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1 Ππόηαζη για δημοηικό θωηιζμό 

1.1 Διζαγωγικά ζηοισεία 

 

Ο θσηηζκόο δεκόζησλ ρώξσλ κπνξεί λα ζπκβάιιεη ζεκαληηθά ζηελ αηζζεηηθή 

αλαβάζκηζε ησλ νηθηζκώλ, ζηελ επεμία, ηελ άλεζε αιιά θαη ηελ αζθάιεηα ησλ 

ρξεζηώλ ησλ ρώξσλ απηώλ. Ωζηόζν, ζεκαληηθό παξάγνληα αμηνιόγεζεο ηεο 

πνηόηεηαο ελόο ζπζηήκαηνο θσηηζκνύ δεκόζηνπ ρώξνπ απνηειεί θαη ε 

θαηαλάισζε ελέξγεηαο, αιιά θαη ε επίδξαζε πνπ έρεη ην ζύζηεκα ζην θπζηθό 

πεξηβάιινλ. 

Σην αθόινπζν θείκελν πεξηιακβάλνληαη πξνηάζεηο γηα ηελ ελεξγεηαθή θαη πνηνηηθή 

αλαβάζκηζε ηνπ ζπζηήκαηνο θσηηζκνύ ησλ Οηθηζκώλ Γακαλίσλ, Μειηδνρσξίνπ θαη 

Αξθαδίνπ ηνπ Γήκνπ Αξραλώλ Αζηεξνπζίσλ.  

Οη ζπλζήθεο ηερλεηνύ θσηηζκνύ είλαη αξθεηά θαιέο, αθνύ δηαζέηνπλ επαξθή 

επίπεδα θσηηζκνύ ζύκθσλα κε ηα Διιεληθά Πξόηππα. 

Οη πξνηάζεηο πνπ πεξηγξάθνληαη ζηα αθόινπζα θεθάιαηα επηδηώθνπλ λα 

βειηηώζνπλ ηηο ζπλζήθεο θσηηζκνύ, ην Γείθηε Φξσκαηηθήο Απόδνζεο ηνπ 

εθπεκπόκελνπ θσηόο, λα κεηώζνπλ ηε θσηνξξύπαλζε θαη ηελ απειεπζεξνύκελε 

ζεξκόηεηα θαη θπξίσο λα κεηώζνπλ ηελ θαηαλάισζε ελέξγεηαο γηα θσηηζκό ζηνπο 

νηθηζκνύο.  

Παξάιιεια, ε πξόηαζε γηα ην θσηηζκό ησλ νηθηζκώλ ζεσξείηαη πσο βειηηώλεη ηελ 

εηθόλα ηνπο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο λύρηαο, αθνύ πξνζθέξεη πνηθηιία, ελαιιαγή 

νπηηθώλ εξεζηζκάησλ θαη αμηνπνίεζε ησλ θνηλόρξεζησλ ρώξσλ. 

Τα παξαπάλσ δεηνύκελα επηηπγράλνληαη κε ηε ρξήζε θσηηζηηθώλ ζσκάησλ κε 

Γηόδνπο Δθπνκπήο Φσηόο, πνπ απνηεινύλ ιακπηήξεο κε πςειή απόδνζε, κεγάιεο 

δηάξθεηαο δσήο θαη έρνπλ ηηο κηθξόηεξεο δπλαηέο επηπηώζεηο ζην πεξηβάιινλ. 

Παξάιιεια, κείσζε ηεο θαηαλάισζεο ελέξγεηαο επηηπγράλεη θαη ην ζύζηεκα 

δηαρείξηζεο πνπ πξνηείλεηαη, ην νπνίν επηηξέπεη ηελ ελεξγνπνίεζε ησλ θσηηζηηθώλ 

ζσκάησλ αλάινγα κε ην δηαζέζηκν θπζηθό θσο.  

Τα πξόηππα πνπ έρνπλ ρξεζηκνπνηεζεί σο αλαθνξέο γηα ηε ζύληαμε ηνπ 

αθόινπζνπ θεηκέλνπ είλαη: 

 CEN/TR 13201-1, Road Lighting-Part 1: Selection of lighting classes 

 ΔΛΟΤ EN 13201-2, Road Lighting-Part 2: Performance requirements 

 SLL Code for lighting.  
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2 Τπάπσον ζύζηημα θωηιζμού 

 

Οη νηθηζκνί θσηίδνληαη από «θσηηζηηθά δξόκνπ», ζε ζηύινπο ύςνπο 9 m, πνπ 

πεξηέρνπλ ιακπηήξεο αηκώλ Ναηξίνπ ή Υδξαξγύξνπ 60 W θαη 250 W. Όινη νη 

ιακπηήξεο πνπ βξίζθνληαη ζηα θσηηζηηθά ζώκαηα έρνπλ ζπλνιηθή εγθαηεζηεκέλε 

ηζρύ 6.075 W. Οη απνζηάζεηο κεηαμύ δύν δηαδνρηθώλ θσηηζηηθώλ ζσκάησλ 

θπκαίλνληαη από 15-20 κέηξα. 

Η ηερλνινγία ησλ ιακπηήξσλ εθθελώζεσο πςειήο έληαζεο (high intensity 

discharge ή HID) απνηέιεζε “επαλάζηαζε” ζηελ εμέιημε ηνπ αζηηθνύ θσηηζκνύ. 

Δλώ έλαο ηππηθόο ιακπηήξαο ππξαθηώζεσο απνδίδεη πεξίπνπ 8-10 lm/w 

(lumen/watt) θαηαλαιηζθόκελεο ειεθηξηθήο ηζρύνο, έλαο ιακπηήξαο HID (αηκώλ 

Ναηξίνπ ή Υδξαξγύξνπ), αθόκα θαη μεπεξαζκέλεο γηα ηελ επνρή καο ηερλνινγίαο, 

απνδίδεη 40-75 lm/w, δειαδή ηελ πεληαπιάζηα θσηηζηηθή ηζρύ.  

Ωζηόζν, ην κεηνλέθηεκα ησλ ιακπηήξσλ απηώλ είλαη ην απμεκέλν θόζηνο ηνπο, ν 

«λεθξόο» ρξόλνο πνπ απαηηείηαη κεηαμύ ηεο ζβέζεο θαη ηεο επαλεθθίλεζεο ησλ 

ιακπηήξσλ θαη ν ρακειόο δείθηεο ρξσκαηηθήο απόδνζεο (Color Rendering Index ή 

CRI) ζε ζύγθξηζε κε ηνπο ιακπηήξεο ππξαθηώζεσο, ν νπνίνο, κε άξηζηα ην 100 

γηα ην ειηαθό θσο, θπκαίλεηαη ζην 90-95 γηα έλα ιακπηήξα ππξαθηώζεσο θαη 25-

45 γηα έλα ιακπηήξα HID Ναηξίνπ ή Υδξαξγύξνπ. Όκσο, ε ζεκαληηθά απμεκέλε 

έληαζε ηνπ θσηηζκνύ γηα ίδηνπ κεγέζνπο ειεθηξηθή θαηαλάισζε απνηέιεζε ηνλ 

θαζνξηζηηθό παξάγνληα έηζη ώζηε νη ιακπηήξεο HID λα εθηνπίζνπλ ζηαδηαθά ηνπο 

ιακπηήξεο ππξαθηώζεσο από ηηο εγθαηαζηάζεηο αζηηθνύ θσηηζκνύ, ζε ζπλδπαζκό 

κε ηελ εμέιημε ηεο ηερλνινγίαο HID ώζηε θάπνηνη από ηνπο ιακπηήξεο απηνύο 

(Low Pressure Sodium) λα θζάζνπλ λα απνδίδνπλ κέρξη θαη 200 lm/w.  

Έλα άιιν δπζκελέο θαηλόκελν πνπ πξνθιήζεθε από ηελ εθηεηακέλε ρξήζε ησλ 

ιακπηήξσλ HID ήηαλ ε ζεκαληηθή αύμεζε ηεο άεξγεο ηζρύνο ζηα δίθηπα, εμ αηηίαο 

ησλ ηζρπξώλ επαγσγηθώλ ξεπκάησλ πνπ πξνθαινύληαη από ηε δηαδηθαζία 

ιεηηνπξγίαο ησλ ιακπηήξσλ απηώλ. Σηαδηαθά ην πξόβιεκα απηό εμαιείθζεθε κε 

ηε ρξήζε ππθλσηώλ ζηα θσηηζηηθά ζώκαηα ή άιισλ δηαηάμεσλ βειηίσζεο ηνπ 

ζπληειεζηή ηζρύνο (cosθ). 

Η ηερλνινγία solid state ππόζρεηαη ζεκαληηθέο εμειίμεηο ζηνλ ηνκέα ησλ 

θσηνδηόδσλ (LED), ιόγσ ηεο εμαηξεηηθά κηθξήο θαηαλάισζεο ειεθηξηθήο 

ελέξγεηαο θαη ηνπ κεγάινπ ρξόλνπ δσήο ηνπο (50-100.000 ώξεο).  
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Τα ζηνηρεία γηα ην ππάξρνλ ζύζηεκα θσηηζκνύ ησλ νηθηζκώλ, κεηά από επηηόπηα 

απηνςία, δίλνληαη ζηνλ Πίλαθα 1. 

 

Πίνακαρ 1. ηοισεία ςπάπσονηορ ζςζηήμαηορ θωηιζμού οικιζμών 

Οικιζμόρ Γαμάνια Κελιδοσώπι Απκάδι 

Αξηζκόο Λακπηήξσλ 46 11 10 

Δίδνο Λακπηήξσλ αηκώλ Ναηξίνπ ή 

Υδξαξγύξνπ 

αηκώλ Ναηξίνπ ή 

Υδξαξγύξνπ 

αηκώλ Ναηξίνπ ή 

Υδξαξγύξνπ 
Πξνβνιείο (250 W) 3 2 1 

Απινί (75W) 43 9 9 

Ιζρύο Λακπηήξσλ (W) 75 W & 250 W 

Δγθαηεζηεκέλε ηζρύο (kW) 3,975 1,175 0,925 

Σπλνιηθή Μέζε Δηήζηα 
Καηαλάισζε (kWh) 

13057,875 3859,875 3038,625 

Σύλνιν (kWh) 19.956,38 

Πξαγκαηηθέο Τηκέο  
(Τηκνιόγηα ΓΔΗ) 

20.130,00 
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Πίνακαρ 2. ηοισεία λειηοςπγίαρ ηεζζάπων ειδών λαμπηήπων πος μποπούν να 
σπηζιμοποιηθούν ζε δπόμοςρ 

Σύπορ 
Ιαμπηήπα 

Αποδοηι-
κόηηηα 
(lm/W) 

Θεπμοκπαζία 
Φωηόρ (K) 

Γείκηηρ 
Υπωμαηικήρ 
Απόδοζηρ 

Κέζορ 
Υπόνορ 
Εωήρ 
(h) 

Υπόνορ από 
εκκίνηζη ωρ 

πλήπη 
θωηεινόηηηα 

Υπόνορ 
επανεκ-
κίνηζηρ 

Γιαηήπηζη 
Φωηεινήρ 

Ροήρ 

Αηκώλ 
Υδξαξγύξνπ 

40-60 3600-6000 16-52 15000+ 3-9 ιεπηά 
10-20 
ιεπηά 

Καθή/ 
Ιθαλν-

πνηεηηθή 
Αηκώλ 

Ναηξίνπ 
Φακειήο 
Πίεζεο 

100-200 2200 40-60 16000 10 ιεπηά 3 ιεπηά Καιή 

Μεηαιιηθώλ 
Αηκώλ 

75-110 
 

3600- 
5600 

70-95 
6000-
20000 

3-5 ιεπηά 
4-20 
ιεπηά 

Καιή 

LED’s 10-100 2700-6000 80-90 50000 Άκεζα Άκεζα 
Καιή/ 
Πνιύ 
Καιή 

 

Σηα κεηνλεθηήκαηα ηνπ ππάξρνληνο ζπζηήκαηνο θσηηζκνύ πεξηιακβάλνληαη: 

 Η κεγάιε θαηαλάισζε ελέξγεηαο, ιόγσ ηεο ρξήζεο ιακπηήξσλ αηκώλ Ναηξίνπ 

ή Υδξαξγύξνπ. 

 Ο κηθξόο Γείθηεο Φξσκαηηθήο Απόδνζεο ησλ ιακπηήξσλ. 

 

3 Πποηεινόμενο ζύζηημα  

 

Τν ζύζηεκα θσηηζκνύ γηα ηνπο νηθηζκνύο ζα πξέπεη λα εμαζθαιίδεη ηα αθόινπζα 

ζηνηρεία: 

 Σεκαληηθή κείσζε ηεο θαηαλάισζεο ελέξγεηαο ζε ζρέζε κε ην ππάξρνλ 

ζύζηεκα. 

 Δμαζθάιηζε ησλ νξίσλ ησλ θσηηζηηθώλ κεγεζώλ (θσηεηλόηεηα, 

νκνηνγέλεηα, ιακπξόηεηα, θηι) πνπ πξνβιέπνληαη από ηα θαηάιιεια 

Πξόηππα. 

 Πεξηνξηζκό ησλ θαηλνκέλσλ ζάκβσζεο από ηα θσηηζηηθά ζώκαηα θαη ηε 

δηάηαμε απηώλ. 

 Φξήζε θσηηζηηθώλ πεγώλ πςεινύ δείθηε ρξσκαηηθήο απόδνζεο. 

 Φξήζε ιακπηήξσλ θηιηθώλ πξνο ην πεξηβάιινλ. 

 

Οη Γίνδνη Δθπνκπήο Φσηόο (LEDs), έρνπλ ιίγν κηθξόηεξε απόδνζε από ηνπο 

ιακπηήξεο κεηαιιηθώλ αηκώλ, έρνπλ όκσο ζρεδόλ ηελ ππεξδηπιάζηα δσή θαη πνιύ 
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θαιό Γείθηε Φξσκαηηθήο Απόδνζεο. Η Θεξκνθξαζία ηνπ Φσηόο ησλ LEDs δηαθέξεη 

αλάινγα κε ηε ρξήζε θαη ηελ επηζπκία ησλ ρξεζηώλ κηαο εγθαηάζηαζεο. Τα 

πιενλεθηήκαηα ηνπο ζε ζρέζε κε ηνπο ιακπηήξεο κεηαιιηθώλ αηκώλ αθνξνύλ 

ζηελ πςειή αληνρή ζε θξαδαζκνύο θαη θξνύζεηο, ζηε κεγάιε δηάξθεηα δσήο θαη 

ζηελ επίδξαζε πνπ έρνπλ ζην πεξηβάιινλ, αθνύ απνδίδνπλ πνιύ κηθξά πνζά 

ζεξκόηεηαο θαη δε κνιύλνπλ σο απνξξίκκαηα. Λόγσ όισλ απηώλ ησλ 

ραξαθηεξηζηηθώλ ηνπο, νη Γίνδνη Δθπνκπήο Φσηόο απνηεινύλ ην πξνηεηλόκελν 

είδνο ιακπηήξα γηα ην λέν ζύζηεκα θσηηζκνύ ησλ νηθηζκώλ Γακαλίσλ, 

Μειηδνρσξίνπ θαη Αξθαδίνπ. 

Ο πξνηεηλόκελνο ζρεδηαζκόο γηα ην λέν ζύζηεκα θσηηζκνύ ησλ νηθηζκώλ 

πεξηιακβάλεη 67 κνλά θσηηζηηθά ζώκαηα. Τα θσηηζηηθά ζώκαηα ζα θηινμελνύλ 

ιακπηήξεο LED, ηζρύνο 50 Watt. Η αληηθαηάζηαζε ηνπ ππάξρνληνο ζπζηήκαηνο 

θσηηζκνύ ζα ζπκβάιεη ζηε: 

1. Βειηίσζε ησλ επηπέδσλ θσηηζκνύ θαη ζηελ εμίζσζε ησλ επηπέδσλ ζηα 

ζπζηελόκελα από ηα ζρεηηθά πξόηππα όξηα. 

2. Μείσζε ηεο εγθαηεζηεκέλεο ηζρύνο από 6,075 kW ζε 3,35 kW. 

3. Βειηίσζε ησλ νπηηθώλ ζπλζεθώλ κέζσ ηεο αύμεζεο ηεο ηηκήο ηνπ Γείθηε 

Φξσκαηηθήο Απόδνζεο ησλ ιακπηήξσλ. 

4. Πεξηνξηζκό ηεο θσηηζηηθήο ξύπαλζεο. 

 

Οη παξεκβάζεηο ζην ζύζηεκα θσηηζκνύ είλαη νη παξαθάησ: 

 Αληηθαηάζηαζε ιακπηήξσλ ζε όινπο ηνπο νηθηζκνύο 

 Σηνπο νηθηζκνύο Μειηδνρσξίνπ θαη Αξθαδίνπ ηα θσηηζηηθά ζώκαηα ζα 

αληηθαηαζηαζνύλ από απηόλνκα θσηνβνιηατθά ζπζηήκαηα θσηηζκνύ (PV-

LED) 

 Σηνλ νηθηζκό ησλ Γακαλίσλ, ε ήδε κεησκέλε ειεθηξηθή ελέξγεηα, από ηελ 

αληηθαηάζηαζε ησλ ιακπηήξσλ, πνπ ζα θαηαλαιώλεηαη ζην δεκνηηθό 

θσηηζκό, ζα παξέρεηαη από ην κηθξνδίθηπν πνπ ζα εγθαηαζηαζεί. 

 

Δπηπιένλ ην πξνηεηλόκελν ζύζηεκα θσηηζκνύ ζα ζπκβάιιεη: 

1. Σηελ απνθαηάζηαζε ησλ επηπέδσλ θσηεηλόηεηαο ζηα πξνηεηλόκελα από ηα 

ζρεηηθά πξόηππα όξηα. 

2. Σηελ νκνηνγελή θαηαλνκή ησλ επηπέδσλ θσηηζκνύ ζε νιόθιεξν ην κήθνο 

ησλ νδώλ. 
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3. Σηελ εμνηθνλόκεζε ελέξγεηαο, κέζσ ηεο αληηθαηάζηαζεο ησλ ιακπηήξσλ. 

4. Σηελ αλεμαξηεηνπνίεζε ηνπ δεκνηηθνύ θσηηζκνύ από ην δίθηπν ηεο ΓΔΗ 

θαη ζηελ απηνλνκία ηνπ, ζε όινπο ηνπο νηθηζκνύο. 

3.1 Ανηικαηάζηαζη λαμπηήπων με LED 

 

Η πξώηε παξέκβαζε ηνπ πξνηεηλόκελνπ ζπζηήκαηνο θσηηζκνύ γηα ηνπο νηθηζκνύο, 

είλαη ε αληηθαηάζηαζε ησλ ππαξρόλησλ ιακπηήξσλ (75 W & 250 W) κε ιακπηήξεο 

LED (60 W). Η παξέκβαζε απηή απνηειεί ηελ αληηθαηάζηαζε ελεξγνβόξσλ 

ιακπηήξσλ παιαηνύ ηύπνπ (π.ρ. αηκώλ πδξαξγύξνπ) κε λένπο κεγαιύηεξεο 

θσηεηλήο απόδνζεο (lumen/watt), έηζη ώζηε λα επηηπγράλεηαη κεγαιύηεξε 

θσηεηλόηεηα κε κηθξόηεξε θαηαλάισζε. 

Δλδεηθηηθόο ηύπνο θσηηζηηθνύ ζώκαηνο πνπ πιεξνί ηηο πξνδηαγξαθέο ηνπ 

πξνηεηλόκελνπ ζπζηήκαηνο θσηηζκνύ θαζώο θαη ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ, δίλεηαη 

ζηνλ Πίλαθα 3. 

 

Πίνακαρ 3. Υαπακηηπιζηικά λειηοςπγίαρ και απόδοζηρ ενδεικηικών θωηιζηικών ζωμάηων πος 

ικανοποιούν ηιρ απαιηήζειρ ηος πποηεινόμενος θωηιζηικού ζςζηήμαηορ 

Φωηογπαθία κεθαλήρ θωηιζηικού δπόμος Υαπακηηπιζηικά θωηιζηικών  

 

Αινπκίλην 
Τάζε: AC85/265 50/60HZ 

Ιζρύο: 50W  
Power factor: 0.95  

LED : 3  
CRI: ＞80Ra 

Life span: >50000h 

 

Η εμνηθνλόκεζε ελέξγεηαο θαη ε κείσζε ησλ ηζνδύλακσλ εθπνκπώλ CO2eq, από κηα 

ηέηνηα παξέκβαζε πξνθύπηεη, από ηε κείσζε ηεο εγθαηεζηεκέλεο ηζρύο ησλ 

ιακπηήξσλ, από ηελ αληηθαηάζηαζή ηνπο από πην απνδνηηθνύο, γηα ηελ επίηεπμε 

ησλ ειάρηζησλ απαηηήζεσλ πξνδηαγξαθώλ θσηηζκνύ, όπσο απηέο θαζνξίδνληαη 

από ηελ θαηεγνξηνπνίεζε ηεο πεξηνρήο θσηηζκνύ, ζύκθσλα κε ην πξόηππν ΔΛΟΤ 

CEN/TR 13201. Η εμνηθνλόκεζε ελέξγεηαο ππνινγίδεηαη από ηε ζπλνιηθή δηαθνξά 

ηεο εγθαηεζηεκέλεο ηζρύο ησλ ιακπηήξσλ, πξηλ θαη κεηά ηελ παξέκβαζε επί ην 

σξάξην ιεηηνπξγίαο ηνπ δεκνηηθνύ θσηηζκνύ γηα εηήζηα πεξίνδν, όπσο θαίλεηαη 

ζηνλ Πίλαθα 4. 
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Πίνακαρ 4. Πποηεινόμενο ζύζηημα θωηιζμού 

Πποηεινόμενο ύζηημα Φωηιζμού Οικιζμών 

Οικιζμόρ Γαμάνια Κελιδοσώπι Απκάδι 

Απιθμόρ Ιαμπηήπων 46 11 10 

Δίδορ Ιαμπηήπων LED LED LED 

Ιαμπηήπερ LED (40 W) 46 11 10 

Ηζσύρ Ιαμπηήπων (W) 40 50 50 

Δγκαηεζηημένη ιζσύρ (kW) 1,84 0,55 0,5 

ςνολική Κέζη Δηήζια 
Θαηανάλωζη (kWh) 

6044,4 1806,75 1642,5 

ύνολο (kWh) 9.493,65 

Κείωζη καηανάλωζη ενέπγειαρ ανά 
οικιζμό (kWh/έηορ) 

7013,475 2053,125 1396,125 

Κείωζη καηανάλωζη ενέπγειαρ 
(kWh/έηορ) 

10.636,35 

 

3.2 Αςηόνομα θωηοβοληαϊκά ζςζηήμαηα PV-LED θωηιζμού 

 

Τα απηόλνκα θσηνβνιηατθά ζπζηήκαηα PV-LED (ειηαθνί ζηύινη) πξνζθέξνπλ 

απηνλνκία, εμνηθνλόκεζε ελέξγεηαο θαη δπλαηόηεηα ειεθηξνθσηηζκνύ ζε πεξηνρέο 

όπνπ δελ είλαη εύθνιε ε ζύλδεζε κε ην δίθηπν ειεθηξηζκνύ. Μηθξά panels πςειήο 

απόδνζεο, κεηαηξέπνπλ ηελ ειηαθή ελέξγεηα ζε ειεθηξηθή κέζσ ησλ 

θσηνβνιηατθώλ ζηνηρείσλ, ηελ απνζεθεύνπλ ζε εηδηθνύο ζπζζσξεπηέο θαη ηελ 

αμηνπνηνύλ γηα ηξνθνδνζία ιακπηήξσλ (ζπζηήκαηα LED) θαηά ηε δηάξθεηα ηεο 

λύρηαο. 

Η παξέκβαζε αθνξά ηα ζπγθεθξηκέλα θσηνβνιηατθά ζπζηήκαηα πνπ ζα 

θαιύπηνπλ ην δεκνηηθό θσηηζκό ησλ νηθηζκώλ Μειηδνρσξίνπ θαη Αξθαδίνπ, νη 

νπνίνη ζα απηνλνκεζνύλ από ην ειεθηξηθό δίθηπν ηεο ΓΔΗ, από όπνπ 

θαιύπηνληαλ. 

http://www.avmap.gr/solar/568-%CE%91%CF%85%CF%84%CF%8C%CE%BD%CE%BF%CE%BC%CE%B1-%CF%86%CF%89%CF%84%CE%BF%CE%B2%CE%BF%CE%BB%CF%84%CE%B1%CF%8A%CE%BA%CE%AC-%CF%83%CF%85%CF%83%CF%84%CE%AE%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%B1-PV-LED-%CF%86%CF%89%CF%84%CE%B9%CF%83%CE%BC%CE%BF%CF%8D
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Πίνακαρ 5. Υαπακηηπιζηικά λειηοςπγίαρ και απόδοζηρ αςηόνομων θωηοβοληαϊκών 

ζςζηημάηων ηος πποηεινόμενος θωηιζηικού ζςζηήμαηορ 

Δνδεικηική 

Φωηογπαθία 
Υαπακηηπιζηικά PV-LED MOD50W 
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4 Θόζηορ 

 

Τν θόζηνο ηνπ πξνηεηλόκελνπ ζπζηήκαηνο θσηηζκνύ ησλ νηθηζκώλ Γακαλίσλ, 

Μειηδνρσξίνπ θαη Αξθαδίνπ, δίλεηαη ζηνλ Πίλαθα 6, πνπ αθνινπζεί.  

 

Πίνακαρ 6. Δκηιμώμενο κόζηορ πποηεινόμενων ζςζηημάηων θωηιζμού 

  Απιθµόρ Ηζσύρ (kW) 
Θόζηορ 

µονάδαρ 
ςνολικό 
κόζηορ 

Δγκαηάζηαζη Ιαµπηήπων         

LED 40W 46 1,84 350,00 €  16.100,00 €  

Δγκαηάζηαζη ζςµβαηικών 
διαηάξεων έναςζηρ θωηιζηικών 

µε ηλεκηπονικά 
        

µαγλεηηθό         

ειεθηξνληθό         

ειεθηξνληθό µε ξύζµηζε         

Δγκαηάζηαζη ζςζηήµαηορ 
ελέγσος  και διασείπιζηρ 

δηµοηικού θωηιζµού 
        

ρεηξνθίλεην         

ρξνλνπξνγξαµµαηηζµόο         

άιιν  (πξνζδηνξίζηε)         

ειεθηξνληθό ζύζηεκα δηαρείξηζεο         

Αςηόνοµα θωηοβοληαϊκά 
ζςζηήµαηα θωηιζµού 

21 1,05   2.200,00 €   46.200,00 €  

ΤΛΟΙΟ 67 2,89 2550 62300 

 

Τέινο, ζηνλ Πίλαθα 7 δίλνληαη ηα πξνζδνθώκελα απνηειέζκαηα ησλ παξεκβάζεσλ 

ζηνλ ηνκέα ηνπ Γεκνηηθνύ Φσηηζκνύ, αλαθνξηθά κε ηελ εμνηθνλόκεζε ελέξγεηαο 

θαη ηηο αληίζηνηρεο εθπνκπέο CO2eq. 
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Πίνακαρ 7. Πποζδοκώμενα αποηελέζμαηα παπεμβάζεων δημοηικού θωηιζμού 

  Ππιν ηιρ Παπεµβάζειρ Κεηά ηιρ Παπεµβάζειρ Δξοικονόµηζη Δνέπγειαρ Κείωζη  Δκποµπών CO2eq 

Πποηεινόµενερ 
Παπεµβάζειρ 

Δγκαηεζηηµένη 
ιζσύρ  (KW) 

Δηήζια 
Θαηανάλωζη 

Δνέπγειαρ(kWh) 

Δκποµπέρ 
CO2 eq 

(ηόνοι) ** 

Δγκαηεζηηµένη 
ιζσύρ  (KW) 

Δηήζια 
ηλεκηπική 

καηανάλωζη 
(kWh) 

Δκποµπέρ 
CO2 eq 
(ηόνοι) 

Δηήζια 
Δξοικονόµηζη 

Δνέπγειαρ 
(kWh) 

% 

Δηήζια 
Κείωζη 

Δκποµπών 
(ηόνοι) 

% 

Αληηθαηάζηαζε 
ιαµπηήξσλ 

6,075 20.130,00 23,49 1,84 6044,4 7,0538148 14.085,60 69,97 16,44 69,97 

Αληηθαηάζηαζε 
ζπµβαηηθώλ 

δηαηάμεσλ 
έλαπζεο 

θσηηζηηθώλ µε 
ειεθηξνληθά 

                    

Δγθαηάζηαζε 
ζπζηήµαηνο 
ειέγρνπ θαη 
δηαρείξηζεο 
δεµνηηθνύ 
θσηηζµνύ 

                    

Απηόλνµα 
θσηνβνιηατθά 

ζπζηήµαηα 
θσηηζµνύ 

2,1 6898,5 8,0505495 1,05 3449,25 4,0252748 3449,25 50 4,03 50 

ύνολο 8,175 27028,5 31,5422595 2,89 9493,65 11,07909 17534,85 119,973174 20,46316995 119,9731744 
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Ππόηαζη για ανηικαηάζηαζη Γημοηικού ηόλος  

Ηλεκηποκίνηζη - ηαθμοί Φόπηιζηρ 

1 Διζαγωγικά ζηοισεία 

 

Η παγθόζκηα αλεζπρία γηα ηελ θαηαθόξπθε αύμεζε ησλ αέξησλ ξύπσλ ηνπ 

ζεξκνθεπίνπ θαη εηδηθόηεξα ε έληνλε επηβάξπλζε ηεο αηκόζθαηξαο ησλ πόιεσλ ζε 

ζπλδπαζκό κε ηελ πξόζθαηε απόηνκε αύμεζε ησλ ηηκώλ ηνπ πεηξειαίνπ, έδσζε 

ώζεζε ζηελ πηνζέηεζε ελαιιαθηηθώλ κέζσλ κεηαθνξάο θηιηθόηεξσλ πξνο ην 

πεξηβάιινλ. Ιδαληθή ιύζε ζην δήηεκα ησλ κεηαθνξώλ απνηεινύλ ηα ειεθηξηθά 

νρήκαηα. 

Σα Ηιεθηξηθά Απηνθίλεηα (ΗΑ) ρξεζηκνπνηνύλ ηελ ειεθηξηθή ελέξγεηα πνπ 

απνζεθεύεηαη ζε επαλαθνξηηδόκελεο ζπζηνηρίεο ζπζζσξεπηώλ θαη ρξεζηκνπνηνύλ 

ειεθηξηθνύο θηλεηήξεο αληί ησλ κεραλώλ εζσηεξηθήο θαύζεο (ΜΔΚ). 

Σα ΗΑ είλαη ζπλήζσο απηνθίλεηα, ειαθξηά θνξηεγά, πνδήιαηα, ειαθξηά κεραληθά 

δίθπθια, κηθξά νρήκαηα γθνιθ, αλπςσηηθά (forklifts), θιπ.  

Σα ΗΑ έρνπλ πςειόηεξν ζπληειεζηή ελεξγεηαθήο απόδνζεο, από όια ηα 

απηνθίλεηα εζσηεξηθήο θαύζεο. Σα πιενλεθηήκαηα ηεο ειεθηξνθίλεζεο είλαη:  

 Γελ παξάγνπλ ξύπνπο  

 Πξνθαινύλ ηελ ειάρηζηε δπλαηή ξύπαλζε ζε καθξνρξόληα βάζε, ππό ηνλ 

όξν όηη ρξεζηκνπνηνύλ ειεθηξηθή ελέξγεηα από ΑΠΔ 

 Δίλαη πην αζόξπβα από ηα νρήκαηα εζσηεξηθήο θαύζεο 

 Δπηηπγράλνπλ ζρεδόλ ζηαζεξή ξνπή από ηελ αθηλεζία, έσο ην κέγηζην όξην 

ζηξνθώλ ιεηηνπξγίαο 

 Έρνπλ ρακειόηεξν θόζηνο ζε βάζνο ρξόλνπ θαζώο δελ επεξεάδνληαη από 

ηελ αύμεζε ησλ νξπθηώλ θαπζίκσλ, αιιά θαη ιόγσ ηνπ ρακειόηεξνπ 

θόζηνπο ζπληήξεζεο. Σα ΗΑ δελ απαηηνύλ αληηθαηάζηαζε ή έζησ 

ζπληήξεζε ζε κεραληθά κέξε, δελ απαηηνύλ ηαθηηθέο αιιαγέο ιαδηώλ, δελ 

έρνπλ ζύζηεκα εμαγσγήο θαπζαεξίσλ θαη δηάηαμε εμάηκηζεο, νύηε 

ζηγαζηήξα πξν ηεο εμάηκηζεο,  νύηε θαηαιύηε ή θίιηξν θαπλνύ.  

 Με βάζε ηελ ηζρύνπζα λνκνζεζία απαιιάζζνληαη από ηέιε ηαμηλόκεζεο, 

ηέιε θπθινθνξίαο θαη εμαηξνύληαη από πεξηνξηζκνύο θπθινθνξίαο  

Η εηζαγσγή ηεο ειεθηξνθίλεζεο ζε ζπλδπαζκό κε θαηαζθεπή ζηαζκώλ 

ζηάζκεπζεο – θόξηηζεο ζε κηθξέο θνηλόηεηεο, είλαη ηδαληθή ιύζε ζπκβάιινληαο κε 
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ην κέγηζην ηξόπν ζηελ πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο θαη κεηώλνληαο παξάιιεια 

ηελ εμάξηεζε από ηα πγξά θαύζηκα.  

Δμάιινπ ε επηζηήκε θαη ε ηερλνινγία εμειίζζεηαη ζπλερώο θαη ηα όπνηα 

κεηνλεθηήκαηα εμαιείθνληαη.   Ήδε ππάξρνπλ κνληέια ΗΑ πνπ δίλνπλ εγγύεζε 8 

έηε ή 100.000 κίιηα (160.000 ρικ). 

Οη ζηαζκνί θόξηηζεο ζα είλαη θαη ζηαζκνί ζηάζκεπζεο ησλ νρεκάησλ κε 

θσηνβνιηατθά ζθίαζηξα, πξνθεηκέλνπ λα γίλεηαη παξαγσγή «πξάζηλεο» ελέξγεηαο. 

1.1 Ηλεκηπικά οσήμαηα με δςναηόηηηα ζύνδεζηρ ζηο δίκηςο (Plug-in EVs) 

 ‘Plug-in EVs’ είλαη ηα ειεθηξηθά νρήκαηα πνπ έρνπλ ηε δπλαηόηεηα λα ζπλδένληαη 

ζην δίθηπν θαη λα αληαιιάζζνπλ ειεθηξηθή ελέξγεηα κε απηό. Κάζε έλαο από ηνπο 

ηύπνπο ειεθηξνθίλεησλ νρεκάησλ (ειεθηξηθά νρήκαηα κπαηαξίαο/ Battery EVs, 

ειεθηξηθά νρήκαηα θπςειώλ θαπζίκνπ/ Fuel Cell EVs, πβξηδηθά νρήκαηα/ Hybrid 

EVs) κπνξεί κε ηελ πξνζζήθε ηνπ θαηάιιεινπ εμνπιηζκνύ λα απνθηήζεη απηή ηε 

δπλαηόηεηα. 

πγθεθξηκέλα, ηα ειεθηξηθά νρήκαηα κπαηαξίαο έρνπλ από θαηαζθεπήο ηνπο ηνλ 

εμνπιηζκό πνπ απαηηείηαη γηα ζύλδεζε ζην δίθηπν θαζώο έηζη θνξηίδνπλ ηηο 

κπαηαξίεο ηνπο (ή ηηο εθθνξηίδνπλ ζε πεξίπησζε πνπ ην δίθηπν έρεη αλάγθε ηελ 

απνζεθεπκέλε ζε απηέο ελέξγεηα).  

Σα πβξηδηθά νρήκαηα κε δπλαηόηεηα ζύλδεζεο ζην δίθηπν έρνπλ κεγαιύηεξε 

κπαηαξία από ηα απιά πβξηδηθά θαη ρξεζηκνπνηνύλ έλα ζπλδπαζκό ειεθηξηθήο 

ελέξγεηαο από ην δίθηπν, ελέξγεηαο από ην «αλαπαξαγσγηθό θξελάξηζκα» θαζώο 

θαη ελέξγεηαο από κεραλή εζσηεξηθήο θαύζεο ή θπςέιε θαπζίκνπ γηα λα 

θηλεζνύλ. ηελ νπζία, θνξηίδνπλ όζν είλαη ζηαζκεπκέλα θη έηζη γηα κηθξέο 

δηαδξνκέο δε ρξεηάδεηαη λα ρξεζηκνπνηήζνπλ θαζόινπ θαύζηκν. 

 

 

Ηλεκηπικό όσημα με δςναηόηηηα ζύνδεζηρ ζηο δίκηςο (Plug-in EV) 
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ην επόκελν ζρήκα παξνπζηάδεηαη έλα ζπλνπηηθό δηάγξακκα ησλ θύξησλ 

ηκεκάησλ από ηα νπνία απνηειείηαη έλα ειεθηξηθό όρεκα. 

 

Γιάγπαμμα κςπίων μεπών ενόρ ηλεκηποκίνηηος οσήμαηορ 

Η πεγή ειεθηξηθήο ελέξγεηαο είλαη ην ηκήκα πνπ ηξνθνδνηεί κε ελέξγεηα ην 

ππόινηπν ζύζηεκα. Σν ηκήκα απηό ιεηηνπξγεί είηε σο πεγή, είηε σο απνζήθε 

ειεθηξηθήο ελέξγεηαο, είηε σο ζπλδπαζκόο θαη ησλ δύν. Γηα ηελ απνζήθεπζε 

ελέξγεηαο ρξεζηκνπνηνύληαη ζπζζσξεπηέο (κπαηαξίεο), ελώ ε θόξηηζή ηνπο 

ζπλήζσο γίλεηαη κε ειεθηξνληθνύο κεηαηξνπείο AC/DC. O ειεθηξνληθόο 

κεηαηξνπέαο είλαη ην ηκήκα ην νπνίν είλαη ππεύζπλν γηα ηελ θαηάιιειε κεηαηξνπή 

ηεο ηάζεσο ηεο πεγήο ώζηε λα ηξνθνδνηήζεη ηνλ θηλεηήξα. Δπηπιένλ ειέγρεη θαη 

ηε ιεηηνπξγία ηνπ νρήκαηνο ειέγρνληαο νπζηαζηηθά ηελ ηαρύηεηα θαη ηε ξνπή ηνπ 

θηλεηήξα. Ο ειεθηξηθόο θηλεηήξαο κεηαηξέπεη ηελ ειεθηξηθή ελέξγεηα ζε κεραληθή 

γηα ηελ θίλεζε ηνπ νρήκαηνο. Σν ζύζηεκα κεηάδνζεο θίλεζεο κεηαδίδεη ηελ θίλεζε 

ζηνπο ηξνρνύο πξνζαξκόδνληαο θαηάιιεια ηε ξνπή θαη ηελ ηαρύηεηα. 

1.2 Ηλεκηπικόρ κινηηήπαρ 

Ο ειεθηξηθόο θηλεηήξαο κεηαηξέπεη ηελ ειεθηξηθή ελέξγεηα ζε κεραληθή. Έλαο 

ειεθηξηθόο θηλεηήξαο απνηειείηαη από ην ξόηνξα πνπ εθαξκόδνληαη πάλσ ηα 

εζσηεξηθά πελία ή κόληκνη καγλήηεο θαη ηνλ ζηάηε πνπ εθαξκόδνληαη ηα εμσηεξηθά 

πελία. Απηά δεκηνπξγνύλ δύν ή πεξηζζόηεξα καγλεηηθά πεδία ηα νπνία 

αιιειεπηδξνύλ κεηαμύ ηνπο πεξηζηξέθνληαο ηνλ θεληξηθό άμνλα (ξόηνξα). Σα 

πελία ηνπ ξόηνξα ζηνπο πεξηζζόηεξνπο ειεθηξνθηλεηήξεο είλαη ζρεδόλ ηα ίδηα θαη 

απηά πνπ δηαθέξνπλ είλαη ηνπ ζηάηε. Σν πεξίβιεκα ηνπ θάζε θηλεηήξα είλαη 

θαιπκκέλν κε ςήθηξεο γηα λα απνβάιιεη ηε ζεξκόηεηα, ελώ θέξεη θαη έλαλ 

αλεκηζηήξα ζην πίζσ κέξνο γηα ηνλ ίδην ιόγν.  
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Κύπια μέπη ηλεκηπικού κινηηήπα 

1.3 Ηλεκηπονικόρ Μεηαηποπέαρ ιζσύορ 

Όπσο πξναλαθέξζεθε ν ειεθηξνληθόο κεηαηξνπέαο είλαη ην ηκήκα εθείλν ηνπ 

ζπζηήκαηνο πνπ παίξλεη ηε ζπλερή ηάζε ησλ ζπζζσξεπηώλ θαη ηε κεηαηξέπεη ζε 

θαηάιιειε κνξθή γηα ηελ ηξνθνδόηεζε ηνπ θηλεηήξα. Αλάινγα κε ην είδνο ηνπ 

θηλεηήξα πνπ ρξεζηκνπνηείηαη, επηιέγεηαη θαη αληίζηνηρνο κεηαηξνπέαο ηζρύνο. 

Έηζη, κε βάζε ηνπο θηλεηήξεο πνπ ρξεζηκνπνηνύληαη (.Ρ ή Δ.Ρ) έρνπκε 

κεηαηξνπείο .Σ/.Σ ηύπνπ chopper θαη κεηαηξνπείο .Σ/Δ.Σ ηύπνπ αληηζηξνθέα 

(inverter). 

1.4 Μπαηαπίερ ηλεκηπικών οσημάηων 

Η κπαηαξία είλαη έλαο ζπλδπαζκόο από έλα ή πεξηζζόηεξα ειεθηξνρεκηθά ζηνηρεία 

πνπ ρξεζηκνπνηνύληαη γηα λα κεηαηξέπνπλ ηελ απνζεθεπκέλε ρεκηθή ελέξγεηα ζε 

ειεθηξηθή (ειεθηξηθό ξεύκα). Από ηελ επνρή ηεο εθεύξεζεο ηεο πξώηεο 

βνιηατθήο ζηήιεο από ηνλ Αιεζάληξν Βόιηα ην 1800, ε κπαηαξία απνηειεί ηελ πην 

δηαδεδνκέλε πεγή ελέξγεηαο γηα πάξα πνιιέο νηθηαθέο θαη βηνκεραληθέο 

εθαξκνγέο. Οη κπαηαξίεο ησλ απηνθηλήησλ αλήθνπλ ζηελ επξύηεξε θαηεγνξία ησλ 

επαλαθνξηηδόκελσλ ζπζζσξεπηώλ θαη κπνξνύλ λα πξαγκαηνπνηνύλ θαη ηελ 

αληίζηξνθε δηαδηθαζία, κεηαηξέπνληαο ηελ ειεθηξηθή ελέξγεηα ζε ρεκηθή. 

Καηά ηε δηάξθεηα ησλ ηειεπηαίσλ δεθαεηηώλ νη ηερλνινγηθέο εμειίμεηο ζηνλ ηνκέα 

ησλ κπαηαξηώλ έρεη ζπκβάιιεη ηα κέγηζηα ώζηε λα μεπεξαζηνύλ σο έλα βαζκό 

εκπόδηα όπσο ν κεγάινο όγθνο, ην βάξνο θαη ην πςειό θόζηνο θαηαζθεπήο ησλ 
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κπαηαξηώλ πνπ ρξεζηκνπνηνύληαη ζηα ειεθηξηθά νρήκαηα. ηνλ παξαθάησ Πίλαθα 

γίλεηαη αλαθνξά ζηα θπξηόηεξα είδε κπαηαξηώλ πνπ ρξεζηκνπνηνύληαη ζηελ 

ειεθηξηθή απηνθηλεηνβηνκεραλία θαη έρνπλ πνιιά πιενλεθηήκαηα, όπσο κεησκέλν 

βάξνο θαη πςειή ρσξεηηθόηεηα ελέξγεηαο [Wh], πνπ απμάλεη ηελ απηνλνκία ησλ 

ειεθηξηθώλ νρεκάησλ. 

Υαπακηηπιζηικά μπαηαπιών ηλεκηπικών οσημάηων 

 

1.5  Καηηγοπίερ θόπηιζηρ 

Η γεληθόηεξε θαηεγνξηνπνίεζε ζηαζκώλ θόξηηζεο ησλ ειεθηξηθώλ νρεκάησλ 

αθνξά ηε ζύλδεζε ησλ ειεθηξηθώλ νρεκάησλ κε ηελ παξνρή ειεθηξηθήο 

ελέξγεηαο. Γύν θαηεγνξίεο δηαθξίλνληαη:  

 Δλζύξκαηε ζύλδεζε: Σν όρεκα ζπλδέεηαη κε ειεθηξνθόξνπο αγσγνύο ζηελ 

παξνρή. Σν ζύζηεκα ειέγρνπ ηεο θόξηηζεο είλαη ηνπνζεηεκέλν εληόο ηνπ 

ειεθηξηθνύ νρήκαηνο. Η ζύλδεζε απηή είλαη ηόζν απιή, όζν θαη ε ζύλδεζε 

κηαο νπνηαζδήπνηε ζπζθεπήο ζην ειεθηξηθό δίθηπν.  

 Δπαγσγηθή ζύλδεζε: Η ειεθηξηθή ζύλδεζε ηνπ νρήκαηνο κε ηελ παξνρή 

γίλεηαη κέζσ επαγσγώλ θαη όρη κε απεπζείαο αγσγνύο. Η ειεθηξηθή 

ελέξγεηα κεηαθέξεηαη κέζσ καγλεηηθνύ πεδίνπ. ηε πεξίπησζε απηή ην 

κεγαιύηεξν κέξνο ησλ ππνδνκώλ θόξηηζεο θαη ειέγρνπ ηεο βξίζθνληαη 

εθηόο ηνπ ειεθηξηθνύ νρήκαηνο.  

 

Οη ζηαζκνί θόξηηζεο κε ηερλνινγία ελζύξκαηεο ζύλδεζεο ρσξίδνληαη ζε 

πεξαηηέξσ ππνθαηεγνξίεο αλάινγα κε ην επίπεδν ηζρύνο ηεο θόξηηζεο. Τπάξρνπλ 

ζηαζκνί θόξηηζεο πνπ παξέρνπλ AC ζύλδεζε (κνλνθαζηθή ή ηξηθαζηθή), αιιά θαη 

ζηαζκνί θόξηηζεο κε DC ζύλδεζε.  

 Μνλνθαζηθή AC παξνρή: Αληίζηνηρεο παξνρέο ππάξρνπλ θαη ζηηο νηθηαθέο 

θαηνηθίεο γηα ηελ ειεθηξνδόηεζε θαζεκεξηλώλ ζπζθεπώλ. Η θόξηηζε από 

κνλνθαζηθή παξνρή έρεη ηα εμήο ραξαθηεξηζηηθά: 
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o 230V/16A ~ 3kW , 12 ώξεο δηάξθεηα θόξηηζεο  

o 230V/32Α ~ 7,4kW, 5 ώξεο δηάξθεηα θόξηηζεο 

 

 Σξηθαζηθή AC παξνρή: Παξέρεη ηε δπλαηόηεηα κεηαθνξάο κεγάιεο 

πνζόηεηαο ηζρύνο ρσξίο λα απαηηνύληαη κεγάιεο ηάζεηο ή ξεύκαηα. Η 

θόξηηζε από ηξηθαζηθή παξνρή έρεη ηα εμήο ραξαθηεξηζηηθά: 

o 400V/16A ~ 11kW , 31/2 ώξεο ε δηάξθεηα θόξηηζεο  

o o 400V/32Α ~ 22kW, 11/2 ώξεο ε δηάξθεηα θόξηηζεο  

 

 DC παξνρή: ηε πεξίπησζε απηή ν θνξηηζηήο ηεο κπαηαξίαο βξίζθεηαη 

εθηόο ηνπ νρήκαηνο θαη ε ηξνθνδνζία είλαη ζπλερέο ξεύκα. Σν ζπλερέο 

ξεύκα δίλεη ηε δπλαηόηεηα κεηαθνξάο πςειήο ηζρύνο (40kW) 

επηηπγράλνληαο δηάξθεηα θόξηηζεο ζε ιηγόηεξν από 45 ιεπηά.  

1.6 Καλώδια ζύνδεζηρ 

Μέρξη ζήκεξα δελ ππάξρεη θάπνηα πξνηππνπνίεζε γηα ηηο θαισδηώζεηο ζύλδεζεο 

ησλ ειεθηξηθώλ νρεκάησλ κε ηνπο ζηαζκνύο θόξηηζεο. ηνλ Πίλαθα πνπ 

αθνινπζεί παξνπζηάδνληαη ζπλνπηηθά ηα ππάξρνληα θαιώδηα θόξηηζεο θαη ηα 

βαζηθά ραξαθηεξηζηηθά ιεηηνπξγίαο ηνπο. 

Καλώδια ζύνδεζηρ για θόπηιζη  

ηλεκηπικών οσημάηων και δςναηόηηηερ θόπηιζηρ 
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2 Πεπιγπαθή ςθιζηάμενηρ καηάζηαζηρ 

 

ηελ Αγξνηηθή Κνηλόηεηα Γακαλίσλ θηλνύληαη ηα δεκόζηα νρήκαηα πνπ 

παξνπζηάδνληαη ζηνλ παξαθάησ Πίλαθα. 

ηοισεία 
Οσηµάηων 
Γημόζιος 

Σομέα 

Απιθµόρ 

∆ιανςόµενα 
km/έηορ 
ενηόρ ηηρ 

Κοινόηηηαρ 

Πεπιγπαθή ΜΣΙΠ1 tn CO2eq 

Ηµηθνξηεγά  - 
Νηίδει 

1 260,00 

Ηκηθνξηεγό ηδηνθηεζίαο 
Γήκνπ γηα θάιπςε 
αλαγθώλ επηζθεπώλ 

ύδξεπζεο- απνρέηεπζεο, 
1 θνξά/2εβδ*10 km*52 

εβδ/έηνο 

0,00016 555,10000 

Φνξηεγά 
(heavy duty) 

2 780,00 

1 απνξξηκκαηνθόξν 
(ζπιινγή απνξξηκκάησλ 

πξνο ΥΤΣΑ), 
1 θνξά/εβδ*10km *52 

εβδ/έηνο 
1 απνξξηκκαηνθόξν 

(ζπιινγή απνξξηκκάησλ 
πξνο αλαθύθισζε), 

1 θνξά/2εβδ*10km *52 
εβδ/έηνο 

0,00201 7137,00000 

Δπηβαηηθά 
νρήµαηα 

1 520,00 

1 επηβαηηθό όρεκα γηα 
κεηαθνξά εξγαδνκέλσλ 

«βνήζεηα ζην ζπίηη», 
1 θνξά/εβδ*10km *52 

εβδ/έηνο 

0,00029 1021,38400 

 

3 Πποηεινόμενο ζύζηημα 

 

Σν πξνηεηλόκελν ζύζηεκα ειεθηξνθίλεζεο ηνπ Γεκνηηθνύ ηόινπ πεξηιακβάλεη: 

 Αληηθαηάζηαζε 2 νρεκάησλ: ελόο (1) επηβαηηθνύ βελδηλνθίλεηνπ νρήκαηνο 

θαη ελόο (1) εκηθνξηεγνύ πεηξειαηνθίλεηνπ νρήκαηνο, ηα νπνία δηαλύνπλ 

εηεζίσο 520 θαη 260 km, αληίζηνηρα. 

 ηαζκόο θόξηηζεο νρεκάησλ κε ελζύξκαηε ζύλδεζε. Σν όρεκα ζα 

ζπλδέεηαη κε ειεθηξνθόξνπο αγσγνύο ζηελ παξνρή, ελώ ην ζύζηεκα 

ειέγρνπ ηεο θόξηηζεο ζα είλαη ηνπνζεηεκέλν εληόο ηνπ ειεθηξηθνύ 

νρήκαηνο. 

 Παξνρή ειεθηξηθήο ελέξγεηαο από ην εγθαηεζηεκέλν κηθξνδίθηπν 

(ηερλνινγία έμππλνπ δηθηύνπ) ζηνλ Οηθηζκό ησλ Γακαλίσλ. 

 

                                                      
1 1ΣΙΠ= 1 toe (Σόλλνο Ιζνδπλάκνπ Πεηξειαίνπ): είλαη ε ελέξγεηα πνπ απνδίδεηαη από ηελ θαύζε 1.000 
kg πεηξειαίνπ θαζαξήο ζεξκνγόλνπ δύλακεο 10.000 kcal/kg. 1 ΣΙΠ = 10x106 kcal = 41.87 GJ. 
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Company: Mitsubishi/ Japan  
- 4 seater 
- 130 km/h max. speed 
- 160 km range 
- battery: lithium-ion 

 
 

 

Company: KAISER Automotive GmbH 

First electric serial transporter 
available with different platforms quality with 
German parts and Austrian (Carinthian) final 
assembly 
- max speed 75 km/h 

-acceleration 0 to 50 km/h within 8,5 sec 
-range 80 km 

-vehicle payload 700 kg 

 

ηνπο Πίλαθεο πνπ αθνινπζνύλ απνηππώλεηαη ην πξνηεηλόκελν ζύζηεκα 

ειεθηξνθίλεζεο, κε ηελ αληίζηνηρε θνζηνιόγεζή ηνπ. 
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ηαθμόρ θόπηιζηρ ηλεκηποκίνηηων οσημάηων 

Τποδοµή Απ. Μονάδαρ Κόζηορ (€) 

Δμνπιηζµόο ηαζµώλ Φόξηηζεο 
(ειεθηξόδηα, πίλαθεο, 

δηαθόπηεο, ξειέ, γείσζε, θιπ) 
1 5.000,00 € 

 

Ανηικαηάζηαζη Γημοηικού ηόλος Οσημάηων με Οσήμαηα Ηλεκηποκίνηζηρ 

Καηηγοπία Οσηµάηων 
Απιθμόρ οσηµάηων πος 

ανηικαθίζηανηαι 
Κόζηορ  (€) 

Δπηβαηηθά νρήµαηα 1 36.700,00 € 

Απνξξηµµαηνθόξα 0  

Ηµηθνξηεγά (light duty) 1 50.000,00 € 

Φνξηεγά (heavy duty) 0  

ύνολο 2 86.700,00 € 

 

Δξοικονόμηζη & Ανηιζηάθμιζη Δνέπγειαρ & Δκπομπών CO2 ζηιρ Μεηαθοπέρ 

Παπέµβαζη 

Απσική 
Καηανάλωζη 
Δνέπγειαρ για 
ηα οσήµαηα  

πος 
ανηικαθίζηαηαι 

(MWh) 

Σελική 
Καηανάλωζη 
Δνέπγειαρ για 
ηα οσήµαηα  

πος 
ανηικαθίζηαηαι 

(MWh) 

Δξοικονόµηζη 
Δνέπγειαρ 

(MWh) 

Παπαγωγή 
Δνέπγειαρ 

(ανηιζηάθµιζη 
ενέπγειαρ) 

(MWh) 

Μείωζη 
Δκποµπών 
CO2eq (tn 

CO2eq) 

Ανηιζηάθµιζη 
Δκποµπών 
CO2eq (tn 

CO2eq) 

Αληηθαηάζηαζε 
Γεκνηηθνύ 
ηόινπ µε 
Ορήµαηα 

Ηιεθηξνθίλεζεο 

0,52 0 0,52  0,157648  

Φσηνβνιηαηθά (ή 
άιιεο ΑΠΔ) 

ζπλδεδεµέλα ζην 
∆ίθηπν: Παξνρή 

ειεθηξηθήο 
ελέξγεηαο από 
κηθξνδίθηπν 

Οηθηζκνύ 
Γακαλίσλ 

(πεξίζεηα ΑΠΔ 
Αλεκνγελλήηξηαο) 

   0,52  0 

ύλνιν 
  0,52 0,51688 0,157648 0 

 

 



 
 

  

 

 

 

 

 

 

Προμελϋτη δρϊσης: 

Κϊλυψη Θερμικών Φορτίων 

Κτηρίου Πολιτιστικών 

Εκδηλώσεων Μελιδοχωρίου 

 

 

 

ΔΣΑΚ ΑΛΧΛΤΚΖ ΔΣΑΗΡΗΑ  

ΤΚΒΟΤΙΔΤΣΗΘΧΛ 

& ΚΔΙΔΣΖΣΗΘΧΛ ΤΠΖΡΔΗΧΛ 
Γ. Παπαλδξένπ 5, 71306, Ηξάθιεην 

Σει: 2810 361242, Fax: 2810 361152 

info@etam.gr, www.etam.gr 

mailto:info@etam.gr
http://www.etam.gr/
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Ππόηαζη για κάλςτη θεπμικών θοπηίυν 

κηηπίος Πολιηιζηικών Δκδηλώζευν Κελιδοσυπίος 

1 Διζαγυγικά ζηοισεία 

 

Ελεξγεηηθά ειηαθά ζπζηήκαηα είλαη όζα ζπιιέγνπλ ηελ ειηαθή αθηηλνβνιία θαη 

ζηε ζπλέρεηα ηε κεηαθέξνπλ κε ηε κνξθή ζεξκόηεηαο ζε λεξό, αέξα ή ζε θάπνην 

άιιν ξεπζηό. Η ηερλνινγία είλαη αξθεηά απιή θαη ππάξρνπλ πνιιέο δπλαηόηεηεο 

εθαξκνγήο ηεο ζε ζεξκηθέο ρξήζεηο ρακειώλ ζεξκνθξαζηώλ, όπσο ζηελ 

παξαγσγή Ζεζηνύ Μεξνύ Χξήζεο (ΖΜΧ) θαη ζηε Θέξκαλζε θαη ζηνλ Δξνζηζκό 

Χώξσλ. 

πγθεθξηκέλα, γηα ηε ζέξκαλζε ρώξσλ, ηα ελεξγεηηθά ειηαθά ζπζηήκαηα 

ζέξκαλζεο ρώξσλ βαζίδνληαη ζε εμνπιηζκό όπσο νη ζπιιέθηεο ζηέγεο, γηα ηε 

ζπιινγή θαη ηε δηαλνκή ηεο ζεξκόηεηαο. Χξεζηκνπνηνύλ αέξα ή πγξό πνπ 

ζεξκαίλεηαη ζηνπο ειηαθνύο ζπιιέθηεο θαη, ζηε ζπλέρεηα, κεηαθέξεηαη από 

αλεκηζηήξεο ή αληιίεο κε κηθξή θαηαλάισζε ειεθηξηθήο ελέξγεηαο.  

Σα ειηαθά ζπζηήκαηα αέξνο απνηεινύληαη από: 

 πιιέθηεο 

 Αλεκηζηήξεο 

 Αεξαγσγνύο 

 πζηήκαηα ειέγρνπ 

θαη κπνξνύλ λα ζεξκάλνπλ ηνλ αέξα ελόο ζπηηηνύ ρσξίο ελαιιάθηεο ζεξκόηεηαο ή 

ζεξκηθή απνζήθεπζε. 

2 Πεπιγπαθή ςθιζηάμενηρ καηάζηαζηρ 

 

Σν θηήξην Πνιηηηζηηθώλ Εθδειώζεσλ Λειηδνρσξίνπ, έρεη επηθάλεηα 140 m2 θαη 

είλαη νξζνγσληθήο δηαηνκήο κε αλαηνιηθό πξνζαλαηνιηζκό. ύκθσλα κε ζηνηρεία 

από ηα ηηκνιόγηα ηεο ΔΕΗ, ε θαηαλάισζε ειεθηξηθήο ελέξγεηαο γηα ην έηνο 2011 

ήηαλ 2.352 kWh. 

Σν κεγαιύηεξν κέξνο ηεο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο θαηαλαιώλεηαη γηα ηε ζέξκαλζε 

ηνπ θηεξίνπ, ζε πνζνζηό ίζν κε 60%. Οπόηε, ε ελέξγεηα απηή ππνινγίδεηαη ίζε κε: 

60%*2.352 kWh = 1.411,2 kWh. 
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3 Πποηεινόμενο ζύζηημα 

 

Η ελέξγεηα πνπ δαπαλάηαη γηα ηε ζέξκαλζε ηνπ θηεξίνπ (ίζε κε 1.411,2 kWh), 

πξνηείλεηαη λα εμνηθνλνκείηαη κέζσ ηεο εγθαηάζηαζεο ελόο ελεξγεηηθνύ ειηαθνύ 

ζπζηήκαηνο (ειηαθό αεξόζεξκν), γηα ζέξκαλζε θαη αθύγξαλζε ηνπ ρώξνπ κε 

δεζηό αέξα. 

 

Η βαζηθή αξρή ηνπο ζπζηήκαηνο είλαη ε αθόινπζε: ε ειηαθή αθηηλνβνιία πεξλά 

από ην δηάθαλν θάιπκκα θαη θηάλεη ζηνλ επηιεθηηθό «απνξξνθεηή», όπνπ κε ηε 
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βνήζεηα ησλ κπιε νμεηδίσλ ηνπ ηηηαλίνπ κεηαηξέπεηαη ζε ζεξκηθή ελέξγεηα. Η 

ζεξκηθή ελέξγεηα κεηαθέξεηαη ζην θηήξην από ηνλ αέξα πνπ πεξλά γύξσ από ηνλ 

απνξξνθεηή κε ηε βνήζεηα ελόο θσηνβνιηατθνύ ζηνηρείνπ πνπ θηλεί ηνλ 

αλεκηζηήξα. Ο αέξαο εηζέξρεηαη ζηε ζπζθεπή αθνύ θηιηξαξηζηεί γηα λα θαζαξηζηεί 

από νπνηαδήπνηε αησξνύκελα ζσκαηίδηα θαη ζθόλε. Ο αλεκηζηήξαο ηνπ ζπιιέθηε 

πνπ ιεηηνπξγεί κε ηε βνήζεηα ηνπ θσηνβνιηατθνύ ζπιιέθηε δηαζθαιίδεη όηη ν 

ζπιιέθηεο δνπιεύεη αθόκε θαη όηαλ δελ είλαη θαλείο ζην θηήξην, θξαηώληαο ην 

δεζηό, κε θξέζθν αέξα θαη ρσξίο κπξσδηέο. 

Σν ζύζηεκα ειηαθώλ αεξόζεξκσλ πνπ πξνηείλεηαη, απνηειείηαη από ηξία (3) 

ειηαθά αεξόζεξκα, κε ηα εμήο ηερληθά ραξαθηεξηζηηθά γηα θαζέλα από απηά: 

 Δηαζηάζεηο (cm): 200x97x20 

 Επηθάλεηα (m2): 1,94 

 Ολνκαζηηθή ηζρύο1 (Wp): 1.330 

 Επηθάλεηα ρώξνπ (m2): 20-60. 

 

πλνιηθά ην ζύζηεκα ειηαθώλ αεξόζεξκσλ πνπ πξνηείλεηαη ζα έρεη: 

 Επηθάλεηα (m2): 5,82 

 Ολνκαζηηθή ηζρύο (Wp): 3.990 

 Επηθάλεηα ρώξνπ (m2): 60-180. 

 

Γηα έλα ειηαθό αεξόζεξκν 1,94 m2, ε ζεξκνθξαζία εηζόδνπ- εμόδνπ κε 

αλαθπθινθνξία αέξα, δίλεηαη ζηα δηαγξάκκαηα πνπ αθνινπζνύλ. 

                                                      
1 Η ηηκή νλνκαζηηθήο ηζρύο έρεη ππνινγηζηεί γηα ειηαθή αθηηλνβνιία 1.000 W/m2   
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Σα ειηαθά αεξόζεξκα εθαξκόδνληαη πνιύ απιά ζε ηνίρνπο κε Μόηην-Αλαηνιηθό, 

Μόηην θαη Δπηηθό πξνζαλαηνιηζκό, αιιά θαη θεθιηκέλεο ζηέγεο κε θιίζε από Μνηην-

Αλαηνιηθά, Μόηηα ή Μνηηνδπηηθά όπσο θαίλεηαη ζηηο εηθόλεο πνπ αθνινπζνύλ. 
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Επίζεο, εγθαζίζηαληαη θαη ζε ζπίηηα κε ηαξάηζα, αιιά κε ηξύπεκα ζηνπο ηνίρνπο, 

όπσο θαίλεηαη ζηελ εηθόλα πνπ αθνινπζεί. 
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Σέινο, ππάξρεη ε δπλαηόηεηα εγθαηάζηαζεο ησλ ειηαθώλ αεξόζεξκσλ θαη ζε 

επαγγεικαηηθέο εθαξκνγέο, απηνηειώο, είηε σο κνλαδηθή πεγή ζέξκαλζεο, είηε σο 

ζπκπιεξσκαηηθή, θαζώο κπνξεί λα ζπλδπαζηεί θαη κε ηπρόλ πθηζηάκελν ιέβεηα 

πεηξειαίνπ ή θπζηθνύ αεξίνπ, όπσο θαίλεηαη ζηηο εηθόλεο πνπ αθνινπζνύλ. 
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Γηα ηελ πεξίπησζε ηνπ θηεξίνπ πνιηηηζηηθώλ εθδειώζεσλ Λειηδνρσξίνπ επηιέγεηαη 

ην ζύζηεκα ηξηώλ (3) ειηαθώλ αεξόζεξκσλ, λα εγθαηαζηαζεί ζε θεθιηκέλε ζηέγε, 

ζε θαηαζθεπή πνπ ππάξρεη ζηε λόηηα όςε ηνπ θηεξίνπ. 

4 Δξοικονόμηζη Δνέπγειαρ, Κείυζη Δκπομπών CO2eq & Θοζηολόγηζη 

δπάζηρ 

 

Η ρξήζε ησλ ειηαθώλ αεξόζεξκσλ ζα νδεγήζεη ζε εμνηθνλόκεζε ελέξγεηαο ίζε κε 

1.411,2 kWh, αιιά θαη ζε αληίζηνηρε κείσζε ησλ εθπνκπώλ CO2eq θαηά 1,65 tn, 

όπσο θαίλεηαη ζηνλ Πίλαθα πνπ αθνινπζεί. 
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Δξοικονόµηζη ενέπγειαρ και CO2eq Πποηεινόµενος ςνδςαζµού Παπεµβάζευν Γημόζιυν Θηιπίυν/ ΘΣΖΡΗΟ ΠΟΙΗΣΗΣΗΘΧΛ ΔΘΓΖΙΧΔΧΛ ΚΔΙΗΓΟΥΧΡΗΟΤ 

  Τθιζηάµενη Θαηάζηαζη Κεηά ηην πποηεινόµενη αναβάθµιζη Δξοικονόµηζη ενέπγειαρ 
Κείυζη 

εκποµπών CO2 

  

Εηήζηα 

θαηαλάισζε 

(kWh θαη 

kWh/m2)6 

Ιαύζηµν  ή 

Ηιεθηξηζµόο 

Εθπνµπέο CO2  eq 

(ηόλνη) 

Εηήζηα 

θαηαλάισζε 

(kWh θαη 

kWh/m2) 

Ιαύζηµν  ή 

Ηιεθηξηζµόο 

Εθπνµπέο CO2  

eq (ηόλνη)  ** 

Εηήζηα  (kWh θαη 

kWh/m2) 
% Σόλνη % 

Θέπµανζη 

kWh 1411,20 1,65 kWh 

0,00 0 

kWh 

100 1,65 100 

kWh/m2     kWh/m2 kWh/m2 

Φύξη 

kWh 

0,00 0 

kWh 

0,00 0 

kWh 

      

kWh/m2 kWh/m2 kWh/m2 

Εεζηό νεπό σπήζηρ 
kWh 

0 0 
kWh 

    
kWh 

      
kWh/m2 kWh/m2 kWh/m2 

ΓΔΛΗΘΑ ΤΛΟΙΑ kWh   1,65     0 kWh % 1,65 % 

 

Σν θόζηνο ηνπ πξνηεηλόκελνπ ζπζηήκαηνο ζέξκαλζεο ηνπ θηεξίνπ, ζην πιαίζην ηεο θάιπςεο ησλ ζεξκηθώλ θνξηίσλ ησλ δεκόζησλ 

θηεξίσλ από ΑΠΕ, δίλεηαη ζηνλ Πίλαθα, πνπ αθνινπζεί. 

  ύνηοµη Πεπιγπαθή ∆πάζηρ 
Κέγεθορ (π.σ. εµβαδόν,  

απιθµόρ µονάδυν) 
Θόζηορ Κονάδορ (€) ςνολικό Θόζηορ (€) 

ΘΕΡΛΘΙΑ ΗΚΘΑΙΑ 
(ζέξµαλζε, ΖΜΧ, ζύζηεµα 

combi) 

Ηιηαθά αεξόζεξκα γηα ζέξκαλζε θηεξίνπ Πνιηηηζηηθνύ 
πιιόγνπ Λειηδνρσξίνπ, εκβαδνύ 140 m2. Απαηηνύληαη 3 

κνλάδεο ειηαθώλ αεξόζεξκσλ. 

5,82 m2, 3 κνλάδεο 
ειηαθώλ αεξόζεξκσλ 

1.085,00 €  3.255,00 €  
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1 Πξόηαζε γηα κηθξνδίθηπν-έμππλν δίθηπν ζηνλ νηθηζκό Γακάληα 

1.1 Δηζαγωγηθά ζηνηρεία 

 

Η αλαδηάξζξσζε ησλ ζπζηεκάησλ ειεθηξηθήο ελέξγεηαο, θαζώο θαη ε αλάπηπμε 

ησλ ηερλνινγηώλ ησλ ζρεηηθά κηθξώλ ζε ηζρύ κνλάδσλ, νδήγεζε ζηελ αλάπηπμε 

ηεο θαηαλεκεκέλεο παξαγσγήο (ΚΠ), ηεο παξαγσγήο ε νπνία βξίζθεηαη 

πιεζηέζηεξα πξνο ηα θέληξα θαηαλάισζεο. Η αύμεζε ηεο απνδνηηθόηεηαο 

(efficiency) ηεο ρξήζεο ηεο πξσηνγελνύο ελέξγεηαο, ζε ζπλδπαζκό κε ηελ ρξήζε 

αλαλεώζηκσλ πεγώλ ελέξγεηαο ζε ηνπηθό επίπεδν κπνξεί λα ζπκβάιιεη ζηελ 

κείσζε ησλ εθπνκπώλ δηνμεηδίνπ ηνπ άλζξαθα θαη άιισλ αεξίσλ ξύπσλ. 

Η δηαζύλδεζε κηθξώλ κνλάδσλ παξαγσγήο ζε ζπζηήκαηα δηαλνκήο ρακειήο ηάζεο 

απνηεινύλ έλα λέν ηύπν ζπζηήκαηνο ηζρύνο πνπ νλνκάδεηαη κηθξνδίθηπν. Σα 

κηθξνδίθηπα κπνξνύλ λα ζπλδένληαη ζην θύξην δίθηπν ηζρύνο ή κπνξνύλ θαη λα 

ιεηηνπξγνύλ απηόλνκα, όπσο ηα ζπζηήκαηα ηζρύνο λεζησηηθώλ κνλάδσλ. 

Έλα κηθξνδίθηπν κπνξεί λα έρεη δπλαηόηεηα δηαζύλδεζεο κε ην θεληξηθό δίθηπν 

ειεθηξηθήο ελέξγεηαο. ε κηα ηέηνηα παξαιιειηζκέλε ιεηηνπξγία είλαη δπλαηή ε 

αληαιιαγή ελέξγεηαο. Παξνρή πιενλάδνπζαο ελέξγεηαο ζ' απηό, ή απνξξόθεζε 

ελέξγεηαο όηαλ νη κνλάδεο ηνπ κηθξνδηθηύνπ δελ επαξθνύλ λα θαιύςνπλ ηε 

δήηεζε. Αθόκε ζε πεξίπησζε κόληκα δηαζπλδεδεκέλεο ιεηηνπξγίαο είλαη δπλαηή ε 

αμηόπηζηε ηξνθνδόηεζε ηνπ κηθξνδηθηύνπ από ηηο δηθέο ηνπ κνλάδεο ζε πεξίπησζε 

θαηάξξεπζεο ηνπ θεληξηθνύ δηθηύνπ. 

Δεδνκέλεο ηεο κηθξήο ηζρύνο ησλ πεξηζζόηεξσλ κνλάδσλ ελόο κηθξνδηθηύνπ, ε 

παξαγσγή θαη δηαλνκή ηεο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο είλαη πξνηηκόηεξν λα γίλεηαη ζηελ 

ρακειή ηάζε θαζώο δελ απαηηείηαη ε κεηαθνξά ηεο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο ζε 

κεγάιεο απνζηάζεηο. Σν κέγεζνο δειαδή ησλ κνλάδσλ παξαγσγήο είλαη 

νπζηαζηηθά απηό πνπ θαζνξίδεη ηελ ζηάζκε ιεηηνπξγίαο. Σν κέγεζόο ηνπ 

ζπλνιηθόηεξα, κνλάδσλ παξαγσγήο θαη θνξηίσλ, θαζνξίδεη εμάιινπ θαη ηνλ ηξόπν 

δηαζύλδεζήο ηνπ κε άιια κηθξνδίθηπα ή κε ην θεληξηθό δίθηπν, ζηελ κέζε ή ζηελ 

ρακειή ηάζε. Πξνθαλώο κεγάιε ηζρύο απαηηεί δηαζύλδεζε ζηε κέζε ηάζε. 

Πξέπεη λα ηνληζηεί όηη ζε πεξηπηώζεηο παξαιιειηζκέλεο ιεηηνπξγίαο κε ην θεληξηθό 

δίθηπν, απηό πνπ πξσηίζησο επηδηώθεηαη είλαη λα κελ πξνθαιεί ην κηθξνδίθηπν 

πξνβιήκαηα. Η πνηόηεηα ηεο ηάζεο πξέπεη λα αληαπνθξίλεηαη ζηηο πξνδηαγξαθέο 

ηνπ δηθηύνπ, ε απνξξνθνύκελε ελέξγεηα λα κελ μεπεξλά ηηο απαηηήζεηο ελόο 

ηππηθνύ θαηαλαισηή. 
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ε έλα δεύηεξν ζηάδην, έλα κηθξνδίθηπν κπνξεί λα ζπκπεξηθεξζεί ζαλ έλαο «θαιόο 

γείηνλαο» ηνπ θεληξηθνύ δηθηύνπ. Κάηη ηέηνην ζα κπνξνύζε λα ζπκβαίλεη αλ ην 

κηθξνδίθηπν ξπζκίδεηαη ώζηε λα κπνξεί λα ππνζηεξίμεη ην θεληξηθό δίθηπν, πρ, λα 

παξέρεη ή λα απνξξνθά ελεξγό ή άεξγν ηζρύ όηαλ απαηηείηαη, αθόκε θαη ζε κηθξά 

ρξνληθά δηαζηήκαηα. ηελ δεύηεξε απηή πεξίπησζε απαηηείηαη πξνθαλώο θαη κηα 

κνξθή επηθνηλσλίαο κεηαμύ ησλ θέληξσλ ειέγρνπ κηθξνδηθηύνπ θαη θεληξηθνύ 

δηθηύνπ. 

Παξάιιεια κε ηα κηθξνδίθηπα ππάξρεη κηα αικαηώδεο άλνδνο θαη ζεκαληηθό 

ελδηαθέξνλ γηα ηνλ ηνκέα ησλ «επθπώλ δηθηύσλ». Σα επθπή ή έμππλα δίθηπα 

είλαη ειεθηξηθά δίθηπα πνπ ρξεζηκνπνηνύλ ηελ ηερλνινγία Πιεξνθνξηθήο θαη 

Σειεπηθνηλσληώλ (ICT - Information and Communication Technology) γηα λα 

ζπιιέμνπλ  θαη λα επεμεξγαζηνύλ πιεξνθνξίεο, ζρεηηθέο  κε ηελ ελεξγεηαθή 

παξαγσγή θαη δήηεζε κε ζηόρν λα βειηηώζνπλ ηελ απνηειεζκαηηθόηεηα, ηελ 

αμηνπηζηία, ηελ νηθνλνκία θαη ηε βησζηκόηεηα ηεο παξαγσγήο θαη δηαλνκήο ηεο 

ειεθηξηθήο ελέξγεηαο.  

ύκθσλα κε ηελ ηξαηεγηθή Agenda γηα ηελ Έξεπλα θαη Αλάπηπμε ησλ δηθηύσλ 

ειεθηξηθήο ελέξγεηαο ηεο  Επξσπατθήο Πιαηθόξκαο γηα ηελ Σερλνινγία έμππλσλ 

δηθηύσλ (European Technology Platform SmartGrids) ππάξρεη ηεξάζηην 

ελδηαθέξνλ γηα ηελ πξνώζεζε ησλ επθπώλ δηθηύσλ κε ζηόρν ηε: 

 Ελίζρπζε ηεο Επξσπατθήο ζπλεξγαζίαο γηα ηελ αληηκεηώπηζε ησλ 

πξνθιήζεσλ ησλ έμππλσλ δηθηύσλ σο ην 2035.  

 Αλαδήηεζε ιύζεσλ γηα ηελ ελζσκάησζε εξεπλεηηθώλ απνηειεζκάησλ ζηνλ 

ηνκέα κε ηαπηόρξνλε επαηζζεηνπνίεζε ησλ θαηαλαισηώλ θαη ρξεζηώλ. 

  Τπνζηήξημε δξάζεσλ γηα ηε δηάδνζε ησλ έμππλσλ δηθηύσλ έηζη ώζηε λα 

ππάξρεη κεγηζηνπνίεζε θέξδνπο θαη απνθπγή αιιεινεπηθαιύςεσλ. 

 Δεκηνπξγία επελδπηηθνύ πεξηβάιινληνο αμηνπνίεζεο ππαξρόλησλ 

ππνδνκώλ.  

Η κεηάβαζε από ηελ παξαδνζηαθή δνκή δηθηύσλ ειεθηξηθήο ελέξγεηαο ζηελ 

απνθεληξσκέλε, ππνζηεξίδεηαη ζεκαληηθά από ηελ αλάπηπμε ησλ επθπώλ 

δηθηύσλ. 
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(α) πκβαηηθή δνκή ειεθηξηθνύ δηθηύνπ 

 

(β) Δνκή απνθεληξσκέλνπ θαη έμππλνπ δηθηύνπ 

ρ. 1 Η αιιαγή ζηε δνκή ηωλ δηθηύωλ ειεθηξηθήο ελέξγεηαο κε ηελ εηζαγωγή ηωλ επθπώλ 

δηθηύωλ 

 

Σα έμππλα δίθηπα ζπλεπώο  δελ αληαγσλίδνληαη, νύηε έξρνληαη λα θαηαξγήζνπλ 

ηηο ζπκβαηηθέο ειεθηξηθέο εγθαηαζηάζεηο. Απεπζύλνληαη ζε ρξήζηεο 

απνθεληξσκέλσλ ζπζηεκάησλ κε απμεκέλεο αλάγθεο απηνκαηηζκώλ θαη ζύλζεησλ 

ιεηηνπξγηώλ. 

  

Έμππλεο ζπζθεπέο 

Δηαρείξηζε δήηεζεο

Επεμεξγαζηέο

Απνζήθεπζε

Αηζζεηήξεο

Αλεκνγελλήηξηεο

Φωηνβνιηαϊθά
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2 Σερληθά ραξαθηεξηζηηθά επθπνύο δηθηύνπ ζηνλ νηθηζκό Γακαλίωλ 

ύκθσλα κε ηα αλσηέξσ ε αλάπηπμε επθπνύο δηθηύνπ ζηνλ νηθηζκό Δακαλίσλ ζα 

πξνζδώζεη ζεκαληηθά πιενλεθηήκαηα ζηελ πξνζπάζεηα επίηεπμεο ηνπ ζηόρνπ 

κεδεληθνύ ελεξγεηαθνύ ηζνδπγίνπ θαη κεδεληθώλ εθπνκπώλ CO2eq δηόηη ζα 

εμαζθαιίζεη: 

 Λεπηνκεξή παξαθνινύζεζε ηεο ελεξγεηαθήο παξαγσγήο θαη ησλ 

ιεηηνπξγηώλ ηνπ ειεθηξηθνύ δηθηύνπ. 

 Δηαρείξηζε ηεο δήηεζεο θαη ησλ θνξηίσλ. 

 Μεγηζηνπνίεζε ηεο εμνηθνλόκεζεο ελέξγεηαο κε κείσζε ηεο ζπαηάιεο θαη 

ηεο απνξξηπηόκελεο ελέξγεηαο από αλαλεώζηκεο πεγέο.  

 Δηάγλσζε ζθαικάησλ θαη δηαρείξηζε βιαβώλ ζε πξαγκαηηθό ρξόλν. 

 Ελεκέξσζε ησλ πνιηηώλ γηα ηελ ελεξγεηαθή ηνπο θαηαλάισζε. 

Σν πξνηεηλόκελν επθπέο δίθηπν γηα ηνλ νηθηζκό Δακαλίσλ απεηθνλίδεηαη ζην ρ. 2. 

ύκθσλα κε απηό ην δίθηπν ζηα Δακάληα ζα απνηειείηαη από ηελ γξακκή ηζρύνο 

θαη από ηε γξακκή ειέγρνπ. ηε γξακκή ηζρύνο ε ηζρύο είλαη ελαιιαζζόκελε 

(AC), ελώ ε γξακκή ειέγρνπ απνηειεί κηα μερσξηζηή γξακκή θαηαγξαθήο ησλ 

κεγεζώλ ηνπ έμππλνπ δηθηύνπ (ειεθηξηθά θαη κε) θαη ειέγρεη ηελ ιεηηνπξγία ηεο 

θάζε ζπζθεπήο είηε ηνπηθά κέζσ ελζσκαησκέλνπ επεμεξγαζηή ζηηο δηάθνξεο 

ζπζθεπέο, είηε θεληξηθά κέζσ PC.  
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 Energy Management 

System

 

Controllers, inverters, etc.

Οζόλεο πξνβνιήο θαη θαηαγξαθήο

Αλεκνγελλήηξηα

 POWER  Network

Ληκλνδεμακελή

Δεκνηηθό ηαηξείν Δακαλίωλ

Αληιία 92kW

Σπζζωξεπηέο

ρ. 2.Η δνκή ηνπ κηθξνδηθηύνπ ζηα Γακάληα 

 

2.1 To δίθηπν ηζρύνο 

Σν δίθηπν ηζρύνο ζα ζπλδέεη ηα αθόινπζα: 

 Μηα αλεκνγελλήηξηα νλνκαζηηθήο ηζρύνο 500 kW γηα ηελ εμαζθάιηζε ηεο 

ελεξγεηαθήο παξαγσγήο ε νπνία ζπλδέεηαη απεπζείαο ζην ειεθηξηθό δίθηπν 

AC.  

 To δεκνηηθό θσηηζκό ζπλνιηθήο εηήζηαο θαηαλάισζεο 14000 kWh/έηνο. 

 Αληιία ηζρύνο 92kW ζπλνιηθήο εηήζηαο θαηαλάισζεο 83000 kWh/έηνο γηα 

ηελ άληιεζε λεξνύ από ηνλ ηακηεπηήξα. 

 Σν Δεκνηηθό Ιαηξείν ην νπνίν ζα κεηαζρεκαηηζηεί ζε θηήξην κεδεληθνύ 

ελεξγεηαθνύ ηζνδπγίνπ κε εηήζηα θαηαλάισζε 200-300 kWh/έηνο. 
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 Σν ζύζηεκα θόξηηζεο ησλ ειεθηξηθώλ απηνθηλήησλ κε κέγηζηε 

θαηαλάισζε 9600 KWh/έηνο. 

 ύζηεκα απνζήθεπζεο κε 48 ζπζζσξεπηέο. Σν ζύζηεκα απνζήθεπζεο 

ζεσξείηαη απαξαίηεην γηα ηελ εθκεηάιιεπζε ηεο πεξίζζεηαο ελέξγεηαο από 

ην ζύζηεκα ελεξγεηαθήο παξαγσγήο. 

Σν δίθηπν ζα έρεη ζπλνιηθό κήθνο 3.5-4 km θαη ζα θαιύπηεη πιήξσο ηελ 

ειεθηξνδόηεζε ζηα Δακάληα. 

 

2.1.1 Σερληθά ραξαθηεξηζηηθά αλεκνγελλήηξηαο  

Η Α/Γ ζα είλαη νξηδνληίνπ άμνλα κε πύξγν ζσιελσηό θαη κε 2 ή κε 3 πηεξύγηα, ηα 

νπνία έρνπλ ηελ αεξνδπλακηθή κνξθή ησλ ειίθσλ αεξνπιάλσλ, κε αξθεηή 

ζπζηξνθή θαη ζπλερή κείσζε ηεο δηαηνκήο ηνπο, από ηε βάζε πξνο ηα άθξα. 

πλήζσο ε ηαρύηεηαο έλαξμεο είλαη ζηα 3.5m/s θαη παύζεο ζηα 25m/s. 

 

 

2.1.2 Σερληθά ραξαθηεξηζηηθά ζπζζωξεπηώλ 

Ο ζπζζσξεπηήο κνιύβδνπ νμένο είλαη αληηθείκελν εκπνξίνπ γηα πεξηζζόηεξν από 

έλαλ αηώλα. Η παξαγσγή θαη ε ρξήζε ηνπ ζπλερίδνπλ λα απμάλνληαη ιόγσ 

θαηλνύξησλ εθαξκνγώλ όπσο ε απνζήθεπζε ελέξγεηαο ζε ζπζηήκαηα έθηαηεο 

αλάγθεο θαη ειεθηξηθά νρήκαηα. Η επξεία ρξήζε ηνπ ζπζζσξεπηή κνιύβδνπ 

νμένο, ζε πνιιά κεγέζε θαη ηάζεηο ιεηηνπξγίαο εμεγείηαη ιόγσ ηνπ ρακεινύ 

θόζηνπο θαη ηεο επθνιίαο ζηελ παξαγσγή. Ο ζπζζσξεπηήο  κνιύβδνπ νμένο είλαη 
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ζρεδόλ πάληα ν πην νηθνλνκηθόο ζπζζσξεπηήο απνζήθεπζεο γηα νπνηαδήπνηε 

εθαξκνγή, παξέρνληαο θαιή απόδνζε. Η ηδηόηεηά ηνπ λα κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεί 

πάλσ από ην 75% ηεο απνζεθεπκέλεο ελέξγεηαο ηνπ, ηνλ θάλεη πνιύ ειθπζηηθό 

γηα εθαξκνγέο απνζήθεπζεο ελέξγεηαο. 

 

 

2.2 To δίθηπν ειέγρνπ 

Σν δίθηπν ειέγρνπ έρεη ηα εμήο ραξαθηεξηζηηθά: 

 Καηαλεκεκέλε λνεκνζύλε, κε ηε ρξήζε κηθξνειεγθηώλ θαη έμππλσλ 

κεηξεηώλ γηα θάζε θνξηίν (αληιίεο, βηνκεραληθέο εθαξκνγέο, θηήξηα). 

 Δπλαηόηεηα ιεηηνπξγηώλ ζε πξαγκαηηθό ρξόλν. 

 Ιζόηηκε (peer-to-peer) αξρηηεθηνληθή. 

 Η κλήκε θαη ηα πξνγξάκκαηα ινγηζκηθνύ παξέρνληαη ζε επίπεδν θόκβσλ. 

 Σν ινγηζκηθό εθαξκόδεηαη ζε επίπεδα πξσηνθόιινπ (protocol layers). 

 Μίμε ησλ κέζσλ επηθνηλσληώλ (ζπλεζηξακκέλν δεύγνο, γξακκέο ηζρύνο, 

ξαδηνζπρλόηεηεο, ππέξπζξεο αθηίλεο, νπηηθέο ίλεο, νκναμνληθό θαιώδην). 

 Ειεύζεξε ηνπνινγία. 

 Φηιηθό πξνο ην ρξήζηε ινγηζκηθό θαη δηαζέζηκα εξγαιεία αλάπηπμεο.  

 Μνλάδεο δηεπηθνηλσλίαο, πύιεο, γέθπξεο, δξνκνινγεηέο θαη επαλαιήπηεο. 

 

Επίζεο απνηειείηαη από ηα εμήο κέξε: 
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 Έμππλνη κεηξεηέο ζηα ηέζζεξα θηήξηα θαη ζην ειαηνπξγείν. 

 Ειεγθηέο ησλ ζπζηεκάησλ παξαγσγήο κέζσ ειεθηξνληθώλ δηαηάμεσλ 

(ξειέ) κε ρξήζε Programmable Logic Controller. 

 Λήςε κεηξήζεσλ ζην PC. 

 Λήςε κεηξήζεσλ κεηεσξνινγηθώλ παξακέηξσλ. 

 

Σα δίθηπα έιεγρνπ ππνζηεξίδνληαη από πιεζώξα πξσηνθόιισλ επηθνηλσλίαο γηα 

κεηξνπνιηηηθά δίθηπα θαη δίθηπα ελεξγεηαθήο δηαρείξηζεο. Ελδεηθηηθά αλαθέξνληαη 

ηα   BACNET, ARCNET, BitBus, CAN, EIBUS, LonWorks, PROFIBUS. Επίζεο ην κέζν 

κεηάδνζεο πνηθίιεη από ζπλεζηξακκέλα δεύγε, γξακκέο Ethernet, γξακκέο ηζρύνο, 

θιπ. 

 

3 Αλάιπζε ελεξγεηαθήο παξαγωγήο ηνπ κηθξνδηθηύνπ 

Η ελεξγεηαθή αλάιπζε ηνπ κηθξνδηθηύνπ πξαγκαηνπνηήζεθε κε ην πξόγξακκα 

Homer. Σν ινγηζκηθό βειηηζηνπνίεζεο ζπζηεκάησλ ειεθηξηθήο ελέξγεηαο HOMER 

απνηειεί ζεκαληηθό εξγαιείν γηα ηνλ ζρεδηαζκό ζπζηεκάησλ ειεθηξηθήο 

ελέξγεηαο, θαζώο θαη γηα ηε ζύγθξηζε ησλ ηερλνινγηώλ παξαγσγήο ειεθηξηθήο 

ελέξγεηαο ελόο κεγάινπ εύξνπο εθαξκνγώλ. Σν ινγηζκηθό HOMER κνληεινπνηεί ηε 

θπζηθή ζπκπεξηθνξά ελόο ζπζηήκαηνο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο, θαζώο θαη ην θόζηνο 

ηνπ θύθινπ δσήο ηνπ, ην νπνίν είλαη ην ζπλνιηθό θόζηνο εγθαηάζηαζεο θαη 

ιεηηνπξγίαο ηνπ ζπζηήκαηνο θαζ’ όιε ηε δηάξθεηα δσήο ηνπ.  

Έλα ζύζηεκα ειεθηξηθήο ελέξγεηαο παξάγεη ελέξγεηα θαη πηζαλόλ ζεξκόηεηα, γηα 

ηελ ηθαλνπνίεζε ελόο θνξηίνπ πνπ βξίζθεηαη πιεζίνλ απηνύ. Έλα ηέηνην ζύζηεκα 

κπνξεί λα πεξηιακβάλεη νπνηνλδήπνηε ζπλδπαζκό ζπζηεκάησλ παξαγσγήο θαη 

απνζήθεπζεο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο θαη κπνξεί λα είλαη δηαζπλδεδεκέλν κε ην 

δίθηπν ειεθηξηθήο ελέξγεηαο ή απηόλνκν. Σν HOMER κπνξεί λα κνληεινπνηήζεη 

νπνηαδήπνηε από ηα παξαθάησ ζπζηήκαηα, πνπ κπνξνύλ λα απνηεινύληαη από: 

 Φσηνβνιηατθά πιαίζηα.  

 Αλεκνγελλήηξηεο.  

 Μηθξά πδξνειεθηξηθά έξγα.  

 Γελλήηξηεο βηνκάδαο.  

 Παιηλδξνκηθνύο θηλεηήξεο.  

 Μηθξνγελλήηξηεο.  
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 Κπςέιεο θαπζίκνπ. 

 Μπαηαξίεο. 

 Απνζήθεπζε πδξνγόλνπ. 

Οη ηξεηο βαζηθέο εξγαζίεο πνπ εθηειεί ην HOMER θαη ζα αλαιπζνύλ παξαθάησ, 

είλαη ε πξνζνκνίσζε, ε βειηηζηνπνίεζε θαη ε αλάιπζε επαηζζεζίαο. 

 

3.1 Πξνζνκνίωζε  

Καηά ηε δηαδηθαζία ηεο πξνζνκνίσζεο, ην HOMER κνληεινπνηεί ηε ιεηηνπξγία ελόο 

ζπζηήκαηνο ρξεζηκνπνηώληαο όινπο ηνπο ελεξγεηαθνύο ππνινγηζκνύο πνπ έρνπλ 

γίλεη γηα θάζε κηα από ηηο 8.760 ώξεο ελόο έηνπο. Γηα θάζε ώξα, ην HOMER 

πξαγκαηνπνηεί ηελ ζύγθξηζε ηεο σξηαίαο δήηεζεο ειεθηξηθήο θαη ζεξκηθήο 

ελέξγεηαο κε ηελ αληίζηνηρε σξηαία παξαγσγή ειεθηξηθήο θαη ζεξκηθήο ελέξγεηαο. 

Γηα ηα ζπζηήκαηα πνπ πεξηιακβάλνπλ κπαηαξίεο ή γελλήηξηεο 

(πεηξειαηνθηλεηήξεο, γελλήηξηεο βηνκάδαο, θιπ) ην HOMER απνθαζίδεη επίζεο γηα 

θάζε ώξα ηνπ έηνπο πώο ζα ελεξγνπνηεζνύλ νη γελλήηξηεο  ή πώο ζα θνξηηζηνύλ 

θαη ζα εθθνξηηζηνύλ νη κπαηαξίεο. Σν HOMER εθηειεί απηνύο ηνπο ππνινγηζκνύο 

ελεξγεηαθήο ηζνξξνπίαο γηα θάζε ζπλδπαζκό ζπζηεκάησλ. Έπεηηα θαζνξίδεη εάλ 

έλαο ζπλδπαζκόο είλαη εθηθηόο, δειαδή εάλ κπνξεί λα ηθαλνπνηήζεη ηε δήηεζε 

ειεθηξηθήο ελέξγεηαο θαη εθόζνλ κπνξεί, ηόηε ππνινγίδεη ην θόζηνο εγθαηάζηαζεο 

θαη ιεηηνπξγίαο ηνπ ζπζηήκαηνο απηνύ θαζ’ όιε ηε δηάξθεηα δσήο ηνπ. Οη δαπάλεο 

πνπ ιακβάλνληαο ππόςε γηα ηνλ ππνινγηζκό ηνπ ζπλνιηθνύ θόζηνπο ησλ 

ζπζηεκάησλ είλαη νη εμήο : 

 Σν θόζηνο θεθαιαίνπ. 

 Σν θόζηνο αληηθαηάζηαζεο θαη ιεηηνπξγίαο.   

 Σν θόζηνο ζπληήξεζεο.  

ην Σχ. 3 απνηππώλεηαη ε εηθόλα ηνπ κηθξνδηθηύνπ Δακαλίσλ γηα ην ινγηζκηθό 

HOMER. H ύπαξμε γελλήηξηαο (generator) ζεσξείηαη απαξαίηεηε γηα ηελ επζηάζεηα 

ηνπ κηθξνδηθηύνπ. Όπσο παξνπζηάδεηαη παξαθάησ ε ελεξγεηαθή παξαγσγή από 

ηελ γελλήηξηα είλαη κεδεληθή. 
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ρ. 3 Μηθξνδίθηπν πνπ  απνηειείηαη από αλεκνγελλήηξηα, κπαηαξία, κεηαηξννπέα θαη θνξηίν 

 

3.2 Βειηηζηνπνίεζε 

Μεηά ηε δηαδηθαζία πξνζνκνίσζεο όισλ ησλ πηζαλώλ ζπλδπαζκώλ ησλ 

ζπζηεκάησλ ελέξγεηαο, αθνινπζεί ε δηαδηθαζία ηεο βειηηζηνπνίεζεο θαηά ηελ 

νπνία ην HOMER επηδεηθλύεη έλαλ θαηάινγν ζπλδπαζκώλ πνπ ηαμηλνκνύληαη 

ζύκθσλα κε ην θαζαξό παξόλ θόζηνο. Ο θαηάινγνο απηόο δίλεη ηελ δπλαηόηεηα 

ζηνλ ρξήζηε λα ζπγθξίλεη ηηο επηινγέο πνπ έρνπλ γίλεη πξνθεηκέλνπ λα πηνζεηεζεί 

ην θαηάιιειν ζύζηεκα ελέξγεηαο. ηνλ πίλαθα θαίλνληαη ηα απνηειέζκαηα ηεο 

βειηηζηνπνίεζεο όισλ ησλ πηζαλώλ ζπλδπαζκώλ ελόο ζπζηήκαηνο ελέξγεηαο, ηα 

νπνία έρνπλ ηαμηλνκεζεί ζύκθσλα κε ην θαζαξό παξόλ θόζηνο. 

 

ρ. 4 Απνηειέζκαηα βειηηζηνπνίεζεο γηα ην κηθξνδίθηπν ζηα Γακάληα 
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3.3 Απνηειέζκαηα 

Με βάζε ηα αλεκνινγηθά δεδνκέλα ηεο πεξηνρήο όπσο απηά εμάγνληαη από ην 

πξόγξακκα METEONRM θαη θαίλνληαη ζην ρ. 5 ππνινγίδεηαη ε ελεξγεηαθή 

παξαγσγή.  

 

ρ. 5. Αλεκνινγηθά ζηνηρεία πεξηνρήο Γακαλίωλ 

 

 

ρ. 6. Δλεξγεηαθή δήηεζε πεξηνρήο Γακαλίωλ 

 

Η ελεξγεηαθή παξαγσγή ηνπ κηθξνδηθηύνπ θαίλεηαη παξαθάησ: 
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Πίλαθαο 1. Δλεξγεηαθή παξαγωγή αλεκνγελλήηξηαο 

Παξάκεηξνο Σηκή Μνλάδεο 

Ολνκαζηηθή ηζρύο 500 kW 

Μέζε ηζρύο 162 kW 

πληειεζηήο ηζρύνο 32.5 % 

πλνιηθή παξαγσγή 1.422.255 kWh/yr 

Ώξεο ιεηηνπξγίαο 8027 hr/yr 

 

ε ζρέζε κε ηηο κπαηαξίεο: 

Πίλαθαο 2. ηνηρεία κπαηαξηώλ 

Δίδνο Αξηζκόο 

Αξηζκόο ζεηξώλ 12 

Παξάιιειεο ζεηξέο 5 

πζζσξεπηέο 60 

Σάζε (V) 48 

 

Δίδνο Σηκή Μνλάδεο 

Ολνκαζηηθή ρσξεηηθόηεηα 456 kWh 

Απηνλνκία 16.7 hr 

Απόδνζε ζηε δηάξθεηα δσήο 634116 kWh 

Κόζηνο θζνξάο 0.095 €/kWh 

Εηζεξρόκελε ελέξγεηα 22262 kWh/yr 

Εμεξρόκελε ελέξγεηα 17875 kWh/yr 
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Απώιεηεο 4,310 kWh/yr 

Εηήζηα απόδνζε 19985 kWh/yr 

Υξόλνο δσήο 12.0 yr 

 

 

ρ. 7. Καηάζηαζε θόξηηζεο κπαηαξηώλ (state of charge) 

 

4 Αλάιπζε θόζηνπο επθπνύο δηθηύνπ 

Σν κεγαιύηεξν κέξνο ηνπ θόζηνπο γηα ην δίθηπν ηζρύνο νθείιεηαη ζηελ 

αλεκνγελλήηξηα πνπ  αλέξρεηαη ζηα 1000€/ kW θαη ζηνπο ζπζζσξεπηέο. Σν αξρηθό 

θόζηνο εγθαηάζηαζεο ησλ ζπζζσξεπηώλ εμαξηάηαη από ηνλ πιήζνο θαη ηελ 

ηερλνινγία ησλ ζπζζσξεπηώλ θαζώο θαη από ην πιήζνο θαη ηα ηερληθά 

ραξαθηεξηζηηθά ησλ κεηαηξνπέσλ ηζρύνο. Σα θόζηε ζπληήξεζεο είλαη ζρεδόλ 

ακειεηέα ιόγσ ηεο θύζεο ησλ ζηνηρείσλ από ηα νπνία απνηειείηαη ην ζύζηεκα. 

Τπάξρνπλ θαηλνύξηεο ηερλνινγίεο ζπζζσξεπηώλ  πνπ ρξεηάδνληαη ειάρηζηε 

ζπληήξεζε θαηά ηελ δηάξθεηα δσήο ηνπο. Σν ίδην ζπκβαίλεη θαη κε ηνπο 

ζύγρξνλνπο κεηαηξνπείο ηζρύνο.  Σα δηάθνξα ζπζηήκαηα απνζήθεπζεο κε 

ζπζζσξεπηέο παξνπζηάδνληαη ζηνλ παξαθάησ Πίλαθα. 
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ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ Κόζηνο κνλάδαο Μνλάδεο ΚΟΣΟ (€) 

Αλεκνγελλήηξηα 1000€/KW 500kW 500000.00 

Μεηξεηέο 500 € 10 5000.00 

Μεηαηξνπέαο 500 kW AC/DC 900 1 900.00 

Ρπζκηζηέο ηάζεο κπαηαξηώλ 500 1 500.00 

Inverter 400 1 400.00 

πζζσξεπηέο 900 60 54000 

Αηζζεηήξεο/Δεπαθέο/Routers - - 12000.00 

Ειεγθηέο 10 500 5000.00 

Οζόλεο παξαθνινύζεζεο 10 400 4000.00 

Κόζηνο θαισδίσζεο/δηαζύλδεζεο κε 

κνλσηήξεο θαη ζηύινπο 
10000€/km 3-4 40000 

Μεηαζρεκαηηζηέο - - 3000.00 

Αδεηνδνηήζεηο-κειέηεο-ζύκβνπινη- 

πξνζσπηθό 
- - 150.000 

Άιια θόζηε - - 15.000,00 

ΤΝΟΛΟ   789.800.00 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

Προμελέτη δράςησ: 

Ιατρείο Δαμανίων: Κτήριο 

Μηδενικών Εκπομπών CO2eq 
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1 Διζαγωγικά ζηοισεία 

 

Τα θηίξηα θαηαλαιώλνπλ ελέξγεηα γηα ηε θάιπςε αλαγθώλ ζέξκαλζεw, θσηηζκνύ 

θαη ιεηηνπξγίαο ειεθηξηθώλ ζπζθεπώλ. Ο ζρεδηαζκόο ελόο θηεξίνπ κε κεδεληθέο 

εθπνκπέο CO2 κπνξεί λα επηηεπρζεί κε ηε ρξήζε Αλαλεώζηκσλ Πεγώλ Δλέξγεηαο 

(ΑΠΔ), όπσο: 

α) Ζιηαθήο ελέξγεηαο 

β) Σηεξεάο βηνκάδαο 

γ) Αβαζνύο γεσζεξκίαο 

Γεδνκέλνπ όηη ηα θηίξηα θαηαλαιώλνπλ πεξίπνπ ην 40% ηεο ζπλνιηθήο 

ελεξγεηαθήο θαηαλάισζεο, ε θαηαζθεπή θηεξίσλ κε κεδεληθέο εθπνκπέο CO2 ζα 

νδεγήζεη ζε κηα νηθνλνκία ρακειώλ εηζξνώλ θαη εθξνώλ άλζξαθα. 

Οη ηερλνινγίεο ρξήζεο ησλ ΑΠΔ είλαη: 

 Αμηόπηζηεο 

 Οηθνλνκηθέο 

 Κπνξνύλ λα εθαξκνζζνύλ ζε πνιιά θηίξηα ππό νξηζκέλεο πξνϋπνζέζεηο  

Αξρηθά, ην θηήξην πνπ ζα εθαξκνζζνύλ νη ηερλνινγίεο απηέο πξέπεη λα είλαη 

θαηαζθεπαζκέλν ή λα αλα-θαηαζθεπαζηεί κε θαηάιιειεο κνλώζεηο νύησο ώζηε λα 

ειαρηζηνπνηνύληαη νη απώιεηεο. 

Ζ θάιπςε ησλ ελεξγεηαθώλ αλαγθώλ ελόο θηεξίνπ κε κε ζπκβαηηθέο πεγέο 

ελέξγεηαο κπνξεί ζήκεξα λα επηηεπρζεί κε νηθνλνκηθό θαη αμηόπηζην ηξόπν. Ζ ιήςε 

κέηξσλ εμνηθνλόκεζεο ελέξγεηαο ζπκβάιιεη απνθαζηζηηθά ζηελ επίηεπμε ηνπ 

ζηόρνπ ησλ κεδεληθώλ εθπνκπώλ CO2 από έλα θηήξην. 

Δλδεηθηηθέο δξάζεηο εμνηθνλόκεζεο ελέξγεηαο ελόο θηεξίνπ είλαη: 

 Πξνζζήθε ζεξκνκόλσζεο (εμσηεξηθήο ηνηρνπνηίαο θαη δώκαηνο, 

παηώκαηνο, πεξηκέηξνπ ζεκειίσζεο θηεξίνπ): ε νπνία αθνξά ζε όιεο ηηο 

επηθάλεηεο πνπ έξρνληαη ζε επαθή κε ηνλ εμσηεξηθό αέξα (ηνίρνπο, 

νξνθέο, δάπεδα), αιιά θαη ζηηο δηαρσξηζηηθέο επηθάλεηεο κεηαμύ 

ζεξκαηλόκελσλ θαη κε ζεξκαηλόκελσλ ρώξσλ. 

 Αληηθαηάζηαζε θνπθσκάησλ: ε νπνία αθνξά όια ηα αλνίγκαηα ελόο 

θηεξίνπ, ζε επαθή κε ηνλ εμσηεξηθό αέξα ή κε κε ζεξκαηλόκελνπο ρώξνπο, 

όπσο παξάζπξα θαη πόξηεο. 
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 Σπζηήκαηα ζθίαζεο: ηα εμσηεξηθά ζθίαζηξα, σο κέζνδνο βειηίσζεο ηεο 

ελεξγεηαθήο απόδνζεο ελόο θηεξίνπ, εθαξκόδνληαη ζε πξνζαλαηνιηζκνύο 

κε κεγάιε ζεξκηθή επηβάξπλζε ιόγσ ειηαζκνύ. Τα ζθίαζηξα κπνξεί λα 

είλαη ζηαζεξά ή/θαη θηλεηά, λα είλαη ζπκπαγή ή δηάηξεηα. Σπλήζσο ηα 

ζηαζεξά ζθίαζηξα είλαη πην απνηειεζκαηηθά πξνο ην Λόην θαη ηα θηλεηά 

πξνο ηε Γύζε θαη ηελ Αλαηνιή. 

 Φξήζε εηδηθώλ επηρξηζκάησλ («Χπρξώλ Υιηθώλ») ζε νξνθέο θαη όςεηο: ηα 

ςπρξά πιηθά είλαη θαηεμνρήλ επηζηξώζεηο κε πςειή αλαθιαζηηθόηεηα ζην 

ειηαθό θάζκα θαη πςειό ζπληειεζηή ζεξκηθήο εθπνκπήο. Βαζηθή ηνπο 

ηδηόηεηα είλαη ε αλάθιαζε ηεο πξνζπίπηνπζαο ειηαθήο αθηηλνβνιίαο, κε 

απνηέιεζκα ηε κείσζε ηεο επηθαλεηαθήο ζεξκνθξαζίαο ησλ δνκηθώλ 

ζηνηρείσλ. Ζ ηδηόηεηα απηή είλαη ζεκαληηθή γηα ηε κείσζε ησλ ςπθηηθώλ 

θνξηίσλ θαη ησλ εζσηεξηθώλ ζεξκνθξαζηώλ ησλ ρώξσλ ην θαινθαίξη. Ζ 

απόδνζε ησλ ςπρξώλ πιηθώλ απμάλεηαη, ζπγθξηηηθά κε έλα ζπκβαηηθό 

πιηθό επίζηξσζεο, όζν πην ζθνύξν είλαη ην ρξώκα ηνπ. Ψο ςπρξά πιηθά 

ζπκπεξηθέξνληαη θαη ηα αλνηρηόρξσκα πιηθά, ηα νπνία πξνζεγγίδνπλ ην 

ιεπθό. 

 Φπηεκέλν δώκα: ην νπνίν είλαη έλαο ρώξνο πξαζίλνπ επάλσ ζηελ νξνθή 

ελόο θηηξίνπ. Τα νθέιε ελόο θπηεκέλνπ δώκαηνο είλαη: 

1. Πξνθύιαμε κόλσζεο 

2. Θεξκνκόλσζε 

3. Ζρνκόλσζε 

4. Βειηίσζε πεξηβαιινληηθώλ ζπλζεθώλ 

5. Κείσζε ηεο απνξξνήο ησλ βξόρηλσλ λεξώλ 

6. Οηθνλνκία. 

 

Ζ θάιπςε ηεο κόλσζεο κε ρώκα αληί ηζηκεληόπιαθσλ ή αληηζηνίρσλ 

πιηθώλ, ηελ πξνθπιάζζεη πεξηζζόηεξν από ηηο αθξαίεο ζεξκνθξαζίεο θαη 

ζεξκνθξαζηαθέο δηαθπκάλζεηο. Απηό ζπκβαίλεη επεηδή ην ρώκα έρεη πνιύ 

κηθξόηεξε ζεξκναγσγηκόηεηα θαη ζεξκνρσξεηηθόηεηα από ην ηζηκέλην. 

Τν θηήξην δξνζίδεηαη ην θαινθαίξη θαη δηαηεξεί πεξηζζόηεξν ηελ εζσηεξηθή 

ζεξκνθξαζία ην ρεηκώλα. Ζ κηθξή ζεξκναγσγηκόηεηα θαη 

ζεξκνρσξεηηθόηεηα ηνπ ρώκαηνο έρεη σο απνηέιεζκα ηε κηθξή επίδξαζε 

ησλ ζεξκνθξαζηώλ ζηελ πιάθα ηεο νξνθήο. Δπίζεο, επηηπγράλεηαη κείσζε 
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ησλ απσιεηώλ ζεξκόηεηαο από ην εζσηεξηθό ηνπ ζπηηηνύ. (30% κηθξόηεξε 

απώιεηα ζεξκόηεηαο.) 

 

 

2 Τθιζηάμενη Καηάζηαζη 

 

Τν θηήξην ηνπ θνηλνηηθνύ ηαηξείνπ Γακαλίσλ ρξνλνινγείηαη από ην 1968 θαη ζε 

απηό ζηεγάδνληαλ ην γξαθείν ηεο θνηλόηεηαο (θνηλνηηθό θαηάζηεκα). Τν ηαηξείν 

επηζθέπηεηαη αγξνηηθόο γηαηξόο κία θνξά ηελ εβδνκάδα.  

 

  
Κοινοηικό Ιαηπείο Γαμανίων (1-2) 
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Κοινοηικό Ιαηπείο Γαμανίων (3-4) 

 

Τα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ θηεξίνπ, δίλνληαη ζηνλ Πίλαθα πνπ αθνινπζεί:  

α/α Εμβαδόν (m2) 

1 Τοίχοι: 121.5 

2 Παράθυρα: 7.65 

3 Πάτωμα: 81 

4 Οροφή: 88 (ζχει και ζνα μικρό ςκίαςτρο από πάνω οπότε: +7 m2) 

5 Πόρτα: 2.1 
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3 Ππόηαζη για Ιαηπείο Γαμανίων 

 

Τν  Γεκνηηθό Ηαηξείν ζα κεηαζρεκαηηζηεί ζε θηήξην κεδεληθνύ ελεξγεηαθνύ 

ηζνδπγίνπ κε εηήζηα θαηαλάισζε 200-300 kWh/έηνο. 

Οη δξάζεηο/ παξεκβάζεηο πνπ ζρεδηάδνληαη λα πινπνηεζνύλ ζην θηήξην είλαη νη 

εμήο: 

 Αιιαγή θνπθσκάησλ θαη παινπηλάθσλ 

 Δμσηεξηθή ζεξκνκόλσζε ζην δώκα  

 Χπρξά πιηθά ζε δώκα  

 Δμσηεξηθή ζεξκνκόλσζε ζηελ ηνηρνπνηία 
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 Σθίαζε κε θηλεηή ηέληα ηνπο ζεξηλνύο κήλεο 

 Χπρξά πιηθά ζε ηνίρνπο 

 Τνπνζέηεζε κόλσζεο ζην πάησκα 

 Φξήζε αλεκηζηήξα νξνθήο 

 Φπηεκέλν δώκα 

 Λπρηεξηλόο αεξηζκόο 

 

Δπίζεο, πξνβιέπεηαη ζύλδεζε ηνπ θηεξίνπ ηνπ Ηαηξείνπ, κε ην κηθξνδίθηπν 

(«έμππλν δίθηπν») πνπ ζα εθαξκνζηεί ζηνλ νηθηζκό, γηα ηελ θάιπςε ησλ 

ελεξγεηαθώλ ηνπ αλαγθώλ, από ηελ ειεθηξηθή «πξάζηλε» ελέξγεηα πνπ ζα 

παξάγεηαη από αλεκνγελλήηξηα 500 kW. 

Σηνπο Πίλαθεο πνπ αθνινπζνύλ, δίλνληαη ηα θνξηία ζέξκαλζεο θαη ςύμεο (kWh, 

kWh/m2) ηνπ θηεξίνπ ηνπ Ηαηξείνπ Γακαλίσλ θαη νη αληίζηνηρεο θαηαλαιώζεηο ζε 

πιήξε ιεηηνπξγία ηνπ Ηαηξείνπ, θαζώο θαη νη αληίζηνηρεο κεηαβνιέο κεηά ηηο 

παξεκβάζεηο. 

Οη ππνινγηζκνί πξαγκαηνπνηήζεθαλ κε ρξήζε ηνπ ινγηζκηθνύ πξνγξάκκαηνο 

Energy Plus ην νπνίν είλαη ινγηζκηθό ζεξκηθήο πξνζνκνίσζεο θηεξίσλ.  

Κεξηθέο από ηηο βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ηνπ είλαη: 

• Υπνινγηζκόο ηεο ζεξκνθξαζίαο θαη πγξαζίαο θάζε δώλεο ηνπ θηηξίνπ αλά 

ηέηαξην, ώξα θαη κήλα. 

• Υπνινγηζκόο ηεο ελεξγεηαθήο θαηαλάισζεο θηηξίνπ. 

• Υπνινγηζκόο ησλ εθπνκπώλ CO2. 

• Υπνινγηζκόο ηνπ επηπέδνπ ζεξκηθήο άλεζεο ή δπζθνξίαο ησλ 

εξγαδνκέλσλ. 

• Θεξκηθή πξνζνκνίσζε θηηξίσλ κε θπζηθό εμαεξηζκό. 

• Γπλαηόηεηα ρξήζεο ζπζηεκάησλ ειέγρνπ γηα ην θσηηζκό κε ζθνπό ηελ 

εμνηθνλόκεζε ελέξγεηαο. 

• Γηαζηαζηνιόγεζε ησλ ζπζηεκάησλ ζέξκαλζεο θαη θιηκαηηζκνύ. 
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Παρ. Περιγραφή 
Φορτία (kWh/m²) 

Μεταβολή (%) από την 
υπάρχουςα κατάςταςη 

Θζρμανςη Ψφξη Θζρμανςη Ψφξη 

Π0 
Υπάρχουςα Κατάςταςη 118,75 70,21     

Π1 Αλλαγή κουφωμάτων και υαλοπινάκων 97,90 67,78 -17,6% -3,5% 

Π2 Εξωτερική θερμομόνωςη ςτο δώμα 76,14 22,41 -35,9% -68,1% 

Π3 
Ψυχρά υλικά ςε δώμα 169,89 10,60 43,1% -84,9% 

Π4 
Εξωτερική θερμομόνωςη ςτην 

τοιχοποιία 
96,94 63,15 -18,4% -10,1% 

Π5 
Σκίαςη με κινητή τζντα τουσ θερινοφσ 

μήνεσ 
118,57 64,80 -0,2% -7,7% 

Π6 
Ψυχρά υλικά ςε τοίχουσ 129,25 58,22 8,8% -17,1% 

Π7 

Τοποθζτηςη μόνωςησ ςτο πάτωμα 106,5 113,7 -10,3% - 

Π8 
Χρήςη ανεμιςτήρα οροφήσ 118,8 61,6 0,0% -12,2% 

Π9 

Φυτεμζνο δώμα 78,6 39,6 -33,8% -43,6% 

Π10 
Νυχτερινόσ αεριςμόσ 118,7 69,5 - -1,0% 

Π12 

Συνδυαςμόσ 1: 
Π1+Π2+Π3+Π4+Π5+Π6+Π7+Π8+Π9+Π10 

5,2 23,0 -95,7% -67,2% 
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Παρ. Περιγραφή 

Φορτία (kWh) ςε 
πλήρη λειτουργία 

Μεταβολή (%) από 
την υπάρχουςα 

κατάςταςη 

Θζρμανςη Ψφξη Θζρμανςη Ψφξη 

Π0 Υπάρχουςα Κατάςταςη 9618,92 5686,88   

Π1 Αλλαγή κουφωμάτων και υαλοπινάκων 7929,60 5489,98 -17,6% -3,5% 

Π2 Εξωτερική θερμομόνωςη ςτο δώμα 6167,34 1815,43 -35,9% 
-

68,1% 

Π3 Ψυχρά υλικά ςε δώμα 13760,71 858,66 43,1% 
-

84,9% 

Π4 
Εξωτερική θερμομόνωςη ςτην 

τοιχοποιία 
7852,43 5114,98 -18,4% 

-
10,1% 

Π5 
Σκίαςη με κινητή τζντα τουσ θερινοφσ 

μήνεσ 
9603,81 5249,01 -0,2% -7,7% 

Π6 Ψυχρά υλικά ςε τοίχουσ 10469,60 4716,19 8,8% 
-

17,1% 

Π7 Τοποθζτηςη μόνωςησ ςτο πάτωμα 8629,73 9205,80 -10,3% - 

Π8 Χρήςη ανεμιςτήρα οροφήσ 9618,75 4993,23 0,0% 
-

12,2% 

Π9 Φυτεμζνο δώμα 6367,49 3209,91 -33,8% 
-

43,6% 

Π10 Νυχτερινόσ αεριςμόσ 9613,12 5631,53 - -1,0% 

Π12 
Συνδυαςμόσ 1: 

Π1+Π2+Π3+Π4+Π5+Π6+Π7+Π8+Π9+Π10 
417,74 1865,75 -95,7% 

-
67,2% 
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Παρ. Περιγραφή 

Καταναλώςεισ ςε 
πλήρη 

λειτουργία(kWh) 

Μεταβολή (%) από 
την υπάρχουςα 

κατάςταςη 

Θζρμανςη Ψφξη Θζρμανςη Ψφξη 

Π0 Υπάρχουςα Κατάςταςη 12825,23 2843,44   

Π1 Αλλαγή κουφωμάτων και υαλοπινάκων 10572,80 2744,99 -17,6% -3,5% 

Π2 Εξωτερική θερμομόνωςη ςτο δώμα 8223,12 907,72 -35,9% 
-

68,1% 

Π3 Ψυχρά υλικά ςε δώμα 18347,61 429,33 43,1% 
-

84,9% 

Π4 
Εξωτερική θερμομόνωςη ςτην 

τοιχοποιία 
10469,91 2557,49 -18,4% 

-
10,1% 

Π5 
Σκίαςη με κινητή τζντα τουσ θερινοφσ 

μήνεσ 
12805,08 2624,51 -0,2% -7,7% 

Π6 Ψυχρά υλικά ςε τοίχουσ 13959,47 2358,10 8,8% 
-

17,1% 

Π7 Τοποθζτηςη μόνωςησ ςτο πάτωμα 11506,31 4602,90 -10,3% - 

Π8 Χρήςη ανεμιςτήρα οροφήσ 12825,00 2496,62 0,0% 
-

12,2% 

Π9 Φυτεμζνο δώμα 8489,99 1604,96 -33,8% 
-

43,6% 

Π10 Νυχτερινόσ αεριςμόσ 12817,49 2815,77 - -1,0% 

Π12 
Συνδυαςμόσ 1: 

Π1+Π2+Π3+Π4+Π5+Π6+Π7+Π8+Π9+Π10 
556,99 932,88 -95,7% 

-
67,2% 
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Παρ. Περιγραφή 

Καταναλώςεισ ςε 
πλήρη 

λειτουργία(kWh) 

Μεταβολή (%) από 
την υπάρχουςα 

κατάςταςη 

Θζρμανςη Ψφξη Θζρμανςη Ψφξη 

Π0 Υπάρχουςα Κατάςταςη 1054,13 233,71   

Π1 Αλλαγή κουφωμάτων και υαλοπινάκων 869,00 225,62 -17,6% -3,5% 

Π2 Εξωτερική θερμομόνωςη ςτο δώμα 675,87 74,61 -35,9% 
-

68,1% 

Π3 Ψυχρά υλικά ςε δώμα 1508,02 35,29 43,1% 
-

84,9% 

Π4 
Εξωτερική θερμομόνωςη ςτην 

τοιχοποιία 
860,54 210,20 -18,4% 

-
10,1% 

Π5 
Σκίαςη με κινητή τζντα τουσ θερινοφσ 

μήνεσ 
1052,47 215,71 -0,2% -7,7% 

Π6 Ψυχρά υλικά ςε τοίχουσ 1147,35 193,82 8,8% 
-

17,1% 

Π7 Τοποθζτηςη μόνωςησ ςτο πάτωμα 945,72 378,32 -10,3% - 

Π8 Χρήςη ανεμιςτήρα οροφήσ 1054,11 205,20 0,0% 
-

12,2% 

Π9 Φυτεμζνο δώμα 697,81 131,91 -33,8% 
-

43,6% 

Π10 Νυχτερινόσ αεριςμόσ 1053,49 231,43 - -1,0% 

Π12 
Συνδυαςμόσ 1: 

Π1+Π2+Π3+Π4+Π5+Π6+Π7+Π8+Π9+Π10 
45,78 76,67 -95,7% 

-
67,2% 
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4 Δξοικονόµηζη ενέπγειαρ & CO2eq Πποηεινόµενος ςνδςαζµού Παπεµβάζεων 

 

Ζ εμνηθνλόκεζε ελέξγεηαο θαη ησλ αληίζηνηρσλ εθπνκπώλ CO2eq, πνπ επηηπγράλεηαη ζην θηήξην ηνπ Ηαηξείνπ Γακαλίσλ, κε βάζε ην 

πξνηεηλόκελν ζπλδπαζκό παξεκβάζεσλ, δίλεηαη ζηνλ Πίλαθα πνπ αθνινπζεί. 

  Υφιςτάµενη Κατάςταςη Μετά την προτεινόµενη αναβάθµιςη Εξοικονόµηςη ενζργειασ Μείωςη εκποµπών CO2 

  

Ετήςια 
κατανάλωςη 

(kWh και 
kWh/m2)6 

Καφςιµο  ή 
Ηλεκτριςµόσ 

Εκποµπζσ CO2  eq (τόνοι) 

Ετήςια 
κατανάλωςη 

(kWh και 
kWh/m2) 

Καφςιµο  ή 
Ηλεκτριςµόσ 

Εκποµπζσ CO2  

eq (τόνοι)  ** 
Ετήςια  (kWh και 

kWh/m2) 
% Τόνοι % 

Θζρµανςη 
kWh 1054,13 1,76 kWh 

45,78 0,05 
kWh 

95,7 1,71 97,0 
kWh/m2     kWh/m2 kWh/m2 

Ψφξη 
kWh 

233,71 0,39 
kWh 

76,67 0,09 
kWh 

67,2 0,30 77,1 
kWh/m2 kWh/m2 kWh/m2 

Ζεςτό νερό 
χρήςησ 

kWh 
0 0 

kWh 
    

kWh 
      

kWh/m2 kWh/m2 kWh/m2 

ΓΕΝΙΚΑ ΣΥΝΟΛΑ kWh   2,15     0,14 kWh % 2,01 % 
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5 Πποϋπολογιζμόρ ππόηαζηρ 

 

Τν θόζηνο ηνπ πξνηεηλόκελνπ ζπλδπαζκνύ παξεκβάζεσλ γηα ην θηήξην ηνπ 

Ηαηξείνπ, αλά θαηεγνξία παξέκβαζεο, δίλεηαη ζηνπο Πίλαθεο πνπ αθνινπζνύλ. 

  Καηηγοπία Παπέµβαζηρ 
Μέγεθορ (π.σ. 

εµβαδόν,  
απιθµόρ 

Κόζηορ 
Μονάδορ (€) 

ςνολικό 
Κόζηορ (€) 

ΠΡΟΘΗΚΗ 
ΘΔΡΜΟΜΟΝΩΗ 

Πξόζζεθε ζεξµνµόλσζεο 
ζηνπο  εμσηεξηθνύο  

ηνίρνπο 
121,50 80 9720,00 

Πξόζζεθε ζεξµνµόλσζεο 
ζε δηαρσξηζηηθέο  

επηθάλεηεο 
165,0 50,0 8250,00 

Πξόζζεθε ζεξµνµόλσζεο 
ζην δώµα + θπηεκέλν 

δώκα 
95,00 300,00 28500,00 

Πξόζζεθε ζεξµνµόλσζεο 
ζηε ζηέγε 

      

ΚΟΤΦΩΜΑΣΑ 
Αληηθαηάζηαζε 

θνπθσκάησλ 
7,65 500 3825 

ΚΙΑΗ Σπζηήµαηα ζθίαζεο 15,20 350,00 5320,00 

ΦΤΥΡΑ ΤΛΙΚΑ 

Φξήζε ςπρξώλ πιηθώλ 
ζην δώµα 

      

Φξήζε ςπρξώλ πιηθώλ 
ζηνπο  ηνίρνπο 

121,50 25,00 3037,50 

 

  Καηηγοπία Παπέµβαζηρ 

Μέγεθορ 
(εµβαδόν, 
απιθµόρ 

µονάδων) 

Κόζηορ 
Μονάδορ 

(€) 

ςνολικό 
Κόζηορ 

(€) 

ΤΣΗΜΑ 
ΘΔΡΜΑΝΗ 

Αληηθαηάζηαζε παιαηώλ  θαπζηήξσλ θαη ιεβήησλ 
µε λένπο πςειήο  απόδνζεο 

      

ΤΣΗΜΑ 
ΚΛΙΜΑΣΙΜΟΤ/ 

ΑΔΡΙΜΟΤ 

Αληηθαηάζηαζε παιαηώλ  θιηµαηηζηηθώλ  µνλάδσλ 
(θεληξηθώλ ή µε) µε λέεο πςειήο  απόδνζεο 

2 200 400 

Αλάθηεζε ζεξµόηεηαο µέζσ εγθαηάζηαζεο 
ελαιιαθηώλ ζην ζύζηεµα θιηµαηηζµνύ/ αεξηζµνύ 

Αεπιζµόρ µε ανεµιζηήπερ 
οποθήρ 

Θαηάξγεζε 
απηόλνµσλ 
µνλάδσλ 

Αύξηζη  
θεπµοκπαζίαρ 

ζηο θεπµοζηάηη 

ΤΣΗΜΑΣΑ 
∆ΙΑΝΟΜΗ 

Κόλσζε ζπζηήµαηνο δηαλνµήο ζέξµαλζεο 
      

Κόλσζε ζπζηήµαηνο δηαλνµήο ςύμεο 

Κόλσζε ζπζηήµαηνο δηαλνµήο Εεζηνύ Λεξνύ 
Φξήζεο  (ΕΛΦ) 

      

∆ΙΑΣΑΞΔΙ 
ΔΛΔΓΥΟΤ ΚΑΙ 

ΑΤΣΟΜΑΣΙΜΟΤ 

∆ηαηάμεηο  έιεγρνπ θαη 
απηνµαηηζµνύ γηα 
ζέξµαλζε/ςύμε 

πεξηγξαθή δξάζεο 

∆ηαηάμεηο  έιεγρνπ θαη 
απηνµαηηζµνύ γηα αεξηζµό 

πεξηγξαθή δξάζεο       
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  Καηηγοπία Παπέµβαζηρ 

Μέγεθορ 
(εµβαδόν, 
απιθµόρ 

µονάδων) 

Κόζηορ 
Μονάδορ 

(€) 

ςνολικό 
Κόζηορ 

(€) 

∆ηαηάμεηο  έιεγρνπ θαη 
απηνµαηηζµνύ γηα ΕΛΦ 

πεξηγξαθή δξάζεο       

ΑΝΑΒΑΘΜΙΗ 
ΤΣΗΜΑΣΟ 

ΣΔΥΝΗΣΟΤ 
ΦΩΣΙΜΟΤ 

Αληηθαηάζηαζε    Παιαηώλ     Δλεξγνβόξσλ    µε    
Δλεξγεηαθά Απνδνηηθνύο Ιαµπηήξεο 

25 20 500 

Αληηθαηάζηαζε Σπµβαηηθώλ Σηξαγγαιηζηηθώλ 
Πελίσλ (Ζιεθηξνµαγλεηηθό ballast) µε 

Ζιεθηξνληθά 
      

Δγθαηάζηαζε ∆ηαηάμεσλ Διέγρνπ & Απηνµαηηζµνύ 
ζην Σύζηεµα Φσηηζµνύ 

      

 

 ςνολικό Πποϋπολογιζμόρ Παπεμβάζεων ζηο Ιαηπείο Γαμανίων: 

59.552,50 € 

 


