 1ο  
  

Στο  παρόν  άρθρο  περιλαμβάνονται κατ’ αποκοπή  όλες  οι  δαπάνες  για  την  «Προμήθεια,  

εγκατάσταση  και θέση σε  λειτουργία  ενός  (1)  Φωτοβολταϊκού  (ΦΒ)  Σταθμού επί  γηπέδου 

ισχύος  324  kWp, που θα συνδεθεί στο δίκτυο Μέσης Τάσης του ΔΕΔΔΗΕ», σύμφωνα με τις 

τεχνικές   προδιαγραφές   και την κείμενη Νομοθεσία. Λόγω της φύσης της προμήθειας, οι 

ποσότητες των επιμέρους υλικών που απαιτούνται για την εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία 

του ΦΒ δεν μπορούν να προσδιοριστούν εκ των προτέρων και θα καθοριστούν από την τεχνική 

προσφορά του Αναδόχου.  Ειδικότερα περιλαμβάνονται : 

 Φωτοβολταϊκά Πλαίσια 

Το πλήθος των πλαισίων θα  είναι  τέτοιο  ώστε  η  συνολική  ισχύς  του  σταθμού  “Ppv”  

να  είναι  μεταξύ  των ορίων: 323,5kWp <Ρpv <324kWp. Ενδεικτικά για συνολική ισχύ 

324kWp και ισχύ 270Wp ανά πλαίσιο, απαιτούνται συνολικά 1.200 πλαίσια. 

 Αντιστροφείς ισχύος (inverters) 

Το  πλήθος  των  αντιστροφέων  θα  είναι τέτοιο ώστε το άθροισμα της συνολικής 

ονομαστικής ισχύος εξόδου των αντιστροφέων, να είναι τουλάχιστον 300kW. Η 

ονομαστική ισχύς εξόδου από τον καθένα αντιστροφέα δε θα υπερβαίνει τα 80kW. Το 

πλήθος των  αντιστροφέων είναι κατ’ ελάχιστον τέσσερα (04) τμχ. 

 Οικίσκος 

Για  τη  στέγαση  ευαίσθητου  ηλεκτρονικού  εξοπλισμού και εφόσον στους υφιστάμενους 

χώρους δεν διατίθεται κατάλληλος χώρος, προβλέπεται  η κατασκευή ενός  (1)  οικίσκου, 

σύμφωνα με τις Τεχνικές Προδιαγραφές. 

 Σύστημα Στήριξης Φ/Β πλαισίων 

Περιλαμβάνονται όλα τα απαιτούμενα υλικά και μικροϋλικά για την έντεχνη στήριξη των 

φωτοβολταϊκών  πλαίσιων, σύμφωνα με τις Τεχνικές Προδιαγραφές. 

 

 

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  

Νομός Φλώρινας 

Δήμος Φλώρινας 

Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης & 

Αποχέτευσης Φλώρινας (Δ.Ε.Υ.Α.Φ.) 

Τεχνική Υπηρεσία 

Σπηλιάδου 15 - 53 100 Φλώρινα 

Τηλ. 2385024555 & 2385024606 

 

 

 

Προμήθεια :  

" ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 

ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΟΥ ΠΑΡΚΟΥ  

ΣΤΟ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ ΦΛΩΡΙΝΑΣ " 
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 Καλωδιώσεις DC – AC - Μέσης Τάσης (ΜΤ) 

Περιλαμβάνονται όλες οι απαιτούμενες καλωδιώσεις και τα υλικά διασύμδεσης για την 

έντεχνη και εύρυθμη λειτουργια του φωτοβολταϊκού σταθμού, σύμφωνα με τις Τεχνικές 

Προδιαγραφές 

 Καλωδιώσεις Συστήματος Επικοινωνίας 

Περιλαμβάνονται όλες οι απαιτούμενες καλωδιώσεις και τα υλικά διασύμδεσης για την 

έντεχνη και εύρυθμη λειτουργια του φωτοβολταϊκού σταθμού, σύμφωνα με τις Τεχνικές 

Προδιαγραφές. 

 Connectors Φ/Β Πλαισίων – Strings 

Περιλαμβάνονται όλες οι απαιτούμενες καλωδιώσεις και τα υλικά διασύμδεσης για την 

έντεχνη και εύρυθμη λειτουργια του φωτοβολταϊκού σταθμού, σύμφωνα με τις Τεχνικές 

Προδιαγραφές. 

 Σωλήνες 

Περιλαμβάνονται όλες οι απαιτούμενες σωληνώσεις και τα υλικά διασύμδεσης για την 

έντεχνη και εύρυθμη λειτουργια του φωτοβολταϊκού σταθμού, σύμφωνα με τις Τεχνικές 

Προδιαγραφές 

 Πίνακες Αντιστροφέων AC 

Πλήρες ηλεκτρολογικός πίνακας για κάθε αντιστροφέα,   για   τοποθέτηση   σε   εξωτερικό   

χώρο, σύμφωνα με τις Τεχνικές Προδιαγραφές. Το  πλήθος  των  πινάκων  είναι  

ταυτόσημο  με  το  πλήθος  των αντιστροφέων, δηλαδή κατ’ ελάχιστον τέσσερα (04) τμχ. 

 Αντικεραυνική προστασία, Προστασία από Υπερτάσεις, Γειώσεις 

Πλήρες κατασκευή συστήματος προστασίας, σύμφωνα με τις Τεχνικές Προδιαγραφές. 

 Πίνακας Χαμηλής Τάσης 

Ένας ηλεκτρολογικός πίνακας Χαμηλής Τάσης, σύμφωνα με τις Τεχνικές Προδιαγραφές. 

Επίσης  περιλαμβάνονται  οι  πάσης  φύσεως  δαπάνες  που  απαιτούνται  για  τις υπηρεσίες 

εκπαίδευσης του προσωπικού της ΔΕΥΑΦ, την εξοικείωση με το σύστημα και την εκμάθηση του 

τρόπου λειτουργίας του συστήματος και την απαραίτητη συντήρηση, καθώς και  οι  υπηρεσίες  

τεκμηρίωσης  της  συνολικής  προμήθειας,  σύμφωνα  με  τις  απαιτήσεις  της τεχνικής 

περιγραφής και των τεχνικών προδιαγραφών. Επίσης εντάσσονται οι πάσης φύσεως δαπάνες  των  

εργασιών  για  τη  δοκιμαστική  λειτουργία  του  συνολικού  συστήματος  και υποστήριξη επί 24 

μήνες, κατά τη διάρκεια των οποίων θα μπορούν να γίνονται προσαρμογές και να παράγονται 

σενάρια αυτοματοποιημένης λειτουργίας. Θα δοκιμαστεί η λειτουργία του στο σύνολό του για 

την άρση πιθανών σφαλμάτων και τη βελτιστοποίηση της απόδοσής του, σύμφωνα με τις 

απαιτήσεις της τεχνικής περιγραφής και των τεχνικών προδιαγραφών. Στην προϋπολογισθείσα 

τιμή δεν περιλαμβάνεται ο Φ.Π.Α. 

 

(1 ΤΕΜΑΧΙΟ) 

ΤΙΜΗ ΕΝΟΣ ΤΕΜΑΧΙΟΥ (ΕΥΡΩ) : ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΩΣ : 270.000,00 ευρώ 

ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ : ΔΙΑΚΟΣΙΕΣ ΕΒΔΟΜΗΝΤΑ ΧΙΛΙΑΔΕΣ  ΕΥΡΩ 
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Φλώρινα, Ιανουάριος 2019 

Ο Συντάξας 

 

Κωνσταντίνος Σταυρίδης 

Μηχανολόγος Μηχανικός 

Η Προϊσταμένη της Τεχνικής Υπηρεσίας 

 

Λεβένα Κωτσοπούλου 

Πολιτικός Μηχανικός 

  

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 

Η Γενική Δ/ντρια 

 

Ερμιόνη Αβραμοπούλου – Ρόμπη 

MSc Αρχιτέκτων Μηχανικός 
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ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Τεχνική Υπηρεσία Δ.Ε.Υ.Α. ΦΛΩΡΙΝΑΣ 

Ιανουάριος 2019 

 

 

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  

Νομός Φλώρινας 

Δήμος Φλώρινας 

Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης & 

Αποχέτευσης Φλώρινας (Δ.Ε.Υ.Α.Φ.) 

Τεχνική Υπηρεσία 

Σπηλιάδου 15 - 53 100 Φλώρινα 

Τηλ. 2385024555 & 2385024606 

 

 

 

Προμήθεια :  

" ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 

ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΟΥ ΠΑΡΚΟΥ  

ΣΤΟ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ ΦΛΩΡΙΝΑΣ " 
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ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 

A/A Περιγραφή Άρθρο 
Μονάδα 

Μέτρησης 
Ποσότητα 

Τιμή 
Μονάδος 

(ευρώ) 

Σύνολο 
Δαπάνης 
(ευρώ) 

1 

Προμήθεια, εγκατάσταση 
και θέση σε λειτουργία ενός 

(1) Φωτοβολταϊκού (ΦΒ) 
Σταθμού επί γηπέδου 

ισχύος 324 kWp, που θα 
συνδεθεί στο δίκτυο Μέσης 

Τάσης του ΔΕΔΔΗΕ 

1 τεμ. 1 270.000,00 € 270.000,00 € 

Γενικό Σύνολο 270.000,00 € 

Φ.Π.Α. 24% 64.800,00 € 

Γενικό Σύνολο 334.800,00 € 

 

Φλώρινα, Ιανουάριος 2019 

Ο Συντάξας 

 

 

Κωνσταντίνος Σταυρίδης 

Μηχανολόγος Μηχανικός 

Η Προϊσταμένη 

της Τεχνικής Υπηρεσίας 

 

Λεβένα Κωτσοπούλου 

Πολιτικός Μηχανικός 

  

 

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 

Η Γενική Δ/ντρια 

 

Ερμιόνη Αβραμοπούλου – Ρόμπη 

MSc Αρχιτέκτων Μηχανικός 

 

 

 

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  

Νομός Φλώρινας 

Δήμος Φλώρινας 

Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης & 

Αποχέτευσης Φλώρινας (Δ.Ε.Υ.Α.Φ.) 

Τεχνική Υπηρεσία 

Σπηλιάδου 15 - 53 100 Φλώρινα 

Τηλ. 2385024555 & 2385024606 

 

 

 

Προμήθεια :  

" ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 

ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΟΥ ΠΑΡΚΟΥ  

ΣΤΟ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ ΦΛΩΡΙΝΑΣ " 
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ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Τεχνική Υπηρεσία Δ.Ε.Υ.Α. ΦΛΩΡΙΝΑΣ 

Ιανουάριος 2019 

 

 

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  

Νομός Φλώρινας 

Δήμος Φλώρινας 

Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης & 

Αποχέτευσης Φλώρινας (Δ.Ε.Υ.Α.Φ.) 

Τεχνική Υπηρεσία 

Σπηλιάδου 15 - 53 100 Φλώρινα 

Τηλ. 2385024555 & 2385024606 

 

 

 

Προμήθεια :  

" ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 

ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΟΥ ΠΑΡΚΟΥ  

ΣΤΟ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ ΦΛΩΡΙΝΑΣ " 
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ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

Άρθρο 1ο  
  

Στο  παρόν  άρθρο  περιλαμβάνονται  όλες  οι  δαπάνες  για  την  «Προμήθεια,  εγκατάσταση  και 

θέση σε  λειτουργία  ενός  (1)  Φωτοβολταϊκού  (ΦΒ)  Σταθμού επί  γηπέδου ισχύος  324  kWp, 

που θα συνδεθεί στο δίκτυο Μέσης Τάσης του ΔΕΔΔΗΕ»,   σύμφωνα   με   τις   τεχνικές   

προδιαγραφές   και   την   κείμενη Νομοθεσία. Επίσης  περιλαμβάνονται  οι  πάσης  φύσεως  

δαπάνες  που  απαιτούνται  για  τις υπηρεσίες εκπαίδευσης του προσωπικού της ΔΕΥΑΦ, την 

εξοικείωση με το σύστημα και την εκμάθηση του τρόπου λειτουργίας του συστήματος και την 

απαραίτητη συντήρηση, καθώς και  οι  υπηρεσίες  τεκμηρίωσης  της  συνολικής  προμήθειας,  

σύμφωνα  με  τις  απαιτήσεις  της τεχνικής περιγραφής και των τεχνικών προδιαγραφών. Επίσης 

εντάσσονται οι πάσης φύσεως δαπάνες  των  εργασιών  για  τη  δοκιμαστική  λειτουργία  του  

συνολικού  συστήματος  και υποστήριξη επί 24 μήνες, κατά τη διάρκεια των οποίων θα μπορούν 

να γίνονται προσαρμογές και να παράγονται σενάρια αυτοματοποιημένης λειτουργίας. Θα 

δοκιμαστεί η λειτουργία του στο σύνολό του για την άρση πιθανών σφαλμάτων και τη 

βελτιστοποίηση της απόδοσής του, σύμφωνα με τις απαιτήσεις της τεχνικής περιγραφής και των 

τεχνικών προδιαγραφών. Στην προϋπολογισθείσα τιμή δεν περιλαμβάνεται ο Φ.Π.Α. 

 

(1 ΤΕΜΑΧΙΟ) 

ΤΙΜΗ ΕΝΟΣ ΤΕΜΑΧΙΟΥ (ΕΥΡΩ) : ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΩΣ : ………………………… 

 

ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ : ……………………………………………………………………….. 

 

 

Τόπος , Ημερομηνία 

 

Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ 

 

 

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  

Νομός Φλώρινας 

Δήμος Φλώρινας 

Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης & 

Αποχέτευσης Φλώρινας (Δ.Ε.Υ.Α.Φ.) 

Τεχνική Υπηρεσία 

Σπηλιάδου 15 - 53 100 Φλώρινα 

Τηλ. 2385024555 & 2385024606 

 

 

 

Προμήθεια :  

" ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 

ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΟΥ ΠΑΡΚΟΥ  

ΣΤΟ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ ΦΛΩΡΙΝΑΣ " 
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ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Τεχνική Υπηρεσία Δ.Ε.Υ.Α. ΦΛΩΡΙΝΑΣ 

Ιανουάριος 2019 

 

 

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  

Νομός Φλώρινας 

Δήμος Φλώρινας 

Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης & 

Αποχέτευσης Φλώρινας (Δ.Ε.Υ.Α.Φ.) 

Τεχνική Υπηρεσία 

Σπηλιάδου 15 - 53 100 Φλώρινα 

Τηλ. 2385024555 & 2385024606 

 

 

 

Προμήθεια :  

" ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 

ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΟΥ ΠΑΡΚΟΥ  

ΣΤΟ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ ΦΛΩΡΙΝΑΣ " 
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ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

A/A Περιγραφή Άρθρο 
Μονάδα 

Μέτρησης 
Ποσότητα 

Τιμή 
Μονάδος 

(ευρώ) 

Σύνολο 
Δαπάνης 
(ευρώ) 

1 

Προμήθεια, εγκατάσταση 
και θέση σε λειτουργία ενός 

(1) Φωτοβολταϊκού (ΦΒ) 
Σταθμού επί γηπέδου 

ισχύος 324 kWp, που θα 
συνδεθεί στο δίκτυο Μέσης 

Τάσης του ΔΕΔΔΗΕ 

1 τεμ. 1 
  

Γενικό Σύνολο 
 

Φ.Π.Α. 24% 
 

Γενικό Σύνολο 
 

ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ 
 
 

 

Τόπος , Ημερομηνία 

 

Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ 

 

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  

Νομός Φλώρινας 

Δήμος Φλώρινας 

Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης & 

Αποχέτευσης Φλώρινας (Δ.Ε.Υ.Α.Φ.) 

Τεχνική Υπηρεσία 

Σπηλιάδου 15 - 53 100 Φλώρινα 

Τηλ. 2385024555 & 2385024606 

 

 

 

Προμήθεια :  

" ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 

ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΟΥ ΠΑΡΚΟΥ  

ΣΤΟ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ ΦΛΩΡΙΝΑΣ " 
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