
ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ                                                                   Κύθηρα     3/8/2011 

    ΝΟΜΟ ΑΣΣΙΚΗ    

  ΓΗΜΟ  ΚΤΘΗΡΩΝ                                                                             Αριθ.Πρωη. Φ9/20/3316                      

   

ΑΝΑΚΟΙΝΩΗ  ΓΙΑ 

ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ  ΦΩΣΟΒΟΛΣΑΙΚΟΤ ΤΣΗΜΑΣΟ ΓΙΑ ΣΟΝ ΗΛΔΚΣΡΟΦΩΣΙΜΟ 

ΠΗΛΑΙΟΤ ΑΓΙΑ ΟΦΙΑ   

       

O Δήμος Κσθήρων καλεί ηοσς ενδιαθερόμενοσς να σποβάλλοσν προζθορά μέτρι 10/8/2011ζηο γραθείο 

ηοσ Δήμοσ ζηον Ποηαμό, για ηην προμήθεια θωηοβοληαικού ζσζηήμαηος για ηον ηλεκηροθωηιζμό ηοσ 

ζπηλαίοσ Αγίας Σοθίας  , προϋπολογιζμού  11.852,28 Εσρώ ζσμπεριλαμβανομένοσ ηοσ ΦΠΑ ζύμθωνα 

με ηις κάηωθι ηετνικές προδιαγραθές   

 

. 

 

 

 

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ       

ΝΟΜΟ ΑΣΣΙΚΗ             ΓΗΜΟ 

ΚΤΘΗΡΩΝ 

 

 
Προμήθεια Φωτοβολταικού για τον 

ηλεκτρουωτισμό πηλαίοσ Αγίας ουίας  για 

το έτος 2011 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ: 

11.852,280              εσρώ (με ΦΠΑ)              

 
 
 1. ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ ΤΣΗΜΑΣΟ 
 

Έλα απηόλνκν ζύζηεκα απνηειείηαη από θσηνβνιηατθά πιαίζηα (solar panels) ηα 

νπνία κεηαηξέπνπλ ηελ ειηαθή ελέξγεηα ζε ζπλερέο ξεύκα, από ζπζζσξεπηέο 

(κπαηαξίεο) πνπ απνζεθεύνπλ ηελ ειεθηξηθή ελέξγεηα ώζηε λα είλαη δηαζέζηκε ζε 

24σξε βάζε αλεμαξηήησο ηεο ζηηγκηαίαο ειηνθάλεηαο, από έλα ξπζκηζηή θόξηηζεο ν 

νπνίνο δηαρεηξίδεηαη ηε θόξηηζε ησλ ζπζζσξεπηώλ ώζηε λα κεγηζηνπνηείηαη ε 

δηαζέζηκε ελέξγεηα θαη από έλα αληηζηξνθέα (inverter) πνπ κεηαηξέπεη ην ζπλερέο 

ξεύκα ζε ελαιιαζόκελν γηα ρξήζε από ζπκβαηηθέο νηθηαθέο ζπζθεπέο. 

Καηά ηε δηάξθεηα ηεο εκέξαο ην θσηνβνιηατθό ζύζηεκα παξάγεη ειεθηξηθή ελέξγεηα 

ε νπνία απνζεθεύεηαη ζηνπο ζπζζσξεπηέο. Όηαλ ππάξρεη αλάγθε γηα θαηαλάισζε 

ειεθηξηθνύ θνξηίνπ (π.ρ. ςπγείν, θσηηζκόο, ηειεόξαζε), ην ζύζηεκα παξέρεη 

ειεθηξηθή ελέξγεηα πνπ ππάξρεη απνζεθεπκέλε ζηνπο ζπζζσξεπηέο αλεμάξηεηα από 

ην αλ είλαη κέξα ή λύρηα. 

 

Αλαιπηηθόηεξα ην απηόλνκν ειηαθό ζύζηεκα απνηειείηαη: 

Α. Από ηηο Φ/Β Γελλήηξηεο  

Σν βαζηθόηεξν ζηνηρείν ησλ Φ/Β ζπζηεκάησλ είλαη ηα Φ/Β πιαίζηα. Σα Φ/Β πιαίζηα 

ζπιιέγνπλ ηελ ειηαθή ελέξγεηα, κε ηε κνξθή ειηαθνύ θσηόο, θαη ηε κεηαηξέπνπλ 

ζε ζπλερέο ειεθηξηθό ξεύκα. 

 

Β. Από ηνπο πζζσξεπηέο (κπαηαξίεο) 

Υξεζηκνπνηνύληαη γηα ηελ απνζήθεπζε ηεο ελέξγεηαο (ζπλερνύο ξεύκαηνο) πνπ 

παξάγεηαη θαηά ηε δηάξθεηα ηεο εκέξαο από ηα Φ/Β πιαίζηα. 



 

Γ. Από ηνπο Ρπζκηζηέο Φόξηηζεο 

Φξνληίδνπλ ηελ ζσζηή θόξηηζε ησλ ζπζζσξεπηώλ ειέγρνληαο ηε δηαδηθαζία 

θόξηηζεο-εθθόξηηζεο. 

 

Γ. Από ηνπο Αληηζηξνθείο (inverters) 

Οη κεηαηξνπείο κεηαηξέπνπλ ηε κνξθή ηνπ ειεθηξηζκνύ πνπ παξέρνπλ νη 

ζπζζσξεπηέο από ζπλερέο ξεύκα (DC) ζε ελαιιαζζόκελν (AC), ώζηε λα κπνξνύλ λα 

ηξνθνδνηήζνπλ θαη λα θαιύςνπλ ηηο ειεθηξηθέο αλάγθεο ηνπ ζπζηήκαηνο. 

 

Δ. Μνλάδεο ειέγρνπ, αζθάιεηεο, πίλαθεο dc/ac. 

 

Το παρών ασηόνομο Φ/Β Σύζηημα θα είναι ιζτύος 1500Wp και θα 

προορίζεηαι να καλύυει ηις ενεργειακές ανάγκες για ηον πλήρη θφηιζμό ζηο 

Σπήλαιο ηοσ Μσλοποηάμοσ, παρέτονηας ασηονομία για 3 ημέρες. Σημανηικό 

ζηοιτείο ζηον ζτεδιαζμό ηοσ ζσζηήμαηος είναι όηι ηο ζύζηημα θα λειηοσργεί 

κσρίφς καηά ηοσς θερινούς μήνες όποσ η ηλιοθάνεια είναι μέγιζηη με 

αποηέλεζμα ηο ζύζηημα να λειηοσργεί ζηο μέγιζηο ηης απόδοζης ηοσ. 

 
 
 
 
 
 
KΤΘΗΡΑ     /                                                                         

     Ο ΤΝΣΑΞΑ 

                       

                      

                             

 ΚΩΝ/ΝΟ ΣΑΘΗ           
 ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΦΑΝΙΚΟΣ 
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ΝΟΜΟ ΑΣΣΙΚΗ             ΓΗΜΟ 
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Προμήθεια Φωτοβολταικού για τον 

ηλεκτρουωτισμό πηλαίοσ Αγίας ουίας  για 

το έτος 2011 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ: 

11.852,28 εσρώ (με ΦΠΑ)              

 
 
 
 
 
2.ΣΔΥΝΙΚΗ ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ ΤΣΗΜΑΣΟ 
 
1. Φ/Β ΓΔΝΝΗΣΡΙΔ  
Σύπορ:  220-240 poly  

Ιζσύρ: 220-240 Wp  

Σεσνολογία: Πολςκπςζηαλλικό Πςπίηιο.  

Σάζη ςζηήμαηορ: 24 V  

Γιαζηάζειρ: (1671x 1001 x 34) mm 

Βάπορ: 20-22 Kg  

Δγγύηζη: Σα Φ/Β πλαίζια θέποςν 25εηή εγγύηζη. ύµθωνα µε αςηήν,  η ιζσύρ ηων 

Φ/Β πλαιζίων δεν θα µειωθεί πεπιζζόηεπο από 20 % ενηόρ σπονικήρ πεπιόδος 25 

εηών.  

Ποζόηηηα: 8 ΣΔΜ. 

 

2. ΒΑΔΙ ΣΗΡΙΞΗ Φ/Β ΠΛΑΙΙΩΝ  

Σύπορ: ΑΡΘΡΩΣΔ ΒΑΔΙ ΣΗΡΙΞΗ Φ/Β ΓΔΝΝΗΣΡΙΩΝ 

Καηάλληλερ για 2 Φ/Β γεννήηπιερ SW 240 poly  

Γαλβανιζµένερ εν θεπµώ (Πάσορ κςλοδοκού: 3mm)  

Ποζόηηηα: 4 TEM.  

 

4. ΡΤΘΜΙΣΗ ΦΟΡΣΙΗ  

Σύπορ: Καηάλληλορ για ηιρ ζςγκεκπιμένερ Φ/Β γεννήηπιερ και ςζζωπεςηέρ  

Ονοµαζηική ηάζη ζςζζωπεςηή: 12,24,48,60 V 

Μέγιζηο πεύµα εξόδος: 60 Α  

Δγγύηζη: 2 έηη  

Ποζόηηηα: 1 ΣΔΜ.  

 

5. ΑΝΣΙΣΡΟΦΔΑ ΙΥΤΟ  



Σύπορ : Καηάλληλορ για αςηόνομο Φ/Β ύζηημα 

Σάζη ειζόδος: 24 V 

Σάζη εξόδος :230 V  

Ιζσύρ: 2000 - 2500 W  

ςσνόηηηα εξόδος: 50 Hz +/- 0,05%  

Βάπορ: 16-19 kg 

Δγγύηζη: 2 σπόνια 

Πποζηαζία IP: IP 55 

Ποζόηηηα: 1ηεμάσια  

 

6.  ΤΩΡΔΤΣΗ  

Ανοισηού ηύπος, ζε διαθανή δοσεία, σαµηλήρ ζςγκένηπωζηρ ανηιµονίος, απγήρ 

εκθόπηιζηρ, µεγάληρ και πολλών κύκλων θόπηιζηρ εκθόπηιζηρ. 

Υωπηηικόηηηα: 990Ah/ C120 

Βάπορ: 45,5 kg 

Ονοµαζηική ηάζη: 2 V  

Δγγύηζη: 3 έηη 

Ποζόηηηα: 12 TEM.  

 

 

 

 

                 KΤΘΗΡΑ     /     /2011 

 

                    Ο ΤΝΣΑΞΑ 

                       

                      

                             

                ΚΩΝ/ΝΟ ΣΑΘΗ           
                  ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΦΑΝΙΚΟΣ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ       

ΝΟΜΟ ΑΣΣΙΚΗ             ΓΗΜΟ 

ΚΤΘΗΡΩΝ 

 

 
 

 

 

Προμήθεια Φωτοβολταικού για τον 

ηλεκτρουωτισμό πηλαίοσ Αγίας ουίας  για 

το έτος 2011 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ: 

11.852,28 εσρώ (με ΦΠΑ)              

 

 
 
 

3.ΔΝΓΔΙΚΣΙΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ 

 
Α.Α                        ΔΙΓΟ ΤΝΟΛΟ   € 

1. Φ/Β Γελλήηξηεο 240 poly 4.068,00 

2. Βάζεηο ζηήξημεο Φ/Β γελλεηξηώλ 360,00 

3. Ρπζκηζηήο Φόξηηζεο 202,00 

4. Αληηζηξνθέαο Ιζρύνο (inverter) 1.700,00 

5. πζζσξεπηέο (Μπαηαξίεο) 2.556,00 

6. 
Δξγαζία, Ηιεθηξνινγηθό Τιηθό 750,00 

 
ΤΝΟΛΟ ΥΩΡΙ Φ.Π.Α  

 

9.636,00 
 

 Φ.Π.Α 23% 2.216,28 

 ΓΔΝΙΚΟ ΤΝΟΛΟ ΜΔ Φ.Π.Α 23% 11.852,28 

 
 

 
 
 

 
                                                         KΤΘΗΡΑ     /     /2011 

 

                                                              Ο ΤΝΣΑΞΑ 

                       

                      

                             

                                                         ΚΩΝ/ΝΟ ΣΑΘΗ           
                                                                   ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΦΑΝΙΚΟΣ 
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Προμήθεια Φωτοβολταικού για τον 

ηλεκτρουωτισμό πηλαίοσ Αγίας ουίας  για 

το έτος 2011 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ: 

11.852,28 εσρώ (με ΦΠΑ)              

 

                                                             

 

 

                                               ΣΔΥΝΙΚΗ ΔΚΘΔΗ 

Η παρούζα ηετνική έκθεζη αθορά ζηην προμήθεια  θωηοβοληαικού 

ζσζηήμαηος για ηις ενεργειακές ανάγκες και ηον πλήρη θωηιζμό ζηο 

Σπήλαιο Αγίας Σοθίας Μσλοποηάμοσ, κσρίως για ηοσς θερινούς μήνες. 
 
ΙΥΤΟΤΑ ΝΟΜΟΘΔΙΑ 
Η ππομήθεια θα ππαγμαηοποιηθεί ζύμθωνα με ηιρ διαηάξειρ : 

 Ση με απιθμό 11389/ΦΔΚ 185 Β’/23-3-1993 απόθαζη ηος Τπ. Δζωηεπικών 
«Δνιαίορ Κανονιζμόρ Ππομηθειών Οπγανιζμών Σοπικήρ Αςηοδιοίκηζηρ (Δ. Κ. Π. 
Ο. Σ. Α.)». 

 Σο Ν. 2286/ΦΔΚ 19 Α’/1-2-1995 «Ππομήθειερ ηος Γημοζίος Σομέα και πςθμίζειρ 
ζςναθών θεμάηων». 

 Σο Ν. 3463/ΦΔΚ 114 Α’/8-6-2006 «Κύπωζη ηος Κώδικα Γήμων και Κοινοηήηων». 

 Σο Ν. 2362/1995 «Xπημαηικά όπια για ηην ζύναψη Γημοζίων ςμβάζεων »  

 Η ζςνολική δαπάνη οποία θα βαπύνει ηον  Κ.Α 20.7131.05 ηος πποςπολογιζμού  

ανέπσεηαι ζηο ποζό 9.636,00 εςπώ επί πλέον Φ.Π.Α. 23% 2.216,28 εςπώ. ςνολικά 

δηλαδή ένηεκα  σιλιάδερ οσηακόζια πενήνηα δύο  εςπώ και είκοζι οσηώ  λεπηά 

(11.852,28 εςπώ).  

 

Κύθηρα      /    /2011 

Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ 

 

 

 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Ι. ΣΤΑΘΗΣ 

ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΦΑΝΙΚΟΣ  
 

 

 

 


