
Εγκατάσταση ηλιακών συλλεκτών κενού για 

την πλήρη κάλυψη των αναγκών σε ΖΝΧ, 

ηλιακή ψύξη με ψύκτη απορρόφησης & 

υποβοήθηση της θέρμανσης

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 1.861.903,71 ΕΥΡΩ 
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Γενικό Νοσοκομείο «ΜΑΜΑΤΣΕΙΟ-ΜΠΟΔΟΣΑΚΕΙΟ»
«ΜΠΟΔΟΣΑΚΕΙΟ»

Ενεργειακή Τροφοδοσία

Υφιστάμενη Κατάσταση

Το «Μποδοσάκειο»  Πτολεμαΐδας βρίσκεται στα βορειοδυτικά της Πτολεμαΐδας κι 
εξυπηρετεί ασθενείς από την πόλη της Πτολεμαΐδας αλλά και από την ευρύτερη 

περιοχή του Δήμου Εορδαίας. 

Θέρμανση χώρων : Τηλεθέρμανση (απομάστευση ενέργειας από λιγνιτικούς σταθμούς της ΔΕΗ)

Θερμικός Υποσταθμός ισχύος 3,5 MW – Πλακοειδής Εναλλάκτης 

Θέρμανση ΖΝΧ      : Τηλεθέρμανση (χειμερινή περίοδος ΟΚΤ - ΜΑΙ) 

Παραγωγή σε λέβητα ζεστού νερού με καύσιμο DIESEL (θερινή περίοδος)

Λέβητας θερμού νερού ισχύος 1.276 kWth

Παραγωγή ατμού : Παραγωγή σε ατμολέβητα με καύσιμο DIESEL

Για τον ατμό υψηλής πίεσης 6 bar υπάρχουν 2 εγκατεστημένοι λέβητες 

(ο ένας σε εφεδρεία) ισχύος 1.400 kWth και δυναμικότητας 3,25 tn/h ατμού

Για τον ατμό χαμηλής πίεσης 0,5 bar υπάρχουν 2 εγκατεστημένοι λέβητες        
(ο ένας σε εφεδρεία) ισχύος 840 kWth και δυναμικότητας 1,25 tn/h ατμού

Ψύξη                        : Ηλεκτροκίνητος Υδρόψυκτος Ψύκτης 500 kWc



Γενικό Νοσοκομείο «ΜΑΜΑΤΣΕΙΟ-ΜΠΟΔΟΣΑΚΕΙΟ»
«ΜΑΜΑΤΣΕΙΟ»

Ενεργειακή Τροφοδοσία

Υφιστάμενη Κατάσταση

Το «Μαμάτσειο»  Κοζάνης βρίσκεται στα βόρεια όρια του πολεοδομικού 
συγκροτήματος Κοζάνης κι εξυπηρετεί ασθενείς από την πόλη της Κοζάνης αλλά και 

από την ευρύτερη του Δήμου Κοζάνης

Θέρμανση χώρων : Τηλεθέρμανση (απομάστευση ενέργειας από λιγνιτικούς σταθμούς της ΔΕΗ)

6 Θερμικοί Υποσταθμοί συνολικής ισχύος 2,2 MW – Πλακοειδής Εναλλάκτες 

Θέρμανση ΖΝΧ      : Τηλεθέρμανση (χειμερινή περίοδος ΟΚΤ - ΜΑΙ) 

Παραγωγή σε λέβητα ζεστού νερού με καύσιμο DIESEL (θερινή περίοδος)

2 λέβητες θερμού νερού ισχύος 40 kWth έκαστος (Νέα Πτέρυγα) 

Παραγωγή σε ατμολέβητα με καύσιμο DIESEL (θερινή περίοδος)

Ατμολέβητας 305 kWth (Εξωτερικά Ιατρεία)

Παραγωγή ατμού : Παραγωγή σε ατμολέβητα με καύσιμο DIESEL

Ατμολέβητας 305 kWth

Ψύξη                        : 2 Ηλεκτροκίνητοι Αερόψυκτοι Ψύκτες 388 kWc έκαστος  



Τον Ιούλιο του 2014 Συμμετοχή του Νοσοκομείου στο 
στρατηγικό έργο MARIE στο πλαίσιο του Διακρατικό 

Πρόγραμμα Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας MED 2007-2013

Το κτίριο του «Μποδοσάκειου» επιλέγεται ως ένα από τα δύο πιλοτικά δημόσια 
κτίρια της Δυτικής Μακεδονίας .

(το άλλο κτίριο είναι αυτό της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας στην ΖΕΠ.)



Ωφέλειες από την συμμετοχή στο έργο MARIE

• Παραδίδεται μελέτη σκοπιμότητας για πιλοτική παρέμβαση στο Νοσοκομείο.

• Υλοποιείται  πιλοτικό πρόγραμμα αντικατάστασης 56 Τ8 λαμπτήρων φθορισμού 58W 
διαδρόμων κλινικών(Καρδιολογικής ,Ογκολογικής και Χειρουργικής) με λαμπτήρες LED 31W 
με εξοικονόμηση 1.946,54€/έτος. 

• Παραδίδεται ενεργειακή επιθεώρηση-μελέτη σκοπιμότητας για το σύνολο του κτιρίου του 
Μποδοσάκειου .

• Εκδίδεται  ενεργειακό πιστοποιητικό.

με προτεινόμενη βελτίωση την κάλυψη των αναγκών σε ΖΝΧ (ζεστό νερό χρήσης) από  ΑΠΕ

• Πλέον το Νοσοκομείο (Διοίκηση και Τεχνική Υπηρεσία) σκέφτεται και θέλει να δράσει 
σημαντικά προς βελτίωση των ενεργειακών καταναλώσεων των κτιρίων του.



Ενεργειακό Προφίλ Γ. Ν. «ΜΑΜΑΤΣΕΙΟ-ΜΠΟΔΟΣΑΚΕΙΟ»

«ΜΠΟΔΟΣΑΚΕΙΟ»

«ΜΑΜΑΤΣΕΙΟ»

α/α Ενεργειακή Πηγή Ετήσια Ενεργειακή
Κατανάλωση

Περίοδος
Κατανάλωσης

1 Τηλεθέρμανση 2.579 MWh ΟΚΤ-ΑΠΡ

2 DIESEL 140.081 lt ΕΤΟΣ

3 Ηλεκτρική Ενέργεια 2.026 MWh ETΟΣ

α/α Ενεργειακή Πηγή Ετήσια Ενεργειακή
Κατανάλωση

Περίοδος
Κατανάλωσης

1 Τηλεθέρμανση 1.788 MWh ΟΚΤ-ΑΠΡ

2 DIESEL 181.625 lt ΕΤΟΣ

3 Ηλεκτρική Ενέργεια 1.651 MWh ETΟΣ



Αποτύπωση Ενεργειακού Προφίλ Γ. Ν. «ΜΑΜΑΤΣΕΙΟ-ΜΠΟΔΟΣΑΚΕΙΟ»

Θερμική Ενέργεια «ΜΠΟΔΟΣΑΚΕΙΟ»

α/α Ενεργειακή Πηγή Χρήση Ετήσια Ενεργειακή
Κατανάλωση

[MWh]

Περίοδος
Λειτουργίας

1 Τηλεθέρμανση Θέρμανση 
Χώρων

2.447 ΟΚΤ-ΑΠΡ

2 Τηλεθέρμανση ΖΝΧ 152 ΟΚΤ-ΑΠΡ

3 DIESEL ΖΝΧ 94 ΜΑΙ-ΣΕΠ

4 DIESEL Ατμοπαραγωγή 1.026 ΕΤΟΣ



Αποτύπωση Ενεργειακού Προφίλ Γ. Ν. «ΜΑΜΑΤΣΕΙΟ-ΜΠΟΔΟΣΑΚΕΙΟ»

Θερμική Ενέργεια «ΜΑΜΑΤΣΕΙΟ»

α/α Ενεργειακή Πηγή Χρήση Ετήσια Ενεργειακή
Κατανάλωση

[MWh]

Περίοδος
Λειτουργίας

1 Τηλεθέρμανση Θέρμανση 
Χώρων

1.656 ΟΚΤ-ΑΠΡ

2 Τηλεθέρμανση ΖΝΧ 131,5 ΟΚΤ-ΑΠΡ

3 DIESEL ΖΝΧ 77 ΜΑΙ-ΣΕΠ

4 DIESEL Ατμοπαραγωγή 1.376 ΕΤΟΣ



Αποτύπωση Ενεργειακού Προφίλ Γ. Ν. «ΜΑΜΑΤΣΕΙΟ-ΜΠΟΔΟΣΑΚΕΙΟ»

Ηλεκτρική Ενέργεια «ΜΠΟΔΟΣΑΚΕΙΟ»

Ηλεκτρική Ενέργεια «ΜΑΜΑΤΣΕΙΟ»

α/α Ενεργειακή Πηγή Χρήση Ετήσια Ενεργειακή
Κατανάλωση

[MWh]

Περίοδος
Λειτουργίας

1 ΔΕΗ Ψύξη 177 ΜΑΙ-ΣΕΠ

2 ΔΕΗ Λοιπές Χρήσεις 1.849 ΕΤΟΣ

α/α Ενεργειακή Πηγή Χρήση Ετήσια Ενεργειακή
Κατανάλωση

[MWh]

Περίοδος
Λειτουργίας

1 ΔΕΗ Ψύξη 126 ΜΑΙ-ΣΕΠ

2 ΔΕΗ Λοιπές Χρήσεις 1.525 ΕΤΟΣ



Υποβολή πρότασης:  «Εγκατάσταση ηλιακών συλλεκτών κενού  για την 
πλήρη κάλυψη των αναγκών σε ΖΝΧ, ηλιακή ψύξη με ψύκτη απορρόφησης 

& υποβοήθηση της θέρμανσης» στο Πρόγραμμα:   ΧΜ ΕΟΧ 2009-2014 
(Χρηματοδοτικός Μηχανισμός Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου) -

Θεματική Περιοχή: GR03 – «Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας»

• Εντοπίζεται ότι είναι δυνατή η υποβολή πρότασης  στην  με αρ. πρωτ. 
616/ΚΑΠΕ/12.06.2014 «Ανοικτή Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την Υποβολή 
Προτάσεων Πράξεων στο Πρόγραμμα ΧΜ ΕΟΧ 2009-2014 (Χρηματοδοτικός Μηχανισμός 
Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου) - Θεματική Περιοχή: GR03 - Ανανεώσιμες Πηγές 
Ενέργειας» στην :

Κατηγορία 1 -Ολοκληρωμένες Παρεμβάσεις  ΑΠΕ σε Τοπικές «Κοινότητες»

Διότι τα δύο νοσοκομεία αποτελούν κοινότητα καθώς δραστηριοποιούνται στο ίδιο 
θεματικό              αντικείμενο και ανήκουν   διασυνδεόμενα στην 3η υγειονομική περιφέρεια 
Μακεδονίας. 

Γεωγραφικά βρίσκονται το μεν «Μαμάτσειο» στον δήμο Κοζάνης, το δε «Μποδοσάκειο» 
στον δήμο Εορδαίας, ενώ και τα δύο ανήκουν στην περιφερειακή ενότητα Κοζάνης.

• Τίθεται η πρόσκληση υπόψη της Διοίκησης του Νοσοκομείου 

• Εγκρίνεται  από το Δ.Σ. του Νοσοκομείου η σκοπιμότητας υποβολής πρότασης πράξης στο 
πρόγραμμα ΧΜ  ΕΟΧ 2009-2014 (ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟY 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟY ΧΩΡΟY) Θεματική Περιοχή: GR03 - Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας από το 
Γενικό Νοσοκομείο «ΜΑΜΑΤΣΕΙΟ-ΜΠΟΔΟΣΑΚΕΙΟ»



Υποβολή πρότασης:  «Εγκατάσταση ηλιακών συλλεκτών κενού  για την 
πλήρη κάλυψη των αναγκών σε ΖΝΧ, ηλιακή ψύξη με ψύκτη απορρόφησης 

& υποβοήθηση της θέρμανσης» στο Πρόγραμμα:   ΧΜ ΕΟΧ 2009-2014 
(Χρηματοδοτικός Μηχανισμός Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου) -

Θεματική Περιοχή: GR03 – «Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας»

• Αποφασίζεται η υλοποίησης Ενεργητικού Ηλιακού Συστήματος Συλλεκτών Κενού

SWOT Ανάλυση

Ισχυρά Σημεία Αδύνατα Σημεία

• Ώριμη τεχνολογικά λύση
• Εκμετάλλευση Ηλιακής Ενέργειας, η οποία 

χαρακτηρίζει την περιοχή
• Μείωση Εκπομπής Ρύπων
• Σχεδόν μηδενικό λειτουργικό κόστος

• Μικρή εμπειρία του τεχνικού προσωπικού 
του νοσοκομείου σε ψύκτες απορρόφησης 
και ηλιακούς συλλέκτες κενού

Ευκαιρίες Κίνδυνοι

• Εκπαίδευση και εξοικείωση του τεχνικού 
προσωπικού με νέες τεχνολογίες

• Ανταλλαγή τεχνογνωσίας με χώρες της 
Βόρειας Ευρώπης (Νορβηγία)

• Διάδοση των εφαρμογών ΑΠΕ σε μία 
περιοχή με ιδιαίτερα περιβαλλοντικά 
χαρακτηριστικά

• Επιδότηση σε ποσοστό 100%

• Δεν διαπιστώνεται κανένας κίνδυνος



Δυναμικό Α.Π.Ε.



Υποβολή πρότασης:  «Εγκατάσταση ηλιακών συλλεκτών κενού  για την 
πλήρη κάλυψη των αναγκών σε ΖΝΧ, ηλιακή ψύξη με ψύκτη απορρόφησης 

& υποβοήθηση της θέρμανσης» στο Πρόγραμμα:   ΧΜ ΕΟΧ 2009-2014 
(Χρηματοδοτικός Μηχανισμός Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου) -

Θεματική Περιοχή: GR03 – «Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας»

• Επιλέγεται  εγκατάσταση ηλιακών συλλεκτών κενού για την πλήρη κάλυψη του φορτίου για 
ΖΝΧ από το ενεργητικό ηλιακό σύστημα σε αντικατάσταση του συμβατικού συστήματος με 
χρήση πετρελαίου. Το σύστημα ηλιακών συλλεκτών διαστασιολογείται για την πλήρη κάλυψη 
των αναγκών ΖΝΧ

Περίσσεια Θερμική  ενέργεια όταν λειτουργεί η ψύξη θα τροφοδοτεί έναν ψύκτη 
απορρόφησης  ο οποίος θα καλύπτει μέρος του ψυκτικού φορτίου του κάθε νοσοκομείου 

Περίσσεια Θερμική  ενέργεια όταν δεν λειτουργεί η ψύξη θα υποβοηθά το σύστημα 
τηλεθέρμανσης.

Με την εγκατάσταση του ηλιακού συστήματος στην στέγη του «Μαμάτσειου» και στο δώμα 
του «Μποδοσάκειου», τα δύο νοσοκομεία θα απαλλαγούν εντελώς από την ανάγκη 
κατανάλωσης πετρελαίου για την παραγωγή ΖΝΧ, ενώ θα υπάρχει και σημαντική 
εξοικονόμηση ηλεκτρικής ενέργειας για ψύξη καθώς και υποβοήθηση της θέρμανσης.

Ο εξοπλισμός αναλύεται ως εξής:

`



Υποβολή πρότασης:  «Εγκατάσταση ηλιακών συλλεκτών κενού  για την 
πλήρη κάλυψη των αναγκών σε ΖΝΧ, ηλιακή ψύξη με ψύκτη απορρόφησης 

& υποβοήθηση της θέρμανσης» στο Πρόγραμμα:   ΧΜ ΕΟΧ 2009-2014 
(Χρηματοδοτικός Μηχανισμός Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου) -

Θεματική Περιοχή: GR03 – «Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας»

1.«Μποδοσάκειο» Νοσοκομείο Πτολεμαΐδας

• Εγκατάσταση 320 ηλιακών συλλεκτών κενού συνολικής επιφάνειας 892,8 τ.μ. για την πλήρη 
(100%) κάλυψη των ετήσιων αναγκών του νοσοκομείου σε ΖΝΧ

• Εγκατάσταση Υδρόψυκτου Ψύκτη Απορρόφησης Ισχύος 264 kWc για την κάλυψη μέρους των 
αναγκών σε ψύξη

• Εγκατάσταση πλακοειδή εναλλάκτη ισχύος 539,3 kWth για την υποβοήθηση της θέρμανσης
• Εγκατάσταση μετρητικού συστήματος για: 

α./ την παρακολούθηση και την καταγραφή της ανανεώσιμης ενέργειας, την μετατροπή της 
σε θερμική ενέργεια για την παραγωγή ΖΝΧ, ψύξης και την υποβοήθησης της θέρμανσης 
χώρων 
β./ τον υπολογισμό της εξοικονόμησης πρωτογενούς ενέργειας
γ./ τον υπολογισμό της μείωσης των εκπεμπόμενων ρύπων    



Υποβολή πρότασης:  «Εγκατάσταση ηλιακών συλλεκτών κενού  για την 
πλήρη κάλυψη των αναγκών σε ΖΝΧ, ηλιακή ψύξη με ψύκτη απορρόφησης 

& υποβοήθηση της θέρμανσης» στο Πρόγραμμα:   ΧΜ ΕΟΧ 2009-2014 
(Χρηματοδοτικός Μηχανισμός Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου) -

Θεματική Περιοχή: GR03 – «Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας»

2.«Μαμάτσειο» Νοσοκομείο Κοζάνης

• Εγκατάσταση 370 ηλιακών συλλεκτών κενού συνολικής επιφάνειας 1.032,3 τ.μ. για την 
πλήρη (100%) κάλυψη των ετήσιων αναγκών του νοσοκομείου σε ΖΝΧ

• Εγκατάσταση Υδρόψυκτου Ψύκτη Απορρόφησης Ισχύος 316 kWc για την κάλυψη μέρους των 
αναγκών σε ψύξη

• Εγκατάσταση 4 πλακοειδών εναλλακτών συνολικής ισχύος 622,2 kWth για την υποβοήθηση 
της θέρμανσης

• Εγκατάσταση μετρητικού συστήματος για:
α./ την παρακολούθηση και την καταγραφή της ανανεώσιμης ενέργειας, την μετατροπή της 

σε θερμική ενέργεια για την παραγωγή ΖΝΧ, ψύξης και την υποβοήθησης της θέρμανσης 
χώρων 
β./ τον υπολογισμό της εξοικονόμησης πρωτογενούς ενέργειας
γ./ τον υπολογισμό της μείωσης των εκπεμπόμενων ρύπων 

Η αρχιτεκτονική του έργου θα παρουσιαστεί αναλυτικά στην  συνέχεια από τον 
Συνεργάτη του Νοσοκομείου και Σύμβουλο της Πράξης Κύριο Βασίλειο Καραχάλιο



Υποβολή πρότασης:  «Εγκατάσταση ηλιακών συλλεκτών κενού  για την 
πλήρη κάλυψη των αναγκών σε ΖΝΧ, ηλιακή ψύξη με ψύκτη απορρόφησης 

& υποβοήθηση της θέρμανσης» στο Πρόγραμμα:   ΧΜ ΕΟΧ 2009-2014 
(Χρηματοδοτικός Μηχανισμός Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου) -

Θεματική Περιοχή: GR03 – «Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας»

• Κατατίθεται η πρόταση 3-11-2014

• Δίδεται με την απόφαση 1267 της 3ης Υ.ΠΕ. η  σύμφωνη γνώμη υλοποίησης της πράξης

• Η πρόταση Αξιολογείται  έβδομη  και είναι η μοναδική που Νοσοκομείο είναι ο φορέας 
υλοποίησης σύμφωνα με τον  Πίνακα Κατάταξης των Αιτήσεων Χρηματοδότησης στο 
πλαίσιο της Ανοικτής Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την Υποβολή Προτάσεων 
Πράξεων στο Πρόγραμμα ΧΜ ΕΟΧ 2009-2014 (Χρηματοδοτικός Μηχανισμός Ευρωπαϊκού 
Οικονομικού Χώρου) - Θεματική Περιοχή: GR03 - Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας, αρ. πρωτ. 
XM-EOX 110/ΔΠ ΚΑΠΕ/27 Μαΐου 2015

• Εκδίδεται απόφαση Ένταξης από τον Υπουργό Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, 
Περιβάλλοντος και Ενέργειας, της Πράξης «Εγκατάσταση ηλιακών συλλεκτών κενού για την 
πλήρη κάλυψη των αναγκών σε ΖΝΧ, ηλιακή ψύξη με ψύκτη απορρόφησης και υποβοήθηση 
της θέρμανσης με την υπολειπόμενη θερμική ενέργεια», εγκεκριμένου προϋπολογισμού 
1.839.352,44 ευρώ με αρ. πρωτ. ΥΠ 349/11.08.2015.(Η οποία μετέπειτα τροποποιείται με 
προϋπολογισμό 1.861.903,71€) 



Ανάλυση Στόχων της Πράξης
«ΜΠΟΔΟΣΑΚΕΙΟ»

α/α Χρήση Κατανάλωση 
Ανανεώσιμης 

Ενέργειας
[MWh]

Ποσοστό 
Εξοικονόμησης σε

ετήσια βάση

1 Παραγωγή ΖΝΧ από DIESEL 78,51 MWhth

96,3%
2 Παραγωγή ΖΝΧ από Τηλεθέρμανση 158,22 MWhth

3 Παραγωγή Ψυκτικής Ενέργειας 35,59 MWhe

20,1%
106,75 MWhc

4 Υποβοήθηση Θέρμανσης 109,7 MWhth 4,5%

α/α Περιγραφή Ετήσια Ποσότητα Ποσοστό μείωσης σε
ετήσια βάση

1 Μείωση Εκπομπών CO2 180 tn 16%



Ανάλυση Στόχων της Πράξης 
«ΜΑΜΑΤΣΕΙΟ»

α/α Χρήση Κατανάλωση 
Ανανεώσιμης 

Ενέργειας
[MWh]

Ποσοστό 
Εξοικονόμησης σε

ετήσια βάση

1 Παραγωγή ΖΝΧ από DIESEL 65 MWhth

95%
2 Παραγωγή ΖΝΧ από Τηλεθέρμανση 132 MWhth

3 Παραγωγή Ψυκτικής Ενέργειας 29 MWhe

23%
87 MWhc

4 Υποβοήθηση Θέρμανσης 69 MWhth 4,2%

α/α Περιγραφή Ετήσια Ποσότητα Ποσοστό μείωσης σε
ετήσια βάση

1 Μείωση Εκπομπών CO2 136 tn 10%

Τα Ποσοτικά και ποιοτικά αποτελέσματα της Πράξης θα παρουσιαστούν αναλυτικά 
στην  συνέχεια από τον Συνεργάτη του Νοσοκομείου και Σύμβουλο της Πράξης Κύριο 
Χαράλαμπο Κουκλίδη



Διάρθρωση πρότασης:  «Εγκατάσταση ηλιακών συλλεκτών κενού  για την 
πλήρη κάλυψη των αναγκών σε ΖΝΧ, ηλιακή ψύξη με ψύκτη απορρόφησης 

& υποβοήθηση της θέρμανσης» στο Πρόγραμμα:   ΧΜ ΕΟΧ 2009-2014 
(Χρηματοδοτικός Μηχανισμός Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου) -

Θεματική Περιοχή: GR03 – «Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας»

• Η ενταγμένη πρόταση αποτελείται από τέσσερα Υποέργα ως εξής:

ΥΠΟΕΡΓΟ 1: Προμήθεια & Εγκατάσταση Συστημάτων Ηλιακών Συλλεκτών Κενού και Μετρητικού  

Εξοπλισμού . Προϋπολογισμός: 1.753.094,72 €

• ΥΠΟΕΡΓΟ 2: Παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών . Προϋπολογισμός: 58.213,72 €

• ΥΠΟΕΡΓΟ 3: Δράσεις εκπαίδευσης, διάδοσης, δικτύωσης, πληροφόρησης και δημοσιότητας

Προϋπολογισμός: 28.044,00 €

• ΥΠΟΕΡΓΟ 4: Διμερείς Σχέσεις του Γενικού Νοσοκομείου «Μαμάτσειο-Μποδοσάκειο» με Δότριες 

Χώρες για  Θέματα ΑΠΕ  στο πλαίσιο του ΧΜ ΕΟΧ 2009-14/GR-03

Προϋπολογισμός: 22.551,27 €



Διαγωνισμοί στο πλαίσιο της Πράξης
«Εγκατάσταση ηλιακών συλλεκτών κενού για την πλήρη κάλυψη των 

αναγκών σε ΖΝΧ, ηλιακή ψύξη με ψύκτη απορρόφησης και 
υποβοήθηση της θέρμανσης με την υπολειπόμενη θερμική ενέργεια»  

ΧΜ ΕΟΧ 2009-14/GR-03

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΕΙΔΟΣ 

ΥΠΟΕΡΓΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

1. Προμήθεια και εγκατάσταση 
Συστημάτων Ηλιακών Συλλεκτών κενού 
και Μετρητικού Εξοπλισμού

Προμήθεια 
εξοπλισμού

1.753.094,72 €

2. Παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών Παροχή 
Υπηρεσιών 58.213,72 €

3. Παροχή υπηρεσιών δράσεων 
εκπαίδευσης, διάδοσης, δικτύωσης, 
πληροφόρησης και δημοσιότητας

Παροχή 
Υπηρεσιών 
δράσεων 

ενημέρωσης 

28.044,00 €

4. Διμερείς σχέσεις του Γενικού 
Νοσοκομείου «Μαματσειο» –
«Μποδοσάκειο» με δότριες χώρες  για 
θέματα Α.Π.Ε

Παροχή 
Υπηρεσιών 22.551,27 €



1ο ΥΠΟΕΡΓΟ 
Διεθνής Ηλεκτρονικός Διαγωνισμός για την Προμήθεια και 
εγκατάσταση Συστημάτων Ηλιακών Συλλεκτών κενού και 

Μετρητικού Εξοπλισμού συνολικού προϋπολογισμού δαπάνης  
1.753.094,72 € με ΦΠΑ.

 Είναι ο μεγαλύτερος διαγωνισμός (σε αξία προϋπολογισμού) που

διενεργήθηκε ποτέ από το Νοσοκομείο Πτολεμαΐδας.

 Διενεργήθηκε στις 15-3-2016 μέσω του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών

Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) από την διαδικτυακή πύλη

www.promitheus.gov.gr.

 Ολοκλήρωση της διαγωνιστικής διαδικασίας σε λιγότερο από 4 μήνες.

 Στο σύστημα του ΕΣΗΔΗΣ υποβλήθηκαν τέσσερις προσφορές.

 Υπογράφηκε σύμβαση στις 4-7-2016 με τιμή 1.385.670,00 € + ΦΠΑ.

http://www.promitheus.gov.gr/


2ο ΥΠΟΕΡΓΟ 
Πρόχειρος διαγωνισμός για την Παροχή συμβουλευτικών 

υπηρεσιών της πράξης 
συνολικού προϋπολογισμού δαπάνης  58.213,72 € με ΦΠΑ

Αφορά εξειδικευμένες συμβουλευτικές υπηρεσίες με σκοπό την υποστήριξη σε

τεχνικό επίπεδο του Νοσοκομείου για την παρακολούθηση της υλοποίησης της

ενταγμένης στο πρόγραμμα ΧΜ ΕΟΧ 2009-14/GR-03 Πράξης.

 O διαγωνισμός διεξήχθη στις 15-2-2016.

• Ολοκλήρωση της διαγωνιστικής διαδικασίας σε λιγότερο από 4 μήνες.

• Υποβλήθηκαν δυο προσφορές.

• Υπογράφηκε σύμβαση στις 9-6-2016 με τιμή 46.500,00 € + ΦΠΑ.





3ο ΥΠΟΕΡΓΟ 
Πρόχειρος διαγωνισμός για την Παροχή υπηρεσιών δράσεων 

εκπαίδευσης, διάδοσης, δικτύωσης, πληροφόρησης και 
δημοσιότητας  της πράξης 

συνολικού προϋπολογισμού δαπάνης  28.044,00 € με ΦΠΑ

 Εδώ ο Ανάδοχος έπρεπε να διαθέτει μεταξύ άλλων, την απαιτούμενη εμπειρία,

μέσα και εξειδίκευση στον τομέα υλοποίησης δράσεων δικτύωσης και διάδοσης –

ευαισθητοποίησης του κοινού ειδικότερα σε θέματα πράσινης

επιχειρηματικότητας.

 O διαγωνισμός διεξήχθη στις 22-2-2016.

 Υπογραφή της σύμβασης στις 9-6-2016.

 Ολοκλήρωση της διαγωνιστικής διαδικασίας σε λιγότερο από 4 μήνες.

 Υποβλήθηκαν εννέα προσφορές.

 Υπογράφηκε σύμβαση στις 7-6-2016 με τιμή 11.888,00 € + ΦΠΑ.



4ο ΥΠΟΕΡΓΟ
‘’Διμερείς σχέσεις του ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΜΑΜΑΤΣΕΙΟ –

ΜΠΟΔΟΣΑΚΕΙΟ με δότριες χώρες για θέματα Α.Π.Ε. συνολικού 
προϋπολογισμού δαπάνης   22.551,27 € με ΦΠΑ’’

 Το Υποέργο 4 περιλαμβάνει την παροχή υπηρεσιών διοργάνωσης συναντήσεων

εργασίας μεταξύ των στελεχών του Νοσοκομείου & της εταιρίας AVENTA SA από

το ‘Όσλο της Νορβηγίας ,στα πλαίσια μεταφοράς τεχνογνωσίας στο αντικείμενο

των ενεργητικών ηλιακών συλλεκτών.

 Πραγματοποιήθηκε με τη διαδικασία της αποστολής πρόσκλησης υποβολής

οικονομικής προσφοράς σε τρεις εταιρείες.

 Υπογράφηκε σύμβαση  στις 25-11-2016 με τιμή 16.180,00 € + ΦΠΑ.



Ολοκλήρωση της Πράξης
«Εγκατάσταση ηλιακών συλλεκτών κενού για την πλήρη κάλυψη των 

αναγκών σε ΖΝΧ, ηλιακή ψύξη με ψύκτη απορρόφησης και υποβοήθηση 
της θέρμανσης με την υπολειπόμενη θερμική ενέργεια»  

ΧΜ ΕΟΧ 2009-14/GR-03

• Σήμερα έχει τοποθετηθεί ο εξοπλισμός (ενδεικτικές φωτογραφίες) και 
κατασκευάζεται το δίκτυο των Ηλιακών και οι τελικές συνδέσεις στα 
Μηχανοστάσια των Νοσοκομείων.

• Αρχές Απριλίου παραλαμβάνονται προσωρινά οι εγκαταστάσεις και ξεκινά η 
δοκιμαστική λειτουργία τους. 

• Η πράξη ολοκληρώνεται στις 30-4-2017 με την οριστική παραλαβή των 
εγκαταστάσεων και λήξη του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου.







































Συμπεράσματα - Επισημάνσεις

• Κατά την τρέχουσα δύσκολη οικονομική συγκυρία, η δημιουργική αξιοποίηση των
ευρωπαϊκών αναπτυξιακών κονδυλίων αποτελεί αναμφίβολα μια ωφέλιμη και
σοβαρή δράση και αποτελεί μοχλό ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας.

• Ειδικότερα στο χώρο της υγείας, τα στελέχη θα πρέπει να αναζητούν τρόπους για
την εξοικονόμηση των κρίσιμων πόρων που διατίθενται στο χώρο της υγείας με
στόχο την επίτευξη της μείωσης του κόστους λειτουργίας.

• Τα Νοσοκομεία Πτολεμαΐδας και Κοζάνης θα είναι τα πρώτα και τα μοναδικά
στην Ελλάδα, τα οποία θα παράγουν ψύξη από τον ήλιο.

• Επιπλέον τα Νοσοκομεία θα εξοικονομήσουν πόρους για να μπορούν να
καλύψουν επαρκώς άλλες ανάγκες τους προς την κατεύθυνση της παροχής
ποιοτικών και ολοκληρωμένων υπηρεσιών Υγείας.

• Τα τμήματα του Νοσοκομείου απόκτησαν σημαντική εμπειρία από την
διαδικασία υλοποίησης της πράξης, συνεργαζόμενοι με τον διαχειριστή του
προγράμματος το Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών και Εξοικονόμησης Ενέργειας
(Κ.Α.Π.Ε.), και διερευνούν χρηματοδοτικά εργαλεία για μελλοντικές ενεργειακές
παρεμβάσεις.



Συμπεράσματα - Επισημάνσεις

• Η υποστήριξη της διοίκησης του Νοσοκομείου κατά την διάρκεια της 
υλοποίησης  προς όλη την ομάδας της πράξης (Διοικητική Υπηρεσία, Τεχνική 
Υπηρεσία, Γραφείο Προμηθειών, Τμήμα Πληροφορικής ) ήταν διαρκής και 
βοήθησε να ξεπεραστούν διαδικαστικές και γραφειοκρατικές δυσκολίες. 

• Κυρίαρχο ρόλο σε όλη τη διαδικασία είχε ο Διαχειριστής του Προγράμματος, το 
ΚΑΠΕ Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών και Εξοικονόμησης Ενέργειας του 
Υπουργείου Περιβάλλοντος το οποίο διενεργούσε ενδελεχή έλεγχο σε όλες τις 
διαδικασίες, ως προς την τήρηση των κοινοτικών και εθνικών κανόνων  καθώς 
και το θεσμικό και κανονιστικό πλαίσιο του έργου, δηλαδή των απαιτήσεων του 
ΧΜ-ΕΟΧ 2009-2014.

• Εξίσου σημαντική υπήρξε και η συμβολή της Υπηρεσίας ελεγκτικού συνεδρίου 
του Ν. Κοζάνης η οποία ολοκλήρωσε άμεσα τον απαιτούμενο έλεγχο για την 
απρόσκοπτη αποπληρωμή των αναδόχων.



Σας Ευχαριστώ !

ΚΟΣΜΟΛΙΑΠΤΣΗΣ ΠΕΡΙΚΛΗΣ
Μηχανολόγος Μηχανικός Α.Π.Θ.

ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΟΥ 
ΜΟΝΑΔΑΣ ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ

Γ.Ν. «ΜΑΜΑΤΣΕΙΟ-ΜΠΟΔΟΣΑΚΕΙΟ»


