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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ – ΔΗΜΟ ΚΙΛΚΙ 

ΔΗΜΟΣΙΚΗ ΕΠΙΥΕΙΡΗΗ ΤΔΡΕΤΗ ΑΠΟΥΕΣΕΤΗ ΚΙΛΚΙ (ΔΕΤΑΚ) 
ΔΙΕΤΘΤΝΗ: 1ν ρηιηόκεηξν Κηιθίο Ξεξόβξπζε, 61100 Κηιθίο 

ΣΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΣΡΟ: 23410 29330     FAX: 23410 29320 

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

 

Από ην πξαθηηθό ηεο αξηζκό  20/2018 πλεδξίαζεο ηνπ Δηνηθεηηθνύ  πκβνπιίνπ ηεο 

Δεκνηηθήο Επηρείξεζεο Ύδξεπζεο Απνρέηεπζεο Κηιθίο. 

ΤΝΕΔΡΙΑΗ: Σεο 18/09/2018 Ημέπα: Σξίηε Ώπα: 12:00 

ΠΡΟΚΛΗΗ: Έγγξαθε        Ημεπομηνία: 13/09/2018 
 
Δηαπηζηώζεθε όηη ππάξρεη ε λόκηκε απαξηία αθνύ ζε ζύλνιν επηά (7) κειώλ βξέζεθαλ 

παξόληα έξι (6) 
 

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 
6) βέξθνο Κσλζηαληίλνο, Δεκνηηθόο ύκβνπινο, Μέινο 

ΑΠΟΝΣΕ 

7) Μαπξνπνύινπ νθία, Εθπξόζσπνο Ιαηξηθνύ πιιόγνπ, Μέινο  

 
ΘΕΜΑ 15ο - ΑΠΟΦΑΗ 20-313/18-09-2018 
 
Τποβολή ππότασηρ στο ππόγπαμμα LEADER  
 
 

Ο  Πξόεδξνο ηεο Δ.Ε.Τ.Α. Κηιθίο εηζεγνύκελε ην ΔΕΚΑΣΟ ΠΕΜΠΣΟ  ζέκα ηεο 

εκεξεζίαο δηάηαμεο έζεζε ππόςε ηνπ Δηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ ηνλ ηίηιν ηνπ ζέκαηνο.  

Ελεκέξσζε γηα ην παξαπάλσ ζέκα έγηλε από ηνλ Παξαγηό Ισάλλε, Πνιηηηθό Μεραληθό 
θαη Δηεπζπληή Σ.Τ. ηεο ΔΕΤΑ Κηιθίο , ν νπνίνο έζεζε ππόςε ηνπ Δ.. ηελ ζπκκεηνρή ηεο 
ΔΕΤΑ Κηιθίο ζην πξόγξακκα LEADER. Η ζπκκεηνρή ηεο ΔΕΤΑ Κηιθίο  ζα αθνξά ζηελ 

ππνβνιή δύν πξνηάζεσλ  ζηα πιαίζηα ηνπ κέηξνπ 19.2.4.1 ηήξημε γηα ππνδνκέο κηθξήο 
θιίκαθαο (ελδεηθηηθά: ύδξεπζε, απνρέηεπζε, νδνπνηία εληόο νηθηζκνύ), 

ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο εμνηθνλόκεζεο ελέξγεηαο ζε ρξεζηκνπνηνύκελα δεκόζηα 
θηίξηα. Κσδηθόο Πξόθιεζεο ζην ΟΠΑΑ: 19.2.4.1_1/Μ2906119 
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1 η  Πρόηαζη 

«ΑΝΣΙΚΑΣΑΣΑΗ ΕΩΣΕΡΙΚΟΤ ΔΙΚΣΤΟΤ ΤΔΡΕΤΗ ΣΗ T.K. 

ΕΤΚΑΡΠΙΑ ΣΟΤ ΔΗΜΟΤ ΚΙΛΚΙ» 

 

ηα πιαίζηα ηνπ έξγνπ πξόθεηηαη λα πξαγκαηνπνηεζεί ανηικαηάζηαζη αγωγών  ύδρεσζης 

ενηός ορίων ηοσ ρσμοηομικού ζτεδίοσ ηης Σ.Κ Εσκαρπίας, ηοσ Δήμοσ Κιλκίς, ηης 

Περιθερειακής Ενόηηηας Κιλκίς, ηης Περιθέρειας Κενηρικής Μακεδονίας.  

Η επέμβαζη κρίνεηαι αναγκαία γηαηί ζηα ζημεία ποσ πρόκειηαι να ανηικαηαζηαθούν έτοσν 

καηαγράθει πολλές βλάβες από αζηοτία ηων σθιζηάμενων αγωγών ποσ είναι από αμίανηο. 

Πην ζπγθεθξηκέλα νη εξγαζίεο πνπ πξνβιέπεηαη λα πξαγκαηνπνηεζνύλ είλαη νη αθόινπζεο: 

 Χωμαηοσργικές εργαζίες (εκζκαθή και επίτωζη ζκάμμαηος) 

 Σοποθέηηζη 3.770 μέηρων περίποσ δικηύοσ ύδρεσζης ΡΕ, ονομαζηικής διαμέηροσ 

Φ63, Φ75, Φ90 και Φ110 , ονομαζηικής πίεζης 10 atm , 

 Σοποθέηηζη κενηρικών θρεαηίων ελέγτοσ ηοσ δικηύοσ 

 σνδέζεις ιδιωηικών παροτών με ηο νέο δίκησο ύδρεσζης, 

 Αποκαηάζηαζη αζθαληικών οδοζηρωμάηων ζηη θέζη ορύγμαηος σπογείοσ δικηύοσ. 

Γηα ηελ θαηαζθεπή ηνπ έξγνπ ζα γίλεη εθζθαθή θαηά κήθνο ηνπ εζωηεξηθνύ πθηζηάκελνπ νδηθνύ 

δηθηύνπ κέζνπ βάζνπο πεξίπνπ 1,40 m.  

Σν πιηθό ηνπ αγωγνύ ζα είλαη από πνιπαηζπιέλην ΡE 100  (κε ειάρηζηε απαηηνύκελε αληνρή 

MRS10 = 10 MPa), κε ζπκπαγέο ηνίρωκα, θαηά ΔΝ 12201-2, νλνκ. δηακέηξνπ DN 63 mm, DN 75 

mm, DN 90 mm θαη DN 110 mm / ΡΝ 10 atm.  

Οη πθηζηάκελνη αγωγνί ύδξεπζεο (από ακίαλην) ζα παξακείλνπλ ζην ζθάκκα. ε πεξίπηωζε 

ζξαύζεο θαηά ηε δηάξθεηα ηωλ εξγαζηώλ ζα απνκαθξύλνληαη ηεξώληαο ξεηά όζα αλαθέξνληαη ζηελ 

θείκελε λνκνζεζία ζρεηηθά κε ηε δηαρείξηζε ηωλ απνβιήηωλ από ακίαλην. Ο αλάδνρνο ηνπ έξγνπ 

πξέπεη λα πξνκεζεπηεί ηελ απαηηνύκελε άδεηα δηαρείξηζεο ηνπ πιηθνύ ακηάληνπ από ηελ αξκόδηα 

ππεξεζία θαη λα ζπλεξγαζηεί κε θαηάιιειν ζύζηεκα δηαρείξηζεο. 

Σν ππό θαηαζθεπή έξγν αλήθεη δηνηθεηηθά ζηελ Πεξηθέξεηα Κεληξηθήο Μαθεδνλίαο, ζηελ 

Πεξηθεξεηαθή Δλόηεηα Κηιθίο, ζην Γήκν Κηιθίο, ζε εληόο ζρεδίνπ πεξηνρή ηνπ ξπκνηνκηθνύ ζρεδίνπ 

ηεο Σ.Κ. Δπθαξπίαο, επί δεκνηηθώλ αζθαιηνζηξωκέλωλ θαη κε νδώλ απηήο. Η πεξηνρή 

ρωξνζέηεζεο ηνπ έξγνπ θαίλεηαη ζην παξαθάηω ζρέδην θαη ζηελ επηζπλαπηόκελε νξηδνληηνγξαθία 

πνπ απνηειεί αλαπόζπαζην θνκκάηη ηεο παξνύζαο ηερληθήο έθζεζεο. 
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θνπόο ηνπ έξγνπ είλαη ν πεξηνξηζκόο ηωλ ζπρλώλ δηαξξνώλ πνπ νθείινληαη ζηελ παιαηόηεηα 

ηνπ πθηζηάκελνπ δηθηύνπ, ην νπνίν είλαη θαηαζθεπαζκέλν από ακηαληνζωιήλεο. Με ηελ παξαπάλω 

επέκβαζε αλακέλεηαη λα αθπξωζνύλ αγωγνί νη νπνίνη δηέξρνληαη κέζα από ηδηωηηθέο πεξηνπζίεο 

(νηθόπεδα), ελώ ζα εληζρπζεί ε πνζόηεηα ηνπ παξερόκελνπ αγαζνύ θαη ζα βειηηωζεί ε πνηόηεηά ηνπ.  

Η τρημαηοδόηηζη ηοσ έργοσ θα προηαθεί ζηο Tοπικό Πρόγραμμα CLLD/LEADER ηοσ ΠΑΑ 

2014-2020, Μέηρο 19.2, Τπομέηρο 19.2.4.1 για παρεμβάζεις Δημοζίοσ Υαρακηήρα. 
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2η ΠΡΟΣΑΗ 

 

Προμήθεια Εξοπλιςμού φωτοβολταικού ςταθμού ονομαςτικήσ ιςχύοσ 
247.52 kWp Ε.Ε.Λ. ΚΙΛΚΙΣ 

 

ηόρνο ηνπ ζπζηήκαηνο είλαη ε κεηαηξνπή ηεο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο ζε ειεθηξηθή κέζω ηνπ θωηνβνιηαϊθνύ 

θαηλνκέλνπ. Η δηάηαμε ηωλ θωηνβνιηαϊθώλ παξάγεη ζπλερέο ξεύκα ην νπνίν κέζω ηωλ θωηνβνιηαϊθώλ 

κεηαηξνπέωλ κεηαηξέπεηαη ζε ελαιιαζζόκελν. Σν ελαιιαζζόκελν ξεύκα νδεγείηαη ζε ππνζηαζκό όπνπ ε 

ρακειή ηάζε κεηαηξέπεηαη ζε κέζε. ε πεξίπηωζε πνπ ππάξρνπλ ειεθηξηθέο θαηαλαιώζεηο ε ειεθηξηθή 

ελέξγεηα ηνπ θωηνβνιηαϊθνύ αμηνπνηείηαη άκεζα, δηαθνξεηηθά εγρέεηαη ζην δίθηπν θαη θαηαλαιώλεηαη όηαλ 

απαηηείηαη. 

Σν αληηθείκελν ηεο ύκβαζεο ην νπνίν πεξηγξάθεηαη αλαιπηηθά ζην ηεύρνο ηωλ Σερληθώλ Πξνδηαγξαθώλ θαη 
ηα ινηπά ζπκβαηηθά ηεύρε, πεξηιακβάλεη ηηο θάηωζη εξγαζίεο: 
 

α  Λεπηνκεξή ρεδηαζκό ηνπ πξνζθεξόκελνπ νινθιεξωκέλνπ ζπζηήκαηνο. 
β  Πξνκήζεηα θαη εγθαηάζηαζε ηνπ Η/Μ εμνπιηζκνύ : 

1. Φωηνβνιηαϊθά πιαίζηα, ζπλνιηθήο ηζρύνο 247.52 kWp. Θα ηνπνζεηεζνύλ 952 ηεκάρηα ηωλ 260 kWp. 

Σα Φωηνβνιηαϊθά πιαίζηα ζα θέξνπλ πηζηνπνηήζεηο ζύκθωλα µε ηα Δπξωπαϊθά πξόηππα πνηόηεηαο, 

µε πηζηνπνίεζε θαηά IEC61215, IEC61730-1, IEC61730-2. Πηζηνπνίεζε έλαληη δηάβξωζεο (Protection 

Class II). Η εηαηξεία θαηαζθεπήο ζα πξέπεη είλαη πηζηνπνηεκέλε ζύκθωλα κε ην ISO 9001:2008. Σα  

θωηνβνιηαϊθά πιαίζηα ζα είλαη ηερλνινγίαο πνιπθξπζηαιιηθνύ ππξηηίνπ. 

2. Θα ηνπνζεηεζνύλ 14 αληηζηξνθείο (solar inverter). Οη αληηζηξνθείο ζα είλαη ηξηθαζηθνί θαη ηζρύνο 

20.000W.  

3. ηεξηθηηθό ζύζηεκα κε κνλνπάζζαιε βάζε ζηήξημεο. Σα θ/β πιαίζηα ζα εγθαηαζηαζνύλ ζε θαηάιιειε 

κνλνπάζζαιε βάζε ζηήξημεο αινπκηλίνπ πνπ ζα είλαη εηδηθά ζρεδηαζκέλε γηα ηνπνζέηεζε ηωλ 

πιαηζίωλ ζηηο 30° ζε γήπεδν θαη γηα ηηο εηδηθέο ζπλζήθεο αλέκνπ ή ρηνλόπηωζεο πνπ επηθξαηνύλ ζηελ 

πεξηνρήβάζε ηωλ Δπξωθωδηθώλ 1, 3, 8, 9. Η βάζε ζηήξημεο ζα απνηειείηαη από ηα εμήο πιηθά: 

 

 Γαιβαληζκέλνο πάζζαινο ελ ζεξκώ min 80κm (ISO 1461) ηύπνπ IPE 120. 

 Σξίγωλν ζηήξημεο αινπκηλίνπ από θξάκα αινπκηλίνπ 6005Σ6. 

 Ράγεο αινπκηλίνπ νξηδόληηαο ηνπνζέηεζεο από θξάκα αινπκηλίνπ 6005Σ6. 

 Δλδηάκεζνη ζπγθξαηεηέο θωηνβνιηαϊθώλ πιαηζίωλ από θξάκα αινπκηλίνπ 6005Σ6. 

 Αθξαίνη ζπγθξαηεηέο θωηνβνιηαϊθώλ πιαηζίωλ από θξάκα αινπκηλίνπ 6005Σ6. 

 Κνριίεο θαη πεξηθόριηα ζπλδέζεωλ Inox A2. 

 

4. ύζηεκα παξαθνινύζεζεο ηωλ ειεθηξηθώλ κεγεζώλ ηνπ θ/β ζηαζκνύ. Πξόθεηηαη γηα νινθιεξωκέλν 

ζύζηεκα παξαθνινύζεζεο ηνπ ίδηνπ θαηαζθεπαζηή κε απηόλ πνπ θαηαζθεπάδεη ηνπο inverter. Ωο εθ 

ηνύηνπ, δελ πξόθεηηαη λα ππάξμνπλ πξνβιήκαηα ζπκβαηόηεηαο θαη επηθνηλωλίαο κεηαμύ ηνπ 

εμνπιηζκνύ. Δπηπξόζζεηα ζα πξέπεη λα γίλεηαη παξαθνινύζεζε ηωλ κεηεωξνινγηθώλ παξακέηξωλ 

ηνπ ρώξνπ εγθαηάζηαζεο κε ηελ εγθαηάζηαζε ελόο ζρεηηθνύ Sensor Box, ην νπνίν πξόθεηηαη λα 

επηθνηλωλεί κε ηελ θεληξηθή κνλάδα παξαθνινύζεζεο. 
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5. Ηιεθηξηθέο θαιωδηώζεηο ζπλερνύο ηάζεο. Γηα ηελ ειεθηξνινγηθή δηαζύλδεζε ζύλδεζε ηωλ 

θωηνβνιηαηθώλ πιαηζίωλ ζε ζηνηρεηνζεηξέο θαη ελ ζπλερεία κε ηνλ αληηζηξνθέα ζα γίλεη ρξήζε ηνπ 

εηδηθνύ πξνο απηή ηελ εθαξκνγή θαιωδίνπ Solar Type. 

 

6. Καιωδηώζεηο ελαιιαζζόκελεο ηάζεο. Οη ζπλδέζεηο Χακειήο ac Σάζεο (κεηαμύ ηνπ αληηζηξνθέα θαη 

ηωλ Γεληθνύ Πίλαθα Χακειήο Σάζεο) ζα γίλνπλ κέζω πνιππνιηθώλ θαιωδίωλ Χ.Σ. J1VV-R, 600/1000 

V (IEC 502, VDE- 0271, EΛΟΣ 843), θαηάιιειεο δηαηνκήο ώζηε νη απώιεηεο ηζρύνο λα είλαη εληόο ηωλ 

επηζπκεηώλ νξίωλ.   

 

7. Ηιεθηξηθόο Πίλαθαο ac. Πξνβιέπεηαη ε εγθαηάζηαζε ηνπ Γεληθνύ Πίλαθα Χακειήο Σάζεο ηνπ ΦΒ 

ζηαζκνύ πνπ ζα είλαη εγθαηεζηεκέλνο δίπια ζηνπο Solar Inverters θαη θνληά ζηνλ Γεληθό Πίλαθα 

Χακειήο Σάζεο ηνπ θηηξίνπ. 

 

8. ωιήλεο – ζράξεο – θπηία δηαθιαδώζεωο. 

 

Η τρημαηοδόηηζη ηοσ έργοσ θα προηαθεί ζηο Tοπικό Πρόγραμμα CLLD/LEADER ηοσ ΠΑΑ 

2014-2020, Μέηρο 19.2, Τπομέηρο 19.2.4.1 για παρεμβάζεις Δημοζίοσ Υαρακηήρα. 

 

 

 

 

Σν Δηνηθεηηθό πκβνύιην κεηά από δηαινγηθή ζπδήηεζε θαη αθνύ έιαβε ππόςε :  
 

 ηελ αλσηέξσ εηζήγεζε 

 ηελ πξόζθιεζε CLLD/LEADER ηνπ ΠΑΑ 2014-2020, Μέηξν 19.2, Τπνκέηξν 
19.2.4.1 γηα παξεκβάζεηο Δεκνζίνπ Υαξαθηήξα. 

 
 
 

 
 

Απουάσισε και εγκπίνει ομόυωνα 
 

 Σελ ζπκκεηνρή ηεο ΔΕΤΑ Κηιθίο ζην Tνπηθό Πξόγξακκα CLLD/LEADER ηνπ ΠΑΑ 
2014-2020, Μέηξν 19.2, Τπνκέηξν 19.2.4.1 γηα παξεκβάζεηο Δεκνζίνπ 
Υαξαθηήξα. 

 Σελ ππνβνιή πξόηαζεο κε ηίηιν:  «ΑΝΣΙΚΑΣΑΣΑΗ ΕΩΣΕΡΙΚΟΤ ΔΙΚΣΤΟΤ 

ΤΔΡΕΤΗ ΣΗ T.K. ΕΤΚΑΡΠΙΑ ΣΟΤ ΔΗΜΟΤ ΚΙΛΚΙ» πξνϋπνινγηζκνύ 
300.000,00 € πιένλ Φ.Π.Α. 

 Σελ έγθξηζε ηεο κειέηεο θαη ησλ ηεπρώλ δεκνπξάηεζεο ηεο πξόηαζεο κε ηίηιν: 
«ΑΝΣΙΚΑΣΑΣΑΗ ΕΩΣΕΡΙΚΟΤ ΔΙΚΣΤΟΤ ΤΔΡΕΤΗ ΣΗ T.K. ΕΤΚΑΡΠΙΑ ΣΟΤ 
ΔΗΜΟΤ ΚΙΛΚΙ» 

 Σελ ππνβνιή πξόηαζεο κε ηίηιν:  «Πξνκήζεηα Εμνπιηζκνύ θσηνβνιηαηθνύ 
ζηαζκνύ νλνκαζηηθήο ηζρύνο 247.52 kWp Ε.Ε.Λ. ΚΙΛΚΙ» πξνϋπνινγηζκνύ 

300.000,00 € πιένλ Φ.Π.Α. 
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6 

 Σελ έγθξηζε ηεο κειέηεο θαη ησλ ηεπρώλ δεκνπξάηεζεο ηεο πξόηαζεο κε ηίηιν: 
«Πξνκήζεηα Εμνπιηζκνύ θσηνβνιηαηθνύ ζηαζκνύ νλνκαζηηθήο ηζρύνο 247.52 

kWp Ε.Ε.Λ. ΚΙΛΚΙ»   

 
 
 
 
 
Η απόθαζε απηή πήξε αύμνληα αξηζκό: 20-313/18-09-2018  

Αθνύ εμαληιήζεθαλ ηα ζέκαηα ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο ιύλεηαη ε ζπλεδξίαζε. 

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

 

 

Ο Πξόεδξνο ηνπ Δ.. 

ηεο ΔΕΤΑ Κηιθίο 
 

 
 

ηζκαλίδεο Δεκήηξηνο 

Δήκαξρνο Κηιθίο 
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