
 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 

ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΤΓΕΙΑ  
7η ΤΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΥΕΡΕΙΑ ΚΡΗΣΗ 
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΕΙΟ ΡΕΘΤΜΝΟΤ 

 

 

                                                                                              02.07.2022 

 

                  ΓΔΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ - ΔΝΗΜΔΡΩΣΙΚΟ ΗΜΔΙΩΜΑ 

Παποςζίαζη ηος έπγος «Δνεπγειακή Αναβάθμιζη Τποδομών και 

Δξοικονόμηζη Δνέπγειαρ με ηη σπήζη Ανανεώζιμων Πηγών 

Δνέπγειαρ ζηο Γενικό Νοζοκομείο Ρεθύμνος-MIS 5062144, ΟΠ 

Ππόζκληζηρ 2960» παποςζία ηος Τποςπγού Τγείαρ κ. Αθανάζιος 

Πλεύπη 

 

 

ΣΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΚΛΗΗ 

1. ΣΙΣΛΟ:  ΔΝΔΡΓΔΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΗ ΓΗΜΟΙΩΝ ΚΣΙΡΙΩΝ - ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΔΝΔΡΓΔΙΑ 
ΑΠΟ ΜΟΝΑΓΔ ΗΘΤΑ ‘Η ΜΔ ΥΡΗΗ ΑΠΔ Δ ΝΟΟΚΟΜΔΙΑ 

 

2. ΚΩΓΙΚΟ: 10.4c.15.1-2  

 

3. ΦΟΡΔΑ:  1090224-Δ.Τ.Γ. Δ.Π. "ΤΠΟΓΟΜΔ ΜΔΣΑΦΟΡΩΝ, ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΑΔΙΦΟΡΟ ΑΝΑΠΣΤΞΗ" 

 
 

ΣΟΙΧΕΙΑ ΦΟΡΕΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΗ 

4. ΦΟΡΔΑ : ΔΙΓΙΚΗ ΤΠΗΡΔΙΑ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΔΠΙΥΔΙΡΗΙΑΚΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ 
"ΤΠΟΓΟΜΔ ΜΔΣΑΦΟΡΩΝ, ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΔΙΦΟΡΟ ΑΝΑΠΣΤΞΗ" 

 

5. ΚΩΓ.: 1090224 

 

 

| ςνολική Γημόζια Γαπάνη: 5.387.800,00 € 

 

Με αθνξκή ηελ νινθιήξσζε ησλ ελεξγεηώλ σξίκαλζεο θαη ηελ εθρώξεζε ησλ δπν 

βαζηθώλ ππνέξγσλ ζηελ Πεξηθέξεηα Κξήηεο, πξαγκαηνπνηήζεθε ζπλνπηηθή 

παξνπζίαζε ζην  Ακθηζέαηξν ηνπ Γεληθνύ Ννζνθνκείνπ Ρεζύκλνπ, παξνπζία ηνπ 

Τπνπξγνύ Τγείαο κ. Αθανάζιος Πλεύπη, ζςνοδεςόμενο από ηον Βοςλεςηή 

Ρεθύμνος κ. Γιάννη Κεθαλογιάννη, ηον Γενικό Γπαμμαηέα Τπηπεζιών Τγείαρ κ. 

Ιωάννη Κωηζιόποςλο, ηην Ανηιπεπιθεπειάπση Ρεθύμνος κα Μαίπη Λιονή, ηην 

Γιοικήηπια ηηρ  7
Ηρ

 ΤΠΔ κα Λένα Μποπμποςδάκη και ηον Τποδιοικηηή ηηρ 7
Ηρ

 

ΤΠΔ κ. Νεκηάπιο Παπαβαζιλείος.  

Η έληαμε ηεο  πξάμεο «Δλεξγεηαθή Αλαβάζκηζε Τπνδνκώλ θαη Δμνηθνλόκεζε 

Δλέξγεηαο κε ηε ρξήζε Αλαλεώζηκσλ Πεγώλ Δλέξγεηαο ζην Γεληθό Ννζνθνκείν 

Ρεζύκλνπ» ζην Δπηρεηξεζηαθό Πξόγξακκα Τπνδνκέο Μεηαθνξώλ, Πεξηβάιινλ θαη 



Αεηθόξνο Αλάπηπμε 2014-2020 θαη ε πινπνίεζε ηνπ έξγνπ ζα έρεη σο απνηέιεζκα 

ηελ ελεξγεηαθή αλαβάζκηζε ηνπ Ννζνθνκείνπ από ηελ Καηεγνξία Γ’ ζηελ 

Καηεγνξία Β’. Σν όθεινο απηώλ ησλ παξεκβάζεσλ πξνο ηνπο πνιίηεο είλαη 

αδηακθηζβήηεηα πνιιαπιό, θαζώο κε ηελ ηαπηόρξνλε εμνηθνλόκεζε δαπαλώλ θαη ηε 

βειηίσζε ηνπ ιεηηνπξγηθνύ θόζηνπο ηνπ Ννζνθνκείνπ Ρεζύκλνπ, επηηπγράλεηαη ε 

βειηίσζε ηεο πνηόηεηαο εμσηεξηθνύ θαη εζσηεξηθνύ πεξηβάιινληνο ζηνπο ρώξνπο 

πεξίζαιςεο ηνπ ηδξύκαηνο. 

Οη εξγαζίεο ζπλνιηθήο ρξεκαηνδόηεζεο ύςνπο 5.387.800 εςπώ, αλακέλεηαη λα 

πεξηνξίζνπλ ζεκαληηθά ηηο ελεξγεηαθέο απαηηήζεηο, παξέρνληαο παξάιιεια ζηνπο 

πνιίηεο ηνπ Ρεζύκλνπ κηα άκεζε βειηίσζε ζηελ θηηξηαθή εηθόλα ηνπ κνλαδηθνύ 

λνζειεπηηθνύ ηδξύκαηνο ζην λνκό κε δεδνκέλν όηη κε ηελ ππό κειέηε λέα πηέξπγα 

θαη ηνπ ζεκαληηθνύ έξγνπ ελίζρπζεο ηνπ ηδξύκαηνο κε Πξνκήζεηα 

Ιαηξνηερλνινγηθνύ Δμνπιηζκνύ από ην ΠΈΠ Κξήηεο κε ζπλνιηθό πξνϋπνινγηζκό 

971.000€, απνηεινύλ  έλα νιηζηηθό πιέγκα παξεκβάζεσλ θαη αλαδηαξπζκίζεσλ.    

 

| Δπιλέξιμη Γημόζια Γαπάνη: 5.387.800,00 € 

Φςζικό ανηικείμενο ηηρ ππάξηρ:  

Η Πξάμε αθνξά ζηελ πινπνίεζε ζηνρεπκέλσλ παξεκβάζεσλ ελεξγεηαθήο 

αλαβάζκηζεο, αμηνπνίεζεο αλαλεώζηκσλ πεγώλ ελέξγεηαο θαη εθζπγρξνληζκνύ ηνπ 

Γεληθνύ Ννζνθνκείνπ Ρεζύκλνπ. Οη εξγαζίεο ζα αθνξνύλ ζηηο αθόινπζεο ηξεηο 

βαζηθέο θαηεγνξίεο επεκβάζεσλ εμνηθνλόκεζεο ελέξγεηαο:  

1. Δπεμβάζειρ Δνεπγειακήρ Αναβάθμιζηρ και Δξοικονόμηζηρ Δνέπγειαρ 

(ΔΞΔ) ηελ θαηεγνξία απηή ζα πξαγκαηνπνηεζνύλ παξεκβάζεηο ηνπ 

θηηξηαθνύ πεξηβιήκαηνο. Δηδηθόηεξα, ζα πξαγκαηνπνηεζεί : 

 

● Δμσηεξηθή ζεξκνκόλσζε ησλ θαηαθόξπθσλ θαη ησλ νξηδόληησλ 

αδηαθαλώλ δνκηθώλ ζηνηρείσλ ηνπ θηηξίνπ  
● Δξγαζίεο απνμήισζεο παιαηάο κόλσζεο, θαζαξηζκνύ δώκαηνο, 

επάιεηςε ζηεγαλσηηθνύ θνληάκαηνο θξπζηαιινπνίεζεο, εγθαηάζηαζε 

ζεξκνκνλσηηθώλ πιαθώλ 
● Σνπνζέηεζε ζπζηήκαηνο εμσηεξηθήο ζθίαζεο γηα ηελ κείσζε ηνπ 

ζεξκηθνύ θνξηίνπ ηνπο θαινθαηξηλνύο κήλεο.  
● Δλεξγεηαθή αλαβάζκηζε ηνπ ζπζηήκαηνο θσηηζκνύ θαη 

αληηθαηάζηαζε ησλ ζπκβαηηθώλ ιακπηήξσλ θζνξηζκνύ ηύπνπ Σ8 κε 

ιακπηήξεο ηερλνινγίαο LED. Δλεξγεηαθή αλαβάζκηζε Η/Μ 

εγθαηαζηάζεσλ.  
● Αληηθαηάζηαζε ησλ πεπαιαησκέλσλ ιεβήησλ πεηξειαίνπ κε λένπο 
● Δπέθηαζε εγθαηάζηαζεο ηνπ ζπζηήκαηνο απηνκαηηζκώλ θαη ειέγρνπ 

εγθαηαζηάζεσλ (ΒΔΜS). 
 

Σν γεσζεξκηθό ζύζηεκα αλακέλεηαη λα ζπκβάιιεη ζηε δξαζηηθή κείσζε ηνπ 

ιεηηνπξγηθνύ θόζηνπο ηεο ζέξκαλζεο -ςύμεο θαη παξαγσγήο δεζηνύ λεξνύ 



ρξήζεο ηνπ θηηξίνπ. Παξάιιεια ζα αλαβαζκίζεη ελεξγεηαθά ην θηίξην κε ηε 

ζπκβνιή ηνπ ζηε κείσζε ηνπ απνηππώκαηνο εθπνκπώλ ξύπσλ (CO2).).  

2. Γπάζειρ Αξιοποίηζηρ Ανανεώζιμων Πηγών Δνέπγειαρ (ΑΠΔ): ηελ 

θαηεγνξία απηή ζα πξαγκαηνπνηεζεί πξνκήζεηα θαη εγθαηάζηαζε 

θσηνβνιηαΐθνύ ζπζηήκαηνο 300 KW κε ηε κέζνδν ηνπ NetMetering, 

(ζπκςεθηζκνύ δειαδή παξαγόκελεο-θαηαλαιηζθόκελεο ειεθηξηθήο 

ελέξγεηαο).  
3. Γπάζειρ ανηικαηάζηαζηρ ιαηποηεσνολογικού εξοπλιζμού: Πξνηείλνληαη 

Γξάζεηο αληηθαηάζηαζεο ηαηξνηερλνινγηθνύ εμνπιηζκνύ, κε κεγαιύηεξε ηνπ 

15% εμνηθνλόκεζε ελέξγεηαο. ηηο δξάζεηο απηέο πεξηιακβάλνληαη 

ελδεηθηηθά:  

● Αθηηλνινγηθό ζπγθξόηεκα, αλαινγηθό + ύζηεκα Φεθηνπνίεζεο (CR).  
● Μεράλεκα Αηκνθάζαξζεο. 
● Φπθηηθή θπγόθεληξν.  
● Φπγείν θαξκάθσλ. 
● Υεηξνπξγηθόο Πξνβνιέαο Αινγόλνπ. 
● Φπγείν αζθώλ αίκαηνο. 
● Καηαςύθηεο αζθώλ πιάζκαηνο  
● Υεηξνπξγηθή Σξάπεδα.  

 

 

 

Υπονοδιάγπαμμα ςλοποίηζηρ  

Η εκεξνκελία έλαξμεο ηεο Πξάμεο νξίδεηαη ε 11/06/2020 θαη ε  εκεξνκελία ιήμεο 

ηεο Πξάμεο νξίδεηαη ε 31/12/2023. Με ηε δεκνπξάηεζε θαη  εθηέιεζε ηνπ Τπνέξγνπ 

4 πνπ αθνξά ηελ Δθπόλεζε Οξηζηηθώλ Μειεηώλ Δθαξκνγήο - Χξίκαλζεο Πξάμεο 

Π/Τ 400.000 επξώ δξνκνινγείηαη ε δεκνπξάηεζε ηνπ θύξηνπ Τπνέξγνπ ηεο 

εξγνιαβίαο Παξεκβάζεηο Δμνηθνλόκεζεο Δλέξγεηαο θαη Δλεξγεηαθήο Αλαβάζκηζεο 

ησλ Κηηξηαθώλ Τπνδνκώλ, Π/Τ: 3.565.374 επξώ.  

Σαπηόρξνλα νξηζηηθνπνηνύληαη νη ηερληθέο πξνδηαγξαθέο θαη ηα ηεύρε δεκνπξάηεζεο 

γηα ηα ππόινηπα Τπνέξγα. Έηζη κε ην πέξαο ηνπ Τπνέξγνπ 4, ελεξγνπνηείηαη θαη ε 

πινπνίεζε όιεο ηεο Πξάμεο.  Με ηελ νινθιήξσζε ησλ πξνηεηλόκελσλ παξεκβάζεσλ 

ε εμνηθνλόκεζε πξσηνγελνύο ελέξγεηαο πνπ ζα επηηεπρζεί ζα αλέξρεηαη ζε πνζνζηό 

άλσ ηνπ 50% ελώ ε κείσζε εθπνκπώλ δηνμεηδίσλ ηνπ άλζξαθα αλέξρεηαη ζε  561,16 

ηόλνπο/έηνο. 

 

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ- ΑΝΑΛΤΣΙΚΗ ΒΑΙΚΩΝ ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ ΤΠΟΔΡΓΩΝ  

ΥΠΟΕΡΓΟ 5: Παρεμβάςεισ Εξοικονόμηςησ Ενζργειασ και Ενεργειακήσ Αναβάθμιςησ των 

Κτιριακών Υποδομών – Π/Υ  

Οι εργαςίεσ κα αφοροφν ςτισ ακόλουκεσ βαςικζσ κατθγορίεσ επεμβάςεων εξοικονόμθςθσ 

ενζργειασ: 



1.1 Επεμβάςεισ Ενεργειακήσ Αναβάθμιςησ και Εξοικονόμηςησ Ενζργειασ (ΕΞΕ) 

1.1.1 Ενεργειακή αναβάθμιςη Η/Μ εγκαταςτάςεων 

• Εγκατάςταςθ ςυςτιματοσ αβακοφσ γεωκερμίασ ανοιχτοφ βρόγχου για κάλυψθ των 

αναγκϊν του νοςοκομείου ςε κζρμανςθ, ψφξθ και ηεςτό νερό χριςθσ. Σο 

γεωκερμικό ςφςτθμα αναμζνεται να ςυμβάλλει ςτθ δραςτικι μείωςθ του 

λειτουργικοφ κόςτουσ τθσ κζρμανςθσ -ψφξθσ και παραγωγισ ηεςτοφ νεροφ χριςθσ 

του κτιρίου. 

Παράλλθλα κα αναβακμίςει ενεργειακά το κτίριο με τθ ςυμβολι του ςτθ μείωςθ 

του αποτυπϊματοσ εκπομπϊν ρφπων (CO2). 

• Αναβάκμιςθ των εγκαταςτάςεων παραγωγισ κερμικισ-ψυκτικισ ενζργειασ και 

ηεςτοφ νεροφ χριςθσ Αντικατάςταςθ των πεπαλαιωμζνων λεβιτων πετρελαίου με 

νζουσ 

• Εγκατάςταςθ νζου ατμολζβθτα 

• Καυςτιρεσ καυςίμου λεβιτων-ατμολζβθτα 

• Εναλλάκτεσ ανάκτθςθσ κερμότθτασ καυςαερίων 

• Θερμοδοχείο εγκατάςταςθσ ατμοφ 

• Ανακαταςκευι δικτφων ςωλθνϊςεων διανομισ λεβθτοςταςίου και ψυχροςταςίου 

• Αντικατάςταςθ αντλιϊν-κυκλοφορθτϊν με νζουσ τφπου inverter 

• Αντικατάςταςθ κεντρικισ Kκλιματιςτικισ Mμονάδασ. 

 

 

1.1.2 Ενεργειακή αναβάθμιςη κτιριακού περιβλήματοσ 

τθν κατθγορία αυτι κα πραγματοποιθκοφν παρεμβάςεισ του κτιριακοφ περιβλιματοσ. Θα 

πραγματοποιθκεί : 

• Εξωτερικι κερμομόνωςθ των κατακόρυφων και των οριηόντιων αδιαφανϊν 

δομικϊν ςτοιχείων του κτιρίου με τυποποιθμζνο και πιςτοποιθμζνο ςφςτθμα που 

αποτελείται από κερμομονωτικζσ πλάκεσ τφπου εξθλαςμζνθσ πολυςτερίνθσ.  

• Εργαςίεσ αποξίλωςθσ παλαιάσ μόνωςθσ, κακαριςμοφ δϊματοσ, επάλειψθ 

ςτεγανωτικοφ κονιάματοσ κρυςταλλοποίθςθσ, εγκατάςταςθ κερμομονωτικϊν 

πλακϊν εξθλαςμζνθσ πολυςτερίνθσ, επικόλλθςθ των πλακϊν με πολυουραικανικι 

κόλλα και επικάλυψθ με χαλίκι.  

• Αντικατάςταςθ κουφωμάτων με κουφϊματα μεταλλικοφ πλαιςίου αλουμινίου 

κερμοδιακοπτόμενου με πολυαμίδιο και δίδυμο υαλοπίνακα με διάκενο. Επίςθσ κα 

τοποκετθκεί ςφςτθμα εξωτερικισ ςκίαςθσ για τθν μείωςθ του κερμικοφ φορτίου 

τουσ καλοκαιρινοφσ μινεσ.  

• Μία ακόμθ ςθμαντικι επζμβαςθ αφορά ςτθν ενεργειακι αναβάκμιςθ του 

ςυςτιματοσ φωτιςμοφ και είναι θ αντικατάςταςθ των ςυμβατικϊν λαμπτιρων 



φκοριςμοφ τφπου Σ8 με λαμπτιρεσ τεχνολογίασ LED ίδιασ μορφολογίασ και 

χαμθλότερθσ ονομαςτικισ ιςχφοσ. 

 

ΥΠΟΕΡΓΟ 6: Προμήθεια και Εγκατάςταςη υςτήματοσ Ενεργειακήσ Διαχείριςησ κτιρίου 

(BEMS) 

τα πλαίςια τθσ αναβάκμιςθσ των Η/Μ εγκαταςτάςεων του Νοςοκομείου κα γίνει 

επζκταςθ εγκατάςταςθσ του ςυςτιματοσ αυτοματιςμϊν και ελζγχου εγκαταςτάςεων 

(ΒΕΜS) για τισ προβλεπόμενεσ ενεργειακζσ παρεμβάςεισ ςτο κτίριο που αφοροφν το 

ςφςτθμα κζρμανςθσ-ψφξθσ και παραγωγισ ηεςτοφ νεροφ χριςθσ με αβακι γεωκερμία. 

Επίςθσ προβλζπεται να αναβακμιςτεί το υπάρχον ςφςτθμα ενεργειακισ διαχείριςθσ το 

οποίο λειτουργεί ςτο Νοςοκομείο. Σα δυο ςυςτιματα (νζο και υφιςτάμενο κα 

ενοποιθκοφν) και κα ςυνδεκοφν με όλα τα απαραίτθτα υλικά για τθν πλιρθ και ορκι 

λειτουργία ωσ ενιαίο ςφςτθμα. 

τόχοσ τθσ παροφςασ παρζμβαςθσ είναι θ ελαχιςτοποίθςθ κατά το δυνατόν τθσ 

κατανάλωςθσ ενζργειασ για τθν ςωςτι λειτουργία του κτιρίου μζςω τθσ εφαρμογισ 

διατάξεων αυτόματου ελζγχου τθσ λειτουργίασ των θλεκτρομθχανολογικϊν 

εγκαταςτάςεων, για τον περιοριςμό τθσ  άςκοπθσ χριςθσ τουσ. 

Σο ςφςτθμα κα είναι ςχεδιαςμζνο ζτςι ϊςτε να ανιχνεφονται όλα τα ςφάλματα και οι 

βλάβεσ τθσ εγκατάςταςθσ ϊςτε να επιτυγχάνεται θ μζγιςτθ δυνατι εξοικονόμθςθ ενζργεια.  

Παράλλθλα κα δίνεται θ δυνατότθτα ςτατιςτικισ επεξεργαςίασ των πλθροφοριϊν και των 

μετροφμενων μεγεκϊν 

 

ΥΠΟΕΡΓΟ 7: Προμήθεια και Εγκατάςταςη Φωτοβολταικοφ υςτήματοσ 

Θα πραγματοποιθκεί προμικεια και εγκατάςταςθ φωτοβολταΐκοφ ςυςτιματοσ 300 KW με 

τθ μζκοδο του NetMetering, (ςυμψθφιςμοφ δθλαδι παραγόμενθσ-καταναλιςκόμενθσ 

θλεκτρικισ ενζργειασ). 

Η ενεργειακι κατανάλωςθ του Νοςοκομείου ξεπερνά τθν τελευταία τριετία τισ 

3.500.000kWh.  

Με τθν εγκατάςταςθ τθσ μζγιςτθσ δυνατισ ιςχφσ ΦΒ ςυςτιματοσ που δφναται να 

εγκαταςτακεί ςτο Γ.Ν. Ρεκφμνου θ οποία ανζρχεται ςε 300 kW. Θα πραγματοποιθκεί θ 

μερικι κάλυψθ των θλεκτρικϊν φορτίων του Νοςοκομείου και παράλλθλα θ ενεργειακι 

του αναβάκμιςθ. 

 

ΥΠΟΕΡΓΟ 8: Προμήθεια και Εγκατάςταςη κιάςτρων 

Σο ζργο αφορά ςτθν προμικεια και εγκατάςταςθ εξωτερικϊν περςίδων ςκίαςθσ. τα 

πλαίςια τθσ ενεργειακισ αναβάκμιςθσ του νοςοκομείου και λαμβάνοντασ υπόψθ τθ κζςθ 

του νοςοκομείου και τισ ςυνκικεσ θλιαςμοφ, ςχεδιάςκθκε θ επιλεκτικι προςκικθ 

ολοκλθρωμζνου ςυςτιματοσ ςκίαςθσ ςτθ Νότια, Ανατολικι και Δυτικι όψθ του κτιρίου 

προκειμζνου να επιτευχκοφν ςυνδυαςτικά: 



• Προςταςία του κτιρίου από τον ιλιο τθ κερινι περίοδο. 

• Μείωςθ τθσ ενζργειασ που καταναλϊνεται για τθν ψφξθ των χϊρων, εξαιτίασ του 

επιπρόςκετου   

ψυκτικοφ φορτίου, λόγω άμεςθσ θλιακισ ακτινοβολίασ από τα ανοίγματα τθσ 

ςυγκεκριμζνθσ όψθσ. 

• Εξαςφάλιςθ επαρκοφσ θλιαςμοφ και ελζγχου τθσ θλιακισ ακτινοβολίασ για φυςικό 

φωτιςμό του   

κτιρίου, ο οποίοσ κα εξαςφαλίηει επάρκεια και ομαλι κατανομι του φωτόσ μζςα ςτουσ 

χϊρουσ.  

• Αποφυγι φαινομζνου κάμβωςθσ και εξαςφάλιςθ ιδανικϊν ςυνκθκϊν εργαςιακοφ 

περιβάλλοντοσ. 

 

                                                            Από τθν Διοίκθςθ Σου Γενικοφ Νοςοκομείου Ρεκφμνου 

                                                                                     Μαρκάκθσ Ελευκζριοσ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 


