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  ΝΕΑ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΟΡΩΝ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ 

 ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΜΙΚΡΟΥ ΥΔΡΟΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΣΤΟ 

 ΠΑΛΑΙΟ ΜΙΚΡΟ ΧΩΡΙΟ 

 

 

Ο Δήμαρχος Καρπενησίου έχοντας υπόψη :  

1)Την υπ’ αριθμ. 58/2021 απόφαση του δημοτικού συμβουλίου όπου αποφασίστηκε η 

εκμίσθωση μικρού υδροηλεκτρικού σταθμού στην Κοινότητα Μικρού Χωριού, του Δήμου 

Καρπενησίου. 

2)Το από 2/3/2021 έγγραφο του εκπροσώπου της Κοινότητας Μικρού Χωριού. 

3)Το από 21/5/2021 έγγραφο  της  Τεχνικής  Υπηρεσίας  του Δήμου μας στο οποίο   

προτείνεται η εκμίσθωση του ΜΥΗΣ μέσω δημοπράτησης.  

4)Το άρθρο 103 και το άρθρο 192 του Ν.3462/2006, όπως αντικαταστάθηκε από το 

άρθρο 196 του Ν. 4555/2018.     

5)Τις διατάξεις του ΠΔ 270/81 

6)Την αριθμ. 16/2021 απόφαση του δημοτικού συμβουλίου (συγκρότηση επιτροπής 

διενέργειας δημοπρασιών για την εκποίηση ή εκμίσθωση πραγμάτων κινητών και 

ακινήτων (Π.Δ 270/1981) 

7) Τις  διατάξεις του άρθρου 72 του Ν.3852/2010 όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 3 

του Ν.4623/2019 και του άρθρου 40 του Ν.4735/2020. 

8)Του άρθρου 196 του Ν. 4555/2018, τα χαρακτηριστικά του συγκεκριμένου ακινήτου 

και τις ανάγκες του Δήμου. 

9) Την αριθ. 481/2021 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής. 

10) Την από 10/12/2021 ένσταση που κατατέθηκε κατά των όρων εκμίσθωσης και 

11) Την αριθ. 515/2021 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής. 

 

Α. Προβαίνει σε δημοπρασία πλειοδοτική, φανερή και προφορική για την 

εκμίσθωση δημοτικού  μικρού υδροηλεκτρικού σταθμού που βρίσκεται στο 

Παλαιό Μικρό Χωριό. 

 

Σταθμός Παραγωγής 

Το κτίριο του σταθμού παραγωγής είναι μια συμβατική κατασκευή με διαστάσεις 

5,7x7,0x5,0m περίπου με υψόμετρο τοποθέτησης του στροβίλου ίσο με 846,10. 

Το κτίριο είναι μονώροφο και είναι κατασκευασμένο βασικά από σκυρόδεμα. Η 

σκεπή του αποτελείται από δίρριχτη κεκλιμένη σκεπή η οποία επικαλύπτεται με 

κεραμίδια.  

Σε ειδική διαμόρφωση του δαπέδου του κτιρίου εδράζεται ο στρόβιλος, ενώ ο 

υπόλοιπος εξοπλισμός εδράζεται πάνω στο δάπεδο. Η είσοδος στον ΥΗΣ γίνεται 

μέσω συμβατικής μεταλλικής θύρας. 

Ο Μ/Σ έχει τοποθετηθεί υπαιθρίως παράπλευρα του κτιρίου του ΥΗΣ σε ιδιαίτερο 

χώρο που είναι περιφραγμένος για λόγους ασφαλείας. Εντός του ΥΗΣ στεγάζονται 

επίσης ο  πίνακας MΤ και οι πίνακες αυτοματισμού τροφοδοσίας και ελέγχου. 

Στο ΜΥΗΕ Μικρού Χωριού έχει εγκατασταθεί ένας υδροστρόβιλος, τύπου Pelton, 

οριζόντιου άξονα με δύο ακροφύσια διατομής, με εγκατεστημένη ισχύ ίση με 150 
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kW και μια ασύγχρονη τριφασική γεννήτρια 150 kW (περίπου 175 kVA). Το 

γεωτεμάχιο στο οποίο βρίσκεται το κτίριο του ΜΥΗ είναι έκτασης 4310.84 τ.μ. 

 

 

 

Υδροληψία 

Για την  απόληψη  των  νερών  του  ρέματος  Μικρού Χωριού,  έχε ι κατασκευαστεί  

μικρό υπερπηδητό φράγμα με κατάντη κεκλιμένες εσχάρες σε ένα τμήμα της 

στέψης του. Το μήκος του φράγματος είναι της τάξεως των 3,0 m περίπου και η 

στέψη του στο υψόμετρο 991,80 m περίπου (ύψος φράγματος ~1,5 m). 

Μέσω της παραπάνω διάταξης γίνεται η απόληψη του νερού το οποίο οδηγείται 

στην δεξαμενή συλλογής νερού από την οποία ξεκινά ο αγωγός προσαγωγής.  

Η δεξαμενή φέρει φρεάτιο επίσκεψης με μεταλλικό κάλυμμα, αγωγό εξαερισμού 

και σύστημα μέτρησης της στάθμης. Στην αρχή του αγωγού υπάρχει βάνα τύπου 

πεταλούδας για την συντήρηση των εγκαταστάσεων. 

Η περίσσεια του νερού που δεν συλλέγεται από τις εσχάρες υπερχειλίζει την 

διάταξη του φράγματος και καταλήγει στην κοίτη του ρέματος κατάντη. 

Κάτοψη και τομή της υδροληψίας παρατίθεται στην συνημμένη προμελέτη. 

 

Αγωγός προσαγωγής   

Η προσαγωγή του νερού γίνεται με αγωγό ο οποίος οδεύει στην αρχή στα πρανή 

του ρέματος, και στη συνέχεια επί δασικής οδού μέχρι το σημείο του σταθμού 

παραγωγής. 

Το συνολικό μήκος της σωλήνωσης του αγωγού προσαγωγής είναι ίσο με 1600 m 

και η εσωτερική του διάμετρος είναι ίση με 315 mm για όλο το μήκος του αγωγού. 

Ο αγωγός αποτελείται από σωλήνες P.V.C. 16 bar στο 1ο τμήμα μήκους 200 m, 

από σωλήνες P.V.C. 20 bar στο 2ο τμήμα μήκους 900 m και από χαλυβδοσωλήνες, 

ελικοειδούς ραφής στο τελευταίο τμήμα μήκους 500 m.  

Ο αγωγός έχει τοποθετηθεί στο σύνολο του υπόγεια επί ορύγματος εκτός του 

σημείου όπου διέρχεται το παρακείμενο ρέμα 80 m κατάντη της υδροληψίας (βλ. 

φωτογραφίες) όπου έχει τοποθετηθεί εντός βάθρων. 

Ο αγωγός έχει αγκυρωθεί σε ειδικά σώματα από σκυρόδεμα, κατά συγκεκριμένα 

διαστήματα και σε σημεία αλλαγής διεύθυνσης, ενώ κατά μήκος της σωλήνωσης 

έχουν κατασκευαστεί και φρεάτια. 

Το παραπάνω σύστημα χρήζει εκτεταμένων επισκευών σε όλα του τα στοιχεία 

(Δομικά – Ηλεκτρομηχανολογικα – Υδραυλικά)  

Για περισσότερες πληροφορίες καθώς και για τον ηλεκτρομηχανολογικό εξοπλισμό 

του ΜΥΗΣ, σύμφωνα με τον οποίο θα υπογραφεί και το πρωτόκολλο παράδοσης – 

παραλαβής, επισυνάπτεται το από 21/5/2021 έγγραφο της τεχνικής Υπηρεσίας 

 

Β. Καθορίζει τους όρους της πλειοδοτικής δημοπρασίας οι οποίοι είναι οι 

εξής : 

 

 ΟΡΟΙ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ 

Η δημοπρασία θα είναι πλειοδοτική, φανερή και προφορική και θα διεξαχθεί στις        

28/12/2021, ώρα 12:00 έως 12:15 στο δημοτικό κατάστημα Καρπενησίου 

ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής που έχει ορισθεί με την αριθμ. 16/2021 πράξη 

του Δημοτικού Συμβουλίου. 
Η δημοπρασία μπορεί να συνεχιστεί και πέραν της οριζόμενης στη διακήρυξη ώρας, 

εφ' όσον εξακολουθούν άνευ διακοπής οι προσφορές. Για τη συνέχιση της 

δημοπρασίας και πέραν της οριζόμενης ώρας αποφασίζει η Επιτροπή, η απόφαση 

της οποίας καταχωρείται στα πρακτικά. 

Οι προσφορές των πλειοδοτών αναγράφονται στα πρακτικά κατά σειρά 
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εκφωνήσεως μετά του ονοματεπωνύμου του πλειοδότη. Πάσα προσφορά είναι 

δεσμευτική δια τον εκάστοτε πλειοδοτούντα, η δέσμευση δε αυτή μεταφέρεται 

αλληλοδιαδόχως από τον πρώτο στους ακολούθους και επιβαρύνει οριστικώς τον 

τελευταίο πλειοδότη. 
΄ Α ρ θ ρ ο 1ο 

 

Η διάρκεια της μίσθωσης ορίζεται σε είκοσι πέντε (25)  χρόνια από την 

υπογραφή του μισθωτηρίου συμβολαίου και με το δικαίωμα παράτασης σύμφωνα 

με την ισχύουσα νομοθεσία. 
 

΄Α ρ θ ρ ο 2ο 

 

Το κατώτερο όριο πρώτης προσφοράς ορίζεται σε διακόσια (200,00€) 

ευρώ μηνιαίο μίσθωμα, αναπροσαρμοζόμενο τελικά στο επιτευχθησόμενο οριστικό 

ποσό μηνιαίου μισθώματος από τη δημοπρασία αποτέλεσμα.  

Ο μισθωτής δεν θα δικαιούται να ζητήσει μείωση του μισθώματος εκτός εάν 

υπάρξει σχετική νομοθετική ρύθμιση. 

Το μηνιαίο μίσθωμα θα καταβάλλεται το πρώτο δεκαπενθήμερο κάθε 

μισθωτικού μηνός. 

Οι ενδιαφερόμενοι για να λάβουν μέρος στη δημοπρασία, πρέπει να 

προσκομίσουν στην επιτροπή δημοπρασιών του Δήμου, γραμμάτιο σύστασης 

παρακαταθήκης του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων ή εγγυητική επιστολή 

αναγνωρισμένης Τράπεζας καθώς και να προσέλθουν με εγγυητή. 

Η εγγύηση συμμετοχής στη δημοπρασία ορίζεται σε ποσοστό δέκα τοις 

εκατό (10%) επί του εν τη διακηρύξει οριζομένου ελαχίστου ορίου προσφοράς 

ολοκλήρου του μισθώματος δέκα (10) ετών, ήτοι, ποσό 2.400,00 € (200,00 Χ 12 

Χ 10 Χ 10%=2.400,00€). Η εγγύηση θα επιστραφεί στους μετέχοντες στη 

δημοπρασία, μετά την υπογραφή του συμφωνητικού από τον πλειοδότη. 

Σε περίπτωση μη προσελεύσεως του τελευταίου πλειοδότη ΜΕΤΑ ΤΟΥ 

ΕΓΓΥΗΤΟΥ του για την υπογραφή του μισθωτηρίου συμβολαίου στο Δήμο μέσα σε 

είκοσι (20) ημέρες από την έγκριση των πρακτικών της δημοπρασίας και την 

έγγραφη πρόσκληση αυτού από το Δήμο, ή εγγύηση συμμετοχής στη δημοπρασία 

εκπίπτει υπέρ του Δήμου Καρπενησίου, σύμφωνα με το νόμο και η δημοπρασία θα 

επαναληφθεί με τους ίδιους όρους, οι δε δαπάνες θα βαρύνουν τον τελευταίο 

πλειοδότη. Σε περίπτωση που δεν επιτευχθεί το μίσθωμα της πρώτης δημοπρασίας 

ο τελευταίος πλειοδότης αυτής θα βαρύνεται καθ’ όλη τη διάρκεια της μισθώσεως 

στην καταβολή της διαφοράς. 

Για την υπογραφή του μισθωτηρίου, ο τελευταίος πλειοδότης θα 

προσκομίσει στο Δήμο προ της υπογραφής του συμφωνητικού, ως εγγύηση 

καλής εκτέλεσης, εγγυητική επιστολή αναγνωρισμένης Τράπεζας ή Γραμμάτιο 

Συστάσεως Παρακαταθήκης, ποσού ίσου προς το ποσοστό 10% επί του 

επιτευχθέντος μισθώματος για δέκα (10) έτη, η οποία θα ισχύει για ολόκληρη τη 

μισθωτική περίοδο, δηλαδή μέχρι την οριστική παράδοση του μισθίου από το 

μισθωτή στο Δήμο. 

Ά ρ θ ρ ο 3ο 
 

Οι ενδιαφερόμενοι να λάβουν μέρος στη δημοπρασία πρέπει να μην είναι 

οφειλέτες του Δήμου Καρπενησίου.  

Ά ρ θ ρ ο 4ο 

Δεκτοί στη δημοπρασία γίνονται φυσικά πρόσωπα και εταιρείες. 

Από τους ενδιαφερόμενους, τα μεν φυσικά πρόσωπα θα παρευρίσκονται 

αυτοπροσώπως ή ο πληρεξούσιός τους, οι δε εταιρείες θα εκπροσωπούνται δια  

των νόμιμων εκπροσώπων τους. Και για τις δύο κατηγορίες ενδιαφερομένων 

υποχρεωτικά για τη συμμετοχή τους απαιτούνται τα ακόλουθα δικαιολογητικά: 

1. Φωτοαντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατήριο και άδεια 

παραμονής, σε ισχύ, για τους αλλοδαπούς. 

2. Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/86 η οποία θα περιέχει σύντομο βιογραφικό 

σημείωμα και την επαγγελματική του δραστηριότητα. 

3. Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/86 ότι έλαβε γνώση όλων των όρων της 

παρούσης διακήρυξης καθώς και της κατάστασης του ακινήτου και τα 
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αποδέχεται ανεπιφυλάκτως 
4. Φορολογική ενημερότητα. 

5. Ασφαλιστική ενημερότητα. 

6. Δημοτική ενημερότητα (από το Δήμο Καρπενησίου από την οποία θα 

προκύπτει ότι δεν έχει οφειλές προς το δήμο) 

7. Πιστοποιητικό  αρμόδιας  δικαστικής  ή  διοικητικής αρχής, έκδοσης του 

τελευταίου εξαμήνου από το οποίο να προκύπτει ότι δεν τελούν υπό 

πτώχευση, εκκαθάριση, αναγκαστική διαχείριση, πτωχευτικό συμβιβασμό ή 

άλλη ανάλογη κατάσταση και επίσης δεν τελούν υπό διαδικασία κήρυξης σε 

πτώχευση ή έκδοση απόφασης αναγκαστικής εκκαθάρισης ή αναγκαστικής 

διαχείρισης ή πτωχευτικού συμβιβασμού ή υπό άλλη ανάλογη διαδικασία. 

Σε περίπτωση μη έγκαιρης έκδοσης του 6ου και 7ου δικαιολογητικού 

υποβάλλεται υπεύθυνη δήλωση ότι δεν εμπίπτει στις ανωτέρω περιπτώσεις 

και ότι δεσμεύεται να προσκομίσει τα δικαιολογητικά κατά την ημέρα της 

υπογραφής της συμβάσεως. 

8. Για τη διασφάλιση της επίτευξης της επισκευής – αδειοδότησης αλλά και εν 

τέλει της ομαλής λειτουργίας – του ΜΗΥΣ, θα πρέπει ο υποψήφιος 

εκμισθωτής να προσκομίσει – επί ποινή αποκλεισμού από τη δημοπρασία-  

πίνακα εμπειρίας σε έργα Α.Π.Ε. με τις αντίστοιχες βεβαιώσεις από τους 

αρμόδιους κατά περίπτωση φορείς (Ρ.Α.Ε.-Δ.Ε.Η.-Τ.Ε.Ε. κ.λ.π.) σχετικά με 

τη λειτουργία σταθμών παραγωγής Α.Π.Ε ιδιοκτησίας του ή/και τη 

διενέργεια πραγματοποίησης ελέγχων και έκδοσης βεβαιώσεων 

ολοκλήρωσης εργασιών σε σταθμούς παραγωγής Α.Π.Ε. (άρθρο 20 

Ν.4736/2020) τρίτων, συνολικής ισχύος >5,00 ΜW. Σε περίπτωση 

εταιρείας, αθροίζονται τα παραπάνω στοιχεία  για το κάθε μέλος  της 

εταιρείας ανεξάρτητα (ως επί μέρους ατομική  εμπειρία ή/και συμμετοχή σε 

έργα Α.Π.Ε.)  σε σχετικό συνημμένο πίνακα και προκύπτει η συνολική 

ισχύς. 

9. Οι εταιρείες θα πρέπει να προσκομίσουν καταστατικό δημοσιευμένο στο 

Πρωτοδικείο επικυρωμένο και πιστοποιητικό μη πτωχεύσεως και μη λύσεως 

της εταιρείας. 

10. Εγγύηση συμμετοχής όπως ορίζεται στο 2ο Άρθρο. 

Η μη προσκόμιση ενός από τα παραπάνω απαιτούμενα δικαιολογητικά από τους 

ενδιαφερόμενους, σημαίνει αποκλεισμό του ενδιαφερόμενου από την δημοπρασία. 

 

΄Α ρ θ ρ ο 5ο 
 

Επιτρέπεται η μερική ή ολική υπεκμίσθωση για χρονικό διάστημα που δεν θα 

υπερβαίνει το χρόνο λήξης της μίσθωσης. Σε αυτήν την περίπτωση ο αρχικός 

μισθωτής εξακολουθεί να ευθύνεται εις ολόκληρον έναντι του δήμου, σύμφωνα με 

τους όρους της κύριας σύμβασης μίσθωσης. 

Οι παραπάνω όροι θεωρούνται ουσιώδεις και η παράβαση αυτών παρέχει 

στο Δήμο το δικαίωμα καταγγελίας της σύμβασης. 

 

΄Α ρ θ ρ ο 6ο 

 

1. Η σύμβαση λύεται κανονικά με τη λήξη του χρόνου της συμβάσεως. 

2. Σε περίπτωση θανάτου του μισθωτή ή μόνιμης ανικανότητας αυτού, η 

σύμβαση μπορεί να συνεχιστεί από τον/την σύζυγο του μισθωτή ή τα παιδιά του 

εφόσον το ζητήσουν και εφόσον προσκομίσουν τα δικαιολογητικά του 4ου άρθρου. 

3. Η δια καταγγελίας λύση της σύμβασης αλλά και η πρόωρη λύση της 

σύμβασης, έχει τις παρακάτω συνέπειες: 

α. Την κατάπτωση σαν ποινή υπέρ του Δήμου της εγγυήσεως που έχει 

κατατεθεί, χωρίς αυτή να συμψηφίζεται με οφειλές του μισθωτή. 

β. Την υποχρέωση του μισθωτή να παραδώσει το μίσθιο στην κατάσταση 

που το παρέλαβε και τον εξοπλισμό του γενικά-με αυτόν που προσέθεσε ως 

μισθωτής- την ημέρα και ώρα που θα του ορίσει η Δημοτική Αρχή για παράδοση. 

Η πρόσκληση για παράδοση κοινοποιείται στον μισθωτή με δικαστικό 

επιμελητή και εν ελλείψει αυτού με τον αρμόδιο υπάλληλο του Δήμου. 

4. Η καταβολή του μισθώματος ξεκινά 6 μήνες μετά την υπογραφή της 

σύμβασης, χρονικό διάστημα εύλογο για την έκδοση των απαιτούμενων 
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αδειών και έναρξη της παραγωγής από το μισθωτή. Ο χρόνος αυτός μπορεί 

να παραταθεί ως την έναρξη της παραγωγής, θα πρέπει όμως να 

αποδεικνύεται με σαφή τρόπο από την πλευρά του μισθωτή ότι η 

υπαιτιότητα για την καθυστέρηση της έναρξης της παραγωγής δεν 

οφείλεται σε δική του υπαιτιότητα. 

5. Οι διαδικασίες αδειοδότησης καθώς και οι μελέτες για τη λειτουργία ή/και 

την επέκταση του ΜΗΥΣ βαρύνουν το μισθωτή.   

6. Σε περίπτωση που δε θα καταστεί δυνατή η αδειοδότηση ή/και η λειτουργία 

του ΜΗΥΣ η συμφωνία μίσθωσης λύεται αυτοδίκαια χωρίς καμία υποχρέωση 

καταβολής μισθώματος από το μισθωτή και επιστρέφονται στο ακέραιο οι 

εγγυήσεις. 

 

΄Α ρ θ ρ ο 7ο 
 

 Ο μισθωτής υποχρεούται να προβαίνει σε όλη τη διάρκεια της μίσθωσης 

στην άμεση αποκατάσταση κάθε βλάβης που θα παρουσιαστεί και στην καλή και 

συνεχή συντήρηση του μισθίου, των εγκαταστάσεών του και του εξοπλισμού του 

γενικά. Οι απαιτούμενες μελέτες και κατασκευές για την έναρξη λειτουργίας του 

ΜΗΥΣ θα εκτελεστούν με δαπάνες του μισθωτή.  

Επιτρέπεται η επέκταση του ΜΗΥΣ προκειμένου να αυξηθεί η ισχύς της 

εγκατάστασης.  

 

 
΄Α ρθ ρ ο 8ο Έλεγχος του μισθίου 

Ο Δήμος διατηρεί το δικαίωμα να επιθεωρεί οποτεδήποτε το μίσθιο και να 

προβαίνει σε υποδείξεις στο μισθωτή για επισκευή του μισθίου. 

 
΄Α ρ θ ρ ο 9ο Παράδοση – Παραλαβή 

1. Η παράδοση του μισθίου και του υπάρχοντος εξοπλισμού στον μισθωτή 

από το Δήμο και μετά τον καθ’ οποιονδήποτε τρόπο λύσης της σύμβασης 

μίσθωσης, γίνεται με πρωτόκολλο παράδοσης-παραλαβής. 

2. Η παράδοση στο μισθωτή θα γίνει στον τόπο που βρίσκεται το μίσθιο 

εντός δέκα ημερών από την πρόσκληση για την παράδοση. 

3. Αν αρνηθεί ο μισθωτής να αποδώσει το μίσθιο εφαρμόζονται τα στο 

άρθρο 6 της παρούσας οριζόμενα. 

Κατά την απόδοση του μισθίου από τον μισθωτή στο Δήμο, ο μισθωτής 

υποχρεούται να προσκομίσει εξοφλημένους τους λογαριασμούς που έχουν εκδοθεί 

μέχρι τότε από διάφορους κοινωφελείς οργανισμούς ή Δήμο (ήτοι ΟΤΕ, ΔΕΗ, τέλη 

ύδρευσης, αποχέτευσης, καθαριότητας κλπ.). 

Επίσης ο μισθωτής υποχρεούται να εξοφλήσει και αυτούς τους 

λογαριασμούς που τυχόν θα εκδοθούν στη συνέχεια και θα αφορούν δαπάνες και 

υποχρεώσεις μέχρι και την ημέρα απόδοσης του μισθίου στο Δήμο, άλλως τα ποσά 

αυτά θα εισπράττονται με κατάπτωση της εγγυητικής επιστολής την οποία ο 

μισθωτής οφείλει να ανανεώσει προ της λήξεως της και αν λήγει κατά την ημέρα 

απόδοσης του μισθίου. 

Εάν δεν ανανεωθεί προ της λήξεως της, ο Δήμος δικαιούται να ζητήσει την 

κατάπτωση της εγγυήσεως πριν τη λήξη της, χωρίς συμψηφισμό αυτής με τυχόν 

οφειλές του μισθωτή. 

Η επιστροφή της εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης των όρων της 

σύμβασης ή του γραμματίου συστάσεως παρακαταθήκης από το Δήμο στο μισθωτή 

γίνεται, εάν δε καταπέσει, μετά την εξόφληση όλων των υποχρεώσεων του 

μισθωτή. 
΄Α ρ θ ρ ο 10ο 

             Ο μισθωτής υποχρεούται να τηρεί διαρκούσης της μισθώσεως καθαριότητα 

τόσο στο μίσθιο χώρο όσο και στον πέριξ αυτού περιβάλλοντα χώρο. 

Επίσης οφείλει να γνωστοποιεί στο Δήμο με έγγραφο του κάθε προσβολή 

δικαιωμάτων αυτής και κάθε σχετική δίκη στην οποία ο Δήμος οφείλει να παρέμβει. 

Ο μισθωτής οφείλει να γνωστοποιεί στο Δήμο κάθε τυχόν κατάθεση κατ’αυτού 

αγωγής πτώχευσης ή έκδοσης δικαστικής απόφασης, σχέση έχουσα με τη μίσθωση 

και την επαγγελματική δραστηριότητα σ’αυτή. 
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΄Α ρ θ ρ ο 11ο 

1. Τα πρακτικά της δημοπρασίας για την εκμίσθωση του μισθίου εγκρίνονται 

με απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής και της Γενικής Γραμματέως 

Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας. Ο τελευταίος 

πλειοδότης, ουδέν δικαίωμα αποκτά προς αποζημίωση από τη μη έγκριση των 

πρακτικών της δημοπρασίας από τα αρμόδια όργανα. 

2. Η σιωπηρή ανοχή του Δήμου για παράβαση εφαρμογής ή η μη τήρηση 

οποιασδήποτε διάταξης που αναφέρεται στους γενικούς ή ειδικούς όρους, δεν 

θεωρείται έγκριση ή παραίτηση δικαιωμάτων αυτού. 

3. Κάθε διαφορά από την σύμβαση που θα συναφθεί θα υπάγεται στην 

δωσιδικία των Δικαστηρίων του Ν. Ευρυτανίας, ανεξάρτητα από την κατοικία του 

μισθωτή. 

4. Η διακήρυξη θα δημοσιευθεί με φροντίδα του Δημάρχου τουλάχιστον δέκα 

ημέρες πριν από τη διενέργεια της δημοπρασίας με τοιχοκόλληση αντιγράφου 

αυτής στον πίνακα ανακοινώσεων των δύο δημοτικών καταστημάτων 

(Δημαρχείων) στο Καρπενήσι. 

Η διακήρυξη θα αναρτηθεί και στην ηλεκτρονική σελίδα του Δήμου μας 

http://karpenissi.gr. 

5. Ενστάσεις κατά των όρων της διακήρυξης μπορούν να κατατεθούν έως την 

Παρασκευή 24/12/2021 στην Οικονομική Επιτροπή του Δήμου. 

 

 ΑΡΘΡΟ 12ο 
 Επανάληψη της δημοπρασίας 

Σε περίπτωση που η δημοπρασία για οποιοδήποτε λόγο αποβεί άγονη τότε αυτή θα 

επαναληφθεί (μετά από μία εβδομάδα) στις  04/01/2022 στον ίδιο τόπο και ώρα 

χωρίς να απαιτείται νέα δημοσίευση. Η επαναληπτική δημοπρασίας θα γίνει, κατ’ 

εξαίρεση, ενώπιον της επιτροπής που έχει οριστεί με την αριθμ. 16/2021 ΑΔΣ διότι 

είναι επαναληπτική και όχι αρχική και επιπλέον λόγω αρχής της νέας χρονιάς δεν 

θα έχει συσταθεί νέα επιτροπή.  

Αν και η δεύτερη δημοπρασία αποβεί άγονη η εκμίσθωση μπορεί να γίνει με απ’ 

ευθείας συμφωνία, οι όροι της οποίας καθορίζονται από το δημοτικό ή κοινοτικό 

συμβούλιο (άρθρο 192 παρ. 1 Ν.3463/2006)  

 
 ΑΡΘΡΟ 13ο 

  Πληροφόρηση ενδιαφερομένων 

Πληροφορίες για τη δημοπρασία παρέχονται από το Τμήμα Προσόδων ημέρες 

Δευτέρα με Παρασκευή και ώρες 8.00 – 14.00 Διεύθυνση Ύδρας 6 - 

Καρπενήσι Τηλέφωνο 22373 50064 FAX 22373 50028. 

 

Οι ενδιαφερόμενοι δύνανται να επισκέπτονται το μίσθιο κατόπιν συνεννοήσεως με 

τον Αντιδήμαρχο Καρπενησίου κ. Κεραμάρη Δημήτριο (τηλ. 22373 50054) 

 
 

 
Ο Δήμαρχος  

Σουλιώτης Νικόλαος 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://karpenissi.gr/
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 
ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ 
ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ   
                                            
Πληροφορίες : Καράμπελας Παναγιώτης 
Τηλέφωνο     :  22370 89071 
 

 

Προς: Δημοτικό Συμβούλιο Δήμου Καρπενησίου 
                                                                                                                                               

 
Θέμα:  Ενημέρωση- εισήγηση μηχ/κού σχετικά με την λειτουργία μικρού υδροηλεκτρικού σταθμού (ΜΥΗΣ) 

στο Παλαιό Μικρό Χωριό.  

 
Γενική Περιγραφή του ΜΥΗΣ 

Πρόκειται για υφιστάμενο μικρό υδροηλεκτρικό σταθμό (ΜΥΗΣ) ο οποίος ολοκληρώθηκε το 

1993 και πρόκειται να εκμεταλλευτεί τη διαθέσιμη απορροή ρέματος και την υπερχείλιση της πηγής 

στη θέση Κεφαλόβρυσο. Το φράγμα έχει κατασκευαστεί επί ρέματος σε θέση η οποία βρίσκεται 

κατάντη και σε μικρή απόσταση (40 μ. περίπου) από την υδρομάστευση της πηγής Κεφαλόβρυσου με 

το οποίο τροφοδοτούνται οι οικισμοί Νέου, Παλαιού Μικρού Χωριού και Δερματίου ενώ προβλέπεται 

επέκταση της υδροδότησης για μερική κάλυψη των αναγκών των οικισμών Μεγάλου Χωριού και 

Κλαυσίου. Επίσης βρίσκεται σε απόσταση 1.120 μ. ανάντη της γέφυρας επί του ίδιου ρέματος της 

επαρχιακής οδού που συνδέει τους δύο οικισμούς Νέου και Παλαιού Μ. Χωριού και σε απόσταση 

1.400 μ. περίπου βορειοδυτικά του οικισμού Παλαιού Μικρού Χωριού, σε υψόμετρο κοίτης ίσο με 995 

μ. και εντός των ορίων της Δ.Ε. Ποταμιάς, του Δήμου Καρπενησίου. 

Το κτίριο του σταθμού παραγωγής του ΜΥΗ έχει τοποθετηθεί σε απόσταση 1.580 μ. περίπου 

κατάντη της υδροληψίας, 300 μ. περίπου βορειοδυτικά του οικισμού του Παλαιού Μικρού Χωριού, στη 

δεξιά πλευρά του ρέματος κατά τη ροή και σε ασφαλή απόσταση από τη διαμορφωμένη ευρεία κοίτη 

του ρέματος. Το υψόμετρο τοποθέτησης του άξονα των μονάδων είναι ίσο με +838,615 μ. περίπου, 

ενώ το υψόμετρο της κατάντη στάθμης του νερού στον αγωγό φυγής ανέρχεται σε +838,398 μ. 

Για την εκτροπή του νερού έχει κατασκευαστεί κατάλληλη διάταξη (ροϋφράχτης) συνολικού 

ύψους 1,5 μ. περίπου πάνω από την κοίτη του ρέματος, με τη στέψη του σε υψόμετρο 994,748 μ. 

περίπου. 

Η στάθμη του νερού στην δεξαμενή φόρτισης του αγωγού πίεσης ανέρχεται σε υψόμετρο 

+986,86. Επομένως το έργο θα εκμεταλλεύεται μια δημιουργούμενη πτώση ίση με 148,245 μ. σε ένα 

μήκος κοίτης της τάξεως των 1.120 μ. περίπου. 

Η πρόσβαση στη θέση της υδροληψίας γίνεται μέσω υφιστάμενης δασικής οδού και μονοπατιού 

για τα τελευταία 110 μ. Η πρόσβαση στο σταθμό παραγωγής γίνεται από την παρακείμενη επαρχιακή 

οδό μέσω υφιστάμενης δασικής οδού μήκους 90 μ. περίπου. 

Ο αγωγός προσαγωγής έχει τοποθετηθεί κατά το μεγαλύτερο μέρος του επί της δασικής οδού 

πρόσβασης στην υδροληψία και κατά το υπόλοιπο επί δασικών και αγροτικών εκτάσεων. Το συνολικό 

μήκος της σωλήνωσης του αγωγού προσαγωγής είναι ίσο με 1.580 μ. και η εσωτερική του διάμετρος 

είναι ίση με 315 χιλιοστά σε όλο το μήκος του αγωγού. Ο αγωγός αποτελείται από σωλήνες P.V.C. 16 

bar στο 1ο τμήμα μήκους 200 μ., από σωλήνες P.V.C. 20 bar στο 2ο τμήμα μήκους 900 μ. και από 

χαλυβδοσωλήνες, ελικοειδούς ραφής στο τελευταίο τμήμα μήκους 480 μ. Ο αγωγός έχει τοποθετηθεί 

σχεδόν στο σύνολο του, υπόγεια εντός ορύγματος, εκτός του σημείου όπου διέρχεται από 

παρακείμενο ρέμα 80 μ. κατάντη της υδροληψίας όπου έχει τοποθετηθεί επί βάθρων. 

Ο ΜΥΗΣ Μικρού Χωριού έχει εγκατεστημένη ισχύ στροβίλων ίση με 150 kW. Η ετήσια 

παραγόμενη από το έργο ενέργεια ανέρχεται σε 521 MWh. Το έργο έχει σχεδιαστεί με τέτοιο τρόπο, 

ώστε, λαμβανομένης υπόψη της συνεχούς αποδέσμευσης οικολογικής παροχής (30 l/s) καθ' όλη τη 

διάρκεια του έτους, να αξιοποιεί για την παραγωγή ενέργειας ποσοστό ίσο με 88,5% του συνολικού 
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διαθέσιμου προς αξιοποίηση μέσου ετήσιου όγκου απορροής της λεκάνης στη θέση της υδροληψίας. 

       Ο τρόπος αξιοποίησης της ενέργειας υδατοροής γίνεται μέσω ενός κλασσικού σχήματος μικρού 

υδροηλεκτρικού έργου, αποτελούμενου από τα εξής κύρια μέρη: 

• Κύρια υδρομάστευση αποτελούμενη από υδροληψία ορεινού τύπου, υπερπηδητή (drop intake) με 

εσχάρωση, 

• Δεξαμενή συλλογής με αυτόματο σύστημα μέτρησης της στάθμης, 

• Αγωγό προσαγωγής Φ315 μήκους 1.580 μ. 

• Στρόβιλο τύπου Pelton ισχύος 150 kW, 

• Σύστημα υδραυλικού ελέγχου (συμβατικό ρυθμιστή συχνότητας), 

• Μία τριφασική γεννήτρια εγκατεστημένης ισχύος 175 kVA, 

• Σύστημα ελέγχου και παρακολούθησης, 

• Πίνακες ισχύος και αυτοματισμών χαμηλής τάσης, 

• Υπαίθριο μετασχηματιστή ανύψωσης ισχύος 0,4 kV/ 20kV, 

• Πεδία μέσης τάσης, 

• Κτίριο εγκατάστασης των ηλεκτρομηχανολογικών. 

       Ο σταθμός θα λειτουργεί αυτόματα και θα έχει δυνατότητα τηλεπιτήρησης.  

       Η μονάδα είναι συνδεδεμένη με το δίκτυο Μ.Τ της ΔΕΗ, μέσω του Μ/Σ ανύψωσης και μέσω νέας 

εναέριας γραμμής μέσης τάσης που έχει ήδη κατασκευαστεί. 

 
Τεχνικά Χαρακτηριστικά του ΜΥΗΣ 

 
Συγκεκριμένα για κάθε τμήμα του τα χαρακτηριστικά του παρουσιάζονται παρακάτω:  

 

1. Το Φράγμα της Υδροληψίας 
 

Για την απόληψη των νερών του ρέματος έχει κατασκευαστεί μικρό υπερπηδητό φράγμα με 
κατάντη κεκλιμένες εσχάρες σε ένα τμήμα της στέψης του. Το μήκος του φράγματος είναι της 

τάξεως των 3,0 m περίπου και η στέψη του στο υψόμετρο 996,523 m (ύψος φράγματος -1,5 m). 
Μέσω της παραπάνω διάταξης γίνεται η απόληψη του νερού το οποίο οδηγείται στην δεξαμενή 

συλλογής νερού από την οποία ξεκινά ο αγωγός προσαγωγής. 

Η δεξαμενή φέρει φρεάτιο επίσκεψης με μεταλλικό κάλυμμα, αγωγό εξαερισμού και σύστημα 
μέτρησης της στάθμης. Στην αρχή του αγωγού υπάρχει βάνα τύπου πεταλούδας για την συντήρηση 

των εγκαταστάσεων. 
Η περίσσεια του νερού που δεν συλλέγεται από τις εσχάρες υπερχειλίζει την διάταξη του 

φράγματος και καταλήγει στην κοίτη του ρέματος κατάντη. 

Το σύνολο της οικολογικής παροχής θα αποδίδεται κατά προτεραιότητα εντός της κοίτης του 
ρέματος καθ' όλη την διάρκεια του έτους, αμέσως κατάντη των εγκαταστάσεων της υδροληψίας, 

μέσω βαθμονομημένης βάνας που θα τοποθετηθεί στην δεξαμενή φόρτισης. Η πλεονάζουσα 
παροχή ή θα αξιοποιείται ενεργειακά από το έργο ή θα υπερχειλίζει από το στηθαίο της υδροληψίας. 

Με αυτό τον τρόπο δεν απαιτείται η τοποθέτηση υδρομετρητή για την παροχή που διέρχεται μέσω 
της βαθμονομημένης βάννας, διότι αυτή έχει διαστασιολογηθεί και σχεδιαστεί για να λειτουργεί με 

τη συγκεκριμένη ποσότητα τουλάχιστον. 

 

2. Αγωγός Προσαγωγής και Υδραυλικό Πλήγμα 
 
Η προσαγωγή του νερού γίνεται με αγωγό ο οποίος οδεύει στην αρχή στα πρανή του ρέματος και 

στη συνέχεια επί δασικής οδού μέχρι το σημείο του σταθμού παραγωγής. 

Το συνολικό μήκος της σωλήνωσης του αγωγού προσαγωγής είναι ίσο με 1.580 μ. και η εσωτερική 
του διάμετρος είναι ίση με 315 mm για όλο το μήκος του αγωγού. 

Ο αγωγός αποτελείται από σωλήνες P.V.C. 16 bar στο 1ο τμήμα μήκους 200 m, από σωλήνες P.V.C. 
20 bar στο 2ο τμήμα μήκους 900 m και από χαλυβδοσωλήνες, ελικοειδούς ραφής στο τελευταίο 

τμήμα μήκους 480 m. 

Ο αγωγός έχει τοποθετηθεί σχεδόν στο σύνολο του υπόγεια εντός ορύγματος, εκτός του σημείου 
όπου διέρχεται από παρακείμενο ρέμα 80 m κατάντη της υδροληψίας όπου έχει τοποθετηθεί επί 

βάθρων. 
Ο αγωγός έχει αγκυρωθεί σε ειδικά σώματα από σκυρόδεμα, κατά συγκεκριμένα διαστήματα και σε 

σημεία αλλαγής διεύθυνσης, ενώ κατά μήκος της σωλήνωσης έχουν κατασκευαστεί και φρεάτια. 
Δεδομένου ότι ο στρόβιλος που έχει εγκατασταθεί είναι τύπου Pelton με μηδενικό βαθμό 

αντίδρασης, η μέγιστη αύξηση της πίεσης έχει εκτιμηθεί στο 120% του διατιθεμένου ύψους. Ο 

αγωγός έχει υπολογιστεί για υπερπίεση >130% έτσι ώστε να υπάρχει πλήρης ασφάλεια κατά τη 
λειτουργία του ΥΗΣ κάτω από οποιεσδήποτε συνθήκες χωρίς να απαιτείται η κατασκευή κάποιας 
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αντιπληγματικής διάταξης. 

 

3. Υδροηλεκτρικός Σταθμός Παραγωγής 
 
Το κτίριο του σταθμού παραγωγής είναι μια συμβατική κατασκευή με διαστάσεις 5,7x7,0x5.0m 

περίπου με υψόμετρο τοποθέτησης του στροβίλου ίσο με 838,615 m . Το κτίριο είναι μονώροφο και 

είναι κατασκευασμένο βασικά από σκυρόδεμα. Η σκεπή του αποτελείται από δίρριχτη κεκλιμένη 
σκεπή η οποία επικαλύπτεται με κεραμίδια. 

Σε ειδική διαμόρφωση του δαπέδου του κτιρίου εδράζεται ο στρόβιλος, ενώ ο υπόλοιπος 
εξοπλισμός εδράζεται πάνω στο δάπεδο. Η είσοδος στον ΥΗΣ γίνεται μέσω συμβατικής μεταλλικής 

θύρας. 

Ο Μ/Σ έχει τοποθετηθεί υπαιθρίως παράπλευρα του κτιρίου του ΥΗΣ σε ιδιαίτερο χώρο που είναι 
περιφραγμένος για λόγους ασφαλείας.  

Εντός του ΥΗΣ στεγάζονται επίσης ο πίνακας ΜΤ και οι πίνακες αυτοματισμού τροφοδοσίας και 
ελέγχου. 

Το κτίριο έχει εξωτερικά προστατευόμενα παράθυρα για τον φυσικό φωτισμό του. 
 

4. Οδοί Προσπέλασης 
 
Η προσπέλαση του έργου γίνεται μέσω της επαρχιακής οδού που συνδέει το Μικρό Χωριό με το 

Καρπενήσι. Η πρόσβαση στο σταθμό παραγωγής γίνεται από την προαναφερόμενη επαρχιακή οδό 

μέσω υφιστάμενης δασικής οδού μήκους 90 m περίπου ενώ η πρόσβαση στο σταθμό παραγωγής γίνεται μέσω 
δασικής οδού η οποία διατρέχει την περιοχή από τον ΥΗΣ έως την υδροληψία. 
 
 

5. Καμπύλη διάρκειας ημερήσιων παροχών 
 

Η καμπύλη διάρκειας των μέσων μηνιαίων παροχών του ρέματος Μικρού Χωριού στη θέση της 
υδροληψίας, κατασκευάστηκε ύστερα από την εκτίμηση των αντίστοιχων μέσων παροχών του 

ρέματος, σύμφωνα με την Υδρολογική Μελέτη που εκπονήθηκε. 

Με βάση την υδρολογική ανάλυση, προκύπτει ότι, για την διατήρηση του οικοσυστήματος θα 
αφήνεται στην κοίτη του ρέματος Μικρού Χωριού, συνολικά και επί μονίμου βάσεως, οικολογική 

παροχή ίση με 0,030 m3/sec. 
Χαρακτηριστικά μεγέθη της υδρολογικής ανάλυσης για το ρέμα Μικρού Χωριού, είναι τα ακόλουθα: 

Μέσος συνολικός ετήσιος όγκος απορροής ρέματος: 2,93* 106 /έτος 
Παροχή για την διατήρηση του οικοσυστήματος:0,030 m3/sec, ή 0,94* 106 m3/έτος. 

 

6. Περιγραφή Ηλεκτρομηχανολογικού Εξοπλισμού  
 
6.1 Στρόβιλος 

 
Ο στρόβιλος που έχει εγκατασταθεί στο έργο είναι τύπου Pelton, οριζόντιου άξονα με δύο 

ακροφύσια, κι εγκατεστημένη ισχύ ίση με 150 kW. 
Το στροφείο του στροβίλου συνδέεται με τον άξονα της γεννήτριας μέσω συνδέσμου. Το όλο 

περιστρεφόμενο μέρος της μονάδας (στροφείο στροβίλου και ρότορας γεννήτριας) στηρίζεται 
αντίστοιχα στο κέλυφος του στροβίλου και στα έδρανα της γεννήτριας από όπου όλα τα φορτία 

μεταβιβάζονται στο σκυρόδεμα του ΥΗΣ. 

Τα ακροφύσια καθώς και το στροφείο του στροβίλου είναι ολόσωμα χυτά από ανοξείδωτο χάλυβα. 
Για την εκκένωση του στροβίλου και του αγωγού προσαγωγής υπάρχουν δικλείδες, που οδηγούν το 

νερό στην διώρυγα φυγής. 
Τα ακροφύσια του στροβίλου για την κίνηση τους έχουν ηλεκτρικούς κινητήρες.  

Η λειτουργία των ακροφυσίων είναι ανεξάρτητη λαμβάνοντας εντολή από το σύστημα ελέγχου του 

ΥΗΣ και ο στρόβιλος είναι δυνατόν να λειτουργεί με ένα ή δύο ακροφύσια ανάλογα με την υπό 
εκμετάλλευση παροχή. 

 
Τα κύρια χαρακτηριστικά του στροβίλου είναι τα ακόλουθα: 

 

- Τύπος στροβίλου Pelton, οριζόντιου άξονα, 2 jets 
- Μέγιστη παροχή σχεδιασμού 0,135 m3/s 

- Ύψος πτώσης στην μέγιστηπαροχή                                128 m 
   του στροβίλου  

- Μέγιστη ισχύς στροβίλου 150 kW 
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- Στροφές λειτουργίας 1000 rpm 

- Απόδοση στο σημείο σχεδιασμού 88,5% 
 

Λαμβάνοντας υπόψη τις καμπύλες απόδοσης του συγκεκριμένου στροβίλου, η ελάχιστη παροχή με 
την οποία δύναται να λειτουργεί ο στρόβιλος χωρίς πρόβλημα είναι τουλάχιστον ίση με το 10% της 

μέγιστης παροχής σχεδιασμού του στροβίλου, δηλαδή: 

 
QΜΙΝ1 = 0,10 * Qmax = 0,0135 m3

/sec, ενώ είναι QΜΑΧ1 = 0,135 m3
/sec 

 
Με το συγκεκριμένο στρόβιλο και βάσει των αποτελεσμάτων της υδρολογικής μελέτης, 

επιτυγχάνεται βαθμός ενεργειακής αξιοποίησης ίσος με 83,7% του διαθέσιμου προς ενεργειακή 
αξιοποίηση όγκου νερού του ρέματος. 

 
Ρυθμιστής στροφών 

 

Ο στρόβιλος είναι εφοδιασμένος με κατάλληλη διάταξη για την ρύθμιση των στροφών του και την 
διατήρηση της συχνότητας. Η ρύθμιση γίνεται μέσω ηλεκτρικών κινητήρων ενσωματωμένων στα 

ακροφύσια. 
 

6.2 Δικλείδα εισόδου 

 
Προ του στροβίλου υπάρχει η δικλείδα εισόδου (ασφαλείας) του στροβίλου διαμέτρου DN 315 και 

μέγιστης πίεσης ΡΝ 20. Η λειτουργία της ελέγχεται από το σύστημα αυτοματισμού της μονάδας 
μέσω ηλεκτρικού κινητήρα. Τέλος, η δικλείδα φέρει πέλμα για την αγκύρωσή της στο σκυρόδεμα 

του δαπέδου του ΥΗΣ. 
6.3 Γεννήτρια 

 

Η γεννήτρια είναι ασύγχρονη, τριφασική, οριζόντιου άξονα, αερόψυκτη, και συνδέεται με τον άξονα 
του στροβίλου μέσω συνδέσμου. Η γεννήτρια έχει στερεωθεί στο δάπεδο του ΥΗΣ με αγκύρια και 

σκυρόδεμα. 
 

Η γεννήτρια είναι εφοδιασμένη με ανιχνευτές θερμοκρασίας (ΡΤ 100), στα έδρανα και στα 

τυλίγματα του στάτη της για την προστασία της έναντι υπερθέρμανσης. 
 

Τα βασικά χαρακτηριστικά της γεννήτριας είναι τα ακόλουθα : 
 

 

6.4 Μετασχηματιστής ανύψωσης τάσης και Μ/Σ βοηθητικών 
 

Η μονάδα έχει έναν μετασχηματιστή ανύψωσης, ο οποίος είναι τριφασικός, δύο τυλιγμάτων, ελαίου 
και έχει εγκατασταθεί σε ειδικά διαμορφωμένο μέρος στο εξωτερικό του ΥΗΣ. Το δοχείο του Μ/Σ 

έχει φίλτρο αφύγρανσης, δικλείδα εκκένωσης και πλήρωσης και στηρίζεται πάνω σε σιδηροτροχιές. 

 
Ο Μ/Σ είναι κατασκευασμένος σύμφωνα με τους Κανονισμούς IEC 67.  

Τα βασικά χαρακτηριστικά του Μ/Σ ανύψωσης είναι τα ακόλουθα: 
 

Τάση λειτουργίας 0,4 kV 

Συχνότητα 50 Hz 

Ταχύτητα περιστροφής 1000 r.p.m 

Ισχύς 150 kW (-175 kVA) 

συντ. ισχύος (cosφ) >0,8 

Βαθμός προστασίας IP 54 

Τύπος εξωτερικού χώρου 

Τάση λειτουργίας 0,4 / 20  kV 

Ισχύς (ελάχιστη, διαμόρφωση με βάση τυποποίηση) 250 kVA 

Τρόπος ψύξης ΟΝΑΝ 

Σύνδεση Dyn 11 

Ελάχιστη τάση βραγυκύκλωσης 4% 
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6.5 Πίνακες ελέγχου και τροφοδοσίας 

 
Στους πίνακες ελέγχου έχει εγκατασταθεί το σύστημα αυτοματισμού και ρύθμισης της ισχύος της 

μονάδας, οι προστασίες της γεννήτριας, καθώς και η τροφοδότηση των βοηθητικών της μονάδας. 
Στην πρόσοψη των πινάκων θα υπάρχουν όργανα, ενδεικτικές λυχνίες, επιλογικοί διακόπτες και 

κομβία πίεσης για την εποπτεία και τον έλεγχο της λειτουργίας της μονάδας (στροβίλου).  

 
Τα όργανα που υπάρχουν στους πίνακες είναι τα εξής: 

 Βολτόμετρο με επιλογικό διακόπτη, 

 Τρία αμπερόμετρα, 

 Όργανο συχνότητας δικτύου, 

 Ενδεικτικό όργανο ταχύτητας περιστροφής, 

 Όργανο ενεργού/άεργου ισχύος, 

 Όργανο συντελεστή ισχύος (cosφ), 

 Όργανο ωρών λειτουργίας, 

 Όργανο ανάντη στάθμης υδροληψίας. 

 
Για την προστασία της μονάδας υπάρχουν οι απαραίτητοι ηλεκτρονόμοι προστασίας που 

επενεργούν είτε στον διακόπτη της γεννήτριας (υπό τάσης, υπερέντασης, βραχυκυκλώματος, 
υπερθέρμανσης τυλιγμάτων, ουδετέρου, κλπ), είτε στον διακόπτη της εγκατάστασης (υπέρ και υπό 

τάσης, υπέρ και υπό συχνότητας, υπερέντασης και βραχυκυκλώματος, ομοπολικής τάσης). 

Η λειτουργία της μονάδος προβλέπεται να είναι με σταθερή ανάντη στάθμη.  
 

6.6  Πίνακας Μέσης Τάσης (Μ.Τ.) 

 

Ο πίνακας Μ.Τ είναι σύμφωνα με τους ισχύοντες κανονισμούς και συνδέει την πλευρά Μ.Τ. του Μ/Σ 

ανύψωσης με το δίκτυο της ΔΕΗ. Στον πίνακα έχουν εγκατασταθεί αυτόματος διακόπτης και 
αποζεύκτης,. Στον πίνακα έχουν εγκατασταθούν και οι Μ/Σ μέτρησης τάσης και έντασης της 

εγκατάστασης. 
Ο πίνακας Μ.Τ. είναι κατασκευασμένος για μέγιστη ισχύ βραχυκυκλώματος 250 MVA και έχει 

εγκατασταθούν σε ιδιαίτερο χώρο στο κτίριο του ΥΗΣ. 

 
6.7 Λοιπός εξοπλισμός 

 
Για τη λειτουργία του στροβίλου έχει εγκατασταθεί ανάντη, στη δεξαμενή φόρτισης της 

υδροληψίας, σταθμήμετρο λήψης πίεσης που συνδέεται με τον πίνακα ελέγχου της μονάδας. 
Στον ΥΗΣ υπάρχει χειροκίνητο βαρούλκο, ανυψωτικής ικανότητας περίπου 2 τόνων καθώς και 

σύστημα φωτισμού, ρευματοδοτών και σύστημα αλεξικεραυνικής προστασίας του ΥΗΣ. 

 
6.8 Γειώσεις 

 
Το σύστημα γείωσης αποτελείται από πλέγμα θεμελιακής γείωσης με χάλκινους γυμνούς αγωγούς 

και ηλεκτρόδια γείωσης.  

Κάθε ηλεκτρική συσκευή και κάθε πίνακας, έχει συνδεθεί με το δίκτυο γείωσης. 
 

6.9  Σύνδεση Μονάδας με το Δίκτυο 
 

Η μονάδα είναι συνδεδεμένη με το δίκτυο Μ.Τ. της ΔΕΗ, μέσω του Μ/Σ ανύψωσης και μέσω νέας 
εναέριας γραμμής μέσης τάσης που έχει ήδη κατασκευαστεί. 

 

7.  Διώρυγα φυγής 
 

Για την απορροή του νερού από το κτίριο του ΥΗΣ χρησιμοποιείται σωλήνας P.V.C. 10 bar μήκους 
50 m περίπου και διαμέτρου 500 mm, ο οποίος ξεκινά από το σημείο κατάντη του στροβίλου και 

καταλήγει στη φυσική λίμνη που έχει δημιουργηθεί επί του ρέματος Μικρού Χωριού.  

Στη διαδρομή του αγωγού φυγής υπάρχει φρεάτιο με διακλάδωση για απόδοση νερού προς 
άρδευση του χωριού κατάντη του σταθμού. 

 
8.  Περιβάλλον χώρος σταθμού 

 

Το γήπεδο του σταθμού παραγωγής έχει περιφραχθεί για αποφυγή βανδαλισμών και ατυχημάτων. 
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Ειδική περίφραξη έχει γίνει και περιμετρικά του χώρου του Μ/Σ μαζί με τις γειώσεις προστασίας. 

Σε πλαϊνό τμήμα του κτιρίου υπάρχει ο υπαίθριος υποδοχέας της γραμμής ζεύξης ισχύος στο δίκτυο, 
με τις αναγκαίες κατασκευές των εναέριων τριφασικών γραμμών μεταφοράς, κατά τις υποδείξεις 

της ΔΕΗ. 
Η περιοχή σε άμεση γειτνίαση με το σταθμό προσελκύει αρκετούς επισκέπτες λόγω του αξιοθέατου 

της παρακείμενης μικρής λίμνης επί του ρέματος του Μικρού Χωριού. Με την πάροδο των ετών έχει 

επέλθει φυσική αναχλόαση του γηπέδου εγκατάστασης του σταθμού με αποτέλεσμα τη μείωση των 
επιπτώσεων των εργασιών κατασκευής του. Για αποτελεσματικότερη ένταξή του στο φυσικό 

περιβάλλον προτείνεται η ενίσχυση της βλάστησης περιμετρικά του σταθμού και σε ασφαλή 
απόσταση από αυτόν για αποφυγή πυρκαγιών, με φύτευση αυτόχθονων ειδών. 

 
Για την θέση σε λειτουργία του έργου απαιτούνται περιορισμένες εργασίες που αφορούν σε μικρού 

μεγέθους επισκευές στη θέση της υδροληψίας, στον έλεγχο, καθαρισμό και συντήρηση του αγωγού 

και του ΗΜ εξοπλισμού καθώς και στην ενσωμάτωση στο έργο των απαιτούμενων διατάξεων 
αυτοματισμού και ελέγχου έτσι ώστε η λειτουργία του έργου να είναι σύμφωνη με τις υφιστάμενες 

απαιτήσεις του διαχειριστή και της κείμενης νομοθεσίας. 
 

Τέλος για την λειτουργία του θα πρέπει ο Δήμος να προβεί στις απαραίτητες διαδικασίες για την 

εκμίσθωση του ΜΥΗΣ μέσω δημοπράτησης. 

   

 

                                                                               Καρπενήσι, 21 Μαίου 2021 

                                                                                            Ο Εισηγητής    

                     

                                                                                Παναγιώτης  Καράμπελας  

                                                   ΠΕ Μηχανολόγος Μηχανικός 

                        

                  

 


