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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 
ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ – ΓΗΜΟ ΚΙΛΚΙ 

ΓΗΜΟΣΙΚΗ ΔΠΙΥΔΙΡΗΗ ΤΓΡΔΤΗ ΑΠΟΥΔΣΔΤΗ ΚΙΛΚΙ (ΓΔΤΑΚ) 
ΓΙΔΤΘΤΝΗ: 1ν ρηιηόκεηξν Κηιθίο Ξεξόβξπζε, 61100 Κηιθίο 
ΣΗΛΔΦΩΝΙΚΟ ΚΔΝΣΡΟ: 23410 29330     FAX: 23410 29320 

Email: info@deyak.gr,   Ιζηνζειίδα: www.deyak.gr 

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από ηο πρακηικό ηης με αριθμό 21/2018 Σσνεδρίαζης ηοσ Γιοικηηικού  Σσμβοσλίοσ ηης 
Γημοηικής Δπιτείρηζης Ύδρεσζης Αποτέηεσζης Κιλκίς. 

 

ΤΝΔΓΡΙΑΗ: Σεο 25/09/2018 Ημέπα: Σξίηε Ώπα: 12:00 

ΠΡΟΚΛΗΗ: Έγγξαθε        Ημεπομενία: 21/09/2018 

 
Δηαπηζηώζεθε όηη ππάξρεη ε λόκηκε απαξηία αθνύ ζε ζύλνιν επηά (7) κειώλ βξέζεθαλ 

παξόληα Πένηε (5) 
 

1) ηζκαλίδεο Δεκήηξηνο, Δήκαξρνο, Πξόεδξνο 
2) Πνγέιεο Αλέζηεο, Δεκνηηθόο ύκβνπινο, Αληηπξόεδξνο  

3) Πεξπεξίδεο Γεώξγηνο, Εθπξόζσπνο Δεκνηώλ, Μέινο 
4) Σζαληάθεο Δεκήηξηνο, Δεκνηηθόο ύκβνπινο, Μέινο  

5) Παξαγηόο Ισάλλεο, Εθπξόζσπνο πιιόγνπ εξγαδνκέλσλ, Μέινο 

ΑΠΟΝΣΔ 

6) βέξθνο Κσλζηαληίλνο, Δεκνηηθόο ύκβνπινο, Μέινο 
7) Μαπξνπνύινπ νθία, Εθπξόζσπνο Ιαηξηθνύ πιιόγνπ, Μέινο  

 
 
ΘΔΜΑ 2ο - ΑΠΟΦΑΗ 21-326/25-09-2018  
 
Σποποποίεζε ηερ ππόηαζερ ΓΔΤΑ Κιλκίρ ζηο ππόγπαμμα ΦΙΛΟΓΗΜΟ Ι με ηίηλο: 
«ΑΝΑΒΑΘΜΙΗ Η/Μ ΔΞΟΠΛΙΜΟΤ ΑΝΣΛΙΟΣΑΙΩΝ ΛΤΜΑΣΩΝ ΚΙΛΚΙ ΚΑΙ Δ.Δ.Λ. 
ΚΡΗΣΩΝΗ». Άξοναρ πποηεπαιόηεηαρ «Βεληίωζε ηων βαζικών πεπιβαλλονηικών 
ςποδομών και ιδίωρ αςηών ηερ επεξεπγαζίαρ ηων λςμάηων». 
 
Ο Πξόεδξνο ηεο Δ.Ε.Τ.Α. Κηιθίο εηζεγνύκελνο ην ΓΔΤΣΔΡΟ ζέκα ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο 
έζεζε ππόςε ηνπ Δηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ ηνλ ηίηιν ηνπ ζέκαηνο. 

ηη  ζςνέσεια η ππψεδπορ έδυζε ηο λψγο για ενημέπυζη για ηο παπαπάνυ ζηον Κ.Παπαγιψ Ιυάννη, 
Πποφζηάμενο ηηρ Γιεωθςνζηρ  Σ.Τ. ηηρ ΓΔΤΑ Κιλκίρ ο οποίορ ο οποίορ έθεζε ςπψτη ηος Γ.. ηην 
ζςμμεηοσή ηηρ ΓΔΤΑ Κιλκίρ ζηο ππψγπαμμα ΦΙΛΟΓΗΜΟ Ι ηος Τποςπγείος Δζυηεπικϊν ΣΟΝ ΑΞΟΝΑ 
ΠΡΟΣΔΡΑΙΟΣΗΣΑ «Βεληίυζη ηυν βαζικϊν πεπιβαλλονηικϊν ςποδομϊν και ιδίυρ αςηϊν ηηρ 
επεξεπγαζίαρ ηυν λςμάηυν» ΜΔ ΣΙΣΛΟ: «Ολοκληπυμένη διασείπιζη αζηικϊν λςμάηυν για ηην πποζηαζία 
ηηρ δημψζιαρ ςγείαρ και ηην βεληίυζη ηηρ ποιψηηηαρ ηυν ςπψγειυν, επιθανειακϊν ςδάηυν και ηυν ακηϊν 
κολωμβηζηρ» Σίηλορ πποηεινψμενηρ ππάξηρ: «ΑΝΑΒΑΘΜΙΗ Η/Μ ΔΞΟΠΛΙΜΟΤ ΑΝΣΛΙΟΣΑΙΩΝ 
ΛΤΜΑΣΩΝ ΚΙΛΚΙ ΚΑΙ Δ.Δ.Λ. ΚΡΗΣΩΝΗ» και νέο ηίηλο ππάξηρ: «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ Η/Μ ΔΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 
ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ ΛΥΜΑΤΩΝ ΚΙΛΚΙΣ ΚΑΙ ΔΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΔ ΤΗ 
ΜΔΘΟΓΟ ΣΥΜΨΗΦΙΣΜΟΥ » 

Ο οποίορ ανέθεπε ψηι μεηά ηην ζσεηική αλληλογπαθία με ηην ηεσνική ςποζηήπιξη ηος ππογπάμμαηορ 
ΦΙΛΟΓΗΜΟ Ι διαπιζηϊθηκε ψηι ζηην απσική ππψηαζη η Δ.Δ.Λ. Κπηζηϊνηρ δεν διαθέηει ηην απαπαίηηηη 
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πεπιβαλλονηική αδειοδψηηζη και υρ εκ ηοωηος δεν μποπεί να ενηασθεί ζηο ππψγπαμμα ΦΙΛΟΓΗΜΟ Ι με 
άμεζη ζςνέπεια ηην ανάγκη ηποποποίηζηρ ηος Σεσνικοω Γεληίος και ηηρ απσικήρ Αίηηζηρ ένηαξηρ ηηρ 
ππάξηρ. Δπιπλέον παπέσεηαι η δςναηψηηηα για ένηαξη άλλος ςποέπγος.  

Για ηο λψγο αςηψ πποηείνεηαι η ηποποποίηζη να πεπιλάβει ηο ςποέπγο: «ΔΓΚΑΣΑΣΑΗ 
ΦΩΣΟΒΟΛΣΑΪΚΟΤ ΤΣΗΜΑΣΟ ΜΔ ΣΗ ΜΔΘΟΓΟ ΤΜΨΗΦΙΜΟΤ» πος αθοπά ηην ηοποθέηηζη 
θυηοβοληαικϊν ζςζηημάηυν ζηην Δ.Δ.Λ. Κιλκίρ. Σο ζωζηημα αςηψ θα επιθέπει μείυζη ηηρ ηάξηρ πεπίπος 
3.750,00 € ηο σπψνο ζηο λογαπιαζμψ καηανάλυζηρ ηλεκηπικήρ ενέπγειαρ. 

Αναλςηικά πποηείνονηαι ηα παπακάηυ ςποέπγα:  

«ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ Η/Μ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ ΛΥΜΑΤΩΝ ΚΙΛΚΙΣ» 

ΕΙΑΓΩΓΗ 

Αντικείμενο τθσ παροφςασ προμικειασ είναι θ προμικεια και εγκατάςταςθ εξοπλιςμοφ ςε δφο (2) αντλιοςτάςια 

λυμάτων ςτθν πόλθ του Κιλκίσ (ζνα όπιςκεν του Νοςοκομείου και ζνα ςτθν περιοχι των Εργατικϊν Κατοικιϊν) 

κακϊσ και ςφςτθμα τθλεελζγχου - τθλεχειριςμοφ του όλου ςυςτιματοσ ςτθν Ε.Ε.Λ. Κιλκίσ, ϊςτε οι ανωτζρω 

εγκαταςτάςεισ να καταςτοφν απολφτωσ λειτουργικζσ και να αποκαταςτακεί θ εφρυκμθ λειτουργία τουσ. 

ΑΝΣΙΚΕΙΜΕΝΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 

Σο αντικείμενο τθσ παροφςασ προμικειασ περιλαμβάνει: 

 Σθν προμικεια και εγκατάςταςθ του νζου προβλεπόμενου θλεκτρολογικοφ και μθχανολογικοφ 

εξοπλιςμοφ.   

 Σθν κζςθ ςε αποδοτικι λειτουργία και τισ δοκιμζσ ολοκλιρωςθσ του νζου εξοπλιςμοφ.  

Επίςθσ ςτο αντικείμενο τθσ παροφςασ προμικειασ περιλαμβάνεται και κάκε εργαςία ι προμικεια και εγκατάςταςθ 

εξοπλιςμοφ, θ οποία είναι αναγκαία για τθν ολοκλθρωμζνθ καταςκευι, τθν  άρτια και αποδοτικι λειτουργία τθσ 

Εγκατάςταςθσ.   

 περιγραφι υφιςτάμενων εγκαταςτάςεων 

Αντλιοςτάςια λυμάτων όπιςκεν Νοςοκομείου και Εργατικϊν Κατοικιϊν 

Ο Η/Μ εξοπλιςμόσ των δυο ωσ άνω αναφερκζντων αντλιοςταςίων λυμάτων, αποτελείται από τα κάτωκι: 

1. Εςχάρα τφπου χτζνασ διατομισ διακζνων 6,0cm. 

2. Δεξαμενι ςυλλογισ λυμάτων χωρθτικότθτασ 30m3. 

3. Τποβρφχιεσ αντλίεσ τφπου Caprari και Lowara, Ιςχφοσ 6,5÷8,5Kw ζκαςτθ, παροχισ 50,0m3/h, με 

αυτοματοποιθμζνθ λειτουργία μζςω τριϊν φλοτζρ. 

4. Φυςθτιρεσ αεριςμοφ δεξαμενισ ςυλλογισ λυμάτων, τφπου Robuschi, ιςχφοσ 3,0Kw ςε πίεςθ 

340mbar, μζςω ςυλλζκτθ και τριϊν γραμμϊν κατακόρυφθσ ςωλινωςθσ. 

5. Ηλεκτροπαραγωγό ηεφγοσ (Η/Ζ), για τθν παραγωγι ρεφματοσ και τθν ςυνζχιςθ τθσ λειτουργίασ των εν 

λόγω αντλιοςταςίων, ςε περίπτωςθ διακοπισ ρεφματοσ με ςφςτθμα μεταγωγισ, ιςχφοσ 35,0kW (÷ 

40,0KVA). 
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6. φςτθμα ανφψωςθσ-κακζλκυςθσ των υποβρφχιων αντλιϊν ανφψωςθσ και εξαγωγισ-

επανατοποκζτθςθσ των φυςθτιρων, με θλεκτρικά βαροφλκα, ιςχφοσ 0,50 kW. 

7. Εςωτερικι καλωδίωςθ, για τθν ςφνδεςθ των ωσ άνω αναφερκζντων μθχανθμάτων και εξαρτθμάτων 

κακϊσ και του εςωτερικοφ φωτιςμοφ, με τον θλεκτρικό πίνακα, Ιςχφοσ 35,0 kW. 

8. Δίκτυα ςωλθνϊςεων, για τθν ςφνδεςθ των αντίςτοιχων μθχανθμάτων και εξαρτθμάτων με τον 

κατακλιπτικό αγωγό (όδευςθ προσ Ε.Ε.Λ. Κιλκίσ για περαιτζρω επεξεργαςία), κακϊσ και τον αγωγό 

ειςερχομζνων λυμάτων (διατομισ Φ150mm). 

9. Ηλεκτρικόσ πίνακασ, εξυπθρετοφμενθσ ιςχφοσ 35,0 kW με όλο τον απαιτοφμενο εξοπλιςμό. 

 

Αναλυτικότερα: 

Σο πολεοδομικό ςυγκρότθμα τθσ πόλθσ του Κιλκίσ, όςον αφορά τθν ςυλλογι των λυμάτων, είναι χωριςμζνο ςε 

τζςςερισ περιοχζσ, κάκε μία από τισ οποίεσ αποχετεφεται ςτο αντίςτοιχο αντλιοςτάςιο ςυλλογισ λυμάτων. Δφο από 

αυτζσ είναι θ περιοχι όπιςκεν του Νοςοκομείου Κιλκίσ και θ περιοχι των Εργατικϊν Κατοικιϊν.  

Σα λφματα ειςζρχονται ςτα εν λόγω αντλιοςτάςια μζςω ςιδθροςωλινα διατομισ Φ150mm. τθν ςυνζχεια 

οδθγοφνται μζςω δφο τςιμεντζνιων καναλιϊν διατομισ 300×30×30cm ςτθν δεξαμενι ςυλλογισ λυμάτων 

χωρθτικότθτασ 30m3. τα κανάλια είναι τοποκετθμζνεσ δφο εςχάρεσ τφπου χτζνασ διατομισ διακζνων 6,0cm, για 

τθν ςυγκράτθςθ και απομάκρυνςθ των διαφόρων φερτϊν αντικειμζνων διατομισ >6,0cm. Λόγω των ιςχυρά 

διαβρωτικϊν ςυνκθκϊν, τθσ αδιάλειπτθσ και ςυνεχοφσ λειτουργίασ για περιςςότερο από 25 ζτθ, και τθσ 

ελλιποφσ ςυντιρθςθσ, οι εν λόγω εςχάρεσ ζχουν απαξιωκεί και ζχουν πάψει να λειτουργοφν. Η δε εςχάρωςθ και 

απομάκρυνςθ των φερτϊν αντικειμζνων γίνεται χειρωνακτικά. 

τθν δεξαμενι ςυλλογισ των λυμάτων υπάρχουν δφο υποβρφχιεσ αντλίεσ ανφψωςθσ τφπου Caprari και Lowara, 

Ιςχφοσ 6,5÷8,5Kw ζκαςτθ, παροχισ 50,0m3/h κακϊσ και πλαςτικόσ ςωλινασ όπου είναι τοποκετθμζνα τρία φλοτζρ 

(άνω ςτάκμθσ, κάτω ςτάκμθσ και ξθράσ λειτουργίασ), μζςω των οποίων προβλεπόταν να γίνεται 

αυτοματοποιθμζνα θ εκκίνθςθ (άδειαςμα δεξαμενισ) και ςταμάτθμα(γζμιςμα τθσ δεξαμενισ από τον ειςερχόμενο 

αποχετευτικό αγωγό) των αντλιϊν ανφψωςθσ. Λόγω τθσ μθ λειτουργίασ τθσ εςχάρωςθσ ειςζρχονται φερτά 

αντικείμενα και άμμοσ-λάςπθ τα οποία ςυςςωρεφονται ςτθν εν λόγω δεξαμενι με αποτζλεςμα να φράςςουν οι 

υποβρφχιεσ αντλίεσ ανφψωςθσ (οι πολλζσ εμφράξεισ είχαν ςαν αποτζλεςμα τθν φκορά τουσ και ζπειτα από 

ςυνεχόμενεσ επιςκευζσ τθν απαίτθςθ αντικατάςταςισ τουσ με νζεσ). Επίςθσ οι επικακίςεισ επάνω ςτα φλοτζρ 

ζχουν ςαν αποτζλεςμα τθν μθ αυτοματοποιθμζνθ λειτουργία των υποβρφχιων αντλιϊν ανφψωςθσ.  

τθν ςυνζχεια τα λφματα οδθγοφνται μζςω ςωλθνϊςεων και κατακλιπτικοφ αγωγοφ  ςτθν Ε.Ε.Λ. Κιλκίσ για 

περαιτζρω επεξεργαςία.  

Ο  προαεριςμόσ των λυμάτων γίνεται με φυςθτιρεσ τφπου Robuschi, εγκ. ιςχφοσ 3,0kWςε πίεςθ 340mbar, μζςω 

ςυλλζκτθ και τριϊν κατακόρυφων αγωγϊν αζρα προσ τθν δεξαμενι. Ο προςδιδόμενοσ αζρασ, οδθγείται μζςω 

πλαςτικοφ ςυλλζκτθ και τριϊν κατακόρυφων αγωγϊν αζρα εντόσ τθσ δεξαμενισ. Η ζλλειψθ ομοιόμορφθσ 

διάχυςθσ του αζρα ςτον πυκμζνα τθσ δεξαμενισ οδθγεί ςτθν εμφάνιςθ αναερόβιων ςυνκθκϊν εντόσ του υγροφ, 

θ οποία ςε ςυνδυαςμό με τθν ζλλειψθ ςυςτιματοσ  απόςμθςθσ,  οδθγεί ςτθν εμφάνιςθ ζντονων προβλθμάτων 

οςμϊν. Επιπλζον, λόγω των ιςχυρά διαβρωτικϊν ςυνκθκϊν, τθσ αδιάλειπτθσ και ςυνεχοφσ λειτουργίασ για 
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περιςςότερο από 25 ζτθ, και τθσ ελλιποφσ ςυντιρθςθσ, οι εν φυςθτιρεσ αζρα ζχουν απαξιωκεί και ζχουν πάψει 

να λειτουργοφν. 

Η ανφψωςθ-κακζλκυςθ των υποβρφχιων αντλιϊν και θ εξαγωγι-επανατοποκζτθςθ των φυςθτιρων, γίνεται με 

θλεκτρικά βαροφλκα, ιςχφοσ 0,50kW, τα οποία, λόγω των ιςχυρά διαβρωτικϊν ςυνκθκϊν, τθσ αδιάλειπτθσ και 

ςυνεχοφσ λειτουργίασ για περιςςότερο από 25 ζτθ, τθσ ελλιποφσ ςυντιρθςθσ και τθσ παρουςίασ τρωκτικϊν, 

παρουςιάηουν προβλιματα δυςλειτουργίασ. 

Η ςφνδεςθ των ωσ άνω αναφερκζντων μθχανθμάτων και εξαρτθμάτων κακϊσ και του εςωτερικοφ φωτιςμοφ, με 

τον θλεκτρικό πίνακα, εξυπθρετοφμενθσ ιςχφοσ 35,0kW, γίνεται με εςωτερικι καλωδίωςθ μθ κατάλλθλα 

προςτατευμζνθσ, λόγω μθ φπαρξθσ ςυςτθμάτων ςτιριξθσ και ςυγκζντρωςθσ καλωδίων, θ οποία επίςθσ, λόγω 

των ιςχυρά διαβρωτικϊν ςυνκθκϊν, τθσ αδιάλειπτθσ και ςυνεχοφσ λειτουργίασ για περιςςότερο από 25 ζτθ, τθσ 

ελλιποφσ ςυντιρθςθσ και τθσ παρουςίασ τρωκτικϊν, παρουςιάηουν προβλιματα δυςλειτουργίασ. 

Η ςφνδεςθ των αντίςτοιχων μθχανθμάτων και εξαρτθμάτων με τον κατακλιπτικό αγωγό προσ Ε.Ε.Λ. Κιλκίσ κακϊσ 

και τον αγωγό ειςερχομζνων λυμάτων γίνεται μζςω ςιδθροςωλινων οι οποίοι, λόγω των ιςχυρά διαβρωτικϊν 

ςυνκθκϊν, τθσ αδιάλειπτθσ και ςυνεχοφσ λειτουργίασ για περιςςότερο από 25 ζτθ και τθσ ελλιποφσ ςυντιρθςθσ 

παρουςιάηουν οπζσ και φκορζσ. 

Ο Ηλεκτρικόσ Πίνακασ ελζγχου λειτουργίασ του εξοπλιςμοφ ζχει υποςτεί ςθμαντικι φκορά και διάβρωςθ λόγω 

των ιςχυρά διαβρωτικϊν ςυνκθκϊν, τόςο ςτο εξωτερικό του κζλυφοσ (ερμάριο), όςο και ςτο εςωτερικό του 

περιεχόμενο (μπάρεσ χαλκοφ (διαβρωμζνεσ), εςωτερικι καλωδίωςθ αλλοιωμζνθ και φαγωμζνθ από τρωκτικά, 

κλπ.). 

Σο Ηλεκτροπαραγωγό Ζεφγοσ (Η/Ζ) το οποίο ετίκετο ςε λειτουργία ςε περίπτωςθ διακοπισ ρεφματοσ μζςω 

ςυςτιματοσ μεταγωγισ, λόγω των ιςχυρά διαβρωτικϊν ςυνκθκϊν, τθσ ελλιποφσ ςυντιρθςθσ και τθσ παρουςίασ 

τρωκτικϊν, ζχει υποςτεί εκτεταμζνεσ φκορζσ τόςο ςτο εξωτερικό του περίβλθμα όςο και ςτο εςωτερικό του 

περιεχόμενο με αποτζλεςμα να ζχει απαξιωκεί και να ζχει πάψει να λειτουργεί.  

Σζλοσ, δεν υπάρχει δυνατότθτα τθλεελζγχου ι/και τθλεχειριςμοφ του εξοπλιςμοφ των αντλιοςταςίων λόγω 

ζλλειψθσ θλεκτρονικοφ ςυςτιματοσ παρακολοφκθςθσ λειτουργίασ από απόςταςθ (SCADA), με αποτζλεςμα θ όλθ 

παρακολοφκθςθ και ζλεγχοσ λειτουργίασ τουσ, να γίνεται με επιτόπου κακθμερινι παρουςία εργατικοφ δυναμικοφ 

τθσ Δ.Ε.Τ.Α. Κιλκίσ. 

υνεπϊσ λόγω των ανωτζρω ελλείψεων, δυςλειτουργιϊν, μακροχρόνιασ λειτουργίασ και απαξίωςθσ του Η/Μ 

Εξοπλιςμοφ που είναι εγκατεςτθμζνοσ ςτα ωσ άνω αντλιοςτάςια, απαιτείται ανανζωςθ και αντικατάςταςθ ςτο 

ςφνολό του. 

Επιπλζον, απαιτείται θ προμικεια και εγκατάςταςθ ςυςτιματοσ απόςμθςθσ και θ εγκατάςταςθ ςυςτιματοσ 

τθλεελζγχου και τθλεχειριςμοφ ςε κάκε ζνα από τα ωσ άνω αντλιοςτάςια. 

 

 

«ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΕ ΤΗ ΜΕΘΟΔΟ ΣΥΜΨΗΦΙΣΜΟΥ» 
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τόχοσ του ςυςτιματοσ είναι θ μετατροπι τθσ θλεκτρικισ ενζργειασ ςε θλεκτρικι μζςω του φωτοβολταϊκοφ 

φαινομζνου. Η διάταξθ των φωτοβολταϊκϊν παράγει ςυνεχζσ ρεφμα το οποίο μζςω των φωτοβολταϊκϊν 

μετατροπζων μετατρζπεται ςε εναλλαςςόμενο. Σο εναλλαςςόμενο ρεφμα οδθγείται ςε υποςτακμό όπου θ χαμθλι 

τάςθ μετατρζπεται ςε μζςθ. ε περίπτωςθ που υπάρχουν θλεκτρικζσ καταναλϊςεισ θ θλεκτρικι ενζργεια του 

φωτοβολταϊκοφ αξιοποιείται άμεςα, διαφορετικά εγχζεται ςτο δίκτυο και καταναλϊνεται όταν απαιτείται. 

Σο αντικείμενο τθσ φμβαςθσ το οποίο περιγράφεται αναλυτικά ςτο τεφχοσ των Σεχνικϊν Προδιαγραφϊν και τα 
λοιπά ςυμβατικά τεφχθ, περιλαμβάνει τισ κάτωκι εργαςίεσ: 
 

α  Λεπτομερι χεδιαςμό του προςφερόμενου ολοκλθρωμζνου ςυςτιματοσ. 
β  Προμικεια και εγκατάςταςθ του Η/Μ εξοπλιςμοφ : 

1. Φωτοβολταϊκά πλαίςια, ςυνολικισ ιςχφοσ 39.52 kWp. Θα τοποκετθκοφν 152 τεμάχια των 260 kWp. Σα 

Φωτοβολταϊκά πλαίςια κα φζρουν πιςτοποιιςεισ ςφμφωνα µε τα Ευρωπαϊκά πρότυπα ποιότθτασ, µε 

πιςτοποίθςθ κατά IEC61215, IEC61730-1, IEC61730-2. Πιςτοποίθςθ ζναντι διάβρωςθσ (Protection Class II). Η 

εταιρεία καταςκευισ κα πρζπει είναι πιςτοποιθμζνθ ςφμφωνα με το ISO 9001:2008. Σα  φωτοβολταϊκά 

πλαίςια κα είναι τεχνολογίασ πολυκρυςταλλικοφ πυριτίου. 

2. Θα τοποκετθκοφν 2 αντιςτροφείσ (solar inverter). Οι αντιςτροφείσ κα είναι τριφαςικοί και ιςχφοσ 20.000W.  

3. τθρικτικό ςφςτθμα με μονοπάςςαλθ βάςθ ςτιριξθσ. Σα φ/β πλαίςια κα εγκαταςτακοφν ςε κατάλλθλθ 

μονοπάςςαλθ βάςθ ςτιριξθσ αλουμινίου που κα είναι ειδικά ςχεδιαςμζνθ για τοποκζτθςθ των πλαιςίων 

ςτισ 30° ςε γιπεδο και για τισ ειδικζσ ςυνκικεσ ανζμου ι χιονόπτωςθσ που επικρατοφν ςτθν περιοχιβάςθ 

των Ευρωκωδικϊν 1, 3, 8, 9. Η βάςθ ςτιριξθσ κα αποτελείται από τα εξισ υλικά: 

 

 Γαλβανιςμζνοσ πάςςαλοσ εν κερμϊ min 80μm (ISO 1461) τφπου IPE 120. 

 Σρίγωνο ςτιριξθσ αλουμινίου από κράμα αλουμινίου 6005Σ6. 

 Ράγεσ αλουμινίου οριηόντιασ τοποκζτθςθσ από κράμα αλουμινίου 6005Σ6. 

 Ενδιάμεςοι ςυγκρατθτζσ φωτοβολταϊκϊν πλαιςίων από κράμα αλουμινίου 6005Σ6. 

 Ακραίοι ςυγκρατθτζσ φωτοβολταϊκϊν πλαιςίων από κράμα αλουμινίου 6005Σ6. 

 Κοχλίεσ και περικόχλια ςυνδζςεων Inox A2. 

 

4. φςτθμα παρακολοφκθςθσ των θλεκτρικϊν μεγεκϊν του φ/β ςτακμοφ. Πρόκειται για ολοκλθρωμζνο 

ςφςτθμα παρακολοφκθςθσ του ίδιου καταςκευαςτι με αυτόν που καταςκευάηει τουσ inverter. Ωσ εκ τοφτου, 

δεν πρόκειται να υπάρξουν προβλιματα ςυμβατότθτασ και επικοινωνίασ μεταξφ του εξοπλιςμοφ. 

Επιπρόςκετα κα πρζπει να γίνεται παρακολοφκθςθ των μετεωρολογικϊν παραμζτρων του χϊρου 

εγκατάςταςθσ με τθν εγκατάςταςθ ενόσ ςχετικοφ Sensor Box, το οποίο πρόκειται να επικοινωνεί με τθν 

κεντρικι μονάδα παρακολοφκθςθσ. 

5. Ηλεκτρικζσ καλωδιϊςεισ ςυνεχοφσ τάςθσ. Για τθν θλεκτρολογικι διαςφνδεςθ ςφνδεςθ των φωτοβολταικϊν 

πλαιςίων ςε ςτοιχειοςειρζσ και εν ςυνεχεία με τον αντιςτροφζα κα γίνει χριςθ του ειδικοφ προσ αυτι τθν 

εφαρμογι καλωδίου Solar Type. 

6. Καλωδιϊςεισ εναλλαςςόμενθσ τάςθσ. Οι ςυνδζςεισ Χαμθλισ ac Σάςθσ (μεταξφ του αντιςτροφζα και των 

Γενικοφ Πίνακα Χαμθλισ Σάςθσ) κα γίνουν μζςω πολυπολικϊν καλωδίων Χ.Σ. J1VV-R, 600/1000 V (IEC 502, 

VDE- 0271, EΛΟΣ 843), κατάλλθλθσ διατομισ ϊςτε οι απϊλειεσ ιςχφοσ να είναι εντόσ των επικυμθτϊν ορίων.   
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7. Ηλεκτρικόσ Πίνακασ ac. Προβλζπεται θ εγκατάςταςθ του Γενικοφ Πίνακα Χαμθλισ Σάςθσ του ΦΒ ςτακμοφ 

που κα είναι εγκατεςτθμζνοσ δίπλα ςτουσ Solar Inverters και κοντά ςτον Γενικό Πίνακα Χαμθλισ Σάςθσ του 

κτιρίου. 

8. ωλινεσ – ςχάρεσ – κυτία διακλαδϊςεωσ. 

Παξαθαινύκε γηα ηηο απαξαίηεηεο δηθέο ζαο ελέξγεηεο πξνθεηκέλνπ λα πινπνηεζεί ην 

πξνηεηλόκελν έξγν. 
 
 

 
Σν Δηνηθεηηθό πκβνύιην κεηά από δηαινγηθή ζπδήηεζε θαη αθνύ έιαβε ππόςε ηελ ζρεηηθή 

εηζήγεζε. 
 
 

 
Αποθαζίδει και εγκπίνει ομόθωνα 

 

 Σην ζςμμεηοσή ηηρ ΓΔΤΑ Κιλκίρ ζηο ππψγπαμμα ΦΙΛΟΓΗΜΟ Ι ηος Τποςπγείος Δζυηεπικϊν ζηον 
ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΣΔΡΑΙΟΣΗΣΑ «Βεληίυζη ηυν βαζικϊν πεπιβαλλονηικϊν ςποδομϊν και ιδίυρ αςηϊν ηηρ 
επεξεπγαζίαρ ηυν λςμάηυν» ΜΔ ΣΙΣΛΟ: «Ολοκληπυμένη διασείπιζη αζηικϊν λςμάηυν για ηην 
πποζηαζία ηηρ δημψζιαρ ςγείαρ και ηην βεληίυζη ηηρ ποιψηηηαρ ηυν ςπψγειυν, επιθανειακϊν ςδάηυν 
και ηυν ακηϊν κολωμβηζηρ» Σίηλορ πποηεινψμενηρ ππάξηρ: «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ Η/Μ ΔΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 
ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ ΛΥΜΑΤΩΝ ΚΙΛΚΙΣ ΚΑΙ ΔΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΔ 
ΤΗ ΜΔΘΟΓΟ ΣΥΜΨΗΦΙΣΜΟΥ». ςνολικψρ πποχπολογιζμψρ ηηρ  ππψηαζηρ 551.039,07 € 
 

 Η πποηεινψμενη ππάξη ανήκει ζηην ΟΜΑΓΑ Γ΄ ηηρ ζσεηικήρ ππψζκληζηρ. 
 

  Η ΓΔΤΑ Κιλκίρ δεζμεωεηαι, μεηά ηην έκδοζη ηηρ απψθαζηρ ένηαξηρ, για ηη ζςνομολψγηζη ηος 
επενδςηικοω δανείος, ζωμθυνα με ηοςρ ψποςρ ηηρ ΚΤΑ. 
 

 Δγκπίνει ηην ππομελέηη και ηα ηεωση δημοππάηηζηρ. Η δημοππάηηζη ηυν ππομηθειϊν θα γίνει με 
αξιολψγηζη ηηρ μελέηηρ και κπιηήπιο ανάθεζηρ ηην πλέον ζςμθέποςζα απψ οικονομική άποτη 
πποζθοπά με βάζη ηη βέληιζηη ζσέζη ποιψηηηαρ - ηιμήρ. 

 
 

Η απόθαζε απηή πήξε αύμνληα αξηζκό: 21-326/25-09-2018. 
 
Αθνύ εμαληιήζεθαλ ηα ζέκαηα ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο ιύλεηαη ε ζπλεδξίαζε. 

Γηα ην παξαπάλσ ζέκα ζπληάρηεθε ην πξαθηηθό απηό θαη ππνγξάθεηαη σο εμήο: 

 

 
 
 

Ο Πξόεδξνο ηεο ΔΕΤΑ Κηιθίο 
 

 
Δεκήηξηνο ηζκαλίδεο 

Δήκαξρνο Κηιθίο 
 

 

 


