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ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 

Α. ΤΕΧΝΙΚΑ  ΔΕΔΟΜΕΝΑ – ΒΑΣΙΚΕΣ  ΑΡΧΕΣ  ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ 
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Α.1.3 Υφιστάμενες εγκαταστάσεις 

 
Α.2. Αντικείμενο της παρούσας εργολαβίας 
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Β.2.5 Φρεάτιο εκτροπής (Φ.Μ.5) 
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Β.2.9 Βιολογικός αντιδραστήρας συμβατικής επεξεργασίας (Φ.Μ.9) 
Β.2.10 Βιολογικός αντιδραστήρας MBR (Φ.Μ.10) 
Β.2.11 Δεξαμενές εξισορρόπησης MBR (Φ.Μ.11) 
Β.2.12 Κτίριο εξυπηρέτησης MBR (Φ.Μ.12) 
Β.2.13 Φυσητήρες αερισμού (Φ.Μ.13) 
Β.2.14 Δευτεροβάθμια καθίζηση (Φ.Μ.14) 
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Β.2.19.4 Αντλιοστάσιο στραγγιδίων(Φ.Μ. 22) 
Β.2.20 Δεξαμενή Ύδρευσης (Φ.Μ. 23) 
Β.2.21 Μονάδες απόσμησης (Φ.Μ. 24) 
Β.2.21.1 Γενικά 
Β.2.21.2 Μονάδες απόσμησης και αποσμούμενοι χώροι 
Β.2.21.3 Προδιαγραφές επεξεργασίας απόσμησης 
Β.2.21.3.1 Χημική Πληντρίδα Απόσμησης 
Β.2.21.3.2 Kλίνες προσρόφησης 
Β.2.21.3.3 Απόσμηση με μονάδα καταλυτικής και χημικής απορρόφησης 
Β.2.21.3.4 Βιολογικά Φίλτρα 
Β.2.21.3.5 Αποκονίωση του αέρα από ασβεστοποίηση 
Β.2.21.3.6 Αεραγωγοί 
 
Β.2.22 Υποσταθμός, διανομή χαμηλής τάσης (Φ.Μ. 25) 
Β.2.23 Αυτοματισμός και όργανα– Ασθενή ρεύματα (Φ.Μ. 26) 
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Γ. ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΡΓΩΝ 
 

Γ.1 ΓΕΝΙΚΑ  
 
Γ.2 ΣΩΛΗΝΩΣΕΙΣ - ΠΑΡΑΚΑΜΠΤΗΡΙΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 

Γ.2.1 Υλικά σωληνώσεων  
Γ.2.2 Παρακαμπτήριες διατάξεις 

 
Γ.3 ΒΟΗΘΗΤΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ – ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΧΩΡΟΥ – ΜΕΤΡΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ  

Γ.3.1. Δίκτυο στραγγιδίων 
Γ.3.2. Δίκτυο πόσιμου νερού 
Γ.3.3. Δίκτυο βιομηχανικού νερού 
Γ.3.4. Τηλεφωνική εγκατάσταση 
Γ.3.5. Διαμόρφωση του χώρου – Έργα πρασίνου 
Γ.3.6. Εσωτερική οδοποιία 
Γ.3.7. Εξωτερικός φωτισμός 
Γ.3.8. Πεζοδρόμια - Χαλικόστρωση 
Γ.3.9. Αποχέτευση ομβρίων 
Γ.3.10. Μέτρα ασφαλείας 

Γ.3.10.1 Κλειστοί χώροι 
Γ.3.10.2 Διακίνηση και αποθήκευση χημικών  

Γ.3.11 Σήμανση 
Γ.3.12 Βοηθητικός εξοπλισμός 
Γ.3.13 Μεταλλικές κατασκευές και κατασκευές από GRP 
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Γ.4 ΚΤΙΡΙΑΚΑ ΕΡΓΑ 
 

Γ.5 ΕΡΓΑ ΑΠΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ 
Γ.5.1 Γενικά  
Γ.5.2 Υλικά  
Γ.5.3 Έλεγχος σε ρηγμάτωση 
Γ.5.4 Χαλύβδινες κατασκευές   

 
Γ.6 ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ  

Γ.6.1 Γενικά 
Γ.6.2 Γενικές αρχές σχεδιασμού του συστήματος 
Γ.6.3 Τρόπος ελέγχου και λειτουργίας των μονάδων επεξεργασίας 

Γ.6.3.1 Γενικές απαιτήσεις 
Γ.6.3.2 Ειδικές απαιτήσεις 

 
Γ.7 ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 

Γ.7.1 Ηλεκτροδότηση της εγκατάστασης 
Γ.7.2 Υφιστάμενη κατάσταση 

Γ.7.2.1 Υφιστάμενη κατάσταση διανομής ισχύος 
Γ.7.2.2 Λοιπές υφιστάμενες εγκαταστάσεις 

Γ.7.3 Σύστημα διανομής ενέργειας 
Γ.7.3.1 Πίνακας μέσης τάσης– Γενικός Πίνακας Διανομής Χαμηλής Τάσης 
Γ.7.3.2 Μετασχηματιστές 
Γ.7.3.3 Πίνακες χαμηλής τάσης 
Γ.7.3.4 Ηλεκτρικές γραμμές 
Γ.7.3.5 Αντιμετώπιση διακοπής ηλεκτροδότησης - Ηλεκτροπαραγωγό 

ζεύγος 
Γ.7.3.6 Γειώσεις 
Γ.7.3.7 Αντιεκρηκτική προστασία 
Γ.7.3.8 Εγκατάσταση φωτισμού και ρευματοδοτών 
Γ.7.3.9 Αντικεραυνική προστασία 

 
 
Γ.8. Διασφάλιση ποιότητας 
 
Γ.9 Άδειες και εγκρίσεις που θα εκδοθούν με μέριμνα του Αναδόχου  
 
Γ.10 Φάκελος Ασφάλειας και Υγιεινής  
 
 

Δ. ΘΕΣΗ ΣΕ ΑΠΟΔΟΤΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ – ΔΟΚΙΜΕΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ - ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ 
ΕΡΓΩΝ ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΝΑΔΟΧΟ 

 
Δ.1 Γενικά  

Δ.1.1. Θέση των μονάδων σε αποδοτική λειτουργία 
Δ.1.2. Δοκιμές ολοκλήρωσης 
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Δ.2 Φύλαξη και συντήρηση του έργου από τον Ανάδοχο κατά τη διάρκεια των 
δοκιμών ολοκλήρωσης και κατά τη διάρκεια τυχόν διαστήματος αδράνειας  

 
Δ.3 Χρόνος υποχρεωτικής εγγύησης και συντήρησης των έργων από τον 

Ανάδοχο 
Δ.3.1. Ανταλλακτικά εξοπλισμού 
Δ.3.2. Μητρώο του έργου 
Δ.3.3. Εκπαίδευση του προσωπικού  
 
 
 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α: Τεχνική Περιγραφή υφισταμένων εγκαταστάσεων 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β: Σχολιασμός στοιχείων λειτουργίας 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ: Ενδεικτικός κατάλογος περιοχών έργου 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ: Ενδεικτικός Κατάλογος εξοπλισμού 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε: Ενδεικτικός Κατάλογος ηλεκτρικών καταναλώσεων 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Στ: Ενδεικτικός Κατάλογος σωληνώσεων επεξεργασίας 
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Α. ΤΕΧΝΙΚΑ  ΔΕΔΟΜΕΝΑ – ΒΑΣΙΚΕΣ  ΑΡΧΕΣ  ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ 
Α.1 Εισαγωγή  
Α.1.1 Αντικείμενο και θέση του έργου 
 
Το αντικείμενο του έργου είναι η μελέτη, κατασκευή και δοκιμαστική λειτουργία της  
Εγκατάστασης Επεξεργασίας λυμάτων (Ε.Ε.Λ.) της Δ.Ε.Υ.Α. Βορείου Άξονα, στη θέση Γεράνι 
του Δήμου Πλατανιά. Η ΕΕΛ Δ.Ε.Υ.Α. Β.Α. εξυπηρετεί τις δημοτικές ενότητες Νέας Κυδωνίας 
του Δήμου Χανίων και τις δημοτικές ενότητες Πλατανιά, Βουκολιών και Κολυμβαρίου του Δήμου 
Πλατανιά. Το μεγαλύτερο ποσοστό των συνδέσεων βρίσκεται στο παραλιακό τμήμα του 
Βόρειου Άξονα του νομού Χανίων (Κλαδισσός έως Κολυμβάρι), ενώ με την ολοκλήρωση και των 
δευτερευόντων δικτύων θα εξυπηρετεί και τους μεγάλους οικισμούς της ενδοχώρας (Άνω 
Δαράτσο, Άνω Γαλατάς, Ξαμουδοχώρι, Βουκολιές, Σπηλιά).Ειδικά κατά τη θερινή περίοδο 
παραλαμβάνονται σημαντικές ποσότητες λυμάτων από τουριστικές εγκαταστάσεις. Τα λύματα 
συγκεντρώνονται από εκτεταμένο δίκτυο, το οποίο χαρακτηρίζεται από μεγάλους χρόνους 
συρροής και περιλαμβάνει σημαντικό αριθμό αντλιοστασίων λυμάτων. 
 
Λόγω του τουριστικού χαρακτήρα της εξυπηρετούμενης περιοχής, η μέση ημερήσια παροχή έχει 
σημαντική εποχιακή διακύμανση. Τα λύματα που δέχεται η εγκατάσταση είναι αμιγώς αστικά και 
δεν πραγματοποιείται υποδοχή βοθρολυμάτων. Στο γήπεδο της εγκατάστασης 
παραλαμβάνονται προϊόντα καθαρισμού του αποχετευτικού δικτύου για ενδιάμεση αποθήκευση 
και μεταφόρτωση. Το ποσοστό βιομηχανικών λυμάτων στην περιοχή είναι αμελητέο. 
 
Τόσο για το συγκεκριμένο έργο, όσο και για το σύνολο των δικτύων συλλογής και μεταφοράς 
των λυμάτων της λεκάνης εξυπηρέτησης, έχουν εκδοθεί οι Αποφάσεις ΑΠ  107157/ 
1999,2004457/2011, 168460/2013 και οι ΑποφάσειςΓενικού Διευθυντή Περιβαλλοντικής 
Πολιτικής «Εγκατάσταση επεξεργασίας λυμάτων της περιοχής Χανίων Κολυμβαρίου, που 
βρίσκεται στην περιοχή Γεράνι του Νομού Χανίων», 168460/2013,150163/26.06.2015 και 
61712/2016, με τις οποίες και τροποποιούνται οι περιβαλλοντικοί όροι του έργου. 
 
Ήδη από την πρώτη φάση ανάπτυξηςτου έργου οι Αποφάσεις Έγκρισης Περιβαλλοντικών 
Όρων στοχεύουν στην ανάκτηση λυμάτων για άρδευσης. Συγκεκριμένα στην Απόφαση 107157/ 
1999 (παρ. Δ 49) προβλέπεται ότι: 
 

«Κατά τη θερινή περίοδο προβλέπεται η χρησιμοποίηση των επεξεργασμένων λυμάτων για ελεγχόμενη 
άρδευση επιλεγμένων καλλιεργειών κατά τη διάρκεια της αρδευτικής περιόδου σε εκτάσεις που σήμερα 
καλλιεργούνται και δεν ανήκουν σε οικιστικές επέκτασης ούτε πρόκειται να ενταχθούν σε αυτές. 

Ο κύριος του έργου πρέπει να εξασφαλίσει την έκταση των 1300 στρεμμάτων που απαιτούνται στα 
πρώτα στάδια λειτουργίας της μονάδας και σταδιακά τις εκτάσεις που θα απαιτηθούν στα επόμενα στάδια 
κατά την επιλογή της έκτασης θα πρέπει να προτιμηθούν οι όμορφες περιοχές  

Τα καθορισμένα λύματα εφόσον χρησιμοποιηθούν για άρδευση θα έχουν τα ανάλογα χαρακτηριστικά 
που θα καθοριστούν από το υπουργείο Γεωργίας με τη σύμφωνη γνώμη της αρμόδιας υπηρεσίας του 
Υπουργείου Υγείας και θα μετρώνται συστηματικά από τον αρμόδιο φορέα του έργου με την συνεχή 
παρακολούθηση του αρμόδιου γραφείου περιβάλλοντος καθώς και τις Διευθύνσεις Υγιεινής της 
Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Χανίων. 

 Η καταλληλότητα του νερού άρδευσης είναι συνάρτηση της καλλιέργειας αλλά και των εδαφικών 
χαρακτηριστικών για την υιοθέτηση των απαιτούμενων ποιοτικό χαρακτηριστικών των προς άρδευση 
λημμάτων  

Επίσης να ληφθούν υπόψη οι ακόλουθοι παράγοντες: 
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 η προστασία της δημόσιας υγείας 

 η προστασία του περιβάλλοντος 

 η προστασία των καλλιεργειών 

 ή αποδοχή από τους χρήστες για το κοινό  
 
Επίσης θα πρέπει να ληφθούν υπόψη η δυνατότητα απορρόφησης του εδάφους σε συγκεκριμένες 
ποσότητες λυμάτων και συγκεντρώσεων αζώτου και φώσφορου. 
Κατά την εφαρμογή της άρδευσης θα πρέπει να θεσμοθετηθεί πρόγραμμα παρακολούθησης του 
εδάφους ιδίως όσον στην σύσταση σε βαρέα μέταλλα ασβέστιο νάτριο και μαγνήσιο». 

 
Στην ανανέωση τροποποίηση και κωδικοποίηση των περιβαλλοντικών όρων της ίδιας 
εγκαταστάσεως όπως αυτές προσδιορίστηκαν από την με αριθμό πρωτοκόλλου 204457/2011 
από 25.10.2011, στην παράγραφο 7.6 επαναπροσδιορίζεται το θέμα της 
επαναχρησιμοποίησηςτων επεξεργασμένων λυμάτων για άρδευση, αφού πλέον έχει τεθεί σε 
ισχύ η ΚΥΑ 145116, η οποία ρυθμίζει τα θέματα επαναχρησιμοποίησης επεξεργασμένων 
λυμάτων. Πιο συγκεκριμένα αναφέρεται: 

 
«Δεν αποκλείεται επαναχρησιμοποίηση των επεξεργασμένων λυμάτων για περιορισμένη/απεριόριστη 

άρδευση επιλεγμένων καλλιεργειών σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο άρθρο 4 της ΚΥΑ 145116/2011 και 
εφόσοντηρούνται τα ανώτατα επιτρεπόμενα όρια και οι περιορισμοί που τίθενται στο παράρτημα του 
άρθρου 16 αυτής. Σε αυτή την περίπτωση απαιτείται εκπόνηση μελέτης σχεδιασμού και εφαρμογής του 
συστήματος της άρδευσης ανάλογα με το συγκεκριμένο είδος της καλλιέργειας και την συγκεκριμένη 
περιοχή. Ειδικότερα η μελέτη άρδευσης και με γνώμονα την προστασία της δημόσιας υγείας του 
Περιβάλλοντος και των καλλιεργειών θα περιλαμβάνει μεταξύ άλλων τα εξής:  

 
 Το σε συνάρτηση με τις αρδευόμενες καλλιέργειες υδατικό ισοζύγιο και το ισοζύγιο οργανικού 

φορτίου και θρεπτικών καθώς και κρίσιμων ιχνοστοιχείων προκειμένου να προσδιοριστεί ανά 
μονάδα αρδευόμενης επιφάνειας επιτρεπόμενη φόρτιση με επεξεργασμένα λύματα. Τα κριτήρια 
φόρτωσης του Εδάφους θα πρέπει να πιστοποιούνται με κατάλληλες δοκιμές διήθησης του εδάφους 
ώστε να τεκμηριώνουν το βαθμό διαπερατότητας αυτού και να διαστασιολογείται κατάλληλα η 
επιφάνεια ώστε να αποφεύγονται οι κίνδυνοι αλλοίωσης των χαρακτηριστικών των επηρεαζόμενων 
υδάτων 

 Τον υπολογισμό της συνολικά απαιτούμενης εδαφικής έκτασης λαμβάνοντας υπόψη τα 
εδαφολογικά στοιχεία της περιοχής  

 Τα απαιτούμενα ποιοτικά χαρακτηριστικά των επεξεργασμένων λημμάτων και το πρόγραμμα 
παρακολούθησης αυτών καθώς και κατά περίπτωση τα απαιτούμενα προγράμματα 
παρακολούθησης αυτών των χαρακτηριστικών του εδάφους και των αρδευόμενων καλλιεργειών. 

 Τα τυχόν απαιτούμενα πρόσθετα μέτρα για την συγκεκριμένη εφαρμογή 

 Τα απαιτούμενα μέτρα ενημέρωσης και προστασίας για τους χρήστες και τους καταναλωτές που 
πρέπει να λαμβάνονται με  ευθύνη του φορέα υλοποίησης της άρδευσης  

 Τον προσδιορισμό των τυχόν ελάχιστων απαιτούμενων αποστάσεων της συγκεκριμένης εφαρμογής 
από υφιστάμενες ή μελλοντικές υδροληψίες ή άλλες χρήσεις  Ενδεικτικά αναφέρεται η τήρηση 
επαρκούς απόστασης ασφαλείας της αρδευόμενης περιοχής από πηγές φρεάτια σωλήνες 
υδραγωγείων ακτές κολύμβησης θεμέλια κτιρίων και οριογραμμές  
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Για το περιεχόμενο της μελέτης άρδευσης θα γνωμοδοτήσουν η αρμόδια διεύθυνση Υδάτων της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης και αρμόδιες διευθύνσεις Υγείας και Αγροτικής Οικονομίας της 
Περιφέρειας Κρήτης στο πλαίσιο της έκδοσης της άδειας επαναχρησιμοποίησης. 
 
Ειδικότερα ο χρήστης ή ο φορέας διαχείρισης του ανακτημένου νερούοφείλει πριν την λειτουργία της 
επαναχρησιμοποίησης των επεξεργασμένων λημμάτων για άρδευση να προμηθευτεί με άδεια 
επαναχρησιμοποίησης σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 9 και 10 τη ΚΥΑ 145116/2011 με την 
υποβολή της προαναφερόμενης μελέτη άρδευσης». 
 
Με βάση την παραπάνω περιβαλλοντική αδειοδότηση και προκειμένου να ανταποκριθεί στις 
αυξανόμενες απαιτήσεις του υδατικού ισοζυγίου της περιοχής, η ΔΕΥΑΒΑ ζήτησε το σχεδιασμό 
της Αναβάθμισης της ΕΕΛ στη θέση Γεράνι, με στόχο την ανάκτηση 5.000 m3/dεπεξεργασμένων 
λυμάτων την ημέρα κατά την θερινή περίοδο, με ποιότητα κατάλληλη, ώστε αυτά να διατίθενται 
στο δίκτυο άρδευσης της περιοχής χωρίς περιορισμούς.  
 
 
Α.1.2 Κλιματολογικά στοιχεία 
 
Το κλίμα της περιοχής, όπως και ολόκληρου του βόρειου τμήματος του Νομού Χανίων, ανήκει 
στο Μεσογειακό τύπο, με θερμό και ξηρό καλοκαίρι και βροχερό και ήπιο χειμώνα. Οι 
επικρατούντες άνεμοι στην περιοχή είναι οι βόρειοι-βορειοδυτικοί, ενώ οι νότιο, νοτιοδυτικοί και 
ανατολικοί είναι μάλλον σπάνιοι. 
 
Σύμφωνα με στοιχεία του Μετεωρολογικού Σταθμού Χανίων, ο οποίος διαθέτει παρατηρήσεις 
πολλών ετών, η μέση θερμοκρασία του χειμώνα ανέρχεται σε 12,8 οC και του θέρους σε 27,1 
οC. Η ελάχιστη θερμοκρασία σε πολύ σπάνιες περιπτώσεις κατέρχεται κάτω του 0 οC, ενώ η 
μέγιστη σε πολύ λίγες περιπτώσεις υπερβαίνει τους 30 οC. Το μέσο ετήσιο ύψος βροχής 
ανέρχεται σε 695 χλστ., τιμή αρκετά υψηλή και προέρχεται κυρίως από την επίδραση των 
υδροφόρων νεφών ΒΔ διεύθυνσης από το Ιόνιο Πέλαγος. Τέλος ολικός παγετός δεν εμφανίζεται 
ποτέ στην περιοχή, ενώ χιόνι πέφτει σπάνια και μόνο στα νότια υψώματα (από 200 μ. υψόμετρο 
και πάνω). 
 
Την τελευταία περίοδο παρατηρουνται επαναλαμβανόμενα φαινόμενα έντονων βροχοπτώσεων 
μεγάλης ραγδαιότητας. Είναι σημαντική η προστασία των κατασκευών έναντι πλημμύρας και 
διαβρώσεων του εδάφους. 
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Εικόνα 1: Διοικητικά όρια Δήμων Νομού Χανίων και ένδειξη της περιοχής εξυπηρέτησης της ΔΕΥΑ Βορείου Άξονα – περιλαμβάνει το 
Δήμο Πλατανιά και την Δ.Ε. Νέας Κυδωνίας του Δήμου Χανίων. 
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Εικόνα 2: Θέση της ΕΕΛ ΔΕΥΑ Βορείου Άξονα και του κεντρικού αντλιοστασίου τροφοδοσίας 
(απεικόνιση GoogleEarth). 
 
 
Α.1.3 Υφιστάμενες εγκαταστάσεις 
 
ΟΙ υφιστάμενες εγκαταστάσεις της ΕΕΛ Βορείου Άξονα έχουν αναπτυχθεί σε δύο κυρίως φάσεις 
(Α και Β), οι οποίες υλοποιήθηκαν το 2000 και το 2007 στο πλαίσιο δύο εργοληπτικών 
συμβάσεων. Το 2007 ολοκληρώθηκε και λειτούργησε η πρώτη φάση του έργου, με δυνατότητα 
εξυπηρέτησης 30.000 ισοδύναμων κατοίκων, ενώ στην αρχή του 2009 τέθηκε σε λειτουργία και 
η δεύτερη φάση του έργου, οπότε η εγκατάσταση  είναι ικανή να εξυπηρετεί τις ανάγκες 60.000 
ισοδύναμων κατοίκων. Ακολούθησαν ορισμένες επεμβάσεις μικρότερης κλίμακας (π.χ. 
εγκατάσταση βιομηχανικού νερού, επεμβάσεις στην αφυδάτωση, ενίσχυση του συστήματος 
αερισμού). 
 
Η μέθοδος που εφαρμόζεται για την επεξεργασία των αστικών λυμάτων είναι αυτή της ενεργού 
ιλύος με παρατεταμένο αερισμό και ταυτόχρονη νιτροποίηση και απονιτροποίηση. Ο τελικός 
αποδέκτης της εκροής είναι η θαλάσσια περιοχή του Γερανίου, μέσω υποθαλάσσιου αγωγού 
μήκους 1.120 m από την ακτή. 
 
Η Τεχνική Περιγραφή των υφισταμένων εγκαταστάσεων παρουσιάζεται στο παράρτημα Α. 
Πληροφορίες σχετικά με τη λειτουργία των υφισταμένων μονάδων δίδονται στο παράρτημα Β. 
Οι υφιστάμενες μονάδες επεξεργασίας θα παραμείνουν σε λειτουργία καθόλη τη διάρκεια της 
κατασκευής του έργου, ενώ θα ληφθεί πρόνοια για την ομαλή ένταξη των νέων μονάδων στο 
διάγραμμα ροής σχήμα της επεξεργασίας. 
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Α.2 Αντικείμενο της παρούσας εργολαβίας 
 
Το αντικείμενο των δημοπρατούμενων έργων περιλαμβάνει: 
 
 την εκπόνηση της Μελέτης Εφαρμογής και κάθε είδους συμπληρωματικής μελέτης και 

έρευνας, 
 την κατασκευή των έργων Πολιτικού Μηχανικού,  
 την προμήθεια και εγκατάσταση του συνόλου του ηλεκτρολογικού και μηχανολογικού 

εξοπλισμού,  
 την κατασκευή των λοιπών ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων  
 την θέση σε αποδοτική λειτουργία και τις δοκιμές ολοκλήρωσης,  
 την έκδοση των απαιτούμενων αδειών και πιστοποιητικών, 
 την τροποποίηση των Περιβαλλοντικών Όρων, αν αυτό απαιτηθεί από την τεχνική λύση, 

την οποία θα προτείνει ο Ανάδοχος, 
 την περίοδο υποχρεωτικής συντήρησης του νέου εξοπλισμού και των νέων 

εγκαταστάσεων για χρονικό διάστημα δώδεκα (12) μηνών μετά την ολοκλήρωση των 
δοκιμών ολοκλήρωσης.Η περίοδος υποχρεωτικής συντήρησης των μονάδων, γα τις 
οποίες προβλέπεται από την παρούσα σύμβαση, ότι θα τεθούν νωρίτερα σε λειτουργία, 
(προεπεξεργασία, αφυδάτωση), επεκτείνεται, έτσι ώστε η υποχρεωτική συντήρηση για το 
σύνολο του έργου να λήγει δώδεκα (12) μηνών μετά την ολοκλήρωση των δοκιμών 
ολοκλήρωσης. 

 
Επίσης στο αντικείμενο της παρούσας εργολαβίας περιλαμβάνεται και κάθε εργασία ή 
προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού, η οποία είναι αναγκαία για την ολοκληρωμένη 
κατασκευή, την άρτια και αποδοτική λειτουργία του Έργου, έστω και αν δεν αναφέρεται ρητά 
στα Τεύχη Δημοπράτησης.  
 
Ο Ανάδοχος θα έχει την πλήρη και αποκλειστική ευθύνη για την επίτευξη των απαιτούμενων 
αποδόσεων επεξεργασίας όσον αφορά τις τελικές εκροές και την επεξεργασμένη ιλύ, οι οποίες 
πρέπει να είναι σύμφωνες με τα όσα καθορίζονται στο παρόν τεύχος καθώς και με τις εγγυήσεις 
που υποβάλλει μαζί με την Τεχνική Προσφορά του. 
 
Η Τεχνική Περιγραφή του παρόντος τεύχους είναι δομημένη ανά Φυσικό Μέρος, έτσι 
όπως αυτά έχουν χρησιμοποιηθεί στην εκπόνηση του Τιμολογίου Μελέτης. Για 
διευκόλυνση των διαγωνιζομένων γίνονται ορισμένες παραπομπές στις εκάστοτε 
σημαντικότερες προδιαγραφές Η/Μ εξοπλισμού, διευκρινίζεται όμως ότι σε κάθε 
περίπτωση το σύνολο των Τεχνικών Προδιαγραφών είναι σε ισχύ για το σύνολο της 
εγκατάστασης. 
 
Για διευκόλυνση των διαγωνιζομένων γίνονται επίσης ορισμένες παραπομπές σε σχέδια 
της Προμελέτης για πληροφόρηση. Τα σχέδια αυτά δεν είναι δεσμευτικά και θα 
τροποποιηθούν από τον Ανάδοχο, ανάλογα με τις επιλογές της μελέτης εφαρμογής, την 
επιλογή των προμηθευτών και τις οδηγίες των προμηθευτών του εξοπλισμού. 
 
Οι διαγωνιζόμενοι έχουν το δικαίωμα να αποκλίνουν από την παρούσα Τεχνική 
Περιγραφή, εφόσον αυτό είναι απαραίτητο για να εφαρμοστεί η τεχνική λύση που 
επιλέγουν. Σε κάθε περίπτωση ο διαγωνιζόμενος με την υποβολή της προσφοράς του 
αναλαμβάνει την πλήρη ευθύνη της τήρησης των ορίων εκροής και των λοιπών 
απαιτήσεων των περιβαλλοντικών όρων, οι οποίοι άπτονται του συμβατικού του 
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αντικειμένου. Οι ελάχιστες τεχνικές απαιτήσεις, οι οποίες θα πρέπει να πληρούνται επί 
ποινή αποκλεισμού αποτυπώνονται ρητά στον Πίνακα Συμμόρφωσης, με στόχο την 
διασφάλιση της συγκρισιμότητας των προσφορών των διαγωνιζομένων. 
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Α.3 Γήπεδο της Εγκατάστασης Επεξεργασίας Λυμάτων  
Α.3.1 Γενικά 
 
Η Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυμάτων (ΕΕΛ) βρίσκεται σε οικόπεδο εντός των διοικητικών 
ορίων του Δήμου Πλατανιά, νοτιοδυτικάτου οικισμού Γεράνι και σε ευθεία απόσταση 1,1 km από 
αυτόν.  
 
Η διαθέσιμη έκταση είναι περίπου 48.381 τ.μ. και φαίνεται στο συνημμένο Τοπογραφικό 
Διάγραμμα. Οι διαγωνιζόμενοι υποχρεούνται να ελέγξουν για μεταγενέστερες ενδεχόμενες 
αλλοιώσεις του ανάγλυφου και να τις λάβουν υπόψη στην προσφορά τους.Η πρόσβαση στο 
γήπεδο γίνεται από δύο υφιστάμενες, ασφαλτοστρωμένες οδούς. 
 
 
Α.3.2 Γεωτεχνικά στοιχεία  
 
Η υποβολή προσφοράς στο διαγωνισμό αποτελεί τεκμήριο ότι ο διαγωνιζόμενος έχει μελετήσει 
την γεωτεχνική έρευνα, η οποία επισυνάπτεται στα τεύση, ελέγξει και γνωρίζει πλήρως τις 
εδαφοτεχνικές συνθήκες του γηπέδου της ΕΕΛ (ακόμη και αν προκύπτουν ενδεχόμενες 
αλλοιώσεις του ανάγλυφου σε σχέση με το τοπογραφικό που συνοδεύει το τεύχος 
δημοπράτησης) και τις έχει λάβει υπόψη κατά τη σύνταξη της προσφοράς. 
 
 
Α.3.3 Δίκτυα κοινής ωφέλειας 
 
Το γήπεδο της εγκατάστασης εξυπηρετείται από τα παρακάτω δίκτυα κοινής ωφέλειας: 
 
1. Το δίκτυο ηλεκτρικής ισχύος είναι υπέργειο και τροφοδοτεί το οικόπεδο από την 

νοτιοανατολική πλευρά, παραπλεύρως της οδού από Παλαιό Γεράνι. Τα καλώδια μέσης 
τάσης καταλήγουν στον υποσταθμό. Η σημερινή συμφωνημένη ισχύς είναι σήμερα 400 
kVA και θα πρέπει να αυξηθεί μετά την υλοποίηση των έργων της παρούσας σύμβασης. 

2. Το δίκτυο ύδρευσης με πόσιμο νερό τροφοδοτεί το οικόπεδο από την νοτιοανατολική 
πλευρά, παραπλεύρως της οδού από Παλαιό Γεράνι με αγωγό από τη δεξαμενή 
ύδρευσης στο Παλαιό Γεράνι. Παρατηρούνται προβλήματα υδροδότησης κατά τη θερινή 
περίοδο. Για αυτό το λόγο προβλέπεται η κατασκευή δεξαμενής ύδρευσης εντός του 
οικοπέδου.  

3. Το οικόπεδο τροφοδοτείται επιπρόσθετα με νερό από γεώτρηση από την νότιαπλευρά. 
4. Το οικόπεδο δέχεται εισροή ομβρίων από τον περιβάλλοντα χώρο και ειδικά από τη νότια 

πλευρά. 
5. Το δίκτυο αποχέτευσης είναι εσωτερικό και καταλήγει στο αντλιοστάσιο στραγγιδίων. 
6. Το οικόπεδο εξυπηρετείται από τηλεφωνικό δίκτυο. 
 
 
Α.3.4 Προσαγωγή λυμάτων 
 
Η μονάδα παραλαμβάνει τα λύματα με δίδυμο καταθλιπτικό αγωγό 2 Χ DN 450 από το κεντρικό 
αντλιοστάσιο του δικτύου αποχέτευσης (αντλιοστάσιο Α5α ή Κεντρικό αντλιοστάσιο) στο οποίο 
είναι εγκατεστημένες τέσσερεις αντλίες παροχής 450m3/h εκάστη. 
  



ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε. 
Τεύχη Δημοπράτησης –  
Τεύχος 3 – Τεχνική Περιγραφή – Ειδικές ΤεΠρο 

«Αναβάθμιση της εγκατάστασης επεξεργασίας 
λυμάτων της ΔΕΥΑ Βορείου Άξονα Χανίων για 
την ανάκτηση επεξεργασμένων για άρδευση» 
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Α.3.5 Διάθεση επεξεργασμένων λυμάτων 
 
Ο τελικός αποδέκτης της εκροής είναι η θαλάσσια περιοχή του Γερανίου, όπου τα 
επεξεργασμένα λύματα διαχέονται μέσω υποθαλάσσιου αγωγού μήκους 1.120 m από την ακτή. 
Τα επεξεργασμένα λύματα διοχετεύονται στον αποδέκτη μέσω χερσαίου αγωγού διάθεσης PVC 
500 και φρεατίου φόρτισης του υποθαλάσσιου τμήματος. Στην παρούσα εργολαβία δεν 
περιλαμβάνονται έργα ενίσχυσης του συστήματος διάθεσης, το οποίο είναι επαρκές. 
 
 
  



ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε. 
Τεύχη Δημοπράτησης –  
Τεύχος 3 – Τεχνική Περιγραφή – Ειδικές ΤεΠρο 
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λυμάτων της ΔΕΥΑ Βορείου Άξονα Χανίων για 
την ανάκτηση επεξεργασμένων για άρδευση» 
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Α.4. ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ 
Α.4.1 Υδραυλικά και ρυπαντικά φορτία λυμάτων 
 
Τα υδραυλικά και ρυπαντικά φορτία στην είσοδο της Εγκατάστασης Επεξεργασίας Λυμάτων 
περιλαμβάνονται στον παρακάτω πίνακα. Η εγκατάσταση δεν θα δέχεται βοθρολύματα. 
 
Τα έτη σχεδιασμού είναι το 2020 (σήμερα) και το 2040 (με επέκταση). Λόγω του τουριστικού 
χαρακτήρα της εξυπηρετούμενης λεκάνης διαχωρίζονται η θερινή και η χειμερινή περίοδος. 
Διαχωρίζεται επιπρόσθετα μία ενδιάμεση περίοδος, η οποία αφορά στη λειτουργία της 
βιολογικής βαθμίδας, χωρίς να απαιτηθεί η θέση της αερόβιας σταθεροποίησης ιλύος σε 
λειτουργία.  
 
Συνολικά διερευνούνται επομένως στην υγιεινολογική μελέτηπέντε σενάρια λειτουργίας: 
 
 Σενάριο Σ1: Λειτουργία κατά τη χειμερινή περίοδο (15 oC) με τις σημερινές συνθήκες 

(παροχή εισόδου 4.000 m3/d) 
 Σενάριο Σ2: Λειτουργία κατά τη θερινή περίοδο (25 oC) με τις σημερινές συνθήκες 

(παροχή εισόδου 9.300 m3/d) 
 Σενάριο Μ1: Λειτουργία κατά τη χειμερινή περίοδο (15 oC) σε μελλοντικές συνθήκες 

(παροχή εισόδου 5.000 m3/d) 
 Σενάριο Μ2: Λειτουργία κατά την ενδιάμεση περίοδο (22oC)σε μελλοντικές συνθήκες 

(παροχή εισόδου 12.000 m3/d) 
 Σενάριο Μ3: Λειτουργία κατά τη θερινή περίοδο (25 oC)σε μελλοντικές συνθήκες (παροχή 

εισόδου 16.000 m3/d), όπου απαιτείται και η ενεργοποίηση των δεξαμενών 
σταθεροποίησης. 

 
Συνοψίζοντας, τα σενάρια λειτουργίας περιλαμβάνουν τη λειτουργία του συνόλου των 
εγκαταστάσεων για συνθήκες θερινής και χειμερινής λειτουργίας αφενός στις σημερινές 
συνθήκες (Σ1 και Σ2, 2020) και αφετέρου στο μέλλον (Μ1 και Μ2, 2040). Το σενάριο Μ3 
περιλαμβάνει την ενεργοποίηση της δεξαμενής αερόβιας σταθεροποίησης της ιλύος. Το 
κατώφλι μετά την υπέρβαση του οποίου απαιτείται η ενεργοποίηση των δεξαμενών αυτών 
προκύπτει υπολογιστικά στις περίπου 12.000 m3/d και εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από 
διάφορες συνθήκες λειτουργίας (θερμοκρασία λυμάτων, κλασματοποίηση οργανικού φορτίου 
εισόδου και άλλες, χρονική διάρκεια των υδραυλικών αιχμών φόρτισης). Επομένως η 
ενεργοποίηση του σεναρίου Μ3 θα αποτελεί απόφαση του Υπεύθυνου Λειτουργίας της ΕΕΛ.  
 
Η ΕΕΛ τροφοδοτείται με αντλιοστάσιο. Η παροχή κλιμακώνεται ανάλογα με τον αριθμό των 
αντλιών που λειτουργούν. Τα στραγγίδια της επεξεργασίας ιλύος και τα εσωτερικά λύματα 
λαμβάνονται υπόψη με τις κατάλληλες προσαυξήσεις στα ανωτέρω φορτία (βλ. πίνακας 1).  
 
Επιπλέον, ο τρόπος λειτουργίας της ΕΕΛ θα εξετασθεί για την πιθανότητα εισόδου κατά 
μέγιστον 350 kg/d ολικού φωσφόρου, όπως αυτό απαιτείται από τους Περιβαλλοντικούς Όρους. 
Συγκεκριμένα, ο Ανάδοχος θα παρουσιάσει σχετικό ισοζύγιο μάζας και θα επιβεβαιώσει με 
δήλωση του, ότι το παραπάνω φορτίο εισόδου σε συνθήκες μέγιστης υδραυλικής παροχής δεν 
οδηγεί σε οιοδήποτε λειτουργικό πρόβλημα στην ΕΕΛ.  
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Πίνακας 1: Στοιχεία Σχεδιασμού.  
 

 

Παράμετρος Τιμή Μον. Τιμή Μονάδα Τιμή Μον. Τιμή Μονάδα Τιμή Μον. Τιμή Μον. Τιμή Μον. Τιμή Μον. Τιμή Μον. Τιμή Μον.

4.000 m3/d 9.300 m3/d 5.000 m3/d 12.000 m3/d 16.000 m3/d

167 m3/h 388 m3/h 208 m3/h 500 m3/h 667 m3/h

Ημερήσια παροχή αιχμής 5.500 m3/d 10.800 m3/d 7.200 m3/d 13.800 m3/d 18.600 m3/d

Ωριαία παροχή αιχμής 390 m3/h 108 l/s 765 m3/h 213 l/s 510 m3/h 142 l/s 966 m3/h 268 l/s 1.275 m3/h 354 l/s

BOD5 1.528 Kg/d 278 mg/l 4.511 Kg/d 418 mg/l 2.560 Kg/d 356 mg/l 4.848 Kg/d 404 mg/l 7.515 Kg/d 404 mg/l

COD 3.403 Kg/d 619 mg/l 8.541 Kg/d 791 mg/l 5.120 Kg/d 711 mg/l 9.355 Kg/d 780 mg/l 14.500 Kg/d 780 mg/l

Αιωρούμενα στερεά SS 1.337 Kg/d 243 mg/l 4.039 Kg/d 374 mg/l 2.235 Kg/d 310 mg/l 4.516 Kg/d 376 mg/l 7.000 Kg/d 376 mg/l

VS/TS

Ολικό άζωτο 278 Kg/d 51 mg/l 697 Kg/d 65 mg/l 396 Kg/d 55 mg/l 960 Kg/d 80 mg/l 1.488 Kg/d 80 mg/l

Ολικό φώσφορο 45 Kg/d 11 mg/l 99 Kg/d 11 mg/l 55 Kg/d 11 mg/l 135 Kg/d 11,25 mg/l 180 Kg/d 11 mg/l

Περ.κολοβακτηριδιοειδή

Μέση ημερήσια παροχή 
στραγγιδίων 80 m3/d 3 m3/h 186 m3/d 8 m3/h 150 m3/d 6 m3/h 240 m3/d 10 m3/h 320 m3/d 13 m3/h

Μέγιστη παροχή στραγγιδίων 8 m3/h 2 l/s 19 m3/h 5 l/s 15 m3/h 4 l/s 24 m3/h 7 l/s 32 m3/h 9 l/s

BOD5 76 Kg/d 955 mg/l 226 Kg/d 1.213 mg/l 22 Kg/d 147 mg/l 145 Kg/d 455 mg/l 225 Kg/d 705 mg/l

COD 170 Kg/d 2.127 mg/l 427 Kg/d 2.296 mg/l 44 Kg/d 293 mg/l 281 Kg/d 877 mg/l 435 Kg/d 1.359 mg/l

Αιωρούμενα στερεά SS 107 Kg/d 1.337 mg/l 323 Kg/d 1.737 mg/l 50 Kg/d 333 mg/l 226 Kg/d 706 mg/l 350 Kg/d 1.094 mg/l

Ολικό άζωτο 28 Kg/d 348 mg/l 70 Kg/d 375 mg/l 4 Kg/d 27 mg/l 29 Kg/d 90 mg/l 45 Kg/d 140 mg/l

Αμμωνιακό άζωτο

Ολικό φώσφορο 1 Kg/d 4 mg/l 3 Kg/d 9 mg/l 2 Kg/d 5 mg/l 4 Kg/d 13 mg/l 5 Kg/d 17 mg/l

4.080 m3/d 9.486 m3/d 5.150 m3/d 12.240 m3/d 16.320 m3/d

170 m3/h 395 m3/h 215 m3/h 510 m3/h 680 m3/h

Μέγιστη ωριαία παροχή 398 m3/h 111 l/s 784 m3/h 218 l/s 525 m3/h 146 l/s 990 m3/h 275 l/s 1.307 m3/h 363 l/s

BOD5 1.604 Kg/d 393 mg/l 4.737 Kg/d 499 mg/l 2.582 Kg/d 501 mg/l 4.994 Kg/d 970 mg/l 7.740 Kg/d 418 mg/l

COD 3.573 Kg/d 876 mg/l 8.968 Kg/d 945 mg/l 5.164 Kg/d 1.003 mg/l 9.635 Kg/d 1.871 mg/l 14.935 Kg/d 807 mg/l

Αιωρούμενα στερεά SS 1.444 Kg/d 354 mg/l 4.362 Kg/d 460 mg/l 2.285 Kg/d 444 mg/l 4.742 Kg/d 921 mg/l 7.350 Kg/d 398 mg/l

Ολικό άζωτο 306 Kg/d 75 mg/l 767 Kg/d 81 mg/l 400 Kg/d 78 mg/l 989 Kg/d 192 mg/l 1.533 Kg/d 83 mg/l

Αμμωνιακό άζωτο

Ολικό φώσφορο 46 Kg/d 11 mg/l 102 Kg/d 11 mg/l 57 Kg/d 11 mg/l 139 Kg/d 27 mg/l 185 Kg/d 11 mg/l

Θερμοκρασία λυμάτων

Μέση ημερήσια παροχή 46 l/s

Παροχές εισόδου

Καλοκαίρι

ΣΗΜΕΡΑ ΜΕ ΕΠΕΚΤΑΣΗ

Χειμώνας Καλοκαίρι Χειμώνας Ενδιάμεση Α

139 l/s

ΣΕΝΑΡΙΟ Σ1

15 25 15 25

58 l/s108 l/s 185 l/s

7070

Φορτία/συγκεντρώσεις

30.000.000 30.000.000

70

30.000.000 30.000.000

70

0,700,70 0,70

142 l/s

0,80 0,80 0,80 0,80

l/s 189 l/sΜέση ημερήσια παροχή 47 l/s 110 l/s

ΣΕΝΑΡΙΟ Μ3

0,80

22

ΣΕΝΑΡΙΟ Σ2 ΣΕΝΑΡΙΟ Μ1 ΣΕΝΑΡΙΟ Μ2

70

30.000.000

60

Εσωτερικά στραγγίδια

Συνολικές παροχές/φορτία

0,70 0,70
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Α.4.2 Όρια εκροής και άλλες απαιτήσεις  
 
Η εκροή των λυμάτων γίνεται σε περιοχή που δεν έχει χαρακτηριστεί  ευαίσθητη σύμφωνα με τα 
κριτήρια του άρθρου 5 της Ευρωπαϊκής Οδηγίας 91/271 της 21ης Μαΐου 1991, όπως ισχύει μετά 
τις τροποποιήσεις της. 
 
Για τα όρια διάθεσης των υγρών αποβλήτων τηρούνται αυτά που αναφέρονται στις οικείες 
Νομαρχιακές Αποφάσεις και όχι μικρότερα από αυτά που αναφέρονται στην ΚΥΑ 
5673/400/05.03.1997 (Οδηγία 91/271 ΕΟΚ). Τα όρια αναφέρονται στον πίνακα 2. 
 
 
Πίνακας 2:Όρια εκροής συμβατικής επεξεργασίας της ΕΕΛ ΔΕΥΑ Β.Α. Χανίων 

 
Παράμετρος Όρια 

BOD5   [mg/l] ≤ 20 

COD [mg/l] ≤ 100 

Αιωρούμενα στερεά (TS)  [mg/l] ≤ 30 

Καθιζάνοντα στερεά εντός 2 
ωρών σε κώνο  

[ml/l] ≤ 0,3 

Ολικό άζωτο (ΤΝ) [mg/l] ≤ 15 

Αμμωνιακό άζωτο (ΝH4-N) [mg/l] ≤ 2 

Περιττωματικά 
κολοβακτηριοειδή 

[FC/100 ml] 
≤ 500 

Υπολειμματικό ολικό χλώριο  [mg/l] ≤ 0,3-0,5 

Λίπη-έλαια  [mg/l] ≤ 0,1 

Επιπλέοντα στερεά    ≤ 0,1 

Διαλυμένο οξυγόνο στην 
έξοδο της εγκατάστασης 

[mg/l] ≥5 

 
Το ποσοστό των λαμβανομένων δειγμάτων και ο αριθμός αυτών που μπορούν να βρίσκονται 
εκτός των ανωτέρω ορίων ορίζονται στην ΚΥΑ 5673/400/05.03.1997 (Οδηγία 91/271 ΕΟΚ) ως 
εξής: Ο αριθμός των δειγμάτων θα είναι τουλάχιστον είκοσι τέσσερα (24) δείγματα ετησίως, τα 
οποία θα συλλέγονται σε τακτά χρονικά διαστήματα. Ο ανώτατος αριθμός δειγμάτων που θα 
μπορεί να αποκλίνει θα είναι τρία (3). 
 
Τα παραπάνω θα επιτυγχάνονται σε όλες τις περιπτώσεις όπου οι μέσες ημερήσιες 
συγκεντρώσεις εισόδου στην κυμαίνονται για το BOD5 από 80-600 mg/L και για τα TSS από 100-
1.000 mg/L και το Ολικό Άζωτο 50-125 mg/L,χωρίς υπέρβαση των αντίστοιχων ημερήσιων 
ρυπαντικών φορτίων και της παροχής αιχμής. 
 
Επίσης η εγκατάσταση θα πρέπει να μπορεί να λειτουργεί (χειμώνα καλοκαίρι) τηρώντας τα 
ανωτέρω όρια ακόμα και αν τα ρυπαντικά φορτία είναι τα μισά από αυτά του πίνακα 1 για κάθε 
περίοδο λειτουργίας. 
 



ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε. 
Τεύχη Δημοπράτησης –  
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λυμάτων της ΔΕΥΑ Βορείου Άξονα Χανίων για 
την ανάκτηση επεξεργασμένων για άρδευση» 
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Η ιλύς, μετά την αφυδάτωση θα πρέπει να έχει μέση ημερήσια συγκέντρωση στερεών τουλάχιστον 
20% πριν την προσθήκη ασβέστη και θα διατίθεται σε Χώρο Υγειονομικής Ταφήςή με άλλο τρόπο 
που θα ορίσει η ΔΕΥΑ Β.Α. Χανίων. 
 
Ένα τμήμα της απορροής και συγκεκριμένα τουλάχιστον 5.000 m3/d (μέχρι και 6.000m3/d) για 
συνεχόμενη λειτουργία 24 ωρών θα πρέπει να δεχτεί επεξεργασία σε μεμβράνες υπερδιήθησης 
και να ικανοποιούνται τα όρια εκροής που αναφέρονται στον πίνακα 3. Ειδικότερα, τα ποιοτικά 
χαρακτηριστικά των επεξεργασμένων λυμάτων πρέπει να είναι σύμφωνα με τις διατάξεις των 
Κ.Υ.Α. ΟΙΚ. 5673/400/97 και ΚΥΑ οικ.145116/11 και συμπληρωματικά της ΚΥΑ Υγ. Διατ. 
Ειβ.221/1965, όπως ισχύει. Η ΚΥΑ οικ.145116/11 περιλαμβάνει στο παράρτημα της τον 
παρακάτω πίνακα: 
 

 
 
Επίσης, στην εν λόγω ΚΥΑ ορίζεται ότι για απεριόριστη άρδευση σε περιοχές που έχουν 
χαρακτηρισθεί ως ευπρόσβλητες λόγω νιτρορύπανσης, απαιτείται απομάκρυνση αζώτου μέσω 



ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε. 
Τεύχη Δημοπράτησης –  
Τεύχος 3 – Τεχνική Περιγραφή – Ειδικές ΤεΠρο 

«Αναβάθμιση της εγκατάστασης επεξεργασίας 
λυμάτων της ΔΕΥΑ Βορείου Άξονα Χανίων για 
την ανάκτηση επεξεργασμένων για άρδευση» 
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νιτροποίησης – απονιτροποίησης, ώστε οι συγκεντρώσεις αμμωνιακού αζώτου και ολικού αζώτου 
να είναι μικρότερες από 2 mg/l και 15 mg/l αντιστοίχως. Συνοψίζοντας, τα όρια εκροής, τα οποία 
θα ισχύουν για τα επεξεργασμένα απόβλητα, τα οποία θα ανακτώνται για άρδευση, θα είναι τα 
παρακάτω: 
 
Πίνακας 3:Όρια εκροής επεξεργασίας υπερδιήθησης της ΕΕΛ ΔΕΥΑ Β.Α. Χανίων 
 

Παράμετρος Όριο 
Ολικά κολοβακτηριοειδή ΤC/100 ml ≤ 2 

ECi ΕC/100 ml ≤ 5 
Ολικό BOD5 mg/L ≤ 10 

COD mg/L ≤ 125 
Αιωρούμενα στερεά (SS) mg/L ≤ 10 

NTU NTU ≤ 2 (διάμεσητιμή) 
Ολικό άζωτο (ΤΝ) mg/L ≤ 15 

DO mg/L ≥3.0 
PH - 6,5-8,5 

Αμμωνιακό άζωτο (ΝH4-N) mg/L ≤ 2 
 
Το υπολειμματικό χλώριο θα μετράται στα επεξεργασμένα απόβλητα, τα οποία θα ανακτώνται για 
άρδευση,συνεχώς και σε περίπτωση πρόσκαιρης αδυναμίας τουλάχιστον μια φορά την ημέρα. Οι 
παράμετροι TC και EC θα μετρώνται ανά τρεις ημέρες. 
 
Είναι πιθανόν η διάθεση των ανακτημένων λυμάτων για άρδευση να οδηγήσει στην ανάγκη 
περιορισμών αναφορικά με τη συγκέντρωση φωσφόρου στην έξοδο. Η απομάκρυνση του 
φωσφόρου από τα αστικά λύματα μπορεί να γίνει είτε με βιολογικές διεργασίες είτε με χημικές. Οι 
βιολογικές διεργασίες λαμβάνουν χώρα σε κάθε περίπτωση, παράλληλα με τις λοιπές βιολογικές 
διεργασίες στην ΕΕΛ και επιτυγχάνουν σημαντική μείωση της συγκέντρωσης φωσφόρου στην 
εκροή. 
 
Αν απαιτηθεί περαιτέρω μείωση του φωσφόρου στη γραμμή που οδηγεί στην άρδευση, θα πρέπει 
να χρησιμοποιηθούν κατάλληλα κροκκιδωτικά σε αυτή τη γραμμή επεξεργασίας. Τα συνηθέστερα 
κροκκιδωτικά που χρησιμοποιούνται για την απομάκρυνση φωσφόρου είναι ο ασβέστης (CaO) και 
τα άλατα αργιλίου (Al) και σιδήρου (Fe). Δεν απαιτούνται άλλες προβλέψεις για την αντιμετώπιση 
φωσφόρου στην παρούσα φάση.  
 
Οι διαγωνιζόμενοι θα εγγυηθούν την τήρηση των παραπάνω ορίων εκροής. Για το σκοπό 
αυτό οι διαγωνιζόμενοι θα συμπληρώσουν και θα υπογράψουν το Έντυπο Εγγυήσεων 
Εκροής, όπως αυτό ορίζεται στον Κανονισμό Μελετών (Τεύχος 4).  
 
 
Α.4.3 Λοιπές απαιτήσεις 
 
 Η μελέτη εφαρμογής και η μεθοδολογία κατασκευής θα τηρεί τους 

εγκεκριμένουςΠεριβαλλοντικούς Όρους. 
 Για την μελέτη εφαρμογής θα ληφθεί υπόψη ότι παραπροϊόντα της εγκατάστασης 

(εσχαρίσματα, λίπη και άμμος) θα διατίθενται σε Χώρο Υγειονομικής Ταφής. Τα εσχαρίσματα 
θα είναι επαρκώς συμπυκνωμένα σε ποσοστό μεγαλύτερο από 30% και η άμμος θα έχει 
περιεκτικότητα σε οργανικά μικρότερη του 5 %. 
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 Το όριο του θορύβου στα όρια του οικοπέδου της εγκατάστασης δεν θα ξεπερνά τα 60dBA. 
 Όλες οι κτιριακές εγκαταστάσεις πρέπει να είναι σύμφωνα με τις απαιτήσεις του Οικοδομικού 

Κανονισμού και τις παρούσες προδιαγραφές και υπόκεινται, αν απαιτηθεί, στην έγκριση της 
ΕΠΑΕ. 

 Η χωροθέτηση των μονάδων θα γίνει σύμφωνα με την Προμελέτη (ακόμη και αν έχουν 
προκύψει ενδεχόμενες αλλοιώσεις του ανάγλυφου σε σχέση με το τοπογραφικό διάγραμμα 
που συνοδεύει το τεύχος δημοπράτησης). Αποκλίσεις είναι αποδεκτές, εφόσον αυτές είναι 
απαραίτητες για την εφαρμογή των τεχνικών λύσεων που επιλέγουν οι διαγωνιζώμενοι. Ο 
Ανάδοχος θα είναι υπεύθυνος για την πολεοδομική και περιβαλλοντική αδειοδότηση της 
μονάδας. 

 
 
Α.4.4 Κλιμάκωση – χρονική εξέλιξη των έργων 
 
Τα έργα που περιγράφονται κατασκευάζονται σε μία φάση. Ορισμένες μονάδες προβλέπεται να 
ολοκληρωθούν και να τεθούν σε λειτουργία πριν την ολοκλήρωση της κατασκευής του συνόλου 
του έργου. Η επιλογή αυτή γίνεται, προκειμένου να μειωθούν οι περιβαλλοντικές οχλήσεις και να 
βελτιωθεί εν γένει η λειτουργία του έργου το νωρίτερο δυνατόν. 
 
Προβλέπονται συγκεκριμένα τα εξής ορόσημα (χρόνος από την υπογραφή της σύμβασης): 
 
Ολοκλήρωση της κατασκευής και θέση σε λειτουργία της μονάδας αφυδάτωσης 12 μήνες 
Ολοκλήρωση της κατασκευής και θέση σε λειτουργία της μονάδας 
προεπεξεργασίας 

15 μήνες 

Ολοκλήρωση της κατασκευής του συνόλου του έργου 30 μήνες 
 
Προβλέπονται οι εξής ενδιάμεσες φάσεις εξέλιξης του έργου: 
 
1. Ολοκλήρωση της κατασκευής της αφυδάτωσης (12ος μήνας). Περιλαμβάνεται η ολοκλήρωση 

των Φ.Μ. 20, 21 και 22. Θα τεθεί σε λειτουργία η νέα προπάχυνση, ομογενοποίηση, 
αφυδάτωση, ασβεστοποίηση και το νέο αντλιοστάσιο στραγγιδίων. Οι προπαχυντές θα 
τροφοδοτούνται από τις αντλίες περίσσειας ιλύος των υφισταμένων ΔΤΚ. Μέχρι την 
ολοκλήρωση της κατασκευής του δικτύου διανομής ισχύος (και του υποσταθμού) είναι 
πιθανόν να μην μπορούν να λειτουργούν ταυτόχρονα δύο φυγόκεντρα. Ο αυτοματισμός θα 
λειτουργήσει από τον νέο πίνακα MCC 04. 
 
Σημειώνεται όμως, ότι δεν θα έχει ακόμα επιτευχθεί ο επιθυμητός βαθμός σταθεροποίησης 
της ιλύος (τουλάχιστον κατά τη διάρκεια των περιόδων υψηλής φόρτισης). Αναμένεται 
επομένως, ότι η αφυδάτωση δεν θα μπορεί να πετύχει τις προβλεπόμενες αποδόσεις, μέχρι 
την ολοκλήρωση του συνόλου του έργου. 
 

2. Ολοκλήρωση της κατασκευής της προεπεξεργασίας (15ος μήνας). Με την ολοκλήρωση των 
Φ.Μ. 1 και 2 θα τροφοδοτηθεί η νέα μονάδα προεπεξεργασίας. Για το σκοπό αυτό (α) θα 
ολοκληρωθεί η επιμήκυνση του δίδυμου αγωγού τροφοδοσίας μέχρι το νέο φρεάτιο εισόδου 
και (β) θα έχει κατασκευαστεί ο αγωγός από το φρεάτιο μέτρησης παροχής προς το φρεάτιο 
εκτροπής, από όπου και θα τροφοδοτούνται οι βιολογικοί αντιδραστήρες. Θα απαιτηθούν 
ορισμένες παροδικές διασυνδέσεις μικρού μήκους, τις οποίες θα πρέπει να έχει 
συμπεριλάβει ο Ανάδοχος στο ΦΜ 17 (σωληνώσεις).  
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Η μελέτη θα προβλέψει όλες τις απαραίτητες κατασκευές και ενέργειες για την υδραυλική και 
ηλεκτρολογική διασύνδεση των παραπάνω μονάδων επεξεργασίας, έτσι ώστε η λειτουργία της 
μονάδας την ενδιάμεση περίοδο να είναι αποδοτική. 
 
Σημειώνεται ότι ο αυτοματισμός και ειδικά το Κέντρο Ελέγχου Λειτουργίας θα ολοκληρωθεί με την 
ολοκλήρωση της κατασκευής του συνόλου του έργου. Για τη λειτουργία της προεπεξεργασίας και 
της αφυδάτωσης κατά την ενδιάμεση χρονική περίοδο, θα εγκατασταθούν οι τοπικοί αυτοματισμοί, 
οι οποίοι είναι απαραίτητοι για την προστασία του προσωπικού και του εξοπλισμού. 
 
Για την τμηματική θέση της προεπεξεργασίας και της αφυδάτωσης σε λειτουργία θα τηρείται η εξής 
διαδικασία (βλ. και κεφάλαιο Δ του παρόντος τεύχους): 
 
(1) Διενέργεια δοκιμών ολοκλήρωσης για το τμήμα του έργου. 
(2) Έκδοση βεβαίωσης προσωρινής παραλαβής του τμήματος του έργου για χρήση. 
(3) Η περίοδος υποχρεωτικής συντήρησης και εγγύησης για κάθε τμήμα του έργου θα εκτείνεται 

χρονικά μέχρι την οριστική παραλαβή του συνόλου του έργου. Ο Ανάδοχος θα πρέπει 
επομένως να συμπεριλάβει στην προσφορά του το κόστος για την υποχρεωτική συντήρηση 
του εξοπλισμού για το χρονικό διάστημα που περιγράφεται παραπάνω. 

 
Κατά τη σύνταξη του χρονοδιαγράμματος του έργου θα ληφθεί υπόψη η μεγάλη εποχιακή 
διακύμανση του φορτίου της εγκατάστασης. Η εκκένωση υφισταμένων δεξαμενών και η θέση σε 
λειτουργία νέων μονάδων θα προγραμματισθεί κατά τη διάρκεια των χειμερινών μηνών, έτσι ώστε 
να γίνεται με μειωμένα φορτία εισόδου.  
 
Σημειώνεται επίσης, ότι ο ΚτΕ έχει την ευχέρεια να εκδώσει πρωτόκολλο προσωρινής παραλαβής 
και να προχωρήσει στις δοκιμές ολοκλήρωσης, ακόμα και αν υπολείπονται ορισμένες εργασίες, οι 
οποίες δεν επηρεάζουν την αποτελεσματικότητα των εργασιών (π.χ. διαμόρφωση περιβάλλοντος 
χώρου, ασφαλτοστρώσεις, κατεδαφίσεις κτλ.).  
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Β.  ΤΕΧΝΙΚΗ  ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
Β.1 Γενικά 
 
Η Σύμβαση περιλαμβάνει την μελέτη εφαρμογής, κατασκευή και θέση σε λειτουργία 
συγκεκριμένων νέων μονάδων επεξεργασίας, καθώς και τη μετατροπή ή/και αναβάθμιση 
υφιστάμενων μονάδων επεξεργασίας, έτσι ώστε το σύνολο των μονάδων θα ενταχθούν σε ένα 
συνολικό σχήμα επεξεργασίας και να εξασφαλίζεται ένα ενιαίο και λειτουργικό σύνολο, το οποίο να 
παραλαμβάνει τα καθορισμένα υδραυλικά και ρυπαντικά φορτία και να πετυχαίνει τα όρια εκροής 
αφενός για ανάκτηση και αφετέρου για διάθεση στη θάλασσα, καθώς και τις λοιπές απαιτήσεις των 
Περιβαλλοντικών Όρων του Έργου. Επίσης περιλαμβάνονται οι Δοκιμές Ολοκλήρωσης του 
συνόλου του έργου και η περίοδος εγγύησης 
 
Η σύμβαση περιλαμβάνει τις παρακάτω μονάδες επεξεργασίας και δραστηριότητες (φυσικά μέρη): 
 
Α/Α Περιγραφή  Παρατήρηση 
Φ.Μ1 Φρεάτιο εισόδου Νέα μονάδα 
Φ.Μ2 Εσχάρωση Νέα μονάδα 
Φ.Μ3 Εξάμμωση / απολίπανση  Νέα μονάδα 
Φ.Μ4 Φρεάτιο μέτρησης παροχής Νέα μονάδα 
Φ.Μ5 Φρεάτιο εκτροπής Νέα μονάδα/  
Φ.Μ6 Εξισορρόπηση Επεμβάσεις σε υφιστάμενες 

δεξαμενές 
Φ.Μ7 Ανοξικός αντιδραστήρας  Επεμβάσεις σε υφιστάμενη 

δεξαμενή 
Φ.Μ8 Αντλιοστάσιο Ενδιάμεσης Ανύψωσης Νέα μονάδα 
Φ.Μ9 Βιολογικός αντιδραστήρας συμβατικής επεξεργασίας Νέα μονάδα 
Φ.Μ10 Βιολογικός αντιδραστήρας MBR Νέα μονάδα 
Φ.Μ11 Δεξαμενές εξισορρόπησης MBR Νέα μονάδα 
Φ.Μ12 Κτίριο εξυπηρέτησης MBR Νέα μονάδα 
Φ.Μ13 Κτίριο φυσητήρων αερισμού Νέα μονάδα 
Φ.Μ14 Δευτεροβάθμια καθίζηση Νέα μονάδα 
Φ.Μ15 Αντλιοστάσιο ανακυκλοφορίας και περίσσειας ιλύος Νέα μονάδα 
Φ.Μ16 Απολύμανση συμβατικής επεξεργασίας Νέα μονάδα 
Φ.Μ17 Απολύμανση ανάκτησης λυμάτων Νέα μονάδα 
Φ.Μ18 Δεξαμενή ανακτημένου νερού - 

Αντλιοστάσιο ανάκτησης λυμάτων 
Νέα μονάδα 

Φ.Μ19 Δεξαμενή σταθεροποίησης ιλύος Επεμβάσεις σε υφιστάμενες 
δεξαμενές 

Φ.Μ20 Προπάχυνση και ομογενοποίησηιλύος Επέκταση υφισταμένης 
μονάδας 

Φ.Μ21 Αφυδάτωση ιλύος Νέα μονάδα 
Φ.Μ22 Αντλιοστάσιο στραγγιδίων Νέα μονάδα 
Φ.Μ23 Δεξαμενή ύδρευσης Νέα μονάδα 
Φ.Μ24 Απόσμηση Νέα μονάδα/ μετεγκα-

τάσταση υφισταμένης 
Φ.Μ25 Υποσταθμός, διανομή χαμηλής τάσης Επέκταση υφισταμένης 

μονάδας 
Φ.Μ26 Αυτοματισμός και όργανα– Ασθενή ρεύματα  
Φ.Μ27 Σωληνώσεις πεδίου  
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Φ.Μ28 Οδοποιία,οδοφωτισμός, περιβάλλον χώρος  
Φ.Μ29 Θέση σε λειτουργία και δοκιμές ολοκλήρωσης   
 
Τα σημαντικότερα στοιχεία του απαιτούμενου εξοπλισμού παρατίθεται ενδεικτικά στο Παράρτημα.  
 
Η εγκατάσταση επεξεργασίας λυμάτων θα παρέχει μεγάλη ευελιξία στις εποχιακές διακυμάνσεις 
φορτίων, θα ικανοποιεί τα όρια εκροής, θα εξασφαλίζει άνετο και ασφαλές περιβάλλον εργασίας 
και θα ελαχιστοποιεί τις περιβαλλοντικές παρεμβάσεις που αφορούν την αλλοίωση του τοπίου και 
τη δημιουργία θορύβου και οσμών.  
 
H παρακάτω τεχνική περιγραφή περιλαμβάνει τις ελάχιστες απαιτήσεις της μελέτης, όσον αφορά 
τις επί μέρους μονάδες επεξεργασίας, τον αριθμό και τη δυναμικότητα τους. Στο στάδιο της 
προσφοράς, οι διαγωνιζόμενοι μπορούν να τροποποιήσουν τη μελέτη και να αυξήσουν τον 
αριθμό, τις διαστάσεις ή και τη δυναμικότητα των επί μέρους μονάδων ή των στοιχείων του 
εξοπλισμού καθώς και να προσθέσουν επιπλέον στάδια επεξεργασίας, εφόσον εκτιμούν ότι αυτό 
απαιτείται για την επίτευξη των ορίων εκροής και των λοιπών περιβαλλοντικών όρων.  
 
Ο εξοπλισμός που θα εγκατασταθεί πρέπει να έχει αποδεικτικά καλής και αξιόπιστης λειτουργίας 
σε παρόμοια έργα, να είναι ανθεκτικός και απλός στην λειτουργία του, και να παρέχεται στην 
αγορά επάρκεια ανταλλακτικών. 
 
 
Β.2. Τεχνική περιγραφή μονάδων επεξεργασίας 
 
Β.2.1 Φρεάτιο εισόδου (Φ.Μ.1) 
 
Θα κατασκευαστεί νέο φρεάτιο εισόδου ενδεικτικών εξωτερικών διαστάσεων 5,40 Χ 2,50 m και 
ενεργού βάθους υγρού περίπου 1,55 m. 
 
Πρόκειται για φρεάτιο δύο θαλάμων από οπλισμένο σκυρόδεμα ενεργού όγκου τουλάχιστον 14 m3 
συνολικά, με καλύμματα, εξοπλισμένο με σύστημα διάχυσης χονδρής φυσαλίδας, αφαιρούμενη 
χονδροεσχάρα και σύστημα αναρρόφησης των οσμηρών απαερίων με σύνδεση στη μονάδα 
απόσμησης προεπεξεργασίας. Στόχος του φρεατίου είναι η εξομάλυνση των στιγμιαίων αιχμών 
τροφοδοσίας και ο έλεγχος υψηλών συγκεντρώσεων υδρόθειου με τροφοδότηση χονδρής 
φυσαλίδας (Stripping). Το φρεάτιο διανέμει τα λύματα σε πέντε συνολικά αγωγούς τροφοδοσίας 
μονάδων εσχάρωσης. Προβλέπεται επίσης υπερχείλιση ανάγκης, η οποία οδηγεί σε αγωγό 
παράκαμψης προς την εξάμμωση. 
 
Το φρεάτιο εισόδου υποδέχεται τον δίδυμο καταθλιτπικό αγωγό τροφοδοσίας καθώς και τον 
καταθλιπτικό αγωγό εκκένωσηςτων δεξαμενών εξισορρόπησης (Φ315) και του αντλιοστασίου 
στραγγιδίων (Φ200). Στη συνέχεια τροφοδοτούνται οι δύο θάλαμοι, οι οποίοι έχουν τη δυνατότητα 
απομόνωσης με συρταρωτή θυρίδα (stoplog).  
 
Το φρεάτιο διανέμει τα λύματα σε πέντε συνολικά αγωγούς τροφοδοσίας μονάδων εσχάρωσης, 
συγκεκριμένα σε τρείς (3) αγωγούς DN 300 προς τις εσχάρες με διάκενο 6 mm και δύο (2) 
αγωγούς DN 350 προς τις εσχάρες με διάκενο 6 mm. .Προβλέπεται επίσης ένας αγωγός 
υπερχείλισης ανάγκης DN 400, o οποίος παρακάμπτει την λεπτοεσχάρωση και οδηγεί τα λύματα 
απευθείας στην εξάμμωση. 
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Οι δύο θάλαμοι του φρεατίου θα είναι εξοπλισμένοι με αφαιρούμενη, χειροκαθαριζόμενη 
χονδροεσχάρα από ανοξείδωτο χάλυβα AISI 304L με διάκενο 20 mm, η οποία θα εγκατασταθεί σε 
όλο το πλάτος του φρεατίου. Στο πίσω μέρος κάθε χειροκίνητης εσχάρας θα τοποθετηθεί 
ανοξείδωτο διάτρητο καλάθι εσχαρισμάτων με ανοίγματα 3 mm, από όπου τα εσχαρίσματα θα 
απομακρύνονται µε κατάλληλο δίκρανο.  
 
Οι δύο θάλαμοι του φρεατίου θα είναι εξοπλισμένοι με διάταξη αερισμού (χονδρής φυσαλίδας και 
φυσητήρα με ηχομόνωση) για την απομάκρυνση του υδρόθειου και συγκεκριμένα με ένα 
φυσητήρα δυναμικότητας 200 m3/h στα 250 mbar και σωλήνες διάχυσης χονδρής φυσαλίδας από 
PVC Φ63 στον πυθμένα του φρεατίου. Οι διαχυτήρες θα τροφοδοτούνται από το φυσητήρα με 
αγωγό από PVC Φ63 με δυνατότητα απομόνωσης κάθε θαλάμου του φρεατίου εισόδου. 
 
Στο φυσικό μέρος περιλαμβάνεται η προέκταση των υφισταμένων αγωγών προσαγωγής των 
λυμάτων και συγκεκριμένα κατασκευή δύο αγωγών HDPE 450 PN 12από τη σημερινή τους 
απόληξη μέχρι το φρεάτιο εισόδου, όπου η μέγιστη στάθμη υγρού θα είναι + 45,60 μέτρα περίπου. 
 
Θα κατασκευαστεί υπερχειλιστής, ο οποίος θα εξυπηρετεί και τους δύο θαλάμους του φρεατίου 
εισόδου. Θα εγκατασταθεί διακόπτης αγωγιμότητας, ο οποίος θα δίνει σήμα στο SCADA σε 
περίπτωση υπερχείλισης. 
 
Το φρεάτιο θα είναι καλυμμένο με κάλυμμα από GRP, ένα για κάθε θάλαμο. Από κάθε θάλαμο 
αναρροφά ένας αεραγωγός απόσμησης DN 150. Οι δύο αγωγοί συμβάλλουν σε ένα κλάδο DN 
200 και καταλήγουν στην απόσμηση. 
 
Σχετική  Τ.Π. 3.2.2.2 «Δικλείδες – εξαρτήματα / μαχαιρωτές δικλείδες» 
  Τ.Π. 3.2.3 «Θυροφράγματα» 
  Τ.Π. 4.4.2 «Φυσητήρας πλευρικών καναλιών» 
 
Σχετικό σχέδιο: ΔΕΥΑΒΑ-DR-01-AR 01 
 
 
Β.2.2 Εσχάρωση  (Φ.Μ.2) 
 
Θα κατασκευαστεί νέα μονάδα λεπτής εσχάρωσης, η οποία θα αποτελείται από πέντε μονάδες 
εσχάρωσης και συμπίεσης εσχαρισμάτων δυναμικότητας 319 m3/h εκάστη (παροχή για αστικά 
λύματα με μέγιστη συγκέντρωση στερεών 500 mg/L), εκ των οποίων η μία θα είναι εφεδρική. 
Στόχος της μονάδας είναι η συγκράτηση των εσχαρώσιμων στερεών, η συμπίεση τους και η 
πλύσης τους, έτσι ώστε να μειώνονται οι περιβαλλοντικές οχλήσεις κατά τη διάθεση τους. Ο 
εξοπλισμός της εσχάρωσης θα είναι αυτοματοποιημένος, ώστε να ελαχιστοποιείται η επαφή των 
ανθρώπων με τα εσχαρίσματα. Αναλυτικότερα θα εγκατασταθούν:  
 
1. Τρεις μονάδες λεπτής εσχάρωσης και συμπίεσης εσχαρισμάτων δυναμικότητας 319 m3/h 

εκάστη, σε υπέργεια τοποθέτηση εντός μεταλλικού δοχείου με διάκενο εσχάρας τουλάχιστον 
6 mm και βαθμό συμπίεσης εσχαρισμάτων τουλάχιστον 30 %, με σύνδεση με σωληνωτό 
αγωγό εξοπλισμένο με μαχαιρωτή δικλείδα απομόνωσης ανάντη και κατάντη, σύνδεση στο 
δίκτυο βιομηχανικού νερού και εξοπλισμένο με σύστημα ατέρμονης ενσάκισης. 

2. Δύο μονάδες λεπτής εσχάρωσης και συμπίεσης εσχαρισμάτων δυναμικότητας 319 m3/h 
εκάστη, σε υπέργεια τοποθέτηση εντός μεταλλικού δοχείου με διάκενο εσχάρας τουλάχιστον 
3mm, με οπή και όχι με σχισμή, και βαθμό συμπίεσης εσχαρισμάτων 35 %, με σύνδεση με 
σωληνωτό αγωγό εξοπλισμένο με μαχαιρωτή δικλείδα απομόνωσης ανάντη και κατάντη, 
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σύνδεση στο δίκτυο βιομηχανικού νερού και εξοπλισμένο με σύστημα ατέρμονης ενσάκισης. 
Ο εξοπλισμός αυτός θα είναι αποδεκτός από τον προμηθευτή του συστήματος 
μεμβρανών. Η αποδοχή του συστήματος προεπεξεργασίας θα δηλώνεται από 
δήλωση του κατασκευαστή των μεμβρανών. 

3. Το σύνολο των εγκαταστάσεων εσχάρωσης είναι στεγασμένο σε μεταλλικό κτίριο, το οποίο 
διαιρείται σε δύο χώρους, οι οποίοι θα επικοινωνούν μεταξύ τους με εξωτερικές μόνο 
πόρτες. Το κτίριο θα είναι βιομηχανικής ποιότητας κατασκευής. Ο φορέας του κτιρίου θα 
κατασκευαστεί από μορφοχάλυβα κατάλληλων διατομών ή εναλλακτικά από οπλισμένο 
σκυρόδεμα. Η θεμελίωση των υποστηλωμάτων θα γίνει επί οπλισμένου σκυροδέματος. Η 
επικάλυψη και η πλαγιοκάλυψη των μεταλλικών σκελετών θα γίνει με σύνθετα πάνελ με 
διπλό χαλυβδοέλασμα και θερμοηχομονωτικό υλικό. Τα δάπεδα θα είναι αντιολισθηρά, 
βιομηχανικού τύπου με εποξειδικό ρητινοκονίαμα, κατάλληλες ρήσεις και κατάλληλο για 
κίνηση περονοφόρου. 

 
Στον πρώτο χώρο θα εγκατασταθεί o ηλεκτρικός πίνακας διανομής χαμηλής τάσης MCC 01, 
ο αντίστοιχος πίνακας αυτοματισμού και οι φυσητήρες της εξάμμωσης θα είναι ενδεικτικών 
διαστάσεων περίπου 5,30 Χ 4,00 με ύψος 3,00 μ ή όσο απαιτείται για την ασφαλή 
εγκατάσταση του εξοπλισμού. Θα έχει πρόσβαση από δίφυλλη πόρτα με περσίδες και θα 
φέρει φεγγίτες φωτισμού διαστάσεων τουλάχιστον 3,00 Χ 0,60 μ.. Θα έχει εξαναγκασμένο 
αερισμό, διαστασιολογημένο για την επαρκή απομάκρυνση των θερμικών φορτίων. 
 
Στο δεύτερο χώρο, διαστάσεων περίπου 11,50 Χ 7,80 μ με ύψος περίπου 4,50 μ ή όσο 
απαιτείται για την ασφαλή εγκατάσταση και συντήρηση του εξοπλισμού, θα εγκατασταθούν 
οι λεπτοεσχάρες και θα υπάρχει ικανοποιητικός χώρος για τους ελιγμούς και τη διαχείριση 
των κάδων εσχαρισμάτων. 
 
Στο χώρο της εσχάρωσης θα εγκατασταθούν οι εσχάρες και οι δικλείδες απομόνωσης 
ανάντη και κατάντη. Η χωροθέτηση του εξοπλισμού και των εγκαταστάσεων θα είναι τέτοια 
που θα εξασφαλίζεται η εύκολη είσοδος και έξοδος των κάδων και η συντήρηση των 
εγκαταστάσεων. Η πρόσβαση στο κτίριο θα γίνεται από δύο δίφυλλες πόρτες, 
τοποθετημένες αντιδιαμετρικά, οι οποίες θα χρησιμοποιούνται για την κίνηση των κάδων. Θα 
κατασκευαστεί άλλη μία μονόφυλλη πόρτα για την ασφαλή είσοδο του προσωπικού. Θα 
τοποθετηθούν δύο φεγγίτες φωτισμού διαστάσεων τουλάχιστον 3,00 Χ 0,60 μ. 
 
Το δάπεδο θα έχει κλίση ώστε να συγκεντρώνονται τα στραγγίδια σε κανάλια, τα οποία θα 
είναι καλυμμένα με εσχάρες AISI 304L ή GRP, τα οποία θα καταλήγουν στο δίκτυο 
στραγγιδίων. Θα εγκατασταθούν δυο ανυψωτικές διατάξεις μονής δοκού (monorail) πάνω 
από τα συγκροτήματα με τα οποία θα επιτυγχάνεται η συντήρηση τους και η μεταφορά των 
προς συντήρηση τμημάτων κοντά στις πόρτες. Η ανυψωτική ικανότητα των ανωτέρω θα 
είναι επαρκής για να ανυψώσει το βαρύτερο προς συντήρηση και κατά ελάχιστο 2 τόνους. 
 
Το κτίριο αυτό θα κατασκευαστεί κατά προτίμηση με χαλύβδινο σκελετό και επικάλυψη και 
πλαγειοκάλυψη από θερμομονωτικά panels ή εναλλακτικά από οπλισμένο σκυρόδεμα. Το 
φρεάτιο άφιξης των λυμάτων, το οποίο θα είναι κατασκευασμένο από σκυρόδεμα, θα 
εφάπτεται στο μεταλλικό κτίριο. 
 
Το κτίριο πρέπει να διαθέτει αντιολισθητικά δάπεδα και επαρκείς παροχές βιομηχανικού 
νερού, τόσο για την σύνδεση με τα μηχανήματα, όσο και για τον καθαρισμό του χώρου 
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Οι τελικές διαστάσεις του κτιρίου θα πρέπει να προσδιοριστούν λαμβάνοντας υπόψη το 
μέγεθος του εγκαθιστάμενου εξοπλισμού, καθώς επίσης και τις απαιτήσεις επιθεώρησης και 
συντήρησής του.Εγκαθίστανται δύο γερανογέφυρες, η μία για τη διευκόλυνση της 
συντήρησης των εσχαρών και η άλλη για τη διευκόλυνση της κίνησης των κάδων. Κατάντη 
των συγκροτημάτων διαμορφώνεται διάδρομος ικανού πλάτους για την άνετη διακίνηση των 
τροχήλατων κάδων.  

4. Τα εσχαρίσματα από κάθε εσχάρα απομακρύνονται απευθείας σε ένα κάδο ανά εσχάρα. Οι 
κοχλίες απορρίπτουν με σύστημα ατέρμονης ενσάκισης. Ο κατάντη αγωγός υποβαθμίζεται, 
έτσι ώστε να διευκολύνεται η κίνηση του κάδου, διατηρώντας ταυτόχρονα περιορισμένο το 
μήκος του κοχλία.Περιλαμβάνεται η προμήθεια έξι δοχείων απόρριψης εσχαρισμάτων 

5. To κτίριο θα διαθέτει σύστημα εξαερισμού, αντιολισθητικά δάπεδα και επαρκείς παροχές 
βιομηχανικού νερού για πλύση. Ο εξοπλισμός και οι κάδοι θα συνδεθούν σε σύστημα 
απόσμησης (βλπ. ΦΜ 25). 

6. Σε εξωτερικό χώρο θα εγκατασταθεί το συγκρότημα απόσμησης. Το κτίριο θα διαθέτει 
πλήρες σύστημα απόσµησης µε αγωγούς και στόμια από τα σημεία έκλυσης οσμών. Οι 
αγωγοί θα οδηγούν τον αποσµούµενο αέρα στο συγκρότημα απόσμησης και θα τον 
απορρίπτουν στην ατμόσφαιρα με καμινάδα, τουλάχιστον δύο μέτρα πάνω από το ύψος του 
κτιρίου. Για την αναρρόφηση του αέρα θα εγκατασταθεί φυγοκεντρικός ανεμιστήρας. Το 
σύστημα απόσµησης θα ελέγχεται από το σύστημα αυτοµατισµού με χρονοπρόγραμμα, 
εξασφαλίζοντας τη μέγιστη δυνατή οικονομία στη λειτουργία, καθώς και την ασφάλεια του 
προσωπικού. Οι αεραγωγοί και στόμια θα είναι ανοξείδωτοι η πλαστικοί ενώ τα στηρίγματα 
τους θα είναι από ανοξείδωτο χάλυβα. Με το σύστημα αποσμησης θα εξασφαλίζεται η 
αποσμηση όλων των οσμηρών χώρων του κτιρίου και ιδιαίτερα των χώρων άφιξης λυμάτων 
και των συγκροτημάτων εσχάρωσης. 

 
Κάθε εσχάρα θα συνδέεται ανάντη και κατάντη με σωληνωτό αγωγό DN 300 (για τις εσχάρες με 
διάκενο 6 mm) και DN 350 (για τις εσχάρες με διάκενο 3 mm) ή μεγαλύτερο, ο οποίος θα είναι 
εξοπλισμένος με μαχαιρωτή δικλείδα απομόνωσης ανάντη και κατάντη.  
 
Θα εγκατασταθεί κατάλληλη διάταξη για τη ρύθμιση της παροχής που κατευθύνεται στις δύο 
διατάξεις εσχάρωσης με το μικρότερο διάκενο.  
 
 
Σχετική  Τ.Π. 3.2.2.2 «Δικλείδες – εξαρτήματα / μαχαιρωτές δικλείδες» 
  Τ.Π. 5. «Εξοπλισμός εσχάρωσης» 
 
Σχετικό σχέδιο: ΔΕΥΑΒΑ-DR-01-AR 02 
 
 
Β.2.3 Εξάμμωση και απολίπανση (Φ.Μ.3) 
 
Θα κατασκευαστούν τέσσερεις επιμήκεις, αεριζόμενες δεξαμενές εξάμμωσης/απολίπανσης με 
τραπεζοειδή διατομή και διακριτή ζώνη εξάμμωσης και απολίπανσης. Συγκεκριμένα θα 
κατασκευαστούν τέσσερεις δεξαμενές, μήκους 11 μέτρων εκάστη και πλάτους 2 m για το δίαυλο 
άμμου και 1,10 m για το δίαυλο λιπών. Ο ένας δίαυλος θα τροφοδοτείται αποκλειστικά από την 
παροχή που έχει δεχθεί εσχάρωση 3 mm και θα προωθείται προς τη μονάδα επεξεργασίας MBR. 
 
Στόχος των δεξαμενών είναι η απομάκρυνση καθιζήσιμων, ανόργανων στερεών και επιπλεόντων 
(λιπών και ελαίων) από τα λύματα. Ο σχεδιασμός του συγκροτήματος θα γίνει για την ικανοποίηση 
των παρακάτω απαιτήσεων:  
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Αριθμός παράλληλων μονάδων  # >4 
Εγκάρσια διατομή ανά δεξαμενή m2 >4 
Χρόνος παραμονής σε μέγιστη παροχή min >7 
Απομάκρυνση κόκκων > 0,25 mm για την παροχή αιχμής  [%] >95 
Απομάκρυνση κόκκων > 0,20 mm για την παροχή σχεδιασμού  [%] >79 
Επιφανειακή φόρτιση λιποσυλλέκτη m³/m²*h <25 
Παροχή αέρα (ανά m3 δεξαμενής εξάμμωσης) Νm3/m3 ≥ 1,30 
 
Οι δεξαμενές εξάμμωσης παραλαμβάνουν τα λύματα από την εσχάρωση. Εγκαθίσταται ένα 
χειροκίνητο θυρόφραγμα απομόνωσης διαστάσεων 900 Χ 900 mm σε κάθε είσοδο δεξαμενής. 
Μετά την εξάμμωση τα λύματα εξέρχονται με υπερχείλιση προς ενιαίο θάλαμο, από όπου και 
προωθούνται κατάντη. Το πλάτος της υπερχείλισης είναι 2 m σε κάθε δεξαμενή και εξοπλίζεται με 
μεταλλικό υπερχειλιστή λεπτής στέψης από ανοξείδωτο χάλυβα AISI 304L, πάχους 3 mm. 
 
Εγκαθίσταται ένα παλινδρομικό ξέστρο ανά δεξαμενή, το οποίο φέρει μία λεπίδα σάρωσης της 
άμμου στον πυθμένα και ένα ξέστρο σάρωσης λιπών ανά δεξαμενή. Τα ξέστρα λειτουργούν με 
χρονοπρόγραμμα. 
 
Κατά μήκος κάθε δεξαμενής εξάμμωσης είναι εγκατεστημένοι τουλάχιστον οκτώ δίδυμοι 
διαχυτήρες 12’’ χονδρής φυσαλίδας από ανοξείδωτο χάλυβα τουλάχιστον AISI 304L, οι οποίοι 
τροφοδοτούνται από δύο φυσητήρες δυναμικότητας 155 m3/h σε μανομετρικό 280 mbar, ο ένας εκ 
των οποίων εφεδρικός. Ο αερισμός γίνεται με στόχο τη δημιουργία σπειροειδούς ροής.  
 
Η άμμος συλλέγεται σε κώνο ικανού όγκου (περίπου 3 m3 ανά δεξαμενή), όπου είναι 
εγκατεστημένες οι αντλίες άμμου παροχής 12 m3/h σε μανομετρικό 10 m. Οι αντλίες άμμου 
λειτουργούν με χρονοπρόγραμμα και προωθούν το αιώρημα άμμου προς τις αμμοπληντυρίδες. 
 
Οι πληντρίδες θα είναι δυναμικότητας 16 l/s και φορτίου εξαγόμενης άμμου 1.500kg/h, με ποσοστό 
αφυδάτωσης > 85 % περιεκτικότητα σε οργανικά < 5% και διαχωρισμό τουλάχιστον 95% για άμμο 
διαμέτρου 0,2 mm η μεγαλύτερο. Θα εγκατασταθούν παραπλεύρως των δεξαμενών εξάμμωσης, 
θα συνδεθούν στο δίκτυο βιομηχανικού νερού και θα αποχετεύουν στο δίκτυο στραγγιδίων. 
 
Κατά μήκος κάθε δεξαμενής εξάμμωσης διαμορφώνεται κανάλι ηρεμίας για την διαχωρισμό των 
επιπλεόντων, τα οποία στη συνέχεια απομακρύνονται με διάταξη σάρωσης από ανοξείδωτο 
χάλυβα. Τα λίπη και τα επιπλέοντα συλλέγονται από τα τέσσερα κανάλια συλλογής λιπών και 
καταλήγουν με βαρύτητα και με την υποβοήθηση νερού πλύσης προς φρεάτιο συγκέντρωσης 
(λιποδιαχωριστή). Στο καλυμμένο λιποδιαχωριστή διαχωρίζονται τα στραγγίδια προς το δίκτυο 
στραγγιδίων της ΕΕΛ και τα λίπη μπορούν να απομακρυνθούν με βυτίο ή σε στερεά μορφή. 
 
Κατασκευάζεται οικίσκος με κατάλληλη θερμομόνωση ενδεικτικών διαστάσεων 5,30 Χ 4,00 m και 
ύψους 3,00 m, στον οποίο εγκαθίσταται ο Πίνακας ισχύος και αυτοματισμού MCC01 και οι 
φυσητήρες του αερισμού της εξάμμωσης. Θα εξασφαλισθεί επαρκής εξαναγκασμένος αερισμός για 
την απομάκρυνση των θερμικών φορτίων. 
 
Οι θέσεις συλλογής λιπών και οι μονάδες πλύσης άμμου θα εξυπηρετούνται από τη μονάδα 
απόσμησης (βλ. ΦΜ 24). 
 
Σχετική  Τ.Π. 3.2.3 «Θυροφράγματα» 
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  Τ.Π. 4.2.1 «Υποβρύχιες αντλίες λυμάτων» 
  Τ.Π. 4.4.1 «Λοβοειδείς φυσητήρες» 
  Τ.Π. 6.1 «Παλινδρομική γέφυρα εξάμμωσης» 
  Τ.Π. 6.2 «Διαχυτήρας χονδρής φυσαλίδας» 
  Τ.Π. 6.3 «Μονάδα διαχωρισμού και πλύσης άμμου» 
 
Σχετικό σχέδιο:  ΔΕΥΑΒΑ-DR-00-AR02 

ΔΕΥΑΒΑ-DR-01-AR 03A 
ΔΕΥΑΒΑ-DR-01-AR 03Β 

 
 
Β.2.4 Φρεάτιο μέτρησης παροχής (Φ.Μ.4) 
 
Θα κατασκευαστεί φρεάτιο μέτρησης της παροχής και εκτροπής ενδεικτικών εξωτερικών 
διαστάσεων 11,00 Χ 4,80/2.50m και ύψους περίπου 3,00 m, στο οποίο εγκαθίσταται ο παρακάτω 
εξοπλισμός: 
 
 Ηλεκτρομαγνητικός μετρητής παροχής προς συμβατική επεξεργασία DN 500. 
 Δύο δικλείδες εκτροπής της παροχής DN 500 προς συμβατική επεξεργασία την χειμερινή ή 

την θερινή περίοδο με ένδειξη θέσης ON/OFF. 
 Ηλεκτρομαγνητικός μετρητής παροχής DN 300. 
 Αυτόματος δειγματολήπτης με δυνατότητα ψύξης των δειγμάτων 
 
Στόχος είναι η μέτρηση της παροχής προς τη συμβατική επεξεργασία (συμπεριλαμβάνεται η 
παροχή στραγγιδίων και επιστροφών από τις δεξαμενές εξισορρόπησης) και η προώθηση της 
παροχής είτε προς την ανοξική ζώνη (θερινές συνθήκες) είτε απευθείας προς το νέο βιολογικό 
αντιδραστήρα. Μετράται επίσης η παροχή προς τη μονάδα MBR. H δειγματοληψία γίνεται με ένα 
δειγματολήπτη με δυνατότητα ψύξης είτε από τη συμβατική γραμμή είτε από την γραμμή MBR και 
θεωρείται ότι τα αποτελέσματα είναι χαρακτηριστικά και για τις δύο γραμμές επεξεργασίας. 
 
Οι μετρητές παροχής θα μπορούν να αφαιρεθούν για συντήρηση. Για το σκοπό αυτό θα 
εγκατασταθούν δικλείδες απομόνωσης ανάντη και κατάντη κάθεμετρητή. Για την περίοδο της 
επιδιόρθωσης/αντικατάστασης, ο μετρητής παροχής θα αντικατασταθεί από τμήμα σωλήνα με 
φλαντζωτές ενώσεις, το οποίο θα προμηθεύσει ο Ανάδοχος και θα αποθηκευθεί στο φρεάτιο. 
 
Το φρεάτιο θα είναι στο μεγαλύτερο τμήμα του υπόγειο, ενσωματωμένο στο πρανές και θα 
εξασφαλίζεται ισόγεια πρόσβαση από τη βόρεια πλευρά. Θα εξασφαλισθεί επαρκής 
εξαναγκασμένος αερισμός. 
 
Οι διαγωνιζόμενοι μπορούν να προτείνουν εναλλακτικές διατάξεις, εφόσον πληρούνται οι 
απαιτήσεις λειτουργικότητας της μονάδας, δηλαδή η μέτρηση της παροχής προς τη συμβατική 
επεξεργασία και προς την υπερδιήθηση και οι δυνατότητες εκτροπής που θα απαιτούνται από τη 
μελέτη του διαγωνιζομένου. 
 
Σχετική Τ.Π.:  Τ.Π. 3.2.2.2 «Δικλείδες – εξαρτήματα / μαχαιρωτές δικλείδες» 
  Τεύχος 5δ, παρ.8.1, «Μετρητές παροχής ηλεκτρομαγνητικού τύπου» 
 
Σχετικό σχέδιο: ΔΕΥΑΒΑ-DR-00-AR04 
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Β.2.5 Φρεάτιο εκτροπής (Φ.Μ.5) 
 
Θα κατασκευαστεί φρεάτιο εκτροπής από οπλισμένο σκυρόδεμα ενδεικτικών εξωτερικών 
διαστάσεων 3,90/5,70 X 1,80/3,60m με καλύμματα από φύλλα GRP. Το φρεάτιο περιλαμβάνει (α) 
φρεάτιο υποδοχής, (β) φρεάτιο τροφοδοσίας της ανοξικής ζώνης με δυνατότητα απομόνωσης με 
θυρόφραγμα και (γ) δύο φρεάτια τροφοδοσίας των δύο δεξαμενών εξισορρόπησης, τα οποια 
τροφοδοτούνται μέσω των υπερχειλιστών λεπτής στέψης. Περιλαμβάνεται η δυνατότητα 
απομόνωσης κάθε δεξαμενής εξισορρόπησης με θυρόφραγμα. 
 
To φρεάτιο τροφοδοτείται με αγωγό DN 500 από το φρεάτιο μέτρησης παροχής.  
 
Από το φρεάτιο αναχωρεί καταρχήν αγωγός DN 500 προς την ανοξική δεξαμενή. Η σύνδεση αυτή, 
όπως προναφέρθηκε θα μπορεί να απομονωθεί με θυρόφραγμα. 
 
Όταν αυξάνεται η στάθμη, δηλαδή σε συνθήκες αυξημένης παροχής, τα λύματα υπερχειλίζουν 
προς τις δεξαμενές εξισορρόπησης. Στη στέψη της υπερχείλισης τοποθετείται μεταλλικός 
υπερχειλιστής λεπτής στέψης με δυνατότητα ρύθμισης καθ΄ ύψος 10 cm. Κάθε δεξαμενή 
τροφοδοτείται μέσω ενός αγωγού DN 400. Κάθε αγωγός τροφοδοσίας δεξαμενών εξισορρόπησης 
έχει δυνατότητα απομόνωσης με θυρόφραγμα 400 X 400 mm. 
 
Οι διαγωνιζόμενοι μπορούν να προτείνουν εναλλακτικές διατάξεις, εφόσον πληρούνται οι 
απαιτήσεις λειτουργικότητας της μονάδας, δηλαδή οι δυνατότητες εκτροπής που θα απαιτούνται 
από τη μελέτη του διαγωνιζομένου. 
 
Σχετική Τ.Π.:  Τ.Π. 3.2.3 «Θυροφράγματα» 
Σχετικό σχέδιο: ΔΕΥΑΒΑ-DR-00-AR05 
 
 
Β.2.6 Εξισορρόπηση (Φ.Μ.6) 
 
Οι δύο υφιστάμενες κυκλικές δεξαμενές δευτεροβάθμιας καθίζησης από οπλισμένο σκυρόδεμα θα 
μετατραπούν σε δεξαμενές εξισορρόπησης. Οι δεξαμενές θα τροφοδοτούνται από τους 
υφιστάμενους αγωγούς Φ400, οι οποίοι είναι τοποθετημένοι ακτινικά και καταλήγουν στο κέντρο 
της δεξαμενής. Οι δεξαμενές θα εκκενώνεται από τον υφιστάμενο κώνο ιλύος προς τα 
παρακείμενα αντλιοστάσια ιλύος. Σε περίπτωση ιδιαίτερα υψηλής στάθμης, η υπερβάλλουσα 
παροχή θα υπερχειλίζει περιμετρικά και θα καταλήγει στο φρεάτιο εξόδου κάθε δεξαμενής και στη 
συνέχεια στην έξοδο της ΕΕΛ κατάντη της απολύμανσης. 
 
Για την εκκένωση των δεξαμενών θα τοποθετηθούν νέες αντλίες στη θέση του υφισταμένου 
αντλιοστάσιο Α’  φάσης. Ο αγωγός εκκένωσης της Β΄ φάσης θα διασυνδεθεί με αυτό. 
 
Η δεξαμενή καθίζησης Α΄ φάσης (δυτική δεξαμενή) θα διατηρήσει τη λειτουργία της ως δεξαμενή 
τελικής καθίζησης, έτσι ώστε να μπορεί να λειτουργήσει η βιολογική βαθμίδα της Α’ φάσης, όπως 
είχε αρχικά σχεδιασθεί.  
 
Η παρούσα εργοληπτική σύμβαση δεν περιλαμβάνει κατασκευαστικές επεμβάσεις στις δεξαμενές 
εξισορρόπησης, πέραν της εγκατάστασης των αντλιών εκκένωσης που προαναφέρθηκε. 
Περιλαμβάνεται η επέκταση του δικτύου βιομηχανικού νερού, όπως περιγράφεται παρακάτω. 
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Οι διαγωνιζόμενοι μπορούν να προτείνουν εναλλακτικές διατάξεις, εφόσον πληρούνται οι 
απαιτήσεις λειτουργικότητας της μονάδας, δηλαδή η εξασφάλιση αντίστοιχου όγκου αποθήκευσης 
της παροχής αιχμής και η τροφοδότηση του με βαρύτητα, δηλαδή χωρίς την παρέμβαση χειριστή ή 
ηλεκτροκίνητου οργάνου. 
 
Σχετική Τ.Π.:  Τ.Π. 4.2.1 «Υποβρύχιες αντλίες λυμάτων» 
Σχετικό σχέδιο: ΔΕΥΑΒΑ-DR-00-AR06 
 
 
Β.2.7 Ανοξικός αντιδραστήρας (Φ.Μ.7) 
 
Η υφιστάμενη δεξαμενή αερισμού της Β’  φάσης θα μετατραπεί σε ανοξική δεξαμενή. Η δεξαμενή 
θα υποδέχεται τα προεπεξεργασμένα λύματα, την ανακυκλοφορία στερεών και την ανακυκλοφορία 
νιτρικών στο υφιστάμενο ορθογωνικό φρεάτιο τροφοδοσίας ως εξής: 
 
 Τα προεπεξεργασμένα λύματα μέσω αγωγού DN 500 από το φρεάτιο εκτροπής. 
 Η ανακυκλοφορία στερεών μέσω αγωγού DN 600 από το αντλιοστάσιο ανακυκλοφορίας 

στερεών. 
 Η ανακυκλοφορία νιτρικών μέσω αγωγού DN 600 από το φρεάτιο εξόδου του βιολογικού 

αντιδραστήρα. 
 
Στο φρεάτιο τροφοδοσίας θα λαμβάνει χώρα ικανοποιητική ανάμιξη των ροών με στόχο την 
ομογενοποίηση. 
 
Στην κυρίως δεξαμενή θα τοποθετηθούν τέσσερεις προωθητήρες ροής (flowbooster), οι οποίοι θα 
έχουν στόχο την αποφυγή καθίζησης των στερεών του μικτού υγρού σε συγκέντρωση στερεών 5 
g/l. Οι προωθητήρες ροής θα εγκατασταθούν στο κέντρο κάθε διαύλου και θα αναρτηθούν από τις 
εγκάρσιες γέφυρες από σκυρόδεμα με ανοξείδωτους αγωγούς. 
 
Θα επισκευασθεί το θυρόφραγμα εξόδου της δεξαμενής, το οποίο θα μπορεί να μετακινείται και να 
ρυθμίζει τη στάθμη της δεξαμενής. Η στάθμη της δεξαμενής καθορίζει και τη στάθμη στο φρεάτιο 
εκτροπής, από την οποία εξαρτάται η παροχή που καταλήγει στις (-ην) δεξαμενές (-ή) 
εξισορρόπησης. 
 
Σχετικά με τους επιφανειακούς αεριστήρες θα δοθούν σχετικές οδηγίες της Επίβλεψης ανάλογα με 
την κατάσταση τους και είτε θα απομακρυνθούν είτε θα διατηρηθούν είτε στο σύνολο τους είτε ως 
ένα ζεύγος (θα δοθούν σχετικές οδηγίες της επίβλεψης), έτσι ώστε να μπορούν να συνεισφέρουν 
στην οξυγόνωση του μικτού υγρού, αν απαιτηθεί. 
 
Στην εν λόγω δεξαμενή έχει εγκατασταθεί τοπικό σύστημα υποβρύχιας διάχυσης, το οποίο θα 
διατηρηθεί. Υπό κανονικές συνθήκες, το σύστημα θα είναι εκτός λειτουργίας. 
 
Οι διαγωνιζόμενοι μπορούν να προτείνουν εναλλακτικές διατάξεις, εφόσον πληρούνται οι 
απαιτήσεις λειτουργικότητας της μονάδας, δηλαδή η εξασφάλιση αντίστοιχου ανοξικού. 
 
 
Σχετική Τ.Π.:  Τ.Π. 3.2.3 «Θυροφράγματα» 
  Τ.Π. 4.3.1 «Υποβρύχια συστήματα ανάδευσης» 
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Σχετικό σχέδιο: ΔΕΥΑΒΑ-DR-00-AR07 
 
 
Β.2.8 Αντλιοστάσιο Ενδιάμεσης Ανύψωσης (Φ.Μ.8) 
 
Θα κατασκευαστεί αντλιοστάσιο ενδιάμεσης ανύψωσης από οπλισμένο σκυρόδεμα ενδεικτικών 
οριζοντιογραφικών διαστάσεων 8,20 Χ 19,50 m. Το αντλιοστάσιο θα εξοπλιστεί με τρείς κοχλιωτές 
αντλίες τύπου Αρχιμήδη παροχής τουλάχιστον 1.750 m3/h εκάστη σε μανομετρικό τουλάχιστον 
4,85 m (ή όπως σε κάθε περίπτωση προκύψουν τα μεγέθη αυτά από τη μελέτη εφαρμογής). Ο 
χώρος αυτός θα συνδεθεί σε μονάδα απόσμησης. Οι κεκλιμένες κλίνες θα κατασκευαστούν 
σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή των κοχλιών με χρήση ειδικού σκυροδέματος. Είναι 
αποδεκτή η χρήση χαλύβδινης κλίνης, αν αυτό επιλεγεί από τον Ανάδοχος. Θα τοποθετηθεί ειδικό 
πλευρικό πτερύγιο για τη μείωση της διασποράς σταγονιδίων. Παραπλεύρως των κοχλιών θα 
κατασκευαστεί κλίμακα επίσκεψης από οπλισμένο σκυρόδεμα για την καλύτερη επιθεώρηση των 
κοχλιών. Οι κοχλίες θα καλυφθούν με φύλλα GRP. Ο χώρος αυτός θα συνδεθεί σε μονάδα 
απόσμησης. 
 
Οι κοχλίες θα έχουν θυροφράγματα απομόνωσης ανάντη και κατάντη. Από τον θάλαμο 
κατάθλιψης διέρχεται και η παροχή εισόδου (προεπεξεργασμένων λυμάτων), όταν η ανοξική 
δεξαμενή είναι εκτός λειτουργίας. 
 
Στη άνω πλευρά του αντλιοστασίου θα κατασκευαστεί οικίσκος ικανών διαστάσεων για τη στέγαση 
των μειωτήρων, του συστήματος λίπανσης και πίνακα διανομής χαμηλής τάσης και αυτοματισμού 
MCC 02. Οι ενδεικτικές διαστάσεις του οικίσκου θα είναι 6,30 Χ 7,60 μ και το ύψος του 3,50 μ.Το 
σύστημα λίπανσης κάθε κοχλία θα είναι εξοπλισμένο με μετρητή πίεσης . Ο οικίσκος θα φέρει 
επαρκή εξαερισμό. 
 
Το αντλιοστάσιο ενδιάμεσης ανύψωσης θα τροφοδοτείται από την έξοδο της ανοξικής ζώνης με 
αγωγό διαμέτρου Φ1200 και παροχή μέχρι και 3.850 m3/h. Από την έξοδο του αντλιοστασίου τα 
λύματα θα ρέουν με βαρύτητα προς τον νέο βιολογικό αντιδραστήρα.  
 
Οι διαγωνιζόμενοι μπορούν να προτείνουν εναλλακτικές διατάξεις, οι οποίες να εξυπηρετούν τη 
διακίνηση των ροών των λυμάτων και της ανακυκλοφορίας. Για την άντληση αντίστοιχων παροχών 
σε μανομετρικό ίσο, μικρότερο ή ελαφρά μεγαλύτερο θα επιλεγούν αντλίες κοχλία Αρχιμήδη επί 
ποινή αποκλεισμού. 
 
 
Σχετική Τ.Π.:  Τ.Π. 3.2.3 «Θυροφράγματα» 

  Τ.Π. 4.2.3 «Κοχλιωτές αντλίες τύπου Αρχιμήδη» 

 
Σχετικό σχέδιο: ΔΕΥΑΒΑ-DR-00-AR08 

Τεύχος 5δ, παρ. 8.3, «Μέτρησης στάθμης» 
 
 
Β.2.9 Βιολογικός αντιδραστήρας συμβατικής επεξεργασίας (Φ.Μ.9) 
 
Θα κατασκευαστεί φρεάτιο τροφοδοσίας του βιολογικού αντιδραστήρα εσωτερικών διαστάσεων 
4,75 Χ 4,00 m και βάθους υγρού 2,15 m από οπλισμένο σκυρόδεμα, το οποίο παραλαμβάνει τον 
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αγωγό εισόδου (τροφοδοσία λυμάτων κατά τη χειμερινή περίοδο ή μικτό υγρό από την ανοξική 
ζώνη κατά τη θερινή περίοδο), την ανακυκλοφορία στερεών και την ανακυκλοφορία νιτρικών (κατά 
τη χειμερινή περίοδο μόνο).  
 
Το φρεάτιο τροφοδοσίας επικοινωνεί με την επόμενη ζώνη του βιολογικού αντιδραστήρα με 
υπερχειλιστή μήκους 4,75 m. Στο φρεάτιο αυτό εγκαθίσταται ένας υποβρύχιος αναμίκτης  
σχεδιασμένος για την αποφυγή καθίζησης στη δεξαμενή σε συγκέντρωση στερεών 5 g/l. Τo 
φρεάτιο τροφοδοσίας μπορεί να καλυφθεί μελλοντικά και να συνδεθεί σε μονάδα απόσμησης, αν 
προκύψει ανάγκη περιορισμού της διάχυσης των οσμών. 
 
Ακολουθεί η κυρίως γραμμή επεξεργασίας με σύστημα ενεργού ιλύος με παρατεταμένο αερισμό, 
ταυτόχρονη νιτροποίηση και απονιτροποίηση και σταθεροποίηση της ιλύος. Αποτελείται από τα 
εξής διαμερίσματα:  
 

 Πρώτο επαμφοτερίζον διαμέρισμα Α1 (ανοξικό/αεριζόμενο) διαστάσεων 20 Χ 10 m και 
ενεργού βάθους υγρού 6,00 m, δηλαδή ενεργού όγκου 1.200 m3, 

 Δεύτερο επαμφοτερίζον διαμέρισμα Α2 (ανοξικό/αεριζόμενο) διαστάσεων 20 Χ 10 m και 
ενεργού βάθους υγρού 6,00 m, δηλαδή ενεργού όγκου 1.200 m3, 

 Τρίτο, αεριζόμενο διαμέρισμα Α3 διαστάσεων 29 Χ 10 m και ενεργού βάθους υγρού 6,00 
m, δηλαδή ενεργού όγκου 1.740 m3. 

 
Η μέθοδος που εφαρμόζεται είναι αυτή του παρατεταμένου αερισμού (extendedaeration) με 
ανακυκλοφορία ενεργού ιλύος από τη δευτεροβάθμια καθίζησης στην είσοδο του 
αντιδραστήρα (ανακυκλοφορία στερεών) και ανακυκλοφορία νιτρικών από το πέρας του 
αεριζόμενου διαμερίσματος στην αρχή της ανοξικής ζώνης. Η μέθοδος αυτή είναι γνωστή ως 
A/O(Anoxic/Oxic). Η μέθοδος αυτή είναι η πλέον διαδεδομένη εφαρμογή της μεθόδου της ενεργού 
ιλύος. H βασική φιλοσοφία της μεθόδου είναι η τοποθέτηση μπροστά από τις δεξαμενές αερισμού, 
μίας ανοξικής ζώνης όπου ανακυκλοφορεί νιτροποιημένη απορροή λυμάτων από την έξοδο της 
οξικής ζώνης. Στη δεξαμενή αερισμού λαμβάνει χώρα η απομάκρυνση του οργανικού φορτίου και 
η νιτροποίηση του αζώτου. Στην ανοξική δεξαμενή, κάτω από συνθήκες έλλειψης οξυγόνου 
λαμβάνει χώρα η βιολογική απομάκρυνση του αζώτου (αναγωγή σε αέριο άζωτο και διαφυγή στην 
ατμόσφαιρα). 
 
Ο συνολικός όγκος της συμβατικής γραμμής του νέου βιολογικού αντιδραστήρα θα είναι 
τουλάχιστον 4.140 κυβ.μ. και το ωφέλιμο βάθος των δεξαμενών θα είναι 6,0 m.Θα εξασφαλισθεί 
ελάχιστο ελεύθερο ύψος στέψης 0,80 μ.. Η επιλογή αυτή γίνεται για την μείωση της αιολικής 
διασποράς των οσμών, αλλά για τη διασφάλιση επαρκούς ύψους για το χειρισμό αφρών και 
επιπλέουσας ιλύος. 
 
Στα επαμφοτερίζοντα διαμερίσματα θα εγκατασταθούν συστήματα αερισμού και συστήματα 
ανάδευσης (για την αποφυγή καθίζησης). Στην αεριζόμενη ζώνη θα εγκατασταθεί σύστημα 
υποβρύχιας διάχυσης λεπτής φυσαλίδας με διαχυτήρες μεμβράνης EPDM.  
 
Τα συστήματα ανάδευσης (πιθανότατα ένας αναδευτήρας σε κάθε διαμέρισμα) θα είναι 
σχεδιασμένα για την αποφυγή καθίζησης στη δεξαμενή σε συγκέντρωση στερεών 5 g/l. Στον 
παρακάτω πίνακα φαίνονται ενδεικτικά τα χρονικά διαστήματα κατά τα οποία αναμένεται να είναι 
σε λειτουργία τα συστήματα ανάδευσης στα επί μέρους διαμερίσματα. Ο υπεύθυνος λειτουργίας 
θα έχει τη δυνατότητα να εναλλάσσει συχνά τον τρόπο λειτουργίας ανάλογα με τις συνθήκες 
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φόρτισης, ακόμα και για την αντιμετώπιση φορτίων αιχμής μικρής διάρκειας (π.χ. 
σαββατοκύριακα).  
 

 Σ1 Σ2 Μ1 Μ2 Μ3 
Α1 ανοξικό αερισμός ανοξικό αερισμός Εντατικός. αερισμός 
Β1 ανοξικό αερισμός αερισμός αερισμός Εντατικός. αερισμός 
C1 αερισμός αερισμός αερισμός αερισμός αερισμός 

 
Στις αεριζόμενες και στις επαμφοτερίζουσες ζώνες (όταν επιλέγεται) θα γίνεται ο αερισμός των 
λυμάτων με στόχο: 
 
(α)  την πρόσδοση της απαιτούμενης ζήτησης οξυγόνου 
(β)  την εξασφάλιση της απαραίτητης ενέργειας ανάδευσης στην αεριζόμενη ζώνη, έτσι ώστε το 

μικτό υγρό να παραμένει σε αιώρηση. 
 
Το σύστημα αερισμού των βιολογικών αντιδραστήρων θα είναι σύστημα υποβρύχιας διάχυσης 
λεπτής φυσαλίδας, το οποίο θα αποτελείται από υποβρύχιους διαχυτήρες μεμβράνης τύπου 
δίσκου. Το σύστημα υποβρύχιας διάχυσης υπολογίζεται προκειμένου να καλύψει τις παρακάτω 
ανάγκες, όπως αυτές έχουν προκύψει από τη Υγιεινολογική Μελέτη. Σε περίπτωση που ο 
Ανάδοχος εκτιμήσει, ότι οι απαιτήσεις για την τήρηση των ορίων εξόδου είναι υψηλότερες, θα 
αυξήσει τις παρακάτω τιμές στη μελέτη προσφοράς. 
 

 Σ1 Σ2 Μ1 Μ2 Μ3  

Απαίτηση οξυγόνου σε 
τυπικές συνθήκες (SOR) 

382 880 382 1.319 1.319 kgO2/h 

Απαίτηση αέρα 3.938 9.064 3.938 13.583 13.583 m3/h 
 
O αερισμός προβλέπεται να γίνεται μέσω διαχυτών λεπτής φυσαλίδας από μεμβράνη EPDM. Tο 
δίκτυο των διαχυτών θα καλύπτει όλη την επιφάνεια του πυθμένα των δεξαμενών αερισμού. Θα 
εγκατασταθούν διαχυτήρες λεπτής φυσαλίδας τύπου δίσκου διαμέτρου 9’’ ή ισοδύναμο σύστημα 
διαχυτήρων μεμβράνης. Οι διαχυτήρες θα τροφοδοτούνται από λοβοειδείς φυσητήρες θετικής 
εκτόπισης μέσω συστήματος σωληνώσεων μεταφοράς και διανομής. 
 
Οι διαχυτήρες είναι εγκατεστημένοι σε οριζόντιους σωλήνες, οι οποίες στηρίζονται στο δάπεδο του 
αντιδραστήρα («καλάμια»). Τα «καλάμια» ομαδοποιούνται σε «συστοιχίες». Κάθε συστοιχία 
τροφοδοτείται με αέρα από ένα κατακόρυφο αγωγό, ο οποίος φέρει δικλείδα απομόνωσης. Οι 
συστοιχίες ομαδοποιούνται σε «υποσυλλέκτες». Οι υποσυλλέκτες εγκαθίστανται στη στέψη του 
τοιχίου των δεξαμενών και τροφοδοτούν ένα τμήμα κάθε δεξαμενής. Κάθε υποσυλλέκτης θα φέρει 
μία δικλείδα ρύθμισης της παροχής. 
 
 Α1  Α2  Α3  
Επιφάνεια διαμερίσματος σε τ.μ. 200 200 290 
Αριθμός συστοιχιών 4 4 6 
Αριθμός καλαμιών ανά συστοιχία 8 8 8 
Αριθμός διαχυτήρων ανά καλάμι 19 19 19 
Αριθμός διαχυτήρων στο 
διαμέρισμα  

608 608 912 
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Εγκαθίστανται επομένως συνολικά 2.128 διαχυτήρες λεπτής φυσαλίδας τύπου δίσκου διαμέτρου 
9’’. Σε περίπτωση που από τους υπολογισμούς του Αναδόχου προκύπτει, ότι ο παραπάνω 
αριθμός των διαχυτήρων δεν αρκεί για την κάλυψη των αναγκών αερισμού, όπως αυτές 
υπολογίζονται στην υγιεινολογική μελέτη, ο Ανάδοχος θα πρέπει να αυξήσει τον αριθμό τον 
διαχυτήρων στη Μελέτη Προσφοράς. 
 
Το σύστημα διανομής του αέρα θα αποτελείται: 
 
1. Από σωληνώσεις μεταφοράς και διανομής του αέρα από ανοξείδωτο χάλυβα AISI 304 LSCH 

10, εγκατεστημένους στη στέψη της δεξαμενής με όλα τα απαραίτητα στηρίγματα. 
2. Από αγωγούς πτώσης (κατεβασιές) από ανοξείδωτο χάλυβα AISI 304 LSCH 10, μέχρι το 

μέσο της στάθμης του υγρού και PVC ή ΡΡ στη συνέχεια. 
3. Επιδαπέδιους αγωγούς PVC ή ΡΡ PN 7,5. 
 
H επιλογή των διαμέτρων των αγωγών που παρουσιάζεται στα σχέδια είναι προσεγγιστική. Η 
τελική επιλογή είναι αντικείμενο της μελέτης εφαρμογής και θα υπολογιστούν με βάση την πτώση 
πίεσης στο δίκτυο διανομής και την επιλογή των φυσητήρων. 
 
Είναι αποδεκτή λύση με άλλη μορφή διαχυτήρων μεμβράνης λεπτής φυσαλίδας (τύπου κεριά ή 
πλακοειδείς) εφόσον διατηρείται η ίδια τουλάχιστον απόδοση σε διαλυμένο οξυγόνο, η ίδια 
τουλάχιστον επιφάνεια μεμβρανών και ο βαθμός ευελιξίας του συστήματος. 
 
Η έξοδος από τη δεξαμενή επεξεργασίας γίνεται μέσω μετωπικού υπερχειλιστή λεπτής στέψης 
πλάτους 5,20 m. Μετά τον υπερχειλιστή, το μικτό υγρό εισέρχεται στο φρεάτιο εξόδου από το 
οποίο τροφοδοτούνται είτε οι δεξαμενές τελικής καθίζησης (ΔΤΚ) είτε οι διατάξεις ανακυκλοφορίας 
νιτρικών. 
 
Η μέγιστη απαιτούμενη ανακυκλοφορία νιτρικών έχει υπολογισθεί στους υγιεινολογικούς 
υπολογισμούς σε περίπου 300 % της παροχής εισόδου.  
 
Η μέγιστη ανακυκλοφορία νιτρικών, η οποία απαιτείται προς το φρεάτιο εισόδου του βιολογικού 
αντιδραστήρα (δηλαδή κατά τη χειμερινή περίοδο) ανέρχεται σε 250 m3/h. Θα εγκατασταθεί ένα 
ζεύγος φυγοκεντρικών αντλιών ανακυκλοφορίας νιτρικών σε μανομετρικό τουλάχιστον 1,50 m εκ 
των οποίων η μία αντλία θα είναι εφεδρική. 
 
Η μέγιστη ανακυκλοφορία νιτρικών, η οποία απαιτείται κατά τη θερινή περίοδο και κατεύθυνεται 
προς το φρεάτιο εισόδου της ανοξικής δεξαμενής υπολογίζεται σε 1.416 m3/h. Η παροχή της 
ανακυκλοφορίας ρυθμίζεται με μία ή περισσότερες βυθισμένες θυρίδες ρύθμισης της παροχής σε 
μετωπική διάταξη.  
 
Οι δικλείδες ρύθμισης της παροχής έχουν στόχο τη μονοσήμαντη σχέση μεταξύ ανάντη στάθμης 
και παροχής, η οποία διατίθενται προς τα κατάντη (βλπ. εικόνα 1). Οι δικλείδες είναι 
κατασκευασμένες από ανοξείδωτο χάλυβα και αποτελούνται από σταθερό τμήμα με κυκλική 
διατομή, η οποία εγκιβωτίζεται σε οπή στο σκυρόδεμα και από κινητό γλωσσίδιο με επίπεδη κάτω 
ακμή (βλπ. εικόνα 2). Από τα γεωμετρικά στοιχεία της δικλείδας προκύπτει μία μονοσήμαντη 
σχέση μεταξύ της ανάντη στάθμης και της παροχής που διέρχεται μέσω του ανοίγματος. Η σχέση 
αυτή εξαρτάται από το ποσοστό του ανοίγματος διέλευσης, όπως αυτό ρυθμίζεται με τη θέση του 
γλωσσιδίου. Η χαρακτηριστική καμπύλη, όπως αυτή δίδεται από τον εκάστοτε κατασκευαστή και 
έχει ελεγχθεί σε υδραυλικά εργαστήρια, αποτυπώνεται σαν παράδειγμα στην εικόνα 3. 
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Εικόνα 1: Σκαρίφημα διάταξης της ρυθμιστικής δικλείδας.
 
1. Θυρίδα ρύθμισης 7.
2. Έλασμα έδρασης 8.
3. Οδηγός ολίσθησης 9.
4. Έλασμα θυρίδας 10.
5. Χειρολαβή 11.
6. Παξιμάδι 12.
 
 

Εικόνα 2: Σκαρίφημα θυρίδας ρύθμισης της παροχής ενός προμηθευτή. 
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Σκαρίφημα διάταξης της ρυθμιστικής δικλείδας. 

7. Κοχλιωτός άξονας 13. Παξιμάδι κόντρα
8. Στήριγμα επιμήκυνσης 14. Επιμήκυνση κοχλία
9. Κάλυμμα οροφής 15. Παρέμβυσμα 
10. Ενδιάμεσο στήριγμα 16. Πινακίδα 
11. Γνώμωνας 17. Κλειδί  
12. Κάλυμμα  

 
: Σκαρίφημα θυρίδας ρύθμισης της παροχής ενός προμηθευτή.  
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Παξιμάδι κόντρα 
Επιμήκυνση κοχλία 
Παρέμβυσμα PVC 
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Εικόνα 3: Παράδειγμα υδραυλικών καμπυλών διαστασιολόγησης ενός κατασκευαστή για διάμετρο 
θυρίδας DN 300.  
 
Οι διαγωνιζόμενοι μπορούν να προτείνουν εναλλακτικές διατάξεις, εφόσον πληρούνται οι 
απαιτήσεις λειτουργικότητας της μονάδας. 
 
Σχετική Τ.Π.:  Τ.Π. 3.2.3 «Θυροφράγματα» 

Τ.Π.:4.2.2 «Φυγοκεντρικές αντλίες  
Τ.Π. 4.3 «Υποβρύχια συστήματα ανάδευσης» 

  Τ.Π. 7. «Υποβρύχιο σύστημα διάχυσης αέρα» 
Τεύχος 5δ, παρ. 8.3, «Μέτρηση στερεών και θολότητας» 
Τεύχος 5δ, παρ. 8.5, «Μέτρηση διαλυμένου οξυγόνου» 
Τεύχος 5δ, παρ. 8.3, «Μέτρησης στάθμης» 

 
Σχετικό σχέδιο: ΔΕΥΑΒΑ-DR-00-AR09Α, -AR09Β, -AR09Γ, -AR09Δ 
 
 
Β.2.10 Βιολογικός αντιδραστήρας MBR (Φ.Μ.10) 
 
Θα κατασκευαστεί φρεάτιο τροφοδοσίας του βιολογικού αντιδραστήρα MBR εσωτερικών 
διαστάσεων περίπου 4,75 Χ 4,00 m και βάθους υγρού 2,15 m από οπλισμένο σκυρόδεμα, το 
οποίο παραλαμβάνει τον αγωγό εισόδου (τροφοδοσία λυμάτων) και την ανακυκλοφορία (ενιαία 
ροή στερεών και νιτρικών στην περίπτωση του MBR).  
 
Το φρεάτιο είναι εξοπλισμένο με πλευρικό υπερχειλιστή μήους περίπου 2,00 m, από τον οποίο τα 
εισερχόμενα λύματα εκτρέπονται προς τις δεξαμενές εξισορρόπησης MBR σε περίπτωση υψηλής 
στάθμης. 
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Στην κανονική πορεία ακολουθεί η κυρίως γραμμή επεξεργασίας με σύστημα ενεργού ιλύος με 
παρατεταμένο αερισμό, ταυτόχρονη νιτροποίηση και απονιτροποίηση και σταθεροποίηση της 
ιλύος. Η γραμμή λειτουργεί σε αυξημένη συγκέντρωση στερεών, όπως αυτό απαιτείται για τη 
λειτουργία του συστήματος MBR και ο αντιδραστήρας διαστασιολογείται, έτσι ώστε να καλύπτονται 
οι απαιτήσεις του προμηθευτή των μεμβρανών (ηλικία ιλύος, λόγος φόρτισης και άλλα). 
 
Ο αντιδραστήρας αποτελείται από τα εξής διαμερίσματα:  
 
 Πρώτο ανοξικό διαμέρισμα  ενεργού όγκου 1.200 m3, 
 Δεύτερο επαμφοτερίζον διαμέρισμα (ανοξικό/αεριζόμενο) ενεργού όγκου 1.200 m3, 
 Τρίτο, αεριζόμενο διαμέρισμα ενεργού όγκου 1.740 m3. 
 
Ακολουθεί σε τουλάχιστον τέσσερα (4) διακριτά διαμερίσματα η διάταξη των συστοιχιών MBR, 
όπου εγκαθίστανται οι συστοιχίες των μεμβρανών. 
 
Ο συνολικός όγκος της συμβατικής γραμμής του νέου βιολογικού αντιδραστήρα θα είναι 
τουλάχιστον 4.140 κυβ.μ. (χωρίς το χώρο των μεμβρανών) και το ωφέλιμο βάθος των δεξαμενών 
θα είναι 6,0 m.Θα εξασφαλισθεί ελάχιστο ελεύθερο ύψος στέψης 0,80 μ.. 
 
Στο ανοξικό διαμέρισμα θα εγκατασταθεί σύστημα ανάδευσης για την αποφυγή καθίζησης σε 
συγκέντρωση στερεών 12 g/l. 
 
Στα επαμφοτερίζοντα διαμερίσματα θα εγκατασταθούν συστήματα αερισμού και συστήματα 
ανάδευσης (για την αποφυγή καθίζησης) σε συγκέντρωση στερεών 12 g/l. Στην αεριζόμενη ζώνη 
θα εγκατασταθεί σύστημα υποβρύχιας διάχυσης λεπτής φυσαλίδας με διαχυτήρες μεμβράνης 
EPDM.  
 
Στις αεριζόμενες και στις επαμφοτερίζουσες ζώνες θα γίνεται ο αερισμός των λυμάτων με στόχο: 
 
(α)  την πρόσδοση της απαιτούμενης ζήτησης οξυγόνου 
(β)  την εξασφάλιση της απαραίτητης ενέργειας ανάδευσης στην αεριζόμενη ζώνη, έτσι ώστε το 

μικτό υγρό να παραμένει σε αιώρηση. 
 
Το σύστημα αερισμού των βιολογικών αντιδραστήρων θα είναι σύστημα υποβρύχιας διάχυσης 
λεπτής φυσαλίδας, το οποίο θα αποτελείται από υποβρύχιους διαχυτήρες μεμβράνης τύπου 
δίσκου. Το σύστημα υποβρύχιας διάχυσης υπολογίζεται προκειμένου να καλύψει τις ανάγκες, 
όπως αυτές έχουν προκύψει από τη Υγιεινολογική Μελέτη. Συγκεκριμένα η διαστασιολόγηση 
αφορά σε Απαίτηση Οξυγόνου σε Τυπικές Συνθήκες (SOR) = 681 kgO2/h και απαίτηση αέρα 7.007 
Νm3/h. Σε περίπτωση που ο Ανάδοχος εκτιμήσει, ότι οι απαιτήσεις για την τήρηση των ορίων 
εξόδου είναι υψηλότερες, θα αυξήσει τις παρακάτω τιμές στη μελέτη προσφοράς. 
 
O αερισμός προβλέπεται να γίνεται μέσω διαχυτών λεπτής φυσαλίδας από μεμβράνη EPDM. Tο 
δίκτυο των διαχυτών θα καλύπτει όλη την επιφάνεια του πυθμένα της αεριζόμενης και της 
επμαφοτερίζουσας δεξαμενής. Θα εγκατασταθούν διαχυτήρες λεπτής φυσαλίδας τύπου δίσκου 
διαμέτρου 9’’ ή ισοδύναμο σύστημα διαχυτήρων μεμβράνης. Οι διαχυτήρες θα τροφοδοτούνται 
από δύο λοβοειδείς φυσητήρες θετικής εκτόπισης μέσω συστήματος σωληνώσεων μεταφοράς και 
διανομής. 
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Οι διαχυτήρες είναι εγκατεστημένοι σε οριζόντιους σωλήνες, οι οποίες στηρίζονται στο δάπεδο του 
αντιδραστήρα («καλάμια»). Τα «καλάμια» ομαδοποιούνται σε «συστοιχίες». Κάθε συστοιχία 
τροφοδοτείται με αέρα από ένα κατακόρυφο αγωγό, ο οποίος φέρει δικλείδα απομόνωσης. 
 
 Α1  Α2  Α3  
Επιφάνεια διαμερίσματος σε τ.μ. - 200 290 
Αριθμός συστοιχιών - 4 6 
Αριθμός καλαμιών ανά συστοιχία - 8 8 
Αριθμός διαχυτήρων ανά καλάμι - 19 19 
Αριθμός διαχυτήρων στο 
διαμέρισμα  

- 608 912 

 
Εγκαθίστανται επομένως συνολικά 1.520 διαχυτήρες λεπτής φυσαλίδας τύπου δίσκου διαμέτρου 
9’’. Σε περίπτωση που από τους υπολογισμούς του Αναδόχου προκύπτει, ότι ο παραπάνω 
αριθμός των διαχυτήρων δεν αρκεί για την κάλυψη των αναγκών αερισμού, όπως αυτές 
υπολογίζονται στην υγιεινολογική μελέτη, ο Ανάδοχος θα πρέπει να αυξήσει τον αριθμό τον 
διαχυτήρων στη Μελέτη Προσφοράς. 
 
Η έξοδος από τη δεξαμενή αερισμού γίνεται μέσω τεσσάρων μετωπικών υπερχειλιστών λεπτής 
στέψης πλάτους 2,20 m περίπου, έναν για κάθε δεξαμενή υπερδιήθησης. Η υπεριχείλιση θα είναι 
δυνατόν να διακοπεί με θυρόφραγμα. Ακολουθούν οι δεξαμενές υπερδιήθησης και στη συνέχεια 
δεύτερος, μετωπικός υπερχειλιστής ιδίου πλάτους. Μετά τον δεύτερο υπερχειλιστή, το μικτό υγρό 
εισέρχεται στο θάλαμο αναρρόφησης του αντλιοστασίου ανακυκλοφορίας και επιστρέφει στο 
φρεάτιο εισόδου του βιολογικού αντιδραστήρα MBR.  
 
Η μέγιστη απαιτούμενη ανακυκλοφορία έχει υπολογισθεί στους υγιεινολογικούς υπολογισμούς σε 
περίπου 400 % της παροχής εισόδου. Η ελάχιστη παροχή ανακυκλοφορίας υπολογίζεται σε 
1.200m3/h). Εγκαθίστανται τρεις φυγοκεντρικές αντλίες δυναμικότητας 630 m3/h εκάστη σε 
μανομετρικό περίπου 1,50 m.  
 
Στις τέσσερεις δεξαμενές μεμβρανών εγκαθίσταται από μία αντλία περίσσειας ιλύος δυναμικότητας 
20 m3/h σε μανομετρικό 10 m, ενώ άλλη μία όμοια αντλία προσφέρεται στην αποθήκη. 
Περιλαμβάνεται ένας φλοτεροδιακόπτης, ο οποίος επιτηρεί την στάθμη στη δεξαμενή MBR. 
 
Στις τέσσερεις δεξαμενές μεμβρανών εγκαθίσταται σύστημα υποβρύχιας διάχυσης αέρα χονδρής 
φυσαλίδας, δυναμικότητας αντίστοιχης με τις απαιτήσεις του προμηθευτή των μεμβρανών. 
 
Σε κτίριο παραπλεύρως του αντιδραστήρα θα εγκατασταθεί στο Κτίριο Εξυπηρέτησης MBRο 
εξοπλισμός εξυπηρέτησης των μεμβρανών (αντλίες διαυγών, φυσητήρες καθαρισμού και αντλίες 
και δοσομετρικά δοχεία καθαρισμού).  
 
Οι διαγωνιζόμενοι μπορούν να προτείνουν εναλλακτικές διατάξεις, εφόσον πληρούνται οι 
απαιτήσεις λειτουργικότητας της μονάδας. 
 
Σχετική Τ.Π.:  Τ.Π. 3.2.3 «Θυροφράγματα» 

Τ.Π.:4.2.2 «Φυγοκεντρικές αντλίες  
Τεύχος 5δ, παρ. 8.3, «Μέτρηση στερεών και θολότητας» 
Τεύχος 5δ, παρ. 8.5, «Μέτρηση διαλυμένου οξυγόνου» 
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Β.2.11 Δεξαμενές εξισορρόπησης MBR (Φ.Μ.11) 
 
Η στάθμη στο φρεάριο εισόδου της γραμμής επεξεργασίας MBR καθορίζεται από τη λειτουργία 
των αντλιών διαυγών. Η υπερβάλουσα παροχή, δηλαδή η παροχή, την οποία δεν μπορούν να 
παραλάβουν οι αντλίες διαυγών, καταλήγει μέσω του πλευρικού υπερχειλιστή στις δεξαμενές 
εξισορρόπησης MBR. Η γραμμή διαστασιολογείται για παροχή 300 m3/h, δηλαδή για το σύνολο 
της παροχής που μπορεί να καταλήξει στην επεξεργασία MBR. Καλύπτει επομένως την 
περίπτωση της ταυτόχρονης παύσης λειτουργίας όλων των αντλιών διαυγών. 
 
Θα κατασκευαστούν δύο (2) ορθογωνικές δεξαμενές, όμοιες με τις δεξαμενές τελικής καθίζησης 
(ΔΤΚ), έτσι ώστε οι δεξαμενές αυτές να μπορούν μελλοντικά να εξοπλισθούν αντίστοιχα και να 
χρησιμοποιηθούν σαν ΔΤΚ από την ΔΕΥΑΒΑ. Οι δεξαμενές θα κατασκευαστούν επομένως από 
οπλισμένο σκυρόδεμα εσωτερικών διαστάσεων 47,00 X 7.50 m εκάστη. Το βάθος υγρού των 
δεξαμενών θα είναι περίπου 2,90 m στην περιοχή της εξόδου και 5,15 m στην περιοχή της στέψης 
του κώνου ιλύος.  
 
Η είσοδος στη δεξαμενή διανέμεται κατά πλάτος και εισρέει στη δεξαμενή από εδικά στόμια τύπου 
Stengel. Διαμορφώνεται κώνος ιλύος σε όλο το πλάτος της περιοχής εισόδου, ο οποίος 
διασφαλίζει όγκο τουλάχιστον 20 m3 ανά δεξαμενή. Η υπερχείλιση ανάγκης θα γίνεται από 
μετωπικό υπερχειλιστή.  
 
Κάθε δεξαμενή θα εξοπλιστεί με δύο αντλίες εκκένωσης δυναμικότητας 100 m3/h σε μανομετρικό 8 
μέτρων εκάστη, εκ των οποίων η μία εφεδρική. Οι αντλίες θα είναι σε θέση να εκκενώσουν κάθε 
δεξαμενή σε περίπου 10 ώρες (π.χ. κατά τη διάρκεια των νυκτερινών ωρών). Η εκκένωση θα 
γίνεται προς το φρεάτιο εισόδου του αντιδραστήρα MBR. Σε περίπτωση που τα αποθηκευμένα 
λύματα δεν μπορέσουν να παραληφθούν από τη γραμμή MBR, η παροχή εκκένωσης θα 
κατευθύνεται προς το αντλιοστάσιο ανακυκλοφορίας της συμβατικής επεξεργασίας, από όπου θα 
τροφοδοτείται για συμβατική επεξεργασία. 
 
Σε κάθε δεξαμενή θα εγκατασταθεί ένας μετρητής στάθμης τύπου υπερήχων. 
 
Οι διαγωνιζόμενοι μπορούν να προτείνουν εναλλακτικές διατάξεις, εφόσον πληρούνται οι 
απαιτήσεις λειτουργικότητας της μονάδας. 
 
Σχετική Τ.Π.:  Τ.Π.:4.2.2 «Φυγοκεντρικές αντλίες  

Τεύχος 5δ, παρ. 8.3, «Μέτρησης στάθμης» 
 
 
Β.2.12 Κτίριο εξυπηρέτησης MBR (Φ.Μ.12) 
 
Θα κατασκευαστεί μεταλλικό κτίριο εξυπηρέτησης MBR δίπλα στις δεξαμενές MBR, όπου θα 
στεγαστεί ο βοηθητικός εξοπλισμός των μεμβρανών. Οι διαστάσεις του κτιρίου και τα επίπεδα που 
θα απαιτηθούν (όροφοι, πατάρια) θα εξαρτηθούν από τις μεμβράνες που θα εγκατασταθούν και θα 
καθορισθούν από τις απαιτήσεις του κατασκευαστή τους. Συγκεκριμένα θα στεγαστούν: 
 

 Οι φυσητήρες καθαρισμού των μεβρανών: Θα εγκατασταθεί ένας λοβοειδής φυσητήρας για 
κάθε διαμέρισμα εγκατάστασης μεμβρανών και επιπρόθετη εφεδρεία 50 %. Στην 
περίπτωση επομένως που επιλέγονται τέσσερα διαμερίσματα μεμβρανών, θα απαιτηθούν 
τέσσερεις φυσητήρες σε λειτουργία και δύο εφεδρικοί. Η παροχή και το μανομετρικό των 
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φυσητήρων θα καθοριστούν από τον προμηθευτή των μεμβρανών. Θα προβλεφθεί 
μέτρηση πίεσης και μέτρηση παροχής αέρα σε κάθε καταθλιπτικό αγωγό αέρα. Τα σήματα 
μέτρηση θα μεταφέρονται στο SCADA, έτσι ώστε να λαμβάνεται σήμα συνεγερμού, όταν ο 
αερισμός χονδρής φυσαλίδας δεν είναι επαρκής. 

 Λοβοειδείς αντλίες διαυγών: Θα εγκατασταθούν τουλάχιστον μία αντλία διαυγών για κάθε 
διαμέρισμα εγκατάστασης μεμβρανών και επιπρόθετη εφεδρεία 100 %. Στην περίπτωση 
επομένως που επιλέγονται τέσσερα διαμερίσματα μεμβρανών, θα απαιτηθούν τέσσερεις 
φυσητήρες σε λειτουργία και τέσσερεις εφεδρικοί. Η παροχή των αντλιών θα καθοριστούν 
από τον προμηθευτή των μεμβρανών. Θα τοποθετηθεί όργανο μέτρησης υποπίεσης στην 
αναρρόφηση κάθε αντλίας διαυγών. Θα τοποθετηθεί όργανο μέτρησης παροχής και 
συγκέντρωσης αιωρουμένων στερεών στην κατάθίψη ανά ζεύγος αντλιών διαυγών 
(λειτουργικής και εφεδρικής).  

 Θα εγκατασταθούν οι διατάξεις χημικού καθαρισμού που θα απαιτηθούν από τον 
προμηθευτή των μεμβρανών, προκειμένου να εγγυηθεί τη λειτουργία των μεμβρανών, 
όπως απαιτείται από τον Κανονιμό Μελετών (Τεύχος 4). 

 Ανυψωτική διάταξη. 
 Εξαερισμός χώρου. 
 Ηλεκτρικοί πίνακες ισχύος και πίνακες αυτοματισμού για την εξυπηρέτηση των μεμβρανών. 

 
Οι διαγωνιζόμενοι μπορούν να προτείνουν εναλλακτικές διατάξεις, εφόσον πληρούνται οι 
απαιτήσεις λειτουργικότητας της μονάδας. 
 
 
Σχετική Τ.Π.:  Τ.Π. 4.4.1. «Λοβοειδείς φυσητήρες» 

Τ.Π.:4.2.2 «Λοβοειδείς αντλίες» 
Τεύχος 5δ, παρ. 8.3, «Μέτρηση πίεσης» 
Τεύχος 5δ, παρ. 8.3, «Μέτρηση παροχής αέρα» 
Τεύχος 5δ, παρ. 8.3, «Μέτρηση παροχής» 
Τεύχος 5δ, παρ. 8.3, «Μέτρηση συγκέντρωσης αιωρουμένων στερεών» 
 

Σχετικό σχέδιο: ΔΕΥΑΒΑ-DR-00-AR11 
 
 
Β.2.13 Φυσητήρες αερισμού (Φ.Μ.13) 
 
Θα κατασκευαστεί μεταλλικό κτίριο φυσητήρων, στο οποίο θα εγκατασταθούν έξιφυσητήρες 
αερισμού δυναμικότητας 4.600 Nm3/h στα 700 mbar έκαστος, μεταβλητών στροφών με χρήση 
ρυθμιστών συχνότητας, ενδεικτικής ισχύος 125kW, με δυνατότητα ρύθμισης στροφών, ενώ 
υπάρχει πρόβλεψη χώρου, αερισμού και ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων για την εγκατάσταση 
ενός ακόμα φυσητήρα στο μέλλον. Οι φυσητήρες θα εξυπηρετούν: 
 
(α) τρείς φυσητήρες δυναμικότητας 4.600 Nm3/h στα 700 mbar έκαστος θα εξυπηρετούν τον 

αερισμό της συμβατικής επεξεργασίας παρέχοντας συνολικά αέρα 13.800 Nm3/h (καλύπτεται 
απαίτηση περίπου 13.580 Nm3/h) και  

(β) δύο φυσητήρες δυναμικότητας 4.600 Nm3/h στα 700 mbar έκαστος θα εξυπηρετούν τον 
αερισμό της συμβατικής επεξεργασίας παρέχοντας συνολικά αέρα 9.200 Nm3/h (καλύπτεται 
απαίτηση περίπου 7.010 Nm3/h)και  

(γ) ένα επιπλέον φυσητήρας δυναμικότητας 4.600 Nm3/h θα εγκατασταθεί σαν εφεδρικός με 
δυνατότητα τροφοδοσίαςκαι των δύο γραμμών. 
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Στο ίδιο κτίριο θα εγκατασταθεί ο ηλεκτρικός πίνακας διανομής χαμηλής τάσης και πίνακας 
αυτοματισμού MCC 03. Ο Ανάδοχος μπορεί να επιλέξει την εγκατάσταση των φυσητήρων 
καθαρισμού των μεμβρανών στο ίδιο κτίριο. 
 
Οι φυσητήρες θα είναι αερόψυκτοι. Κάθε συγκρότημα φυσητήρα (φυσητήρας, γραναζοκιβώτιο και 
κινητήρας) με όλα τα απαραίτητα εξαρτήματα θα τοποθετηθούν σε ενιαία μεταλλική βάση με 
αντικραδασμικές διατάξεις αγκύρωσης. Κάθε συγκρότημα θα εγκατασταθεί εντός ηχομονωτικού 
κλωβού, έτσι ώστε ο εκπεμπόμενος θόρυβος κατά τη διάρκεια λειτουργίας να μην υπερβαίνει τα 65 
dBA σε απόσταση 1 m από τον εξωτερικό τοίχο του κτιρίου. Θα εγκατασταθούν ηχοπαγίδες στα 
στόμια εισόδου και εξόδου του αέρα.  
 
Θα εγκατασταθεί κατάλληλος εξαερισμός για την απομάκρυνση των θερμικών φορτίων του 
φυσητήρα και του κινητήρα. 
 
Στην εισαγωγή κάθε φυσητήρα θα εγκατασταθεί φίλτρο αέρα κατάλληλου μεγέθους για την 
κατακράτηση της σκόνης. Θα εγκατασταθεί μανόμετρο παρακολούθησης των απωλειών στην 
αναρρόφηση. 
 
Στην κατάθλιψη θα εγκατασταθεί δικλείδα απομόνωσης, δικλείδα αντεπιστροφής και ασφαλιστική 
δικλείδα υπερπίεσης. Ο αέρας που εκτονώνεται να οδηγείται στο περιβάλλον και όχι εντός του 
ηχομονωτικού κλωβού. Η δικλείδα θα ανοίγει σε πίεση 50 mbar πάνω από την ονομαστική πίεση 
λειτουργίας. 
 
Για τη μετακίνηση και τη συντήρηση των φυσητήρων θα χρησιμοποιείται περονοφόρο όχημα 
κατάλληλης δυναμικότητας. 
 
Το κτίριο φυσητήρων αερισμού θα είναι διαστάσεων περίπου 16 Χ 5,80 μ βιομηχανικής ποιότητας 
κατασκευής. Ο φορέας του κτιρίου θα κατασκευαστεί από μορφοχάλυβα κατάλληλων διατομών ή 
εναλλακτικά από οπλισμένο σκυρόδεμα. Η θεμελίωση των υποστηλωμάτων θα γίνει επί 
οπλισμένου σκυροδέματος. Η επικάλυψη και η πλαγιοκάλυψη των μεταλλικών σκελετών θα γίνει 
με σύνθετα πάνελ με διπλό χαλυβδοέλασμα και θερμοηχομονωτικό υλικό. Τα δάπεδα θα είναι 
αντιολισθηρά, βιομηχανικού τύπου με εποξειδικό ρητινοκονίαμα, κατάλληλες ρήσεις και κατάλληλο 
για κίνηση περονοφόρου. 
 
H μετακίνηση των φυσητήρων θα γίνεται με περονοφόρο (clark). Θα τοποθετηθεί μία δίφυλλη 
πόρτα διαστάσεων ικανών για την απομάκρυνση των φυσητήρων, μία δίφυλλη ανοιγόμενη πόρτα 
για τη είσοδο του προσωπικού και φεγγίτες φωτισμού.. 
 
Προβλέπεται η διάταξη εξαερισμού για τη ψύξη των κινητήρων των φυσητήρων και πλήρης 
εγκατάσταση ισχυρών και ασθενών ρευμάτων, πυροπροστασίας και θεμελιακή γείωση (κλωβός 
faraday) για την αντικεραυνική προστασία. 
 
Θα προβλεφθεί επαρκής αερισμός του κτιρίου για την απαγωγή των θερμικών φορτίων στην τελική 
φάση ανάπτυξης του έργου. Η αύξηση της θερμοκρασίας του κτιρίου, όταν οι φυσητήρες 
λειτουργούν στην ονομαστική τους παροχή δεν θα υπερβαίνει τους 5 oC.Θα τοποθετηθούν 
περσίδες στα στόμια αναρρόφησης και εκτόνωσης. 
 
Οι διαγωνιζόμενοι μπορούν να προτείνουν εναλλακτικές διατάξεις, εφόσον πληρούνται οι 
απαιτήσεις λειτουργικότητας της μονάδας. 
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Σχετική Τ.Π.:  Τ.Π. 4.4.1. «Λοβοειδείς φυσητήρες» 
 
Σχετικό σχέδιο: ΔΕΥΑΒΑ-DR-00-AR11 
 
 
Β.2.14  Δευτεροβάθμια καθίζηση (Φ.Μ.14) 
 
Θα κατασκευαστούν δύο (2) ορθογωνικές Δεξαμενές Τελικής Καθίζησης από οπλισμένο 
σκυρόδεμα εσωτερικών διαστάσεων 47,00 X 7.50 m εκάστη. Το βάθος υγρού των δεξαμενών θα 
είναι περίπου 2,90 m στην περιοχή της εξόδου και 5,15 m στην περιοχή της στέψης του κώνου 
ιλύος. Το «μέσο» βάθος, όπως αυτό ορίζεται από διεθνώς αναγνωρισμένες προδιαγραφές είναι 
4,50 μ.. 
 
Η είσοδος του μικτού υγρού στη δεξαμενή διανέμεται κατά πλάτος και εισρέει στη δεξαμενή από 
εδικά στόμια τύπου Stengel διαμέτρου DN 200 έκαστο σε στάθμη περίπου 90 εκ. κάτω από την 
Α.Σ.Υ. 
 
Διαμορφώνεται κώνος ιλύος σε όλο το πλάτος της περιοχής εισόδου, βάθους τουλάχιστον 1,40 μ. 
(από την απόληξη του πυθμένα της δεξαμενής και πλάτους οριζοντίου τμήματος τουλάχιστον 1,50 
μ.. σε όλο το πλάτος της περιοχής εισόδου, ο οποίος διασφαλίζει όγκο τουλάχιστον 20 m3 ανά 
δεξαμενή. 
 
Η έξοδος των διαυγών γίνεται μέσω υπερχειλιστή λεπτής στέψης, με φόρτιση που δεν θα 
υπερβαίνει τα 10 m3/m*h για την παροχή αιχμής ή με χρήση υποβρύχιων, διάτρητων σωλήνων. 
Θα αποτελείται από δύο τουλάχιστον δύο κανάλια υπερχείλισης με υπερχείλιση και από τις δύο 
ακμές. Ο υπερχειλιστής θα έχει δυνατότητα ρύθμισης κατά +/- 5 cm. Ο υπερχειλιστής θα 
κατασκευαστεί από ανοξείδωτο χάλυβα AISI 304L ελάχιστου πάχους 3 mm ή από GRP 
κατάλληλου πάχους και θα στηριχθεί κατάλληλα. Είναι αποδεκτή και εναλλακτική λύση για την 
απαγωγή των διαυγών με χρήση υποβρύχιων, διάτρητων σωλήνων. 
 
Κάθε δεξαμενή θα εξοπλισθεί με ξέστρο σάρωσης της ιλύος προς τον κώνο ιλύος (στον πυθμένα) 
και των επιπλεόντων προς τη διάταξη συλλογής διαυγών (στην επιφάνεια). Το ξέστρο θα πληροί 
την σχετική τεχνική προδιαγραφή. 
 
Θα εγκατασταθεί ηλεκτροκίνητο σύστημα συλλογής και απαγωγής επιπλεόντων. Το σύστημα θα 
συλλέγει τα επιπλέοντα και θα τα οδηγεί σε παρακείμενο φρεάτιο, όπου θα γίνεται διαχωρισμός 
των επιπλεόντων από την μεγαλύτερη ποσότητα νερού. Τα επιπλέοντα με τη μικρότερη δυνατή 
ποσότητα νερού θα απομακρύνονται με βυτίο. 
 
Η απαγωγή ιλύος θα γίνεται από τον κώνο ιλύος μέσω δύο κατακόρυφων σωληνώσεων DN 300. 
Στο άνω μέρος κάθε κατακόρυφου αγωγού θα εγκατασταθεί κωδωνοειδής τηλεσκοπική δικλείδα με 
διαδρομή περίπου 80 εκ.. Στην ανωτάτη στάθμη η δικλείδα θα απομονώνει πλήρως τη ροή ιλύος, 
ενώ στην κατωτάτη θα επιτρέπει τη μέγιστη ροή ιλύος. Η θέση των τηλεσκοπικών δικλείδων θα 
ελέγχει τη ροή της ανακυκλοφορίας ιλύος, διασφαλίζοντας κατά το δυνατόν ομαλή μεταβολή της 
ροής, Η ιλύς (πυκνό μικρό υγρό) υπερχειλίζει από κάθε τηλεσκοπική δικλείδα σε ένα φρεάτιο και 
οδηγείται στη συνέχεια μέσω σωληνωτών αγωγών στο αντλιοστάσιο ανακυκλοφορίας και 
περίσσειας. 
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Οι διαγωνιζόμενοι μπορούν να προτείνουν εναλλακτικές διατάξεις, εφόσον πληρούνται οι 
απαιτήσεις λειτουργικότητας της μονάδας. 
 
Σχετική Τ.Π. 8.1 Ξέστρα ορθογωνικών δεξαμενών καθίζησης 

  8.2 Τηλεσκοπικές δικλείδες απομάκρυνσης ιλύος 
 8.3 Υπερχειλιστές 
 8.4 Φράγμα επιπλεόντων  

 
Σχετικό σχέδιο: ΔΕΥΑΒΑ-DR-00-AR10Α και -AR10Β 
 
 
Β.2.15  Αντλιοστάσιο ανακυκλοφορίας και περίσσειας ιλύος (Φ.Μ.15) 
 
Θα κατασκευαστεί κλειστό αντλιοστάσιο ανακυκλοφορίας και περίσσειας ιλύος από οπλισμένο 
σκυρόδεμα ενδεικτικών διαστάσεων 7,90 Χ 8,40 μ., το οποίο θα είναι κατά κύριο λόγο υπόγεια 
κατασκευή. Θα έχει ικανό βάθος, έτσι ώστε το σύνολο της γραμμής ιλύος να στραγγίζει μέσα από 
το αντλιοστάσιο. Θα διασφαλίζεται ικανός όγκος θαλάμου αναρρόφησης, έτσι ώστε να 
αποφεύγονται συχνές εκκινήσεις των αντλιών ανακυκλοφορίας σε όλα τα σενάρια λειτουργίας. Στο 
αντλιοστάσιο θα καταλήγουν δύο αγωγοί τροφοδοσίας με ανακυκλοφορούσα ιλύ, από τις δύο 
ΔΤΚ. Θα περιλαμβάνει δύο υγρούς θαλάμους αναρρόφησης και ξηρό θάλαμο, όπου θα είναι 
εγκατεστημένες οι αντλίες. Τα δύο διαμερίσματα αναρρόφησης επικοινωνούν μεταξύ τους με 
θυρόφραγμα. Για διευκόλυνση της διάταξη των σωληνώσεων, οι θάλαμοι αναρρόφησης μπορούν 
να μην είναι ισομεγέθεις. 
 
Συνολικά θα εγκατασταθούν οι εξής αντλίες:  
 
 Τρεις υποβρύχιες φυγοκεντρικές αντλίες ανακυκλοφορίας στερεών παροχής τουλάχιστον 630 

m3/h σε μανομετρικό 6m ή όπως αυτό προκύψει από την Μελέτη Εφαρμογής. 
 Δύο υποβρύχιες φυγοκεντρικές αντλίες περίσσειας ιλύος παροχής τουλάχιστον 16 m3/h σε 

μανομετρικό 5 m ή όπως αυτό προκύψει από την Οριστική Μελέτη και την Μελέτη 
Εφαρμογής(επιπλέον μία εφεδρική αντλία στην αποθήκη) 

 
Οι αντλίες ανακυκλοφορίας θα είναι τύπου ανοικτής πτερωτής και η ταχύτητα περιστροφής τους 
θα είναι μικρότερη από 1.000 rpm. Οι αντλίες περίσσειας ιλύος θα είναι φυγοκεντρικές, ανοικτής 
πτερωτής.   
 
Κάθε αντλία θα φέρει στον αγωγό κατάθλιψης μαχαιρωτή δικλείδα απομόνωσης και δικλείδα 
αντεπιστροφής. Στη συνέχεια οι αγωγοί συμβάλλουν σε δύο καταθλιπτικούς αγωγούς, οι οποίοι 
απομονώνονται μεταξύ τους με συρταρωτές δικλείδες. Ο ένας καταθλιπτικός αγωγός οδηγεί προς 
το φρεάτιο φόρτισης της ανοξικής ζώνης (θερινές συνθήκες), ενώ ο δεύτερος προς το φρεάτιο 
τροφοδοσίας του νέου βιολογικού αντιδραστήρα (χειμερινές συνθήκες).  
 
Εγκαθίστανται σιδηρές κατασκευές (ή κατασκευές από GRP) με κλίμακες και πατάρια για τη 
διευκόλυνση της καθόδου του προσωπικού στον ξηρό θάλαμο (μέχρι το δάπεδο) και στον υγρό 
θάλαμο (μέχρι κατάλληλου σημείου πάνω από τη στάθμη του υγρού). 
 
Στην οροφή του αντλιοστασίου θα τοποθετηθούν κατάλληλα καλύμματα από GRP για την 
επίσκεψη και την ανέλκυση του εξοπλισμού. Θα προβλεφθούν σημεία στήριξης κατάλληλου 
φορητού εξοπλισμού ανέλκυσης των αντλιών, τον οποίο επίσης θα προμηθεύσει ο Ανάδοχος. 
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Τόσο ο ξηρός θάλαμος του αντλιοστασίου όσο και οι υγροί θάλαμοι θα έχουν κατάλληλο, 
εξαναγκασμένο εξαερισμό. Θα υπάρχει πρόβλεψη για τη σύνδεση των υγρών θαλάμων σε 
μονάδα απόσμησης, αν διαπιστωθεί πρόβλημα οσμών στο μέλλον. 
 
Η εκκίνηση και στάση των αντλητικών συγκροτημάτων θα γίνεται αυτόματα, ενώ αυτόματα θα 
γίνεται και η εναλλαγή στη λειτουργία τους για οµοιόµορφη φθορά τους. Σε περίπτωση βλάβης 
μίας αντλίας, θα τίθεται αυτόματα σε λειτουργία η άλλη αντλία.  
 
Για τον έλεγχο λειτουργίας κάθε ζεύγους δεξαμενών θα εγκατασταθεί ένα όργανο μέτρησης 
στάθμης σε κάθε θάλαμο αναρρόφησης. Θα εγκατασταθεί ένα όργανο μέτρησης παροχής και ένα 
όργανο για την συνεχή μέτρηση της συγκέντρωσης του ανάμικτου υγρού στον καταθλιπτικό αγωγό 
περίσσειας ιλύος (µε αισθητήρα και όργανο µεταδότη – ενισχυτή). Ο αισθητήρας θα συνοδεύεται 
από σύστημα μηχανικού καθαρισμού, ώστε η επιφάνεια μέτρησης να διατηρείται καθαρή. Στους 
καταθλιπτικούς αγωγούς ανακυκλοφορίας (στις δύο κατευθύνσεις που προαναφέρθηκαν) καθώς 
και στον καταθλιπτικό αγωγό περίσσειας ιλύος θα εγκατασταθούν μετρητές παροχής. 
 
Οι διαγωνιζόμενοι μπορούν να προτείνουν εναλλακτικές διατάξεις, εφόσον πληρούνται οι 
απαιτήσεις λειτουργικότητας της μονάδας. 
 
Σχετική Τ.Π.  3.2.2.2 «Δικλείδες – εξαρτήματα / μαχαιρωτές δικλείδες» 

4.2.1  Φυγοκεντρικές αντλίες λυμάτων 
Τεύχος 5δ, παρ.8.1, «Μετρητές παροχής ηλεκτρομαγνητικού τύπου» 
Τεύχος 5δ, παρ.8.1, «Μετρητές αιωρουμένων στερεών» 
 

 
Β.2.16 Απολύμανση συμβατικής επεξεργασίας (Φ.Μ.16) 
 
Μετά τη δευτεροβάθμια καθίζηση, τα λύματα θα οδηγούνται σε δίαυλο μέτρησης παροχής τύπου 
Parshall για την μέτρηση της παροχής. Η μέτρηση της παροχής θα γίνεται µε διάταξη υπερήχων 
και θα μεταδίδεται στο σύστημα αυτοματισμού. Πριν από την είσοδο στον μετρητή και μετά την 
έξοδο θα υπάρχει ανεμπόδιστο μήκος ροής σε ομαλό κανάλι τόσο όσο προβλέπει ο 
κατασκευαστής του μετρητού για την ορθή μέτρηση της παροχής. Ο μετρητής θα μπορεί να μετρά 
παροχή από 100 έως κατά ελάχιστο 2.000 m3/h.  
 
Στη συνέχεια τα λύματα θα οδηγούνται στην είσοδο της δεξαμενής χλωρίωσης, όπου θα 
δοσομετρείται το υποχλωριώδες νάτριο. Θα τοποθετηθεί διάταξη από πετάσματα για την 
αποτελεσματική ανάμιξη του υποχλωριώδους νατρίου. Η δεξαμενή θα αποτελείται από τέσσερα 
(4) διαμερίσματα για την καλύτερη προσαρμογή της απολύμανσης στις κυμαινόμενες συνθήκες 
παροχής. Τα διαυγή εισέρχονται στο φρεάτιο εισόδου και έχουν τη δυνατότητα να εισέλθουν στον 
πρώτο ή στον δεύτερο μαίανδρο, η τροφοδοσία των οποίων ελέγχεται με χειροκίνητο 
θυρόφραγμα. 
 
Κάθε δεξαμενή θα έχει μαιανδρική διαδρομή με λόγο μήκους ροής προς πλάτος μεγαλύτερο ή ίσο 
από 40 και προτεινόμενο βάθος υγρού 2,00 m. Για την χλωρίωση των λυμάτων θα δοσομετρείται 
διάλυμα υποχλωριώδους νατρίου περιεκτικότητας 140 g/l σε ενεργό χλώριο, στην είσοδο του 
συγκροτήματος των δεξαμενών επαφής (για τους υπολογισμούς για λόγους ασφαλείας 
περιεκτικότητα 12,5 g/l). Ο σχεδιασμός της απολύμανσης θα γίνει για την ικανοποίηση των ορίων 
εκροής, λαμβάνοντας υπόψη ότι κατά την συμβατική βιολογική επεξεργασία επιτυγχάνεται μείωση 
του μικροβιακού φορτίου κατά 90 %.  
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Θα διασφαλίζεται συνολικός ελάχιστος όγκος μαιανδρικών δεξαμενών περίπου 550 m3. Κάθε 
μαίανδρος θα διαθέτει θυρόφραγμα απομόνωσης στην είσοδο καθώς και μετωπικό υπερχειλιστή 
στην έξοδο. Κάθε μαίανδρος θα έχει βαθύ σημείο, έτσι ώστε να διευκολύνεται ο καθαρισμός του. 
Θα είναι δυνατή η πλήρης παράκαμψη της απολύμανσης. Στο τελευταίο φρεάτιο της δεξαμενής θα 
είναι εγκατεστημένος μετρητής υπολειμματικού χλωρίου µε αισθητήριο και μεταδότη για τον έλεγχο 
της επάρκειας της χλωρίωσης. 
 
Αν τα δύο θυροφράγματα είναι κλειστά, η ροή των διαυγών υπερχειλίζει από μετωπικό 
υπερχειλιστή λεπτής στέψης προς τα κατάντη. Στη συνέχεια μπορεί να τροφοδοτήσει το τρίτο ή το 
τέταρτο διαμέρισμα, τα οποία είναι όμοια με το πρώτο και το δεύτερο. 
 
Αν είναι επιθυμητή η πλήρης παράκαμψη της απολύμανσης, τότε απομονώνονται και τα τέσσερα 
θυροφράγματα εισόδου στα επί μέρους διαμερίσματα και ανοίγει το κεντρικό θυρόφραγμα ολικής 
παράκαμψης. 
 
Η διαστασιολόγηση της μονάδας απολύμανσης θα γίνει για την ικανοποίηση των παρακάτω 
κριτηρίων:  
 
Παροχή σχεδιασμού  m3/h 1.100 
Χρόνος επαφής για την παροχή αιχμής  min ≥ 30  
Λόγος μήκος / πλάτος διαδρομής  - ≥ 40 / 1 
Βάθος υγρού  m ≤ 3,00 
Κολοβακτηρίδια στην είσοδο min FC/100 ml 107 
Κολοβακτηρίδια στην έξοδο  FC/100 ml 500 
Υπολειμματικό χλώριο  mg/l 0,5 

 
Στην έξοδο της δεξαμενής είναι εγκατεστημένος μετρητής υπολειμματικού χλωρίου µε αισθητήριο 
και µεταδότη για τον έλεγχο της επάρκειας της χλωρίωσης. 
 
Το τελευταίο διαμέρισμα της δεξαμενής θα είναι φρεάτιο αποχλωρίωσης με ενεργό όγκο ο οποίος 
θα εξασφαλίζει ελάχιστο χρόνο παραμονής 1min για την παροχή αιχμής. Στο φρεάτιο θα 
εγκατασταθεί αναδευτήρας ώστε να εξασφαλίζεται ισχύς ανάδευσης μεγαλύτερη από 40W/m3. 
 
Πλησίον της δεξαμενή χλωρίωσης θα κατασκευαστεί ο οικίσκος χλωρίωσης /από- χλωρίωσης, 
όπου θα εγκατασταθεί ο εξοπλισμός αποθήκευσης/παρασκευής και δοσομέτρησης 
υποχλωριώδους νατρίου και μεταθειώδους νατρίου. Ο οικίσκος με ελάχιστο εμβαδό 35 τ.μ. θα έχει 
τρεις ανεξάρτητους χώρους: 
 
 Ο πρώτος για την κύρια δεξαμενή αποθήκευσης, όπου θα μεταφερθεί και θα στεγαστεί η 

υφιστάμενη δεξαμενη χλωρίου. Ο χώρος θα έχει στέγαστρο, ενώ στο πλάι θα είναι ανοικτός 
για καλύτερο αερισμό.  

 Ο δεύτερος για τις δεξαμενές ημερήσιας κατανάλωσης και τις δοσομετρικές αντλίες 
υποχλωριώδους νατρίου καθώς και για τη μονάδα παρασκευής και δοσομέτρησης 
διαλύματος μεταθειώδους νατρίου. Στο χώρο αυτό θα μπορούν να αποθηκευτούν 
παλετοδεξαμενές 2 τόνων, για την περίπτωση που η τροφοδοσία θα γίνεται με 
παλετοδεξαμενές. 

 Χωριστό δωμάτιο για τους ηλεκτρικούς πίνακες και τα παρελκόμενα των οργάνων με 
διακριτή είσοδο από τον περιβάλλοντα χώρο και χωριστό αερισμό. 
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Η δοσοµέτρηση του διαλύματος NaOCl θα γίνεται µε δύο διαφραγματικές δοσομετρικές αντλίες 
υποχλωριώδους νατρίου (η µία εφεδρική) κατάλληλης δυναμικότητας για την προσθήκη ενεργού 
χλωρίου τουλάχιστον 8mg/l για την παροχή αιχμής. Οι αντλίες θα αναρροφούν από τα δοχεία 
ημερησίας κατανάλωσης χλωρίου ή εναλλακτικά από τις παλετοδεξαμενές. Μϊα επιπλέον αντλία θα 
εγκατασταθεί για την τροφοδότηση της απολύμανσης ανάκτησης. 
 
Η παροχή κάθε αντλίας θα είναι τουλάχιστον 15 l/h ή μεγαλύτερης αν αυτό προκύψει από την 
Οριστική Μελέτη και την Μελέτη Εφαρμογής. ρυθμιζόμενες, τύπου εμβόλου με δυνατότητα 
ρύθμισης τόσο του μήκους εμβολισμού όσο και τις συχνότητας. Οι αντλίες θα αναρροφούν από 
δυο δοχεία ημερησίας κατανάλωσης χλωρίου ελάχιστου όγκου 500 ml τα οποία θα πληρώνονται 
αυτόματα από τις κύριες δεξαμενές αποθήκευσης. Η ρύθμιση του υπολειμματικού χλωρίου θα 
επιτυγχάνεται μέσω ρυθμιστή PID controller, ο οποίος θα λαμβάνει υπ όψη του την παροχή και το 
υπολειμματικό χλώριο στην έξοδο της δεξαμενής, ενώ θα υπάρχει δυνατότητα λειτουργίας με 
χρονοπρόγραμμα. 
 
Θα χρησιμοποιηθεί η υφισταμένη δεξαμενή αποθήκευσης υποχλωριώδους νατρίου. Η δεξαμενή 
θα είναι εξοπλισμένη µε στηρίγματα, εκκένωση, υπερχείλιση, στεγανή θυρίδα επίσκεψης, 
εξαερισμό και δίκτυα πλήρωσης µε αναμονή τροφοδοσίας από βυτιοφόρο όχημα. 
 
Για να ελαχιστοποιηθεί ο κίνδυνος διαρροής από τη δεξαμενή αποθήκευσης θα κατασκευαστεί 
ειδικά διαμορφωμένο δάπεδο µε υπερυψωμένο τοιχίο από σκυρόδεμα κατάλληλου ύψους ώστε να 
συγκρατείται όλη η ποσότητα του υγρού, η οποία είναι αποθηκευμένη στη δεξαμενή χλωρίου. Ο 
χώρος αποθήκευσης θα διαθέτει φρεάτιο από το οποίο θα είναι δυνατή η εκκένωση της 
διαφυγούσας ποσότητας του διαλύματος NaOCl µε άντληση. Θα υπάρχει κλίμακα για την 
πρόσβαση στο δάπεδο του χώρου αυτού. 
 
Ο χώρος των δεξαμενών ημερήσιας κατανάλωσης και δοσομετρικών αντλιών θα κατασκευαστεί με 
ειδικά διαμορφωμένο δάπεδο µε υπερυψωμένο τοιχίο από σκυρόδεμα κατάλληλου ύψους ώστε να 
συγκρατείται όλη η ποσότητα των δεξαμενών ημερήσιας κατανάλωσης των διαλυμάτων. Οι 
λεκάνες που σχηματίζονται με τον τρόπο αυτό θα είναι εσωτερικά επενδεδυμένες με οξύμαχα 
πλακίδια και στον πυθμένα τους θα διαμορφωθεί φρεάτιο για την εγκατάσταση φορητής αντλίας 
στραγγιδίων. 
 
Επίσης στο χώρο θα εγκατασταθούν μία συσκευή εκλύσεως οφθαλμών και ένας κατιονιστήρας 
κινδύνου. Ο χώρος θα εξαερίζεται κατάλληλα με τουλάχιστον 6 εναλλαγές / ώρα. 
 
Οι αγωγοί διακίνησης χημικών θα κατασκευαστούν από PVDF, ΡΕ ή PVCή άλλο κατάλληλο 
πλαστικό υλικό, πίεσης 16atm και όλα τα υδραυλικά εξαρτήματα (βάνες κτλ.) θα κατασκευαστούν 
από το ίδιο υλικό. 
 
Για την αποχλωρίωση θα χρησιμοποιείται μεταθειώδες νάτριο (Na2S2O5). Το μεταθειώδες νάτριο 
θα είναι σε στερεά μορφή και θα διαλύεται σε νερό για την παρασκευή διαλύματος περιεκτικότητας 
5% εντός δοχείου υπό ανάδευση. Θα εγκατασταθεί δοχείο επαρκούς ωφέλιμου όγκου για την 
προετοιμασία διαλύματος, που θα καλύπτει τις ανάγκες τριών τουλάχιστον ημερών (για την 
παροχή σχεδιασμού), κατασκευασμένο από κατάλληλο πλαστικό υλικό και εξοπλισμένο με 
αναδευτήρα και χοάνη τροφοδοσίας. Τα δοχεία ημερήσιας κατανάλωσης θα είναι κατασκευασμένα 
από κατάλληλο πλαστικό υλικό Κάθε δοχείο θα διαθέτει ένδειξη στάθμης, διάταξη εκκένωσης με 
σφαιρική βάνα και ένα ζεύγος διακοπτών χαμηλής στάθμης: ένας για την διακοπή λειτουργίας των 
δοσομετρικών αντλιών, και ένας δεύτερος για ενημέρωση προκειμένου να γίνει επαναπλήρωση 
του αντίστοιχου δοχείου. Εξάλλου θα πρέπει να προβλεφθεί χώρος για την αποθήκευση του 
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άλατος σε σάκους για την κάλυψη των αναγκών για τουλάχιστον 30 ημέρες για την μέση ημερήσια 
παροχή.   
 
Η δοσοµέτρηση του διαλύματος αποχλωρίωσης θα γίνεται στο φρεάτιο αποχλωρίωσης με δύο 
διαφραγματικές δοσομετρικές αντλίες μεταθειώδους νατρίου (η μία εφεδρική) δυναμικότητας 15 l/h 
τουλάχιστον για την αποχλωρίωση τουλάχιστον 3 mg/l υπολειμματικού χλωρίου για την παροχή 
αιχμής. 
 
Η λειτουργία των δοσομετρικών αντλιών θα ρυθμίζεται αυτόματα με βάση την συγκέντρωση του 
υπολειμματικού χλωρίου, που θα μετράται ανάντη της δεξαμενής επαφής. 
 
Εντός του οικίσκου θα εγκατασταθεί αυτόματος δειγματολήπτης με ψυγείο διατήρησης των 
δειγμάτων, ο οποίος θα αναρροφά από το φρεάτιο εξόδου. 
 
Μετά τη δεξαμενή χλωρίωσης και μέχρι το φρεάτιο εξόδου της εγκατάστασης δημιουργείται κανάλι 
με κλιμακωτή πτώση των επεξεργασμένων διαυγών με σκοπό τον μετα-αερισμό. 
 
Οι διαγωνιζόμενοι μπορούν να προτείνουν εναλλακτικές διατάξεις, εφόσον πληρούνται οι 
απαιτήσεις λειτουργικότητας της μονάδας. 
 
 
Σχετική Τ.Π.  Τεύχος 5δ, παρ.8.2, «Μέτρηση στάθμης με υπερήχους» 
 
Σχετική Τ.Π.     3.2.3 «Θυροφράγματα» 

3.2.6 «Δοσομετρικές αντλίες διαφράγματος» 
4.3 «Υποβρύχια συστήματα ανάδευσης» 
Τεύχος 5δ, παρ. 8.4, «Μέτρηση υπολλειματικού χλωρίου» 

 
 
Σχετικό σχέδιο: ΔΕΥΑΒΑ-DR-00-AR13Α και -AR13Β 
 
 
Β.2.17 Απολύμανση ανάκτησης λυμάτων (Φ.Μ.17) 
 
Για την απολύμανση των ανακτημένων λυμάτων θα κατασκευαστεί μία δεύτερη, ανεξάρτητη 
μαιανδρική δεξαμενή χλωρίωσης. Η δεξαμενή αυτή θα εξασφαλίζει χρόνο παραμονής 60 λεπτών 
για την μέγιστη παροχή του MBR, θα έχει επομένως ελάχιστο όγκο 250 κυβ.μ.. 
 
Η δεξαμενή θα τροφοδοτείται με υποβρύχια οπή με δυνατότητα απομόνωσης με θυρόφραγμα. Το 
διάλυμα υποχλωριώδους νατρίου θα δοσομετρείται στην είσοδο της δεξαμενής.Θα προβλέφθεί 
διάταξη για την καλή ανάμιξη του διαλύματος υποχλωριώδους νατρίου. Στην έξοδο της δεξαμενής 
η ροή των διαυγών θα υπερχειλίζει από μετωπικό υπερχειλιστή λεπτής στέψης προς τη δεξαμενή 
αναρρόφησης του αντλιοστασίου διαυγών. Στην έξοδο της δεξαμενής είναι εγκατεστημένος 
μετρητής υπολειμματικού χλωρίου µε αισθητήριο και µεταδότη για τον έλεγχο της επάρκειας της 
χλωρίωσης. 
 
Δεν προβλέπεται αποχλωρίωση, διότι είναι επιθυμητή η παραμονή του χλωρίου στα ανακτημένα 
λύματα, προκειμένου να διατηρηθεί η δράση της απολύμανσης.  
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Οι διαγωνιζόμενοι μπορούν να προτείνουν εναλλακτικές διατάξεις, εφόσον πληρούνται οι 
απαιτήσεις λειτουργικότητας της μονάδας. 
 
 
Σχετική Τ.Π.     3.2.3 «Θυροφράγματα» 

3.2.7 «Δοσομετρικές αντλίες διαφράγματος» 
Τεύχος 5δ, παρ. 8.4, «Μέτρηση υπολλειματικού χλωρίου» 

 
 
Β.2.18 Δεξαμενή ανακτημένου νερού - Αντλιοστάσιο ανάκτησης λυμάτων (Φ.Μ.18) 
 
Ακολουθεί αντλιοστάσιο διαυγών, το οποίο θα προωθεί τα διαυγή προς κατάλληλο σημείο 
τροφοδοσίας του δικτύου άρδευσης, εκτός των ορίων της εργολαβίας. Θα κατασκευαστεί δεξαμενή 
διαυγών από οπλισμένιο σκυρόδεμα ελάχσιτου όγκου 150 m3 και ότι θα εγκατασταθούν δύο 
φυγοκεντρικές μονοβάθμιες αντλίες εν ξηρώ παροχής 300 m3/h σε μανομετρικό 60 μέτρων. Η 
κατασκευή του αγωγός κατάθλιψης περιλαμβάνεται μέχρι τα όρια του γηπέδου της ΕΕΛ. Όταν 
αποσαφηνισθούν τα υλικά και το συνολικό μήκος του αγωγού, ο ΚτΕ θα διενεργήσει τους 
απαραίτητους ελέγχους σε υδραυλικό πλήγμα και θα προβλεφθούν οι κατάλληλες διατάξεις 
(πιεστικό δοχείο δικλείδα εκτόνωσης), αν απαιτηθούν. Στην παρούσα εργολαβία δεν 
περιλαμβάνεται η προμήθεια και εγκατάσταση πιεστικού δοχείου ή δικλείδων εκτόνωσης, παρά 
μόνο η πρόβλεψη χώρου για την μελλοντική εγκατάσταση τους. 
 
Διατηρείται σε λειτουργία η υφισταμένη μονάδα επεξεργασίας και προώθησης του βιομηχανικού 
νερού. Προβλέπεται η κατασκευή αγωγού, ο οποίος θα οδηγείο το νερό από την έξοδο της 
χλωρίωσης προς τη δεξαμενή βιομηχανικού νερού. Επίσης θα προβλεφθεί η δυνατότητα να 
διοχετευθούν προς τη δεξαμενή βιομηχανικού νερού και ανακτημένα λύματα, για την περίπτωση 
που η συμβατική βιολογική βαθμίδα είναι εκτός λειτουργίας.  
 
Οι διαγωνιζόμενοι μπορούν να προτείνουν εναλλακτικές διατάξεις, εφόσον πληρούνται οι 
απαιτήσεις λειτουργικότητας της μονάδας. 
 
 
Β.2.19 Τεχνική περιγραφή Επεξεργασίας Ιλύος 
 
Η γραμμή επεξεργασίας ιλύος περιλαμβάνει τις εξής επιμέρους μονάδες: 
 
 Αντλιοστάσιο περίσσειας ιλύος 
 Δεξαμενή σταθεροποίησης 
 Αντλιοστάσιο σταθεροποιημένης ιλύος 
 Δεξαμενές προπάχυνσης 
 Δεξαμενή ομογενοποίησης της ιλύος 
 Αντλιοστάσιο τροφοδοσίας αφυδάτωσης ιλύος 
 Μηχανική αφυδάτωση της ιλύος 
 Μονάδα παρασκευής και δοσομέτρησης πολυηλεκτρολύτη 
 Μονάδα ασβεστοποίησης 
 Διαχείριση αφυδατωμένης ιλύος 
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Κατά τον σχεδιασμό των μονάδων επεξεργασίας ιλύος θα πρέπει να ληφθούν όλα τα απαραίτητα 
μέτρα για τον έλεγχο των οσμών, σύμφωνα με τα οριζόμενα στους εγκεκριμένους 
περιβαλλοντικούς όρους.  
 
Θα πρέπει να εξασφαλίζεται επαρκής όγκος αποθήκευσης της ανεπεξέργαστης ιλύος, ώστε να 
εξασφαλίζεται η απρόσκοπτη λειτουργία των επιμέρους μονάδων, λαμβάνοντας υπόψη και τον 
παρακάτω τρόπο λειτουργίας:  
 
 η απομάκρυνση της περίσσειας ιλύος θα γίνεται σε καθημερινή βάση με χρονοπρόγραμμα, 

που θα ορίζεται από το Κέντρο Ελέγχου της Εγκατάστασης.  
 οι μονάδες μηχανικής πάχυνσης και αφυδάτωσης της ιλύος θα λειτουργούν αποδοτικά σε 

6ήμερη βάση, 10 ώρες την ημέρα (νοείται αποδοτική λειτουργία, στην οποία δεν 
συμπεριλαμβάνονται οι χρόνοι συντήρησης). 

 
Ανάντη και κατάντη των επιμέρους μονάδων επεξεργασίας ιλύος θα πρέπει να προβλεφθούν 
διατάξεις δειγματοληψίας και μέτρησης της παροχής, σύμφωνα με την ΕΝ12255-8. Όλες οι 
σωληνώσεις πρέπει να έχουν επαρκείς συνδέσεις με το δίκτυο βιομηχανικού νερού και το δίκτυο 
στραγγιδίων για την πλύση των αγωγών διακίνησης ιλύος. 
 
 
Β.2.19.1 Δεξαμενή σταθεροποίησης ιλύος (Φ.Μ. 19) 
 
Από το αντλιοστάσιο ανακυκλοφορίας και περίσσειας η περίσσεια ιλύος με καταθλιπτικό αγωγό θα 
καταλήγει στην Δεξαμενή σταθεροποίησης ιλύος ή θα κατευθύνεται προς τις δεξαμενές 
προπάχυνσης. Η σταθεροποίηση της ιλύος θα λαμβάνει χώρα στην υφιστάμενη δεξαμενή 
αερισμού (Α΄ φάσης), η οποία είναι δύο θαλάμων και είναι εξοπλισμένη με τέσσερεις οριζόντιους 
αεριστήρες και δύο υποβρύχιους αναδευτήρες. Ο εξοπλισμός παραμένει σε λειτουργία ως έχει. 
 
Επιπλέον κατασκευάζεται αντλιοστάσιο σταθεροποιημένης ιλύος, το οποίο αντλεί την 
σταθεροποιημένη ιλύ προς τους προπαχυντές ιλύος. Θα εγκατασταθούν υποβρύχιες 
φυγοκεντρικές αντλίες. 
 
Θα ληφθεί πρόνοια, ώστε η δεξαμενή να μπορεί να λειτουργήσει ως βιολογικός αντιδραστήρας, σε 
συνεργασία με τη δυτική δεξαμενή τελικής καθίζησης, όπως λειτουργεί και σήμερα. 
 
Οι διαγωνιζόμενοι μπορούν να προτείνουν εναλλακτικές διατάξεις, εφόσον πληρούνται οι 
απαιτήσεις λειτουργικότητας της μονάδας. 
 
Σχετική Τ.Π.     4.2.1  Φυγοκεντρικές αντλίες λυμάτων 
 
Σχετικό σχέδιο: ΔΕΥΑΒΑ-DR-00-AR14 
 
 
Β.2.19.2 Πάχυνση και ομογενοποίηση ιλύος (Φ.Μ. 20) 
 
Έχουν κατασκευασθεί δύο δεξαμενές προ-πάχυνσης με διάμετρο 8 m και ενεργό βάθος 3,5 μέτρα. 
Οι δεξαμενές φέρουν αντιδιαμετρική πεζογέφυρα από σκυρόδεμα με πλάτος 1 m. Θα 
χρησιμοποιηθεί η μία από τις δεξαμενές σαν δεξαμενή ομογενοποίησης και θα κατασκευαστούν 
δύο νέες δεξαμενές προπάχυνσης. 
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Οι δεξαμενές προπάχυνσης θα τροφοδοτηθούν στο κέντρο τους, πάνω από τη πεζογέφυρα με 
σωληνώσεις, οι οποίες θα τροφοδοτούνται είτε από το αντλιοστάσιο περίσσειας είτε από τη 
δεξαμενή σταθεροποίησης. Θα είναι δυνατή η τροφοδότηση είτε της μίας δεξαμενής είτε της άλλης 
με κατάλληλο χειρισμό δικλείδων. 
 
Οι νέες δεξαμενές θα εξοπλισθούν με ξέστρο αναμόχλευσης (πάχυνσης) ιλύος, κεντρικό τύμπανο 
ηρεμίας και περιμετρικό υπερχειλιστή (αποκατάσταση ή αντικατάσταση του υφιστάμενου) με 
φράγμα ηρεμίας. Τα στραγγίδια θα συλλέγονται σε περιμετρικό κανάλι υπερχείλισης και θα 
οδηγούνται στο δίκτυο στραγγιδίων. 
 
Η υφισταμένη δεξαμενή από οπλισμένο σκυρόδεμα θα χρησιμοποιηθεί σαν δεξαμενή 
ομογενοποίησηςτης ιλύος ενεργού όγκου περίπου 105 m3. Η δεξαμενή θα διαθέτει υπερχείλιση, η 
οποία θα οδηγεί την τυχόν υπερχείλιση στο δίκτυο σταγγιδίων της εγκατάστασης, μέτρηση και 
διακόπτη στάθμης και αναδευτήρα για την ομογενοποίηση της ιλύος. 
 
Η ιλύς θα αναρροφάται από τον πυθμένα της δεξαμενής ομογενοποίησης και θα προωθείται προς 
την αφυδάτωση με αντλίες θετικής εκτόπισης. Οι αντλίες θετικής εκτόπισης δεν θα έχουν αρνητικό 
μανομετρικό στην αναρρόφηση, όταν η στάθμη της ιλύος στη δεξαμενή είναι στο επίπεδο του 
δαπέδου της δεξαμενής, δηλαδή της στέψης του κώνου του πυθμένα. Θα εγκατασταθεί κατάλληλο 
σύστημα ομογενοποίησης του περιεχομένου της δεξαμενής ισχύος τουλάχιστον 10 W/m3. Η θέση 
και τα χαρακτηριστικά του αναδευτήρα (τύπος, ισχύς, στροφές, διάμετρος πτερωτής κτλ.) θα 
επιλεχτούν από τον προμηθευτή του σχετικού εξοπλισμού, λαμβάνοντας υπόψη τη γεωμετρία της 
δεξαμενής, την συγκέντρωση ιλύος κτλ. Το σύστημα ανάμιξης θα λειτουργεί με χρονοπρόγραμμα, 
που θα καθορίζεται από τον Υπεύθυνο Λειτουργίας της ΕΕΛ. Θα εγκατασταθεί όργανο μέτρησης 
της στάθμης και δύο διακόπτες στάθμης: ένας για την διακοπή λειτουργίας των αντλιών, και ένας 
δεύτερος για ενημέρωση ενεργοποίησης της υπερχείλισης και διακοπή λειτουργίας των αντλιών 
τροφοδότησης. 
 
Για την τροφοδότηση της δεξαμενής ομογενοποίησης θα κατασκευαστεί νέο αντλιοστάσιο ιλύος, το 
οποίο θα αναρροφά από τους προπαχυντές. Στο αντλιοστάσιο αυτό θα εγκατασταθούν δύο 
αντλίες έκκεντρου κοχλία.  
 
Θα εγκατασταθεί σύστημα βιομηχανικού νερού, το οποίο θα καλύπτει τις δεξαμενές προπάχυνσης 
και τη δεξαμενή ομογενοποίησης. Όλες οι παραπάνω δεξαμενές θα καλυφθούν με καλύμματα 
GRP και θα συνδεθούν στην μονάδα απόσμησης της περιοχής επεξεργασίας ιλύος. Ο δύσοσμος 
αέρας θα οδηγείται σε μονάδα απόσμησης της επεξεργασίας ιλύος.  
 
Οι διαγωνιζόμενοι μπορούν να προτείνουν εναλλακτικές διατάξεις, εφόσον πληρούνται οι 
απαιτήσεις λειτουργικότητας της μονάδας. 
 
Σχετική Τ.Π.  10.1  Εξοπλισμός δεξαμενών βαρυτικής πάχυνσης της ιλύος 
 
Σχετικό σχέδιο: ΔΕΥΑΒΑ-DR-00-AR15 
 
 
Β.2.19.3 Αφυδάτωση ιλύος (Φ.Μ. 21) 
 
H εγκατάσταση αφυδάτωσης της ιλύος περιλαμβάνει: 
 

 Το αντλιοστάσιο τροφοδοσίας. 
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 Την εγκατάσταση παρασκευής και δοσομέτρησης πολυηλεκτρολύτη. 
 Τους φυγοκεντρητές αφυδάτωσης. 
 Το σιλό αποθήκευσης ασβέστη και τη μονάδα τροφοδοσίας bigbag. 
 Τη μονάδα ασβεστοποίησης. 
 Το σύστημα διακίνησης των κάδων ιλύος. 

 
Αντλιοστάσιο τροφοδοσίας 
 
Από τη δεξαμενή ομογενοποίησης της ιλύος αναρροφά το αντλιοστάσιο τροφοδοσίας των 
φυγόκεντρων της αφυδάτωσης. Το αντλιοστάσιο θα αποτελείται από δύο υφιστάμενες αντλίες, οι 
οποίες θα μετεγκατασταθούν και θα διασυνδεθεί εκ νέου, και μία νέα αντλία έκκεντρου κοχλία, 
θετικής εκτόπισης. Θα προβλεφθεί χώρος για μία ακόμα μελλοντική αντλία. Οι υφιστάμενες αντλίες 
είναι δυναμικότητας 40 m3/h σε 423 rpm, πίεσης λειτουργίας 3 bar και μέγιστης πίεσης 6 bar του 
οίκου monopumps (C16KC11RMA), ισχύος κινητήρα 9,2 kW, IP55. 
 
Η νέα αντλία θα είναι παρόμοια δυναμικότητας 30 m3/h, πίεσης λειτουργίας 3 bar και μέγιστης 
πίεσης 6 bar, ενώ θα υπάρχει πρόβλεψη χώρου για την εγκατάσταση μίας αντλίας ακόμα. 
 
Θα εκτελεσθούν το σύνολο των διασυνδέσεων που απαιτούνται, έτσι ώστε το αντλιοστάσιο 
τροφοδοσίας της αφυδάτωσης να είναι πλήρες, λειτουργικό και κάθε μία αντλία να λειτουργεί σε 
σειρά με ένα συγκρότημα αφυδάτωσης, και ο πολυηλεκτρολύτης να δοσομετρείται από μία αντλία 
πολυηλεκτρολύτη για κάθε φυγόκεντρο. Στη γραμμή τροφοδοσίας του υφισταμένου φυγόκεντρου, 
το οποίο θα μετεγκατασταθεί θα εγκατασταθεί ο υφιστάμενος ηλεκτρομαγνητικός μετρητής 
παροχής. Για την τροφοδοσία του νέου φυγόκεντρου θα εγκατασταθεί νέος ηλεκτρομαγνητικός 
μετρητής παροχής. 
 
 
Εγκατάσταση παρασκευής και δοσομέτρησης πολυηλεκτρολύτη 
 
Το υφιστάμενο συγκρότημα παρασκευής πολυηλεκτρολύτη δυναμικότητας 3.000 l/h θα μετα-
εγκατασταθεί και θα διασυνδεθεί εκ νέου.  
 
Θα γίνει προμήθεια και εγκατάσταση ενός νέου συγκροτήματος παρασκευής πολυηλεκτρολύτη 
δυναμικότητας 1.500 l/h, το οποίο θα είναι αυτόματο, σχεδιασμένο για συγκέντρωση 
διαλύματος0,3%:Το συγκρότημα παρασκευής πολυηλεκτρολύτη, θα είναι συνεχούς ροής τριών 
διαμερισμάτων (διαμέρισμα διάλυσης, διαμέρισμα ωρίμανσης και διαμέρισμα αποθήκευσης) για 
την παρασκευή διαλύματος με συγκέντρωση 0,3%. Ο όγκος του διαμερίσματος ωρίμανσης θα 
πρέπει να είναι επαρκής, ώστε να εξασφαλίζεται ελάχιστος χρόνος παραμονής 30 min. Κάθε 
διαμέρισμα θα διαθέτει αργόστροφο αναδευτήρα (100 rpm περίπου), ενώ στο διαμέρισμα 
αποθήκευσης θα υπάρχουν ελεγκτές στάθμης, οι οποίοι θα ορίζουν την έναρξη και την παύση 
δημιουργίας του διαλύματος και θα προστατεύουν από ξηρά λειτουργία τις δοσομετρικές αντλίες. 
 
Επίσης εφ όσον απαιτείται θα εγκατασταθεί ένα συγκρότημα μεταδιάλυσης κατάλληλης τέτοιας 
δυναμικότητας, ώστε η τελική συγκέντρωση του διαλύματος να είναι μικρότερη από 0,1%. 
 
Για την δοσομέτρηση του διαλύματος σε κάθε φυγοκεντρητή θα μετεγκατασταθούν και θα 
διασυνδεθούν εκ νέου οι δύο υφιστάμενες αντλίες πολυηλεκτρολύτη δυναμικότητας 3.000l/h, 
πίεσης λειτουργίας 2bar και μέγιστης πίεσης 6 bar (MonoPumpsC23KC11RMA, 0,75 kW). 
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Θα εγκατασταθεί άλλη μία αντλία δυναμικότητας 2.000l/h, πίεσης λειτουργίας 3 bar και μέγιστης 
πίεσης 6 bar, ενώ θα υπάρχει πρόβλεψη χώρου για την εγκατάσταση μίας αντλίας ακόμα. 
 
Οι σωληνώσεις διακίνησης πολυηλεκτρολύτη θα είναι από PVC των 10 α. και αν  διέρχονται κάτω 
από το δάπεδο της αίθουσας θα καλύπτονται με μεταλλικό κάλυμμα από μπακλαβαδωτή 
λαμαρίνα για την προστασία τους. Στις γραμμές κατάθλιψης πολυηλεκτρολύτη θα εγκατασταθούν 
οι ηλεκτρομαγνητικοί μετρητές παροχής, οι οποίοι ήδη υπάρχουν στο έργο, ενώ στις νέες γραμμές 
δεν θα εγκατασταθούν επιπρόσθετοι.  
 
Το συγκρότημα παρασκευής πολυηλεκτρολύτη θα συνδεθεί με το δίκτυο πόσιμου νερού   και με το 
δίκτυο στραγγιδίων της εγκατάστασης για την υπερχείλιση και την εκκένωσή του.  
 
 
Εγκατάσταση αφυδάτωσης ιλύος 
 
Η αφυδάτωση της ιλύος γίνεται με την προσθήκη χημικών, κυρίως πολυηλεκτρολύτη, σε  
φυγοκεντρητές. Στο έργο είναι διαθέσιμος ένας φυγοκεντρητής τύπου Jumbo 3HSRTV-DFAτου 
οίκου Pieralisi, ο οποίος έχει τα παρακάτω ονομαστικά χαρακτηριστικά: 
 
 VSS/DSS = 75-80% 
 Φόρτιση στερεών: 800kg/h 
 Μέγιστη υδραυλική παροχή ≥ 40 m3/h 
 Συγκέντρωση στερεών στην αφυδατωμένη ιλύ > 20% 
 Απώλειες στερεών στα στραγγίδια < 5% 
 
Θα γίνει προμήθεια και εγκατάσταση ενός νέου φυγοκεντρητή με τα παρακάτω χαρακτηριστικά.  
 
 VSS/DSS = 75-80% 
 Φόρτιση στερεών: 600kg/h 
 Μέγιστη υδραυλική παροχή ≥ 30 m3/h 
 Συγκέντρωση στερεών στην αφυδατωμένη ιλύ > 20% χωρίς η δόση του πολυηλεκτρολύτη να 

υπερβαίνει τα 10 g/Kids ιλύος 
 Απώλειες στερεών στα στραγγίδια < 5% 
 Ενδεικτική ισχύς κυρίου κινητήρα 30 kW 
 Ενδεικτική ισχύς δευτερεύοντος κινητήρα (backdrive) 15 kW 
 
Θα υπάρχει πρόβλεψη για την εγκατάσταση ενός ακόμα φυγοκεντρητή στο μέλλον. 
 
Κατά τον υπολογισμό της επάρκειας της απόδοσης της μονάδας αφυδάτωσης, οι διαγωνιζόμενοι 
θα θεωρήσουν υπέρ της ασφαλείας, ότι ο υφιστάμενος φυγοκεντρητής θα τροφοδοτείται με 30 
m3/h σε συγκέντρωση 15 g/l. 
 
Ο φυγοκεντρικός διαχωριστήρας θα έχει υδραυλική δυναμικότητα ίση κατά ελάχιστο με το 
άθροισμα της ποσότητας της ιλύος που θα αφυδατώνει και τις αντίστοιχης ποσότητας 
πολυηλεκτρολύτη  προσαυξημένο κατά 5%. Για την επιβεβαίωση της πιο πάνω απόδοσης θα 
θεωρηθεί ποσοστό πτητικών στερεών έως και 75% επί του συνόλου των στερεών τροφοδοσίας.. 
 
Οι μονάδες αφυδάτωσης της ιλύος και ο συναφής εξοπλισμός (αντλίες, συγκρότημα 
προετοιμασίας χημικών κτλ.) θα λειτουργούν αυτόματα, ενώ θα παρέχεται η δυνατότητα και 
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χειροκίνητης λειτουργίας. Οι αντλίες τροφοδοσίας, οι δοσομετρικές αντλίες διαλύματος 
πολυηλεκτρολύτη, τα δοχεία κροκίδωσης, τα συγκροτήματα αφυδάτωσης καθώς επίσης και οι 
διατάξεις απομάκρυνσης  της αφυδατωμένης ιλύος πρέπει να είναι συμβατά μεταξύ τους. Για την 
ασφάλεια και τον έλεγχο του εξοπλισμού θα πρέπει να προβλεφθεί αλληλουχία εκκίνησης και 
στάσης του επιμέρους εξοπλισμού. 
 
Ο Ανάδοχος θα μελετήσει και θα κατασκευάσει το σύνολο του εξοπλισμού, έτσι ώστε αυτό 
να απαρτίζει ένα ενιαίο λειτουργικό και αποδοτικό σύστημα. Ο διαγωνιζόμενος δηλώνει με 
την υποβολή της προσφοράς του, ότι έχει ελέγξει το σύνολο των εγκαταστάσεων και 
διασυνδέσεων. Δεν θα γίνει αποδεκτός κανένας ισχυρισμός του Αναδόχου περί τυχόν 
ανεπάρκειας ή μη καταλληλότητας υφισταμένου εξοπλισμού, δεδομένου ότι ο Ανάδοχος θα 
έχει συμπεριλάβει το σύνολο των απαιτούμενων εργασιών συντήρησης, επιδιόρθωσης ή 
και αντικατάστασης στο τίμημα. 
 
Οι μονάδες αφυδάτωσης και ο βοηθητικός τους εξοπλισμός θα βρίσκονται εντός κτιρίου, με 
επαρκή εξαερισμό και  απόσμηση. Οι διαστάσεις του κτιρίου αφυδάτωσης θα προσδιοριστούν 
λαμβάνοντας υπόψη το μέγεθος του εγκαθιστάμενου εξοπλισμού, καθώς επίσης και τις απαιτήσεις 
επιθεώρησης και συντήρησής του. Οι φυγοκεντρητές θα εγκατασταθούν πάνω σε βάση από 
σκυρόδεμα. Η αφυδατωμένη ιλύς από την έξοδο των φυγοκεντρητών θα οδηγείται  στον 
εξοπλισμό προσθήκης και ανάμιξης με ασβέστη. 
 
Οι σωληνώσεις τροφοδοσίας ιλύος δεν θα είναι μικρότερες από Φ90 και του πολυηλεκτρολύτη όχι 
μικρότερες από Φ32 PVC. 
 
Οι αεραγωγοί της απόσμησης θα συνδεθούν απευθείας στους φυγοκεντρητές. Θα προβλεφθεί 
επαρκής εξαερισμός χώρου. 
 
Οι φυγοκεντρητές και ο βοηθητικός εξοπλισμός θα συνδέονται με τα βοηθητικά δίκτυα της 
εγκατάστασης (δίκτυο στραγγιδίων, βιομηχανικού και πόσιμου νερού), καθώς επίσης και με τον 
ηλεκτρικό πίνακα που θα εξυπηρετεί το σύνολο του  εξοπλισμού του κτιρίου αφυδάτωσης. 
 
Σε ιδιαίτερη αίθουσα του κτιρίου αφυδάτωσης θα εγκατασταθεί ο τοπικός πίνακας της μονάδας, ο 
οποίος θα έχει PLC, μέσω του οποίου θα ρυθμίζεται η λειτουργία όλου του επιμέρους εξοπλισμού, 
ενώ όλα τα σήματα λειτουργίας και βλάβης θα μεταφέρονται στο ΚΕΛ.  
 
Στο πίνακα θα εγκατασταθούν εκτός των άλλων που απαιτούνται από τους ισχύοντες κανονισμούς 
οι inverters του φυγοκεντρητή, αντικεραυνική προστασία όλων των μερών, το PLC με σύστημα 
αδιάλειπτης τροφοδοσίας (UPS), τα όργανα ελέγχου του φυγοκεντρητή, η οθόνη μιμικού 
διαγράμματος και χειρισμών (touchpanel), διακόπτες επιλογής αυτόματης ή χειροκίνητης 
λειτουργίας για κάθε ηλεκτροκινητήρα και ηλεκτροβαλβίδα, πολυόργανο μέτρησης ρεύματος και 
τάσης ,ψηφιακό σήμα αστοχίας του φυγοκεντρητή, ψηφιακά όργανα ένδειξης των ταχυτήτων 
τυμπάνου και της διαφορικής ταχύτητας τυμπάνου/κοχλία και κλέμες για όλα τα σήματα της 
μονάδας προς το κέντρο ελέγχου της ΕΕΛ. Στην οθόνη του μιμικού διαγράμματος θα παρέχονται 
πληροφορίες για την κατάσταση λειτουργίας κάθε ηλεκτροκινητήρα και ηλεκτροβαλβίδας 
(λειτουργία, αστοχία, διαθεσιμότητα), τις στιγμιαίες παροχές πολυηλεκτρολύτη και λάσπης καθώς 
και κάθε διαφορετικού είδους σήμα αστοχίας (alarm). 
 
 
Ασβεστοποίηση αφυδατωμένης ιλύος 
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Για την ασβεστοποίηση της αφυδατωμένης ιλύος προβλέπεται η εγκατάσταση δύο αναμικτών 
ασβέστη – ιλύος, κάθε ένας από τους οποίους εξυπηρετεί τον αντίστοιχο φυγοκεντρητή. Θα 
προβλεφθεί η εγκατάσταση ενός αναμίκτη στο μέλλον. Οι αναμίκτες ιλύος θα εγκατασταθούν στην 
αίθουσα ασβεστοποίησης.  
 
Με το σύστημα ασβεστοποίησης και για τις παροχές που αναφέρεται παραπάνω θα πρέπει να 
μπορεί να εξασφαλίζεται δόση ασβέστη 10% σε κιλά ασβέστη ανά κιλό αφυδατωμένης ιλύος με 
διακύμανση 5% δηλαδή δόση ασβέστη από 9,5% έως 10,5%. Για την αποθήκευση του ασβέστη 
προβλέπεται ένα σιλό με σύστημα εκκένωσης του ασβέστη και δυνατότητα για τρεις δοσομετρικές 
διατάξεις καθώς και ένα σύστημα εκκένωσης bigbag. 
 
Συνοψίζοντας, για την ασβεστοποίηση της ιλύος προβλέπεται ο παρακάτω εξοπλισμός: 
 

 Ένα σιλό με σύστημα εκκένωσης του ασβέστη και δυνατότητα για τρεις δοσομετρικές 
διατάξεις 

 Ένα σύστημα εκκένωσης big bag 
 Δύο δοσομετρικές διατάξεις ασβέστη  
 Δύο αναμίκτες ιλύος – ασβέστη συνδυασμένοι με αντλίες. 

 
Οι σωληνογραμμές μεταφοράς της αφυδατωμένης και ασβεστοποιημένης ιλύος θα φέρουν σε 
κατάλληλα σημείο (και κάθε κατά μέγιστο 15 m) μία τουλάχιστον υποδοχή σύνδεσης με 
πεπιεσμένο αέρα για το άδειασμα της γραμμής από λάσπη σε περίπτωση παρατεταμένης 
διακοπής λειτουργίας του συστήματος.  
 
Αμέσως κατάντη του αναμίκτη ιλύος – ασβέστη θα εγκατασταθεί χειροκίνητη μαχαιρωτή δικλείδα 
(knife valve) για την απομόνωση της γραμμής κατάθλιψης. Ανάντη της δικλείδας απομόνωσης 
προβλέπεται «ταυ» με βάνα DN50 και σύνδεση με το δίκτυο στραγγιδίων της ΕΕΛ, για την 
απομάκρυνση του νερού πλύσης κατά την φάση πλύσης της αντλίας – αναμίκτη. 
 
Οι αναμίκτες ιλύος – ασβέστη και οι δοσομετρικές διατάξεις ασβέστη εγκαθίστανται σε ειδικά 
διαμορφωμένο χώρο. Το σιλό εγκαθίσταται εξωτερικά, παραπλεύρως του κτιρίου.  
 
Για την απόρριψη της ιλύος κατασκευάζεται επέκταση του κτιρίου αφυδάτωσης για τη στέγαση των 
κάδων αποκομιδής ιλύος. Ο χώρος πλήρωσης των κάδων θα είναι στεγασμένος και 
αποσμούμενος, με αποχέτευση στο δίκτυο στραγγιδίων. Για το σχεδιασμό του χώρου 
αποθήκευσης της ιλύος θα πρέπει να ληφθεί υπόψη και ο τρόπος διακίνησης των κάδων και της 
αφυδατωμένης λάσπης. 
 
Το συγκρότημα αφυδάτωσης θα συνδεθεί με το δίκτυο πόσιμου νερού και με το δίκτυο 
στραγγιδίων της εγκατάστασης για την υπερχείλιση και την εκκένωσή του. 
 
Οι μονάδες αφυδάτωσης και ο βοηθητικός τους εξοπλισμός θα βρίσκονται εντός κτιρίου, με 
επαρκή εξαερισμό και  απόσμηση. Οι διαστάσεις του κτιρίου αφυδάτωσης θα προσδιοριστούν 
λαμβάνοντας υπόψη το μέγεθος του εγκαθιστάμενου εξοπλισμού, καθώς επίσης και τις απαιτήσεις 
επιθεώρησης και συντήρησής του. Σε ιδιαίτερη αίθουσα του κτιρίου αφυδάτωσης θα εγκατασταθεί 
ο τοπικός πίνακας της μονάδας, ο οποίος θα έχει PLC, μέσω του οποίου θα ρυθμίζεται η 
λειτουργία όλου του επιμέρους εξοπλισμού, ενώ όλα τα σήματα λειτουργίας και βλάβης θα 
μεταφέρονται στο ΚΕΛ.  
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Θα εκτελεσθούν το σύνολο των διασυνδέσεων που απαιτούνται, έτσι ώστε η μονάδα αφυδάτωσης 
να είναι πλήρης, λειτουργική και κάθε μία αντλία να λειτουργεί σε σειρά με ένα συγκρότημα 
αφυδάτωσης, και ο πολυηλεκτρολύτης να δοσομετρείται από μία αντλία πολυηλεκτρολύτη για 
κάθε φυγόκεντρο. Θα κατασκευασθούν οι απαιτούμενες γεφυρώσεις μεταξύ των γραμμών 
επεξεργασίας για την εξασφάλιση της ευελιξίας λειτουργίας. Στη γραμμή τροφοδοσίας των δύο 
φυγόκεντρων θα εγκατασταθούν οι ηλεκτρομαγνητικοί μετρητές παροχής οι οποίοι είναι ήδη 
διαθέσιμοι για το σκοπό αυτό στο έργο. 
 
Για την απόρριψη της ιλύος κατασκευάζεται επέκταση του κτιρίου αφυδάτωσης για τη στέγαση των 
κάδων αποκομιδής ιλύος.  
 
Ο χώρος πλήρωσης των κάδων θα είναι στεγασμένος και αποσμούμενος, με αποχέτευση στο 
δίκτυο στραγγιδίων. Για το σχεδιασμό του χώρου αποθήκευσης της ιλύος θα πρέπει να ληφθεί 
υπόψη και ο τρόπος διακίνησης των κάδων και της αφυδατωμένης λάσπης. Δεν επιτρέπεται η 
απόρριψη της αφυδατωμένης ιλύος στο δάπεδο του χώρου και η χρήση φορτωτή για τη περαιτέρω 
μεταφόρτωσή της.  
 
Η μετακίνηση των κάδων για την ομοιόμορφη φόρτωση θα γίνεται με απλούς χειρισμούς μέσω 
ηλεκτρικών πλήκτρων και διακοπτών. Το σύστημα φόρτωσης των κάδων θα εξασφαλίζει την 
ομοιόμορφη φόρτωση των κάδων ώστε στο τέλος της φόρτωσης να έχει πληρωθεί ο κάδος κατά 
τουλάχιστον 80% και με τέτοιο τρόπο ώστε χωρίς επέμβαση ατόμου στην ιλύ να μπορεί να κλείσει 
ο μουσαμάς του κάδου χωρίς να ακουμπάει στην ιλύ. 
 
Οι κάδοι θα είναι αυτοφορτωνόμενοι σε φορτηγό και θα διαθέτουν ειδικό μουσαμά κάλυψης τους 
και μηχανισμό ώστε να γίνεται εύκολα η κάλυψη του κάδου με τον μουσαμά και η αποκάλυψη του. 
Θα υπάρχει επαρκής χώρος για να μπορεί το φορτηγό να τους έλκει έξω από το κτίριο, να τους 
φορτώνεται  και να τους επανατοποθετήσει. Θα υπάρχει επαρκής χώρος ασφαλτοστρωμένος με 
πρόβλεψη να μπορεί να πλένεται για τις ευχερείς μανούβρες του φορτηγού. 
 
Ο Ανάδοχος θα μελετήσει και θα κατασκευάσει το σύνολο του εξοπλισμού, έτσι ώστε αυτό 
να απαρτίζει ένα ενιαίο λειτουργικό και αποδοτικό σύστημα. Ο διαγωνιζόμενος δηλώνει με 
την υποβολή της προσφοράς του, ότι έχει ελέγξει το σύνολο των εγκαταστάσεων και 
διασυνδέσεων. Δεν θα γίνει αποδεκτός κανένας ισχυρισμός του Αναδόχου περί τυχόν 
ανεπάρκειας ή μη καταλληλότητας υφισταμένου εξοπλισμού, δεδομένου ότι ο Ανάδοχος θα 
έχει συμπεριλάβει το σύνολο των απαιτούμενων εργασιών συντήρησης, επιδιόρθωσης ή 
και αντικατάστασης στο τίμημα. 
 
Στο αντικείμενο της σύμβασης περιλαμβάνεται η προμήθεια τριών κάδων ιλύος ενεργού όγκου 22 
m3 έκαστος σύμφωνων με την ΤεΠρο 10.3.3.5., οι οποίοι θα διακινούνται στην αίθουσα απόρριψης 
της ιλύος. Οι διαστάσεις και ο εν γένει σχεδιασμός της κατασκευής του, θα πρέπει να διασφαλίζει: 
 
 Υψηλή αντοχή σε παραμορφώσεις των τοιχωμάτων του από εσωτερικές πιέσεις που θα 

αναπτύσσονται στο εσωτερικό του.  
 Αντοχή  στις υψηλές καταπονήσεις 
 Την ασφαλή συγκράτηση-οδήγηση- ολίσθηση του, κατά το στάδιο της φορτοεκφόρτωσής 

του, της ολίσθησης και της  ανατροπής του. Για τον σκοπό αυτό στην εξωτερική επιφάνεια 
του πυθμένα και της εμπρόσθιας πλευράς του, ο κάδος θα φέρει κατάλληλα ενσωματωμένη 
κατασκευή από ισχυρούς μορφοδοκούς. 
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Ο κάθε κάδος μεταφοράς ιλύος θα είναι ορθογωνικής διατομής, ενισχυμένης μεταλλικής 
κατασκευής με ανοικτή οροφή, καθαρής χωρητικότητας τουλάχιστον 22m3 και κατάλληλος για 
φόρτωση επί οχήματος με σύστημα φορτοεκφόρτωσης τύπου γάντζου (Hooklift – rollon-off). Τα 
ράουλα κυλίσεως θα είναι μεταλλικά διαμέτρου τουλάχιστον 200mm και διαθέτουν γρασσαδόρο με 
αύλακα διάχυσης (κατά τα λοιπά σύμφωνα με την ΤεΠρο Η/Μ 10.3.3.5). 
 
 
Κτίριο αφυδάτωσης  
 
Το κτίριο αφυδάτωσης θα είναι βιομηχανικής ποιότητας κατασκευής. Ο φορέας του κτιρίου θα 
κατασκευαστεί από μορφοχάλυβα κατάλληλων διατομών ή εναλλακτικά από οπλισμένο 
σκυρόδεμα. Η θεμελίωση των υποστηλωμάτων θα γίνει επί οπλισμένου σκυροδέματος. Η 
επικάλυψη και η πλαγιοκάλυψη των μεταλλικών σκελετών θα γίνει με σύνθετα πάνελ με διπλό 
χαλυβδοέλασμα και θερμοηχομονωτικό υλικό. Το δάπεδο στις αίθουσες των φυγοκεντρητών, της 
ασβεστοποίησης και της διαχείρισης ιλύος θα διαμορφωθεί από σκυρόδεμα με επιφανειακή 
κατεργασία με βελτιωτική σκληρυντική στρώση. Τα δάπεδα θα διαμορφωθούν με κατάλληλες 
ρήσεις για την απορροή των νερών προς τα φρεάτια στραγγιδίων. Τα δάπεδα στο χώρο του 
πολυηλεκτρολύτη και των ηλεκτρικών πινάκων θα επιστρωθεί με αντιολισθηρά πλακίδια. 
 
Το κτίριο αφυδάτωσης θα διαθέτει επαρκείς παροχές βιομηχανικού νερού για πλύση. Το σύστημα 
απαγωγής στραγγιδίων από τον φυγοκεντρητή θα είναι κλειστό, με στεγανές ενώσεις και θα 
συνδέεται κατάλληλα στην μονάδα απόσμησης. Επιπλέον στο δάπεδο του κτιρίου θα προβλεφθεί 
δίκτυο συλλογής και απομάκρυνσης των στραγγισμάτων που τυχόν θα διαφεύγουν κατά τη 
συντήρηση των μηχανημάτων. 
 
Στο κτίριο αφυδάτωσης θα εγκατασταθεί όλος ο εξοπλισμός αφυδάτωσης, παρασκευής και 
δοσομέτρησης πολυηλεκτρολύτη, προσθήκης ασβέστη στην ιλύ καθώς και οι ηλεκτρικοί πίνακες.  
 
Διακρίνονται οι εξής χώροι: 
 
 Χώρος παρασκευής και δοσομέτρησης πολυηλεκτρολύτη. 
 Χώρος εγκατάστασης φυγόκεντρων. 
 Χώρος ασβεστοποίησης. 
 Χώρος αποθήκευσης ασβέστη (σιλό και μονάδα τροφοδοσίας από σάκους). 
 Χώρος ηλεκτρικών πινάκων. 
 Χώρος φόρτωσης και διακίνησης κάδων. 
 
Στον χώρο παρασκευής και δοσομέτρησης πολυηλεκτρολύτη εγκαθίσταται και το νέο συγκρότημα 
πολυηλεκτρολύτη, το οποίο θα λειτουργεί σαν εφεδρικό ή και συμπληρωματικό του πρώτου. Στον 
ίδιο χώρο θα εγκατασταθούν οι αντλίες τροφοδοσίας πολυηλεκτρολύτη. 
 
Το υφιστάμενο φυγόκεντρο τύπου Jumbo 3 του οίκου Pieralisi θα μετεγκατασταθεί στο νέο κτίριο. 
Παραπλεύρως της νέας θέσης του φυγοκέντρου θα τοποθετηθεί το νέο φυγόκεντρο, ενώ θα 
υπάρχει θέση για την τοποθέτηση ενός φυγοκέντρου ακόμα.  
 
Στο ισόγειο του κτιρίου θα υπάρχει χωριστός κλειστός χώρος για την προσθήκη ασβέστη στην 
αφυδατωμένη ιλύ. Στο χώρο αυτό θα εγκατασταθούν αντλίες/μίκτες, όπου θα γίνεται η προσθήκη 
και η μίξη του ασβέστη. 
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Παραπλεύρως του κτιρίου θα εγκατασταθεί σιλό ασβέστη, ενώ προβλέπεται και συγκρότημα 
προσθήκης του ασβέστη από σάκους. Θα προβλεφθεί χώρος για τουλάχιστον δεκαπέντε σάκους 
ασβέστη των 1000 kg (bigbag).Στο χώρο θα εγκατασταθεί ανυψωτική δοκός η γερανογέφυρα με 
την οποία θα είναι δυνατή η μεταφορά των bigbag από την είσοδο του κτιρίου στο χώρο για 
αποθήκευση και πάνω από την διάταξη εκκένωσης bigbag για τοποθέτηση σε αυτή. 
 
Θα κατασκευαστεί χώρος διακίνησης και φόρτωσης των κάδων ιλύος. Οι κάδοι θα είναι 
αυτοφορτωνόμενοι σε ειδικό φορτηγό που θα τους έλκει για να τους φορτώσει και θα τους ωθεί για 
να τους εκφορτώσει και θα έχουν όγκο περίπου 20m3. Εντός του κτιρίου θα υπάρχει διαθέσιμος 
χώρος για τη φόρτωση τριών κάδων, ενώ θα γίνει προμήθεια συνολικά έξι κάδων, οι οποίοι θα 
αποθηκεύονται υπαίθρια στο χώρο στάθμευσης. Ο χώρος θα είναι προσβάσιμος από δύο πλευρές 
με ηλεκτροκίνητα ρολά. Θα υπάρχουν επίσης φεγγίτες.  
 
Στην αίθουσα των φυγοκεντρητών, στην αίθουσα ασβεστοποίησης και στην αίθουσα απόρριψης 
της ιλύος θα εγκατασταθεί δίκτυο αεραγωγών. Ο δύσοσμος αέρας, μαζί με τον δύσοσμο αέρα από 
τους αναμίκτες ιλύος – ασβέστη θα οδηγείται σε μονάδα απόσμησης που θα  κατασκευαστεί εκτός 
του κτιρίου. Το συγκρότημα απόσμησης θα μπορεί να απομακρύνει τους αέριους ρύπους και με 
καμινάδα θα οδηγεί τον αποσμημένο αέρα σε ύψος τουλάχιστον δυο μέτρων πάνω από το κτίριο.  
 
Στο κτίριο θα εγκατασταθεί ανυψωτική δοκός η γερανογέφυρα με την οποία θα είναι δυνατή η 
μεταφορά του βαρύτερου εξαρτήματος των φυγοκεντρητών στο χώρο φόρτωσης των κάδων ιλύος 
για συντήρηση και επισκευή και η επανατοποθέτηση του. Ο ανυψωτικός μηχανισμός θα 
εξυπηρετεί και τις ανάγκες της τελικής φάσης. 
 
Τα στραγγίδια θα οδηγούνται σε δεύτερο, εξωτερικό φρεάτιο διαστάσεων τουλάχιστον 1,50Χ 1,50 
και ενεργού βάθους 1 m με μηχανοσίφωνα. Το φρεάτιο αυτό θα έχει ελεύθερο ύψος (freeboard) 
τουλάχιστον ένα μέτρο και θα φέρει εσχαρωτό κάλυμμα.Θα διαμορφωθούν κατάλληλες ρήσεις στο 
δάπεδο όλων των χώρων για την ανεμπόδιστη απορροή. Στο ίδιο φρεάτιο θα συνδεθεί η 
αποχέτευση και από το συγκρότημα παρασκευής πολυηλεκτρολύτη.  
 
Για την εξυπηρέτηση των φυγοκεντρητών και των αντλητικών συγκροτημάτων με βιομηχανικό νερό 
θα κατασκευαστεί στην αίθουσα των φυγοκεντρητών δίκτυο βιομηχανικού νερού, που θα 
τροφοδοτείται από το δίκτυο βιομηχανικού νερού της εγκατάστασης Το δίκτυο θα κατασκευαστεί 
από γαλβανισμένο σιδεροσωλήνα ελάχιστης διαμέτρου DN25. 
 
Για την προετοιμασία του διαλύματος πολυηλεκτρολύτη θα χρησιμοποιείται πόσιμο νερό. 
 
Οι διαγωνιζόμενοι μπορούν να προτείνουν εναλλακτικές διατάξεις, εφόσον πληρούνται οι 
απαιτήσεις λειτουργικότητας της μονάδας. 
 
 
Σχετική Τ.Π.  4.2.4  Αντλίες θετικής εκτόπισης 
Σχετική Τ.Π.  10.3.1 Αφυδάτωση ιλύος  
  10.3.1 Ασβεστοποίηση αφυδατωμένης ιλύος 
  10.3.2 Συγκρότημα παρασκευής πολυηλεκτρολύτη 
  10.3.5 Κάδοι απόρριψης ιλύος 
 
Σχετικό σχέδιο: ΔΕΥΑΒΑ-DR-00-AR15, ΔΕΥΑΒΑ-DR-00-AR16 
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Β.2.19.4 Αντλιοστάσιο στραγγιδίων(Φ.Μ. 22) 
 
Στην περιοχή της αφυδάτωσης θα κατασκευαστεί αντλιοστάσιο στραγγιδίων, το οποίο θα 
παραλαμβάνει το σύνολο των στραγγιδίων της ΕΕΛ. Θα περιλαμβάνει δύο υγρούς θαλάμους 
αναρρόφησης και ξηρό θάλαμο, όπου θα είναι εγκατεστημένες εν ξηρώ τρεις υποβρύχιες 
φυγοκεντρικές αντλίες, ανοικτής πτερωτής, παροχής 50 m3/h σε κατάλληλο μανομετρικό όπως 
αυτό προκύψει από την Μελέτη Εφαρμογής. Κάθε αντλία θα φέρει στον αγωγό κατάθλιψης 
συρταροδικλείδα και δικλείδα αντεπιστροφής. 
 
Το αντλιοστάσιο θα είναι εξοπλισμένο με μετρητή στάθμης υπερήχων, φλωτεροδιακόπτη και 
εσχαρόκαδο από ανοξείδωτο χάλυβα AISI 304 L με διάκενο 10 χιλιοστών στην είσοδο των 
λυμάτων.  
 
Ο όγκος μεταξύ της ανώτερης και κατώτερης στάθμης λειτουργίας θα εξασφαλίζει μέγιστο αριθμό 
έξι εκκινήσεων της μίας μόνο αντλίας σε διάστημα μίας ώρας και δεν θα είναι μικρότερος από 6 
κυβ.μ.. 
 
Το αντλιοστάσιο στραγγιδίων, θα είναι κατά κύριο λόγο υπόγεια κατασκευή από οπλισμένο 
σκυρόδεμα. Θα έχει ικανό βάθος, έτσι ώστε το σύνολο των γραμμών αποχέτευσης να στραγγίζει 
μέσα από το αντλιοστάσιο. Ταυτόχρονα θα διασφαλίζεται ικανός όγκος θαλάμου αναρρόφησης, 
έτσι ώστε να αποφεύγονται συχνές εκκινήσεις των αντλιών στραγγιδίων σε όλα τα σενάρια 
λειτουργίας. 
 
Θα κατασκευαστούν σιδηρές κλίμακες (ή κατασκευές από GRP) για τη διευκόλυνση της καθόδου 
του προσωπικού στον ξηρό θάλαμο (μέχρι το δάπεδο) και στον υγρό θάλαμο (μέχρι κατάλληλου 
σημείου πάνω από τη στάθμη του υγρού). 
 
Στην οροφή του αντλιοστασίου θα τοποθετηθούν κατάλληλα καλύμματα από GRP για την 
επίσκεψη και την ανέλκυση του εξοπλισμού. Θα προβλεφθούν σημεία στήριξης κατάλληλου 
φορητού εξοπλισμού ανέλκυσης των αντλιών, τον οποίο επίσης θα προμηθεύσει ο Ανάδοχος. 
 
Τόσο ο ξηρός θάλαμος του αντλιοστασίου όσο και οι υγροί θάλαμοι θα έχουν κατάλληλο, 
εξαναγκασμένο εξαερισμό. Ο υγρός θάλαμος θα συνδεθεί στην μονάδα απόσμησης της περιοχής 
αφυδάτωσης. 
 
Η εκκίνηση και στάση των αντλητικών συγκροτημάτων θα γίνεται αυτόματα, ενώ αυτόματα θα 
γίνεται και η εναλλαγή στη λειτουργία τους για οµοιόµορφη φθορά τους. Σε περίπτωση βλάβης 
μίας αντλίας, θα τίθεται αυτόματα σε λειτουργία η άλλη αντλία.  
 
Στον καταθλιπτικό αγωγό στραγγιδίων θα εγκατασταθεί μετρητής παροχής. 
 
Οι διαγωνιζόμενοι μπορούν να προτείνουν εναλλακτικές διατάξεις, εφόσον πληρούνται οι 
απαιτήσεις λειτουργικότητας της μονάδας. 
 
Σχετική Τ.Π.  3.2.2.2 «Δικλείδες – εξαρτήματα / μαχαιρωτές δικλείδες» 

4.2.1  Φυγοκεντρικές αντλίες λυμάτων 
Τεύχος 5δ, παρ.8.1, «Μετρητές παροχής ηλεκτρομαγνητικού τύπου» 
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Β.2.20 Δεξαμενή Ύδρευσης (Φ.Μ. 23) 
 
Θα κατασκευασθεί δεξαμενή ύδρευσης ενεργού όγκου περίπου 100 κυβ.μ. από οπλισμένο 
σκυρόδεμα, η οποία θα εξοπλισθεί με σωληνώσεις τροφοδοσίας, υπερχείλισης, υδροληψίας και 
εκκένωσης. Σε άμεση γειτνίαση με την δεξαμενή θα κατασκευαστεί χώρος μηχανοστασίου, 
πλήρως επισκέψιμος, εντός του οποίου θα τοποθετηθεί το πιεστικό συγκρότημα δυναμικότητας 5 
m3/h σε πίεση 6 bar. Το συγκρότημα θα αποτελείται από δύο ηλεκτροκίνητες αντλίες (η μία 
εφεδρική), ενώ θα υπάρχει πιεστικό δοχείο μεμβράνης τουλάχιστον 100 lt και πίνακας ισχύος και 
αυτοματισμού. Σε κατάλληλες θέσεις στο δίκτυο θα τοποθετηθούν τρία φίλτρα καθαρισμού του 
νερού. 
 
Οι διαγωνιζόμενοι μπορούν να προτείνουν εναλλακτικές διατάξεις, εφόσον πληρούνται οι 
απαιτήσεις λειτουργικότητας της μονάδας. 
 
 
Β.2.21 Μονάδες απόσμησης(Φ.Μ. 24) 
 
B.2.21.1 Γενικά 
 
Θα ληφθούν μέτρα για τον περιορισμό των οσμών κατά την διακίνηση, επεξεργασία και 
αποθήκευση λυμάτων και ιλύος. Ειδικότερα προβλέπεται:  
 
 Σύνδεση όλων των επιμέρους μονάδων με το δίκτυο βιομηχανικού νερού και πρόβλεψη 

επαρκούς αριθμού υδροληψιών για να παρέχεται η δυνατότητα συστηματικής έκπλυσης 
όλων των χώρων όπου διακινούνται λύματα και ιλύς. 

 Αποφυγή δημιουργίας νεκρών ζωνών με στάσιμα λύματα, λάσπη και επιπλέοντα στις 
επιμέρους μονάδες επεξεργασίας και τις διασυνδέσεις τους. Μη ενεργές διασυνδέσεις 
απομονώνονται με τρόπο ώστε να εκκενώνονται όσο είναι ανενεργές. 

 Αποφυγή υδραυλικών πτώσεων και έντονης τυρβώδους ροής. 
 Κάλυψη, όπου αυτό είναι δυνατό των δεξαμενών, των διωρύγων και των φρεατίων με 

στεγανά καλύμματα και χρήση σωληνωτών αγωγών και οχετών, όπου αυτό είναι δυνατόν, 
έναντι διωρύγων. 

 Συστηματική συντήρηση και καθαρισμό του εξοπλισμού και των δεξαμενών με την πρόβλεψη 
τακτικής έκπλυσης των θέσεων συγκέντρωσης ακαθαρσιών. 

 Εγκατάσταση συστημάτων συλλογής και επεξεργασίας δύσοσμου αέρα πριν την διάθεσή του 
στην ατμόσφαιρα. 
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B.2.21.2 Μονάδες απόσμησης και αποσμούμενοι χώροι 
 
Θα εγκατασταθούν συνολικά τρεις μονάδες απόσμησης, οι οποίες θα εξυπηρετούν τους χώρους, 
οι οποίοι καταγράφονται παρακάτω. 
 

ΑΠΟΣΜΗΣΗ Α Όγκος Εναλλαγές Αγωγός 
αναρρόφησης 

DN 

Ταχύτητα Παροχή 
αέρα 
m3/h 

ΠΡΟΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ 

Φρεάτιο υποδοχής           
A 8,5 10 60 7,5 76 
B 6 10 60 6 61 

Σύνολο φρεατίου εισόδου 80 8 145 
Εσχάρωση 

Εσχάρωση Α 80 8 145 
Εσχάρωση Β 80 8 145 
Εσχάρωση Γ 80 8 145 
Εσχάρωση Δ 80 8 145 
Εσχάρωση Ε 80 0 0 

Σύνολο εσχάρωσης 140 10,5 582 
Εξαμμωτής 

Κανάλι εισόδου εξαμμωτή 22 6 80 7,5 136 
Κανάλι εξόδου εξαμμωτή 24,2 6 80 8 145 

Αμμοπληντρίδα Α 80 8 145 
Αμμοπληντρίδα Β     80 8 145 

Εξαμμωτής A 28,6 10 + 2 Χ 80 140 8 443 
Εξαμμωτής B 28,6 10 + 2 Χ 80 140 8 443 
Εξαμμωτής Γ 28,6 10 + 2 Χ 80 140 8 443 
Εξαμμωτής Δ 28,6 10 + 2 Χ 80 140 8 443 

Εξαμμωτής Γ + Δ     200 8 904 
Εξαμμωτής Β+  Γ + Δ     250 7,5 1.325 

Εξαμμωτής Σύνολο     300 9,5 2.416 

ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ     300 12,7 3.250 

ΚΟΧΛΙΩΤΟ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟ  

Φρεάτιο εισόδου 36 6 100 8 226 
Κλίνη Α 48 6 100 10 283 
Κλίνη Β 48 6 100 10 283 
Κλίνη Γ 48 6 100 10 283 

Φρεάτιο εξόδου 52 6 100 11 311 

ΣΥΝΟΛΟ ΚΟΧΛΙΩΤΟΥ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟΥ     350 8 1.413 
ΦΡΕΑΤΙΟ ΕΙΣΟΔΟΥ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ 

ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΑ 146 6 200 7,8 882 

ΣΥΝΟΛΟ ΑΠΟΣΜΗΣΗΣ Α         5.545 
ΕΠΙΛΕΓΕΤΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ Α σε m3/h     6.000 
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ΑΠΟΣΜΗΣΗ Β           

Φρεάτιο μερισμού 15,3 6 60 9 92 
Είσοδος ανοξικής 29,7 6 80 10 181 
Έξοδος ανοξικής 5,2 6 50 5 35 
Είσοδος σταθεροποίσης 0 6       
Έξοδος σταθεροποίησης Α 12,9 6 60 8 81 
Έξοδος σταθεροποίησης Β 12,9 6 60 8 81 
Έξοδος βιολογικού αντιδραστήρα Α 50 6 150 6 382 
Έξοδος βιολογικού αντιδραστήρα Β 50 6 150 6 382 
Έξοδος βιολογικού αντιδραστήρα     200 8 904 
Είσοδος ΔΤΚ 77,5 6 150 8 509 
Έξοδος ΔΤΚ 90 6 150 9 572 
Αντλιοστάσιο ανακυκλοφορίας 52,5 10 150 8,5 540 

ΣΥΝΟΛΟ ΑΠΟΣΜΗΣΗΣ B         2.997 
ΕΠΙΛΕΓΕΤΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ B σε m3/h     3.000 

 
 

ΑΠΟΣΜΗΣΗ Γ           
Προπαχυντής Α 251 6 250 8,5 1.501 
Προπαχυντής Β 251 6 250 8,5 1.501 
Δεξαμενή ομογενοποίησης ιλύος 251 6 250 8,5 1.501 
Φυγόκεντρο Α     60 9 92 
Φυγόκεντρο Β     60 9 92 
Φυγόκεντρο Γ     60 9 92 
Μίκτης Α     60 9 92 
Μίκτης Β     60 9 92 
Μίκτης Γ     60 9 92 
Κάδος Α 22 10 100 8 226 
Κάδος Β 22 10 100 8 226 
Κάδος Γ 22 10 100 8 226 
Κτίριο αφυδάτωσης γενικά 1680 6 500 8 5.652 
      500 8 5.652 
 ΕΠΙΛΕΓΕΤΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ Γ σε m3/h         17.036 

 
Θα εγκατασταθούν επομένως δύο νέες μονάδες απόσμησης, μία με δυναμικότητα 3.000 m3/h και 
μία με δυναμικότητα 6.000 m3/h. Επίσης θα μετεγκατασταθεί η υφιστάμενη τριβάθμια πληντρίδα 
οριζόντιας ροής, προκειμένου να εξυπηρετήσει την περιοχή της αφυδάτωσης.  
 
Οι μονάδες απόσμησης πρέπει να είναι σε θέση να αντιμετωπίζουν τις οχληρές οσμές που 
αναπτύσσονται σε εγκαταστάσεις επεξεργασίας λυμάτων. Οι ενώσεις που αναφέρονται παρακάτω 
νοούνται σαν δείκτες και αντιπροσωπεύουν όλες τις οχληρές ενώσεις που συναντώνται σε 
απαέρια εγκαταστάσεων επεξεργασίας λυμάτων. Πρέπει να ληφθεί υπόψη ότι η φύση των 
οχληρών ουσιών όσο και οι διαδικασίες αποδόμησης τους εξαρτώνται από πολλούς παράγοντες 
και ότι η συγκέντρωση τους θα μπορεί να έχει σημαντικές αυξομειώσεις με το χρόνο. Ο 
εξοπλισμός θα πρέπει να αντιμετωπίζει αποτελεσματικά όλες τις οσμές που συνηθως 
αναπτύσσονται σε μία εγκατάσταση επεξεργασίας λυμάτων. 
 
Όλες οι μονάδες απόσμησης θα διαστασιολογηθούν για μείωση τουλάχιστον κατά 99% για τις 
παρακάτω συγκεντρώσεις εισόδου πριν την καμινάδα διάθεσης: 
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 Υδρόθειο H2S 20 ppm (v/v) 
 NH3  5 ppm (v/v) 
 R.SH5 ppm (v/v) 
 
Ο αέρας θα διατίθεται στην ατμόσφαιρα με καμινάδες από GRP, οι οποίες θα έχουν επαρκές ύψος 
(και κατ ελάχιστο 2 μέτρα υψηλότερα από την πλησιέστερη οροφή) και θα φέρουν κατάλληλα 
στόμια για τη διευκόλυνση της διάχυσης του επεξεργασμένου αέρα. Θα εξασφαλίζεται ότι μετά την 
διασπορά μέσω της καπνοδόχου (χωρίς να υπολογίζεται διασπορά λόγω της απόστασης) οι 
οσμές δεν θα υπερβαίνουν τα ακόλουθα όρια: 
 
H2S 0,5   ppb (v/v) 
Methyl mercaptan 0,5   ppb (v/v) 
Dimethyl  disulfide 1  ppb (v/v) 
 
Για την επεξεργασία των οσμαερίων θα εφαρμοστεί ένα από τα παρακάτω συστήματα, ή 
συνδυασμός τους: 
 
(1) Χημική πλυντηρίδα δύο ή τριών σταδίων, η οποία μέσω διαβροχής με υδατικό διάλυμα 

χημικών ουσιών θα απομακρύνει τις οσμηρές ενώσεις από τον προσροφούμενο αέρα 
(2) Πληντρίδες ενεργού άνθρακα 
(3) Κλίνες προσρόφησης  
(4) Βιολογικά φίλτρα 
 
B.2.21.3 Προδιαγραφές επεξεργασίας απόσμησης 
B.2.21.3.1 Χημική Πληντρίδα Απόσμησης 
 
Στην περίπτωση της χημικής πληντρίδας θα απομακρύνονται οι δύσοσμες ενώσεις με την 
προσθήκη κατάλληλων χημικών. Η χημική πλυντηρίδα θα είναι δύο ή τριών βαθμίδων. Στο πρώτο  
στάδιο θα διοχετεύεται διάλυμα καυστικού νατρίου (NaOH), για παρακράτηση των θειικών 
ενώσεων, ενώ στα επόμενα στάδια θα διοχετεύεται μίγμα διαλύματος καυστικού νατρίου και 
υπεροξειδίου του υδρογόνου (H2O2) ή υποχλωριώδους νατρίου (NaOCl) με στόχο την περεταίρω 
οξείδωση των θειικών ενώσεων. H απόσμηση θα διαστασιολογηθεί για να επιτυγχάνει 
απομάκρυνση υδροθείου σε ποσοστό τουλάχιστον 99,5%. 
 
Η πλυντηρίδα μπορεί να είναι οριζόντιας ή κατακόρυφης διασταυρούμενης ροής και θα είναι 
κατάλληλη για υπαίθρια τοποθέτηση, κατασκευασμένη είτε από GRP. Tο περίβλημα της 
πλυντηρίδας θα φέρει όλες τις απαραίτητες φλαντζωτές συνδέσεις για την είσοδο και την έξοδο του 
αέρα, την είσοδο του βιομηχανικού νερού, την δοσομέτρηση των χημικών, την ανακυκλοφορία, την 
απαγωγή των στραγγιδίων κτλ.  
 
Δίπλα στη χημική πλυντηρίδα θα πρέπει να κατασκευαστούν λεκάνες για την εγκατάσταση των 
δοχείων των διαλυμάτων εξουδετέρωσης των οσμηρών ουσιών. Τα δοχεία θα έχουν αποθηκευτική 
ικανότητα τουλάχιστον για 30 ημέρες για την μέση ημερήσια κατανάλωση και θα είναι 
κατασκευασμένα από κατάλληλο πλαστικό υλικό και δίκτυο απ’ ευθείας πλήρωσης από βυτιοφόρο 
όχημα. Κάθε δοχείο θα διαθέτει ένδειξη στάθμης, διάταξη εκκένωσης με σφαιρική βάνα και ένα 
ζεύγος διακοπτών χαμηλής στάθμης: ένας για την διακοπή λειτουργίας των δοσομετρικών 
αντλιών, και ένας δεύτερος για ενημέρωση προκειμένου να γίνει επαναπλήρωση του αντίστοιχου 
δοχείου. Οι λεκάνες θα είναι εσωτερικά επενδεδυμένες με τσιμεντοκονία και στον πυθμένα τους θα 
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διαμορφωθεί φρεάτιο για την εγκατάσταση φορητής αντλίας στραγγιδίων. Σε κάθε λεκάνη θα 
πρέπει να εγκατασταθεί ένας ανιχνευτής στάθμης για την ανίχνευση τυχόν διαρροής.  
 
Ο ανεμιστήρας θα είναι αξονικής ροής, κατάλληλης παροχής και στατικής πίεσης, με ανοξείδωτα 
πτερύγια ή πτερύγια GRP, ενώ ο ηλεκτροκινητήρας του θα είναι βαθμού προστασίας τουλάχιστον 
IP55, κλάσης μόνωσης F. Ο ανεμιστήρας θα αποτελεί βιομηχανικό προϊόν, θα διαθέτει 
πιστοποιητικό ποιότητας και θα αποτελεί  τμήμα της προμήθειας του κατασκευαστή της μονάδας 
απόσμησης. Η έδραση του ανεμιστήρα στην βάση του θα γίνεται μέσω κατάλληλων 
αντικραδασμικών συνδέσμων 
 
Η χημική πλυντηρίδα θα διαθέτει πιστοποιητικό ποιότητας, θα είναι πλήρης με τις διατάξεις 
δοσομέτρησης χημικών, τις σωληνώσεις τροφοδοσίας της πλυντηρίδας, ανακυκλοφορίας των 
διαλυμάτων, απαγωγής διαλύματος, τα συστήματα ρύθμισης και ελέγχου στάθμης, αγωγιμότητας, 
pH κτλ. Η λειτουργία της θα είναι αυτόματη και θα ελέγχεται από τοπικό πίνακα.  
 
Θα υπάρχουν οι κατάλληλοι αυτοματισμοί και θα γίνουν οι απαραίτητες συνδέσεις σημάτων ώστε 
η λειτουργία της μονάδας να ελέγχεται πλήρως από το σύστημα εποπτικού ελέγχου και συλλογής 
δεδομένων (SCADA) της ΕΕΛΘ. 
 
Θα κατασκευαστεί σκυρόδετη βάση για την στήριξη της μονάδας στο έδαφος. Όλα τα υλικά και τα 
μικροϋλικά στήριξης (πχ δοκοί, κοχλίες, παρεμβρύσματα, κλπ) θα είναι από ανοξείδωτο χάλυβα 
ποιότητας κατά DIN 17440-85 gr 1.4306 (AISI 304L) ή καλύτερο. 
 
 
B.2.21.3.2 Kλίνες προσρόφησης 
 
Στην περίπτωση των κλινών προσρόφησης, αυτές θα είναι σχεδιασμένες για οριζόντια ή 
κατακόρυφη ροή του αέρα και θα διαθέτουν επάλληλες στρώσεις χημικών, τοποθετημένες εν 
σειρά, ώστε να διασφαλίζεται η μεγαλύτερη δυνατή απόδοση του συστήματος. Οι κλίνες 
προσρόφησης θα είναι βιομηχανικό προϊόν κατασκευαστή, που θα διαθέτει ISO για τον σχεδιασμό 
και την κατασκευή παρόμοιων μονάδων. 
 
Η διάρκεια ζωής των χημικών φίλτρων θα πρέπει να είναι τουλάχιστον για 12 μήνες λειτουργίας 
της μονάδας, οπότε και θα αντικαθίστανται. Τα χημικά φίλτρα θα πρέπει να είναι άκαυστα, μη 
τοξικά, εύκολα απορριπτόμενα (Ladfill dissposable), να αντέχουν σε υγρασία έως 95% και να 
διαθέτουν δείκτες κορεσμού. 
 
Στην είσοδο θα διαθέτουν φίλτρο αλουμινίου και διάταξη απομάκρυνσης υδρατμών. 
 
Το υλικά προσρόφησης θα είναι μέσα σε κασέτες με τέτοιο τρόπο που η αντικατάσταση τους να 
γίνεται εύκολα και γρήγορα και χωρίς να έρχεται σε επαφή το προσωπικό συντήρησης με τα υλικά 
προσρόφησης. 
 
Ο ανεμιστήρας θα είναι αξονικής ροής, κατάλληλης παροχής και στατικής πίεσης, με ανοξείδωτα 
πτερύγια ή πτερύγια GRP, ενώ ο ηλεκτροκινητήρας του θα είναι βαθμού προστασίας τουλάχιστον 
IP55, κλάσης μόνωσης F. Ο ανεμιστήρας θα αποτελεί βιομηχανικό προϊόν, θα διαθέτει 
πιστοποιητικό ποιότητας και θα αποτελεί τμήμα της προμήθειας του κατασκευαστή της μονάδας 
απόσμησης. Η έδραση του ανεμιστήρα στην βάση του θα γίνεται μέσω κατάλληλων 
αντικραδασμικών συνδέσμων. 
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Το κέλυφος της μονάδας θα είναι κατασκευασμένο από υλικό ανθεκτικό σε διαβρωτικό περιβάλλον 
και κατάλληλο για υπαίθρια εγκατάσταση. Για την πρόσβαση στο εσωτερικό της μονάδας, θα 
πρέπει να προβλεφθούν κατάλληλες θύρες με κλείστρα και μεντεσέδες κατασκευασμένα από 
ανοξείδωτο χάλυβα AΙSI 316 ή GRP. Η μονάδα απόσμησης θα στηρίζεται σε κατάλληλη 
ανοξείδωτη βάση βαρέως τύπου. 
 
 
B.2.21.3.3 Απόσμηση με μονάδα καταλυτικής και χημικής απορρόφησης 
 
Εναλλακτικά μπορεί να εγκατασταθεί μονάδα προσρόφησης των αέριων ρύπων, και θα διαθέτει 
δυο επάλληλες στρώσεις χημικών, τοποθετημένες εν σειρά, ώστε να διασφαλίζεται η μεγαλύτερη 
απόδοση του συστήματος. 
 
Η απόσμηση θα γίνεται με το σύστημα της καταλυτικής και χημικής απορρόφησης των οσμηρών 
ουσιών του αέρα με την δίοδο του από κατάλληλες κλίνες πληρωτικών υλικών. Συστήματα 
επικάλυψης οσμής ή απλής καταλυτικής απορρόφησης δεν είναι αποδεκτά. 
 
Θα καλύπτονται οι ακόλουθες απαιτήσεις:  
 

 Το σύστημα θα είναι εύκολα συντηρήσιμο, θα καταλαμβάνει όσο το δυνατόν μικρότερο 
χώρο και θα πρέπει να διαθέτει θυρίδες δειγματοληψίας.  

 Το σύστημα θα είναι κατασκευασμένο από ανοξείδωτο χάλυβα ποιότητας τουλάχιστον 
AISI316L 

 Η λειτουργία θα είναι συνεχής.  
 Εσωτερικά του συστήματος και πριν την είσοδο του αέρα στις χημικές κλίνες θα υπάρχει 

εύκολα αποσπώμενο φίλτρο αέρος για τη συγκράτηση σταγονιδίων ελαίων και λιπών. Το 
φίλτρο λιπών και ελαίων θα αφαιρείται για καθαρισμό χωρίς να απαιτείται η εκκένωση των 
χημικών φίλτρων & θα επανατοποθετείται.  

 Θα χρησιμοποιεί δύο υλικά απόσμησης σε ποσότητα ικανή για την εξουδετέρωση των 
οσμηρών αερίων. 

1. Στερεό που αποτελείται από σφαιρικά ή κυλινδρικά πορώδη σωματίδια που 
σχηματίζονται από ένα συνδυασμό ενεργού άνθρακα και ενεργής αλουμίνας και 
άλλα συνδετικά μέσα, ώστε να παρέχει την μέγιστη ικανότητα απομάκρυνσης 
υδρόθειου (H2S).  

2. Μίγμα από ενεργό άνθρακα και ενεργούς αλουμίνας (Al2O3) σε κυλινδρική μορφή 
(pellets) ή σε σφαιρική μορφή. 

 Θα περιέχει διάταξη αφαίρεσης υγρασίας και συμπυκνωμάτων πριν την είσοδο του αέρα 
στις κλίνες απόσμησης. 

 Ο αέρας θα αναρροφάται μέσω ανεμιστήρα. O ανεμιστήρας θα είναι τοποθετημένος μετά 
το υλικό πλήρωσης των φίλτρων, ώστε να μην έρχεται σε επαφή με τον ανεπεξέργαστο 
αέρα. Ο ηλεκτροκινητήρας του θα είναι βαθμού προστασίας IP55, κλάσης μόνωσης F. 

 Θα υπάρχουν οι κατάλληλοι αυτοματισμοί ώστε η λειτουργία της μονάδας να ελέγχεται από 
το σύστημα  εποπτικού ελέγχου και συλλογής δεδομένων (SCADA) της ΕΕΛ. 

 
 
B.2.21.3.4 Βιολογικά Φίλτρα 
 
Στην περίπτωση χρήσης βιολογικού φίλτρου η αποδόμηση των ρυπαντών λαμβάνει χώρα σε κλίνη 
που αποτελείται από οργανικό υλικό που φέρει την κατάλληλη μικροβιακή χλωρίδα. Η μετατροπή 
των ρυπαντών γίνεται σε ένα λεπτό στρώμα γύρω από τα σωματίδια της κλίνης. Προηγείται κατά 
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κανόνα εφύγρανση με προκαταρκτική πληντρίδα (pre-scrubber). Το ρεύμα αέρα εισέρχεται 
οριζόντια μέσα από κατάλληλο πληρωτικό υλικό και υφίσταται έναν πρώτο καθαρισμό με διάλυμα 
χημικού μέσω ψεκασμού. Η εν λόγω διεργασία εξασφαλίζει τον πρώτο καθαρισμό του αέρα και την 
αύξηση της υγρασίας του. Η πληντρίδα φέρει πληρωτικό υλικό ειδικής επιφάνειας τουλάχιστον 100 
m2/m3 και διάταξη ανακυκλοφορίας. 
 
Αν επιλεγούν βιολογικά φίλτρα, αυτά θα είναι ανοικτού τύπου και θα είναι βιομηχανικό προϊόν 
κατασκευαστή, που θα διαθέτει ISO για τον σχεδιασμό και την κατασκευή παρόμοιων μονάδων. Το 
πληρωτικό υλικό θα έχει ακανόνιστη διάταξη, προκειμένου να εξασφαλισθεί η ικανοποιητική επαφή 
του αέρα στο υλικό και κατάλληλο, ώστε να συνδυάζει διαφορετικές μηχανικές δομές και βιολογικές 
ιδιότητες, αποφεύγοντας τη συστολή του στρώματος και διατηρώντας για μεγάλα χρονικά 
διαστήματα σταθερή την πτώση πίεσης του αέρα που θα διέρχεται. Το κέλυφος της μονάδας θα 
είναι κατασκευασμένο από GRP ή από σκυρόδεμα, κατάλληλο για υπαίθρια τοποθέτηση και θα 
διαθέτει όλες τις απαραίτητες συνδέσεις για την είσοδο του αέρα, την εγκατάσταση αισθητηρίων 
των οργάνων μέτρησης και των θέσεων δειγματοληψίας του αέρα κτλ. 
 
Ανάντη του φίλτρου θα εγκατασταθεί πλυντηρίδα εφύγρανσης στην οποία θα προστίθενται 
οξειδωτικά, ώστε η συγκέντρωση H2S και NH3 να είναι μικρότερη από 5 ppm πριν την είσοδο στο 
βιολογικό φίλτρο. Η συνολική παροχή διαβροχής θα είναι μεγαλύτερη από 10 l/m3 διερχόμενου 
αέρα, ώστε η σχετική υγρασία του αέρα να είναι >95%. Η ταχύτητα διέλευσης του αέρα διαμέσου 
της πλυντηρίδας εφύγρανσης θα είναι μικρότερη από 3,0 m/s. Περιλαμβάνονται κατ΄ ελάχιστον οι 
εξής αυτοματισμοί: 
 

 'Ελεγχος στάθμης στο δοχείο του διαλύματος της πλυντρίδας και αυτόματη πλήρωση 
αυτής. 

 Διακόπτης πολύ χαμηλής στάθμης για την προστασία από την εν-ξηρώ λειτουργία της 
αντλίας ανακυκλοφορίας 

 Μέτρηση πίεσης ανάντη του συστήματος ψεκασμού 
 Ρύθμιση pH με την δοσομέτρηση καυστικής σόδας ή/και οξέος 
 Θέρμανση του δοχείου υγρού με θερμοστάτη για την αποφυγή παγετού. 
 Μέτρηση Θερμοκρασίας. 

 
Ο ανεμιστήρας θα είναι αξονικής ροής, αντιεκρηκτικού τύπου κατάλληλης παροχής και στατικής 
πίεσης και θα αποτελεί τμήμα της προμήθειας του κατασκευαστή της μονάδας. Η έδραση του 
ανεμιστήρα στην βάση του θα γίνεται μέσω κατάλληλων αντικραδασμικών συνδέσμων. 
 
Στη συνέχεια ο αέρας οδηγείται στο βιόφιλτρο. Για την ανάπτυξη των μικροοργανισμών στην κλίνη 
του βιόφιλτρου χρησιμοποιείται ειδικό οργανικό μίγμα. Η δομή του υλικού αυτού είναι τέτοια ώστε 
να αποφεύγεται η συμπίεση ή η αποσυμπίεσή του, ενώ η πτώση πίεσης μέσα από αυτό να 
παραμένει σταθερή για μεγάλο διάστημα. Η επεξεργασία του υλικού αυτού με κατάλληλο 
βακτηριδιακό διάλυμα αυξάνει την απόδοση του υλικού, πριν την εγκατάσταση του στο βιόφιλτρο. 
 
Στα βιόφιλτρα, εγκαθίστανται δύο οργανικά στρώματα υλικού: 
 
• Το στρώμα του πυθμένα εξασφαλίζει την ιδανική διανομή του αέρα στο ανώτερο στρώμα. Σε 
αυτό το στρώμα χρησιμοποιείται κατάλληλα επεξεργασμένο υπόλοιπο τεμαχισμένων κλάδων, 
ριζών και χονδρών φλοιών δένδρων. Το εν λόγω στρώμα συγκρατεί επίσης και σωματίδια του 
αέρα τα οποία θα μπορούσαν σταδιακά να οδηγήσουν σε μερική έμφραξη του ανώτερου 
στρώματος και αύξηση της πτώσης πίεσης. 
• Το δεύτερο στρώμα αποτελεί μίγμα οργανικών υλικών. Είναι το υπόστρωμα για τους 
μικροοργανισμούς, ενώ προσφέρει και τροφή σε περιόδους που το φίλτρο δεν λειτουργεί. Η δομή 



ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε. 
Τεύχη Δημοπράτησης –  
Τεύχος 3 – Τεχνική Περιγραφή – Ειδικές ΤεΠρο 

«Αναβάθμιση της εγκατάστασης επεξεργασίας 
λυμάτων της ΔΕΥΑ Βορείου Άξονα Χανίων για 
την ανάκτηση επεξεργασμένων για άρδευση» 

 

 

 66 
 

του εξασφαλίζει την ομοιογενή ροή και διανομή του αέρα, ενώ δεν αποδομείται και δεν χάνει την 
ομοιγένειά του με την διάρκεια του χρόνου. 
 
Σε κανονικές συνθήκες λειτουργίας θα απαιτείται του υλικού κάθε 3-5 χρόνια. Όλα τα υλικά που 
έρχονται σε επαφή με τον αέρα θα είναι από υψηλής αντοχής πλαστικό υλικό. Στην περίπτωση 
προκατασκευασμένου φίλτρου, το βιόφιλτρο θα είναι κατασκευασμένο από FRP, με ειδική 
επεξεργασία για μηχανική αντοχή. Στην περίπτωση κατασκευής τους από σκυρόδεμα, η εσωτερική 
επιφάνεια του σκυροδέματος υφίσταται ειδική βαφή. 
 
 
B.2.21.3.5 Αποκονίωση του αέρα από ασβεστοποίηση 
 
Ο δύσοσμος αέρας από την αίθουσα ασβεστοποίησης, την αίθουσα απόρριψης της ιλύος και την 
χώρο αποθήκευσης bigbags θα διέρχεται από συγκρότημα αποκονίωσης πριν οδηγηθεί για  
απόσμηση. Συγκεκριμένα, ο αέρας θα διέρχεται από δύο φίλτρα αποκονίωσης κατάλληλης 
δυναμικότητας για την απομάκρυνση της σκόνης ασβέστη. 
 
Η μονάδα θα πρέπει να διαθέτει τα παρακάτω στάδια: 
 
 Πρόφιλτρο αλουμινίου κλάσης G2 κατά ΕΝ 779 πλενόμενου τύπου, πάχους 50 cm για την 

κατακράτηση των μεγάλων σωματιδίων της σκόνης μεγέθους 50 μm. 
 Σακόφιλτρο, κλάσης F8 κατά ΕΝ 779, για την κατακράτηση της σκόνης μεγέθους 5μm 

εξοπλισμένο με μανόμετρο. 
 Φυγοκεντρικό ανεμιστήρα: Το μανομετρικό του ανεμιστήρα θα καθοριστεί από τον 

προμηθευτή του συστήματος απόσμησης, ώστε να καλύπτει την πτώση πίεσης στους 
αεραγωγούς και στο συγκρότημα αποκονίωσης. 

 
 
B.2.21.3.6 Αεραγωγοί  
 
Όπου απαιτείται, θα εγκατασταθεί δίκτυο αεραγωγών για την συλλογή του προς επεξεργασία 
αέρα. Το δίκτυο θα κατασκευαστεί από ανοξείδωτο χάλυβα ή πλαστικό υλικό και θα πρέπει να 
παρέχεται η δυνατότητα ρύθμισης της παροχής αέρα των επιμέρους κλάδων, μέσω ρυθμιστικών 
διαφραγμάτων αεραγωγών (control dampers). Το δίκτυο των αεραγωγών θα σχεδιασθεί, ώστε η 
μέγιστη ταχύτητα να είναι μικρότερη των 15 m/sec. 
 
Ο δύσοσμος αέρας θα συλλέγεται κατά προτίμηση στη πηγή (πχ. απ’ ευθείας από τα 
συγκροτήματα προεπεξεργασίας), ενώ ιδιαίτερη μέριμνα θα ληφθεί για την συλλογή και των 
βαρέων και των ελαφρύτερων αέριων ρύπων, προβλέποντας κατάλληλα στόμια τόσο σε χαμηλή 
όσο και σε υψηλή στάθμη. Θα πρέπει να λαμβάνονται μέτρα για τον περιορισμό της παροχής του 
προς απόσμηση αέρα, απομονώνοντας κατά το δυνατό τους δύσοσμους χώρους, ώστε να μην 
διαχέονται οι οσμές σε ευρύτερες περιοχές. 
 
Στη Μελέτη Εφαρμογής θα καθοριστούν οι κλάδοι του δικτύου αεραγωγών, που θα 
εξυπηρετούνται από μία μονάδα απόσμησης, λαμβάνοντας υπόψη την χωροθέτηση των 
επιμέρους αποσμούμενων χώρων, καθώς επίσης και την δυνατότητα ρύθμισης της παροχής του 
προς απόσμηση αέρα. Είναι αποδεκτή η τροποποίηση των συνδέσεων που λαμβάνονται υπόψη 
στην παρούσα Μελέτη. Όπου απαιτείται ρύθμιση του προς απόσμηση αέρα, θα πρέπει να 
προβλεφθεί ικανοποιητικό σύστημα για την ρύθμιση της παροχής αέρα (πχ. ανεμιστήρας δύο 
ταχυτήτων, έλεγχος από inverter κτλ.).  
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Ο Ανάδοχος στην Μελέτη Εφαρμογής πρέπει να υποβάλει αναλυτικούς υπολογισμούς πτώσης 
πίεσης για τη δυσμενέστερη όδευση για το δίκτυο απόσμησης, που θα κατασκευαστεί. Η επιλογή 
του μανομετρικού του φυγοκεντρικού ανεμιστήρα πρέπει να καλύπτει τις απώλειες πίεσης στην 
μονάδα απόσμησης και στο δίκτυο αεραγωγών και την καπνοδόχο προσαυξημένες κατά 20%. 
 
Σε όλες τις αίθουσες που είναι συνδεδεμένες με το δίκτυο των αεραγωγών απόσμησης, καθώς 
επίσης και όπου αναφέρεται στη παρούσα (π.χ. χώροι διακίνησης χημικών κτλ.) θα πρέπει να 
εγκατασταθούν αξονικοί ανεμιστήρων, οι οποίοι θα τίθενται σε λειτουργία, ώστε να παρέχεται η 
δυνατότητα άμεσου εξαερισμού των χώρων ανεξάρτητα από την λειτουργία των μονάδων 
απόσμησης Οι αξονικοί ανεμιστήρες θα υπολογιστούν για 5 εναλλαγές / ώρα ή με βάση τις 
ανάγκες απαγωγής θερμότητας (π.χ. στα κομπρεσσοστάσια). 
 
 
Β.2.22 Υποσταθμός, διανομή χαμηλής τάσης (Φ.Μ. 25) 
 
 
Α.  ΥΠΑΡΧΟΥΣΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ  
 
Το κτίριο ενέργειας (υποσταθμός) περιλαμβάνει σήμερα τους εξής χώρους: 
 

 Πεδίων Μέσης Τάσης 
 Μετασχηματιστών 
 Πινάκων Χαμηλής Τάσης 
 Ηλεκτροπαραγωγού Ζεύγους (Η/Ζ) 

 
 
Πεδία  Μέσης Τάσης 
 
Ο χώρος των πεδίων Μέσης Τάσης είναι εντελώς αυτόνομος. Έχουν εγκατασταθεί τρία πεδία τα 
οποία είναι : 

 Πεδίο εισόδου από ΔΕΗ 
 Πεδίο αναχώρησης προς Μετασχηματιστή 1 
 Πεδίο αναχώρησης προς Μετασχηματιστή 2 

 
 
Mετασχηματιστές 
 
Στον συγκεκριμένο χώρο υπάρχουν δύο (2) Μετασχηματιστές ελαίου (ισχύος 400 KVA ο κάθε 
ένας), οι οποίοι λειτουργούν με δεδομένο το ότι η «συμφωνημένη ισχύς» με την ΔΕΗ είναι 400 
KVA. Κάτω από κάθε Μ/Σ υπάρχει φρεάτιο με χαλίκι για την συλλογή του περιεχομένου ελαίου. Οι 
διαρροές λαδιού οδηγούνται σε συλλεκτήριο φρεάτιο εκτός υποσταθμού καθαρών διαστάσεων 
ΜxΠxΥ (0,60 mx  0,60 mx  0,40 m). 
 
 
Πίνακες Χαμηλής Τάσης 
 
Ο συγκεκριμένος χώρος είναι ενιαίος με τον χώρο του Ηλεκτροπαραγωγού Ζεύγους. Οι πίνακες 
είναι τύπου «ισταμένων πεδίων». Τα υπάρχοντα πεδία είναι: 
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 Πεδίο εισόδου από Μετασχηματιστή 1 
 Πεδίο εισόδου από Μετασχηματιστή 2 
 Πεδίο αναχώρησης προς γενικό πίνακα Α Φάσης 
 Πεδίο αναχώρησης προς γενικό πίνακα Β Φάσης 
 Πεδίο αναχώρησης διαφόρων καταναλώσεων - αυτόματης μεταγωγής ΔΕΗ–Η/Ζ και 

διόρθωσης cosφ. 
 
 
Ηλεκτροπαραγωγό Ζεύγος (Η/Ζ) 
 
Ο συγκεκριμένος χώρος είναι ενιαίος με τον χώρο των πινάκων Χαμηλής Τάσης. Το 
Ηλεκτροπαραγωγό Ζεύγος έχει ισχύ 200 KVA / 220 KVA σε κύρια και εφεδρική λειτουργία 
αντίστοιχα. 
 
 
Β.  ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗ  ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ  
 
Το κτίριο του υποσταθμού έχει συνολική μεικτή επιφάνεια 10,60 x 7,00 (74,20 m2) και τελικά θα 
αποτελείται από τους παρακάτω χώρους: 
 
1. Χώρο δύο Μετασχηματιστών ελαίου καθαρών διαστάσεων 6,20 x 3,30 m (περίπου 20,50 m2) 
2. Χώρο πινάκων Μέσης Τάσης καθαρών διαστάσεων 3,80 x 3,30 m (περίπου 12,50 m2) 
3. Χώρο πινάκων Χαμηλής Τάσης καθαρών διαστάσεων 3,00  x 5,45 m (περίπου 16,50 m2) 
4. Χώρο Ηλεκτροπαραγωγού Ζεύγους καθαρών διαστάσεων 3,00 mx 4,60 m (περίπου 14,00 m2) 
 
Το  καθαρό ύψος των χώρων είναι 3.00 m. 
 
 
Β1.   ΔΟΜΙΚΟ ΜΕΡΟΣ 
 
Το υπάρχον κτίριο του υποσταθμού διατηρείται. Γίνονται τροποποιήσεις στο δομικό μέρος, έτσι 
ώστε να εξυπηρετηθούν οι ανάγκες της νέας εγκατάστασης και η ομαλή μετάβαση από την παλαιά 
στην νέα κατάσταση. 
 
Οι αλλαγές που γίνονται στο δομικό μέρος είναι οι παρακάτω : 
 
1. O χώρος των Μετασχηματιστών λαδιού παραμένει ως έχει. 
2. O χώρος των Πινάκων Μέσης Τάσης παραμένει  ως έχει. 
3. O χώρος των Πινάκων Χαμηλής Τάσης και Ηλεκτροπαραγωγού Ζεύγους τροποποιείται 

όπως εξής: 
 Στην θέση της υπάρχουσας θύρας μπροστά από τους πίνακες Χαμηλής Τάσης 

κατασκευάζεται κανονικός τοίχος πληρώσεως. 
 Στον υπάρχοντα εξωτερικό τοίχο (βόρειος προσανατολισμός προς το κτίριο Διοίκησης 

τοποθετείται θύρα πρόσβασης με περσίδες  διαστάσεων 1.20 x 2.10 m. 
 Κατασκευάζεται ένας μικρός διαχωριστικός τοίχος μήκους 1.00 m μεταξύ Η/Ζ και 

χώρου πινάκων Χαμηλής Τάσης.  
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Το πλέον σημαντικό στοιχείο είναι το ότι τα νέα πεδία Χαμηλής Τάσης μπορούν να 
τοποθετηθούν, ενώ τα υπάρχοντα θα είναι σε κανονική λειτουργία και έτσι θα υπάρξει 
ομαλή μετάβαση από την παλαιά στην νέα κατάσταση. Η θέση τοποθέτησης των νέων 
πεδίων είναι ακριβώς απέναντι από τα υπάρχοντα, όπως φαίνεται στα 
επισυναπτόμενα σχέδια. 

 
2. Oχώρος του Ηλεκτροπαραγωγού Ζεύγους παραμένει ως έχει. Επίσης παραμένει το ίδιο 

το Ηλεκτροπαραγωγό Ζεύγος (200/220 V) το οποίο ούτως ή άλλως καλύπτει μέρος της 
λειτουργίας της εγκατάστασης.  

 
Όλες οι εξωτερικές θύρες πρόσβασης είναι περσιδωτές, έτσι ώστε να εξασφαλίζεται ο αερισμός 
του χώρων. 
 
Στους επιμέρους χώρους παραμένουν οι αξονικοί εξαεριστήρες τοίχου για δυνατότητα εξαερισμού 
και ταυτόχρονα κυκλοφορίας του αέρα στον χώρο. Υπάρχουν ένας (1) αξονικός εξαεριστήρας στον 
χώρο του Η/Ζ (καλύπτει τον χώρο του Η/Ζ και των Πινάκων Χαμηλής Τάσης) και δύο (2) αξονικοί 
εξαεριστήρες τοίχου στον χώρο των Μετασχηματιστών (καλύπτουν τον χώρο των 
Μετασχηματιστών και των Πινάκων Μέσης Τάσης)  
 
Τα υπάρχοντα κανάλια καλωδίων Μέσης και Χαμηλής Τάσης εντός του χώρου του υποσταθμού 
διατηρούνται. Είναι αναγκαία η κατασκευή νέου καναλιού όδευσης καλωδίων προς την θέση των 
νέων πεδίων Χαμηλής Τάσης και πιθανώς να απαιτηθεί διεύρυνση του καναλιού για τα καλώδια 
Χαμηλής Τάσης από τους Μετασχηματιστές έως και τον χώρο Πινάκων Χαμηλής Τάσης. 
 
 
Β2.   ΓΕΙΩΣΕΙΣ – ΑΝΤΙΚΕΡΑΥΝΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ 
 
Οι απαιτούμενες γειώσεις στο σύνολο του Υποσταθμού είναι οι παρακάτω : 
 
1. Γείωση προστασίας 
 

α. Γείωση προστασίας μεταλλικών μερών (Xώροι Πινάκων Μέσης Τάσης και  
Μετασχηματιστών). 

β. Γείωση προστασίας από βηματικές τάσεις  (Χώροι Πινάκων Μέσης Τάσης και  
Μετασχηματιστών). 

 
2. Γείωση λειτουργίας 
 

α.  Γείωση λειτουργίας ουδετέρων Μετασχηματιστών 
β.  Γείωση λειτουργίας ουδετέρου Η/Ζ    

 
Η επιθυμητή τιμή γείωσης είναι κάτω του 1Ω, οπότε τότε μπορούν να συνδεθούν από κοινού στο 
σύστημα γείωσης τόσο οι ουδέτεροι κόμβοι των Μετασχηματιστών όσο και ο ουδέτερος κόμβος 
του Ηλεκτροπαραγωγού Ζεύγους (Η/Ζ).  
 
Επίσης μπορεί να συνδεθούν και οι αγωγοί καθόδου του συστήματος αντικεραυνικής προστασίας 
(κλωβός Faraday). 
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Εάν η αντίσταση γείωσης προκύψει > 1Ω, ο Ανάδοχος υποχρεούται να προσθέσει στο σύστημα 
γειωτές (ηλεκτρόδια οποιασδήποτε μορφής) ή και βελτιωτικό γης προκειμένου να επιτευχθεί η 
επιθυμητή τιμή. 
 
Στο σύστημα γείωσης θα συνδεθούν ο πίνακας Μ.Τ, ο Γενικός πίνακας Χ.Τ, οι μετασχηματιστές, 
καθώς και τα μεταλλικά μέρη του Υ/Σ.  
 
Ο ενεργός εξοπλισμός, δηλαδή οι πίνακες Μ.Τ, ο Γενικός πίνακας Χ.Τ, οι μετασχηματιστές και το 
Ηλεκτροπαραγωγό Ζεύγος θα γειωθούν σε δύο σημεία και θα συνδεθούν στο σύστημα γείωσης με 
ανεξάρτητους αγωγούς, έτσι ώστε σε περίπτωση αποκοπής ή αποσύνδεσης του ενός αγωγού να 
γειώνεται από τον δεύτερο. 
 
Το σύστημα γείωσης θα αποτελείται από :  
 
 περιμετρικό κλωβό γείωσης (στους χώρους Πινάκων Μέσης Τάσης και Μετασχηματιστών)  
 πλέγμα στα δάπεδα (στους χώρους Πινάκων Μέσης Τάσης και Μετασχηματιστών) για την 

αποφυγή βηματικών τάσεων 
 θεμελιακή γείωση  
 
Ο περιμετρικός κλωβός γείωσης θα αποτελείται από περιμετρική χάλκινη λάμα γείωσης 30 x 3 
mm, σε ύψος 0.5 m από το δάπεδο στους χώρους Πινάκων Μέσης Τάσης και Μετασχηματιστών. 
Η στήριξη της λάμας θα γίνει με χάλκινα στηρίγματα αποστάσεως. Στην περιμετρική λάμα θα 
συνδεθούν με ειδικούς χάλκινους σφιγκτήρες τόσο το πλέγμα γείωσης όσο και όλα τα μεταλλικά 
στοιχεία του υποσταθμού όπως πόρτες, παράθυρα, βάσεις πινάκων, μεταλλικά καλύμματα, ράγες 
Μετασχηματιστών.   
 
Το πλέγμα γείωσης θα κατασκευαστεί από ράβδους σιδήρου Φ6 συγκολλημένες σε βρόγχους 
20x20 cm η θα είναι πλέγμα ράβδων σιδήρου Φ6, όπου όμως τα επιμέρους τεμάχια θα είναι 
μεταξύ τους συγκολλημένα ώστε να εξασφαλίζεται η ηλεκτρική συνέχεια. Θα τοποθετηθεί σε όλους 
τους χώρους όπου υπάρχει ενεργός εξοπλισμός Μ.Τ (δηλαδή στους χώρους Πινάκων Μέσης 
Τάσης και Μετασχηματιστών). Σε κάθε χώρο , αφήνονται  τουλάχιστον δύο αναμονές για σύνδεση 
με τον περιμετρικό κλωβό. Οι αναμονές αυτές θα είναι από χαλύβδινο θερμά επιψευδαργυρωμένο 
κυκλικό αγωγό  Φ8. 
 
Η θεμελιακή γείωση θα γίνει σύμφωνα με τον κανονισμό DIN 18015/Teil1 ο οποίος και την 
επιβάλλει. Θα αποτελείται από χαλύβδινη λάμα 40x4 mmxmm , θερμά επιψευδαργυρωμένη, που 
θα τοποθετηθεί στο κάτω μέρος των θεμελίων του  χώρου του Υποσταθμού, μέσα στο σκυρόδεμα, 
σύμφωνα με τα αντίστοιχα σχέδια. Η Θεμελιακή γείωση επεκτείνεται σε όλο το περίγραμμα της 
επιφανείας του Κτιρίου του Υποσταθμού προκειμένου να υπάρξει το βέλτιστο αποτέλεσμα. 
Φροντίζεται να σχηματίζεται ένας κλειστός βρόχος. Η λάμα θα περιβάλλεται παντού από δονημένο 
σκυρόδεμα πάχους τουλάχιστον 5 cm. 
 
Οι απολήξεις του γειωτή θα έχουν την ίδια διατομή με την λάμα. Το μήκος τους θα είναι 1.5 m κατά 
VDE100 και θα τοποθετηθούν στον τοίχο του κτιρίου εσωτερικά. Η απόληξη θα απέχει στο κάτω 
μέρος της στην έξοδό της από τον τοίχο, 30 cm από το έδαφος. Η σύνδεση με την λοιπή 
εγκατάσταση θα γίνει με χάλκινο αγωγό διατομής 16 mm2 τουλάχιστον.  
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Στο κτίριο αφήνονται αναμονές για τη διασύνδεση της θεμελιακής γείωσης με πρόσθετους γειωτές, 
σε περίπτωση που από την μέτρηση της επιτυγχανόμενης γείωσης προκύψει τιμή μεγαλύτερη του 
1 Ω. 
 
Όσον αφορά στη γείωση λειτουργίας, από τον ουδέτερο κόμβο του κάθε ενός Μετασχηματιστή 
αναχωρούν δύο τουλάχιστον μονοπολικά καλώδια NYY (διατομής ανάλογα με την ισχύ του 
Μετασχηματιστή), τα οποία συνδέονται στην θεμελιακή γείωση μέσω αγωγού Φ10. Η σύνδεση του 
καλωδίου ΝΥΥ με τον αγωγό Φ10 γίνεται  σε  ελεγχόμενο σημείο ώστε σε περίπτωση μελλοντικής 
αλλαγής του καλωδίου ΝΥΥ (π.χ αλλαγή Μετασχηματιστή) να είναι εξασφαλισμένη η σύνδεση με 
την θεμελιακή γείωση. 
 
Από την μπάρα γείωσης του Γενικού Πίνακα Χαμηλής Τάσης αναχωρούν δύο γυμνοί χάλκινοι 
πολύκλωνοι αγωγοί 70 mm2, οι οποίοι συνδέονται στην θεμελιακή γείωση μέσω αγωγών Φ10. Οι 
αγωγοί αυτοί οδεύουν μέσα στα κανάλια Χ.Τ και συνδέονται με τους  κατακόρυφους αγωγούς που 
ανέρχονται από την ταινία θεμελιακής γείωσης με την οποία είναι συνδεδεμένοι. 
 
Στα πλαίσια των τροποποιήσεων που γίνονται στον υπάρχοντα υποσταθμό προστίθεται 
εγκατάσταση αντικεραυνικής προστασίας (κλωβός faraday), η οποία περιλαμβάνει : 
 
 τον συλλεκτήριο αγωγό (κλειστός βρόχος στο Δώμα του κτίσματος) 
 τις καθόδους από μονόκλωνο γυμνό χαλκό Cu Φ8 mm (τοποθετούνται 2 κάθοδοι 

κατ΄ελάχιστον στα άκρα  της διαγωνίου του επίπεδου δώματος). 
 
Eπειδή το κτίριο είναι υφιστάμενο, δεν είναι δυνατόν οι κάθοδοι να συνδεθούν με την υπάρχουσα 
ταινία θεμελιακής γείωσης (εκτός αν διαπιστωθεί η ύπαρξη αναμονών σύνδεσης). Σε περίπτωση 
που δεν θα διαπιστωθεί η ύπαρξη αναμονών σύνδεσης  τοποθετούνται πρόσθετα ηλεκτρόδια στο 
έδαφος (ράβδοι χαλκού) στα σημεία καθόδου. Στα ηλεκτρόδια αυτά θα συνδεθεί αγωγός χαλκού, ο 
οποίος στο άλλο άκρο του θα συνδεθεί με την περιμετρική ταινία γείωσης η οποία υπάρχει στον 
Υποσταθμό και είναι αγώγιμα συνδεμένη με την ταινία θεμελιακής γείωσης. Στα ηλεκτρόδια οι 
κάθοδοι θα συνδεθούν μέσω προστατευτικού αγωγού καθόδου. Σε κάθε περίπτωση θα υπάρχει 
συμφωνία με το Ευρωπαϊκό Πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 62305-3 : 2006. 
 
Oι λοιπές προβλεπόμενες H/Μ εγκαταστάσεις στον υποσταθμό (εκτός από τους Μετασχηματιστές, 
τους Πίνακες Μέσης και Χαμηλής Τάσης, το Ηλεκτροπαραγωγό Ζεύγος και τα καλώδια διασύνδεσης) 
είναι: 
 
 Ηλεκτρική εγκατάσταση φωτισμού και ρευματοδοτών 
 Ηλεκτρική εγκατάσταση αξονικών ανεμιστήρων τοίχου 
 Τοποθέτηση τηλεφωνικής λήψης 
 Σύστημα ανίχνευσης και συναγερμού πυρασφαλείας που περιλαμβάνει πυρανιχνευτές 

συμβατικού τύπου (συνδυασμός οπτικοηλεκτρονικών και θερμοδιαφορικών), μπουτόν 
συναγερμού και οπτικοακουστικούς επαναλήπτες  συναγερμού πυρασφαλείας. Τα στοιχεία 
του συστήματος ανίχνευσης και συναγερμού πυρασφαλείας στον χώρο του Υποσταθμού 
ελέγχονται από τον  Κεντρικό Πίνακα Πυρανίχνευσης που τοποθετείται στο Κτίριο Ελέγχου 
Διεργασιών. 
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Β.2.23 Αυτοματισμός και όργανα– Ασθενή ρεύματα (Φ.Μ. 26) 
 
Θα κατασκευαστεί νέα εγκατάσταση αυτοματισμού, σύμφωνα με το κεφάλαιο Γ.6 του παρόντος 
τεύχους («Σύστημα Ελέγχου και Λειτουργίας των Εγκαταστάσεων») και σύμφωνα με την «Τεχνική 
Προδιαγραφή Αυτοματισμού» (Τεύχος 5δ). 
 
 
Β.2.24 Σωληνώσεις πεδίου (Φ.Μ. 27) 
 
Θα κατασκευαστεί το σύνολο των σωληνώσεων πεδίου του έργου, που απαιτούνται για τη 
διακίνηση λυμάτων, ιλύος, στραγγιδίων, πόσιμου και βιομηχανικού νερού, σύμφωνα με τα 
αναφερόμενα στο κεφάλαιο Γ2 «Σωληνώσεις – Παρακαμπτήριες Διατάξεις» του παρόντος τεύχους 
και Γ3.1, Γ3.2 και Γ3.3. 
 
 
Β.2.25 Οδοποιία, οδοφωτισμός, περιβάλλον χώρος(Φ.Μ.28) 
 
Θα κατασκευαστεί το σύνολο των έργων οδοποιίας και χώρων στάθμευσης, αποχέτευσης ομβρίων 
και προστασίας από διάβρωση, οδοφωτισμού, σήμανσης, διαμόρφωσης εσωτερικών πρανών και 
αντιστηρίξεων, δενδροφυτεύσεων, πρασίνου, περίφραξης σύμφωνα με το κεφάλαιο Γ3 του 
παρόντος τεύχους. Περιλαμβάνεται η υλοποίηση των μέτρων ασφαλείας σύμφωνα με την 
παράγραφο Γ3.10. του παρόντος τεύχους και η υλοποίηση όλων των απαραίτητων στοιχείων 
πρόσβασης για την εξασφάλιση και διευκόλυνση της επιθεώρησης των διεργασιών και της 
συντήρησης του εξοπλισμού. 
 
Περιλαμβάνονται οι αποξηλώσεις εξοπλισμού, ο οποίος περιέρχεται σε αχρηστία και η παράδοση 
του στην Επίβλεψη σε θέση που θα υποδειχθεί εντός της περιμέτρου του οικοπέδου. 
 
Περιλαμβάνεται η απομόνωση στοιχείων, τα οποία θα περιέλθουν σε αχρηστία (π.χ. φρεάτια 
μερισμού) και η καθαίρεση ορισμένων κατασκευών από οπλισμένο σκυρόδεμα, κατόπιν υπόδειξης 
της Υπηρεσίας. Στο προϋπολογισμό έχει συμπεριληφθεί κατ΄ αποκοπήν η καθαίρεση 200 κυβ.μ. 
οπλισμένου σκυροδέματος. 
 
 
B.5.19 Εκκίνηση λειτουργίας και δοκιμές της ΕΕΛ από τον Ανάδοχο(Φ.Μ.29) 
 
Η θέση σε αποδοτική λειτουργία, οι δοκιμές ολοκλήρωσης και η λειτουργία των εγκαταστάσεων 
κατά τη διάρκεια της υποχρεωτικής συντήρησης θα γίνει σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο 
κεφάλαιο Δ του παρόντος τεύχους.  
 
Σε αυτό το φυσικό μέρος περιλαμβάνεται η εκπόνηση της μελέτης εφαρμογής, καθώς και κάλυψη 
του συνόλου των απαιτήσεων που περιλαμβάνονται στα κεφάλαια Γ8, Γ9 και Γ10 του παρόντος 
τεύχους.  
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Γ. ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΡΓΩΝ 
Γ.1 ΓΕΝΙΚΑ  
 
Οι ανοχές των δομικών κατασκευών των επιμέρους μονάδων πρέπει να ικανοποιούν τις 
απαιτήσεις του παραρτήματος Β της ΕΝ12255-1 και να είναι συμβατές με τον εξοπλισμό που 
πρόκειται να εγκατασταθεί.  
 
Πλησίον των περιοχών, που απαιτούνται εργασίες καθαρισμού, θα πρέπει να προβλεφθούν 
υδροληψίες από το δίκτυο βιομηχανικού νερού της εγκατάστασης. Θα πρέπει να αποφεύγεται η 
χρήση πόσιμου νερού για εργασίες πλύσης, ενώ θα λαμβάνονται όλα τα απαραίτητα μέτρα για την 
αποφυγή μόλυνσης του δικτύου πόσιμου νερού από το δίκτυο βιομηχανικού νερού. Σε όλες τις 
υδροληψίες θα πρέπει να υπάρχει σήμανση του βιομηχανικού και πόσιμου νερού, σύμφωνα με τις 
σχετικές προδιαγραφές.  
 
Θα πρέπει όλες οι δεξαμενές να μπορούν να εκκενωθούν πλήρως, είτε με βαρύτητα ή με φορητή 
υποβρύχια αντλία, για τον καθαρισμό τους και την συντήρηση του εξοπλισμού. Για τον σκοπό αυτό 
θα πρέπει να προβλεφθούν επαρκείς ρήσεις ή άλλα μέσα για την στράγγιση του πυθμένα των 
δεξαμενών προς ένα βαθύ φρεάτιο για την εγκατάσταση της φορητής αντλίας ή την σύνδεση με το 
δίκτυο στραγγιδίων.  
 
Σε περίπτωση παράλληλων ομοειδών μονάδων πρέπει να είναι δυνατή από υδραυλική άποψη η 
διοχέτευση της συνολικής παροχής από τις υπόλοιπες λειτουργούσες μονάδες (θεωρώντας ότι μία 
μονάδα βρίσκεται εκτός λειτουργίας για συντήρηση). Εάν προβλέπεται μία μόνο ομοειδής μονάδα, 
θα πρέπει να υπάρχει διάταξη παράκαμψής της.  
 
Ανάντη παράλληλων ομοειδών μονάδων (πχ. δεξαμενές καθίζησης, αερισμού κτλ.) θα πρέπει να 
κατασκευαστούν μεριστές παροχής για την εξασφάλιση της ισοκατανομής της παροχής στις 
κατάντη μονάδες. Η ισοκατανομή της παροχής θα γίνεται με υπερχειλιστές λεπτής στέψης ή άλλο 
δόκιμο τρόπο, ενώ θα πρέπει να εξασφαλίζεται και η απομόνωση των επιμέρους γραμμών. Για τον 
σκοπό αυτό θα πρέπει να εγκατασταθούν χειροκίνητα υπερχειλιστικά θυροφράγματα ή επίτοιχα 
θυροφράγματα (θυροφράγματα πυθμένα). Στη περίπτωση μεγάλων θυροφραγμάτων, ή 
θυροφραγμάτων που θα ανοίγουν αυτόματα θα πρέπει να εγκατασταθούν μεταδότες κίνησης 
(actuators).  
 
Όπου προδιαγράφεται σχετικά (π.χ. αντλιοστάσια, φυσητήρες) θα πρέπει να προβλεφθεί επαρκής 
αριθμός εφεδρικών μονάδων. Εάν δεν ορίζεται διαφορετικά, η διατιθέμενη εφεδρεία θα πρέπει να 
είναι μεγαλύτερη από 25%.  
 
Θα πρέπει να αποφεύγεται η είσοδος ατόμων στους υγρούς θαλάμους των αντλιοστασίων. Για τον 
σκοπό αυτό θα πρέπει να λαμβάνονται μέτρα για την αποφυγή αποθέσεων στους θαλάμους και θα 
πρέπει να παρέχεται η δυνατότητα ανέλκυσης του εξοπλισμού από το δάπεδο εργασίας με 
κατάλληλες διατάξεις και ανυψωτικό εξοπλισμό.  
 
Όλες οι υποβρύχιες αντλίες και οι υποβρύχιοι αναδευτήρες θα πρέπει να διαθέτουν οδηγούς 
ανέλκυσης από ανοξείδωτο χάλυβα και επαρκές μήκος αλυσίδας που θα είναι μόνιμα συνδεδεμένη 
με την αντλία ή τον αναδευτήρα για την ανύψωσή τους στο επίπεδο εργασίας. Επίσης στο 
σκυρόδεμα θα εγκατασταθούν σωλήνες με φλάντζες ως υποδοχείς για την στήριξη του φορητού 
ανυψωτικού εξοπλισμού. 
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Στις δεξαμενές θα πρέπει να υπάρχει στηθαίο ελάχιστου ύψους 80cm για την προστασία των 
εργαζομένων. Στην περίπτωση που αυτό δεν είναι εφικτό θα πρέπει να τοποθετηθούν 
κιγκλιδώματα ελάχιστου ύψους 1,10m. Η απαίτηση ισχύει για το σύνολο των μονάδων (νέων 
και υφισταμένων. 
 
Σύμφωνα με την ΕΝ12255-10, εάν προβλέπεται παραπέτο ύψους 0,10m, η μέγιστη επιτρεπτή 
απόσταση της οριζόντιας ράβδου του κιγκλιδώματος από την στάθμη εργασίας ανέρχεται σε 
0,50m. Στην περίπτωση που δεν προβλέπεται παραπέτο, τότε η απόσταση του πρώτου οριζόντιου 
στοιχείου του κιγκλιδώματος από την στάθμη εργασίας δεν πρέπει να ξεπερνά τα 0,30m.  
 
Πλησίον του εξοπλισμού και σε εύκολα προσβάσιμη θέση πρέπει να υπάρχει κομβίον εκτάκτου 
ανάγκης για την παύση λειτουργίας του εξοπλισμού σε περίπτωση ανάγκης. 
 
Η εγκατάσταση όλου του εξοπλισμού θα πρέπει να γίνει σύμφωνα με τα οριζόμενα στις σχετικές 
Προδιαγραφές και τις οδηγίες του κατασκευαστή του εξοπλισμού. Για τον σκοπό αυτό, ο Ανάδοχος 
θα πρέπει να περιλάβει στην προσφορά του τις υπηρεσίες του κατασκευαστή του εξοπλισμού για 
την παρακολούθηση κατά την συναρμολόγηση, τη θέση του έργου σε λειτουργία και τις δοκιμές 
του. Σε κάθε περίπτωση πρέπει να εξασφαλίζεται ευχερής και ασφαλής πρόσβαση στον 
εξοπλισμό και θα πρέπει να λαμβάνονται όλα τα αναγκαία μέτρα για την ευχερή αποκομιδή και 
συντήρηση του.   
 
 
Γ.2 ΣΩΛΗΝΩΣΕΙΣ - ΠΑΡΑΚΑΜΠΤΗΡΙΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 
Γ2.1 Υλικά σωληνώσεων  
 
Τα υλικά των σωληνώσεων, που θα εγκατασταθούν  στο έργο, θα είναι σύμφωνα με τον 
παρακάτω Πίνακα:  
 

Διακινούμενο ρευστό Τρόπος τοποθέτησης Υλικό σωληνογραμμής 

Λύματα 
Επιχωμένοι σωλήνες 

Πιεστικοίσωλήνεςαπό ductile 
iron ή HDΡΕPN12  
Bαρυτικοί GRP ήPVCή HDPE 

Υπέργειοι, εκτεθειμένοισωλήνες, 
αγωγοίεντόςκτιρίων 

Ανοξείδωτοι AISI 304 Lή 
ductile iron 

Ιλύς  – Λίπη  Ανοξείδωτοι AISI 304 L 

Δίκτυο στραγγιδίων 
Επιχωμένοι σωλήνες 

Πιεστικοίσωλήνεςαπόductileiro
nήHDΡΕPN12  
BαρυτικοίGRPήPVCήHDPE 

Εκτεθειμένοι σωλήνες Ανοξείδωτοι AISI 304 L 

Αέρας 
Εκτεθειμένοι σωλήνες Ανοξείδωτοι AISI 304 L 

Εντός λυμάτων 
(1 mκάτω από τη στάθμη) 

PVCή HDPE ή ΡΡ 

Δίκτυα εξαερισμού/ 
απόσμησης 

Επιχωμένοι σωλήνες PVC 

Εκτεθειμένοι σωλήνες PVC/ΑΒS/AISI 304 L 

Δίκτυο πόσιμο,βιομηχανικό 
νερό, άρδευση 

Επιχωμένοι σωλήνες PE 16 atm 

Εκτεθειμένοι σωλήνες Γαλβανισμένοι σιδηροσωλήνες 
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Ειδικότερα:  
 
 Οι σωληνώσεις εντός νερού, λυμάτων ή λάσπης (πχ. σωληνώσεις υγρών θαλάμων κτλ.) θα 

είναι κατασκευασμένοι από ανοξείδωτο χάλυβα 
 Οι σωληνώσεις αέρα σε συστήματα διάχυσης, που βρίσκονται κάτω από τη στάθμη του 

υγρού εντός των δεξαμενών (1 μέτρο κάτω από τη στάθμη) θα είναι από πλαστικό (πχ. 
uPVC, PΡ κτλ.) επαρκούς αντοχής στη θερμοκρασία του πεπιεσμένου αέρα. 

 Οι σωληνώσεις που διέρχονται κάτω από τεχνικά έργα θα κατασκευάζονται από 
χυτοσιδηρούς σωλήνες και θα είναι εγκιβωτισμένοι σε σκυρόδεμα.  

 Στις σωληνώσεις διασύνδεσης γειτονικών κατασκευών, στις οποίες αναμένονται διαφορικές 
καθιζήσεις μεταξύ των κατασκευών, θα πρέπει να λαμβάνονται μέτρα για την παραλαβή 
τυχόν διαφορικών καθιζήσεων με την εγκατάσταση ζεύγους λυόμενων συνδέσμων (ζιμπώ). 

 
Οι απαιτούμενες σωληνώσεις επεξεργασίας αναφέρονται ενδεικτικά στο Παράρτημα.  
 
 
Γ.2.2  Παρακαμπτήριες διατάξεις 
 
Στη μελέτη θα προβλεφθούν όλες οι αναγκαίες παρακάμψεις για την ασφαλή και απρόσκοπτη 
λειτουργία των εγκαταστάσεων επεξεργασίας λυμάτων. Θα πρέπει να προβλεφθούν κατ’ελάχιστον 
οι παρακάτω παρακαμπτήριες διατάξεις:  
 
3. Παράκαμψη όλης της εγκατάστασης, που θα οδηγεί τα λύματα από το φρεάτιο εισόδου στο 

φρεάτιο εξόδου. Η ολική παράκαμψη είναι δυνατή από δύο εναλλακτικές οδούς: 
 

α) Από τα έργα προεπεξεργασίας τα λύματα εκτρέπονται προς το φρεάτιο εκτόνωσης 
ανάντη της ανοξικής δεξαμενής και στη συνέχεια τροφοδοτούν τις δεξαμενές 
εξισορρόπησης. Μετά την πλήρωση των δεξαμενών εξισορρόπησης τα λύματα 
υπερχειλίζουν από τον περιμετρικό υπερχειλιστή προς την έξοδο. Παρακάμπτονται 
επίσης οι δεξαμενές απολύμανσης, προκειμένου να μην μολυνθούν οι δεξαμενές και 
να μην χλωριώνονται ανεπαρκώς επεξεργασμένα λύματα. Τα έργα προεπεξεργασίας 
μπορούν να παραμένουν ενεργά ή η εσχάρωση να παρακάμπεται. 

β) Από τα έργα προεπεξεργασίας τα λύματα οδηγούνται με βαρύτητα στον συμβατικό 
βιολογικό αντιδραστήρα και στη συνέχεια στις ΔΤΚ, από όπου υπερχειλίζουν προς την 
έξοδο, επίσης με βαρύτητα. Παρακάμπτονται επίσης οι δεξαμενές απολύμανσης, 
προκειμένου να μην χλωριώνονται ανεπαρκώς επεξεργασμένα λύματα. Τα έργα 
προεπεξεργασίας μπορούν να παραμένουν ενεργά, ενώ η εσχάρωση μπορεί και να 
παρακάμπεται. 

 
4. Αγωγός παράκαμψης της λεπτοεσχάρωσης με αγωγό Φ400, ο οποίος θα οδηγεί από την 

υπερχείλιση του φρεατίου εισόδου στον εξαμμωτή και στη συνέχεια στη βαθμίδα συμβατικής 
επεξεργασίας. Δεν απαιτείται παράκαμψη του εξαμμωτή, διότι είναι διαθέσιμες τέσσερεις 
δεξαμενές. 

 
5. Παράκαμψη δεξαμενής απολύμανσης: Η δεξαμενή απολύμανσης διαιρείται σε τέσσερα 

τεταρτημόρια, καθένα ένα εκ των οποίων μπορεί να απομονώνεται με τη βοήθεια 
θυροφραγμάτων στην είσοδο τους. Αν απομονωθούν και τα τέσσερα διαμερίσματα, 
παρακάμπτεται το σύνολο της απολύμανσης. 
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6. Παράκαμψη των προπαχυντών με απευθείας τροφοδότηση της δεξαμενής ομογενοποίησης 
της ιλύος. 

 
 
Γ.3 Βοηθητικά δίκτυα – Διαμόρφωση χώρου – Μέτρα ασφαλείας  
Γ.3.1. Δίκτυο στραγγιδίων 
 
Το δίκτυο ακάθαρτων και στραγγιδίων θα αποχετεύει τα ακάθαρτα του κτιρίου διοίκησης και των 
λοιπών κτιριακών έργων, καθώς επίσης και τα στραγγίδια της μονάδας προεπεξεργασίας, των 
μονάδων πάχυνσης, της μονάδας επεξεργασίας ιλύος, των φρεατίων διαχωρισμού υγρών και 
επιπλεόντων των δεξαμενών καθίζησης, το υφιστάμενο συγκρότημα επεξεργασίας του 
βιομηχανικού νερού φίλτρανσης και τα νερά από την πλύση των διαφόρων χώρων.  
 
Τα ακάθαρτα και τα στραγγίδια από τις διάφορες μονάδες θα καταλήγουν με βαρύτητα στο 
αντλιοστάσιο στραγγιδίων και από εκεί θα οδηγούνται με άντληση στο φρεάτιο εισόδου, ανάντη της 
προεπεξεργασίας. Κατά μήκος του βαρυτικού δικτύου και σε μέγιστες αποστάσεις 50 m, καθώς 
επίσης και σε κάθε αλλαγή κατεύθυνσης ή συμβολής κλάδων θα κατασκευαστούν φρεάτια 
επίσκεψης, σύμφωνα με τις σχετικές προδιαγραφές.  
 
Το δίκτυο στραγγιδίων θα έχει επαρκείς κλίσεις και παροχετευτικότητα για την εκκένωση των 
δεξαμενών σε αυτό.  
 
Θα κατασκευασθεί αντλιοστάσιο στραγγιδίων.  
 
 
Γ.3.2. Δίκτυο πόσιμου νερού 
 
Θα κατασκευασθεί πλήρες δίκτυο ύδρευσης εσωτερικά της εγκατάστασης επεξεργασίας λυμάτων 
που θα εξυπηρετεί το κτίριο ελέγχου διεργασιών, τις μονάδες απόσμησης, το κτίριο αφυδάτωσης 
(συμπεριλαμβανομένης της μονάδας πολυηλεκτρολύτη), το κτίριο εξυπηρέτησης MBR και το κτίριο 
χλωρίωσης. Το δίκτυο ύδρευσης θα ξεκινάει από την είσοδο του γηπέδου της Εγκατάστασης 
Επεξεργασίας Λυμάτων και ένα μέτρο έξω από τα όρια της εγκατάστασης, όπου θα εγκατασταθεί 
σε ειδικό φρεάτιο υδρομετρητής τύπου Woltmann και θα είναι πλήρως εξοπλισμένο με δικλείδες 
και λοιπά εξαρτήματα.  
 
Θα κατασκευασθεί δεξαμενή αποθήκευσης και δίκτυο από σωλήνες ΡΕ τρίτης γενεάς διαμέτρου 
Φ63, πιέσεως 10 ατμοσφαιρών, θα είναι πλήρως εξοπλισμένο µε δικλείδες στην είσοδο κάθε 
κτιρίου καθώς και με τα λοιπά απαραίτητα εξαρτήματα . 
 
Στις παροχές σε κάθε κτίριο και στις εγκαταστάσεις εντός κτιρίων θα χρησιμοποιηθούν σωλήνες 
από ΡΕ τρίτης γενεάς κατάλληλης διαμέτρου πιέσεως 10 ατμοσφαιρών για τις εξωτερικές σωλήνες 
και σωλήνες από δικτυωμένο πολυαιθυλένιο εντός πλαστικών σωλήνων προστασίας για τις 
εντοιχισμένες σωλήνες. 
 
Θα κατασκευαστούν χώροι υγιεινής (πέραν των υφισταμένων στο κτίριο διοίκησης) στο κτίριο 
προεπεξεργασίας και στο κτίριο αφυδάτωσης. Στο κτίριο αποθήκευσης και δοσομέτρησης χλωρίου 
και στις μονάδες αποθήκευσης χημικών απόσμησης προβλέπεται συγκρότημα πλύσης οφθαλμών 
και κατιονιστήρας ανάγκης. 
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Γ.3.3. Δίκτυο βιομηχανικού νερού 
 
Το δίκτυο βιομηχανικού νερού θα καλύπτει δύο ομάδες χρήσεων:  
 
Ομάδα Α (εσωτερική ανάκτηση υγρών αποβλήτων στην ίδια την εγκατάσταση και ανακύκλωση 
τους στην διαδικασία επεξεργασίας των λυμάτων σε εφαρμογή της παρ. 1 του άρθρου 7 σύμφωνα 
με το εδάφιο που προστέθηκε με την ΚΥΑ 191002/2013) και αφορά: 
 
 Πλύση εξοπλισμού και ειδικά των μονάδων προεπεξεργασίας και της αφυδάτωσης. 
 Πλύση σωληνώσεων διακίνησης ιλύος. 
 
Ομάδα Β (σύμφωνα με την ΚΥΑ 145116/2011, πίνακας 2 του παραρτήματος): 
 
 Πλύση δεξαμενών και λοιπών χώρων της ΕΕΛ 
 Άρδευση του χώρου της ΕΕΛ 
 
Η ομάδα Α θα εξυπηρετείται από το υφιστάμενο φίλτρο βιομηχανικού νερού, η οποία θα 
παραλαμβάνει και θα επεξεργάζεται απολυμασμένο νερό από τη συμβατική επεξεργασία. Η ομάδα 
Β θα εξυπηρετείται από το νερό που προέρχεται από τη μονάδα MBR.  
 
Οι υπαίθριες υδροληψίες του βιομηχανικού νερού για πλύση θα διαμορφωθούν από γαλβανισμένο 
σιδηροσωλήνα ύψους περί τα 90 cm από το δάπεδο εργασίας με ballvalve και ειδικό τεμάχιο 
κατάλληλης διαμέτρου για σύνδεση με μάνικα. Οι υπόγειοι θα είναι κατασκευασμένοι από σωλήνες 
PEDN 125 PN16. 
 
Για την άρδευση των δένδρων, φυτών, θάμνων και χώρων πρασίνου που προβλέπονται στην 
εγκατάσταση θα κατασκευασθεί δίκτυο άρδευσης από σταλακτιφόρους πλαστικούς αγωγούς, που 
θα συνδεθούν με το βιομηχανικού νερού. Ο κύριος βρόχος του δικτύου άρδευσης από σωλήνες 
PEDN 100 PN16, θα διανέμει το αρδευτικό νερό σε 8 τουλάχιστον φρεάτια περιμετρικά του 
οικοπέδου της εγκατάστασης, εντός των οποίων θα είναι εγκατεστημένες ηλεκτροβάννες. Από τα 
φρεάτια θα ξεκινούν αγωγοί επαρκούς μήκους (και οπωσδήποτε έτσι ώστε να καλύπτεται η 
αρδευόμενη περιοχή) , με ονομαστική διάμετρο Φ20 κατ’ ελάχιστον, που θα καταλήγουν σε όλους 
τους χώρους πρασίνου της εγκατάστασης. Σε κατάλληλες θέσεις του δικτύου άρδευσης θα 
υπάρχoυν φίλτρα καθαρισμού του νερού, διατάξης υποβίβασης της πίεσης και λοιπά εξαρτήματα 
για την εύρυθμη λειτουργία του συστήματος.  
 
Ο παραπάνω δίκτυο θα εξυπηρετεί και τις ανάγκες πυρόσβεσης και θα εξασφαλίζει ταυτόχρονη 
λειτουργία δύο τουλάχιστον πυροσβεστικών κρουνών παροχής 380l/min, στα 4,5 bar έκαστος. 
 
Οι σωληνώσεις με βιομηχανικό νερό θα χρωματιστούν με διαφορετικό χρώμα από τις σωληνώσεις 
του δικτύου ύδρευσης, ενώ σε κάθε υδροληψία θα τοποθετηθεί πινακίδα ενημέρωσης για την 
αποφυγή συμβατικής χρήσης του βιομηχανικού νερού. Σε κάθε περίπτωση πρέπει να λαμβάνονται 
όλα τα απαραίτητα μέτρα για την αποφυγή μόλυνσης του δικτύου πόσιμου νερού από το δίκτυο 
βιομηχανικού νερού. 
 
Η διαστασιολόγηση του δικτύου βιομηχανικού νερού θα γίνει με συντελεστή ταυτοχρονισμού 
μεγαλύτερο από 70%.  
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Η υδροληψία του δικτύου της ομάδας Α του βιομηχανικού νερού θα γίνεται από την υφιστάμενη 
δεξαμενή όγκου 30 m3, από όπου θα αναρροφά το πιεστικό συγκρότημα. Το συγκρότημα 
αποτελείται από τρεις ηλεκτροκίνητες αντλίες εξοπλισμένες με Inverter (παροχής 30 m3/h στα 55 
mΣΥ) και πιεστικό δοχείο μεμβράνης 100 lt. 
 
Η υδροληψία του δικτύου της ομάδας Β θα προέρχεται από το σύστημα MBR.  
 
Θα εξασφαλιστεί: 
 Η τροφοδοσία του δικτύου Β με νερό γέωτρησης ή πόσιμο, για την περίοδο που η μονάδα 

MBR είναι εκτός λειτουργίας.  
 Η τροφοδοσία του δικτύου Α με νερό από την ομάδα Α, για την περίοδο που η συμβατική 

μονάδα επεξεργασίας είναι εκτός λειτουργίας.  
 
 
Γ.3.4. Τηλεφωνική εγκατάσταση 
 
Θα επεκταθεί το υφιστάμενο τηλεφωνικό σύστημα, το οποίο είναι συνδεδεμένο με πάροχο 
τηλεφωνικής επικοινωνίας. Θα εγκατασταθούν πέντε (5) τηλεφωνικές συσκευές (από µία στο κτίριο 
προεπεξεργασίας, στο κτίριο αφυδάτωσης, στο κτίριο φυσητήρων, στον υποσταθμό και στο κτίριο 
χλωρίωσης). Θα περιλαμβάνονται κατανεμητές, επαρκούς χωρητικότητας για την άφιξη και 
αναχώρηση τόσο του εξωτερικού καλωδίου όσο και του εσωτερικού τηλεφώνου. 
 
 
Γ.3.5. Διαμόρφωση του χώρου – Έργα πρασίνου 
 
Ο Ανάδοχος θα μεριμνήσει ιδιαίτερα για την τελική διαμόρφωση των έργων (δενδροφυτεύσεις κτλ.) 
βάσει των εγκεκριμένων περιβαλλοντικών όρων, των κανόνων της αρχιτεκτονικής καλαισθησίας 
και με γνώμονα τον μέγιστο δυνατό περιορισμό της οπτικής επαφής της Εγκατάστασης 
Επεξεργασίας Λυμάτων με την ευρύτερη περιοχή, τον περιορισμό των οσμών και του θορύβου. 
 
Το γήπεδο είναι περιφραγμένο. Θα αποκατασταθεί η περίφραξη όπου απαιτηθεί. Στις δύο 
εισόδους της εγκατάστασης θα τοποθετηθούν ηλεκτροκίνητες, συρόμενες, μεταλλικές θύρες, 
ελαχίστου πλάτους 6,00 μ., οι οποίες θα κατασκευαστούν από σιδηροσωλήνες και 
συρματόπλεγμα. 
 
Όλα τα απαιτούμενα ειδικά έργα διαμόρφωσης, εξασφάλισης της ευστάθειας πρανών, διοχέτευσης 
ομβρίων, λειτουργικότητας και αισθητικής του χώρου και των εγκαταστάσεων επιβαρύνουν τον 
Ανάδοχο, που πρέπει να τα προβλέπει στο κόστος της προσφοράς του (πχ. επιχώματα, 
αντιστηρίξεις, κτλ.). 
 
Θα γίνει φύτευση μη φυλλοβόλων δένδρων στους ακάλυπτους χώρους εσωτερικά της ΕΕΛ και 
περιμετρικά της περίφραξης. Θα φυτευτούν σε δύο σειρές υψίκορμα, σχετικά υδρόφιλα, αειθαλή 
δένδρα (σε μίξη και με προτεραιότητα σε δένδρα και υψηλούς θάμνους που ενδημούν στην 
περιοχή), σε αποστάσεις τέτοιες ώστε να δημιουργηθεί περιμετρικά ένας φυσικός φράκτης για την 
οπτική απομόνωση της εγκατάστασης. 
 
Στο χώρο του κτιρίου διοίκησης θα φυτευτούν κατάλληλα για τις συγκεκριμένες συνθήκες 
καλλωπιστικά φυτά και γκαζόν. Θάμνοι και καλλωπιστικά φυτά θα φυτευτούν και σε επιλεγμένους 
χώρους εντός των εγκαταστάσεων. Οι φυτοκαλύψεις θα γίνουν με διάστρωση οργανικού χώματος, 
ενώ για την άρδευσή τους θα χρησιμοποιηθεί βιομηχανικό νερό. 
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Γ.3.6. Εσωτερική οδοποιία 
 
Θα κατασκευαστεί κατάλληλο δίκτυο οδοποιίας για την πρόσβαση προς όλες τις μονάδες 
επεξεργασίας και τα κτίρια της εγκατάστασης. Παραπλεύρως του κτιρίου διοίκησης θα προβλεφθεί 
χώρος στάθμευσης για έξι τουλάχιστον οχήματα. Επίσης πλησίον του κτιρίου αφυδάτωσης θα 
προβλεφθεί χώρος στάθμευσης και ελιγμών για την αποθήκευσης έξι κάδων ιλύος, τη στάθμευση 
δύο φορτηγών και χώρος ελιγμών για την φορτοεκφόρτωση των κάδων ιλύος. Πλησίον της 
προεπεξεργασίας θα προβλεφθεί χώρος στάθμευσης και ελιγμών για την αποθήκευσης έξι κάδων 
εσχαρισμάτων/άμμου και χώρος ελιγμών για την φορτοεκφόρτωση των κάδων. 
 
Όλοι οι δρόμοι θα είναι ασφαλτοστρωμένοι με ελάχιστο πλάτος 5 m και μέγιστη κατά μήκος κλίση 
8,5% (σε μικρά δυσχερή τμήματα, με μικρή κυκλοφορία, η κατά μήκος κλίση μπορεί να φθάσει 
μέχρι 10%). Στις περιοχές του έργου όπου είναι πιθανή η στάση ή στάθμευση οχημάτων πρέπει να 
παρέχεται επιπλέον χώρος για την απρόσκοπτη διέλευση άλλων οχημάτων καθώς και επαρκής 
χώρος ελιγμών. 
 
Η κατασκευή του οδοστρώματος θα αποτελείται από μία στρώση υπόβασης πάχους 0,10 m 
σύμφωνα με την ΠΤΠ Ο-150, μία στρώση βάσης πάχους 0,10m σύμφωνα με την ΠΤΠ Ο-155, 
ασφαλτική προεπάλειψη, ασφαλτική στρώση βάσης με ασφαλτόμιγμα πάχους 50 mm σύμφωνα με 
την ΠΤΠ Α-265 και ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας με ασφαλτικό σκυρόδεμα πάχους 50 mm 
σύμφωνα με την ΠΤΠ Α-265. 
 
Οι ελάχιστες ακτίνες καμπυλότητας (στον άξονα της οδού) για τη διακίνηση των βυτιοφόρων και 
φορτηγών δεν θα είναι μικρότερες από 10 m. 
 
Όλοι οι δρόμοι θα έχουν κατάλληλη επίκληση, τουλάχιστον 1%, για την διευκόλυνση απορροής 
των ομβρίων. 
 
Δεν απαιτείται η κατασκευή έργων οδοποιίας εκτός του γηπέδου της Εγκατάστασης Επεξεργασίας 
Λυμάτων. Ο Ανάδοχος θα μεριμνήσει για την αποκατάσταση ζημιών στην υφιστάμενη οδοποιία, αν 
προκύψουν. 
 
 
Γ.3.7. Εξωτερικός φωτισμός 
 
Ο Ανάδοχος θα εγκαταστήσει δίκτυο φωτισμού στους εσωτερικούς δρόμους της ΕΕΛ με ιστούς 
φωτισμού ενιαίου ύψους 12 μέτρων ή σε τοίχους σε μέγιστη μεταξύ τους απόσταση 30 m, στις 
εισόδους, στα προαύλια των κτιρίων, καθώς επίσης και σε όλες τις μονάδες επεξεργασίας, στις 
οποίες εγκαθίσταται εξοπλισμός. Ο εξωτερικός φωτισμός θα είναι ιδίου τύπου με τον υφιστάμενο. 
Η μέση στάθμη φωτισμού θα είναι τουλάχιστον 30 lux. Οι ιστοί, οι βραχίονες και τα φωτιστικά 
σώματα θα παράγονται από βιομηχανίες που κατέχουν πιστοποιητικό διασφάλισης ποιότητος 
σύμφωνα με τη σειρά προτύπων ISO 9000. 
 
Η ηλεκτροδότηση του εξωτερικού φωτισμού θα γίνεται από το Πίνακα που θα βρίσκεται 
εγκατεστημένος στον χώρο του Υποσταθμού. Ο εξωτερικός φωτισμός θα ελέγχεται από 
φωτοκύτταρο και χρονοδιακόπτη υλοποιημένο στον προγραµµατιζόµενο λογικό έλεγχο της 
εγκατάστασης.  
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Θα είναι δυνατή η ενεργοποίηση οποιασδήποτε γραμμής φωτισμού χειροκίνητα µε χειρισμό  στην 
πρόσοψη του πίνακα .  
 
 
Γ.3.8. Πεζοδρόμια - Χαλικόστρωση 
 
Γύρω από όλα τα κτίρια και περιμετρικά όλων των επιμέρους μονάδων θα πρέπει να 
προβλεφθούν πεζοδρόμια ενδεικτικού πλάτους 1,00 m, ώστε να εξασφαλίζεται επαρκής 
πρόσβαση σε όλες τις εγκαταστάσεις.  
 
Για υψομετρικές διαφορές μεγαλύτερες των 0,20 m είναι απαραίτητη η χρήση σκαλοπατιών ή 
ραμπών. Οι ράμπες δεν πρέπει να διακόπτονται από σκαλοπάτια και δεν πρέπει να έχουν κλίση 
μεγαλύτερη από υ:β=1:10. 
 
Θα τοποθετηθούν στερεά εγκιβωτισμού στην εξωτερική οριογραμμή των περιφερειακών δρόμων. 
Σε όλες τις άλλες περιπτώσεις θα τοποθετηθούν κρασπεδόρειθρα.  
 
Στις ακάλυπτες περιοχές του γηπέδου θα γίνει χαλικόστρωση για τον περιορισμό της ανεξέλεγκτης 
ανάπτυξης χλωρίδας. 
 
 
Γ.3.9.  Αποχέτευση ομβρίων 
 
Για την αποστράγγιση του εσωτερικού χώρου της εγκατάστασης, το δίκτυο οδοποιίας και τη 
διαμόρφωση του περιβάλλοντος χώρου θα προβλεφθούν κατάλληλες κλίσεις, ώστε να 
εξασφαλίζεται η ταχεία απορροή των ομβρίων προς το φυσικό αποδέκτη. Για την απορροή των 
ομβρίων θα προκρίνεται η κατασκευή επιφανειακών, τριγωνικών ή τραπεζοειδών τάφρων. 
Συμπληρωματικά και μόνο όπου απαιτείται θα κατασκευαστεί υπόγειο δίκτυου με φρεάτια 
επίσκεψης, με στόμια υδροσυλλογής µε χυτοσίδηρες εσχάρες στα κρασπεδορύθρα των δρόµων 
και με  τσιμεντοσωλήνες ελάχιστης διαμέτρου 40 cm και κλίση 1%. Το υπόγειο δίκτυο θα συλλέγει 
τα όμβρια σε όλο το μήκος των δρόμων της εγκατάστασης µε τη βοήθεια εσχαρών και φρεατίων 
ανά 60 m. Το δίκτυο θα καταλήγει σε παρακείμενο αποδέκτη. 
 
Ιδιαίτερη μέριμνα θα πρέπει να ληφθεί για την προστασία του γηπέδου της ΕΕΛ από τις 
επιφανειακές απορροές της ευρύτερης περιοχής. Το οικόπεδο δέχεται επιφανειακές απορροές σε 
έντονες βροχοπτώσεις από την νότια πλευρά. Οι απορροές αυτές θα παραληφθούν από 
κατάλληλο τεχνικό και θα οδηγηθούν στην κοίτη του παρακείμενου ρέματος. Η αντιπληµµυρική 
τάφρος θα υπολογιστεί για περίοδο επαναφοράς Τ = 50 έτη. 
 
 
Γ.3.10. Μέτρα ασφαλείας 
 
Ισχύουν τα αναφερόμενα στην ΕΝ12255-10.  
 
 
Γ.3.10.1 Κλειστοί χώροι 
 
Για την εξασφάλιση επαρκούς φυσικού εξαερισμού στους κλειστούς χώρους θα πρέπει να 
προβλεφθούν περσιδωτά ανοίγματα. Εάν ο φυσικός εξαερισμός δεν επαρκεί θα πρέπει να 
προβλεφθεί εξαναγκασμένος αερισμός με κατάλληλα συστήματα εξαερισμού.  
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Σε κλειστούς χώρους, όπου διακινούνται λύματα, ιλύς, χημικά, κτλ. θα πρέπει να ληφθεί ιδιαίτερη 
μέριμνα για την πρόληψη κινδύνων από την μείωση της συγκέντρωσης του οξυγόνου στην 
ατμόσφαιρα, πυρκαγιά, έκρηξη, δηλητηρίαση, μόλυνση του προσωπικού κτλ. Για τον λόγο αυτό, 
είναι απαραίτητη η ύπαρξη μόνιμου εξοπλισμού ανίχνευσης αερίων για την παρακολούθηση της 
ατμόσφαιρας στους χώρους αυτούς.  
 
Για την εξέταση των κινδύνων δημιουργίας εκρηκτικής ατμόσφαιρας, για την επιλογή και 
υλοποίηση των μέτρων προστασίας πρέπει να εφαρμόζεται η Κοινοτική Οδηγία Νο99/92/EC του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου. 
 
Στις περιοχές του έργου, που ο κίνδυνος έκρηξης είναι μεγάλος πρέπει να υπάρχει κατάλληλη 
σήμανση και η πρόσβαση σε αυτούς να περιορίζεται μόνο σε εξουσιοδοτημένα άτομα. Οι περιοχές 
αυτές, οι οποίες κατατάσσονται στην Ζώνη 2, σύμφωνα με το ISO79-10, είναι: 
 
 η εσχάρωση και εξάμμωση 
 οι δεξαμενές πάχυνσης και ομογενοποίησης ιλύος και η αφυδάτωση ιλύος 
 οι θάλαμοι αναρρόφησης αντλιοστασίων  
 
Ο εξοπλισμός ανίχνευσης πρέπει να έχει αντιεκρηκτική προστασία και να χρησιμοποιείται για την 
ενεργοποίηση των συστημάτων ασφαλείας της περιοχής (πχ. θέση σε λειτουργία του εξαερισμού) 
και την ενημέρωση του κέντρου με χρήση των μέσων επικοινωνίας (πχ. τηλέφωνα) ως εξής: 
 
 Στο 20% της τιμής αναφοράς: προκαταρκτικός συναγερμός (π.χ. θέση σε λειτουργία του 

εξαναγκασμένου αερισμού, άνοιγμα θυρών κτλ.) 
 Στο 50% της τιμής αναφοράς: λειτουργία επείγουσας ανάγκης   
 
 
Γ.3.10.2 Διακίνηση και αποθήκευση χημικών  
 
Η αποθήκευση χημικών και καυσίμων πρέπει να ικανοποιεί τις απαιτήσεις της ΕΝ12255-10. Γενικά 
τα δοχεία των χημικών πρέπει να είναι κατασκευασμένα από ανθεκτικά υλικά, και να 
τοποθετούνται σε στεγανές λεκάνες επαρκούς όγκου κατασκευασμένες από αντιδιαβρωτικά υλικά, 
ώστε η τυχόν διαρροή χημικού να μην διατίθεται ανεξέλεγκτα στο περιβάλλον. Η χωρητικότητα της 
λεκάνης πρέπει να είναι ίση τουλάχιστον με το 110% του ενεργού όγκου του μεγαλύτερου δοχείου.  
 
Η λεκάνη θα πρέπει να διαθέτει φρεάτιο στράγγισης για την εγκατάσταση μόνιμης ή φορητής 
αντλίας για την διάθεση των στραγγισμάτων σε ασφαλή χώρο. Δοχεία των χημικών που μπορεί να 
σχηματίσουν επικίνδυνα μίγματα μεταξύ τους ή να διαβρώσουν δοχεία άλλων χημικών, δεν πρέπει 
να τοποθετούνται στην ίδια λεκάνη.  
 
Στα εργαστήρια, τα μηχανουργία και όπου αλλού είναι απαραίτητη φύλαξη μικρής ποσότητας 
καυστικών, εύφλεκτων, τοξικών και διαβρωτικών χημικών θα πρέπει να αποθηκεύονται σε 
κατάλληλα κατασκευασμένο ερμάριο που θα κλείνει και ασφαλίζει μόνο του. 
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Γ.3.11 Σήμανση 
 
Στους χώρους των εγκαταστάσεων επεξεργασίας λυμάτων θα πρέπει να εγκατασταθούν 
ευδιάκριτες επιγραφές σε περίοπτες και κατάλληλες θέσεις. Ειδικότερα επιγραφές πρέπει να 
αναρτώνται:  
 
 στην είσοδο επικίνδυνων περιοχών, για την προειδοποίηση κινδύνου (π.χ. υψηλή στάθμη 

θορύβου, κίνδυνος ηλεκτροπληξίας, επικίνδυνα χημικά, κτλ.). 
 για την κοινοποίηση ειδικών υποχρεώσεων ή απαιτήσεων που επιβάλλονται για την είσοδο 

στον χώρο (π.χ. απαγόρευση του καπνίσματος, χρήση γυαλιών ασφαλείας, ακουστικών 
κτλ.). 

 για τον εξοπλισμό ασφαλείας της περιοχής (π.χ. έξοδοι κινδύνου, εξοπλισμός διάσωσης, 
κουτί πρώτων βοηθειών κτλ.). 

 
 
Γ.3.12  Βοηθητικός εξοπλισμός 
 
Ο Ανάδοχος οφείλει να προμηθεύσει τον παρακάτω βοηθητικό εξοπλισμό. 
 
(2) Δύο (2) φορητοί μηχανισμοί ανύψωσης δυναμικότητας τουλάχιστον 1.000 kg και 500 kg. 
(3) Μία (1) φορητή υποβρύχια αντλία λυμάτων ελάχιστης δυναμικότητας 100 m3/h, σε 

μανομετρικό τουλάχιστον 20 m, με ηλεκτρικό καλώδιο μήκους τουλάχιστον 20 m, χειρολαβή, 
γαλβανισμένη αλυσίδα ανάρτησης 10 m, και εύκαμπτο σωλήνα με ταχυσύνδεσμο 
τουλάχιστον 20 m. 

(4) Τέσσερεις φορητούς  ανιχνευτές υδρόθειου με δυο επίπεδα συναγερμού και ηχητικά σήματα 
σε αυτά με αυτονομία μπαταρίας τουλάχιστον δυο ετών. 

 
 
Γ.3.13 Μεταλλικές κατασκευές και κατασκευές από GRP 
 
Όπου απαιτείται πρόσβαση για λειτουργία, συντήρηση ή επιθεώρηση σε επίπεδο με υψομετρική 
διαφορά μεγαλύτερη από 0,50 m θα πρέπει να εγκατασταθούν κλίμακες, καθώς επίσης 
προστατευτικά κιγκλιδώματα.  
 
Οι κλίμακες θα είναι ή οικοδομικές (με κλίση ανόδου μεταξύ 300 και 450), ή ανεμόσκαλες (με κλίση 
ανόδου μεταξύ 650 και 750) ή κατακόρυφες με ή χωρίς κλωβό ασφαλείας ανάλογα με το ύψος.  
 
Τα κιγκλιδώματα θα έχουν τυποποιημένο τύπο και εμφάνιση, με ελάχιστο ύψος 1,10 m και 
ενδιάμεση οριζόντια ράβδο σε ύψος 0,50 m και παραπέτο. Σύμφωνα με την ΕΝ12255-10, εάν δεν 
προβλέπεται παραπέτο, η μέγιστη επιτρεπτή απόσταση της οριζόντιας ράβδου του κιγκλιδώματος 
από την στάθμη εργασίας δεν πρέπει να ξεπερνά τα 0,30m. Τα κιγκλιδώματα θα είναι 
κατασκευασμένα είτε από γαλβανισμένους σιδηροσωλήνες ή από GRP.  
 
Σε φρεάτια και δεξαμενές, όπου απαιτείται πρόσβαση στο εσωτερικό προβλέπεται η τοποθέτηση 
στεγανών αντιολισθηρών καλυμμάτων, ή εσχαρωτών δαπέδων. Τα καλύμματα και εσχαρωτά 
δάπεδα θα είναι κατασκευασμένα από ανοξείδωτο χάλυβα, γαλβανισμένο χάλυβα ή από GRP, 
σύμφωνα με τις σχετικές προδιαγραφές.  
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Τα καλύμματα φρεατίων των δικτύων στραγγιδίων και ομβρίων, που βρίσκονται επί των 
οδοστρωμάτων, θα είναι χυτοσιδηρά, κατηγορίας D400, σύμφωνα με την ΕΝ 124. Στα πεζοδρόμια 
και τους χώρους στάθμευσης θα είναι C250, ενώ στους χώρους πρασίνου Α15.  
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Γ.4 ΚΤΙΡΙΑΚΑ ΕΡΓΑ 
 
Για την εγκατάσταση του εξοπλισμού και την εξυπηρέτηση των εγκαταστάσεων προβλέπεται η 
κατασκευή βιομηχανικών κτιρίων στην ΕΕΛ και συγκεκριμένα: 
 

 Υποσταθμού διανομής ενέργειας (ανακατασκευή υφιστάμενου κτιρίου). 
 Κτίριο προεπεξεργασίας 
 Κτίριο αντλιοστασίου ενδιάμεσης ανύψωσης. 
 Κτίριο φυσητήρων 
 Κτίριο εξυπηρέτησης MBR 
 Κτίριο απολύμανσης 
 Κτίριο αφυδάτωσης και ασβεστοποίησης ιλύος 

 
Τα κτίρια θα κατασκευαστούν όπως αναφέρεται στις ειδικές προδιαγραφές του παρόντος και τα 
λοιπά συμβατικά τεύχη του έργου.  
 
Οι ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις του κτιρίων θα κατασκευασθούν σύμφωνα με τους 
κανονισμούς εσωτερικών εγκαταστάσεων που ισχύουν, τις ειδικές προδιαγραφές του παρόντος και 
τα λοιπά συμβατικά τεύχη του έργου. 
 
Η διάταξη των κτιρίων καθορίζεται στην μελέτη και θα εξειδικευθεί από τον Ανάδοχο στο πλαίσιο 
της εκπόνησης της μελέτης εφαρμογής. Τα επιμέρους κτίρια μπορεί να είναι ανεξάρτητα ή τμήματα 
άλλων βιομηχανικών κτιρίων της ΕΕΛ. Τα κτίρια και οι δεξαμενές μπορούν να ενοποιηθούν 
μεταξύ τους στο στάδιο της μελέτης εφαρμογής αρκεί να εξασφαλίζεται ασφαλής 
προσπέλαση για την εύκολη λειτουργία και συντήρηση  των εγκαταστάσεων και των 
εξοπλισμών. 
 
Όλες οι κτιριακές εγκαταστάσεις πρέπει να είναι σύμφωνα με τις απαιτήσεις του Γενικού 
Οικοδομικού Κανονισμού (ΓΟΚ) και τις παρούσες προδιαγραφές και υπόκεινται στην έγκριση της 
ΕΠΑΕ. 
 
Τα κτιριακά έργα, τα οποία θα κατασκευασθούν από οπλισμένο σκυρόδεμα θα φέρουν τοιχοποιία 
πλήρωσης από οπτοπλινθοδομές, σύμφωνα με τις σχετικές προδιαγραφές. Τόσο εσωτερικά, όσο 
και εξωτερικά των κτιρίων, που θα κατασκευαστούν από σκυρόδεμα προβλέπεται επίχρισμα με 
τριπτό τσιμεντοκονίαμα και στη συνέχεια οι επιφάνειες θα βαφούν με ακρυλικά χρώματα. Οι 
αποχρώσεις θα είναι της επιλογής της Υπηρεσίας.  
 
Τα κτίρια των φυσητήρων, της εσχάρωσης και της αφυδάτωσης θα κατασκευαστούν με χαλύβδινο 
σκελετό και επικάλυψη και πλαγειοκάλυψη από θερμομονωτικά panels. Οι αποχρώσεις τόσο της 
επικάλυψης, όσο και της πλαγειοκάλυψης θα είναι της επιλογής της Υπηρεσίας. 
 
Τα κτίρια εξυπηρέτησης θα διαστασιολογηθούν λαμβάνοντας υπόψη τον εγκαθιστάμενο 
εξοπλισμό, και την εντός αυτών άνετη και ασφαλή χρήση και λειτουργία, καθώς επίσης και την 
τήρηση όλων των κανονισμών ασφαλείας. Σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να εξασφαλίζεται 
ικανοποιητική πρόσβαση για την εγκατάσταση και αποκομιδή του εγκαθιστάμενου εξοπλισμού, 
καθώς επίσης και κατάλληλος ανυψωτικός μηχανισμός για τη συντήρηση του Η/Μ εξοπλισμού. Τα 
υλικά κατασκευής των κτιρίων θα πρέπει να έχουν αντοχή στο περιβάλλον που επικρατεί σε αυτά.  
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Γενικά στα βιομηχανικά κτίρια της εγκατάστασης τα δάπεδα θα διαμορφωθούν από σκυρόδεμα με 
τελική επιφάνεια αντιολισθηρού βιομηχανικού δαπέδου με εποξειδικό ρητινοκονίαμα. Για τα 
δάπεδα γραφείων και αιθουσών πινάκων προβλέπεται διάστρωση με κεραμικά πλακίδια δαπέδου. 
 
Στους χώρους διακίνησης χημικών αντιδραστηρίων (απολύμανση, πολυηλεκτρολύτης 
αφυδάτωσης, χημικά καθαρισμού μεμβρανών) τα δάπεδα θα επενδυθούν με οξύμαχα πλακίδια, 
ενώ η τοιχοποιία μέχρι ύψους 2,20 m θα επενδυθεί με πλακίδια πορσελάνης οικιακού τύπου. Σε 
όλες τις αίθουσες διακίνησης χημικών θα προβλεφθεί σύνδεση με πόσιμο νερό και θα 
εγκατασταθεί νιπτήρας, που θα αποχετεύει στο δίκτυο στραγγιδίων της εγκατάστασης. 
 
Τα εσωτερικά φινιρίσματα των κτιρίων πρέπει γενικά να είναι σύμφωνα με τον παρακάτω Πίνακα: 
 

Χώροι Πατώματα Τοίχοι Οροφές 

Γραφεία Πλακίδια δαπέδου Κονίαμα, βαφή 
Κονίαμα βαφή ή 

ψευδοοροφή 

WC – αποδυτήρια Πλακίδια δαπέδου 
Εφυαλωμένα 

πλακίδια 
Κονίαμα βαφή ή 

ψευδοοροφή 

Αίθουσες πινάκων Πλακίδια δαπέδου Κονίαμα, βαφή 
Κονίαμα βαφή ή 

ψευδοοροφή 
Αίθουσες 
εξοπλισμού 
επεξεργασίας 

Αντιολισθηρό 
βιομηχανικό δάπεδο 

Εφυαλωμένα 
πλακίδια – κονίαμα, 

βαφή 

Εμφανές σκυρόδεμα 
ή ψευδοοροφή 

Υποσταθμός 
Αντιολισθηρό 

βιομηχανικό δάπεδο 
Κονίαμα, βαφή 

Εμφανές σκυρόδεμα 
ή ψευδοοροφή 

 
Στο δώμα των κτιρίων από σκυρόδεμα θα κατασκευαστεί μόνωση με βατή επιφάνεια. Ειδικότερα 
προβλέπεται φράγμα υδρατμών με επάλειψη από ελαστομερές ασφαλτικό γαλάκτωμα, 
θερμομόνωση από πλάκες εξηλασμένης πολυστερίνης ή αντίστοιχου υλικού, ελαφρομπετόν 
ρύσεων μεταβλητού πάχους, στεγανοποίηση με μεμβράνη και τελική στρώση από βότσαλα ή 
λευκές ταρατσόπλακες. Περιμετρικά θα κατασκευαστεί λούκι τσιμεντοκονίας.  
 
Στη περίπτωση κεραμοσκεπής προβλέπεται φράγμα υδρατμών με ασφαλτική μεμβράνη που 
τοποθετείται πάνω στο πέτσωμα, θερμομόνωση από πλάκες εξηλασμένης πολυστερίνης, 
τοποθέτηση θερμοανακλαστικής μεμβράνης και στη συνέχεια τοποθέτηση των κεραμιδιών, πάνω 
σε πηχάκια.  
 
Η αρχιτεκτονική όλων των κτιρίων πρέπει να παρέχει άνετους χώρους διακίνησης, ευχάριστη 
εξωτερική εμφάνιση εναρμονισμένη στην αρχιτεκτονική της περιοχής με ανθεκτικά υλικά στις 
καιρικές συνθήκες και μικρές απαιτήσεις συντήρησης. Θα πρέπει επίσης να ληφθούν όλα τα 
απαραίτητα μέτρα για την απορροή των ομβρίων, ώστε να μην σταλάζουν νερά από στέγες ή 
γείσα στις πλευρές των κτιρίων. 
 
Τα κουφώματα θα είναι από έγχρωμο αλουμίνιο, της επιλογής της Υπηρεσίας. Οι ποδιές των 
παραθύρων και των κατωφλιών θα κατασκευασθούν από λευκό μάρμαρο. Oι υαλοπίνακες των 
εξωτερικών κουφωμάτων θα είναι διπλοί με ενδιάμεσο κενό αέρος, ενώ των εσωτερικών 
κουφωμάτων θα αποτελούνται από μονό κρύσταλλο πάχους 2 mm. Γενικά ισχύουν τα ακόλουθα: 
 
 κοινοί υαλοπίνακες με ελάχιστο πάχος 2 mm, χρησιμοποιούνται για συνήθη παράθυρα με 

μέγιστη διάσταση πλαισίου 0,80 m. 
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 υαλοπίνακες απλής ή διπλής λείανσης με πάχος 3mm – 5mm (κρύσταλλα), 
χρησιμοποιούνται σε παράθυρα με μεγαλύτερες διαστάσεις πλαισίων από 0,80 m. 

 
Οι τοίχοι των χώρων υγιεινής θα επενδυθούν σε όλο το ύψος  με πλακίδια αρίστης ποιότητος. Οι 
υπόλοιποι τοίχοι θα χρωματισθούν με πλαστικό χρώμα και οι ξύλινες και σιδηρές επιφάνειες θα 
ελαιοχρωματίσουν. 
 
Σε κάθε κτίριο προβλέπεται εγκατάσταση ύδρευσης και αποχέτευσης των χώρων υγιεινής και των 
χώρων επεξεργασίας. Οι χώροι υγιεινής στα κτίρια προεπεξεργασίας και αφυδάτωσης θα 
περιλαμβάνουν μία λεκάνη καθιστού τύπου, και ένα νιπτήρα, ενώ στο κτίριο αφυδάτωσης θα 
προβλεφθεί ένα ντους. Τα είδη υγιεινής (λεκάνες, ντουζιέρες, νιπτήρες) θα είναι από πορσελάνη, 
ενώ τα είδη κρουνοποιίας (μπαταρίες, κρουνοί κ.λ.π) θα είναι ορειχάλκινα επιχρωμιωμένα. 
 
Για την εγκατάσταση αποχέτευσης των ακαθάρτων θα χρησιμοποιηθούν σωλήνες PVC 6 atm ενώ 
για την ύδρευση σωλήνες δικτυωμένου πολυαιθυλενίου εντός πλαστικού σωλήνα προστασίας 
(σπιράλ). 
 
Όλοι οι σωλήνες κρύου και ζεστού νερού εντός του κτιρίου, όπου δεν προστατεύονται με 
εύκαμπτους σωλήνες σπιράλ (χώροι υγιεινής), θα μονώνονται με κοχύλι τύπου armaflex.Τα 
παραγόμενα ακάθαρτα θα οδηγούνται  προς το δίκτυο στραγγιδίων  
 
Οι κτιριακές εγκαταστάσεις θα κατασκευαστούν σύμφωνα με τους ισχύοντες κανονισμούς 
εσωτερικών εγκαταστάσεων. Ενδεικτικά αναφέρονται:  
 
 Εγκατάσταση ύδρευσης με δίκτυα κρύου νερού 
 Εγκαταστάσεις υγιεινής και αποχέτευσης προς το δίκτυο στραγγιδίων 
 Εγκαταστάσεις ισχυρών και ασθενών ρευμάτων 
 Εγκατάσταση πυρασφάλειας με σύστημα πυρανίχνευσης, τους απαιτούμενους 

πυροσβεστήρες και φώτα ασφαλείας 
 Εγκατάσταση εξαερισμού 
 
Τα όμβρια στο δώμα θα συλλέγονται από οριζόντιες ημικυκλικές υδρορροές (από γαλβανισμένη 
πλαστικοποιημένη λαμαρίνα) και τελικά μέσω τεσσάρων (4) κατακόρυφων κυκλικών σωλήνων 
από το ίδιο υλικό θα οδηγούνται για διάθεση στον περιβάλλοντα χώρο ή στο δίκτυο ομβρίων.  
 
Στις κτιριακές εγκαταστάσεις περιλαμβάνεται η εγκατάσταση φωτισμού, ρευματοδοτών και 
εξαερισμού. Η εγκατάσταση θα είναι κατά κύριο λόγο εξωτερική (διέλευση σε σχάρες ή σε 
πλαστικούς ηλεκτροσωλήνες βαρέως τύπου). Θα τοποθετηθούν στεγανά, ορθογωνικά φωτιστικά 
σώματα φθορισμού και στεγανοί διακόπτες φωτισμού και ρευματοδότες σε όλους τους χώρους.  
 
Όσον αφορά στην ηλεκτρική εγκατάσταση ασθενών ρευμάτων, περιλαμβάνονται τηλεφωνικές 
λήψεις και οι αντίστοιχες τηλεφωνικές συσκευές. 
 
Στα κτίρια της Ε.Ε.Λ γίνεται τοποθέτηση σημάτων διάσωσης και αυτόνομων φωτιστικών 
ασφαλείας σύμφωνα με την μελέτη πυροπροστασίας της οποίας η σύνταξη και έγκριση είναι 
υποχρέωση του αναδόχου. Στα κτίρια τοποθετούνται επίσης μέσα κατάσβεσης (φορητοί 
πυροσβεστήρες, πυροσβεστικές φωλιές κ.λ.π)  σύμφωνα με μελέτη παθητικής πυροπροστασίας, 
η οποία θα εκπονηθεί στο πλαίσιο της μελέτης εφαρμογής. 
 



ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε. 
Τεύχη Δημοπράτησης –  
Τεύχος 3 – Τεχνική Περιγραφή – Ειδικές ΤεΠρο 

«Αναβάθμιση της εγκατάστασης επεξεργασίας 
λυμάτων της ΔΕΥΑ Βορείου Άξονα Χανίων για 
την ανάκτηση επεξεργασμένων για άρδευση» 

 

 

 87 
 

Σε όλα τα νέα κτίρια της Ε.Ε.Λ θα εγκατασταθούν πυρανιχνευτές και μπουτόν συναγερμού 
πυρασφαλείας, καθώς και οπτικοακουστικές μονάδες συναγερμού, σύμφωνα με μελέτη 
πυροπροστασίας της οποίας η σύνταξη και έγκριση είναι υποχρέωση του Αναδόχου.  
 
Πέραν των νέων κτιρίων που προβλέπεται να κατασκευαστούν με την παρούσα σύμβαση, έχουν 
κατασκευαστεί στο γήπεδο της εγκατάστασης τα εξής κτίρια: 
 
 Κτίριο ελέγχου διεργασιών. 
 Κτίριο προεπεξεργασίας. 
 Κτίριο αφυδάτωσης και βιομηχανικού νερού  
 Κτίριο ταινιοφιλτροπρεσσών 
 Κτίριο χλωρίωσης (υφιστάμενο). 
 
Δεν προβλέπονται εργασίες στα παραπάνω κτίρια, με εξαίρεση τις απαραίτητες εργασίες για την 
μετεγκατάσταση των ηλεκτρικών πινάκων. 
 
 
Γ.5 ΕΡΓΑ ΑΠΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ 
Γ5.1 Γενικά  
 
Όλες οι εργασίες από σκυρόδεμα θα πραγματοποιηθούν, σύμφωνα με τις σχετικές Τεχνικές 
Προδιαγραφές και τις ισχύουσες σχετικές διατάξεις. Οι επιμέρους μονάδες του έργου 
κατατάσσονται στις παρακάτω δύο (2) κατηγορίες κατασκευών: 
 
(1) Κατηγορία 1: Κατασκευές, οι οποίες δεν υπόκεινται σε υδροστατική πίεση ή / και σε ωθήσεις 

γαιών. Ενδεικτικά, σε αυτή την κατηγορία ανήκουν: 
 

 Τα κτίρια στα οποία επικρατούν εν γένει ξηρές συνθήκες, όπως ο υποσταθμός, το 
κτίριο φυσητήρων, το κτίριο εξυπηρέτησης MBR, το κτίριο απολύμανσης και το κτίριο 
αφυδάτωσης, καθώς και άλλες παρόμοιες κατασκευές. 

 Οι ανωδομές (υπέργειες κατασκευές) κτιρίων, αντλιοστασίων και δεξαμενών που δεν 
είναι άμεσα βρεχόμενες και δεν υπόκεινται σε ενδεχόμενη έντονη δράση υδρατμών ή 
διαβροχή. 

 
(2) Κατηγορία 2: Κατασκευές που υπόκεινται σε υδροστατική πίεση ή / και σε ωθήσεις γαιών, 

δηλαδή συγκρατούν υγρά ή /και έρχονται σε επαφή με το έδαφος. Ενδεικτικά, σε αυτή την 
κατηγορία ανήκουν: 

 
 δεξαμενές 
 υγροί θάλαμοι αντλιοστασίων  
 τμήματα κτιρίων στα οποία γίνεται διακίνηση υγρών 
 Οι ανωδομές (υπέργειες κατασκευές) κτιρίων, αντλιοστασίων και δεξαμενών που ενώ 

δεν είναι άμεσα βρεχόμενες, υπόκεινται σε ενδεχόμενη έντονη δράση υδρατμών ή 
διαβροχή, λόγω των λειτουργιών που στεγάζουν. Στην κατηγορία αυτή συκαταλέγονται 
το κτίριο προεπεξεργασίας και η ανωδομή του αντλιοστασίου ενδιάμεσης ανύψωσης, 
καθώς και άλλες παρόμοιες κατασκευές. 

 Λοιπές κατασκευές μόνιμα ή περιοδικά υγρές, όπως: Αποστραγγιστικές τάφροι, Οχετοί 
υγρών ή και εξυπηρέτησης δικτύων υποδομής κτλ. 
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Γ.5.2 Υλικά  
 
Στο έργο θα χρησιμοποιηθούν οι παρακάτω κατηγορίες σκυροδέματος και οπλισμού: 
 
Σκυρόδεμα καθαριότητας: C 8/10 τουλάχιστον 
Άοπλο ή ελαφρά οπλισμένο σκυρόδεμα διαμορφώσεων, ρύσεων και 
εγκιβωτισμών, κρασπεδόρειθρων, επενδύσεων τάφρων κτλ.: 

C 16/20 τουλάχιστον 

Οπλισμένο σκυρόδεμα: 
κατασκευές κατηγορίας 1 
κατασκευές κατηγορίας 2 

 
C 20/25 τουλάχιστον 
C 25/30 τουλάχιστον 

Για κατασκευές εκτεθειμένες σε δυσμενείς παράγοντες, 
σύμφωνα με το ΕΝ 206-1: 

C 30/37 τουλάχιστον 

Στοιχεία από προκατασκευασμένο σκυρόδεμα: C 25/30 και όχι μικρότερη 
από την κατηγορία 

κατασκευής της εκάστοτε 
μονάδας 

 
  

Η ποιότητα του χρησιμοποιούμενου τσιμέντου θα είναι σύμφωνο με τον ΕΛΟΤ EN 206-1. Στην 
περίπτωση που η ανωδομή μίας μονάδας κατατάσσεται, σε άλλη κατηγορία κατασκευής από την 
υποδομή της, θα πρέπει να εφαρμόζεται η υψηλότερη ποιότητα σκυροδέματος στο σύνολο του 
φορέα. 
 
Τσιμέντο ανθεκτικό στα θειικά τύπου IV (SR) θα χρησιμοποιηθεί στις δεξαμενές εξάμμωσης, στους 
βιολογικούς αντιδραστήρες και στις δεξαμενές δευτεροβάθμιας καθίζησης. Στα τμήματα του έργου 
που έρχονται σε επαφή με υγρό περιβάλλον (π.χ. δεξαμενές φρεάτια κτλ.) θα χρησιμοποιηθεί 
σύμφωνα με την αντίστοιχη Τεχνική Προδιαγραφή στεγνωτικό μάζας. 
 
Ο χάλυβας οπλισμού για όλες τις κατασκευές, σε ράβδους, πλέγματα και συνδετήρες θα είναι 
ποιότητας Β500C. 
 
 
Γ.5.3 Έλεγχος σε ρηγμάτωση 
 
Βασικό κριτήριο για την διαστασιολόγηση των φερόντων στοιχείων των μονάδων που ανήκουν 
στην κατηγορία 2, είναι ο περιορισμός του εύρους των ρωγμών που προκύπτουν από κάμψη ή 
καθαρό εφελκυσμό για τους πιο δυσμενείς συνδυασμούς δράσεων στην οριακή κατάσταση 
λειτουργικότητας. Για τα έργα της συγκεκριμένης κατηγορίας 2 το εύρος ρωγμών δεν πρέπει να 
ξεπερνά τα οριζόμενα στον Ευρωκώδικα 2, Τμήμα 3, παρ.7.3.1.  
 
Για τα έργα της κατηγορίας 1, ακολουθούνται τα οριζόμενα στον Ευρωκώδικα 2, Τμήμα 1, 
παρ.7.3.1. 
 
 
Γ.5.4 Χαλύβδινες κατασκευές   
 
Γενικά οι χαλύβδινες κατασκευές θα γίνουν σύμφωνα με τις σχετικές Τεχνικές Προδιαγραφές και 
τις ισχύουσες σχετικές διατάξεις. Ο μορφοχάλυβας θα είναι ποιότητας S235 (FE 360). Οι 
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κατασκευές θα αποτελούνται από πλαισιωτούς φορείς επί των οποίων επικάθονται τεγίδες και η 
επικάλυψη.  
 
Η προστασία των επιφανειών από διάβρωση και οξείδωση θα γίνει ως εξής: 
 
 Αμμοβολή κατά Sa 21/2 
 Θερμό γαλβάνισμα πάχους ξηράς στρώσης 120 μm 
 Εποξικό primer πάχους ξηράς στρώσης (ΠΞΣ) 100 mμ 
 Βαφή με εποξικό χρώμα ΠΞΣ 160 μm 
 Τελική στρώση με αλειφατικού τύπου πολυουρεθάνη ΠΞΣ 40 μm  
 
Η οροφή και οι εξωτερικές επιφάνειες των κτιριακών έργων, που θα κατασκευαστούν από 
μορφοχάλυβα, θα επικαλυφθούν με θερμομονωτικά πάνελ. Τα πάνελ θα είναι σύνθετα – 
αυτοφερόμενα δομικά στοιχεία από δύο διαμορφωμένα ελασματόφυλλα μεταξύ των οποίων θα 
υπάρχει σκληρός αφρός πολυουρεθάνης, ελάχιστου πάχους 4cm, ή μεγαλύτερου, σύμφωνα με 
την μελέτη θερμομόνωσης. Εάν δεν προδιαγράφεται διαφορετικά τα ελάσματα θα είναι χαλύβδινα, 
ελάχιστου πάχους 0,5mm, γαλβανισμένα εν θερμώ Ζ275 (275 gr/m2), σύμφωνα με το ΕΝ 10147,  
με εποξειδικό υπόστρωμα πάχους 10μm και οργανική επίστρωση πάχους 25μm. 
 
Στο κτίριο αφυδάτωσης και όπου αλλού απαιτείται τα πάνελ θα είναι πυράντοχα με πετροβάμβακα, 
ελάχιστου πάχους 5cm. 
 
Η μορφή των ελασμάτων και η χρωματική απόχρωση θα καθοριστεί στην αρχιτεκτονική και θα 
είναι της έγκρισης της Υπηρεσίας. 
 
 
Γ.6 ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ  
Γ.6.1 Γενικά 
 
Ο έλεγχος των σημαντικότερων λειτουργιών της εγκατάστασης θα πραγματοποιείται με τη βοήθεια 
του Κέντρου Ελέγχου της Εγκατάστασης (ΚΕΛ) και με τοπικούς σταθμούς ελέγχου που θα 
εγκατασταθούν σε επιμέρους περιοχές του έργου. Οι τοπικοί σταθμοί θα διαβιβάζουν όλες τις 
σχετικές με τον εξοπλισμό πληροφορίες στο Κέντρο Ελέγχου. Οι διαγωνιζόμενοι θα λάβουν υπόψη 
την Τεχνική Προδιαγραφή Αυτοματισμού (Τεύχος 5.Δ) και θα καθορίσουν τη διάταξη, τον αριθμό 
και τον κατά περίπτωση αναγκαίο εξοπλισμό των τοπικών σταθμών ελέγχου, ώστε να 
εξασφαλίζεται τόσο οι προδιαγραφόμενες γενικές αρχές ελέγχου όσο και ο παρακάτω 
περιγραφόμενος τρόπος λειτουργίας των επιμέρους μονάδων. 
 
Από τους τοπικούς ηλεκτρικούς πίνακες γίνεται η διανομή της ηλεκτρικής ενέργειας και ταυτόχρονα 
ο έλεγχος του εξοπλισμού της επιμέρους μονάδος. Το σύστημα αυτοματισμού, θα βρίσκεται σε 
ανεξάρτητο πεδίο κάθε ηλεκτρικού πίνακα διανομής. Η επικοινωνία του Κέντρου Ελέγχου θα 
γίνεται με δίκτυο οπτικών ινών. 
 
Η ενεργοποίηση του τηλεχειρισμού θα πραγματοποιείται από το χειριστή των εγκαταστάσεων. 
 
Ο Ανάδοχος είναι υπεύθυνος: 
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 Για τον σχεδιασμό, την εφαρμογή και τη λειτουργία του εξοπλισμού, τις διατάξεις 
παρακολούθησης και τα κυκλώματα ελέγχου σε συνδυασμό με τις απαιτήσεις των 
προδιαγραφών. 

 Για συνεννόηση και συνεργασία με τους προμηθευτές του επιμέρους εξοπλισμού, ώστε να 
διασφαλισθεί η πλήρης συμβατότητα όλου του εξοπλισμού τόσο σε επίπεδο μεμονωμένων 
στοιχείων όσο και σε επίπεδο συνόλων. 

 Για την εξασφάλιση ορθολογικών και ολοκληρωμένων διαδικασιών ενδείξεων, μετρήσεων, 
παρακολούθησης και ελέγχου. 

 Για την προμήθεια και εγκατάσταση όλων των μανδαλώσεων, συναγερμών και άλλων 
διατάξεων που προδιαγράφονται, καθώς και αυτών που αιτιολογημένα θα ζητήσει η 
Υπηρεσία και απαιτούνται για την ασφαλή και αποτελεσματική λειτουργία των επιμέρους 
μονάδων.  

 Για την προμήθεια και εγκατάσταση όλων των στοιχείων όπως π.χ. εξοπλισμού συστήματος 
SCADA, ενισχυτών, μετασχηματιστών, φίλτρων διατάξεων προστασίας εξοπλισμού και 
γραμμών, σταθεροποιητών τάσεως, μετατροπέων, τροφοδοτικών και παρόμοιων τεμαχίων 
τα οποία απαιτούνται για να πραγματοποιούνται σωστά οι προδιαγραφόμενες λειτουργίες, 
ώστε να εξασφαλίζεται  ασφαλή και αξιόπιστη εγκατάσταση.  

 Για την εξασφάλιση της αντικεραυνικής προστασίας όλων των κυκλωμάτων και οργάνων και 
την προστασία έναντι άλλων εισαγομένων τάσεων. 

 
Ο Ανάδοχος θα εξασφαλίσει και θα αποδείξει στην Υπηρεσία ότι όλα τα συστήματα 
παρακολούθησης, οργάνων και ελέγχου είναι ρυθμισμένα και συνδεδεμένα, ώστε να επιτυγχάνουν 
τον βέλτιστο έλεγχο της λειτουργίας της ΕΕΛ, και η όλη εγκατάσταση των αυτοματισμών λειτουργεί 
σαν ένα ενιαίο σύστημα. 
 
 
Γ.6.2 Γενικές αρχές σχεδιασμού του συστήματος 
 
Οι γενικές αρχές του συστήματος ελέγχου και λειτουργίας των εγκαταστάσεων θα είναι οι 
παρακάτω: 
 
 καθημερινοί χειρισμοί ιδιαίτερης σημασίας για τη ποιότητα εκροών (ανακυκλοφορία ιλύος, 

υπολειμματικό χλώριο, διαλυμένο οξυγόνο κτλ.) για τις οποίες μάλιστα απαιτείται αξιολόγηση 
πληροφοριών και λειτουργικών χαρακτηριστικών θα μπορούν να γίνονται με τηλεχειρισμό 
από τον χειριστή του Κέντρου Ελέγχου της Εγκατάστασης (ΚΕΛ), 

 περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης (π.χ. υπερχείλιση δεξαμενών και υγρών θαλάμων, λειτουργία 
αντλίας εν ξηρώ, βραχυκύκλωμα ή υπερφόρτιση κτλ.) θα μπορούν να αντιμετωπίζονται 
αυτόματα και πρέπει να δίνουν οπτικό και ηχητικό σήμα συναγερμού. 

 χειρισμοί που εκτελούνται σε αραιά χρονικά διαστήματα, είτε για λόγους συντήρησης είτε 
λόγω εποχιακής διακύμανσης των φορτίων (απομόνωση μονάδων, άνοιγμα/κλείσιμο 
θυροφραγμάτων) θα γίνονται τοπικά (χειροκίνητα) χωρίς τηλεχειρισμό, 

 εκτός από τα παραπάνω προκειμένου να αντιμετωπισθούν περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης, 
πλησίον κάθε εξοπλισμού και ανεξάρτητα από τον τρόπο λειτουργίας του, θα υπάρχει 
πλήκτρο έκτακτης διακοπής λειτουργίας (emergencystop) και ένα κλειδί με το οποίο θα 
μπορεί να αποκλείεται η δυνατότητα επανεκκίνησης του εξοπλισμού. . 

 
Το σύστημα αυτοματισμού και ελέγχου σκοπό έχει τη διαχείριση όλων των ψηφιακών και 
αναλογικών σημάτων μετρήσεων και ελέγχων, την εκτέλεση των αλγορίθμων ελέγχου, την 
αυτόματη λειτουργία των μονάδων υπό κανονικές συνθήκες, την υποστήριξη του χειριστή ώστε 
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εκείνος να έχει πλήρη και συνεχή εικόνα όλων των μετρούμενων μεγεθών και να μπορεί να 
παρεμβαίνει στη ρύθμιση της διαδικασίας και στη λειτουργία κάθε μονάδας είτε κεντρικά είτε 
τοπικά.  
 
Η αρχιτεκτονική του συστήματος πρέπει να εξασφαλίζει τη μέγιστη δυνατή ασφάλεια και 
απρόσκοπτη λειτουργία της μονάδας, οπότε κάθε βλάβη ενός μέρους του συστήματος δεν 
επιτρέπεται να προκαλέσει ολική απώλεια της λειτουργικότητάς του. Η χρήση συστημάτων της 
πλέον σύγχρονης τεχνολογίας είναι επιθυμητή, ωστόσο σε βαθμό που η αξιοπιστία τους είναι 
αποδεκτή σε βιομηχανικό περιβάλλον. 
 
 
Γ.6.3 Τρόπος ελέγχου και λειτουργίας των μονάδων επεξεργασίας 
Γ.6.3.1 Γενικές απαιτήσεις 
 
Οι επιμέρους μονάδες θα ελέγχονται από τοπικά PLC, τα οποία αναλαμβάνουν να επεξεργασθούν 
όλα τα τοπικά στοιχεία που συλλέγονται (κατάσταση μηχανημάτων, αντλιών, μετρήσεις οργάνων 
κτλ.) και με το τοπικό πρόγραμμα αποφασίζουν για την ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση των 
μηχανημάτων. 
 
Τα PLC επικοινωνούν με το ΚΕΛ μέσω του δικτύου για να ενημερώσουν για την κατάσταση των 
μηχανημάτων που ελέγχουν (λειτουργία, διαθεσιμότητα, βλάβη κτλ.) καθώς και για τις ενδείξεις 
των οργάνων μέτρησης. Δέχονται εντολές από τα προγράμματα του κεντρικού σταθμού ή από τον 
χειριστή (εφόσον αυτό είναι επιτρεπτό) σχετικές με τις παραμέτρους της διαδικασίας (set-point, 
επιθυμητές τιμές κτλ.). 
 

(1) Ο εξοπλισμός της εγκατάστασης πρέπει να μπορεί να λειτουργεί με τους παρακάτω τρεις 
τρόπους: 

 
i. Συμβατικός αυτοματισμός (χωρίς χρήση PLC), κατά τον οποίο οι ρυθμίσεις γίνονται 

τοπικά. Στην περίπτωση αυτή μεταβιβάζονται προς το κεντρικό σύστημα οι 
πληροφορίες λειτουργίας και βλαβών. 

ii. Τοπικός αυτοματισμός μέσω PLC, κατά τον οποίο η λειτουργία γίνεται αυτόνομα 
(χωρίς επέμβαση ρύθμισης από το ΚΕΛ) και οι ρυθμίσεις γίνονται τοπικά. Προς το 
κεντρικό σύστημα μεταβιβάζονται οι πληροφορίες λειτουργίας και βλαβών. 

iii. Κεντρικός αυτοματισμός μέσω του ΚΕΛ. Οι ρυθμίσεις γίνονται από το ΚΕΛ, σε 
περίπτωση όμως βλάβης του ή διακοπής της επικοινωνίας, η λειτουργία εξακολουθεί 
να γίνεται από τα τοπικά PLC ή από τοπικούς συμβατικούς αυτοματισμούς, ή και τα 
δύο. Επίσης ο χειριστής θα μπορεί να αναλάβει προσωρινά τον έλεγχο τοπικά με 
ένδειξη στο κέντρο.  

 
Οι αυτοματισμοί (συμβατικός, τοπικός, ή κεντρικός) δίνουν τα κατάλληλα σήματα, 
πληροφορίες και μετρήσεις για να παρακολουθείται η λειτουργία τους από το ΚΕΛ.  
 
 

(2) Κάθε κινητήρας πρέπει να διαθέτει τοπικό χειριστήριο με τις ακόλουθες λειτουργίες : 
 

 Μπουτόν εκκίνησης (START) 
 Μπουτόν στάσης (STOP) 
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 Επιλογικό διακόπτη με θέσεις (XEIΡ-Ο-AUTO) 
 
Για ορισμένα μηχανήματα (όπου περιγράφεται) θα υπάρχει επιπλέον διακόπτης με τον οποίο 
στην λειτουργία ΧΕΙΡ θα επιλέγεται εάν θα εκκινεί μέσω μπουτόν START-STOPή μέσω 
χρονοδιακόπτη 24ωρης λειτουργίας. 

 
 
(3) Κάθε κινητήρας θα μεταβιβάζει στο ΚΕΛ κατ’ ελάχιστον τις εξής καταστάσεις: 
 

 Λειτουργία κινητήρα 
 Στάση κινητήρα 
 Θέση επιλογικού διακόπτη λειτουργίας (XEIΡ-Ο-AUTO) 
 Βλάβη  κινητήρα  

 
 
(4) Κάθε κινητήρας θα σηματοδοτεί χωριστά προς το τοπικό PLC την αιτία βλάβης του ως 

ακολούθως:  
 

 Βραχυκύκλωμα  
 Πτώση θερμικού 
 Πτώση βοηθητικών κυκλωμάτων 
 Όποια από τις ακόλουθες περιπτώσεις προβλέπεται στα συμβατικά τεύχη: 

 
o Παρουσία όλων των φάσεων λειτουργίας 
o Υπερθέρμανσης τυλιγμάτων κινητήρα (θερμίστορ) 
o Αισθητήριο ανίχνευσης υγρών ελαιοθαλάμου (DI electrode) 
o Υπέρβαση ροής  
o Υπέρβαση πίεσης  
o Υπέρβαση ροπής  
o Χαμηλή πίεση   
o Έλλειψη ροής   
o Ελάχιστη στάθμη θαλάμου αναρρόφησης 
o Θερμοστάτης στα τυλίγματα 
o Θερμοστάτης στα λάδια της αντλίας 
o Λειτουργία εν κενώ (ξηρά προστασία) 
o Θερμοκρασία λαδιού αντλίας 
o Στάση σε περίπτωση πυρκαγιάς 
o Έναντι χαμηλής στάθμης υγρού 
o Βλάβη  ινβέρτερ 
o Τυχόν άλλες βλάβες που σηματοδοτεί ο κατασκευαστής του εξοπλισμού. 

 
ΟΙ βλάβες αυτές θα φαίνονται στο τοπικό HMI (συσκευή επικοινωνίας ανθρώπου μηχανής), 
ώστε να ανιχνεύεται εύκολα η βλάβη. 
 

(5) Για κάθε κινητήριο μηχανισμό θα καταγράφονται οι ώρες λειτουργίας του. 
 
(6) Σε περίπτωση που μία μονάδα είναι λειτουργικά συνδεδεμένη με μία άλλη, τότε η λειτουργία 

της καθορίζει την λειτουργία και της δεύτερης και επίσης η λειτουργία της καθορίζεται από 
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παραμέτρους της δεύτερης. Στην αυτόματη λειτουργία σε περίπτωση βλάβης μιας μονάδας 
αναλαμβάνει αυτόματα η εφεδρική της. 

 
 
(7) Γενικά πρέπει να εξασφαλίζεται η κυκλική εναλλαγή των παράλληλων μονάδων 

(περιλαμβανομένων και των εφεδρικών), με σκοπό την ομοιόμορφη φθορά τους.  
 
(8) Όπου υπάρχει πιθανότητα λειτουργίας μίας αντλίας «εν ξηρώ» πρέπει να υπάρχει πρόβλεψη 

ανίχνευσης της στάθμης αναρρόφησης για την προστασία της αντλίας. 
 

 
(9) Κάθε τμήμα του εξοπλισμού πρέπει να διαθέτει τοπικό διακόπτη ασφαλείας. 
 
(10) Τα δοχεία αποθήκευσης χημικών, που χρησιμοποιούνται στις διεργασίες, θα διαθέτουν κατ’ 

ελάχιστον διακόπτη κατώτατης στάθμης ενώ σε όσα η πλήρωση γίνεται αυτόματα θα 
τοποθετείται επιπλέον διακόπτης ανώτατης στάθμης. 

 
 
(11) Σε ξηρούς θαλάμους ή λεκάνες, όπου υπάρχει πιθανότητα διαρροής λυμάτων, χημικών ή 

άλλου υγρού, πρέπει να εγκατασταθεί ηλεκτρόδιο στάθμης κατάλληλου τύπου για 
σηματοδότηση συναγερμού. 

 
(12) Το χρονοπρόγραμμα λειτουργίας επιμέρους εξοπλισμού θα πρέπει να είναι ρυθμίσιμο και 

παραμετροποιημένο από το ΚΕΛ. 
 

 
(13) Σε περίπτωση εξοπλισμού ή συγκροτημάτων εξοπλισμού, τα οποία διαθέτουν ή ζητείται από 

τις παρούσες προδιαγραφές να έχουν δικό τους αυτοματισμό ελέγχου, τότε ο εξοπλισμός ή 
τα συγκροτήματα εξοπλισμού πρέπει να συνοδεύονται από PLC, που θα είναι τμήμα της 
προμήθειας του κατασκευαστή του εξοπλισμού αυτού. Σε κάθε περίπτωση πρέπει να 
εξασφαλίζεται η πλήρης συμβατότητα του συστήματος παρακολούθησης και ελέγχου των 
συγκροτημάτων αυτών με το σύστημα ελέγχου και παρακολούθησης εξοπλισμού της ΕΕΛ.  

 
 
Γ.6.3.2 Ειδικές απαιτήσεις 
 
Εκτός των αναφερομένων παραπάνω, ο έλεγχος λειτουργίας του επιμέρους εξοπλισμού των 
μονάδων επεξεργασίας θα πρέπει να καλύπτει κατ’ ελάχιστον τις παρακάτω απαιτήσεις: 
 

Εσχάρωση 
 έλεγχος από διαφορική στάθμη ανάντη – κατάντη εσχάρας  
 έλεγχος από χρονοπρόγραμμα  
 λειτουργική διασύνδεση με σύστημα μεταφοράς / συμπίεσης ανά μονάδα 

Γέφυρα εξάμμωσης  
 έλεγχος από χρονοπρόγραμμα 

Αντλίες άμμου – πλύση άμμου 
 έλεγχος από χρονοπρόγραμμα σχετιζόμενο με την παροχή εισόδου 
 λειτουργική διασύνδεση αντλιών άμμου – πλύσης άμμου 

Λιποσυλλογή 
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 έλεγχος από χρονοπρόγραμμα 
Φυσητήρες εξάμμωσης 

 έλεγχος από χρονοπρόγραμμα  
Μετρητές παροχής 

 μέτρηση και καταγραφή στιγμιαίων και αθροιστικών ενδείξεων 
Τροφοδοσία αντιδραστήρα MBR, συμβατικού αντιδραστήρα απευθείας ή ανοξικής ζώνης  

 εποχιακά (χειροκίνητα) 
Αντλίες δεξαμενών εξισορρόπησης 

 Ενεργοποίηση εκκένωσης από χειριστή. 
 Έλεγχος με στάθμη σε κάθε δεξαμενή εξισορρόπησης 

Αναδευτήρες 
 Έλεγχος από χρονοπρόγραμμα  
 Διασύνδεση με ελάχιστη στάθμη 

Αντλίες ενδιάμεσης ανύψωσης 
 Αυτορυθμιζόμενες, ο αριθμός κοχλιών που είναι σε λειτουργία ρυθμίζεται για 

μεγάλα χρονικά βήματα με ανωτάτη και κατωτάτη στάθμη.  
Βιολογικοί αντιδραστήρες – αναδευτήρες (συμβατικό και MBR) 

 Ενεργοποίηση από χειριστή  
 Έλεγχος από χρονοπρόγραμμα  
 Διασύνδεση με ελάχιστη στάθμη 

Βιολογικοί αντιδραστήρες – αερισμός(συμβατικό και MBR) 
 Πρώτη εναλλακτική: Έλεγχος από διαλυμένο οξυγόνο.  
 Δεύτερη εναλλακτική: έλεγχος από παροχή εισόδου  
 Τρίτη εναλλακτική: έλεγχος από χρονοπρόγραμμα  

Βιολογικοί αντιδραστήρες – ανακυκλοφορία νιτρικών προς νέο αντιδραστήρα(συμβατικό) 
 Εποχιακή λειτουργία 
 Έλεγχος με βάση την ημερήσια παροχή εισόδου  

Βιολογικοί αντιδραστήρες – ανακυκλοφορία νιτρικών προς ανοξική δεξαμενή(συμβατικό) 
 Εποχιακή λειτουργία 
 Έλεγχος με βάση την παροχή εισόδου  

Βιολογικοί αντιδραστήρες – ανακυκλοφορία νιτρικών προς ανοξική δεξαμενή(ΜΒR) 
 Έλεγχος με βάση την παροχή τροφοδοσίας MBR.  

Υπερδιήθηση (ΜΒR) 
 Θα καθορισθούν από τον κατασκευαστή μεμβρανών. 
 Θα περιλαμβάνονται παραμετροποιήσιμα χρονοπρογράμματα 

παύσης/εκκίνησης. 
 Οι ελάχιστες απαιτήσεις περιλαμβάνουν έλεγχο της διεργασίας με βάση την 

παροχή διαυγών που μετράται ανά συστοιχία, με ταυτόχρονη 
παρακολούθηση της υποπίεσης αναρρόφησης ανά συστοιχία. 

 Πρέπει να περιλαμβάνονται υποχρεωτικά οι παρακάτω συναγερμοί: Έλεγχος 
χαμηλής στάθμης στις δεξαμενές υπερδιήθησης, μέτρηση της παροχής 
αερισμού καθαρισμού στις δεξαμενές υπερδιήθησης (scouringair), μέτρηση 
αιωρουμένων στερεών στα διαυγή. 

 Πρέπει να υλοποιηθούν τρόποι αντιμετώπισης περιστασιακών εμφράξεων, 
τους οποίους θα υποδείξει ο προμηθευτής. 

Δεξαμενές Τελικής Καθίζησης – τροφοδοσία 
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 Επιλογή του χειριστή - χειροκίνητη 
Δεξαμενές Τελικής Καθίζησης – ξέστρο σάρωσης ιλύος 

 Συνεχής 
Δεξαμενές Τελικής Καθίζησης – απομάκρυνση αφρών 

 Χρονοπρόγραμμα 
Δεξαμενές Τελικής Καθίζησης – τηλεσκοπικές δικλείδες απομάκρυνσης ιλύος 

 Στάθμη στο θάλαμο αναρρόφησης του αντλιοστασίου ανακυκλοφορίας 
στερεών 

 Χρονοπρόγραμμα 
Αντλιοστάσιο ανακυκλοφορίας στερεών – κατεύθυνση  

 Προς είσοδο νέου βιολογικού αντιδραστήρα ή προς είσοδο ανοξικής – επιλογή 
χειριστή. 

Αντλιοστάσιο ανακυκλοφορίας στερεών – λειτουργία 
 Παροχή ανακυκλοφορίας σαν ποσοστό επί της παροχής εισόδου. Σε 

περιόδους χαμηλής στάθμης κινούνται οι τηλεσκοπικές δικλείδες και 
επιταχύνουν την τροφοδοσία.  Σε περιόδους υψηλής στάθμης κινούνται οι 
τηλεσκοπικές δικλείδες και περιορίζουν την τροφοδοσία. 

Δεξαμενή απολύμανσης – χειρισμός θυροφραγμάτων 
 Επιλογή του χειριστή – χειροκίνητη 

Δοσομετρική αντλία χλωρίωσης  
 Ρύθμιση με βάση παροχή εισόδου – διόρθωση με βάση το υπολειμματικό 

χλώριο στην έξοδο. 
 Χρονοπρόγραμμα 

Δοσομετρική αντλία αποχλωρίωσης  
 Χρονοπρόγραμμα. 

Μηχανικό φίλτρο διύλισης (υφιστάμενο) 
 λειτουργική διασύνδεση συστήματος πλύσης με την μέτρηση στάθμης  
 έλεγχος από χρονοπρόγραμμα συστήματος πλύσης (φυσητήρες, αντλίες 

πλύσης) 
Δοσομετρική αντλία χλωρίωσης ανακτημένων διαυγών 

 Ρύθμιση με βάση παροχή εισόδου. 
 Διόρθωση με βάση το υπολειμματικό χλώριο στην έξοδο. 

Αντλιοστάσιο ανακτημένων διαυγών 
 Διαθέσιμος όγκος στη δεξαμενή υποδοχής. 
 Συναγερμός χαμηλής στάθμης στη δεξαμενή αναρρόφησης. 

Αντλία περίσσειας ιλύος κατεύθυνση 
 προς προπαχυντή βαρύτητας ή προς δεξαμενή σταθεροποίησης ιλύος 

Αντλία περίσσειας ιλύος παροχή  
 Έλεγχος από χρονοπρόγραμμα. Η διάρκεια άντλησης ορίζεται με επιλογή του 

χειριστή. 
Δεξαμενή σταθεροποίησης ιλύος - αεριστήρες 

 Έλεγχος από χρονοπρόγραμμα 
Δεξαμενή σταθεροποίησης ιλύος – αντλιοστάσιο σταθεροποιημένης ιλύος  

 Έλεγχος από χρονοπρόγραμμα 
 Έλεγχος από χρονοπρόγραμμα. Η διάρκεια άντλησης ορίζεται με επιλογή του 

χειριστή. 
Δεξαμενή αποθήκευσης και/ή ομογενοποίησης ιλύος- αναδευτήρας 
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 Χρονοπρόγραμμα – ελάχιστη στάθμη  
Αντλιοστάσιο τροφοδοσίας ιλύος 

 Χρονοπρόγραμμα  
Αφυδάτωση ιλύος 

 λειτουργική διασύνδεση με αντλίες τροφοδοσίας 
 λειτουργική διασύνδεση με συγκρότημα παρασκευής και δοσομέτρησης 

πολυηλεκτρολύτη 
 λειτουργική διασύνδεση με σύστημα αποκομιδής αφυδατωμένης ιλύος  
 αυτόματη ενεργοποίηση συστήματος έκπλυσης  

 
Το Κέντρο Ελέγχου της Εγκατάστασης (ΚΕΛ) θα βρίσκεται στο Κτίριο Ελέγχου Διεργασιών ή σε 
άλλο αντίστοιχο κλειστό χώρο που θα υποδειχθεί από την Επίβλεψη, το οποίο θα εξοπλισθεί 
σύμφωνα με την Τεχνική Προδιαγραφή Αυτοματισμού. 
 
Τα όργανα μέτρησης, που θα εγκατασταθούν στις μονάδες παρουσιάζονται στις Τεχνικές 
Προδιαγραφές Εξοπλισμού (τεύχος 5δ, κεφ. 8). 
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Γ.7 ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 
Γ.7.1 Ηλεκτροδότηση της εγκατάστασης 
 
Η ηλεκτρική εγκατάσταση θα διαθέτει υποσταθμό μέσης τάσης, ηλεκτροπαραγωγό ζεύγος, δίκτυα 
διανομής, ηλεκτρολογικούς πίνακες χαμηλής τάσης και εγκαταστάσεις φωτισμού και κίνησης. 
Επίσης θα κατασκευαστεί τηλεφωνικό δίκτυο και σύστημα αντικεραυνικής προστασίας της 
εγκατάστασης.  
 
Η ηλεκτροδότηση της εγκατάστασης θα γίνει από το δίκτυο μέσης τάσης (Μ.Τ.) του παρόχου 
ηλεκτρικής ενέργειας. Για το σκοπό αυτό θα κατασκευαστεί υποσταθμός υποβιβασμού της τάσης 
(βλπ. παράγραφος Γ.4.1), στον οποίο θα είναι εγκατεστημένος ο παρακάτω εξοπλισμός: 
 
 Ο γενικός πίνακας μέσης τάσης 
 Δύο μετασχηματιστές (ελάχιστης ισχύος έκαστος 1.000 KVA) διανομής, διαστάσεων ώστε 

από τα ακρότατα σημεία του Μ/Σ να εξασφαλίζεται ελάχιστος διάδρομος πλάτους 0,70m και 
όχι μικρότερος από τον προτεινόμενο από τον κατασκευαστή και ύψους τουλάχιστον 0,50 m 
πάνω από το άνω άκρο του Μ/Σ. 

 Ο γενικός πίνακας διανομής χαμηλής τάσης (ΓΠΧΤ) και το πεδίο βελτίωσης συνημιτόνου 
 Το (υφιστάμενο) ηλεκτροπαραγωγό ζεύγος ισχύος 200/220KVA. 
 Η δεξαμενή πετρελαίου. 
 
Το δίκτυο ηλεκτρικής ενέργειας θα ξεκινάει από την κολώνα της παροχής μέσης τάσης έξω από και 
κοντά στην περίφραξη της εγκατάστασης. 
 
Από την κολώνα θα ξεκινούν τέσσερα (4) μονοπολικά καλώδια Μέσης Τάσης - το ένα εφεδρικό - 
που θα οδεύουν μέσα σε τέσσερις πλαστικούς οχετούς Φ125 εγκιβωτισμένους σε μπετόν με 
φρεάτια επίσκεψης- έλξης ανά 25 μέτρα κατά μέγιστο η όπου υπάρχει αλλαγή διεύθυνσης. 
 
Τα καλώδια θα καταλήγουν στον υποσταθμό και  στον πίνακα μέσης τάσης της εγκατάστασης. 
 
Στο κτίριο του υποσταθμού θα υπάρχει ανεξάρτητος χώρος για την εγκατάσταση των οργάνων 
μέτρησης και προστασίας της Μ.Τ. Κάθε χώρος θα είναι επαρκής για τη λειτουργία και τη 
συντήρηση του εξοπλισμού και για την άνετη και ασφαλή εργασία εντός αυτού. 
 
Κάθε χώρος θα εξαερίζεται επαρκώς σύμφωνα με τις απαιτήσεις του εξοπλισμού. Για τον 
εξαερισμό θα υπάρχουν περσιδωτά ανοίγματα κατάλληλων διαστάσεων για την είσοδο και/ή την 
έξοδο νωπού αέρα και όπου απαιτείται εξαναγκασμένη ροή αέρα θα γίνεται με επίτοιχους 
ανεμιστήρες ή ανεμιστήρες οροφής. Η δυναμικότητα των ανεμιστήρων θα καθοριστεί με βάση τα 
στοιχεία λειτουργίας του εξοπλισμού. Τα ανοίγματα θα φέρουν προστατευτικό πλέγμα.  
 
Ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να μεριμνήσει για τις διαδικασίες ηλεκτροδότησης του έργου, να 
κατασκευάσει τα βοηθητικά έργα και να υλοποιήσει  την ηλεκτροδότηση της εγκατάστασης. 
Αναλυτικότερα: 
 
 Θα συντάξει έγκαιρα όλα τα σχετικά έγγραφα για τις αιτήσεις ηλεκτροδότησης και θα 

συμπληρώσει τα σχετικά δικαιολογητικά. Οι αιτήσεις θα υπογραφούν από την ΔΕΥΑ ΒΑ. Εάν 
απαιτηθεί βεβαίωση από την πολεοδομία αυτή θα εκδοθεί με μέριμνα του Κυρίου του Έργου 
μετά από έγκαιρη αίτηση του αναδόχου. 
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 Θα μεριμνήσει για την προώθηση των αιτήσεων. 
 Θα παραλάβει από την ΔΕΗ τα σχέδια με τους τρόπους ηλεκτροδότησης Τα πρωτότυπα των 

σχεδίων αυτών θα παραδοθούν στην Υπηρεσία. 
 Θα υλοποιήσει όλες τις απαιτούμενες εγκαταστάσεις προκειμένου να υπάρξει η τελική 

ηλεκτροδότηση από την ΔΕΗ (καλώδια Μέσης Τάσης από τον Υποσταθμό έως το σημείο 
όπου η ΔΕΗ θα τοποθετήσει τον τερματικό στύλο με την μετρητική της διάταξη εντός 
σωλήνων, φρεάτιο δίπλα στον στύλο κ.λ.π) και εν γένει τις εγκαταστάσεις που είναι 
υποχρέωση του ΚτΕ έναντι της ΔΕΗ, και είναι απαραίτητες για να γίνει δυνατή η 
ηλεκτροδότηση. 

 Θα υποβάλλει στην ΔΕΗ όλα τα δικαιολογητικά για την ηλεκτροδότηση κατάλληλα 
υπογεγραμμένα μετά την κατασκευή των εγκαταστάσεων. Η σχετικές συμβάσεις με την ΔΕΗ( 
πριν  την έναρξη λειτουργίας) θα υπογραφούν από τον κύριο του έργου. Όλες οι σχετικές 
δαπάνες κατά την διάρκεια της κατασκευής και μέχρι την θέση σε λειτουργία βαρύνουν τον 
ανάδοχο.   

 Θα μεριμνήσει για την ολοκλήρωση των ηλεκτροδοτήσεων ώστε να έργο να παραδοθεί σε 
κατάσταση καλής λειτουργίας.  

 
 
Γ.7.2 Υφιστάμενη κατάσταση  
Γ.7.2.1 Υφιστάμενη κατάσταση διανομής ισχύος 
 
Η υφισταμένη κατάσταση αναφορικά με τη διανομή ισχύος είναι η εξής: 
 
Δίπλα στο Κτίριο Ελέγχου Διεργασιών υπάρχει ο υποσταθμός Μέσης/Χαμηλής Τάσης της 
εγκατάστασης (κτίριο ενέργιας).Το κτίριο ενέργειας περιλαμβάνει τους χώρους  
 
 Πεδίων Μέσης Τάσης 
 Χώρος μετασχηματιστών 
 Πινάκων Χαμηλής Τάσης 
 Ηλεκτροπαραγωγού Ζεύγους (Η/Ζ) 
 
Ο χώρος των πεδίων Μέσης Τάσης είναι εντελώς αυτόνομος. Έχουν εγκατασταθεί τρία 
πεδία τα οποία είναι : 
 
 Πεδίο εισόδου από ΔΕΗ 
 Πεδίο αναχώρησης προς Μετασχηματιστή 1 
 Πεδίο αναχώρησης προς Μετασχηματιστή 2 
 
Στον χώρο μετασχηματιστών υπάρχουν δύο (2) Μετασχηματιστές ελαίου (ισχύος 400 KVA ο κάθε 
ένας) οι οποίοι λειτουργούν με δεδομένο το ότι η «συμφωνημένη ισχύς»  με την ΔΕΗ είναι 400 
KVA. Κάτω από κάθε Μ/Σ  υπάρχει φρεάτιο με χαλίκι για την συλλογή του περιεχομένου ελαίου. Οι 
διαρροές λαδιού οδηγούνται σε  φρεάτιο εκτός υποσταθμού  καθαρών διαστάσεων Μ x Π x Υ (0,60 
mx 0,60 mx 0,40 m). 
 
Ο χώρος των πινάκων χαμηλής τάσης είναι ενιαίος με τον χώρο του Ηλεκτροπαραγωγού 
Ζεύγους . Οι πίνακες είναι τύπου «ισταμένων πεδίων». Τα υπάρχοντα πεδία είναι: 
 
 Πεδίο εισόδου από Μετασχηματιστή 1 
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 Πεδίο εισόδου από Μετασχηματιστή 2 
 Πεδίο αναχώρησης προς γενικό πίνακα Α Φάσης 
 Πεδίο αναχώρησης προς γενικό πίνακα Β Φάσης 
 Πεδίο αναχώρησης διαφόρων καταναλώσεων - αυτόματης μεταγωγής ΔΕΗ–Η/Ζ  και 

διόρθωσης cosφ 
 
Το ηλεκτροπαραγωγό Ζεύγος έχει ισχύ 200 KVA / 220 KVA σε κύρια και εφεδρική λειτουργία 
αντίστοιχα. 
 
Όσον αφορά στην εγκατάσταση αυτοματισμού, υπάρχουν εγκατεστημένα τα παρακάτω PLC: 
 
 Έργα προεπεξεργασίας (Αμμοσυλλέκτη) 
 Αερισμός 
 Καθίζηση 
 Αφυδάτωση 
 Χλωρίωση 
 Κεντρικού πίνακα ελέγχου (μιμικό διάγραμμα) 
 
Ο υφιστάμενος εξοπλισμός αυτοματισμού θα ενταχθεί στο νέο σύστημα με τον πλέον κατάλληλο 
τρόπο. 
 
 
Γ.7.2.2 Λοιπές υφιστάμενες εγκαταστάσεις  
 
Υπάρχουν οι παρακάτω Η/Μ εγκαταστάσεις κτιρίων, οι οποίες θα συντηρηθούν και θα επεκταθούν 
όπου απαιτείται: 
 
 οι συμβατικές εγκαταστάσεις φωτισμού και ρευματοδοτών όσον αφορά στην ηλεκτρική 

εγκατάσταση ισχυρών ρευμάτων σε όλα τα κτίρια. 
 Eγκατάσταση τηλεφώνων-DATA στο Κτίριο Ελέγχου Διεργασιών 
 Εγκατάσταση αξονικών εξαεριστήρων στους χώρους του υποσταθμού 
 Εγκατάσταση αυτόνομων κλιματιστικών στους χώρους του Κτιρίου Διεργασιών  
 
 
Γ.7.3 Σύστημα διανομής ενέργειας 
Γ.7.3.1 Πίνακας μέσης τάσης – Γενικός Πίνακας Διανομής Χαμηλής Τάσης 
 
Η νέα εγκατάσταση συγκροτείται από: 
 
 Δύο  (2) Μετασχηματιστές λαδιού 1000 KVA (αντικαθιστώντας τους υπάρχοντες 2x400 ΚVΑ) 
 Τρία (3) πεδία πινάκων Μέσης Τάσης (είσοδος,-αναχώρηση προς Μ/Σ 1 και αναχώρηση 

προς Μ/Σ 2). 
 Πεδία Πινάκων Χαμηλής Τάσης  (εισόδου από Μ/Σ , Αυτόματης Μεταγωγής ΔΕΗ-Η/Ζ , 

διόρθωσης cosφ, αναχωρήσεων προς υποπίνακες). 
 
Σημειώνονται τα εξής: 
 
 Ο υφιστάμενος χώρος των Μετασχηματιστών λαδιού θεωρείται από την Προμελέτη επαρκής 

για την τοποθέτηση των νέων μετασχηματιστών. Είναι πιθανόν να απαιτηθεί επέκταση των 
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δοχείων συλλογής ελαίου εντός και εκτός του κτιρίου. Ο Ανάδοχος θα επιβεβαιώσει το 
γεγονός αυτό στο στάδιο της μελέτης προσφοράς. 

 Κατά τη διάρκεια των εργασιών μέσης τάσης είναι αναγκαία η πλήρης απομόνωση της 
εγκατάστασης από το δίκτυο Μέσης Τάσης. Η ΕΕΛ θα παραμείνει σε λειτουργία και οι 
ανάγκες θα καλυφθούν από το Η/Ζ. Οι εργασίες θα γίνουν σε χειμερινή περίοδο χαμηλών 
φορτίων. Ο Ανάδοχος θα πρέπει να συμπεριλάβει στην προσφορά του το σύνολο του 
κόστους εργασίας καθώς και το κόστος των καυσίμων των Η/Ζ για αυτή την περίοδο. 

 Ο χώρος των Πινάκων Μέσης Τάσης δεν υπάρχει λόγος να τροποποιηθεί, αφού ο αριθμός 
των πεδίων θα είναι ο ίδιος, ενώ ορισμένα τμήματα ενδέχεται να μην αντικατασταθούν. 

 O χώρος των Πινάκων Χαμηλής Τάσης είναι ενιαίος με τον χώρο του Ηλεκτροπαραγωγού 
Ζεύγους (δεν έχει εφαρμοστεί ο διαχωρισμός με μεταλλικό πλέγμα που φαίνεται στα σχέδια). 
Ο Ανάδοχος θα πρέπει να προτείνει την εγκατάσταση των νέων πεδίων στον ίδιο χώρο με 
αναδιάταξη, έτσι ώστε να μειωθούν στο ελάχιστο οι επιπτώσεις στη λειτουργία. Η αναδιάταξη 
θα περιλαμβάνει την κατασκευή τοίχων πλήρωσης και την αλλαγή θέσης εξωτερικών 
κουφωμάτων (κατάργηση και τοποθέτηση νέων κουφωμάτων). Τα παραπάνω θα 
προκύψουν από τη μελέτη εφαρμογής του Αναδόχου. Ο Ανάδοχος θα πρέπει να 
συμπεριλάβει το εκτιμώμενο κόστος στην προσφορά του. 

 O χώρος του Ηλεκτροπαραγωγού Ζεύγους και το ίδιο  το Ηλεκτροπαραγωγό Ζεύγος  
(200/220 V) παραμένει ως έχει και καλύπτει μέρος της λειτουργίας της εγκατάστασης. 

 Eπιπρόσθετα, γίνεται  προμήθεια ενός τροχήλατου Ηλεκτροπαραγωγού Ζεύγους το οποίο 
ανάλογα με τις ανάγκες συνδέεται στους υπάρχοντες κύριους υποπίνακες ΜCC 01, ΜCC 02, 
ΜCC 03 και ΜCC 04. Η ισχύς του συγκεκριμένου Η/Ζ για την κάλυψη των αναγκών  
εκκίνησης και  των μεγαλύτερων ηλεκτροκινητήρων θα είναι 200/250 KVA.Στους κύριους 
αυτούς υποπίνακες τοποθετείται η αναγκαία διάταξη μεταγωγής για την τροφοδότηση από το 
κύριο ηλεκτρικό δίκτυο ή από το Η/Ζ. 

 
Όσον αφορά στα πεδία του Γενικού Πίνακα Χαμηλής Τάσης  απαιτούνται : 
 
1. πεδίο άφιξης από Μ/Σ 1 
2. πεδίο άφιξης από Μ/Σ 2 
3. πεδίο αυτόματης μεταγωγής ΔΕΗ-Η/Ζ  και διόρθωσης cosφ 
4. πεδίο αναχωρήσεων προς υποπίνακα ΜCC 01, υποπίνακα κτιρίου Διοίκησης και εξωτερικό 

φωτισμό 
5. πεδίο αναχώρησης  προς υποπίνακα  ΜCC 02 
6. πεδίο αναχώρησης  προς υποπίνακα  ΜCC 03 
7. πεδίο αναχώρησης  προς υποπίνακα  ΜCC 04 
 
Οι ενδεικτικές διαστάσεις των πεδίων Χαμηλής Τάσης είναι 0.70mx 0.60mx 2.10m (ΠxΒxΥ). 
 
Ο πίνακας μέσης τάσης θα είναι κατάλληλος για σύνδεση σε τριφασικό δίκτυο της ΔΕΗ 20kV, 
50Hz. Εφ’ όσον δεν περιγράφεται διαφορετικά η στάθμη μόνωσης του πίνακα θα συμφωνεί με τα 
πρότυπα IEC για: 
 
 θερμοκρασίες από  -5°C έως +40°C (μέση θερμοκρασία 24ωρου 35°C)  
 μέγιστο υψόμετρο εγκατάστασης 1000m, δηλαδή τάση αντοχής σε βιομηχανική συχνότητα 

επί 1min, 50kV και 125kV για κρουστική τάση 1,2/50μs, 
 σχετική υγρασία 95% μέγιστη. 
 



ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε. 
Τεύχη Δημοπράτησης –  
Τεύχος 3 – Τεχνική Περιγραφή – Ειδικές ΤεΠρο 

«Αναβάθμιση της εγκατάστασης επεξεργασίας 
λυμάτων της ΔΕΥΑ Βορείου Άξονα Χανίων για 
την ανάκτηση επεξεργασμένων για άρδευση» 

 

 

 101 
 

Η προστασία θα είναι τουλάχιστον ΙΡ41 κατά DIN40050 και IEC144 και η στάθμη μόνωσης 20N 
κατά VDE0111. 
 
Ο πίνακας μέσης τάσης θα είναι απόλυτα συμβατός με τον πίνακα χαμηλής τάσης και τον πίνακα 
της Δ.Ε.Η., σε ότι αφορά τα χαρακτηριστικά (καμπύλη χρόνου εντάσεως) ή τη ρύθμιση των 
οργάνων προστασίας (επιλογική προστασία) και εγκεκριμένος από τις Υπηρεσίες της Δ.Ε.Η. Σε 
περίπτωση εγκατάστασης δύο ή περισσότερων μετασχηματιστών το φορτίο από τον πίνακα μέσης 
τάσης πρέπει να είναι, κατά το δυνατό, ομοιόμορφα καταμερισμένο μεταξύ τους. 
 
Ο προμηθευτής των πινάκων πρέπει να έχει αποδεδειγμένη εμπειρία στον σχεδιασμό και την 
κατασκευή πινάκων μέσης τάσης. 
 
Όλα τα υλικά μέσης τάσης θα προέρχονται από κατασκευαστή που έχει πιστοποίηση κατά τη 
νεώτερη έκδοση του ISO9001 ή αντίστοιχο, ώστε να επιτυγχάνεται τέλεια σύζευξη μεταξύ των 
διαφόρων μηχανισμών και η μέγιστη αξιοπιστία μεταξύ των εξαρτημένων μηχανικών 
μανδαλώσεων. 
 
Ο εξοπλισμός θα πρέπει να είναι σύμφωνος με την τελευταία έκδοση των διεθνών προτύπων:  
 
 IEC 60298 AC metal-enclosed switchgear and controlgear for rated voltages 1kV - 54kV 
 IEC 60265  MV switches 
 IEC 60129  AC disconnectors and earthing switches 
 IEC 60694  Common clauses for MV switchgear and controlgear 
 IEC 60420  MV AC switch-fuse combinations 
 IEC 60056  MV AC circuit breakers 
 IEC 60282-1  MV fuses 
 IEC 60185  Current transformers 
 IEC 60186  Voltage transformers 
 IEC 60801  Electromagnetic compatibility for industrial process measurement and 

control equipment. 
 
Ο πίνακας αποτελείται από μία κυψέλη εισόδου, μία κυψέλη μετρήσεων και μία κυψέλη 
τροφοδότησης για κάθε μετασχηματιστή. Οι κυψέλες θα είναι εξοπλισμένες με αυτόματους 
διακόπτες, διακόπτες φορτίου, γειωτές, πρωτογενή και/ή δευτερογενή προστασία κτλ. Τα καλώδια, 
οι διακόπτες, οι μετασχηματιστές έντασης και ο συναφής εξοπλισμός πρέπει να μελετηθούν για να 
αντέξουν στην ισχύ αυτή, χωρίς να υποστούν βλάβη, άσχετα από τη ρύθμιση των ηλεκτρονόμων 
(ρελέ) προστασίας.  
 
 
Γ.7.3.2 Μετασχηματιστές 
 
Στον υποσταθμό θα εγκατασταθούν δυο τουλάχιστον μετασχηματιστές διανομής ελάχιστης 
ονομαστικής ισχύος1.000 kVA. Σε περίπτωση εγκατάστασης περισσότερων Μ/Σ η σύνδεσή τους 
στο δίκτυο θα είναι παράλληλη και στη χαμηλή τάση θα γίνει ισοκατανομή των φορτίων. 
 
Οι μετασχηματιστές διανομής προβλέπονται εσωτερικού χώρου, ξηρού τύπου με μόνωση 
εποξικής ρητίνης κλάσης μόνωσης F με φυσική ψύξη (ΑΝ). Η τάση πρωτεύοντος θα είναι 20kV (ή 
και 15kV), η τάση δευτερεύοντος 0,4kV, η ομάδα ζεύξης Dy5 ή Dy11, κατάλληλη για δίκτυο 
συχνότητας 50Hz και για συνεχή λειτουργία. 
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Οι μετασχηματιστές θα διαστασιολογηθούν με βάση τις εξής παραδοχές: 
 
 Ο συντελεστής ετεροχρονισμού των καταναλώσεων ίσος προς 1,0. 
 Η πτώση τάσης στο δίκτυο διανομής ως κάθε φορτίο δεν θα είναι μεγαλύτερη από 5% και 

σύμφωνα με το πρότυπο ΕΛΟΤ HD 384. 
 Ο συντελεστής ισχύος θα λαμβάνεται ίσος με 0,80. 
 Το φορτίο κάθε μετασχηματιστή που θα βρίσκεται σε λειτουργία δεν θα υπερβαίνει το 80% 

της ονομαστικής ισχύος του, θεωρουμένων και τυχόν απομειώσεων. 
 
 
Γ.7.3.3 Πίνακες χαμηλής τάσης 
 
Όσον αφορά στην νέα εγκατάσταση διανομής ισχύος, αυτή θα περιλαμβάνει την κατασκευή και 
εγκατάσταση τεσσάρων (4) νέων Γενικών Πινάκων διανομής Χαμηλής Τάσης, ενώ θα διατηρηθεί ο 
πίνακας ισχύος της μονάδας βιομηχανικού νερού. Το σύνολο των ηλεκτρικών καταναλώσεων του 
έργου και η προτεινόμενη κατανομή τους από τον ΓΠΧΤ είναι η εξής:  
 
1. Ο πίνακας ΜCC01 τοποθετείται στον οικίσκο της προεπεξεργασίας σε ενιαίο χώρο με τους 

φυσητήρες της εξάμμωσης. Kαλύπτει τα έργα προεπεξεργασίας και  συγκεκριμένα το  
φρεάτιο εισόδου, την  εσχάρωση, την εξάμμωση – απολίπανση και την απόσμηση της 
προεπεξεργασίας. Eπίσης τροφοδοτεί τον ηλεκτροφωτισμό του περιβάλλοντος χώρου. Η 
συνολική ισχύς ταυτοχρονισμού υπολογίζεται καταρχήν σε περίπου 55 KW και θα 
προσαρμοσθεί στα δεδομένα της οριστικής μελέτης. 

2. Ο πίνακας ΜCC02 τοποθετείται στη ανωδομή του αντλιοστασίου ενδιάμεσης ανύψωσης και 
καλύπτει τους μετρητές παροχής, τις δεξαμενές εξισορρόπησης , τον ανοξικό αντιδραστήρα, 
το αντλιοστάσιο ενδιάμεσης ανύψωσης, την μονάδα απόσμησης ενδιάμεσου αντλιοστασίου 
και την δεξαμενή σταθεροποίησης ιλύος (συμπεριλαμβανομένου του αντλιοστασίου 
σταθεροποίησης ιλύος). Η συνολική ισχύς ταυτοχρονισμού είναι περίπου 175 KW. 

3. Ο πίνακας ΜCC03 τοποθετείται στο κτίριο φυσητήρων και καλύπτει τον βιολογικό 
αντιδραστήρα, τους φυσητήρες αερισμού, την δευτεροβάθμια καθίζηση, τον εξοπλισμό 
εξυπηρέτησης των μεμβρανών, το αντλιοστάσιο ανακυκλοφορίας -- περίσσειας ιλύος  και  
την εγκατάσταση απολύμανσης. Η συνολική ισχύς ταυτοχρονισμού είναι περίπου 415 KW. 

4. Ο πίνακας ΜCC04 τοποθετείται σε διακριτό δωμάτιο στο χώρο της αφυδάτωσης και 
καλύπτει την πάχυνση και ομογενοποίηση ιλύος και τα σχετικά αντλιοστάσια, την 
αφυδάτωση και τη ασβεστοποίηση ιλύος, το αντλιοστάσιο στραγγιδίων και την απόσμηση 
αφυδάτωσης. Η συνολική ισχύς ταυτοχρονισμού είναι περίπου 140KW. 

5. Ο πίνακας ΜCC05 παραμένει και εξυπηρετεί την εγκατάσταση βιομηχανικού νερού. 
 
Επομένως η συνολική ισχύς ταυτοχρονισμού των πινάκων ΜCC01 έως ΜCC05 υπολογίζεται σε 
55 + 175 + 415 + 140 KW = 785 KW. Με βάση τους συντελεστές ισχύος των κινητήρων 
προσδιορίζεται η αντίστοιχη ισχύς σε KVA. Eκτιμάται ότι το μέσο cos φ της εγκατάστασης θα είναι 
cos φ = 0,85. Με τα δεδομένα αυτά το  απαιτούμενο φορτίο της εγκατάστασης θα είναι 785 ΚW 
/0,85 =  925 KVA. 
 
Οι ηλεκτρικοί πίνακες πρέπει να κατασκευασθούν σύμφωνα με τα εξής:  
 
 Ισχύοντες Νόμους και Διατάγματα του Ελληνικού Κράτους. 
 Ισχύοντες οδηγίες ΔΕΗ 
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 Πρότυπο IEC909 με τα συμπληρωματικά τμήματά του Μέρη 1 και 2, όπου αναφέρεται ο 
τρόπος υπολογισμού του ρεύματος βραχυκύκλωσης μιας εγκατάστασης. 

 Πρότυπο IEC439-1 που αναφέρεται στις δοκιμές τύπου και σειράς 
 Πρότυπο IEC529 που αναφέρει το βαθμό προστασίας ενός περιβλήματος, ενάντια σε ξένα 

σωματίδια και ενάντια στο νερό. 
 Ισχύοντες Νόμους, Διατάγματα και κανονισμούς για την πρόληψη των ατυχημάτων. 
 
Ο εσωτερικός εξοπλισμός των πινάκων χαμηλής τάσης θα είναι προμήθεια ενός και μόνο οίκου 
κατασκευής, ώστε να εξασφαλίζεται η εναλλαξιμότητα του. Όλοι οι ηλεκτρικοί πίνακες, που θα 
αποσταλούν στο εργοτάξιο, πρέπει να συνοδεύονται με τα απαραίτητα έγγραφα του 
κατασκευαστή, που θα αποδεικνύουν ότι έχουν πραγματοποιηθεί επιτυχώς οι έλεγχοι και οι 
δοκιμές. 
 
Ο γενικός πίνακας διανομής χαμηλής τάσης  θα τροφοδοτεί τους τοπικούς πίνακες διανομής. Στον 
πίνακα θα συνδεθεί το σύστημα βελτίωσης συνημιτόνου το οποίο θα διαστασιολογηθεί ώστε όταν 
όλα τα φορτία είναι σε λειτουργία ο συντελεστής ισχύος να είναι τουλάχιστον ίσος με0,97. 
 
Ο πίνακας θα διαστασιολογηθεί, ώστε οι μετασχηματιστές να μπορούν να παραλληλιστούν και θα 
διαθέτει πεδίο ζεύξης με το (υφιστάμενο) Η/Ζ. με το οποίο θα γίνεται αυτόματα η έναρξη του 
ζεύγους και η τροφοδότηση των φορτίων σε περίπτωση διακοπής απ την  ΔΕΗ και η επαναφορά 
στην κανονική κατάσταση λειτουργίας με την επαναφορά του ρεύματος από την ΔΕΗ. 
 
Οι τοπικοί πίνακες διανομής/ελέγχου θα τροφοδοτούνται από το γενικό πίνακα χαμηλής τάσης και 
θα έχουν αναχωρήσεις προς τους καταναλωτές. 
 
Όλοι οι τοπικοί πίνακες θα έχουν ρελαί επιτήρησης της τάσης και έλεγχου της ασυμμετρίας και σε 
περίπτωση ανωμαλίας θα διακόπτουν την λειτουργία των κινητήρων που τροφοδοτούν ενώ θα 
σημαίνουν την ανωμαλία στο κεντρικό σύστημα ελέγχου. 
 
Οι συρματώσεις των πινάκων θα κατασκευαστούν με κατάλληλα καλώδια σύμφωνα με το 
εφαρμοζόμενο πρότυπο. Θα τοποθετηθούν με συστηματικό τρόπο σε καθαρή διάταξη χωρίς 
επικαλύψεις, διασταυρώσεις κτλ., που θα εξασφαλίζει την εύκολη επίσκεψη οποιουδήποτε 
οργάνου ή στοιχείου στο εσωτερικό του πίνακα. Θα είναι καλά στερεωμένες και θα στηρίζονται σε 
κατάλληλες ράβδους ή κανάλια. 
Η σύνδεση όλων των εισερχομένων και εξερχόμενων καλωδίων θα γίνεται με ακροδέκτες που θα 
στερεώνονται επάνω σε ράγα και αριθμημένες κλέμμες . Οι ακροδέκτες θα είναι ομαδοποιημένοι 
κατά τάση και θα φέρουν ενδεικτική πινακίδα της τάσεως και της λειτουργίας τους. Κάθε 
ακροδέκτης θα φέρει ευκρινή αριθμό αναγνώρισης. Κάθε πίνακας θα φέρει επαρκή αριθμό 
ακροδεκτών για τη σύνδεση όλων των αγωγών περιλαμβανομένων και των εφεδρικών και 
επιπλέον 20% εφεδρικούς ακροδέκτες και 30% εφεδρικό μήκος της ράγας τοποθέτησής τους. 
 
Θα πρέπει να υπάρχει πρόβλεψη για τον καθαρισμό του αέρα των αιθουσών στις οποίες 
εγκαθίστανται ηλεκτρικοί πίνακας τύπου πεδίων τόσο από σωματίδια όσο και από διαβρωτικούς 
ρύπους. Το επίπεδο διαβρωτικότητας στο εσωτερικό του ηλεκτρικού πίνακα θα πρέπει να είναι 
κλάσης 1 σύμφωνα με το πρότυπο ΕΛΟΤ EN 60654.04. Η ποσότητα του αέρα που θα προσάγεται 
στο εσωτερικό του πίνακα θα πρέπει να μπορεί να απάγει την εκλυόμενη θερμότητα, που 
παράγεται από τον εξοπλισμό του εξασφαλίζοντας ταυτόχρονα και υπερπίεση τουλάχιστον 50 Pa. 
H πιστοποίηση της καλής λειτουργίας θα γίνεται μέσω καταγραφικού οργάνου, το οποίο θα 
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τοποθετηθεί στο εσωτερικό του ηλεκτρικού πίνακα. Το καταγραφικό όργανο θα λαμβάνει συνεχείς 
μετρήσεις της κλάσης διαβρωτικότητας, οι οποίες θα πρέπει να ικανοποιούν το ανωτέρω πρότυπο. 
 
Κάθε πίνακας τύπου πεδίων θα φέρει ένα ή περισσότερους θερμαντές οι οποίοι θα προλαμβάνουν 
τη δημιουργία συμπυκνωμάτων και θα υποβοηθούν τον αερισμό. Οι θερμαντές θα τοποθετηθούν 
κατά τρόπο που δεν θα παρενοχλεί τη λειτουργία του υπολοίπου εξοπλισμού. Η επιφανειακή 
θερμοκρασία οποιουδήποτε μέρους του θερμαντή το οποίο είναι ακάλυπτο και αποτελεί κίνδυνο 
εγκαύματος, δεν θα ξεπερνά τους 650C. Το κύκλωμα του θερμαντή θα τροφοδοτείται μέσω 
γραμμής που θα φέρει ασφάλεια ή μικροαυτόματο καταλλήλου μεγέθους και μεταγωγικό διακόπτη 
για την αυτόματη και χειροκίνητη λειτουργία. Κατά τη χειροκίνητη λειτουργία ο θερμαντής θα 
ελέγχεται από θερμοστάτη ή υγροστάτη. 
 
Η προστασία των πινάκων που βρίσκονται σε εσωτερικούς χώρους θα είναι ΙΡ54. 
 
Οι πίνακες  και τα πίλαρ που θα τοποθετηθούν σε εξωτερικούς χώρους θα είναι από ανοξείδωτη 
λαμαρίνα. 
 
Όλοι οι πίνακες θα τοποθετηθούν σε στεγασμένους χώρους ώστε οι πίνακες και το προσωπικό της 
εγκατάστασης που θα τους χειρίζεται να είναι προστατευμένοι από τις καιρικές συνθήκες. Θα 
προβλέπονται τουλάχιστον οι ακόλουθες αναχωρήσεις  από τον κεντρικό πίνακα διανομής: 
 
 Προς πίνακα κτιρίου προεπεξεργασίας (MCC01): Από τον πίνακα αυτό θα τροφοδοτείται ο 

πίνακας φωτισμού της προεπεξεργασίας, οι πίνακες της εσχάρωσης, των γεφυρών της 
εξάμμωσης και των αντλιών άμμου,  οι πίνακες των αμμοπλυντηρίδων καθώς και ο πίνακας 
της απόσμησης. Ο πίνακας θα έχει εφεδρεία ισχύος τουλάχιστον 15 % της απορροφούμενης 
ισχύος, 

 Προς πίνακα αντλιοστασίου ενδιάμεσης ανύψωσης (MCC02):Από τον πίνακα αυτό θα 
τροφοδοτούνται οι καταναλώσεις της ανοξικής δεξαμενής, της δεξαμενής σταθεροποίησης 
ιλύος και του αντλιοστασίου ενδιάμεσης ανύψωσης και τα λοιπά φορτία της περιοχής 
συμπεριλαμβανομένου του πιεστικού ύδρευσης. Ο πίνακας θα έχει εφεδρεία ισχύος 
τουλάχιστον 15 % της απορροφούμενης ισχύος. 

 Προς πίνακα δεξαμενής αερισμού (MCC03):Από τον πίνακα αυτό θα τροφοδοτείται η 
δεξαμενή αερισμού, οι φυσητήρες, τα αντλιοστάσια ανακυκλοφορίας νιτρικών, στερεών και 
περίσσειας, οι δεξαμενές τελικής καθίζησης, οι δεξαμενές απολύμανσης και οι λοιπές 
καταναλώσεις της περιοχής. Ο πίνακας θα έχει εφεδρεία ισχύος τουλάχιστον 15 % της 
απορροφούμενης ισχύος. 

 Προς πίνακα επεξεργασίας ιλύος (MCC04):Από τον πίνακα αυτό θα τροφοδοτείται ο πίνακας 
φωτισμού της αφυδάτωσης, η πάχυνση, η ομογενοποίηση, η αφυδάτωση ιλύος, η 
ασβεστοποίηση, το αντλιοστάσιο στραγγιδίων, η απολύμανση και η εγκατάσταση 
βιομηχανικού νερού. Ο πίνακας θα έχει εφεδρεία ισχύος τουλάχιστον 15 % της 
απορροφούμενης ισχύος. 

 Διατηρείται ο πίνακας κτιρίου διοίκησης και ο πίνακας του κτιρίου υποσταθμού και 
εξωτερικού φωτισμού  

 
Είναι δυνατή η τροποποίηση της ομαδοποίησης των καταναλωτών, εφόσον είναι οικονομοτεχνικά 
συμφέρον, αρκεί να εξασφαλίζεται η λειτουργικότητα και η ασφάλεια των εγκαταστάσεων. 
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Γ.7.3.4 Ηλεκτρικές γραμμές 
 
Όλα τα καλώδια που θα χρησιμοποιηθούν για την κατασκευή ηλεκτρικών εγκαταστάσεων, θα 
συμφωνούν με τις απαιτήσεις των ακολούθων προτύπων, εκτός εάν προδιαγράφεται διαφορετικά: 
 
 VDE 0207, Teile 1-24 Προδιαγραφές μονωτικών υλικών και μανδυών για καλώδια. 
 VDE 0250, Teile 1, 102, ..., 818 Κανονισμοί για μονωμένους αγωγούς εγκαταστάσεων 

ισχύος και φωτισμού. 
 VDE 0270 Καλώδια με μόνωση από πλαστικό για εξωτερική εγκατάσταση σε υγρό και 

εκρηκτικό περιβάλλον. 
 VDE 0271 Καλώδια με μόνωση PVC(Y) 
 VDE 0272 Καλώδια με μόνωση Πολυαιθυλένιο (2Y) 
 VDE 0273 Καλώδια με μόνωση Δικτυωμένο Πολυαιθυλένιο (2Χ) 
 VDE 0278 Εξαρτήματα, μούφες, ακροκεφαλές για καλώδια μέχρι 30 KV 
 VDE 0282 Αγωγοί με μόνωση PVC 
 VDE 0298 Χρήση και επιτρεπόμενες φορτίσεις για καλώδια τάσεως μέχρι 30 KV 
 IEC 60502-2 Καλώδια ισχύος με μόνωση PVC 
 
Η ικανότητα φορτίσεως των καλωδίων θα απομειωθεί βάσει εγκεκριμένων συντελεστών όδευσης, 
θερμοκρασίας εδάφους, θερμικής αγωγιμότητας εδάφους, ομαδοποίησης κτλ.   
 
Τα καλώδια θα τοποθετούνται φροντίζοντας να μην υποβληθούν σε μηχανικές και θερμικές 
δοκιμασίες διαφορετικές από τις προβλεπόμενες σύμφωνα με τον τύπο του χρησιμοποιημένου 
καλωδίου. Τα καλώδια για τροφοδότηση μηχανημάτων πρέπει να είναι συνεχή από τον τοπικό 
πίνακα τροφοδοτήσεως τους μέχρι το προβλεπόμενο μηχάνημα. 
 
Η όδευση των καλωδίων διανομής και των καλωδίων του αυτοματισμού μεταξύ των μονάδων του 
έργου θα γίνεται υπόγεια μέσα σε σωλήνες προστασίας από PVC ή HDPE διαμέτρου Φ125 . Η 
όδευση κάθε τύπου καλωδίου (ισχύος, αυτοματισμού) θα γίνεται σε ανεξάρτητους σωλήνες 
προστασίας. Η διέλευση των καλωδίων από δρόμους θα γίνεται κάθετα στον άξονά τους και σε 
σωλήνες προστασίας οι οποίοι θα εγκιβωτίζονται σε σκυρόδεμα. Θα κατασκευαστούν φρεάτια 
επίσκεψης / διέλευσης / έλξης των καλωδίων τουλάχιστον ανά 25m και σε κάθε περίπτωση 
αλλαγής διεύθυνσης, εισόδου / εξόδου σε / από κτίριο και στα άκρα διέλευσης από δρόμο. 
 
Προβλέπεται καταρχήν όδευση με 6 Χ Φ 125 μεταξύ ΓΠΧΤ και MCC03 και 4 Χ Φ125 μεταξύ ΓΠΧΤ 
και των άλλων πινάκων. 
 
Τα καλώδια ή οι αγωγοί που θα βρίσκονται στον ίδιο σωλήνα, υπόγειο αλλά και υπέργειο, θα 
πρέπει να ανήκουν στον ίδιο τύπο χρήσης. Θα πρέπει να χρησιμοποιηθούν ανεξάρτητες 
σωληνώσεις για: 
 
 Καλώδια ισχύος χαμηλής τάσης  
 Καλώδια εντολής και εσωτερικής διανομής 
 Καλώδια για σήματα οργάνων 
 Καλώδια για εγκαταστάσεις φωτισμού 
 
Κάθε σωλήνας θα πρέπει να έχει ένα μέγιστο αριθμό έξι (6) ενεργών αγωγών συγχρόνου 
λειτουργίας, ανεξάρτητα εάν δεν έχει ξεπεράσει τον οριζόμενο βαθμό πληρότητας. Για την 
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διέλευση των καλωδίων μέσα στους σωλήνες θα χρησιμοποιούνται λιπαντικά. Δεν θα 
χρησιμοποιηθεί ορυκτό λίπος, στη περίπτωση γυμνών καλωδίων από νεοπρένιο ή καλωδίων με 
μη μεταλλικές εξωτερικές επενδύσεις.  
 
Θα προβλεφθούν εφεδρεία 20 % στην επάρκεια των οχετών για  να καλυφθούν τυχόν μελλοντικές 
ανάγκες. Επίσης σε κάθε όδευση οχετών θα υπάρχει και ένας εφεδρικός κενός οχετός. Η 
πλήρωση των αγωγών με καλώδια δεν θα υπερβαίνει το 40% της διατομής τους. 
 
 
Γ.7.3.5 Αντιμετώπιση διακοπής ηλεκτροδότησης - Ηλεκτροπαραγωγό ζεύγος 
 
Σε περίπτωση διακοπής της ηλεκτροδότησης, τα εισερχόμενα λύματα θα παροχετεύονται προς τις 
δεξαμενές εξισορρόπησης, όπου και θα αποθηκεύονται. Καταρχήν η μονάδα της εσχάρωσης θα 
παρακάμπτεται βαρυτικά, ενώ τα λύματα θα διέρχονται από τις ενεργές δεξαμενές εξάμμωσης, 
όπου θα δέχονται προκαθίζηση. Ο όγκος αποθήκευσης στις δεξαμενές εξισορρόπησης είναι 2.600 
m3 και θα αρκεί για την αποθήκευση της παροχής αιχμής περίπου δύο ωρών κατά τη διάρκεια του 
θέρους και πλέον των δώδεκα ωρών κατά τη χειμερινή περίοδο.  
 
Ακόμα και στην περίπτωση που η διάρκεια της διακοπής της ηλεκτροδότησης είναι τόσο μεγάλη, 
που δεν αρκεί ο αποθηκευτικός χώρος των δεξαμενών εξισορρόπησης, τότε τα ημι-επεξεργασμένα 
λύματα θα καταλήξουν στην έξοδο, αφού όμως θα έχουν υποστεί πρωτοβάθμια καθίζηση με 
χρόνο παραμονής περίπου δύο ωρών.  
 
Με βάση τον παραπάνω τρόπο λειτουργίας κατά τη διάρκεια διακοπης ρεύματος, θα διατηρηθεί το 
υφιστάμενο Η/Ζ (συνεχούς ισχύος 200/220kVA) για την τροφοδοσία των καταναλωτών που 
αναφέρονται στον παρακάτω πίνακα καθώς και δεξαμενή πετρελαίου κατάλληλης χωρητικότητας 
για την αυτόνομη συνεχή λειτουργία του επί οκτώ (8) ώρες με το φορτίο, που αναφέρεται στον 
πίνακα. 
 

Μονάδα Ποσοστό κάλυψης πλήρους φορτίου 
Κτίριο ελέγχου διεργασιών 100% 
Φωτισμός κτιρίων  100% 
Συστήματα ασφαλείας  100% 

 
Ο πίνακας μεταγωγής θα βρίσκεται στο διαμέρισμα του ΓΠΧΤ και θα αποτελεί ανεξάρτητο πεδίο 
του. 
 
 
Γ.7.3.6 Γειώσεις 
 
Στα κτίρια και στον ηλεκτρομηχανολογικό εξοπλισμό της εγκατάστασης θα γίνουν οι γειώσεις που 
είναι απαραίτητες για την ασφάλεια και την προστασία ατόμων που έρχονται σε άμεση ή έμμεση 
επαφή με αυτές. Ειδικότερα: 
 
 Θεμελιακή γείωση των κτιρίων 
 Ισοδυναμική προστασία των δαπέδων έναντι βηματικών τάσεων 
 Γείωση προστασίας των ηλεκτρολογικής εγκατάστασης 
 Γείωση ουδετέρων κόμβων στη χαμηλή τάση των μετασχηματιστών 
 Γείωση των μεταλλικών μερών των εγκαταστάσεων 



ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε. 
Τεύχη Δημοπράτησης –  
Τεύχος 3 – Τεχνική Περιγραφή – Ειδικές ΤεΠρο 

«Αναβάθμιση της εγκατάστασης επεξεργασίας 
λυμάτων της ΔΕΥΑ Βορείου Άξονα Χανίων για 
την ανάκτηση επεξεργασμένων για άρδευση» 

 

 

 107 
 

 
Τα συστήματα γείωσης θα κατασκευστούν βάσει του προτύπου ΕΛΟΤ HD 384 και των 
κανονισμών της ΔΕΗ. Κάθε σύστημα θα έχει ένα κεντρικό τερματικό ζυγό για κάθε σύστημα 
διανομής ή κτιριακή εγκατάσταση, στον οποίο θα συνδέονται όλοι οι αγωγοί γείωσης. 
 
 
Γ.7.3.7 Αντιεκρηκτική προστασία 
 
Στις περιοχές που χαρακτηρίζονται ως Ζώνες 1 και 2, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στη παρ. 
Γ.3.13, οι ηλεκτρικές εγκαταστάσεις θα πρέπει να έχουν κατάλληλη αντιεκρηκτική προστασία. 
 
 
Γ.7.3.8 Εγκατάσταση φωτισμού και ρευματοδοτών 
 
Η ηλεκτρική εγκατάσταση φωτισμού και ρευματοδοτών των κτιρίων και των υπαίθριων χώρων, θα 
τροφοδοτείται από τους αντίστοιχους ηλεκτρικούς πίνακες. Η αφή και η σβέση των φωτιστικών θα 
γίνεται είτε μέσω διακοπτών τοποθετημένων σε κατάλληλες θέσεις (εσωτερικός φωτισμός) είτε 
μέσω φωτοκυττάρου (εξωτερικός φωτισμός). 
 
Σε όλα τα κτίρια, αίθουσες και τους κλειστούς χώρους πρέπει να εγκατασταθεί πλήρες σύστημα 
εσωτερικού φωτισμού με λαμπτήρες φθορισμού και μονοφασικών ρευματοδοτών τύπου «schuko». 
 
Σε κάθε περίπτωση ο τύπος και η διάταξη των φωτιστικών σωμάτων θα είναι τέτοια ώστε να δίδει 
ομοιόμορφο φωτισμό (ελάχιστο/μέγιστο, μεγαλύτερο από 0,75): 
 
Θα πρέπει να εξασφαλίζεται η στάθμη φωτισμού της επιφάνειας εργασίας σε κάθε επιμέρους 
χώρο, που αναφέρεται στο παρακάτω Πίνακα: 
 

Περιοχή έργου  Στάθμη φωτισμού [Lux] 
Γραφεία, εργαστήρια, αίθουσα ελέγχου  500 
Αίθουσες στις οποίες εγκαθίσταται εξοπλισμός  300 
Χώροι διέλευσης (διάδρομοι κτλ.) 200 
Κλιμακοστάσια  150 

 
Σε συγκεκριμένες περιοχές του έργου όπου κρίνεται απαραίτητο θα εγκατασταθεί τοπικός 
φωτισμός με προβολείς, ισχύος σύμφωνα με τη μελέτη. 
 
Στους χώρους των κτιρίων θα εγκατασταθεί επαρκής αριθμός ρευματοδοτών ώστε να είναι δυνατή 
η εύκολη συντήρηση του εξοπλισμού και η αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών. 
 
 
Γ.7.3.9 Αντικεραυνική προστασία 
 
Στα κτίρια της εγκατάστασης θα γίνει εγκατάσταση κλωβού faraday. Η εγκατάσταση θα 
περιλαμβάνει τον συλλεκτήριο αγωγό και τις καθόδους (από μονόκλωνο γυμνό χαλκό Cu Φ8 mm, 
4 τουλάχιστον). Θα περιλαμβάνει επίσης την θεμελιακή γείωση (γαλβανισμένη ταινία 40 x 4)  η 
οποία χρησιμοποιείται και για την γείωση της ηλεκτρικής εγκατάστασης. Οι κάθοδοι θα συνδέονται  
απευθείας στην ταινία της θεμελιακής γείωσης όταν η τιμή της γείωσης είναι < 1Ω αφού τότε το 
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σύστημα γείωσης ενοποιείται. Στην ταινία θεμελιακής γείωσης οι κάθοδοι θα συνδεθούν μέσω 
προστατευτικού αγωγού καθόδου. Σε περίπτωση που δεν επιτυγχάνεται τιμή αντίστασης γείωσης 
< 1Ω θα προσθέτουν στο σύστημα πρόσθετοι γειωτές, ώστε η αντίστασης γείωσης να γίνει 
μικρότερη από 1Ω. 
 
Λεπτομέρειες κατασκευής και προδιαγραφές της εγκατάστασης αντικεραυνικής προστασίας 
περιγράφονται στις Τεχνικές προδιαγραφές. 
 
Για τους λοιπούς χώρους της εγκατάστασης προβλέπεται η τοποθέτηση αλεξικεραύνων ιονισμού. 
Απαιτείται η κάλυψη όλων των άλλων χώρων του συγκροτήματος, πράγμα το οποίο θα 
εξασφαλιστεί με κατάλληλο αριθμό αλεξικεραύνων σε  συνδυασμό με το ύψος του ιστού και το 
εύρος της κεφαλής προστασίας. Οι κεφαλές προστασίας θα συνδέονται αγώγιμα με τη γη όπου θα 
καταλήγουν σε τρίγωνα γείωσης ή σε γειωτές τύπου «Ε».    
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Γ.8 Διασφάλιση ποιότητας 
 
Επιπλέον των αναφερομένων στην Συγγραφή Υποχρεώσεων ισχύουν οι ακόλουθες υποχρεώσεις 
του Αναδόχου. 
 
Κανένα υλικό ή εξοπλισμός δεν θα επιτραπεί να παραδοθεί “επί τόπου του έργου”, εάν δεν 
συνοδεύεται με πιστοποιητικό, στο οποίο να φαίνεται ότι έχουν γίνει επιτυχώς όλοι οι απαραίτητοι 
έλεγχοι και δοκιμές. Καμία εργασία ή ομάδες ομοειδών εργασιών, που περιγράφεται στα 
επιμέρους Άρθρα Τιμολογίου και προϋπολογισμού, δεν θα θεωρηθεί ότι ολοκληρώθηκε εάν δεν 
συνοδεύεται από πιστοποιητικό συμφωνίας με τις προδιαγραφές. 
 
Οι σχετικοί Κανονισμοί και τα κριτήρια, που καθορίζουν τα απαιτούμενα πρότυπα για υλικά, 
εργασίες, αναφέρονται στις Τεχνικές Προδιαγραφές. Ωστόσο ο Ανάδοχος μπορεί να προτείνει και 
να γίνουν αποδεκτά από την Υπηρεσία πρόσθετα ή εναλλακτικά πρότυπα εφ’ όσον είναι 
τουλάχιστον ισοδύναμα με τα προδιαγραφόμενα. 
 
Εάν δεν επιτευχθούν οι προδιαγραφόμενες αποδόσεις του εξοπλισμού ή τα προδιαγραφόμενα 
όρια των διεργασιών, ο Ανάδοχος θα πρέπει να πάρει τα κατάλληλα μέτρα για την αντικατάσταση 
ή επιδιόρθωση, σύμφωνα και με τις οδηγίες της Υπηρεσίας. Στη συνέχεια πρέπει να επαναλάβει 
τις σχετικές δοκιμές, σε εύλογο χρονικό διάστημα. Οι σχετικές δαπάνες καθώς επίσης και οι τυχόν 
καθυστερήσεις βαρύνουν αποκλειστικά τον Ανάδοχο. 
 
Ο Ανάδοχος οφείλει να ειδοποιεί την Υπηρεσία τουλάχιστον πέντε (5) ημέρες πριν από τον έλεγχο 
ή την δοκιμή, που προτίθεται να πραγματοποιήσει είτε “επί τόπου”, είτε “εκτός του έργου”. Ο 
Ανάδοχος πρέπει να διευκολύνει τα εντεταλμένα πρόσωπα της Επίβλεψης για την 
παρακολούθηση των ελέγχων. 
 
Οι δαπάνες μετακίνησης των αντιπροσώπων της Υπηρεσίας στο εργαστήριο ή εργοστάσιο 
βαρύνουν την Υπηρεσία. Σε κάθε περίπτωση ο Ανάδοχος οφείλει να διευκολύνει τα εντεταλμένα 
πρόσωπα της Υπηρεσίας για την παρακολούθηση των ελέγχων αυτών. 
 
Ο Ανάδοχος οφείλει να οργανώσει σύστημα παρακολούθησης του ποιοτικού ελέγχου τόσο “επί 
τόπου” όσο και “εκτός του έργου”, το οποίο και θα υποβάλει στην Υπηρεσία για έγκριση. Οι 
επιμέρους διαδικασίες θα πρέπει να σχεδιασθούν κατάλληλα και να ληφθούν υπ’ όψη στο 
Αναλυτικό Πρόγραμμα Κατασκευής του έργου. 
 
Θα πρέπει με δική του φροντίδα και δαπάνες να διαθέσει τον αναγκαίο εξοπλισμό για την εκτέλεση 
των δοκιμών “επί τόπου του έργου”, καθώς και επίσης θα πρέπει να συνεργασθεί με εγκεκριμένα 
εργαστήρια και να ιδρύσει, εάν το επιθυμεί, κατάλληλο εργαστήριο στους χώρους του εργοταξίου. 
 
Τα παρακάτω τεχνικά στοιχεία, στις πιο πρόσφατες αναθεωρήσεις τους, πρέπει να βρίσκονται στο 
εργοτάξιο, κατάλληλα αρχειοθετημένα και στην διάθεση παντός υπευθύνου: 
 
 Σχέδια με την ένδειξη “εγκρίνεται για την κατασκευή” 
 Τεχνικές Προδιαγραφές 
 Κανονισμοί και Πρότυπα 
 Άλλα συμβατικά έγγραφα 
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Ο Ανάδοχος θα πρέπει να ετοιμάσει τουλάχιστον τα παρακάτω έντυπα, στα οποία θα 
καταγράφονται τα αποτελέσματα των ελέγχων που πραγματοποιούνται. Τα έγγραφα αυτά, που θα 
τηρούνται από τον Ανάδοχο, θα πρέπει να εγκριθούν ως προς το περιεχόμενό τους από την 
Επίβλεψη, θα υπογράφονται τόσο από τον Ανάδοχο, όσο και από την Επίβλεψη και θα 
συγκεντρώνονται και ταξινομούνται από τον υπεύθυνο μηχανικό του Αναδόχου και από τον 
Επιβλέποντα. 
 
1. Πιστοποιητικά ελέγχου: θα είναι κατάλληλης μορφής, ανάλογα με το κατά περίπτωση 

ελεγχόμενο υλικό, εξοπλισμό ή τμήμα του έργου. Τόσο για τους ελέγχους, που θα γίνονται 
“επί τόπου”, όσο και για τους ελέγχους, που θα γίνονται “εκτός του έργου”, στα έγγραφα θα 
αναφέρονται: 

 
 το τμήμα του έργου, 
 τον τόπο που έγιναν οι δοκιμές και έλεγχοι 
 τα συμβατικά στοιχεία που καθορίζουν τις υποχρεώσεις του αναδόχου (άρθρα 

τιμολογίου, προδιαγραφές, σχεδία, κ.λπ.)   
 οι απαιτούμενοι κατά περίπτωση έλεγχοι (περιγραφή, σχετικό πρότυπο, συχνότητα), 
 όρια που πρέπει να επιτευχθούν, 
 όρια που επιτεύχθηκαν, 
 αποδοχή ή απόρριψη του υπόψη υλικού, εξοπλισμού ή εργασίας. 

 
2. Πιστοποιητικό συμφωνίας με τις προδιαγραφές, το οποίο θα εκδίδεται από την Υπηρεσία 

πριν την παραλαβή υλικών ή εξοπλισμού “επί τόπου του έργου” καθώς επίσης και μετά από 
τον οποιοδήποτε έλεγχο ή δοκιμές που πραγματοποιείται “επί τόπου του έργου” (π.χ. 
έλεγχος σωληνώσεων, έλεγχος στεγανότητας, κλπ.). Για τον σκοπό αυτό ο Ανάδοχος πρέπει 
να ετοιμάσει σχετικό έντυπο, στο οποίο: θα αναγράφονται συνοπτικά πληροφορίες 
αναγνώρισης (είδος και τύπος, τμήμα του έργου, κλπ.) και θα προσαρτώνται συνημμένα όλα 
τα σχετικά πιστοποιητικά ελέγχου. 
 
Η έκδοση “πιστοποιητικού συμφωνίας” δεν σημαίνει αυτοδίκαια την αποδοχή και παραλαβή 
του εξοπλισμού, υλικού, ή της εργασίας και δεν απαλλάσσει τον Ανάδοχο από τις 
υποχρεώσεις του, που απορρέουν από τις τεχνικές προδιαγραφές και τα άλλα συμβατικά 
τεύχη. 
 

Μέσα στην προβλεπόμενη προθεσμία , ο Ανάδοχος πρέπει να υποβάλει πρόγραμμα ποιοτικού 
ελέγχου, που θα περιλαμβάνει και τα παρακάτω: 
 
 τον μηχανικό, που θα είναι υπεύθυνος από πλευράς του Αναδόχου για τον ποιοτικό έλεγχο, 
 την οργάνωση του Αναδόχου για τον ποιοτικό έλεγχο, 
 είδη χρησιμοποιούμενων εντύπων, 
 πίνακα υποβολών για τεκμηρίωση υλικών και εξοπλισμού 
 ακολουθούμενη διαδικασία ελέγχου υλικών και εξοπλισμού “εκτός του έργου”, 
 πινάκα υλικών και εξοπλισμού που θα ελεγχθούν “εκτός του έργου”  
 ακολουθούμενη διαδικασία ελέγχου “επί του έργου”, 
 πινάκα υλικών ,εξοπλισμού και εργασιών  που θα ελεγχθούν “εντός του έργου”  
 παρεχόμενα μέσα και εγκαταστάσεις για τον ποιοτικό έλεγχο, χρησιμοποιούμενα 

εργαστήρια, κλπ., 
 τεκμηρίωση και αρχειοθέτηση στοιχείων και πληροφοριών. 
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Ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, ο Ανάδοχος θα προβλέψει στο πρόγραμμα την υποβολή  
στοιχείων τεκμηρίωσης της συμμόρφωσής του με τις απαιτήσεις της σύμβασης και δείγματα όπου 
απαιτείται και όπου ζητηθούν από την Υπηρεσία για τα ακόλουθα υλικά, είδη, όργανα και 
συσκευές: 
 
 Δομικά υλικά εμπορίου (τσιμέντο τύπου SR, σίδηρούς οπλισμούς, σύνθεση σκυροδέματος  

μονωτικά υλικά, στεγανοποιητικά υλικά, βιομηχανικά, εποξειδικές στρώσεις κυκλοφορίας, 
σωλήνες, σχάρες, φρεάτια)  

 Εξοπλισμός επεξεργασίας  
 Αντλητικά συγκροτήματα 
 Υλικά και εξοπλισμό σήμανσης και ασφάλειας 
 Ηλεκτρολογικές κατασκευές και εξαρτήματα κάθε φύσης   
 Κρουνούς / βάνες / διακόπτες / δικλείδες   
 Ανεμιστήρες, αποσμήσεις   
 Όργανα και συσκευές μέτρησης (π.χ. εργαστηριακές συσκευές, όργανα αυτοματισμών, κτλ) 
 
Η Υπηρεσία διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει επιπλέον στοιχεία, ελέγχους και δοκιμές  από αυτά 
που θα περιέχονται στο πρόγραμμα ποιότητος τα οποία θα γίνουν με δαπάνες του αναδόχου εάν 
τα στοιχεία, οι έλεγχοι και δοκιμές αυτές  προκύπτουν η απαιτούνται από τα λοιπά συμβατικά 
τεύχη του έργου 
 
 
Δοκιμές στο εργοστάσιο 
 
Γενικά όλοι οι έλεγχοι και οι δοκιμές, που θα γίνουν στο εργοστάσιο, πρέπει να είναι σύμφωνοι με 
τα καθοριζόμενα στις σχετικές προδιαγραφές. 
 
Για τις δοκιμές στο εργοστάσιο, τα διάφορα μέρη του εξοπλισμού πρέπει να λειτουργήσουν, όσο 
αυτό είναι δυνατό, κάτω από τις συνθήκες που θα επικρατήσουν επί τόπου των έργων. Οι δοκιμές 
θα διεξάγονται χρησιμοποιώντας τους πραγματικούς κινητήρες και λοιπό εξοπλισμό, που θα 
προμηθεύσει ο Ανάδοχος. Στην περίπτωση που αυτό δεν είναι δυνατό, ο Ανάδοχος θα πρέπει να 
εκτιμήσει τις αναμενόμενες απώλειες και να αποδείξει την ακρίβεια της εκτίμησης αυτής, κατά 
τρόπο που θα ικανοποιήσει την Υπηρεσία.  
 
Ο Ανάδοχος πρέπει να αποδείξει τις εγγυημένες τιμές απόδοσης του υπ’ όψη εξοπλισμού (ισχύ, 
συνολική απόδοση κλπ.) και να ικανοποιήσει τον Εργοδότη, σχετικά με την μηχανική αξιοπιστία 
της μονάδας και την ικανότητα να εκπληρώσει όλες τις προδιαγεγραμμένες απαιτήσεις. 
 
 Ο έλεγχος θα περιλαμβάνει: 
 οπτικό έλεγχο, 
 δοκιμές απόδοσης (όπου έχει εφαρμογή), 
 έλεγχο διαστάσεων 
 έλεγχο στάθμης θορύβου (όπου έχει εφαρμογή) και 
 έλεγχο βαφής (εάν έχει εφαρμογή). 
 
Ο εξοπλισμός που θα αποστέλλεται στο εργοτάξιο πρέπει να συνοδεύεται με τα απαραίτητα 
έγγραφα του κατασκευαστή, που θα αποδεικνύουν ότι έχουν πραγματοποιηθεί επιτυχώς οι έλεγχοι 
και οι δοκιμές. Εκτός αν προδιαγράφεται διαφορετικά, ο έλεγχος του επιμέρους εξοπλισμού θα 
περιλαμβάνει: 
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Δοκιμές σε υλικά και συσκευές 
 
Όλα τα υλικά που θα χρησιμοποιηθούν στην κατασκευή του εξοπλισμού, οι συσκευές και τα 
εξαρτήματα, που θα ενσωματωθούν στον εξοπλισμό, καθώς επίσης και η αντιδιαβρωτική 
προστασία (όπου έχει εφαρμογή) πρέπει να ελεγχθούν στις εγκαταστάσεις του κατασκευαστή. 
 
Για τον σκοπό αυτό ο Ανάδοχος πρέπει να υποβάλει στον Εργοδότη τα πιστοποιητικά δοκιμών του 
κατασκευαστή, που θα περιλαμβάνουν όλες τις λεπτομέρειες των δοκιμών αυτών και θα 
βεβαιώνουν ότι οι δοκιμές διεξήχθησαν ικανοποιητικά. 
 
Πιστοποιητικά δοκιμών θα υποβληθούν κατ ελάχιστο για τα ακόλουθα: 
 
 Αντλητικά συγκροτήματα (εκτός των διαρροών) 
 Ηλεκτροπαραγωγά ζεύγη 
 Ηλεκτρικοί πίνακες 
 Εξοπλισμός επεξεργασίας 
 
 
Δοκιμές στο έργο 
 
Οι δοκιμές και οι έλεγχοι αυτοί θα γίνουν κατά τη φάση κατασκευής και πριν την βεβαίωση 
περαίωσης του έργου και στόχο έχουν να επιβεβαιωθεί η τήρηση των όρων των τεχνικών 
προδιαγραφών και των άλλων συμβατικών όρων και να ελεγχθεί επίσης η ποιότητα του 
εξοπλισμού και η ορθή εγκατάστασή και θέση σε λειτουργία αυτού . 
 
Για όλες τις εργασίες η ομάδες εργασιών θα γίνουν επί τόπου του έργου όλοι οι προβλεπόμενοι 
έλεγχοι και δοκιμές και θα  συνταχθούν τα αντίστοιχα πιστοποιητικά. 
 
 
Ραδιογραφικός έλεγχος χαλύβδινων σωλήνων 
 
Η Υπηρεσία διατηρεί το δικαίωμα να υποβάλει τις συγκολλήσεις στους χαλύβδινους σωλήνες και 
στα εξαρτήματά τους σε ραδιογραφικό έλεγχο. Η διαδικασία ελέγχου θα είναι σύμφωνη με τις 
απαιτήσεις είτε του προτύπου ΑΡΙ 1104, παρ. 8, είτε του BS 2910. 
 
Οι έλεγχοι θα  γίνουν με δαπάνες τις Υπηρεσίας, ενώ σε περίπτωση που προκύψει ασυμφωνία με 
τις παραπάνω απαιτήσεις, ο Ανάδοχος θα καλύψει τις δαπάνες του  αρχικού ελέγχου και του 
κόστους  του ραδιογραφικού επανελέγχου που θα πραγματοποιηθεί υποχρεωτικά. 
 
 
Όργανα μετρήσεων 
 
Εκτός εάν καθοριστεί διαφορετικά τα όργανα μετρήσεων πρέπει να υποβληθούν σε δοκιμές: 
λειτουργίας, βαθμονόμησης και υστέρησης. 
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Δοκιμές και έλεγχος αντιδιαβρωτικής προστασίας  
 
Για την επιβεβαίωση της αντιδιαβρωτικής προστασίας των μεταλλικών επιφανειών θα γίνονται οι 
εξής δοκιμές και έλεγχοι, οι οποίοι επιβαρύνουν τον Ανάδοχο: 
 
 Έλεγχος των επιφανειών που καθαρίστηκαν με αμμοβολή: θα γίνονται τακτικά δοκιμές 

ανίχνευσης οξειδίων εξέλασης (καλαμίνας) με την μέθοδο του θειικού χαλκού. Σύγκριση με 
τα Σουηδικά φωτογραφικά standardsSIS 055900-1967 για την ποιότητα της αμμοβολής. 

 Έλεγχος πάχους υγρής στρώσης (ΠΥΣ). Σε κάθε ελαιοχρωματιστή θα διατίθεται κατάλληλου 
τύπου όργανο μέτρησης ΠΥΣ, ώστε να ελέγχεται η πρόοδος της βαφής.  

 Έλεγχος πάχους ξηράς στρώσης (ΠΞΣ). Το πάχος του σχηματισμένου ξηρού φιλμ μετά την 
βαφή κάθε στρώσης πρέπει να μετράται συστηματικά με ειδικό όργανο μέτρησης.  

 
Εκτός από τα παραπάνω, ο Ανάδοχος θα πρέπει να χρησιμοποιήσει εφόσον του ζητηθεί, 
κατάλληλη μέθοδο ανίχνευσης άβαφων πόρων μετά από δοκιμές σε δοκιμαστικές πλάκες. Οι 
σχετικές δαπάνες για την εφαρμογή της μεθόδου αυτής βαρύνουν τον Εργοδότη.  
 
Η Υπηρεσία θα καλείται για να ελέγχει και να εγκρίνει τα διάφορα στάδια του συστήματος 
αντιδιαβρωτικής προστασίας, όπως πχ. πέρας εργασιών προεργασίας, αστάρωμα, πρώτο χέρι 
βαφής, δεύτερο χέρι βαφής κλπ. 
 
Όλες οι δαπάνες για τους προβλεπόμενους ελέγχους, συσκευές, όργανα, εργαλεία,  εργατικά, 
ταξίδια προσωπικού Ανάδοχου, κλπ, βαρύνουν τον Ανάδοχο και θεωρείται ότι έχουν περιληφθεί 
ανηγμένες στις τιμές του Τιμολογίου. Εξαιρούνται οι δαπάνες  για ραδιογραφικό έλεγχο που 
αναλυτικά αναφέρεται παραπάνω. 
 
Ο Ανάδοχος πρέπει να περιγράψει στο  πρόγραμμα τους ελέγχους και δοκιμές, που θα γίνουν  
“επί τόπου του έργου”.   
 
Εάν, κατά την άποψη του Εργοδότη, οι δοκιμές “επί τόπου” καθυστερούν υπερβολικά, ο 
Εργοδότης μπορεί να ειδοποιήσει γραπτώς τον Ανάδοχο να προβεί στις δοκιμές αυτές. Εάν, εντός 
δέκα (10) ημερών από την παραλαβή της γραπτής αυτής ειδοποίησης οι δοκιμές δεν έχουν γίνει, ο 
Εργοδότης δύναται να προβεί ο ίδιος στις δοκιμές αυτές και οι δαπάνες αυτές που θα προκύψουν 
θα βαρύνουν τον Ανάδοχο. 
 
Όλες οι δαπάνες για τους προβλεπόμενους ελέγχους, συσκευές, όργανα, εργαλεία,  εργατικά, 
ταξίδια προσωπικού Ανάδοχου, διαδικασία ποιοτικού έλεγχου  κλπ, βαρύνουν τον Ανάδοχο και 
θεωρείται ότι έχουν περιληφθεί ανηγμένες στις τιμές του Τιμολογίου. Εξαιρούνται οι δαπάνες  για 
ραδιογραφικό έλεγχο που αναλυτικά αναφέρεται παραπάνω. 
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Γ.9 Άδειες και εγκρίσεις που θα εκδοθούν με μέριμνα του Αναδόχου  
 
Ο ανάδοχος θα φροντίσει εκτός από τις άδειες που αναφέρονται σε αλλά τμήματα των συμβατικών 
τευχών και για την έκδοση των ακολούθων αδειών: 
 
α) Άδεια/έγκριση από την επιτροπή αρχιτεκτονικού ελέγχου ή όπως κάθε φορά υφίσταται (λ.χ. 

συμβούλιο αρχιτεκτονικής), αν απαιτηθεί. 
β) Πιστοποιητικό για πυροπροστασία της εγκατάστασης. 
γ) Άδεια εγκατάστασης (εφόσον απαιτείται). 
δ) Άδεια για τις ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις (Πάροχος ενέργειας). 
ε) Τροποποίηση περιβαλλοντικών όρων (εάν απαιτείται) και ειδικότερα αλλά όχι περιοριστικά 

τροποποίηση της ΑΕΠΟ του έργου ως αποτέλεσμα πιθανών τροποποιήσεων του 
σχεδιασμού της ΕΕΛ κατά την κατασκευή, που δεν επιφέρουν σημαντικές διαφοροποιήσεις 
ως προς τις επιπτώσεις στο περιβάλλον (π.χ. διαδικασία υποβολής φακέλου συμμόρφωσης 
τελικού σχεδιασμού σύμφωνα με τα άρθρα 7 και 11.7 του ν. 4014/11 και όπως κάθε φορά 
ισχύει). 

στ) Άδεια για το ηλεκτροπαραγωγό ζεύγος (εάν ο ανάδοχος προσκομίσει στον Κύριο του Έργου 
βεβαίωση της αρμόδιας αρχής ότι δεν απαιτείται η σχετική άδεια ζεύγους τότε απαλλάσσεται 
από την υποχρέωση έκδοσης της αδείας). 

ζ) Έγκριση για το τεύχος εκτίμησης επαγγελματικού κίνδυνου που θα συντάξει. 
 
Όλες οι άδειες θα έχουν εκδοθεί πριν την θέση του έργου σε αποδοτική λειτουργία. 
 
Ο ανάδοχος θα ετοιμάσει και υπογράψει όλα τα δικαιολογητικά (σχέδια, έγγραφα, μελέτες κ.λ.π.) 
που απαιτούνται για την έκδοση των σχετικών αδειών και εγκρίσεων . 
 
Ο ανάδοχος υποχρεούται να μεταβεί όσες φορές απαιτείται στις διάφορες υπηρεσίες για την 
έκδοση των σχετικών αδειών και εγκρίσεων. Εάν απαιτηθούν παράβολα, αυτά βαρύνουν την 
ΔΕΥΑ ΒΑ. ως Κύριο του Έργου και τελικό χρήστη.  
 
Οι σχετικές αμοιβές μηχανικών και όλες οι λοιπές δαπάνες για την έκδοση των αδειών και 
εγκρίσεων βαρύνουν τον ανάδοχο του έργου. 
 
Ο ανάδοχος θα παραδώσει όλες τις πρωτότυπες άδειες και εγκρίσεις καθώς και ακριβή αντίγραφα 
όλων των δικαιολογητικών που χρησιμοποιήθηκαν, στην Υπηρεσία εις διπλούν. Θα παραδώσει 
ακόμα τα μαγνητικά μέσα για μελλοντική αναπαραγωγή. Όλες οι ανωτέρω εργασίες και υπηρεσίες 
και οι σχετικές δαπάνες δεν πληρώνονται ιδιαίτερα δεδομένου ότι η αμοιβή για αυτές έχει 
ενσωματωθεί στο τιμολόγιο του έργου. 
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Γ.10 Φάκελος Ασφάλειας και Υγιεινής  
 
Τα Περιεχόμενα του φακέλου θα είναι σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην Συγγραφή 
Υποχρεώσεων και με τους ισχύοντες κανονισμούς, εγκυκλίους και Νόμους και κατ’ ελάχιστον θα 
περιέχουν τα ακόλουθα:  
 
Γενικά στοιχεία 
 

 Τεχνική Περιγραφή του έργου 
 Παραδοχές μελέτης 
 Σχέδια «ως κατασκευάστηκε» 
 Πίνακας απογραφής εξοπλισμού 
 Εγχειρίδια μηχανημάτων και εξοπλισμού  
 Οδηγίες θεμάτων ασφάλειας και υγείας 
 Κανονισμός λειτουργίας του έργου 
 Οδηγίες λειτουργίας για το προσωπικό λειτουργίας 
 Οδηγίες συντήρησης του έργου 
 Κατάλογο προμηθευτών και υπεργολάβων  

 
Θα περιλαμβάνονται κατ’ ελάχιστον οι ακόλουθες πληροφορίες:  
 

 το είδος έργου και την χρήση αυτού 
 την ακριβή διεύθυνση του έργου 
 τον αριθμό αδείας εάν υπάρχει 
 τα στοιχεία του Κυρίου του Έργου 
 τα στοιχεία του συντονιστή ασφάλειας και υγείας που συνέταξε τον ΦΑΥ. 

 
 
Τεχνική Περιγραφή του έργου 
 
Θα περιλαμβάνει τα αναλυτικά λειτουργικά και κατασκευαστικά χαρακτηριστικά του έργου ώστε να 
καθορίζεται αυτό με σαφήνεια. 
 
 
Παραδοχές μελέτης 
 
Θα αναφέρονται οι παραδοχές της μελέτης του έργου και οι τυχόν αναθεωρήσεις αυτών στην 
πορεία του έργου. 
 
 
Σχέδια «ως κατασκευάστηκε» 
 
Θα υποβληθούν αντίγραφα όλων των σχεδίων, σε τυποποιημένες διαστάσεις κατά DIN, σε 
πινακίδα που θα υποδείξει η Υπηρεσία, με αριθμούς προοδευτικής αρίθμησης, που 
χρησιμοποιήθηκε κατά την εκτέλεση του έργου με όλες τις μεταβολές, αναθεωρήσεις, διορθώσεις 
και εγκρίσεις του αντίστοιχου «εγκρίνεται για την κατασκευή» σχεδίου, έτσι ώστε κάθε τέτοιο 
σχέδιο να απεικονίζει επακριβώς το τμήμα του έργου όπως αυτό κατασκευάσθηκε. Τα σχέδια αυτά 
πρέπει να έχουν την ένδειξη “ΟΠΩΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΘΗΚΕ”.  



ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε. 
Τεύχη Δημοπράτησης –  
Τεύχος 3 – Τεχνική Περιγραφή – Ειδικές ΤεΠρο 

«Αναβάθμιση της εγκατάστασης επεξεργασίας 
λυμάτων της ΔΕΥΑ Βορείου Άξονα Χανίων για 
την ανάκτηση επεξεργασμένων για άρδευση» 

 

 

 116 
 

 
 
Πίνακας απογραφής εξοπλισμού 
 
Όλο το έργο, περιλαμβανομένων των δομικών, υδραυλικών και ηλεκτρομηχανολογικών  
εγκαταστάσεων θα χωριστεί σε αυτοτελή τμήματα της έγκρισης της Υπηρεσίας. Για κάθε τμήμα θα 
υπάρχει αναλυτικός πίνακας απογραφής του ενσωματούμενου εξοπλισμού, με κατάλληλη 
κωδικοποίηση, που θα αντιστοιχεί στα εγκεκριμένα P+I σχέδια και θα εγκριθεί από την Υπηρεσία.  
 
Στον πίνακα απογραφής θα δίνονται οι παρακάτω τουλάχιστον πληροφορίες ή θα γίνονται οι 
σχετικές παραπομπές: 
 
 «Ως κατασκευάστηκαν» σχέδια  
 Εγχειρίδια μηχανημάτων και εξοπλισμού  
 Περιγραφή λειτουργίας για τους χρήστες 
 Περιγραφή λειτουργίας για το προσωπικό λειτουργίας 
 Οδηγίες θεμάτων ασφάλειας και υγιεινής 
 Οδηγίες συντήρησης και επιθεώρησης 
 Πίνακα υλικών και εργαλείων, που απαιτούνται για την λειτουργία και συντήρηση, όπως 
 
 
Εγχειρίδια μηχανημάτων και εξοπλισμού  
 
Για κάθε μηχάνημα ή εξοπλισμό, που έχει ενσωματωθεί  στο έργο θα δίδονται οι παρακάτω 
πληροφορίες ή/και έντυπα:  
 
 Τεχνικό φυλλάδιο του κατασκευαστή  
 Δελτίο τεχνικών στοιχείων, στο οποίο θα αναφέρονται τα κύρια τεχνικά χαρακτηριστικά 

εξοπλισμού, ο αριθμός σειράς, οι εκδόσεις των λογισμικών (εάν υπάρχουν τέτοιες), οι 
παράμετροι που ρυθμίζονται καθώς και οι ρυθμίσεις αυτών που υπάρχουν κατά την 
ημερομηνία παράδοσης του Φακέλου. 

 Εγχειρίδια του κατασκευαστή που θα περιλαμβάνουν: 
 Εγχειρίδια εγκατάστασης με λεπτομερείς οδηγίες συνοδευόμενες από διαγράμματα και 

εικονογραφήσεις για την συναρμολόγηση, ανέγερση και αποσυναρμολόγησή του. 
 Εγχειρίδια λειτουργίας και συντήρησης με οδηγίες για τη ρύθμιση, λειτουργία, 

συντήρηση και επισκευή του. Θα πρέπει να περιλαμβάνονται χωριστά οι εργασίες και 
οι έλεγχοι, που θα γίνονται καθημερινά, εβδομαδιαία, μηνιαία κτλ, καθώς επίσης και οι 
έλεγχοι και εργασίες, που θα πρέπει να γίνονται μετά την συμπλήρωση ορισμένων 
ωρών λειτουργίας. Το εγχειρίδιο πρέπει να συνοδεύεται και με όλα τα έντυπα που 
πρέπει να συμπληρώνονται για τον έλεγχο της λειτουργίας του εξοπλισμού.  

 Οδηγίες με την λεπτομερή περιγραφή όλων των βλαβών και ανωμαλιών, που μπορεί 
να παρουσιαστούν στη λειτουργία του και των ενεργειών, που πρέπει να γίνουν για την 
αντιμετώπιση κάθε ανωμαλίας. Το εγχειρίδιο θα πρέπει να είναι αναλυτικό και 
συντεταγμένο με τον τρόπο “εάν-τότε” από το αρχικό μέχρι το τελικό στάδιο θέσης σε 
λειτουργία.   

 Κατάλογο λιπαντικών η άλλων αναλωσίμων, που απαιτούνται  
 Κατάλογο κατάλληλων εφεδρικών ανταλλακτικών και αναλωσίμων που θα περιέχει τα 

ανταλλακτικά και αναλώσιμα που απαιτούνται σε ετήσια βάση καθώς και αυτά που 
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συνιστά ο κατασκευαστής να είναι διαθέσιμα μετά από κάποιες ώρες λειτουργίας (πχ. 
για λειτουργία 2.000 ωρών, 4.000 ωρών κτλ.). 

 
Στα ανωτέρω θα έχουν ενσωματωθεί και όλες οι πληροφορίες που χορηγήθηκαν για την έγκριση, 
εγκατάσταση, θέση σε λειτουργία και ρυθμίσεις του εξοπλισμού η μηχανήματος.   
 
 
Οδηγίες θεμάτων ασφάλειας και υγείας 
 
Θα περιλαμβάνονται οδηγίες και πληροφορίες, που είναι απαραίτητο να λαμβάνονται υπόψη κατά 
την λειτουργία και την συντήρηση του έργου, καθώς επίσης και για κάθε είδους εργασία 
(ανέγερσης, αποσυναρμόλογησης κτλ.) που ενδεχόμενα πραγματοποιηθεί καθ' όλη τη διάρκεια 
της ζωής του έργου. Οι οδηγίες αυτές θα περιλαμβάνουν κατ’ ελάχιστον τα ακόλουθα: 
 
 Οδηγίες και στοιχεία που είναι απαραίτητα για τον ασφαλή τρόπο λειτουργίας και εκτέλεσης 

των διαφόρων εργασιών συντήρησης και ελέγχων. 
 Οδηγίες και στοιχεία που είναι απαραίτητα για την αποφυγή κινδύνων από τα διάφορα 

δίκτυα (ύδρευσης, ηλεκτροδότησης, αερίων, ατμού, κτλ.) και για την πυρασφάλεια του έργου. 
 Πληροφορίες για υπάρχοντα δίκτυα οργανισμών κοινής ωφελείας. 
 Στοιχεία για την προσπέλαση στο έργο και την ασφαλή πρόσβαση στις θέσεις εργασίας. 
 Στοιχεία για την ρύθμιση της κυκλοφορίας πεζών και οχημάτων εντός και πέριξ του έργου 

κατά την εκτέλεση εργασιών συντήρησης. 
 Τρόπος αποθήκευσης και οι συνθήκες αποκομιδής των  αχρήστων υλικών (πχ. 

αφυδατωμένη ιλύς). 
 Τρόπος παροχής πρώτων βοηθειών. 
 Αναλυτικές οδηγίες ασφαλείας και υγιεινής για κάθε τμήμα του έργου και για το σύνολο του 

ενσωματούμενου σε αυτό εξοπλισμού. Θα καταγράφονται όλοι οι πιθανοί κίνδυνοι κατά την 
λειτουργία και συντήρηση, η μέθοδος αποτροπής ή μείωσης του κινδύνου και θα γίνεται 
εκτίμηση του εναπομένοντος κινδύνου ως ακολούθως 

Χ = Χαμηλή εκτίμηση κινδύνου 
Μ = Μέτρια εκτίμηση κινδύνου 
Υ = Υψηλή εκτίμηση κινδύνου 

 Τεχνικά ή οργανωτικά μέτρα που θα πρέπει να λαμβάνονται για την περιστολή των ως άνω 
κινδύνων.  

 Ειδικά μέτρα για την αντιμετώπιση εκτάκτων συνθηκών (πχ. υπερχείλιση, σεισμός, 
πλημμύρα, πυρκαγιά, κτλ).   

 
 
Κανονισμός λειτουργίας του έργου  
 
Θα περιέχει όλα τα στοιχεία που θα αφορούν τη χρήση του έργου από τους χρήστες και βασικά 
ενημερωτικά φυλλάδια κατάλληλα και επαρκή, που θα διανεμηθούν στους χρήστες ώστε κάθε 
χρήστης να γνωρίζει πως θα χρησιμοποιήσει το έργο και τι θα κάνει σε περίπτωση έκτακτων 
γεγονότων. 
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Οδηγίες λειτουργίας για το προσωπικό  λειτουργίας 
 
Οδηγίες λειτουργίας για το προσωπικό λειτουργίας σε συνθήκες κανονικής λειτουργίας και σε 
συνθήκες έκτακτου περιστατικού κτλ.. 
 
Θα περιλαμβάνονται αναλυτικές οδηγίες για την «εκκίνηση» την «παύση λειτουργίας», καθώς 
επίσης και για τυχόν «επείγουσα διακοπή λειτουργίας». Στις Οδηγίες θα περιλαμβάνονται οι 
προϋποθέσεις που θα πρέπει να τηρούνται και οι έλεγχοι που θα πρέπει να γίνονται πριν και μετά 
κάθε φάση λειτουργίας.  
 
Εξάλλου στις Οδηγίες θα πρέπει να γίνεται παραπομπή στα εγχειρίδια ή/και περιγραφή: των 
βλαβών και ανωμαλιών, που μπορεί να παρουσιαστούν κατά την λειτουργία, καθώς επίσης και 
στις ενέργειες, που πρέπει να γίνουν για την αντιμετώπιση κάθε ανωμαλίας κατά την λειτουργία 
του εξοπλισμού, των μέτρων ασφαλείας και υγιεινής, που πρέπει να λαμβάνονται κατά την φάση 
λειτουργίας. 
 
 
Οδηγίες συντήρησης του έργου 
 
Θα περιλαμβάνονται συγκεκριμένες οδηγίες για την περιοδική συντήρηση του έργου και για τους 
απαραίτητους ελέγχους, που θα πρέπει να γίνονται σε τακτά χρονικά διαστήματα, ή μετά από 
κάποιες ώρες λειτουργίας. Για κάθε τμήμα του, εγκατάσταση  και για κάθε μηχάνημα η εξοπλισμό 
θα δίδονται οι παρακάτω πληροφορίες:  
 

 Πρόγραμμα συντήρησης 
 
Στο πρόγραμμα συντήρησης θα γίνεται αναφορά σε όλες τις εργασίες συντήρησης και 
ελέγχων που πρέπει να γίνεται για κάθε μηχάνημα, εξοπλισμό και εγκατάσταση  καθώς και 
στη συχνότητα των παραπάνω (πχ. ημερήσια, εβδομαδιαία, μηνιαία, ετήσια κτλ. ή μετά 
κάποιες ώρες λειτουργίας).  
 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ 
Τμήμα του Έργου: 
α/
α 

Κωδικός 
Μηχανήματος 

Περιγραφή εργασιών  
και ελέγχων 

Συχνότητα 
συντήρησης 

Οδηγία 
συντήρησης 

     
     
     
Παρατηρήσεις: 
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 Οδηγίες συντήρησης 

 
Για κάθε μία από τις ανωτέρω περιγραφόμενες συντηρήσεις και ελέγχους θα υπάρχει η αντίστοιχη 
αναλυτική οδηγία συντήρησης σύμφωνα με το ακόλουθο υπόδειγμα.   
 

ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ 
Τμήμα του Έργου:  
Οδηγία συντήρησης:  (α/α) 

Περιγραφή εργασιών και ελέγχων: 
 

Αναφορά σε στοιχεία κατασκευαστή: 
 

Οδηγίες ασφάλειας και υγιεινής: 
 

Απαιτούμενα ανταλλακτικά: 
 

Απαιτούμενα εργαλεία: 
 

 
Στο πεδίο «αναφορά σε στοιχεία κατασκευαστή» θα γίνεται παραπομπή στα σχετικά εγχειρίδια του 
κατασκευαστή, ενώ στο πεδίο «οδηγίες ασφάλειας» θα γίνεται παραπομπή στα εγχειρίδια, καθώς 
επίσης και στις Οδηγίες Ασφάλειας και Υγείας (παρ.2.7 του παρόντος).  
 
 
Κατάλογος προμηθευτών και υπεργολάβων 
 
Θα περιλαμβάνονται όλοι οι προμηθευτές των μηχανημάτων, εξοπλισμού και οι υπεργολάβοι που 
ασχολήθηκαν με την εγκατάσταση αυτών και των λοιπών τμημάτων του έργου. Στον κατάλογο θα 
αναφέρονται τα ακόλουθα στοιχεία:  
 
 Όνομα προμηθευτών/υπεργολάβων 
 Διεύθυνση και τηλέφωνο 
 Όνομα αρμοδίου 
 Περιγραφή της υπηρεσίας, ή των υλικών που χορήγησε 
 
Πίνακα υλικών και εργαλείων, που απαιτούνται για την λειτουργία και συντήρηση, όπως: 
 
 χρώματα 
 λιπαντικά 
 εργαλεία για συναρμολόγηση και αποσυναρμολόγηση 
 χημικά αντιδραστήρα για λειτουργία ρύθμισης των οργάνων  
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Παράδοση φακέλου 
 
Μετά την ολοκλήρωση της θέσης σε αποδοτική λειτουργία και τις δοκιμές ολοκλήρωσης, ο 
Ανάδοχος θα υποβάλει στην Υπηρεσία τον Φάκελο Ασφάλειας και Υγιεινής.  
 
Ο Φάκελος Ασφάλειας και Υγείας θα παραδοθεί σε τρία αντίγραφα. Η παράδοση του Φακέλου 
αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για να συνταχθεί η βεβαίωση περάτωσης εργασιών.  
 
Επιπλέον θα παραδοθούν σε ένα αντίγραφο και σε ψηφιακή μορφή  (CD ή DVD)  όλα τα αρχεία 
του και το περιεχόμενο του τα οποία θα είναι ελεύθερα για αναπαραγωγή και τροποποίηση. Τα 
έγγραφα θα είναι σε πρόγραμμα Word Xp ή νεώτερο της Microsoft.  Τα σχέδια  θα παραδοθούν σε 
αρχεία DWG κατάλληλα για χρήση από το πρόγραμμα AutoCad (version 2004) ή νεώτερη. Οι 
οδεύσεις σωληνώσεων, καλωδίων κλπ. θα πρέπει να παρουσιάζονται στα σχέδια σε διαφορετικά 
layers. 
 
Γίνονται δεκτά και αρχεία Acrobat Reader μόνο όσα χορηγούνται σε αυτή την μορφή από τον 
κατασκευαστή του αντίστοιχου εξοπλισμού ή μηχανήματος, αρκεί αυτά να είναι ελεύθερα για 
αντιγραφή.  
 
Όλα τα παραπάνω θα είναι στα Ελληνικά, έκτος από τα εγχειρίδια από τους ξένους κατασκευαστές 
των μηχανημάτων και οργάνων που γίνονται δεκτά και στα Αγγλικά. 
 
Εάν τα ανωτέρω δεν παραδοθούν έγκαιρα, η Υπηρεσία μπορεί να τα συντάξει εις βάρος και για 
λογαριασμό του Αναδόχου και η σχετική δαπάνη θα παρακρατηθεί από το λαβείν του ή θα 
εισπραχθεί από τις εγγυητικές επιστολές ή με άλλο νόμιμο τρόπο. 
 
Ο Ανάδοχος δεν δικαιούται ιδιαίτερης αμοιβής για την τήρηση και την παραγωγή των 
προαναφερθέντων στοιχείων για την σύνταξη του φακέλου ασφάλειας και υγιεινής, αφού η σχετική 
δαπάνη είναι ανηγμένη στα επιμέρους Άρθρα Τιμολογίου.  
  



ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε. 
Τεύχη Δημοπράτησης –  
Τεύχος 3 – Τεχνική Περιγραφή – Ειδικές ΤεΠρο 

«Αναβάθμιση της εγκατάστασης επεξεργασίας 
λυμάτων της ΔΕΥΑ Βορείου Άξονα Χανίων για 
την ανάκτηση επεξεργασμένων για άρδευση» 

 

 

 121 
 

 
Δ. ΘΕΣΗ ΣΕ ΑΠΟΔΟΤΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ – ΔΟΚΙΜΕΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ - ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ 

ΕΡΓΩΝ ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΝΑΔΟΧΟ 
 
Δ.1 Γενικά  
 
Μετά την ολοκλήρωση των εργασιών κατασκευής κάθε τμήματος του έργου, όπως αυτό 
προβλέπεται στην Συγγραφή Υποχρεώσεων αλλά και μετά την ολοκλήρωση των εργασιών 
κατασκευής του έργου συνολικά θα ξεκινήσει η διαδικασία «Θέσης των μονάδων σε αποδοτική 
λειτουργία» και στη συνέχεια θα επακολουθήσουν οι «Δοκιμές Ολοκλήρωσης». Για το σκοπό αυτό 
ο Ανάδοχος οφείλει με δική του ευθύνη να υποβάλλει τουλάχιστον ένα (1) μήνα πριν την έναρξη 
των διαδικασιών αυτών προς έγκριση στην Υπηρεσία το πρόγραμμα «θέσης των μονάδων σε 
αποδοτική λειτουργία», καθώς επίσης και αυτό των «Δοκιμών ολοκλήρωσης».  
 
Η διάρκεια της «θέσης των μονάδων σε αποδοτική λειτουργία» ορίζεται σετριάντα (30) ημέρες και 
αρχίζει μετά από σχετική έγκριση της Υπηρεσίας. Η «θέση των μονάδων σε αποδοτική λειτουργία» 
θα γίνει για κάθε τμήμα του έργου (όπως αυτό προβλέπεται) και για το σύνολο του έργου 
συνολικά, αφού αποδεδειγμένα έχουν αναπτυχθεί οι διεργασίες (πχ. παραγωγή βιομάζας, κτλ.) και 
μετά την συνεχή λειτουργία των επιμέρους μονάδων για τουλάχιστον πέντε (5) ημέρες, έτσι ώστε 
να μπορέσουν να επακολουθήσουν οι «δοκιμές ολοκλήρωσης». 
 
Οι δοκιμές ολοκλήρωσης γίνονται για το σύνολο του έργου (γραμμή λυμάτων και γραμμή ιλύος), 
και θα αρχίσουν μετά την ολοκλήρωση της «θέσης σε αποδοτική λειτουργία». Η διάρκεια των 
Δοκιμών Ολοκλήρωσης ορίζεται σετριάντα (30) ημέρες και ολοκληρώνονται μετά την ικανοποίηση 
των ορίων, που ορίζονται στο Κεφάλαιο Α του παρόντος Τεύχους.  
 
Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση της «θέσης σε αποδοτική λειτουργία» και των «δοκιμών 
ολοκλήρωσης», ο Ανάδοχος θα υποβάλει στην Υπηρεσία το Μητρώο του Έργου, τον Φάκελο 
Ασφάλειας και Υγιεινής, καθώς επίσης και τα Εγχειρίδια  Λειτουργίας και Συντήρησης. Μετά την 
ολοκλήρωση των παραπάνω, εκδίδεται σχετική Προσωρινή Βεβαίωση Περάτωσης Εργασιών.  
 
 
Δ.1.1. Θέση των μονάδων σε αποδοτική λειτουργία  
 
Η θέση σε αποδοτική λειτουργία περιλαμβάνει την ελεγχόμενη διοχέτευση λυμάτων στις επιμέρους 
μονάδες, ώστε να: 
 
 αναπτυχθεί η απαραίτητη βιομάζα, δηλαδή η συγκέντρωση του ανάμικτου υγρού στους 

βιολογικούς αντιδραστήρας να είναι μεγαλύτερη του 60% της συγκέντρωσης σχεδιασμού και 
να έχει παραχθεί επαρκής ποσότητα περίσσειας ιλύος για την λειτουργία της γραμμής ιλύος  

 ρυθμιστεί όλος ο επιμέρους εξοπλισμός και γίνει έλεγχος όλων των συστημάτων ασφαλείας, 
που είναι διασυνδεδεμένα (interlocked)   

 να λειτουργήσει κάθε τμήμα της εγκατάστασης και συνολικά η εγκατάσταση συνεχώς επί 
πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες.  

 
Κατά την «θέση των μονάδων σε αποδοτική λειτουργία» και μετά από ενημέρωση της Υπηρεσίας, 
ο Ανάδοχος μπορεί μέσω κατάλληλων εκτροπών της ροής, απομόνωση ορισμένων μονάδων, 
λειτουργία των μονάδων με διάφορα υδραυλικά και ρυπαντικά φορτία ή και μεταφορά βιομάζας 
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από άλλες λειτουργούσες Εγκαταστάσεις Επεξεργασίας Λυμάτων να επιταχύνει την διαδικασία 
ανάπτυξης βιομάζας. 
 
Η συνεχής λειτουργία μίας επιμέρους μονάδας (π.χ. προεπεξεργασία) ή των λειτουργιών ενός 
ηλεκτρικού πίνακα θεωρείται ότι έληξε επιτυχώς μετά από συνεχή επιτυχημένη λειτουργία της 
αντίστοιχης μονάδας επί πέντε (5) ημέρες τουλάχιστον. Στην περίπτωση που δεν ικανοποιηθεί η 
παραπάνω απαίτηση, ο Ανάδοχος οφείλει να: 
 

 εντοπίσει τον λόγο της αποτυχίας 
 υποβάλει προτάσεις για επανόρθωση 
 λάβει γραπτή έγκριση για τις προτάσεις αυτές από την Υπηρεσία 
 επανορθώσει το πρόβλημα και να επαναλάβει τη διαδικασία, ώστε οι μονάδες να 

λειτουργήσουν συνεχώς για πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες.  
 
Ο Ανάδοχος επιβαρύνεται με όλες τις δαπάνες που απαιτούνται για την θέση σε αποδοτική 
λειτουργία. Στις δαπάνες του Αναδόχου περιλαμβάνονται, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά και οι 
κατωτέρω δαπάνες: 
 

 Δαπάνες συντήρησης του ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού των μονάδων. Στον 
εξοπλισμό αυτό περιλαμβάνονται και όλες οι εφεδρικές μονάδες (αντλίες, κινητήρες κτλ.) 
για την ομαλή και απρόσκοπτη λειτουργία των επιμέρους μονάδων.  

 Οι δαπάνες για κάθε απαραίτητη εργασία, περιλαμβανομένων των δαπανών προσωπικού, 
αναλωσίμων υλικών (συμπεριλαμβανομένων των χημικών επεξεργασίας) κτλ., ακόμη και 
αν δεν αναφέρονται ρητά στα συμβατικά τεύχη, προκειμένου η όλη διαδικασία να είναι 
άρτια και σύμφωνη με τους κανόνες της τέχνης και της επιστήμης. 

 Δαπάνες προμήθειας, μισθώσεων, λειτουργίας και συντήρησης εργαλείων, εφοδίων, 
μηχανημάτων, οχημάτων, βυτιοφόρων κτλ., που απαιτούνται για τη θέση σε αποδοτική 
λειτουργία όλων των επιμέρους μονάδων.  

 Δαπάνες για τα μέτρα ασφαλείας των επιμέρους μονάδων. Δαπάνες αποζημιώσεων για 
ατυχήματα από ευθύνη του Αναδόχου που θα προκληθούν στο προσωπικό του Αναδόχου 
ή σε τρίτους που εμπλέκονται ή μη στο έργο. 

 Δαπάνες για το συστηματικό καθαρισμό του περιβάλλοντος χώρου και του εσωτερικού 
χώρου όλων των επιμέρους μονάδων, 

 Όποιες άλλες δαπάνες απαιτούνται έστω και αν δεν κατονομάζονται. 
 
Την Υπηρεσία βαρύνουν μόνο οι δαπάνες παροχής ηλεκτρικού ρεύματος, νερού και οι δαπάνες 
μεταφοράς και διάθεσης των παραπροϊόντων επεξεργασίας (εσχαρίσματα, άμμος, ιλύς κτλ.). 
 
Κατά τη διάρκεια της θέσης σε αποδοτική λειτουργία, ο Ανάδοχος θα πρέπει να παρέχει πλήρη και 
συνεχή τεχνική κάλυψη και να πραγματοποιεί κάθε ρύθμιση και επιδιόρθωση που θα καταστεί 
αναγκαία. Επίσης θα προβεί σε αποκαταστάσεις ή/και επιδιορθώσεις, όπου αυτό απαιτείται, ούτως 
ώστε το σύνολο των κατασκευών να μπορεί να ανταποκριθεί στις προδιαγραφόμενες απαιτήσεις.  
 
Οι όποιες δαπάνες προκύψουν από την παράταση της «θέσης των μονάδων σε αποδοτική 
λειτουργία» βαρύνουν αποκλειστικά τον Ανάδοχο, χωρίς αυτός να δικαιούται ουδεμία πρόσθετη 
αποζημίωση εκ του γεγονότος αυτού, ακόμα και αν αυτές δεν οφείλονται σε υπαιτιότητα του 
Αναδόχου. 
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Δ.1.2 Δοκιμές ολοκλήρωσης 
 
Μετά την ολοκλήρωση της «θέσης σε αποδοτική λειτουργία» ξεκινά η διαδικασία των δοκιμών 
ολοκλήρωσης. Πέρας της δοκιμαστικής λειτουργίας θεωρείται η επίτευξη των ορίων εκροής, που 
ορίζονται στο Κεφάλαιο Α του παρόντος Τεύχους (παρ.4.2 και 4.3) για δέκα (10) συνεχόμενες 
ημέρες. Το πέρας της δοκιμαστικής λειτουργίας βεβαιώνεται εγγράφως από την Υπηρεσία. Κατά 
την διαδικασία αυτή, ο Ανάδοχος υποχρεούται να αποδείξει στην Υπηρεσία ότι όλος ο εξοπλισμός 
μπορεί να λειτουργήσει αξιόπιστα όπως έχει μελετηθεί, ότι ανταποκρίνεται πλήρως στα κριτήρια 
απόδοσης που έχουν προδιαγραφεί και ότι κάθε τμήμα του εξασφαλίζει όλα τα επίπεδα 
αυτοματισμού και ασφαλείας που προδιαγράφονται. Επίσης η Υπηρεσία μπορεί να ζητήσει να γίνει 
ο κατά το δυνατό ευρύτερος έλεγχος της υδραυλικής επάρκειας των εγκαταστάσεων. 
 
Ο Ανάδοχος για την πραγματοποίηση των ελέγχων θα προμηθεύσει όλα τα απαραίτητα όργανα, 
προσωπικό και όλον τον αναγκαίο εξοπλισμό και θα εκτελέσει όλες τις εργασίες που είναι 
απαραίτητες για την ικανοποιητική διεξαγωγή των ελέγχων. Ο Ανάδοχος επιβαρύνεται με όλες τις 
δαπάνες που απαιτούνται για την δοκιμαστική λειτουργία των μονάδων. Στις δαπάνες του 
Αναδόχου περιλαμβάνονται, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά και οι κατωτέρω δαπάνες που 
βαρύνουν αποκλειστικά αυτόν: 
 
 Δαπάνες συντήρησης του ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού των μονάδων. Στον εξοπλισμό 

αυτό περιλαμβάνονται και όλες οι εφεδρικές μονάδες (αντλίες, κινητήρες κτλ.) για την ομαλή 
και απρόσκοπτη λειτουργία των επιμέρους μονάδων. 

 Οι δαπάνες για κάθε απαραίτητη εργασία, περιλαμβανομένων των δαπανών προσωπικού, 
αναλωσίμων υλικών κτλ. ακόμη και αν δεν αναφέρονται ρητά στα συμβατικά τεύχη, 
προκειμένου η όλη διαδικασία να είναι άρτια και σύμφωνη με τους κανόνες της τέχνης και της 
επιστήμης. 

 Δαπάνες προμήθειας, μισθώσεων, λειτουργίας και συντήρησης εργαλείων, εφοδίων, 
μηχανημάτων, οχημάτων, βυτιοφόρων κτλ., που απαιτούνται για την δοκιμαστική λειτουργία 
όλων των επιμέρους μονάδων. 

 Δαπάνες για τα μέτρα ασφαλείας των επιμέρους μονάδων. Δαπάνες αποζημιώσεων για 
ατυχήματα από ευθύνη του Αναδόχου που θα προκληθούν στο προσωπικό του Αναδόχου ή 
σε τρίτους που εμπλέκονται ή μη στο έργο. 

 Δαπάνες για το συστηματικό καθαρισμό του περιβάλλοντος χώρου και του εσωτερικού 
χώρου όλων των επιμέρους μονάδων. 

 Επίσης τον Ανάδοχο βαρύνουν οι απαραίτητες δαπάνες για τις δειγματοληψίες, καθώς και 
τις εργαστηριακές αναλύσεις. 

 
Την Υπηρεσία βαρύνουν μόνο οι δαπάνες  παροχής ηλεκτρικού ρεύματος, και πετρελαίου Η/Ζ, 
νερού, καθώς επίσης και οι δαπάνες μεταφοράς και διάθεσης των παραπροϊόντων επεξεργασίας 
(εσχαρίσματα, άμμος, ιλύς κτλ.). 
 
Ο Ανάδοχος θα εξασφαλίσει την λήψη των αναγκαίων δειγμάτων και την εκτέλεση των 
απαιτουμένων μετρήσεων και αναλύσεων σε εγκεκριμένο από την Υπηρεσία Εργαστήριο. Κάθε 
δείγμα θα διαχωρίζεται σε δύο μέρη, εκ των οποίων το ένα θα παραλαμβάνει ο Ανάδοχος, ενώ το 
δεύτερο θα παραδίδεται στην Υπηρεσία, η οποία θα προβαίνει σε ελέγχους στα δικά της ή 
εξωτερικά εργαστήρια της επιλογής της. Η Υπηρεσία διατηρεί το δικαίωμα να επισκέπτεται το 
εργαστήριο που εκτελεί τις αναλύσεις για λογαριασμό του Αναδόχου και να ελέγχει εάν τηρούνται 
οι προβλεπόμενες διαδικασίες. 
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Οι έλεγχοι τήρησης των αποδόσεων θεωρείται ότι ολοκληρώθηκαν ικανοποιητικά, εάν έχουν 
επιτευχθεί τα ακόλουθα:  
 
 Τηρούνται τα όρια εκροών των παραγράφων 4.2 και 4.3  του Κεφαλαίου Α του παρόντος 

Τεύχους 
 Οι αποδόσεις επιμέρους μονάδων επεξεργασίας, είναι σύμφωνη με τα αναφερόμενα στο 

Κεφάλαιο Α του παρόντος Τεύχους, παράγραφοι 4.2 και 4.3 (όπου έχει εφαρμογή) 
 Οι λειτουργικές παράμετροι των επιμέρους μονάδων βρίσκονται μέσα στα επιτρεπόμενα και 

προδιαγραφόμενα όρια αυτού του Τεύχους.  
 Το σύστημα ελέγχου λειτουργίας είναι κατάλληλο για την αυτοματοποιημένη λειτουργία των 

εγκαταστάσεων 
 
Εάν ο έλεγχος αποτύχει είτε λόγω του ότι δεν τηρούνται οι παραπάνω απαιτήσεις είτε λόγω του ότι 
παρουσιάστηκαν προβλήματα στον εξοπλισμό, ο Ανάδοχος οφείλει να: 
 
 εντοπίσει τον λόγο της αποτυχίας 
 υποβάλει προτάσεις για επανόρθωση 
 λάβει γραπτή έγκριση για τις προτάσεις αυτές από την Υπηρεσία 
 επανορθώσει το πρόβλημα και να επαναλάβει τη διαδικασία των «δοκιμών ολοκλήρωσης». 
 
Οι όποιες δαπάνες προκύψουν από την παράταση των δοκιμών ολοκλήρωσης της Εγκατάστασης 
Επεξεργασίας Λυμάτων, λόγω μη ικανοποίησης των συμβατικών απαιτήσεων, βαρύνουν 
αποκλειστικά τον Ανάδοχο, χωρίς αυτός να δικαιούται ουδεμία πρόσθετη αποζημίωση εκ του 
γεγονότος αυτού. 
 
Οι δοκιμές μπορεί να επαναληφθούν μέχρι τρεις (3) φορές. Σε περίπτωση συνεχόμενης αστοχίας 
των δοκιμών απόδοσης, η Υπηρεσία θα ενεργήσει έτσι ώστε να διαπιστώσει τις αιτίες της 
αστοχίας, αν απαιτείται με την υποστήριξη Τεχνικού Συμβούλου. Ο Ανάδοχος θα επιβαρυνθεί στην 
περίπτωση αυτή με το κόστος των επεμβάσεων για την αποκατάσταση των προβλημάτων, 
συμπεριλαμβανομένου του κόστους απασχόλσης τεχνικών συμβούλων. 
 
Το Πρόγραμμα δειγματοληψιών και αναλύσεων παρουσιάζεται στο παρακάτω Πίνακα. Οι 
δειγματοληψίες, οι μετρήσεις και οι αναλύσεις θα γίνουν σύμφωνα με τα παρακάτω πρότυπα: 
Standard Methods της APHA, EN, ΙSO κτλ. Στο πρόγραμμα που θα συντάξει ο Ανάδοχος για την 
«θέση των μονάδων σε αποδοτική λειτουργία» και των «δοκιμών ολοκλήρωσης», θα καθορίσει 
επακριβώς τις μετρούμενες παραμέτρους και τα πρότυπα δειγματοληψιών, μετρήσεων και 
αναλύσεων.  
 
Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση της «θέσης σε αποδοτική λειτουργία» και των «δοκιμών 
ολοκλήρωσης», ο Ανάδοχος θα υποβάλει στην Υπηρεσία το Μητρώο του Έργου, τον Φάκελο 
Ασφάλειας και Υγιεινής, καθώς επίσης και τα Εγχειρίδια  Λειτουργίας και Συντήρησης. Μετά την 
ολοκλήρωση των παραπάνω, εκδίδεται σχετική Προσωρινή Βεβαίωση Περάτωσης Εργασιών. 
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Θέση 
δειγματοληψίας 

Μετρούμενη  
παράμετρος 

Συχνότητα 
δειγματοληψίας 

Τύπος δείγματος 

Είσοδος ΕΕΛ 

Παροχή  Συνεχής  

BOD5 
Τρείς φορές 
εβδομαδιαία 

Σύνθετο 

COD 

Ημερήσια 
 

Σύνθετο 
 

Συγκέντρ. στερεών  
TKN 
ΤΡ 
VS / DS 

Έξοδος βιολογικού 
αντιδραστήρα  

Θερμοκρασία  Συνεχής Στιγμιαίο 
MLSS Ημερήσια  Στιγμιαίο 
DO Ημερήσια  Στιγμιαίο 
SVI 2/ημέρα Στιγμιαίο 

Έξοδος ΔΤΚ 

Παροχή 

Ημερήσια Σύνθετο 

Συγκέντρ. στερεών 
BOD5 
COD 
ΝΗ4-Ν 
ΝΟ3-Ν 
ΤΡ 

Ανακυκλοφορία  
Παροχή 

Ημερήσια  Σύνθετο 
Συγκέντρ. στερεών 

Περίσσεια ιλύς  
Παροχή 

Ημερήσια Σύνθετο 
Συγκέντρ. στερεών 

Απολύμανση – 
αποχλωρίωση  

Υπολειμματικό χλώριο Ημερήσια Σύνθετο 
Ολικά κολοβακτηρίδια Ανά τρεις ημέρες Στιγμιαίο 
Κολοβακτηρίδια 
εντερικής προέλευσης 

Ανά τρεις ημέρες Στιγμιαίο 

Προπαχυμένη ιλύς Συγκέντρ. στερεών Ημερήσια  Σύνθετο 
Στραγγίδια – 
προπάχυνσης 

Συγκέντρ. στερεών Ημερήσια  Σύνθετο 

Αφυδατωμένη ιλύς Συγκέντρ. στερεών Ημερήσια  Σύνθετο 
Στραγγίδια – 
αφυδάτωσης 

Συγκέντρ. στερεών Ημερήσια  Σύνθετο 

 
Όπου στον παραπάνω Πίνακα, η συχνότητα δειγματοληψίας ορίζεται ως «συνεχής», η μετρούμενη 
παράμετρος μετράται από όργανο inline. 
 
 
Δ.2 Φύλαξη και συντήρηση του έργου από τον Ανάδοχο κατά τη διάρκεια των δοκιμών 

ολοκλήρωσης και κατά τη διάρκεια τυχόν διαστήματος αδράνειας  
 
Σε περίπτωση που το έργο αποπερατωθεί αλλά για οιοδήποτε λόγο δεν είναι δυνατή η 
τροφοδοσία του με επαρκή ποσότητα λυμάτων, το έργο θα βρίσκεται σε κατάσταση αδράνειας. 
Σημειώνεται, ότι η περίπτωση αυτή δεν είναι αναμενόμενη, δεδομένου, ότι το έργο και το 
αποχετευτικό δίκτυο είναι ήδη σήμερα σε λειτουργία. Η κατάσταση αδράνειας λήγει με την άφιξη 
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στο έργο επαρκών ποσοτήτων λυμάτων για να ξεκινήσει η θέση σε λειτουργία και η δοκιμαστική 
λειτουργία του έργου. 
 
Επισημαίνεται ότι το τυχόν διάστημα αδράνειας δεν μετράει σαν διάστημα χρόνου εγγύησης του 
έργου.   
 
Ο Ανάδοχος κατά το διάστημα της αδράνειας υποχρεούται με δικές του δαπάνες να τηρεί τα 
ακόλουθα:  
 
 Να φυλάει το έργο συνεχώς και να το προστατεύει από κλοπές  και βανδαλισμούς. 
 Να συντηρεί το έργο ώστε να μην πάθουν ζημιά η εγκαταστάσεις και να μην μειωθεί ο 

χρόνος εγγύησης 
 Να εκτελέσει όλες τις εργασίες και συντηρήσεις που προβλέπουν οι κατασκευαστές του 

εξοπλισμού ότι πρέπει να εκτελεστούν σε περίπτωση  αδράνειας. 
 Να ασφαλίσει το έργο 
 Να καταγράφει κάθε έκτακτο συμβάν ή ενέργεια που έλαβε χώρα (επιδιορθώσεις, 

συντηρήσεις, εξοπλισμού, κ.λπ.). 
 
Ο Ανάδοχος θα επιβαρύνεται με όλες τις δαπάνες που απαιτούνται για τα ανωτέρω. Στις δαπάνες 
του Αναδόχου περιλαμβάνονται, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά και οι κατωτέρω δαπάνες που 
βαρύνουν αποκλειστικά αυτόν: 
 
 Δαπάνες φύλαξης του έργου 
 Δαπάνες ασφάλισης του έργου 
 Δαπάνες συντήρησης του ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού των μονάδων.   
 Δαπάνες συντήρησης του υπολοίπου έργου. 
 Οι δαπάνες για κάθε απαραίτητη εργασία, περιλαμβανομένων των δαπανών προσωπικού, 

αναλωσίμων υλικών κτλ., ακόμη και αν δεν αναφέρονται ρητά στα συμβατικά τεύχη.   
 Δαπάνες από εξειδικευμένο προσωπικό των κατασκευαστών του εξοπλισμού και των 

οργάνων η εξωτερικούς συνεργάτες εφ όσον απαιτείται για την συντήρηση και επισκευή του 
εξοπλισμού 

 Δαπάνες για τα μέτρα ασφαλείας. 
 Δαπάνες αποζημιώσεων για ατυχήματα από ευθύνη του Αναδόχου που θα προκληθούν στο 

προσωπικό του Αναδόχου ή σε τρίτους που εμπλέκονται ή μη στο έργο. 
 Δαπάνες για το συστηματικό καθαρισμό του περιβάλλοντος χώρου και του εσωτερικού 

χώρου όλων των επιμέρους μονάδων. 
 Δαπάνες λόγω μετάθεσης του χρόνου εγγύησης του έργου 
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Δ.3 Χρόνος υποχρεωτικής εγγύησης και συντήρησης των έργων από τον Ανάδοχο 
 
Κατά τον χρόνο εγγύησης και υποχρεωτικής συντήρησης ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να 
επιθεωρεί τακτικά το έργο, να το διατηρεί σε ικανοποιητική κατάσταση και να αποκαθιστά κάθε 
βλάβη του. Η συντήρηση θα γίνεται σύμφωνα με τα προβλεπόμενα από τους κατασκευαστές του 
εξοπλισμού. Ο χρόνος αυτός ανέρχεται σε δώδεκα (12) μήνες την Εγκατάσταση, μετά την επιτυχή 
ολοκλήρωση των Δοκιμών Ολοκλήρωσης. 
 
Την ίδια περίοδο ο Ανάδοχος θα παρακολουθεί τη λειτουργία της ΕΕΛ και θα παρέχει σχετικές 
οδηγίες και συμβουλές στην ΔΕΥΑ ΒΑ, έτσι ώστε η ΕΕΛ να λειτουργεί με τον πλέον αποδοτικό 
τρόπο και να τηρούνται οι εγγυημένες αποδόσεις. 
 
Στην ευθύνη του Αναδόχου περιλαμβάνονται όλες οι αναγκαίες εργασίες συντήρησης των νέων και 
των αναβαθμισμένων εγκαταστάσεων. Στον εξοπλισμό αυτό περιλαμβάνονται και όλες οι 
εφεδρικές μονάδες (αντλίες, κινητήρες κτλ.) για την ομαλή και απρόσκοπτη λειτουργία των 
επιμέρους μονάδων. Ο Ανάδοχος βαρύνεται με τις παρακάτω δαπάνες: 
 
 Οι οποιεσδήποτε δαπάνες συντήρησης, των  εργασιών πολιτικού μηχανικού.  
 Οι οποιεσδήποτε δαπάνες συντήρησης των ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων και 

λιπαντικών εξοπλισμού. 
 Βλάβες λόγω κακής ή μη έγκαιρης συντήρησης, οι οποίες δεν θεωρούνται βλάβες εκ της 

χρήσεως και επιβαρύνουν αποκλειστικά τον Ανάδοχο. Σε περίπτωση που από εσφαλμένη 
συντήρηση  η αστοχία εξοπλισμού του έργου προκληθούν βλάβες σε άλλες εγκαταστάσεις 
και άτομα ο Ανάδοχος είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για την αποκατάσταση των βλαβών 
αυτών και την κάλυψη των σχετικών απαιτήσεων που θα προκύψουν. 

 Ασφάλειες και ενδεικτικές λυχνίες των ηλεκτρικών πινάκων εφ’ όσον οι καταστροφές τους 
οφείλονται σε αστοχία άλλου υλικού τα οποία θα αντικαταστήσει ή επισκευάσει ο Ανάδοχος. 

 Δαπάνες για κάθε απαραίτητη εργασία, περιλαμβανομένων των δαπανών προσωπικού 
(πλην του προσωπικού της ΔΕΥΑ ΒΑ και των συμβούλων της) κτλ., ακόμη και αν δεν 
αναφέρονται ρητά στα συμβατικά τεύχη, προκειμένου η όλη διαδικασία να είναι άρτια και 
σύμφωνη με τους κανόνες της τέχνης και της επιστήμης. 

 Δαπάνες από εξειδικευμένο προσωπικό των κατασκευαστών του εξοπλισμού και των 
οργάνων η εξωτερικούς συνεργάτες εφόσον απαιτείται για την συντήρηση και επισκευή του 
εξοπλισμού. 

 Δαπάνες προμήθειας, μισθώσεων, λειτουργίας και συντήρησης εργαλείων, οργάνων, 
εφοδίων, μηχανημάτων, οχημάτων, βυτιοφόρων κτλ., που απαιτούνται για την συντήρηση. 

 Δαπάνες για τα μέτρα ασφαλείας και δαπάνες αποζημιώσεων για ατυχήματα από ευθύνη 
του Αναδόχου που θα προκληθούν στο προσωπικό του Αναδόχου ή σε τρίτους που 
εμπλέκονται ή μη στο έργο. 

 Δαπάνες για το συστηματικό καθαρισμό του περιβάλλοντος χώρου και του εσωτερικού 
χώρου όλων των επιμέρους μονάδων. 

 Δαπάνες για την τήρηση αρχείου και την σύνταξη αναφορών. 
 Δαπάνες φύλαξης του έργου. 
 
Ο Ανάδοχος θα είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για οποιαδήποτε διορθωτική παρέμβαση ή 
βελτίωση στο έργο απαιτηθεί, προκειμένου να ικανοποιηθούν οι συμβατικές υποχρεώσεις το 
συντομότερο δυνατόν. Όλες οι σχετικές εργασίες καθώς και τροποποιήσεις ή βελτιώσεις στον 
εξοπλισμό θα πραγματοποιηθούν με δική του δαπάνη. 
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Σε περίπτωση, που διαπιστωθεί ότι, λόγω υπαιτιότητας του Αναδόχου, δεν τηρούνται οι αποδόσεις 
και τα λοιπά λειτουργικά χαρακτηριστικά, σύμφωνα με τις εγγυήσεις του Αναδόχου και τα 
Συμβατικά Τεύχη, τότε η Υπηρεσία θα εφαρμόσει τις σχετικές για την περίπτωση διατάξεις της 
νομοθεσίας περί Δημοσίων Έργων.  
 
Ο Ανάδοχος οφείλει να αποκαθιστά άμεσα τις βλάβες. Εάν αυτό δεν γίνεται η Υπηρεσία διατηρεί το 
δικαίωμα να αποκαταστήσει μόνη της με οποιοδήποτε τρόπο τις βλάβες, οπότε η σχετική δαπάνη 
θα γίνεται εις βάρος και για λογαριασμό του Αναδόχου. Στη περίπτωση αυτή, ο Ανάδοχος θα 
καταβάλει και τις δαπάνες του προσωπικού του Κυρίου του Έργου που απασχολήθηκε για την 
επισκευή των βλαβών. 
 
Εάν ο Ανάδοχος δεν καταβάλει το σχετικό ποσό εντός δεκαπέντε ημερών από την ειδοποίηση η 
είσπραξη αυτού γίνεται από τις εγγυητικές επιστολές που έχει προσκομίσει ή με οποιοδήποτε άλλο 
νόμιμο τρόπο. 
 
Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να συντάξει και να ενημερώνει  το ημερολόγιο των εργασιών 
συντήρησης που έγιναν μέσα στο χρόνο που είχε την ευθύνη της συντήρησης. Στο ημερολόγιο θα 
αναγράφονται και οι τυχόν βλάβες και δυσλειτουργίες που διαπιστώθηκαν και ο τρόπος 
αποκατάστασής τους.Με την λήξη της συντήρησης θα παραδοθεί το ημερολόγιο στην Υπηρεσία. 
 
 
Δ.3.1. Ανταλλακτικά εξοπλισμού 
 
Ο ανάδοχος θα παραδώσει στην Υπηρεσία μαζί με το Φάκελο Ασφάλειας και Υγιεινής και τα  
ανταλλακτικά που αναφέρονται στην συνέχεια. Τα ανταλλακτικά αυτά δεν πληρώνονται ιδιαίτερα 
αφού η αξία τους έχει περιληφθεί στις τιμές μονάδος του τιμολογίου και θα χρησιμοποιηθούν από 
την Υπηρεσία μετά την Οριστική παραλαβή του έργου. 
 

 Για κάθε φυγοκεντρική αντλία: 
 Σετ στυπιοθλυπτών αντλίας 
 Σετ ρουλεμάν αντλίας 
 Σετ Ο-ring αντλίας  

 Για τις αντλίες ιλύος αφυδάτωσης ένας ανταλλακτικός ρότορας 
 
 
Δ.3.2. Μητρώο του έργου 
 
Μετά ολοκλήρωση της διαδικασίας «θέση των μονάδων σε αποδοτική λειτουργία – δοκιμές 
ολοκλήρωσης» και πριν την «λειτουργία και συντήρηση του έργου από τον Ανάδοχο» ο Ανάδοχος 
υποχρεούται να παραδώσει στην Υπηρεσία το Μητρώο του έργου το οποίο θα είναι συνταγμένο 
στην ελληνική. 
 
Όλα τα στοιχεία αυτά του μητρώου του έργου αριθμημένα και ταξινομημένα σε φακέλους θα 
υποβληθούν στην Υπηρεσία και σε ψηφιακή μορφή. 
 
Ο Ανάδοχος δεν δικαιούται ιδιαίτερης αμοιβής για την τήρηση και την παραγωγή των 
προαναφερθέντων στοιχείων για την σύνταξη του μητρώου του έργου, αφού η σχετική δαπάνη 
είναι ανηγμένη στα επιμέρους Άρθρα Τιμολογίου.  
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Το Μητρώο του έργου θα περιλαμβάνει κατ’ ελάχιστον:  
 

 Τα σχέδια και τα διαγράμματα ροής «ως κατασκευάσθη». 
 Τα τεύχη της μελέτης του έργου «ως κατασκευάσθη». 
 Το σύνολο των αδειοδοτήσεων. 
 Αναλυτική περιγραφή του τρόπου λειτουργίας της ΕΕΛ. 
 Αναλυτικό πρόγραμμα συντήρησης. 
 Εγχειρίδια λειτουργίας και συντήρησης εξοπλισμού. 
 Τεύχος φωτογραφικής τεκμηρίωσης: Για κάθε μονάδα επεξεργασίας θα περιέχονται δέκα 

(10) τουλάχιστον έγχρωμες φωτογραφίες από τις διάφορες φάσεις κατασκευής. 
Υποχρεωτικά θα περιλαμβάνονται φωτογραφίες από το αρχικό στάδιο (πριν αρχίσουν οι 
εργασίες της εργολαβίας), στις φάσεις σκυροδέτησης, και από το τελικό στάδιο πριν την 
πλήρωση των δεξαμενών, μετά την «θέση της μονάδας σε αποδοτική λειτουργία».  

 Πρόγραμμα ποιότητας έργου: Θα περιλαμβάνεται το πρόγραμμα ποιότητας που 
εφαρμόστηκε για το έργο, καθώς επίσης και όλα τα πρακτικά δοκιμών.  

 Στο μητρώο έργου θα συμπεριληφθούν και τα πρακτικά των συσκέψεων μεταξύ της 
επίβλεψης και αντιπροσώπων του Αναδόχου, εφ όσον αυτό ζητηθεί από την Υπηρεσία.  

 
Το Μητρώο του Έργου θα παραδοθεί σε τρία αντίγραφα και σε ψηφιακή μορφή και αποτελεί 
απαραίτητη προϋπόθεση για να για να συνταχθεί η βεβαίωση περάτωσης εργασιών. 
 
 
Δ.3.3. Εκπαίδευση του προσωπικού 
 
Κατά την διάρκεια της περιόδου υποχρεωτικής συντήρησης της ΕΕΛ από τον Ανάδοχο», ο 
Ανάδοχος με δικές του δαπάνες και μέσα θα εκπαιδεύσει το προσωπικό του ΚτΕ, ώστε να μπορεί 
αυτό να αντεπεξέλθει στις απαιτήσεις των υπηρεσιών λειτουργίας και συντήρησης της 
Εγκατάστασης Επεξεργασίας Λυμάτων. Η διάρκεια της εκπαίδευσης ορίζεται σε τρείς (3) μήνες. 
Για τον σκοπό αυτό ο Ανάδοχος δύο (2) μήνες πριν την περάτωση των Δοκιμών Ολοκλήρωσης θα 
προσδιορίσει τον αριθμό και τα προσόντα του απαιτούμενου προσωπικού λειτουργίας και 
συντήρησης και θα συντάξει το πρόγραμμα εκπαίδευσης. Η Υπηρεσία θα εγκρίνει το πρόγραμμα 
εκπαίδευσης, θα καθορίσει τον ακριβή αριθμό των εκπαιδευομένων ανά θέση και θα διαθέσει το εν 
λόγω προσωπικό για εκπαίδευση.Επισημαίνεται ότι η Υπηρεσία διατηρεί το δικαίωμα να ορίσει 
προσωπικό ενωρίτερα το οποίο θα παρακολουθεί της εργασίες κατασκευής και θέσης της 
εγκατάστασης σε λειτουργία στο πλαίσιο της εκπαίδευσης του.  
  



ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε. 
Τεύχη Δημοπράτησης –  
Τεύχος 3 – Τεχνική Περιγραφή – Ειδικές ΤεΠρο 

«Αναβάθμιση της εγκατάστασης επεξεργασίας 
λυμάτων της ΔΕΥΑ Βορείου Άξονα Χανίων για 
την ανάκτηση επεξεργασμένων για άρδευση» 

 

 

 130 
 

 
 

ΧΑΝΙΑ, ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2019 

25/09/2019 
Συντάχθηκε 

 
Πενθερουδάκης Μανώλης 

 
 
 
 

Ηλεκ/όγος Μηχανικός 

Ελέγχθηκε 
 

Μαμαγκάκης Βαγγέλης 
 
 
 
 

Πολιτικός Μηχανικός 
 

 
Θεωρήθηκε 

25/09/2019 
Ο Δ/ντης Υδραυλικών Έργων Ο.Α.Κ. Α.Ε. 

 
 
 

Πατρελάκης Μάρκος 
Πολιτικός Μηχανικός 

 
 

 


