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ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

    Γενικά 

Αντικείμενο της μελέτης αποτελεί η προμήθεια, εγκατάσταση και λειτουργία δυο φωτοβολταϊκών σταθμών 
ισχύος 999.50 KWp<Ppv<1 το κάθε ένα κάνοντας χρήση του εικονικού ενεργειακού συμψηφισμού.  

Η εγκατάσταση του Φ/Β Σταθμού θα πραγματοποιηθεί στις θέσεις "Ξερολαγκάδα" και "Μουτελάκη"  εκτός 
Σχεδίου Τ.Κ. Ασπροχώματος του Δήμου Καλαμάτας και στόχος είναι η σύνδεση του Φ/Β Σταθμού με το 
ηλεκτρικό Δίκτυο Μ.Τ. του Δ.Ε.Δ.Δ.Η.Ε. με σκοπό την εξοικονόμηση  στα έξοδα κατανάλωσης ηλεκτρικής 
ενέργειας μέσω του μηχανισμού Virtual Net-Metering. 

Ο ένας ΦΒ σταθμός θα συμψηφίζει εικονικά την εγκατάσταση της ΕΕΛ (Μονάδα Βιολογικού καθαρισμού) 
και ο δεύτερος θα συμψηφίζει ομοίως  επιλεγμένες ενεργοβόρες εγκαταστάσεις ύδρευσης που βρίσκονται 
σε διαφορά σημεία του διευρυμένου Δήμου Καλαμάτας. 

 
Η προμήθεια περιλαμβάνει όλα εκείνα τα υλικά και τις εργασίες που είναι απαραίτητες προκειμένου να 
μπορούν να τεθούν σε λειτουργία οι υπό προμήθεια Φ/Β Σταθμοί. Επιπλέον περιλαμβάνει όλα εκείνα τα 
συνοδά έργα και εξοπλισμό που απαιτούνται προκειμένου να διασφαλιστεί η μακροχρόνια ομαλή 
λειτουργία των εγκαταστάσεων που δεν θα θέτει σε κίνδυνο τα υπολογισμένα έσοδα από αυτές. Στην 
προμήθεια περιλαμβάνονται όλα τα μέρη που περιγράφονται στις τεχνικές προδιαγραφές και εκείνα που δεν 
περιγράφονται αν αποτελούν αναγκαία για τον Ανάδοχο προκειμένου να συνδεθεί ο Φ/Β σταθμός στο δίκτυο 
του ΔΕΔΔΗΕ. 

 

    Βασικοί Ορισμοί Η/Μ Εξοπλισμού – Συντομογραφίες 

Ορισμοί βασικών στοιχείων της εγκατάστασης: 

Φ/Β πλαίσιο ή Φ/Β γεννήτρια Η ενεργή επιφάνεια ενός επιμέρους  τμήματος της εγκατάστασης 
για τη συλλογή της ηλιακής ακτινοβολίας και την μετατροπή της 
σε ηλεκτρισμό. Αποτελείται από ένα σύνολο κυψελών ηλεκτρικά 
συνδεδεμένα μεταξύ τους και τοποθετημένα σε προστατευτικό 
μεταλλικό πλαίσιο και περικλείεται από επιφάνειες κατάλληλων 
υλικών 

Μετατροπέας Ισχύος Συνεχούς σε 
Εναλλασσόμενο  ή Inverter ΑC/DC 

Διάταξη   ηλεκτρονικών   και   ηλεκτρικών   στοιχείων 
τοποθετημένα σε ειδικό κιβώτιο με στόχο την μετατροπή του 
παραγόμενου από τα φ/β πλαίσια συνεχούς ηλεκτρικού 
ρεύματος σε εναλλασσόμενο 

D.C. Καλώδια Οι  καλωδιώσεις  που  χρησιμοποιούνται  στο  τμήμα παραγωγής 
Συνεχούς ρεύματος (DC) 

A.C. Καλώδια Οι  καλωδιώσεις  που  χρησιμοποιούνται  στο  τμήμα μεταφοράς 
Εναλλασσόμενου ρεύματος (AC) 

Κυτία διασύνδεσης Στεγανές διατάξεις για τη διασύνδεση καλωδίων 
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Πίνακες Στεγανά    μεταλλικά    συνήθως    κιβώτια,    για    την τοποθέτηση 
και  προστασία  διατάξεων  ελέγχου  και προστασίας του 
συστήματος 

Βάσεις Φ/Β Σύνολο μεταλλικών στοιχείων σε μορφή πλαισίου για την 
ενσωμάτωση των Φ/Β πλαισίων σε ενιαίες επιφάνειες και τη 
στήριξή τους στη στέγη στο δώμα ή το έδαφος 

Φ/Β Σύστημα Πλήρης και αυτόνομη μονάδα παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας 
που είναι εγκατεστημένη σε δώμα ή στέγη κτιρίου ή 
εγκατάστασης ή στο έδαφος 

Διασυνδεδεμένο Φ/Β σύστημα Μονάδα παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας που είναι 
διασυνδεδεμένη με το δίκτυο διανομής  ηλεκτρικής ενέργειας του 
ΔΕΔΔΗΕ 

Στοιχειοσειρά (string) Σύνολο Φ/Β πλαισίων ηλεκτρικά συνδεδεμένων σε σειρά 

 

Συντομογραφίες: 

AC Alternating Current (Εναλλασσόμενο Ρεύμα) 
DC Direct Current (Συνεχές Ρεύμα) 
ΕΝ European Norm (Ευρωπαϊκή οδηγία) 
ΕΛΟΤ Ελληνικός Οργανισμός Τυποποίησης 
Ε.Ρ. Εναλλασσόμενο Ρεύμα 
ΙΕC International Electrotechnical Commission 
ΙΡ Ingress Protection 
Μ/Σ Μετασχηματιστής 
Μ.Τ. Μέση Τάση 
Χ.Τ. Χαμηλή Τάση 
Σ.Α.Π. Σύστημα Αντικεραυνικής Προστασίας 
Σ.Η.Ε. Σύστημα Ηλεκτρικής Ενέργειας 
Σ.Ρ. Συνεχές Ρεύμα 
Φ/Β Φωτοβολταϊκό 
ΡV Photo Voltaic( Φωτοβολταϊκό) 

 

Απαιτήσεις - Τεχνικές Προδιαγραφές βασικού Η/Μ εξοπλισμού & Εγκατάστασης 
Γενικά 

Ο βασικός Η/Μ εξοπλισμός για  την  σύνδεση  του Φ/Β  Σταθμού  στο  δίκτυο  ΔΕΔΔΗΕ είναι ο ακόλουθος: 

Βασικός Η/Μ εξοπλισμός 

i. Φ/Β Πλαίσια (PV Panels) 
ii. Μεταλλικές Βάσεις Στήριξης Φ/Β Πλαισίων 

iii. Σύστημα θεμελίωσης των Βάσεων Στήριξης Φ/Β Πλαισίων  
iv. Μετατροπείς ισχύος (Inverter) DC/AC 
v. Μεταλλικές Βάσεις Στήριξης Inverter DC/AC 
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vi. Πίνακες ελέγχου και προστασίας Συνεχούς Ρεύματος (DC) 
vii. Δίκτυο Διανομής Συνεχούς Ρεύματος (DC) 

viii. Πίνακες ελέγχου και προστασίας Εναλλασσόμενου Ρεύματος Χαμηλής Τάσης (ΑC) 
ix. Δίκτυο Διανομής Εναλλασσόμενου Ρεύματος Χαμηλής Τάσης (AC) 
x. Υποσταθμός Μέσης Τάσης 

xi. Δίκτυο Διανομής Εναλλασσόμενου Ρεύματος Μέσης Τάσης (AC) 
xii. Σύστημα Γείωσης και Ισοδυναμικής Προστασίας 

xiii. Εγκεκριμένους από τον ΔΕΔΔΗΕ μετρητές παραγωγής ενέργειας  
xiv. Προκατασκευασμένος Οικίσκος Σύνδεσης & Ελέγχου Φ/Β Σταθμού 
xv. Σύστημα παρακολούθησης, εποπτείας, ελέγχου και συλλογής δεδομένων Φ/Β Παραγωγής. 

 

Φ/Β Πλαίσια (PV Panels) 
Τα Φ/Β πλαίσια που προβλέπονται για την υλοποίηση του Φ/Β σταθμού, είναι τεχνολογίας 
Μονοκρυσταλλικού πυριτίου υψηλής απόδοσης. Θα είναι ίδιας ονομαστικής ισχύος και χαρακτηριστικών 
μεταξύ τους και με ονομαστική ισχύ τουλάχιστον 340Wp έκαστο.  

Τα φωτοβολταϊκά πλαίσια θα είναι καινούργια, πρόσφατης κατασκευής όχι μεγαλύτερης των έξι μηνών κατά 
την εγκατάστασή τους. Η ημερομηνία, η χώρα κατασκευής τους και η ακριβής διεύθυνση του εργοστασίου 
παραγωγής θα πιστοποιείται με έγγραφο του κατασκευαστή. 

Τα φωτοβολταϊκά πλαίσια θα πρέπει να είναι όλα του ίδιου κατασκευαστή, να ανήκουν στην ίδια σειρά, όπως 
προκύπτει από την επίσημη κατηγοριοποίηση του κατασκευαστή, να είναι της ίδιας ονομαστικής ισχύος και 
ίδιων ηλεκτρικών χαρακτηριστικών. Παράλληλα θα πρέπει να έχουν τις ίδιες γεωμετρικές διαστάσεις με 
μηδενική απόκλιση.  

Κατά την παράδοσή τους, ή πριν από αυτή, τα φωτοβολταϊκά πλαίσια θα πρέπει συνοδεύονται από Flash 
Reports όπου θα αναγράφεται η «Flashed Ισχύς» τους όπως θα μετράται για το καθένα χωριστά (σε 
συνδυασμό με το μοναδικό αριθμό κατασκευαστή – bar code) πριν από την έξοδό τους από το εργοστάσιο 
κατασκευής τους. Αποδεκτή μόνο θετική ανοχή επί της ονομαστικής ισχύος (0 με +4,99W) 

Για την αποφυγή μικρορωγμών στις κυψέλες κατά την μεταφορά τους, η συσκευασία των πλαισίων ορίζεται 
να γίνεται σε κατακόρυφη θέση στην παλέτα. 

Οι κατασκευαστές φωτοβολταϊκών πλαισίων, θα πρέπει να πληρούν τις παρακάτω προδιαγραφές 
πιστοποιημένες από αναγνωρισμένο φορέα (ή αντίστοιχες): 

• ISO 9001:2015 
• ISO 14001:2015 
• OHSAS 18001: 2007 
• ISO 50001:2011 
• Ο κατασκευαστής να είναι μέλος του διεθνούς οργανισμού ανακύκλωσης φωτοβολταϊκών 

πλαισίων PV Cycle Association A.I.S.B.L. 

Τα φωτοβολταϊκά πλαίσια, θα πρέπει να πληρούν τις παρακάτω προδιαγραφές πιστοποιημένες από 
αναγνωρισμένο φορέα (ή αντίστοιχες): 

• IEC 61215-1, IEC 61215-1-1 και IEC 61215-2 : 2016 “Design qualification and type approval for 
crystalline silicon terrestrial photovoltaic (PV) modules “ για τα πολυκρυσταλλικά ή 
μονοκρυσταλλικά πλαίσια 
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• IEC 61730-1, και IEC 61730-2 :2016 “Photovoltaic (PV) module safety qualification” (Application 
class A – safety class II) 

• 2014/35/EU: Declaration Of Conformity 
• IEC 62716: 2013 “Ammonia corrosion testing of photovoltaic modules” 
• IEC 61701:2011 “Salt mist corrosion testing of photovoltaic (PV) modules  - severity level 6. 
• IEC 62804-1: 2015 “PID Resistance” 
• “Approved place of manufacture” certification based on ECS/CIG 021 - 024: 2014 

• IEC 60068-2-68:1994: Environmental testing Part 2-68: Test L: Dust and sand Method Lc2 Free blowing 
dust. 

• IEC CD 61215-1: Ed.2.0: “Le TID Resistance” 
• IEC TS 62782:2016:  Cyclic (dynamic) mechanical load testing 

Επίσης θα πρέπει να διαθέτουν πιστοποιητικό από εγκεκριμένο φορέα πιστοποίησης  σχετικά για την μη 
εμφάνιση του φαινομένου Snail Trail. 

Κάθε Φ/Β πλαίσιο θα πρέπει να συνοδεύεται από γραπτή εγγύηση του εργοστασίου κατασκευής¹ κατά 
ελάχιστον:  

 Ελαττώματος (workmanship warranty) 25 ετών  
 Γραμμικής πτώσης ισχύος (linear power output warranty) στα 25 έτη. Μέγιστη πτώση ισχύος για τα 

πρώτα δύο χρόνια όχι μεγαλύτερη από 2% και από τον 3ο χρόνο έως τον 25ο ετήσια πτώση ισχύος όχι 
μεγαλύτερη από 0,56%. 

 Σε περίπτωση βλάβης στα Φ/Β πλαίσια που καλύπτεται από τις σχετικές εγγυήσεις, οι δαπάνες που 
συνδέονται με την εγκατάσταση, την αφαίρεση ή την επανεγκατάσταση των πλαισίων να 
αποζημιώνονται από τον κατασκευαστή των πλαισίων. 

Τα φωτοβολταϊκά πλαίσια θα έχουν πλαίσιο αλουμινίου με ανοδίωση και η μηχανική αντοχή τους (κατά 
IEC/EN 61215) πρέπει να είναι ίση ή μεγαλύτερη των : 

• Μέγιστο φορτίο πίεσης: 8000Pa 
• Μέγιστο φορτίο ανέμου: 5400Pa 

Η πιστοποίηση των φωτοβολταϊκών πλαισίων (κατά IEC/EN 61215) θα πρέπει να είναι:  
• Application Class: A 
• Μέγιστη επιτρεπόμενη τάση 1000 V DC 
• Protection against electric shock Safety Class ΙΙ 
• Αντοχή σε φωτιά – Fire Resistance: C 

Ο συντελεστής Peak Power Temperature Coefficient δεν θα πρέπει να υπερβαίνει το -0,40%/Κ και το 
θερμοκρασιακό πεδίο λειτουργίας των φωτοβολταϊκών πλαισίων θα πρέπει να είναι από τους -40οC μέχρι 
τους +85οC. 

Τα Φ/Β πλαίσια θα είναι τεχνολογίας κρυσταλλικού πυριτίου (c-Si) και ο βαθμός απόδοσης τους θα πρέπει 
να είναι ίσος ή μεγαλύτερος του 19.4% με βάση τη συνολική επιφάνεια του Φ/Β πλαισίου. 

Τα φωτοβολταϊκά πλαίσια θα πρέπει ακόμη να διαθέτουν απαραιτήτως, τρεις (3) τουλάχιστον διόδους 
παράκαμψης (by-pass diodes) και το κυτίο διασύνδεσης τους θα πρέπει να διαθέτει βαθμό προστασίας IP67. 
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Θα πρέπει να αναφέρεται το εργοστάσιο κατασκευής των φωτοβολταϊκών πλαισίων και το οποίο θα πρέπει 
να δηλώνει τον προμηθευτή των Φ/Β κυψελών (cells) ή των αντιστοίχων Φ/Β στοιχείων (αναλόγως του τύπου 
κατασκευής του Φ/Β στοιχείου) και την χώρα κατασκευής ή σε περίπτωση κατασκευής από τον ίδιο, να 
δηλώνεται σχετικά.  

Η αναγωγή των προδιαγραφών των φωτοβολταϊκών πλαισίων θα γίνεται στις Τυπικές Συνθήκες Δοκιμής 
(Standard Test Conditions), δηλαδή: 

• Ηλιακή ακτινοβολία : 1000W/m2 
• Θερμοκρασία κυψέλης 25οC 
• Αερομάζα ΑΜ=1.5 

Κάθε φωτοβολταϊκό πλαίσιο θα πρέπει να φέρει ευανάγνωστη πινακίδα η οποία θα είναι τοποθετημένη στην 
πίσω πλευρά της και θα αναφέρει τουλάχιστον τα παρακάτω χαρακτηριστικά:  

• Τύπος και κατασκευαστής,  
• Μέγιστη ονομαστική ισχύς,  
• Τάση στην μέγιστη ονομαστική ισχύ,  
• Ένταση στη μέγιστη ονομαστική ισχύ,  
• Ένταση βραχυκύκλωσης,  
• Τάση ανοικτού κυκλώματος,  
• Αριθμός σειράς παραγωγής (Serial Number),  
• Ο Διεθνής οργανισμός και τα πρότυπα βάσει του οποίου γίνεται η πιστοποίηση του προϊόντος.  

Οι αποδόσεις των Φ/Β πλαισίων θα πρέπει να αναφέρονται στα αντίστοιχα τεχνικά φυλλάδια και να 
συνοδεύονται από πιστοποιητικό εγκεκριμένου φορέα πιστοποίησης. Τα τεχνικά χαρακτηριστικά κάθε πάνελ 
θα προκύπτουν από τα αντίστοιχα φυλλάδια του κατασκευαστή και θα περιλαμβάνουν κατ’ ελάχιστο τα εξής 
μεγέθη:  

 Φυσικά χαρακτηριστικά : 
• Βάρος  
• Διαστάσεις  
• Αριθμός, τύπος και διαστάσεις κυψελών  
• Εύρος θερμοκρασίας λειτουργίας   
• Μέγιστη μηχανική καταπόνηση κατά IEC EN 61215 
• Υλικό πλαισίου  
• Υλικό αντανάκλασης  
• Αριθμός και χαρακτηριστικά διόδων παράκαμψης (by-pass)  
• Αριθμός και χαρακτηριστικά κυτίου σύνδεσης  

 Ηλεκτρικά χαρακτηριστικά τόσο σε Τυπικές Συνθήκες Δοκιμής (Standard Test Conditions) όσο και σε 
συνθήκες ονομαστικής θερμοκρασίας λειτουργίας κυψελών NOCT (Normal Operation Cell 
Temperature), 
• Ονομαστική μέγιστη ισχύς  
• Ονομαστική ενεργειακή απόδοση  
• Ονομαστική τάση σημείου μεγίστης ισχύος 
• Ονομαστικό ρεύμα σημείου μεγίστης ισχύος 
• Τάση ανοιχτού κυκλώματος  
• Ρεύμα βραχυκυκλώματος  
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Επίσης θα πρέπει να αναφέρονται και τα ακόλουθα χαρακτηριστικά: 
• Απόκλιση από ονομαστική ισχύ εξόδου  
• Συντελεστές θερμοκρασίας Isc, Voc και Pmax  
• Μέγιστη επιτρεπτή τάση  
• Μέγιστο επιτρεπόμενο ανάστροφο ρεύμα 
• Ανοχές μετρούμενων ηλεκτρικών μεγεθών 
• Εύρος θερμοκρασιακής λειτουργίας. 

Κατασκευαστής ΦΒ πλαισίων 
Ο κατασκευαστής των ΦΒ πλαισίων θα πρέπει να διαθέτει υποκατάστημα στην Ελλάδα με τμήμα τεχνικής 
υποστήριξης και after sales. 

Ο κατασκευαστής θα αναφέρει τις επιπλέον υπηρεσίες που προσφέρονται δωρεάν μαζί με την προμήθεια 
των ΦΒ γεννητριών (π.χ. δωρεάν παράδοση στο κάθε έργο ή αποζημίωση εργασιών για την αντικατάσταση 
και επισκευή ΦΒ γεννητριών ). 

Σημείωση ¹: Εργοστάσιο κατασκευής νοείται η εργοστασιακή μονάδα στην οποία έχει ανατεθεί η κατασκευή 
του Φ/Β πλαισίου. 

 
Μετατροπείς Ισχύος (inverters) DC/AC 

Για τη μετατροπή της συνεχούς τάσης των Φωτοβολταϊκών πλαισίων σε εναλλασσόμενη, προβλέπονται 
μετατροπείς τάσης DC/AC ονομαστικής ισχύος τουλάχιστον 90kW στην έξοδο εναλλασσόμενου ρεύματος 
(Ε.Ρ.) με δυνατότητα υποδοχής τουλάχιστον 900Volt στην είσοδο συνεχούς ρεύματος  (Σ.Ρ.). Οι μετατροπείς 
θα είναι ίδιου κατασκευαστή και τύπου και θα είναι τοπολογίας στοιχειοσειράς (string inverters). Οι 
μετατροπείς θα ενσωματώνουν πίνακες διασύνδεσης Σ.Ρ. και Ε.Ρ. (DC/AC Wiring Box).  

Ο κάθε Inverter που θα εγκατασταθεί θα πρέπει να είναι συμβατός με τα Φ/Β πλαίσια θα προταθούν και θα 
πρέπει να πληροί κατά ελάχιστο τις προδιαγραφές που ακολουθούν: 

• Θα πρέπει να διαθέτει DC/AC wiring box με τουλάχιστον σαράντα (40) εισόδους (±) για υποδοχή 
είκοσι (20) στοιχειοσειρών Φ/Β πλαισίων 

• Θα είναι τριφασικός, με ονομαστική τάση λειτουργίας 400V AC 
• Θα διαθέτει όλα τα απαραίτητα πιστοποιητικά με τα παρακάτω πρότυπα κατά ελάχιστο: 

i. Πιστοποίηση αυτόματης διάταξης απομόνωσης σύμφωνα με: 
 IEC 61727:2004 
 IEC 62116:2014 

ii. Πιστοποίηση EMC Directive 2014/30/EU σύμφωνα με τα πρότυπα: 
 ΕΝ 55011:2016+A1:2017  
 EN 62920:2017 
 EN 61000-6-3:2007+A1:2011 
 EN 61000-6-4:2007+A1:2011 
 EN 61000-3-12:2011 
 EN 61000-3-11:2001 
 EN 61000-6-2:2005 

iii. Πιστοποίηση LVD Directive 2014/35/EU 
 EN 62109-1:2010 
 EN 62109-2:2011 
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• Το εργοστάσιο κατασκευής θα διαθέτει ISO 9001 και ISO 14001 
• Ο Ευρωπαϊκός βαθμός απόδοσης θα είναι τουλάχιστον 98,5% (σε τάση 400V) 
• Θα είναι χωρίς μετασχηματιστή (transformerless) 
• Θα διαθέτει τουλάχιστον 10 MPPT tracker  
• Θα διαθέτει προστασία πολικότητας σε κάθε είσοδο DC. 
• Θα έχει δυνατότητα μέγιστης τάσης εισόδου τουλάχιστον 1100V DC 
• Θα διαθέτει δείκτη προστασίας τουλάχιστον IP 65 
• Θα διαθέτει δυνατότητα ενσύρματης επικοινωνίας (RS485) καθώς και ασύρματης (bluetooth) 

επικοινωνίας 
• Θα έχει την δυνατότητα παρακολούθησης και διαχείρισης ανα στοιχειοσειρά  (string monitoring) 
• Θα είναι συμβατός με σύστημα τηλεμετρίας που παρέχεται από την εταιρεία κατασκευής του 

μετατροπέα 
• Θα είναι συμβατός με το ελληνικό δίκτυο ηλεκτρικής ενέργειας και τις τεχνικές προδιαγραφές του 

Διαχειριστή του Δικτύου σύμφωνα με δήλωση της κατασκευάστριας εταιρίας και τα σχετικά 
πιστοποιητικά για τη σύνδεση των Φ/Β σταθμών στο ελληνικό δίκτυο.  

• Θα υπάρχει εγγύηση υλικού και προϊόντος για 5 χρόνια (με δυνατότητα επέκτασης εγγύησης έως και 
15 επιπλέον έτη) 
 

Μεταλλικές Βάσεις Στήριξης Φ/Β πλαισίων & σύστημα θεμελίωσης  

Το σύστημα στήριξης των Φ/Β πλαισίων θα χρησιμοποιεί ένα σημείο στήριξης στο έδαφος ανά τακτές 
αποστάσεις, οι αποστάσεις των πασσάλων και το βάθος έμπηξης θα καθοριστεί την στατική μελέτη της 
κατασκευής. Οι βίδες και τα παξιμάδια σύνδεσης της κατασκευής θα είναι ανοξείδωτες (ΙΝΟΧ). Για την 
αποφυγή διαβρώσεων λόγω ηλεκτροχημικών φαινομένων, θα χρησιμοποιούνται κατάλληλα υλικά στην 
επιφάνεια επαφής διαφορετικών μετάλλων. Οι μεταλλικές βάσεις θα συνοδεύονται από εγγύηση κατά της 
διάβρωσης τουλάχιστον δέκα (10) ετών.  

Οι μεταλλικές βάσεις στήριξης των Φ/Β πλαισίων θα τοποθετηθούν υπό σταθερή κλίση και θα θεμελιωθούν 
στο έδαφος με την μέθοδο είτε: 

• Της Πασσαλόμπηξης  
• Της μπετόμπηξης 

Ο τρόπος στήριξης που θα επιλεγεί από τον ανάδοχο, θα τεκμηριώνεται στην προσφορά του με σχετική 
στατική μελέτη που θα κατατεθεί, λαμβάνοντας υπόψη τις συνθήκες του εδάφους μετά την επίσκεψη και 
αυτοψία. Κατά την φάση της κατασκευής και των δοκιμαστικών ελέγχων πριν την έναρξη των εργασιών και 
σε περίπτωση αδυναμία στήριξης σύμφωνα με τον προβλεπόμενο τρόπο που δηλώθηκε ο ανάδοχος θα 
είναι αποκλειστικός υπεύθυνος αλλαγής του τρόπου στήριξης και σε καμία περίπτωση δεν δύναται να 
τροποποιηθεί το χρονοδιάγραμμα του έργου και οι ποινικές ρήτρες μη τήρησης αυτού. 

Πίνακες ελέγχου και προστασίας Συνεχούς Ρεύματος (DC) 
Πριν την είσοδο κάθε Inverter DC/AC και πλησίον του κάθε Inverter, θα πρέπει να τοποθετηθεί κατάλληλος 
πίνακας ζεύξης Σ.Ρ. (D.C.) για την προστασία τόσο των πλαισίων από ανάστροφα ρεύματα, όσο και του 
Inverter DC/AC από υπερτάσεις. Ο Πίνακας D.C. θα πρέπει να είναι κατασκευασμένος για εξωτερική 
τοποθέτηση και να περιλαμβάνει κατ’ ελάχιστον: 

• Τουλάχιστον σαράντα (40) εισόδους (±) για υποδοχή είκοσι (20) στοιχειοσειρών Φ/Β πλαισίων. 
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• Ασφάλειες τύπου gPV σε κάθε θετικό και αρνητικό πόλο της στοιχειοσειράς, χαρακτηριστικών 
26Α/1000V DC 

• Διακόπτες απόζευξης – τουλάχιστον έναν ανά  στοιχειοσειρά του Inverter, 40A/1000V DC.  
• Απαγωγούς κρουστικών υπερτάσεων τύπου T2 για την αντιμετώπιση ρευμάτων που προκαλούνται 

από έμμεσα κεραυνικά πλήγματα. Οι απαγωγοί θα πρέπει να διαθέτουν σύστημα παρακολούθησης. 
Απαιτείται τουλάχιστον ένας απαγωγός κρουστικών υπερτάσεων ανα στοιχειοσειρά Inverter. 

• Προστασία τουλάχιστον ΙΡ65. 

Δίνεται η δυνατότητα ο πίνακας να είναι ενσωματωμένος στον Inverter DC/AC. Σε περίπτωση 
ενσωματωμένου πίνακα στον inverter, επιτρέπεται η χρήση inverter με σχεδιασμό που δεν απαιτεί 
ασφάλειες (Fuse free Design). 

 

Δίκτυο Διανομής Συνεχούς Ρεύματος (DC) 
Για την ηλεκτρολογική σύνδεση των Φ/Β στοιχειοσειρών με τους πίνακες DC, τα καλώδια του δικτύου DC 
πρέπει να είναι ειδικά καλώδια για Φ/Β συστήματα (solar).. Τα καλώδια αυτά θα είναι ανθεκτικά σε 
υπεριώδη (UV) ακτινοβολία καθώς επίσης και στο όζον. Θα έχουν βελτιωμένη συμπεριφορά σε περίπτωση 
φωτιάς και θα διαθέτουν χαμηλές εκπομπές καπνού. Θα λειτουργούν σε εκτεταμένη περιοχή θερμοκρασιών 
και θα έχουν βελτιωμένη συμπεριφορά έναντι τριβής. Οι αγωγοί των καλωδίων θα είναι κατασκευασμένοι 
από επικασσιτερωμένο, λεπτοπολύκλωνο αγωγό χαλκού, η μόνωση από δικτυωμένο ειδικό ελαστομερές, 
με ανθεκτικότητα σε θερμότητα και όζον, και ο μανδύας από θερμοανθεκτικό, δικτυωμένο ειδικό 
ελαστομερές μείγμα, ανθεκτικό στο όζον, στην υπεριώδη(UV) ακτινοβολία, στα ορυκτέλαια και στα χημικά. 

Επίσης τα καλώδια θα πρέπει να πληρούν τις ακόλουθες προδιαγραφές: 
• Πιστοποιημένα σύμφωνα με το ενημερωμένο εναρμονισμένο Ευρωπαϊκό πρότυπο EN50618:2014 ή 

νεότερο (H1Z2Z2-K type) και EN50575:2014 + EN50575/A1:2016 ή νεότερο 
• Αγωγός από επικασσιτερωμένο χαλκό, κατά VDE 0295 class 5 / IEC 60228 cl. 5 
• Μέγιστη επιτρεπτή τάση λειτουργίας 1500 V DC 
• Μέγιστη θερμοκρασία λειτουργίας +120οC (αγωγός) 
• Ελάχιστη θερμοκρασία λειτουργίας -40οC 
• Ελεύθερα αλογόνων 
• Αντοχή στις καιρικές συνθήκες και την ηλιακή ακτινοβολία (UV) κατά HD 605/A1 
• Ανθεκτικά στο Όζον σύμφωνα με το EN 50396 
• Διπλή μόνωση (μόνωση αγωγού και εξωτερική μόνωση) 

 

Πίνακες ελέγχου και προστασίας Εναλλασσόμενου Ρεύματος Χαμηλής Τάσης (AC) 
Στην έξοδο του κάθε Inverter θα τοποθετηθεί πίνακας ΑC προκειμένου να προστατεύει ηλεκτρικά τον 
Inverter από θερμικά και επαγωγικά φαινόμενα στο δίκτυο διανομής AC. 
 

Στο τμήμα αυτό του AC πίνακα θα πρέπει να περιλαμβάνονται: 
• Μηχανικός Διακόπτης Φορτίου AC (ΑC Switch/isolator) 
• Απαγωγός κρουστικών υπερτάσεων T1&T2 για την προστασία της εξόδου ΑC του Inverter 

Από την έξοδο του AC πίνακα του Inverter DC/AC, καλώδιο κατάλληλης διατομής θα οδηγείται προς τον 
Γενικό Πίνακα Χαμηλής Τάσης (Γ.Π.Χ.Τ.) του Υποσταθμού στον οποίο και θα συνδεθεί. 
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Τμήματα του πίνακα AC ή και εξολοκλήρου ο πίνακας (με όλες τις σχετικές προστασίες που περιγράφονται) 
δύναται να είναι προσάρτημα που παρέχεται από τον κατασκευαστή του inverter και συνδέεται απευθείας 
στο σώμα του inverter που έχει επιλεγεί. Στην περίπτωση που είναι ενσωματωμένος στον Inverter δίνεται η 
δυνατότητα να είναι ενιαίος με τον πίνακα DC και να είναι ενσωματωμένοι σε ένα κυτίο από τον ίδιο τον 
κατασκευαστή. 

Δίκτυο Διανομής Εναλλασσόμενου Ρεύματος Χαμηλής Τάσης (AC) 
Τα καλώδια που θα χρησιμοποιηθούν μπορεί να είναι τύπου HO7RN-F ή/και τύπου E/J1VV-R/S. 

Το καλώδιο τύπου HO7RN-F θα έχει τις εξής προδιαγραφές: 
• Πιστοποιημένα σύμφωνα με το πρότυπο EN50525-2-21 ή νεότερο (HO7RN-F type)  
• Αγωγός από χαλκό, κατά VDE 0295 class 5 / IEC 60228 cl. 5  
• Μόνωση αγωγών από λάστιχο  
• Κωδικοποίηση: μέχρι 5 αγωγούς χρωματικός κώδικας σύμφωνα με DINVDE 0293 
• Περιοχή θερμοκρασιών : -30 έως +60 οC 
• Αντοχή στο Όζον  
• Αντοχή στην ακτινοβολία UV  
• Αντοχή στο λάδι  
• Ελεύθερο αλογόνων 
• Βραδύκαυστα, κατά IEC 60332-1-2 

Το καλώδιο τύπου E/J1VV-R/S θα πρέπει να ακολουθεί τα πρότυπα IEC60502-1 & IEC60332-1. 

Υποσταθμός Μέσης Τάσης 

Η σύνδεση του Φ/Β συστήματος με το δίκτυο θα γίνει μέσω νέου υποσταθμού μέσης τάσης.  
 
Ο Υποσταθμός Μέσης Τάσης για τις ανάγκες του Φ/Β Σταθμού θα είναι, συνολικής ονομαστικής ισχύος 
Μετασχηματιστή τουλάχιστον 1000kVA και θα πρέπει να είναι κατασκευασμένος σύμφωνα με τους 
ελληνικούς κανονισμούς και τα IEC. Η εγκατάσταση του εξοπλισμού του Υ/Σ θα γίνει εντός 
προπαρασκευασμένου οικίσκου, για την εγκατάσταση του οποίου θα κατασκευαστούν θεμέλια από 
οπλισμένη πλάκα σκυροδέματος κατάλληλης επιφάνειας και ύψους τουλάχιστον 25 εκ. από την επιφάνεια 
του έδαφους  και θα συνοδεύεται από στατική μελέτη η οποία  θα αποδεικνύει την στατική επάρκεια της 
έδρασης. Σε περίπτωση που επιλεγεί Μ/Σ ελαίου θα πρέπει να προβλεφθεί η κατασκευή ελαιολεκάνης κάτω 
από το χώρο του Μ/Σ, ώστε σε περίπτωση διαρροής να μπορεί διαφύγει εκεί το έλαιο του Μ/Σ. Θα πρέπει 
να υπάρχει δυνατότητα η ελαιολεκάνη να ελέγχεται για τυχόν διαρροές του Μ/Σ. 

Θα κατασκευαστέι βάση όπου θα εδράζει τον Υποσταθμό σύμφωνα με τις  τεχνικές προδιαγραφές του 
Υποσταθμού, και  την στατική μελέτη που θα υποβάλλει ο συμμετέχων.  Η ακριβής θέση του υποσταθμού θα 
οριστεί βάση του σημείου διασύνδεσης και της απαραίτητης απόστασης από τις φωτοβολταικές σειρές, ώστε 
να μην σκιάζει τα φωτοβολταικά πλάισια.  

Ο υποσταθμός θα φέρει Μ/Σ ονομαστικής ισχύος 1000kVA. Η έξοδος του Φ/Β Σταθμού θα ελέγχεται από 
ηλεκτρονόμο προστασίας (κατάλληλο για σύνδεση με ΔΕΔΔΗΕ) και θα προστατεύεται από αλεξικέραυνα 
Μέσης Τάσης. 
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Ο Υποσταθμός θα είναι διαμερισματοποιημένος σε τρεις υποχώρους: στον χώρο εξοπλισμού μέσης τάσης, 
στον χώρο του μετασχηματιστή ισχύος και στο χώρο εξοπλισμού Χ.Τ. 

Κάθε χώρος του Υ/Σ θα είναι ανεξάρτητα επισκέψιμος με πόρτες που φέρουν κλειδαριές ασφαλείας και θέση 
υποδοχής λουκέτου. Η πόρτα του χώρου μέσης τάσης θα μανδαλώνει μηχανικά με το αντίστοιχο εσωτερικό 
εξοπλισμό του. 

Για την διατήρηση της θερμοκρασίας του Υ/Σ στα προβλεπόμενα όρια, εκτός των διατάξεων που βοηθούν 
τον φυσικό αερισμό των χώρων, η οροφή του Υ/Σ είναι επενδυμένη με θερμομονωτικό υλικό, και ο χώρος 
του  Μ/Σ  φέρει  2 ανεμιστήρες  που  ενεργοποιείται  από  θερμοστάτη  χώρου  (εξαναγκασμένη  κυκλοφορία 
αέρα).  Η ικανότητα παροχής αέρα του ανεμιστήρα θα είναι κατάλληλη και σύμφωνα με τις προδιαγραφές 
για τη ψύξη του Μ/Σ. Η είσοδος του αέρα θα γίνεται από κατάλληλων διαστάσεων ανοίγματα με περσίδες, 
με κατάλληλη προστασία για την αποφυγή εισόδου εντόμων (πχ. σίτα κατάλληλης πλέξης). 

Η στέγη θα είναι διαμορφωμένη με κλίση για να αποφεύγεται η συγκέντρωση των νερών της βροχής και 
φέρει εσωτερικά στρώμα θερμικής μόνωσης. 

Όλα  τα  μεταλλικά  μέρη  του  περιβλήματος  συνδέονται  αγώγιμα  μεταξύ  τους  με  χάλκινο  πολύκλωνο 
καλώδιο διατομής 50 mm2. Επιπλέον θα υπάρχει ισοδυναμικός ζυγός 100x10x500mm διασυνδεμένος με την 
περιμετρική του οικίσκου (Cu 30x3mm) όπου συνδέονται όλες οι μονάδες του εξοπλισμού. 

Στην μεταλλική βάση να υπάρχουν τέσσερις ακροδέκτες γείωσης, ισοκατανεμημένοι περιφερειακά για 
σύνδεση σε ισοδυναμικό βρόχο. 

Εσωτερικά σε κάθε διαμέρισμα θα υπάρχει φωτιστικό σώμα με λαμπτήρες LED, χαμηλής ενεργειακής 
κατανάλωσης οι οποίοι θα προσφέρουν επαρκή φωτισμό. 

Στο δάπεδο θα έχουν προβλεφθεί κατάλληλα ανοίγματα για την είσοδο των καλωδίων.  

Η έδραση του Υ/Σ γίνεται σε βάση από σκυρόδεμα και είναι σύμφωνα με τις απαιτήσεις των κανονισμών και 
του τύπου του Μ/Σ ισχύος (ελαίου η ξηρού τύπου). 

Ο κάθε υποσταθμός παραδίδεται με τα πιστοποιητικά δοκιμών σειράς. 

Τύπος Μετασχηματιστή Υποσταθμού 

Ο Μετασχηματιστής ισχύος (Μ/Σ) δύναται να είναι ξηρού τύπου (χυτής ρυτίνης) ή ελαίου και πρέπει να είναι 
σύμφωνος με το πρότυπο ΙEC 60076 όλης της σειράς ή ισοδύναμα. Η τάση λειτουργίας του Μ/Σ θα  πρέπει  
να  είναι  κατάλληλη  για  την  λειτουργία  σύμφωνα  με  τα  τεχνικά  χαρακτηριστικά  των μετατροπέων 
(380/400 Vac). Οι Μ/Σ θα υποστούν δοκιμές σειράς σύμφωνα με το πρότυπο IEC 60076, παρουσία του 
αρμόδιου προσωπικού του Αναδόχου. Μετά το πέρας των δοκιμών θα εκδοθεί έκθεση δοκιμής (test report 
)που πρέπει υποχρεωτικά να συνοδεύει τον Μ/Σ.  

Ο Μ/Σ θα είναι εξοπλισμένος με τις απαραίτητες προστασίες και υλικό ελέγχου και να διαθέτει (σε 
συνάρτηση με το αν θα προσφέρεται Μ/Σ Ελαίου ή Ξηρού τύπου) τροχούς δύο κατευθύνσεων, ακίδες 
υπερτάσεων, ακροδέκτη γείωσης και κρίκους ανύψωσης,  θερμόμετρο δύο επαφών, ηλεκτρονόμο bucholtz 
δύο επαφών, δοχείο διαστολής ελαίου, δείκτη στάθμης ελαίου, αφυγραντήρα SILICA GEL. 
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Πίνακας ΜΤ Υ/Σ 1000kVA 

Το πεδίο Μέσης Τάσης περιλαμβάνει 
• Πεδίο Άφιξης  
• Πεδίο Μέτρησης Τάσης  
• Πεδιο Προστασίας Μετασχηματιστή 

Το πεδίο Άφιξης περιλαμβάνει κατ’ ελάχιστον: 
 

I. Η Τριπολικές μπάρες χαλκού 630 Α .  
II. Αποζεύκτη Φορτίου 24kV, 630A 50/125kV, 16kA/1sec με χειροκίνητο μηχανισμό λειτουργίας CΙΤ, σε 

κοινό κέλυφος με γειωτή 
III. Τρείς (3) χωρητικούς καταμεριστές παρουσίας τάσης με ενδεικτικές λυχνίες. 
IV. Τρείς (3) απαγωγούς υπερτάσεων γραμμής 17,5kV 10kA. 
V. Υποδοχές για τη σύνδεση τριών (3) μονοπολικών καλωδίων. 

 
Το πεδίο Μέτρησης Τάσης περιλαμβάνει κατ’ ελάχιστον: 
 

I. Τριπολικές μπάρες χαλκού 630 Α. 
II. Αποζεύκτη 24kV, 630A 50/125kV, 16kA/1sec με χειροκίνητο μηχανισμό λειτουργίας CS1, σε κοινό 

κέλυφος με γειτή, πληρωμένο με SF6. 
III. Τρείς (3) ασφάλειες Μέσης Τάσης 6,3 Α 
IV. Τρείς μονοπολικούς Μετασχηματιστές Τάσης 20:√3/0.1:√3-0.1:√3 kV 
V. Μηχανική ένδειξη τηγμένης ασφάλειας. 

 
Το πεδίο Προστασίας Μετασχηματιστή περιλαμβάνει κατ’ ελάχιστον: 
 

I. Τριπολικές μπάρες χαλκού 630 Α . 
II. Αποζεύκτη 24kV, 630A, 50/125kV, 16kA /1sec με χειροκίνητο μηχανισμό λειτουργίας CS1, σε κοινό 

κέλυφος με γειωτή, πληρωμένο με SF6 . 
III. Αυτόματο διακόπτη ισχύος τύπου SF1, πληρωμένο με SF6, σταθερού τύπου, 630A, 24 KV, 16kA /1sec, 

με ηλεκτροκίνητο μηχανισμό λειτουργίας RI, βοηθητικές επαφές (3NO + 3NC), πηνίο εργασίας 220V 
AC, πηνίο κλεισίματος 220V AC, και κλειδαριά σε θέση OFF, πηνίο έλλειψης τάσης .  

IV. Τρεις (3) χωρητικούς καταμεριστές παρουσίας τάσης με ενδεικτικές λυχνίες  
V. Τρεις (3) Αισθητήρες ρεύματος TLP130  

VI. Γειωτη καλωδίων με ικανότητα ζεύξεως στο βραχυκύκλωμα (Short - Circuit Making Capacity).  
VII. Ψηφιακό Ηλεκτρονόμο (H/ N) δευτερογενούς προστασίας, που παρέχει προστασίες 50/51, 50Ν/51N, 

27/27S, 59/59N για υπερένταση, βραχυκύκλωμα διαρροή ως προς γη, υπόταση, υπέρταση.  

Πίνακας ΧΤ Υ/Σ 400kVA 

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

• Γενικό αυτόματο διακόπτη ισχύος, τριπολικό 1600A. Ο οποίος θα διαθέτει πηνία εργασίας και 
βοηθητική επαφή  

• Ενδεικτικές λυχνίες παρουσίας τάσης 
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• Ηλεκτρονικό πολυόργανο με δυνατότητα μέτρησης και απεικόνισης τάσης,   έντασης ρεύματος, 
συχνότητας, ισχύος, ενέργειας, cosφ 

• Απαγωγό κρουστικών υπερτάσεων τύπου T1+T2 
Τρείς (3) Αναχωρήσεις (1 εφεδρική) με αυτόματους ηλεκτρομαγνητικούς διακόπτες ισχύος 
κατάλληλων χαρακτηριστικών για τον κάθε αντιστροφέα χωριστά. 

 
Επίσης για τη δυνατότητα αυτόματης επανασύνδεσης του Υ/Σ σε περίπτωση διακοπής τάσης από τον 
ΔΕΔΔΗΕ, στο διαμέρισμα χαμηλής τάσης θα τοποθετηθεί μία μονάδα Αδιάλειπτης Παροχής Ηλεκτρικής 
Ισχύος (UPS) τύπου inverter – μπαταρία ισχύος 3 kVA ON LINE διπλής μετατροπής διαστασιολογημένη ώστε 
να μπορεί να επιτευχθεί η λειτουργία Recloser του ΑΔΙ του Υποσταθμού. Ο υποσταθμός θα παραδοθοθεί 
πλήρης με όλες τις απαραίτητες εσωτερικές καλωδιώσεις και τα λοιπά μικρούλικά έτοιμος προς 
διασύνδεση. 
 

 Δίκτυο Διανομής Εναλλασσόμενου Ρεύματος Μέσης Τάσης (AC) 
 
Το δίκτυο Διανομής Μέσης Τάσης 20kV θα μεταφέρει την ενέργεια από τον Υποσταθμό στον Οικίσκο του 
ΔΕΔΔΗΕ. 
 
Τα καλώδια Μ.Τ. θα εγκατασταθούν σε χανδάκια διέλευσης καλωδίων, κάτω από το άκρο του 
οδοστρώματος των κύριων οδών πρόσβασης. Τα καλώδια και ο τρόπος εγκατάστασής τους πρέπει είναι 
εναρμονισμένα με τις τεχνικές προδιαγραφές του ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. για τα υπόγεια δίκτυα ΜΤ ή ισοδύναμα. Η 
θερμική διαστασιολόγηση των καλωδίων MT πρέπει να πληροί τις προδιαγραφές VDE 0298 ή ισοδύναμες. 

Πιο συγκεκριμένα, τα καλώδια ΜΤ Uo/U(Um) 12/20(24) kV θα περιλαμβάνουν 4 μονοπολικά καλώδια (3+ 1 
εφεδρικό) και αγωγό γειώσεως, συνεστραμμένα μεταξύ τους. Κάθε μονοπολικό καλώδιο περιλαμβάνει 
αγωγό αλουμινίου κατάλληλης διατομής, ημιαγώγιμη θωράκιση αγωγού, μόνωση διασταυρωμένου 
πολυαιθυλενίου (XLPE), ημιαγώγιμη θωράκιση της μόνωπάσης, μεταλλική θωράκιση από ταινία 
αλουμινίου, με προστασία έναντι εισροής νερού και εξωτερικό μανδύα PVC. Ο αγωγός γειώσεως 
αποτελείται από αγωγό αλουμινίου διατομής 25 mm2  με μανδύα μολύβδου. Τα μονοπολικά καλώδια 
συστρέφονται μαζί με τον αγωγό γειώσεως σε τριγωνική διάταξη. Τα υλικά, η κατασκευή και ο έλεγχος του 
καλωδίου θα είναι σύμφωνα με τις προδιαγραφές IEC-228, 332, 334, 502, 811, 885.Η τροφοδότηση των 
βοηθητικών καταναλώσεων του Φ/Β Σταθμού πρέπει να πραγματοποιηθεί από το δίκτυο διανομής του Φ/Β 
Σταθμού και όχι από ανεξάρτητη παροχή. 
 
Θα χρησιμοποιηθούν μονοπολικά καλώδια Μέσης Τάσης CU/XLPE/CWS/PVC ΜΤ τύπου 2XSY 12/20 KV – IEC,  
με  χάλκινο  αγωγό,  XLPE μόνωση,  ημιαγώγιμη θωράκιση της  μόνωσης, μεταλλική θωράκιση από σύρματα 
χαλκού, PVC εξωτερικό μανδύα, ονομαστικής τάση 12/20 KV, ενδεικτικής διατομής 
(3x1x95mm2+1x1x95mm2 εφεδρικό). 
 

Οικίσκος Ελέγχου Φ/Β Σταθμού  
 

Στον Φ/Β Σύστημα θα τοποθετηθεί προκατασκευασμένος Οικίσκος τύπου «ΚΙΟΣΚΙ». Η έδραση του θα γίνει 
επί οπλισμένου σκυροδέματος σύμφωνα με στατική μελέτη κατάλληλης ειδικότητας Μηχανικού που θα 
κατατεθεί στην υπηρεσία. Όλα  τα  μεταλλικά  μέρη  του  περιβλήματος  συνδέονται  αγώγιμα  μεταξύ  τους  
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με  χάλκινο  πολύκλωνο καλώδιο διατομής 35mm2. Στην μεταλλική βάση θα υπάρχουν τέσσερις ακροδέκτες 
γείωσης, ισοκατανεμημένοι περιφερειακά για σύνδεση σε ισοδυναμικό βρόχο.  

Οι διαστάσεις του οικίσκου θα είναι τουλάχιστον 3m X 2m. 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: 

• Μια (1) μονόφυλλη πόρτα από προφίλ αλουμινίου λευκής απόχρωσης διαστάσεων 900x2000mm. 
• Ηλεκτρολογική εγκατάσταση αποτελούμενη από ένα τριφασικό πίνακα διανομής με αναχωρήσεις για 

φωτισμό οικίσκου, σύστημα συναγερμού, σύστημα CCTV και τρεις ρευματοδότες 16Α. 
• Δύο (2) στεγανά φωτιστικά σώματα, τύπου LED έως 36W 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 αδιάλειπτης παροχής τάσης (UPS), κατάλληλης ισχύος, για την ασφαλή λειτουργία του 

ηλεκτρονικού εξοπλισμού 
 
Εντός του οικίσκου ελέγχου (στο διαμορφωμένο γραφείο) θα τοποθετηθεί το σύστημα παρακολούθησης και 
συλλογής των δεδομένων (Data Logger) και ο εξοπλισμός του συναγερμού. 

Γειώσεις, Εξωτερική Προστασία, Ισοδυναμικές Προστασίες του Συστήματος 
 

Η μελέτη και ο σχεδιασμός του Συστήματος Αντικεραυνικής Προστασίας της προστασίας από υπερτάσεις και 
του συστήματος γείωσης του δικτύου συνεχούς ρεύματος θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με τα ακόλουθα 
πρότυπα ή ισοδύναμα αυτών: 

• ΕΛΟΤ EN 62305.01: 2010, “Αντικεραυνική προστασία - Μέρος 1: Γενικές αρχές”. 
• ΕΛΟΤ EN 62305.02: 2010, “Αντικεραυνική προστασία - Μέρος 2: Διαχείριση διακινδύνευσης”. 
• ΕΛΟΤ EN 62305.03: 2010, “Αντικεραυνική προστασία - Μέρος 3: Φυσική βλάβη σε δομές και 

κίνδυνος για τη ζωή”. 
• ΕΛΟΤ  EN  62305.04:  2010,  “Αντικεραυνική  προστασία  -  Μέρος  4:  Ηλεκτρικά  και  ηλεκτρονικά 

συστήματα εντός δομών”. 
 

Ο σχεδιασμός του Συστήματος Αντικεραυνικής Προστασίας (ΣΑΠ) του Φ/Β Σταθμού θα πραγματοποιηθεί 
βάσει της σειράς προτύπων ΕΛΟΤ ΕΝ 62305 (2006). Η στάθμη αντικεραυνικής προστασίας (Lightning 
Protection Level - LPL) η οποία έχει προσδιοριστεί μετά από προκαταρκτική ανάλυση κινδύνου (risk 
assessment) σύμφωνα με το πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 62305.02, για τις στάθμες προστασίας που ορίζονται στο ΕΛΟΤ 
ΕΝ 62305.01 είναι στάθμη Προστασίας  ΙV. Σε κάθε περίπτωση η κατασκευή Σ.Α.Π. και η στάθμη που θα 
προταθεί θα πρέπει να είναι πλήρως αιτιολογημένη βάση μελέτης ανάλυσης κινδύνου. Σε κάθε περίπτωση η 
κλάση προστασίας που θα προσφέρεται δεν μπορεί να είναι μικρότερη από αυτή που αναφέρθηκε ανωτέρω. 

Εσωτερικό και εξωτερικό ΣΑΠ  

Τα υλικά που θα χρησιμοποιηθούν στο εξωτερικό ΣΑΠ θα είναι ανθεκτικά στις ηλεκτρομαγνητικές 
επιδράσεις και τη θερμική και μηχανική καταπόνηση που επιφέρει το ρεύμα του κεραυνού, χωρίς να 
παρουσιάσουν βλάβες ή αλλοιώσεις. Ομοίως θα διασφαλιστεί η ανθεκτικότητα έναντι διάβρωσης μέσω 
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της επιλογής κατάλληλων υλικών και της διαστασιολόγησης των επιμέρους συνιστωσών του ΣΑΠ. Οι 
συλλεκτήριοι αγωγοί και οι αγωγοί καθόδου μπορεί να είναι γενικά κατασκευασμένοι από τα ακόλουθα 
υλικά (κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 62305.03): επικασσιτερωμένος χαλκός, θερμά γαλβανισμένος χάλυβας, ανοξείδωτος 
χάλυβας, αλουμίνιο. Εξαρτήματα από αλουμίνιο δεν θα τοποθετηθούν εντός του εδάφους ή σκυροδέματος. 

Ιδιαίτερη μέριμνα θα ληφθεί για την αποφυγή της διάβρωσης στα σημεία όπου ενώνονται διαφορετικού 
τύπου υλικά. Θα αποφευχθεί η επαφή μεταξύ υλικών από χαλκό και γαλβανισμένων επιφανειών ή υλικών 
από αλουμίνιο. Στην περίπτωση που η σύνδεση μεταξύ διαφορετικών υλικών είναι αναγκαία, θα γίνει χρήση 
διμεταλλικών ελασμάτων σε συνδέσεις εκτός του εδάφους και ανοξείδωτων εξαρτημάτων σε συνδέσεις 
εντός του εδάφους ή του σκυροδέματος. Σε σημεία όπου ο κίνδυνος διάβρωσης είναι αυξημένος (σημεία 
εισόδου στο έδαφος ή το σκυρόδεμα), οι συνδέσεις πρέπει να προστατεύονται με κατάλληλα μέσα. 

Τα  εξαρτήματα  που  θα  χρησιμοποιηθούν  για την κατασκευή  του  ΣΑΠ  θα  πρέπει  να  ικανοποιούν  τις 
απαιτήσεις των προτύπων ΕΛΟΤ ΕΝ 62561-1, 62561-2. 

Προστασία από υπερτάσεις 

Η προστασία του ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού από υπερτάσεις, θα επιτευχθεί με τον 
καθορισμό ζωνών προστασίας κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 62305.04. Για την οριοθέτηση των ζωνών προστασίας στα 
επιμέρους συστήματα θα γίνει χρήση της μεθόδου της κυλιόμενης σφαίρας με ακτίνα όπως 
προδιαγράφεται στο ΕΛΟΤ ΕΝ 62305.01 για την προκύπτουσα στάθμη αντικεραυνικής προστασίας. Για τον 
περιορισμό των επαγόμενων υπερτάσεων θα υλοποιηθεί κατάλληλη δρομολόγηση των αγωγών ώστε να 
ελαχιστοποιηθεί το μέγεθος των αγώγιμων βρόχων. Λύσεις θωράκισης θα υλοποιηθούν εφόσον αυτό 
κριθεί απαραίτητο. Η προστασία των εσωτερικών συστημάτων (μετατροπείς, κ.λπ.) θα εξασφαλιστεί με την 
εγκατάσταση των κατάλληλων διατάξεων προστασίας από υπερτάσεις (απαγωγοί υπερτάσεων). 

Για την επιλογή των διατάξεων προστασίας από υπερτάσεις θα διεξαχθεί εκτίμηση κινδύνου σύμφωνα με 
τα ΕΛΟΤ ΕΝ 62305.01 και .02 και θα ληφθεί υπόψη η ζώνη προστασίας σύμφωνα με το ΕΛΟΤ ΕΝ 62305.04 
για την επιλογική συνεργασία τους. Στο δίκτυο Χαμηλής Τάσης, η προστασία από υπερτάσεις θα είναι 
σύμφωνη με το πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 60664.01. Οι διατάξεις προστασίας από υπερτάσεις θα πληρούν τις 
απαιτήσεις δοκιμών των προτύπων ΕΛΟΤ ΕΝ 61643.11 για τα συστήματα ισχύος και ΕΛΟΤ EN 61643.21 για 
τα συστήματα επικοινωνίας. Η επιλογή και η εγκατάστασή τους θα γίνει με βάση τα πρότυπα ΕΛΟΤ EN 
61643.12, IEC 60364-5-53 και IEC 61643-22. Ανάλογα με τη ζώνη αντικεραυνικής προστασίας όπου θα γίνει 
η εγκατάσταση των απαγωγών, θα επιλεγεί η θέση και ο τύπος τους (Type 1, 2, 3 κατά ΕΛΟΤ EN 61643.11) 
σύμφωνα με την σειρά προτύπων ΕΛΟΤ ΕΝ 62305. Τα συστήματα ισχύος και επικοινωνίας που εισέρχονται 
σε κάθε ζώνη προστασίας θα προστατεύονται έναντι υπερτάσεων στα όρια της ζώνης. Επιπρόσθετες 
διατάξεις απαγωγής υπερτάσεων θα εγκατασταθούν όπου η απόσταση μεταξύ του απαγωγού και του υπό 
προστασία εξοπλισμού ξεπερνά τη μέγιστη επιτρεπόμενη. Οι απαγωγοί υπερτάσεων που θα εγκατασταθούν 
για την προστασία του ηλεκτρονικού εξοπλισμού θα εξασφαλίζουν την ασφαλή απαγωγή του κεραυνικού 
ρεύματος και τη διατήρηση της παραμένουσας τάσης σε επίπεδα συμβατά με τη στάθμη μόνωσης του υπό 
προστασία εξοπλισμού. 

Ιδιαίτερα για το δίκτυο διανομής συνεχούς ρεύματος, θα χρησιμοποιηθούν απαγωγοί υπερτάσεων 
κατάλληλοι για δίκτυα DC της μέγιστης τάσης λειτουργίας και ρεύματος βραχυκύκλωσης του Φ/Β Σταθμού 
στην εκάστοτε θέση τοποθέτησής τους 

Σύστημα  γείωσης 
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Η προστασία έναντι έμμεσης επαφής θα περιλαμβάνει κατάλληλη μόνωση των ενεργών αγωγών και 
γείωση των εκτεθειμένων αγώγιμων μερών του εξοπλισμού στο σύστημα γείωσης και ισοδυναμικής 
προστασίας του Φ/Β Σταθμού. 

Το προτιμητέο σύστημα γείωσης για το δίκτυο διανομής συνεχούς ρεύματος είναι τύπου ΙΤ (αγείωτοι 
ενεργοί αγωγοί) κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 60364.01. 

Το πλέγμα της γείωσης θα πρέπει να κατασκευαστεί περιμετρικά όλων των διατάξεων με τέτοιο τρόπο ώστε 
να επιτρέπει την σύνδεση όλων των Φ/Β βάσεων. 

Από τον εξωτερικό περιμετρικό δακτύλιο του πλέγματος θα πρέπει να προβλεφθούν οι αναμονές για την 
σύνδεση της περίφραξης και όλων των περιμετρικών μεταλλικών στοιχείων (π.χ. ιστοί φωτισμού, ιστοί για 
κάμερες κτλ). 

Το πλέγμα γείωσης με δεδομένο ότι οι μεταλλικές βάσεις στήριξης των Φ/Β θα τοποθετηθούν απευθείας 
στο έδαφος θα κατασκευαστεί από αγωγό ταινίας χαλύβδινο επιψευδαργυρωμένο εν θερμώ διαστάσεων 
30mm X 3,5mm (St/tZn).  Χάλκινος  ή χαλύβδινος επιχαλκωμένος (250μm) αγωγός  θα πρέπει 
να  χρησιμοποιηθεί μόνο εάν υπάρχουν  χαλύβδινα στοιχεία τα οποία είναι εγκιβωτισμένα σε σκυρόδεμα 
και θαμμένα στο έδαφος. Το βάθος εγκατάστασης της ταινίας δεν θα πρέπει να είναι μικρότερο από 0,5m 
και δεν θα πρέπει να γειτνιάζει με μονωτικά υλικά (π.χ. καλώδια). 

Οι αναμονές για την σύνδεση των Φ/Β βάσεων αλλά και όλων των μεταλλικών 
εγκαταστάσεων/εξαρτημάτων όπως  ιστοί  φωτισμού,  μεταλλικοί  οικίσκοι, κάμερες,  περίφραξη κτλ,  θα 
κατασκευαστούν από χαλύβδινο επιψευδαργυρωμένο αγωγό διατομής 10mm. 

Επιπλέον, προτείνεται η εγκατάσταση ράβδων γείωσης στις 4 γωνίες του οικίσκου ελέγχου. Οι ράβδοι 
γείωσης θα πρέπει να είναι μήκους 1,5m και διατομής σταυρού (+50Χ1500mm). Η σύνδεση των ράβδων με 
την περιμετρική ταινία γείωσης του οικίσκου ελέγχου θα πραγματοποιηθεί με κυλινδρικό χαλύβδινο αγωγό 
Φ10 το οποίο θα συνδέεται στο ένα του άκρο με τη ράβδο μέσω σφιγκτήρα και με το άλλο άκρο στον ταινία 
του πλέγματος με σφιγκτήρα. 

Όλες οι ενώσεις θα πραγματοποιηθούν με τη χρήση βιδωτών σφιγκτήρων. Όλες οι ενώσεις θα πρέπει να 
ικανοποιούν το πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 62561-1 και όλοι οι αγωγοί είναι εντός είτε εκτός εδάφους 
συμπεριλαμβανομένου και ακίδων σύλληψης θα πρέπει να ικανοποιούν το πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 62561. 

Αποδεκτά υλικά προς εγκατάσταση είναι αυτά που προέρχονται από βιομηχανικές μονάδες που 
εφαρμόζουν παραγωγική διαδικασία πιστοποιημένη κατά ISO 9001 από διαπιστευμένο φορέα 
πιστοποίησης. 

Τα υλικά που θα χρησιμοποιηθούν θα πληρούν τις προϋποθέσεις των προτύπων του ΕΛΟΤ, που 
αναφέρονται παραπάνω. Ο Ανάδοχος θα προσκομίσει τα Δελτία Αποτελεσμάτων Εργαστηριακών Δοκιμών 
των υλικών, τα οποία έχουν ολοκληρώσει επιτυχώς τις δοκιμές, που ορίζονται από τα πρότυπα της σειράς 
ΕΛΟΤ ΕΝ 62561, προερχόμενα από πιστοποιημένο ή αναγνωρισμένο εργαστήριο ή από υπηρεσία 
εργαστηριακών δοκιμών πιστοποιημένη κατά ISO 9001. 
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 Διάταξη Μέτρησης ΔΕΔΔΗΕ 
 

O ανάδοχος θα μεριμνήσει για την προμήθεια, πιστοποίηση και εγκατάσταση του μετρητή ενέργειας ευθύνης 
του αυτοπαραγωγού, σύμφωνα με τις οδηγίες του ΔΕΔΔΗΕ όπως θα καταγράφονται στους όρους σύνδεσης.  

 Σύστημα Παρακολούθησης, Εποπτείας, Ελέγχου & Συλλογής Δεδομένων Φ/Β  
          Σύστημα Καταγραφής Απόδοσης & Λειτουργίας Ιnverters 

Στον Φ/Β σταθμό Θα πρέπει να εγκατασταθεί κατάλληλο ηλεκτρονικό σύστημα καταγραφής δεδομένων 
(datalogger). Το σύστημα εποπτείας, ελέγχου και συλλογής μετρήσεων των  Inverters AC/DC, θα αποτελείται 
από μονάδα συλλογής, επεξεργασίας και αποθήκευσης των πληροφοριών από τα αισθητήρια και 
μετρητικά όργανα και όργανα ελέγχου που βρίσκονται εγκατεστημένα τοπικά (μπορεί να είναι και 
ενσωματωμένα στον Εξοπλισμό). Να έχει την δυνατότητα σύνδεσης με την διάταξη μέτρησης ΔΕΔΔΗΕ 
και να δέχεται επιπλέον ψηφιακές εισόδους και εξόδους. H μονάδα αυτή καταγράφει, αποθηκεύει, 
μεταδίδει και απεικονίζει  τα  δεδομένα  παραγωγής  των  Inverters και του Φ/Β σταθμού,  αδιάλειπτα  επί 
24ώρου βάσεως. Τα δεδομένα αυτά είναι ενδείξεις, σημάνσεις και λειτουργικά μεγέθη. 

 

Δεδομένα - Μετρούμενα  Μεγέθη 

Τα δεδομένα που θα καταγράφονται, αποθηκεύονται και αποστέλλονται θα είναι κατ’ ελάχιστο τα 
ακόλουθα: 

• Συνολική παραγόμενη/καταναλισκόμενη ενέργεια από τον Φ/Β Σταθμό (kWh)  και  από τον κάθε 
Μετατροπέα του σταθμού. 

• Στιγμιαία ενεργός ισχύς (kW)  από τον Φ/Β Σταθμό και από τον κάθε Μετατροπέα του σταθμού 
• Ηλεκτρολογικά μεγέθη (DC και AC) των Μετατροπέων, (τάση, ένταση, ισχύς, ενέργεια, κλπ.) για 

κάθε διαφορετική στοιχειοσειρά ανά MPPT. 
• Τάση στο ζυγό AC (V) των φορτίων. 
• Συχνότητα AC (Hz). 

 

Μετεωρολογικός Σταθμός – Μετεωρολογικά μεγέθη 

Για την ενίσχυση της δυνατότητας παρακολούθησης της απόδοσης του Φ/Β σταθμού και εξαγωγής ποιοτικών 
αποτελεσμάτων, θα εγκατασταθεί ένας σταθμός καταγραφής μετεωρολογικών παραμέτρων. Ο σταθμός θα 
τοποθετηθεί επι του οικίσκου ελέγχου. Ο Μετεωρολογικός σταθμός θα έχει την δυνατότητα να καταγράφει 
τα ακόλουθα μεγέθη με τις κάτωθι προδιαγραφές: 

• Θερμοκρασία  περιβάλλοντος με εύρος λειτουργίας αισθητήρα από -40ο  έως 80οC και ακρίβεια 
μετρήσεων έως +/- 0.3°C. 

• Προσπίπτουσα ολική  ακτινοβολία στην  κλίση των Φ/Β πλαισίων (W/m2) με όρια λειτουργίας 
αισθητήρα από 0 έως 1750W/m2 και ακρίβεια μετρήσεων εντός ορίων του +/- 5%. 

• Θερμοκρασία Φ/Β πλαισίων (οC) με εύρος λειτουργίας αισθητήρα από -40ο έως 80οC και ακρίβεια 
μετρήσεων εντός ορίων του +/- 0.3°C. 

• Ταχύτητα αέρα (m/s) με κατώφλι ταχύτητας εισόδου 0,5m/s και μέγιστη ταχύτητα 45m/s 
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• Διεύθυνση αέρα (deg) με ακτίνα κάλυψης 360 μοίρες, ακρίβεια μέτρησης κατά ελάχιστο +/- 3◦ και 
κατώφλι ταχύτητας εισόδου 0,5m/s 

• Υγρασία περιβάλλοντος με εύρος 0%-100%RH (σχετική υγρασία) και ακρίβεια 2%RH 
 

Για την μέτρηση των παραπάνω μεγεθών οι μετεωρολογικοί σταθμοί (πέραν της κεντρικής μονάδος 
καταγραφής, αποθήκευσης και απεικόνισης μετρήσεων) θα αποτελούνται κατά ελάχιστο από τα κάτωθι 
μετρητικά όργανα: 

i. 1 τ.μ.χ. αισθητήρα (πυρανόμετρο) για την καταγραφή της ολικής ηλιακής ακτινοβολίας (global 
irradiance) 

ii. 1 τ.μ.χ.  αισθητήρα  (πυρανόμετρο)  για την  καταγραφή  της  ηλιακής  ακτινοβολίας  στο  επίπεδο 
κλίσης και προσανατολισμού (plane of array) των φ/β πλαισίων. 

iii. 1 τ.μ.χ αισθητήρα καταγραφής της θερμοκρασίας του περιβάλλοντος. 
iv. 1 τ.μ.χ. αισθητήρα καταγραφής της θερμοκρασίας των φ/β πλαισίων. 
v. 1 τ.μ.χ. αισθητήρα καταγραφής της ταχύτητας του ανέμου και της διεύθυνσης του. 

vi. 1 τ.μ.χ. αισθητήρα υγρασίας περιβάλλοντος 
Λογισμικό συστήματος καταγραφής Απόδοσης & Λειτουργίας Ιnverters και επικοινωνία 
εξοπλισμού 

Σύστημα Παρακολούθησης Απόδοσης Φ/Β Σταθμού 

Το λογισμικό των συστημάτων εποπτείας και ελέγχου πρέπει να είναι κατάλληλο για την επεξεργασία και 
παρουσίαση των συλλεγόμενων μετρήσεων και πρέπει να ικανοποιεί κατ’ ελάχιστο τις παρακάτω 
απαιτήσεις: 

• Να λειτουργεί σε περιβάλλον Windows και να είναι ιδιαίτερα φιλικό προς τον χρήστη 
• Να παρέχει την Δυνατότητα παραγωγής κατάλληλων αναφορών (report), και αποστολής τους σε 

κατάλληλη μορφή αρχείου (.pdf, .xls, .html, κλπ.) σε προγραμματιζόμενα χρονικά διαστήματα, 
καθώς   επίσης   και   η   αποστολή   μηνυμάτων   συμβάντων   (π.χ.   βλαβών,   δυσλειτουργιών, 
ενεργοποίηση του συστήματος πυρανίχνευσης, κ.τ.λ.) 

• Να παρουσιάζει ημερήσιες, μηνιαίες και ετήσιες τιμές μίας παραμέτρου 
• Να υπολογίζει Μέσους όρους, Αθροίσματα, Μέγιστες και ελάχιστες τιμές και την ώρα εμφάνισής 

τους, Τυπική απόκλιση της κατανομής των τιμών, για διαστήματα ημέρας, μήνα και έτους και για 
επιλεγόμενο χρονικό διάστημα 

• Να δημιουργεί γραφήματα για όλες τις μετρούμενες παραμέτρους 
• Να υπάρχει η δυνατότητα πολλαπλών γραφικών στο ίδιο γράφημα 
• Να  υπάρχει  η  δυνατότητα  καθορισμού  από  τον  χρήστη  της  αρχικής  μέρας  από  τη οποία θα 

αρχίζουν όλοι οι υπολογισμοί (μέσοι όροι, μέγιστα, ελάχιστα κ.τ.λ.) 
• Να υπάρχουν επίπεδα ασφάλειας μέσω κωδικών πρόσβασης 
• Να υπάρχει η δυνατότητα δημιουργίας αρχείων BACK-UP και αποκατάστασης (RESTORE) με απλό 

χειρισμό 
• Να επιτρέπει επιλογή των στοιχείων που επιθυμεί ο χρήστης να εκτυπωθούν 

 
Συλλογή  – Επεξεργασία  - Αποθήκευση  - Απεικόνιση  Δεδομένων 

Το σύστημα εποπτείας και ελέγχου πρέπει να διαθέτει τον κατάλληλο εξοπλισμό ώστε τα δεδομένα να 
συλλέγονται με συνεχή επικοινωνία, να είναι επεξεργάσιμα, να απεικονίζονται και να αποθηκεύονται. Τα  
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συλλεγμένα  λειτουργικά  δεδομένα αφού  επεξεργαστούν  πρέπει  να  αποθηκεύονται αυτόματα  στο 
τοπικό σύστημα συλλογής δεδομένων (datalogger) . 

Η  ανάγνωση των  αρχείων από το σύστημα  συλλογής  δεδομένων  (datalogger)  θα  πρέπει  να  έχει την 
δυνατότητα να γίνεται τόσο τοπικά με σύνδεση φορητού Η/Υ (σε θύρα Ethernet ή RS485 ή RS232 ή USB 
του  datalogger)  όσο  και  απομακρυσμένα  από  το  τοπικό  σύστημα  εποπτείας  και  ελέγχου  μέσω  της 
σύνδεσης που θα υπάρχει μεταξύ των συστημάτων. 

Όλες οι επί μέρους συσκευές και μονάδες που συμμετέχουν στα συστήματα συλλογής, επεξεργασίας, 
αποθήκευσης δεδομένων και τηλεπικοινωνιακής σύνδεσης θα πρέπει να τροφοδοτούνται μέσω 
τροφοδοτικών αδιάλειπτης παροχής τάσης που θα εξασφαλίζουν την αδιάλειπτη και συνεχή λειτουργία τους 
ακόμα και μετά την διακοπή της εξωτερικής τροφοδοσίας. 

Εσωτερική Επικοινωνία 

Οι ελεγκτές και τα dataloggers του κάθε συστήματος Καταγραφής Απόδοσης & Λειτουργίας των Ιnverters 
καθώς και των Μετεωρολογικών Σταθμών μαζί με τον υπόλοιπο εξοπλισμό (modem, router, switch κ.λ.π.) 
θα πρέπει να είναι συμβατοί (να εξασφαλίζουν δηλαδή τη δυνατότητα επικοινωνίας) με τη τεχνολογία των 
Ιnverters,  των  οργάνων  μέτρησης, των αισθητηρίων  οργάνων και των υπόλοιπων μονάδων συλλογής 
δεδομένων. Σε κάθε περίπτωση πρέπει να εξασφαλίζεται η επικοινωνία μεταξύ των πρωτοκόλλων 
επικοινωνίας όλων των παραπάνω συσκευών που αποτελούν υποσυστήματα 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 των παραπάνω. 

Η επικοινωνία όλων των μονάδων συλλογής δεδομένων πρέπει να είναι συνεχής και αδιάλειπτη. 

 
Προδιαγραφές Καλωδίων 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 ή CAN. Σε κάθε περίπτωση θα διασφαλίζεται η συμβατότητα των καλωδίων με τον 
εξοπλισμό, ενώ η όδευση τους θα γίνεται όπως προβλέπουν οι προστασίες των καλωδίων. 

Περιγραφή Οδεύσεων Καλωδίων Επικοινωνίας 

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. Οι περιοχές εξόδου των καλωδίων από τα σπιράλ (δηλαδή στα 
σημεία τερματισμών καλωδίων) θα πρέπει να καλύπτονται – μονώνονται με την τοποθέτηση κατάλληλου 
υλικού (θερμοσυστελλόμενο). 

Σωλήνες Όδευσης Καλωδίων Επικοινωνίας 

Ο σωλήνας τύπου σπιράλ πρέπει να έχει τις εξής προδιαγραφές: 

• Να είναι UV-resistant (για τα μήκη σωληνώσεων που βρίσκονται εκτός εδάφους) 



 
 

«Προμήθεια, εγκατάσταση και λειτουργία δυο φωτοβολταϊκών σταθμών ισχύος 999.50 KWp<Ppv<1 το κάθε ένα κάνοντας χρήση 
του εικονικού ενεργειακού συμψηφισμού» 

 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ   20 
 
 

• Να έχει βαθμό στεγανότητας IP65 
• Αντοχή στη συμπίεση τουλάχιστον 1200 Nt/5 cm 
• Αντοχή στην κρούση τουλάχιστον 6 Joule 
• Να είναι ελεύθερος αλογόνων και βαρέων μετάλλων 
• Να είναι αυτοσβενούμενος 
• EN 61386.01 
• EN 61386.22 
• EN 50267.02.02 

 

Προδιαγραφές Η/Υ τοπικού συστήματος εποπτείας και ελέγχου 

Ο ανάδοχος θα προμηθεύσει έναν Η/Υ για την εποπτεία και τον έλεγχο του Φ/Β σταθμού τοπικά, ο οποίος 
θα τοποθετηθεί σε θέση που θα υποδειχθεί από την υπηρεσία. Ο Η/Υ του τοπικού συστήματος εποπτείας και 
ελέγχου πρέπει να διαθέτει τα ακόλουθα ελάχιστα τεχνικά χαρακτηριστικά και θα προσφέρεται από τον 
Ανάδοχο ως μία ενιαία σύνθεση, έτοιμη προς εγκατάσταση και λειτουργία, με κεντρικό λειτουργικό 
περιβάλλον Windows 10: 
 

• Tύπος: Personal PC («Πύργος» σταθερού υπολογιστή με εξωτερική οθόνη) 
• Επεξεργαστής:  Kατά  ελάχιστο  τεσσάρων  πυρήνων  με  έκαστο  πυρήνα  να  είναι  κατά  ελάχιστο 

συχνότητας 2,4 GHz 
• Μνήμη (RAM):   8 GB / DDR4-2400 MHz 
• Σκληρός Δίσκος (Hard disk drives): 1TB 3.5'' SATA3 
• Οπτικός Δίσκος: DVD-RW 
• Ethernet: Dual 10/100/1000 Mbps Ethernet 
• Tροφοδοτικό:  κατάλληλο για την λειτουργία των Υπολογιστών κατ΄ ελάχιστο 500W 
• Πύργος:  Εγκατάσταση  τριών  κατά  ελάχιστο  ανεμιστήρων  ώστε  να  εξασφαλίζεται  ο  σωστός 

αερισμός και ψύξη των υποσυστημάτων του υπολογιστή. 
• Οθόνη: LCD 22’’ DVI input, resolution 1280x1024 / 85 Hz 
• Display adapter: 256 MB, DVI output, DirectX 10 ready 
• I/O ports: USB 6x, RS232 2x, Parallel 1x, E-SATA 1x, Firewire 1394 1x 
• Παρελκόμενα USB Optical mouse με roller wheel, Speakers 5W, Keyboard 104 keys 

 
Το λογισμικό με το οποίο θα είναι εξοπλισμένος ο Η/Υ πρέπει να παρέχει την δυνατότητα για On Line 
εποπτεία και έλεγχο του Φ/Β Σταθμού όπως περιεγράφηκε ανωτέρω. Η λειτουργία του Φ/Β Σταθμού δεν θα 
πρέπει να εξαρτάται από την κατάσταση στην οποία θα βρίσκεται ο Η/Υ του τοπικού συστήματος εποπτείας 
και ελέγχου (ανοικτός, κλειστός, υπό βλάβη κ.λ.π.). 

Απαιτήσεις και τεχνικές προδιαγραφές Περιφερειακού Εξοπλισμού  

Σύστημα Συναγερμού 

Για την ασφάλεια του Φ/Β σταθμού θα τοποθετηθεί σύστημα συναγερμού για την καταγραφή εισόδου και 
την ανίχνευση κίνησης στον Οικίσκο Ελέγχου και στην περίμετρο του γηπέδου εγκατάστασης μέσω 
κατάλληλων αισθητήρων (παγίδες συναγερμού). Το σύστημα θα περιλαμβάνει όλα τα παρελκόμενα για την 
ομαλή λειτουργία (κεντρική μονάδα, τροφοδοτικό, πληκτρολόγιο, σειρήνα, ασύρματο τηλεχειριστήριο, 
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μπαταρίες, καλωδιώσεις, αισθητήρες εντοπίσμου κίνησης (beams) κλπ). Επίπλεον, σε περίπτωση 
ενδεχόμενης παραβίασης ή διακοπής της ηλεκτρικής ισχύος θα πρέπει να έχει την δυνατότητα ειδοποίησης 
του Αναδόχου και των υπεύθυνων προσώπων ή Εταιριών ασφαλείας που θα υποδείξει  η  Υπηρεσία.   

Σύστημα Παρακολούθησης Κλειστού Κυκλώματος Τηλεόρασης (C.C.T.V.) 

Το Φ/Β Σύστημα θα διαθέτει εγκατάσταση C.C.T.V. Το σύστημα C.C.T.V. θα αποτελείται από 6 σταθερές 
κάμερες εξωτερικού χώρου για την καταγραφή της περμέτρου, 2 κινητές κάμερες τύπου speed-dome για την 
καταγραφή του ΄χωρου εγκατάστασης και μια καταγραφική μονάδα (DVR). Το DVR θα πρέπει να έχει 
κατ’ ελάχιστον θύρες σύνδεσης οχτώ καμερών και σκληρό δίσκο ελάχιστης χωρητικότητας 1TB. Oι 
κάμερες θα πρέπει να είναι ανάλυσης τουλάχιστον 2MP και να έχουν δυνατότητα λειτουργίας σε χαμηλές 
συνθήκες φωτισμού (υπέρυθρη κάμερα). Οι κάμερες θα είναι τοποθετημένες περιμετρικά του γηπέδου, έτσι 
ώστε να καλύπτεται όλη η περίμετρος, και η καταγραφική μονάδα με την οποία θα συνδέονται οι κάμερες 
θα βρίσκεται εντός του οικίσκου ελέγχου. Θα γίνει τοποθέτηση τουλάχιστον ενός τεμαχίου κάμερας στην 
πόρτα εισόδου του Οικίσκου. Οι κάμερες θα καταγράφουν  σε  όλη  την  διάρκεια  της  ημέρας  και  της  
νύχτας.  Τα δεδομένα θα αποθηκεύονται τοπικά στους σκληρούς δίσκους των μονάδων καταγραφής, στις 
οποίες (μονάδες καταγραφής) θα πρέπει να υπάρχει η δυνατότητα πρόσβασης απομακρυσμένα μέσω 
διαδικτύου.  

 

Περιμετρικός Φωτισμός 
 
Γενικά 

Για την ενίσχυση της ασφάλειας στην περίμετρο του Φ/Β Συστήματος, θα τοποθετηθεί περιμετρικός 
φωτισμός κατά μήκος της περίφραξης του σταθμού. Τα φωτιστικά σώματα θα είναι τύπου οδοφωτισμού, 
τεχνολογίας LED, θα τοποθετηθούν επί ιστών και θα έχουν τα χαρακτηριστικά που περιγράφονται παρακάτω:  

Τεχνικές Προδιαγραφές φωτιστικού σώματος 

Τα φωτιστικά σώματα LED θα συμμορφώνονται με τα ακόλουθα: 

1. Το φωτιστικό σώμα θα είναι κατασκευασμένο από χυτοπρεσσαριστό αλουμίνιο, ηλεκτροστατικά 
βαμμένο και θα διαθέτει σημείο στήριξης με δυνατότητα τοποθέτησης σε βραχίονα και στην κορυφή 
ιστού, με διατομή 60mm και δυνατότητα ρύθμισης ±15ο. 

2. Ο χώρος ηλεκτρικής σύνδεσης (όπου βρίσκεται και ο driver) διαχωρίζεται από τον χώρο της οπτικής 
μονάδας και είναι προσβάσιμος χωρίς την χρήση εργαλείων για την εύκολη σύνδεση και συντήρηση 
του φωτιστικού. 

3. Το φωτιστικό διαθέτει προστατευτική διάταξη (όπως ενδεικτικά μαχαιρωτό διακόπτη) που διακόπτει 
την τροφοδοσία του όταν το προστατευτικό κάλυμμα του  χώρου σύνδεσης ανοίγει. 

4. Το κάθε φωτιστικό θα έχει μέγιστη ισχύ 25W και φωτεινή απόδοση τουλάχιστον 3.400lm. Ο 
καταμερισμός της φωτεινής δέσμης του φωτιστικού σώματος είναι κατηγορίας TYPE II σύμφωνα με 
το πρότυπο IESNA. Τα χαρακτηριστικά του φωτιστικού θα τεκμηριώνονται με δοκιμή αναφοράς 
LM79-08 από εργαστήριο πιστοποιημένο με ISO17025 (να κατατεθεί σχετική πιστοποίηση) και το 
αντίστοιχο αρχείο .IES. 

5. Το φωτιστικό θα διαθέτει ενσωματωμένη διάταξη προστασίας από υπερτάσεις τουλάχιστον 10ΚV. 
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6. Το φωτιστικό θα είναι κατάλληλο για λειτουργία σε εξωτερικό περιβάλλον, σε θερμοκρασία 
περιβάλλοντος μεταξύ -40°C και +50°C και θα πρέπει να διαθέτει τροφοδοτικό (driver) με σύστημα 
προστασίας από υπερθέρμανση. 

7. Το φωτιστικό σώμα, στο σύνολό του σαν σύστημα, πρέπει να διαθέτει προστασία από σκόνη και 
υγρασία τουλάχιστον IP66 (IEC/EN60598) και κρούσεις ΙΚ08 (IEC/ΕΝ62262). Όλες οι εξωτερικές βίδες 
και τα υλικά στερεώσεως θα πρέπει να είναι από ανοξείδωτο χάλυβα. 

8. Τα στοιχεία LED που απαρτίζουν την οπτική μονάδα του Φωτιστικού θα έχουν ωφέλιμο χρόνο ζωής 
τουλάχιστον 50.000 ώρες (L70 reported), στο τέλος των οποίων η φωτεινή ροή τους δεν θα πρέπει 
να έχει υποβαθμιστεί πλέον του 30% σε θερμοκρασία Ts ≥55οC (LM80-08/TM21-11/L70). Ο ανωτέρω 
χρόνος ζωής και μείωσης φωτεινότητας πιστοποιείται από τον κατασκευαστή των στοιχείων LED με 
την προσκόμιση των παραπάνω reports . 

9. Η οπτική μονάδα θα πρέπει να έχει δείκτη χρωματικής απόδοσης (CRI/Ra) τουλάχιστον 70. 
10. Η οπτική μονάδα θα έχει θερμοκρασία χρώματος 4.000Κ ±5% 
11. To προστατευτικό κάλυμμα της οπτικής μονάδας είναι από θερμικά επεξεργασμένο γυαλί. Οι 

απαιτήσεις προστασίας από σκόνη, υγρασία και κρούσεις που ισχύουν για το φωτιστικό σώμα (IP66, 
IK08) συμπεριλαμβάνουν και το προστατευτικό κάλυμμα. 

12. Η μονάδα ηλεκτρικής τροφοδοσίας του προβολέα θα συνδέεται στο ηλεκτρικό δίκτυο χαμηλής τάσης, 
230V, 50Hz. 

13. Η μονάδα ηλεκτρικής τροφοδοσίας θα πρέπει να έχει συντελεστή ισχύος (Power Factor) ≥ 0,90. 
14. Οι τεχνικές προδιαγραφές της μονάδας ηλεκτρικής τροφοδοσίας (driver) θα τεκμηριώνονται στο 

επίσημο φύλλο τεχνικών προδιαγραφών (datasheet) της κατασκευάστριας εταιρείας της 
αναφερόμενης μονάδας τροφοδοσίας. 
 

Τεχνικές Προδιαγραφές ιστού και βάσης   

Ο ιστός στήριξης του φωτιστικού θα έχει συνολικό ύψος 4m και θα συμμορφώνεται με τα ακόλουθα: 

1. Ο ιστός φωτισμού θα είναι στρογγυλής διατομής, τηλεσκοπικής διάταξης, δυο τμημάτων 
κατασκευασμένος κατά ΕΛΟΤ 40-5. 

2. Το πρώτο τμήμα του ιστού θα έχει μήκος 2m και θα αποτελείται από σιδηροσωλήνα διαμέτρου 
Φ102mmX3mm. Το δεύτερο τμήμα θα έχει μήκος 2m και θα αποτελείται από σιδηροσωλήνα 
διαμέτρου Φ76mmX3mm. Η ένωση των ανωτέρω τμημάτων του ιστού θα είναι κατάλληλα 
διαμορφωμένη σε πιεστικό μηχάνημα ώστε το άκρο της μεγαλύτερης διαμέτρου να δεχθεί 
εφαρμοστά το άκρο της μικρότερης όπου και εισέρχεται 100mm εντός αυτής. 

3. Ο κορμός του ιστού θα εδράζεται σε χαλύβδινη τετραγωνική πλάκα διαστάσεων 300mm x 300mm 
και πάχους 10 mm. Η πλάκα θα φέρει, τέσσερα ενισχυτικά πτερύγια πάχους 6mm, σχήματος 
ορθογωνίου τριγώνου διαστάσεων 60mm x 60mm. Η πλάκα έδρασης θα φέρει ακόμη κεντρική οπή 
διαμέτρου 90mm για την είσοδο των υπογείων καλωδίων μέσα στον ιστό καθώς και τέσσερις οπές 
διαμέτρου 22mm για την στερέωσή του με κοχλιωτούς ήλους (μπουλόνια) διαμέτρου 16mm. 

4. Ο ιστός  θα φέρει σε απόσταση 800mm από τη βάση του οπή διαστάσεων 250mm x 75mm για την 
τοποθέτηση του ακροκιβωτίου και της βίδας γειώσεως. Η οπή θα κλείνει με θυρίδα από έλασμα ίδιου 
πάχους στερεωμένη με βίδες ανοξείδωτες. Η θυρίδα τοποθετημένη δεν θα προεξέχει του ιστού. 

5. Στην κορυφή του, ο ιστός θα φέρει σιδηροσωλήνα Ø 60mm x 2mm κατάλληλου μήκους για την 
τοποθέτηση του φωτιστικού. 
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6. Οι συγκολλήσεις θα είναι  με μηχανήματα τεχνολογίας MIG-MΑG, θα είναι ευθύγραμμες στεγανές 
και θα επιτυγχάνεται πλήρης διείσδυση του υλικού τουλάχιστον κατά 80%. 

7. Ο ιστός θα είναι γαλβανισμένος εξ ολοκλήρου εν θερμώ σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Προδιαγραφή 
ΕΝ ISO 1461 με ελάχιστο Μ.Ο. πάχος επικάλυψης ψευδαργύρου 70 μm (500gr/m2) . 

8. Ο ιστός θα είναι ηλεκτροστατικά βαμμένος με πολυεστερική πούδρα ανθεκτική στις καιρικές 
συνθήκες (Powder Coating). 

9. Ο χάλυβας θα είναι ποιότητας St 37-2 και θα συνοδεύεται από τα ανάλογα πιστοποιητικά. 
 
Η βάση στήριξης του ιστού θα συμμορφώνεται με τα ακόλουθα: 

1. Θα διαθέτει γαλβανισμένα εν θερμώ αγκύρια. 
2. Θα διαθέτει φρεάτιο με στεγανό χυτοσιδηρό καπάκι.  
3. Θα διαθέτει σωλήνα διέλευσης καλωδίων και τον απαραίτητο εξοπλισμό. 

 
To ακροκιβώτιο θα πρέπει να είναι κατάλληλων διαστάσεων ώστε να μπορεί να εφαρμόζει στον ιστό και 
θα συμμορφώνεται κατ΄ελάχιστο με τα παρακάτω χαρακτηριστικά: 

1. Υλικό: Ρητίνες Πολυαμιδίων resin 6.6 σύμφωνα με τα UL-94 Standards. 
2. Τα καλώδια και αγωγοί θα πρέπει να ασφαλίζονται χωριστά σε ειδική τριπλή τετραπολική κλέμμα 

σύνδεσης με ανοξείδωτες βίδες ποιότητας υλικού ΑISI 304 . 
3. Για την στήριξη του ακροκιβωτίου στον ιστό θα πρέπει να υπάρχει ρυθμιζόμενη υποδοχή. 
4. Στις θέσεις διέλευσης των καλωδίων θα πρέπει να υπάρχει διαιρούμενη θήκη για ελαστικά 

παρεμβύσματα για την καλύτερη στεγανότητα. 
5. Θα διαθέτει λειτουργική βάση με διπλή ράγα DIN για εύκολη συναρμολόγηση των εσωτερικών 

εξαρτημάτων. 
6. Θα διαθέτει θυρίδα επιτήρησης από διαφανές πολυκαρβονικό για τον έλεγχο των εσωτερικών 

εξαρτημάτων ώστε να αποφεύγεται το άνοιγμα ολόκληρου του καλύμματος. 
7. Θα είναι αυτοσβενόμενο. 
8. Θα διαθέτει βαθμό προστασίας  ≥IP54. 
9. Θα διαθέτει αντοχή σε μηχανική κρούση ≥IΚ08. 

 
Απαιτήσεις Εγκατάστασης 

Οι ιστοί φωτισμού θα τοποθετηθούν κατά μήκος και στα όρια της περίφραξης του Φ/Β Συστήματος. Θα 
τοποθετηθούν συνολικά έξι (6) ιστοί φωτισμού με αντίστοιχο αριθμό φωτιστικών (1 φωτιστικό ανα ιστό). Οι 
τέσσερις (4) ιστοί θα τοποθετηθούν στις άκρες του γηπέδου όπως ορίζεται από τις συντεταγμένες ΕΓΣΑ ’87. 
Οι υπόλοιποι δύο (2) ιστοί θα τοποθετηθούν στο μέσο τις Ανατολικής και Δυτικής ακμής του γηπέδου 
αντίστοιχα (ένας ιστός σε κάθε πλευρά).  

 
Περίφραξη – Πόρτες εισόδου 

Η προσφερόμενη περίφραξη θα πρέπει είναι τύπου «ΝΑΤΟ», θα έχει ύψος έως 2,5 μέτρα από το έδαφος. 
Θα αποτελείται από γαλβανισμένο συρματόπλεγμα 50 Χ 50, ύψους 2 μέτρων και μεταλλικούς ορθοστάτες 
οι οποίοι θα είναι πάσσαλοι από γαλβανισμένους σωλήνες διαμέτρου τουλάχιστον Φ48mm πάχους 
1,5mm, ύψους έως 2,5 μέτρα. Οι ορθοστάτες θα εκτείνονται ανά 2,5 μέτρα και στις γωνίες της περίφραξης 
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θα υπάρχουν αντηρίδες. Στο επάνω μέρος της περίφραξης θα τοποθετηθούν δύο σειρές αγκαθωτό σύρμα 
γαλβανιζέ. Οι ορθοστάτες της περίφραξης θα τοποθετηθούν σε βάθος 50cm και θα πακτωθούν μέσα σε 
υποδοχές εντός του εδάφους, που θα πληρώνονται με σκυρόδεμα. Για την ενίσχυση της περίφραξης θα 
πρέπει  το  συρματόπλεγμα  στην  βάση  του  στο  έδαφος  να  εγκιβωτιστεί  σε  σκυρόδεμα  διαστάσεων 
0,2mx0,2m τύπου σινάζι». 

Η θύρα της περίφραξης θα είναι δίφυλλη μεταλλική πόρτα ανοίγματος 5m. και ύψους 2m. από το φυσικό 
έδαφος για να διευκολύνεται η διέλευση βαρέων οχημάτων έργου. 
Η πόρτα θα αποτελείται από γαλβανισμένα εν θερμώ υλικά: 

• Σκελετό από κοιλοδοκό 40 x 40 x 3mm και στο κάτω τμήμα οριζόντιος κοιλοδοκός 
τυπικών διαστάσεων 100 x 40 x 2mm. 

• Περαστή σχάρα 63 x 125mm, κατακόρυφες λάμες στήριξη διατομής 25/3mm, οριζόντιες 
περαστές ράβδους διαμέτρου 6mm ( στο κέντρο της λάμας στήριξης) και πλευρικές λάμες για 
σύνδεση με τα υποστυλώματα διατομής 25/5mm. 

• Δύο ορθοστάτες κοιλοδοκούς 80 x 80 x 4mm. Η στήριξη θα γίνεται με τρεις μεντεσέδες για κάθε 
φύλλο. 

• Κατακόρυφος σύρτης στο ένα φύλλο για την ακινητοποίησή της. 
 

Η πόρτα θα τοποθετηθεί στο βόρειο όριο της περίφραξης. 
 

Έλεγχοι ολοκλήρωσης για οριστική παραλαβή της προμήθειας 

Θα πραγματοποιηθούν έλεγχοι τόσο κατά το διάστημα εκτέλεσης του έργου όσο και για την πιστοποίηση 
ολοκλήρωσης του έργου. Η Αναθέτουσα διατηρεί το δικαίωμα να πραγματοποιήσει τους ελέγχους με 
προσωπικό της υπηρεσίας ή/ και να αναθέσει αυτούς σε εξωτερικό ανεξάρτητο φορέα ελέγχου. Κατά το 
πέρας του έργου θα πραγματοποιηθούν κατ’ ελάχιστον οι ακόλουθοι έλεγχοι: 

• Έλεγχος και πιστοποίηση βάσεων στήριξης φωτοβολταϊκών συστημάτων.  
• Αρχικοί και περιοδικοί έλεγχοι βάσει του προτύπου ΕΝ 62446:2016. 
• Οπτικοί έλεγχοι κατασκευής (βάσεις, καλωδιώσεις, στεγανότητα υλικών, συσφίξεις). 
• Θερμογραφικοί έλεγχοι (ηλ. πίνακες, καλώδια, Φ/Β συστοιχίες). 
• Έλεγχοι και μετρήσεις στη Χαμηλή Τάση (σύμφωνα με τα πρότυπα EN 62446, IEC 60364, HD 384). 
• Έλεγχοι και μετρήσεις στη Μέση Τάση (Μ/Σ, διακόπτες, αποζεύκτες, προστασίες, γειώσεις, 

καλώδια). 
• Έλεγχος   και   παραλαβή   των   τελικών   σχεδίων   από   τον   Ανάδοχο   με   την   ένδειξη   «ΟΠΩΣ 

ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΚΑΝ» («Αs Βuilt»). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

«Προμήθεια, εγκατάσταση και λειτουργία δυο φωτοβολταϊκών σταθμών ισχύος 999.50 KWp<Ppv<1 το κάθε ένα κάνοντας χρήση 
του εικονικού ενεργειακού συμψηφισμού» 
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ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ  ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 
Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ Τ.Υ. 
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