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ΣΔΥΝΙΚΑ ΓΔΓΟΜΔΝΑ - ΒΑΙΚΔ ΑΡΥΔ ΥΔΓΙΑΜΟΤ

1

ΔΙΑΓΩΓΗ
Ζ παξνχζα Σερληθή Πεξηγξαθή αλαθέξεηαη ζηελ κειέηε, θαηαζθεπή θαη ζέζε ζε απνδνηηθή
ιεηηνπξγία ηνπ έξγνπ «Έξγα εθζπγρξνληζκνχ θαη αλαβάζκηζεο ηνπ ΒΗΟΚΑ Παξνηθίαο Πάξνπ κε
ζθνπφ ηελ ηξηηνβάζκηα επεμεξγαζία ιπκάησλ».
Ζ εγθαηάζηαζε επεμεξγαζίαο ιπκάησλ (ΔΔΛ) Παξνηθίαο ιεηηνπξγεί απφ ην 2001 θαη επεμεξγάδεηαη
αζηηθά ιχκαηα θαη βνζξνιχκαηα.
Πξνβιέπνληαη ηα παξαθάησ έξγα, ψζηε λα εθζπγρξνληζηεί ε ιεηηνπξγίαο ηεο θαη λα είλαη δπλαηή ε
ηξηηνβάζκηα επεμεξγαζία ησλ ιπκάησλ θαη ε επαλαρξεζηκνπνίεζή ηνπο γηα άξδεπζε:


Σα έξγα πξνεπεμεξγαζίαο, κε ηελ ηνπνζέηεζεο λέαο ζπκπαγνχο, θιεηζηήο
πξνθαηαζθεπαζκέλεο κνλάδαο εζράξσζεο, εμάκκσζεο θαη ιηπνζπιινγήο ππαηζξίσο. ην
πθηζηάκελν θηίξην πξνεπεμεξγαζίαο ζα θαζαηξεζεί ν εμνπιηζκφο ηεο ζπκβαηηθήο
πξνεπεμεξγαζίαο (εζράξσζε, εμάκκσζε) θαη ζα κεηαθεξζεί ζε απνζήθε ηεο ΓΔΤΑ. Οη
θηηξηαθέο εγθαηαζηάζεηο ζα δηαηεξεζνχλ γηα ηελ θάιπςε ησλ αλαγθψλ απνζήθεπζεο θαη
δεπηεξεπφλησλ αλαγθψλ ηνπ πξνζσπηθνχ ιεηηνπξγίαο.



Σα έξγα βνζξνιπκάησλ, κε ηελ ηνπνζέηεζεο λέαο ζπκπαγνχο, θιεηζηήο
πξνθαηαζθεπαζκέλεο κνλάδαο εζράξσζεο, εμάκκσζεο θαη ιηπνζπιινγήο ππεξγείσο,
παξαθείκελα ηεο πθηζηάκελεο δεμακελήο βνζξνιπκάησλ



Σα έξγα επεμεξγαζίαο ηιχνο, πνπ πεξηιακβάλνπλ ηελ εγθαηάζηαζε ελφο θπγνθεληξεηή θαη
ελφο θνριία κεηαθνξάο ηεο αθπδαησκέλεο ηιχνο εληφο ηνπ πθηζηάκελνπ θηηξίνπ
επεμεξγαζίαο ηιχνο



Σα έξγα ηξηηνβάζκηαο επεμεξγαζίαο, πνπ πεξηιακβάλνπλ δεμακελή ηξνθνδφηεζεο, κνλάδα
ππεξδηήζεζεο κε κεκβξάλεο, απνιχκαλζε κε κνλάδα ππεξηψδνπο αθηηλνβνιίαο, δεμακελή
θαζαξψλ

Γηα ηελ θαιή ιεηηνπξγία ηεο ΔΔΛ ζα πξέπεη λα εμαζθαιίδνληαη:


Απξφζθνπηε ιεηηνπξγία ηεο πθηζηάκελεο εγθαηάζηαζεο θαηά ηε δηάξθεηα θαηαζθεπήο ησλ
λέσλ έξγσλ



Απιή θαη ζηαζεξή ιεηηνπξγία, ρσξίο λα απαηηνχληαη πνιχπινθεο ελέξγεηεο απφ ην
πξνζσπηθφ. Όιε ε ΔΔΛ ζα ξπζκίδεηαη είηε απηφκαηα είηε ρεηξνθίλεηα, ηνπηθά γηα θάζε
κνλάδα (δηαθφπηεο ΑYTO-ΜΑΝUAL).



Αζθαιήο δηαθίλεζε θαη εξγαζία ηνπ πξνζσπηθνχ ηεο ΔΔΛ.



Υσξνζέηεζε ησλ κνλάδσλ εληφο ηνπ δηαζέζηκνπ ρψξνπ ηνπ γεπέδνπ θαη ιεηηνπξγηθφηεηα
ησλ πθηζηάκελσλ θαη λέσλ έξγσλ ηεο ΔΔΛ κεηά ην πέξαο ησλ εξγαζηψλ.



Δπηδίσμε θαηά ην δπλαηφλ ηεο ειαρηζηνπνίεζεο ηεο θαηαλάισζεο ελέξγεηαο θαη ρεκηθψλ.

Ζ Σερληθή Μειέηε Πξνζθνξάο πνπ ηειηθψο ζα επηιεγεί, ζα πξέπεη λα εμαζθαιίδεη ηελ εθαξκνγή
κηαο νξζνινγηθήο ιχζεο, ζχγρξνλεο ηερλνινγίαο θαη πιήξνπο απηνκαηνπνηεκέλεο, απφιπηα
απνηειεζκαηηθήο σο πξνο ηελ επεμεξγαζία ησλ ιπκάησλ, βέιηηζηε σο πξνο ην ιεηηνπξγηθφ θφζηνο
θαη κε πςειή πνηφηεηα πιηθψλ θαηαζθεπήο θαη εμνπιηζκνχ, ψζηε λα εμαζθαιίδεηαη κεγάινο ρξφλνο
δσήο ηνπ έξγνπ.
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ΑNTIKEIMENO ΠΑΡΟΤΑ ΔΡΓΟΛΑΒΙΑ
Σν αληηθείκελν ησλ δεκνπξαηνχκελσλ έξγσλ πεξηιακβάλεη:

ειίδα 1

Γ.Δ.Τ.Α. ΠΑΡΟΤ

Έξγα εθζπγρξνληζκνύ θαη αλαβάζκηζεο ηνπ ΒΙΟΚΑ Παξνηθηάο Πάξνπ
κε ζθνπό ηελ ηξηηνβάζκηα επεμεξγαζία ιπκάησλ
Σεύρε Γεκνπξάηεζεο
Σεύρνο 3. Σερληθή Πεξηγξαθή – Δηδηθέο Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο



ηελ εθπφλεζε ηεο κειέηεο Δθαξκνγήο θαη θάζε είδνπο ζπκπιεξσκαηηθήο κειέηεο θαη
έξεπλαο,



ηελ θαηαζθεπή ησλ έξγσλ Πνιηηηθνχ Μεραληθνχ ησλ παξαπάλσ έξγσλ επεμεξγαζίαο ησλ
ιπκάησλ,



ηελ πξνκήζεηα θαη εγθαηάζηαζε φινπ ηνπ ειεθηξνινγηθνχ θαη κεραλνινγηθνχ εμνπιηζκνχ,



ηηο εξγαζίεο δηακφξθσζεο ηνπ πεξηβάιινληνο ρψξνπ κε ζθνπφ ηελ έληαμε ησλ λέσλ έξγσλ
θαη ηελ απξφζθνπηε ιεηηνπξγία ηεο εγθαηάζηαζεο



ηελ ζέζε ζε απνδνηηθή ιεηηνπξγία θαη ηελ δνθηκαζηηθή ιεηηνπξγία ηνπ έξγνπ γηα ρξνληθφ
δηάζηεκα ελφο (1) κήλα,

Δπίζεο ζην αληηθείκελν ηεο παξνχζαο εξγνιαβίαο πεξηιακβάλεηαη θαη θάζε εξγαζία ή πξνκήζεηα
θαη εγθαηάζηαζε εμνπιηζκνχ, ε νπνία είλαη αλαγθαία γηα ηελ νινθιεξσκέλε θαηαζθεπή, ηελ άξηηα
θαη απνδνηηθή ιεηηνπξγία ηνπ Έξγνπ, έζησ θαη αλ δελ αλαθέξεηαη ξεηά ζηα Σεχρε Γεκνπξάηεζεο.
Ο Αλάδνρνο ζα έρεη ηελ πιήξε θαη απνθιεηζηηθή επζχλε γηα ηελ επίηεπμε ησλ απαηηνχκελσλ
απνδφζεσλ επεμεξγαζίαο φζνλ αθνξά ηηο ηειηθέο εθξνέο θαη ηελ επεμεξγαζκέλε ηιχ, νη νπνίεο
πξέπεη λα είλαη ζχκθσλεο κε ηα φζα θαζνξίδνληαη ζην παξφλ ηεχρνο θαζψο θαη κε ηηο εγγπήζεηο
πνπ έρεη ππνβάιιεη καδί κε ηελ Σερληθή Πξνζθνξά ηνπ.

3

ΓΗΠΔΓΟ ΣΗ ΔΓΚΑΣΑΣΑΗ ΔΠΔΞΔΡΓΑΙΑ ΛΤΜΑΣΩΝ

3.1

Γεληθά
Ζ πθηζηάκελε εγθαηάζηαζε επεμεξγαζίαο ιπκάησλ ηεο Παξνηθίαο ηνπ Γήκνπ Πάξνπ έρεη
ρσξνζεηεζεί ζηε ζέζε «Σειέγξαθνο» ηεο Παξνηθίαο ζε απφζηαζε 1,5 km απφ ηνλ νηθηζκφ ζε
2
ρψξν έθηαζεο 10.330 m . ηελ Δγθαηάζηαζε νδεγνχληαη ηα αζηηθά ιχκαηα θαη βνζξνιχκαηα ηεο
Γεκνηηθήο Δλφηεηαο Παξνηθίαο, θαζψο θαη ηα πγξά απφβιεηα ησλ βηνηερληθψλ
κνλάδσλ/βηνκεραληψλ ηεο πεξηνρήο πνπ είλαη νκνεηδή σο πξνο ηε ζχζηαζή ηνπο κε ηα αζηηθά
ιχκαηα.
Ζ εγθαηάζηαζε επεμεξγαζίαο ιπκάησλ είλαη ζχζηεκα παξαηεηακέλνπ αεξηζκνχ, πνπ επηηπγράλεη
βηνινγηθή απνκάθξπλζε ηνπ αδψηνπ (ληηξνπνίεζε - απνληηξνπνίεζε) κε παξάιιειε
ζηαζεξνπνίεζε ηεο παξαγφκελεο ηιχνο. Σα επεμεξγαζκέλα ιχκαηα κεηά απφ ρισξίσζε δηαηίζεληαη
ζηε ζάιαζζα κέζσ ππνζαιάζζηνπ αγσγνχ. Ζ ζηαζεξνπνηεκέλε ηιχο αθπδαηψλεηαη ζε ζπγθξφηεκα
πάρπλζεο – αθπδάησζεο ζε πνζνζηφ >20% θαη δηαηίζεηαη ζε ΥΤΣΑ.
Οη εγθαηαζηάζεηο ηνπ βηνινγηθνχ θαζαξηζκνχ θαηαιακβάλνπλ ην κεγαιχηεξν ηκήκα ηνπ δηαζέζηκνπ
νηθνπέδνπ, ελψ φιεο νη πθηζηάκελεο κνλάδεο ηνπ έξγνπ είλαη ζχκθσλα κε ηνπο εγθεθξηκέλνπο
πεξηβαιινληηθνχο φξνπο.
Κάζε δηαγσληδφκελνο ζεσξείηαη φηη έρεη επηζθεθζεί ηνλ ρψξν ηνπ Έξγνπ θαη είλαη ηθαλνπνηεκέλνο
απφ ηνλ βαζκφ δπζθνιίαο ζρεηηθά κε ηελ ρσξνζέηεζε ησλ λέσλ έξγσλ εληφο ηνπ γεπέδνπ, ηελ
πξφζβαζε απφ θαη πξνο ηνλ ρψξν θαη ηελ δηαθίλεζε ζε απηφλ.

3.2

Γεσηερληθά ζηνηρεία
ην Παξάξηεκα Η παξνπζηάδνληαη νη βαζηθέο γεσηερληθέο παξάκεηξνη πνπ ειήθζεζαλ ππφςε θαηά
ηνλ ζρεδηαζκφ ησλ πθηζηάκελσλ κνλάδσλ.
ε θάζε πεξίπησζε ε ππνβνιή πξνζθνξάο ζην δηαγσληζκφ απνηειεί ηεθκήξην φηη ν
δηαγσληδφκελνο έρεη ειέγμεη θαη γλσξίδεη πιήξσο ηηο εδαθνηερληθέο ζπλζήθεο ηνπ γεπέδνπ ηεο ΔΔΛ
θαη ηηο έρεη ιάβεη ππφςε θαηά ηε ζχληαμε ηεο πξνζθνξάο.

3.3

Γηακόξθσζε πεξηβάιινληνο ρώξνπ
Οη εγθαηαζηάζεηο ηνπ βηνινγηθνχ θαζαξηζκνχ θαηαιακβάλνπλ ην κεγαιχηεξν ηκήκα ηνπ δηαζέζηκνπ
νηθνπέδνπ. Οη λέεο κνλάδεο ζα ρσξνζεηεζνχλ ζην δηαζέζηκν ρψξν ηνπ γεπέδνπ, κε ηέηνην ηξφπν
ψζηε λα εμαζθαιίδεηαη ε απξφζθνπηε ιεηηνπξγία ησλ πθηζηάκελσλ έξγσλ θαη ελ ζπλερεία λα είλαη
ιεηηνπξγηθά ζπλδεδεκέλεο κε ηηο πθηζηάκελεο.
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3.4

Γίθηπα θνηλήο σθειείαο
Σα δίθηπα ειεθηξηθνχ ξεχκαηνο, ηειεθσληθψλ γξακκψλ, θαζψο θαη ην δίθηπν πφζηκνπ λεξνχ έρνπλ
ήδε κεηαθεξζεί κέρξη ηελ είζνδν ηεο Δγθαηάζηαζεο Δπεμεξγαζίαο Λπκάησλ.

3.5

Πξνζαγσγή ιπκάησλ
Ζ πξνζαγσγή ησλ ιπκάησλ γίλεηαη κέζσ ηνπ Κεληξηθνχ Απνρεηεπηηθνχ Αγσγνχ ηνπ Γήκνπ Πάξνπ,
ν νπνίνο θαηαιήγεη ζην θξεάηην εηζφδνπ ηεο ΔΔΛ.

3.6

Γηάζεζε ιπκάησλ
Με βάζε ηνπο Πεξηβαιινληηθνχο Όξνπο πνπ έρνπλ εθδνζεί γηα ηελ πθηζηάκελε εγθαηάζηαζε ε
δηάζεζε ησλ επεμεξγαζκέλσλ ιπκάησλ γίλεηαη ζηε ζάιαζζα, κέζσ ππνζαιάζζηνπ αγσγνχ.
Σα ηξηηνβάζκηα επεμεξγαζκέλα ιχκαηα απφ ηε λέα κνλάδα επεμεξγαζίαο πνπ ζα θαηαζθεπαζηεί κε
ηελ παξνχζα εξγνιαβία ζα απνζεθεχνληαη ζηε λέα δεμακελή θαζαξψλ θαη απφ εθεί ζα δηαηίζεληαη
πξνο άξδεπζε ρσξίο πεξηνξηζκνχο, κέζσ βπηίσλ ή κέζσ δηθηχνπ άξδεπζεο πνπ ζα θαηαζθεπαζηεί
κειινληηθά απφ ηε ΓΔΤΑ.
Ζ θαηαζθεπή ησλ έξγσλ δηάζεζεο, εθηφο απφ ηελ δεμακελή θαζαξψλ, δε πεξηιακβάλεηαη ζην
παξφλ έξγν.

4

ΠΑΡΑΜΔΣΡΟΙ ΥΔΓΙΑΜΟΤ

4.1

Τδξαπιηθά θαη ξππαληηθά θνξηία ιπκάησλ
Ζ κνλάδα ηξηηνβάζκηαο επεμεξγαζίαο ζα δηαζηαζηνινγεζεί γηα ηα παξαθάησ πδξαπιηθά θαη
ξππαληηθά θνξηία:

Πίλαθαο 1: ηνηρεία ζρεδηαζκνύ λέαο κνλάδαο ηξηηνβάζκηαο επεμεξγαζίαο
ΠΑΡΑΜΔΣΡΟ

Α ΦΑΗ (2035)

Β ΦΑΗ (2055)

Μέγηζηε παξνρή
αλαθηεκέλνπ λεξνύ

[m /d]

3

200

400

BOD5

[mg/l]

25

25

COD

[mg/l]

100

100

SS

[mg/l]

25

25

TN

[mg/l]

25

25

TΡ

[mg/l]

10

10

Ζ κνλάδα ηξηηνβάζκηαο επεμεξγαζίαο ζα ζρεδηαζηεί σο πξνο ηα δνκηθά ηεο κέξε γηα ηε Β’ θάζε θαη
σο πξνο ηνλ Ζ/Μ εμνπιηζκφ γηα ηελ Α’ Φάζε ιεηηνπξγίαο.
Ζ λέα κνλάδα πξνεπεμεξγαζίαο ιπκάησλ ζα έρεη δπλακηθφηεηα 75 l/s, ελψ ε λέα κνλάδα
επεμεξγαζίαο βνζξνιπκάησλ ζα έρεη δπλακηθφηεηα 20 l/s θαη ν θπγνθεληξεηήο ηιχνο ζα έρεη
3
δπλακηθφηεηα ηνπιάρηζηνλ 15 m /h.

4.2

Όξηα εθξνήο
Με βάζε ηελ Απφθαζε 145116/ΦΔΚ 354/Β/8.3.2011 «Καζνξηζκφο κέηξσλ, φξσλ θαη δηαδηθαζηψλ
γηα ηελ επαλαρξεζηκνπνίεζε επεμεξγαζκέλσλ πγξψλ απνβιήησλ θαη άιιεο δηαηάμεηο», ηα
ραξαθηεξηζηηθά ησλ επεμεξγαζκέλσλ ιπκάησλ πξέπεη λα ηθαλνπνηνχλ ηα παξαθάησ κέγηζηα φξηα:
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Πίλαθαο 2: Όξηα εθξνήο λέαο κνλάδαο
ΠΑΡΑΜΔΣΡΟ

ΟΡΙΑ

Οιηθφ BOD5

[mg/l]

≤ 10 (80% ησλ δεηγκάησλ)

Αησξνχκελα ζηεξεά (TS)

[mg/l]

≤ 10 (80% ησλ δεηγκάησλ)

ΝΣU

4.3

≤ 2 (δηάκεζε ηηκή)

Οιηθφ άδσην (ΣΝ)

[mg/l]

≤ 10

Ακκσληαθφ άδσην (ΝΖ4-Ν)

[mg/l]

<2

Νηηξηθφ άδσην (ΝΟ3-Ν)

[mg/l]

≤5

Οιηθά θνινβαθηεξίδηα

[#απνηθηψλTC/100ml]

≤ 5 (80% ησλ δεηγκάησλ)
≤ 50 (95% ησλ δεηγκάησλ)

Βαζηθέο απαηηήζεηο ζρεδηαζκνύ
(1)

Οη εγθεθξηκέλνη Πεξηβαιινληηθνί Όξνη (Αξ. πξση. 45376/28-07-2017), (ΑΓΑ: 6Μ5ΔΟΡ1ΗΦΣ8), πνπ απνηεινχλ αλαλέσζε θαη ηξνπνπνίεζε – ζπκπιήξσζε ησλ πξνγελέζηεξσλ κε
Αξ. πξση. 39162/94/27-4-1995 Κ.Τ.Α. Δ.Π.Ο., 16552/25-9-2006 Απφθαζε Γ.Γ. Π.Ν.Α. θαη
18245/11-03-2016 Απφθαζε ηνπ Γ.Γ. Α.Γ.Α..
εκεηψλεηαη φηη ηπρφλ απνθιίζεηο ησλ πεξηβαιινληηθψλ φξσλ πνπ αθνξνχλ ηα επηκέξνπο
ραξαθηεξηζηηθά ησλ κνλάδσλ ηεο εγθαηάζηαζεο θαη ηνπ ε/κ εμνπιηζκνχ αιιά θαιχπηνληαη
απφ ηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο ηνπ έξγνπ, φπσο απηέο παξνπζηάδνληαη ζηα ηεχρε
δεκνπξάηεζεο θαη ζα πξνθχςνπλ απφ ηε κειέηε πξνζθνξάο ή ηε κειέηε εθαξκνγήο είλαη
απνδεθηέο, εθφζνλ ηεθκεξηψλνληαη επαξθψο θαη δελ αιινηψλνπλ ηα βαζηθά ραξαθηεξηζηηθά
ηνπ έξγνπ θαη δελ επέξρνληαη ζεκαληηθέο αξλεηηθέο δηαθνξνπνηήζεηο σο πξνο ηηο επηπηψζεηο
ζην πεξηβάιινλ. ηελ πεξίπησζε απηή ν Αλάδνρνο ηνπ έξγνπ ζα ππνβάιιεη θάθειν
ζπκκφξθσζεο ηεο ΜΠΔ φπσο πξνβιέπεηαη ζηα άξζξα 7 θαη 11 ηνπ Ν.4014/11.

(2)

Σν έξγν ζα εθηειεζηεί εληφο ηεο πθηζηάκελεο Δγθαηάζηαζεο Δπεμεξγαζίαο Λπκάησλ
Παξνηθίαο, ε νπνία ζα βξίζθεηαη ζε ζπλερή ιεηηνπξγία. Ο Αλάδνρνο νθείιεη λα εθηειέζεη φιεο
ηηο εξγαζίεο ηνπ κε ηξφπν πνπ λα κελ παξεκπνδίδεη, δηαθφπηεη, δπζρεξαίλεη, επηβαξχλεη ηελ
νκαιή ιεηηνπξγία ηνπ πθηζηάκελνπ έξγνπ. Γηα ην ιφγν απηφ θξίλεηαη απαξαίηεηε ε επίζθεςε
ησλ ελδηαθεξνκέλσλ ζηελ πεξηνρή ηνπ έξγνπ. ε θάζε πεξίπησζε ν Αλάδνρνο επηβαξχλεηαη
γηα ηελ απνθαηάζηαζε δεκηψλ ζε εγθαηαζηάζεηο, κεραλήκαηα ή ζην νκαιφ ηξφπν
ιεηηνπξγίαο ηεο Δγθαηάζηαζεο Δπεμεξγαζίαο Λπκάησλ, πνπ ηπρφλ πξνθιεζνχλ.

(3)

Δπηζεκαίλεηαη φηη δηαθνπέο ιεηηνπξγίαο πθηζηάκελσλ κνλάδσλ θαη ηεο Δγθαηάζηαζεο
Δπεμεξγαζίαο Λπκάησλ ζην ζχλνιφ ηεο πξέπεη λα είλαη νη ειάρηζηεο δπλαηέο θαη λα
πεξηνξίδνληαη ζε πεξηφδνπο ρακειψλ παξνρψλ θαη πάληνηε κε ηελ έγθξηζε ηεο ΓΔΤΑ.

(4)

Σα εζραξίζκαηα θαη ε άκκνο ζα είλαη επαξθψο ζπκππθλσκέλα ζε πνζνζηφ κεγαιχηεξν απφ
30%.

(5)

Μνλάδα ππεξδηήζεζεο (UF)
Ο θαηαζθεπαζηήο ηνπ ζπζηήκαηνο κεκβξαλψλ ππεξδηήζεζεο ζα αλαιακβάλεη θαη'
ειάρηζηνλ:
1. Σνλ έιεγρν θαη ηελ απνδνρή ηεο κειέηεο εθαξκνγήο ηνπ έξγνπ ζε φηη αθνξά ην ζχζηεκα
ησλ κεκβξαλψλ θαη εηδηθφηεξα:
i.

Σελ δηάηαμε ηεο κνλάδαο ησλ κεκβξαλψλ

ii.

Σνλ ηξφπν ειέγρνπ ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ ζπζηήκαηνο.
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Έγθξηζε ησλ ηερληθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ θαη ησλ πξνδηαγξαθψλ φινπ ηνπ
εμνπιηζκνχ πνπ εμππεξεηεί ηελ ιεηηνπξγία ηνπ ζπζηήκαηνο κεκβξαλψλ (δνρεία θαη
ζχζηεκα ηξνθνδνζίαο ρεκηθψλ θαζαξηζκνχ, ηνπηθφο πίλαθαο ειέγρνπ θηι.).

iii.

Ζ απνδνρή - έγθξηζε ηεο κειέηεο ζα πηζηνπνηείηαη κε επηζηνιή ηνπ θαηαζθεπαζηή ησλ
κεκβξαλψλ πξνο ηνλ Αλάδνρν, ε νπνία ζα θνηλνπνηείηαη ζηνλ Κχξην ηνπ Έξγνπ, πξηλ ηελ
έγθξηζε ηεο κειέηεο εθαξκνγήο απφ ηελ Τπεξεζία. Ζ ελ ιφγσ απνδνρή ηεο κειέηεο απφ
ηνλ θαηαζθεπαζηή ησλ κεκβξαλψλ απνηειεί αλαγθαία πξνυπφζεζε γηα ηελ έγθξηζε ηεο
κειέηεο εθαξκνγήο.
3. Σελ ππνβνήζεζε ηνπ Αλαδφρνπ ζηε δηαδηθαζία «ζέζε ζε απνδνηηθή ιεηηνπξγία θαη
δνθηκέο νινθιήξσζεο», ηνπ ζπζηήκαηνο ππεξδηήζεζεο, θαζψο θαη ζηελ εθπαίδεπζε ηνπ
πξνζσπηθνχ ηνπ Κπξίνπ ηνπ Έξγνπ ζηε ιεηηνπξγία θαη ζπληήξεζε ηεο κνλάδαο.
4. Σελ ππνβνήζεζε ηνπ Αλαδφρνπ ζηε ζχληαμε εγρεηξηδίνπ ιεηηνπξγίαο ηεο κνλάδαο
ππεξδηήζεζεο, ζην νπνίν ζα πεξηγξάθεηαη κεηαμχ άιισλ ν ηξφπνο ιεηηνπξγίαο, νη
δηαδηθαζίεο θαζαξηζκνχ θαη ζπληήξεζεο, νη ρεηξηζκνί ειέγρνπ, ν απηνκαηηζκφο
ιεηηνπξγίαο, θηι.
Ο θαηαζθεπαζηήο ησλ κεκβξαλψλ ππεξδηήζεζεο ζα δψζεη ηηο παξαθάησ εγγπήζεηο,
ζχκθσλα κε ην ΚΜΔ:
i. Δγγχεζε γηα ηελ απφδνζε ηνπ ζπζηήκαηνο κεκβξαλψλ, γηα ηα θνξηία ζρεδηαζκνχ,
ζχκθσλα κε ηα αλαθεξφκελα ζην παξφλ Σεχρνο 3 (Σερληθή Πεξηγξαθή Δηδηθέο Σερληθέο
Πξνδηαγξαθέο).
ii. Δγγχεζε ηνπ ρξφλνπ δσήο ησλ κεκβξαλψλ, ν νπνίνο πξέπεη λα είλαη κεγαιχηεξνο ησλ
ηξηψλ (3) εηψλ.

Β.

ΣΔΥΝΙΚΗ ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ ΤΦΙΣΑΜΔΝΩΝ ΔΡΓΩΝ

1

ΔΙΑΓΩΓΗ
Ζ πθηζηάκελε εγθαηάζηαζε επεμεξγαζίαο ιπκάησλ ηεο Παξνηθίαο ηνπ Γήκνπ Πάξνπ έρεη
ρσξνζεηεζεί ζηε ζέζε «Σειέγξαθνο» ηεο Παξνηθίαο ζε απφζηαζε 1,5 km απφ ηνλ νηθηζκφ ζε
2
ρψξν έθηαζεο 10.330 m . ηελ Δγθαηάζηαζε νδεγνχληαη ηα αζηηθά ιχκαηα θαη βνζξνιχκαηα ηεο
Γεκνηηθήο Δλφηεηαο Παξνηθίαο, θαζψο θαη ηα πγξά απφβιεηα ησλ βηνηερληθψλ
κνλάδσλ/βηνκεραληψλ ηεο πεξηνρήο πνπ είλαη νκνεηδή σο πξνο ηε ζχζηαζή ηνπο κε ηα αζηηθά
ιχκαηα.
Ζ εγθαηάζηαζε επεμεξγαζίαο ιπκάησλ είλαη ζχζηεκα παξαηεηακέλνπ αεξηζκνχ, πνπ επηηπγράλεη
βηνινγηθή απνκάθξπλζε ηνπ αδψηνπ (ληηξνπνίεζε - απνληηξνπνίεζε) κε παξάιιειε
ζηαζεξνπνίεζε ηεο παξαγφκελεο ηιχνο. Σα επεμεξγαζκέλα ιχκαηα κεηά απφ ρισξίσζε δηαηίζεληαη
ζηε ζάιαζζα κέζσ ππνζαιάζζηνπ αγσγνχ. Ζ ζηαζεξνπνηεκέλε ηιχο αθπδαηψλεηαη ζε ζπγθξφηεκα
πάρπλζεο – αθπδάησζεο ζε πνζνζηφ >20% θαη δηαηίζεηαη ζε ΥΤΣΑ.
Ο ζρεδηαζκφο ηεο εγθαηάζηαζεο έγηλε κε βάζε ηα παξαθάησ δεδνκέλα:

Πίλαθαο 3: Γεδνκέλα ζρεδηαζκνύ πθηζηάκελεο ΔΔΛ Παξνηθίαο
ΠΑΡΑΜΔΣΡΟ

ΥΔΙΜΩΝΑ

ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ

Δμππεξεηνχκελνο
πιεζπζκφο

[θάηνηθνη]

4.000

17.000

Μέζε εκεξήζηα
παξνρή

[m /d]

3

600

3.400

BOD5

[kg/d]

400

1.500

Αησξνχκελα ζηεξεά

[kg/d]

500

2.000
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Οη εγθαηαζηάζεηο ηνπ βηνινγηθνχ θαζαξηζκνχ θαηαιακβάλνπλ ην κεγαιχηεξν ηκήκα ηνπ δηαζέζηκνπ
νηθνπέδνπ, ελψ φιεο νη κνλάδεο ηνπ έξγνπ είλαη θαηαζθεπαζκέλεο ζχκθσλα κε ηνπο εγθεθξηκέλνπο
πεξηβαιινληηθνχο φξνπο.

2

ΑΝΑΛΤΣΙΚΗ ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ

2.1

Φξεάηην εηζόδνπ
Ο Κεληξηθφο Απνρεηεπηηθφο Αγσγφο ηεο Παξνηθίαο Πάξνπ θαηαιήγεη ζην θξεάηην εηζφδνπ, ζην
νπνίν θαηαιήγνπλ επίζεο θαη νη θαηαζιηπηηθνί αγσγνί ησλ ζηξαγγηδίσλ θαη ησλ βνζξνιπκάησλ.
Απφ ην θξεάηην απηφ κε αγσγφ δηακέηξνπ Φ315 ηξνθνδνηείηαη ε κνλάδα ηεο πξνεπεμεξγαζίαο, ελψ
ζην θξεάηην ππάξρεη ππεξρείιηζε πςειήο ζηάζκεο γηα ηε γεληθή παξάθακςε ησλ έξγσλ.

2.2

Πξνεπεμεξγαζία
Ζ πξνεπεμεξγαζία πεξηιακβάλεη ηελ εζράξσζε θαη ηελ εμάκκσζε ησλ ιπκάησλ θαη βξίζθεηαη
εληφο θηηξίνπ.
Ζ κνλάδα εζράξσζεο απνηειείηαη απφ κηα κεραληθά θαζαξηδφκελε εζράξα κε δηάθελα 10 mm θαη
κία ρεηξνθαζαξηδφκελε εζράξα παξάθακςεο κε δηάθελα 20 mm θαζψο θαη ηνλ ζπλαθή εμνπιηζκφ
γηα ηε κεηαθνξά θαη ζπκπίεζε ησλ εζραξηζκάησλ, δειαδή κεηαθνξηθφ θνριία θαη θάδν ζπιινγήο.
Ζ δηψξπγα ηεο απηφκαηεο εζράξαο απνκνλψλεηαη κε ρεηξνθίλεηα ζπξνθξάγκαηα, ελψ ε δηψξπγα
ηεο ρεηξνθαζαξηδφκελεο εζράξαο ιεηηνπξγεί ππεξρεηιηζηηθά.
Ζ κνλάδα εμάκκσζεο-απνιίπαλζεο απνηειείηαη απφ δχν παξάιιειεο αεξηδφκελνπο εμακκσηέο
3
σθέιηκεο ρσξεηηθφηεηαο 2x35 m . Ζ απνκφλσζε ησλ εμακκσηψλ γίλεηαη κε ρεηξνθίλεηα
ζπξνθξάγκαηα, έηζη ψζηε λα είλαη δπλαηή ε απνκφλσζε ηεο κίαο εθ ησλ δχν δεμακελψλ.
Γηα ηελ επίηεπμε ζπεηξνεηδνχο θίλεζεο ησλ ιπκάησλ, θαηά κήθνο θάζε εμακκσηή ηνπνζεηνχληαη
δηαρπηήξεο γηα ηε δηνρέηεπζε αέξα. Ζ δηνρέηεπζε ηνπ αέξα γίλεηαη απφ δχν θπζεηήξεο
3
δπλακηθφηεηαο 180 m /h (ν έλαο εθεδξηθφο), πνπ είλαη ηνπνζεηεκέλνη ζην θηίξην θπζεηήξσλ.
Ζ ζπιιεγφκελε άκκνο απνκαθξχλεηαη κε αληιίεο άκκνπ ηχπνπ Vortex πνπ είλαη ελζσκαησκέλεο
ζηε παιηλδξνκηθή γέθπξα θαη νδεγείηαη ζε ζπγθξφηεκα ακκνδηαρσξηζηή πνπ εγθαζίζηαηαη ζην
θηίξην πξνεπεμεξγαζίαο.
Πιεπξηθά ζε θάζε εμακκσηή θαηαζθεπάδεηαη πέηαζκα γηα ηε δεκηνπξγία πιεπξηθήο δψλεο εξεκίαο.
ηελ επηθάλεηα ηεο δψλεο εξεκίαο ζπγθεληξψλνληαη ηα επηπιένληα ιίπε ηα νπνία ζηε ζπλέρεηα
νδεγνχληαη απφ επηθαλεηαθνχο ζαξσηέο, πνπ βξίζθνληαη ζηελ παιηλδξνκηθή γέθπξα, πξνο θξεάηηα
ζπιινγήο ιηπψλ πνπ βξίζθνληαη ζηα θαηάληε ησλ εμακκσηψλ.

2.3

Μεηξεηήο παξνρήο - Μεξηζηήο βηναληηδξαζηήξσλ
Απφ ηελ έμνδν ησλ εμακκσηψλ ηα πξνεπεμεξγαζκέλα ιχκαηα νδεγνχληαη κε βαξχηεηα ζην κεξηζηή
ησλ βηνινγηθψλ αληηδξαζηήξσλ, αλάληε ηνπ νπνίνπ έρεη θαηαζθεπαζηεί ν κεηξεηήο παξνρήο ζε
δηψξπγα κε ζηέλσζε Venturi.
ηνλ αλάληε ζάιακν ηνπ κεξηζηή παξνρήο θαηαιήγνπλ ηα ιχκαηα θαζψο επίζεο θαη ε
αλαθπθινθνξία απφ ην παξαθείκελν αληιηνζηάζην αλαθπθινθνξίαο. ηε ζπλέρεηα ην αλάκηθην πγξφ
δηαλέκεηαη ζηνπο ηξεηο βηνινγηθνχο αληηδξαζηήξεο πνπ έρνπλ θαηαζθεπαζηεί. ην κεξηζηή ππάξρεη
πξφβιεςε γηα ην κεξηζκφ ηεο ζπλνιηθήο παξνρήο ζε ηέζζεξηο βηνινγηθνχο αληηδξαζηήξεο (ηξεηο
πθηζηάκελνπο θαη έλαο κειινληηθφο).

2.4

Βηνινγηθνί αληηδξαζηήξεο
Έρνπλ θαηαζθεπαζηεί ηξεηο βηνινγηθνί αληηδξαζηήξεο γηα ηε ληηξνπνίεζε θαη απνληηξνπνίεζε ησλ
ιπκάησλ, ελψ ππάξρεη πξφβιεςε γηα ηε θαηαζθεπή θαη ελφο ηέηαξηνπ ζε επφκελε θάζε. Λφγσ ησλ
κεησκέλσλ πδξαπιηθψλ θαη ξππαληηθψλ θνξηίσλ ζηελ είζνδν ηεο ΔΔΛ ιεηηνπξγνχλ κφλν νη δχν
βηνινγηθνί αληηδξαζηήξεο.
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3

Κάζε βηνινγηθφο αληηδξαζηήξαο ελεξγνχ φγθνπ 1.720m δηαζέηεη:


Αλνμηθή δψλε ελεξγνχ φγθνπ 410m γηα ηελ απνληηξνπνίεζε. ηελ αλνμηθή δψλε εηζέξρεηαη
αλάκηθην πγξφ απφ ην κεξηζηή παξνρήο, θαζψο επίζεο θαη ληηξνπνηεκέλεο εθξνέο απφ ην
θαηάληε άθξν ηεο αεξφβηαο δψλεο. Κάζε δηακέξηζκα είλαη εμνπιηζκέλν κε ππνβξχρην
αλαδεπηήξα ηζρχνο 5 kW γηα λα δηαηεξείηαη ην αλάκηθην πγξφ ζε αηψξεζε.



Δπακθνηεξίδνπζα δψλε ελεξγνχ φγθνπ 510m , ζηελ νπνία έρνπλ εγθαηαζηαζεί θαη
δηαρπηήξεο γηα ηελ εμαζθάιηζε ηνπ αεξηζκνχ, θαζψο επίζεο θαη ππνβξχρηνη αλαδεπηήξεο,
ψζηε λα είλαη δπλαηή ε ιεηηνπξγία ηνπ δηακεξίζκαηνο απηνχ σο αλνμηθνχ.



Αεξηδφκελε δψλε ελεξγνχ φγθνπ 800m , γηα ηε ληηξνπνίεζε ησλ ιπκάησλ.

3

3

3

Ζ αλαθπθινθνξία ληηξνπνηεκέλσλ εθξνψλ (εζσηεξηθή αλαθπθινθνξία) επηηπγράλεηαη κε αληιίεο
αμνληθήο ξνήο, απφ ην θαηάληε άθξν θάζε αεξφβηαο δψλεο. ε θάζε δεμακελή έρνπλ εγθαηαζηαζεί
δχν (ε κία εθεδξηθή αληιία) δπλακηθφηεηαο 45l/sec.
Γηα ηνλ αεξηζκφ έρνπλ εγθαηαζηαζεί ζε θάζε δεμακελή 180 δηαρπηήξεο ιεπηήο θπζαιίδαο. Ο αέξαο
3
παξέρεηαη απφ έμη θπζεηήξεο (νη δχν εθεδξηθνί) δπλακηθφηεηαο 910 Nm /h @ 600mbar,
εγθαηεζηεκέλεο ηζρχνο 30kW.

2.5

Γεμακελή ηειηθήο θαζίδεζεο
Σν αλάκηθην πγξφ απφ ηελ έμνδν ησλ βηνινγηθψλ αληηδξαζηήξσλ νδεγείηαη ζην κεξηζηή ησλ
δεμακελψλ ηειηθήο θαζίδεζεο. Έρνπλ θαηαζθεπαζηεί ηξεηο δεμακελέο θαζίδεζεο δηακέηξνπ 13,00m
θαη ζε επφκελε θάζε ζα θαηαζθεπαζηεί θαη κία ηέηαξηε φκνηα δεμακελή θαζίδεζεο.
Οη δεμακελέο έρνπλ πιεπξηθφ βάζνπο πγξνχ 2,20 m, κε θιίζε ππζκέλα 10%. To δηαπγαζκέλν πγξφ
ππεξρεηιίδεη πεξηκεηξηθά απφ νδνλησηφ ππεξρεηιηζηή θαη κέζσ πεξηκεηξηθήο δηψξπγαο νδεγείηαη
πξνο ην θξεάηην εμφδνπ. Πξηλ απφ ηνλ ππεξρεηιηζηή ηνπνζεηείηαη θξάγκα ζπγθξάηεζεο
επηπιεφλησλ, ην νπνίν είλαη βπζηζκέλν 10 cm θάησ απφ ηελ θαηψηαηε ζηάζκε ηνπ πγξνχ. Kαη ν
ππεξρεηιηζηήο θαη ην θξάγκα αθξψλ είλαη θαηαζθεπαζκέλα απφ αλνμείδσην ράιπβα.
Ζ θαζηδάλνπζα ηιχο ζαξψλεηαη κε ηε βνήζεηα μέζηξνπ αλεξηεκέλνπ απφ αθηηληθή κεηαιιηθή γέθπξα
θαη νδεγείηαη ζην θεληξηθφ θψλν ηεο δεμακελήο, απφ φπνπ νδεγείηαη πξνο ην αληιηνζηάζην
αλαθπθινθνξίαο ηιχνο κέζσ αγσγψλ δηακέηξνπ 200mm.

2.6

Αληιηνζηάζην αλαθπθινθνξίαο θαη πεξίζζεηαο ηιύνο
Ζ ηιχο απφ ηηο δεμακελέο ηειηθήο θαζίδεζεο νδεγείηαη ζηνλ πγξφ ζάιακν ηνπ αληιηνζηαζίνπ ηιχνο.
Ζ αλαθπθινθνξία επηηπγράλεηαη απφ πέληε ππνβξχρηεο αληιίεο (ε κία εθεδξηθή) δπλακηθφηεηαο
3
80m /h @ 2,5m. Οη αληιίεο θαηαζιίβνπλ ζην κεξηζηή ησλ βηνινγηθψλ αληηδξαζηήξσλ.
Απφ ηνλ πγξφ ζάιακν ηνπ αληιηνζηαζίνπ ηιχνο αλαξξνθνχλ νη αληιίεο πεξίζζεηαο ηιχνο. Έρνπλ
3
εγθαηαζηαζεί δχν αληιίεο ζεηηθήο εθηφπηζεο (ε κία εθεδξηθή) δπλακηθφηεηαο 30m /h @ 2 bar. Οη
αληιίεο ηξνθνδνηνχλ απ’ επζείαο ην ζπγθξφηεκα ηεο κεραληθήο πάρπλζεο – αθπδάησζεο.

2.7

Απνιύκαλζε
Σα επεμεξγαζκέλα ιχκαηα απφ ηηο δεμακελέο θαζίδεζεο θαηαιήγνπλ ζην θξεάηην εηζφδνπ ηεο
ρισξίσζεο φπνπ γίλεηαη ε πξνζζήθε δηαιχκαηνο ππνρισξηψδνπο λαηξίνπ.
Σν ζπγθξφηεκα δνζνκέηξεζεο ρισξίνπ βξίζθεηαη εγθαηεζηεκέλν ζην θηίξην ρισξίσζεο θαη
πεξηιακβάλεη δνζνκεηξηθέο αληιίεο θαη δεμακελή απνζήθεπζεο ζε μερσξηζηφ ζάιακν.
3

Ο φγθνο ηεο δεμακελήο επαθήο αλέξρεηαη ζε 120m εμαζθαιίδνληαο ρξφλν παξακνλήο 45min γηα
ηε κέζε παξνρή Α’ Φάζεο θαη 20min γηα ηε παξνρή αηρκήο Α’ Φάζεο. Ζ δεμακελή επαθήο είλαη
καηαλδξηθήο κνξθήο εμαζθαιίδνληαο ιφγν κήθνο / πιάηνο δηαδξνκήο 40 / 1.
ε πεξίπησζε πνπ ζην κέιινλ απαηηεζεί ε απνρισξίσζε ησλ ιπκάησλ ηφηε απηή ζα γίλεη ζην
θξεάηην εμφδνπ ηεο ρισξίσζεο θαη ζα θαηαζθεπαζηεί λέν θξεάηην δεηγκαηνιεςίαο δίπια ζην
ηειεπηαίν θξεάηην απνρέηεπζεο πνπ είλαη ζην γήπεδν ησλ εγθαηαζηάζεσλ.
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2.8

Δπεμεξγαζία ηιύνο
Ζ επεμεξγαζία ηεο πιενλάδνπζαο ζηαζεξνπνηεκέλεο ηιχνο ζπλίζηαηαη ζηελ πάρπλζε κε κεραληθφ
ηξφπν θαη ζηελ αθπδάησζε κε ηαηληνθηιηξφπξεζζα κε ζηφρν ηελ κείσζε ηνπ φγθνπ ηεο.
3

Ζ ηιχο απφ ηηο αληιίεο πεξίζζεηαο ηιχνο δπλακηθφηεηαο 30 m /h νδεγείηαη ζε εληαίν ζπγθξφηεκα
πάρπλζεο - αθπδάησζεο. Έρεη εγθαηαζηαζεί έλα ζπγθξφηεκα νλνκαζηηθήο δπλακηθφηεηαο 225kg
DS /h, πνπ δηαζέηεη:


Σξάπεδα πάρπλζεο κε πιάηνο ηαηλίαο 1,5m θαη



Σαηληνθηιηξφπξεζα κε πιάηνο ηαηλίαο 1,5m

Γηα ηελ ππνβνήζεζε ηεο αθπδάησζεο γίλεηαη πξνζζήθε δηαιχκαηνο πνιπειεθηξνιχηε. Σν
ζπγθξφηεκα παξαζθεπήο θαη απνζήθεπζεο ηνπ δηαιχκαηνο ρσξεηηθφηεηαο 1.200 ιίηξσλ
ζπλνδεχεηαη απφ δχν (ε κία εθεδξηθή) αληιίεο δνζνκέηξεζεο δπλακηθφηεηαο 1.000 l/h @ 4 bar.
Ζ αθπδαησκέλε ηιχο κε κεηαθνξηθφ θνριία δηαηίζεηαη ζε θάδν, πνπ εγθαζίζηαηαη ζε παξαθείκελε
αίζνπζα.

2.9

Τπνδνρή βνζξνιπκάησλ
Σα βνζξνιχκαηα δηαηίζεληαη ζε δεμακελή απνζήθεπζεο. Πξνβιέπεηαη κία ζέζε - θξεάηηo γηα
εθθέλσζε βπηηνθφξσλ ζε εηδηθά θαηαζθεπαζκέλε αεξνζηεγή ππνδνρή, Φ150 πνπ θαηαιήγεη ζε
αλνηθηφ θαλάιη, κέζσ ηνπ νπνίνπ ηα βνζξνιχκαηα νδεγνχληαη ζηε δεμακελή απνζήθεπζεο. Πξηλ
ηελ είζνδν ζηε δεμακελή απνζήθεπζεο έρεη εγθαηαζηαζεί ρεηξνθαζαξηδφκελε εζράξα κε δηάθελα 20
ρηιηνζηά γηα ηελ ζπγθξάηεζε ησλ νγθσδψλ ζηεξεψλ.
3

Ζ δεμακελή έρεη ελεξγφ φγθν 280 m θαη δηαζέηεη ζχζηεκα δηάρπζεο γηα ηνλ πξναεξηζκφ ησλ
3
βνζξνιπκάησλ. Έρνπλ εγθαηαζηαζεί δχν (ν έλαο εθεδξηθφο) θπζεηήξεο δπλακηθφηεηαο 280 Νm /h
@ 450 mbar.
Σα ζπιιεγφκελα βνζξνιχκαηα κέζσ αληιεηηθνχ ζπγθξνηήκαηνο (1+1 ππνβξχρηεο αληιίεο ησλ
3
20 m /h) νδεγνχληαη ζην θξεάηην εηζφδνπ, αλάληε ηεο πξνεπεμεξγαζίαο.

Γ.
1.

ΔΙΓΙΚΔ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΔ ΔΡΓΩΝ
ΔΙΑΓΩΓΗ
Γεληθά ν εμνπιηζκφο πξέπεη λα είλαη ζχκθσλνο κε ηα νξηδφκελα ζηελ ΔΝ 12255-1 (Δγθαηαζηάζεηο
Δπεμεξγαζίαο Λπκάησλ: Γεληθέο απαηηήζεηο), θαζψο θαη κε ηα αλαθεξφκελα ζηελ Οδεγία
42/2006/ΔΔ (Δμνπιηζκφο).
Θα πξέπεη φιεο νη δεμακελέο λα κπνξνχλ λα εθθελσζνχλ πιήξσο, είηε κε βαξχηεηα ή κε θνξεηή
ππνβξχρηα αληιία, γηα ηνλ θαζαξηζκφ ηνπο θαη ηελ ζπληήξεζε ηνπ εμνπιηζκνχ. Γηα ηνλ ζθνπφ απηφ
ζα πξέπεη λα πξνβιεθζνχλ επαξθείο ξήζεηο ή άιια κέζα γηα ηελ ζηξάγγηζε ηνπ ππζκέλα ησλ
δεμακελψλ πξνο έλα βαζχ θξεάηην γηα ηελ εγθαηάζηαζε ηεο θνξεηήο αληιίαο ή ηελ ζχλδεζε κε ην
δίθηπν ζηξαγγηδίσλ.
ηηο δεμακελέο ζα πξέπεη λα ππάξρεη ζηεζαίν ειάρηζηνπ χςνπο 80 cm γηα ηελ πξνζηαζία ησλ
εξγαδνκέλσλ. ηελ πεξίπησζε πνπ απηφ δελ είλαη εθηθηφ ζα πξέπεη λα ηνπνζεηεζνχλ θηγθιηδψκαηα
ειάρηζηνπ χςνπο 1,10m.
Οη αλνρέο ησλ δνκηθψλ θαηαζθεπψλ ησλ επηκέξνπο κνλάδσλ πξέπεη λα ηθαλνπνηνχλ ηηο απαηηήζεηο
ηνπ παξαξηήκαηνο Β ηεο ΔΝ 12255-1 θαη λα είλαη ζπκβαηέο κε ηνλ εμνπιηζκφ πνπ πξφθεηηαη λα
εγθαηαζηαζεί.
Πιεζίνλ ηνπ εμνπιηζκνχ θαη ζε εχθνια πξνζβάζηκε ζέζε πξέπεη λα ππάξρεη θφκβην εθηάθηνπ
αλάγθεο γηα ηελ παχζε ιεηηνπξγίαο ηνπ εμνπιηζκνχ ζε πεξίπησζε αλάγθεο.
Ζ εγθαηάζηαζε φινπ ηνπ εμνπιηζκνχ ζα πξέπεη λα γίλεη ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζηηο ζρεηηθέο
Πξνδηαγξαθέο θαη ηηο νδεγίεο ηνπ θαηαζθεπαζηή ηνπ εμνπιηζκνχ. Γηα ηνλ ζθνπφ απηφ, ν Αλάδνρνο
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ζα πξέπεη λα πεξηιάβεη ζηελ πξνζθνξά ηνπ ηηο ππεξεζίεο ηνπ θαηαζθεπαζηή ηνπ εμνπιηζκνχ γηα
ηελ παξαθνινχζεζε θαηά ηελ ζπλαξκνιφγεζε, ηε ζέζε ηνπ έξγνπ ζε ιεηηνπξγία θαη ηηο δνθηκέο ηνπ.
ε θάζε πεξίπησζε πξέπεη λα εμαζθαιίδεηαη επρεξήο θαη αζθαιήο πξφζβαζε θαη ζα πξέπεη λα
ιακβάλνληαη φια ηα αλαγθαία κέηξα γηα ηελ απνθνκηδή θαη ζπληήξεζε ηνπ εμνπιηζκνχ.
Όια ηα πιηθά πξέπεη λα είλαη θαηάιιεια θαη αλζεθηηθά γηα ηηο ζπλζήθεο ιεηηνπξγίαο ηεο κνλάδαο ή
λα πξνζηαηεχνληαη απφ θαηάιιειε επηθάιπςε. Γεληθά γηα ηε αληηδηαβξσηηθή πξνζηαζία ζα πξέπεη
λα ιακβάλνληαη ππφςε ηα αλαθεξφκελα ζηα Πξφηππα ΔΝ ΗSO 12944-1 έσο ΔΝ ΗSO 12944-8.

2

ΜΟΝΑΓΔ ΔΠΔΞΔΡΓΑΙΑ

2.1

Γεληθά
Πξνβιέπνληαη ηα παξαθάησ έξγα, ψζηε λα εθζπγρξνληζηεί ε ιεηηνπξγίαο ηεο θαη λα είλαη δπλαηή ε
ηξηηνβάζκηα επεμεξγαζία ησλ ιπκάησλ θαη ε επαλαρξεζηκνπνίεζή ηνπο γηα άξδεπζε:

2.2



Σα έξγα πξνεπεμεξγαζίαο, κε ηελ ηνπνζέηεζεο λέαο ζπκπαγνχο πξνθαηαζθεπαζκέλεο
κνλάδαο εζράξσζεο, εμάκκσζεο θαη ιηπνζπιινγήο ππαηζξίσο. ην πθηζηάκελν θηίξην
πξνεπεμεξγαζίαο ζα θαζαηξεζεί ν εμνπιηζκφο ηεο ζπκβαηηθήο πξνεπεμεξγαζίαο
(εζράξσζε, εμάκκσζε) θαη ζα κεηαθεξζεί ζε απνζήθε ηεο ΓΔΤΑ. Οη θηηξηαθέο
εγθαηαζηάζεηο ζα δηαηεξεζνχλ γηα ηελ θάιπςε ησλ αλαγθψλ απνζήθεπζεο θαη
δεπηεξεπφλησλ αλαγθψλ ηνπ πξνζσπηθνχ ιεηηνπξγίαο.



Σα έξγα βνζξνιπκάησλ, κε ηελ ηνπνζέηεζεο λέαο ζπκπαγνχο πξνθαηαζθεπαζκέλεο
κνλάδαο εζράξσζεο, εμάκκσζεο θαη ιηπνζπιινγήο ππεξγείσο, παξαθείκελα ηεο
πθηζηάκελεο δεμακελήο βνζξνιπκάησλ.



Σα έξγα επεμεξγαζίαο ηιχνο, κε ηελ ηνπνζέηεζε θπγνθεληξεηή αθπδάησζεο ηεο ηιχνο θαη
νξηδφληην θνριία αθπδαησκέλεο ηιχνο ζην πθηζηάκελν θηίξην. Ο πθηζηάκελνο εμνπιηζκφο
ζα θαζαηξεζεί θαη ζα κεηαθεξζεί ζε απνζήθε ηεο ΓΔΤΑ.



Σα έξγα ηξηηνβάζκηαο επεμεξγαζίαο, πνπ πεξηιακβάλνπλ δεμακελή ηξνθνδφηεζεο, κνλάδα
ππεξδηήζεζεο κε κεκβξάλεο, απνιχκαλζε κε κνλάδα ππεξηψδνπο αθηηλνβνιίαο, δεμακελή
θαζαξψλ.

Έξγα πξνεπεμεξγαζίαο ιπκάησλ
ηε κνλάδα πξνεπεμεξγαζίαο παξαηεξείηαη ζεκαληηθή δηάβξσζε ηνπ εμνπιηζκνχ, απνηέιεζκα ηνπ
πεξηνξηζκέλνπ εμαεξηζκνχ ηνπ ρψξνπ, ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ ειηθία ηνπ εγθαηεζηεκέλνπ
εμνπιηζκνχ. Καηά ζπλέπεηα πξνβιέπεηαη ε θαζαίξεζε ηνπ πθηζηάκελνπ εμνπιηζκνχ ηεο
πξνεπεμεξγαζίαο (εζράξσζε, εμάκκσζε) θαη ε θάιπςε ησλ αλαγθψλ πξνεπεμεξγαζίαο κε ηελ
ηνπνζέηεζε λέαο ζπκπαγνχο, πξνθαηαζθεπαζκέλεο κνλάδαο επεμεξγαζίαο. Ο πθηζηάκελνο Ζ/Μ
εμνπιηζκφο ζα θαζαηξεζεί θαη ζα κεηαθεξζεί ζε απνζήθε ηεο ΓΔΤΑ. Οη θηηξηαθέο εγθαηαζηάζεηο ζα
δηαηεξεζνχλ γηα ηελ θάιπςε ησλ αλαγθψλ απνζήθεπζεο θαη δεπηεξεπφλησλ αλαγθψλ ηνπ
πξνζσπηθνχ ιεηηνπξγίαο.
Γηα ηελ πξνεπεμεξγαζία πξνβιέπεηαη ε εγθαηάζηαζε ελφο βηνκεραλνπνηεκέλνπ ζπγθξνηήκαηνο
θαηαζθεπαζηή, πνπ ζα δηαζέηεη ISO 9001 ή ηζνδχλακν γηα ηνλ ζρεδηαζκφ θαη ηελ θαηαζθεπή
παξφκνησλ κνλάδσλ, θαηάιιειεο δπλακηθφηεηαο, ψζηε λα δηέξρεηαη ε κέγηζηε σξηαία παξνρή.
Σν ζπγθξφηεκα ζα απνηειείηαη απφ δεμακελή θαηάιιεισλ δηαζηάζεσλ θαηαζθεπαζκέλε απφ
αλνμείδσην ράιπβα AISI 316, ζηελ νπνία ζα ππάξρεη εγθαηεζηεκέλνο ν εμνπιηζκφο εζράξσζεο,
εμάκκσζεο θαη απνιίπαλζεο.
Ζ εζράξσζε ζα γίλεηαη ζε απηφκαηε θπιηλδξηθή εζράξα, ηχπνπ ζηαζεξνχ ή πεξηζηξεθφκελνπ
ηχκπαλνπ, ελψ ζα πξνβιέπεηαη δηάηαμε ππεξρείιηζεο αλάληε ηεο απηφκαηεο εζράξαο, πνπ ζα
νδεγεί ηα ιχκαηα ζε ρεηξνθαζαξηδφκελε εζράξα, θαηαζθεπαζκέλε απφ αλνμείδσην ράιπβα. Σα
ιχκαηα δηαξξένπλ ηελ θπιηλδξηθή εζράξα απφ κέζα πξνο ηα έμσ θαη ηα ζπγθξαηνχκελα ζηεξεά
απνκαθξχλνληαη κε θαηάιιειε δηάηαμε ζε ρνάλε ππνδνρήο θαη ζηε ζπλέρεηα ζε θνριία κεηαθνξάο.
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Γηα ηνλ θαιχηεξν θαζαξηζκφ ηεο επηθάλεηαο εζράξσζεο ζα πξέπεη λα πξνβιέπεηαη ζχζηεκα
έθπιπζεο κε βηνκεραληθφ λεξφ.
Απφ ηε ρνάλε ηα εζραξίζκαηα κεηαθέξνληαη, ζπκπηέδνληαη θαη αθπδαηψλνληαη κε ηελ βνήζεηα
θαηάιιεια δηακνξθσκέλνπ θνριία - ζπκπηεζηή θαη απνξξίπηνληαη ζε θάδν εζραξηζκάησλ. Ο
θαζαξηζκφο ηεο εζράξαο ζα γίλεηαη απηφκαηα κε βάζε ηελ δηαθνξηθή ζηάζκε (αλάληε – θαηάληε)
ηεο εζράξαο ή άιιν παξφκνην ζχζηεκα ειέγρνπ ηνπ θαηαζθεπαζηή ηνπ κεραλήκαηνο, θαζψο θαη κε
ρξνλνπξφγξακκα, πνπ ζα ξπζκίδεηαη απφ ηνλ πίλαθα ηνπ ζπζηήκαηνο, ν νπνίνο ζα απνηειεί ηκήκα
ηεο πξνκήζεηαο ηνπ θαηαζθεπαζηή ηνπ ζπγθξνηήκαηνο.
Μεηά ηελ εζράξσζε ηα ιχκαηα νδεγνχληαη ζηε κνλάδα εμάκκσζεο, πνπ είλαη κέξνο ηνπ εληαίνπ
ζπγθξνηήκαηνο εζράξσζεο – εμάκκσζεο. Ζ απνθνκηδή ηεο άκκνπ ζα γίλεηαη κε δχν θνριίεο: έλαο
θνριίαο ηνπνζεηεκέλνο ζην ππζκέλα θαηά κήθνο ηεο δεμακελήο, πνπ κεηαθέξεη ηελ άκκν ζην
αλάληε άθξν ηεο δεμακελήο θαη έλαο δεχηεξνο, θεθιηκέλνο, πνπ παξαιακβάλεη ηελ άκκν θαη, κεηά
ηελ ζηαδηαθή αθπδάησζή ηεο, ηελ δηαζέηεη κέζσ θαηάιιειεο δηάηαμεο ζε θάδν. Καη νη δχν θνριίεο
ιεηηνπξγνχλ ηαπηφρξνλα αλά ηαθηηθά ρξνληθά δηαζηήκαηα κέζσ ηνπ ειεθηξηθνχ πίλαθα ηνπ
ζπζηήκαηνο.
Γηα ηελ απνιίπαλζε ησλ ιπκάησλ, θνληά ζηνλ ππζκέλα ηεο δεμακελήο εμάκκσζεο θαη θαηά κήθνο
απηήο, ζα πξέπεη λα ππάξρεη παξνρέηεπζε αέξα, ψζηε λα δεκηνπξγείηαη ζηξνβηιηζκφο θαηά κήθνο
ηεο δεμακελήο. Ο αεξηζκφο επηηπγράλεηαη απφ αεξνζπκπηεζηή θαηάιιειεο δπλακηθφηεηαο, πνπ ζα
ειέγρεηαη απφ ηνλ ειεθηξηθφ πίλαθα ηνπ ζπζηήκαηνο. Καηά κήθνο ηεο δεμακελήο εμάκκσζεο
δηακνξθψλεηαη θαλάιη εξεκίαο γηα ηελ δηαρσξηζκφ ησλ επηπιεφλησλ, ηα νπνία ζηε ζπλέρεηα
απνκαθξχλνληαη κε δηάηαμε ζάξσζεο απφ αλνμείδσην ράιπβα, πξνο ζάιακν ζπγθέληξσζεο, απφ
φπνπ κέζσ αληιίαο νδεγνχληαη ζηε δψλε ζπκπίεζεο ηνπ θνριία εζραξηζκάησλ γηα ηελ δηάζεζή
ηνπο καδί κε ηα εζραξίζκαηα.
ην θαηψηεξν ζεκείν ηεο δεμακελήο εμάκκσζεο ζα ππάξρεη ρεηξνθίλεηε βάλα γηα ηελ εθθέλσζε θαη
ηνλ θαζαξηζκφ ηεο δηάηαμεο. Ζ εθθέλσζε θάζε δηάηαμεο ζα γίλεηαη πξνο ην δίθηπν ζηξαγγηδίσλ ηεο
ΔΔΛ.
Ο ζρεδηαζκφο ηνπ ζπγθξνηήκαηνο ζα γίλεη γηα ηελ ηθαλνπνίεζε ησλ παξαθάησ απαηηήζεσλ:
Αξηζκφο παξάιιεισλ ζπγθξνηεκάησλ

[#]

≥1

[mm]

≤6

Διάρηζηε δπλακηθφηεηα ηεο κνλάδαο
Απνκάθξπλζε θφθθσλ > 0,25 mm γηα ηελ παξνρή αηρκήο

[l/s]
[%]

75
90

Απνκάθξπλζε θφθθσλ > 0,20 mm γηα ηελ παξνρή
ζρεδηαζκνχ

[%]

90

Γηάθελν εζράξαο

3

Παξνρή αέξα (αλά m δεμακελήο εμάκκσζεο)

3

3

[Νm /m ]

≥ 1,50

Σν ζπγθξφηεκα ζα ζπλνδεχεηαη απφ ειεθηξηθφ πίλαθα κε PLC γηα ηνλ απηφκαην έιεγρν ηεο φιεο
κνλάδαο. ην Κέληξν Διέγρνπ (ΚΔΛ) ζα κεηαθέξνληαη ζήκαηα ιεηηνπξγίαο / βιάβεο γηα ην ζχλνιν
ηνπ εμνπιηζκνχ.
Ζ κνλάδα ηνπνζεηείηαη ππέξγεηα ζχκθσλα κε ηελ πξνζέιεπζε ησλ ιπκάησλ πνπ γίλεηαη κέζσ ηνπ
αγσγνχ πξνζαγσγήο. Όιε ε κνλάδα ζα είλαη θαιπκκέλε απφ αλνμείδσην κε πξνζπειάζηκν
θάιπκκα, ψζηε λα κελ ππάξρνπλ πξνβιήκαηα απφζκεζεο.
Ζ κνλάδα ζα ηνπνζεηεζεί αλάληε ηεο πθηζηάκελεο πξνεπεμεξγαζίαο ζε βάζε απφ νπιηζκέλν
ζθπξφδεκα, ελψ ζα δηακνξθσζεί ρψξνο γηα πηζαλή κειινληηθή κνλάδα. Θα πξνζθεξζνχλ ηξεηο
λένη θάδνη γηα ηελ απνθνκηδή ησλ εζραξηζκάησλ θαη ηεο άκκνπ.
Απφ ηελ κνλάδα ζα εθθηλεί λένο αγσγφο HDPE Φ400, ν νπνίνο ζα ζπλδεζεί κε ηνλ πθηζηάκελν
PVC Φ400 κέζσ λένπ θξεαηίνπ, ην νπνίν ζα νδεγεί ηα πξνεπεμεξγαζκέλα ιχκαηα ζηνλ κεξηζηή
ηνπ βηνινγηθνχ αληηδξαζηήξα. Σν λέν θξεάηην ζα δηαζέηεη ππεξρείιηζε πνπ ζα ελεξγνπνηείηαη ζε
πεξίπησζε έθηαθηεο αλάγθεο θαη παξάθακςεο ή ελαιιαθηηθά νπνηαδήπνηε άιιε δηάηαμε,
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νδεγψληαο ηα ιχκαηα ζην πθηζηάκελν δίθηπν παξάθακςεο, πνπ δηέξρεηαη πιεζίνλ ηεο
πξνεπεμεξγαζίαο.

2.3

Έξγα βνζξνιπκάησλ
Ζ ρεηξνθαζαξηδφκελε εζράξα βνζξνιπκάησλ ζα θαζαηξεζεί θαη ζα εγθαηαζηαζεί έλα απηφκαην
ζπγθξφηεκα ππνδνρήο θαη πξνεπεμεξγαζίαο (εζράξσζε θαη εμάκκσζε) ησλ βνζξνιπκάησλ,
παξφκνην κε απηφ ηεο πξνεπεμεξγαζίαο ιπκάησλ. Δηδηθφηεξα ζα θαζαηξεζεί θαη ε δηψξπγα ηεο
πθηζηάκελεο ρεηξνθαζαξηδφκελεο εζράξαο θαη ζα δηακνξθσζεί θξεάηην απφ ζθπξφδεκα επαξθψλ
δηαζηάζεσλ, ζην νπνίν ζα εγθαηαζηαζεί ε λέα κνλάδα πξνεπεμεξγαζίαο βνζξνιπκάησλ.
Σα βνζξνιχκαηα ζα δηέξρνληαη απφ ηε ιηζνπαγίδα θαη ζηε ζπλέρεηα κέζσ αγσγνχ ζα θαηαιήγνπλ
ζην λέν ζπγθξφηεκα πξνεπεμεξγαζίαο. Μεηά ηελ εζράξσζε θαη εμάκκσζε ηα πξνεπεμεξγαζκέλα
βνζξνιχκαηα ζα νδεγνχληαη ζηελ πθηζηάκελε δεμακελή απνζήθεπζεο.
Ζ δηάζεζε ησλ βνζξνιπκάησλ ζα γίλεηαη ζε ηαρπζχλδεζκν πνπ ζα δηαζέηεη ειεθηξνβάλα. Σα
βπηηνθφξα ζα εθθελψλνπλ κε ηε βαξχηεηα, γηα ην ζθνπφ απηφ επηβάιιεηαη κηα πςνκεηξηθή δηαθνξά
ηνπιάρηζηνλ 500mm ηεο βάλαο εμφδνπ ησλ βπηηνθφξσλ κε ηνλ ηαρπζχλδεζκν (είζνδν) ηεο
δηάηαμεο. Μηα κηθξφηεξε πςνκεηξηθή δηαθνξά επηθέξεη ηε κείσζε παξνρήο θαη επηβξαδχλεη ην
ρξφλν εθθέλσζεο ησλ βπηηνθφξσλ. Γηα ην ζθνπφ απηφ ην ζπγθξφηεκα πξνεπεμεξγαζίαο ησλ
βνζξνιπκάησλ ζα εγθαηαζηαζεί εληφο θξεαηίνπ απφ ζθπξφδεκα, κε ζηάζκε ππζκέλα ρακειφηεξα
ηνπ δξφκνπ. Δπίζεο, ζα δηακνξθσζεί βαζχ θξεάηην επαξθψλ δηαζηάζεσλ γηα ηε ζπγθέληξσζε ησλ
ζηξαγγηδίσλ (πιχζεηο ζπγθξνηήκαηνο θηι.), ηα νπνία κέζσ θνξεηήο αληιίαο απνζηξάγγηζεο ζα
νδεγνχληαη ζην πθηζηάκελν δίθηπν ζηξαγγηδίσλ.
Σα βπηηνθφξα ζα εθθελψλνπλ ηα βνζξνιχκαηα ζε δχν ζηφκηα, κέζσ εχθακπηνπ ζσιήλα πνπ ζα
ζπλδέεηαη απ’ επζείαο κε ην ζηφκην ηνπ βπηηνθφξνπ θαη ζα νδεγνχληαη ζε ιηζνπαγίδα
θαηαζθεπαζκέλε απφ αλνμείδσην ράιπβα, ζην θέληξν ηεο νπνίαο ζα ππάξρεη εζράξα γηα ηελ
ζπγθξάηεζε ρνλδξφθνθθσλ ζηεξεψλ θαη κεηαιιηθψλ αληηθεηκέλσλ. Ζ απνκάθξπλζε ηεο εζράξαο κε
ηα ρνλδξφθνθθα γίλεηαη απφ ην επάλσ κέξνο ηεο δηάηαμεο, ρεηξνθίλεηα, ζε ηαθηά ρξνληθά
δηαζηήκαηα (κία θνξά ηελ βδνκάδα) αλάινγα κε ηε πνζφηεηα ησλ βνζξνιπκάησλ θαη ηελ
πεξηεθηηθφηεηά ηνπο ζε ρνλδξφθνθθα. Κάζε ιηζνπαγίδα πξέπεη λα δηαζέηεη δηθιείδα εθθέλσζεο –
ζηξάγγηζεο. ε θάζε ζσιελνγξακκή εθθέλσζεο, αλάληε ηεο ιηζνπαγίδαο, ζα πξέπεη λα
πξνβιεθζεί δηάηαμε δεηγκαηνιεςίαο, ψζηε λα παξέρεηαη ε δπλαηφηεηα ιήςεο δείγκαηνο, κέζσ
ρεηξνθίλεηεο δηθιείδαο.
Απφ ηελ έμνδν ηεο ιηζνπαγίδαο ηα βνζξνιχκαηα ζα νδεγνχληαη ζην ζπγθξφηεκα πξνεπεμεξγαζίαο
ησλ βνζξνιπκάησλ, ην νπνίν ζα είλαη βηνκεραληθφ πξντφλ θαηαζθεπαζηή, πνπ ζα δηαζέηεη ISO
9001 ή ηζνδχλακν γηα ηνλ ζρεδηαζκφ θαη ηελ θαηαζθεπή παξφκνησλ κνλάδσλ. Σν ζπγθξφηεκα ζα
απνηειείηαη απφ δεμακελή θαηάιιεισλ δηαζηάζεσλ θαηαζθεπαζκέλε απφ αλνμείδσην ράιπβα AISI
316, ζηελ νπνία ζα ππάξρεη εγθαηεζηεκέλνο ν εμνπιηζκφο εζράξσζεο θαη εμάκκσζεο.
Ζ εζράξσζε ζα γίλεηαη ζε απηφκαηε θπιηλδξηθή εζράξα, ηχπνπ πεξηζηξεθφκελνπ ή ζηαζεξνχ
ηπκπάλνπ. Σα βνζξνιχκαηα δηαξξένπλ ηελ θπιηλδξηθή εζράξα απφ κέζα πξνο ηα έμσ θαη ηα
ζπγθξαηνχκελα ζηεξεά απνκαθξχλνληαη κε θαηάιιειε δηάηαμε ζε ρνάλε ππνδνρήο θαη ζηε
ζπλέρεηα κεηαθέξνληαη εθηφο ηεο δηάηαμεο κε θαηάιιειν θνριία. Γηα ηνλ θαιχηεξν θαζαξηζκφ ηεο
επηθάλεηαο εζράξσζεο ζα πξέπεη λα πξνβιέπεηαη ζχζηεκα έθπιπζεο κε βηνκεραληθφ λεξφ.
Απφ ηε ρνάλε ηα εζραξίζκαηα κεηαθέξνληαη, ζπκπηέδνληαη θαη αθπδαηψλνληαη κε ηελ βνήζεηα
θαηάιιεια δηακνξθσκέλνπ θνριία - ζπκπηεζηή θαη απνξξίπηνληαη ζε θάδν εζραξηζκάησλ. Ο
θαζαξηζκφο ηεο εζράξαο ζα γίλεηαη απηφκαηα κε βάζε ηελ δηαθνξηθή ζηάζκε (αλάληε – θαηάληε)
ηεο εζράξαο, θαζψο θαη κε ρξνλνπξφγξακκα, πνπ ζα ξπζκίδεηαη απφ ηνλ πίλαθα ηνπ ζπζηήκαηνο,
ν νπνίνο ζα απνηειεί ηκήκα ηεο πξνκήζεηαο ηνπ θαηαζθεπαζηή ηνπ ζπγθξνηήκαηνο.
Μεηά ηελ εζράξσζε ηα βνζξνιχκαηα νδεγνχληαη ζηε κνλάδα εμάκκσζεο, πνπ ζα είλαη κέξνο ηνπ
εληαίνπ ζπγθξνηήκαηνο εζράξσζεο – εμάκκσζεο. Ζ απνθνκηδή ηεο άκκνπ ζα γίλεηαη κε δχν
θνριίεο: έλαο θνριίαο ηνπνζεηεκέλνο ζην ππζκέλα θαηά κήθνο ηεο δεμακελήο, πνπ κεηαθέξεη ηελ
άκκν ζην αλάληε άθξν ηεο δεμακελήο θαη έλαο δεχηεξνο, θεθιηκέλνο, πνπ παξαιακβάλεη ηελ άκκν
θαη, κεηά ηελ ζηαδηαθή αθπδάησζή ηεο, ηελ δηαζέηεη κέζσ θαηάιιειεο δηάηαμεο θιεηζηνχ ηχπνπ γηα
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ηελ απνθπγή νζκψλ, ζε θάδν. Καη νη δχν θνριίεο ιεηηνπξγνχλ ηαπηφρξνλα αλά ηαθηηθά ρξνληθά
δηαζηήκαηα κέζσ ηνπ ειεθηξηθνχ πίλαθα ηνπ ζπζηήκαηνο.
ην θαηψηεξν ζεκείν ηεο δεμακελήο εμάκκσζεο ζα ππάξρεη ρεηξνθίλεηε βάλα γηα ηελ εθθέλσζε θαη
ηνλ θαζαξηζκφ ηεο δηάηαμεο. Ζ εθθέλσζε θάζε δηάηαμεο ζα γίλεηαη πξνο ην δίθηπν ζηξαγγηδίσλ ηεο
ΔΔΛ.
Αλάληε ηνπ ζπγθξνηήκαηνο πξνεπεμεξγαζίαο ησλ βνζξνιπκάησλ ζα εγθαηαζηαζεί κία πλεπκαηηθή
ή ειεθηξνθίλεηε δηθιείδα, πνπ ζα είλαη ηκήκα ηεο πξνκήζεηαο ηνπ θαηαζθεπαζηή ηνπ
ζπγθξνηήκαηνο, κέζσ ηεο νπνίαο ε απηφκαηε ιεηηνπξγία ηνπ. ηε πεξίπησζε πνπ αλάληε ηνπ
ζπγθξνηήκαηνο αληρλεχεηαη πςειή ζηάζκε, ζα θιείλεη ζηαδηαθά ε δηθιείδα, ψζηε λα κεηψλεηαη ε
παξνρή εηζφδνπ θαη λα είλαη δπλαηή ε απνκάθξπλζε ησλ ζηεξεψλ απφ ηελ επηθάλεηα εζράξσζεο.
Σν ζπγθξφηεκα πξνεπεμεξγαζίαο βνζξνιπκάησλ ζα δηαζέηεη ειεθηξηθφ πίλαθα ειέγρνπ κε φια ηα
απαξαίηεηα πιηθά (δηαθφπηεο, PLC, ξειέ πξνζηαζίαο, αζθάιεηεο, φξγαλα, θηι.) γηα ηνλ απηφκαην
έιεγρν ηεο κνλάδαο. ην Κέληξν Διέγρνπ (ΚΔΛ) ζα κεηαθέξνληαη ζήκαηα ιεηηνπξγίαο / βιάβεο γηα
ην ζχλνιν ηνπ εμνπιηζκνχ. Σν ζπγθξφηεκα ζα είλαη πιήξσο θιεηζηφ, θαηάιιειν γηα ππαίζξηα
ηνπνζέηεζε.
Ο ζρεδηαζκφο ηνπ ζπγθξνηήκαηνο ζα γίλεη γηα ηελ ηθαλνπνίεζε ησλ παξαθάησ απαηηήζεσλ:
Αξηζκφο παξάιιεισλ ζπγθξνηεκάησλ
Γηάθελν εζράξαο
Διάρηζηε δπλακηθφηεηα ηεο κνλάδαο
Απνκάθξπλζε θφθθσλ > 0,25 mm (γηα παξνρή 20 l/s)

[#]

≥1

[mm]

≤6

[l/s]
[%]

20
95

Σν ζπγθξφηεκα ζα ζπλνδεχεηαη απφ ειεθηξηθφ πίλαθα κε PLC γηα ηνλ απηφκαην έιεγρν ηεο φιεο
κνλάδαο. ην Κέληξν Διέγρνπ (ΚΔΛ) ζα κεηαθέξνληαη ζήκαηα ιεηηνπξγίαο / βιάβεο γηα ην ζχλνιν
ηνπ εμνπιηζκνχ.
Ζ κνλάδα ηνπνζεηείηαη ππέξγεηα ζχκθσλα κε ηελ πξνζέιεπζε ησλ ιπκάησλ πνπ γίλεηαη κέζσ ηνπ
αγσγνχ πξνζαγσγήο. Όιε ε κνλάδα ζα είλαη θαιπκκέλε απφ αλνμείδσην κε πξνζπειάζηκν
θάιπκκα, ψζηε λα κελ ππάξρνπλ πξνβιήκαηα απφζκεζεο.
Ζ κνλάδα ζα ηνπνζεηεζεί ζε βάζε απφ νπιηζκέλν ζθπξφδεκα. Ζ εθξνή ηεο κνλάδαο ζα νδεγείηαη
ζην κεξηζηή ηνπ βηνινγηθνχ αληηδξαζηήξα, κέζσ ησλ πθηζηάκελσλ αληιηψλ, ηξνπνπνηψληαο ηελ
φδεπζε ηνπ θαηαζιηπηηθνχ αγσγνχ, φπνπ ρξεηάδεηαη (πνπ πξηλ νδεγνχζε ηα πξνεπεμεξγαζκέλα
βνζξνιχκαηα αλάληε ηεο ζπκβαηηθήο πξνεπεμεξγαζίαο).

2.4

Δπεμεξγαζία ηιύνο
Πξνηείλεηαη ε εγθαηάζηαζε λένπ ζπγθξνηήκαηνο θπγνθεληξεηή γηα ηελ επίηεπμε ηθαλνπνηεηηθήο
ζπγθέληξσζεο αθπδαησκέλεο ηιχνο (>20%), ν νπνίνο ζα αληηθαηαζηήζεη ηελ πθηζηάκελε
ηαηληνθηιηξφπξεζζα, πνπ ζα θαζαηξεζεί θαη ζα κεηαθεξζεί ζε απνζήθε ηεο ΓΔΤΑ.
Ο θπγνθεληξεηήο ζα είλαη βηνκεραληθφ πξντφλ θαηαζθεπαζηή, θαηάιιειεο δπλακηθφηεηαο, ψζηε λα
ηθαλνπνηνχληαη ηα παξαθάησ θξηηήξηα:
Αξηζκφο παξάιιεισλ κνλάδσλ

[#]

≥1

3

[m /h]

≥ 15

[kg/h]

≥ 210

πγθέληξσζε αθπδαησκέλεο ηιχνο (γηα VS/DS ≤ 75%)

[%]

≥ 20,0%

πγθξάηεζε ζηεξεψλ

[%]

≥ 95,0%

[g/kg DS]

≤10,00

Γπλακηθφηεηα κνλάδαο

Καηαλάισζε πνιπειεθηξνιχηε
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Ο πθηζηάκελνο νξηδφληηνο κεηαθνξηθφο θνριίαο ζα αληηθαηαζηαζεί κε λέν θνριία, ν νπνίνο ζα
κπνξεί λα παξαιάβεη ηελ αθπδαησκέλε ηιχ είηε απφ ην πθηζηάκελν ζπγθξφηεκα
ηαηληνθηιηξφπξεζζαο ή απφ ηνλ θπγνθεληξεηή. Ζ αθπδαησκέλε ηιχο ελ ζπλερεία ζα κεηαθέξεηαη
ζηνλ πθηζηάκελν θεθιηκέλν θνριία κέζσ ηνπ νπνίνπ ζα απνξξίπηεηαη ζε θάδν ρσξεηηθφηεηαο
3
1,1 m ζην παξάπιεπξν ρψξν θφξησζήο ηεο. Ο θπγνθεληξεηήο ζα ζπλδεζεί κε ηα πθηζηάκελα
δίθηπα ηξνθνδνζίαο πεξίζζεηαο ηιχνο, βηνκεραληθνχ λεξνχ πιχζεο θαη απφζκεζεο, θαζψο θαη κε
ην πθηζηάκελν ζπγθξφηεκα πνιπειεθηξνιχηε.

2.5

Σξηηνβάζκηα επεμεξγαζία
Ζ ηξηηνβάζκηα επεμεξγαζία ησλ ιπκάησλ κε ππεξδηήζεζε πεξηιακβάλεη ηηο εμήο επηκέξνπο
κνλάδεο:

2.5.1



πδξνιεςία απφ ηελ έμνδν ησλ δεμακελψλ ηειηθήο θαζίδεζεο θαη δεμακελή ηξνθνδφηεζεο



πξνζζήθε θξνθηδσηηθψλ



ππεξδηήζεζε θαη απνιχκαλζε



απνζήθεπζε επεμεξγαζκέλσλ ιπκάησλ

Τδξνιεςία θαη δεμακελή ηξνθνδόηεζεο
Ζ εθξνή απφ ηηο δεμακελέο ηειηθήο θαζίδεζεο θαηαιήγεη ζήκεξα ζην θξεάηην εηζφδνπ ηεο δεμακελήο
επαθήο. Θα θαηαζθεπαζηεί λέα δεμακελή ηξνθνδφηεζεο ηεο ηξηηνβάζκηαο επεμεξγαζίαο, ε νπνία
ζα δηαζηαζηνινγεζεί γηα ηε Β’ Φάζε ησλ έξγσλ θαη ζα πξνζδίδεη ηνπιάρηζηνλ ην 50% πεξίπνπ ηεο
3
κέγηζηεο παξνρήο αλαθηεκέλνπ λεξνχ Β’ Φάζεο (ειάρηζηνπ δειαδή ελεξγνχ φγθνπ 200m ), έηζη
ψζηε ην ζχλνιν ηεο δηεξρφκελεο παξνρήο λα θαηαιήγεη ζηε δεμακελή ηξνθνδφηεζεο θαη κφλν
ππεξρεηιίδνπζα παξνρή (ππεξβάιινπζα παξνρή) λα νδεγείηαη ζηελ πθηζηάκελε δεμακελή επαθήο
(ρισξίσζεο).
Απφ ηε λέα δεμακελή ηξνθνδφηεζεο ηα δεπηεξνβάζκηα επεμεξγαζκέλα ιχκαηα, κέζσ αληιηψλ ζα
νδεγνχληαη ζηε λέα κνλάδα ηξηηνβάζκηαο επεμεξγαζίαο. ε πξψηε θάζε ζα εγθαηαζηαζνχλ
3
ηνπιάρηζηνλ δχν (ε κία εθεδξηθή) αληιίεο ειάρηζηεο δπλακηθφηεηαο 12,5 m /h. Μία παξφκνηα αληιία
ζα εγθαηαζηαζεί ζε επφκελε θάζε γηα ηελ θάιπςε ησλ κειινληηθψλ αλαγθψλ. Οη αληιίεο
ηξνθνδνζίαο ζα ειέγρνληαη απφ ξπζκηζηέο ζηξνθψλ (inverter), ψζηε λα δηαηεξείηαη ζηαζεξή
παξνρή, ππφ ηελ ζπλερή κέηξεζε ηεο πηψζεο πίεζεο απφ ηα ζηνηρεία (modules) ησλ κεκβξαλψλ.
ηε δεμακελή ζα εγθαηαζηαζεί έλαο ππνβξχρηνο αλαδεπηήξαο γηα ηελ αλάδεπζε ηνπ πεξηερνκέλνπ
ηεο, θαζψο θαη δηαθφπηεο ρακειήο ζηάζκεο γηα ηνλ έιεγρν ησλ αληιηψλ ηξνθνδφηεζεο ηεο
κνλάδαο ππεξδηήζεζεο.

2.5.2

Μνλάδα ππεξδηήζεζεο
Θα πξνβιεθζνχλ δχν γξακκέο επεμεξγαζίαο γηα ηε κνλάδα ππεξδηήζεζεο: κία γξακκή γηα ηελ Α’
Φάζε θαη κία δεχηεξε γηα ηε Β’ Φάζε. Κάζε γξακκή ζα δηαζέηεη:


Γηάηαμε δνζνκέηξεζεο θξνθηδσηηθνχ θαη ζηαηηθφ αλακίθηε γηα ηε βειηίσζε ηεο
θξνθίδσζεο ησλ αησξνχκελσλ ζηεξεψλ



Έλα απηνθαζαξηδφκελν πξνθίιηξν (auto strainer) ζπλερνχο ξνήο, πνπ ζα ιεηηνπξγεί
ππφ πίεζε



Μία ζπζηνηρία κεκβξαλψλ απνηεινχκελε απφ modules ειάρηζηεο ελεξγήο επηθάλεηαο
2
δηήζεζεο 280 m



Μεηξεηή παξνρήο θαη πίεζεο ηξνθνδνζίαο γηα ηνλ έιεγρν ηεο δηεξρφκελεο παξνρήο
θαη ηεο πίεζεο

Ζ κνλάδα ππεξδηήζεζεο, θαζψο θαη ν ζπκπιεξσκαηηθφο εμνπιηζκφο (πξνθίιηξν, θηι) ζα είλαη
βηνκεραληθφ πξντφλ θαηαζθεπαζηή, πνπ ζα δηαζέηεη ISO 9001 ή ηζνδχλακν γηα ηνλ ζρεδηαζκφ θαη
ηελ θαηαζθεπή παξφκνησλ κνλάδσλ.
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Γηα ηελ θξνθίδσζε ζα ρξεζηκνπνηεζεί ζεηηθφ αξγίιην κε κέγηζηε δφζε 20 mg/l, κε κέγηζηε
δπλακηθφηεηα δνζνκέηξεζεο (αλά γξακκή) 0,3 kg/h ή 3 l/h. Θα εγθαηαζηαζνχλ δχν αληιίεο (ε κία
εθεδξηθή) ειάρηζηεο δπλακηθφηεηαο 300 ml/h εθάζηε. ε επφκελε θάζε ζα εγθαηαζηαζεί κία αθφκε
παξφκνηα αληιία. Θα ηνπνζεηεζεί δνρείν επαξθέο γηα ηελ απνζήθεπζε ηνπ δηαιχκαηνο γηα 50
πεξίπνπ εκέξεο (γηα ηε Β’ Φάζε).
ηε ζπλέρεηα ηα ιχκαηα θάζε γξακκήο ζα δηέξρνληαη απφ έλα απηνθαζαξηδφκελν πξνθίιηξν (auto
strainer) ζπλερνχο ξνήο, πνπ ζα ιεηηνπξγεί ππφ πίεζε. Σν δηάθελν θίιηξαλζεο ζα είλαη κηθξφηεξν
απφ 200κm θαηά κέγηζην. Σν θίιηξν ζα ιεηηνπξγεί ππφ πίεζε, ζα είλαη απηνθαζαξηδφκελν κε βάζε
ηε δηαθνξηθή πίεζε. Ζ ιεηηνπξγία ηνπ είλαη ζπλερήο αθφκε θαη θαηά ηε θάζε απηνθαζαξηζκνχ.
ε θάζε γξακκή ηξνθνδνζίαο, κεηά ην πξνθίιηξν, ζα πξνβιέπνληαη φξγαλα ζπλερνχο κέηξεζεο
παξνρήο θαη πίεζεο ηξνθνδνζίαο, ψζηε, κέζσ ηνπ PLC, λα ειέγρνληαη ηφζν ε παξνρή αιιά θαη ε
πίεζε ηξνθνδνζίαο πξνο θάζε γξακκή επεμεξγαζίαο, πξηλ ηελ ηξνθνδφηεζε ησλ ζπζηνηρηψλ
δηήζεζεο.
Γηα ηελ ππεξδηήζεζε ησλ ιπκάησλ πξνβιέπεηαη ζε Α’ Φάζε ε εγθαηάζηαζε κίαο ζπζηνηρίαο
2
κεκβξαλψλ απνηεινχκελε απφ ηέζζεξα modules ειάρηζηεο ελεξγήο επηθάλεηαο δηήζεζεο 280 m .
ε επφκελε θάζε ζα εγθαηαζηαζεί κία παξφκνηα ζπζηνηρία.
Θα πξνβιεθζεί φινο ν απαξαίηεηνο εμνπιηζκφο γηα ηνλ θαζαξηζκφ ζπληήξεζεο ησλ κεκβξαλψλ
ππεξδηήζεζεο κε ππνρισξηψδεο λάηξην θαη θηηξηθφ νμχ ή νπνηνδήπνηε θαηάιιειν ρεκηθφ δηάιπκα
πξνηείλεηαη απφ ηνλ πξνκεζεπηή. Γηα θάζε ρεκηθφ κέζν ζα πξνβιέπνληαη δχν δνζνκεηξηθέο αληιίεο
(ε κία εθεδξηθή) δνζνκεηξηθέο αληιίεο θαη δνρείν απνζήθεπζεο γηα 60 εκέξεο.
Δπίζεο, ζα πξέπεη λα ιεθζνχλ φια ηα απαξαίηεηα κέηξα ψζηε λα παξέρεηαη ε δπλαηφηεηα
εμνπδεηέξσζεο ησλ πγξψλ πνπ απνβάιινληαη κεηά απφ ηνλ ρεκηθφ θαζαξηζκφ ζπληήξεζεο ησλ
κεκβξαλψλ ζην δίθηπν ζηξαγγηδίσλ Θα πξνζθεξζεί γη’ απηφλ ην ζθνπφ δεμακελή εμνπδεηέξσζεο
ειάρηζηνπ ελεξγνχ φγθνπ 1.000 l θαη ρξεζηκνπνηεζεί κεηαζεηψδεο λάηξην ζε ζηνηρεηνκεηξία 1,5 – 3,0
mg/l γηα θάζε 1mg/l ειεχζεξν ριψξην. Θα εγθαηαζηαζεί κία δεμακελή απνζήθεπζεο ηνπ
κεηαζεηψδνπο λαηξίνπ ειάρηζηνπ ελεξγνχ φγθνπ 100 ιίηξσλ θαη δχν δνζνκεηξηθέο αληιίεο (ε κία
εθεδξηθή) ειάρηζηεο δπλακηθφηεηαο 20 l/h @ 3bar γηα ηελ ηξνθνδνζία ηνπ δηαιχκαηνο ζηελ
δεμακελή εμνπδεηέξσζεο. Μεηά ηελ εμνπδεηέξσζε ηα λεξά απφ ηνλ ρεκηθφ θαζαξηζκφ ζπληήξεζεο
ζα νδεγνχληαη ζην δίθηπν ζηξαγγηδίσλ κέζσ αληιίαο επαξθνχο δπλακηθφηεηαο.

2.5.3

Απνιύκαλζε
Σα δηαπγαζκέλα ιχκαηα ζα θαηαιήγνπλ ζηε δεμακελή θαζαξψλ. Αλάληε ηεο δεμακελήο θαζαξψλ
ζα εγθαηαζηαζεί κία in line κνλάδα UV γηα ηελ απνιχκαλζε ησλ επεμεξγαζκέλσλ ιπκάησλ.
3

Ο ζρεδηαζκφο ηεο απνιχκαλζεο ζα γίλεη γηα παξνρή ίζε κε 12,5 m /h θαη γηα ηελ ηθαλνπνίεζε ησλ
νξίσλ εθξνήο, ιακβάλνληαο ππφςε φηη ην κηθξνβηαθφ θνξηίν κεηά ηε κνλάδα ππεξδηήζεζεο είλαη
3
10 FC/100ml.
Ζ απνιχκαλζε ζα επηηπγράλεηαη κέζσ ζπζηήκαηνο θιεηζηνχ ηχπνπ, πνπ ζα δηαζέηεη ζάιακν
αθηηλνβνιίαο απφ αλνμείδσην ράιπβα AISI 316, εληφο ηνπ νπνίνπ ζα είλαη δηαηεηαγκέλεο νη ιπρλίεο.
H δηάξθεηα δσήο ησλ ιπρληψλ ππνινγηδφκελνπ ηνπ ageing factor 0,9 ζα είλαη ηνπιάρηζηνλ γηα
12.000 ψξεο ιεηηνπξγίαο.
Σα ζπγθξνηήκαηα ησλ ιακπηήξσλ UV, θαζψο επίζεο νη πίλαθεο ειέγρνπ θαη απηνκαηηζκνχ ηεο
κνλάδαο θαη ην ζχζηεκα θαζαξηζκνχ ησλ ιακπηήξσλ ζα είλαη βηνκεραληθφ πξντφλ θαηαζθεπαζηή,
πνπ ζα δηαζέηεη ISO 9001 ή ηζνδχλακν γηα ηνλ ζρεδηαζκφ θαη ηελ θαηαζθεπή παξφκνησλ κνλάδσλ,
:
θαηάιιειεο δπλακηθφηεηαο, ψζηε λα ηθαλνπνηνχληαη ηα παξαθάησ θξηηήξηα:
Αξηζκφο παξάιιεισλ κνλάδσλ (αγσγψλ)
[#]
>1
Σχπνο ιακπηήξσλ
Γηαπεξαηφηεηα ιπκάησλ ζηε ππεξηψδε αθηηλνβνιία
Διάρηζηε δφζε αθηηλνβνιίαο (ζην ηέινο ηεο δσήο ησλ
ιακπηήξσλ)

Υακειήο πίεζεο
≤ 70,00

[% / cm]
2

[mWsec/cm ]

≥ 60
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Ζ απφδνζε ηεο κνλάδαο γηα ηελ ζπγθεθξηκέλε εθαξκνγή (δηάξθεηα δσήο ιακπηήξσλ,
απνκάθξπλζε κηθξνβηαθνχ θνξηίνπ) ζα επηβεβαηψλεηαη κε γξαπηή εγγχεζε ηνπ πξνκεζεπηή ηνπ
ζπζηήκαηνο.
Γηα φια ηα φξγαλα ζα ππάξρεη ηνπηθή έλδεημε ηεο κέηξεζεο θαη νη ελδείμεηο ζα κεηαθέξνληαη ζην
ΚΔΛ ηεο εγθαηάζηαζεο. Ζ ιεηηνπξγία ηνπ ζπζηήκαηνο UV ζα ειέγρεηαη απηφκαηα απφ ηνλ πίλαθα,
πνπ ζα είλαη ηκήκα ηεο πξνκήζεηαο ηνπ θαηαζθεπαζηή ηνπ ζπζηήκαηνο. Όιεο νη ελδείμεηο
ιεηηνπξγίαο θαη βιάβεο ηεο κνλάδαο ζα κεηαθέξνληαη ζην ΚΔΛ.

2.5.4

Γεμακελή θαζαξώλ - Γηάζεζε επεμεξγαζκέλσλ ιπκάησλ
Σα επεμεξγαζκέλα θαη απνιπκαζκέλα ιχκαηα νδεγνχληαη ζε δεμακελή θαζαξψλ ειάρηζηνπ
3
ελεξγνχ φγθνπ 215 m . Απφ ηε δεμακελή θαζαξψλ ζα αλαξξνθά ην πηεζηηθφ ζπγθξφηεκα λεξνχ
επαλαρξεζηκνπνίεζεο, ελψ παξάιιεια πξνβιέπεηαη θαη δηάηαμε ηξνθνδφηεζεο βπηηνθφξσλ
3
νρεκάησλ. Σν πηεζηηθφ ζπγθξφηεκα ζα έρεη ειάρηζηε δπλακηθφηεηα 18 m /h ζηα 40m.
Παξφηη ην απνζεθεπφκελν λεξφ ζα έρεη ήδε απνιπκαλζεί κε UV, πξνβιέπεηαη ζε ηαθηά ρξνληθά
δηαζηήκαηα (πρ. κία ψξα ηελ εκέξα) θαη ηξνθνδφηεζε ηεο δεμακελήο θαζαξψλ κε ππνρισξηψδεο
λάηξην, ψζηε λα εμαζθαιίδεηαη ππνιεηκκαηηθή απνιπκαληηθή δξάζε. Γηα ην ζθνπφ απηφ ζηε
δεμακελή εγθαζίζηαηαη θαη έλαο ππνβξχρηνο αλαδεπηήξαο, ψζηε λα εμαζθαιίδεηαη επαξθήο αλάκημε
ηνπ δηαιχκαηνο.
Ζ δεμακελή ζα δηαζέηεη ππεξρείιηζε πςειήο ζηάζκεο, πνπ ζα νδεγεί ηελ ππεξρεηιίδνπζα παξνρή
ζην πθηζηάκελν θξεάηην Φ34 ηνπ ππνζαιάζζηνπ αγσγνχ.
ηε δεμακελή θαζαξψλ ζα εγθαηαζηαζεί έλαο κεηξεηήο ζηάζκεο γηα ηνλ έιεγρν ιεηηνπξγίαο ηνπ
πηεζηηθνχ ζπγθξνηήκαηνο, θαζψο επίζεο θαη δχν δηαθφπηεο ζηάζκεο (min – max) γηα ηε πξνζηαζία
ηνπ πηεζηηθνχ ζπγθξνηήκαηνο θαη ηελ ζήκαλζε ζπλαγεξκνχ.
Γηεπθξηλίδεηαη φηη ηα έξγα δηάζεζεο δελ πεξηιακβάλνληαη ζηελ παξνχζα εξγνιαβία.

3

ΩΛΗΝΩΔΙ
Οη ζσιελψζεηο, πνπ ζα εγθαηαζηαζνχλ ζην έξγν, ζα είλαη ζχκθσλα κε ηνλ παξαθάησ Πίλαθα:
Γηαθηλνύκελν ξεπζηό

Τιηθό ζσιελνγξακκήο

Λχκαηα, Ηιχο, Λίπε

Αλνμείδσηνο ράιπβαο / HDPE / Γνκεκέλνπ
ηνηρψκαηνο

Γίθηπν ζηξαγγηδίσλ

Αλνμείδσηνο ράιπβαο / HDPE / uPVC /
Γνκεκέλνπ ηνηρψκαηνο

Πφζηκν – Βηνκεραληθφ λεξφ

PP / HDPE, πίεζεο > 12,5 atm

Δηδηθφηεξα:

Οη ζσιελψζεηο εληφο λεξνχ, ιπκάησλ ή ιάζπεο (πρ. ζσιελψζεηο πγξψλ ζαιάκσλ θηι.) ζα
είλαη θαηαζθεπαζκέλνη απφ αλνμείδσην ράιπβα AISI 316

Οη ζσιελψζεηο πνπ δηέξρνληαη θάησ απφ ηερληθά έξγα ζα είλαη εγθηβσηηζκέλνη ζε
ζθπξφδεκα.
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4
4.1

ΓΙΑΜΟΡΦΩΗ ΥΩΡΟΤ – ΒΟΗΘΗΣΙΚΑ ΓΙΚΣΤΑ – ΚΣΙΡΙΑΚΑ ΔΡΓΑ – ΜΔΣΡΑ
ΑΦΑΛΔΙΑ
Γίθηπν ύδξεπζεο θαη βηνκεραληθνύ λεξνύ
Σν πθηζηάκελν δίθηπν χδξεπζεο θαη βηνκεραληθνχ λεξνχ ζα επεθηαζεί, ψζηε λα ζπλδεζνχλ νη λέεο
κνλάδεο πνπ ζα θαηαζθεπαζηνχλ.

4.2

Γίθηπν αθαζάξησλ - ζηξαγγηδίσλ
Όπνπ απαηηείηαη ε απνρέηεπζε ζηξαγγηδίσλ απφ ηηο λέεο κνλάδεο ζα θαηαζθεπαζζεί δίθηπν απφ
πιαζηηθνχο αγσγνχο πνπ ζα θαηαιήγνπλ ζην πθηζηάκελν δίθηπν ζηξαγγηδίσλ.

4.3

Γηακόξθσζε Υώξνπ
Οη δηαγσληδφκελνη ζα πξέπεη λα κεξηκλήζνπλ ηδηαίηεξα γηα ηελ ηειηθή δηακφξθσζε ησλ έξγσλ
βάζεη ησλ εγθεθξηκέλσλ πεξηβαιινληηθψλ φξσλ θαη ησλ θαλφλσλ ηεο αξρηηεθηνληθήο θαιαηζζεζίαο.
Θα θαζαηξεζνχλ ηα πξνβιεπφκελα έξγα θαη ζα θαηαζθεπαζηνχλ ηα λέα έξγα θαη νη λέεο
απαηηνχκελεο δηαζπλδέζεηο ζσιελψζεσλ κε πιήξε απνθαηάζηαζε ησλ αζθαιηηθψλ
νδνζηξσκάησλ, ησλ πεδνδξνκίσλ θαη ησλ θξαζπέδσλ ζηελ πξφηεξε κνξθή ηνπο.
Όια ηα απαηηνχκελα εηδηθά έξγα δηακφξθσζεο γηα ηελ επζηάζεηα, ιεηηνπξγηθφηεηα θαη αηζζεηηθή ηνπ
ρψξνπ θαη ησλ εγθαηαζηάζεσλ επηβαξχλνπλ ηνλ Αλάδνρν, πνπ πξέπεη λα ηα πξνβιέπεη ζην
θφζηνο ηεο πξνζθνξάο ηνπ (πρ. επηρψκαηα, αληηζηεξίμεηο, θηι.).

4.4

Κηηξηαθά έξγα
Νέν θηηξηαθφ έξγν απνηειεί κφλν ην θηίξην εμππεξέηεζεο ηεο ηξηηνβάζκηαο επεμεξγαζίαο. Οη
εζσηεξηθνί ρψξνη ηνπ θηηξίνπ ζα θέξνπλ ηνηρνπνηία πιήξσζεο απφ νπηνπιηλζνδνκέο ή ζθπξφδεκα.
Οη επηθάλεηεο ζα επηρξηζζνχλ κε ηξηπηφ ηζηκεληνθνλίακα θαη ζηε ζπλέρεηα νη επηθάλεηεο ζα βαθνχλ
κε αθξπιηθά ρξψκαηα. ηηο επηθάλεηεο ζθπξνδέκαηνο αληί επηρξίζκαηνο κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί
αληίζηνηρν (φζνλ αθνξά ηελ πξνζηαζία ηνπ ζθπξνδέκαηνο) απαιεηθφκελν πιηθφ, εθφζνλ ην
ζθπξφδεκα θαηαζθεπάζεη επηκειεκέλν.

5

ΗΛΔΚΣΡΙΚΗ ΔΓΚΑΣΑΣΑΗ

5.1

Τπνζηαζκόο
Ο ΒΗΟΚΑ ηξνθνδνηείηαη κε παξνρή κέζεο ηάζεο (Μ.Σ.) 20/0,4 kV. Σν παξνρηθφ θαιψδην θζάλεη
ζην θηίξην ππνζηαζκνχ, φπνπ βξίζθεηαη ν ζρεηηθφο ειεθηξνινγηθφο εμνπιηζκφο (Μ/, Ζ/Ε, γεληθφο
πίλαθαο δηαλνκήο).
Ο γεληθφο πίλαθαο δηαλνκήο ζα επεθηαζεί θαη ζα ηνπνζεηεζεί ζε απηφλ έλαο απηφκαηνο δηαθφπηεο
γηα ηε ζχλδεζε ηεο λέαο κνλάδαο ηξηηνβάζκηαο επεμεξγαζίαο. Δπηπιένλ, ν δηαθφπηεο ηζρχνο απφ
ηνλ νπνίν ηξνθνδνηείηαη ν πίλαθαο ηεο κνλάδαο αθπδάησζεο ηιχνο ζα αληηθαηαζηαζεί κε έλαλ
κεγαιχηεξεο νλνκαζηηθήο έληαζεο, ψζηε λα θαιπθζνχλ νη απμεκέλεο αλάγθεο ηεο κνλάδαο.

5.2

Ηιεθηξηθή εγθαηάζηαζε
Ζ λέα κνλάδα ηξηηνβάζκηαο επεμεξγαζίαο ζα πεξηιακβάλεη λέν ειεθηξηθφ πίλαθα, ν νπνίνο ζα
εγθαηαζηαζεί εληφο ηνπ θηηξίνπ πνπ ζα αλαγεξζεί. Ο πίλαθαο ζα ηξνθνδνηεζεί απφ ηνλ πθηζηάκελν
γεληθφ πίλαθα δηαλνκήο πνπ βξίζθεηαη ζηνλ ππνζηαζκφ θαη ζα επεθηαζεί. Σν λέν θαιψδην ζα
νδεχζεη ππφγεηα θαη θαηά ηελ φδεπζή ηνπ ζα παξεκβάιινληαη θξεάηηα έιμεο.
Ζ εζσηεξηθή ειεθηξηθή εγθαηάζηαζε ηνπ θηηξίνπ ζα γίλεη ζχκθσλα κε ηνλ EΛΟΣ ΖD384 θαη ηνπο
θαλνληζκνχο θαη ηηο ππνδείμεηο ηεο ΓΔΖ. ε αλεμάξηεην πεδίν ηνπ πίλαθα ηεο κνλάδαο ζα
ηνπνζεηεζεί ν εμνπιηζκφο ηνπ ηνπηθνχ απηνκαηηζκνχ ηεο κνλάδαο. Ο πίλαθαο ζα εμππεξεηεί ηα
θπθιψκαηα θίλεζεο ηνπ απαηηνχκελνπ εμνπιηζκνχ ηεο λέαο κνλάδαο, ηα θπθιψκαηα θσηηζκνχξεπκαηνδνηψλ θαη ηα θπθιψκαηα απηνκαηηζκνχ-κεηξήζεσλ.
Ζ εγθαηάζηαζε ζα πεξηιακβάλεη:
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•
Σν δίθηπν δηαλνκήο ελέξγεηαο κε πιαζηηθνχο αγσγνχο φδεπζεο θαη θξεάηηα δηέιεπζεο ησλ
θαισδίσλ.
•
Σα ζπζηήκαηα γεηψζεσο ησλ κεηαιιηθψλ κεξψλ (πξνζηαζίαο) θαη ην ζχζηεκα γεηψζεσο
έλαληη αηκνζθαηξηθψλ ππεξηάζεσλ (αληηθεξαπληθή πξνζηαζία).
•
Λνηπφ εμνπιηζκφ φπσο ηνπηθά ρεηξηζηήξηα, δηαθφπηεο αζθαιείαο φπνπ νη θαλνληζκνί ην
επηβάινπλ γηα ιφγνπο αζθαιείαο ησλ εγθαηαζηάζεσλ θαη ηνπ πξνζσπηθνχ απφ ηπρφλ αηχρεκα.

5.3

Νένο πίλαθαο δηαλνκήο ρακειήο ηάζεο
Ο ειεθηξηθφο πίλαθαο πξέπεη λα θαηαζθεπαζζεί ζχκθσλα κε ηα ηζρχνληα πξφηππα πνπ
αλαθέξνληαη ζηνλ ηξφπν ππνινγηζκνχ ηνπ ξεχκαηνο βξαρπθχθισζεο κηαο εγθαηάζηαζεο, ζηηο
δνθηκέο ηχπνπ θαη δνθηκέο ζεηξάο, ηηο νδεγίεο ηεο Γ.Δ.Ζ. θαη ηνπο ηζρχνληεο λφκνπο θαη ηα
δηαηάγκαηα ηνπ Διιεληθνχ Κξάηνπο.
Ο εζσηεξηθφο εμνπιηζκφο ζα είλαη πξνκήζεηα ελφο θαη κφλν νίθνπ θαηαζθεπήο απηνχ, ψζηε λα
εμαζθαιίδεηαη ελαιιαμηκφηεηα απηνχ. ν πίλαθαο πξέπεη λα ζπλνδεχεηαη κε ηα απαξαίηεηα έγγξαθα
ηνπ θαηαζθεπαζηή, πνπ ζα απνδεηθλχνπλ φηη έρνπλ πξαγκαηνπνηεζεί επηηπρψο νη έιεγρνη θαη νη
δνθηκέο.
Οη ζπξκαηψζεηο ζα θαηαζθεπαζηνχλ κε θαηάιιεια θαιψδηα ζχκθσλα κε ηα πξφηππα. Θα
ηνπνζεηεζνχλ κε ζπζηεκαηηθφ ηξφπν ζε θαζαξή δηάηαμε ρσξίο επηθαιχςεηο, δηαζηαπξψζεηο θηι.,
πνπ ζα εμαζθαιίδεη ηελ εχθνιε επίζθεςε νπνηνπδήπνηε νξγάλνπ ή ζηνηρείνπ ζην εζσηεξηθφ ηνπ
πίλαθα. Θα είλαη θαιά ζηεξεσκέλεο θαη ζα ζηεξίδνληαη ζε θαηάιιειεο ξάβδνπο ή θαλάιηα.
Ζ ζχλδεζε φισλ ησλ εηζεξρνκέλσλ θαη εμεξρφκελσλ θαισδίσλ ζα γίλεηαη κε αθξνδέθηεο πνπ ζα
ζηεξεψλνληαη επάλσ ζε ξάγα. Οη αθξνδέθηεο ζα είλαη νκαδνπνηεκέλνη θαηά ηάζε θαη ζα θέξνπλ
ελδεηθηηθή πηλαθίδα ηεο ηάζεσο θαη ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπο. Κάζε αθξνδέθηεο ζα θέξεη επθξηλή αξηζκφ
αλαγλψξηζεο. Ο πίλαθαο ζα θέξεη επαξθή αξηζκφ αθξνδεθηψλ γηα ηε ζχλδεζε φισλ ησλ αγσγψλ
πεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ εθεδξηθψλ θαη επηπιένλ 20% εθεδξηθνχο αθξνδέθηεο θαη 30% εθεδξηθφ
κήθνο ηεο ξάγαο ηνπνζέηεζήο ηνπο.
Ο πίλαθαο ζα θέξεη έλα ή πεξηζζφηεξνπο ζεξκαληέο νη νπνίνη ζα πξνιακβάλνπλ ηε δεκηνπξγία
ζπκππθλσκάησλ θαη ζα ππνβνεζνχλ ηνλ αεξηζκφ. Οη ζεξκαληέο ζα ηνπνζεηεζνχλ θαηά ηξφπν πνπ
δελ ζα παξελνριεί ηε ιεηηνπξγία ηνπ ππνινίπνπ εμνπιηζκνχ. Ζ επηθαλεηαθή ζεξκνθξαζία
νπνηνπδήπνηε κέξνπο ηνπ ζεξκαληή ην νπνίν είλαη αθάιππην θαη απνηειεί θίλδπλν εγθαχκαηνο, δελ
0
ζα μεπεξλά ηνπο 65 C. Σν θχθισκα ηνπ ζεξκαληή ζα ηξνθνδνηείηαη κέζσ γξακκήο πνπ ζα θέξεη
αζθάιεηα ή κηθξναπηφκαην θαηαιιήινπ κεγέζνπο θαη κεηαγσγηθφ δηαθφπηε γηα ηελ απηφκαηε θαη
ρεηξνθίλεηε ιεηηνπξγία. Καηά ηε ρεηξνθίλεηε ιεηηνπξγία ν ζεξκαληήο ζα ειέγρεηαη απφ ζεξκνζηάηε ή
πγξνζηάηε.

5.4

Ηιεθηξηθέο γξακκέο
Όια ηα θαιψδηα πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα ηελ θαηαζθεπή ειεθηξηθψλ εγθαηαζηάζεσλ, ζα
ζπκθσλνχλ κε ηηο απαηηήζεηο ησλ ζρεηηθψλ πξνηχπσλ. Ζ ηθαλφηεηα θνξηίζεσο ησλ θαισδίσλ ζα
απνκεησζεί βάζεη εγθεθξηκέλσλ ζπληειεζηψλ φδεπζεο, ζεξκνθξαζίαο εδάθνπο, ζεξκηθήο
αγσγηκφηεηαο εδάθνπο, νκαδνπνίεζεο θηι.
Σα θαιψδηα ζα ηνπνζεηνχληαη θξνληίδνληαο λα κελ ππνβιεζνχλ ζε κεραληθέο θαη ζεξκηθέο
δνθηκαζίεο δηαθνξεηηθέο απφ ηηο πξνβιεπφκελεο ζχκθσλα κε ηνλ ηχπν ηνπ ρξεζηκνπνηεκέλνπ
θαισδίνπ. Σα θαιψδηα γηα ηξνθνδφηεζε κεραλεκάησλ πξέπεη λα είλαη ζπλερή απφ ηνλ ηνπηθφ
πίλαθα ηξνθνδνηήζεσο ηνπο κέρξη ην πξνβιεπφκελν κεράλεκα.
Ζ φδεπζε ησλ θαισδίσλ δηαλνκήο θαη ησλ θαισδίσλ ηνπ απηνκαηηζκνχ κεηαμχ ησλ κνλάδσλ ηνπ
έξγνπ ζα γίλεηαη ππφγεηα κέζα ζε ζσιήλεο πξνζηαζίαο απφ PVC ή HDPE. Ζ φδεπζε θάζε ηχπνπ
θαισδίνπ (ηζρχνο, απηνκαηηζκνχ) ζα γίλεηαη ζε αλεμάξηεηνπο ζσιήλεο πξνζηαζίαο. Ζ δηέιεπζε
ησλ θαισδίσλ απφ δξφκνπο ζα γίλεηαη θάζεηα ζηνλ άμνλά ηνπο θαη ζε ζσιήλεο πξνζηαζίαο νη
νπνίνη ζα εγθηβσηίδνληαη ζε ζθπξφδεκα. Θα θαηαζθεπαζηνχο θξεάηηα επίζθεςεο / δηέιεπζεο / έιμεο
ησλ θαισδίσλ ηνπιάρηζηνλ αλά 25m θαη ζε θάζε πεξίπησζε αιιαγήο δηεχζπλζεο, εηζφδνπ / εμφδνπ
ζε / απφ θηίξην θαη ζηα άθξα δηέιεπζεο απφ δξφκν.
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Σα θαιψδηα ή νη αγσγνί πνπ ζα βξίζθνληαη ζηνλ ίδην ζσιήλα, ππφγεην αιιά θαη ππέξγεην, ζα
πξέπεη λα αλήθνπλ ζηνλ ίδην ηχπν ρξήζεο. Θα πξέπεη λα ρξεζηκνπνηεζνχλ αλεμάξηεηεο
ζσιελψζεηο γηα:


Καιψδηα ηζρχνο ρακειήο ηάζεο



Καιψδηα εληνιήο θαη εζσηεξηθήο δηαλνκήο



Καιψδηα γηα ζήκαηα νξγάλσλ



Καιψδηα γηα εγθαηαζηάζεηο θσηηζκνχ

Κάζε ζσιήλαο ζα πξέπεη λα έρεη έλα κέγηζην αξηζκφ έμη (6) ελεξγψλ αγσγψλ ζπγρξφλνπ
ιεηηνπξγίαο, αλεμάξηεηα εάλ δελ έρεη μεπεξάζεη ηνλ νξηδφκελν βαζκφ πιεξφηεηαο. Γηα ηελ δηέιεπζε
ησλ θαισδίσλ κέζα ζηνπο ζσιήλεο ζα ρξεζηκνπνηνχληαη ιηπαληηθά.

5.5

Καισδηώζεηο
Οη ειεθηξηθέο γξακκέο ζχλδεζεο πηλάθσλ θαη ησλ ειεθηξηθψλ παξνρψλ θηλεηήξσλ, πξνβιέπνληαη
κε θαιψδηα J1VV-R.
Σα θαιψδηα ηξνθνδνζίαο ππνβξπρίσλ αληιηψλ, αλαδεπηήξσλ ή άιισλ βπζηδφκελσλ θηλεηήξσλ
είλαη εηδηθά εχθακπηα ππνβξχρηα ηχπνπ Ζ07RN-F 450/750V, πνιχθισλα επηςεπδαξγπξσκέλα κε
κφλσζε απφ λενπξέλην, κε κήθνο επαξθέο, ψζηε λα εθηείλνληαη απφ ην θνπηί ζπλδέζεσο ηνπ
θηλεηήξα κέρξη ην θνπηί ζπλδέζεσο πνπ βξίζθεηαη ζην επίπεδν επηζθέςεσο ηεο δεμακελήο.

5.6

Γεηώζεηο
ηα θηίξηα θαη ζηνλ ειεθηξνκεραλνινγηθφ εμνπιηζκφ ηεο εγθαηάζηαζεο ζα γίλνπλ νη γεηψζεηο πνπ
είλαη απαξαίηεηεο γηα ηελ αζθάιεηα θαη ηελ πξνζηαζία αηφκσλ πνπ έξρνληαη ζε άκεζε ή έκκεζε
επαθή κε απηέο. Δηδηθφηεξα:


Θεκειηαθή γείσζε ησλ θηηξίσλ



Γείσζε πξνζηαζίαο ησλ ειεθηξνινγηθήο εγθαηάζηαζεο



Γείσζε ησλ κεηαιιηθψλ κεξψλ ησλ εγθαηαζηάζεσλ

Σα ζπζηήκαηα γείσζεο ζα θαηαζθεπαζηνχλ βάζεη ηνπ πξνηχπνπ ΔΛΟΣ HD 384 θαη ησλ
θαλνληζκψλ ηεο ΓΔΖ. Κάζε ζχζηεκα ζα έρεη έλα θεληξηθφ ηεξκαηηθφ δπγφ γηα θάζε ζχζηεκα
δηαλνκήο ή θηηξηαθή εγθαηάζηαζε, ζηνλ νπνίν ζα ζπλδένληαη φινη νη αγσγνί γείσζεο.
Γηα ην θηίξην ηεο λέαο κνλάδαο πξνβιέπεηαη ε θαηαζθεπή ζεκειεηαθήο γείσζεο απφ γαιβαληζκέλε
ραιπβδνηαηλία 30 x 3mm θαη ε ελίζρπζή ηεο απφ γεησηή ηχπνπ «Δ», αλ είλαη απαξαίηεην. Δπίζεο,
πξνηείλεηαη ε εγθαηάζηαζε ζπζηήκαηνο Αληηθεξαπληθήο Πξνζηαζίαο (ΑΠ) ηχπνπ θισβνχ Faraday.

5.7

Δζσηεξηθή εγθαηάζηαζε θσηηζκνύ θαη ξεπκαηνδνηώλ
Ζ ειεθηξηθή εγθαηάζηαζε θσηηζκνχ θαη ξεπκαηνδνηψλ ηνπ λένπ θηηξίνπ ζα ηξνθνδνηείηαη απφ ηνλ
αληίζηνηρν ειεθηξηθφ πίλαθα. Ζ αθή θαη ε ζβέζε ησλ θσηηζηηθψλ ζα γίλεηαη κέζσ δηαθνπηψλ
ηνπνζεηεκέλσλ ζε θαηάιιειεο ζέζεηο (εζσηεξηθφο θσηηζκφο) είηε κέζσ θσηνθχηηαξνπ (εμσηεξηθφο
θσηηζκφο).
Θα εγθαηαζηαζνχλ θσηηζηηθά ζψκαηα κε ιακπηήξεο ρακειήο θαηαλάισζεο ή ηχπνπ LED θαη
κνλνθαζηθψλ ξεπκαηνδνηψλ ηχπνπ «schuko». Ο ηχπνο θαη ε δηάηαμε ησλ θσηηζηηθψλ ζσκάησλ ζα
είλαη ηέηνηα ψζηε λα δίδεη νκνηφκνξθν θσηηζκφ (ειάρηζην/κέγηζην, κεγαιχηεξν απφ 0,75) θαη
ειάρηζηε ζηάζκε 200 lux ζηηο αίζνπζεο φπνπ εγθαζίζηαηαη Ζ/Μ εμνπιηζκφο.

6

ΤΣΗΜΑ ΔΛΔΓΥΟΤ ΚΑΙ ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΑ
Σν θεληξηθφ ζχζηεκα απηνκαηηζκνχ ιεηηνπξγίαο ζα επεθηαζεί ψζηε λα πεξηιακβάλεη ηε λέα κνλάδα
θαη ηνλ λέν Ζ/Μ εμνπιηζκφ. Σνπηθφ ζχζηεκα ζα εγθαηαζηαζεί ζηελ λέα κνλάδα θαη ζα ζπλδεζεί ζην
θεληξηθφ ζχζηεκα. Σα ζπγθξνηήκαηα πνπ ζα εγθαηαζηαζνχλ (πξνεπεμεξγαζίαο, βνζξνιπκάησλ,
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πηεζηηθφ βηνκεραληθνχ λεξνχ) πεξηιακβάλνπλ ηνλ απηνκαηηζκφ ιεηηνπξγίαο ηνπο θαη ζα κεηαδίδνπλ
γεληθά ζήκαηα ζθάικαηνο. Κάζε ηνπηθφ ζχζηεκα ζα απνηειείηαη απφ έλαλ ειεθηξνληθφ
πξνγξακκαηηδφκελν ινγηθφ ειεγθηή (PLC), ηξνθνδνηηθφ, θεληξηθφ κηθξνεπεμεξγαζηή θαη ηνλ
απαηηνχκελν αξηζκφ θαξηψλ ςεθηαθψλ εμφδσλ, θαξηψλ ςεθηαθψλ εηζφδσλ θαη θαξηψλ
αλαινγηθψλ κεγεζψλ.
Σα ηνπηθά ζπζηήκαηα αλαιακβάλνπλ λα επεμεξγαζζνχλ φια ηα ηνπηθά ζηνηρεία πνπ ζπιιέγνληαη
(θαηάζηαζε κεραλεκάησλ, αληιηψλ, κεηξήζεηο νξγάλσλ θηι.) θαη κε ην ηνπηθφ πξφγξακκα
απνθαζίδνπλ γηα ηελ ελεξγνπνίεζε ή απελεξγνπνίεζε ηνπ εμνπιηζκνχ ηεο εγθαηάζηαζεο.
Παξάιιεια νη ηνπηθνί ζηαζκνί δηαβηβάδνπλ φιεο ηηο ζρεηηθέο κε ηνλ εμνπιηζκφ πιεξνθνξίεο ζην
θεληξηθφ ζχζηεκα (θαηάζηαζε, ιεηηνπξγία, δηαζεζηκφηεηα, βιάβε θηι. ελδείμεηο ησλ νξγάλσλ
κέηξεζεο) θαη δέρνληαη εληνιέο απφ ηα πξνγξάκκαηα ηνπ θέληξνπ ειέγρνπ ή απφ ηνλ ρεηξηζηή
(εθφζνλ απηφ είλαη επηηξεπηφ) ζρεηηθέο κε ηηο παξακέηξνπο ηεο δηαδηθαζίαο (set-point, επηζπκεηέο
ηηκέο θηι.).
Απφ ηνπο ηνπηθνχο ειεθηξηθνχο πίλαθεο γίλεηαη ε δηαλνκή ηεο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο θαη ηαπηφρξνλα
ν έιεγρνο ηνπ εγθαζηζηάκελνπ εμνπιηζκνχ ησλ επηκέξνπο κνλάδσλ ιακβάλνληαο ππφςε θαη ηνλ
ηξφπν ρεηξηζκνχ. Σν ζχζηεκα απηνκαηηζκνχ, αλ δελ δηαζέηεη δηθφ ηνπ πίλαθα, ζα βξίζθεηαη ζε
αλεμάξηεην πεδίν ηνπ αληίζηνηρνπ ειεθηξηθνχ πίλαθα δηαλνκήο. Γηα ηελ επηθνηλσλία ζα
εγθαηαζηαζεί δίθηπν κεηαθνξάο δεδνκέλσλ (π.ρ. Profibus).
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Γ.

ΘΔΗ Δ ΑΠΟΓΟΣΙΚΗ ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΑ – ΓΟΚΙΜΔ ΟΛΟΚΛΗΡΩΗ

1

ΓΔΝΙΚΑ
Μεηά ηελ νινθιήξσζε ησλ εξγαζηψλ θαηαζθεπήο ηνπ έξγνπ ζα μεθηλήζεη ε δηαδηθαζία «Θέζε ησλ
κνλάδσλ ζε απνδνηηθή ιεηηνπξγία» θαη ζηε ζπλέρεηα ζα επαθνινπζήζνπλ νη «Γνθηκέο
Οινθιήξσζεο» ζχκθσλα κε ην άξζξν 11 ηεο Τ. Γηα ην ζθνπφ απηφ ν Αλάδνρνο νθείιεη κε δηθή
ηνπ επζχλε λα ππνβάιιεη ηνπιάρηζηνλ έλα (1) κήλα πξηλ ηελ έλαξμε ησλ δηαδηθαζηψλ απηψλ πξνο
έγθξηζε ζηελ Τπεξεζία ην πξφγξακκα «ζέζε ησλ κνλάδσλ ζε απνδνηηθή ιεηηνπξγία», θαζψο
επίζεο θαη απηφ ησλ «Γνθηκψλ νινθιήξσζεο».
Ζ δηάξθεηα ηεο «ζέζεο ησλ κνλάδσλ ζε απνδνηηθή ιεηηνπξγία» νξίδεηαη ζε ηξηάληα (30) εκέξεο θαη
αξρίδεη κεηά απφ ζρεηηθή έγθξηζε ηεο Τπεξεζίαο. Ζ «ζέζε ησλ κνλάδσλ ζε απνδνηηθή ιεηηνπξγία»
κπνξεί λα γίλεη γηα ην ζχλνιν ηνπ έξγνπ ή ρσξηζηά γηα θάζε κνλάδα αλαβάζκηζεο (πρ
πξνεπεμεξγαζία, ηξηηνβάζκηα επεμεξγαζία), κεηά ηελ ζχκθσλε γλψκε ηεο Τπεξεζίαο θαη
νινθιεξψλεηαη, αθνχ απνδεδεηγκέλα έρεη ιεηηνπξγήζεη ε κνλάδα κε απνηειέζκαηα ζχκθσλα κε ηα
πξνβιεπφκελα θαη κεηά ηελ ζπλερή ιεηηνπξγία ησλ επηκέξνπο κνλάδσλ γηα ηνπιάρηζηνλ πέληε (5)
εκέξεο.
Μεηά ηελ επηηπρή νινθιήξσζε ηεο «ζέζεο ζε απνδνηηθή ιεηηνπξγία» ν Αλάδνρνο ζα ππνβάιεη ζηελ
Τπεξεζία ην Μεηξψν ηνπ Έξγνπ, ηνλ Φάθειν Αζθάιεηαο θαη Τγηεηλήο, θαζψο επίζεο θαη ηα
Δγρεηξίδηα Λεηηνπξγίαο θαη πληήξεζεο. Μεηά ηελ νινθιήξσζε ησλ παξαπάλσ, εθδίδεηαη ζρεηηθή
Βεβαίσζε Πεξάησζεο Δξγαζηψλ.

2

ΘΔΗ Δ ΑΠΟΓΟΣΙΚΗ ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΑ
Ζ ζέζε ζε απνδνηηθή ιεηηνπξγία πεξηιακβάλεη ηελ ειεγρφκελε δηνρέηεπζε ιπκάησλ ζηηο επηκέξνπο
κνλάδεο, ψζηε λα:


ξπζκηζηεί φινο ν επηκέξνπο εμνπιηζκφο θαη γίλεη έιεγρνο φισλ ησλ ζπζηεκάησλ αζθαιείαο,
πνπ είλαη δηαζπλδεδεκέλα (interlocked)



λα ιεηηνπξγήζεη ε εγθαηάζηαζε ζπλερψο επί πέληε (5) ηνπιάρηζηνλ εκέξεο.

Ζ ζπλερήο ιεηηνπξγία κίαο επηκέξνπο κνλάδαο (π.ρ. πξνεπεμεξγαζία, ηξηηνβάζκηα επεμεξγαζία,
θηι.) ή ησλ ιεηηνπξγηψλ ελφο ειεθηξηθνχ πίλαθα ζεσξείηαη φηη έιεμε επηηπρψο κεηά απφ ζπλερή
επηηπρεκέλε ιεηηνπξγία ηεο αληίζηνηρεο κνλάδαο επί πέληε (5) εκέξεο ηνπιάρηζηνλ. ηελ
πεξίπησζε πνπ δελ ηθαλνπνηεζεί ε παξαπάλσ απαίηεζε, ν Αλάδνρνο νθείιεη λα:


εληνπίζεη ηνλ ιφγν ηεο απνηπρίαο



ππνβάιεη πξνηάζεηο γηα επαλφξζσζε



ιάβεη γξαπηή έγθξηζε γηα ηηο πξνηάζεηο απηέο απφ ηελ Τπεξεζία



επαλνξζψζεη ην πξφβιεκα θαη λα επαλαιάβεη ηε δηαδηθαζία, ψζηε νη κνλάδεο λα
ιεηηνπξγήζνπλ ζπλερψο γηα πέληε (5) ηνπιάρηζηνλ εκέξεο

Ο Αλάδνρνο επηβαξχλεηαη κε φιεο ηηο δαπάλεο πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ ζέζε ζε απνδνηηθή
ιεηηνπξγία. ηηο δαπάλεο ηνπ Αλαδφρνπ πεξηιακβάλνληαη, ελδεηθηηθά θαη φρη πεξηνξηζηηθά θαη νη
θαησηέξσ δαπάλεο:


Γαπάλεο ζπληήξεζεο ηνπ ειεθηξνκεραλνινγηθνχ εμνπιηζκνχ ησλ κνλάδσλ. ηνλ εμνπιηζκφ
απηφ πεξηιακβάλνληαη θαη φιεο νη εθεδξηθέο κνλάδεο (αληιίεο, θηλεηήξεο θηι.) γηα ηελ νκαιή
θαη απξφζθνπηε ιεηηνπξγία ησλ επηκέξνπο κνλάδσλ.



Οη δαπάλεο γηα θάζε απαξαίηεηε εξγαζία, πεξηιακβαλνκέλσλ ησλ δαπαλψλ πξνζσπηθνχ,
αλαισζίκσλ πιηθψλ θηι., αθφκε θαη αλ δελ αλαθέξνληαη ξεηά ζηα ζπκβαηηθά ηεχρε,

ειίδα 20
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Έξγα εθζπγρξνληζκνύ θαη αλαβάζκηζεο ηνπ ΒΙΟΚΑ Παξνηθηάο Πάξνπ
κε ζθνπό ηελ ηξηηνβάζκηα επεμεξγαζία ιπκάησλ
Σεύρε Γεκνπξάηεζεο
Σεύρνο 3. Σερληθή Πεξηγξαθή – Δηδηθέο Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο

πξνθεηκέλνπ ε φιε δηαδηθαζία λα είλαη άξηηα θαη ζχκθσλε κε ηνπο θαλφλεο ηεο ηέρλεο θαη ηεο
επηζηήκεο.


Γαπάλεο πξνκήζεηαο, κηζζψζεσλ, ιεηηνπξγίαο θαη ζπληήξεζεο εξγαιείσλ, εθνδίσλ,
κεραλεκάησλ, νρεκάησλ, βπηηνθφξσλ θηι., πνπ απαηηνχληαη γηα ηε ζέζε ζε απνδνηηθή
ιεηηνπξγία φισλ ησλ επηκέξνπο κνλάδσλ.



Γαπάλεο γηα ηα κέηξα αζθαιείαο ησλ επηκέξνπο κνλάδσλ. Γαπάλεο απνδεκηψζεσλ γηα
αηπρήκαηα απφ επζχλε ηνπ Αλαδφρνπ πνπ ζα πξνθιεζνχλ ζην πξνζσπηθφ ηνπ Αλαδφρνπ ή
ζε ηξίηνπο πνπ εκπιέθνληαη ή κε ζην έξγν.



Γαπάλεο γηα ην ζπζηεκαηηθφ θαζαξηζκφ ηνπ πεξηβάιινληνο ρψξνπ θαη ηνπ εζσηεξηθνχ
ρψξνπ φισλ ησλ επηκέξνπο κνλάδσλ,

Καηά ηε δηάξθεηα ηεο ζέζεο ζε απνδνηηθή ιεηηνπξγία, ν Αλάδνρνο ζα πξέπεη λα παξέρεη πιήξε θαη
ζπλερή ηερληθή θάιπςε θαη λα πξαγκαηνπνηεί θάζε ξχζκηζε θαη επηδηφξζσζε πνπ ζα θαηαζηεί
αλαγθαία. Δπίζεο ζα πξνβεί ζε απνθαηαζηάζεηο ή/θαη επηδηνξζψζεηο, φπνπ απηφ απαηηείηαη, νχησο
ψζηε ην ζχλνιν ηνπ εμνπιηζκνχ θαζψο επίζεο θαη ηα έξγα πνιηηηθνχ κεραληθνχ λα κπνξεί λα
αληαπνθξηζεί ζηηο πξνδηαγξαθφκελεο απαηηήζεηο.
Οη φπνηεο δαπάλεο πξνθχςνπλ απφ ηελ παξάηαζε ηεο «ζέζεο ησλ κνλάδσλ ζε απνδνηηθή
ιεηηνπξγία» βαξχλνπλ απνθιεηζηηθά ηνλ Αλάδνρν, ρσξίο απηφο λα δηθαηνχηαη νπδεκία πξφζζεηε
απνδεκίσζε εθ ηνπ γεγνλφηνο απηνχ.

3

ΜΗΣΡΩΟ ΣΟΤ ΔΡΓΟΤ
Μεηά νινθιήξσζε ηεο δηαδηθαζίαο «ζέζε ησλ κνλάδσλ ζε απνδνηηθή ιεηηνπξγία», ν Αλάδνρνο
ππνρξενχηαη λα παξαδψζεη ζηελ Τπεξεζία ην Μεηξψν ηνπ έξγνπ ην νπνίν ζα είλαη ζπληαγκέλν
ζηελ ειιεληθή εθηφο απφ ηα εγρεηξίδηα ησλ μέλσλ θαηαζθεπαζηψλ, ηα νπνία ζα πξέπεη λα είλαη
ζπληαγκέλα θαη ζηελ αγγιηθή.
Όια ηα ζηνηρεία απηά ηνπ κεηξψνπ ηνπ έξγνπ αξηζκεκέλα θαη ηαμηλνκεκέλα ζε θαθέινπο ζα
ππνβιεζνχλ ζηελ Τπεξεζία θαη ζε ςεθηαθή κνξθή.
Ο Αλάδνρνο δελ δηθαηνχηαη ηδηαίηεξεο ακνηβήο γηα ηελ ηήξεζε θαη ηελ παξαγσγή ησλ
πξναλαθεξζέλησλ ζηνηρείσλ γηα ηελ ζχληαμε ηνπ κεηξψνπ ηνπ έξγνπ, αθνχ ε ζρεηηθή δαπάλε είλαη
αλεγκέλε ζηα επηκέξνπο Άξζξα Σηκνινγίνπ.
Σν Μεηξψν ηνπ έξγνπ ζα πεξηιακβάλεη θαη’ ειάρηζηνλ:
(1)

Πίλαθα απνγξαθήο, ζηνλ νπνίν ζα εκθαλίδνληαη πεξηιεπηηθά θαη θσδηθνπνηεκέλα φια ηα
επηκέξνπο έξγα θαη ν εγθαζηζηάκελνο εμνπιηζκφο.

(2)

Αληίγξαθα ηππνπνηεκέλσλ δηαζηάζεσλ θαηά DIN, θάζε ζρεδίνπ κε αξηζκνχο πξννδεπηηθήο
αξίζκεζεο, πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε θαηά ηελ εθηέιεζε ηνπ έξγνπ κε φιεο ηηο κεηαβνιέο,
αλαζεσξήζεηο, δηνξζψζεηο θαη εγθξίζεηο ηνπ αληίζηνηρνπ «εγθξίλεηαη γηα ηελ θαηαζθεπή»
ζρεδίνπ, έηζη ψζηε θάζε ηέηνην ζρέδην λα απεηθνλίδεη επαθξηβψο ην ηκήκα ηνπ έξγνπ φπσο
απηφ θαηαζθεπάζζεθε. Σα ζρέδηα απηά πξέπεη λα έρνπλ ηελ έλδεημε “ΟΠΧ
ΚΑΣΑΚΔΤΑΘΖΚΔ”.

(3)

Δγρεηξίδηα εγθαηάζηαζεο κε ιεπηνκεξείο νδεγίεο, κε δηαγξάκκαηα θαη εηθνλνγξαθήζεηο γηα
ηελ ζπλαξκνιφγεζε, αλέγεξζε θαη απνζπλαξκνιφγεζε φινπ ην επηκέξνπο εμνπιηζκνχ,
θαηάιιεια θσδηθνπνηεκέλσλ.

(4)

Δγρεηξίδηα ιεηηνπξγίαο θαη ζπληήξεζεο κε νδεγίεο γηα ηε ξχζκηζε, ιεηηνπξγία, ζπληήξεζε θαη
επηζθεπή θάζε επηκέξνπο εμνπιηζκνχ, θαηάιιεια θσδηθνπνηεκέλσλ. Θα πξέπεη λα
πεξηιακβάλνληαη ρσξηζηά νη εξγαζίεο θαη νη έιεγρνη, πνπ ζα γίλνληαη θαζεκεξηλά,
εβδνκαδηαία, κεληαία θηι θαη νη έθηαθηνη έιεγρνη θαη εξγαζίεο, πνπ ζα πξέπεη λα γίλνληαη κεηά
ηελ ζπκπιήξσζε νξηζκέλσλ σξψλ ιεηηνπξγίαο. Σν εγρεηξίδην πξέπεη λα ζπλνδεχεηαη θαη κε
φια ηα έληππα πνπ πξέπεη λα ζπκπιεξψλνληαη γηα ηνλ έιεγρν ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ
εμνπιηζκνχ.

ειίδα 21

Γ.Δ.Τ.Α. ΠΑΡΟΤ

Έξγα εθζπγρξνληζκνύ θαη αλαβάζκηζεο ηνπ ΒΙΟΚΑ Παξνηθηάο Πάξνπ
κε ζθνπό ηελ ηξηηνβάζκηα επεμεξγαζία ιπκάησλ
Σεύρε Γεκνπξάηεζεο
Σεύρνο 3. Σερληθή Πεξηγξαθή – Δηδηθέο Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο

(5)

Πίλαθα πιηθψλ θαη εξγαιείσλ, πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ ιεηηνπξγία θαη ζπληήξεζε, φπσο:

-

ρξψκαηα

-

ιηπαληηθά

-

εξγαιεία γηα ζπλαξκνιφγεζε θαη απνζπλαξκνιφγεζε

-

ρεκηθά αληηδξαζηήξα γηα ιεηηνπξγία ξχζκηζεο ησλ νξγάλσλ

(6)

Πίλαθα αληαιιαθηηθψλ θαη αλαιψζηκσλ ζε εηήζηα βάζε θαζψο επίζεο θαη ηπρφλ απαηηήζεηο
γηα καθξνπξφζεζκεο ζεκαληηθέο επηζθεπέο.

(7)

Αλαιπηηθή ιίζηα ησλ ππεξγνιάβσλ θαη πξνκεζεπηψλ πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ ζην έξγν, ζηελ
νπνία ζα πεξηιακβάλνληαη θαη νη αθφινπζεο πιεξνθνξίεο:

-

Όλνκα πξνκεζεπηψλ/ππεξγνιάβσλ

-

Γηεχζπλζε θαη ηειέθσλν

-

Όλνκα αξκνδίνπ

-

Πεξηγξαθή ηεο ππεξεζίαο, ή ησλ πιηθψλ πνπ ρνξήγεζε

(8)

Φσηνγξαθίεο: Γηα θάζε κνλάδα επεμεξγαζίαο
έγρξσκεο θσηνγξαθίεο απφ ηηο δηάθνξεο
πεξηιακβάλνληαη θσηνγξαθίεο απφ ην αξρηθφ
εξγνιαβίαο) θαη απφ ην ηειηθφ ζηάδην, κεηά
ιεηηνπξγία».

ζα πεξηέρνληαη δέθα (10) ηνπιάρηζηνλ
θάζεηο θαηαζθεπήο. Τπνρξεσηηθά ζα
ζηάδην (πξηλ αξρίζνπλ νη εξγαζίεο ηεο
ηελ «ζέζε ηεο κνλάδαο ζε απνδνηηθή

(9)

Πξφγξακκα πνηφηεηαο έξγνπ: Θα πεξηιακβάλεηαη
εθαξκφζηεθε γηα ην έξγν θαη φια ηα πξαθηηθά δνθηκψλ.

ην

πξφγξακκα

πνηφηεηαο

πνπ

ην κεηξψν έξγνπ ζα ζπκπεξηιεθζνχλ θαη ηα πξαθηηθά ησλ ζπζθέςεσλ κεηαμχ ηεο επίβιεςεο θαη
αληηπξνζψπσλ ηνπ Αλαδφρνπ, πνπ νξίδνληαη ζην Άξζξν 10.4 ηεο Τ.
Σν Μεηξψν ηνπ Έξγνπ ζα παξαδνζεί ζε ηξία αληίγξαθα θαη απνηειεί απαξαίηεηε πξνυπφζεζε γηα
λα ζπληαρζεί ε βεβαίσζε πεξάησζεο εξγαζηψλ, θαζψο επίζεο θαη έλα αληίγξαθν ζε ςεθηαθή
κνξθή.
Πάξνο, επηέκβξηνο 2019
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