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Α. ΣΕΦΝΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ – ΒΑΙΚΕ ΑΡΦΕ ΦΕΔΙΑΜΟΤ 

1. ΕΙΑΓΩΓΗ 

Η παρούςα Σεχνικό Περιγραφό αναφϋρεται ςτην καταςκευό του ϋργου «Επϋκταςη τησ 
Δυναμικότητασ τησ ΕΕΛ Νϊουςασ Πϊρου» ςτο νηςύ τησ Πϊρου του νομού Κυκλϊδων τησ Περιφϋρειασ 
Νοτύου Αιγαύου. 

Η υφιςτϊμενη Εγκατϊςταςη Επεξεργαςύασ Λυμϊτων Νϊουςασ Πϊρου ϋχει καταςκευαςτεύ ςτη θϋςη 
«Διαλιςκϊρι» και επεξεργϊζεται τα αςτικϊ λύματα του ομώνυμου οικιςμού Νϊουςασ, που διαθϋτει 
ςχεδόν πλόρεσ χωριςτικό δύκτυο αποχϋτευςησ. Η ΕΕΛ Νϊουςασ ϋχει καταςκευαςτεύ ςε δύο φϊςεισ: Η 
πρώτη φϊςη των ϋργων βρύςκεται ςε λειτουργύα από το 1992, ενώ η καταςκευό και η θϋςη ςε 
αποδοτικό λειτουργύα των ϋργων επϋκταςησ ολοκληρώθηκε τον Απρύλιο του 2003.  

Η μϋθοδοσ τησ επεξεργαςύασ των λυμϊτων εύναι αυτό τησ βιολογικόσ επεξεργαςύασ με ενεργό ιλύ, 
ςταθεροπούηςη τησ ιλύοσ και μερικό απομϊκρυνςη αζώτου με νιτροπούηςη και απονιτροπούηςη. Σα 
επεξεργαςμϋνα λύματα μετϊ από χλωρύωςη και αποχλωρύωςη διατύθενται ςτη θϊλαςςα, μϋςω 
υποθαλϊςςιου αγωγού διϊθεςησ.  

την παρούςα εργολαβύα περιλαμβϊνεται η επϋκταςη τησ δυναμικότητασ με την καταςκευό μύασ νϋασ 
γραμμόσ επεξεργαςύασ με μεμβρϊνεσ διόθηςησ, η εκροό τησ οπούασ προβλϋπεται να τροφοδοτόςει την 
υφιςτϊμενη δεξαμενό αγροτών ςτην περιοχό τησ Νϊουςασ προσ επαναχρηςιμοπούηςη. Η ΕΕΛ 
Νϊουςασ Πϊρου μετϊ την ολοκλόρωςη των νϋων ϋργων θα δύναται να επεξεργϊζεται μϋχρι 4.000 
m3/d ςυνολικϊ για υφιςτϊμενη και νϋα γραμμό. Επύςησ, περιλαμβϊνονται επιπλϋον ϋργα, όπωσ η 
καταςκευό μύασ νϋασ μονϊδασ προεπεξεργαςύασ λυμϊτων και βοθρολυμϊτων, δεξαμενό αποθόκευςησ 
ιλύοσ, εξοπλιςμόσ επεξεργαςύασ ιλύοσ, νϋοσ υποςταθμόσ κτλ, όπωσ αναλυτικϊ περιγρϊφονται ςτισ 
παρακϊτω παραγρϊφουσ. 

Για την καλό λειτουργύα τησ ΕΕΛ θα πρϋπει να εξαςφαλύζονται: 

 Ευελιξύα και πλόρησ προςαρμογό των τμημϊτων των ΕΕΛ ςτισ ημερόςιεσ διακυμϊνςειστων 
υδραυλικών και ρυπαντικών φορτύων. 

 Απλό και ςταθερό λειτουργύα, χωρύσ να απαιτούνται πολύπλοκεσ ενϋργειεσ από τοπροςωπικό.  

 Λειτουργύα χωρύσ οχλόςεισ ςτον περιβϊλλοντα χώρο (οςμϋσ, ςτϊςιμα νερϊ, θόρυβοι, 
ατμοςφαιρικό ρύπανςη, οπτικό ρύπανςη κ.λ.π.). 

 Ανεξϊρτητη λειτουργύα τησ νϋασ γραμμόσ βιολογικού αντιδραςτόρα με μεμβρϊνεσ από την 
υφιςτϊμενη γραμμό 

 Κατϊλληλη αξιοπούηςη του διαθϋςιμου χώρου και των υφιςτϊμενων δομικών ϋργων και ϋργων 
υποδομόσ ώςτε να χωροθετηθούν τα ϋργα επϋκταςησ εντόσ του γηπϋδου τησ ΕΕΛ που 
φαύνονται ςτο χϋδιο Σ-1. 

 Κατϊ το δυνατόν δημιουργύα ϋργων διαμόρφωςησ χώρου, ώςτε να βελτιωθεύ η αιςθητικό τησ 
περιοχόσ και αν εύναι δυνατόν να περιοριςτεύ η οπτικό επαφό εκ των ϋξω προσ τισ 
εγκαταςτϊςεισ. 

Η Σεχνικό Μελϋτη Προςφορϊσ που τελικώσ θα επιλεγεύ, θα πρϋπει να εξαςφαλύζει την εφαρμογό μιασ 
ορθολογικόσ λύςησ, ςύγχρονησ τεχνολογύασ και  πλόρουσ αυτοματοποιημϋνησ, απόλυτα αςφαλούσ ωσ 
προσ την ποιότητα του επεξεργαςμϋνου νερού, βϋλτιςτη ωσ προσ το λειτουργικό κόςτοσ και με υψηλό 
ποιότητα υλικών καταςκευόσ και εξοπλιςμού, ώςτε να εξαςφαλύζεται μεγϊλοσ χρόνοσ ζωόσ του 
ϋργου. 
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2. ΑNTIKEIMENO ΠΑΡΟΤΑ ΕΡΓΟΛΑΒΙΑ 

Σο παρόν ϋργο περιλαμβϊνει ςυνοπτικϊ: 

 Καθαύρεςη των ϋργων προεπεξεργαςύασ Α’ Υϊςησ και των κλινών ξόρανςησ τησ αφυδατωμϋνησ 
ιλύοσ, που εύχαν καταςκευαςτεύ το ϋτοσ 1992 και δεν χρηςιμοποιούνται πλϋον, μετϊ την 
ολοκλόρωςη των ϋργων επϋκταςησ του 2003. 

 Εγκατϊςταςη νϋασ προκαταςκευαςμϋνησ μονϊδασ προεπεξεργαςύασ λυμϊτων (κοινό για την 
υφιςτϊμενη και τη νϋα γραμμό), η οπούα θα δϋχεται και βοθρολύματα. Η υφιςτϊμενη μονϊδα 
προεπεξεργαςύασ δε θα λειτουργεύ, ενώ θα προβλεφθεύ χώροσ πληςύον του νϋου 
ςυγκροτόματοσ προεπεξεργαςύασ για τη μελλοντικό εγκατϊςταςη ενόσ επιπλϋον 
ςυγκροτόματοσ.  

 Καταςκευό νϋασ μονϊδασ εξιςορρόπηςησ. Μϋςω αντλιοςταςύου μϋροσ τησ παροχόσ οδηγεύται 
ςτη νϋα γραμμό MBR, ενώ η υπόλοιπη παροχό θα καταλόγει με βαρύτητα (όπωσ και ςόμερα) 
ςτην υφιςτϊμενη γραμμό επεξεργαςύασ. 

 Καταςκευό νϋασ γραμμόσ βιολογικόσ επεξεργαςύασ με μεμβρϊνεσ για το διαχωριςμό των υγρών 
ςτερεών (ΜΒR), ςτην περιοχό των καθαιρούμενων κλινών ξόρανςησ.  Η νϋα γραμμό βιολογικού 
αντιδραςτόρα MBR περιλαμβϊνει ςυγκρότημα λεπτοεςχϊρωςησ, δεξαμενό βιοεπιλογόσ, δύο 
βιολογικούσ αντιδραςτόρεσ με διακριτϋσ ανοξικϋσ και αερόβιεσ ζώνεσ (αεριςμό μϋςω διϊχυςησ), 
δύο δεξαμενϋσ μεμβρανών, μύα δεξαμενό αποξυγόνωςησ ιλύοσ, αντλύεσ ανακυκλοφορύασ. 

 Καταςκευό νϋου κτύριο εξυπηρϋτηςησ των MBR, που περιλαμβϊνει δεξαμενό καθαρών, αύθουςα 
χημικών, αύθουςα φυςητόρων, ςτην οπούα εγκαθύςταται  οι φυςητόρεσ αεριςμού και πλύςησ 
των μεμβρανών και αύθουςα πινϊκων, εξοπλιςμόσ καθαριςμού των μεμβρανών, φυςητόρεσ 
αεριςμού υφιςτϊμενησ γραμμόσ κτλ 

 Αντικατϊςταςη εξοπλιςμού υφιςτϊμενησ γραμμόσ, όπωσ π.χ. φυςητόρεσ αεριςμού 
υφιςτϊμενησ γραμμόσ επεξεργαςύασ, υπερχειλιςτικϊ θυροφρϊγματα  

 Επϋκταςη των ϋργων επεξεργαςύασ (αφυδϊτωςησ) ιλύοσ για την εξυπηρϋτηςη τησ αυξημϋνησ 
ποςότητασ περύςςειασ ιλύοσ (από την υφιςτϊμενη ΕΕΛ και τα ϋργα επϋκταςησ), με καταςκευό 
δεξαμενόσ αποθόκευςησ ιλύοσ, εγκατϊςταςη ενόσ φυγοκεντρητό ςτο υφιςτϊμενο κτύριο 
αφυδϊτωςησ και τον ςχετικό περιφερειακό εξοπλιςμό: ςυγκρότημα και δοςομετρικϋσ αντλύεσ 
πολυηλεκτρολύτη, κοχλύα μεταφορϊσ αφυδατωμϋνησ ιλύσ κτλ.  

 Καταςκευό καταθλιπτικού αγωγού για τη μεταφορϊ των επεξεργαςμϋνων λυμϊτων τησ 
γραμμόσ MBR ςτη δεξαμενό αγροτών για επαναχρηςιμοπούηςη.  

 Καταςκευό νϋου υποςταθμού υποβιβαςμού τησ μϋςησ τϊςησ και επϋκταςη του δικτύου 
διανομόσ ΦΣ εντόσ τησ ΕΕΛ για την εξυπηρϋτηςη του ςυνόλου των ϋργων (υφιςτϊμενα ϋργα και 
ϋργα επϋκταςησ). Προβλϋπεται η εγκατϊςταςη νϋου ηλεκτροπαραγωγού ζεύγουσ για την 
εξυπηρϋτηςη του ςυνόλου των ϋργων (υφιςτϊμενα ϋργα και ϋργα επϋκταςησ).  

 Επϋκταςη του ςυςτόματοσ αυτοματιςμού για την εξυπηρϋτηςη των ϋργων επϋκταςησ  

 Επϋκταςη των βοηθητικών δικτύων εξυπηρϋτηςησ τησ ΕΕΛ για την εξυπηρϋτηςη του ςυνόλου 
των ϋργων (υφιςτϊμενα ϋργα και ϋργα επϋκταςησ). Σο δύκτυο βιομηχανικού νερού θα 
επεκταθεύ για να εξυπηρετεύ τόςο την νϋα μονϊδα προεπεξεργαςύασ, όςο και τον νϋο βιολογικό 
αντιδραςτόρα. Σο δύκτυο πόςιμου νερού θα επεκταθεύ, ώςτε να μπορεύ να τροφοδοτόςει την 
νϋα δεξαμενό καθαρών τησ γραμμόσ των MBR. 

 Επϋκταςη τησ εςωτερικόσ οδοποιύασ για την εξυπηρϋτηςη του ςυνόλου των ϋργων.  

 Για την περιβαλλοντικό προςταςύα τησ ΕΕΛ προβλϋπεται η εγκατϊςταςη δύο μονϊδων 
απόςμηςησ, που θα εξυπηρετούν: (α) τα νϋα ϋργα προεπεξεργαςύασ και τη δεξαμενό 
εξιοςορρόπηςησ και (β) τη δεξαμενό αποθόκευςησ ιλύοσ και τη  μονϊδα αφυδϊτωςησ.  
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Σο αντικεύμενο των δημοπρατούμενων ϋργων περιλαμβϊνει: 

 την εκπόνηςη τησ μελϋτησ Εφαρμογόσ και κϊθε εύδουσ ςυμπληρωματικόσ μελϋτησ και ϋρευνασ, 

 την καταςκευό των ϋργων Πολιτικού Μηχανικού,  

 την προμόθεια και εγκατϊςταςη όλου του ηλεκτρολογικού και μηχανολογικού εξοπλιςμού,  

 την θϋςη ςε αποδοτικό λειτουργύα και την δοκιμαςτικό λειτουργύα του ϋργου για χρονικό 
διϊςτημα ϋξι (6) μηνών, 

 τη λειτουργύα και ςυντόρηςη του ϋργου για χρονικό διϊςτημα τριϊντα ϋξι (36) μηνών 

Επύςησ ςτο αντικεύμενο τησ παρούςασ εργολαβύασ περιλαμβϊνεται και κϊθε εργαςύα ό προμόθεια και 
εγκατϊςταςη εξοπλιςμού, η οπούα εύναι αναγκαύα για την ολοκληρωμϋνη καταςκευό, την ϊρτια και 
αποδοτικό λειτουργύα του Ϊργου, ϋςτω και αν δεν αναφϋρεται ρητϊ ςτα Σεύχη Δημοπρϊτηςησ. 
Επιςημαύνεται ότι η τόρηςη του ςυνόλου των απαιτόςεων του παρόντοσ τεύχουσ εύναι υποχρεωτικό 
και θα πρϋπει να αποδεικνύεται ςτη Μελϋτη Προςφορϊσ των διαγωνιζομϋνων. 

Ο Ανϊδοχοσ θα ϋχει την πλόρη και αποκλειςτικό ευθύνη για την επύτευξη των απαιτούμενων 
αποδόςεων επεξεργαςύασ όςον αφορϊ τισ τελικϋσ εκροϋσ και την επεξεργαςμϋνη ιλύ, οι οπούεσ πρϋπει 
να εύναι ςύμφωνεσ με τα όςα καθορύζονται ςτο παρόν τεύχοσ καθώσ και με τισ εγγυόςεισ που ϋχει 
υποβϊλλει μαζύ με την Σεχνικό Προςφορϊ του. 

3. ΓΗΠΕΔΟ ΣΗ ΕΓΚΑΣΑΣΑΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΙΑ ΛΤΜΑΣΩΝ 

3.1 Γενικϊ 

Η υφιςτϊμενη ΕΕΛ Νϊουςασ χωροθετεύται ςε δημοτικό ϋκταςη ςυνολικόσ επιφϊνειασ 9,2 
ςτρεμμϊτων, που βρύςκεται 3,5km βορειοδυτικϊ του κϋντρου τησ Νϊουςασ και περύπου 8,5 km 
βορειοανατολικϊ τησ πόλησ τησ Παροικιϊσ.  

το ςυνημμϋνο Σοπογραφικό Διϊγραμμα Σ-1 παρουςιϊζεται η διαθϋςιμη δημοτικό ϋκταςη εύναι 
περύπου, εντόσ τησ οπούασ χωροθετούνται τα υφιςτϊμενα ϋργα και ταϋργα επϋκταςησ τησ ΕΕΛ που 
πρόκειται να καταςκευαςτούν ςτο πλαύςιο τησ παρούςασ εργολαβύασ.  

το Σοπογραφικό Διϊγραμμα Σ-1 ϋχουν διαγραμμιςτεύ οι ενδεδειγμϋνοι χώροι για την χωροθϋτηςη 
των επιμϋρουσ νϋων μονϊδων. 

3.2 Γεωτεχνικϊ ςτοιχεύα 

Από την καταςκευό των υφιςτϊμενων ϋργων τησ προηγούμενησ εργολαβύασ υπϊρχουν γεωτεχνικϊ 
ςτοιχεύα, βϊςει των οπούων ϋχουν προκύψει οι παρακϊτω παραδοχϋσ εδϊφουσ: 

- Γωνύα τριβόσ υλικού επύχωςησ φ=30ο 

- Επιτρεπόμενη τϊςη ϋδραςησ ςεπ = 250 ΚΝ/m2 

- Δεύκτησ εδϊφουσ κ = 20.000 ΚΝ/m3 

ε κϊθε περύπτωςη η υποβολό προςφορϊσ ςτο διαγωνιςμό αποτελεύ τεκμόριο ότι ο διαγωνιζόμενοσ 
ϋχει ελϋγξει και γνωρύζει πλόρωσ τισ εδαφοτεχνικϋσ ςυνθόκεσ του γηπϋδου τησ ΕΕΛ και τισ ϋχει λϊβει 
υπόψη κατϊ τη ςύνταξη τησ προςφορϊσ. 

3.3 Διϊθεςη λυμϊτων 

Η εκροό από τισ υφιςτϊμενεσ μονϊδεσ βιολογικόσ επεξεργαςύασ θα διατύθεται ςτη θϊλαςςα, όπωσ και 
ςόμερα. Με βϊςη τουσ Περιβαλλοντικούσ Όρουσ που ϋχουν εκδοθεύ (38921/07-09-2020) τα 
διαυγαςμϋνα λύματα από την ϋξοδο τησ νϋασ μονϊδασ MBR θα διατύθενται για απεριόριςτη ϊρδευςη 
και ωσ εκ τούτου θα τηρούνται τα αυςτηρότερα όρια  που τύθενται ςτο Παρϊρτημα ΙΙ του Ωρθρου 16 
τησ ΚΤΑ 145116/2011 «Καθοριςμόσ μϋτρων όρων και διαδικαςιών για την επαναχρηςιμοπούηςη 
επεξεργαςμϋνων υγρών αποβλότων». υγκεκριμϋνα, η διϊθεςη των επεξεργαςμϋνων λυμϊτων τησ 
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νϋασ γραμμόσ επεξεργαςύασ MBR να γύνεται προσ την υφιςτϊμενη δεξαμενό αγροτών που βρύςκεται 
ςτην περιοχό τησ Νϊουςασ.  
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4. ΠΑΡΑΜΕΣΡΟΙ ΦΕΔΙΑΜΟΤ 

4.1 Τδραυλικϊ και ρυπαντικϊ φορτύα λυμϊτων 

Η υφιςτϊμενη ΕΕΛ οριακϊ εξυπηρετεύ ςόμερα τισ αυξημϋνεσ παροχϋσ και φορτύα, που καταλόγουν 
ςτην εγκατϊςταςη επεξεργαςύασ λυμϊτων. Για το ςκοπό αυτό αποφαςύςτηκε η επϋκταςη τησ 
υφιςτϊμενησ ΕΕΛ εντόσ του υφιςτϊμενου γηπϋδου. Με τα ϋργα επϋκταςησ τησ ΕΕΛ Νϊουςασ Πϊρου 
προβλϋπεται η αύξηςη τησ δυναμικότητασ τησ υφιςτϊμενησ ΕΕΛ, ώςτε να μπορεύ να επεξεργϊζεται τα 
παρακϊτω υδραυλικϊ και ρυπαντικϊ φορτύα:  

Η εγκατϊςταςη επεξεργαςύασ και καθαριςμού λυμϊτων θα διαςταςιολογηθεύ για τα παρακϊτω 
υδραυλικϊ και ρυπαντικϊ φορτύα. 

Πύνακασ 1: Δεδομϋνα ςχεδιαςμού1 

ΠΑΡΑΜΕΣΡΟ 
ΤΝΟΛΟ 

B' ΓΡΑΜΜΗ :  Νέα 
έργα (MBR) 

Α' ΓΡΑΜΜΗ : 
Τυιστάμενα έργα  

Υειμ.  Καλ. Υειμ.  Καλ. Υειμ.  Καλ. 

Μέζη ημεπήζια παποσή [m3/d] 1.000 4.000 800 1.600 200 2.400 

Παποσή αισμήρ [m3/h] 130 260 50 100 80 160 

BOD5 
[kg/d] 350 1.400 280 560 70 840 

[mg/L] 350 

SS 
[kg/d] 400 1.600 320 640 80 960 

[mg/L] 400 

TN 
[kg/d] 70 280 56 112 14 168 

[mg/L] 70 

Τ [ºC] 15 25 15 25 15 25 

  

Μετϊ τα ϋργα προεπεξεργαςύασ, τμόμα τησ παροχόσ θα οδηγεύται ςτη νϋα μονϊδα MBR, που 
καταςκευϊζεται ςτη περιοχό των καταργούμενων κλινών ξόρανςησ, ενώ η υπόλοιπη παροχό θα 
οδηγεύται ςτισ υφιςτϊμενεσ μονϊδεσ βιολογικόσ επεξεργαςύασ. 

4.2 Όρια εκροόσ 

χετικϊ με τα όρια εκροόσ παρατηρούνται τα εξόσ:  

 Η εκροό από τα υφιςτϊμενη γραμμό επεξεργαςύασ θα διατύθεται, όπωσ και ςόμερα, ςτη 
θϊλαςςα. υνεπώσ τα όρια εκροόσ θα εύναι ςύμφωνα με την Οδηγύα 91/271/ΕΕ 
(ΤΑ.5673/400/1997).  

 Η εκροό από τη νϋα γραμμό θα αξιοποιεύται για απεριόριςτη ϊρδευςη. υνεπώσ τα εκροόσ θα 
εύναι ςύμφωνα με το Πύνακα 2 του Παραρτόματοσ ΙΙ τησ ΚΤΑ 145116/2011 «Καθοριςμόσ 
μϋτρων,  όρων και διαδικαςιών για την επαναχρηςιμοπούηςη επεξεργαςμϋνων υγρών 
αποβλότων». 

Σα όρια εκροόσ των δύο γραμμών (υφιςτϊμενησ και νϋασ) θα εύναι τα ακόλουθα: 

                                                      
1
 Σηην ΑΕΠΟ έσει εκ παπαδπομήρ γίνει λανθαζμένη αναγπαθή ηων δεδομένων ζσεδιαζμού μεηαξύ ηηρ ςθιζηάμενηρ και ηηρ 

νέαρ γπαμμήρ. Ιζσύοςν ηα δεδομένα ζσεδιαζμού κάθε γπαμμήρ, όπωρ αναγπάθονηαι ζηον παπαπάνω πίνακα. 
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Πύνακασ 2: Όρια εκροόσ γραμμών επεξεργαςύασ ΕΕΛ Νϊουςασ 

Παρϊμετροσ Τφιςτϊμενη γραμμό  Νϋα γραμμό MBR 

BOD5 [mg/L] 25 10 

SS [mg/L] 35 10 

Θολότητα [ΝΣU]  2 

TN [mg/L] 15 15 

ΝΗ4-Ν [mg/L] 2 2 

DO [mg/L] 7  

E - Coli [#/100 mL]  
5 (80% των δειγμϊτων) 

50 (95% των δειγμϊτων) 

Η ιλύσ, μετϊ την αφυδϊτωςη θα πρϋπει να ϋχει μϋςη ημερόςια ςυγκϋντρωςη ςτερεών τουλϊχιςτον 
18% για να εξαςφαλύζεται η δυνατότητα διαχεύριςόσ τησ ςύμφωνα με το ιςχύον θεςμικό πλαύςιο. 

4.3 Βαςικϋσ απαιτόςεισ ςχεδιαςμού 

(1) Οι εγκεκριμϋνοι Περιβαλλοντικού Όροι (Απόφαςη 38921/07-09-2020), οι οπούοι 
επιςυνϊπτονται ςτο Παρϊρτημα Ι του παρόντοσ Σεύχουσ. 
ημειώνεται ότι, οι αποκλύςεισ των περιβαλλοντικών όρων που αφορούν τα επιμϋρουσ 
χαρακτηριςτικϊ των μονϊδων τησ εγκατϊςταςησ και του η/μ εξοπλιςμού αλλϊ καλύπτονται 
από τισ τεχνικϋσ προδιαγραφϋσ του ϋργου, όπωσ αυτϋσ παρουςιϊζονται ςτα τεύχη 
δημοπρϊτηςησ και θα προκύψουν από τη μελϋτη προςφορϊσ ό την μελϋτη εφαρμογόσ εύναι 
αποδεκτϋσ, εφόςον τεκμηριώνονται επαρκώσ και δεν αλλοιώνουν τα βαςικϊ χαρακτηριςτικϊ 
του ϋργου και δεν επϋρχονται ςημαντικϋσ αρνητικϋσ διαφοροποιόςεισ ωσ προσ τισ επιπτώςεισ 
ςτο περιβϊλλον. την περύπτωςη αυτό ο Ανϊδοχοσ του ϋργου θα υποβϊλλει φϊκελο 
ςυμμόρφωςησ όπωσ προβλϋπεται ςτα ϊρθρα 7 και 11 του Ν.4014/11.  

(2) Σο ϋργο θα εκτελεςτεύ εντόσ τησ υφιςτϊμενησ Εγκατϊςταςησ Επεξεργαςύασ Λυμϊτων Νϊουςασ, 
η οπούα θα βρύςκεται ςε ςυνεχό λειτουργύα. Ο Ανϊδοχοσ οφεύλει να εκτελϋςει όλεσ τισ εργαςύεσ 
του με τρόπο που να μην παρεμποδύζει, διακόπτει, δυςχεραύνει, επιβαρύνει την ομαλό 
λειτουργύα του υφιςτϊμενου ϋργου. ε κϊθε περύπτωςη ο Ανϊδοχοσ επιβαρύνεται για την 
αποκατϊςταςη ζημιών ςε εγκαταςτϊςεισ, μηχανόματα ό ςτο ομαλό τρόπο λειτουργύασ τησ 
Εγκατϊςταςησ Επεξεργαςύασ Λυμϊτων, που τυχόν προκληθούν.  

(3) Επιςημαύνεται ότι διακοπϋσ λειτουργύασ υφιςτϊμενων μονϊδων και τησ Εγκατϊςταςησ 
Επεξεργαςύασ Λυμϊτων ςτο ςύνολό τησ πρϋπει να εύναι οι ελϊχιςτεσ δυνατϋσ και να 
περιορύζονται ςε περιόδουσ χαμηλών παροχών. 

(4) Σα εςχαρύςματα και η ϊμμοσ θα εύναι επαρκώσ ςυμπυκνωμϋνα ςε ποςοςτό μεγαλύτερο από 
30%.  

(5) Θα πρϋπει να τηρούνται τα όρια θορύβου που αναφϋρονται ςτο Π.Δ. 1180/81 και οι λοιπϋσ 
διατϊξεισ περύ θορύβου όπωσ αναφϋρονται ςτουσ όρουσ Γ τησ ΑΕΠΟ. Ειδικότερα, ο θόρυβοσ ςτα 
όρια του οικοπϋδου τησ εγκατϊςταςησ δεν θα πρϋπει να υπερβαύνει τα 50dBA ςύμφωνα με τον 
όρο Δ3: 19. 

(6) Όλεσ οι κτιριακϋσ εγκαταςτϊςεισ πρϋπει να εύναι ςύμφωνα με τισ απαιτόςεισ του Γενικού 
Οικοδομικού Κανονιςμού (ΓΟΚ) και τισ παρούςεσ προδιαγραφϋσ και υπόκεινται ςτην ϋγκριςη 
τησ ΕΠΑΕ. 



ΔΕΤΑ ΠΑΡΟΤ «Επϋκταςη τησ Δυναμικότητασ τησ ΕΕΛ Νϊουςασ Πϊρου» 
Σεύχη Δημοπρϊτηςησ 

Σεύχοσ 3. Σεχνικό Περιγραφό – Ειδικϋσ Σεχνικϋσ Προδιαγραφϋσ  

 

  Σελίδα 

  7 

 

5. ΚΛΙΜΑΚΩΗ ΣΩΝ ΕΡΓΩΝ 

Η εγκατϊςταςη πρϋπει να ςυνεχύςει να λειτουργεύ καθ’ όλη τη διϊρκεια των εργαςιών επϋκταςησ. Για 
τον λόγο αυτόν οι εργαςύεσ πρϋπει να ξεκινόςουν και να ολοκληρωθούν πριν τη θερινό περύοδο, ούτωσ 
ώςτε να εύναι μειωμϋνεσ οι παροχϋσ των λυμϊτων που καταλόγουν ςτην ΕΕΛ και κατϊ ςυνϋπεια να 
εύναι δυνατό η επεξεργαςύα των λυμϊτων ςε μύα ό δύο υφιςτϊμενεσ δεξαμενϋσ βιολογικόσ 
επεξεργαςύασ (ανϊλογα με τον προτεινόμενο ςχεδιαςμό), για να πραγματοποιούνται οι απαραύτητεσ 
εργαςύεσ ςτισ υπόλοιπεσ δεξαμενϋσ.  

Οι διαγωνιζόμενοι οφεύλουν να υποβϊλουν αναλυτικό χρονοδιϊγραμμα υλοπούηςησ του ϋργου τησ 
επϋκταςησ τησ ΕΕΛ Νϊουςασ καθώσ και αναλυτικό ϋκθεςη τεκμηρύωςησ των εργαςιών και να 
προςδιορύςουν με ακρύβεια και πλόρωσ τεκμηριωμϋνα την αλληλουχύα των εργαςιών ώςτε να εύναι 
δυνατό η ομαλό λειτουργύα τησ ΕΕΛ ςτο χρονικό διϊςτημα υλοπούηςησ των εργαςιών επϋκταςησ. 
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Β. ΣΕΦΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΥΗ ΤΥΙΣΑΜΕΝΩΝ ΕΡΓΩΝ 

1. ΓΕΝΙΚΑ 

Η μϋθοδοσ επεξεργαςύασ των λυμϊτων ςτην υφιςτϊμενη ΕΕΛ Νϊουςασ Πϊρου εύναι αυτό του 
παρατεταμϋνου αεριςμού: βιολογικόσ επεξεργαςύασ ενεργού ιλύοσ με ταυτόχρονη ςταθεροπούηςη τησ 
ιλύοσ και μερικό απομϊκρυνςη αζώτου με νιτροπούηςη - απονιτροπούηςη. Ειδικότερα, ςτην 
υφιςτϊμενη εγκατϊςταςη επεξεργαςύασ λυμϊτων περιλαμβϊνονται τα ακόλουθα ςτϊδια 
επεξεργαςύασ: 

 Προεπεξεργαςύα, η οπούα περιλαμβϊνει  την εςχϊρωςη  και την εξϊμμωςη - λιποςυλλογό των 
λυμϊτων 

 Βιολογικό επεξεργαςύα, η οπούα  περιλαμβϊνει  τισ δεξαμενϋσ  βιολογικόσ  επεξεργαςύασ και 
καθύζηςησ  καθώσ  και τα αντλιοςτϊςια  ανακυκλοφορύασ  και περύςςειασ ιλύοσ. 

 Απολύμανςη των επεξεργαςμϋνων  λυμϊτων,  η οπούα περιλαμβϊνει τη δεξαμενό  χλωρύωςησ 
και αποχλωρύωςησ των επεξεργαςμϋνων  λυμϊτων. 

 Μϋτρηςη παροχόσ των επεξεργαςμϋνων λυμϊτων. 

 Μετα-αεριςμόσ των επεξεργαςμϋνων  λυμϊτων ςε δεξαμενό  μετα αεριςμού. 

 Διϊθεςη των  επεξεργαςμϋνων λυμϊτων, η οπούα περιλαμβϊνει  το φρεϊτιο  εξόδου  των 
επεξεργαςμϋνων λυμϊτων, το χερςαύο και το υποθαλϊςςιο τμόμα του αγωγού διϊθεςησ. 

 Επεξεργαςύα τησ  ιλύοσ,  η οπούα περιλαμβϊνει  τη μηχανικό  αφυδϊτωςη τησ περύςςειασ ιλύοσ. 

2. ΕΡΓΑ ΕΙΟΔΟΤ 

Ο καταθλιπτικόσ αγωγόσ προςαγωγόσ λυμϊτων διαμϋτρου Υ200 καταλόγει ςόμερα ςτο φρεϊτιο Υ0, 
που ϋχει καταςκευαςτεύ ανϊντη τησ υφιςτϊμενησ προεπεξεργαςύασ με ςτϊθμη πυθμϋνα +51,00. 

Από το φρεϊτιο ειςόδου τα λύματα οδηγούνται προσ την προεπεξερyαςύα, ενώ παρϋχεται η 
δυνατότητα ολικόσ παρϊκαμψησ τησ εγκατϊςταςησ επεξεργαςύασ λυμϊτων καταλόγοντασ απευθεύασ 
ςτο φρεϊτιο εξόδου. 

2.1 Προκαταρκτικό Επεξεργαςύα 

Η  προκαταρκτικό  επεξεργαςύα ϋχει καταςκευαςτεύ εντόσ κλειςτού κτιρύου με εξαεριςμό και 
απόςμηςη. Η προεπεξεργαςύα περιλαμβϊνει εςχϊρωςη και εξϊμμωςη – λιποςυλλοyό. Η παροχό 
ςχεδιαςμού τησ προκαταρκτικόσ επεξεργαςύασ ανϋρχεται ςε Q = 162 m3/h.  

2.1.1 Εςχϊρωςη 

Για την εςχϊρωςη των λυμϊτων ϋχουν καταςκευαςτεύ δύο κανϊλια, ςτα οπούα ϋχουν εγκαταςταθεύ:  

 μύα αυτοκαθαριζόμενη ηλεκτροκύνητη εςχϊρα πλϊτουσ 1,0m με διϊκενα 6mm και  

 μύα χειροκαθαριζόμενη εςχϊρα με διϊκενα 15mm.  

Οι διώρυγεσ εςχϊρωςησ απομονώνονται από χειροκύνητα θυροφρϊγματα. Η ςυχνότητα  καθαριςμού 
τησ αυτοκαθαριζόμενησ εςχϊρασ καθορύζεται από τη μϋτρηςη τησ διαφορικόσ ςτϊθμησ ανϊντη τησ 
εςχϊρασ. Σα εςχαρύςματα διατύθενται ςε κοχλύα μεταφορϊσ - ςυμπύεςησ και διατύθενται ςε τροχόλατο 
κϊδο εςχαριςμϊτων. Σα ςτραγγύδια από τη ςυμπύεςη απορρϋουν ςτισ διώρυγεσ εςχϊρωςησ.  

ε περύπτωςη οποιαςδόποτε βλϊβησ ςτη διαδικαςύα εςχϊρωςησ ενεργοποιεύται οπτικοακουςτικό 
ςόμα ςτο κτύριο διούκηςησ. 
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2.1.2 Εξϊμμωςη - Αφαύρεςη Επιπλεόντων 

Η απομϊκρυνςη τησ ϊμμου γύνεται με δύδυμο αεριζόμενο εξαμμωτό ελικοειδούσ ροόσ, μόκουσ 9,0m και 
μϋγιςτου βϊθουσ 2,5m. Κϊθε εξαμμωτόσ απομονώνεται από χειροκύνητα θυροφρϊγματα. τη ςτϋψη 
τησ δεξαμενόσ ϋχει εγκαταςταθεύ παλινδρομικό γϋφυρα με ξϋςτρα, ςαρώνοντασ την ϊμμο από τον 
πυθμϋνα τησ δεξαμενόσ προσ φρεϊτιο ςυλλογόσ ϊμμου, ενώ τα λύπη από την επιφϊνειϊ  τησ προσ τα 
φρεϊτια ςυλλογόσ λιπών. 

Ο αεριςμόσ του εξαμμωτό επιτυγχϊνεται μϋςω τριών φυγοκεντρικών φυςητόρων (ο ϋνασ εφεδρικόσ) 
δυναμικότητασ 160m3/h, εγκατεςτημϋνων ςε ξεχωριςτό χώρο του κτιρύου προεπεξεργαςύασ. Οι 
φυςητόρεσ παρϋχουν αϋρα μϋςω διαχυτόρων χονδρόσ φυςαλύδασ, ώςτε να εξαςφαλύζεται ελικοειδόσ 
ροό ςε κϊθε δεξαμενό εξϊμμωςησ.  

Η ςυλλεγόμενη ϊμμοσ απομακρύνεται μϋςω δύο  (2)  αντλιών  ϊμμου, δυναμικότητασ 8L/sπροσ 
αμμοδιαχωριςτό αντύςτοιχησ δυναμικότητασ. Η ϊμμοσ  διατύθεται ςε τροχόλατο κϊδο ενώ τα  
ςτραγγύδια επιςτρϋφουν  ςτην εύςοδο του εξαμμωτό. 

ε κϊθε εξαμμωτό ϋχει διαμορφωθεύ ζώνη ηρεμύασ. Σα επιπλϋοντα λύπη και οι αφρού ςαρώνονται από 
τουσ επιφανειακούσ ςαρωτϋσ τησ παλινδρομικόσ γϋφυρασ και καταλόγουν ςε δύο φρεϊτια 
λιποςυλλογόσ, κατϊντη των εξαμμωτών, από όπου απομακρύνονται με βυτιοφόρο όχημα. 

2.2 Κτύριο Προεπεξεργαςύασ 

Οι μονϊδεσ εςχϊρωςησ και εξϊμμωςησ ϋχουν εγκαταςταθεύ εντόσ κτιρύου, που διαθϋτει δύκτυο 
εξαεριςμού, που οδηγεύ τον δύςοςμο αϋρα ςε κοινό μονϊδα απόςμηςησ  με  το γειτονικό κτύριο ιλύοσ.  

3. ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΙΑ 

3.1 Βιολογικού αντιδραςτόρεσ 

Λόγω των μεγϊλων διακυμϊνςεων τησ παροχόσ και του φορτύου λυμϊτων (χειμώνα - καλοκαύρι) 
ϋχουν καταςκευαςθεύ τϋςςερισ βιολογικού αντιδραςτόρεσ, ώςτε το χειμώνα να λειτουργεύ μόνο η μύα 
δεξαμενό, ενώ το καλοκαύρι τύθενται ςταδιακϊ ςε  λειτουργύα και οι  τρεισ υπόλοιπεσ. Κϊθε δεξαμενό 
διαθϋτει ανοξικό και αερόβια ζώνη και ϋχει ενεργό όγκο 648 m3.  

Ο αεριςμόσ επιτυγχϊνεται με διαχυτόρεσ λεπτόσ φυςαλύδασ, που καλύπτουν όλο το πυθμϋνα των 
αερόβιων ζωνών. Ο αϋρασ παρϋχεται από τϋςςερισ λοβοειδεύσ φυςητόρεσ, δυναμικότητασ 860 m3/h 
αϋρα οι δύο και 1720 m3/h οι ϊλλοι δύο. Οι φυςητόρεσ εύναι εγκατεςτημϋνοι ςε κτύριο, εμβαδού  
40 m2. 

Σο πρώτο τμόμα κϊθε δεξαμενόσ διαμορφώνεται ςε ανοξικό ζώνη, με διακοπό τησ παροχόσ αϋρα, 
όπου επιτυγχϊνεται η αναγωγό των νιτρικών ςε αϋριο ϊζωτο. Για την ανϊμιξη του περιεχομϋνου 
ϋχουν εγκαταςταθεύ αναδευτόρεσ κατακόρυφου ϊξονα. Η επιςτροφό νιτροποιημϋνων εκροών ςτην 
ανοξικό ζώνη κϊθε βιολογικού αντιδραςτόρα ϋχουν εγκαταςταθεύ τϋςςερισ αντλύεσ (μια ανϊ 
δεξαμενό), δυναμικότητασ 80 m3/h. Η διανομό τησ παροχόσ γύνεται από κεντρικό φρεϊτιο και 
διωρύγων διανομόσ με υποβρύχιεσ οπϋσ διαςτϊςεων 0,50mx 0,50m, οι οπούεσ απομονώνονται για την 
επιλεκτικό λειτουργύα των δεξαμενών. το φρεϊτιο ειςόδου των βιολογικών αντιδραςτόρων 
οδηγεύται και η ανακυκλοφορύα ιλύοσ.  

3.2 Δεξαμενό Καθύζηςησ 

Ϊχουν καταςκευαςτεύ δύο κυκλικϋσ δεξαμενϋσ καθύζηςησ, διαμϋτρου 19m, που διαθϋτουν γϋφυρα με 
ςαρωτό ιλύοσ, τύμπανο διανομόσ, περιμετρικό υπερχειλιςτό και φρϊγμα  ηρεμύασ για τη ςυλλογό των 
επιπλεόντων ςε παρακεύμενο φρεϊτιο, από όπου απομακρύνονται με βυτιοφόρο. Σα υπερχειλύζοντα 
λύματα ςυγκεντρώνονται ςτο φρεϊτιο εξόδου και οδηγούνται με βαρύτητα ςτη δεξαμενό χλωρύωςησ. 
Η ιλύσ από τον πυθμϋνα των δεξαμενών καθύζηςησ οδηγεύται ςτο αντλιοςτϊςιο ιλύοσ τόςο για την 
ανακυκλοφορύα ιλύοσ όςο και για την περαιτϋρω επεξεργαςύα (αφυδϊτωςη) τησ περύςςειασ ιλύοσ. 
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3.3 Αvτλιοςτϊςιο αvακυκλοφορiασ και περύςςειασ ιλύοσ 

Ϊχουν καταςκευαςτεύ δύο αντλιοςτϊςια ιλύοσ:  

 το βόρειο, που εξυπηρετεύ τη βόρεια δεξαμενό καθύζηςησ και  

 το νότιο, το οπούο εξυπηρετεύ τη νότια δεξαμενό καθύζηςησ.  

Σο βόρειο αντλιοςτϊςιο ιλύοσ εύναι εξοπλιςμϋνο με δύο αντλύεσ ανακυκλοφορύασ (η μύα εφεδρικό) 
δυναμικότητασ 84m3/h και με δύο αντλύεσ περύςςειασ (η μύα εφεδρικό) δυναμικότητασ 11,75 m3/h.  

Σο νότιο αντλιοςτϊςιο εύναι εξοπλιςμϋνο με δύο (η μύα εφεδρικό) δυναμικότητασ 165 m3/h οι οπούεσ 
ανακυκλοφορούν την ιλύ ςτισ δεξαμενϋσ αεριςμού και με δύο αντλύεσ περύςςειασ (η μύα εφεδρικό) 
δυναμικότητασ 20 m3/h. 

4. ΑΠΟΛΤΜΑΝΗ ΛΤΜΑΣΩΝ 

Σα επεξεργαςμϋνα λύματα μετϊ την καθύζηςη οδηγούνται ςτη μονϊδα απολύμανςησ (χλωρύωςη και 
αποχλωρύωςη). Σο ςυγκρότημα του χλωριωτό εύναι εγκατεςτημϋνο ςε οικύςκο, εμβαδού 15m2,  
παραπλεύρωσ  τησ δεξαμενόσ επαφόσ. Η δεξαμενό επαφόσ ϋχει μαιανδρικό μορφό με διαςτϊςεισ 
επιφανεύασ 10,0m x 4,4m και βϊθοσ υγρού 2,0m, ενεργού όγκου 65m3. Η προςθόκη του 
υποχλωριώδουσ νατρύου γύνεται ςτην εύςοδο τησ δεξαμενόσ μϋςω δύο (η μύα εφεδρικό) ρυθμιζόμενων 
δοςομετρικών αντλιών, δυναμικότητασ 40 L/h.   την ϋξοδο τησ δεξαμενόσ γύνεται προςθόκη όξινου 
θειώδουσ νατρύου για αποχλωρύωςη μϋςω δύο (η μύα εφεδρικό) ρυθμιζόμενων δοςομετρικών 
αντλιών, η λειτουργύα των οπούων ρυθμύζεται από την ϋνδειξη του μετρητό παροχόσ και του μετρητό 
υπολειμματικού χλωρύου, που  εύναι  εγκατεςτημϋνοι  κατϊντη τησ δεξαμενόσ επαφόσ.  

5. ΜΕΣΡΗΗ ΠΑΡΟΦΗ – ΜΕΣΑ-ΑΕΡΙΜΟ 

Σα  λύματα μετϊ τη χλωρύωςη - αποχλωρύωςη υπερχειλύζουν προσ  το  κανϊλι μϋτρηςησ παροχόσ, 
πλϊτουσ 0,50m και ευθύγραμμου μόκουσ ανϊντη τησ ςτϋνωςησ 5,5m, που διαθϋτει ςτϋνωςη Venturi 
και μετρητό ςτϊθμησ.  

Μετϊ  τη  μϋτρηςη  παροχόσ  τα  επεξεργαςμϋνα  λύματα  ειςϋρχονται  ςτη  δεξαμενό  μετααεριςμού, 
διαςτϊςεων 7,0m x 3,5m και βϊθουσ 1,5m, ωφϋλιμου όγκου 36,75 m3. τη δεξαμενό ϋχει 
εγκαταςταθεύ υποβρύχιοσ αεριςτόρα jet aerator δυναμικότητασ 1,8 kg O2/h, με ςκοπό την επύτευξη 
ςυγκϋντρωςησ του διαλυμϋνου οξυγόνου ςτα  επεξεργαςμϋνα λύματα μεγαλύτερησ των 7 mg/L.  

Από  τη  δεξαμενό  μετα-αεριςμού  τα  επεξεργαςμϋνα  λύματα οδηγούνται ςτο φρεϊτιο εξόδου και 
από εκεύ με βαρύτητα, μϋςω αγωγού Υ315, διατύθενται ςτη θϊλαςςα, ςε βϊθοσ 10 m. 

6. ΕΠΕΞΕΡΓΑΙΑ ΙΛΤΟ 

Η επεξεργαςύα τησ περύςςειασ ςταθεροποιημϋνησ ιλύοσ ςυνύςταται ςτην αφυδϊτωςη ςε ςυγκρότημα 
τρϊπεζασ πϊχυνςησ και ταινιοφιλτρόπρεςα δυναμικότητασ 70m3/h.  

Ο πολυηλεκτρολύτησ παρϊγεται ςε ςυγκρότημα προετοιμαςύασ και δοςομϋτρηςησ, δυναμικότητασ 
1.000 L, το οπούο εύναι εξοπλιςμϋνο με δύο  δοςομετρικϋσ αντλύεσ θετικόσ εκτόπιςησ και μεταβλητόσ 
παροχόσ (150 - 680 L/h), από τισ οπούεσ η μια εύναι εφεδρικό. 

Η αναμεμιγμϋνη με πολυηλεκτρολύτη ιλύσ διαςτρώνεται  ομοιόμορφα  ςτην ταινύα τησ τρϊπεζασ 
πϊχυνςησ και ςτη ςυνϋχεια η παχυμϋνη ιλύσ διατύθεται ςτη πρϋςα, πλϊτουσ  ταινύασ  1,5m.  Η 
αφυδατωμϋνη ιλύσ εξϋρχεται από την ταινιοφιλτρόπρεςα και μϋςω δύο εν ςειρϊ μεταφορικών 
κοχλιών διατύθεται απευθεύασ ςε φορτηγό αυτοκύνητο.  

ε περιπτώςεισ ϋκτακτησ ανϊγκησ χρηςιμοποιούνται οι δύο κλύνεσ ξόρανςησ, που ϋχουν 
καταςκευαςτεύ παραπλεύρωσ  του  κτιρύου  ιλύοσ, διαςτϊςεων 2 x 7m x 20m. Οι κλύνεσ ξόρανςησ 
τροφοδοτούνται με την περύςςεια ιλύοσ με κατϊλληλο  χειριςμό  δικλεύδων ςτα  αντλιοςτϊςια ιλύοσ.   
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Σα  ςτραγγύςματα  και  τα  νερϊ πλύςησ τησ μονϊδασ πϊχυνςησ κι αφυδϊτωςησ ιλύοσ οδηγούνται 
ςτην εύςοδο τησ βιολογικόσ επεξεργαςύασ. 

Η μονϊδα αφυδϊτωςησ ιλύοσ ςτεγϊζεται ςε κτύριο διαςτϊςεων 14,05m x 8,00m, ελεύθερου ύψουσ 
4,10m, το οπούο διαθϋτει τουσ ακόλουθουσ διακριτούσ χώρουσ: 

 Αύθουςα αφυδϊτωςησ, ςτο οπούο ϋχει εγκαταςταθεύ ο εξοπλιςμόσ αφυδϊτωςησ (δοχεύο 
κροκύδωςησ, τρϊπεζα πϊχυνςησ, ταινιοφιλτρόπρεςα, ςυγκρότημα πολυηλεκτρολύτη,  αντλύεσ 
ϋκπλυςησ, αεροςυμπιεςτόσ κτλ.) 

 Αύθουςα αποθόκευςησ ςϊκων πολυηλεκτρολύτη και 

 Ημιυπαύθριο χώρο διϊθεςησ τησ αφυδατωμϋνησ ιλύοσ  

Σο κτύριο ιλύοσ διαθϋτει δύκτυο εξαεριςμού, που οδηγεύ το δύςοςμο αϋρα ςε μονϊδα απόςμηςησ κοινό 
με το γειτονικό κτύριο προεπεξεpγαςύασ. 

7. ΒΟΗΘΗΣΙΚΑ ΕΡΓΑ 

την εγκατϊςταςη επεξεργαςύασ λυμϊτων ϋχει καταςκευαςτεύ δύκτυο πόςιμου νερού που 
τροφοδοτεύται από πιεςτικό ςυγκρότημα, το οπούο αναρροφϊ από δεξαμενό αποθόκευςησ νερού 
όγκου 50 m3.     

Εξϊλλου ϋχει καταςκευαςτεύ δύκτυο βιομηχανικού νερού, που τροφοδοτεύται με επεξεργαςμϋνα 
λύματα από τη δεξαμενό επαφόσ μϋςω δύο αντλιών (η μύα εφεδρικό), δυναμικότητασ 15 m3/h. Σο 
δύκτυο βιομηχανικού νερού χρηςιμοποιεύται για τη πλύςη τησ ταινιοφιλτρόπρεςασ, τη πλύςη του 
περιβϊλλοντοσ χώρου, καθώσ επύςησ και για την ϊρδευςη τησ φυτοκϊλυψησ τησ ΕΕΛ.   

Ϊχει καταςκευαςτεύ δύκτυο ςτραγγιδύων, που αποχετεύει το κτύριο διούκηςησ, την αφυδϊτωςη και τισ 
κλύνεσ ξόρανςησ. Για την εξυπηρϋτηςη τησ Εγκατϊςταςησ Επεξεργαςύασ Λυμϊτων (ΕΕΛ) Νϊουςασ, 
ϋχουν καταςκευαςτεύ τα ακόλουθα κτύρια: 

 Κτύριο  διούκηςησ,  εμβαδού  64  m2, το οπούο περιλαμβϊνει γραφεύο, εργαςτόριο, αποθόκη  και 
χώρουσ υγιεινόσ και 

 Κτύριο εξϊμμωςησ, που καταςκευϊςτηκε ςε Α’ Υϊςη (ϋτοσ 1993), εμβαδού 30 m2, το οπούο 
αξιοποιεύται ωσ αποθόκη. 

Επιςημαύνεται ότι ςτην ΕΕΛ ϋχουν καταςκευαςτεύ δύο δεξαμενϋσ πϊχυνςησ ιλύοσ με βαρύτητα, 
ορθογωνικόσ διατομόσ 4,5m x 4,5m, που ϋχουν τεθεύ εκτόσ λειτουργύασ.  

Για τον φωτιςμό του περιβϊλλοντοσ χώρου ϋχουν χρηςιμοποιηθεύ φωτιςτικϊ βραχύονασ με 
λαμπτόρεσ υδραργύρου 125 W, επύ ιςτών ύψουσ 7 μϋτρων ενώ ϋχει εγκαταςταθεύ αλεξικϋραυνο.  

τον οικύςκο ηλεκτροπαραγωγού ζεύγουσ εύναι εγκατεςτημϋνο  Η/Ζ, ιςχύοσ 200 kVΑ.  

Η Εγκατϊςταςη Επεξεργαςύασ Λυμϊτων Νϊουςασ διαθϋτει δύκτυο εςωτερικόσ οδοποιύασ, με 
αςφαλτοςτρωμϋνουσ οδούσ πλϊτουσ 5m και κατϊλληλων ρύςεων για την απορροό των ομβρύων 
υδϊτων. Περιμετρικϊ του γηπϋδου ϋχει καταςκευαςτεύ περύφραξη.  
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Γ. ΕΙΔΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΥΕ ΕΡΓΩΝ 

1. ΕΙΑΓΩΓΗ 

Γενικϊ ο εξοπλιςμόσ πρϋπει να εύναι ςύμφωνοσ με τα οριζόμενα ςτην ΕΝ 12255-1 (Εγκαταςτϊςεισ 
Επεξεργαςύασ Λυμϊτων: Γενικϋσ απαιτόςεισ), καθώσ και με τα αναφερόμενα ςτην Οδηγύα 42/2006/ΕΕ 
(Εξοπλιςμόσ).  

Όλοι οι επιμϋρουσ χώροι πρϋπει να μπορούν καθαρύζονται με βιομηχανικό νερό. Πληςύον των 
περιοχών, που απαιτούνται εργαςύεσ καθαριςμού, θα πρϋπει να προβλεφθούν υδροληψύεσ από το 
δύκτυο βιομηχανικού νερού τησ εγκατϊςταςησ. Θα πρϋπει να αποφεύγεται η χρόςη πόςιμου νερού για 
εργαςύεσ πλύςησ, ενώ θα λαμβϊνονται όλα τα απαραύτητα μϋτρα για την αποφυγό μόλυνςησ του 
δικτύου πόςιμου νερού από το δύκτυο βιομηχανικού νερού. ε όλεσ τισ υδροληψύεσ θα πρϋπει να 
υπϊρχει ςόμανςη του βιομηχανικού και πόςιμου νερού, ςύμφωνα με τισ ςχετικϋσ Προδιαγραφϋσ. 

Θα πρϋπει όλεσ οι δεξαμενϋσ να μπορούν να εκκενωθούν πλόρωσ, εύτε με βαρύτητα ό με φορητό 
υποβρύχια αντλύα, για τον καθαριςμό τουσ και την ςυντόρηςη του εξοπλιςμού. Για τον ςκοπό αυτό θα 
πρϋπει να προβλεφθούν επαρκεύσ ρόςεισ ό ϊλλα μϋςα για την ςτρϊγγιςη του πυθμϋνα των δεξαμενών 
προσ ϋνα βαθύ φρεϊτιο για την εγκατϊςταςη τησ φορητόσ αντλύασ ό την ςύνδεςη με το δύκτυο 
ςτραγγιδύων.  

ε περύπτωςη παρϊλληλων ομοειδών μονϊδων πρϋπει να εύναι δυνατό από υδραυλικό ϊποψη η 
διοχϋτευςη τησ ςυνολικόσ παροχόσ από τισ υπόλοιπεσ λειτουργούςεσ μονϊδεσ (θεωρώντασ ότι μύα 
μονϊδα βρύςκεται εκτόσ λειτουργύασ για ςυντόρηςη). Εϊν προβλϋπεται μύα μόνο ομοειδόσ μονϊδα, θα 
πρϋπει να υπϊρχει διϊταξη παρϊκαμψόσ τησ.  

Ανϊντη παρϊλληλων ομοειδών μονϊδων (πχ. δεξαμενϋσ αεριςμού κτλ.) θα πρϋπει να καταςκευαςτούν 
μεριςτϋσ παροχόσ για την εξαςφϊλιςη τησ ιςοκατανομόσ τησ παροχόσ ςτισ κατϊντη μονϊδεσ. Η 
ιςοκατανομό τησ παροχόσ θα γύνεται με υπερχειλιςτϋσ λεπτόσ ςτϋψησ ό ϊλλο δόκιμο τρόπο, ενώ θα 
πρϋπει να εξαςφαλύζεται και η απομόνωςη των επιμϋρουσ γραμμών.  

Όπου προδιαγρϊφεται ςχετικϊ (π.χ. αντλιοςτϊςια, φυςητόρεσ) θα πρϋπει να προβλεφθεύ επαρκόσ 
αριθμόσ εφεδρικών μονϊδων. Εϊν δεν ορύζεται διαφορετικϊ, η διατιθϋμενη εφεδρεύα θα πρϋπει να 
εύναι μεγαλύτερη από 25% και όλεσ οι μονϊδεσ (λειτουργούςεσ και εφεδρικϋσ) πρϋπει να εύναι 
ςυνδεδεμϋνεσ, ώςτε να εξαςφαλύζεται η κυκλικό εναλλαγό και η ομοιόμορφη φθορϊ του εξοπλιςμού. 

Θα πρϋπει να αποφεύγεται η εύςοδοσ ατόμων ςτουσ υγρούσ θαλϊμουσ των αντλιοςταςύων. Για τον 
ςκοπό αυτό θα πρϋπει να λαμβϊνονται μϋτρα για την αποφυγό αποθϋςεων ςτουσ θαλϊμουσ και θα 
πρϋπει να παρϋχεται η δυνατότητα ανϋλκυςησ του εξοπλιςμού από το δϊπεδο εργαςύασ με 
κατϊλληλεσ διατϊξεισ και ανυψωτικό εξοπλιςμό.  

Όλεσ τισ υποβρύχιεσ αντλύεσ και οι υποβρύχιοι αναδευτόρεσ θα πρϋπει να διαθϋτουν οδηγούσ 
ανϋλκυςησ από ανοξεύδωτο χϊλυβα και επαρκϋσ μόκοσ αλυςύδασ που θα εύναι μόνιμα ςυνδεδεμϋνη με 
την αντλύα ό τον αναδευτόρα για την ανύψωςό τουσ ςτο επύπεδο εργαςύασ.  

τισ δεξαμενϋσ θα πρϋπει να υπϊρχει ςτηθαύο ελϊχιςτου ύψουσ 80 cm για την προςταςύα των 
εργαζομϋνων. την περύπτωςη που αυτό δεν εύναι εφικτό θα πρϋπει να τοποθετηθούν κιγκλιδώματα 
ελϊχιςτου ύψουσ 1,10m.  

Οι ανοχϋσ των δομικών καταςκευών των επιμϋρουσ μονϊδων πρϋπει να ικανοποιούν τισ απαιτόςεισ 
του παραρτόματοσ Β τησ ΕΝ 12255-1 και να εύναι ςυμβατϋσ με τον εξοπλιςμό που πρόκειται να 
εγκαταςταθεύ.  

Πληςύον του εξοπλιςμού και ςε εύκολα προςβϊςιμη θϋςη πρϋπει να υπϊρχει κομβύον εκτϊκτου 
ανϊγκησ για την παύςη λειτουργύασ του εξοπλιςμού ςε περύπτωςη ανϊγκησ. 
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Η εγκατϊςταςη όλου του εξοπλιςμού θα πρϋπει να γύνει ςύμφωνα με τα οριζόμενα ςτισ ςχετικϋσ 
Προδιαγραφϋσ και τισ οδηγύεσ του καταςκευαςτό του εξοπλιςμού. Για τον ςκοπό αυτό, ο Ανϊδοχοσ θα 
πρϋπει να περιλϊβει ςτην προςφορϊ του τισ υπηρεςύεσ του καταςκευαςτό του εξοπλιςμού για την 
παρακολούθηςη κατϊ την ςυναρμολόγηςη, τη θϋςη του ϋργου ςε λειτουργύα και τισ δοκιμϋσ του. ε 
κϊθε περύπτωςη πρϋπει να εξαςφαλύζεται ευχερόσ και αςφαλόσ πρόςβαςη και θα πρϋπει να 
λαμβϊνονται όλα τα αναγκαύα μϋτρα για την αποκομιδό και ςυντόρηςη του εξοπλιςμού. 

Όλα τα υλικϊ πρϋπει να εύναι κατϊλληλα και ανθεκτικϊ για τισ ςυνθόκεσ λειτουργύασ τησ μονϊδασ ό να 
προςτατεύονται από κατϊλληλη επικϊλυψη. Γενικϊ για τη αντιδιαβρωτικό προςταςύα θα πρϋπει να 
λαμβϊνονται υπόψη τα αναφερόμενα ςτα Πρότυπα ΕΝ ΙSO 12944-1 ϋωσ  ΕΝ ΙSO 12944-8.  

2. ΜΟΝΑΔΕ ΕΠΕΞΕΡΓΑΙΑ 

2.1 Γενικϊ 

Ο καταθλιπτικόσ αγωγόσ προςαγωγόσ λυμϊτων διαμϋτρου Υ200 καταλόγει ςόμερα ςτο φρεϊτιο Υ0, 
που ϋχει καταςκευαςτεύ ανϊντη τησ υφιςτϊμενησ προεπεξεργαςύασ με ςτϊθμη πυθμϋνα +51,00. 

Από το φρεϊτιο αυτό τροφοδοτεύται η μονϊδα προεπεξεργαςύασ, που καταςκευϊςτηκε ςε Β’ Υϊςη 
(ϋτοσ 2003) με αγωγό PVC, διαμϋτρου Υ315, ενώ τα ϋργα προεπεξεργαςύασ τησ Α’ Υϊςησ, που εύχαν 
καταςκευαςτεύ το 1992 ϋχουν καταργηθεύ. το φρεϊτιο Υ0 υπϊρχει υπερχεύλιςη υψηλόσ ςτϊθμησ, 
μϋςω τησ οπούασ τα λύματα καταλόγουν ςτον αγωγό παρϊκαμψησ τησ ΕΕΛ παρακϊμπτοντασ τη 
προεπεξεργαςύα.  

Προβλϋπεται καθαύρεςη των ϋργων προεπεξεργαςύασ τησ Α’ Υϊςησ και εγκατϊςταςη ςτη περιοχό 
δυτικϊ τησ ειςόδου νϋασ μονϊδασ προεπεξεργαςύασ, που θα μπορεύ να επεξεργϊζεται το ςύνολο τησ 
ειςερχόμενησ παροχόσ λυμϊτων, καθώσ επύςησ και βοθρολύματα.  

2.2 Έργα ειςόδου 

Προβλϋπεται αναδιϊταξη των ϋργων ειςόδου τησ ΕΕΛ Νϊουςασ, ώςτε να παρϋχεται η δυνατότητα 
τροφοδότηςησ τησ νϋασ προεπεξεργαςύασ και η λειτουργύα τησ υφιςτϊμενησ προεπεξεργαςύασ Β’ 
Υϊςησ ωσ εφεδρικόσ. Ειδικότερα για τα ϋργα επϋκταςησ τησ ΕΕΛ Νϊουςασ Πϊρου προβλϋπονται οι 
παρακϊτω εργαςύεσ:  

1. Επϋκταςη του καταθλιπτικού αγωγού προςαγωγόσ των λυμϊτων, ώςτε να τροφοδοτεύται 
απευθεύασ το νϋο φρεϊτιο ειςόδου τησ ΕΕΛ, φρεϊτιο ΥΝ, που θα καταςκευαςτεύ κατϊντη του 
υφιςτϊμενου φρεατύου  Υ0.  

- Καταςκευό νϋου φρεατύου ειςόδου ΥΝ. Από το φρεϊτιο αυτό, μϋςω του υφιςτϊμενου αγωγού 
βαρύτητασ PVC, διαμϋτρου Υ315 θα τροφοδοτεύται η νϋα μονϊδα προεπεξεργαςύασ. το φρεϊτιο ΥΝ 
θα εγκαταςταθούν δύο θυροφρϊγματα: ϋνα DN 300 για την απομόνωςη τησ νϋασ προεπεξεργαςύασ 
και ϋνα DN 300 για τη τροφοδότηςη του φρεατύου Υ0 και μϋςω αυτού τησ μονϊδασ προεπεξεργαςύασ 
Β’ Υϊςησ  

2. Εκκϋνωςη και καθαριςμόσ του υφιςτϊμενου φρεατύου Υ0 και ειδικότερα:  

- υντόρηςη των υφιςτϊμενων δομικών καταςκευών: προςταςύα διαβρωμϋνου οπλιςμού και 
ςτεγϊνωςη ςκυροδϋματοσ (όπου απαιτεύται), καθώσ επύςησ και προςταςύα των επιφανειών του 
ςκυροδϋματοσ που ϋρχονται ςε επαφό με τα λύματα 

- Κατϊργηςη τησ υφιςτϊμενησ ςύνδεςησ του Υ0 με τον καταθλιπτικό αγωγό τροφοδότηςησ τησ 
ΕΕΛ 

- ύνδεςη του φρεατύου με τον αγωγό διαμϋτρου Υ315 από το φρεϊτιο ΥΝ 

Εγκαθιςτάμενοσ εξοπλιςμόσ:  

υνοπτικϊ εγκαθύςταται ο παρακϊτω εξοπλιςμόσ:  
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 Δύο (2) χειροκύνητα θυροφρϊγματα διαμϋτρου DN300, από ανοξεύδωτο χϊλυβα ςτο φρεϊτιο 
ΥΝ (νϋο φρεϊτιο ειςόδου τησ ΕΕΛ).  

2.3 Προεπεξεργαςύα 

Για την προεπεξεργαςύα των λυμϊτων και των βοθρολυμϊτων θα εγκαταςταθεύ ϋνα ςυγκρότημα 
προεπεξεργαςύασ βιομηχανικού τύπου. Μετϊ την προεπεξεργαςύα τα λύματα θα οδηγούνται με τη 
βαρύτητα ςε νϋα δεξαμενό εξιςορρόπηςησ.  

Σο νϋο ςυγκρότημα προεπεξεργαςύασ θα εγκαταςταθεύ δυτικϊ τησ ειςόδου και η δεξαμενό 
εξιςορρόπηςησ απϋναντι από το κτύριο ιλύοσ. Με τη ςυγκεκριμϋνη χωροθϋτηςη του νϋου 
ςυγκροτόματοσ προεπεξεργαςύασ επιτυγχϊνεται η εκκϋνωςη των βυτιοφόρων των βοθρολυμϊτων, 
χωρύσ αυτϊ να ειςϋρχονται εντόσ του γηπϋδου τησ ΕΕΛ και αποφεύγονται οι περιττού ελιγμού, 
παρϋχοντασ αςφϊλεια και εξοικονομώντασ χρόνο κατϊ τη διϊρκεια των εκκενώςεων. 

Σο ςυγκρότημα θα εγκαταςταθεύ ςε υπόγεια, ανοιχτό, δομικό καταςκευό από οπλιςμϋνο ςκυρόδεμα, 
η οπούα θα εύναι τϋτοιων διαςτϊςεων, ώςτε ςτο μϋλλον να εύναι δυνατό η τοποθϋτηςη ενόσ ακόμα 
ςυγκροτόματοσ προεπεξεργαςύασ. 

Σο ςυγκρότημα καταςκευαςμϋνο από ανοξεύδωτο χϊλυβα (AISI 316L): 

 Να διαθϋτει εςχϊρα τφπου τφµπανου, µε περιςτρεφόµενο βραχίονα, ο οποίοσ θα βρίςκεται ςτην 
είςοδο τησ ςυμπαγοφσ διάταξησ και θα αποτελείται από κυκλικζσ τοξωτζσ ραβδώςεισ που θα ζχουν 
μεταξφ τουσ 6 mm διάκενα, με ςτόχο την αποτελεςματικότερη προεπεξεργαςία λυμάτων και των 
βοθρολυμάτων ςυγχρόνωσ και την αποφυγή εμφράξεων από λίπη και φερτά υλικά. Ο καθαριςµόσ 
των ραβδώςεων από τη ςυγκρϊτηςη των ςτερεών θα γύνεται µϋςω βραχύονα, ο οπούοσ πρ΄πει 
να φϋρει οδοντωτό διϊταξη, η οπούα θα ειςϋρχεται ςτισ ραβδώςεισ εςωτερικϊ του τυμπϊνου 
και θα περιςτρϋφεται µαζύ µε τον κοχλύα µεταφορϊσ εςχαριςµϊτων, εδραιωµϋνοσ κεντρικϊ, ςτο 
κατώτερο ςηµεύο τησ εςχϊρασ. 

 το επϊνω µϋροσ τησ κυλινδρικόσ εςχϊρασ να βρύςκεται τοποθετημϋνη ςταθερϊ ςτο τύμπανο, 
µια ραβδωτό χτϋνα και παρϊλληλα µε αυτό να υπϊρχει διϊταξη, µε το ύδιο µόκοσ τησ χτϋνασ, 
ϋκπλυςησ ςτερεών µϋςω ακροφυςύων (µπϋκ). Σα εςχαρύςματα να απορρύπτονται ςτη χοϊνη, 
εςωτερικϊ του τυμπϊνου, τα οπούα θα μεταφϋρονται μϋςω του κοχλύα προσ τη ζώνη ςυμπύεςησ 
για την περαιτϋρω αφυδϊτωςό τουσ. 

 Να διαθϋτει ενςωματωμϋνη διϊταξη ϋκπλυςησ, ςυμπύεςησ και διϊθεςησ εςχαριςμϊτων ςε κϊδο 
όγκου 1,1 m³.  

 Να ϋχει αιςθητόριο μϋτρηςησ ςτϊθμησ  

 Να ϋχει ηλεκτρονικό ρελϋ προςταςύασ εςχϊρασ από μηχανικό καταπόνηςη 

 Να διαθϋτει χειροκαθαριζόμενη εςχϊρα bypass με διϊκενο 20 mm, που ενεργοποιεύται ςε 
περύπτωςη υπϋρβαςησ τησ ςτϊθμησ ανϊντη. Σα λύματα υπερχειλύζουν ανϊντη τησ αυτόματησ 
εςχϊρασ και διερχόμενα από τη ςτατικό εςχϊρα οδηγούνται απευθεύασ ςτην εξϊμμωςη. 

 Να ϋχει δεξαμενό εξϊμμωςησ, με οριζόντιο κοχλύα (κατϊ μόκοσ τησ δεξαμενόσ) και κεκλιμϋνο 
κοχλύα απομϊκρυνςησ και ςτρϊγγιςησ τησ ϊμμου, που διατύθεται ςε  τροχόλατο κϊδο όγκου 1,1 
m³.  

 ύςτημα αεριςμού τησ διϊταξησ: αεροςυμπιεςτόσ για τον αεριςμό των λυμϊτων  ελεγχόμενοσ 
από τον ηλεκτρικό πύνακα τησ μονϊδασ και με επιτόπου διακόπτη ON /OFF. Προβλϋπεται η 
εγκατϊςταςη (1+1) αεροςυμπιεςτών, οι οπούοι θα λειτουργούν με εναλλαγό, ώςτε να 
διαςφαλύζεται η ομοιόμορφη φθορϊ τουσ.  

 Λιποςυλλϋκτησ: Διαμόκησ διώρυγα ηρεμύασ για το διαχωριςμό των επιπλεόντων με ξϋςτρο 
προώθηςόσ τουσ ςε θϊλαμο ςυγκϋντρωςησ.  
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 Αντλύα θετικόσ εκτόπιςησ για διοχϋτευςη των ςυλλεγομϋνων επιπλεόντων ςτον κοχλύα τησ 
εςχϊρασ, ώςτε να ενςωματώνονται με τα εςχαρύςματα ςτην αποκομιδό τησ εςχϊρασ.  

 Ηλεκτρικό πύνακα και ςύςτημα αυτομϊτου ελϋγχου όλησ τησ διϊταξησ (λειτουργύα εςχϊρασ, 
κοχλιών ϊμμου, του ςυςτόματοσ ϋκπλυςησ τησ εςχϊρασ, τησ αντλύασ ϊμμου, τησ αντλύασ 
επιπλεόντων, καθώσ επύςησ και ϋλεγχοσ τησ μϋγιςτησ και ελϊχιςτησ ςτϊθμησ ανϊντη τησ 
εςχϊρασ μϋςω πνευματικού αιςθητηρύου) 

Σο ςυγκρότημα προεπεξεργαςύασ θα εύναι πλόρωσ κλειςτό με ςτόμια εξαεριςμού, που οδηγούν το 
δύςοςμο αϋρα ςε μονϊδα απόςμηςησ.  

Η μονϊδα προεπεξεργαςύασ θα ςχεδιαςθεύ για μϋγιςτη ημερόςια παροχό 360 m3/h (100 L/s). Η 
μονϊδα θα δϋχεται και βοθρολύματα. τη μονϊδα υποδοχόσ θα μπορούν να διατεθεύ ϋνα βυτύο τη 
φορϊ. Ο χρόνοσ εκκϋνωςησ κϊθε βυτύου χωρητικότητασ 10m3 δεν μπορεύ να εύναι μεγαλύτεροσ των 
20min.  

Σα βυτιοφόρα θα εκκενώνουν τα βοθρολύματα ςε ςτόμιο, μϋςω εύκαμπτου ςωλόνα που θα ςυνδϋεται 
απ’ευθεύασ με το ςτόμιο του βυτιοφόρου και θα οδηγούνται ςε λιθοπαγύδα καταςκευαςμϋνη από 
ανοξεύδωτο χϊλυβαAISI 316, ςτο κϋντρο τησ οπούασ θα υπϊρχει εςχϊρα για την ςυγκρϊτηςη 
χονδρόκοκκων ςτερεών και μεταλλικών αντικειμϋνων. Η απομϊκρυνςη τησ εςχϊρασ με τα 
χονδρόκοκκα γύνεται από το επϊνω μϋροσ τησ διϊταξησ, χειροκύνητα, ςε τακτϊ χρονικϊ διαςτόματα 
(μύα φορϊ την βδομϊδα) ανϊλογα με τη ποςότητα των βοθρολυμϊτων και την περιεκτικότητϊ τουσ ςε 
χονδρόκοκκα. Η λιθοπαγύδα πρϋπει να διαθϋτει δικλεύδα εκκϋνωςησ – ςτρϊγγιςησ. την 
ςωληνογραμμό εκκϋνωςησ, ανϊντη τησ λιθοπαγύδασ, θα πρϋπει να προβλεφθεύ διϊταξη 
δειγματοληψύασ, ώςτε να παρϋχεται η δυνατότητα λόψησ δεύγματοσ, μϋςω χειροκύνητησ δικλεύδασ.  

Από την ϋξοδο τησ λιθοπαγύδασ τα βοθρολύματα θα οδηγούνται ςτο ςυγκρότημα προεπεξεργαςύασ 
των βοθρολυμϊτων, το οπούο θα εύναι βιομηχανικό προώόν καταςκευαςτό, κατϊλληλησ 
δυναμικότητασ, ώςτε να μπορεύ να δϋχεται την μϋγιςτη παροχό βοθρολυμϊτων. Σο ςυγκρότημα θα 
αποτελεύται από δεξαμενό κατϊλληλων διαςτϊςεων καταςκευαςμϋνη από ανοξεύδωτο χϊλυβαAISI 
316, ςτην οπούα θα υπϊρχει εγκατεςτημϋνοσ ο εξοπλιςμόσ εςχϊρωςησ και εξϊμμωςησ και θα εύναι 
κατϊλληλο για υπαύθρια εγκατϊςταςη.  

Η εςχϊρωςη, όπωσ προαναφϋρθηκε, θα γύνεται ςε αυτόματη κυλινδρικό εςχϊρα, τύπου 
περιςτρεφόμενου ό ςταθερού τυμπϊνου. Σα λύματα διαρρϋουν την κυλινδρικό εςχϊρα από μϋςα προσ 
τα ϋξω και τα ςυγκρατούμενα ςτερεϊ απομακρύνονται με κατϊλληλη διϊταξη ςε χοϊνη υποδοχόσ και 
ςτη ςυνϋχεια μεταφϋρονται εκτόσ τησ διϊταξησ με κατϊλληλο κοχλύα. Για τον καλύτερο καθαριςμό 
τησ επιφϊνειασ εςχϊρωςησ θα πρϋπει να προβλϋπεται ςύςτημα ϋκπλυςησ με βιομηχανικό νερό.  

Από τη χοϊνη τα εςχαρύςματα μεταφϋρονται, ςυμπιϋζονται και αφυδατώνονται με την βοόθεια 
κατϊλληλα διαμορφωμϋνου κοχλύα - ςυμπιεςτό και απορρύπτονται ςε κϊδο εςχαριςμϊτων. Ο 
καθαριςμόσ τησ εςχϊρασ θα γύνεται αυτόματα με βϊςη την διαφορικό ςτϊθμη (ανϊντη – κατϊντη) τησ 
εςχϊρασ, καθώσ και με χρονοπρόγραμμα, που θα ρυθμύζεται από τον πύνακα του ςυςτόματοσ, ο 
οπούοσ θα αποτελεύ τμόμα τησ προμόθειασ του καταςκευαςτό του ςυγκροτόματοσ.  

Μετϊ την εςχϊρωςη τα βοθρολύματα οδηγούνται ςτη μονϊδα εξϊμμωςησ, που θα εύναι μϋροσ του 
ενιαύου ςυγκροτόματοσ εςχϊρωςησ – εξϊμμωςησ. Η αποκομιδό τησ ϊμμου θα γύνεται με δύο κοχλύεσ: 
ϋνασ κοχλύασ τοποθετημϋνοσ ςτο πυθμϋνα κατϊ μόκοσ τησ δεξαμενόσ, που μεταφϋρει την ϊμμο ςτο 
ανϊντη ϊκρο τησ δεξαμενόσ και ϋνασ δεύτεροσ, κεκλιμϋνοσ, που παραλαμβϊνει την ϊμμο και, μετϊ την 
ςταδιακό αφυδϊτωςό τησ, την διαθϋτει μϋςω κατϊλληλησ διϊταξησ κλειςτού τύπου για την αποφυγό 
οςμών, ςε κϊδο. Και οι δύο κοχλύεσ λειτουργούν ταυτόχρονα ανϊ τακτικϊ χρονικϊ διαςτόματα μϋςω 
του ηλεκτρικού πύνακα του ςυςτόματοσ.  

το κατώτερο ςημεύο τησ δεξαμενόσ εξϊμμωςησ θα υπϊρχει χειροκύνητη βϊνα για την εκκϋνωςη και 
τον καθαριςμό τησ διϊταξησ. Η εκκϋνωςη κϊθε διϊταξησ θα γύνεται προσ το δύκτυο ςτραγγιδύων τησ 
ΕΕΛ ό ανϊντη τησ δεξαμενόσ εξιςορρόπηςησ.  
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Ο ςχεδιαςμόσ του ςυγκροτόματοσ προεπεξεργαςύασ λυμϊτων και βοθρολυμϊτων θα γύνει για την 
ικανοπούηςη των παρακϊτω απαιτόςεων:  

 

Αριθμόσ παρϊλληλων μονϊδων  [#] 1 

Δυναμικότητα μονϊδασ [m3/h] ≥ 360 

Διϊκενο εςχϊρασ  [mm] ≤ 6 

Απομϊκρυνςη κόκκων > 0,20 mm για τη μϋςη ημερόςια παροχό [%] 95 

Ανϊντη του ςυγκροτόματοσ προεπεξεργαςύασ θα εγκαταςταθεύ μύα πνευματικό ό ηλεκτροκύνητη 
δικλεύδα, που θα εύναι τμόμα τησ προμόθειασ του καταςκευαςτό του ςυγκροτόματοσ, μϋςω τησ 
οπούασ εξαςφαλύζεται η αυτόματη λειτουργύα του. τη περύπτωςη που ανϊντη του ςυγκροτόματοσ 
ανιχνεύεται υψηλό ςτϊθμη, θα κλεύνει ςταδιακϊ η δικλεύδα, ώςτε να μειώνεται η παροχό ειςόδου και 
να εύναι δυνατό η απομϊκρυνςη των ςτερεών από την επιφϊνεια εςχϊρωςησ.  

Σο ςυγκρότημα θα ςυνοδεύεται από ηλεκτρικό πύνακα με PLC για τον αυτόματο ϋλεγχο τησ όλησ 
μονϊδασ. το Κϋντρο Ελϋγχου (ΚΕΛ) πρϋπει να  μεταφϋρονται τα ςόματα λειτουργύασ / βλϊβησ για το 
ςύνολο του εξοπλιςμού και να δύνεται η δυνατότητα χειριςμού απομακρυςμϋνα μϋςω του Κϋντρου 
Ελϋγχου τησ εγκατϊςταςησ.  

τη διϊταξη θα πρϋπει να εγκαταςταθεύ ϋνασ μετρητόσ παροχόσ λυμϊτων ηλεκτρομαγνητικού τύπου 
και ϋνασ μετρητόσ pH λυμϊτων. 

ε κατϊλληλα ςημεύα των νϋων ςωληνώςεων διακύνηςησ των λυμϊτων θα προβλεφθούν επαρκεύσ 
ςυνδϋςεισ με το δύκτυο βιομηχανικού νερού για την πλύςη των αγωγών διακύνηςησ.  

2.4 Δεξαμενό εξιςορρόπηςησ 

Μετϊ την προεπεξεργαςύα τουσ, τα λύματα θα οδηγούνται με βαρύτητα ςε νϋα δεξαμενό 
εξιςορρόπηςησ ενεργού όγκου 100 m3 τουλϊχιςτον, η οπούα θα διαθϋτει ςύςτημα αεριςμού και δύο 
αντλύεσ (η μύα εφεδρικό) ελϊχιςτησ δυναμικότητασ 100 m3/h,για την μεταφορϊ των λυμϊτων ςτη νϋα 
γραμμό επεξεργαςύασ. ενώ η υπερβϊλλουςα παροχό θα οδηγεύται μϋςω υπερχεύλιςησ προσ το φρεϊτιο 
μεριςμού των υφιςτϊμενων βιολογικών αντιδραςτόρων. 

τη δεξαμενό εξιςορρόπηςησ προβλϋπεται υπερχεύλιςη υψηλόσ ςτϊθμησ, που οδηγεύ τα 
προεπεξεργαςμϋνα λύματα ςτον υφιςτϊμενο αγωγό παρϊκαμψησ τησ ΕΕΛ (γενικό bypass 
εγκατϊςταςησ). Ϊτςι ςε περύπτωςη διακοπόσ τησ λειτουργύασ τησ βιολογικόσ βαθμύδασ (υφιςτϊμενησ 
και νϋασ) τα προεπεξεργαςμϋνα λύματα διατύθενται ςτη θϊλαςςα.  

Για την ανϊμιξη του περιεχομϋνου, ςτη δεξαμενό εγκαθύςταται υποβρύχιοσ αναδευτόρασ. Ο αριθμόσ, η 
θϋςη και τα χαρακτηριςτικϊ των αναδευτόρων (τύποσ, ιςχύσ, ςτροφϋσ, διϊμετροσ πτερωτόσ κτλ.) θα 
επιλεχτούν από καταςκευαςτό – προμηθευτό του ςχετικού εξοπλιςμού, λαμβϊνοντασ υπόψη τη 
γεωμετρύα τησ δεξαμενόσ, την ςυγκϋντρωςη του ανϊμικτου υγρού κτλ. Για τον ςκοπό αυτό η τεχνικό 
προςφορϊ θα ςυνοδεύεται από ςχετικό φύλλο υπολογιςμού, με το οπούο θα τεκμηριώνεται η επιλογό 
και ο ςχεδιαςμόσ του ςυςτόματοσ ανϊμιξησ από τον προμηθευτό του ςχετικού εξοπλιςμού.  

Για τον ϋλεγχο λειτουργύασ των αντλιών τησ νϋασ βιολογικόσ βαθμύδασ θα εγκαταςταθεύ ϋνασ 
μετρητόσ ςτϊθμησ, οι ενδεύξεισ του οπούου μεταφϋρονται ςτο Κϋντρο Ελϋγχου (ΚΕΛ) τησ 
εγκατϊςταςησ. τη δεξαμενό εξιςορρόπηςησ εγκαθύςτανται επύςησ και δύο διακόπτεσ ςτϊθμησ 
(χαμηλόσ και υψηλόσ ςτϊθμησ). ε περύπτωςη ανύχνευςησ χαμηλόσ ςτϊθμησ διακόπτεται η λειτουργύα 
των αντλιών και ςε περύπτωςη υψηλόσ ςτϊθμησ εκπϋμπεται ςυναγερμόσ ενεργοπούηςησ  του by pass.  

Η δεξαμενό εξιςορρόπηςησ θα εύναι κλειςτό και θα διαθϋτει δύκτυο εξαεριςμού, που θα οδηγεύ τον 
δύςοςμο αϋρα ςε μονϊδα απόςμηςησ. Η μονϊδα απόςμηςησ θα αναρροφϊ από τη δεξαμενό 
εξιςορρόπηςησ και από τα ςτόμια εξαεριςμού του ςυγκροτόματοσ προεπεξεργαςύασ.  



ΔΕΤΑ ΠΑΡΟΤ «Επϋκταςη τησ Δυναμικότητασ τησ ΕΕΛ Νϊουςασ Πϊρου» 
Σεύχη Δημοπρϊτηςησ 

Σεύχοσ 3. Σεχνικό Περιγραφό – Ειδικϋσ Σεχνικϋσ Προδιαγραφϋσ  

 

  Σελίδα 

  17 

 

2.5 Βιολογικό επεξεργαςύα 

2.5.1 Γενικϊ 

Με την βιολογικό επεξεργαςύα επιτυγχϊνεται η νιτροπούηςη και απονιτροπούηςη, καθώσ επύςησ και η 
αποικοδόμηςη του οργανικού φορτύου. Για την βιολογικό επεξεργαςύα τησ νϋασ γραμμόσ επϋκταςησ 
θα εφαρμοςτεύ η μϋθοδοστησ ενεργού ιλύοσ με μεμβρϊνεσ για τον διαχωριςμό υγρών – ςτερεών (MBR: 
Membrane Biological Reactor). Οι βιολογικού αντιδραςτόρεσ, το ςύςτημα των μεμβρανών και η 
ανακυκλοφορύα ιλύοσ αποτελούν μύα ενιαύα διεργαςύα, ο βαθμόσ απόδοςησ τησ οπούασ εξαρτϊται από 
τον ςυνδυαςμϋνο ςχεδιαςμό των επιμϋρουσ μονϊδων. 

Προβλϋπεται καθαύρεςη των υφιςτϊμενων κλινών ξόρανςησ και ςτη θϋςη τουσ θα καταςκευαςτεύ η 
νϋα μονϊδα βιολογικόσ επεξεργαςύασ, που περιλαμβϊνει:  

 Λεπτοεςχϊρωςη 

 Δεξαμενό βιοεπιλογόσ 

 Βιολογικού αντιδραςτόρεσ (ανοξικϋσ και αερόβιεσ δεξαμενϋσ ςε δύο ό περιςςότερεσ παρϊλληλεσ 
μονϊδεσ) 

 Δεξαμενό μεμβρανών  

 Δεξαμενό αποξυγόνωςησ και αντλιοςτϊςιο ανακυκλοφορύασ  

Σα προεπεξεργαςμϋνα λύματα, από το αντλιοςτϊςιο εξιςορρόπηςησ θα διϋρχονται από τη μονϊδα 
λεπτοεςχϊρωςησ και καταλόγουν ςτη δεξαμενό βιοεπιλογόσ, που θα καταςκευαςτεύ ανϊντη των 
βιολογικών αντιδραςτόρων. τη δεξαμενό αυτό θα καταλόγει και η ανακυκλοφορύα ιλύοσ.  

Από τη δεξαμενό βιοεπιλογόσ, το ανϊμικτο υγρό θα οδηγεύται ςτην ανοξικό ζώνη κϊθε βιολογικού 
αντιδραςτόρα και ςτη ςυνϋχεια ςτην αντύςτοιχη αερόβια ζώνη. Από την αερόβια ζώνη το ανϊμικτο 
υγρό θα οδηγεύται με ϊντληςη ό με βαρύτητα ςτισ δεξαμενϋσ μεμβρανών, ενώ η περύςςεια ιλύσ, μϋςω 
αντλιών, θα οδηγεύται ςε δεξαμενό αποθόκευςησ τησ ιλύοσ.  

Από τισ δεξαμενϋσ μεμβρανών, τα διαυγαςμϋνα λύματα θα οδηγούνται με βαρύτητα ό με ϊντληςη ςτη 
δεξαμενό καθαρών, ενώ η υπερχειλύζουςα ιλύσ ςε δεξαμενό αποξυγόνωςησ, από την οπούα ςτη 
ςυνϋχεια, μϋςω επύτοιχων υποβρύχιων αντλιών, θα  καταλόγει ςτη δεξαμενό βιοεπιλογόσ, ανϊντη των 
βιολογικών αντιδραςτόρων. 

Η διαςταςιολόγηςη και ο ςχεδιαςμόσ των επιμϋρουσ τμημϊτων τησ βιολογικόσ επεξεργαςύασ πρϋπει 
να γύνει λαμβϊνοντασ υπόψη την εποχιακό διακύμανςη των φορτύων (χειμώνασ – καλοκαύρι) καθώσ 
και το ότι ο βιολογικόσ αντιδραςτόρασ θα τροφοδοτεύται με ςταθερό παροχό από τη δεξαμενό 
εξιςορρόπηςησ καθ’ όλη τη διϊρκεια τησ ημϋρασ. 

2.5.2 Λεπτοεςχϊρωςη 

Ανϊλογα με το τύπο των μεμβρανών (π.χ. επύπεδεσ μεμβρϊνεσ, μεμβρϊνεσ κούλων ινών) και τισ 
απαιτόςεισ του καταςκευαςτό τουσ, εύναι αναγκαύα η απομϊκρυνςη από τα λύματα ςωματιδύων 
μικρότερων από 3mm (1mm – 3mm), ώςτε να εξαςφαλύζεται η ικανοποιητικό λειτουργύα τησ μονϊδασ 
διαχωριςμού υγρών – ςτερεών (μεμβρϊνεσ). Για το ςκοπό αυτό πρϋπει να προβλεφθεύ εκτόσ από την 
εςχϊρωςη και επιπλϋον λεπτοεςχϊρωςη με λεπτοκόςκινο. 

Η μονϊδα λεπτοεςχϊρωςησ ςυνύςταται από ϋνα ςυμπαγϋσ ςυγκρότημα, το οπούο θα εγκαταςταθεύ 
ςτην οροφό τησ δεξαμενόσ βιοεπιλογόσ και περιλαμβϊνει αυτοκαθαριζόμενη εςχϊρα με διϊκενα 2mm 
και διϊταξη ςυλλογόσ, ςυμπύεςησ και μεταφορϊσ των εςχαριςμϊτων απ’ ευθεύασ ςε κϊδο ςυλλογόσ.  

Ανϊντη τησ λεπτοεςχϊρωςησ, ςτον καταθλιπτικό αγωγό από το αντλιοςτϊςιο εξιςορρόπηςησ 
εγκαθύςταται ϋνασ μετρητόσ παροχόσ ηλεκτρομαγνητικού τύπου, οι ενδεύξεισ του οπούου 
μεταφϋρονται ςτο Κϋντρο Ελϋγχου (ΚΕΛ) τησ εγκατϊςταςησ. Η ϋξοδοσ από το ςυγκρότημα θα 
οδηγεύται με βαρύτητα ςτη δεξαμενό βιοεπιλογόσ.  
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Η δεξαμενό βιοεπιλογόσ διαςτϊςεων 4,3m x 3,1m με βϊθοσ υγρού 5,25m ϋχει ενεργό όγκο 70 m3. τη 
δεξαμενό καταλόγει και η ανακυκλοφορύα ιλύοσ από το αντλιοςτϊςιο ανακυκλοφορύασ . Για την 
ανϊμιξη του περιεχομϋνου, ςτη δεξαμενό εγκαθύςταται ϋνασ υποβρύχιοσ αναδευτόρασ. Σο ανϊμικτο 
υγρό, μϋςω δύο χειροκύνητων υπερχειλιςτικών θυροφραγμϊτων, διαςτϊςεων 1,5m x 0,6m 
ιςοκατανϋμεται ςτουσ δύο βιολογικούσ αντιδραςτόρεσ.   

Η μονϊδα λεπτοεςχϊρωςησ δυναμικότητασ 100m3/h θα αποτελεύται από ϋνα ό περιςςότερα κόςκινα 
με κατϊλληλο διϊκενο, ςύμφωνα με τισ απαιτόςεισ του καταςκευαςτό των ςυςτημϊτων MBR και θα 
εύναι βιομηχανικό προώόν καταςκευαςτό. Κϊθε κόςκινο θα εύναι καταςκευαςμϋνο εξ ολοκλόρου από 
ανοξεύδωτο χϊλυβαAISI 316, θα ϋχει τύμπανο εςχϊρωςησ, διϊταξη ϋκπλυςησ και διϊθεςησ των 
εςχαριςμϊτων ςε κοχλύα μεταφορϊσ - ςυμπύεςησ, καθώσ και υπερχεύλιςη υψηλόσ ςτϊθμησ, μϋςω τησ 
οπούασ τα υπερχειλύζοντα θα οδηγούνται ςτο δύκτυο ςτραγγιδύων τησ εγκατϊςταςησ. Εξϊλλου, ςτο 
κατώτερο ςημεύο τησ μονϊδασ λεπτοεςχϊρωςησ θα υπϊρχει χειροκύνητη βϊνα για την εκκϋνωςη και 
τον καθαριςμό τησ διϊταξησ. Η εκκϋνωςη κϊθε διϊταξησ θα γύνεται προσ το δύκτυο ςτραγγιδύων τησ 
ΕΕΛ ό προσ τη δεξαμενό εξιςορρόπηςησ. 

Σο λεπτοκόςκινο θα ςυνοδεύεται από ηλεκτρικό πύνακα με PLC για τον αυτόματο ϋλεγχο τησ όλησ 
μονϊδασ. το Κϋντρο Ελϋγχου (ΚΕΛ) θα μεταφϋρονται ςόματα λειτουργύασ / βλϊβησ για το ςύνολο 
του εξοπλιςμού. 

2.5.3 Δεξαμενό βιοεπιλογόσ 

Θα καταςκευαςτεύ δεξαμενό βιοεπιλογόσ ελϊχιςτου ενεργού όγκου 70 m3, ςτην οπούα θα καταλόγει 
και η ανακυκλοφορύα τησ ιλύοσ από το αντλιοςτϊςιο ανακυκλοφορύασ. 

Για την ανϊμιξη του περιεχομϋνου, ςτη δεξαμενό εγκαθύςταται υποβρύχιοσ αναδευτόρασ. Ο αριθμόσ, η 
θϋςη και τα χαρακτηριςτικϊ των αναδευτόρων (τύποσ, ιςχύσ, ςτροφϋσ, διϊμετροσ πτερωτόσ κτλ.) θα 
επιλεχτούν από καταςκευαςτό – προμηθευτό του ςχετικού εξοπλιςμού, λαμβϊνοντασ υπόψη τη 
γεωμετρύα τησ δεξαμενόσ, την ςυγκϋντρωςη του ανϊμικτου υγρού κτλ. Για τον ςκοπό αυτό η τεχνικό 
προςφορϊ θα ςυνοδεύεται από ςχετικό φύλλο υπολογιςμού, με το οπούο θα τεκμηριώνεται η επιλογό 
και ο ςχεδιαςμόσ του ςυςτόματοσ ανϊμιξησ από τον προμηθευτό του ςχετικού εξοπλιςμού.  

2.5.4 Βιολογικόσ αντιδραςτόρασ 

Η νιτροπούηςη και απονιτροπούηςη των λυμϊτων θα γύνεται ςε βιολογικούσ αντιδραςτόρεσ, που θα 
διαθϋτουν επϊλληλεσ αερόβιεσ και ανοξικϋσ ζώνεσ. Ο ςχεδιαςμόσ τησ μονϊδασ θα γύνει, ςύμφωνα με τα 
ακόλουθα κριτόρια:  

 

Αριθμόσ παρϊλληλων μονϊδων  [#] ≥ 2 

Υόρτιςη ςτερεών (F/M) [kg BOD5/kg MLSS.d] ≤ 0,10 

υγκϋντρωςη αναμύκτου υγρού (MLSS) [mg/l] ≤ 10.000 

Ηλικύα ιλύοσ (SRT) [d] ≥ 18 

τουσ βιολογικούσ αντιδραςτόρεσ θα πρϋπει να ληφθούν όλα τα απαραύτητα μϋτρα για να μην 
εγκλωβύζεται επιπλϋουςα ιλύσ και να προβλεφθούν διατϊξεισ για την απομϊκρυνςό τησ από την 
γραμμό επεξεργαςύασ. 

Σα λύματα θα ειςϋρχονται ςτην ανοξικό ζώνη και ςτη ςυνϋχεια θα διϋρχονται από τα αερόβια 
διαμερύςματα κϊθε βιολογικού αντιδραςτόρα. την εύςοδο τησ ανοξικόσ ζώνησ θα οδηγεύται και το 
ανϊμικτο υγρό, που θα ανακυκλοφορεύ από το κατϊντη ϊκρο τησ αερόβιασ ζώνησ κϊθε βιολογικού 
αντιδραςτόρα.  

Η παροχό τησ ανακυκλοφορύασ νιτρικών θα μπορεύ να ρυθμύζεται με χρονοπρόγραμμα από το ΚΕΛ τησ 
εγκατϊςταςησ, λαμβϊνοντασ υπόψη την μϋτρηςη τησ παροχόσ των λυμϊτων και τον επιθυμητό ρυθμό 
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ανακυκλοφορύασ νιτρικών. Εναλλακτικϊ η ανακυκλοφορύα νιτροποιημϋνων εκροών μπορεύ να 
ςυνδυαςτεύ με την ανακυκλοφορύα ιλύοσ από τισ δεξαμενϋσ των μεμβρανών.  

Ο υπολογιςμόσ τησ παροχόσ ανακυκλοφορύασ νιτρικών από την αερόβια ςτην ανοξικό ζώνη του 
βιολογικού αντιδραςτόρα δύδεται από την ςχϋςη:  

EFF

D

NNO

N
R

)( 3 
 , όπου: 

 ΝD ημερόςια ποςότητα απονιτροποιoύμενου αζώτου [kg/d] 

 (ΝΟ3-Ν)EFF ημερόςια ποςότητα νιτρικών ςτην ϋξοδο [kg/d] 

ε κϊθε ανοξικό ζώνη θα εγκαταςταθεύ αποτελεςματικό ςύςτημα ανϊμιξησ του ανϊμικτου υγρού. Ο 
αριθμόσ, η θϋςη και τα χαρακτηριςτικϊ των αναδευτόρων (τύποσ, ιςχύσ, ςτροφϋσ, διϊμετροσ 
πτερωτόσ κτλ.) θα επιλεχτούν από καταςκευαςτό – προμηθευτό του ςχετικού εξοπλιςμού, 
λαμβϊνοντασ υπόψη τη γεωμετρύα τησ δεξαμενόσ, την ςυγκϋντρωςη του ανϊμικτου υγρού κτλ. Για τον 
ςκοπό αυτό η τεχνικό προςφορϊ θα ςυνοδεύεται από ςχετικό φύλλο υπολογιςμού, με το οπούο θα 
τεκμηριώνεται η επιλογό και ο ςχεδιαςμόσ του ςυςτόματοσ ανϊμιξησ από τον προμηθευτό του 
ςχετικού εξοπλιςμού.  

τα αερόβια διαμερύςματα κϊθε βιολογικού αντιδραςτόρα θα εγκαταςταθεύ ςύςτημα αεριςμού για 
την κϊλυψη των αναγκών ςε οξυγόνο. 

2.5.5 ύςτημα αεριςμού 

Για τον υπολογιςμό τησ μϋςησ ζότηςησ οξυγόνου ςτον βιολογικό αντιδραςτόρα θα πρϋπει να ληφθεύ 
υπόψη και το οξυγόνο, που παρϋχεται ςτο ανϊμικτο υγρό από τον αεριςμό για την πλύςη των 
μεμβρανών. Για τον υπολογιςμό τησ προςδιδόμενησ ποςότητασ οξυγόνου από την πλύςη μεμβρανών, 
δεν θα ληφθεύ ςυντελεςτόσ απόδοςησ του ςυςτόματοσ διϊχυςησ μεγαλύτεροσ από 3% ανϊ μϋτρο 
βύθιςησ του ςυςτόματοσ διϊχυςησ του αϋρα για την πλύςη των μεμβρανών 

Η διαςταςιολόγηςη του ςυςτόματοσ αεριςμού των βιολογικών αντιδραςτόρων θα γύνει λαμβϊνοντασ 
υπόψη τα παρακϊτω:  

 Η μϋςη ζότηςη οξυγόνου ςτουσ βιολογικούσ αντιδραςτόρεσ δύνεται από την ςχϋςη: 

ΑOR = 0,60 x B + 4,60 x NΗ -2,90 x ND + 0.072 x MS x 1,07(T-20), όπου:   

- AOR : ημερόςια ζότηςη οξυγόνου 

- B : ημερόςια ποςότητα απομακρυνόμενου BOD5 [kg/d] 

- NH : ημερόςια ποςότητα νιτροποιούμενου αζώτου [kg/d] 

- ΝD : ημερόςια ποςότητα απονιτροποoιύμενου αζώτου [kg/d] 

- MS : ποςότητα αναμύκτου υγρού ςτον βιολογικό αντιδραςτόρα (=MLSSxV)  

- T : θερμοκραςύα ανϊμικτου υγρού [C] (15 – 25 οC) 

 Για τον υπολογιςμό τησ ωριαύασ αιχμόσ ζότηςησ οξυγόνου θα γύνει προςαύξηςη τησ 
μϋςησ ζότηςησ οξυγόνου κατϊ 15% τουλϊχιςτον 

 Για τον υπολογιςμό του απαιτούμενου οξυγόνου ςε τυπικϋσ ςυνθόκεσ εφαρμόζεται η 
ςχϋςη:  

 DO - 
T

C β  α20T1,024

20
C AOR

 SOR



 , όπου: 
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 SOR  ζότηςη οξυγόνου ςε τυπικϋσ ςυνθόκεσ [kgO2/d] 

 C20 ςυγκϋντρωςη κορεςμού οξυγόνου ςε T.. (= 9,07 mg/l) 

 CT ςυγκϋντρωςη κορεςμού ςε καθαρό νερό (για θερμοκραςύα ΣοC) 

 DO διαλυμϋνο οξυγόνο ςτο ανϊμικτο υγρό (DO = 1,5 mg/l) 

 α διορθωτικόσ ςυντελεςτόσ για το ανϊμικτο υγρό 

 β ςυντελεςτόσ αναγωγόσ τησ ςυγκϋντρωςησ κορεςμού (β = 0,95). 

 Ο διορθωτικόσ ςυντελεςτόσ για το ανϊμικτο υγρό (α) λαμβϊνεται από την ςχϋςη:  

α = e-0,084xMLSS, όπου:  

 MLSS  ςυγκϋντρωςη ανϊμικτου υγρού ςε [kg/m3] 

 

Για τον αεριςμό των λυμϊτων θα χρηςιμοποιούνται διαχυτόρεσ λεπτόσ φυςαλύδασ (μϋςη διϊμετροσ 
φυςαλύδασ 1,5mm - 2,0mm), τύπου ελαςτικόσ μεμβρϊνησ από EPDM με μεγϊλη μηχανικό αντοχό και 
ανθεκτικότητα ςε χημικό αλλούωςη. Οι διαχυτόρεσ θα εύναι εφοδιαςμϋνοι με βαλβύδα αντεπιςτροφόσ, 
που θα εμποδύζει την εύςοδο λυμϊτων, ςε περύπτωςη διακοπόσ τησ παροχόσ αϋρα. Η βαλβύδα 
αντεπιςτροφόσ μπορεύ να αποτελεύ τμόμα τησ μεμβρϊνησ κατϊλληλα διαμορφωμϋνο, που να φρϊςςει 
τη διϋλευςη του υγρού ςτισ ςωληνώςεισ αϋρα ό ανεξϊρτητο ειδικό τεμϊχιο καταςκευαςμϋνο από 
πλαςτικό υλικό.  

Η διϊταξη των διαχυτόρων θα καλύπτει ομοιόμορφα τον πυθμϋνα τησ ζώνησ αεριςμού για την 
αποφυγό αςύμμετρων καταςτϊςεων παροχόσ οξυγόνου και ανϊδευςησ. Η μϋγιςτη παροχό αϋρα ανϊ 
μονϊδα ενεργού επιφϊνειασ μεμβρϊνησ διϊχυςησ κατϊ την λειτουργύα δεν θα ξεπερνϊ τα 85Νm3/h.m2, 
ενώ για την εξαςφϊλιςη επαρκούσ ανϊμιξησ ςτην αερόβια ζώνη η ελϊχιςτη παροχό αϋρα πρϋπει να 
εύναι τουλϊχιςτον 2,0 Νm3/h ανϊ m2 επιφϊνειασ δεξαμενόσ.  

Ο αριθμόσ των διαχυτόρων κϊθε ςυςτοιχύασ και κϊθε δεξαμενόσ ςυνολικϊ θα πρϋπει να 
προςδιοριςτούν από τον προμηθευτό λαμβϊνοντασ υπόψη τισ διαςτϊςεισ του βιολογικού 
αντιδραςτόρα και των επιμϋρουσ ζωνών, καθώσ επύςησ και την εξαςφϊλιςη ικανοποιητικόσ 
οξυγόνωςησ και ανϊδευςησ του ανϊμικτου υγρού. Για τον ςκοπό αυτό, η διϊταξη των διαχυτόρων ςτη 
δεξαμενό αεριςμού, που θα υποβληθεύ κατϊ την προςφορϊ, πρϋπει να ϋχει προκύψει αποδεδειγμϋνα 
ςε ςυνεργαςύα και με την επικύρωςη του προμηθευτό ό του καταςκευαςτό των διαχυτών. Οι 
διαχυτόρεσ πρϋπει να εύναι βιομηχανικό προώόν καταςκευαςτό, που διαθϋτει εμπειρύα, η οπούα πρϋπει 
να αποδεικνύεται με κατϊλογο ϋργων ςτα οπούα εγκαταςτϊθηκε παρόμοιοσ εξοπλιςμόσ του 
καταςκευαςτό.  

Κϊθε ςυςτοιχύα διϊχυςησ θα τροφοδοτεύται με ξεχωριςτό αγωγό τροφοδότηςησ, που θα 
απομονώνεται από τον αγωγό μεταφορϊσ με δικλεύδα απομόνωςησ και ρύθμιςησ τησ παροχόσ αϋρα. 
Επύςησ θα πρϋπει να προβλεφθούν παγύδεσ ςυμπυκνωμϊτων και κρουνού αποςτρϊγγιςησ για κϊθε 
ςυςτοιχύα. Οι αγωγού διανομόσ αϋρα που θα φϋρουν τουσ διαχυτϋσ θα ςτηρύζονται ςτον πυθμϋνα τησ 
δεξαμενόσ ςε ειδικϊ ςτηρύγματα από ανοξεύδωτο χϊλυβα ό GRP, ρυθμύςιμα καθ’ύψοσ ώςτε να εύναι 
δυνατό η τοποθϋτηςη των διαχυτών ςτο ύδιο οριζόντιο επύπεδο. 

Η διϊμετροσ των ςωληνώςεων αϋρα θα υπολογιςτούν, ώςτε η ταχύτητα αϋρα να μην ξεπερνϊ τα 
18 m/s, ενώ ςτο δύκτυο αϋρα πρϋπει να προβλεφθούν κατϊλληλα εξαρτόματα ςύνδεςησ των 
ςωληνώςεων, ικανϊ να παραλαμβϊνουν τισ διαμόκεισ παραμορφώςεισ τουσ, λόγω 
ςυςτολοδιαςτολών.  

Οι ςωληνώςεισ αϋρα, που βρύςκονται κϊτω από την επιφϊνεια του νερού πρϋπει να εύναι 
καταςκευαςμϋνεσ από ανοξεύδωτο χϊλυβα AISI 316 ό από πλαςτικό (πχ. PVC, PΡ κτλ.) επαρκούσ 
αντοχόσ ςτη θερμοκραςύα του πεπιεςμϋνου αϋρα.  

Ο απαιτούμενοσ αϋρασ θα παρϋχεται από φυςητόρεσ, που θα εύναι εγκατεςτημϋνοι ςε αύθουςα με 
κατϊλληλη ηχομόνωςη και εξαεριςμό. Θα πρϋπει να προβλεφθεύ ελϊχιςτη εφεδρεύα φυςητόρων 25% 
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ςε ςυνδυαςμό με τουσ φυςητόρεσ καθαριςμού των μεμβρανών. Σο εύροσ λειτουργύασ του φυςητόρα 
θα ορύζεται από τον προμηθευτό και ςε κϊθε περύπτωςη θα πρϋπει να διαςφαλύζεται η απρόςκοπτη 
λειτουργύα του ςυςτόματοσ αεριςμού και καθαριςμού ςε όλεσ τισ ςυνθόκεσ λειτουργύασ. 

Η λειτουργύα του ςυςτόματοσ αεριςμού θα ρυθμύζεται, λαμβϊνοντασ υπόψη την μϋτρηςη διαλυμϋνου 
οξυγόνου, που θα γύνεται ςτισ αερόβιεσ ζώνεσ. Για τον ςκοπό αυτό ςε κϊθε βιολογικό αντιδραςτόρα 
θα εγκαταςταθεύ ϋνα τουλϊχιςτον όργανο μϋτρηςησ DO, με βϊςη τισ μετρόςεισ του οπούου θα 
ρυθμύζεται η παροχό οξυγόνου ςε κϊθε δεξαμενό χωριςτϊ.  

Η ρύθμιςη τησ παροχόσ οξυγόνου μπορεύ να γύνει με ϋναν από τουσ παρακϊτω τρόπουσ:  

 Διακοπτόμενη λειτουργύα φυςητόρων αϋρα 

 Αλλαγό ςτροφών περιςτροφόσ των φυςητόρων εύτε βαθμιδωτϊ (πχ. κινητόρασ δύο 
ταχυτότων) ό ςυνεχώσ μϋςω ρυθμιςτό ςτροφών 

 Ρύθμιςη των δικλεύδων προςαγωγόσ αϋρα ςε κϊθε βιολογικού αντιδραςτόρα ςε 
ςυνδυαςμό με την αυξομεύωςη τησ παροχόσ αϋρα από τουσ φυςητόρεσ, ανϊλογα με την 
πύεςη ςτον ςυλλϋκτη εξόδου των φυςητόρων.  

τη τεχνικό προςφορϊ πρϋπει να γύνεται εμπεριςτατωμϋνη περιγραφό του ςυςτόματοσ ελϋγχου και 
ρύθμιςησ του ςυςτόματοσ αεριςμού. 

την παρούςα εργολαβύα περιλαμβϊνεται και η αντικατϊςταςη των φυςητόρων αεριςμού 
κατϊλληλησ δυναμικότητασ τησ υφιςτϊμενησ γραμμόσ εντόσ του υφιςτϊμενου κτιρύου, καθώσ και η 
αντικατϊςταςη των υπερχειλιςτικών θυροφραγμϊτων μεριςμού τησ βιολογικόσ βαθμύδασ. 

2.5.6 ύςτημα μεμβρανών 

Γενικϊ 

Ο ςχεδιαςμόσ τησ μονϊδασ διαχωριςμού υγρών – ςτερεών με μεμβρϊνεσ θα γύνει ςύμφωνα με τισ 
υποδεύξεισ του προμηθευτό του προςφερομϋνου ςυςτόματοσ μεμβρανών.  

Η διαςταςιολόγηςη τησ μονϊδασ διαχωριςμού υγρών – ςτερεών με μεμβρϊνεσ θα γύνει για τισ 
παρακϊτω παροχϋσ:  

 

Παρϊμετροσ 
 

Φειμώνασ Καλοκαύρι Παρατηρόςεισ 

Μϋςη ημερόςια παροχό [m3/d] 800 1.600 
Για την εκτύμηςη των 

λειτουργικών 
δαπανών 

Εξιςορροπημϋνη παροχό 
ςχεδιαςμού 

[m3/h] 50 100 υνεχόσ τροφοδότηςη 
για 4 ώρεσ 

Η μϋςη υδραυλικό φόρτιςη των μεμβρανών (ςε L/m2.h) δύδεται από την παρακϊτω ςχϋςη: 

F0 = 
A

Q
 

 Q η διερχόμενη παροχό ακαθϊρτων (ςε L/h) 

 Α η επιφϊνεια των μεμβρανών (ςε m2) 

Η διόθηςη λειτουργεύ ςε διαδοχικούσ κύκλουσ, με ςτόχο αφενόσ μεν τη παραγωγό νερού 
απαλλαγμϋνου από αιωρούμενα ςτερεϊ και αφετϋρου τη διατόρηςη τησ αρχικόσ διηθητότητασ των 
μεμβρανών για όςο το δυνατό μεγαλύτερο χρονικό διϊςτημα. Ειδικότερα κϊθε κύκλοσ διόθηςησ 
διαρκεύ 10min (600s) και ολοκληρώνεται ςτισ παρακϊτω επιμϋρουσ φϊςεισ:  

i. Διόθηςη (filtration) 
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ii. Ανϊπαυςη (relaxation) 

iii. Αντύςτροφη πλύςη (backwashing)  

iv. Ανϊπαυςη (relaxation) 

Για τον υπολογιςμό τησ ανηγμϋνησ υδραυλικόσ φόρτιςησ των μεμβρανών (flux) λαμβϊνεται υπόψη ο 
πραγματικόσ χρόνοσ διόθηςησ, εφαρμόζοντασ τη παρακϊτω ςχϋςη:   






A

Q
F , όπου:  

Q :διερχόμενη παροχό [L/h] 

A :ςυνολικό επιφϊνεια διόθηςησ [m2] 

δ :καθαρόσ χρόνοσ διόθηςησ ανϊ κύκλο [s] 

Δ :διϊρκεια κύκλου διόθηςησ [s] 

 

Ο ςχεδιαςμόσ του ςυςτόματοσ μεμβρανών πρϋπει να γύνει για τισ παρακϊτω οριακϋσ μϋςεσ 
υδραυλικϋσ φορτύςεισ:  
 

Μϋςη υδραυλικό φόρτιςη F0 [L/m2.h] 

Διερχόμενη παροχό  Φειμώνασ Καλοκαύρι 

Μϋςη ημερόςια παροχό (Q=800m3/d χειμ.&Q=1.600 m3/d καλοκ.) ≤ 20,0 ≤ 20,0 

Εξιςορροπημϋνη παροχό ςχεδιαςμού (Q=50m3/h χειμ.&Q=100 m3/h καλοκ.) ≤ 35,0 ≤ 35,0 

Μϋςη ημερόςια παροχό (Q=800m3/d χειμ.&Q=1.600 m3/d καλοκ.) κατϊ την 
περύοδο καθαριςμού, δηλαδό μύα δεξαμενό εκτόσ λειτουργύασ 

≤ 40,0 

Κατϊ την διαδικαςύα καθαριςμού των μεμβρανών, όταν η αντύςτοιχη δεξαμενό μεμβρανών θα 
βρύςκεται εκτόσ λειτουργύασ για καθαριςμό, το ςύνολο τησ παροχόσ θα διϋρχεται από τισ υπόλοιπεσ 
δεξαμενϋσ.  

Από την ϋξοδο των βιολογικών αντιδραςτόρων, το ανϊμικτο υγρό θα οδηγεύται ςτισ δεξαμενϋσ 
εγκατϊςταςησ των μεμβρανών (δεξαμενϋσ διόθηςησ), από οπλιςμϋνο ςκυρόδεμα. Η τροφοδοςύα των 
δεξαμενών διόθηςησ μπορεύ να γύνει εύτε με βαρύτητα ό μϋςω αντλιοςταςύου. Η ϋξοδοσ των 
διαυγαςμϋνων θα γύνεται εύτε με αντλύεσ διαυγαςμϋνων ό με την βαρύτητα.  

Δεξαμενϋσ μεμβρανών 

τισ δεξαμενϋσ θα εγκαταςταθούν οι απαραύτητεσ ςυςτοιχύεσ (modules) μεμβρανών, ςτισ οπούεσ θα 
προβλεφθούν όλεσ οι απαραύτητεσ ςυνδϋςεισ εκροόσ των διαυγαςμϋνων λυμϊτων και παροχόσ του 
αϋρα καθαριςμού, ςύμφωνα με τισ οδηγύεσ του προμηθευτό του ςυςτόματοσ. Οι διατϊξεισ 
τροφοδότηςησ των δεξαμενών με ανϊμικτο υγρό θα γύνει ςύμφωνα με τισ οδηγύεσ του προμηθευτό 
των μεμβρανών, ώςτε να εξαςφαλύζεται ομοιόμορφη κατανομό τησ παροχόσ ςτισ ςυςτοιχύεσ των 
μεμβρανών, που εγκαθύςτανται ςε κϊθε δεξαμενό. 

Ο πυθμϋνασ κϊθε δεξαμενόσ θα ϋχει ελαφριϊ κλύςη και φρεϊτιο κατϊλληλων διαςτϊςεων για την 
εγκατϊςταςη φορητόσ αντλύασ εκκϋνωςησ.  

Ο ςχεδιαςμόσ των δεξαμενών διόθηςησ θα γύνει για την ικανοπούηςη των παρακϊτω απαιτόςεων:  

Αριθμόσ παρϊλληλων μονϊδων  [#] ≥ 2 

υγκϋντρωςη ανϊμικτου υγρού ςτη δεξαμενό μεμβρανών  [mg/lt] ≤ 13.000 
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Εξοπλιςμόσ εξυπηρϋτηςησ ςυςτόματοσ MBR 

Θα πρϋπει να εγκαταςταθεύ όλοσ ο κύριοσ και βοηθητικόσ εξοπλιςμόσ για την λειτουργύα των 
μεμβρανών διαχωριςμού υγρών – ςτερεών. Ο τύποσ και τα χαρακτηριςτικϊ εγκαθιςτϊμενου 
εξοπλιςμού πρϋπει να ςύμφωνοσ με τισ απαιτόςεισ του καταςκευαςτό των μεμβρανών.  

ε κϊθε περύπτωςη όλεσ οι ςωληνώςεισ πρϋπει να διαθϋτουν ηλεκτρικϋσ ό πνευματικϋσ δικλεύδεσ με 
ϋνδειξη θϋςησ για την αυτόματη λειτουργύα τησ μονϊδασ. Όλεσ οι ςωληνώςεισ του ςυςτόματοσ θα 
εύναι καταςκευαςμϋνεσ από ανοξεύδωτο χϊλυβα AISI 316 ό πλαςτικό υλικό, εκτόσ αυτών που θα εύναι 
εκτεθειμϋνεσ ςτην ηλιακό ακτινοβολύα, οι οπούεσ πρϋπει να εύναι καταςκευαςμϋνεσ αποκλειςτικϊ από 
ανοξεύδωτο χϊλυβαAISI 316. 

Υυςητόρεσ καθαριςμού μεμβρανών 

Για τον καθαριςμό των μεμβρανών θα εγκαταςταθούν φυςητόρεσ για την παροχό του απαραύτητου 
αϋρα πλύςησ. Η παροχό του αϋρα πλύςησ θα καθοριςτεύ από τον προμηθευτό των μεμβρανών. Θα 
εγκαταςταθεύ επαρκόσ αριθμόσ φυςητόρων, οι οπούοι θα ελϋγχονται από ρυθμιςτϋσ ςτροφών 
(inverters). Οι φυςητόρεσ καθαριςμού των μεμβρανών θα πρϋπει να εγκαταςταθούν ςε αύθουςα με 
κατϊλληλη ηχομόνωςη και εξαεριςμό, η οπούα μπορεύ να εύναι κοινό με αυτό, ςτην οπούα 
εγκαθύςτανται και οι φυςητόρεσ αεριςμού τησ βιολογικόσ βαθμύδασ. Όταν θα λειτουργούν όλοι οι 
φυςητόρεσ ςτο ονομαςτικό τουσ φορτύο θα πρϋπει:  

 η ςτϊθμη θορύβου ςε απόςταςη 1,0m από τον τούχο του κτιρύου να εύναι μικρότερη από 65dBA,  

 η αύξηςη θερμοκραςύασ μϋςα ςτην αύθουςα να εύναι μικρότερη από 50C.  

Θα πρϋπει να προβλεφθεύ ελϊχιςτη εφεδρεύα φυςητόρων 25% ςε ςυνδυαςμό με τουσ φυςητόρεσ 
αεριςμού τησ βιολογικόσ βαθμύδασ. Σο εύροσ λειτουργύασ του φυςητόρα θα ορύζεται από τον 
προμηθευτό και ςε κϊθε περύπτωςη θα πρϋπει να διαςφαλύζεται η απρόςκοπτη λειτουργύα του 
ςυςτόματοσ αεριςμού και καθαριςμού ςε όλεσ τισ ςυνθόκεσ λειτουργύασ. 

ύςτημα καθαριςμού των μεμβρανών 

Σο ςύςτημα καθαριςμού μεμβρανών περιλαμβϊνει τον εξοπλιςμό αντύςτροφησ πλύςησ (όπου ϋχει 
εφαρμογό), καθώσ επύςησ και εξοπλιςμό αποθόκευςησ και δοςομϋτρηςησ των κατϊλληλων 
διαλυμϊτων χημικών τα οπούα χρηςιμοποιούνται για τον ςκοπό αυτό. Σο ςύςτημα θα εύναι ανϊλογο 
τησ τεχνολογύασ που προςφϋρεται και ςτην τεχνικό προςφορϊ των διαγωνιζομϋνων θα υπϊρχει 
αναλυτικό περιγραφό του εξοπλιςμού και του τρόπου λειτουργύασ του. τη Σεχνικό Προςφορϊ θα 
δύνονται αναλυτικϋσ πληροφορύεσ του τρόπου και των διαδικαςιών καθαριςμού των μεμβρανών.  

Απομϊκρυνςη διαυγαςμϋνων  

Η απομϊκρυνςη τησ διαυγαςμϋνησ εκροόσ μπορεύ να επιτυγχϊνεται εύτε με αντλύεσ (permeate pumps) 
ό με βαρύτητα.  

τη περύπτωςη, που η απομϊκρυνςη των διαυγαςμϋνων θα γύνεται με αντλύεσ, θα εγκαταςταθεύ μύα 
τουλϊχιςτον αντλύα για την εξυπηρϋτηςη κϊθε δεξαμενόσ διόθηςησ ενώ θα υπϊρχει τουλϊχιςτον 25% 
εφεδρεύα ςτην αποθόκη. Ο τύποσ, οι προδιαγραφϋσ, ο τρόποσ λειτουργύασ και ρύθμιςησ τησ παροχόσ 
και τα λοιπϊ χαρακτηριςτικϊ των ωσ ϊνω αντλιών θα εύναι ςύμφωνεσ με τισ απαιτόςεισ του 
καταςκευαςτό του ςυςτόματοσ των μεμβρανών. 

την περύπτωςη που η απομϊκρυνςη των διαυγαςμϋνων γύνεται με βαρύτητα θα πρϋπει να διατύθεται 
επαρκόσ υδροςτατικό πύεςη αφαιρουμϋνων και των απωλειών τησ ςωληνογραμμόσ απομϊκρυνςησ. Η 
διατιθϋμενη υδροςτατικό πύεςη πρϋπει να εύναι ςύμφωνη με τισ απαιτόςεισ του καταςκευαςτό του 
ςυςτόματοσ μεμβρανών.  

Ϊλεγχοσ λειτουργύασ 

Για τον ϋλεγχο και τον αυτοματιςμό λειτουργύασ του ςυςτόματοσ θα πρϋπει να εγκαταςταθούν όλα τα 
απαραύτητα όργανα για την μϋτρηςη όλων των βαςικών παραμϋτρων λειτουργύασ. Ο αριθμόσ και το 
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εύδοσ των οργϊνων που προςφϋρονται θα εύναι ςαφό ςτην τεχνικό προςφορϊ του κϊθε 
διαγωνιζόμενου και θα προτεύνονται από τον καταςκευαςτό του ςυςτόματοσ μεμβρανών. 

Η λειτουργύα του ςυςτόματοσ των μεμβρανών θα εύναι αυτόματη. Σα βαςικϊ ςτοιχεύα του 
αυτοματιςμού (τρόποσ λειτουργύασ και διαχεύριςη παραμϋτρων) αποτελούν αντικεύμενο ςχεδιαςμού 
του προμηθευτό του ςυςτόματοσ των μεμβρανών. τη τεχνικό προςφορϊ του κϊθε διαγωνιζόμενου, 
θα πρϋπει να υπϊρχει αναλυτικό περιγραφό του τρόπου ελϋγχου λειτουργύασ και του προςφερόμενου 
εξοπλιςμού. 

Θα πρϋπει να παρϋχονται οι παρακϊτω τουλϊχιςτον πληροφορύεσ ςτο Κϋντρο Ελϋγχου τησ 
εγκατϊςταςησ, με την πρόβλεψη κατϊλληλων οργϊνων μϋτρηςησ.  

 τϊθμη δεξαμενών διόθηςησ  

 υγκϋντρωςη ςτερεών ςτισ δεξαμενϋσ διόθηςησ 

 Παροχό διηθημϋνου υγρού από κϊθε δεξαμενό μεμβρανών 

 Πύεςη ςτη γραμμό διηθημϋνου υγρού  

 Θολότητα εξόδου ςτη κϊθε γραμμό διηθημϋνου υγρού 

 Παρεχόμενοσ αϋρασ για την πλύςη των μεμβρανών (air scouring) 

2.5.7 Ανακυκλοφορύα ιλύοσ 

Η ιλύσ από τισ δεξαμενϋσ των μεμβρανών θα ανακυκλοφορεύ ςτουσ βιολογικούσ αντιδραςτόρεσ, ϋτςι 
ώςτε να διατηρεύται ικανοποιητικό ςυγκϋντρωςη ανϊμικτου υγρού. Η ιλύσ από τισ δεξαμενϋσ των 
μεμβρανών (δεξαμενϋσ διόθηςησ) υπερχειλύζει ςε δεξαμενό αποξυγόνωςησ από όπου ςτη ςυνϋχεια θα 
οδηγεύται ςτη δεξαμενό βιοεπιλογόσ. τη δεξαμενό αποξυγόνωςησ εγκαθύςτανται δύο διακόπτεσ 
(υψηλόσ και χαμηλόσ ςτϊθμησ), που ενεργοποιούν ςυναγερμό ςτο ΚΕΛ τησ εγκατϊςταςησ. Ανϊλογα 
με τον τρόπο τροφοδότηςησ των δεξαμενών διόθηςησ (με αντλύεσ ό βαρύτητα), η ανακυκλοφορύα 
μπορεύ να πραγματοποιηθεύ εύτε με την βαρύτητα ό μϋςω αντλιών.  

Ο ρυθμόσ ανακυκλοφορύασ θα καθορύζεται από την ςυγκϋντρωςη του ανϊμικτου υγρού ςτον 
βιολογικό αντιδραςτόρα και ςτισ δεξαμενϋσ MBR. Για τον ςκοπό αυτό θα πρϋπει να εγκαταςταθούν 
μετρητϋσ ςτερεών ςτουσ βιολογικούσ αντιδραςτόρεσ, καθώσ επύςησ και ςτισ δεξαμενϋσ διόθηςησ (αν 
αποτελούν ανεξϊρτητεσ δεξαμενϋσ), οι ενδεύξεισ των οπούων θα μεταφϋρεται ςτο Κϋντρο Ελϋγχου 
(ΚΕΛ) τησ εγκατϊςταςησ. Η παροχό ανακυκλοφορύασ θα ρυθμύζεται αυτόματα λαμβϊνοντασ υπόψη 
την παροχό των λυμϊτων και τον επιθυμητό ρυθμό ανακυκλοφορύασ.  

τη περύπτωςη κοινού αντλιοςταςύου ανακυκλοφορύασ ιλύοσ και νιτρικών, το αντλιοςτϊςιο θα 
ςχεδιαςθεύ με την δυςμενϋςτερη παροχό (παροχό ανακυκλοφορύασ νιτρικών και ανακυκλοφορύασ 
ιλύοσ).  

Οι αντλύεσ ανακυκλοφορύασ ό/και οι αντλύεσ τροφοδότηςησ των MBR μπορεύ να εύναι φυγοκεντρικϋσ ό 
αξονικόσ ροόσ (ξηρού ό υποβρύχιου τύπου), ςύμφωνα με τισ ςχετικϋσ προδιαγραφϋσ.  

2.5.8 Αντλύεσ περύςςειασ ιλύοσ 

Η περύςςεια ιλύσ θα απομακρύνεται από τισ δεξαμενϋσ διόθηςησ προσ την γραμμό επεξεργαςύασ τησ 
ιλύοσ. Οι αντλύεσ περύςςειασ ιλύοσ μπορεύ να εύναι φυγοκεντρικϋσ (ξηρού ό υποβρύχιου τύπου), ό 
αντλύεσ θετικόσ εκτόπιςησ, ςύμφωνα με τισ ςχετικϋσ προδιαγραφϋσ  

Οι αντλύεσ θα λειτουργούν με χρονοπρόγραμμα, ώςτε να εξαςφαλύζεται καθημερινό απομϊκρυνςη 
ιλύοσ, λαμβϊνοντασ υπόψη και τα λειτουργικϊ χαρακτηριςτικϊ τησ μονϊδασ επεξεργαςύασ ιλύοσ.  

2.6 Δεξαμενό αποθόκευςησ εκροών– Απολύμανςη &Διϊθεςη 

Η εκροό από το ςύςτημα διαχωριςμού υγρών – ςτερεών (MBR) θα πρϋπει να ικανοποιεύ τα όρια 
εκροόσ, που καθορύζονται ςτο Πύνακα 2 του Κεφαλαύου Α τησ παρούςασ. Σο ςύνολο των 
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επεξεργαςμϋνων λυμϊτων από τισ δεξαμενϋσ MBR θα οδηγεύται ςε δεξαμενό για αποθόκευςη 
ελϊχιςτου ενεργού όγκου 80 m3. 

Από τη δεξαμενό αποθόκευςησ εκροών θα γύνεται η δειγματοληψύα των επεξεργαςμϋνων εκροών τησ 
ΕΕΛ. τη δεξαμενό καθαρών θα εγκαταςταθούν δύο (η μύα εφεδρικό) αντλύεσ αντύςτροφησ πλύςησ, οι 
οπούεσ θα παροχετεύουν διαυγαςμϋνο νερό για την αντύςτροφη πλύςη των μεμβρανών. Οι αντλύεσ θα 
ελϋγχονται από ρυθμιςτϋσ ςτροφών.  

Παρακεύμενα ςτη δεξαμενό θα διαμορφωθεύ ξηρόσ θϊλαμοσ για την εγκατϊςταςη δύο (η μύα 
εφεδρικό) αντλιών διϊθεςησ δυναμικότητασ 35 m3/h @ 135 m κατ’ ελϊχιςτον. Οι αντλύεσ διϊθεςησ, 
μϋςω καταθλιπτικού αγωγού HDPE διαμϋτρου Υ125 και μόκουσ 6,2 km, θα οδηγούν τα 
επεξεργαςμϋνα λύματα ςτην υφιςτϊμενη δεξαμενό αγροτών για επαναχρηςιμοπούηςη. τον 
καταθλιπτικό αγωγό διϊθεςησ θα εγκαταςταθεύ μύα μονϊδα απολύμανςησ UV in line δυναμικότητασ 
35 m3/h για την απολύμανςη τησ εκροόσ ςτα επιθυμητϊ όρια εκροόσ, καθώσ και μετρητϋσ 
αμμωνιακού – ολικού αζώτου. 

Για την ανϊμιξη του περιεχομϋνου, ςτη δεξαμενό εγκαθύςταται ϋνασ υποβρύχιοσ αναδευτόρασ. Ο 
αριθμόσ, η θϋςη και τα χαρακτηριςτικϊ των αναδευτόρων (τύποσ, ιςχύσ, ςτροφϋσ, διϊμετροσ 
πτερωτόσ κτλ.) θα επιλεχτούν από καταςκευαςτό – προμηθευτό του ςχετικού εξοπλιςμού, 
λαμβϊνοντασ υπόψη τη γεωμετρύα τησ δεξαμενόσ, την ςυγκϋντρωςη του ανϊμικτου υγρού κτλ. Για τον 
ςκοπό αυτό η τεχνικό προςφορϊ θα ςυνοδεύεται από ςχετικό φύλλο υπολογιςμού, με το οπούο θα 
τεκμηριώνεται η επιλογό και ο ςχεδιαςμόσ του ςυςτόματοσ ανϊμιξησ από τον προμηθευτό του 
ςχετικού εξοπλιςμού.  

τη δεξαμενό αποθόκευςησ εκροών εγκαθύςταται ϋνασ μετρητόσ ςτϊθμησ, καθώσ επύςησ και ϋνασ 
μετρητόσ θολότητασ, οι ενδεύξεισ των οπούων μεταφϋρονται ςτο ΚΕΛ τησ εγκατϊςταςησ.  Επύςησ ςτη 
δεξαμενό εγκαθύςτανται και δύο διακόπτεσ ςτϊθμησ: ϋνασ χαμηλόσ ςτϊθμησ για προςταςύα των 
αντλιών και ϋνασ υψηλόσ ςτϊθμησ που ενεργοποιεύ ςυναγερμό ςτο Κϋντρο Ελϋγχου (ΚΕΛ) τησ 
εγκατϊςταςησ. Για την εξαςφϊλιςη επαρκούσ ποςότητασ νερού για τη πλύςη των μεμβρανών, η 
δεξαμενό ςυνδϋεται με το δύκτυο πόςιμου νερού τησ ΕΕΛ με ηλεκτροβϊνα, ώςτε να εξαςφαλύζεται ςε 
κϊθε περύπτωςη ότι υπϊρχει ποςότητα νερού (περύ τα 10m3). 

Θα προβλεφθεύ υπερχεύλιςη υψηλόσ ςτϊθμησ τησ δεξαμενόσ προσ το δύκτυο υποθαλϊςςιασ διϊθεςησ. 

Για τη διαςταςιολόγηςη τησ μονϊδασ υπεριώδουσ ακτινοβολύασ UV θα ληφθεύ υπόψη ότι ςτα 
ςυςτόματα MBR η μεύωςη των κολοβακτηριδύων ανϋρχεται ςε 4log10, ςυνεπώσ η ςυγκϋντρωςη 
κολοβακτηριδύων ςτη δεξαμενό καθαρών ανϋρχεται ςε: 104 / 100 mL 

 Η διαςταςιολόγηςη τησ μονϊδασ UV θα γύνει για τα παρακϊτω δεδομϋνα: 

 υγκϋντρωςη ςτερεών:  < 10 mg/L 

 Διαπερατότητα λυμϊτων: < 70% 

 Μϋγεθοσ ςτερεών:   < 10 μm 

 Η απαιτούμενη δόςη ακτινοβολύασ υπολογύζεται ςύμφωνα με τη ςχϋςη: 

D
No

N
ln  

όπου: 

 N0: μικροβιακό φορτύο κατϊντη των MBR 104 / 100mL  

 N : μικροβιακό φορτύο ςτην εκροό  5 / 100mL  

 k : ςυντελεςτόσ ύςοσ με 1,3 x 10-4 cm2/μWsec  

 D : δόςη ακτινοβολύασ  
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Για την εξαςφϊλιςη τησ υπολειμματικόσ, απολυμαντικόσ δρϊςησ θα προβλεφθεύ και η δυνατότητα 
χλωρύωςησ τησ επεξεργαςμϋνησ εκροόσ μϋςω ϋγχυςησ διαλύματοσ υποχλωριώδουσ νατρύου. 
υγκεκριμϋνα, θα τοποθετηθούν (1+1) δοςομετρικϋσ αντλύεσ και κατϊλληλο δοχεύο αποθόκευςησ. 

2.7 Κτύριο εξυπηρϋτηςησ MBR 

ε κατϊλληλη θϋςη θα καταςκευαςτεύ το κτύριο εξυπηρϋτηςησ των MBR, που θα περιλαμβϊνει:  

 Αύθουςα χημικών  

 Αύθουςα φυςητόρων και  

 Αύθουςα πινϊκων  

2.7.1 Αύθουςα χημικών 

Θα διαμορφωθεύ η αύθουςα χημικών. την αύθουςα θα εγκαταςταθούν δοχεύα αποθόκευςησ 
εμπορικών διαλυμϊτων NaOCl και κιτρικού οξϋωσ, καθώσ επύςησ και οι δοςομετρικϋσ διατϊξεισ για τη 
πλύςη των μεμβρανών.  

Σα δοχεύα ελϊχιςτησ χωρητικότητασ 1.000L εύναι καταςκευαςμϋνα από PE με δυνατότητα απ’ ευθεύασ 
πλόρωςησ από βυτιοφόρο όχημα και θα διαθϋτουν ϋνδειξη ςτϊθμησ και διακόπτεσ υψηλόσ και 
χαμηλόσ ςτϊθμησ για ειδοπούηςη επαναπλόρωςησ. Σα δοχεύα θα εγκαθύςτανται μϋςα ςε 
ςτεγανολεκϊνεσ, που διαμορφώνονται από οπλιςμϋνο ςκυρόδεμα και επενδύονται εςωτερικϊ με 
οξύμαχα πλακύδια. τισ ςτεγανολεκϊνεσ θα εγκαταςταθούν διακόπτεσ ςτϊθμησ για τον ϋλεγχο 
πιθανών διαρροών των χημικών.  

2.7.2 Αύθουςα φυςητόρων 

Δύπλα ςτην αύθουςα χημικών θα καταςκευαςτεύ, ςτην οπούα θα εγκαταςταθούν οι φυςητόρεσ 
αεριςμού και πλύςησ των μεμβρανών. την αύθουςα θα προβλϋπεται επαρκόσ εξαεριςμόσ, ώςτε η 
αύξηςη τησ θερμοκραςύασ ςε αυτό να μη ξεπερνϊ τουσ 5οC μϋςω κατϊλληλων ανοιγμϊτων (περςιδωτϊ 
ανούγματα) με ςύςτημα εξαεριςμού.  

2.7.3 Αύθουςα πινϊκων 

Δύπλα ςτην αύθουςα φυςητόρων θα διαμορφωθεύ αύθουςα, ςτην οπούα θα εγκαταςταθεύ ο πύνακασ 
διανομόσ, που θα εξυπηρετεύ τουσ νϋουσ βιολογικούσ αντιδραςτόρεσ, τισ μεμβρϊνεσ και το κτύριο 
εξυπηρϋτηςησ MBR. 

2.8 Επεξεργαςύα ιλύοσ 

2.8.1 Γενικϊ 

Η περύςςεια ιλύσ από τη νϋα γραμμό βιολογικόσ επεξεργαςύασ με τισ αντλύεσ περύςςειασ, που 
εγκαθύςτανται ςτισ δεξαμενϋσ μεμβρανών θα οδηγεύται ςε δεξαμενό αποθόκευςησ τησ ιλύοσ. την ύδια 
δεξαμενό θα καταλόγει και η περύςςεια ιλύσ από την υφιςτϊμενη βιολογικό βαθμύδα, μϋςω των 
υφιςτϊμενων αντλιών περύςςειασ, Από τη δεξαμενό αποθόκευςησ τησ ιλύοσ, η ομογενοποιημϋνη ιλύσ 
μϋςω αντλιών θετικόσ εκτόπιςησ θα  οδηγεύται ςτη μονϊδα αφυδϊτωςησ.  

το υφιςτϊμενο κτύριο αφυδϊτωςησ θα απομακρυνθεύ η ταινιοφιλτρόπρεςα και ο ςυναφόσ 
εξοπλιςμόσ και θα εγκαταςταθεύ ϋνασ φυγοκεντρητόσ για την αφυδϊτωςη τησ ιλύοσ. Επύςησ, 
προβλϋπεται η αντικατϊςταςη και των δύο υφιςτϊμενων μεταφορικών κοχλύων. 

Κατϊ τον ςχεδιαςμό τησ μονϊδασ επεξεργαςύασ ιλύοσ θα πρϋπει να ληφθούν όλα τα απαραύτητα μϋτρα 
για τον ϋλεγχο των οςμών. Θα πρϋπει να εξαςφαλύζεται επαρκόσ όγκοσ αποθόκευςησ τησ 
ανεπεξϋργαςτησ ιλύοσ, ώςτε να εξαςφαλύζεται η απρόςκοπτη λειτουργύα των επιμϋρουσ μονϊδων 
(MBR, επεξεργαςύασ ιλύοσ), λαμβϊνοντασ υπόψη και τον τρόπο λειτουργύασ τουσ.  

Η μονϊδα μηχανικόσ πϊχυνςησ και αφυδϊτωςησ τησ ιλύοσ θα λειτουργεύ ςε 5όμερη βϊςη, 8 ώρεσ την 
ημϋρα (θερινό περύοδοσ). 
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2.8.2 Δεξαμενό αποθόκευςησ περύςςειασ ιλύοσ 

Σο ςύνολο τησ περύςςειασ ιλύοσ από τισ δεξαμενϋσ MBR και την υφιςτϊμενη γραμμό θα οδηγεύται για 
αποθόκευςη ςε κλειςτό δεξαμενό κατϊλληλου όγκου ςύμφωνα με το ςχεδιαςμό των Διαγωνιζομϋνων 
ςε ςυνδυαςμό τον τρόπο και χρόνο λειτουργύασ των μονϊδων MBR και επεξεργαςύασ ιλύοσ. 

τη δεξαμενό θα πρϋπει να εγκαταςταθεύ κατϊλληλο ςύςτημα ανϊμιξησ του περιεχομϋνου τησ. Ο 
αριθμόσ, η θϋςη και τα χαρακτηριςτικϊ των αναδευτόρων (τύποσ, ιςχύσ, ςτροφϋσ, διϊμετροσ 
πτερωτόσ κτλ.) θα επιλεχτούν από τον προμηθευτό του ςχετικού εξοπλιςμού, λαμβϊνοντασ υπόψη τη 
γεωμετρύα τησ δεξαμενόσ, την ςυγκϋντρωςη ιλύοσ κτλ. Για τον ςκοπό αυτό η τεχνικό προςφορϊ θα 
ςυνοδεύεται από ςχετικό φύλλο υπολογιςμού, με το οπούο θα τεκμηριώνεται η επιλογό και ο 
ςχεδιαςμόσ του ςυςτόματοσ ανϊμιξησ από τον προμηθευτό του ςχετικού εξοπλιςμού . Σο ςύςτημα 
ανϊμιξησ θα λειτουργεύ ςυνεχώσ ό με χρονοπρόγραμμα, που θα καθορύζεται από το Κϋντρο Ελϋγχου 
τησ ΕΕΛ. 

τη δεξαμενό αποθόκευςησ περύςςειασ ιλύοσ θα εγκαταςταθούν τουλϊχιςτον δύο διακόπτεσ 
ςτϊθμησ:  

 ϋνασ υψηλόσ ςτϊθμησ, που θα ενημερώνει το ΚΕΛ τησ εγκατϊςταςησ ότι ϋχει ενεργοποιηθεύ η 
υπερχεύλιςη υψηλόσ ςτϊθμησ και ϋνασ  

 χαμηλόσ ςτϊθμησ, που θα διακόπτει την λειτουργύα των αντλιών περύςςειασ ιλύοσ. 

Η δεξαμενό αποθόκευςησ περύςςειασ ιλύοσ εύναι δυνατόν να χωροθετηθεύ ςτον ενδεδειγμϋνο χώρο 
(ςχϋδιο Σ-1), ςτο χώρο όπου βρύςκονται οι υφιςτϊμενοι παχυντϋσ (κατόπιν καθαύρεςόσ τουσ) ό όπου 
εξυπηρετεύ, ςύμφωνα με το ςχεδιαςμό των διαγωνιζομϋνων. 

2.8.3 Μηχανικό πϊχυνςη και αφυδϊτωςη ιλύοσ 

Για την πϊχυνςη και αφυδϊτωςη τησ περύςςειασ ιλύοσ προβλϋπεται η εγκατϊςταςη ενόσ 
φυγοκεντρητό ςτο υφιςτϊμενο κτύριο αφυδϊτωςησ τησ ιλύοσ με ταυτόχρονη καθαύρεςη τησ 
ταινιοφιλτρόπρεςςασ και μεταφορϊ τησ ςε αποθόκη τησ ΔΕΤΑ. 

Η μονϊδα πϊχυνςησ και αφυδϊτωςησ τησ ιλύοσ και ο ςυναφόσ εξοπλιςμόσ (αντλύεσ τροφοδοςύασ 
φυγοκεντρητό, ςυγκρότημα προετοιμαςύασ πολυηλεκτρολύτη κτλ.) θα λειτουργούν αυτόματα, ενώ θα 
παρϋχεται η δυνατότητα και χειροκύνητησ λειτουργύασ.  

Η μονϊδα πϊχυνςησ και αφυδϊτωςησ τησ ιλύοσ και ο βοηθητικόσ τουσ εξοπλιςμόσ θα τοποθετηθούν 
εντόσ του υφιςτϊμενου κτιρύου αφυδϊτωςησ ιλύοσ. Όλοσ ο επιμϋρουσ εξοπλιςμόσ πρϋπει να 
λειτουργεύ αυτόματα, ενώ θα παρϋχεται η δυνατότητα και χειροκύνητησ λειτουργύασ. Η διακύνηςη τησ 
αφυδατωμϋνησ λϊςπησ θα γύνεται με κϊδουσ χωρητικότητασ 5m3. 

Οι αντλύεσ τροφοδότηςησ, οι δοςομετρικϋσ αντλύεσ διαλύματοσ πολυηλεκτρολύτη, τα δοχεύα 
κροκύδωςησ, το ςυγκρότημα πϊχυνςησ και αφυδϊτωςησ καθώσ επύςησ και η διϊταξη απομϊκρυνςησ 
τησ αφυδατωμϋνησ ιλύοσ πρϋπει να εύναι ςυμβατϊ μεταξύ τουσ. Για την αςφϊλεια και τον ϋλεγχο του 
εξοπλιςμού θα πρϋπει να προβλεφθεύ αλληλουχύα εκκύνηςησ και ςτϊςησ του επιμϋρουσ εξοπλιςμού. 

το κτύριο αφυδϊτωςησ θα εγκαταςταθεύ ανιχνευτόσ υδροθεύου / μεθανύου. Επύςησ, προβλϋπεται η 
εγκατϊςταςη γερανοδοκού εντόσ του κτιρύου (χειροκύνητο παλϊγκο) για την εξυπηρϋτηςη του 
εξοπλιςμού. 

Παραςκευό και δοςομϋτρηςη πολυηλεκτρολύτη 

Σο ςυγκρότημα παραςκευόσ πολυηλεκτρολύτη πρϋπει να εύναι αυτόματο, ςχεδιαςμϋνο για 
ςυγκϋντρωςη διαλύματοσ μικρότερη του 0,5%, από κατϊλληλο πλαςτικό υλικό και να αποτελεύται 
από: 

 Φοϊνη αποθόκευςησ ςτερεού πολυηλεκτρολύτη με ςτεγανό καπϊκι και δοςομετρικό κοχλύα 

 Ο ςυνολικόσ ενεργόσ όγκοσ του ςυγκροτόματοσ (διϊλυςη, ωρύμανςη, αποθόκευςη) θα πρϋπει 
να εξαςφαλύζει ελϊχιςτο χρόνο παραμονόσ 60 min 
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 Διαμϋριςμα παραςκευόσ υγρού διαλύματοσ με ανοξεύδωτο αναδευτόρα ςταθερών ςτροφών.  

 Διαμϋριςμα ωρύμανςησ διαλύματοσ με ανοξεύδωτο αναδευτόρα ςταθερών ςτροφών 

 Δεξαμενό αποθόκευςησ ϋτοιμου διαλύματοσ, με ανοξεύδωτο αργόςτροφο αναδευτόρα. την 
δεξαμενό αποθόκευςησ εγκαθύςτανται δύο ζεύγη ηλεκτροδύων, το ϋνα για τον ϋλεγχο τησ 
παραςκευόσ και το δεύτερο για την προςταςύα των δοςομετρικών αντλιών. Εναλλακτικϊ 
μπορεύ να εγκαταςταθεύ ϋνα όργανο ςυνεχούσ μϋτρηςησ τησ ςτϊθμησ (π.χ. τύπου υπερόχων). 

 Ηλεκτρικό πύνακα διανομόσ και αυτοματιςμών. Οι χειριςμού θα πρϋπει να μπορεύ γύνονται και 
χειροκύνητα και αυτόματα. 

Κϊθε διαμϋριςμα του ςυγκροτόματοσ πρϋπει να ϋχει υπερχεύλιςη υψηλόσ ςτϊθμησ και κρουνό 
αποχϋτευςησ προσ το δύκτυο ςτραγγιδύων τησ εγκατϊςταςησ, με δυνατότητα πλόρουσ εκκϋνωςησ και 
των τριών διαμεριςμϊτων. Σο νερό που χρηςιμοποιεύται για την προετοιμαςύα του διαλύματοσ πρϋπει 
να εύναι από το δύκτυο πόςιμου νερού τησ εγκατϊςταςησ και η ςωληνογραμμό πρϋπει να διαθϋτει όλα 
τα απαραύτητα υδραυλικϊ εξαρτόματα: μετρητό παροχόσ, ρυθμιςτό πύεςησ, αυτόματο διακόπτη, 
ηλεκτροβϊνα κτλ.  

Οι δοςομετρικϋσ αντλύεσ θα αναρροφούν από το διαμϋριςμα αποθόκευςησ και τροφοδοτούν το 
ςυγκρότημα μηχανικόσ πϊχυςησ και αφυδϊτωςησ. Θα εγκαταςταθούν δύο δοςομετρικϋσ αντλύεσ (η 
μύα εφεδρικό). 

Υυγοκεντρητόσ  

Ο φυγοκεντρικόσ διαχωριςτόρασ θα αποτελεύται από περιςτρεφόμενο φυγοκεντρικό τύμπανο που 
εςωτερικϊ θα φϋρει κοχλύα περιςτρεφόμενο μαζύ με το τύμπανο. Η εύςοδοσ τησ προσ αφυδϊτωςη 
λϊςπησ ςτο τύμπανο θα γύνεται μϋςω ειδικού ομόκεντρου ςωλόνα ειςόδου που θα απορρύπτει τη 
λϊςπη κατ’ αρχόν ςτο εςωτερικό του ϊξονα του κοχλύα. Από το εςωτερικό του ϊξονα του κοχλύα η 
λϊςπη θα περνϊ μϋςω οπών ςτο εξωτερικό του κοχλύα (εςωτερικϊ του τυμπϊνου). Ο κοχλύασ θα 
μεταφϋρει τα ςτερεϊ προσ την ϋξοδο των ςτερεών από το τύμπανο. Σύμπανο και κοχλύασ θα ϋχουν 
ςυγκλύνον κωνικό ςχόμα προσ το ϊκρο εξόδου ςτερεών. Η ϋξοδοσ των υγρών (ςτραγγιςμϊτων) θα 
γύνεται από το απϋναντι ϊκρο του τυμπϊνου μϋςω ςειρϊσ ρυθμιζόμενων υπερχειλιςτών. 

Ο ςωλόνασ τροφοδοςύασ του φυγοκεντρικού διαχωριςτόρα θα πρϋπει να μπορεύ να 
αποςυναρμολογεύται και να εξϋρχεται από το ςυγκρότημα χωρύσ την ανϊγκη ανούγματοσ και 
αποςυναρμολόγηςησ του ςυςτόματοσ τυμπϊνου κοχλύα. 

Ο φυγοκεντρητόσ θα πρϋπει να ελϋγχεται από ιδιαύτερο ψηφιακό όργανο ελϋγχου ό PLC και ρυθμιςτϋσ 
ςυχνότητασ των ηλεκτροκινητόρων, που θα εύναι τμόμα τησ προμόθειασ του καταςκευαςτό του 
φυγοκεντρητό και θα ενςωματωθούν ςτον πύνακα ελϋγχου τησ μονϊδασ αφυδϊτωςησ. 

Ο φυγοκεντρητόσ θα εύναι κατϊλληλησ δυναμικότητασ, ώςτε να ικανοποιούνται τα παρακϊτω 
κριτόρια:  

 

Αριθμόσ παρϊλληλων μονϊδων  [#] ≥ 1 

Δυναμικότητα μονϊδασ  
[m3/h] ≥ 25 

[kg/h] ≥ 220 

υγκϋντρωςη αφυδατωμϋνησ ιλύοσ (για VS/DS ≤ 75%) [%] ≥ 18,0% 

υγκρϊτηςη ςτερεών  [%] ≥ 95,0% 

Κατανϊλωςη πολυηλεκτρολύτη  [gr/kg DS] ≤12,00 

ύςτημα μεταφορϊσ αφυδατωμϋνησ ιλύοσ 
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Η αφυδατωμϋνη ιλύσ από την ϋξοδο του φυγοκεντρητό θα μεταφϋρεται μϋςω δύο κοχλιών, 
κατϊλληλησ δυναμικότητασ, εκτόσ τησ αύθουςασ αφυδϊτωςησ, ςτον υφιςτϊμενο ςτεγαςμϋνο χώρο για 
την διϊθεςό τησ ςε κϊδουσ χωρητικότητασ 5 m3. Οι κοχλιομεταφορεύσ θα εύναι με ελικοειδό ςπεύρα 
χωρύσ ϊξονα και ςκϊφη από ανοξεύδωτο χϊλυβαAISI 316.  

2.9 Έλεγχοσ οςμών 

2.9.1 Γενικϊ 

Θα πρϋπει να ληφθούν μϋτρα για τον περιοριςμό των οςμών κατϊ την διακύνηςη, επεξεργαςύα και 
αποθόκευςη λυμϊτων και ιλύοσ. Ειδικότερα θα πρϋπει να προβλεφθεύ:  

 ύνδεςη όλων των επιμϋρουσ μονϊδων με το δύκτυο βιομηχανικού νερού και πρόβλεψη 
επαρκούσ αριθμού υδροληψιών για να παρϋχεται η δυνατότητα ςυςτηματικόσ ϋκπλυςησ όλων 
των χώρων όπου διακινούνται λύματα και ιλύσ 

 Πρόβλεψη για την αποφυγό δημιουργύασ ςτισ επιμϋρουσ μονϊδεσ επεξεργαςύασ νεκρών ζωνών 
με ςτϊςιμα λύματα, λϊςπη και επιπλϋοντα. 

 Περιοριςμό των οςμών ςτη πηγό με την κϊλυψη, όπου αυτό εύναι δυνατό δεξαμενών, διωρύγων 
και των φρεατύων με ςτεγανϊ καλύμματα  

 υςτηματικό ςυντόρηςη και καθαριςμό του εξοπλιςμού με την πρόβλεψη τακτικόσ ϋκπλυςησ 
των θϋςεων ςυγκϋντρωςησ ακαθαρςιών 

 Σακτικόσ καθαριςμόσ των δεξαμενών αποθόκευςησ με βιομηχανικό νερό (πχ. δεξαμενό 
βοθρολυμϊτων, δεξαμενό αποθόκευςησ ιλύοσ) και πλόρωςό τουσ με βιομηχανικό νερό, όταν 
βρύςκονται εκτόσ λειτουργύασ.  

2.9.2 Δύκτυο αεραγωγών 

Όπου απαιτεύται, θα πρϋπει να εγκαταςταθεύ δύκτυο αεραγωγών για την ςυλλογό του προσ 
επεξεργαςύα αϋρα. Σο δύκτυο θα καταςκευαςτεύ από ανοξεύδωτο χϊλυβα AISI 316 ό πλαςτικό υλικό 
και θα πρϋπει να παρϋχεται η δυνατότητα ρύθμιςησ τησ παροχόσ αϋρα των επιμϋρουσ κλϊδων, μϋςω 
ρυθμιςτικών διαφραγμϊτων αεραγωγών (control dampers). Σο δύκτυο των αεραγωγών θα 
ςχεδιαςθεύ, ώςτε η μϋγιςτη ταχύτητα να εύναι μικρότερη των 18 m/s. 

Ο δύςοςμοσ αϋρασ θα ςυλλϋγεται κατϊ προτύμηςη ςτη πηγό (πχ. απ’ευθεύασ από τα ςυγκροτόματα 
προεπεξεργαςύασ), ενώ ιδιαύτερη μϋριμνα θα ληφθεύ για την ςυλλογό και των βαρϋων και των 
ελαφρύτερων αϋριων ρύπων, προβλϋποντασ κατϊλληλα ςτόμια τόςο ςε χαμηλό όςο και ςε υψηλό 
ςτϊθμη. Θα πρϋπει να λαμβϊνονται μϋτρα για τον περιοριςμό τησ παροχόσ του προσ απόςμηςη αϋρα, 
απομονώνοντασ κατϊ το δυνατό τουσ δύςοςμουσ χώρουσ, ώςτε να μην διαχϋονται οι οςμϋσ ςε 
ευρύτερεσ περιοχϋσ. 

Η διαςταςιολόγηςη του δικτύου αεραγωγών θα γύνει, ώςτε να ικανοποιούνται οι παρακϊτω 
απαιτόςεισ:  

 ε δεξαμενϋσ και υγρούσ θαλϊμουσ αντλιοςταςύων φρεατύων κτλ. η παροχό του αϋρα θα 
υπολογιςτεύ για 24ωρη λειτουργύα του ςυςτόματοσ εξαεριςμού με 2 τουλϊχιςτον εναλλαγϋσ / 
ώρα, λαμβϊνοντασ υπόψη όλο τον όγκο τησ αντύςτοιχησ δεξαμενόσ, θαλϊμου, φρεατύου κτλ. 

 ε αύθουςεσ που διακινεύται προςωπικό (πχ. αύθουςα αφυδϊτωςησ, προεπεξεργαςύασ κτλ.) η 
παροχό του αϋρα θα υπολογιςτεύ για 10 εναλλαγϋσ / ώρα κατϊ την διϊρκεια τησ βϊρδιασ και 
για 5 εναλλαγϋσ / ώρα την υπόλοιπη περύοδο τησ ημϋρασ.  

 ε κϊθε περύπτωςη θα πρϋπει να λαμβϊνεται υπόψη ςτη παροχό του δικτύου, ο παρεχόμενοσ 
αϋρασ ςτισ επιμϋρουσ μονϊδεσ επεξεργαςύασ (πχ. δεξαμενό εξϊμμωςησ, δεξαμενό αποθόκευςησ 
ιλύοσ με διϊχυςη κτλ.). 
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τη Σεχνικό Προςφορϊ θα καθοριςτούν οι κλϊδοι του δικτύου αεραγωγών, που θα εξυπηρετούνται 
από μύα μονϊδα απόςμηςησ, λαμβϊνοντασ υπόψη την χωροθϋτηςη των επιμϋρουσ αποςμούμενων 
χώρων, καθώσ επύςησ και την δυνατότητα ρύθμιςησ τησ παροχόσ του προσ απόςμηςη αϋρα.  

ε όλεσ τισ αύθουςεσ που εύναι ςυνδεδεμϋνεσ με το δύκτυο των αεραγωγών απόςμηςησ, καθώσ επύςησ 
και όπου αναφϋρεται ςτη παρούςα (π.χ. χώροι διακύνηςησ χημικών κτλ.) θα πρϋπει να εγκαταςταθούν 
αξονικού ανεμιςτόρων, οι οπούοι θα τύθενται ςε λειτουργύα, ώςτε να παρϋχεται η δυνατότητα ϊμεςου 
εξαεριςμού των χώρων ανεξϊρτητα από την λειτουργύα των μονϊδων απόςμηςησ Οι αξονικού 
ανεμιςτόρεσ θα υπολογιςτούν για 5 εναλλαγϋσ / ώρα.  

2.9.3 Μονϊδεσ απόςμηςησ 

Θα προβλεφθούν δύο νϋεσ μονϊδεσ απόςμηςησ: μύα που θα αναρροφϊ από τη δεξαμενό 
εξιςορρόπηςησ και το ςυγκρότημα προεπεξεργαςύασ και μύα που θα αναρροφϊ από τη δεξαμενό ιλύοσ 
και το ςυγκρότημα αφυδϊτωςησ. Η διαςταςιολόγηςη των μονϊδων απόςμηςησ θα γύνει για την 
μεύωςη τουλϊχιςτον κατϊ 95% των οςμηρών ουςιών του παρακϊτω πύνακα:  

 

Αποςμούμενοσ χώροσ 
H2S NH3 R.SH 

[ppm] [ppm] [ppm] 

Εξιςορρόπηςη 5 3 2 

υγκρότημα προεπεξεργαςύασ λυμϊτων και βοθρολυμϊτων 15 10 10 

Δεξαμενό ιλύοσ  5 3 2 

υγκρότημα αφυδϊτωςησ 2 5 5 

Για την απόςμηςη θα εγκαταςταθούν βιολογικϋσ πλυντηρύδεσ Οι κλύνεσ προςρόφηςησ θα εύναι 
βιομηχανικό προώόν καταςκευαςτό. Μύα μονϊδα απόςμηςησ δύναται να εξυπηρετεύ περιςςότερουσ 
από ϋνα από τουσ παρακϊτω χώρουσ. 

Η πλυντρύδα θα διαθϋτει κλύνη με κατϊλληλο πληρωτικό υλικό για την ανϊπτυξη του βιοφύλμ το οπούο 
θα βιοαποδομεύ το υδρόθειο και τισ μερκαπτϊνεσ. Θα χρηςιμοποιεύται ςυνθετικό πληρωτικό υλικό που 
θα εύναι ανθεκτικό ςε όξινο και βαςικό pH, δεν θα χρειϊζεται η περιοδικό ανανϋωςό του και θα 
εξαςφαλύζει την αποφυγό ϋμφραξησ από την ανϊπτυξη των μικροοργανιςμών ςε ςυνεχό λειτουργύα 
του ςυςτόματοσ. 

Σο ςύςτημα θα εύναι καταςκευαςμϋνο από πϊνελ ςυμπολυμερούσ πολυπροπυλενύου (ό ϊλλου 
κατϊλληλου πλαςτικού υλικού), ευρωπαώκόσ παραγωγόσ και προδιαγραφών, χαμηλού βϊρουσ για 
εύκολο χειριςμό, με εξαιρετικό αντοχό ςε διαβρωτικούσ παρϊγοντεσ (υδρόθειο, όξινο και αλκαλικό 
pH), ειδικϊ ςχεδιαςμϋνο για αντοχό ςτην υπεριώδη ακτινοβολύα (UV-resistant), με καλϋσ 
θερμομονωτικϋσ ιδιότητεσ που οφεύλονται ςτο πολυμερϋσ υλικό και ςτον εγκλωβιςμό αϋρα ςτα 
εςωτερικϊ κελιϊ. 

Η βιολογικό πλυντρύδα θα εύναι εξοπλιςμϋνη με θύρεσ εκκϋνωςησ και τουλϊχιςτον μύα θύρα ελϋγχου. 
Σο ςύςτημα θα εύναι ενιαύασ καταςκευόσ, θα περιλαμβϊνει την κλύνη, τη δεξαμενό ανακυκλοφορύασ, 
τη δεξαμενό θρεπτικών και ιχνοςτοιχεύων, τον ηλεκτρονικό και μηχανολογικό εξοπλιςμό, τον 
ηλεκτρικό πύνακα μαζύ με το PLC και όλο τον απαραύτητο βοηθητικό εξοπλιςμό. 

Ο απαραύτητοσ εξοπλιςμόσ, για την ςωςτό λειτουργύα του ςυςτόματοσ, θα περιλαμβϊνει αντλύα 
διαβροχόσ πληρωτικού υλικού, ηλεκτρονικούσ αιςθητόρεσ θερμοκραςύασ, ςτϊθμησ, μϋτρηςησ 
φυςικοχημικών παραμϋτρων του υγρού, μετρητϋσ παροχόσ διαλύματοσ/νερού. Όλοι οι αιςθητόρεσ και 
οι μετρητϋσ θα πρϋπει να εύναι πιςτοποιημϋνοι και κατϊλληλοι για χρόςη ςε διαβρωτικϋσ ςυνθόκεσ. Σο 
ςύςτημα θα περιλαμβϊνει επύςησ αιςθητόρεσ μϋτρηςησ ςυγκεντρώςεωσ υδρόθειου ςτην εύςοδο και 
ςτην ϋξοδό του. 

Όλεσ οι απαραύτητεσ διεργαςύεσ για τη ςωςτό λειτουργύα του ςυςτόματοσ θα πρϋπει να εύναι πλόρωσ 
αυτοματοποιημϋνεσ. Σο PLC θα επιτρϋπει τον απομακρυςμϋνο και τοπικό ϋλεγχο και την 
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παρακολούθηςη παραμϋτρων ροόσ των κυκλωμϊτων τησ μονϊδασ (ειςερχόμενοσ αϋρασ, εξερχόμενοσ 
αϋρασ, θρεπτικό διϊλυμα, υγρό διαβροχόσ), των περιφερειακών ςυςκευών ςυλλογόσ και καταγραφόσ 
ςημϊτων και τον (τοπικό και απομακρυςμϋνο) ϋλεγχο των αντλιών, βαλβύδων και διακοπτών των 
κυκλωμϊτων ροόσ τησ μονϊδασ. Επιπρόςθετα, το PLC θα ςτϋλνει αυτόματα ειδοποιόςεισ για τυχόν 
ςφϊλματα. 

3. ΩΛΗΝΩΕΙ 

Οι ςωληνώςεισ, που θα εγκαταςταθούν ςτο ϋργο, θα ικανοποιούν τα παρακϊτω: 

 Οι ςωληνώςεισ εντόσ νερού, λυμϊτων ό λϊςπησ (πχ. ςωληνώςεισ υγρών θαλϊμων κτλ.) θα εύναι 
καταςκευαςμϋνοι από ανοξεύδωτο χϊλυβα AISI 316 ό κατϊλληλο πλαςτικό υλικό. 

 Οι ςωληνώςεισ αϋρα ςε ςυςτόματα διϊχυςησ, που βρύςκονται εντόσ του υγρού θα εύναι από 
ανοξεύδωτο χϊλυβα AISI 316 ό από πλαςτικό (πχ. uPVC, PE κτλ.) επαρκούσ αντοχόσ ςτη 
θερμοκραςύα του πεπιεςμϋνου αϋρα και εκτόσ υγρού από ανοξεύδωτο χϊλυβα. 

 Οι εκτεθειμϋνεσ ςωληνώςεισ θα εύναι από κατϊλληλο πλαςτικό υλικό. 

 Οι ςωληνώςεισ που διϋρχονται κϊτω από τεχνικϊ ϋργα θα καταςκευϊζονται από 
χαλυβδοςωλόνεσ ό χυτοςιδηρούσ ςωλόνεσ και θα εύναι εγκιβωτιςμϋνοι ςε ςκυρόδεμα.  

 τισ ςωληνώςεισ διαςύνδεςησ γειτονικών καταςκευών, ςτισ οπούεσ αναμϋνονται διαφορικϋσ 
καθιζόςεισ μεταξύ των καταςκευών, θα πρϋπει να λαμβϊνονται μϋτρα για την παραλαβό τυχόν 
διαφορικών καθιζόςεων με την εγκατϊςταςη ζεύγουσ λυόμενων ςυνδϋςμων (ζιμπώ). 
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4. ΒΟΗΘΗΣΙΚΑ ΔΙΚΣΤΑ– ΔΙΑΜΟΡΥΩΗ ΦΩΡΟΤ – ΜΕΣΡΑ ΑΥΑΛΕΙΑ 

4.1 Δύκτυο ςτραγγιδύων, πόςιμου και βιομηχανικού νερού 

Προβλϋπεται επϋκταςη των υφιςτϊμενων δικτύων πόςιμου και βιομηχανικού νερού, καθώσ επύςησ 
και του δικτύου ςτραγγιδύων για την εξυπηρϋτηςη των ϋργων επϋκταςησ. Σο δύκτυο πόςιμου νερού 
θα επεκταθεύ ωσ το υφιςτϊμενο κτύριο χλωρύωςησ, για να πραγματοποιεύται η παραςκευό των 
διαλυμϊτων με πόςιμο νερό. 

τισ ςωληνώςεισ διακύνηςησ λυμϊτων και ιλύοσ (εκτεθειμϋνεσ και μη) προβλϋπονται πλαςτικού 
HPDEςωλόνεσ, ονομαςτικόσ πύεςησ 6 atm. Όπου οι ςωλόνεσ διϋρχονται κϊτω από δεξαμενϋσ, κανϊλια, 
φρεϊτια κτλ. εγκιβωτύζονται ςε ςκυρόδεμα ποιότητασ. 

Οι καμπύλεσ υπογεύων δικτύων διαμορφώνονται με καμπύλεσ, ενώ τα ειδικϊ τεμϊχια (καμπύλεσ, ταυ, 
κτλ.) των εκτεθειμϋνων ςωληνώςεων ό των τμημϊτων αγωγών ςε φρεϊτια δικλεύδων θα εύναι 
χυτοςιδηρϊ αμφιφλαντζωτϊ για τη ςύνδεςη με τουσ χαλύβδινουσ αγωγούσ. 

Όπου προβλϋπονται αγωγού με ελεύθερη επιφϊνεια (δύκτυο ςτραγγιδύων) θα χρηςιμοποιηθούν 
πλαςτικού ςωλόνεσ από πολυαιθυλϋνιο (HDPE)ό δομημϋνου τοιχώματοσ (πολυαιθυλϋνιο ό 
πολυπροπυλϋνιο), εγκιβωτιςμϋνοι ςε ϊμμο 

4.2 Διαμόρφωςη του χώρου 

Οι διαγωνιζόμενοι θα πρϋπει να μεριμνόςουν ιδιαύτερα για την τελικό διαμόρφωςη των ϋργων 
(δενδροφυτεύςεισ κτλ.)βϊςει των εγκεκριμϋνων περιβαλλοντικών όρων και των κανόνων τησ 
αρχιτεκτονικόσ καλαιςθηςύασ. Ιδιαύτερη ϋμφαςη θα πρϋπει να δοθεύ κατϊ τη ςύνταξη των τεχνικών 
προςφορών ςτα μϋτρα που αφορούν τον ϋλεγχο των οςμών, του θορύβου, την αςφϊλεια και υγιεινό 
των εργαζομϋνων ςε όλεσ τισ επιμϋρουσ μονϊδεσ τησ ΕΕΛ.  

Όλα τα απαιτούμενα ειδικϊ ϋργα διαμόρφωςησ για την ευςτϊθεια, λειτουργικότητα και αιςθητικό του 
χώρου και των εγκαταςτϊςεων επιβαρύνουν τον Ανϊδοχο, που πρϋπει να τα προβλϋπει ςτο κόςτοσ 
τησ προςφορϊσ του (πχ. επιχώματα, αντιςτηρύξεισ, κτλ.). 

Προβλϋπεται επϋκταςη τησ οδοποιύασ προσ τη νότια πλευρϊ του γηπϋδου, όπου προβλϋπεται η 
καταςκευό του υποςταθμού. Επύςησ, προβλϋπεται η αποκατϊςταςη όλων των υφιςτϊμενων των 
αςφαλτικών οδοςτρωμϊτων ςτο ςύνολο των οδών τησ ΕΕΛ, καθώσ και η καταςκευό νϋου δικτύου 
εξωτερικού φωτιςμού. υνολικϊ θα τοποθετηθούν δεκαπϋντε (15) νϋοι ιςτού και φωτιςμό μϋςω 
λαμπών LED.  

Περιμετρικϊ των νϋων μονϊδων θα καταςκευαςτούν πεζοδρόμια ελϊχιςτου πλϊτουσ 1,50 m, ώςτε να 
εξαςφαλύζεται επαρκόσ πρόςβαςη προ όλεσ τισ εγκαταςτϊςεισ. Η πλακόςτρωςη των πεζοδρομύων, 
νηςύδων, πλατειών κτλ. θα γύνει με αντιολιςθητικϋσ τςιμεντϋνιεσ πλϊκεσ, ςύμφωνα με το Πρότυπο 
ΕΛΟΣ-ΣΠ-05-02-02-00. Προβλϋπεται η αντικατϊςταςη τησ περύφραξησ και ηλεκτροκύνητη πύλη 
ειςόδου. 

Προβλϋπεται η επϋκταςη των ϋργων πραςύνου περιμετρικϊ του γηπϋδου. Ειδικότερα θα φυτευτούν 
περύ τα ςαρϊντα (40) δϋνδρα ςτην ανατολικό και βόρεια πλευρϊ του γηπϋδου. Για την ϊρδευςη του 
περιβϊλλοντοσ χώρου θα επεκταθεύ το υφιςτϊμενο δύκτυο ϊρδευςησ.  

4.3 Μϋτρα αςφαλεύασ 

Γενικϊ ιςχύουν τα αναφερόμενα ςτην ΕΝ 12255-10 και ςτισ επιμϋρουσ παραγρϊφουσ του Κεφαλαύου 
Γ αυτού του Σεύχουσ.  

4.3.1 Κλειςτού χώροι 

ε κλειςτούσ χώρουσ, όπου διακινούνται λύματα, ιλύσ, χημικϊ κτλ. θα πρϋπει να ληφθεύ ιδιαύτερη 
μϋριμνα για την πρόληψη κινδύνων από την μεύωςη τησ ςυγκϋντρωςησ του οξυγόνου ςτην 
ατμόςφαιρα, πυρκαγιϊ, ϋκρηξη, δηλητηρύαςη, μόλυνςη του προςωπικού κτλ. Για τον λόγο αυτό, εύναι 
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απαραύτητη η ύπαρξη μόνιμου εξοπλιςμού ανύχνευςησ για την παρακολούθηςη τησ ατμόςφαιρασ 
ςτουσ χώρουσ αυτούσ.  

Για την εξαςφϊλιςη επαρκούσ φυςικού εξαεριςμού ςτουσ κλειςτούσ χώρουσ θα πρϋπει να 
προβλεφθούν περςιδωτϊ ανούγματα ςτισ αύθουςεσ. Εϊν ο φυςικόσ εξαεριςμόσ δεν επαρκεύ θα πρϋπει 
να προβλεφθεύ εξαναγκαςμϋνοσ αεριςμόσ με κατϊλληλα ςυςτόματα εξαεριςμού.  

4.3.2 όμανςη 

τουσ χώρουσ των εγκαταςτϊςεων επεξεργαςύασ λυμϊτων θα πρϋπει να εγκαταςταθούν ευδιϊκριτεσ 
επιγραφϋσ ςε περύοπτεσ και κατϊλληλεσ θϋςεισ. Ειδικότερα επιγραφϋσ πρϋπει να αναρτώνται:  

 ςτην εύςοδο επικύνδυνων περιοχών, για την προειδοπούηςη κινδύνου (π.χ. υψηλό ςτϊθμη 
θορύβου, κύνδυνοσ ηλεκτροπληξύασ, επικύνδυνα χημικϊ, κτλ.). 

 για την κοινοπούηςη ειδικών υποχρεώςεων ό απαιτόςεων που επιβϊλλονται για την εύςοδο 
ςτον χώρο (π.χ. απαγόρευςη του καπνύςματοσ, χρόςη γυαλιών αςφαλεύασ, ακουςτικών κτλ.). 

 για τον εξοπλιςμό αςφαλεύασ τησ περιοχόσ (π.χ. ϋξοδοι κινδύνου, εξοπλιςμόσ διϊςωςησ, κουτύ 
πρώτων βοηθειών κτλ.). 

4.4 Βοηθητικόσ εξοπλιςμόσ 

Ο Ανϊδοχοσ οφεύλει να προμηθεύςει τον παρακϊτω βοηθητικό εξοπλιςμό: 

(1) Δύο φορητϋσ ανυψωτικϋσ διατϊξεισ με ικρύωμα τύπου Γ και χειροκύνητο βαρούλκο ανυψωτικόσ 
ικανότητασ 500 kg 

(2) Δύο (2) κϊδοι μεταφορϊσ προώόντων προκαταρκτικόσ επεξεργαςύασ, τροχόλατοι κατϊλληλοι 
για φόρτωςη, μεταφορϊ και διϊθεςη του περιεχομϋνου, χωρητικότητοσ τουλϊχιςτον 1,1 m3. 

(3) Σρεισ (3) κϊδοι μεταφορϊσ παραπροώόντων λεπτοεςχϊρωςησ, αφυδατωμϋνησ ιλύοσ, 
τροχόλατοι κατϊλληλοι για φόρτωςη, μεταφορϊ και διϊθεςη του περιεχομϋνου, χωρητικότητοσ 
τουλϊχιςτον 5 m3. 

(4) Εργαςτηριακόσ εξοπλιςμόσ: 

Εξοπλιςμόσ Ποςότητα Παρατηρόςεισ 

υςκευό μϋτρηςησ BOD5 1  

Πλόρεσ ςύςτημα μϋτρηςησ ςτερεών 1 

Περιλαμβϊνεται ζυγόσ 
ακριβεύασ, κλύβανοσ 

ξόρανςησ, ξηραντόρασ, 
ςυςκευό διόθηςησ κτλ. 

Ηλεκτρονικό φωτόμετρο ό 
φαςματοφωτόμετρο για την μϋτρηςηCOD, NH4-

N, και NO3-N 
1  

Υορητό οξυγονόμετρο 2  

Υορητό pHμετρο 2  

Κλύβανοσ αποτϋφρωςησ (> 6500C) 1  

Κώνοσ Imhoff 2  

Χυγεύο χωρητικότητασ 250 lt 1  

Περιςταλτικό αντλύα 1  

Εξοπλιςμόσ μϋτρηςησ μικροβιακού φορτύου 1  
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Εξοπλιςμόσ Ποςότητα Παρατηρόςεισ 

(κολοβακτηρύδια E.Coli) 

Αναδευτόρασ μεταβλητών ςτροφών 2  

Ογκομετρικού κύλινδροι (50, 250, 1000 ml) και 
ςιφώνια αναρρόφηςησ (1, 2, 5 ml) 

2 Για κϊθε μϋγεθοσ 

Κϊψεσ πορςελϊνησ 3 Για κϊθε μϋγεθοσ 

Βοηθητικόσ εξοπλιςμόσ  
Θερμόμετρα, χρονόμετρα, 
λαβύδεσ, ορθοςτϊτεσ κτλ. 
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5. ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕ ΕΡΓΑΙΕ 

5.1 Νϋα κτιριακϊ ϋργα 

Όλεσ οι κτιριακϋσ εγκαταςτϊςεισ πρϋπει να εύναι ςύμφωνα με τισ απαιτόςεισ του Γενικού Οικοδομικού 
Κανονιςμού (ΓΟΚ) και τισ παρούςεσ προδιαγραφϋσ και υπόκεινται ςτην ϋγκριςη τησ ΕΠΑΕ. 

Σα κτύρια εξυπηρϋτηςησ εξοπλιςμού θα διαςταςιολογηθούν λαμβϊνοντασ υπόψη τον εγκαθιςτϊμενο 
εξοπλιςμό, και την εντόσ αυτών ϊνετη και αςφαλό χρόςη και λειτουργύα, καθώσ επύςησ και την 
τόρηςη όλων των κανονιςμών αςφαλεύασ. ε κϊθε περύπτωςη θα πρϋπει να εξαςφαλύζεται 
ικανοποιητικό πρόςβαςη για την εγκατϊςταςη και αποκομιδό του εγκαθιςτϊμενου εξοπλιςμού, 
καθώσ επύςησ και κατϊλληλοσ ανυψωτικόσ μηχανιςμόσ για τη ςυντόρηςη του η/μ εξοπλιςμού. Σα 
υλικϊ καταςκευόσ των κτιρύων θα πρϋπει να ϋχουν αντοχό ςτο επικρατούν ςε αυτϊ περιβϊλλον.  

Η αρχιτεκτονικό όλων των κτιρύων πρϋπει να παρϋχει ϊνετουσ χώρουσ διακύνηςησ, ευχϊριςτη 
εξωτερικό εμφϊνιςη εναρμονιςμϋνη ςτην αρχιτεκτονικό τησ περιοχόσ με ανθεκτικϊ υλικϊ ςτισ 
καιρικϋσ ςυνθόκεσ και μικρϋσ απαιτόςεισ ςυντόρηςησ. Θα πρϋπει επύςησ να ληφθούν όλα τα 
απαραύτητα μϋτρα για την απορροό των ομβρύων. 

Σα κτιριακϊ ϋργα θα εύναι καταςκευαςμϋνα από οπλιςμϋνο ςκυρόδεμα και θα φϋρουν τοιχοποιύα 
πλόρωςησ από οπτοπλινθοδομϋσ, ςύμφωνα με τισ ςχετικϋσ προδιαγραφϋσ. Σόςο εςωτερικϊ, όςο και 
εξωτερικϊ των κτιρύων, που θα καταςκευαςτούν από ςκυρόδεμα προβλϋπεται επύχριςμα με τριπτό 
τςιμεντοκονύαμα και ςτη ςυνϋχεια οι επιφϊνειεσ θα βαφούν με ακρυλικϊ χρώματα. Οι αποχρώςεισ θα 
εύναι τησ επιλογόσ τησ Τπηρεςύασ. 

Σα δϊπεδα ςτα βιομηχανικϊ κτύρια τησ εγκατϊςταςησ θα διαμορφωθούν από ςκυρόδεμα με τελικό 
επιφϊνεια αντιολιςθηρού βιομηχανικού δαπϋδου με εποξειδικό ρητινοκονύαμα. Σο εςωτερικό 
φινύριςμα των οροφών των βιομηχανικών κτιρύων θα εύναι με εμφανϋσ ςκυρόδεμα ό ψευδοοροφό. 

τουσ χώρουσ διακύνηςησ χημικών αντιδραςτηρύων τα δϊπεδα πρϋπει να επενδυθούν με οξύμαχα 
πλακύδια, ενώ η τοιχοποιύα μϋχρι ύψουσ 2,20m επενδύεται με πλακύδια πορςελϊνησ οικιακού τύπου. 
ε όλεσ τισ αύθουςεσ διακύνηςησ χημικών πρϋπει να προβλεφθεύ ςύνδεςη με πόςιμο νερό, καθώσ 
επύςησ και να εγκαταςταθεύ νιπτόρασ, που θα ςυνδεθεύ με το δύκτυο ςτραγγιδύων τησ εγκατϊςταςησ. 

το δώμα των κτιρύων από ςκυρόδεμα θα καταςκευαςτεύ μόνωςη με βατό επιφϊνεια. 
Ειδικότεραπροβλϋπεται φρϊγμα υδρατμών με επϊλειψη από ελαςτομερϋσ αςφαλτικό γαλϊκτωμα, 
θερμομόνωςη από πλϊκεσ εξηλαςμϋνησ πολυςτερύνησ ό αντύςτοιχου υλικού, ελαφρομπετόν ρύςεων 
μεταβλητού πϊχουσ, ςτεγανοπούηςη με μεμβρϊνη και τελικό ςτρώςη από βότςαλα ό λευκϋσ 
ταρατςόπλακεσ. Περιμετρικϊ θα καταςκευαςτεύ λούκι τςιμεντοκονύασ.  

Σα κουφώματα θα εύναι από ςυνθετικϊ υλικϊ, τησ επιλογόσ τησ Τπηρεςύασ. Εϊν δεν προδιαγρϊφεται 
διαφορετικϊ οι υαλοπύνακεσ των εξωτερικών κουφωμϊτων εύναι διπλού με ενδιϊμεςο κενό αϋροσ, ενώ 
των εςωτερικών κουφωμϊτων αποτελούνται από μονό κρύςταλλο πϊχουσ 2 mm. Γενικϊ ιςχύουν τα 
ακόλουθα: 

 κοινού υαλοπύνακεσ με ελϊχιςτο πϊχοσ 2 mm, χρηςιμοποιούνται για ςυνόθη παρϊθυρα με 
μϋγιςτη διϊςταςη πλαιςύου 0,80m 

 υαλοπύνακεσ απλόσ ό διπλόσ λεύανςησ με πϊχοσ 3mm – 5mm (ημικρύςταλλα), 
χρηςιμοποιούνται ςε παρϊθυρα με μεγαλύτερεσ διαςτϊςεισ πλαιςύων από 0,80m 

5.2 Μεταλλικϋσ καταςκευϋσ - GRP 

Όπου απαιτεύται πρόςβαςη για λειτουργύα, ςυντόρηςη ό επιθεώρηςη ςε επύπεδο με υψομετρικό 
διαφορϊ μεγαλύτερη από 0,50m θα πρϋπει να εγκαταςταθούν κλύμακεσ, καθώσ επύςησ προςτατευτικϊ 
κιγκλιδώματα.  
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Οι κλύμακεσ θα εύναι ό οικοδομικϋσ (με κλύςη ανόδου μεταξύ 300 και 450), ό ανεμόςκαλεσ (με κλύςη 
ανόδου μεταξύ 650 και 750) ό κατακόρυφεσ με ό χωρύσ κλωβό αςφαλεύασ.  

Σα κιγκλιδώματα θα ϋχουν τυποποιημϋνο τύπο και εμφϊνιςη, με ελϊχιςτο ύψοσ 1,10m και ενδιϊμεςη 
οριζόντια ρϊβδο ςε ύψοσ 0,50m, εϊν προβλϋπεται παραπϋτο. ύμφωνα με την ΕΝ 12255-10, εϊν δεν 
προβλϋπεται παραπϋτο, η μϋγιςτη επιτρεπτό απόςταςη τησ οριζόντιασ ρϊβδου του κιγκλιδώματοσ 
από την ςτϊθμη εργαςύασ δεν πρϋπει να ξεπερνϊ τα 0,30m. Σα κιγκλιδώματα θα εύναι 
καταςκευαςμϋνα εύτε από γαλβανιςμϋνουσ ςιδηροςωλόνεσ, ό από GRP, ςύμφωνα με τισ ςχετικϋσ 
προδιαγραφϋσ.  

ε φρεϊτια και δεξαμενϋσ, όπου απαιτεύται πρόςβαςη ςτο εςωτερικό προβλϋπεται η τοποθϋτηςη 
ςτεγανών αντιολιςθηρών καλυμμϊτων, ό εςχαρωτών δαπϋδων. Σα καλύμματα και εςχαρωτϊ δϊπεδα 
θα εύναι καταςκευαςμϋνα από GRP, ςύμφωνα με τισ ςχετικϋσ προδιαγραφϋσ.  

Σα καλύμματα φρεατύων των δικτύων ςτραγγιδύων και ομβρύων (αν προβλϋπονται), που βρύςκονται 
επύ των οδοςτρωμϊτων, θα εύναι χυτοςιδηρϊ, κατηγορύασ D400, ςύμφωνα με την ΕΝ 124. τα 
πεζοδρόμια και τουσ χώρουσ ςτϊθμευςησ θα εύναι C250, ενώ ςτουσ χώρουσ πραςύνου Α15. 
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6. ΕΡΓΑ ΠΟΛΙΣΙΚΟΤ ΜΗΦΑΝΙΚΟΤ 

6.1 Έργα από ςκυρόδεμα 

6.1.1 Γενικϊ 

Όλεσ οι εργαςύεσ από ςκυρόδεμα θα πραγματοποιηθούν, ςύμφωνα με τισ ςχετικϋσ Σεχνικϋσ 
Προδιαγραφϋσκαι τισ ιςχύουςεσ ςχετικϋσ διατϊξεισ.  

Οι επιμϋρουσ μονϊδεσ του ϋργου κατατϊςςονται ςτισ παρακϊτω δύο (2) κατηγορύεσ καταςκευών: 

(1) Κατηγορύα 1: Καταςκευϋσ, οι οπούεσ δεν υπόκεινται ςε υδροςτατικό πύεςη ό / και ςε ωθόςεισ 
γαιών. Ενδεικτικϊ, ςε αυτό την κατηγορύα ανόκουν: 

- Σα κτύρια ςτα οπούα επικρατούν εν γϋνει ξηρϋσ ςυνθόκεσ, όπωσ το κτύριο διούκηςησ, το 
κτύριο υποςταθμού, τα κτύρια εξυπηρϋτηςησ κτλ. 

- Οι ανωδομϋσ (υπϋργειεσ καταςκευϋσ) κτιρύων, αντλιοςταςύων και δεξαμενών που δεν 
εύναι ϊμεςα βρεχόμενεσ και δεν υπόκεινται ςε ενδεχόμενη ϋντονη δρϊςη υδρατμών ό 
διαβροχό, λόγω των λειτουργιών που ςτεγϊζουν. 

(2) Κατηγορύα 2: Καταςκευϋσ που υπόκεινται ςε υδροςτατικό πύεςη ό / και ςε ωθόςεισ γαιών, 
δηλαδό ςυγκρατούν υγρϊ ό /και ϋρχονται ςε επαφό με το ϋδαφοσ. Ενδεικτικϊ, ςε αυτό την 
κατηγορύα ανόκουν: 

- δεξαμενϋσ 

- υγρού θϊλαμοι αντλιοςταςύων  

- τμόματα κτιρύων ςτα οπούα γύνεται διακύνηςη υγρών. 

- Οι ανωδομϋσ (υπϋργειεσ καταςκευϋσ) κτιρύων, αντλιοςταςύων και δεξαμενών που ενώ 
δεν εύναι ϊμεςα βρεχόμενεσ, υπόκεινται ςε ενδεχόμενη ϋντονη δρϊςη υδρατμών ό 
διαβροχό, λόγω των λειτουργιών που ςτεγϊζουν. 

- Λοιπϋσ καταςκευϋσ μόνιμα ό περιοδικϊ υγρϋσ, όπωσ: Αποςτραγγιςτικϋσ τϊφροι, Οχετού 
υγρών ό και εξυπηρϋτηςησ δικτύων υποδομόσ κτλ. 

6.1.2 Κανονιςμού Δομοςτατικόσ Μελϋτησ 

Η μελϋτη των ϋργων για όλεσ τισ κατηγορύεσ καταςκευών από οπλιςμϋνο ςκυρόδεμα θα γύνει 
ςύμφωνα με τουσ παρακϊτω Κανονιςμούσ: 

 ΕΛΟΣ ΕΝ 1990 - Ευρωκώδικασ 0 «Βϊςεισ ςχεδιαςμού»  

 ΕΛΟΣ ΕΝ 1991 - Ευρωκώδικασ 1 «Δρϊςεισ ςτουσ φορεύσ»  

 ΕΛΟΣ ΕΝ 1992 - Ευρωκώδικασ 2 «χεδιαςμόσ φορϋων από ςκυρόδεμα»  

 ΕΛΟΣ ΕΝ 1993 - Ευρωκώδικασ 3 «χεδιαςμόσ φορϋων από χϊλυβα»  

 ΕΛΟΣ ΕΝ 1997 - Ευρωκώδικασ 7 «Γεωτεχνικόσ ςχεδιαςμόσ»  

 ΕΛΟΣ ΕΝ 1998 - Ευρωκώδικασ 8 «Αντιςειςμικόσ ςχεδιαςμόσ»  

 ΕΛΟΣ EN 206-1 κυρόδεμα - Μϋροσ 1: Προδιαγραφό, επύδοςη, παραγωγό και ςυμμόρφωςη  

 Κανονιςμόσ Σεχνολογύασ κυροδϋματοσ 2016 

 υμπληρωματικϊ, θα ληφθούν υπόψη οι ελληνικού κανονιςμού: 
 Ελληνικόσ Αντιςειςμικόσ Κανονιςμόσ (Ε.Α.Κ.) 2000  
 Κανονιςμόσ Σεχνολογύασ Φαλύβων κυροδϋματοσ  
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 Ελληνικϋσ Σεχνικϋσ Προδιαγραφϋσ (Ε.ΣΕ.Π.) 

Ειδικϊ για τισ καταςκευϋσ τησ κατηγορύασ 2 μπορεύ να ληφθεύ ςυμβουλευτικϊ υπόψη και ο 
Κανονιςμόσ BS 8007 «χεδιαςμόσ καταςκευών από ςκυρόδεμα για την αποθόκευςη υγρών» 

Πϋραν των παραπϊνω, παρϋχεται η δυνατότητα εφαρμογόσ και ϊλλου διεθνό κανονιςμού ςε θϋματα 
που δεν καλύπτονται από τουσ παραπϊνω, μετϊ από την ςύμφωνη γνώμη τησ Τπηρεςύασ. 
ημειώνεται ότι όλοι οι εφαρμοζόμενοι κανονιςμού, θα πρϋπει να λαμβϊνουν υπόψη τισ ιδιαιτερότητεσ 
τησ χώρασ και τησ περιοχόσ, ωσ προσ το κλύμα, την ςειςμικότητα κτλ. και να μην ϋρχονται ςε αντύθεςη 
με θεςμοθετημϋνεσ διατϊξεισ τησ Ελληνικόσ Νομοθεςύασ. 

Οι μελϋτεσ θα εκπονηθούν ςτο ςύνολό τουσ, ςύμφωνα με όςα ορύζονται, ςτισ ιςχύουςεσ τεχνικϋσ 
προδιαγραφϋσ μελετών (Π.Δ. 696/74 και ΥΕΚ1047Β/29-03-2019), τισ Σεχνικϋσ Προδιαγραφϋσ – 
Οδηγύεσ τησ Τπηρεςύασ καθώσ επύςησ και τουσ Νόμουσ, Διατϊξεισ κλπ. όπωσ αυτϊ αναφϋρονται ςτα 
Σεύχη Διακόρυξησ του ϋργου. Οι προώποθϋςεισ εκπόνηςησ των μελετών, τα περιεχόμενα κϊθε ςταδύου 
μελϋτησ και ο τρόποσ παρουςύαςησ των μελετών θα εύναι ςύμφωνα με όςα ορύζονται ςτο Π.Δ. 696/74 
και ςτο Παρϊρτημα Παραδοτϋων τοιχεύων Μελετών (ΥΕΚ1047Β/29-03-2019). 

6.1.3 Τλικϊ 

το ϋργο θα χρηςιμοποιηθούν οι παρακϊτω κατηγορύεσ ςκυροδϋματοσ και οπλιςμού: 

 κυρόδεμα καθαριότητασ:  C 12/15 τουλϊχιςτον 

 Ωοπλο ό ελαφρϊ οπλιςμϋνο ςκυρόδεμα διαμορφώςεων, 
ρύςεων και εγκιβωτιςμών, κραςπεδόρειθρων, επενδύςεων 
τϊφρων κτλ.: C 16/20 τουλϊχιςτον  

 Οπλιςμϋνο ςκυρόδεμα: 

- καταςκευϋσ κατηγορύασ 1: C 25/30 τουλϊχιςτον 

- καταςκευϋσ κατηγορύασ 2: C 30/37 τουλϊχιςτον 

- για καταςκευϋσ εκτεθειμϋνεσ ςε δυςμενεύσ παρϊγοντεσ, 
ςύμφωνα με το ΕΝ 206-1: C 30/37 τουλϊχιςτον 

 τοιχεύα από προκαταςκευαςμϋνο ςκυρόδεμα:  C 30/37 και όχι μικρότερη 
από την κατηγορύα 
καταςκευόσ τησ μονϊδασ. 

Οι παραπϊνω προδιαγραφόμενεσ ποιότητεσ ςκυροδϋματοσ εύναι αυςτηρότερεσ από τισ 
προβλεπόμενεσ ςτον Κανονιςμό Μελετών του Ϊργου καθώσ ϋχουν ληφθεύ υπόψη όςα ορύζονται ςτον 
ΚΣ 2016 / πιν. Β2-7 ανϊλογα με την κατηγορύα ϋκθεςησ κϊθε μονϊδασ του ϋργου. ε κϊθε 
περύπτωςη, οι προδιαγραφόμενεσ ποιότητεσ ςκυροδϋματοσ και τα λοιπϊ χαρακτηριςτικϊ ςύνθεςόσ 
του πρϋπει να ικανοποιούν όςα ορύζονται ςτον προαναφερόμενο πύνακα. 

Μονϊδεσ που ςυγκρατούν υγρϊ θα πρϋπει να ικανοποιούν τισ απαιτόςεισ του ΚΣ 2016 / §Β.7.6 
(ςκυρόδεμα μειωμϋνησ υδατοπερατότητασ). 

Σο ςκυρόδεμα των Κατηγοριών 2 θα διαθϋτει επιπλϋον ςτεγανωτικό μϊζασ και κατϊ περύπτωςη 
τςιμϋντο ανθεκτικό ςε θειώκϊ, όπου αυτό προβλϋπεται από τον Κανονιςμό Σεχνολογύασ κυροδϋματοσ 
2016. Επύςησ, οι βρεχόμενεσ ό/και εκτεθειμϋνεσ ςε υδρατμούσ και διαβρωτικϊ αϋρια επιφϊνειεσ των 
μονϊδων θα διαθϋτουν ςύςτημα επιφανειακόσ προςταςύασ, ανϊλογο με τον βαθμό ϋκθεςόσ τουσ ςε 
διαβρωτικούσ παρϊγοντεσ.  

την περύπτωςη που η ανωδομό μύασ μονϊδασ κατατϊςςεται, ςε ϊλλη κατηγορύα καταςκευόσ από την 
υποδομό τησ, θα πρϋπει να εφαρμόζεται η υψηλότερη ποιότητα ςκυροδϋματοσ ςτο ςύνολο του φορϋα. 
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τα τμόματα τουϋργου που ϋρχονται ςε επαφό με υγρό περιβϊλλον (π.χ. δεξαμενϋσ φρεϊτια κτλ.) θα 
χρηςιμοποιηθεύ ςύμφωνα με την αντύςτοιχη Σεχνικό Προδιαγραφό ςτεγανωτικό μϊζασ. 

Ο χϊλυβασ οπλιςμού για όλεσ τισ καταςκευϋσ, ςε ρϊβδουσ, πλϋγματα και ςυνδετόρεσ θα εύναι 
ποιότητασ Β500C. Η ποιότητα του χρηςιμοποιούμενου τςιμϋντου θα εύναι ςύμφωνο με τον ΕΛΟΣ EN 
206-1.  

6.1.4 Ϊλεγχοσ ςε ρηγμϊτωςη 

Βαςικό κριτόριο για την διαςταςιολόγηςη των φερόντων ςτοιχεύων των μονϊδων που ανόκουν ςτην 
κατηγορύα 2, εύναι ο περιοριςμόσ του εύρουσ των ρωγμών που προκύπτουν από κϊμψη ό καθαρό 
εφελκυςμό για τουσ πιο δυςμενεύσ ςυνδυαςμούσ δρϊςεων ςτην οριακό κατϊςταςη λειτουργικότητασ. 
Ειδικότερα: 

 Για τα ϋργα των κατηγοριών2το εύροσ ρωγμών δεν πρϋπει να ξεπερνϊ τα οριζόμενα ςτον 
Ευρωκώδικα 2, Σμόμα 3, παρ.7.3.1.  

 Για τα ϋργα τησ κατηγορύασ 1, ακολουθούνται τα οριζόμενα ςτον Ευρωκώδικα 2, Σμόμα 1, 
παρ.7.3.1. 

6.1.5 Αρμού 

Για την μεύωςη των αυτεντατικών καταςτϊςεων από θερμοκραςιακϋσ μεταβολϋσ πρϋπει να 
τηρούνται τα οριζόμενα ςτον Ευρωκώδικα 2, Σμόμα 3, βϊςει των οπούων γύνεται κατϊλληλη επιλογό 
θϋςησ και εύδουσ αρμού (μερικόσ ό ολικόσ ςυςτολόσ, διαςτολόσ) ςτισ καταςκευϋσ τησ κατηγορύασ 2 και 
3. 

ε όλουσ τουσ αρμούσ, πρϋπει να τοποθετεύται κατϊλληλη ςτεγανωτικό ταινύα από PVC και ο αρμόσ 
ςφραγύζεται με ειδικό μαςτύχη τύπου Plastijoint για τουσ κατακόρυφουσ αρμούσ και τύπου Pliastic για 
τουσ οριζόντιουσ. 

Όλοι οι υποχρεωτικού αρμού κύνηςησ (διαςτολόσ, μερικόσ και ολικόσ ςυςτολόσ) πρϋπει να φαύνονται 
υποχρεωτικϊ ςτα ςχϋδια τησ μελϋτησ. Οι αρμού διακοπόσ εργαςύασ με τισ προτεινόμενεσ θϋςεισ τουσ 
επύςησ, αν και κατϊ την καταςκευό η θϋςη τουσ θα μπορεύ να αλλϊζει ό και να παραλεύπονται, 
ανϊλογα με το πρόγραμμα εργαςιών του εργοταξύου. 

τουσ αρμούσ διαςτολόσ πρϋπει να διαμορφώνονται λεύεσ κατακόρυφεσ επιφϊνειεσ και πλόρησ 
διακοπό του οπλιςμού. Σο κενό μεταξύ των επιφανειών του αρμού πληρώνεται με ειδικό ςυμπιεςτό 
υλικό τύπου Flexcell 

τουσ αρμούσ ςυςτολόσ  πρϋπει να διαμορφώνονται επύςησ λεύεσ κατακόρυφεσ επιφϊνειεσ και 
πλόρησ διακοπό του οπλιςμού ςτουσ αρμούσ πλόρουσ ςυςτολόσ και κατϊ το όμιςυ διακοπό του 
οπλιςμού ςτουσ αρμούσ μερικόσ ςυςτολόσ. Οι αρμού αυτού μπορούν να καταςκευαςτούν και χωρύσ 
διακοπό εργαςιών ςτην θϋςη τουσ, εφόςον προβλεφθεύ η τοποθϋτηςη ειδικόσ ςτεγανωτικόσ 
μεμβρϊνησ με μακρύ κεντρικό λοβό και αρμοκοπό ςε κατϊλληλο βϊθοσ εκ των υςτϋρων ςτην θϋςη του 
αρμού. 

τουσ αρμούσ διακοπόσ εργαςύασ που βρύςκονται ςε ςτοιχεύα ςε επαφό με λύματα, πρϋπει να 
τοποθετηθούν ςτεγανωτικϋσ ταινύεσ και να γύνεται η ύδια ςφρϊγιςη του αρμού με μαςτύχη, ομούωσ με 
τουσ αρμούσ κύνηςησ. 

6.1.6 Ονομαςτικϋσ επικαλύψεισ οπλιςμών 

Α. Καταςκευϋσ κατηγορύασ 1: 

 τοιχεύα θεμελύωςησ: cnom = cmin + Δc =  50mm 

 Δοκού, υποςτυλώματα ανωδομόσ κτιρύων:  35mm  

 Πλϊκεσ, τούχοι ανωδομόσ κτιρύων:  35mm 
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Β. Καταςκευϋσ κατηγορύασ 2 και 3: 

 Σούχοι, πλϊκεσ θεμελύων ςε επαφό με ϋδαφοσ: cnom = cmin + Δc =  50mm 

 Σούχοι, πλϊκεσ θεμελύων ςε επαφό με υγρό:  50mm 

 Δοκού, υποςτυλώματα ανωδομόσ κτιρύων:  35mm  

 Πλϊκεσ, τούχοι ανωδομόσ κτιρύων:  35mm 

6.2 Φαλύβδινεσ καταςκευϋσ 

Όπου προβλεφθούν μεταλλικϋσ καταςκευϋσ, αυτϋσ θα μελετηθούν και ςχεδιαςθούν με βϊςη τα 
προβλεπόμενα ςτον οικεύο κανονιςμό Ευρωκώδικα 3 (ΕΝ1993) και ςε όλουσ τουσ εμπλεκόμενουσ 
κανονιςμούσ. Όςον αφορϊ ςτην αντιδιαβρωτικό προςταςύα γενικϊ ϋχουν εφαρμογό τα Πρότυπα 
ΕΛΟΣ ΣΠ 1501-08-07-02-01 "Αντιςκωριακό προςταςύα ςιδηροκαταςκευών υδραυλικών ϋργων" και 
ΕΛΟΣ ΣΠ 1501-03-10-03-00 “Αντιςκωριακό προςταςύα και χρωματιςμόσ ςιδηρών επιφανειών” με τισ 
παρακϊτω πρόςθετεσ απαιτόςεισ του ISO 12944. 

Η μορφό των ελαςμϊτων και η χρωματικό απόχρωςη θα εύναι τησ ϋγκριςησ τησ Τπηρεςύασ. 

Η αντιδιαβρωτικό προςταςύα των χαλύβδινων καταςκευών και των επικαλύψεων θα πρϋπει να 
ικανοποιεύ τισ απατόςεισ  του ISO 12944 και ειδικότερα:  

 Ανθεκτικότητα βαφόσ: μϋςησ κατηγορύασ (medium) για 5 – 15 ϋτη, ςύμφωνα με το ISO 12944-
1.  

 Κατηγορύα διϊβρωςησ: Εξωτερικϋσ επιφϊνειεσ κτιρύων: Κατηγορύα C5-Μ, ςύμφωνα με το 
ISO 12944-2. 

Εςωτερικϋσ επιφϊνειεσ κτιρύων: Κατηγορύα C5-M ςύμφωνα με το ISO 
12944-2. 

Όςον αφορϊ τισ υφιςτϊμενεσ μεταλλικϋσ καταςκευϋσ, αυτϋσ θα επιθεωρηθούν ςχολαςτικϊ και θα 
επακολουθόςουν εργαςύεσ για την βαφό και αντιδιαβρωτικό προςταςύα αυτών. 
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7. ΤΣΗΜΑ ΕΛΕΓΦΟΤ ΚΑΙ ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΑ ΣΩΝ ΕΓΚΑΣΑΣΑΕΩΝ 

7.1 Γενικϊ 

Ο ϋλεγχοσ των ςημαντικότερων λειτουργιών τησ εγκατϊςταςησ θα πραγματοποιεύται με τη βοόθεια 
του υφιςτϊμενου Κϋντρου Ελϋγχου τησ Εγκατϊςταςησ (ΚΕΛ) και με τοπικούσ ςταθμούσ ελϋγχου που 
θα εγκαταςταθούν ςτισ νϋεσ μονϊδεσ. Οι τοπικού ςταθμού θα διαβιβϊζουν όλεσ τισ ςχετικϋσ με τον 
εγκαθιςτϊμενο εξοπλιςμό πληροφορύεσ ςτο Κϋντρο Ελϋγχου. Οι διαγωνιζόμενοι θα καθορύςουν τη 
διϊταξη, τον αριθμό και τον κατϊ περύπτωςη αναγκαύο εξοπλιςμό των τοπικών ςταθμών ελϋγχου, 
ώςτε να εξαςφαλύζεται τόςο οι προδιαγραφόμενεσ γενικϋσ αρχϋσ ελϋγχου όςο και ο παρακϊτω 
περιγραφόμενοσ τρόποσ λειτουργύασ των επιμϋρουσ μονϊδων. 

Από τουσ τοπικούσ ηλεκτρικούσ πύνακεσ γύνεται η διανομό τησ ηλεκτρικόσ ενϋργειασ και ταυτόχρονα ο 
ϋλεγχοσ του εγκαθιςτϊμενου εξοπλιςμού των επιμϋρουσ μονϊδων λαμβϊνοντασ υπόψη και τον τρόπο 
χειριςμού. Σο ςύςτημα αυτοματιςμού, αν δεν διαθϋτει δικό του πύνακα, θα βρύςκεται ςε ανεξϊρτητο 
πεδύο κϊθε ηλεκτρικού πύνακα διανομόσ. Η επικοινωνύα του Κϋντρου Ελϋγχου θα γύνεται με δύκτυο 
καλωδύων χϊλκινων αγωγών ςυνεςτραμμϋνων ζευγών ό εναλλακτικϊ με δύκτυο οπτικών ινών. 

Σο ςύςτημα δεν απαιτεύται να εύναι πλόρωσ αυτοματοποιημϋνο, με την ϋννοια ότι οι αποφϊςεισ και η 
ενεργοπούηςη του τηλεχειριςμού θα μπορούν να πραγματοποιούνται από το χειριςτό των 
εγκαταςτϊςεων και όχι απαραύτητα αυτόματα από τον υπολογιςτό. 

Ο Ανϊδοχοσ εύναι υπεύθυνοσ: 

 Για τον ςχεδιαςμό, την εφαρμογό και τη λειτουργύα του νϋου εγκαθιςτϊμενου εξοπλιςμού, τισ 
διατϊξεισ παρακολούθηςησ και τα κυκλώματα ελϋγχου ςε ςυνδυαςμό με τισ απαιτόςεισ των 
προδιαγραφών. 

 Για ςυνεννόηςη και ςυνεργαςύα με τουσ προμηθευτϋσ του επιμϋρουσ εξοπλιςμού, ώςτε να 
διαςφαλιςθεύ η πλόρησ ςυμβατότητα όλου του εξοπλιςμού τόςο ςε επύπεδο μεμονωμϋνων 
ςτοιχεύων όςο και ςε επύπεδο ςυνόλων. 

 Για την εξαςφϊλιςη πλόρουσ ςυμβατότητασ του υφιςτϊμενου εξοπλιςμού (ο οπούοσ θα 
διατηρηθεύ) με τον εγκαθιςτϊμενο εξοπλιςμό και η ςυγκρότηςη μιασ ςταθερόσ ορθολογικόσ και 
ολοκληρωμϋνησ διαδικαςιών ενδεύξεων, μετρόςεων, παρακολουθόςεωσ και ελϋγχου. 

 Για την προμόθεια και εγκατϊςταςη όλων των μανδαλώςεων, ςυναγερμών και ϊλλων 
διατϊξεων που προδιαγρϊφονται, καθώσ και αυτών που αιτιολογημϋνα θα ζητόςει η Τπηρεςύα 
και απαιτούνται για την αςφαλό και αποτελεςματικό λειτουργύα των επιμϋρουσ μονϊδων.  

 Για την προμόθεια και εγκατϊςταςη όλων των ςτοιχεύων όπωσ π.χ. επύ πλεον εξοπλιςμού 
ςυςτόματοσ SCADA, ενιςχυτών, μεταςχηματιςτών, φύλτρων διατϊξεων προςταςύασ εξοπλιςμού 
και γραμμών, ςταθεροποιητών τϊςεωσ, μετατροπϋων, τροφοδοτικών και παρόμοιων τεμαχύων 
τα οπούα απαιτούνται για να πραγματοποιούνται ςωςτϊ οι προδιαγραφόμενεσ λειτουργύεσ, 
ώςτε να εξαςφαλύζεται αςφαλό και αξιόπιςτη εγκατϊςταςη.  

 Για την εξαςφϊλιςη τησ αντικεραυνικόσ προςταςύασ όλων των κυκλωμϊτων και οργϊνων και 
την προςταςύα ϋναντι ϊλλων ειςαγομϋνων τϊςεων. 

 Να εξαςφαλύςει και να αποδεύξει ςτην Τπηρεςύα ότι όλα τα ςυςτόματα παρακολούθηςησ, 
οργϊνων και ελϋγχου εύναι ρυθμιςμϋνα και ςυνδεδεμϋνα, ώςτε να επιτυγχϊνουν τον βϋλτιςτο 
ϋλεγχο τησ λειτουργύασ τησ ΕΕΛ, και η όλη εγκατϊςταςη των αυτοματιςμών λειτουργεύ ςαν ϋνα 
ενιαύο ςύςτημα. 

7.2 Τφιςτϊμενο ςύςτημα εποπτικού ελϋγχου 

Ο υφιςτϊμενοσ εξοπλιςμόσ του Κϋντρου Ελϋγχου και οι γενικϋσ αρχϋσ ςχεδιαςμού θα διατηρηθούν και 
θα αξιοποιηθούν ςε ςυνδυαςμό με τισ απαιτούμενεσ προςθόκεσ, όπωσ περιγρϊφονται παρακϊτω. 
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7.3 Σρόποσ ελϋγχου και λειτουργύασ των νϋων μονϊδων επεξεργαςύασ 

7.3.1 Γενικϋσ απαιτόςεισ 

Ο εγκαθιςτϊμενοσ εξοπλιςμόσ θα ελϋγχεται από τοπικϊ PLC, τα οπούα αναλαμβϊνουν να 
επεξεργαςθούν όλα τα τοπικϊ ςτοιχεύα που ςυλλϋγονται (κατϊςταςη μηχανημϊτων, αντλιών, 
μετρόςεισ οργϊνων κτλ.) και με το τοπικό πρόγραμμα αποφαςύζουν για την ενεργοπούηςη ό 
απενεργοπούηςη των μηχανημϊτων. 

Σα PLC επικοινωνούν με το ΚΕΛ μϋςω του δικτύου για να ενημερώςουν για την κατϊςταςη των 
μηχανημϊτων που ελϋγχουν (λειτουργύα, διαθεςιμότητα, βλϊβη κτλ.) καθώσ και για τισ ενδεύξεισ των 
οργϊνων μϋτρηςησ. Δϋχονται εντολϋσ από τα προγρϊμματα του κεντρικού ςταθμού ό από τον 
χειριςτό (εφόςον αυτό εύναι επιτρεπτό) ςχετικϋσ με τισ παραμϋτρουσ τησ διαδικαςύασ (set-point, 
επιθυμητϋσ τιμϋσ κτλ.). 

(1) Ο εγκαθιςτϊμενοσ εξοπλιςμόσ τησ εγκατϊςταςησ πρϋπει να μπορεύ να λειτουργεύ με τρεισ 
τρόπουσ ότοι: 

i. υμβατικόσ αυτοματιςμόσ (χωρύσ χρόςη PLC), κατϊ τον οπούο οι ρυθμύςεισ γύνονται 
τοπικϊ. την περύπτωςη αυτό μεταβιβϊζονται προσ το κεντρικό ςύςτημα οι 
πληροφορύεσ λειτουργύασ και βλαβών. 

ii. Σοπικόσ αυτοματιςμόσ μϋςω PLC, κατϊ τον οπούο η λειτουργύα γύνεται αυτόνομα 
(χωρύσ επϋμβαςη ρύθμιςησ από το ΚΕΛ) και οι ρυθμύςεισ γύνονται τοπικϊ. Προσ το 
κεντρικό ςύςτημα μεταβιβϊζονται οι πληροφορύεσ λειτουργύασ και βλαβών. 

iii. Κεντρικόσ αυτοματιςμόσ μϋςω του ΚΕΛ. Οι ρυθμύςεισ γύνονται από το ΚΕΛ, ςε 
περύπτωςη όμωσ βλϊβησ του ό διακοπόσ τησ επικοινωνύασ, η λειτουργύα εξακολουθεύ 
να γύνεται από τα τοπικϊ PLC ό από τοπικούσ ςυμβατικούσ αυτοματιςμούσ, ό και τα 
δυοκαι τότε μπορούννα γύνουν και ρυθμύςεισ από αυτό. 

Οι αυτοματιςμού (ςυμβατικόσ, τοπικόσ, ό κεντρικόσ) δύνουν τα κατϊλληλα ςόματα, 
πληροφορύεσ και μετρόςεισ για να παρακολουθεύται η λειτουργύα τουσ από το ΚΕΛ.  

(2) Κϊθε κινητόρασ πρϋπει να διαθϋτει τοπικό χειριςτόριο με τισ ακόλουθεσ λειτουργύεσ : 

 Μπουτόν εκκύνηςησ (START) 

 Μπουτόν ςτϊςησ (STOP) 

 Επιλογικό διακόπτη με θϋςεισ (XEIΡ-Ο-AUTO) 

(3) Κϊθε κινητόρασ θα μεταβιβϊζει ςτο ΚΕΛ κατ’ ελϊχιςτον τισ εξόσ καταςτϊςεισ: 

 Λειτουργύα κινητόρα 

 τϊςη κινητόρα 

 Θϋςη επιλογικού διακόπτη λειτουργύασ (XEIΡ-Ο-AUTO) 

 Τπερφόρτιςη κινητόρα / πτώςη θερμικού 

(4) Για κϊθε κινητόριο μηχανιςμό θα καταγρϊφονται οι ώρεσ λειτουργύασ του 

(5) ε περύπτωςη που μύα μονϊδα εύναι λειτουργικϊ ςυνδεδεμϋνη με μύα ϊλλη, τότε η λειτουργύα 
τησ καθορύζει την λειτουργύα και τησ δεύτερησ και επύςησ η λειτουργύα τησ καθορύζεται από 
παραμϋτρουσ τησ δεύτερησ. 

(6) Γενικϊ πρϋπει να εξαςφαλύζεται η κυκλικό εναλλαγό των παρϊλληλων μονϊδων 
(περιλαμβανομϋνων και των εφεδρικών), με ςκοπό την ομοιόμορφη φθορϊ τουσ.  

(7) Όπου υπϊρχει πιθανότητα λειτουργύασ μύασ αντλύασ «εν ξηρώ» πρϋπει να υπϊρχει πρόβλεψη 
ανύχνευςησ τησ ςτϊθμησ αναρρόφηςησ για την προςταςύα τησ αντλύασ. 

(8) Κϊθε τμόμα του εξοπλιςμού πρϋπει να διαθϋτει τοπικό διακόπτη αςφαλεύασ. 
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(9) Σα δοχεύα αποθόκευςησ χημικών, που χρηςιμοποιούνται ςτισ διεργαςύεσ, θα διαθϋτουν κατ’ 
ελϊχιςτον διακόπτη κατώτατησ ςτϊθμησ ενώ ςε όςα η πλόρωςη γύνεται αυτόματα θα 
τοποθετεύται επιπλϋον διακόπτησ ανώτατησ ςτϊθμησ. 

(10) ε ξηρούσ θαλϊμουσ ό λεκϊνεσ, όπου υπϊρχει πιθανότητα διαρροόσ λυμϊτων, χημικών ό ϊλλου 
υγρού, πρϋπει να εγκαταςταθεύ ηλεκτρόδιο ςτϊθμησ κατϊλληλου τύπου για ςηματοδότηςη 
ςυναγερμού. 

(11) Σο χρονοπρόγραμμα λειτουργύασ επιμϋρουσ εξοπλιςμού θα πρϋπει να εύναι ρυθμύςιμο και 
παραμετροποιημϋνο από το ΚΕΛ  

(12) ε περύπτωςη εξοπλιςμού ό ςυγκροτημϊτων εξοπλιςμού, τα οπούα διαθϋτουν ό ζητεύται από τισ 
παρούςεσ προδιαγραφϋσ να ϋχουν δικό τουσ αυτοματιςμό ελϋγχου, τότε ο εξοπλιςμόσ ό τα 
ςυγκροτόματα εξοπλιςμού πρϋπει να ςυνοδεύονται από PLC, που θα εύναι τμόμα τησ 
προμόθειασ του καταςκευαςτό του εξοπλιςμού αυτού. ε κϊθε περύπτωςη πρϋπει να 
εξαςφαλύζεται η πλόρησ ςυμβατότητα του ςυςτόματοσ παρακολούθηςησ και ελϋγχου των 
ςυγκροτημϊτων αυτών με το ςύςτημα ελϋγχου και παρακολούθηςησ εξοπλιςμού τησ ΕΕΛ.  

7.3.2 Ειδικϋσ απαιτόςεισ 

Εκτόσ των αναφερομϋνων παραπϊνω, ο ϋλεγχοσ λειτουργύασ του επιμϋρουσ εξοπλιςμού των μονϊδων 
επεξεργαςύασ θα πρϋπει να καλύπτει κατ’ ελϊχιςτον τισ παρακϊτω απαιτόςεισ: 

(1) Γενικόσ εξοπλιςμόσ 

Αντλίεσ 

 ϋλεγχοσ από ςτϊθμη αναρρόφηςησ 

Αναδευτήρεσ 

 ϋλεγχοσ από χρονοπρόγραμμα  

Μετρητήσ παροχήσ 

 μϋτρηςη και καταγραφό ςτιγμιαύων και αθροιςτικών ενδεύξεων 

(2) Αντλιοςτϊςιο ειςόδου 

 ανύχνευςη ελϊχιςτησ και μϋγιςτησ ςτϊθμησ 

(3) Προεπεξεργαςύα (ςυγκρότημα προεπεξεργαςύασ) 

 ϋλεγχοσ από χρονοπρόγραμμα  

 ϋλεγχοσ από διαφορικό ςτϊθμη ανϊντη – κατϊντη εςχϊρασ  

 λειτουργικό διαςύνδεςη με ςύςτημα μεταφορϊσ / ςυμπύεςησ εςχαριςμϊτων 

(4) Δεξαμενό εξιςορρόπηςησ – αντλιοςτϊςιο εξιςορρόπηςησ 

 ανύχνευςη ελϊχιςτησ και μϋγιςτησ ςτϊθμησ 

(5) Βιολογικού αντιδραςτόρεσ 

Δεξαμενή βιοεπιλογήσ 

 ϋλεγχοσ από χρονοπρόγραμμα για τουσ αναδευτόρεσ 

Λεπτοεςχάρωςη 

 ϋλεγχοσ από χρονοπρόγραμμα  

 ϋλεγχοσ από διαφορικό ςτϊθμη ανϊντη – κατϊντη λεπτοεςχϊρασ  

Αναδευτήρεσ 

 ϋλεγχοσ από χρονοπρόγραμμα  

Σύςτημα αεριςμού 
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 λειτουργικό διαςύνδεςη με μετρητϋσ οξυγόνου  

 ϋλεγχοσ από χρονοπρόγραμμα  

Σύςτημα MBR 

 λειτουργικό διαςύνδεςη με μετρητϋσ αιωρούμενων ςτερεών και ςτϊθμησ δεξαμενών 
διόθηςησ, παροχόσ, πύεςησ και θολότητασ διηθημϋνου νερού 

 ϋλεγχοσ από χρονοπρόγραμμα  

Φυςητήρεσ έκπλυςησ MBR 

 λειτουργικό διαςύνδεςη με μετρητό παροχόσ αϋρα ϋκπλυςησ 

 ϋλεγχοσ από χρονοπρόγραμμα  

Αντλίεσ εςωτερικήσ ανακυκλοφορίασ 

 λειτουργικό διαςύνδεςη με μετρητϋσ αιωρούμενων ςτερεών δεξαμενών βιολογικού 
αντιδραςτόρα και δεξαμενών διόθηςησ (αν αποτελούν ανεξϊρτητεσ δεξαμενϋσ) 

 ϋλεγχοσ από χρονοπρόγραμμα  

Αντλία περίςςειασ ιλύοσ 

 ϋλεγχοσ από χρονοπρόγραμμα  

(6) Επεξεργαςύα ιλύοσ 

Δεξαμενή αποθήκευςησ ιλύοσ 

 ανύχνευςη ελϊχιςτησ και μϋγιςτησ ςτϊθμησ 

Μηχανική πάχυνςη και αφυδάτωςη ιλύοσ 

 λειτουργικό διαςύνδεςη με αντλύεσ τροφοδοςύασ και ςυγκρότημα παραςκευόσ και 
δοςομϋτρηςησ πολυηλεκτρολύτη 

 λειτουργικό διαςύνδεςη με ςύςτημα αποκομιδόσ παχυμϋνησ ό / και αφυδατωμϋνησ 
ιλύοσ  

 αυτόματη ενεργοπούηςη ςυςτόματοσ ϋκπλυςησ  

7.4 Κϋντρο ελϋγχου τησ εγκατϊςταςησ (ΚΕΛ) 

Σο Κϋντρο Ελϋγχου τησ Εγκατϊςταςησ (ΚΕΛ) βρύςκεται ςτο κτύριο διούκηςησ. Προβλϋπεται επϋκταςη 
του Κϋντρου Ελϋγχου τησ Εγκατϊςταςησ για την κϊλυψη των νϋων μονϊδων. 

την οθόνη του Η/Τ του ΚΕΛ θα απεικονύζονται τα διαγρϊμματα των νϋων μονϊδων τησ 
εγκατϊςταςησ και των επύ μϋρουσ τμημϊτων τουσ. Σα διαγρϊμματα θα περιγρϊφουν την κατϊςταςη 
των μονϊδων με παραςτατικό τρόπο και όλεσ οι πληροφορύεσ λειτουργύασ κϊθε μονϊδασ και οι τιμϋσ 
κϊθε διεργαςύασ θα παρουςιϊζονται ςε διαγρϊμματα και ςε πύνακεσ. Από το παραςτατικό διϊγραμμα 
θα γύνεται και ο τηλεχειριςμόσ του εξοπλιςμού (όπου απαιτεύται).  

Γενικϊ για κϊθε επιμϋρουσ μονϊδα θα υπϊρχουν: 

 μύα ό περιςςότερεσ ενδεικτικϋσ λυχνύεσ με τισ καταςτϊςεισ: 

 «ςε λειτουργύα» 

 «ςε ςτϊςη» 

 «εκτόσ λειτουργύασ / βλϊβη» 

 «ϋνδειξη τηλεχειριςμού / τοπικού ελϋγχου» 

 αναγγελύα ςυναγερμού (κινητόρα, ςτϊθμησ, οργϊνου κλπ) 

Ανεξϊρτητα από τα παραπϊνω, το ςύςτημα αυτοματιςμού και ελϋγχου θα ϋχει τη δυνατότητα 
επεξεργαςύασ και εκτύπωςησ των ςτοιχεύων που ςυγκεντρώθηκαν και ειδικότερα: 
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 ϋκθεςη καθημερινών ςυμβϊντων  

 περύληψη μηνιαύων ςυμβϊντων 

 δημιουργύα μηνιαύου και ετόςιου αρχεύου 

τισ εκθϋςεισ αυτϋσ θα γύνεται αναφορϊ ςε όλα τα τμόματα των μονϊδων, που δεν λειτουργούν ομαλϊ 
(λόγω βλϊβησ κινητόρων, ςυναγερμού υψηλόσ ςτϊθμησ, ςυντόρηςησ κτλ) και θα γύνεται καταγραφό 
των κύριων παραμϋτρων τησ επεξεργαςύασ που παρϋχονται ςτην εγκατϊςταςη (π.χ. μετρόςεισ 
οργϊνων, δόςεισ χημικών, κατανϊλωςη ενϋργειασ). 

7.5 Γενικϋσ αρχϋσ ςχεδιαςμού διακοπτών ςυναγερμού – αςφαλεύασ 

Όλοι οι διακόπτεσ που παρϋχουν ψηφιακϊ ςόματα (επαφϋσ) για ςόμανςη ςυναγερμού ό για 
αναγκαςτικό διακοπό λειτουργύασ μύασ μονϊδασ θα ακολουθούν την αρχό ςχεδιαςμού «Αςφϊλεια ςε 
περύπτωςη βλϊβησ» (failsafe). ε περύπτωςη που προκύψει βλϊβη ςε όργανο ό ςτη μετϊδοςη 
ςόματοσ, θα μεταδοθεύ ςόμα ςυναγερμού και το ςύςτημα θα μεταβεύ ςε αςφαλό θϋςη. Ψσ παρϊδειγμα 
αναφϋρεται: 

 Βλϊβη διακόπτη χαμηλόσ ςτϊθμησ θα ςημϊνει ςυναγερμό χαμηλόσ ςτϊθμησ και δεν θα 
επιτραπεύ η λειτουργύα τησ ςχετικόσ αντλύασ. 

 Βλϊβη επιλογικού διακόπτη θα μεταδώςει ϋνδειξη χειροκύνητησ λειτουργύασ ςτην οπούα θα 
μεταβεύ το ςύςτημα. 

7.6 Όργανα μϋτρηςησ 

7.6.1 Γενικϋσ αρχϋσ ςχεδιαςμού οργϊνων μϋτρηςησ 

Ο ςχεδιαςμόσ του αυτοματιςμού που αφορϊ ςτα όργανα μϋτρηςησ θα πρϋπει να εύναι τϋτοιοσ ώςτε: 

 Η βλϊβη ενόσ οργϊνου δεν θα παρεμποδύζει τη λειτουργύα τησ αντύςτοιχησ μονϊδασ. 

 Η αςτοχύα ενόσ οργϊνου δεν θα μειώνει την αποτελεςματικό λειτουργύα βαςικών μονϊδων 
επεξεργαςύασ. 

 Μύα μϋτρηςη εκτόσ ορύων θα πρϋπει να αναγνωρύζεται από το ςύςτημα αυτοματιςμού, να 
ςηματοδοτεύται και (ςτην περύπτωςη που επιτρϋπεται) η αντύςτοιχη διαδικαςύα θα πρϋπει να 
ςυνεχύζει να διεκπεραιώνεται κανονικϊ. 

Για τα όργανα που θα εγκαταςταθούν ςε ςωληνώςεισ π.χ. μετρητϋσ παροχόσ, πύεςησ κτλ. θα 
προβλεφθούν απαραύτητα εξαρτόματα για την απομόνωςη, την εκκϋνωςη, την ςυναρμολόγηςη και 
αποςυναρμολόγηςη, ότοι, τεμϊχια εξαρμώςεωσ, δικλεύδεσ απομόνωςησ, κρουνού εκκϋνωςησ και 
δειγματοληψύασ και κατϊλληλεσ αναμονϋσ για την διεξαγωγό των δοκιμών και ελϋγχων. 

Όλοι οι αναλογικού τηλεμεταδότεσ, δϋκτεσ και τα ενςύρματα ςυςτόματα μεταδόςεωσ θα λειτουργούν 
με αναλογικϊ ςόματα 0/4...20 mA εκτόσ αν επιβϊλλεται διαφορετικϊ από τμόμα του εξοπλιςμού. Κϊθε 
όργανο θα διαθϋτει επαφϋσ ςυναγερμού και θα μεταδύδει αντύςτοιχο ςόμα ςε περύπτωςη βλϊβησ ό ςε 
περύπτωςη ϋνδειξησ εκτόσ των ορύων. 

Όπου απαιτεύται αντιςτϊθμιςη θερμοκραςύασ (π.χ. μϋτρηςη διαλυμϋνου οξυγόνου, μϋτρηςη pH) θα 
γύνεται αυτόματα από το ύδιο το όργανο.  

7.6.2 Προβλεπόμενοσ εξοπλιςμόσ 

Σα όργανα μϋτρηςησ, που θα εγκαταςταθούν ςτισ μονϊδεσ παρουςιϊζονται ςτισ επιμϋρουσ 
παραγρϊφουσ του παρόντοσ. τον παρακϊτω πύνακα παρουςιϊζονται ςυνοπτικϊ τα όργανα που 
προβλϋπονται να εγκαταςταθούν ςτισ επιμϋρουσ μονϊδεσ.  

Διευκρινύζεται ότι ςε κϊθε περύπτωςη οι διαγωνιζόμενοι θα πρϋπει να προβλϋψουν όλα τα όργανα, 
που εύναι απαραύτητα για την αυτόματη λειτουργύα των επιμϋρουσ μονϊδων, όπωσ προδιαγρϊφεται 
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ςτισ παρούςεσ Ειδικϋσ Προδιαγραφϋσ, ακόμη και εϊν αυτϊ δεν περιλαμβϊνονται ςτο παρακϊτω 
πύνακα. 

 

Όργανο μϋτρηςησ Θϋςη 

Μϋτρηςη παροχόσ 

Εύςοδοσ τησ ΕΕΛ,  
Ϊξοδοσ διαυγαςμϋνων από δεξαμενϋσ MBR 
Ϊξοδοσ επεξεργαςμϋνων προσ δύκτυο διϊθεςησ 
Παροχό αϋρα αεριςμού 
Παροχό αϋρα μονϊδασ πλύςησ MBR 
Περύςςειασ ιλύοσ 

Μϋτρηςη πύεςησ Ϊξοδοσ διαυγαςμϋνων από δεξαμενϋσ MBR 

υγκϋντρωςη ςτερεών 
Βιολογικόσ αντιδραςτόρασ  
Δεξαμενϋσ μεμβρανών MBR 

Θολότητα Ϊξοδοσ διαυγαςμϋνων από δεξαμενϋσ MBR 
Διαλυμϋνο οξυγόνο Βιολογικόσ αντιδραςτόρασ 

Μετρητϋσ ςτϊθμησ 

Εςχϊρωςη (διαφορικό ςτϊθμη) 
Δεξαμενϋσ MBR 
Δεξαμενό αποθόκευςησ εκροών 
Δεξαμενόσ ιλύοσ 

pH Δεξαμενϋσ μεμβρανών MBR, βοθρολύματα 
Θερμοκραςύα Δεξαμενϋσ μεμβρανών MBR 
Μετρητόσ αμμωνιακού και ολικού αζώτου Δεξαμενό αποθόκευςησ εκροών 

Εκτόσ των ανωτϋρω, θα πρϋπει να εγκαταςταθούν:  

 Μετρητϋσ ό / και διακόπτεσ ςτϊθμησ ςε όλουσ τουσ υγρούσ θαλϊμουσ των αντλιοςταςύων 

 Μετρητϋσ ό / και διακόπτεσ ςτϊθμησ ςε δεξαμενϋσ αποθόκευςησ (ιλύοσ, βοθρολυμϊτων, κτλ.) 
και γενικϊ ςε κανϊλια και δεξαμενϋσ όπου απαιτεύται ρύθμιςη τησ ςτϊθμησ. 

 Εξοπλιςμό ανύχνευςησ τοξικών, αναφλϋξιμων ό εκρηκτικών αερύων ςε κλειςτούσ χώρουσ όπου 
διακινεύται εκρηκτικό τοξικό ό αναφλϋξιμο αϋριο ό όπου υπϊρχει η πιθανότητα ϋκλυςησ 
τϋτοιων αερύων (υδροθεύου, μεθανύου κα) 

 Κϊθε ϊλλο ςύςτημα απαραύτητο για την αδιϊλειπτη και αςφαλό λειτουργύα του ϋργου. 
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8. ΗΛΕΚΣΡΙΚΗ ΕΓΚΑΣΑΣΑΗ 

8.1 Ηλεκτροδότηςη τησ εγκατϊςταςησ 

Η ηλεκτροδότηςη τησ εγκατϊςταςησ γύνεται ςτην παρούςα φϊςη από το δύκτυο μϋςησ τϊςησ (Μ.Σ.) 
τησ Δ.Ε.Η. Με τα ϋργα επϋκταςησ, θα γύνει επϋκταςη τησ ηλεκτρολογικόσ εγκατϊςταςησ και αύξηςη 
τησ δυναμικότητϊσ τησ.  

Η ϊφιξη τησ Μ.Σ. γύνεται ςε ςτύλο τησ Δ.Ε.Η., ςε ςημεύο ςτα όρια του οικοπϋδου. τη ςυνϋχεια η 
ηλεκτρικό ενϋργεια μεταφϋρεται ςτονγενικό πύνακα χαμηλόσ τϊςησ, ο οπούοσ βρύςκεται ςτο κτύριο 
διούκηςησ και θα διατηρηθεύ για να τροφοδοτεύ τισ υφιςτϊμενεσ μονϊδεσ. Σο υφιςτϊμενο 
ηλεκτροπαραγωγό ζεύγοσ ανϊγκησ θα αντικαταςταθεύ με νϋο, το οπούο θα καλύπτει το ςύνολο του 
ϋργου. 

Θα εγκαταςταθεύ ϋνασ προκαταςκευαςμϋνοσ οικύςκοσ Μ.Σ. (τύπου κιόςκι) ςτον οπούο θα μεταφερθεύ 
η ηλεκτρικό ιςχύσ, με καλώδια μϋςησ τϊςησ, τα οπούα θα οδεύουν υπόγεια. τονοικύςκο θα 
ςτεγαςτούν ο γενικόσ πύνακασ μϋςησ τϊςησ, ο μεταςχηματιςτόσ διανομόσ καθώσ και ο γενικόσ 
πύνακασ διανομόσ χαμηλόσ τϊςησ (Ν-ΓΠΦΣ) και το πεδύο βελτύωςησ ςυνημιτόνου.Θαγύνει ο 
υποβιβαςμόσ τησ τϊςησ ςε 400 V. Η παροχό θα οδηγηθεύ ςτον γενικό πύνακα χαμηλόσ τϊςησ (ΓΠΦΣ), ο 
οπούοσ βρύςκεται ςε ιδιαύτερο χώρο του οικύςκου. 

υνοπτικϊ, η ηλεκτρολογικό εγκατϊςταςη περιλαμβϊνει τα παρακϊτω: 

 Σο δύκτυο διανομόσ Μ.Σ. 

 Σον οικύςκο Μ.Σ. (υποςταθμόσ) που περιλαμβϊνει τον πύνακα διανομόσ Μ.Σ., τον 
μεταςχηματιςτό διανομόσ και τον γενικό πύνακα διανομόσ Φ.Σ. 

 Σο ηλεκτροπαραγωγό ζεύγοσ ανϊγκησ (Η/Ζ) 

 Ση διϊταξη των πυκνωτών βελτύωςησ του ςυντελεςτό ιςχύοσ 

 Σο δύκτυο διανομόσ ενϋργειασ Φ.Σ. 

 Σα δύκτυα φωτιςμού και ρευματοδοτών των εςωτερικών εγκαταςτϊςεων των κτιρύων. 

 Σο νϋο τμόμα του δικτύου εξωτερικού – οδικού φωτιςμού. 

 Σα ςυςτόματα γειώςεωσ των μεταλλικών μερών (προςταςύασ) και ϋναντι ατμοςφαιρικών 
υπερτϊςεων (αντικεραυνικό προςταςύα). 

 Σο ςύςτημα αυτοματιςμού, ελϋγχου και χειριςμού των νϋων μονϊδων και η διαςύνδεςό του με 
τα υφιςτϊμενα ϋργα. 

 Λοιπό εξοπλιςμό, όπωσ τοπικϊ χειριςτόρια, διακόπτεσ αςφαλεύασ, εξωτερικού ρευματοδότεσ 
κλπ. 

 Αντικεραυνικό προςταςύα υφιςτϊμενων και νϋων κτιρύων 

Δεδομϋνου ότι η ανϊληψη φορτύων από το Η/Ζ θα γύνεται επιλεκτικϊ από τον αυτοματιςμό τησ ΕΕΛ, 
δεν απαιτεύται ιδιαύτερο πεδύο καταναλώςεων ϊμεςησ προτεραιότητασ. 

Σο νϋο δύκτυο χαμηλόσ τϊςησ τησ ΕΕΛ θα εύναι ακτινικόσ μορφόσ. Από τον νϋο γενικό πύνακα διανομόσ 
χαμηλόσ τϊςησ (Ν-ΓΠΦΣ) θα «αναχωρούν» καλώδια χαμηλόσ τϊςησ, τα οπούα, οδεύοντασ υπόγεια, θα 
μεταφϋρουν την ηλεκτρικό ιςχύ ςτον υφιςτϊμενο γενικό πύνακα (ςτο κτύριο διούκηςησ) και ςε 
τοπικούσ πύνακεσ κύνηςησ (MCC) ό/και φωτιςμού (ΠΥ) των νϋων μονϊδων και κτιρύων τησ 
εγκατϊςταςησ. Οι νϋοι πύνακεσ κύνηςησ θα ελϋγχουν τουσ κινητόρεσ, τα όργανα και γενικότερα τισ 
ηλεκτρικϋσ καταναλώςεισ μύασ ό περιςςοτϋρων περιοχώντου ϋργου. Κϊθε πύνακασ κύνηςησ θα 
τροφοδοτεύ τον αντύςτοιχο πύνακα τησ εςωτερικόσ εγκατϊςταςησ του κτιρύου (φωτιςμού, 
ρευματοδοτών κλπ) ςτο οπούο βρύςκεται, προκειμϋνου ο τελευταύοσ να εύναι ανεξϊρτητοσ. 
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Κϊθε πύνακασ διανομόσ εκτόσ των διατϊξεων προςταςύασ των καταναλώςεων που τροφοδοτεύ θα 
ελϋγχει μϋςω προγραμματιζόμενων λογικών ελεγκτών (PLC) τον αυτοματιςμό τουσ. Ϊτςι, θα υπϊρχει 
ϋνα δύκτυο από PLC, τοποθετημϋνα εντόσ των MCC, ςε ιδιαύτερο χώρο τουσ, με τα οπούα θα ελϋγχεται 
τοπικϊ αλλϊ και ςυνολικϊ ο εγκαθιςτϊμενοσ εξοπλιςμόσ.  

Ο τοπικόσ ϋλεγχοσ των κινητόρων θα γύνεται μϋςω επιλογικών διακοπτών και μπουτόν ελϋγχου και η 
κατϊςταςό τουσ θα εμφανύζεται ςε λυχνύεσ· ο προαναφερθεύσ εξοπλιςμόσ ελϋγχου και χειριςμούτων 
κινητόρων θα εύναι τοποθετημϋνοσ εύτε ςτην όψη των MCC εύτε – περύπτωςη ςτην οπούα δεν υπϊρχει 
οπτικό επαφό του κινητόρα από το ςημεύο του MCC – ςε τοπικϊ χειριςτόρια. 

8.2 Οικύςκοσ υποςταθμού 

Ο υποςταθμόσ θα παραδοθεύ πλόρησ και θα ςυνοδεύεται από όλα τα απαραύτητα πιςτοποιητικϊ. Ο 
ςχεδιαςμόσ, η καταςκευό και οι δοκιμϋσ του θα γύνουν με βϊςει τα ιςχύοντα Διεθνό (IEC 62271-202, 
IEC 60529 κλπ) και Εθνικϊ πρότυπα. 

Ο οικύςκοσ του υποςταθμού (Τ/) αποτελεύται από τουσ ακόλουθουσ ανεξϊρτητουσ χώρουσ: 

 Φώροσ του γενικού πύνακα Μ.Σ. 

 Φώροσ του μεταςχηματιςτό διανομόσ (Μ/) 

 Φώροσ του γενικού πύνακα διανομόσ Φ.Σ. (Γ.Π.Φ.Σ.) 

Όλοι οι χώροι φϋρουν μεταλλικϋσ πόρτεσ επύςκεψησ με περςύδεσ για την εύςοδο νωπού αϋρα ψύξησ και 
προειδοποιητικϋσ πινακύδεσ κινδύνου.  

Ο μεταςχηματιςτόσ θα πρϋπει να εύναι τύπου ελαύου, για καλύτερη και αςφαλϋςτερη λειτουργύα ςε 
παραθαλϊςςιεσ περιοχϋσ. Θα πρϋπει να προβλεφθεύ η καταςκευό λεκϊνησ ςυλλογόσ του ελαύου 
ψύξεωσ για τον μεταςχηματιςτό, χωρητικότητασ ικανόσ να χωρϋςει όλη την ποςότητα λαδιού του 
Μ/.  

Ο οικύςκοσ θα αποτελεύται από χαλύβδινο φϋροντα ςκελετό από κοιλοδοκούσ και πρόςθετεσ 
ενιςχύςεισ και διαμορφωμϋνεσ βϊςεισ, όπου απαιτεύται, ώςτε να παραλαμβϊνονται με αςφϊλεια όλα 
τα φορτύα. Όλα τα μεταλλικϊ μϋρη θα διαθϋτουν κατϊλληλη αντιδιαβρωτικό προςταςύα για 
τοποθϋτηςη ςε θαλαςςινό περιβϊλλον, ςύμφωνα με τισ ςχετικϋσ προδιαγραφϋσ του παρόντοσ 
Σεύχουσ και του Σεύχουσ 5.2.Οι τούχοι και η οροφό θα εύναι τύπου ςϊντουιτσ και εςωτερικϊ θα 
περιϋχουν θερμικό μόνωςη πϊχουσ 50 mm. Σα περιμετρικϊ πϊνελ και τα πϊνελ τησ οροφόσ θα 
ςυνδϋονται μεταξύ τουσ ώςτε να εξαςφαλύζεται πλόρησ υδατοςτεγανότητα. 

Η ςυγκόλληςη όλων των μεταλλικών τμημϊτων τησ καταςκευόσ θα ακολουθεύ τουσ Ελληνικούσ και 
Ευρωπαώκούσ κανονιςμούσ και διατϊξεισ.  

Η οροφό θα διαθϋτει αδιϊβροχο κϊλυμμα ςτϋγησ, θα προεξϋχει περιμετρικϊ και θα ϋχει μορφό ώςτε 
να εξαςφαλύζεται η απορροό υδϊτων από τον οικύςκο.  

Ο χειριςμόσ των μονϊδων θα γύνεται μϋςα ςτα διαμερύςματα, εντόσ των οπούων θα υπϊρχει επαρκόσ 
χώροσ για τον χειριςμό των διακοπτών ςε οποιεςδόποτε ςυνθόκεσ με απόλυτη αςφϊλεια. ε κϊθε 
διαμϋριςμα θα τοποθετηθεύ αυτόματοσ φωτιςμόσ και τοπικόσ ρευματοδότησ. 

Η καταςκευό θα εύναι πλόρωσ εξοπλιςμϋνη με τα απαραύτητα ανούγματα ςτο πϊτωμα για την υπόγεια 
διϋλευςη των καλωδύων και με τα απαραύτητα ςτηρύγματα για την τοποθϋτηςη του εξοπλιςμού. 

Ο οικύςκοσ θα φϋρει κατϊλληλο ςύςτημα εξαεριςμού. 

Όλα τα μεταλλικϊ μϋρη του υποςταθμού θα γειωθούν κατϊλληλα. 

Οι πύνακεσ μϋςησ και χαμηλόσ τϊςησ και ο μεταςχηματιςτόσ ιςχύοσ, ο οπούοσ θα εύναι κατϊλληλησ 
ιςχύοσ για την τροφοδοςύα του ςχετικού εξοπλιςμού, θα ακολουθούν τισ αντύςτοιχεσ προδιαγραφϋσ 
του παρόντοσ Κεφαλαύου καθώσ και τισ ςχετικϋσ Γενικϋσ Προδιαγραφϋσ του Σεύχουσ 5.3. Για την 
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προςταςύα του μεταςχηματιςτό προβλϋπεται αυτόματοσ διακόπτησ φορτύου με ηλεκτρονόμο 
δευτερογενούσ προςταςύασ. 

Ο οικύςκοσ θα ανυψώνεται από ειδικϊ εξαρτόματα ανϊρτηςησ και θα μπορεύ να μεταφερθεύ πλόρησ, με 
εγκατεςτημϋνο το ςύνολο του εξοπλιςμού του υποςταθμού. Θα τοποθετηθεύ ςε βϊςη από ςκυρόδεμα 
ςχεδιαςμϋνη να παραλϊβει το φορτύο του υποςταθμού και θα πακτωθεύ ςτϋρεα ςτη βϊςη του. 

Θα τοποθετηθούν προειδοποιητικϋσ ενδεικτικϋσ ταμπϋλεσ κατϊ τισ απαιτόςεισ αςφαλεύασ ςτα 
απαραύτητα ςημεύα του υποςταθμού ενώ εντόσ των διαμεριςμϊτων του υποςταθμού θα 
προβλεφθούν οι αναγκαύοι πυροςβεςτόρεσ.  

8.3 ύςτημα διανομόσ ενϋργειασ 

8.3.1 Πύνακασ μϋςησ τϊςησ 

Ο πύνακασ μϋςησ τϊςησ θα εύναι κατϊλληλοσ για ςύνδεςη ςε τριφαςικό δύκτυο τησ ΔΕΗ 20 kV, 50 Hz 
με: 

 ιςχύ βραχυκυκλώματοσ 250 MVA – 350 MVA ςτα 15 kV-20 kV αντύςτοιχα,  

 ονομαςτικό τϊςη λειτουργύασ 24 kV, 50 Hz, 

 αντοχό ςε διϋλευςη βραχυκυκλώματοσ 16 kA/1 sec. 

Ο πύνακασ αποτελεύται από μύα κυψϋλη ειςόδου, μύα κυψϋλη μετρόςεωνκαι μύα κυψϋλη τροφοδότηςησ 
για τον μεταςχηματιςτό. Οι κυψϋλεσ θα εύναι εξοπλιςμϋνεσ με αυτόματουσ διακόπτεσ, διακόπτεσ 
φορτύου, γειωτϋσ, πρωτογενό και/ό δευτερογενό προςταςύα κτλ. Σα καλώδια, οι διακόπτεσ, οι 
μεταςχηματιςτϋσ ϋνταςησ και ο ςυναφόσ εξοπλιςμόσ πρϋπει να μελετηθούν για να αντϋξουν ςτην ιςχύ 
αυτό, χωρύσ να υποςτούν βλϊβη, ϊςχετα από τη ρύθμιςη των ηλεκτρονόμων (ρελϋ) προςταςύασ.  

8.3.2 Μεταςχηματιςτόσ 

Ο μεταςχηματιςτόσ θα διαςταςιολογηθεύ με βϊςη τισ εξόσ παραδοχϋσ: 

 Ο ςυντελεςτόσ ετεροχρονιςμού των καταναλώςεων ύςοσ προσ 1,0. 

 Η πτώςη τϊςησ ςτο δύκτυο διανομόσ ωσ κϊθε φορτύο δεν θα εύναι μεγαλύτερη από 4% και 
ςύμφωνα με το πρότυπο ΕΛΟΣ HD 384. 

 Ο ςυντελεςτόσ ιςχύοσ θα λαμβϊνεται ύςοσ με 0,80. 

 Σο φορτύο κϊθε μεταςχηματιςτό που θα βρύςκεται ςε λειτουργύα δεν θα υπερβαύνει το 80% τησ 
ονομαςτικόσ ιςχύοσ του, θεωρουμϋνων και τυχόν απομειώςεων. 

8.3.3 Πύνακεσ χαμηλόσ τϊςησ 

Ο εςωτερικόσ εξοπλιςμόσ των πινϊκων χαμηλόσ τϊςησ θα εύναι προμόθεια ενόσ και μόνο ούκου 
καταςκευόσ αυτού, ώςτε να εξαςφαλύζεται εναλλαξιμότητα αυτού. Όλοι οι ηλεκτρικού πύνακεσ, που θα 
αποςταλούν ςτο εργοτϊξιο, πρϋπει να ςυνοδεύονται με τα απαραύτητα ϋγγραφα του καταςκευαςτό, 
που θα αποδεικνύουν ότι ϋχουν πραγματοποιηθεύ επιτυχώσ οι ϋλεγχοι και οι δοκιμϋσ. 

Ο νϋοσ γενικόσ πύνακασ διανομόσ χαμηλόσ τϊςησ θα τροφοδοτεύ τουσ τοπικούσ πύνακεσ διανομόσ οι 
οπούοι θα ϋχουν αναχωρόςεισ προσ τουσ καταναλωτϋσ. τον πύνακα θα ςυνδεθεύ το ςύςτημα 
βελτύωςησ ςυνημιτόνου το οπούο θα διαςταςιολογηθεύ ώςτε όταν όλα τα φορτύα εύναι ςε λειτουργύα ο 
ςυντελεςτόσ ιςχύοσ να εύναι τουλϊχιςτον ύςοσ με 0,97. 

Θα πρϋπει να υπϊρχει πρόβλεψη για τον καθαριςμό του αϋρα των αιθουςών ςτισ οπούεσ 
εγκαθύςτανται ηλεκτρικού πύνακασ τύπου πεδύων τόςο από ςωματύδια όςο και από διαβρωτικούσ 
ρύπουσ. Σο επύπεδο διαβρωτικότητασ ςτο εςωτερικό του ηλεκτρικού πύνακα θα πρϋπει να εύναι 
κλϊςησ 1 ςύμφωνα με το πρότυπο ΕΛΟΣ EN 60654.04. Η ποςότητα του αϋρα που θα προςϊγεται ςτο 
εςωτερικό του πύνακα θα πρϋπει να μπορεύ να απϊγει την εκλυόμενη θερμότητα, που παρϊγεται από 
τον εξοπλιςμό του εξαςφαλύζοντασ ταυτόχρονα και υπερπύεςη τουλϊχιςτον 50 Pa. H πιςτοπούηςη τησ 
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καλόσ λειτουργύασ θα γύνεται μϋςω καταγραφικού οργϊνου το οπούο θα τοποθετηθεύ ςτο εςωτερικό 
του ηλεκτρικού πύνακα. Σο καταγραφικό όργανο θα λαμβϊνει ςυνεχεύσ μετρόςεισ τησ κλϊςησ 
διαβρωτικότητασ, οι οπούεσ θα πρϋπει να ικανοποιούν το ανωτϋρω πρότυπο. 

Κϊθε πύνακασ τύπου πεδύων θα φϋρει ϋνα ό περιςςότερουσ θερμαντϋσ οι οπούοι θα προλαμβϊνουν τη 
δημιουργύα ςυμπυκνωμϊτων και θα υποβοηθούν τον αεριςμό. Οι θερμαντϋσ θα τοποθετηθούν κατϊ 
τρόπο που δεν θα παρενοχλεύ τη λειτουργύα του υπολούπου εξοπλιςμού. Η επιφανειακό θερμοκραςύα 
οποιουδόποτε μϋρουσ του θερμαντό το οπούο εύναι ακϊλυπτο και αποτελεύ κύνδυνο εγκαύματοσ, δεν 
θα ξεπερνϊ τουσ 650C. Σο κύκλωμα του θερμαντό θα τροφοδοτεύται μϋςω γραμμόσ που θα φϋρει 
αςφϊλεια ό μικροαυτόματο καταλλόλου μεγϋθουσ και μεταγωγικό διακόπτη για την αυτόματη και 
χειροκύνητη λειτουργύα. Κατϊ τη χειροκύνητη λειτουργύα ο θερμαντόσ θα ελϋγχεται από θερμοςτϊτη ό 
υγροςτϊτη. 

8.3.4 Ηλεκτρικϋσ γραμμϋσ 

Η ικανότητα φορτύςεωσ των καλωδύων θα απομειωθεύ βϊςει εγκεκριμϋνων ςυντελεςτών όδευςησ, 
θερμοκραςύασ εδϊφουσ, θερμικόσ αγωγιμότητασ εδϊφουσ, ομαδοπούηςησ κτλ. 

Η όδευςη των καλωδύων διανομόσ και των καλωδύων του αυτοματιςμού μεταξύ των μονϊδων του 
ϋργου θα γύνεται υπόγεια μϋςα ςε ςωλόνεσ προςταςύασ από PVC ό HDPE. Η όδευςη κϊθε τύπου 
καλωδύου (ιςχύοσ, αυτοματιςμού) θα γύνεται ςε ανεξϊρτητουσ ςωλόνεσ προςταςύασ. Η διϋλευςη των 
καλωδύων από δρόμουσ θα γύνεται κϊθετα ςτον ϊξονϊ τουσ και ςε ςωλόνεσ προςταςύασ οι οπούοι θα 
εγκιβωτύζονται ςε ςκυρόδεμα. Θα καταςκευαςτούν φρεϊτια επύςκεψησ / διϋλευςησ / ϋλξησ των 
καλωδύων τουλϊχιςτον ανϊ 25m και ςε κϊθε περύπτωςη αλλαγόσ διεύθυνςησ, ειςόδου / εξόδου ςε / 
από κτύριο και ςτα ϊκρα διϋλευςησ από δρόμο. 

Σα καλώδια ό οι αγωγού που θα βρύςκονται ςτον ύδιο ςωλόνα, υπόγειο αλλϊ και υπϋργειο, θα πρϋπει 
να ανόκουν ςτον ύδιο τύπο χρόςησ. Θα πρϋπει να χρηςιμοποιηθούν ανεξϊρτητεσ ςωληνώςεισ για: 

 Καλώδια ιςχύοσ χαμηλόσ τϊςησ  

 Καλώδια εντολόσ και εςωτερικόσ διανομόσ 

 Καλώδια για ςόματα οργϊνων 

 Καλώδια για εγκαταςτϊςεισ φωτιςμού 

Κϊθε ςωλόνασ θα πρϋπει να ϋχει ϋνα μϋγιςτο αριθμό ϋξι (6) ενεργών αγωγών ςυγχρόνου λειτουργύασ, 
ανεξϊρτητα εϊν δεν ϋχει ξεπερϊςει τον οριζόμενο βαθμό πληρότητασ. Για την διϋλευςη των καλωδύων 
μϋςα ςτουσ ςωλόνεσ θα χρηςιμοποιούνται λιπαντικϊ. Δεν θα χρηςιμοποιηθεύ ορυκτό λύποσ, ςτη 
περύπτωςη γυμνών καλωδύων από νεοπρϋνιο ό καλωδύων με μη μεταλλικϋσ εξωτερικϋσ επενδύςεισ.  

8.3.5 Ηλεκτροπαραγωγό ζεύγοσ 

Για την αντιμετώπιςη πιθανών διακοπών ηλεκτρικού ρεύματοσ τησ ΔΕΗ, θα αντικαταςταθεύ το 
υφιςτϊμενο ηλεκτροπαραγωγό ζεύγοσ με νϋο ςυνεχούσ ιςχύοσ τϋτοιασ ώςτε να εύναι δυνατό η 
τροφοδοςύα όλου του εξοπλιςμού τησ εγκατϊςταςησ και τουλϊχιςτον 300 kVA, με δεξαμενό 
πετρελαύου κατϊλληλησ χωρητικότητασ για την αυτόνομη ςυνεχό λειτουργύα του επύ οκτώ (8) ώρεσ. 

Μϋςω του ςυςτόματοσ αυτοματιςμού θα πρϋπει να παρϋχεται η δυνατότητα κατανομόσ τησ 
διαθϋςιμησ ιςχύοσ ςτουσ επιμϋρουσ τοπικούσ πύνακεσ με προτεραιότητεσ, που θα μπορούν να 
ρυθμύζονται από το ΚΕΛ τησ Εγκατϊςταςησ.  

Ο πύνακασ μεταγωγόσ θα βρύςκεται ςτο διαμϋριςμα του ΓΠΦΣ και θα αποτελεύ ανεξϊρτητο πεδύο του.  

8.4 Γειώςεισ 

τα κτύρια και ςτον ηλεκτρομηχανολογικό εξοπλιςμό τησ εγκατϊςταςησ θα γύνουν οι γειώςεισ που 
εύναι απαραύτητεσ για την αςφϊλεια και την προςταςύα ατόμων που ϋρχονται ςε ϊμεςη ό ϋμμεςη 
επαφό με αυτϋσ. Ειδικότερα: 
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 Θεμελιακό γεύωςη των νϋων κτιρύων 

 Ιςοδυναμικό προςταςύα των δαπϋδων των χώρων μϋςησ τϊςησ ϋναντι βηματικών τϊςεων 

 Γεύωςη (νϋα) προςταςύασ τησ ηλεκτρολογικόσ εγκατϊςταςησ 

 Γεύωςη ουδετϋρων κόμβων ςτη χαμηλό τϊςη του μεταςχηματιςτό 

 Γεύωςη των μεταλλικών μερών των εγκαταςτϊςεων 

Για την αντικεραυνικό προςταςύα τησ ΕΕΛ θα προβλεφθεύ η εγκατϊςταςη αλεξικϋραυνου ιονιςμού, το 
οπούο θα εγκαταςταθεύ επύ ιςτού ό επύ κτιρύου ςε κατϊλληλο ςημεύο τησ ΕΕΛ ώςτε να καλύπτει όλο 
τον χώρο αυτόσ, ενώ προβλϋπεται αντικεραυνικό προςταςύα ςτα υφιςτϊμενα και ςτα νϋα κτύρια τησ 
ΕΕΛ. 

Σα ςυςτόματα γεύωςησ θα καταςκευαςτούν βϊςει του προτύπου ΕΛΟΣ HD 384 και των κανονιςμών 
τησ ΔΕΗ. Κϊθε ςύςτημα θα ϋχει ϋνα κεντρικό τερματικό ζυγό για κϊθε ςύςτημα διανομόσ ό κτιριακό 
εγκατϊςταςη, ςτον οπούο θα ςυνδϋονται όλοι οι αγωγού γεύωςησ. 

8.5 Εγκατϊςταςη φωτιςμού και ρευματοδοτών 

Η ηλεκτρικό εγκατϊςταςη φωτιςμού και ρευματοδοτών των νϋων κτιρύων, θα τροφοδοτεύται από 
τουσ αντύςτοιχουσ ηλεκτρικούσ πύνακεσ. Η αφό και η ςβϋςη των φωτιςτικών θα γύνεται εύτε μϋςω 
διακοπτών τοποθετημϋνων ςε κατϊλληλεσ θϋςεισ (εςωτερικόσ φωτιςμόσ) εύτε μϋςω φωτοκυττϊρου 
(εξωτερικόσ φωτιςμόσ των κτιρύων). 

ε όλα τα κτύρια, αύθουςεσ και τουσ κλειςτούσ χώρουσ πρϋπει να εγκαταςταθεύ πλόρεσ ςύςτημα 
εςωτερικού φωτιςμού με λαμπτόρεσ φθοριςμού και μονοφαςικών ρευματοδοτών τύπου «schuko». 

ε κϊθε περύπτωςη ο τύποσ και η διϊταξη των φωτιςτικών ςωμϊτων θα εύναι τϋτοια ώςτε να δύδει 
ομοιόμορφο φωτιςμό (ελϊχιςτο/μϋγιςτο, μεγαλύτερο από 0,75), ενώ ςτισ αύθουςεσ ςτισ οπούεσ 
εγκαθύςταται εξοπλιςμόσ θα πρϋπει να εξαςφαλύζεται μϋςη ςτϊθμη φωτιςμού 300 Lux ςτην 
επιφϊνεια εργαςύασ. 
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Δ. ΘΕΗ Ε ΑΠΟΔΟΣΙΚΗ ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΑ –– ΔΟΚΙΜΑΣΙΚΗ ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΑ 
ΣΩΝ ΕΡΓΩΝ ΑΠΟ ΣΟΝ ΑΝΑΔΟΦΟ 

1. ΓΕΝΙΚΑ 

Μετϊ την ολοκλόρωςη των εργαςιών καταςκευόσ του ϋργου θα ξεκινόςει η διαδικαςύα «Θϋςησ των 
μονϊδων ςε αποδοτικό λειτουργύα» και ςτη ςυνϋχεια θα επακολουθόςουν οι «Δοκιμϋσ Ολοκλόρωςησ». 
Για το ςκοπό αυτό ο Ανϊδοχοσ οφεύλει με δικό του ευθύνη να υποβϊλλει τουλϊχιςτον ϋνα (1) μόνα 
πριν την ϋναρξη των διαδικαςιών αυτών προσ ϋγκριςη ςτην Τπηρεςύα το πρόγραμμα «θϋςησ των 
μονϊδων ςε αποδοτικό λειτουργύα», καθώσ επύςησ και αυτό των «Δοκιμών ολοκλόρωςησ».  

Η διϊρκεια τησ «θϋςησ των μονϊδων ςε αποδοτικό λειτουργύα» ορύζεται ςε τριϊντα (30) ημϋρεσ και 
αρχύζει μετϊ από ςχετικό ϋγκριςη τησ Τπηρεςύασ. Η «θϋςη των μονϊδων ςε αποδοτικό λειτουργύα» 
μπορεύ να γύνει για το ςύνολο του ϋργου ό χωριςτϊ για την γραμμό λυμϊτων και χωριςτϊ για την 
γραμμό ιλύοσ, μετϊ την ςύμφωνη γνώμη τησ Τπηρεςύασ και ολοκληρώνεται, αφού αποδεδειγμϋνα 
ϋχουν αναπτυχθεύ οι διεργαςύεσ (πχ. παραγωγό βιομϊζασ κτλ.) και μετϊ την ςυνεχό λειτουργύα των 
επιμϋρουσ μονϊδων για τουλϊχιςτον πϋντε (5) ημϋρεσ, ϋτςι ώςτε να μπορϋςει να επακολουθόςει η 
«Δοκιμαςτικό Λειτουργύα των ϋργων από τον Ανϊδοχο». 

Η δοκιμαςτικό λειτουργύα των ϋργων από τον Ανϊδοχο θα γύνει για το ςύνολο του ϋργου (γραμμό 
λυμϊτων και γραμμό ιλύοσ), και θα αρχύςει μετϊ την ολοκλόρωςη τησ «θϋςησ ςε αποδοτικό 
λειτουργύα» τόςο τησ γραμμόσ λυμϊτων, όςο και τησ γραμμόσ ιλύοσ. 

Μετϊ την επιτυχό ολοκλόρωςη τησ «θϋςησ ςε αποδοτικό λειτουργύα» και τησ «δοκιμαςτικόσ 
λειτουργύασ των ϋργων από τον Ανϊδοχο», ο Ανϊδοχοσ θα υποβϊλει ςτην Τπηρεςύα το Μητρώο του 
Ϊργου, τον Υϊκελο Αςφϊλειασ και Τγιεινόσ, καθώσ επύςησ και τα ΕγχειρύδιαΛειτουργύασ και 
υντόρηςησ. Μετϊ την ολοκλόρωςη των παραπϊνω, εκδύδεται ςχετικό Βεβαύωςη Περϊτωςησ 
Εργαςιών.  

2. ΘΕΗ ΣΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ Ε ΑΠΟΔΟΣΙΚΗ ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΑ – ΔΟΚΙΜΑΣΙΚΗ 
ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΑ ΣΩΝ ΕΡΓΩΝ ΑΠΟ ΣΟΝ ΑΝΑΔΟΦΟ 

2.1 Θϋςη μονϊδων ςε αποδοτικό λειτουργύα 

Η θϋςη ςε αποδοτικό λειτουργύα περιλαμβϊνει την διοχϋτευςη λυμϊτων ςτισ επιμϋρουσ μονϊδεσ, ώςτε 
να: 

 αναπτυχθεύ ό να διατηρηθεύ η απαραύτητη βιομϊζα, να ϋχει παραχθεύ επαρκόσ ποςότητα 
περύςςειασ ιλύοσ για την λειτουργύα τησ γραμμόσ ιλύοσ, κτλ.  

 ρυθμιςτεύ όλοσ ο επιμϋρουσ εξοπλιςμόσ και γύνει ϋλεγχοσ όλων των ςυςτημϊτων αςφαλεύασ, 
που εύναι διαςυνδεδεμϋνα (interlocked) 

 να λειτουργόςει το ςύνολο τησ εγκατϊςταςησ ςυνεχώσ επύ πϋντε (5) τουλϊχιςτον ημϋρεσ.  

Η ςυνεχόσ λειτουργύα μύασ επιμϋρουσ μονϊδασ (π.χ. προεπεξεργαςύα) ό των λειτουργιών ενόσ 
ηλεκτρικού πύνακα θεωρεύται ότι ϋληξε επιτυχώσ μετϊ από ςυνεχό επιτυχημϋνη λειτουργύα τησ 
αντύςτοιχησ μονϊδασ επύ πϋντε (5) ημϋρεσ τουλϊχιςτον. την περύπτωςη που δεν ικανοποιηθεύ η 
παραπϊνω απαύτηςη, ο Ανϊδοχοσ οφεύλει να: 

 εντοπύςει τον λόγο τησ αποτυχύασ 

 υποβϊλει προτϊςεισ για επανόρθωςη 

 λϊβει γραπτό ϋγκριςη για τισ προτϊςεισ αυτϋσ από την Τπηρεςύα 
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 επανορθώςει το πρόβλημα και να επαναλϊβει τη διαδικαςύα, ώςτε οι μονϊδεσ να 
λειτουργόςουν ςυνεχώσ για πϋντε (5) τουλϊχιςτον ημϋρεσ.  

Ο Ανϊδοχοσ επιβαρύνεται με όλεσ τισ δαπϊνεσ που απαιτούνται για την θϋςη ςε αποδοτικό 
λειτουργύα. τισ δαπϊνεσ του Αναδόχου περιλαμβϊνονται, ενδεικτικϊ και όχι περιοριςτικϊ και οι 
κατωτϋρω δαπϊνεσ: 

 Δαπϊνεσ ςυντόρηςησ του ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλιςμού που εγκαθύςταται με την 
παρούςα εργολαβύα. τον εξοπλιςμό αυτό περιλαμβϊνονται και όλεσ οι εφεδρικϋσ μονϊδεσ 
(αντλύεσ, κινητόρεσ κτλ.) για την ομαλό και απρόςκοπτη λειτουργύα των επιμϋρουσ μονϊδων. 

 Οι δαπϊνεσ για κϊθε απαραύτητη εργαςύα, περιλαμβανομϋνων των δαπανών προςωπικού, 
αναλωςύμων υλικών κτλ., ακόμη και αν δεν αναφϋρονται ρητϊ ςτα ςυμβατικϊ τεύχη, 
προκειμϋνου η όλη διαδικαςύα να εύναι ϊρτια και ςύμφωνη με τουσ κανόνεσ τησ τϋχνησ και τησ 
επιςτόμησ. 

 Δαπϊνεσ προμόθειασ, μιςθώςεων, λειτουργύασ και ςυντόρηςησ εργαλεύων, εφοδύων, 
μηχανημϊτων, οχημϊτων, βυτιοφόρων κτλ., που απαιτούνται για τη θϋςη ςε αποδοτικό 
λειτουργύα όλων των επιμϋρουσ μονϊδων.  

 Δαπϊνεσ για τα μϋτρα αςφαλεύασ των επιμϋρουσ μονϊδων. Δαπϊνεσ αποζημιώςεων για 
ατυχόματα από ευθύνη του Αναδόχου που θα προκληθούν ςτο προςωπικό του Αναδόχου ό ςε 
τρύτουσ που εμπλϋκονται ό μη ςτο ϋργο. 

 Δαπϊνεσ για το ςυςτηματικό καθαριςμό του περιβϊλλοντοσ χώρου και του εςωτερικού χώρου 
όλων των επιμϋρουσ μονϊδων, 

Κατϊ τη διϊρκεια τησ θϋςησ ςε αποδοτικό λειτουργύα, ο Ανϊδοχοσ θα πρϋπει να παρϋχει πλόρη και 
ςυνεχό τεχνικό κϊλυψη και να πραγματοποιεύ κϊθε ρύθμιςη και επιδιόρθωςη που θα καταςτεύ 
αναγκαύα. Επύςησ θα προβεύ ςε αποκαταςτϊςεισ ό/και επιδιορθώςεισ, όπου αυτό απαιτεύται, ούτωσ 
ώςτε το ςύνολο του εξοπλιςμού καθώσ επύςησ και τα ϋργα πολιτικού μηχανικού να μπορεύ να 
ανταποκριθεύ ςτισ προδιαγραφόμενεσ απαιτόςεισ.  

Οι όποιεσ δαπϊνεσ προκύψουν από την παρϊταςη τησ «θϋςησ των μονϊδων ςε αποδοτικό λειτουργύα» 
βαρύνουν αποκλειςτικϊ τον Ανϊδοχο, χωρύσ αυτόσ να δικαιούται ουδεμύα πρόςθετη αποζημύωςη εκ 
του γεγονότοσ αυτού. 

2.2 Δοκιμαςτικό λειτουργύα των ϋργων από τον Ανϊδοχο 

Μετϊ την ολοκλόρωςη τησ «θϋςησ ςε αποδοτικό λειτουργύα» ξεκινϊ την διαδικαςύα «Δοκιμαςτικό 
Λειτουργύα των Ϊργων από τον Ανϊδοχο». Κατϊ την διαδικαςύα αυτό, ο Ανϊδοχοσ υποχρεούται να 
αποδεύξει ςτην Τπηρεςύα ότι τηρούνται τα όρια εκροόσ, που ορύζονται ςτο Κεφϊλαιο Α του παρόντοσ 
Σεύχουσ και όλοσ ο εγκαθιςτϊμενοσ εξοπλιςμόσ μπορεύ να λειτουργόςει αξιόπιςτα όπωσ ϋχει 
μελετηθεύ, ότι ανταποκρύνεται πλόρωσ ςτα κριτόρια απόδοςησ που ϋχουν προδιαγραφεύ και ότι κϊθε 
τμόμα του εξαςφαλύζει όλα τα επύπεδα αυτοματιςμού και αςφαλεύασ που προδιαγρϊφονται. 

Ο Ανϊδοχοσ θα λειτουργόςει με δικό του ευθύνη και δαπϊνεσ για ϋξι (6) μόνεσ την Εγκατϊςταςη, μετϊ 
την επιτυχό ολοκλόρωςη τησ «Θϋςησ ςε αποδοτικό λειτουργύα». Κατϊ τη περύοδο αυτό, ο Ανϊδοχοσ θα 
διαθϋςει το παρακϊτω προςωπικό (κατόπιν ςυμφωνύασ με τη ΔΕΤΑ και αξιοποιώντασ το υφιςτϊμενο 
προςωπικό τησ λειτουργούςασ ΕΕΛ), με τισ παρακϊτω ειδικότητεσ: 

 ϋνασ (1) προώςτϊμενοσ λειτουργύασ: Μηχανικόσ 15ετούσ εμπειρύασ ςε αντύςτοιχα ϋργα 

 ϋνασ (1) χημικόσ υπεύθυνοσ των χημικών αναλύςεων: Φημικόσ 5ετούσ εμπειρύασ  

 ϋνασ (1) εργοδηγόσ μηχανολόγοσ 5ετούσ εμπειρύασ 

 ϋνασ (1) εργοδηγόσ ηλεκτρολόγοσ 5ετούσ εμπειρύασ 

 ϋνασ(1) εργϊτησ 
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Ο Ανϊδοχοσ για την πραγματοπούηςη των ελϋγχων θα προμηθεύςει όλα τα απαραύτητα όργανα, 
προςωπικό και όλον τον αναγκαύο εξοπλιςμό και θα εκτελϋςει όλεσ τισ εργαςύεσ που εύναι 
απαραύτητεσ για την ικανοποιητικό διεξαγωγό των ελϋγχων. Ο Ανϊδοχοσ επιβαρύνεται με όλεσ τισ 
δαπϊνεσ που απαιτούνται για την δοκιμαςτικό λειτουργύα των μονϊδων. τισ δαπϊνεσ του Αναδόχου 
περιλαμβϊνονται, ενδεικτικϊ και όχι περιοριςτικϊ και οι κατωτϋρω δαπϊνεσ που βαρύνουν 
αποκλειςτικϊ αυτόν: 

 Δαπϊνεσ ςυντόρηςησ του ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλιςμού που εγκαθύςτανται με την 
παρούςα εργολαβύα. τον εξοπλιςμό αυτό περιλαμβϊνονται και όλεσ οι εφεδρικϋσ μονϊδεσ 
(αντλύεσ, κινητόρεσ κτλ.) για την ομαλό και απρόςκοπτη λειτουργύα των επιμϋρουσ μονϊδων. 

 Οι δαπϊνεσ για κϊθε απαραύτητη εργαςύα, περιλαμβανομϋνων των δαπανών προςωπικού, 
αναλωςύμων υλικών κτλ. ακόμη και αν δεν αναφϋρονται ρητϊ ςτα ςυμβατικϊ τεύχη, 
προκειμϋνου η όλη διαδικαςύα να εύναι ϊρτια και ςύμφωνη με τουσ κανόνεσ τησ τϋχνησ και τησ 
επιςτόμησ. 

 Δαπϊνεσ προμόθειασ, μιςθώςεων, λειτουργύασ και ςυντόρηςησ εργαλεύων, εφοδύων, 
μηχανημϊτων, οχημϊτων, βυτιοφόρων κτλ., που απαιτούνται για την δοκιμαςτικό λειτουργύα 
όλων των επιμϋρουσ μονϊδων. 

 Δαπϊνεσ για τα μϋτρα αςφαλεύασ των επιμϋρουσ μονϊδων. Δαπϊνεσ αποζημιώςεων για 
ατυχόματα από ευθύνη του Αναδόχου που θα προκληθούν ςτο προςωπικό του Αναδόχου ό ςε 
τρύτουσ που εμπλϋκονται ό μό ςτο ϋργο. 

 Δαπϊνεσ για το ςυςτηματικό καθαριςμό του περιβϊλλοντοσ χώρου και του εςωτερικού χώρου 
όλων των επιμϋρουσ μονϊδων. 

 Επύςησ τον Ανϊδοχο βαρύνουν οι απαραύτητεσ δαπϊνεσ για τισ δειγματοληψύεσ, καθώσ επύςησ 
και τισ εργαςτηριακϋσ αναλύςεισ. 

Σην Τπηρεςύα βαρύνουν οι δαπϊνεσ χημικών, παροχόσ ηλεκτρικού ρεύματοσ και νερού, καθώσ επύςησ 
και οι δαπϊνεσ μεταφορϊσ και διϊθεςησ των παραπροώόντων επεξεργαςύασ (εςχαρύςματα, ϊμμοσ, ιλύσ 
κτλ.). 

Ο Ανϊδοχοσ θα εξαςφαλύςει την λόψη των αναγκαύων δειγμϊτων και την εκτϋλεςη των απαιτουμϋνων 
μετρόςεων και αναλύςεων ςε εγκεκριμϋνο από την Τπηρεςύα Εργαςτόριο. Κϊθε δεύγμα θα 
διαχωρύζεται ςε δύο μϋρη, εκ των οπούων το ϋνα θα παραλαμβϊνει ο Ανϊδοχοσ, ενώ το δεύτερο θα 
παραδύδεται ςτην Τπηρεςύα, η οπούα θα προβαύνει ςε ελϋγχουσ ςτα δικϊ τησ ό εξωτερικϊ εργαςτόρια 
τησ επιλογόσ τησ. Η Τπηρεςύα διατηρεύ το δικαύωμα να επιςκϋπτεται το εργαςτόριο που εκτελεύ τισ 
αναλύςεισ για λογαριαςμό του Αναδόχου και να ελϋγχει εϊν τηρούνται οι προβλεπόμενεσ διαδικαςύεσ. 

Οι ϋλεγχοι τόρηςησ των αποδόςεων θεωρεύται ότι ολοκληρώθηκαν ικανοποιητικϊ, εϊν ϋχουν 
επιτευχθεύ τα ακόλουθα:  

(1) Σηρούνται τα όρια εκροών τησ παραγρϊφου 4.2 του Κεφαλαύου Α του παρόντοσ Σεύχουσ 

(2) Οι λειτουργικϋσ παρϊμετροι των επιμϋρουσ μονϊδων βρύςκονται μϋςα ςτα επιτρεπόμενα και 
προδιαγραφόμενα όρια αυτού του Σεύχουσ.  

(3) Σο ςύςτημα ελϋγχου λειτουργύασ εύναι κατϊλληλο για την αυτοματοποιημϋνη λειτουργύα των 
εγκαταςτϊςεων 

Εϊν ο ϋλεγχοσ αποτύχει εύτε λόγω του ότι δεν τηρούνται οι παραπϊνω απαιτόςεισ εύτε λόγω του ότι 
παρουςιϊςτηκαν προβλόματα ςτον εξοπλιςμό, ο Ανϊδοχοσ οφεύλει να: 

 εντοπύςει τον λόγο τησ αποτυχύασ 

 υποβϊλει προτϊςεισ για επανόρθωςη 

 λϊβει γραπτό ϋγκριςη για τισ προτϊςεισ αυτϋσ από την Τπηρεςύα 
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 επανορθώςει το πρόβλημα και να επαναλϊβει τη διαδικαςύα των «δοκιμών ολοκλόρωςησ». 

Οι όποιεσ δαπϊνεσ προκύψουν από την παρϊταςη των δοκιμών ολοκλόρωςησ τησ Εγκατϊςταςησ 
Επεξεργαςύασ Λυμϊτων, λόγω μη ικανοπούηςησ των ςυμβατικών απαιτόςεων, βαρύνουν 
αποκλειςτικϊ τον Ανϊδοχο, χωρύσ αυτόσ να δικαιούται ουδεμύα πρόςθετη αποζημύωςη εκ του 
γεγονότοσ αυτού. 

Οι δοκιμϋσ μπορεύ να επαναληφθούν μϋχρι τρεισ (3) φορϋσ. ε περύπτωςη τελικόσ αςτοχύασ των 
δοκιμών απόδοςησ - ςυμμόρφωςησ και μετϊ τη τρύτη επανϊληψη, θα τεθούν ςε εφαρμογό τα 
οριζόμενα ςτη παρ.3, του Ωρθρου 71 του Ν.3669/08. 

Σο Πρόγραμμα δειγματοληψιών και αναλύςεων παρουςιϊζεται ςτο παρακϊτω Πύνακα. Οι 
δειγματοληψύεσ, οι μετρόςεισ και οι αναλύςεισ θα γύνουν ςύμφωνα με τα παρακϊτω πρότυπα: 
Standard Methods τησ APHA, EN, ΙSO κτλ. το πρόγραμμα που θα ςυντϊξει ο Ανϊδοχοσ για την «θϋςη 
των μονϊδων ςε αποδοτικό λειτουργύα» και των «δοκιμών ολοκλόρωςησ», θα καθορύςει επακριβώσ 
τισ μετρούμενεσ παραμϋτρουσ και τα πρότυπα δειγματοληψιών, μετρόςεων και αναλύςεων.  

 

Θϋςη δειγματοληψύασ 
Μετρούμενη  
παρϊμετροσ 

υχνότητα 
δειγματοληψύασ 

Σύποσ δεύγματοσ 

Εύςοδοσ ΕΕΛ 

Παροχό  υνεχόσ  
COD 

Ημερόςια ύνθετο 
BOD5 

TS 
TKN 
ΣΡ 

Βιολογικόσ  
αντιδραςτόρασ 
(Αεριςμόσ) 

DO υνεχόσ  
υγκϋντρωςη ςτερεών  υνεχόσ  
VS / DS 2/ημϋρα  τιγμιαύο 
SVI Ημερόςια  τιγμιαύο  
Θερμοκραςύα  Ημερόςια  τιγμιαύο 

Βιολογικόσ  
αντιδραςτόρασ (MBR) 

τϊθμη υνεχόσ  
υγκϋντρωςη ςτερεών υνεχόσ  
Παροχό διηθημϋνου 
υγρού 

υνεχόσ 
 

Πύεςη διηθημϋνου υγρού υνεχόσ  
Θολότητα διηθημϋνου 
υγρού 

υνεχόσ 
 

Παροχό αϋρα πλύςησ  
μεμβρανών MBR 

υνεχόσ 
 

Περύςςεια ιλύσ  υγκϋντρωςη ςτερεών 2/ημϋρα  τιγμιαύο 

Ϊξοδοσ ΕΕΛ 

Μικροβιακό φορτύο 
(κολοβακτηρύδια) 

υνεχόσ  

COD 

Ημερόςια ύνθετο 

BOD5 

TS 
ΝΗ4-Ν,ΣΝ 
ΝΟ3-Ν 
ΣΡ 

Ϊξοδοσ πϊχυνςησ – 
αφυδϊτωςησ  

υγκϋντρωςη ςτερεών 2/ημϋρα  τιγμιαύο 

τραγγύδια πϊχυνςησ – 
αφυδϊτωςησ  

COD 
Ημερόςια  

ύνθετο 
TS ύνθετο 
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Όπου ςτον παραπϊνω Πύνακα, η ςυχνότητα δειγματοληψύασ ορύζεται ωσ «ςυνεχόσ», η μετρούμενη 
παρϊμετροσ μετρϊται από όργανο inline. 

Μετϊ την επιτυχό ολοκλόρωςη τησ «θϋςησ ςε αποδοτικό λειτουργύα» και τησ «Δοκιμαςτικόσ 
Λειτουργύασ των Ϊργων από τον Ανϊδοχο», ο Ανϊδοχοσ θα υποβϊλει ςτην Τπηρεςύα το Μητρώο του 
Ϊργου, τον Υϊκελο Αςφϊλειασ και Τγιεινόσ, καθώσ επύςησ και τα ΕγχειρύδιαΛειτουργύασ και 
υντόρηςησ. Μετϊ την ολοκλόρωςη των παραπϊνω, εκδύδεται ςχετικό Βεβαύωςη Περϊτωςησ 
Εργαςιών.  

Κατϊ την διϊρκεια τησ περιόδου «Δοκιμαςτικόσ Λειτουργύασ τησ ΕΕΛ από τον Ανϊδοχο», ο Ανϊδοχοσ 
με δικϋσ του δαπϊνεσ και μϋςα θα εκπαιδεύςει το προςωπικό του ΚτΕ, ώςτε να μπορεύ αυτό να 
αντεπεξϋλθει ςτισ απαιτόςεισ των υπηρεςιών διεύθυνςησ, λειτουργύασ και ςυντόρηςησ τησ 
Εγκατϊςταςησ Επεξεργαςύασ Λυμϊτων. Η διϊρκεια τησ εκπαύδευςησ ορύζεται ςε ϋναν (1) μόνα. Για τον 
ςκοπό αυτό ο Ανϊδοχοσ τρεισ (3) μόνεσ πριν την ολοκλόρωςη τησ δοκιμαςτικόσ λειτουργύασ θα 
προςδιορύςει τον αριθμό και τα προςόντα του απαιτούμενου προςωπικού λειτουργύασ και 
ςυντόρηςησ και θα ςυντϊξει το πρόγραμμα εκπαύδευςησ. Η Τπηρεςύα θα εγκρύνει το πρόγραμμα 
εκπαύδευςησ, θα καθορύςει τον ακριβό αριθμό των εκπαιδευομϋνων ανϊ θϋςη και θα διαθϋςει το εν 
λόγω προςωπικό δύο (2)μόνεσ πριν την ολοκλόρωςη τησ «Δοκιμαςτικόσ Λειτουργύασ τησ ΕΕΛ από τον 
Ανϊδοχο».  

3. ΤΝΣΗΡΗΗ ΣΩΝ ΕΡΓΩΝ ΑΠΟ ΣΟΝ ΑΝΑΔΟΦΟ 

Κατϊ τον χρόνο εγγύηςησ και υποχρεωτικόσ ςυντόρηςησ ο Ανϊδοχοσ εύναι υποχρεωμϋνοσ να 
επιθεωρεύ τακτικϊ το ϋργο, να το διατηρεύ ςε ικανοποιητικό κατϊςταςη και να αποκαθιςτϊ κϊθε 
βλϊβη του. Η ςυντόρηςη θα γύνεται ςύμφωνα με τα προβλεπόμενα από τουσ καταςκευαςτϋσ του 
εξοπλιςμού. 

Επιςημαύνεται ότι ςτισ δαπϊνεσ ςυντόρηςησ κατϊ το χρόνο εγγύηςησ περιλαμβϊνονται και: 

 οι οποιεςδόποτε δαπϊνεσ ςυντόρηςησ, των εργαςιών πολιτικού μηχανικού.  

 οι οποιεςδόποτε δαπϊνεσ ςυντόρηςησ των ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταςτϊςεων 

Δεν περιλαμβϊνονται ςτισ δαπϊνεσ ςυντόρηςησ οι ακόλουθεσ δαπϊνεσ, οι οπούεσ θεωρούνται ςαν 
βλϊβεσ εκ τησ χρόςεωσ: 

 αναλώςιμα (πολυηλεκτρολύτησ, χημικϊ, αποςμητικό υλικό κτλ.) 

 λιπαντικϊ εξοπλιςμού  

 αςφϊλειεσ των ηλεκτρικών πινϊκων εφ’ όςον οι καταςτροφϋσ τουσ δεν οφεύλονται ςε αςτοχύα 
ϊλλου υλικού τα οπούα θα αντικαταςτόςει ό επιςκευϊςει ο Ανϊδοχοσ 

 ενδεικτικϋσ λυχνύεσ των ηλεκτρικών πινϊκων 

Βλϊβεσ λόγω κακόσ ό μη ϋγκαιρησ ςυντόρηςησ δεν θεωρούνται βλϊβεσ εκ τησ χρόςεωσ και 
επιβαρύνουν αποκλειςτικϊ τον Ανϊδοχο. ε περύπτωςη που από εςφαλμϋνη ςυντόρηςηη αςτοχύα 
εξοπλιςμού του ϋργου προκληθούν βλϊβεσ ςε ϊλλεσ εγκαταςτϊςεισ και ϊτομα ο Ανϊδοχοσ εύναι 
αποκλειςτικϊ υπεύθυνοσ για την αποκατϊςταςη των βλαβών αυτών και την κϊλυψη των ςχετικών 
απαιτόςεων που θα προκύψουν. 

Ο Ανϊδοχοσ οφεύλει να αποκαθιςτϊ ϊμεςα τισ βλϊβεσ. Εϊν αυτό δεν γύνεται η Τπηρεςύα διατηρεύ το 
δικαύωμα να αποκαταςτόςει μόνη τησ με οποιοδόποτε τρόπο τισ βλϊβεσ, οπότε η ςχετικό δαπϊνη θα 
γύνεται εισ βϊροσ και για λογαριαςμό του Αναδόχου. τη περύπτωςη αυτό, ο Ανϊδοχοσ θα καταβϊλει 
και τισ δαπϊνεσ του προςωπικού του Κυρύου του Ϊργου που απαςχολόθηκε για την επιςκευό των 
βλαβών. 
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Εϊν ο Ανϊδοχοσ δεν καταβϊλει το ςχετικό ποςό εντόσ δεκαπϋντε ημερών από την ειδοπούηςη η 
εύςπραξη αυτού γύνεται από τισ εγγυητικϋσ επιςτολϋσ που ϋχει προςκομύςει ό με οποιοδόποτε ϊλλο 
νόμιμο τρόπο 

Ο Ανϊδοχοσ εύναι υποχρεωμϋνοσ να ςυντϊξει και ναενημερώνειτο ημερολόγιο των εργαςιών 
ςυντόρηςησ που ϋγιναν μϋςα ςτο χρόνο που εύχε την ευθύνη τησ ςυντόρηςησ. το ημερολόγιο θα 
αναγρϊφονται και οι τυχόν βλϊβεσ και δυςλειτουργύεσ που διαπιςτώθηκαν και ο τρόποσ 
αποκατϊςταςόσ τουσ. 

Με την λόξη τησ ςυντόρηςησ θα παραδοθεύ το ημερολόγιο ςτην Τπηρεςύα. 

4. ΜΗΣΡΩΟ ΣΟΤ ΕΡΓΟΤ 

Μετϊ ολοκλόρωςη τησ διαδικαςύασ «θϋςη των μονϊδων ςε αποδοτικό λειτουργύα» και τησ 
«Δοκιμαςτικόσ Λειτουργύασ των Ϊργων από τον Ανϊδοχο»,ο Ανϊδοχοσ υποχρεούται να παραδώςει 
ςτην Τπηρεςύα το Μητρώο του ϋργου το οπούο θα εύναι ςυνταγμϋνο ςτην ελληνικό εκτόσ από τα 
εγχειρύδια των ξϋνων καταςκευαςτών, τα οπούα θα πρϋπει να εύναι ςυνταγμϋνα και ςτην αγγλικό.  

Όλα τα ςτοιχεύα αυτϊ του μητρώου του ϋργου αριθμημϋνα και ταξινομημϋνα ςε φακϋλουσ θα 
υποβληθούν ςτην Τπηρεςύα και ςε ψηφιακό μορφό. 

Ο Ανϊδοχοσ δεν δικαιούται ιδιαύτερησ αμοιβόσ για την τόρηςη και την παραγωγό των 
προαναφερθϋντων ςτοιχεύων για την ςύνταξη του μητρώου του ϋργου, αφού η ςχετικό δαπϊνη εύναι 
ανηγμϋνη ςτα επιμϋρουσ Ωρθρα Σιμολογύου.  

Σο Μητρώο του ϋργου θα περιλαμβϊνει κατ’ ελϊχιςτον:  

(1) Πύνακα απογραφόσ, ςτον οπούο θα εμφανύζονται περιληπτικϊ και κωδικοποιημϋνα όλα τα 
επιμϋρουσ ϋργα και ο εγκαθιςτϊμενοσ εξοπλιςμόσ. 

(2) Αντύγραφα τυποποιημϋνων διαςτϊςεων κατϊ DIN, κϊθε ςχεδύου με αριθμούσ προοδευτικόσ 
αρύθμηςησ, που χρηςιμοποιόθηκε κατϊ την εκτϋλεςη του ϋργου με όλεσ τισ μεταβολϋσ, 
αναθεωρόςεισ, διορθώςεισ και εγκρύςεισ του αντύςτοιχου «εγκρύνεται για την καταςκευό» 
ςχεδύου, ϋτςι ώςτε κϊθε τϋτοιο ςχϋδιο να απεικονύζει επακριβώσ το τμόμα του ϋργου όπωσ 
αυτό καταςκευϊςθηκε. Σα ςχϋδια αυτϊ πρϋπει να ϋχουν την ϋνδειξη “ΟΠΨ 
ΚΑΣΑΚΕΤΑΘΗΚΕ”.  

(3) Εγχειρύδια εγκατϊςταςησ με λεπτομερεύσ οδηγύεσ, με διαγρϊμματα και εικονογραφόςεισ για την 
ςυναρμολόγηςη, ανϋγερςη και αποςυναρμολόγηςη όλου το επιμϋρουσ εξοπλιςμού, κατϊλληλα 
κωδικοποιημϋνων ςύμφωνα με τον Πύνακα Απογραφόσ. 

(4) Εγχειρύδια λειτουργύασ και ςυντόρηςησ με οδηγύεσ για τη ρύθμιςη, λειτουργύα, ςυντόρηςη και 
επιςκευό κϊθε επιμϋρουσ εξοπλιςμού, κατϊλληλα κωδικοποιημϋνων, ςύμφωνα με τον Πύνακα 
Απογραφόσ. Θα πρϋπει να περιλαμβϊνονται χωριςτϊ οι εργαςύεσ και οι ϋλεγχοι, που θα γύνονται 
καθημερινϊ, εβδομαδιαύα, μηνιαύα κτλ, καθώσ επύςησ και οι ϋκτακτοι ϋλεγχοι και εργαςύεσ, που 
θα πρϋπει να γύνονται μετϊ την ςυμπλόρωςη οριςμϋνων ωρών λειτουργύασ. Σο εγχειρύδιο 
πρϋπει να ςυνοδεύεται και με όλα τα ϋντυπα που πρϋπει να ςυμπληρώνονται για τον ϋλεγχο τησ 
λειτουργύασ του εξοπλιςμού.  

(5) Πύνακα υλικών και εργαλεύων, που απαιτούνται για την λειτουργύα και ςυντόρηςη, όπωσ: 

- χρώματα 

- λιπαντικϊ 

- εργαλεύα για ςυναρμολόγηςη και αποςυναρμολόγηςη 

- χημικϊ αντιδραςτόρα για λειτουργύα ρύθμιςησ των οργϊνων  
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(6) Πύνακα ανταλλακτικών και αναλώςιμων ςε ετόςια βϊςη καθώσ επύςησ και τυχόν απαιτόςεισ 
για μακροπρόθεςμεσ ςημαντικϋσ επιςκευϋσ. 

(7) Αναλυτικό λύςτα των υπεργολϊβων και προμηθευτών που χρηςιμοποιόθηκαν ςτο ϋργο, ςτην 
οπούα θα περιλαμβϊνονται και οι ακόλουθεσ πληροφορύεσ: 

- Όνομα προμηθευτών/υπεργολϊβων 

- Διεύθυνςη και τηλϋφωνο 

- Όνομα αρμοδύου 

- Περιγραφό τησ υπηρεςύασ, ό των υλικών που χορόγηςε 

(8) Υωτογραφύεσ: Για κϊθε μονϊδα επεξεργαςύασ θα περιϋχονται δϋκα (10) τουλϊχιςτον ϋγχρωμεσ 
φωτογραφύεσ από τισ διϊφορεσ φϊςεισ καταςκευόσ. Τποχρεωτικϊ θα περιλαμβϊνονται 
φωτογραφύεσ από το αρχικό ςτϊδιο (πριν αρχύςουν οι εργαςύεσ τησ εργολαβύασ) και από το 
τελικό ςτϊδιο, μετϊ την «θϋςη τησ μονϊδασ ςε αποδοτικό λειτουργύα».  

(9) Πρόγραμμα ποιότητασ ϋργου: Θα περιλαμβϊνεται το πρόγραμμα ποιότητασ που εφαρμόςτηκε 
για το ϋργο, καθώσ επύςησ και όλα τα πρακτικϊ δοκιμών.  

Σο Μητρώο του Ϊργου θα παραδοθεύ ςε τρύα αντύγραφα και αποτελεύ απαραύτητη προώπόθεςη για να 
για να ςυνταχθεύ η βεβαύωςη περϊτωςησ εργαςιών, καθώσ επύςησ και ϋνα αντύγραφο ςε ψηφιακό 
μορφό.  

Ε. 36 ΜΗΝΗ ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΑ ΚΑΙ ΤΝΣΗΡΗΗ ΣΩΝ ΕΡΓΩΝ ΑΠΟ ΣΟΝ 
ΑΝΑΔΟΦΟ (ΜΗ ΕΠΙΛΕΞΙΜΗ ΔΑΠΑΝΗ) 

την παρούςα εργολαβύα περιλαμβϊνεται η 36μηνη λειτουργύα και ςυντόρηςη των ϋργων από τον 
Ανϊδοχο. Οι προδιαγραφϋσ παρουςιϊζονται ςτουσ ειδικούσ όρουσ του Σιμολογύου. 

 

Πϊροσ, Υεβρουϊριοσ 2023 

 

ΤΝΣΑΦΘΗΚΕ  ΕΛΕΓΦΘΗΚΕ & ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 

 

 

Μ. Καλούδησ 

 

 Ο ΔΙΕΤΘΤΝΣΗ ΔΕΤΑΠ 

 

 

ΚΑΡΑΜΑΝΕ ΝΙΚΟΛΑΟ 

ΜΗΦΑΝΟΛΟΓΟ ΜΗΦ/ΚΟ ΠΕ 

 

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ 

Με την αριθμό πρωτ. 33/2023 (ΑΔΑ:6153ΟΡΓΠ-9Ν3) απόφαςη Δ.. ΔΕΤΑ Πϊρου 
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