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1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ – ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ 

 
Στο πλαίσιο της σύμβασης που θα συνάψει ο Ανάδοχος, θα έχει την υποχρέωση να παράσχει 
την προμήθεια και υπηρεσία που περιγράφονται στο παρόν κεφάλαιο, σύμφωνα με τις 
απαιτήσεις και τις προδιαγραφές που παρουσιάζονται στη συνέχεια της παρούσης. 

Η σύμβαση αφορά στην προμήθεια εξοπλισμού, καθώς και στην παροχή εξειδικευμένων 
υπηρεσιών για τη λειτουργία της Ε.Ε.Λ. Σούγιας του Δήμου Καντάνου-Σελίνου. 

Αναλυτικά οι παρεχόμενες υπηρεσίες του αναδόχου περιλαμβάνουν για κάθε επιμέρους διακριτό 
φυσικό αντικείμενο τα κάτωθι: 
 
α) ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ-ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ & 6ΜΗΝΗ 
ΔΟΚΙΜΑΣΤΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ  

Αντικείμενο του πρώτου μέρους της σύμβασης είναι η προμήθεια και εγκατάσταση του 
βιολογικού συστήματος επεξεργασίας της ΕΕΛ με προκατασκευασμένες μονάδες, η τριτοβάθμια 
επεξεργασία (εφόσον απαιτείται από το προδιαγραφόμενο σύστημα επεξεργασίας ώστε να 
επιτυγχάνεται η απαιτούμενη ποιότητα εκροής), μαζί με την εγκατάσταση συστήματος απαγωγής 
και μεταφοράς οσμαερίων από τις μονάδες προσκολλημένης βιομάζας προς τη μονάδα 
απόσμησης, τον μετρητή ηλεκτρικής ενέργειας, τις αντλίες τροφοδοσίας και τον πλήρη 
ηλεκτρομηχανολογικό εξοπλισμό των αντλιών (υδραυλικά εξαρτήματα, αγωγοί κατάθλιψης, 
ηλεκτρικός πίνακας, καλώδια και λοιπός εξοπλισμός), καθώς και τη λειτουργική διασύνδεσή του 
με τον υπόλοιπο εξοπλισμό της Ε.Ε.Λ., ώστε να εξασφαλίζεται η σωστή και απρόσκοπτη 
λειτουργία της εγκατάστασης επεξεργασίας λυμάτων, ενώ δεν περιλαμβάνονται τα έργα 
πολιτικού μηχανικού, όπως δεξαμενές από οπλισμένο σκυρόδεμα, περιφράξεις, οικίσκος και 
ηλεκτρομηχανολογικός και λοιπός εξοπλισμός, τα οποία περιλαμβάνονται στο 1ο υποέργο της 
ενταγμένης Πράξης, δηλαδή στο «Έργα διαχείρισης αστικών λυμάτων οικισμού Σούγιας, Δήμου 
Καντάνου-Σελίνου» - Υποέργο 1: «Έργα συλλογής και μεταφοράς αστικών λυμάτων, διάθεσης 
επεξεργασμένων και υποδομές Ε.Ε.Λ. οικισμού Σούγιας, Δ. Καντάνου-Σελίνου». Στο πρώτο 
μέρος της σύμβασης περιλαμβάνεται, επίσης, η εξάμηνη δοκιμαστική λειτουργία του.  

Οι τεχνικές προδιαγραφές και απαιτήσεις της προμήθειας – εγκατάστασης του 
συστήματος βιολογικής επεξεργασάις παρουσιάζονται στο Κεφάλαιο 4 της παρούσης. 
 
β) ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΓΙΑ 10 ΕΤΗ 

Στο δεύτερο μέρος της σύμβασης η υπηρεσία λειτουργίας και συντήρησης της Ε.Ε.Λ. Σούγιας 
περιλαμβάνει: 

 Τη λειτουργία και συντήρηση των ηλεκτρολογικών, υδραυλικών, πυροσβεστικών  και 
αρδευτικών εγκαταστάσεων και δικτύων εντός γηπέδων Ε.Ε.Λ. και Σηπτικής Δεξαμενής.  

 Τον έλεγχο και παρακολούθηση της λειτουργίας των βιολογικών διεργασιών προκειμένου να 
επιτυγχάνεται η απαιτούμενη ποιότητα εκροής και περίσσειας ιλύος σύμφωνα με τους 
εγκεκριμένους περιβαλλοντικούς όρους της εγκατάστασης, τους όρους της διακήρυξης και 
συμφωνίας ποιότητας της εκροής με αυτήν που έχει δηλωθεί προς επίτευξη από τον 
ανάδοχο (κριτήριο ανάθεσης Κ3 της Διακήρυξης, κεφάλαιο 2.3.1). 

 Τον έλεγχο και παρακολούθηση της λειτουργίας της εγκατάστασης προκειμένου η 
πραγματική ετήσια κατανάλωση Ηλεκτρικής Ενέργειας να μην υπερβαίνει την Ηλεκτρική 
ενέργεια που αναφέρεται στο άρθρο 3 του σχετικού πίνακα του Παραρτήματος Γ’ της 
Διακήρυξης. 

 Τη διεξαγωγή εργαστηριακών αναλύσεων σύμφωνα με το πρόγραμμα παρακολούθησης, 
όπως αυτό περιγράφεται στην αντίστοιχη παράγραφο της παρούσης. Οι αναλύσεις θα 
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διεξάγονται σε διαπιστευμένο εργαστήριο. 

 Την προληπτική περιοδική συντήρηση του συνόλου του εξοπλισμού (κύριου, εφεδρικού και 
βοηθητικού) με αναλώσιμα και γνήσια ανταλλακτικά των κατασκευαστικών οίκων. 

 Την επιδιορθωτική συντήρηση του εξοπλισμού (κύριου, εφεδρικού ή βοηθητικού) σε 
περίπτωση βλάβης ή δυσλειτουργίας. Η επισκευή θα γίνεται από το εξουσιοδοτημένο service 
του κατασκευαστή με τα γνήσια εξαρτήματα και ανταλλακτικά. 

 Την προμήθεια αναλώσιμων υλικών (λιπαντικά κλπ.), εξαρτήματα και ανταλλακτικά που 
απαιτούνται για την προληπτική συντήρηση. 

 Τη συντήρηση και αποκατάσταση, όπου κρίνεται απαραίτητη από τον Κύριο του έργου, 
υποδομής όπως μονώσεις, επιχρίσματα, βαφές, ανοίγματα (πόρτες, παράθυρα), οδοποιίας 
εντός γηπέδου Ε.Ε.Λ., κλπ. 

 Τη λειτουργία, συντήρηση και υποστήριξη σε επίπεδο προγραμματισμού των PLC, του 
Scada, των δικτύων και συσκευών ενσύρματης και ασύρματης επικοινωνίας. 

 Την καθαριότητα των εσωτερικών και εξωτερικών χώρων προκειμένου να διατηρείται η 
συνολικά καλή εμφάνιση της εγκατάστασης. 

 Την άρδευση, το κλάδεμα και τον καλλωπισμό των φυτών του περιβάλλοντα χώρου της ΕΕΛ. 

 Τη μεταφορά της ιλύος (πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας) προς εγκεκριμένους χώρους 
απόθεσης. 

 Τη συντήρηση της περίφραξης. 

 Τη λειτουργία και συντήρηση πάσης φύσεως εγκατάστασης ή εξοπλισμού που 
περιλαμβάνεται εντός γηπέδων ΕΕΛ, Σηπτικής Δεξαμενής και Δεξαμενής Άρδευσης και δεν 
αναφέρεται ρητά παραπάνω. 

 Τη συμπλήρωση της μηνιαίας και ετήσιας έκθεσης παρακολούθησης. 

 Τη συμπλήρωση Δελτίων Βλάβης. 

 Την τήρηση των μέτρων ασφαλείας. 

 Τη φύλαξη των εγκαταστάσεων κατά τις ώρες εργασίας του προσωπικού. 

 Τη συμπλήρωση εντύπων ή ερωτηματολογίων που ζητούνται από διάφορους φορείς και 
σχετίζονται με την λειτουργία των παραπάνω εγκαταστάσεων. 

Επίσης περιλαμβάνονται όλες οι απαιτούμενες δαπάνες για την πλήρη και έντεχνη εκτέλεση της 
παροχής υπηρεσίας, σύμφωνα με τους όρους του παρόντος και των υπολοίπων τευχών, όπως 
αυτά αναφέρονται στην προκήρυξη, πλην της δαπάνης ηλεκτρικού ρεύματος και νερού για την 
τροφοδοσία και λειτουργία του επιμέρους εγκατεστημένου εξοπλισμού. 

Οι απαιτήσεις και οι προδιαγραφές της υπηρεσίας «Λειτουργία – Συντήρηση για 10 έτη» 
παρουσιάζονται αναλυτικά στo Κεφάλαιο 5 της παρούσης. 
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2. ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 

Η περιοχή των παρεχόμενων υπηρεσιών που εξετάζονται στην παρούσα είναι η περιοχή της 
Σούγιας της Τ.Κ. Σούγιας, Δ.Ε. Ανατολικού Σελίνου Δήμου Καντάνου – Σελίνου. Η περιοχή 
βρίσκεται στα νότια παράλια της Π.Ε. Χανίων. Έδρα του Δήμου Καντάνου – Σελίνου είναι η 
Παλαιόχωρα (ιστορική έδρα η Κάντανος), ενώ έδρα της Δ.Ε. Ανατολικού Σελίνου είναι ο οικισμός 
του Καμπανού. Η απόσταση της περιοχής μελέτης από την έδρα του Δήμου είναι περίπου 35 
χλμ.  

Η πρόσβαση στην περιοχή πραγματοποιείται κυρίως διαμέσου της επαρχιακής οδού Ροδοβανίου 
– Σούγιας (πρωτεύον επαρχιακό οδικό δίκτυο με αρ. 31), η οποία ενώνεται με την επαρχιακή οδό 
Χανίων – Αλικιανού – Παλαιόχωρας στο ύψος του οικισμού του Ροδοβανίου και μέσω αυτής με 
την πόλη των Χανίων.  

Γήπεδο Ε.Ε.Λ. 

Η προτεινόμενη θέση της Ε.Ε.Λ. βρίσκεται στα βόρεια του οικισμού, σε έκταση με κυρίως χαμηλή 
βλάστηση και σε ευθεία απόσταση 340 μ. περίπου από το όριο του οικισμού και 600 μ. περίπου 
από την παραλία. Η έκταση της Ε.Ε.Λ. έχει συνολικό εμβαδό 1.036,67 τ.μ.. Έχει μέσο υψόμετρο 
25 μ. περίπου και μικρή κλίση προς τα νοτιοοανατολικά. Η πρόσβαση στη θέση της Ε.Ε.Λ. 
πραγματοποιείται αρχικά μέσω της επαρχιακής οδού Ροδοβανίου – Σούγιας στα ανατολικά και 
στην συνέχεια μέσω νέας οδού που θα διανοιχθεί για το σκοπό αυτό, η οποία θα διέρχεται νότια 
και δυτικά της Ε.Ε.Λ. και θα καταλήγει στο χώρο της δεξαμενής άρδευσης στα βόρεια. Το 
συνολικό μήκος της οδού είναι 730 μ. και πλάτος καταστρώματος 5 μ. 

Γήπεδο Σηπτικής Δεξαμενής 

Η θέση της σηπτικής δεξαμενής – αντλιοστασίου βρίσκεται στο δυτικό άκρο της παραλίας, στην 
οποία θα καταλήγει το αποχετευτικό δίκτυο συλλογής λυμάτων του οικισμού. Η έκταση του 
γηπέδου της σηπτικής δεξαμενής – αντλιοστασίου Α1 είναι 222,88 τ.μ., με μέσο υψόμετρο 5 μ. 
περίπου και μικρή κλίση προς τα νοτιοανατολικά, με την πρόσβαση στο χώρο αυτό να 
πραγματοποιείται μέσω του παραλιακού δρόμου της περιοχής και λωρίδας μήκους 35 μ. 

Γήπεδο Δεξαμενής Άρδευσης 

Η θέση της δεξαμενής άρδευσης με τα επεξεργασμένα λύματα της Ε.Ε.Λ. είναι σε απόσταση 550 
μ. περίπου από την Ε.Ε.Λ., επί του υψώματος που βρίσκεται στα βόρεια της Ε.Ε.Λ. Η έκταση του 
γηπέδου της δεξαμενής άρδευσης είναι 345,01 τ.μ., σε χώρο με μέσο υψόμετρο 92 μ. περίπου 
και μέτρια κλίση προς τα νότια, με την πρόσβαση στο χώρο αυτό να πραγματοποιείται μέσω της 
νέας οδού που προαναφέρθηκε. 

Περιοχή διάθεσης επεξεργασμένων ρεμάτων 

Η έκταση διάθεσης των επεξεργασμένων λυμάτων για άρδευση βρίσκεται κοντά στη θέση της 
Ε.Ε.Λ. και στα ανατολικά αυτής και απέχει σε ευθεία απόσταση 50 μ. περίπου από το όριο του 
οικισμού και 80 μ. περίπου από την παραλία. Το τμήμα του ρέματος όπου θα πραγματοποιείται 
εναλλακτικά η διάθεση, βρίσκεται στα βορειοδυτικά της περιοχής άρδευσης, και σε ευθεία 
απόσταση 420 μ. περίπου από το όριο του οικισμού και 750 μ. περίπου από την παραλία, στην 
οποία εκβάλει και το συγκεκριμένο ρέμα. 
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3. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΛΥΜΑΤΩΝ ΟΙΚΙΣΜΟΥ 
ΣΟΥΓΙΑΣ 

 

3.1 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΈΡΓΩΝ ΔΙΑΧΕΊΡΙΣΗΣ ΛΥΜΆΤΩΝ ΣΟΎΓΙΑΣ  

Το έργο αφορά όλα τα στάδια διαχείρισης των αστικών λυμάτων του οικισμού της Σούγιας του 
Δήμου Καντάνου – Σελίνου (συλλογή, μεταφορά, επεξεργασία, διάθεση). Η εξυπηρετούμενη 
περιοχή του έργου είναι αυτή της Σούγιας, που βρίσκεται στα νότια παράλια του Νομού Χανίων.  

Το έργο έχει σχεδιαστεί για την εξυπηρέτηση 1.500 ισοδύναμων κατοίκων της περιοχής μελέτης 
για ορίζοντα 20ετίας (Α΄ φάση). Μελλοντικά, προβλέπεται η επέκταση των εγκαταστάσεων για 
την εξυπηρέτηση 2.000 ισοδύναμων κατοίκων (Β΄ φάση – 40ετία). Η διάθεση των 
επεξεργασμένων λυμάτων θα πραγματοποιείται σε περιοχή με καλλιέργειες κοντά στη θέση της 
Ε.Ε.Λ. για την άρδευσή τους και εναλλακτικά στο κοντινό ρέμα (Αγιερηνιώτης ή Κουμαριανό), με 
διασπορά στο πρανές του. 

Τα έργα διαχείρισης των λυμάτων, αποτελούνται από τα εξής επιμέρους τμήματα: 

1. Εσωτερικά δίκτυα αποχέτευσης 

2. Σηπτική δεξαμενή – έργα μεταφοράς προεπεξεργασμένων λυμάτων  

3. Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυμάτων (Ε.Ε.Λ.) 

4. Έργα διάθεσης επεξεργασμένων λυμάτων (δίκτυο μεταφοράς επεξεργασμένων προς τη 
δεξαμενή άρδευσης, δεξαμενή και δίκτυο άρδευσης ελαιοκαλλιεργειών και εναλλακτική 
διάθεση σε επιφανειακό αποδέκτη (ρέμα) της περιοχής με διασπορά στο πρανές του) 

 
Η Ε.Ε.Λ. υιοθετεί τη μέθοδο επεξεργασίας της προσκολλημένης βιομάζας σε κλειστές 
προκατασκευασμένες μονάδες. Η Ε.Ε.Λ. θα περιλαμβάνει τα παρακάτω επί μέρους τμήματα: 

I. Δεξαμενή συγκέντρωσης  
II. Δεξαμενή τροφοδοσίας – εξισορρόπησης στο σύστημα προσκολλημένης βιομάζας 
III. Βιολογική επεξεργασία σε αερόβιο σύστημα προσκολλημένης βιομάζας με 

προκατασκευασμένες μονάδες, με τις αντλίες τροφοδοσίας και τον εξοπλισμό των 
αντλιών 

IV. Τριτοβάθμια επεξεργασία (εφόσον απαιτητηθεί για την επίτευξη της αποδεκτής 
εκροής) 

V. Απολύμανση της εκροής με υπεριώδη ακτινοβολία (UV) 
VI. Δεξαμενή αποθήκευσης και άντλησης εκροής 
VII. Οικίσκος ελέγχου (χώρος ηλεκτρ. πίνακα, αποθήκευσης, Η/Ζ και WC)  
VIII. Μονάδα εξουδετέρωσης οσμαερίων  
IX. Λοιπά έργα υποδομής (διαμόρφωση χώρου, περίφραξη, δενδροφυτεύσεις, 

άρδευση εντός του γηπέδου της Ε.Ε.Λ. και ηλεκτροφωτισμός) 
 
Η ποιότητα εκροής της Ε.Ε.Λ. θα τηρεί σύμφωνα με τους περιβαλλοντικούς όρους του έργου τα 
όρια του Πίνακα 2 του Παραρτήματος Ι της ΚΥΑ οικ. 145116 (ΦΕΚ 354-Β-2011) «Καθορισμός 
μέτρων, όρων & διαδικασιών για την επαναχρησιμοποίηση επεξεργασμένων υγρών αποβλήτων 
και άλλες διατάξεις» για «απεριόριστη» άρδευση καλλιεργειών». 
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3.2 ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΈΡΓΩΝ ΔΙΑΧΕΊΡΙΣΗΣ ΛΥΜΆΤΩΝ ΣΟΎΓΙΑΣ 

 

3.2.1 Δεδομένα Σχεδιασμού των Έργων Διαχείρισης των Λυμάτων 

3.2.1.1 Εξυπηρετούμενος πληθυσμός – Ποσοτικά και ποιοτικά στοιχεία των λυμάτων 
 
Ο πληθυσμός σχεδιασμού της εγκατάστασης ανέρχεται στους 1.500 ι.κ. για το θέρος της 20 
ετίας σχεδιασμού (Α’ φάση) και  στους 2.000 ι.κ. για το θέρος της 40 ετίας σχεδιασμού (Β’ 
φάση), 
 
Τα υδραυλικά φορτία των λυμάτων παρουσιάζονται στον παρακάτω πίνακα: 

 

ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ ΦΟΡΤΙΑ ΛΥΜΑΤΩΝ 

ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΣ ΣΥΜΒΟΛΟ 

 

ΜΟΝΑΔΑ 
20ετία 

 ΧΕΙΜΩΝΑΣ ΘΕΡΟΣ 

ΕΞΥΠΗΡΕΤΟΥΜΕΝΟΣ ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ 

(ΙΣΟΔΥΝΑΜΟΙ ΚΑΤΟΙΚΟΙ) 
PE 

 
κάτοικος 200 1.500 

ΜΕΣΗ ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗ 

ΛΥΜΑΤΩΝ / ΚΑΤΟΙΚΟ 
q 

 
lt/d/PE 92,50 103,40 

MEΓΙΣΤΗ ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗ 

ΛΥΜΑΤΩΝ / ΚΑΤΟΙΚΟ 
qmax 

 
lt/d/PE 138,75 155,10 

ΜΕΣΟ ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΥΔΡΑΥΛΙΚΟ 

ΦΟΡΤΙΟ 
Qd,av 

 
m3/d 18,50 155,10 

ΜΕΓΙΣΤΟ ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΥΔΡΑΥΛΙΚΟ 

ΦΟΡΤΙΟ 
Qd,max 

 
m3/d 27,75 232,65 

ΜΕΓΙΣΤΟ ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΥΔΡΑΥΛΙΚΟ 

ΦΟΡΤΙΟ 
Qd,max 

 
lt/sec 0,32 2,69 

ΘΕΩΡΟΥΜΕΝΟ ΜΕΓΙΣΤΟ  

ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΥΔΡΑΥΛΙΚΟ ΦΟΡΤΙΟ 
Qd,max 

 
m3/d 27,75 232,65 

ΜΕΣΗ ΩΡΙΑΙΑ ΠΑΡΟΧΗ 

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ (μέγιστο ημερήσιο 

υδραυλικό φορτίο ανηγμένο σε ωριαία 

βάση) 

Qh 

 

m3/h 1,16 9,69 

ΑΔΙΑΣΤΑΤΟΣ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΩΡΙΑΙΑΣ 

ΑΙΧΜΗΣ --- P = 1,5+2,5(Qd,max)
-1/2 

k 
 

- 5,91 3,02 

ΑΠΟΔΕΚΤΟΣ ΑΔΙΑΣΤΑΤΟΣ 

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΩΡΙΑΙΑΣ ΑΙΧΜΗΣ 

ΛΟΓΩ ΔΙΚΤΥΟΥ 

kδικτ. 

 

- 3,00 3,00 

ΜΕΓΙΣΤΗ ΩΡΙΑΙΑ ΠΑΡΟΧΗ 

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ 
Qh,max 

 
m3/h 3,47 29,08 

 
 
Ο Βιολογικός Καθαρισμός θα δέχεται λύματα που προέρχονται κυρίως από υπολείμματα 
τουαλέτας, απόνερα λουτρού και κουζίνας, απόνερα καθαριότητας κλπ. (οικιακά ή αστικά 
λύματα). Σε αυτά περιλαμβάνονται οργανικές ουσίες σε διάλυση ή αιωρούμενα σωματίδια, λίπη-
έλαια και ανόργανες ουσίες. Δεν προβλέπεται όμως να επεξεργάζεται βιομηχανικά λύματα, τα 
οποία αν διοχετευτούν στο δίκτυο χωρίς την προβλεπόμενη από τον Νόμο προεπεξεργασία είναι 
δυνατόν να επιφέρουν ανυπολόγιστες και μόνιμες βλάβες στην εγκατάσταση. Στον πίνακα που 
ακολουθεί δίνεται ενδεικτικά μια τυπική σύνθεση των οικιακών λυμάτων (βασισμένη σε ποσότητα 
λυμάτων 180 λίτρα/κατ.-ημ.). 
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ΤΥΠΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ ΟΙΚΙΑΚΩΝ – ΑΣΤΙΚΩΝ ΛΥΜΑΤΩΝ (180 λιτ./ κατ.-ημ.) 

ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΣ 
ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

(γραμ/κατ-ημ) 
ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ 

(mg/lt) 

Ολικά στερεά 115-170 680-1000 

Πτητικά στερεά 65-85 380-500 

Αιωρούμενα στερεά 35-50 200-290 

Βιοχημικά απαιτούμενο οξυγόνο 50-70 290-410 

Χημικά απαιτούμενο οξυγόνο 115-125 680-730 

Ολικό Άζωτο 6-17 35-100 

Αμμωνία 1-3 6-18 

Νιτρικά & Νιτρώδη <1 <5 

Ολικός Φώσφορος 1-4 6-24 

Ολικά κωλοβακτηρίδια  10
10

 – 10
12

 απ/ml 

Κοπρανώδη κωλοβακτηρίδια  10
8
 – 10

10
 απ/ml 

 

Τα ρυπαντικά φορτία των λυμάτων υπολογίζονται στον παρακάτω πίνακα: 

 

ΡΥΠΑΝΤΙΚΑ ΦΟΡΤΙΑ ΛΥΜΑΤΩΝ 

ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΣ ΣΥΜΒΟΛΟ ΜΟΝΑΔΑ 
20ετία 

ΧΕΙΜΩΝΑΣ ΘΕΡΟΣ 

ΕΞΥΠΗΡΕΤΟΥΜΕΝΟΣ ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ 

(ΙΣΟΔΥΝΑΜΟΙ ΚΑΤΟΙΚΟΙ) 
PE κάτοικος 200 1.500 

BΙΟΛΟΓΙΚΟ ΦΟΡΤΙΟ ANA 

IΣΟΔΥΝΑΜΟ ΚΑΤΟΙΚΟ (ΜΕΓΙΣΤΟ) 
  gr BOD5/PE-d 60 60 

BΙΟΛΟΓΙΚΟ ΦΟΡΤΙΟ ANA 

IΣΟΔΥΝΑΜΟ ΚΑΤΟΙΚΟ ((ΜΕΣΟ) 
  gr BOD5/PE-d 50 50 

ΑΙΩΡΟΥΜΕΝΑ ΣΤΕΡΕΑ ANA 

IΣΟΔΥΝΑΜΟ ΚΑΤΟΙΚΟ (ΜΕΓΙΣΤΟ) 
  gr SS/PE-d 80 80 

ΟΛΙΚΟ ΑΖΩΤΟ ANA IΣΟΔΥΝΑΜΟ 

ΚΑΤΟΙΚΟ  (ΜΕΓΙΣΤΟ) 
  gr ΤΝ/PE-d 10 10 

ΟΛΙΚΟ ΑΖΩΤΟ ANA IΣΟΔΥΝΑΜΟ 

ΚΑΤΟΙΚΟ (ΜΕΣΟ) 
  gr ΤΝ/PE-d 8 8 

ΟΛΙΚΟΣ ΦΩΣΦΟΡΟΣ ANA 

IΣΟΔΥΝΑΜΟ ΚΑΤΟΙΚΟ (ΜΕΓΙΣΤΟ) 
  gr ΤP/PE-d 3,00 3,00 

ΟΛΙΚΟ BΙΟΛΟΓΙΚΟ ΦΟΡΤΙΟ 

(ΜΕΓΙΣΤΟ) 
BOD,max kgr BOD5/d 12,0 90,0 

ΟΛΙΚΟ BΙΟΛΟΓΙΚΟ ΦΟΡΤΙΟ 

(ΜΕΣΟ) 
BOD,av kgr BOD5/d 10,0 75,0 

ΟΛΙΚΑ ΑΙΩΡΟΥΜΕΝΑ ΣΤΕΡΕΑ 

(ΜΕΓΙΣΤΟ) 
TSS kgr SS/d 16,0 120,0 

ΟΛΙΚΟ ΑΖΩΤΟ  (ΜΕΓΙΣΤΟ) ΤΝ,max kgr ΤΝ /d 2,0 15,0 

ΟΛΙΚΟ ΑΖΩΤΟ (ΜΕΣΟ) ΤΝ,av kgr ΤΝ /d 1,6 12,0 

ΟΛΙΚΟΣ ΦΩΣΦΟΡΟΣ  (ΜΕΓΙΣΤΟ) ΤP,max kgr ΤP /d 0,6 4,5 

*ΟΙ ΜΕΓΙΣΤΕΣ ΤΙΜΕΣ ΘΕΩΡΟΥΝΤΑΙ 20% ΥΨΗΛΟΤΕΡΕΣ ΤΩΝ ΜΕΣΩΝ ΤΙΜΩΝ 
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3.2.1.2 Ποιοτικά στοιχεία εκροής 

Τα ποιοτικά όρια εκροής της ΕΕΛ πρέπει να είναι σε συμφωνία με τους εγκεκριμένους 
περιβαλλοντικούς όρους του έργου τηρώντας τα όρια του Πίνακα 2 του Παραρτήματος Ι της ΚΥΑ 
145116/2011 (ΦΕΚ 354 Β) «Καθορισμός μέτρων, όρων & διαδικασιών για την επαναχρησιμοποίηση 
επεξεργασμένων υγρών αποβλήτων και άλλες διατάξεις» για «απεριόριστη» άρδευση καλλιεργειών. 
 
Επομένως, τα απαιτούμενα ποιοτικά χαρακτηριστικά της εκροής από την ΕΕΛ Σούγιας είναι : 
  

 Βιοχημικά απαιτούμενο οξυγόνο BOD5          ≤ 10 mg/lt  

 Αιωρούμενα στερεά   S.S.           ≤ 10 mg/lt  

 Εντερικά κολοβακτηρίδια  Escherichia coli   ≤ 5 αποικ./100 ml  

 Θολότητα                           Ν.Τ.U.                ≤ 2 mg/lt (διάμεση τιμή) 

 Ολικό άζωτο           ΤΝ            ≤ 45 mg/lt  

 
 

3.2.2 Εσωτερικά δίκτυα αποχέτευσης1  

Για την εξυπηρέτηση του οικισμού υλοποιούνται νέα δίκτυα φυσικής ροής. Τα Εσωτερικά δίκτυα 
αποχέτευσης αποτελούνται από το δίκτυο των αγωγών συλλογής και μεταφοράς των λυμάτων προς 
τη Σηπτική Δεξαμενή στο νοτιοδυτικό τμήμα του οικισμού.  

Οι αγωγοί είναι από πολυαιθυλένιο δομημένου τοιχώματος διατομής D200 και D250 κατηγορίας SN8 
και είναι επαρκείς για την εξυπηρέτηση του συνόλου των αναγκών της περιοχής εξυπηρέτησής τους, 
ενώ επίσης θα μπορούν να παραλαμβάνουν και περισσότερες ποσότητες λυμάτων εάν απαιτηθεί 
μελλοντικά. Σημειώνεται ότι οι αγωγοί οδεύουν επί των υφιστάμενων δρόμων του οικισμού και θα 
καταλήγουν στη θέση της σηπτικής δεξαμενής – αντλιοστασίου Α1 κοντά στην παραλία της 
περιοχής. Το σύνολο των παραπάνω αγωγών τοποθετείται σε κατάλληλο όρυγμα και διαθέτουν όλο 
τον απαραίτητο εξοπλισμό για την ομαλή λειτουργία τους (φρεάτια, βαλβίδες, κλπ).  

Για τον έλεγχο, συντήρηση και επισκευή των αγωγών τοποθετούνται προκατασκευασμένα φρεάτια 
κατά ΕΛΟΤ EN 13598−2 από μη πλαστικοποιημένο πολυβυνοχλωρίδιο (PVC− U), πολυπροπυλένιο 
(ΡΡ) ή πολυαιθυλένιο (PE), στεγανών, με όλα τα απαιτούμενα εξαρτήματα σύνδεσης και 
στεγάνωσης, κατάλληλα για τοποθέτηση υπό το κατάστρωμα οδών, σε βάθος μέχρι 6,00 m. Τα μήκη 
των στοιχείων διαμόρφωσης του θαλάμου του κάθε φρεατίου θα είναι τα προβλεπομένα σύμφωνα 
με τη μελέτη (μηκοτομές, προμετρήσεις) και διαμέτρου (D) ίσης με την αντίστοιχη του στοιχείου 
βάσεως, με τις αναλογούσες βαθμίδες καθόδου. Τα φρεάτια φέρουν ενσωματωμένες βαθμίδες 
καθόδου, συνήθως κατασκευασμένες από το ίδιο υλικό με αυτό του περιβλήματος του φρεατίου 
(PVC− U, ΡΡ ή PE). 

 

Όλα τα παραπάνω υλοποιούνται με την συμβασιοποιημένη εργολαβία του Υποέργου 1 της 
Πράξης: «Έργα διαχείρισης αστικών λυμάτων οικισμού Σούγιας, Δήμου Καντάνου-Σελίνου». 

 

 

                                            
1
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ο
 υποέργο 
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3.2.3 Σηπτική δεξαμενή – έργα μεταφοράς προεπεξεργασμένων λυμάτων2  

Το σύνολο των εσωτερικών δικτύων καταλήγει στην εγκατάσταση της σηπτικής δεξαμενής σε χώρο 
έκτασης 222,88 τ.μ. στο νοτιοδυτικό άκρο του οικισμού, προκειμένου να υποστούν πρωτοβάθμια 
επεξεργασία και κατόπιν να μεταφερθούν στο γήπεδο της ΕΕΛ για περαιτέρω επεξεργασία.  

Συνοπτικά, τα έργα επεξεργασίας στο γήπεδο της σηπτικής δεξαμενής περιλαμβάνουν τα επιμέρους 
τμήματα : 

α) Αντλιοστάσιο ΠΡΟΚΑΤ εισόδου – αρχικής ανύψωσης λυμάτων 
β) Σηπτική δεξαμενή 
γ) Δεξαμενή με αντλίες άντλησης προεπεξεργασμένων λυμάτων προς Ε.Ε.Λ. 
δ) Μονάδα εξουδετέρωσης οσμαερίων 
ε) Οικίσκος ελέγχου (χώρος ηλεκτρ. πίνακα, ανεμιστήρα απόσμησης, Η/Ζ) 
στ) Λοιπά έργα υποδομής (περίφραξη, ύδρευση, δενδροφυτεύσεις, ηλεκτροφωτισμός) 

3.2.3.1 Αντλιοστάσιο εισόδου – αρχικής ανύψωσης λυμάτων 

Για την είσοδο των λυμάτων στη σηπτική δεξαμενή από το αποχετευτικό δίκτυο συλλογής λυμάτων, 
απαιτείται η αρχική ανύψωση των λυμάτων, καθότι ο κεντρικός βαρυτικός αγωγός εισόδου εισέρχεται 
σε βάθος περίπου 3,2 μ. κάτω από την επιφάνεια του εδάφους στο χώρο της εγκατάστασης. Για την 
ανύψωση των λυμάτων θα εγκατασταθεί προκατασκευασμένο αντλιοστάσιο ανύψωσης λυμάτων. 

Το προκατασκευασμένο αντλιοστάσιο θα είναι υπόγειο και κλειστό, εσωτερικής διαμέτρου 1,90 
μέτρων. Το κέλυφος και το κάλυμμα του αντλιοστασίου θα είναι από ειδικό ενισχυμένο πλαστικό, 
κατάλληλο για λύματα, με υψηλή μηχανική αντοχή και ανθεκτικότητα σε χημικά, θερμοκρασιακές 
μεταβολές και άλλες περιβαλλοντικές επιδράσεις.  

Το προκατασκευασμένο αντλιοστάσιο θα έχει τα εξής χαρακτηριστικά: 

 Διαστάσεις (εσωτερικές – ενδεικτικές) 
- Διάμετρος   = 1,90 m 
- Βάθος   = 5,70 m 

 Μέγιστη παροχή αντλιών = 30,00 m3/h 

 Μανομετρικό ύψος άντλησης = 5 m.Σ.Υ.  

Τα δομικά στοιχεία του αντλιοστασίου (κέλυφος, κλπ) και ο ηλεκτρομηχανολογικός εξοπλισμός που 
θα τοποθετηθεί, εκτός των αντλιών, θα είναι κατάλληλα για την εξυπηρέτηση των αναγκών της Β΄ 
φάσης (40ετίας), ενώ οι αντλίες που θα τοποθετηθούν αρχικά θα καλύπτουν τις ανάγκες της Α΄ 
φάσης (20ετίας).  

Το ΑΣ θα είναι πλήρες με όλες τις αναγκαίες ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις για την αποδοτική 
λειτουργία του. Θα περιλαμβάνει χώρο περισυλλογής των λυμάτων με 2 αντλίες (η 1 εφεδρική), με 
εναλλάξ λειτουργία. Θα συνδεθεί με τη διάταξη αυτοματισμού του συνόλου της εγκατάστασης για την 
παροχή δυνατότητας πλήρους ελέγχου του αντλητικού συγκροτήματος, ελέγχου και μετρήσεων 
διαφόρων μεγεθών, πλήρους εικόνας της κατάστασης λειτουργίας που επικρατεί ανά πάσα στιγμή με 
κατάλληλη σήμανση και θα προστατεύει την εγκατάσταση από συνθήκες ανώμαλης λειτουργίας. Το 
ΑΣ θα συνδεθεί με τη μονάδα απόσμησης και εφεδρικής ηλεκτροδότησης (Η/Ζ) όλης της 
εγκατάστασης. Τέλος, οι αντλίες που θα χρησιμοποιηθούν θα είναι υποβρύχιες.  

 

3.2.3.2 Σηπτική δεξαμενή – Αντλιοστάσιο 

Η σηπτική δεξαμενή θα έχει εσωτερικές διαστάσεις 12,7 μ. Χ 7 μ. και ολικό βάθος 4,00 μ. Θα 
αποτελείται από τρεις θαλάμους που θα επικοινωνούν μεταξύ τους με ανοίγματα στο μέσον περίπου 
του ύψους των τοιχίων που διαχωρίζονται οι επιμέρους θάλαμοι.  
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Συνολικός ωφέλιμος όγκος θαλάμων = 301,75 μ³. 

Στη συνέχεια των θαλάμων θα υπάρχει χώρος για φίλτρα - κόσκινα απομάκρυνσης αιωρούμενων 
στερεών, μετά τα οποία τα προεπεξεργασμένα λύματα θα υπερχειλίζουν στη δεξαμενή άντλησης 
προς την ΕΕΛ. 

 

ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΣΗΠΤΙΚΗΣ ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ ΣΟΥΓΙΑΣ 

ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΣ 
ΣΥΜΒΟ

ΛΟ 
ΜΟΝΑΔΑ 

20ετία 40ετία 

ΧΕΙΜΩΝ
ΑΣ 

ΘΕΡΟΣ 
ΧΕΙΜΩΝ

ΑΣ 
ΘΕΡΟΣ 

ΕΞΥΠΗΡΕΤΟΥΜΕΝΟΣ ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ PE ισοδ. κάτοικος 200 1.500 300 2.000 

MEΣΟ ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΥΔΡΑΥΛΙΚΟ ΦΟΡΤΙΟ Qd m
3
/d 18,50 155,10 23,75 203,40 

MEΣΟ ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΥΔΡΑΥΛΙΚΟ ΦΟΡΤΙΟ Qd lt/sec 0,21 1,80 0,27 2,35 

ΜΕΓΙΣΤΟ ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΥΔΡΑΥΛΙΚΟ ΦΟΡΤΙΟ Qd,max m
3
/d 27,75 232,65 35,63 305,10 

ΜΕΓΙΣΤΟ ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΥΔΡΑΥΛΙΚΟ ΦΟΡΤΙΟ Qd,max lt/sec 0,32 2,69 0,41 3,53 

ΜΕΣΗ ΩΡΙΑΙΑ ΠΑΡΟΧΗ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ (μέγιστο ημερήσιο 

υδραυλικό φορτίο ανηγμένο σε ωριαία βάση) 
Qh m

3
/h 1,16 9,69 1,48 12,71 

ΑΔΙΑΣΤΑΤΟΣ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΩΡΙΑΙΑΣ ΑΙΧΜΗΣ --- P = 
1,5+2,5(Qd,max)

-1/2
 

k - 5,91 3,02 5,39 2,83 

ΑΠΟΔΕΚΤΟΣ ΑΔΙΑΣΤΑΤΟΣ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΩΡΙΑΙΑΣ 
ΑΙΧΜΗΣ ΛΟΓΩ ΔΙΚΤΥΟΥ 

kδικτ. - 3,00 3,00 3,00 2,83 

ΜΕΓΙΣΤΗ ΩΡΙΑΙΑ ΠΑΡΟΧΗ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ Qh,max m
3
/h 3,47 29,08 4,45 35,98 

ΜΕΓΙΣΤΗ ΩΡΙΑΙΑ ΠΑΡΟΧΗ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ Qh,max lt/sec 0,96 8,08 1,24 9,99 

ΕΤΗΣΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΛΑΣΠΗΣ / ΙΣΟΔ. ΚΑΤΟΙΚΟ Ssl lt/PE/y 175,00 175,00 

ΕΤΗΣΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΦΡΟΥ / ΙΣΟΔ. ΚΑΤΟΙΚΟ Sf lt/PE/y 65,00 65,00 

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟΣ ΟΓΚΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΛΑΣΠΗ Vsl,απαιτ. m
3
 148,75 201,25 

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟΣ ΟΓΚΟΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΦΡΟ Vf,απαιτ. m
3
 55,25 74,75 

ΥΨΟΣ ΛΑΣΠΗΣ hsl m 2,50 2,50 

ΥΨΟΣ ΑΦΡΟΥ hf m 0,93 0,93 0,93 0,93 

ΥΨΟΣ ΚΑΘΑΡΗΣ ΖΩΝΗΣ h m 0,17 0,17 0,17 0,17 

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΣΗΠΤΙΚΗΣ ΔΕΞΑΜΕΝ. Ααπαιτ. m
2
 59,50 59,50 80,50 80,50 

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΗΠΤΙΚΗΣ ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ (εσωτερικές) 
 

ΜΗΚΟΣ μ m 7,00 7,00 

ΠΛΑΤΟΣ π m 12,70 12,70 

ΟΛΙΚΟ ΒΑΘΟΣ hολ. m 4,00 4,00 

ΥΨΟΣ ΚΕΝΟΥ ΧΩΡΟΥ hκεν. m 0,40 0,40 

ΩΦΕΛΙΜΟ ΒΑΘΟΣ hωφ. m 3,60 3,60 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΤΟΙΧΙΩΝ - - 2 2 

ΜΗΚΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΤΟΙΧΙΩΝ μτοιχ. m 12,70 12,70 

ΠΛΑΤΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΤΟΙΧΙΩΝ πτοιχ. m 0,20 0,20 

ΟΛΙΚΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ Α m
2
 88,90 88,90 

ΩΦΕΛΙΜΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΣΗΠΤΙΚΗΣ ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ (Αωφ > 

Ααπαιτ) 
Αωφ. m

2
 83,82 83,82 

ΩΦΕΛΙΜΟΣ ΟΓΚΟΣ ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ Vωφ. m
3
 301,75 301,75 

ΧΡΟΝΟΣ ΣΥΓΚΡΑΤΗΣΗΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΣΤΗ ΣΗΠΤΙΚΗ 
ΔΕΞΑΜΕΝΗ 

t d 10,9 1,3 8,5 1,0 

BΙΟΛΟΓΙΚΟ ΦΟΡΤΙΟ ANA IΣΟΔΥΝΑΜΟ ΚΑΤΟΙΚΟ ΠΡΙΝ ΤΗ 
ΣΗΠΤΙΚΗ 

  gr BOD5/PE-d 60 60 60 60 

ΟΛΙΚΟ BΙΟΛΟΓΙΚΟ ΦΟΡΤΙΟ ΠΡΙΝ ΤΗ ΣΗΠΤΙΚΗ L0 kgr BOD5/d 12,0 90,0 18,0 120,0 

ΜΕΣΗ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ BΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΦΟΡΤΙΟΥ ΠΡΙΝ ΤΗ 
ΣΗΠΤΙΚH 

So gr BOD5/m
3
 432,43 386,85 505,26 393,31 

ΠΟΣΟΣΤΟ ΑΦΑΙΡΕΣΗΣ BΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΦΟΡΤΙΟΥ ΣΤΗ 
ΣΗΠΤΙΚΗ 

- % 50% 50% 

ΟΛΙΚΟ BΙΟΛΟΓΙΚΟ ΦΟΡΤΙΟ ΜΕΤΑ ΤΗ ΣΗΠΤΙΚΗ L1 kgr BOD5/d 6,0 45,0 9,0 60,0 

ΜΕΣΗ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ BΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΦΟΡΤΙΟΥ ΜΕΤΑ ΤΗ 
ΣΗΠΤΙΚΗ 

S1 gr BOD5/m
3
 216,22 

193,42 
252,63 196,66 

 
Η σηπτική δεξαμενή θα κατασκευαστεί για τις ανάγκες της Β΄ φάσης (40ετίας). 

Στον πίνακα που ακολουθεί υπολογίζεται ο τύπος και τα απαιτούμενα τεμάχια των φίλτρων - 
κόσκινων της σηπτικής δεξαμενής της Ε.Ε.Λ. για μέσο χρόνο καθαρισμού των φίλτρων - κόσκινων 
από τα αιωρούμενα σωματίδια κάθε 6 μήνες. 
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Η απαιτούμενη επιφάνεια των φίλτρων - κόσκινων δίνεται από την παρακάτω σχέση: 
 As = Cf × Qd,max × MTBC, όπου 
 

As : απαιτούμενη επιφάνεια φίλτρων - κόσκινων (ft2) 
Qd,max : μέγιστο ημερήσιο υδραυλικό φορτίο λυμάτων (gpd) 
Cf : αδιάστατος συντελεστής = 0,0044 
MTBC : μέσος χρόνος καθαρισμού φίλτρων – κόσκινων 
 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΦΙΛΤΡΩΝ-ΚΟΣΚΙΝΩΝ ΣΗΠΤΙΚΗΣ ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ 

ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΣ 
ΣΥΜΒΟ

ΛΟ 
ΜΟΝΑΔ

Α 

20ετία 40ετία 

ΧΕΙΜΩΝ
ΑΣ 

ΘΕΡΟΣ 
ΧΕΙΜΩΝΑ

Σ 
ΘΕΡΟΣ 

ΜΕΓΙΣΤΟ ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΥΔΡΑΥΛΙΚΟ ΦΟΡΤΙΟ Qd,max m
3
/d 27,75 232,65 35,63 305,10 

ΜΕΓΙΣΤΟ ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΥΔΡΑΥΛΙΚΟ ΦΟΡΤΙΟ Qd,max gpd 7.331 61.460 9.411 80.599 

ΑΔΙΑΣΤΑΤΟΣ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ Cf   0,0044 0,0044 

ΜΕΣΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΦΙΛΤΡΩΝ - 
ΚΟΣΚΙΝΩΝ 

MTBC0,

5 
έτος 0,50 0,50 

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΦΙΛΤΡΩΝ - ΚΟΣΚΙΝΩΝ 
(για καθαρισμό / 6 μηνο) ---          As = Cf × Q × 
MTBC 

As,6μηνου ft
2
 16,13 135,21 20,70 177,32 

ΩΦΕΛΙΜΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΤΙΚΟΥ 
ΦΙΛΤΡΟΥ - ΚΟΣΚΙΝΟΥ 

Αωφ. ft
2
 51,7 51,7 

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΤΕΜΑΧΙΑ ΦΙΛΤΡΩΝ - ΚΟΣΚΙΝΩΝ 
(για καθαρισμό / 6μηνο) 

  τεμ. 0,3 2,6 0,4 3,4 

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΤΕΜΑΧΙΑ ΦΙΛΤΡΩΝ - ΚΟΣΚΙΝΩΝ   τεμ. 3 4 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ   ft
2
 155,1 206,8 

 
Τα φίλτρα κόσκινα της σηπτικής δεξαμενής είναι κατασκευασμένα από υλικό PVC, με ανοίγματα <3 
mm ώστε να αποκλείεται η διαφυγή λιπών και στερεών από την προεπεξεργασία προς τη δεξαμενή 
τροφοδοσίας του συστήματος προσκολλημένης βιομάζας. Έτσι πραγματοποιείται μεγάλη μείωση 
των αιωρούμενων στερεών στο αρχικό στάδιο της προκαθίζησης μέσα στην σηπτική δεξαμενή και η 
βιολογική επεξεργασία επιτυγχάνει μεγαλύτερες αποδόσεις απομάκρυνσης βιολογικού φορτίου και 
αιωρούμενων στερεών. 

Τα απαιτούμενα τεμάχια των φίλτρων - κόσκινων της σηπτικής δεξαμενής για μέσο χρόνο 
καθαρισμού των φίλτρων - κόσκινων από τα αιωρούμενα σωματίδια κάθε 6 μήνες, είναι 3 (για την Α΄ 
φάση της 20ετίας). 

Μετά την προεπεξεργασία τους στη σηπτική δεξαμενή, τα λύματα υπερχειλίζουν προς τη δεξαμενή 
άντλησης προς την Ε.Ε.Λ., όπου αυτά θα οδηγούνται με αντλιοστάσιο κατάλληλου μανομετρικού 
ύψους και παροχής στην Ε.Ε.Λ.  

 

3.2.3.3 Δεξαμενή άντλησης 

Τα προεπεξεργασμένα λύματα έπειτα από τα φίλτρα κόσκινα εισέρχονται στη δεξαμενή άντλησης για 
να οδηγηθούν στη συνέχεια μέσω αγωγού στη θέση της Ε.Ε.Λ. Στη δεξαμενή αυτή θα 
εγκατασταθούν αντλίες παροχής 30 m3/h και μανομετρικού 30 mΣΥ για την Α΄ φάση του έργου.  
Στον παρακάτω πίνακα αναφέρονται αναλυτικά οι διαστάσεις της: 
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ ΑΝΤΛΗΣΗΣ ΣΗΠΤΙΚΗΣ ΔΕΞΑΜ. – ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟΥ 

ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΣ 
ΣΥΜΒΟ

ΛΟ 
ΜΟΝΑΔΑ 

20ετία 40ετία 

ΧΕΙΜΩΝ
ΑΣ 

ΘΕΡΟΣ 
ΧΕΙΜΩ

ΝΑΣ 
ΘΕΡΟΣ 

ΜΕΓΙΣΤΟ ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΥΔΡΑΥΛΙΚΟ ΦΟΡΤΙΟ Qd,max m
3
/d 27,75 232,65 35,63 305,10 

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟΥ ΕΞΟΔΟΥ (εσωτερικές)     

ΜΗΚΟΣ μ m 7,00 7,00 

ΠΛΑΤΟΣ π m 1,50 1,50 

ΟΛΙΚΟ ΒΑΘΟΣ βεσ m 4,00 4,00 

ΥΨΟΣ ΚΕΝΟΥ ΧΩΡΟΥ hκεν. m 0,60 0,60 

ΩΦΕΛΙΜΟ ΒΑΘΟΣ βωφ m 3,40 3,40 

ΩΦΕΛΙΜΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟΥ ΕΞΟΔΟΥ Αωφ. m
2
 10,50 10,50 

ΩΦΕΛΙΜΟΣ ΟΓΚΟΣ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟΥ ΕΞΟΔΟΥ Vωφ,προτ. m
3
 35,70 35,70 

ΕΛΑΧΙΣΤΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΣΥΓΚΡΑΤΗΣΗΣ ΛΥΜΑΤΩΝ 
ΣΤΟ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟ ΕΞΟΔΟΥ 

t d 1,3 0,2 1,0 0,1 

 

3.2.3.4 Μονάδα εξουδετέρωσης οσμαερίων σηπτικής δεξαμενής 

Η αντιμετώπιση των τυχόν οσμαερίων της σηπτικής δεξαμενής, γίνεται με δίκτυα συγκέντρωσης-
απαγωγής, που μεταφέρουν τα οσμαέρια με εξαεριστήρα σε φίλτρο με πληρωτικό υλικό τύπου 
compost. Θα είναι αντίστοιχη με την μονάδα εξουδετέρωσης οσμαερίων που θα εγκατασταθεί στην 
Ε.Ε.Λ. και θα έχει επιφάνεια περίπου 10,50 m2. 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΜΟΝΑΔΑΣ ΕΞΟΥΔΕΤΕΡΩΣΗΣ ΟΣΜΑΕΡΙΩΝ ΣΗΠΤΙΚΗΣ 
ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ – ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟΥ Α1 

ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΣ ΜΟΝΑΔΑ 
ΤΙΜΗ 

20ετίας & 
40ετίας 

ΟΓΚΟΣ ΚΕΝΟΥ ΧΩΡΟΥ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟΥ ΕΙΣΟΔΟΥ m
3
 10,00 

ΟΓΚΟΣ ΚΕΝΟΥ ΧΩΡΟΥ ΣΗΠΤΙΚΗΣ ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ m
3
 33,53 

ΟΓΚΟΣ ΚΕΝΟΥ ΧΩΡΟΥ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟΥ ΕΞΟΔΟΥ m
3
 6,30 

ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΟΓΚΟΣ ΚΕΝΟΥ ΧΩΡΟΥ ΣΤΙΣ ΔΕΞΑΜΕΝΕΣ m
3
 49,83 

ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΑΕΡΑ ΣΤΙΣ ΔΕΞΑΜΕΝΕΣ (> ή = 5 φορές/h) φορές/h 5 

ΠΑΡΟΧΗ ΟΣΜΑΕΡΙΩΝ ΣΤΙΣ ΔΕΞΑΜΕΝΕΣ m
3
/h 249,14 

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΠΑΡΟΧΗ ΦΥΓΟΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΕΞΑΕΡΙΣΤΗΡΑ m
3
/h 250 

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟ MΑΝΟΜΕΤΡΙΚΟ ΦΥΓΟΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΕΞΑΕΡΙΣΤΗΡΑ Pa 1.400 

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟ MΑΝΟΜΕΤΡΙΚΟ ΦΥΓΟΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΕΞΑΕΡΙΣΤΗΡΑ mmΗ2Ο 143 

ΦΟΡΤΙΣΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ (10 - 100 m
3
/m

2
/h) m

3
/m

2
/h 25 

ΕΛΑΧΙΣΤΗ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ m
2
 10,00 

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΒΙΟΦΙΛΤΡΟΥ (εσωτερικές)   

ΜΗΚΟΣ m 3,00 

ΠΛΑΤΟΣ m 3,50 

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΥΨΟΣ m 1,30 

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ m
2
 10,50 

ΦΟΡΤΙΣΗ ΟΓΚΟΥ (10 - 100 m
3
/m

3
/h) m

3
/m

3
/h 25 

ΕΛΑΧΙΣΤΟΣ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟΣ ΟΓΚΟΣ m
3
 10,00 

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟ ΥΨΟΣ ΠΛΗΡΩΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΦΙΛΤΡΑΝΣΗΣ (0,60 - 1,20 
m) 

m 1,00 

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΣ ΟΓΚΟΣ m
3
 10,50 

ΕΚΤΙΜΟΥΜΕΝΗ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ H2S ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΑΡΑΙΩΣΗ ppm 15 

ΕΚΤΙΜΟΥΜΕΝΗ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ H2S ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΑΡΑΙΩΣΗ ppm 3 

ΕΚΤΙΜΟΥΜΕΝΗ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ H2S ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΑΡΑΙΩΣΗ mg/m
3
 4,55 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ H2S mg/h 1.134,58 

ΠΟΣΟΣΤΟ ΠΟΡΩΔΟΥΣ ΜΕΣΑ ΣΤΟ ΥΛΙΚΟ ΦΙΛΤΡΑΝΣΗΣ (35 - 50%) % 40% 

XΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΜΟΝΗΣ (30 - 60 sec) sec 61 

ΑΦΑΙΡΕΣΗ H2S (80 - 150 mg/m
3
 φίλτρου-h) 

mg/m
3
 

φίλτρου-h 
130 

ΑΦΑΙΡΕΣΗ H2S mg/h 1.365,00 

AΠΟΔΟΣΗ ΑΦΑΙΡΕΣΗΣ H2S % >99% 
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Διαστασιολόγηση - Επιλογή υλικών βιόφιλτρου στο χώρο της σηπτικής δεξαμενής – αντλιοστασίου 
Α1 

– Απαιτούμενη επιφάνεια φίλτρου : 250 / 25 =  10,00 m2 
– Προτεινόμενη επιφάνεια φίλτρου : 10,5 m2 
– Προτεινόμενες διαστάσεις (καθαρές-εσωτερικές):μ×π×β= 3,5 × 3,0 × 1,1 m 
– Απαιτούμενη παροχή εξαεριστήρα : 250 m3/h σε 143 mmYΣ 
– Αγωγοί οσμαερίων : Φ160 ο κεντρικός συλλεκτήριος αγωγός και Φ100 ο αγωγός κατάθλιψης 
των οσμαερίων στο βιόφιλτρο, PVC, σειράς 41, 6 - 10atm 
– Ύψος στρώματος φίλτρανσης 1,00 m 
 

3.2.3.5 Οικίσκος ελέγχου 

Θα κατασκευαστεί οικίσκος ελέγχου στο χώρο της σηπτικής δεξαμενής – αντλιοστασίου παραλιακής 
ζώνης Α1 συνολικού ύψους έως 2,60 μ. και θα εξυπηρετεί τις ανάγκες των εγκαταστάσεων με τους 
χώρους: 

- χώρο κεντρικού πίνακα της εγκατάστασης και αποθήκευσης υλικών 

- χώρο ανεμιστήρα απόσμησης και Ηλεκτροπαραγωγού Zεύγους σε περίπτωση διακοπής του 

ηλεκτρ. ρεύματος,  

Σημειώνεται ότι το σύνολο σχεδόν των εγκαταστάσεων στο χώρο της σηπτικής δεξαμενής – 
αντλιοστασίου της παραλιακής ζώνης θα κατασκευαστεί υπόγεια και μόνο ο οικίσκος ελέγχου και η 
μονάδα απόσμησης θα είναι υπέργεια, θα έχουν ωστόσο χαμηλό ύψος και μικρό μέγεθος. 
 

3.2.3.6 Δίκτυα μεταφοράς προεπεξεργασμένων λυμάτων στο χώρο της Ε.Ε.Λ. 

Για τη μεταφορά των προεπεξεργασμένων λυμάτων στο χώρο της Ε.Ε.Λ. κατασκευάζεται 
καταθλιπτικός αγωγός από HDPE (πολυαιθυλένιο) ΙΙΙ γεν., διατομής D125, 10 atm, περίπου για τη 
μεταφορά των λυμάτων από τη σηπτική δεξαμενή – αντλιοστάσιο Α1 έως τη θέση της Ε.Ε.Λ. 
 

Όλα τα παραπάνω υλοποιούνται με την συμβασιοποιημένη εργολαβία του Υποέργου 1 της 
Πράξης: «Έργα διαχείρισης αστικών λυμάτων οικισμού Σούγιας, Δήμου Καντάνου-Σελίνου». 
 

3.2.4 Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυμάτων 

Η Ε.Ε.Λ. θα περιλαμβάνει τα παρακάτω επί μέρους τμήματα (βλ. Σχέδιο Γενικής Διάταξης και 
Διάγραμμα Ροής): 
 

I. Δεξαμενή συγκέντρωσης  
II. Δεξαμενή τροφοδοσίας – εξισορρόπησης στο σύστημα προσκολλημένης βιομάζας 
III. Βιολογική επεξεργασία σε αερόβιο σύστημα προσκολλημένης βιομάζας με 

προκατασκευασμένες μονάδες, με τις αντλίες τροφοδοσίας και τον εξοπλισμό των 
αντλιών 

IV. Τριτοβάθμια επεξεργασία (εφόσον απαιτητηθεί για της επίτευξη της αποδεκτής 
εκροής) 

V. Απολύμανση της εκροής με υπεριώδη ακτινοβολία (UV) 
VI. Δεξαμενή αποθήκευσης και άντλησης εκροής 
VII. Οικίσκος ελέγχου (χώρος ηλεκτρ. πίνακα, αποθήκευσης, Η/Ζ και WC)  
VIII. Μονάδα εξουδετέρωσης οσμαερίων  
IX. Λοιπά έργα υποδομής (διαμόρφωση χώρου, περίφραξη, δενδροφυτεύσεις, άρδευση 

εντός του γηπέδου της Ε.Ε.Λ. και ηλεκτροφωτισμός) 
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Eπισημαίνεται πως αντικείμενο του πρώτου μέρους της σύμβασης της προμήθειας, αποτελεί 
αποκλειστικά η προμήθεια και εγκατάσταση του βιολογικού συστήματος επεξεργασίας της 
ΕΕΛ με προκατασκευασμένες μονάδες, μαζί με τους αγωγούς διανομής προς τις Μονάδες 
Προσκολλημένης Βιομάζας, την εγκατάσταση συστήματος απαγωγής και μεταφοράς 
οσμαερίων από τις μονάδες προσκολλημένης βιομάζας προς τη μονάδα απόσμησης, τις 
αντλίες τροφοδοσίας και τον πλήρη ηλεκτρομηχανολογικό εξοπλισμό των αντλιών (τμήμα 
ΙΙΙ), πλην της κατασκευής της δεξαμενής από σκυρόδεμα εντός της οποίας θα τοποθετηθούν 
οι προκατασκευασμένες μονάδες (υλοποιείται από τη συμβασιοποιημένη εργολαβία του 
υποέργου 1 της πράξης). Αναφορικά με την τριτοβάθμια επεξεργασία (τμήμα ΙV), οι 
συμμετέχοντες στο διαγωνισμό θα προσφέρουν τη μονάδα μόνο και εφόσον απαιτείται από 
το προδιαγραφόμενο σύστημα επεξεργασίας, ώστε να επιτυγχάνεται η απαιτούμενη 
ποιότητα εκροής. Όλα τα υπόλοιπα τμήματα της Ε.Ε.Λ. δεν αποτελούν συμβατικό αντικείμενο 
προμήθειας. 
 

3.2.4.1 Δεξαμενή συγκέντρωσης3  

Τα λύματα προεπεξεργάζονται στη σηπτική δεξαμενή, που βρίσκεται εκτός της Ε.Ε.Λ. και στα δυτικά 
της παραλιακής ζώνης. Τα προεπεξεργασμένα λύματα φτάνοντας στην Ε.Ε.Λ. μέσω καταθλιπτικού 
αγωγού, συγκεντρώνονται αρχικά στη δεξαμενή συγκέντρωσης για να οδηγηθούν στη συνέχεια στη 
δεξαμενή τροφοδοσίας – ανακυκλοφορίας – εξισορρόπησης ροής του σταδίου της βιολογικής 
επεξεργασίας. 
Η δεξαμενή συγκέντρωσης θα έχει εσωτερικές διαστάσεις 10,50 μ. Χ 1,00 μ. και ολικό βάθος 4,00 μ. 
Ο συνολικός ωφέλιμος όγκος της είναι 37,80 μ³ περίπου και θα διαθέτει ανθρωποθυρίδα. Ο 
υπολογισμός της δεξαμενής συγκέντρωσης φαίνεται στον παρακάτω πίνακα: 
 

ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗΣ  

ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΣ ΣΥΜΒΟΛΟ 
ΜΟΝ
ΑΔΑ 

20ετία 40ετία 

ΧΕΙΜΩΝ
ΑΣ 

ΘΕΡΟΣ 
ΧΕΙΜΩΝΑ

Σ 
ΘΕΡΟΣ 

ΜΕΓΙΣΤΟ ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΥΔΡΑΥΛΙΚΟ ΦΟΡΤΙΟ Qd,max m
3
/d 27,75 232,65 35,63 305,10 

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗΣ (εσωτερικές)     

ΜΗΚΟΣ μ m 10,50 10,50 

ΠΛΑΤΟΣ π m 1,00 1,00 

ΟΛΙΚΟ ΒΑΘΟΣ βεσ m 4,00 4,00 

ΥΨΟΣ ΚΕΝΟΥ ΧΩΡΟΥ hκεν. m 0,40 0,40 

ΩΦΕΛΙΜΟ ΒΑΘΟΣ βωφ m 3,60 3,60 

ΩΦΕΛΙΜΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ 
ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗΣ 

Αωφ. m
2
 10,50 10,50 

ΩΦΕΛΙΜΟΣ ΟΓΚΟΣ ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ 
ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗΣ 

Vωφ,προτ. m
3
 37,80 37,80 

ΕΛΑΧΙΣΤΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΣΥΓΚΡΑΤΗΣΗΣ 
ΛΥΜΑΤΩΝ ΣΤΗ ΔΕΞΑΜΕΝΗ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗΣ 

t d 1,4 0,2 1,1 0,1 

 
 

3.2.4.2 Δεξαμενή τροφοδοσίας - εξισορρόπησης4  

Η δεξαμενή αυτή, που θα είναι κατασκευασμένη από σκυρόδεμα, χρησιμεύει σαν αποθήκη της 
πρωτοβάθμιας εκροής. Η εξισορρόπηση-αποθήκευση της πρωτοβάθμιας εκροής για διάστημα 
τουλάχιστον μίας ημέρας, για τις παροχές αιχμής της Β’ φάσης (με ελάχιστο ωφέλιμο όγκο >305 m3)) 
απαιτείται με γνώμονα την εξασφάλιση καλής λειτουργίας της ΕΕΛ σε περιπτώσεις συντήρησης, 

                                            
3
 περιλαμβάνεται στο 1

ο
 υποέργο 

4
 οι οικοδομικές εργασίες περιλαμβάνονται στο 1ο υποέργο, στο παρόν 2ο υποέργο περιλαμβάνονται οι αντλίες 

τροφοδοσίας και ο ηλεκτρομηχανολογικός εξοπλισμός τoυς 
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βλαβών ή εκτάκτων περιστατικών. Στη δεξαμενή θα εγκατασταθούν οι αντλίες τροφοδοσίας, από τις 
οποίες ξεκινά η γραμμή τροφοδοσίας, προς τις προκατασκευασμένες μονάδες βιολογικής 
επεξεργασίας, που αποτελείται από: 

 Τις αντλίες τροφοδοσίας που περιλαμβάνονται με τον Η/Μ εξοπλισμό τους  στο παρόν 2ο 
υποέργο, (δύο τουλάχιστον με ελάχιστη εφεδρεία 100%, δηλ. για μια κύρια αντλία μία εφεδρική, 
για δύο κύριες δύο εφεδρικές, κ.ο.κ.. οι οποίες θα λειτουργούν κυκλικά - εναλλάξ). Τα αντλητικά 
συγκροτήματα θα είναι υποβρύχια, ανοξείδωτα, με αριθμό κυρίων και εφεδρικών, χρόνο 
λειτουργίας και τεχνικά χαρακτηριστικά παροχής και μανομετρικού ύψους, επιλογής του 
προμηθευτή, ώστε να ενσωματώνονται ομαλά και αποδοτικά στο σύστημα βιολογικής 
επεξεργασίας.  

 Τους κεντρικούς αγωγούς μεταφοράς (τροφοδοσίας) προς τις Προκατασκευασμένες Μονάδες 
Βιολογικής επεξεργασίας. Η επεξεργασμένη εκροή από τις μονάδες βιολογικής επεξεργασίας θα 
καταλήγει στο στάδιο απολύμανσης 

 Η δεξαμενή υπολογίσθηκε με ελάχιστο ωφέλιμο όγκο 315 μ3 περίπου, (>100% του μέγιστου 
ημερήσιου υδραυλικού φορτίου της Β’ φάσης). 

 Η δεξαμενή τροφοδοσίας – εξισορρόπησης θα κατασκευαστεί για τις ανάγκες της Β΄ φάσης 
(40ετίας), ενώ οι αντλίες και ο λοιπός ηλεκτρομηχανολογικός εξοπλισμός που θα τοποθετηθεί θα 
καλύπτει τις ανάγκες αρχικά της Α΄ φάσης (20ετίας). 
 

Ο υπολογισμός της δεξαμενής τροφοδοσίας - εξισορρόπησης δίνεται στον παρακάτω πίνακα: 
 
 

ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ – ΕΞΙΣΟΡΡΟΠΗΣΗΣ  

ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΣ ΣΥΜΒΟΛΟ 
ΜΟΝΑ

ΔΑ 

20ετία 40ετία 

ΧΕΙΜΩ
ΝΑΣ 

ΘΕΡΟΣ 
ΧΕΙΜΩ

ΝΑΣ 
ΘΕΡΟΣ 

ΜΕΓΙΣΤΟ ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΥΔΡΑΥΛΙΚΟ ΦΟΡΤΙΟ Qd,max m
3
/d 27,75 232,65 35,63 305,10 

ΕΛΑΧΙΣΤΟΣ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟΣ ΩΦΕΛΙΜΟΣ ΟΓΚΟΣ 
ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ (100% του Qd,max) 

Vωφ,min m
3
 27,75 232,65 35,63 305,10 

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ (εσωτερικές)     

ΜΗΚΟΣ μ m 9,00 9,00 

ΠΛΑΤΟΣ π m 10,50 10,50 

ΟΛΙΚΟ ΒΑΘΟΣ βεσ m 4,00 4,00 

ΥΨΟΣ ΚΕΝΟΥ ΧΩΡΟΥ hκεν. m 0,60 0,60 

ΩΦΕΛΙΜΟ ΒΑΘΟΣ βωφ m 3,40 3,40 

ΠΛΗΘΟΣ ΤΟΙΧΙΩΝ -   1 1 

ΜΗΚΟΣ ΤΟΙΧΙΩΝ μτοιχ. m 9,50 9,50 

ΠΛΑΤΟΣ ΤΟΙΧΙΩΝ πτοιχ. m 0,20 0,20 

ΩΦΕΛΙΜΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ 
ΛΥΜΑΤΩΝ 

Αωφ. m
2
 92,60 92,60 

ΩΦΕΛΙΜΟΣ ΟΓΚΟΣ ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ 
ΛΥΜΑΤΩΝ 

Vωφ,προτ. m
3
 314,84 314,84 

ΕΛΑΧΙΣΤΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΣΥΓΚΡΑΤΗΣΗΣ ΛΥΜΑΤΩΝ 
ΣΤΗ ΔΕΞΑΜΕΝΗ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ 

t d 11,3 1,4 8,8 1,0 

 
 

3.2.4.3 Βιολογική επεξεργασία5  

Η βιολογική επεξεργασία αποτελεί αποκλειστικά αντικείμενο της παρούσας σύμβασης και εξετάζεται 
αναλυτικά στο Κεφάλαιο 4. 
 

                                            
5
 περιλαμβάνεται στο παρόν 2ο υποέργο πλην την κατασκευή των δεξαμενών από σκυρόδεμα που υλοποιείται στο 1ο 

υποέργο 
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3.2.4.4 Τριτοβάθμια επεξεργασία 
 
Εγκαθίσταται τριτοβάθμια επεξεργασία εφόσον απαιτείται από το προδιαγραφόμενο σύστημα 
επεξεργασίας ώστε να επιτυγχάνεται η απαιτούμενη ποιότητα εκροής, καθώς και η καλή-αποδοτική 
λειτουργία του συστήματος απολύμανσης με υπεριώδη ακτινοβολία UV. Σημειώνεται ότι η ΑΕΠΟ του 
έργου καθορίζει συγκεκριμένα το όρια της εκροής και δεν απαιτεί εξοπλισμό που περιγράφεται στον 
Πίνακα 2 ή 3 της 145116/2011. 

Η τριτοβάθμια επεξεργασία αποτελεί αποκλειστικά αντικείμενο της παρούσας σύμβασης και 
εξετάζεται αναλυτικά στο Κεφάλαιο 4. 
  
 

3.2.4.5 Απολύμανση της εκροής6  
 
Μετά την βιολογική επεξεργασία τα λύματα θα οδηγούνται για απολύμανση με τη χρήση 
υπεριώδους ακτινοβολίας UV. Το σύστημα θα είναι κλειστού τύπου, παροχής σχεδιασμού 
μεγαλύτερης ή ίσης με 30,00 m3/h, και θα αποτελείται από θάλαμο απολύμανσης, εντός του οποίου 
θα είναι εγκατεστημένες οι λυχνίες υπεριώδους ακτινοβολίας, ενός ελεύθερου άκρου, χαμηλής 
πίεσης, υψηλής απόδοσης, και τοποθετημένες μέσα σε προστατευτικό χιτώνιο χαλαζία. Επιλέχθηκε 
απολύμανση με υπεριώδη ακτινοβολία, η οποία παρά το μεγαλύτερο αρχικό κόστος, αποτελεί μία 
φυσική μέθοδος απολύμανσης, που δεν παράγει παραπροϊόντα και υπολειμματικές συγκεντρώσεις 
όπως η χλωρίωση, ενώ εμφανίζει και μικρότερα κόστη λειτουργίας-συντήρησης.  
 
 

Κριτήρια σχεδιασμού  

Χαρακτηριστικά 
Τεμάχια 1  
Ελάχιστη διάρκεια ζωής λαμπτήρων  12.000 hr 
Aυτόματος καθαρισμός συστήματος  Προβλέπεται - Ναι 
Δεδομένα σχεδιασμού  
Ελάχιστη παροχή 30  m3/h (αιχμή) 
Ελάχιστη δόση στο τέλος της ζωής των 
λαμπτήρων 

60 mWsec/cm2 

UV  65% διαπερατότητα σε 254 nm  
Ολικά αιωρούμενα στερεά 
 
Εντερικά κολοβακτηρίδια εισόδου στην 
UV 
 

10 mg/lt max (μέγιστο, τυχαίο δείγμα) 
 
Ο σχεδιασμός της απολύμανσης θα γίνει για την ικανοποίηση 
των ορίων εκροής, λαμβάνοντας υπόψη ότι με την συμβατική 
βιολογική επεξεργασία επιτυγχάνεται μείωση του 
μικροβιακού φορτίου κατά 2,0 log10  (107 ) 

Κριτήρια απολύμανσης 
Όρια απολύμανσης Εντερικά κολοβακτηρίδια Escherichia coli  ≤ 5 colony counts 

/100 ml για το 80% των δειγμάτων και ≤ 50 colony counts 
/100 ml για το 95% των δειγμάτων  ≤ 5 αποικ./100 ml (για 80% δειγμάτων & ≤ 50 αποικ./100 ml (για 95% δειγμάτων ) 

 

Η διαστασιολόγηση της μονάδας θα γίνει για την εξασφάλιση της ελάχιστης δόσης ακτινοβολίας στο 
τέλος ζωής των λαμπτήρων, λαμβάνοντας υπόψη την προδιαγεγραμμένη διαπερατότητα των 
λυμάτων.  

Η απόδοση της μονάδας για την συγκεκριμένη εφαρμογή (διάρκεια ζωής λαμπτήρων, απομάκρυνση 

                                            
6
 περιλαμβάνεται στο 1ο υποέργο 
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μικροβιακού φορτίου) θα επιβεβαιώνεται με γραπτή εγγύηση του κατασκευαστή ή 
προμηθευτή/επίσημου αντιπροσώπου του συστήματος.  
 
Για τον έλεγχο και την παρακολούθηση της λειτουργίας της μονάδας θα εγκατασταθεί ο παρακάτω 
εξοπλισμός:  

 Αισθητήρες μέτρησης της έντασης της ακτινοβολίας, που θα τοποθετηθούν σε κάθε συστοιχία 
συστοιχιών λαμπτήρων 

Για όλα τα όργανα θα υπάρχει τοπική ένδειξη της μέτρησης. Η λειτουργία του συστήματος UV θα 
ελέγχεται αυτόματα από τον πίνακα, που θα είναι τμήμα της προμήθειας του κατασκευαστή του 
συστήματος. Όλες οι ενδείξεις λειτουργίας και βλάβης της μονάδας θα μεταφέρονται στο κέντρο 
ελέγχου της ΕΕΛ.  
 
Στο σύστημα απολύμανσης UV περιλαμβάνεται και το ζεύγος υποβρυχίων αντλιών (1 κύρια + 1 
εφεδρική) τροφοδοσίας του συστήματος. 
 
 

3.2.4.6 Δεξαμενή αποθήκευσης – άντλησης της εκροής7   

Μετά την απολύμανση, τα επεξεργασμένα λύματα θα καταλήγουν σε δεξαμενή αποθήκευσης και 
άντλησης της εκροής ελάχιστου ωφέλιμου όγκου 48 m3 . Στη δεξαμενή αυτή, θα τοποθετηθούν 
αντλίες για την άντληση των επεξεργασμένων λυμάτων προς τη δεξαμενή άρδευσης καθώς και εντός 
του γηπέδου της ΕΕΛ. Θα τοποθετηθούν 2 αντλίες (1 κύρια+1 εφεδρική) για την τροφοδοσία της 
δεξαμενής άρδευσης, έκαστη παροχής 30 m3/hr σε 80 MΥΣ και 2 αντλίες (1 κύρια+1 εφεδρική) για 
την τροφοδοσία του ρέματος, έκαστη παροχής 30 m3/hr σε 40 MΥΣ.  Επίσης θα τοποθετηθούν 2 
αντλίες για την διάθεση των επεξεργασμένων λυμάτων εντός του γηπέδου της ΕΕΛ παροχής 5 m3/hr 
σε 15 MΥΣ. 
 

                                            
7
 περιλαμβάνεται στο 1ο υποέργο 
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3.2.4.7 Οικίσκος ελέγχου (χώρος ηλεκτρικού πίνακα, Η/Ζ) 8  

Θα κατασκευαστεί οικίσκος ελέγχου στο χώρο της Εγκατάστασης Επεξεργασίας Λυμάτων, ελάχιστης 
επιφανείας 26 m2 και θα εξυπηρετεί τις ανάγκες των εγκαταστάσεων με τους χώρους: 

- Χώρος με τον κεντρικό πίνακα της εγκατάστασης, 

- Χώρος με τους ανεμιστήρες απόσμησης  

- Χώρος με το ηλεκτροπαραγωγό ζεύγος (Η/Ζ) ελάχιστης ονομ ισχύος 50 kVA και αναλογα με το 
προσφερόμενο σύστημα, το Η/Ζ θα είναι κατάλληλης ισχύος για κάλυψη του 100% των 
ενεργειακών αναγκών την περίοδο αιχμής των φορτίων 20ετίας. Επίσης θα προβλέπεται και 
χώρος με τον πίνακα μεταγωγής σε περίπτωση διακοπής ρεύματος στην εγκατάσταση.  

 
 

3.2.4.8 Μονάδα εξουδετέρωσης οσμαερίων9 

Γενικά 
Η αντιμετώπιση των οσμαερίων της σηπτικής δεξαμενής θα γίνει με δίκτυο συγκέντρωσης - 
απαγωγής, που θα μεταφέρει τα οσμαέρια με εξαεριστήρα σε βιολογικό φίλτρο με πληρωτικό 
υλικό compost. Το φίλτρο αυτό επιλέχτηκε διότι : 

 Είναι απλό στην αρχική κατασκευή και τη λειτουργία 
 Είναι οικονομικότερο στη λειτουργία απ' ότι όλα τα άλλα συστήματα 
 Δε χρησιμοποιεί χημικά όπως οι πλυντρίδες και δεν παράγει κατάλοιπα για εξουδετέρωση 

όπως τα φίλτρα ενεργού άνθρακα και οι πλυντρίδες. 
 Σ' αυτά επιτελείται βιοχημική διεργασία από μικροοργανισμούς σε φυτικό υπόστρωμα 

(μίγμα τεμαχίων ξύλου και ώριμου compost ή φυτοχώματος 
 Η μόνη εξάρτηση από μηχανήματα και συσκευές είναι ο εξαεριστήρας (βεντιλατέρ) 

μεταφοράς των οσμαερίων, ο οποίος απαιτείται εξάλλου σε κάθε σύστημα φίλτρανσης. 
Η λειτουργία του βασίζεται σε βακτηριακή βιομάζα που αναπτύσσεται σε ειδικό υπόστρωμα 
(φλύδες δέντρων ή ροκανίδια με ώριμο compost) και αφομοιώνει τις ουσίες που περιέχουν τα 
οσμαέρια (υδρόθειο, φαινόλες, μερκαπτάνες, ινδόλη κ.λ.π.). 
Η απόδοση καθαρισμού για ένα σωστά σχεδιασμένο βιόφιλτρο compost κυμαίνεται μεταξύ 90 
και 99%. 
To βιόφιλτρο compost αποτελείται από το σύστημα εξαερισμού (με ανεμιστήρα από PVC, 
κατάλληλο για οσμαέρια λυμάτων) και το κυρίως φίλτρο. Το κυρίως φίλτρο θα κατασκευαστεί σε 
επίμηκες φρεάτιο από σκυρόδεμα. Τα οσμαέρια θα οδηγούνται στον πυθμένα του με αγωγό με 
κατάλληλες εγκοπές, μέσα σε στρώση 20 cm από χαλίκια διαμέτρου 1-2 cm. Πάνω από τα 
χαλίκια θα τοποθετηθεί μίγμα τεμαχισμένων κληματίδων και ώριμου compost. 
 
Η αντιμετώπιση των τυχόν οσμαερίων των κλειστών δεξαμενών της μονάδας, καθώς και του 
συστήματος προσκολλημένης βιομάζας, θα γίνει με δίκτυα συγκέντρωσης-απαγωγής, που θα 
μεταφέρουν τα οσμαέρια με εξαεριστήρα σε φίλτρο με πληρωτικό υλικό κόμποστ (βιόφιλτρο 
κόμποστ).  Η μονάδα απόσμησης θα απορροφά το δύσοσμο αέρα από τους κλειστούς χώρους 
(δεξαμενές και μονάδες προσκολλημένης βιομάζας) και θα τον καθαρίζει πριν διοχετευτεί στην 
ατμόσφαιρα. 
 
Η διάταξη απόσμησης αποτελείται από τα ακόλουθα τμήματα: 
α.Σύστημα συλλογής και αναρρόφησης του δύσοσμου αέρα μέσω δικτύου σωληνώσεων εκ 
πλαστικών σωλήνων που εκκινούν από τους δύσοσμους χώρους. Το σύστημα αυτό αποτελείται από 
ένα εξαεριστήρα κατάλληλου μανομετρικού και παροχής, και σύστημα σωληνώσεων που οδηγούν 

                                            
8
 περιλαμβάνεται στο 1ο υποέργο 

9
 περιλαμβάνεται στο 1ο υποέργο 
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τον δύσοσμο αέρα στο φίλτρο απόσμησης. 
β.Εφύγρανση του βιόφιλτρου κόμποστ 
Το βιόφιλτρο κόμποστ πρέπει να διατηρείται με αρκετή υγρασία για επιβίωση των μικροοργανισμών 
που προσροφούν & εξουδετερώνουν τα οσμαέρια. Τα οσμαέρια πριν τη διοχέτευσή τους στο 
βιόφιλτρο compost θα διέρχονται από κατακόρυφο σωλήνα (πύργο) με σύστημα ρύθμισης της 
υγρασίας του δύσοσμου αέρα. Εναλλακτικά η εφύγρανση μπορεί να γίνεται πάνω στην επιφάνεια 
του φίλτρου, με κατάλληλους καταιονιστήρες (υδρονέφωση), με κατάλληλο σύστημα 
προγραμματισμού (ηλεκτροβάννα) περιοδικά κάθε 15-60 λεπτά περίπου.  
γ.Φίλτρο απόσμησης με βιολογικό μίγμα 
Το χρησιμοποιούμενο μέσο πλήρωσης αποτελείται από πριονίδι ή κομμάτια από φλοιούς δένδρων 
και ώριμο κόμποστ-τύρφη, το οποίο εμποτίζεται με ενεργό ιλύ που περιέχει ενεργά βακτηρίδια. Τα 
βακτηρίδια οξειδώνουν τις δύσοσμες ουσίες κατά την διέλευση του δύσοσμου αέρα μέσα στο φίλτρο. 
Με το σύστημα αυτό αυξάνεται με καταιονισμό η υγρασία του αέρα για να αποφευχθεί η αφυδάτωση 
και η καταστροφή του βιολογικού μίγματος και ρυθμίζεται η υγρασία στα επιθυμητά για τα βακτηρίδια 
επίπεδα. 
Τα οσμαέρια μετά την πλήρη εξουδετέρωσή τους θα διοχετεύονται στην ατμόσφαιρα. Η μονάδα αυτή 
απαιτεί ελάχιστο χώρο για την εγκατάστασή της 30 m2 για την απόσμηση της βιολογικής βαθμίδας. 

Η λειτουργία του συστήματος απόσμησης θα ελέγχεται αυτόματα από χρονοδιακόπτη ή και 
χειροκίνητα. 

Η διάρκεια ζωής του βιοφίλτρου με εξαιρετική προσοχή και συντήρηση κατά την λειτουργία είναι 5-7 
χρόνια περίπου. Τα διάφορα στραγγίδια συγκεντρώνονται σε αναμονές στον πυθμένα του φίλτρου 
απόσμησης και οδηγούνται (επιστρέφουν) στο αρχικό τμήμα της επεξεργασίας των υγρών 
αποβλήτων. 
 
Ακολουθεί ο υπολογισμός της μονάδας εξουδετέρωσης των οσμαερίων της Ε.Ε.Λ. για την Α΄ φάση 
σχεδιασμού. 
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ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΕΞΟΥΔΕΤΕΡΩΣΗΣ ΟΣΜΑΕΡΙΩΝ 

ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΣ ΜΟΝΑΔΑ ΤΙΜΗ 

ΟΓΚΟΣ ΚΕΝΟΥ ΧΩΡΟΥ ΣΗΠΤΙΚΗΣ ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ m3 3,96 

ΟΓΚΟΣ ΚΕΝΟΥ ΧΩΡΟΥ ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ m3 55,62 

ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΟΓΚΟΣ ΚΕΝΟΥ ΧΩΡΟΥ ΣΤΙΣ ΔΕΞΑΜΕΝΕΣ m3 59,58 

ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΑΕΡΑ ΣΤΙΣ ΔΕΞΑΜΕΝΕΣ (> ή = 5 φορές/h) φορές/h 5 

ΠΑΡΟΧΗ ΟΣΜΑΕΡΙΩΝ ΣΤΙΣ ΔΕΞΑΜΕΝΕΣ m3/h 297,90 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΠΑΡΟΧΗ ΟΣΜΑΕΡΙΩΝ ΣΤΙΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΦΙΛΤΡΩΝ m3/h 210,00 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΠΑΡΟΧΗ ΟΣΜΑΕΡΙΩΝ m3/h 507,90 

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΠΑΡΟΧΗ ΦΥΓΟΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΕΞΑΕΡΙΣΤΗΡΑ m3/h 500 

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟ MΑΝΟΜΕΤΡΙΚΟ ΦΥΓΟΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΕΞΑΕΡΙΣΤΗΡΑ Pa 1.000 

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟ MΑΝΟΜΕΤΡΙΚΟ ΦΥΓΟΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΕΞΑΕΡΙΣΤΗΡΑ mmΗ2Ο 102 

ΦΟΡΤΙΣΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ (10 - 100 m3/m2/h) m3/m2/h 20 

ΕΛΑΧΙΣΤΗ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ m2 25,00 

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΒΙΟΦΙΛΤΡΟΥ (εσωτερικές)   

ΜΗΚΟΣ m 6,00 

ΠΛΑΤΟΣ m 5,00 

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΥΨΟΣ m 1,30 

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ m2 30,00 

ΦΟΡΤΙΣΗ ΟΓΚΟΥ (10 - 100 m3/m3/h) m3/m3/h 20 

ΕΛΑΧΙΣΤΟΣ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟΣ ΟΓΚΟΣ m3 25,00 

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟ ΥΨΟΣ ΠΛΗΡΩΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΦΙΛΤΡΑΝΣΗΣ (0,60 - 1,20 m) m 0,70 

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΣ ΟΓΚΟΣ m3 21,00 

ΕΚΤΙΜΟΥΜΕΝΗ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ H2S ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΑΡΑΙΩΣΗ ppm 20 

ΕΚΤΙΜΟΥΜΕΝΗ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ H2S ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΑΡΑΙΩΣΗ ppm 4 

ΕΚΤΙΜΟΥΜΕΝΗ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ H2S ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΑΡΑΙΩΣΗ mg/m3 6,07 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ H2S mg/h 3.083,97 

ΠΟΣΟΣΤΟ ΠΟΡΩΔΟΥΣ ΜΕΣΑ ΣΤΟ ΥΛΙΚΟ ΦΙΛΤΡΑΝΣΗΣ (35 - 50%) % 40% 

XΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΜΟΝΗΣ (30 - 60 sec) sec 60 

ΑΦΑΙΡΕΣΗ H2S (80 - 150 mg/m3 φίλτρου-h) 
mg/m3 

φίλτρου-h 
140 

ΑΦΑΙΡΕΣΗ H2S mg/h 2.940,00 

AΠΟΔΟΣΗ ΑΦΑΙΡΕΣΗΣ H2S % 95% 
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Δεδομένα σχεδιασμού 

 Ανανέωση αέρα στους υπερκείμενους χώρους 5 φορές τουλάχιστον την ώρα για τους μη 
αεριζόμενους. 

 Ανανέωση αέρα όσες φορές την ώρα επιβάλλει ο κατασκευαστης των προκατασκευασμένων 
συστημάτων βιολογικής επεξεργασίας 

– Αναμενόμενη συγκέντρωση υδροθείου στο χώρο (πρίν την αραίωση με αέρα) μέχρι 10 mg/lt 
(συνήθης 5-15 mg/ lt), 

– Αναμενόμενη συγκέντρωση υδροθείου στα οσμαέρια (μετά την αραίωση με αέρα) μέχρι 2 mg/lt 
(συνήθης 1-5 mg/ lt), 

– Αναμενόμενη συγκέντρωση αιχμής υδροθείου μέχρι 50 mg/lt (για μερικά δευτερόλεπτα), 
– Aπόδοση καθαρισμού οσμαερίων > 95 % (επιθυμητή 99%), 
– Επιτρεπόμενη φόρτιση επιφάνειας φίλτρανσης μέχρι 30 - 60 m3/m2/h, 
– Πορώδες μέσα στο υλικό φίλτρανσης 35 - 50%, 
– Χρόνος παραμονής οσμαερίων στο φίλτρο >30 sec, 
–  Υγρασία στο πληρωτικό υλικό 25 - 50%, 
– Απαιτούμενη παροχή εξαεριστήρα : θα τοποθετηθούν συνολικά δύο (2) εξαεριστήρες με 

ηλεκτρονικό ρυθμιστη στροφών (inverter), από τους οποίους ο ένας (1) εφεδρικός. Έκαστος 
εξαεριστήρας θα είναι ελάχιστης παροχής 650 m3/h σε 143 mmYΣ. Σημειώνεται πως οι 
εξαεριστήρες απόσμησης, ταυτόχρονα με την απόσμηση επιτυγχάνουν και ανανέωση 
αέρα  στο σύστημα προσκολλημένης βιομάζας.  

–  Συνολικές απώλειες : 80-120 mm υδάτινης στήλης (προτεινόμενο για βεντιλατέρ 143 mmYΣ) 
– Υπόστρωμα φίλτρανσης πάχους 20 - 30 cm από χαλίκι διαμέτρου 1 - 2 cm, 
– Ύψος στρώματος φίλτρανσης 100 cm 

 
H λειτουργία του εξαεριστήρα θα γίνεται με προγραμματιστή (ηλεκτρονικό χρονοδιακόπτη). 

Ο σχεδιασμός του βιόφιλτρου θα υπερκαλύπτει την ανωτέρω παροχή 650 Μ3/ώρα ανανέωση του 
αέρα. 

 

3.2.4.9 Λοιπές υποδομές (διαμόρφωση χώρου, περίφραξη, ύδρευση, δενδροφύτευση, 
ηλεκτροφωτισμός) 10 

 

Οι ανωτέρω περιγραφείσες εγκαταστάσεις θα περιφραχθούν, θα δενδροφυτευθούν και θα 

συνδεθούν με τα δίκτυα ΔΕΗ και ύδρευσης. Για την εύκολη πρόσβαση σε όλα τα σημεία των χώρων 

θα διαμορφωθεί περιμετρικά των εγκαταστάσεων διάδρομος προσπέλασης ελάχιστου πλάτους 3 m 

που θα διαστρωθεί με αδρανές υλικό 3Α πάχους 5 - 10 cm. Το γήπεδο θα περιφραχθεί στο σύνολό 

του. Η περίφραξη θα είναι κατασκευασμένη από δικτυωτό γαλβανισμένο συρματόπλεγμα καθώς και 

γαλβανισμένους από μορφοσίδηρο πασσάλους. Επίσης περιλαμβάνεται η περιμετρική φύτευση με 

υδρόφιλα - αειθαλή δένδρα (όπου δεν υπάρχουν υφιστάμενες ελαιοκαλλιέργειες) καθώς και δίκτυο 

σωληνώσεων για την άρδευση του γηπέδου της Ε.Ε.Λ από PE, με κατάλληλο πιεστικό (ζεύγος 

αντλιών με 1 κύρια + 1 εφεδρική) το οποίο θα τοποθετηθεί στην δεξαμενή εκροής της εγκατάστασης. 

 

3.2.5 Έργα διάθεσης επεξεργασμένων λυμάτων11 

Τα επεξεργασμένα λύματα διατίθενται για άρδευση σε περιοχή σε περιοχή με καλλιέργειες κοντά στη 
θέση της Ε.Ε.Λ. για την άρδευσή τους, έκτασης 110 στρ. περίπου, που περιλαμβάνει κυρίως 
ελαιοκαλλιέργειες, σύμφωνα με την εγκεκριμένη Μελέτη Σχεδιασμού και Εφαρμογής του 
Συστήματος Άρδευσης της εκροής της Ε.Ε.Λ., που έχει εκπονήσει η Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου 
                                            
10

 περιλαμβάνεται στο 1ο υποέργο 
11

 περιλαμβάνεται στο 1ο υποέργο 
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Καντάνου-Σελίνου. 

Για τις περιόδους που η άρδευση των καλλιεργειών δεν δύναται να πραγματοποιηθεί, 
πραγματοποιείται διάθεση στο ρέμα (Αγιερηνιώτης ή Κουμαριανό), με διασπορά στο πρανές του, σε 
τμήμα του που βρίσκεται στα ανατολικά της περιοχής άρδευσης και βόρεια των ορίων του οικισμού 
Σούγιας, σύμφωνα και με την με αρ. πρωτ. 5480/11-01-2017 Απόφαση Καθορισμού Αποδέκτη 
της Διεύθυνσης Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας Π.Ε. Χανίων. 

Με βάση τα παραπάνω, τα έργα διάθεσης αποτελούνται από το δίκτυο μεταφοράς των 
επεξεργασμένων λυμάτων προς τη δεξαμενή άρδευσης, τη δεξαμενή άρδευσης και το δίκτυο της 
άρδευσης ελαιοκαλλιεργειών καθώς και την εναλλακτική διάθεση σε επιφανειακό αποδέκτη (ρέμα) 
της περιοχής με διασπορά στο πρανές του. 
 

3.2.5.1 Δίκτυο μεταφοράς επεξεργασμένων λυμάτων 

Το δίκτυο μεταφοράς των επεξεργασμένων λυμάτων αποτελείται από τα εξής τμήματα: 

I. Καταθλιπτικός αγωγός από HDPE (πολυαιθυλένιο) ΙΙΙ γεν., διατομής D125, 10 atm, μήκους 
550 μ. περίπου για τη μεταφορά των επεξεργασμένων λυμάτων από τη θέση της Ε.Ε.Λ. έως 
τη δεξαμενή άρδευσης στα βόρεια,  

II. Αγωγός από HDPE (πολυαιθυλένιο) ΙΙΙ γεν., διατομής D125, 10 atm, μήκους 1.150 μ 
περίπου για τη μεταφορά και διάθεση των επεξεργασμένων λυμάτων από τη δεξαμενή 
άρδευσης έως τις υδροληψίες εξυπηρέτησης άρδευσης της περιοχής άρδευσης στα νότια 
και ανατολικά αυτής (κύρια λύση διάθεσης),  

III. Καταθλιπτικός αγωγός από HDPE (πολυαιθυλένιο) ΙΙΙ γεν., διατομής D125, 10 atm, μήκους 
650 μ. περίπου για τη μεταφορά των επεξεργασμένων λυμάτων από την Ε.Ε.Λ. έως την 
αρχή του τμήματος του ρέματος στα ανατολικά (Αγιερηνιώτης ή Κουμαριανό) που έχει 
καθοριστεί ως αποδέκτης επεξεργασμένων λυμάτων (εναλλακτική λύση διάθεσης),  

IV. Διάτρητος αγωγός από HDPE (πολυαιθυλένιο) ΙΙΙ γεν., διατομής D125, 10 atm, μήκους 110 
μ. για τη διάθεση των επεξεργασμένων στο ρέμα, ο οποίος θα τοποθετηθεί επιφανειακά στο 
πρανές του ρέματος 

Το σύνολο των παραπάνω αγωγών τοποθετείται σε κατάλληλα ορύγματα (εκτός του διάτρητου 
αγωγού εναλλακτικής διάθεσης των επεξεργασμένων) και διαθέτουν όλο τον απαραίτητο εξοπλισμό 
για την ομαλή λειτουργία τους. Το τμήμα του αγωγού μεταφοράς των επεξεργασμένων λυμάτων για 
άρδευση, που διέρχεται από τη Ζώνη Α΄ Προστασίας του αρχαιολογικού χώρου, θα κατασκευαστεί 
σε βάθος 0,30μ., χωρίς εγκιβωτισμό σε σκυρόδεμα.  

Όσον αφορά τα δίκτυα διανομής των επεξεργασμένων λυμάτων στις καλλιέργειες της περιοχής, αυτά 
θα τοποθετούνται από τους χρήστες (αγρότες), οι οποίοι θα συνδέουν τους αγωγούς τους στις 
υδροληψίες (κολεκτέρ) που θα υπάρχουν ανά διαστήματα πάνω στον προαναφερόμενο αγωγό 
μεταφοράς και διάθεσης και θα οδηγούν το αρδευτικό νερό στις καλλιέργειές τους. Τα δίκτυα 
διανομής μετά τις υδροληψίες δεν αποτελούν τμήμα του έργου της εγκεκριμένης Πράξης. Συνήθως 
τοποθετούνται επιφανειακά ή σε μικρό βάθος και οδεύουν από τις παρυφές των αγροτικών οδών της 
περιοχής, μονοπατιών κλπ.. 

 

3.2.5.2 Δεξαμενή άρδευσης 

Για τη διάθεση της εκροής για άρδευση, θα κατασκευασθεί δεξαμενή άρδευσης-εξισορρόπησης 
ωφέλιμου όγκου 150 m3, σε θέση βόρεια της Ε.Ε.Λ.. Στη δεξαμενή άρδευσης θα αντλούνται τα 
επεξεργασμένα λύματα από την Ε.Ε.Λ. 

Η δεξαμενής άρδευσης, σκοπό έχει αφενός την εξισορρόπηση της παροχής από την εκροή της 
Ε.Ε.Λ., και αφετέρου να παρέχει την ενεργειακή στάθμη που είναι απαραίτητη για την λειτουργία του 
αρδευτικού δικτύου, το οποίο βρίσκεται στο σύνολό του σε χαμηλότερο υψόμετρο, στα 
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νοτιοανατολικά και κατάντι της δεξαμενής άρδευσης. 

Η δεξαμενή άρδευσης θα είναι προκατασκευασμένη κυλινδρική δεξαμενή διαμέτρου 8,00 μ. και 
ύψους 3,50 μ. και θα τοποθετηθεί σε υψόμετρο 92 μ. περίπου. 

Από τη δεξαμενή αυτή θα κατασκευαστεί ο κεντρικός αγωγός του αρδευτικού δικτύου που θα οδηγεί 
το αρδευτικό νερό προς την επιλεγόμενη περιοχή διάθεσης. Σε περίπτωση πλήρωσης της δεξαμενής 
με νερό, θα υπάρχει αισθητήρας μέσω του οποίου θα στέλνεται ασύρματα σήμα στην Ε.Ε.Λ. και η 
περίσσεια εκροής δεν θα οδηγείται πλέον στη δεξαμενή άρδευσης αλλά προς τον εγκεκριμένο 
εναλλακτικό αποδέκτη (ρέμα). 

 

Όλα τα παραπάνω υλοποιούνται με την συμβασιοποιημένη εργολαβία του Υποέργου 1 της 
Πράξης: «Έργα διαχείρισης αστικών λυμάτων οικισμού Σούγιας, Δήμου Καντάνου-Σελίνου». 
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4. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ-ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ - 
ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ & ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

 

4.1 ΕΙΣΑΓΩΓΉ 

Αντικείμενο του πρώτου μέρους της σύμβασης είναι η προμήθεια και εγκατάσταση του 
βιολογικού συστήματος επεξεργασίας της ΕΕΛ με προκατασκευασμένες μονάδες, η 
τριτοβάθμια επεξεργασία (εφόσον απαιτείται από το προδιαγραφόμενο σύστημα 
επεξεργασίας ώστε να επιτυγχάνεται η απαιτούμενη ποιότητα εκροής), μαζί με την 
εγκατάσταση συστήματος απαγωγής και μεταφοράς οσμαερίων από τις μονάδες 
προσκολλημένης βιομάζας προς τη μονάδα απόσμησης, τον μετρητή ηλεκτρικής ενέργειας, 
τις αντλίες τροφοδοσίας και τον πλήρη ηλεκτρομηχανολογικό εξοπλισμό των αντλιών 
(υδραυλικά εξαρτήματα, αγωγοί κατάθλιψης, ηλεκτρικός πίνακας, καλώδια και λοιπός 
εξοπλισμός), ενώ δεν περιλαμβάνονται τα έργα πολιτικού μηχανικού, όπως δεξαμενές από 
οπλισμένο σκυρόδεμα, περιφράξεις, οικίσκος και ηλεκτρομηχανολογικός και λοιπός εξοπλισμός, τα 
οποία περιλαμβάνονται στο 1ο υποέργο της ενταγμένης Πράξης, δηλαδή στο «Έργα διαχείρισης 
αστικών λυμάτων οικισμού Σούγιας, Δήμου Καντάνου-Σελίνου» - Υποέργο 1: «Έργα συλλογής και 
μεταφοράς αστικών λυμάτων, διάθεσης επεξεργασμένων και υποδομές Ε.Ε.Λ. οικισμού Σούγιας, Δ. 
Καντάνου-Σελίνου». Στο πρώτο μέρος της σύμβασης περιλαμβάνεται, επίσης, η εξάμηνη 
δοκιμαστική λειτουργία του. 
 

4.2 ΚΥΡΙΑ ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΗΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ 

Η βιολογική επεξεργασία αποτελείται από τις Μονάδες Προσκολλημένης βιομάζας, όπου γίνεται η 
κυρίως βιολογική επεξεργασία με τεχνικές χαμηλής απορροφούμενης ενέργειας.  

Οι απαιτήσεις του συστήματος επεξεργασίας είναι οι εξής: 

 Η λειτουργία να είναι τελείως άοσμη στα γειτονικά αγροτεμάχια - ιδιοκτησίες. Η λειτουργία της 
μονάδας να μην γίνεται αισθητή ούτε σε 10 - 20 μέτρα από το όριο του γηπέδου.  

 Η μονάδα πρέπει να είναι αθόρυβη, μη αντιληπτή τη νύκτα σε απόσταση 5 μέτρα από τη μονάδα 
(θόρυβος τη νύχτα μέχρι 50 dB στα όρια του οικοπέδου). Γενικά οι μονάδες να έχουν υποβρύχια 
μηχανήματα (υποβρύχια αντλητικά συγκροτήματα τροφοδοσίας των μονάδων) ή αν δεν είναι 
υποβρύχια να έχουν πλήρη ηχομόνωση. 

 Η μονάδα βιολογικής επεξεργασίας πρέπει να έχει κατά το δυνατόν μικρό μέγεθος, κλειστά μέρη, 
υπόγεια μέρη, ελάχιστα κινούμενα – μηχανικά μέρη, καλαίσθητα ορατά μέρη και να ενσωματώνεται 
ικανοποιητικά στο περιβάλλον (μέγιστο ύψος εγκατάστασης 1,5 μ από τη στάθμη του εδάφους) 

 Η συνολική μονάδα να δίνει εκροή σύμφωνα με τους περιβαλλοντικούς όρους του 
συνολικού έργου. 

 Ελάχιστες απαιτήσεις σε ενέργεια12.  
 Η λειτουργία να είναι πλήρως αυτοματοποιημένη με απλούς αξιόπιστους αυτοματισμούς και με 

πλήρη τηλέλεγχο – τηλεχειρισμό του εξοπλισμού της μονάδας. 
 Μεγάλη ελαστικότητα στις φορτίσεις: Να λειτουργεί με μεγάλες διακυμάνσεις φορτίων από 10%-

120% χωρίς να υπάρχουν προβλήματα κακής ή προβληματικής λειτουργίας. 
 Η λειτουργία να μην επηρεάζεται από πολύωρες διακοπές ρεύματος ακόμα και χωρίς τη λειτουργία 

ηλεκτρογεννήτριας. 

                                            
12

αφορά το σύνολο της εγκατάστασης επεξεργασίας λυμάτων, δηλ. τον εξοπλισμό της παρούσας προμήθειας και τον 
εξοπλισμό που θα τοποθετηθεί μέσω του 1ου υποέργου στην εγκατάσταση επεξεργασίας λυμάτων. Δεν αφορά δηλ. τον 
εξοπλισμό της εγκατάστασης Σηπτικής Δεξαμενής, που είναι σε άλλο χώρο και περιλαμβάνεται στο 1ο υποέργο. 
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 Η λειτουργία να μην επηρεάζεται αισθητά από ποσότητες πετρελαιοειδών, τοξικών και γενικά 
χημικών ουσιών που μπορεί να πέσουν κατά περίπτωση στο δίκτυο αποχέτευσης. Να 
χαρακτηρίζεται από μεγάλη αξιοπιστία και σε δύσκολες καταστάσεις. 

 Ελάχιστη έως μικρή παραγωγή δευτεροβάθμιας βιολογικής λάσπης.  
 Υψηλή ποιότητα κατασκευής με κατάλληλα υλικά για χρόνο ζωής 20 χρόνια τουλάχιστον και πλήρη 

εγγύηση προμηθευτή του συστήματος βιολογικής επεξεργασίας για 10 χρόνια.  
 Αντοχή στις δυσμενέστερες τοπικές συνθήκες και στις διαβρωτικές συνθήκες λόγω των λυμάτων, 

της επεξεργασίας τους και των παραπροϊόντων τους. Υλικά που δεν οξειδώνονται και δεν 
φθείρονται εύκολα σε διαβρωτικό περιβάλλον των λυμάτων (μέταλλα μόνο ανοξείδωτο AISI 316 και 
για τα υπόλοιπα πολυπροπυλένιο, τεφλόν ή PVDF, πολυαιθυλένιο ΙΙΙ γενιάς, PVC 10 atm 
τουλάχιστον) 

 Εποπτεία, συντήρηση και πλήρη ευθύνη καλής λειτουργίας από τον προμηθευτή της μονάδας για 
τα πρώτα 10 χρόνια λειτουργίας των συστημάτων.  

 
Δεκτές τεχνολογίες προσκολλημένης βιομαζας θα είναι:  

 Βιολογικά φίλτρα χαμηλής φόρτισης με πληρωτικά υλικά (όπως trickling filters και 
textile filters και παραλλαγές τους) 

 Υβριδικά συστήματα αιωρούμενης-προσκολλημένης βιομάζας (M.B.B.R.) 

Δεκτές είναι οι παραπάνω τεχνολογίες σε μορφή προκατασκευασμένων μονάδων αρκεί να δίνουν 
την απαιτούμενη από τους περιβαλλοντικούς όρους εκροή υψηλής ποιότητας, σε μορφή 
προκατασκευασμένων μονάδων. 

Ελέγχεται και αξιολογείται η συμμόρφωση της μονάδας με όλες τις τεχνικές προδιαγραφές της 
επεξεργασίας, ώστε να συμμορφώνεται η προσφορά με τα παραπάνω δεδομένα σχεδιασμού και να 
καλύπτονται ή να υπερκαλύπτονται τα παρακάτω χαρακτηριστικά: 

Υιοθετείται ο σχεδιασμός παράλληλων ισοδύναμων γραμμών βιολογικής επεξεργασίας με την 
κατάλληλη δυναμικότητα, ώστε να υπάρχει απαραίτητη εφεδρεία, όταν μια μονάδα είναι εκτός 
λειτουργίας.  

Όταν μια προκατασκευασμένη μονάδα δεν λειτουργεί ικανοποιητικά (μερικά ή ολικά) λόγω βλάβης, 
τότε μέχρι να επισκευαστεί από τον αναδοχο οι υπόλοιπες μονάδες Βιολογικής επεξεργασίας θα 
πρέπει να επαρκούν για τα μέγιστα φορτία και να λειτουργούν με πλήρεις αποδόσεις μέχρι την 
πλήρη επισκευή της μονάδας που ειχε βλάβη. 

Παράλληλα θα γίνουν οι προβλέψεις και αναμονές κατάλληλης επέκτασης της βιολογικής 
επεξεργασίας και των υπόλοιπων συστημάτων, ώστε να καλυφθούν οι ανάγκες της Β’ Φάσης χωρίς 
να διακοπεί η λειτουργία των ήδη υφισταμένων μονάδων. 
 

Τα ρυπαντικά φορτία των λυμάτων για τη διαστασιολόγηση του συστήματος βιολογικής 
επεξεργασίας, υπολογίζονται στον παρακάτω πίνακα: 
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ΡΥΠΑΝΤΙΚΑ ΦΟΡΤΙΑ ΛΥΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΤΗΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΒΑΘΜΙΔΑΣ 

ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΣ ΣΥΜΒΟΛΟ ΜΟΝΑΔΑ 

20 ετία 

ΧΕΙΜΩΝΑΣ ΘΕΡΟΣ 

*ΜΕΓΙΣΤΟ BΙΟΛΟΓΙΚΟ ΦΟΡΤΙΟ (ΜΕΤΑ ΤΗ 
ΣΗΠΤΙΚΗ-ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟ)1 LBOD kgr BOD5/d 6 45 

*ΜΕΓΙΣΤΑ ΑΙΩΡΟΥΜΕΝΑ ΣΤΕΡΕΑ 2 Lss kgr SS/d 3,2 24 

*ΜΕΓΙΣΤΟ ΑΖΩΤΟ3 Ltn kgr ΤΝ/d 1,6 12 

*ΜΕΓΙΣΤΟΣ ΦΩΣΦΟΡΟΣ 4 Ltp kgr ΤP/d 0,51 3,8 

*ΟΙ ΜΕΓΙΣΤΕΣ ΤΙΜΕΣ ΘΕΩΡΟΥΝΤΑΙ 20% ΥΨΗΛΟΤΕΡΕΣ ΤΩΝ ΜΕΣΩΝ ΤΙΜΩΝ 
1 Θεωρείται 50% μείωση στη σηπτική δεξαμενή 
2 Θεωρείται 80% μείωση στη σηπτική δεξαμενή 
3 Θεωρείται 20% μείωση στη σηπτική δεξαμενή 
4 Θεωρείται 15% μείωση στη σηπτική δεξαμενή 
 
 
Ο υπολογισμός του συστήματος βιολογικής επεξεργασίας φαίνεται στον παρακάτω πίνακα: 
 
 

ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΦΙΛΤΡΩΝ ΠΡΟΣΚΟΛΛΗΜΕΝΗΣ ΒΙΟΜΑΖΑΣ 

ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΣ 
ΣΥΜΒΟΛ

Ο 
ΜΟΝΑΔΑ 

20ετία 40ετία 

ΧΕΙΜΩ
ΝΑΣ 

ΘΕΡΟΣ 
ΧΕΙΜΩ

ΝΑΣ 
ΘΕΡΟΣ 

ΕΞΥΠΗΡΕΤΟΥΜΕΝΟΣ ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ PE 
ισοδ. 

κάτοικος 
200 1.500 300 2.000 

MEΣΟ ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΥΔΡΑΥΛΙΚΟ ΦΟΡΤΙΟ Qd m
3
/d 18,50 155,10 23,75 203,40 

MEΣΟ ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΥΔΡΑΥΛΙΚΟ ΦΟΡΤΙΟ Qd lt/sec 0,21 1,80 0,27 2,35 

ΜΕΓΙΣΤΟ ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΥΔΡΑΥΛΙΚΟ ΦΟΡΤΙΟ Qd,max m
3
/d 27,75 232,65 35,63 305,10 

ΜΕΓΙΣΤΟ ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΥΔΡΑΥΛΙΚΟ ΦΟΡΤΙΟ Qd,max lt/sec 0,32 2,69 0,41 3,53 

ΜΕΓΙΣΤΗ ΩΡΙΑΙΑ ΠΑΡΟΧΗ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ Qh,max m
3
/h 3,47 29,08 4,45 35,98 

ΒΙΟΛΟΓΙΚΟ ΦΟΡΤΙΟ ANA IΣΟΔΥΝΑΜΟ ΚΑΤΟΙΚΟ 
ΠΡΙΝ ΤΗ ΣΗΠΤΙΚΗ 

BOD5 
gr 

BOD5/PE/d 
60 60 60 60 

ΟΛΙΚΟ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟ ΦΟΡΤΙΟ ΠΡΙΝ ΤΗ ΣΗΠΤΙΚΗ L0 kgr BOD5/d 12,0 90,0 18,0 120,0 

ΜΕΣΗ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΦΟΡΤΙΟΥ 
ΠΡΙΝ ΤΗ ΣΗΠΤΙΚΗ 

S0 gr BOD5/m
3
 400,0 333,3 333,3 333,3 

ΠΟΣΟΣΤΟ ΑΦΑΙΡΕΣΗΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΦΟΡΤΙΟΥ 
ΣΤΗ ΣΗΠΤΙΚΗ 

- % 50% 50% 

ΟΛΙΚΟ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟ ΦΟΡΤΙΟ ΜΕΤΑ ΤΗ ΣΗΠΤΙΚΗ L1 kgr BOD5/d 6,0 45,0 9,0 60,0 

ΜΕΣΗ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΦΟΡΤΙΟΥ 
ΜΕΤΑ ΤΗ ΣΗΠΤΙΚΗ 

S1 gr BOD5/m
3
 200,0 166,7 166,7 166,7 

ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ BOD5 ΣΤΗΝ ΕΞΟΔΟ ΑΠΟ ΤΗ 
ΜΟΝΑΔΑ ΠΡΟΣΚΟΛΛΗΜΕΝΗΣ ΒΙΟΜΑΖΑ (max 
τιμή για τον σχεδιασμό) 

CBODmax,

σχεδ. 
mg/lt 10,00 10,00 

ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ SS ΣΤΗΝ ΕΞΟΔΟ ΑΠΟ ΑΠΟ ΤΗ 
ΜΟΝΑΔΑ ΠΡΟΣΚΟΛΛΗΜΕΝΗΣ ΒΙΟΜΑΖΑ (max 
τιμή για τον σχεδιασμό) 

CSSmax,σχ

εδ. 
mg/lt 10,00 10,00 
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4.3 ΜΟΝΑΔΑ ΦΙΛΤΡΩΝ ΠΡΟΣΚΟΛΛΗΜΕΝΗΣ ΒΙΟΜΑΖΑΣ  

Η βιολογική επεξεργασία αποτελείται από: 

 τις Μονάδες Προσκολλημένης βιομάζας,  όπου γίνεται η κυρίως βιολογική επεξεργασία με 
τεχνικές χαμηλής απορροφούμενης ενέργειας  

Ο ανάδοχος ανάλογα με την τεχνολογία του μπορεί να προσαρμόσει την προσφορά του σε 
τεχνολογία και υλικά κατασκευής, αρκεί να υπερκαλύπτει τις απαιτήσεις σε χαρακτηριστικά 
εκροής και τις εγγυήσεις και απαιτήσεις για λειτουργία και συντήρηση.  
 
   Σε αυτή την προδιαγραφή περιγράφονται και εξετάζονται τα βιολογικά φίλτρα (τύπου textile filters) . 
Εναλλακτικά μπορούν να χρησιμοποιηθούν οποιαδήποτε βιολογικά φίλτρα χαμηλής φόρτισης κατά 
προτίμηση ώστε να λειτουργούν ήπια με μηδενική ή ελάχιστη  παραγωγή περίσσειας 
δευτεροβάθμιας ιλύος.  
Η Βιολογική επεξεργασία αποτελείται από Βιολογικά φίλτρα με πληρωτικά υλικά μεγάλης ειδικής 
επιφάνειας. Είναι μονάδες προσκολλημένης βιομάζας (attached growth systems) με πληρωτικά 
υλικά μεγάλης ενεργής επιφάνειας, τύπου πορώδους υφάσματος (ή κεραμικού ή αλλου ανθεκτικού 
υλικού, κατάλληλου στην επεξεργασία λυμάτων), από πλαστικό υλικό υψηλής αντοχής και μεγάλων 
αποδόσεων επεξεργασίας.   
 
Το περίβλημα των προκατασκευασμένων μονάδων, μπορεί να είναι από ανθεκτικό πλαστικό υλικό  
(ή ανοξειδωτo AISI 316 με ζωή>20 ετών σε κάθε περίπτωση) με κατάλληλες χημικές και μηχανικές 
αντοχές και κατάλληλη εξωτερική προστασία για τοποθέτηση μέσα στο έδαφος. Οι μονάδες θα 
εγκατασταθούν υπόγεια, ενώ δεν θα υπερβαίνουν σε καμία περίπτωση το 1,5 μ από την ελεύθερη 
επιφάνεια του εδάφους. Όλες οι σωληνώσεις θα είναι από ανοξείδωτο χάλυβα AISI 316 ή PE ή  PVC 
κατάλληλης διαμέτρου και πίεσης αντοχής (ελάχιστος χρόνος ζωής 20 έτη). 
 
Τα πληρωτικά υλικά μπορουν να είναι στις προκατασκευασμένες μονάδες βιολογικής επεξεργασίας 
υλικά μεγάλης ειδικής επιφάνειας, καθε μορφής και διάταξης, από καθε υλικό ανθεκτικό σε λύματα, 
(πλαστικά, κεραμικά κλπ). 
 
Η απόδοση των συστημάτων προσκολλημένης βιομάζας με χαμηλές φορτίσεις μπορεί να είναι σε 
επίπεδα τριτοβάθμιας επεξεργασίας. Συνολικά το σύστημα προσκολλημένης βιομάζας χαμηλής 
φόρτισης μαζί με τη σηπτική δεξαμενή μπορεί να δίνει αποδόσεις: 

- Για τα BOD5 και S.S  98% (βιοχημικά απαιτούμενο οξυγόνο και αιωρούμενα στερεά) 
- Για το άζωτο και φώσφορο 60-90% (ανάλογα με εποχή και φορτίσεις) 
- Για τα μικρόβια συνολικά αφαίρεση 99,0-99,9% (χωρίς άλλη απολύμανση) 

 
Η επεξεργασία είναι αερόβια και η οξυγόνωση γίνεται με φυσικό τρόπο (με απορρόφηση οξυγόνου 
από τον αέρα μέσω εξαεριστήρα-βεντιλατέρ). Το περιγραφόμενο σύστημα απαιτεί εξαεριστήρες 
κοινούς και για την λειτουργία-αερισμό των μονάδων προσκολλημένης βιομάζας και για την 
απόσμηση των δεξαμενών και τη μεταφορά των οσμαερίων στο βιολογικό φίλτρο. 
 
Για τον υπολογισμό της μέγιστης ημερήσιας ζήτησης οξυγόνου θα γίνει προσαύξηση της 
υπολογιζόμενης μέγιστης ημερήσιας ζήτησης οξυγόνου κατά 30% τουλάχιστον, ενώ για τις μονάδες 
παροχής οξυγόνου στην βιολογική επεξεργασία (φυσητήρες-εξαεριστήρες-βεντιλατέρ) θα υπάρχει 
ελάχιστη εφεδρεία 50% σε εξοπλισμό (1+1 εφεδρικό ή 2+1 εφεδρικά κ.ο.κ.), με αυτόματη εναλλαγή 
από το PLC.. 
Για όλα τα υπόλοιπα μηχανήματα και τον εξοπλισμό κάθε μονάδας (π.χ. αντλίες) θα υπάρχει 
ελάχιστη εφεδρεία 50% σε αριθμό μονάδων, με αυτόματη εναλλαγή από το PLC, το οποίο θα 
περιλαβάνεται στον ηλεκτρολογικό πίνακα της προκατασκευασμένης μονάδας, ενώ θα εγκατασταθεί 
και μετρητής ηλεκτρικής ενέργειας. 
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Στις προκατασκευασμένες μονάδες προσκολλημένης βιομάζας, ο σχεδιασμός θα 
πραγματοποιείται για τα μέγιστα οργανικά και υδραυλικά φορτία εισόδου στην βιολογική 
επεξεργασία,  προσαυξημένα κατά 20%. 
 
Τα προεπεξεργασμένα λύματα τροφοδοτούνται προς τα βιολογικά φίλτρα σε μικρές ποσότητες ανά 
διαστήματα. Με το δίκτυο σωληνώσεων διαμοιράζονται σε όλη την επιφάνεια και διέρχονται 
(κατεισδύουν) μέσα στο φίλτρο με βαρύτητα, ενώ ταυτόχρονα έχομε εισροή οξυγόνου (αέρα) με 
φυσικό εφελκυσμό. Τα λύματα κατά τη διέλευση τους από το φίλτρο διέρχονται από το πορώδες των 
υφασμάτων και επιφανειακά όπου έχει προσκολληθεί βιομάζα (μικρόβια) η οποία μεταβολίζει 
(καταναλώνει για τροφή) τις οργανικές ουσίες των λυμάτων παράγοντας τελικά διοξείδιο του 
άνθρακα, νερό και αέριο άζωτο.  
Η επεξεργασία στα φίλτρα προσκολλημένης βιομάζας χαμηλής φόρτισης είναι οικολογική-φιλική για 
το περιβάλλον καθόσον απαιτεί ελάχιστη κατανάλωση ενέργειας (4-5 φορές μικρότερη από ένα 
αντίστοιχο σύστημα ενεργού ιλύος- παρατεταμένου αερισμού).  
 
Στη μονάδα προσκολλημένης βιομάζας που θα επιλεγεί είναι πολύ σημαντικό οι φορτίσεις να είναι 
πολύ χαμηλές ανά μονάδα βιομάζας, με αποτέλεσμα τον πλήρη μεταβολισμό των οργανικών ρύπων 
γεγονός που συντελεί στα παρακάτω: 
 

 Δεν παράγεται περίσσεια λάσπης από τα Βιολογικά φίλτρα. 

 Δεν βουλώνουν τα συστήματα με βιομάζα. 

 Δεν χρειάζεται η συχνή απομάκρυνση στερεών και της περίσσειας βιολογικής λάσπης. 

 

Στην ΕΕΛ θα εγκατασταθεί ο απαιτούμενος αριθμός μονάδων για την κάλυψη των 1.500 
ισοδύναμων κατοίκων, που αποτελούν τον πληθυσμό σχεδιασμό της εγκατάστασης (θέρος 
20ετίας-Α’ φάση).  

 

4.4 ΜΟΝΑΔΑ ΠΡΟΣΚΟΛΗΜΕΝΗΣ ΒΙΟΜΑΖΑΣ ΜΕ ΒΙΟΦΟΡΕΙΣ (Μ.Β.Β.R.) 

Το περίβλημα των προκατασκευασμένων μονάδων, μπορεί να είναι από πλαστικό υλικό  (ή 
ανοξειδωτo AISI316 με ζωή>20 ετών σε κάθε περίπτωση) με χημικές και μηχανικές αντοχές και 
κατάλληλη εξωτερική προστασία για τοποθέτηση μέσα στο έδαφος.. Οι μονάδες θα εγκατασταθούν 
υπόγεια, ενώ δεν θα υπερβαίνουν σε καμία περίπτωση το 1,5 μ από την ελεύθερη επιφάνεια του 
εδάφους. Όλες οι σωληνώσεις της μονάδας θα είναι από ανοξείδωτο χάλυβα AISI316 ή PE ή  PVC 
κατάλληλης διαμέτρου και πίεσης αντοχής (ελάχιστος χρόνος ζωής 20 έτη). 

Όλες οι μεταλλοκατασκευές οι οποίες ερχονται σε επαφή με λύματα θα είναι ανοξείδωτες από 
ανοξείδωτο χάλυβα AISI316, οι εκτεθειμένες σωληνώσεις αερισμού από ΑΙSI316, ενώ και όλες οι 
εγκαταστάσεις στον ήλιο θα είναι ανοξείδωτες.  

Για τον υπολογισμό της μέγιστης ημερήσιας ζήτησης οξυγόνου θα γίνει προσαύξηση της 
υπολογιζόμενης μέγιστης ημερήσιας ζήτησης οξυγόνου κατά 30% τουλάχιστον, ενώ για τις μονάδες 
παροχής οξυγόνου στην βιολογική επεξεργασία (φυσητήρες-εξαεριστήρες-βεντιλατέρ) θα υπάρχει 
εφεδρεία 50% σε εξοπλισμό (1+1 εφεδρικό ή 2+1 εφεδρικά κ.ο.κ.), με αυτόματη εναλλαγή από το 
PLC. 

Στο σύστημα MBBR απαιτούνται φυσητήρες για τη λειτουργία του αερισμού του και εξαεριστήρες για 
την απόσμηση των δεξαμενών και τη μεταφορά των οσμαερίων στο βιολογικό φίλτρο. 

Για όλα τα μηχανήματα και τον εξοπλισμό τροφοδοσίας κάθε μονάδας (φυσητήρες, αντλίες, 
αναδευτήρες, αισθητήρια) θα υπάρχει εφεδρεία 50% σε εξοπλισμό, με αυτόματη εναλλαγή από το 
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PLC, το οποίο θα περιλαβάνεται στον ηλεκτρολογικό πίνακα της προκατασκευασμένης μονάδας, 
ενώ θα εγκατασταθεί και μετρητής ηλεκτρικής ενέργειας. Για την αποφυγή φαινομένων ανύψωσης 
ιλύος στην καθίζηση (risingsludge) θα πρέπει να διασφαλίζεται η αποδοτική νιτροποίηση και 
απονιτροποίηση στην βιολογική βαθμίδα.  
Η ανοξική ζώνη (απονιτροποίηση), σε κάθε μονάδα θα αποτελείται από μία χωριστή δεξαμενή -
διαμέρισμα της μεταλλικής εγκατάστασης, η οποία θα είναι εφοδιασμένη με σύστημα υποβρύχιας 
ανάδευσης οριζόντιας ροής και θα έχει πληρωθεί με ειδικό πληρωτικό υλικό. Η λειτουργία του 
αναδευτήρα θα ελέγχεται με χρονοπρογραμματισμό που υλοποιείται από το PLC.  Θα προσφέρονται 
κατ’ ελάχιστο δύο (2) αναδευτήρες, εκ των οποίων ο ένας θα είναι εφεδρικός. Η ζώνη αερισμού σε 
κάθε μονάδα θα αποτελείται από τη δεξαμενή βιολογικής αποδόμησης οργανικού φορτίου, η οποία 
θα αερίζεται από κατάλληλο σύστημα φυσητήρων και διαχυτήρων χονδρής-μεσαίας φυσαλίδας. Η 
δεξαμενή θα προσφέρεται με το ειδικό πληρωτικό υλικό - φορέα ανάπτυξης βιομάζας.  

Το σύστημα αερισμού κάθε μονάδας θα περιλαμβάνει τουλάχιστον δύο κοχλιωτούς φυσητήρες εκ 
των οποίων ο ένας θα είναι εφεδρικός, καθώς και σύστημα διαχυτήρων χονδρής ή μεσαίας 
φυσαλίδας. Ο αέρας θα είναι υπολογισμένος ώστε να υπερκαλύπτει 30% τη μέγιστη ωριαία ζήτηση 
(ώστε το σύστημα αερισμού να προσδίδει την απαραίτητη ποσότητα αέρα στο σύστημα τόσο για τη 
βιολογική αποδόμηση του φορτίου όσο και για τη διατήρηση σε αιώρηση του πληρωτικού υλικού-
φορέα ανάπτυξης βιομάζας). Οι φυσητήρες θα διαθέτουν inverter, το οποίο θα λειτουργεί με τη 
βοήθεια του αναλογικού σήματος οξυγονομέτρου, ώστε να εξοικονομείται ενέργεια από το σύστημα.  

Σε κάθε αεριζόμενη δεξαμενή θα τοποθετούνται δύο (2) οξυγονόμετρα εκ των οποίων το ένα 
εφεδρικό (μετρητής διαλυμένου οξυγόνου). Το κάθε οξυγονόμετρο θα είναι με αυτοκαθαριζόμενο 
ηλεκτρόδιο και τύπου οπτικής δέσμης (luminescent technology), ώστε να μη χρειάζεται καμμιά 
συντήρηση ενώ η ρύθμισή του θα επαρκεί για ένα χρόνο. 

Το ειδικό πληρωτικό υλικό που θα χρησιμοποιηθεί θα πρέπει να έχει προστατευόμενη ειδική 
επιφάνεια επαφής, τουλάχιστον 500 m2/m3 και να διαθέτει πιστοποιητικά ποιότητας. Το τυπικό 
ποσοστό πλήρωσης θα κυμαίνεται από 40 μέχρι 65% (Το μικρότερο ποσοστό πληρότητας είναι 
επιθυμητό για δυνατότητα επέκτασης). Σε κάθε περίπτωση, το ποσοστό αυτό δεν πρέπει να ξεπερνά 
το 65% για να επιτρέπεται η ανεμπόδιστη κίνηση του φορέα εντός της δεξαμενής. Η δεξαμενή 
αερισμού θα  πρέπει να είναι εφοδιασμένη με ειδικό εξοπλισμό απομάκρυνσης του αφρού. Συνήθως 
χρησιμοποιούνται συστήματα ψεκασμού και ειδικές διατάξεις απομάκρυνσης αφρών. 

Η διαύγαση του ανάμικτου υγρού και ο διαχωρισμός του από τα ενεργά στερεά θα πραγματοποιείται 
σε δεξαμενή καθίζησης με ή χωρίς την χρήση ειδικού εξοπλισμού τύπου λαμελλών ή “tube settler” 
(αυλοί καθίζησης) για την αύξηση της αποδοτικότητας και τη μείωση της απαιτούμενης επιφάνειας, η 
οποία θα αποτελεί τμήμα της όλης μεταλλικής εγκατάστασης. Τα επιπλέοντα στη δεξαμενή 
καθίζησης θα απομακρύνονται με ειδικό συλλέκτη (skimmer), αυτόματα (με αντλία ή αεραντλία). 

Η περίσσεια ιλύος που θα καθιζάνει στον πυθμένα της ζώνης καθίζησης θα απομακρύνεται με τη 
βοήθεια δύο (2) κατάλληλων αντλιών ξηρού τύπου θετικής μετατόπισης εκ των οποίων η μία θα είναι 
εφεδρική. Μέσω των αντλιών αυτών θα πραγματοποιείται η απομάκρυνση της περίσσειας ιλύος, ενώ 
μέσω διαφορετικών ζεύγους αντλιών εκ των οποίων η μία θα είναι εφεδρική θα πραγματοποιείται η 
ανακυκλοφορία της βιομάζας για περαιτέρω σταθεροποίησή της στις βιολογικές δεξαμενές. Τα 
παραπάνω θα πραγματοποιούνται μέσω κατάλληλου συστήματος αυτοματισμού και 
χρονοπρογράμματος λειτουργίας των αντλιών. Τονίζεται ότι όλος ο αυτοματισμός του 
συγκροτήματος βιολογικής επεξεργασίας θα πραγματοποιείται από τοπικό πίνακα με εγκατεστημένο 
PLC. Ο ανάδοχος πάνω στον γενικό πίνακα της μονάδας θα εγκαταστήσει οθόνη τύπου αφής όπου 
θα απεικονίζονται όλα τα μέρη της εγκατάστασης σε σχηματική απεικόνιση και θα παρουσιάζεται σε 
μια ματιά η καλή λειτουργία της Μονάδας. Επίσης ότι σφάλματα παρουσιαστούν θα απεικονίζονται 
στην οθόνη, και ο χειριστής θα  έχει την δυνατότητα  αλλαγών από την οθόνη.  

Για όλα τα μηχανήματα και τον εξοπλισμό τροφοδοσίας κάθε μονάδας (φυσητήρες, αντλίες, 
αναδευτήρες, αισθητήρια) θα υπάρχει εφεδρεία 50% σε εξοπλισμό, με αυτόματη εναλλαγή από το 



Πράξη: «Έργα διαχείρισης αστικών λυμάτων οικισμού Σούγιας, Δήμου Καντάνου -Σελίνου» - Υποέργο 2: «Σύστημα 
βιολογικής επεξεργασίας με προκατασκευασμένες μονάδες προσκολλημένης βιομάζας  οικισμού Σούγιας, Δ. Καντάνου-
Σελίνου»     

 

Τεχνική Περιγραφή – Τεχνικές Προδιαγραφές                                                                                         
σελ. 31 από 59 

PLC, το οποίο θα περιλαβάνεται στον ηλεκτρολογικό πίνακα. 

Στην ΕΕΛ θα εγκατασταθεί ο απαιτούμενος αριθμός μονάδων για την κάλυψη των 1.500 
ισοδύναμων κατοίκων, που αποτελούν τον πληθυσμό σχεδιασμό της εγκατάστασης (θέρος 
20ετίας-Α’ φάση). 

Θα υπολογιστεί και ο αριθμός απαιτούμενων μονάδων και του Η/Μ εξοπλισμού για την Β φάση ώστε 
να αποδεικνύεται η επάρκεια του χώρου για την Β’ φάση.  

Ο σχεδιασμός θα πραγματοποιείται για τα μέγιστα οργανικά και υδραυλικά φορτία εισόδου 
στη βιολογική επεξεργασία,  προσαυξημένα κατά 20%. 

Ο ανάδοχος επίσης έχει την υποχρέωση εγκατάστασης οθόνης και συστήματος scada στο χώρο της 
Υπηρεσίας, για τον έλεγχο και τηλεδιαχείριση του συστήματος.  

4.5 ΤΡΙΤΟΒΆΘΜΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΊΑ 

Εγκαθίσταται τριτοβάθμια επεξεργασία εφόσον απαιτείται από το προδιαγραφόμενο σύστημα 
επεξεργασίας ώστε να επιτυγχάνεται η απαιτούμενη ποιότητα εκροής, καθώς και η καλή-αποδοτική 
λειτουργία του συστήματος απολύμανσης με υπεριώδη ακτινοβολία UV. Σημειώνεται ότι η ΑΕΠΟ του 
έργου καθορίζει συγκεκριμένα το όρια της εκροής και δεν απαιτεί εξοπλισμό που περιγράφεται στον 
Πίνακα 2 ή 3 της 145116/2011. 
 
 Αποδεκτές τριτοβάθμιες επεξεργασίες για την εκροή σύμφωνα με τις προδιαγραφές θα είναι : 

 Aυτοκαθαριζόμενα Φίλτρα τύπου υπερδιήθησης  

 Aυτοκαθαριζόμενα Μικρόφιλτρα υφάσματος τύπου δίσκου ή τυμπάνου 

 Aυτοκαθαριζόμενα Φίλτρα ανθρακίτη-άμμου πολυστρωματικά 

Η δυναμικότητα του συστήματος τριτοβάθμιας επεξεργασίας, θα  είναι κατ’ ελάχιστον 30 m3/hr, (ενώ 
θα συνυπολογίζεται και το διάστημα που χρειάζεται για την αντίστροφη πλύση –back wash, έκαστης 
μονάδας).  

Οι προσφερόμενες μονάδες πρέπει να διαθέτουν εφεδρείες 50% (σε αριθμό μονάδων φίλτρων, 
δηλαδή 1 κύρια + 1 εφεδρική ή 2 κύριες + 1 εφεδρική, 3 κύριες + 2 εφεδρικές κ.ο.κ.), ώστε σε κάθε 
περίπτωση συντήρησης ή επισκευής μετά από ζημία να υπάρχει αυτόματη λειτουργία της εφεδρικής 
μονάδας. 

Για όλες τις αντλίες τροφοδοσίας κάθε μονάδας θα υπάρχει εφεδρεία 100% σε εξοπλισμό, με 
αυτόματη εναλλαγή από το PLC. 

Στα πολυστρωματικά φίλτρα και φίλτρα άμμου η ταχύτητα ροής θα είναι μέχρι 8m/h (χωρίς τη 
λειτουργία του εφεδρικού συστήματος κατά τη διάρκεια πλύσης, service κλπ). Σε όλα τα άλλα 
συστήματα τριτοβάθμιας επεξεργασίας ο σχεδιασμός θα γίνεται με ροή 20% μικρότερη από τη 
μέγιστη που δίνει ο κατασκευαστής). Όλες οι λειτουργίες θα γίνονται αυτόματα από πίνακα με PLC 
και ρυθμιζόμενες παραμέτρους. 
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4.6 ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 

 

ΕΤΕΠ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 
 

ΚΩΔ  ΕΤΕΠ ΄΄ΕΛΟΤ  ΤΠ 1501-’’  =  08-08-01-00  «Αντλίες αντλιοστασίων» 

ΚΩΔ  ΕΤΕΠ ΄΄ΕΛΟΤ  ΤΠ 1501-’’  =  08-08-02-00  «Ηλεκτροκινητήρες αντλιών» 

ΚΩΔ  ΕΤΕΠ ΄΄ΕΛΟΤ  ΤΠ 1501-’’  =  08-08-05-00  «Σωληνώσεις και συσκευές αντλιοστασίων»  

ΚΩΔ  ΕΤΕΠ ΄΄ΕΛΟΤ  ΤΠ 1501-’’  =  08-06-07-02  «Δικλίδες χυτοσιδηρές συρταρωτές» 

ΚΩΔ   ΕΤΕΠ ΄΄ΕΛΟΤ  ΤΠ 1501-’’  =  04-20-02-01  «Αγωγοί - καλώδια διανομής ενέργειας» 

ΚΩΔ   ΕΤΕΠ ΄΄ΕΛΟΤ  ΤΠ 1501-’’  =  04-20-01-02  «Πλαστικές σωληνώσεις ηλεκτρικών εγκαταστάσεων» 

 

1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ 

Οι παρούσες Προδιαγραφές αφορούν την προμήθεια, εγκατάσταση και παράδοση σε πλήρη και 
κανονική λειτουργία ολοκλήρου του ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού εγκατάστασης προμήθεια 
και εγκατάσταση του βιολογικού συστήματος επεξεργασίας της ΕΕΛ με προκατασκευασμένες 
μονάδες, μαζί με τις αντλίες τροφοδοσίας και τον πλήρη ηλεκτρομηχανολογικό εξοπλισμό των 
αντλιών. 

Στο αντικείμενο των Τεχνικών Προδιαγραφών κεφαλαίου 4.5 δεν περιλαμβάνονται οι οικοδομικές, 
χωματουργικές εργασίες και οι κατασκευές από σκυρόδεμα.  
 
2. ΙΣΧΥΟΥΣΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

Όλα τα υλικά, μηχανήματα, όργανα, εξαρτήματα και συσκευές που θα ενσωματωθούν και 
χρησιμοποιηθούν στο έργο θα πρέπει να προέρχονται από οίκους κατασκευής με σύστημα 
διασφάλισης ποιότητας της διαδικασίας παραγωγής. 

Ο Ανάδοχος δεν θα προβεί σε καμία παραγγελία οποιουδήποτε υλικού ή μηχανήματος αν δεν 
υποβάλει προηγουμένως στην Υπηρεσία προς έγκριση πλήρη φάκελο με τα τεχνικά χαρακτηριστικά, 
τα πιστοποιητικά ποιοτικού ελέγχου, πληροφορίες για τον οίκο κατασκευής κλπ του προσφερόμενου 
ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού και γραπτή κατοχύρωση των αποδόσεων των προσφερομένων 
μηχανημάτων και εξοπλισμού. 

Για την παραγωγή των υλικών, μηχανημάτων, οργάνων, εξαρτημάτων και συσκευών, την 
εγκατάσταση των, τις δοκιμές των και τους ελέγχους ποιότητας και αντοχής των, θα ισχύσουν οι 
επίσημες Εθνικές Τεχνικές Προδιαγραφές (ΕΤΕΠ) και οι παρούσες τεχνικές προδιαγραφές και οι 
οποίες σε περίπτωση ελλείψεων θα συμπληρώνονται από τα Ευρωπαϊκά πρότυπα ΕΝ, DIN, VDE, 
VDI, BS κλπ. και τις επίσημες προδιαγραφές- κανονισμούς (π.χ. Υπουργείων, ΔΕΗ κλπ.).  
 
3. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΟΥ ΘΑ ΥΠΟΒΛΗΘΟΥΝ ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΝΑΔΟΧΟ 

Ο Ανάδοχος που θα επιλεγεί πρέπει να υποβάλει στην Επιβλέπουσα Υπηρεσία μέσα σε δύο μήνες 
από την ανακήρυξή του τα εξής: 

- Πλήρη μελέτη εφαρμογής και οριστικά τεχνικά στοιχεία του εξοπλισμού τον οποίο θα 
εγκαταστήσει. Συγκεκριμένα θα υποβληθούν όλα τα στοιχεία για τα υλικά που θα τοποθετηθούν.. 
Επίσης, θα γίνουν προτάσεις για τυχόν τροποποίηση λεπτομερειών των σχεδίων της μελέτης (π.χ. 
ανοίγματα τοίχων και δαπέδων, βάσεις έδρασης μηχανημάτων κλπ.) όπως και συμπλήρωση τυχόν 
ελλείψεων αυτών, ώστε τα οικοδομικά στοιχεία να προσαρμοστούν στις μηχανολογικές και 
ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις. Στα σχέδια της μελέτης δεν επιτρέπεται καμία αλλαγή χωρίς την 
παραπάνω διαδικασία. 

- Χρονικό διάγραμμα στο οποίο καθορίζεται, στα πλαίσια του συμβατικού χρόνου περαίωσης 
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των έργων, ο επί μέρους χρόνος της προμήθειας και της εγκατάστασης για καθένα από τα βασικά 
μέρη του ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού. 

Ένα μήνα πριν από την δοκιμαστική έναρξη λειτουργίας, ο Ανάδοχος οφείλει να υποβάλει οριστικά 
ηλεκτρολογικά σχέδια με την πλήρη συνδεσμολογία του πίνακα Χ.Τ., του συστήματος αυτοματισμού 
και των καλωδιώσεων διασυνδέσεώς τους. 

Μέσα σε ένα μήνα από την επιτυχή δοκιμή λειτουργίας ο Ανάδοχος οφείλει να υποβάλει: 

- Τις οριστικές οδηγίες λειτουργίας και συντήρησης, με βάση την οριστική διαμόρφωση των 
εγκαταστάσεων. 

- Σχέδια των εγκαταστάσεων (κατόψεις, τομές, όδευση καλωδίων, διαγράμματα συνδεσμολογιών 
κλπ.) όπως αυτές θα διαμορφωθούν τελικά. 
 
4. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 

Ο Ανάδοχος πρέπει να εγκαταστήσει όλο τον εξοπλισμό σύμφωνα με τους κανόνες της τέχνης και τις 
απαιτήσεις των Τεχνικών Προδιαγραφών. 

Η εγκατάσταση του κύριου εξοπλισμού, θα εκτελεστεί με βάση τις λεπτομέρειες και τις σαφείς 
οδηγίες των τεχνικών προδιαγραφών και των εργοστασίων κατασκευής. Αν εκτός από αυτές τις 
οδηγίες απαιτηθεί η αποστολή ειδικού τεχνικού από τα εργοστάσια κατασκευής, η αμοιβή αυτού, 
όπως και όλες οι δαπάνες κίνησης, διανομής κλπ., θα βαρύνουν αποκλειστικά τον Ανάδοχο, ο 
οποίος δεν θα δικαιούται από αυτό το λόγο καμία πρόσθετη αποζημίωση. 
Οι εργασίες εγκατάστασης του μηχανικού εξοπλισμού θα εκτελεστούν από την αρχή μέχρι το τέλος 
υπό την διεύθυνση διπλωματούχου μηχανολόγου ή ηλεκτρολόγου μηχανικού, ο οποίος πρέπει να 
έχει πείρα σε κατασκευές παρομοίων έργων. 

Η δαπάνη μεταφοράς και εγκατάστασης του εξοπλισμού επί τόπου των έργων μαζί με τα 
απαιτούμενα βοηθητικά υλικά, όπως και κάθε άλλη δαπάνη ή εργασία που θα καθιστά έτοιμο προς 
λειτουργία τον εξοπλισμό, θεωρείται ότι συμπεριλαμβάνεται στις τιμές μονάδας της προσφοράς, 
έστω και αν αυτό δεν αναφέρεται ρητώς στο Τιμολόγιο. 
 
5. ΔΟΚΙΜΕΣ 

 Γενικά  

Χωρίς ποιοτικό έλεγχο και εργοστασιακές και εργοταξιακές δοκιμές καμία εργασία δεν μπορεί να 
παραληφθεί και να πιστοποιηθεί. 
Οι δοκιμές και οι έλεγχοι καταλληλότητας του απαιτούμενου μηχανικού εξοπλισμού διακρίνονται σε 
τρία στάδια: 

- Δοκιμές στο εργοστάσιο (εργοστασιακές) του κατασκευαστή ή σε άλλο κατάλληλο 
εργαστήριο της έγκρισης του Εργοδότη. Οι δοκιμές αυτές θα γίνονται πριν από την άφιξη των 
μονάδων επί τόπου των έργων.  
- Δοκιμές επί τόπου των έργων (εργοταξιακές) που θα εκτελούνται σε όλες τις 
εγκαταστημένες μονάδες και που θα αποτελούν τις δοκιμές προσωρινής παραλαβής. 
- Δοκιμές οριστικής παραλαβής που θα εκτελούνται σ' όλη την εγκατάσταση μετά την πάροδο 
του οριζόμενου χρόνου εγγύησης, αν ζητηθεί αυτό αιτιολογημένως από την Υπηρεσία, δηλαδή εφ’ 
όσον η μέχρι τότε λειτουργία της εγκατάστασης δημιουργεί αμφιβολίες για την ποιότητά της και 
επιβάλλονται νέοι έλεγχοι για να διαπιστωθεί αν τα υλικά ή μηχανήματα έχουν ελαττώματα και να 
επιλεχθεί ο τρόπος αντιμετώπισης των προβλημάτων. 
–  Δοκιμές επιπρόσθετες (σε αριθμό) των προδιαγραφομένων ή και πέραν των 
προδιαγραφομένων, σύμφωνα με την υπάρχουσα επιστημονική γνώση, τις οποίες μπορεί να 
ζητήσει, αιτιολογημένως, οποτεδήποτε, η Επιβλέπουσα Υπηρεσία, προκειμένου να διαπιστώσει την 
εκτέλεση ή μη, μέρους ή του συνόλου των εγκαταστάσεων, σύμφωνα με τις προδιαγραφές και τους 
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όρους της συμβάσεως, ενώ ο Ανάδοχος υποχρεούται να διαθέσει το αναγκαίο προσωπικό και τα 
ανάλογα όργανα και διατάξεις μετρήσεως για την εκτέλεσή τους. 

Όλες οι δοκιμές θα εκτελεστούν σύμφωνα με τις Συμβατικές Προδιαγραφές. 

Αν κατά την εκτέλεση κάποιας δοκιμής διαπιστωθεί ελαττωματική λειτουργία ή ελαττωματική 
κατασκευή ή φθορά μιάς μονάδας ή ενός εξαρτήματος ή αν για οποιοδήποτε λόγο η δοκιμή δεν 
κρίνεται ικανοποιητική από τον Εργοδότη, ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να προβεί αμέσως στην 
άρση της αιτίας η οποία προκάλεσε την αποτυχία της δοκιμής. 
Μετά την άρση αυτή, η δοκιμή θα επαναλαμβάνεται. 
 
Για τις πάσης φύσεως δοκιμές ισχύουν, πέραν των γενικώς παρακάτω αναφερομένων, τα 
ειδικότερα αναφερόμενα στο Παράρτημα ΣΤ’ (Συγγραφή Υποχρεώσεων). 
 

 Δοκιμές στο εργοστάσιο 
Οι δοκιμές αυτές, αποτελούν τον ποιοτικό έλεγχο στο οίκο κατασκευής και θα γίνουν στο εργοστάσιο 
κατασκευής των αντιστοίχων μονάδων.  
Για τις δοκιμές αυτές ισχύει:  
Η Υπηρεσία θα εγκρίνει Πρόγραμμα Επιθεώρησης  - Δοκιμών και Παραλαβής στους οίκους 
κατασκευής του απαιτούμενου εξοπλισμού του έργου. Η επιτροπή Επιθεώρησης της Υπηρεσίας που 
θα αποτελείται από στελέχη της ή/ και από εξουσιοδοτημένους ελεγκτές θα έχει ελεύθερη είσοδο στα 
τμήματα του εργοστασίου κατασκευής, δοκιμής, ελέγχου και αποθήκευσης του εξοπλισμού. Ο 
Ανάδοχος υποχρεούται να χορηγεί όλα τα στοιχεία που απαιτούνται για την εξακρίβωση από την 
επιτροπή Επιθεώρησης ότι η κατασκευή του εξοπλισμού συμφωνεί με τις Τεχνικές Προδιαγραφές. Οι 
έλεγχοι από την επιτροπή θα περιλαμβάνουν έλεγχο των κατασκευαστικών σχεδίων του 
κατασκευαστή, έλεγχο της καταλληλότητας και ποιότητας των υλικών, έλεγχο των τυχόν 
μηχανισμών, δοκιμές ενώπιον της επιτροπής, έκδοση πιστοποιητικών ελέγχου. Η Υπηρεσία μπορεί 
να ζητήσει και πρόσθετο έλεγχο από πιστοποιημένα ιδιωτικά ή κρατικά εργαστήρια καθώς και 
πιστοποίηση ποιοτικού ελέγχου του εξοπλισμού από διεθνή φορέα πιστοποίησης (LLOYDS, 
BUREAU VERITAS κλπ). Επισημαίνεται ότι όλες οι δαπάνες της προαναφερόμενης διαδικασίας 
ελέγχου και παραλαβής του εξοπλισμού βαρύνουν εξολοκλήρου τον ανάδοχο. Η Υπηρεσία διατηρεί 
το δικαιωμα, κατά την κρίση της, να αποφασίσει την διενέργεια της παραπάνω διαδικασίας για τμήμα 
μόνο του εξοπλισμού (και για το υπόλοιπο να ζητήσει τα πιστοποιητικά ποιοτικού ελέγχου) ή και να 
δεχθεί την αποστολή των πιστοποιητικών ποιοτικού ελέγχου από τα εργοστάσια κατασκευής για το 
σύνολο του εξοπλισμού αντί της παραλαβής από επιτροπή, αφού εργοστάσιο με παραγωγική 
διαδικασία πιστοποιημένη από τα διεθνή συστήματα διασφάλισης ποιότητας είναι υποχρεωμένο να 
εφαρμόζει  συνεχές σύστημα ποιοτικών ελέγχων και υπόκειται σε περιοδικό έλεγχο γι’ αυτό.  
 
Σκοπός των δοκιμών και των ελέγχων, είναι να διαπιστωθεί οτι κάθε έτοιμη μονάδα είναι απόλυτα 
κατάλληλη για την σκοπούμενη χρήση και σύμφωνη με τις Τεχνικές και Συμβατικές Προδιαγραφές 
και με τα υποβληθέντα τεχνικά και κατασκευαστικά χαρακτηριστικά της. 
Ο Ανάδοχος πρέπει, κατά την διεξαγωγή οποιουδήποτε ελέγχου ή δοκιμής να παράσχει όλες τις 
απαιτούμενες διευκολύνσεις και βοήθειες, όπως και όλα τα απαιτούμΈνα στοιχεία, εγκαταστάσεις, 
μηχανήματα, μεταφορικά μέσα, υλικά, προσωπικό, όργανα και συσκευές μέτρησης και ελέγχου, τα 
οποία θα απαιτηθούν για την ανεμπόδιστη, ομαλή και ορθή διεξαγωγή τους. Τα όργανα πρέπει να 
παρέχουν την απαιτούμενη ακρίβεια μετρήσεων και να βρίσκονται σε άριστη κατάσταση. 
 
Οι δαπάνες όλων των δοκιμών που γίνονται στο εργοστάσιο ή σε διαπιστευμένα εργαστήρια 
βαρύνουν τον Ανάδοχο, περιλαμβάνονται δε στις τιμές της προσφοράς του, έστω κι αν αυτό δεν 
αναφέρεται ρητά στο τιμολόγιο. 
 
Διευκρινίζεται, οτι θετικά αποτελέσματα των δοκιμών των μονάδων στο εργοστάσιο δεν 
προδικάζουν την παραλαβή της εγκατάστασης που περιλαμβάνει τις μονάδες αυτές. Η 
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παραλαβή θα γίνει μόνο μετά από επιτυχείς δοκιμές επί τόπου των έργων οι οποίες θα γίνουν ως 
κατωτέρω: 
 

 Δοκιμές προσωρινής παραλαβής 
 
Οι δοκιμές προσωρινής παραλαβής αποτελούν τον προβλεπόμενο ποιοτικό έλεγχο στο εργοτάξιο. 
Οι δοκιμές προσωρινής παραλαβής θα εκτελεστούν από τις αρμόδιες υπηρεσίες του Εργοδότη, ή 
τον αντιπρόσωπο αυτού, παρουσία του Αναδόχου. Οι δοκιμές θα γίνουν για όλα τα μηχανήματα, 
συσκευές, εξαρτήματα, υλικά και εγκαταστάσεις. 
 
Οι δοκιμές προσωρινής παραλαβής περιλαμβάνουν μηχανολογικές, ηλεκτρολογικές και υδραυλικές 
δοκιμές. Ο Εργοδότης όμως μπορεί, εκτός από αυτές τις δοκιμές, να ζητήσει την εκτέλεση 
οποιασδήποτε άλλης δοκιμής, την οποία κρίνει απαραίτητη. Σκοπός των δοκιμών είναι να 
διαπιστωθεί ότι η όλη εγκατάσταση εκπληρώνει τις απαιτήσεις των Τεχνικών και Συμβατικών 
Προδιαγραφών. 
 
Οι δαπάνες όλων των δοκιμών προσωρινής παραλαβής, εκτός από τις δαπάνες ηλεκτρικής 
ενέργειας, βαρύνουν τον Ανάδοχο. 
 
 

 Δοκιμές οριστικής παραλαβής 
 
Οι δοκιμές οριστικής παραλαβής, αν ζητηθεί αυτό αιτιολογημένως από την Υπηρεσία, 
περιλαμβάνουν τους ίδιους ελέγχους και δοκιμές που γίνονται και για τις δοκιμές προσωρινής 
παραλαβής (ως άνω παράγραφος). 
 
Τα απαραίτητα για τις οριστικές δοκιμές όργανα, εξαρτήματα, μηχανικά μέσα, υλικά και εφόδια 
πρέπει να προσκομισθούν πάλι από τον Ανάδοχο, ενώ οι δαπάνες ηλεκτρικής ενέργειας όπως και τα 
έξοδα για την τυχόν εξάρμωση των συσκευών βαρύνουν τον Εργοδότη. Ο Ανάδοχος είναι 
υποχρεωμένος να δώσει την απαιτούμενη τεχνική καθοδήγηση και το ειδικό προσωπικό που θα 
απαιτηθεί. 
Ιδιαίτερα, κατά τις δοκιμές οριστικής παραλαβής θα ελεγχθούν οι φθορές του μηχανολογικού και 
ηλεκτρολογικού εξοπλισμού κλπ., ο δε Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να αντικαταστήσει αμέσως τα 
φθαρμένα τεμάχια. 
 
6. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΕΠΙ ΤΟΠΟΥ ΤΩΝ ΕΡΓΩΝ 
 
Με τον όρο "προμήθεια" νοείται η κατασκευή, κατεργασία, δοκιμή, μεταφορά, παραλαβή και 
παράδοση στο έργο των στοιχείων του ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού, ελεύθερων από κάθε 
επιβάρυνση ή δέσμευση. Η "προμήθεια" θα γίνει με φροντίδα του Αναδόχου. 
 
Όλα τα είδη του ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού μπορούν, μετά από έγκριση της Επίβλεψης, να 
πιστοποιηθούν συγχρόνως με την μεταφορά τους στο εργοτάξιο, εφόσον υποβληθούν μαζί με την 
πιστοποίηση όλα τα νόμιμα δικαιολογητικά και σε ποσοστό σε σχέση με την τιμή στο τιμολόγιο, στο 
οποίο περιγράφεται η πλήρης εγκατάσταση των ειδών, όπως ορίζει η ισχύουσα νομοθεσία.  
 
Μεταξύ των δικαιολογητικών αυτών περιλαμβάνεται απαραίτητα, προκειμένου για τις αντλίες και 
κινητήρες, πρωτόκολλο εκτέλεσης δοκιμών παραλαβής στο εργοστάσιο, σύμφωνα με το παραπάνω 
αντίστοιχο άρθρο. 
 
Αν η επίβλεψη διαπιστώσει οποιαδήποτε φθορά ή βλάβη στα εισκομισθέντα στο εργοτάξιο είδη ή 



Πράξη: «Έργα διαχείρισης αστικών λυμάτων οικισμού Σούγιας, Δήμου Καντάνου -Σελίνου» - Υποέργο 2: «Σύστημα 
βιολογικής επεξεργασίας με προκατασκευασμένες μονάδες προσκολλημένης βιομάζας  οικισμού Σούγιας, Δ. Καντάνου-
Σελίνου»     

 

Τεχνική Περιγραφή – Τεχνικές Προδιαγραφές                                                                                         
σελ. 36 από 59 

ασυμφωνία αυτών προς τις Τεχνικές Προδιαγραφές και τα προαναφερθέντα χαρακτηριστικά, δεν 
είναι δυνατόν να γίνει πιστοποίηση της προμήθειας πριν από την ολοσχερή απαλοιφή της 
παραπάνω φθοράς ή ασυμφωνίας. 
 
Όλα τα πιστοποιούμενα είδη μετά την πιστοποίησή τους αποτελούν περιουσία του Εργοδότη, ο δε 
Ανάδοχος ευθύνεται για την καλή φύλαξη (χωρίς καμία επιπρόσθετη αμοιβή) και την άρτια 
εγκατάστασή τους,. 
 
Διευκρινίζεται και εδώ ότι η πιστοποίηση εισκομιζομένων ειδών δεν προδικάζει την παραλαβή τους, 
η οποία θα εκτελεστεί μόνο έπειτα από επιτυχή διεξαγωγή των δοκιμών προσωρινής παραλαβής. 
 
 
7. ΕΠΙΜΕΤΡΗΣΗ - ΠΛΗΡΩΜΗ 
 
Η επιμέτρηση των εργασιών θα γίνει για πλήρως εκτελεσθείσες μονάδες εργασιών, όπως αυτές 
αναφέρονται στα οικεία άρθρα του τιμολογίου. Η πληρωμή των εργασιών θα γίνει με βάση τις 
παραπάνω μονάδες εργασίας και με τις αντίστοιχες τιμές της προσφοράς του Αναδόχου. 
 
Η πληρωμή θα καλύπτει, πέρα από τις δαπάνες που ρητώς κατονομάζονται στό Τιμολόγιο και τις 
Τεχνικές Προδιαγραφές, και κάθε πρόσθετη δαπάνη απαραίτητη για την έντεχνη συμπλήρωση των 
περιγραφομένων εργασιών. 
 
 
8. ΑΔΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ - ΗΛΕΚΤΡΟΔΟΤΗΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 
 
Ο Ανάδοχος είναι απόλυτα υπεύθυνος για τις απαιτούμενες ενέργειες για τον έγκαιρο έλεγχο των 
εγκαταστάσεων και την έκδοση των αδειών λειτουργίας αυτών, εφόσον αυτές απαιτούνται από τον 
Νόμο. 
Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να προβεί ο ίδιος στις αναγκαίες ενέργειες για την έγκαιρη 
ηλεκτροδότηση των εγκαταστάσεων από τη ΔΕΗ και να υποδείξει εγγράφως στον Εργοδότη τις 
ενέργειες που πρέπει να κάνει αυτός, προσκομίζοντας σ' αυτόν για υπογραφή τα απαιτούμενα 
έντυπα αιτήσεων, δηλώσεων κλπ., σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία. 
Επίσης θα πρέπει να παρακολουθεί και επισπεύδει κατά το δυνατόν την πορεία του ζητήματος της 
ρευματοδότησης, ειδοποιώντας για όλα εγγράφως στον Εργοδότη και ιδιαίτερα για τις τυχόν 
παρουσιαζόμενες δυσκολίες και περιπλοκές, υποδεικνύοντας συγχρόνως το τι πρέπει να κάνει για 
την άρση τους. 
Όλες οι απαιτούμενες δαπάνες για τις παραπάνω ενέργειες βαρύνουν τον Ανάδοχο. Ο Εργοδότης 
είναι υποχρεωμένος να καταβάλλει στη ΔΕΗ τις δαπάνες κατασκευής παροχετεύσεων και τις τυχόν 
σχετικές εγγυήσεις. 
 
 
9. ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΤΩΝ ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΩΝ ΥΛΙΚΩΝ 
 
Όλα τα μηχανήματα, συσκευές, υλικά και εξαρτήματα που θα προμηθεύσει ο Ανάδοχος, θα είναι 
καινούργια, αρίστης ποιότητας, διεθνούς τυποποίησης, στιβαρής κατασκευής και ασφαλούς 
λειτουργίας, μη υποκείμενα σε ταχεία φθορά και ικανά να λειτουργήσουν με την ελάχιστη κατά το 
δυνατόν συντήρηση. 
 
Όλες οι ομοειδείς μονάδες πρέπει να είναι του ίδιου εργοστασίου κατασκευής, όλα δε τα ομοειδή 
εξαρτήματα ομοίων μονάδων θα είναι εναλλακτικά μεταξύ τους και με τα τυχόν απαιτούμενα 
ανταλλακτικά τους.  
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Η δαπάνη για τους τυχόν χρωματισμούς μεταλλικών μερών δεν θα πληρωθεί ιδιαίτερα, αλλά 
περιλαμβάνεται στις τιμές προσφοράς του Αναδόχου, έστω και αν αυτό δεν αναφέρεται ρητά στα 
αντίστοιχα άρθρα του Τιμολογίου. 
 
Όλα τα μηχανήματα, συσκευές, υλικά, όργανα και εξαρτήματα θα παραδοθούν πλήρως 
εγκατεστημένα και σε κατάσταση κανονικής, ασφαλούς και άψογης λειτουργίας. 
 
 
ΑΝΤΛΗΤΙΚΑ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΑ 
 

1. Γενικά 

Το άρθρο αυτό αφορά στις ειδικές απαιτήσεις των αντλητικών συγκροτημάτων της εγκατάστασης. 

Κάθε αντλητικό συγκρότημα θα αποτελείται από: 

– Την αντλία 

– Τον ηλεκτροκινητήρα 

– Το σύστημα ανάρτησης και έδρασης 

Τα σχέδια που συνοδεύουν τη μελέτη είναι ενδεικτικά όσον αφορά την ακριβή μορφή και τις 
διαστάσεις. 

Ειδικότερα για τις αντλίες - κινητήρες θα πρέπει να υποβληθούν τουλάχιστον τα παρακάτω 
στοιχεία : 
 

 Κατασκευαστής 

 Τύπος 

 Στροφές ανά πρώτο λεπτό 

 Μορφή πτερωτής και "ελεύθερο" πέρασμα στερεών (για αντλίες λυμάτων) 

 Χαρακτηριστικές καμπύλες λειτουργίας της αντλίας, δηλαδή καμπύλες μεταβολής σε 
συνάρτηση με την παροχή κ.λπ. και ειδικότερα καμπύλες : 
 Μανομετρικού ύψους Η 
 Βαθμού απόδοσης της αντλίας 
 Απαιτουμένης ισχύος στον άξονα 

Οι καμπύλες μανομετρικού ύψους και ισχύος, σε συνάρτηση με την παροχή, να 
επεκτείνονται μέχρι και το σημείο μηδενικής παροχής όπως επίσης και μέχρι το κατώτατο 
δυνατό μανομετρικό ύψος λειτουργίας. 

 Στοιχεία κατασκευής που θα περιλαμβάνουν : Σχέδιο της πλήρους αντλίας με τις κύριες 
διαστάσεις, που θα συνοδεύονται από την ονομασία των τμημάτων με τα υλικά 
κατασκευής του καθενός. 

 Συνολικό βάρος αντλίας με τον κινητήρα 

 Κατασκευαστής κινητήρα 

 Τύπος 

 Είδος κινητήρα 

 Προστασία 

 Ονομαστικός αριθμός στροφών 

 Συνδεσμολογία τυλίγματος στάτη 

 Για το ονομαστικό σημείο λειτουργίας του κινητήρα θα δοθούν : 
 Στροφές 
 Ισχύς 
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 Βαθμός απόδοσης 
 Συντελεστής ισχύος 
 Ονομαστική ένταση ρεύματος 
 Ρεύμα εκκίνησης 

 Στοιχεία προστασίας των τυλιγμάτων του κινητήρα από υπερθέρμανση. 
 

2. ΥΠΟΒΡΥΧΙΑ ΠΟΛΥΒΑΘΜΙΑ ΦΥΓΟΚΕΝΤΡΙΚΑ ΑΝΤΛΗΤΙΚΑ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΑ  

Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης με το σύνολο των κατωτέρω προδιαγραφών τα αντλητικά  
συγκροτήματα δεν θα γίνονται αποδεκτά. 

Οι αντλίες θα είναι ανοξείδωτες υποβρύχιες, πολυβάθμιες, φυγοκεντρικές, με ενσωματωμένη 
βαλβίδα αντεπιστροφής, για οριζόντια ή κατακόρυφη τοποθέτηση. Κατάλληλες για άντληση νερού 
χωρίς στερεά σωματίδια με μέγιστη περιεκτικότητα σε άμμο 100gr/m3. Οι αντλίες θα είναι 
συζευγμένες μέσω κόμπλερ με υποβρύχιο ανοξείδωτο ηλεκτροκινητήρα. Το αντλιοστάσιο θα διαθέτει 
100% εφεδρεία. Οι δύο αντλίες θα λειτουργούν εναλλάξ και θα είναι σχεδιασμένες για συνεχή 
λειτουργία, ώστε να επιτυγχάνεται πλήρης και συνεχής παροχέτευση της εισερχόμενης ροής ακόμα 
και εάν η μια αντλία έχει ανελκυσθεί προς συντήρηση. 

Αντλία 

Η αντλία θα είναι ανοξείδωτη και θα διαθέτει υδρολίπαντα ελαστικά έδρανα με ειδική εσωτερική 
διαμόρφωση, σχηματίζοντας έτσι κανάλια διαφυγής της άμμου κατά μήκος του άξονα. Οι πτερωτές 
θα είναι ανοξείδωτες θα συγκρατούνται με διαιρούμενους κώνους-περικόχλια στον άξονα και θα 
φέρουν αντικαθιστάμενο δακτύλιο φθοράς. Οι ενδιάμεσες βαθμίδες σταθερών πτερυγίων θα είναι 
ανοξείδωτες και θα έχουν ενσωματωμένο προφυλακτήρα άμμου, με αντικαθιστάμενα ενδιάμεσα 
έδρανα και δακτυλίους στεγανότητας.  

 Στην αναρρόφηση της η αντλία θα διαθέτει κατάλληλο φίλτρο για την προστασία της από εισροή 
φερτών υλικών, θα διαθέτει κεφαλή καταθλίψεως με  σπείρωμα και ενσωματωμένη βαλβίδα 
αντεπιστροφής. Τέλος η αντλία θα διαθέτει προστατευτική διάταξη για λειτουργία υπό συνθήκες  up 
thrust. 

Η αντλία θα καλύπτει τις απαιτήσεις  της οδηγίας ERP  2009/125/EC for water pumps n° 547/2012  
(ΜΕΙ- minimum efficiency index), ο ελάχιστος δείκτης απόδοσης (ΜΕΙ) θα  αναγράφεται και δεν θα 
πρέπει να είναι μικρότερος από 0,5. 

Οι καμπύλες των αντλιών θα είναι σύμφωνες με το standard  ISO 9906:2012 grade 3B.   

Υλικά κατασκευής αντλίας:  

Πτερωτές, βαθμίδες      : Ανοξείδωτος Χάλυβας DIN W-Nr 1.4301, AISI 304 ή ανώτερο. 

Άξονας                          : Ανοξείδωτος Χάλυβας DIN W-Nr 1.4057, AISI 431 ή ανώτερο. 

Έδρανα και δακτύλιοι  : ΝΒR 

Ηλεκτροκινητήρας 

 Θα είναι ανοξείδωτος, υποβρύχιος, υδρόψυκτος, υδρολίπαντος,  ασύγχρονος  βραχυκυκλωμένου 
δρομέα με προφυλακτήρα άμμου και διάφραγμα εξισορρόπησης πίεσης.   

Τάση τροφοδοσίας  : 3×380-415V   ( 380V-10% -  415V+6% )  
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Διακύμανση τάσης  : +6%/-10% της ονομαστικής  

Συχνότητα     : 50 Hz 

Στροφές    : 2900 RPM 

Εκκίνηση           : DOL 

Βαθμός προστασίας   : IP68 κατά IEC 34-5 

Κλάση μόνωσης            : F   κατά IEC 85  

Θερμοκρασία υγρού   : 40°C  

Μέγιστος αριθμός εκκινήσεων : 30/h  

Επίπεδο θορύβου    : < 70 dB(A) 

   Η περιέλιξη του κινητήρα θα είναι στεγανοποιημένη μέσα σε ρητίνη και προστατευμένη από 
κέλυφος ανοξείδωτου χάλυβα.  

  Ο άξονας του κινητήρα θα είναι προέκταση του ρότορα και θα φέρει 2 σετ από υδρολίπαντα διπλά 
ακτινικά έδρανα, υδρολίπαντο ωστικό έδρανο τύπου MICHELL με κεραμικό περιστρεφόμενο μέρος 
και  γραφιτούχα κινητά πέλματα στο σταθερό μέρος. Κεφαλή και άξονας ηλεκτροκινητήρα θα είναι 
σύμφωνα με πρότυπα ΝΕΜΑ MG1-18413. Η στεγανοποίηση του κινητήρα με το εξωτερικό 
περιβάλλον θα γίνεται με μηχανικό στυπιοθλίπτη. Οι κινητήρες θα  διαθέτουν προστατευτική διάταξη 
για λειτουργία υπό συνθήκες  up thrust και η ψύξη τους θα γίνεται μέσω του αντλούμενου υγρού. 

  Σε περίπτωση τοποθέτησης του συγκροτήματος σε δεξαμενή, ο κινητήρας θα πρέπει να φέρει 
εξωτερικό χιτώνιο ψύξης, με πρόσθετο φίλτρο προσυγκράτησης στερεών από ανοξείδωτο 
χάλυβα, καθώς και στηρίγματα για οριζόντια τοποθέτηση από ανοξείδωτο χάλυβα.  

Υλικά ηλεκτροκινητήρα που έρχονται σε επαφή με το νερό  

Άξονα           : Ανοξείδωτος Χάλυβας DIN 1.4057 ή ανώτερο 

Κέλυφος                   : Ανοξείδωτος Χάλυβας DIN 1.4301 ή ανώτερο 

Άνω-κάτω καπάκι κινητήρα       : Ανοξείδωτος Χάλυβας DIN 1.4301 ή ανώτερο  

Υλικά χιτωνίου ψύξης 

Χιτώνιο          : Ανοξείδωτος Χάλυβας DIN 1.4301 ή ανώτερο 

Φίλτρο           : Ανοξείδωτος Χάλυβας DIN 1.4301 ή ανώτερο 

Στηρίγματα                : Ανοξείδωτος Χάλυβας DIN 1.4301 ή ανώτερο  

Απαραίτητα πιστοποιητικά αντλητικών συγκροτημάτων  

 Τα αντλητικά συγκροτήματα θα διαθέτουν απαραιτήτως πιστοποιητικό συμμόρφωσης υγιεινής 
από Γαλλικό (ACS) ή Βρετανικό (WRAS) ή Γερμανικό (KTW) ή άλλον διαπιστευμένο φορέα 
(προσκόμιση πιστοποιητικού καταλληλότητας για πόσιμο νερό). 

 Τα αντλητικά συγκροτήματα θα φέρουν σήμανση CE και ο κατασκευαστής τους θα είναι 
πιστοποιημένος με ISO 9001 και ISO 14001. 
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Τα συγκροτήματα θα πρέπει κατά ελάχιστο να πληρούν τις εθνικές τεχνικές προδιαγραφές ΕΛΟΤ ΤΠ 
1501-08-09-04-00:2009, θα είναι επώνυμου Ευρωπαϊκού οίκου κατασκευής, ενώ αντλία και 
κινητήρας θα είναι του ίδιου κατασκευαστή. 
Τα πιστοποιητικά δοκιμών θα εκδίδονται από εργαστήριο διαπιστευμένο από το Ε.ΣΥ.Δ. ( ή από 
μέλος της "Ευρωπαϊκής Συνεργασίας για τη Διαπίστευση" - " European co-operation for 
Accreditation"  - ΕΑ) σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο λειτουργίας εργαστηρίων δοκιμών και 
αναλύσεων ISO/IEC 17025.  
 

3. ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΥΤΟΜΑΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ 
Το άρθρο αυτό αναφέρεται στις ειδικές απαιτήσεις του συστήματος με το οποίο θα επιτυγχάνεται 
η αυτόματη διαδοχική εκκίνηση καθώς και η διακοπή λειτουργίας των αντλητικών 
συγκροτημάτων. Κάθε αντλία θα πρέπει να μπαίνει σε λειτουργία όταν η στάθμη των ακαθάρτων 
νερών στην δεξαμενή συγκέντρωσης του αντλιοστασίου ανέλθει πάνω από κάποιο επίπεδο, 
διαφορετικό για κάθε κύρια αντλία, καθορισμένο αλλά που θα μπορεί να ρυθμιστεί κατά 
βούληση, ανάλογα με τις πραγματικές ανάγκες εκμετάλλευσης του αντλιοστασίου. Όμοια όταν 
ταπεινώνεται η στάθμη των νερών στην δεξαμενή διακόπτεται η λειτουργία των αντλιών, κατά 
την αντίθετη σειρά της εκκίνησής τους και για καθορισμένα, αλλά που θα μπορούν επίσης να 
ρυθμιστούν, υψόμετρα της στάθμης. Το σύστημα θα μπορεί έτσι να κυβερνά την εκκίνηση και 
διακοπή λειτουργίας των αντλιών. Εκτός από την αυτόματη, όπως πιο πάνω περιγράφεται, 
λειτουργία των συγκροτημάτων άντλησης, θα επιτυγχάνεται με το σύστημα αυτό και, μετά από 
κάθε πλήρη διακοπή λειτουργίας, η εναλλαγή των συνδέσεων με τους αυτόματους διακόπτες 
εκκίνησης των αντλιών, κατά τέτοιο τρόπο ώστε να μεταβάλλεται η σειρά εκκίνησης των αντλιών, 
καθώς και η παραμένουσα εφεδρική και να επιτυγχάνεται έτσι ομοιόμορφη φθορά. Ο έλεγχος 
της στάθμης όσον αφορά την ανωτάτη και κατώτατη (όρια συναγερμού) θα επιτυγχάνεται μέσω 
φλοτεροδιακοπτών ή ηλεκτροδίων στάθμης. Η λειτουργία των αντλητικών συγκροτημάτων θα 
ελέγχεται αυτόματα μέσω προγραμματισμού του PLC αλλά και χειροκίνητα. 
Στην υποχρέωση του Αναδόχου είναι να ελέγξει και να συντηρήσει ή να αντικαταστήσει όλο το 
ηλεκτρολογικό κύκλωμα κάθε αντλίας (ισχύος και βοηθητικό) ώστε να λειτουργεί σωστά, με 
εγγύηση και ευθύνη του για όλο το χρόνο εγγύησης του συστήματος . 
 

Ηλεκτρικός Πίνακας Ελέγχου 

Οι ηλεκτρικοί πίνακες πρέπει να φέρουν Πιστοποιητικά Δοκιμών Σειράς σύμφωνα με το 
πρότυπο EN/ΙΕC 61439. Οι δοκιμές θα γίνουν στο εργοστάσιο κατασκευής. Η Υπηρεσία διατηρεί το 
δικαίωμα, κατά την κρίση της, να αποφασίσει την διενέργεια των εργοστασιακών δοκιμών 
παρουσία Επιτροπής, που θα ορισθεί για τον σκοπό αυτό ή να δεχθεί την αποστολή των 
πιστοποιητικών δοκιμών - ποιοτικού ελέγχου, από το εργοστάσιο κατασκευής, αφού 
εργοστάσιο με παραγωγική διαδικασία πιστοποιημένη από τα διεθνή συστήματα διασφάλισης 
ποιότητας είναι υποχρεωμένο να εφαρμόζει  συνεχές σύστημα ποιοτικών ελέγχων και υπόκειται σε 
περιοδικό έλεγχο γι’ αυτό.  
Ο ηλεκτρικός πίνακας θα πρέπει να πληροί τις απαιτήσεις των εξής δοκιμών και να εκδοθεί το 
αντίστοιχο πρωτόκολλο - πιστοποιητικό δοκιμών σύμφωνα με το πρότυπο EN/ IEC 61439:  
1) Έλεγχος της συνδεσμολογίας και έλεγχος των βοηθητικών κυκλωμάτων 
2) Διηλεκτρική δοκιμή 
3) Δοκιμή συνέχειας γείωσης. 
4) Δοκιμή Αντίστασης μονώσεως. 
5) Υπολογισμό θερμικής απαγωγής για το συναρμολόγημα του πίνακα  
 
Κατασκευή 
Τυποποιημένος επίτοιχος στεγανός πίνακας, βαθμού προστασίας IP65, μεταλλικός, επιτοίχιας 
τοποθέτησης, από μορφοσίδηρο και χαλυβδοέλασμα, πάχους τουλάχιστον 2,0 mm βαμμένος με 
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αντιδιαβρωτική βαφή μετά από κατάλληλη αντιδιαβρωτική επεξεργασία των επιφανειών του. 
Ο πίνακας θα είναι από παντού κλειστός εκτός από το κάτω μέρος για την διέλευση των καλωδίων 
και θα είναι επισκέψιμος από μπροστά με μεταλλικές πόρτες. 
Όλα τα μεταλλικά μέρη των πινάκων θα πρέπει να βαφούν με δύο στρώσεις ηλεκτροστατικής βαφής 
με απόχρωση που θα εγκριθεί από την επίβλεψη. 
Στο πάνω μέρος του πίνακα θα υπάρχουν οι χάλκινοι ορθογωνικοί ζυγοί φάσεων στηριγμένοι σε 
κατάλληλους μονωτήρες. Εκτός από αυτούς θα υπάρχει και ένας χάλκινος ζυγός ουδέτερου, με 
διατομή ίση με το μισό της διατομής των ζυγών φάσεων, καθώς και  ζυγός γείωσης διατομής ίσης 
με αυτόν του ουδετέρου. 
 
Ο πίνακας θα τοποθετηθεί σε απόσταση από τον τοίχο τουλάχιστον 5mm, αναλόγου βάθους, 
πλάτους και ύψους 
Ονομαστική ένταση λειτουργίας : 200A 
Ονομαστική τάση λειτουργίας : 400V                                                                                                 
Στην μπροστινή του επιφάνεια θα υπάρχει πόρτα με δυνατότητα ανοίγματος περισσότερο από 180ο 

και τοποθέτησης στην αριστερή ή δεξιά πλευρά του ερμαρίου εφοδιασμένη με εξαρτήματα ταχείας 
ασφάλισης και κλειδαριά. 
 
Ενδεικτικές διαστάσεις των τυποποιημένων ερμαρίων : 
Πλάτους: 600 mm 
Βάθους: 300 mm 
Ύψους: 800 mm 
 
Όλα τα υλικά στήριξης (χαλύβδινα ελάσματα, σιδηροτροχιές, κοχλίες κ.λπ.), θα πρέπει να είναι 
ανοξείδωτα ή να έχουν υποστεί ειδική αντιδιαβρωτική προστασία (π.χ. θερμό γαλβάνισμα). 
 
Η κατασκευή του πίνακα πρέπει να είναι τέτοια, ώστε τα διάφορα όργανα και συσκευές να είναι 
εύκολα προσιτά μετά την αφαίρεση των καλυμμάτων (μετώπες για την προστασία του προσωπικού) 
και τοποθετημένα σε κανονικές αποστάσεις μεταξύ τους, ώστε να εξασφαλίζεται η άνετη αφαίρεση, 
επισκευή και επανατοποθέτησή τους χωρίς να μεταβάλλεται η κατάσταση των γειτονικών οργάνων. 
 
Η συναρμολόγηση, η εσωτερική συνδεσμολογία και η δοκιμή των πινάκων θα πρέπει απαραίτητα να 
ολοκληρωθεί στο εργοστάσιο κατασκευής τους. Στον τόπο του έργου απαγορεύεται να γίνει 
οποιαδήποτε εργασία σχετικά με τις παραπάνω. Οι συνδέσεις των διαφόρων καλωδίων ή αγωγών 
με τα όργανα του πίνακα θα γίνει με τη βοήθεια των κατάλληλων για κάθε περίπτωση ακροδεκτών. 
 
Η σύνδεση των αναχωρήσεων στις μπάρες θα γίνει με ειδικούς σφιγκτήρες ή ειδικά εξαρτήματα. 
 
Η σύνδεση των εισερχόμενων και απερχόμενων γραμμών θα γίνει σε κατάλληλες αριθμημένες 
κλέμμες (τρεις φάσεις, ουδέτερος και γείωση). 
Η εγκατάσταση των κλεμμών θα πρέπει να είναι τέτοια ώστε να εξασφαλίζεται και γι’ αυτές ο ίδιος 
βαθμός προστασίας που προδιαγράφεται για τα υπόλοιπα μέρη του πίνακα. Για τις τρεις φάσεις θα 
πρέπει πάντα να ισχύει ένα ορισμένο σύστημα σήμανσης, ώστε η κάθε φάση να έχει πάντα την ίδια 
θέση και το ίδιο χρώμα. Οι κλέμμες θα είναι τύπου σιδηροτροχιάς και στο εσωτερικό τους θα φέρουν 
γλωσσίδα προστασίας του αγωγού από τη βίδα σύσφιγξης. 
 
Η κατασκευή και διαμόρφωση του πίνακα θα είναι σύμφωνη προς τους εξής Κανονισμούς και 
Προδιαγραφές : 
Ελληνικούς Κανονισμούς 
VDE 0100, 0110, 0660 
ΙΕΕ Κανονισμοί για τον ηλεκτρικό εξοπλισμό κτιρίων (14η έκδοση) 
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IEC 439 Προκατασκευασμένοι πίνακες Χ.Τ. 
Θα είναι επισκέψιμος και επιθεωρήσιμος από μπροστά. 
 
Όλοι οι διακόπτες με χειριστήρια θα είναι αιωρούμενου τύπου δηλ. χωριστά το σώμα του διακόπτη 
με τον μοχλό χειρισμού και χωριστά η χειρολαβή, ώστε όταν ανοίγουμε την πόρτα του πίνακα ή 
αφαιρούμε το κάλλυμα ενός κιβωτίου του πίνακα να μην χρειάζεται καμμία επέμβαση στον διακόπτη. 
Σε αυτή την περίπτωση η χειρολαβή του διακόπτη παραμένει πάνω στην πόρτα ή στο κάλυμμα του 
κιβωτίου του πίνακα. 
 
Οι πόρτες των ηλ. πινάκων θα είναι μεταλλικές της αυτής κατασκευής με το υπόλοιπο σώμα του 
πίνακα και θα φέρουν : 
- Κλείστρο ειδικό για πίνακες (μεταλλικό) το οποίο θα είναι όμοιο για όλους τους πίνακες του 
έργου (PAS PARTU). 
- Ειδικούς μεντεσέδες (μεταλλικούς) για πίνακες. 
- Κατάλληλη θήκη από διαφανές πλαστικό στην εσωτερική πλευρά της πόρτας για την 
τοποθέτηση των σχεδίων του πίνακα. 
- Ακροδέκτη γείωσης. 
 
Κάθε πίνακας θα έχει εφεδρικό χώρο τουλάχιστον 20% των απαιτήσεων της μελέτης για μελλοντική 
επέκταση. 
 
Η είσοδος στον πίνακα κάθε καλωδίου θα γίνεται με μεταλλικούς στυπιοθλίπτες κατάλληλης 
διαμέτρου ώστε να επιτυγχάνεται η απαιτούμενη στεγανότητα του. 
 
Κάθε πίνακας θα συνοδεύεται και από τα παρακάτω βοηθητικά εξαρτήματα, ανταλλακτικά, σχέδια 
κλπ.: 
- Μια πλήρη σειρά διαγραμμάτων, λειτουργικών και κατασκευαστικών σχεδίων του πίνακα. 
- Κατάλογο ανταλλακτικών και καταλόγους των κατασκευαστών των διαφόρων συσκευών του 
πίνακα. 
- Οδηγίες λειτουργίας, ρύθμισης και συντήρησης. 
 
Ο ηλεκτρικός πίνακας θα τοποθετηθεί εντός του οικίσκου ελέγχου. 
 

 Ο ηλεκτρικός πίνακας ελέγχου θα είναι μερικός ηλ. πίνακας της εγκατάστασης, θα αποτελείται 
από όλα τα εξαρτήματα και όργανα για την καλή και ασφαλή λειτουργία του αντλιοστασίου. 
 Θα εξασφαλίζει την 100% εφεδρεία, την εναλλάξ ή παράλληλη λειτουργία των αντλιών και θα 
φροντίζει για την ισοκατανομή του χρόνου λειτουργίας των αντλιών. Ο ηλεκτρικός πίνακας θα ελέγχει 
την λειτουργία των αντλιών μέσω αναλογικού αισθητηρίου υδροστατικής πίεσης εντός του υγρού 
θαλάμου του αντλιοστασίου. Εφεδρικά με το αισθητήριο υδροστατικής πίεσης θα υπάρχουν 
απιοειδείς πλωτηροδιακόπτες για την προστασία από υπερχείλιση και ξηρή λειτουργία των 
αντλιών. Ο ηλεκτρικός πίνακας θα παρέχει προηγμένες λειτουργίες που επιδρούν στην καθημερινή 
λειτουργία του αντλιοστασίου όπως: 
 

 Προστασία από κόλλημα, 

 Ημερήσιο άδειασμα του αντλιοστασίου,  

 Αποστράγγιση αφρού,  

 Reset του ηλεκτρονικού αρχείου σφαλμάτων, 

 Ορισμός λειτουργιών από τον χρήστη, 
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 Μεταβολή στάθμης εκκίνησης, 

 Έλεγχος φάσεων, τάσης, έντασης, ισχύος, ενέργειας, ροπής. 

 Αντίστροφη εκκίνηση των αντλιών 

 Ο ηλεκτρικός πίνακας θα φέρει Μονάδα Ελέγχου, με οθόνη υγρών κρυστάλλων LCD, που 
θα λαμβάνει τα ψηφιακά & αναλογικά σήματα από τους αισθητήρες της κάθε αντλίας. Οι 
σημαντικότερες πληροφορίες σχετικά με την κατάσταση των αντλιών και των αισθητήρων θα 
υποδεικνύονται στην πρόσοψη του πίνακα ελέγχου σε οθόνη υγρών κρυστάλλων. Η μονάδα ελέγχου 
θα προστατεύει την αντλία από την υπερθέρμανση και θα παρακολουθεί την κατάσταση της 
θερμοκρασίας περιέλιξης κινητήρα, διαρροής, υγρασίας στην αντλία, θα μετρά την αντίσταση 
μόνωσης του στάτη και θα διακόπτει την λειτουργία της αντλίας σε περίπτωση συναγερμού. Θα 
υπάρχει η δυνατότητα παρακολούθησης θερμοκρασίας εδράνου και κραδασμών της αντλίας 
ακαθάρτων-λυμάτων. Επίσης, θα έχει τη δυνατότητα να παρακολουθεί εξ' αποστάσεως την αντλία 
μέσω επικοινωνίας RS-485 (Modbus ή GENIbus). Ο ηλεκτρικός πίνακας θα παρέχει επίσης 
ρυθμίσεις επικοινωνίας όπως είναι Ethernet, Fieldbus addresses, αριθμοί SMS, πρόγραμμα SMS, 
επιβεβαίωση SMS, ρυθμίσεις GSM & SIM, ρυθμίσεις SCADA, ρυθμίσεις μανδάλωσης, ρυθμίσεις 
GPRS. Επίσης, θα διαθέτει αναλογικές εισόδους, ψηφιακές εισόδους, αναλογικές εξόδους, ψηφιακές 
εξόδους, μετρητής εισόδων, ρελέ alarm. 
 
Ο ηλεκτρικός πίνακας θα αποτελείται από τα παρακάτω μέρη: 
 
Πεδίο εισόδου 
 
- Ένα γενικό τριπολικό αυτόματο διακόπτη ισχύος,  
- Τρείς μετασχηματιστές έντασης για τα αμπερόμετρα. 
- Τρεις συντηκτικές ασφάλειες 6Α. 
- Τρεις ενδεικτικές λυχνίες. 
- Τέσσερα ρελέ αντικεραυνικής προστασίας 40 kA για τις φάσεις και τον ουδέτερο. 
-    Ρελέ διαρροής έως 300mA, τετραπολικό, με τοροειδή μετασχηματιστή 
-    Ψηφιακό πολυόργανο – αναλυτής ισχύος πόρτας ηλεκτρικού πίνακα 96Χ96 mm, με μέτρηση: 

 στιγμιαίας και μέγιστης έντασης και τάσης 
 στιγμιαίων τάσεων μεταξύ 2 φάσεων και μεταξύ φάσεων και ουδετέρου 
 συχνότητας 
 συντελεστή ισχύος (αναφέροντας επαγωγική χωρητικότητα) 
 ενεργού και άεργου ενέργειας 
 ώρας 
 συνολικής αρμονικής παραμόρφωσης (THD έως την 51η) 
 μέσων τιμών ρευμάτων φάσεων και συντελεστή ισχύος 
 μέσων τιμών τάσεων μεταξύ 2 φάσεων και μεταξύ φάσεων και ουδετέρου 
 φαινόμενης ενέργειας 
 συνολικής αρμονικής παραμόρφωσης (THD έως την 63η) 

 
 
Πεδίο ηλεκτροκινητήρων (αντλιών) 

Κάθε γραμμή ηλεκτροκινητήρα αντλητικού συγκροτήματος θα είναι εφοδιασμένη με τα παρακάτω: 
- Έναν Αυτόματο Θερμομαγνητικό διακόπτη συνοδευόμενο από το ρελέ ισχύος. 
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Πεδίο αυτοματισμού 

Κάθε εξάρτημα, υλικό ή μικροϋλικό που απαιτείται για την υλοποίηση του αυτοματισμού σύμφωνα με 
τις Τεχνικές Προδιαγραφές. Συγκεκριμένα περιλαμβάνονται: 
 
- Δύο μικροαυτόματοι 6Α για την τροφοδότηση του πεδίου αυτοματισμών και του συστήματος 

τηλεμετρίας 
- Σύστημα PLC και τηλεμετρίας GSM module, με κάρτα SIM κινητής τηλεφωνίας (περιλαμβάνεται 

στο 1ο υποέργο)  
- Μονάδα ελέγχου στάθμης. 
- Ένας μεταγωγέας ¨Αυτόματα - 0 - Χειροκίνητα¨ για κάθε κινητήρα πλην του εξαεριστήρα. 
- Πιεστικά κομβία (START-STOP) χειροκίνητης εκκίνησης και στάσης ηλεκτροκινητήρων για κάθε 

κινητήρα πλην του εξαεριστήρα. 
 
Λειτουργίες που περιλαμβάνονται στο σύστημα αυτοματισμού: 
- Κυκλική εναλλαγή αντλιών 
- Ωρομετρητές λειτουργίας όλων των ηλεκτροκινητήρων. 
- Χρονικά καθυστέρησης λειτουργίας για τον κάθε ηλεκτροκινητήρα  
- Χρονοδιακόπτης ημερήσιας λειτουργίας του εξαεριστήρα 
- Χρονοδιακόπτης ημερήσιας λειτουργίας του αναδευτήρα 
- Ανάλογος αριθμός ενδεικτικών λυχνιών για τη σήμανση των διαφόρων καταστάσεων και 

σφαλμάτων, σύμφωνα με τις Τεχνικές Προδιαγραφές. 
 
 

ΔΙΚΛΙΔΕΣ ΕΛΑΣΤΙΚΗΣ ΕΜΦΡΑΞΗΣ 
(Συμπληρωματικά: Δικλίδες χυτοσιδηρές συρταρωτές–ελαστικής έμφραξης ΕΤΕΠ 08-06-07-02) 
 
Η παρούσα τεχνική προδιαγραφή αφορά δικλίδες σύρτου με ελαστική έμφραξη. 
Το σώμα και τα καλύμματα των δικλίδων θα είναι κατασκευασμένα από ελατό χυτοσίδηρο (DUCTILE 
IRON) και μετά την χύτευση θα πρέπει να παρουσιάζουν λεία επιφάνεια χωρίς λέπια, εξογκώματα, 
κοιλότητες και οποιαδήποτε άλλα ελαττώματα ή αστοχίες χυτηρίου. Απαγορεύεται η πλήρωση των 
παραπάνω κοιλοτήτων με ξένη ύλη. 
 
Το σώμα των δικλίδων ελαστικής έμφραξης θα έχει καθαριστεί με αμμοβολή κατά SAE2 και κατόπιν 
θα έχουν βαφτεί εξωτερικώς με 2 στρώσεις αντιδιαβρωτικού χρώματος υψηλής αντοχής, εποξειδική 
βαφή, πάχους όλων των στρώσεων τουλάχιστον 250 μm. Εσωτερικώς το συνολικό πάχος της βαφής 
θα είναι τουλάχιστον 250μm. 
 
Οι δικλίδες θα πρέπει να είναι μη ανυψούμενου βάκτρου και με δυνατότητα κλεισίματος όταν το 
βάκτρο περιστρέφεται δεξιόστροφα.  
 
Η κατασκευή του βάκτρου πρέπει να εξασφαλίζει την απόλυτα λεία επιφάνεια επαφής βάκτρου και 
διάταξης στεγάνωσης . 
 
Ο σύρτης θα είναι κατασκευασμένος από ελατό χυτοσίδηρο, θα είναι αδιαίρετος και θα είναι 
επικαλυμμένος με συνθετικό ελαστικό υψηλής αντοχής EPDM, ώστε να επιτυγχάνεται ελαστική 
έμφραξη.  
 
Ο άξονας χειρισμού των δικλίδων θα είναι κατασκευασμένος από Ανοξείδωτο χάλυβα με προσθήκη 
13% περίπου χρώμιο. 
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Το περικόχλιο λειτουργίας θα είναι κατασκευασμένο από ορείχαλκο και τα παρεμβύσματα 
στεγάνοσης θα είναι από EPDM. 
 
Το σώμα των δικλίδων θα πρέπει να έχει ενδείξεις για την ονομαστική διάμετρο DN, την πίεση PN, 
ένδειξη για το υλικό του σώματος και το σήμα ή επωνυμία του κατασκευαστή. 
 
Οι δικλίδες ελαστικής έμφραξης θα είναι κατάλληλες κατασκευής ώστε σε περίπτωση ενδεχόμενης 
επισκευής του κυρίως μέρους τους να μην απαιτείται αποσύνδεση από την σωλήνωση και να 
επιτρέπεται η αντικατάσταση του άνω τμήματος τους, σύρτης, βάκτρο,  κ.λ.π. 
Η αντικατάσταση των δακτυλίων Ο-ring μεταξύ στελέχους και περικοχλίου λειτουργίας θα 
πραγματοποιείται υπό πίεση όταν η δικλίδα είναι εντελώς ανοικτή. 
 
Οι δικλίδες ελαστικής έμφραξης θα πρέπει να έχουν διέλευση ίση με την ονομαστική διάσταση, να 
είναι πλήρως στεγανές και να αποσυναρμολογούνται με ευκολία . 
 
Οι δικλίδες  ελαστικής έμφραξης θα πρέπει συνοδεύονται με πιστοποιητικό ποιότητας κατά ISO 
9001. 
 
Κάθε εξερχόμενη δικλίδα ελαστικής έμφραξης θα ελέγχετε από την μονάδα δοκιμών του εργοστασίου 
με έγγραφη πιστοποίηση. 
 
Προδιαγραφές Δοκιμών πίεσης: ISO 5208 – DIN 3230 part 3 – NFE 29-311 

 Σώματος : 1,5 x PN (24bar) 
 Φλαντζών: 1,1 x PN (18bar) 

 
ΒΑΛΒΙΔΕΣ ΑΝΤΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ ΣΦΑΙΡΑΣ (BALL CHECK VALVES) 
 
Οι βαλβίδες αντεπιστροφής θα είναι ειδικής διαμόρφωσης για τοποθέτηση σε δίκτυο ακαθάρτων με 
μεταλλική σφαίρα από αλουμίνιο ή χυτοσίδηρο καλυμμένη με ειδικό ελαστικό κατάλληλο για λύματα 
ώστε να επιτυγχάνεται τέλειο και αθόρυβο κλείσιμο. 
 
Οι βαλβίδες αντεπιστροφής θα είναι κατασκευασμένες για την ίδια τουλάχιστον πίεση λειτουργίας με 
τις δικλίδες που προβλέπονται και θα φέρουν φλάντζες τυποποιημένες κατά DIN 2501 για ΡΝ10.  
 
Το σώμα των βαλβίδων θα φέρει κάλυμμα που να κλείνει στεγανά και να επιτρέπει τον καθαρισμό 
και θα είναι από χυτοσίδηρο ή χυτοχάλυβα. 
 
Οι βαλβίδες αντεπιστροφής θα έχουν ικανότητα ακίνδυνης απορρόφησης του παρουσιαζόμενου 
υδραυλικού πλήγματος. 
 
 
ΚΑΛΩΔΙΩΣΕΙΣ 

(Συμπληρωματικά:  ΕΤΕΠ  ΕΛΟΤ  ΤΠ 1501-04-20-02-01 «Αγωγοί - καλώδια διανομής ενέργειας») 

 
Γενικά 
Το άρθρο αυτό αφορά στις ειδικές απαιτήσεις για την προμήθεια, τοποθέτηση και σύνθεση των 
απαιτούμενων καλωδιώσεων για την τροφοδότηση του πίνακα, τη σύνδεση των κυρίων μονάδων, 
καθώς και του βοηθητικού εξοπλισμού. 
Ο Ανάδοχος πρέπει να εκτελέσει όλες τις απαιτούμενες ηλεκτρολογικές εργασίες για όλες τις 
απαιτούμενες συνδέσεις συνεχούς ή εναλλασσόμενου ρεύματος υψηλής ή χαμηλής τάσεως για την 
ομαλή λειτουργία των κυρίων μονάδων, του βοηθητικού εξοπλισμού, του συστήματος αυτοματισμού 
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και της εγκαταστάσεως φωτισμού. 
Οι αγωγοί όλων των καλωδίων θα είναι χάλκινοι, θερμής εξελάσεως, μονόκλωνοι μέχρι διατομής 
6mm2 και πολύκλωνοι για τις μεγαλύτερες διατομές. 
Οι διατομές των αγωγών θα ορισθούν από τον Ανάδοχο, ώστε να είναι απόλυτα επαρκείς για το 
ρεύμα που τους διαρρέει. Ο έλεγχος πτώσης τάσης θα γίνει από τον Ανάδοχο. 
Ειδικότερα θα κατασκευασθούν τα εξής δίκτυα : 
Δίκτυο κινήσεως 220/400V 
Δίκτυο φωτισμού και ρευματοδοτών 220V 
Δίκτυο βοηθητικών καταναλώσεων 
Καλώδια και αγωγοί χαμηλής τάσεως 
Τα καλώδια συνδέσεως της ΔΕΗ με τον πίνακα θα είναι ανθυγρού τύπου, αποτελούμενα από 
αγωγούς με θερμοπλαστική μόνωση περιεχόμενους μέσα σε περίβλημα θερμοπλαστικής ύλης, 
τύπου J1VV-U/R/S - ΝΥΥ κατά VDE 0271. 
Τα καλώδια από τον πίνακα τροφοδοσίας προς τους κινητήρες θα είναι ανθυγρού τύπου Η07RN-F. 
Όλοι οι υπόλοιποι αγωγοί συνεχούς ή εναλλασσόμενου ρεύματος για τα βοηθητικά κυκλώματα και 
τον εξωτερικό φωτισμό θα είναι τύπου J1VV-U/R/S – ΝΥΥ και για τον ηλεκτροφωτισμό και τους 
ρευματοδότες των οικίσκων θα είναι ΝΥΑ. 
Όλα τα καλώδια των κινητήρων θα προστατεύονται μέσα σε υπόγεια πλαστική σωλήνα ΡΕ Φ 75 
Όλα τα καλώδια των πλωτηροδιακοπτών θα προστατεύονται μέσα σε υπόγεια πλαστική σωλήνα ΡΕ Φ 25. 

 
 
ΣΩΛΗΝΩΣΕΙΣ ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΩΝ  ΧΑΛΥΒΔΟΣΩΛΗΝΩΝ 
 

 Γενικά 
 
Η παρούσα προδιαγραφή αφορά στις ειδικές απαιτήσεις για τις σωληνώσεις του αντλιοστασίου, 
δηλαδή τις σωληνώσεις αναρρόφησης και κατάθλιψης των αντλιών και τις λοιπές βοηθητικές μέχρι 
και 1m πέραν του τοίχου του αντλιοστασίου. 
Η διαμόρφωση των σωληνώσεων και οι διάμετροι αυτών φαίνονται στα αντίστοιχα σχέδια. 
 

 Σωλήνες από ανοξείδωτο χάλυβα 
 
Γενικά Χαρακτηριστικά των Σωλήνων 
Οι σωλήνες που θα χρησιμοποιηθούν εντός του Αντλιοστασίου θα είναι ανοξείδωτες ευθείας ραφής, 
πίεσης λειτουργίας 10 ΑΤΜ κατά το πρότυπο ΕΝ 10088-3 ή ASTM A-312, schedule 10S. 
Η ποιότητα του ανοξείδωτου χάλυβα (ωστενιτικός χάλυβας) θα είναι κατά DIN 1.4301 ή AISI 304. 
Οι φλάντζες θα είναι γενικά σύμφωνες με το ΕΝ 1514-1 έως 4 και DIN 2501. 
Όλα τα εξαρτήματα ( Καμπύλες, Ταυ, Συστολές κτλ) θα είναι τύπου μεταλλικής συγκόλλησης. 
Οι καμπύλες θα είναι σύμφωνες με την ΕΝ10253, κατηγορίας 3 (R=1,5D). 
Όλες οι ραφές μετά το τέλος της κατασκευής θα πρέπει να καθαρισθούν με συρματόβουρτσα. 
Κατόπιν θα ακολουθήσει καθαρισμός με κατάλληλο μέσο επάλειψης για την απομάκρυνση των 
καμένων λόγω συγκόλλησης επιφανειών. 
 

 Εκτέλεση Εργασιών 
 
Ορθομετρικά σχέδια  

Η εγκατάσταση των σωληνώσεων θα γίνει σύμφωνα με τα σχέδια της μελέτης και τις παρούσες 
προδιαγραφές. Για το σκοπό αυτό ο Ανάδοχος οφείλει πριν την εγκατάσταση της σωληνογραμμής 
να υποβάλλει στην  Υπηρεσία για έγκριση ορθομετρικό σχέδιο της αντίστοιχης σωληνογραμμής στην 
οποία θα εμφανίζονται όλα τα εξαρτήματα, ειδικά τεμάχια, όργανα και επίσης και τα στηρίγματα των 
σωλήνων. 
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Τα ορθομετρικά σχέδια θα ετοιμάζονται μετά από αποτύπωση των δομικών στοιχείων, όπως αυτά 
κατασκευάστηκαν και θα πρέπει σε αυτά να παρουσιάζονται όλες οι λεπτομέρειας στήριξης καθώς 
και διέλευσης των σωληνώσεων από τα δομικά έργα. 
Θα πρέπει να προβλεφθούν σύνδεσμοι αποσυναρμολόγησης, ώστε να μπορούν να αφαιρούνται τα 
διάφορα εξαρτήματα (αντλίες, δικλίδες, κτλ) χωρίς να χρειάζεται να διαταραχθούν οι εντοιχισμένοι 
σωλήνες. 

 Εγκατάσταση σωληνώσεων 
 
Οι συνδέσεις των σωλήνων και των εξαρτηµάτων κάθε σωληνογραµµής πρέπει να γίνει σύµφωνα µε 
τις οδηγίες του κατασκευαστή και για τον λόγο αυτό ο Ανάδοχος πρέπει να χρησιµοποιήσει τις 
τεχνικές οδηγίες των επιµέρους κατασκευαστών.  
Κατά την εγκατάσταση των σωλήνων, των δικλίδων, των ειδικών τεµαχίων και εξαρτηµάτων πρέπει 
να ληφθούν κατάλληλα µέτρα, ώστε να µην επενεργούν φορτία οιασδήποτε προέλευσης πάνω στις 
φλάντζες αντλιών κτλ. εξοπλισµού. Οι συνδέσεις πρέπει να γίνονται αυστηρά σύµφωνα µε τις 
οδηγίες του κατασκευαστή και οι επιφάνειες σύνδεσης πρέπει να είναι απόλυτα καθαρές και στεγνές 
και να διατηρούνται στην κατάσταση αυτή, έως ότου οι συνδέσεις περατωθούν.  
Σύνδεση οποιουδήποτε είδους δεν επιτρέπεται να γίνει µέσα σε τοιχία, δάπεδα, τοίχους κτλ., ή σε 
άλλη θέση, όπου είναι δύσκολη η πρόσβαση για συντήρηση.  
Ο Ανάδοχος έχει την ευθύνη για το διεξοδικό καθαρισµό των εσωτερικών επιφανειών όλων των 
σωληνώσεων, πριν και κατά την συναρµολόγηση και πριν η εγκατάσταση τεθεί σε λειτουργία. Ο 
καθαρισµός θα περιλαµβάνει την αφαίρεση όλης της σκόνης, της σκουριάς, των υπολειµµάτων και 
των άτηκτων µεταλλικών ουσιών από τις συγκολλήσεις που έγιναν επί τόπου στο εργοτάξιο.  
Ο Ανάδοχος πρέπει να χρησιµοποιήσει καλύµµατα ή πώµατα για να µην εισχωρήσουν σκόνες, νερό 
και άλλα ξένα σώµατα µέσα στους σωλήνες και τα ειδικά τεµάχια. Οι πλάκες, τα πώµατα και τα 
καλύµµατα δεν θα πρέπει να τοποθετηθούν µε συγκόλληση ή οποιαδήποτε άλλη µέθοδο που θα 
µπορούσε να προξενήσει βλάβη στις άκρες των σωλήνων. Τα καλύµµατα και τα πώµατα θα 
εγκαθίστανται µετά το πέρας της καθηµερινής εργασίας ή όποτε η εργασία πρόκειται να διακοπεί για 
µεγάλα χρονικά διαστήµατα.  
Κατά την τοποθέτηση παραλλήλων δικτύων πρέπει να διατηρούνται οι παρακάτω ελάχιστες 
αποστάσεις : 

 από τοίχους 25 mm 

 από οροφές 100 mm 

 από δάπεδα: 150 mm 

 µεταξύ σωλήνων: 40 mm (µεταξύ των τελικών επιφανειών λαµβάνοντας υπόψη και τις τυχόν 
µονώσεις)  

 καλώδια και σωληνώσεις καλωδίων: 150 mm  
Όλα τα δίκτυα σωληνώσεων πρέπει να διαθέτουν όλα τα αναγκαια στηρίγµατα περιλαµβανόµενων 
των βάσεων έδρασης, των δοµικών χαλυβοκατασκευών, των αγκίστρων, σαγµάτων, πεδίλων 
ολίσθησης, σαµπανιών, κοχλιών στερέωσης και πάκτωσης, στοιχείων στερέωσης και αγκύρωσης 
κτλ.  
Η στήριξη των σωληνώσεων και των εξαρτηµάτων των δικτύων θα γίνονται σε αποστάσεις 
µικρότερες των 2 πi. Οι δικλίδες, οι µετρητές και τα άλλα υδραυλικά εξαρτήµατα και όργανα θα 
υποστηρίζονται ανεξάρτητα από τους σωλήνες µε τους οποίους είναι συνδεδεµένες. Κανένα τεµάχιο 
διέλευσης των σωλήνων από δάπεδα, τοίχους και τοιχία δεν θα χρησιµοποιηθεί σαν σηµείο στήριξης 
των σωληνώσεων.  
Όλοι οι βραχίονες και τα εξαρτήµατα στήριξης θα είναι γαλβανισµένα εν θερµώ, εκτός εάν 
προδιαγράφεται διαφορετικά. Η αντιδιαβρωτική προστασία θα είναι σύµφωνη µε τα καθοριζόμενα 
στην σχετική τεχνική προδιαγραφή.  
 

 Διέλευση σωληνώσεων από δοµικά έργα  
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Για την διέλευση σωλήνων από και προς τα υγρά φρέατα ή δεξαµενές θα χρησιµοποιηθούν 
χαλυβδοσωλήνες, µε φλάντζες ενσωµάτωσης (Puddle flange), σύµφωνα µε τα σχέδια της µελέτης. 
Εάν δεν προδιαγράφεται διαφορετικά οι φλάντζες ενσωµάτωσης - εγκιβωτισµού θα έχουν πάχος 0,8 
χ S έως 1,3 χ S (όπου S είναι το πάχος του σωλήνα) και η εξωτερική διάµετρος θα είναι 1,5 χ Ο 
όπου Ο η εξωτερική διάµετρος της αντίστοιχης φλάντζας τόρνου. Τα τεµάχια διέλευσης πρέπει να 
είναι γαλβανισµένα εν θερµώ σύµφωνα µε τις σχετικές προδιαγραφές. Η φλάντζα αγκύρωσης πρέπει 
να απέχει τουλάχιστον 50 mm από τον σιδηρό οπλισµό.  
Όπου είναι εφικτό τα ειδικά τεµάχια διέλευσης θα εγκαθίστανται πριν την σκυροδέτηση. Στις άλλες 
περιπτώσεις πρέπει να αφήνονται κατάλληλα ροµβοειδή ανοίγµατα, ώστε να µπορέσει να γίνει µετά 
η τοποθέτηση των σωλήνων Τα ανοίγµατα αυτά µειώνονται σε διατοµή προς τις εξωτερικές πλευρές 
των κατασκευών. Οι επιφάνειες του σκυροδέµατος πρέπει να τραχυνθούν ικανοποιητικά, ώστε να 
πραγµατοποιηθεί ικανοποιητική πρόσφυση του δευτερογενούς σκυροδέµατος από C 16/20 µε το 
οπλισµένο σκυρόδεµα και να εξασφαλισθεί η υδατοστεγανότητα της όλης κατασκευής.  
 

 Δοκιµές  
 
Μετα την ολοκλήρωση της κατασκευής µίας πλήρους σωληνογραµµής περιλαµβανοµένων και όλων 
των εξαρτηµάτων και οργάνων (π.χ. µετρητές παροχής) θα δοκιµάζεται υδραυλικά η αντίστοιχη 
σωληνογραµµή σε πίεση τουλάχιστον 1,5 φορές µεγαλύτερη από την πίεση λειτουργίας 
(περιλαµβανοµένων και των αναµενόµενων υπερπιέσεων).  
 

 Φλάντζες 
 
Οι φλάντζες θα είναι ανοξείδωτες, ίδιας ποιότητας με τη σωλήνωση και κατάλληλες για συγκόλληση 
στους σωλήνες. 
Φλάντζες προοριζόμενες για σύνδεση με τεμάχια του εξοπλισμού θα είναι της ίδιας κατηγορίας, σε 
ότι αφορά τους κανονισμούς, με την φλάντζα που έχει επάνω του ο εξοπλισμός. 
Όλες οι φλαντζωτές συνδέσεις θα είναι εφοδιασμένες με κατάλληλα παρεμβύσματα και ανοξείδωτους  
κοχλίες και περικόχλια για επίτευξη στεγανότητας. 
Οι φλάντζες θα είναι γενικά σύμφωνες με το ΕΝ 1514-1 έως 4 και DIN 2501. 
Πίεση λειτουργίας των φλαντζών 10atm και θερμοκρασία νερού 12Ο°C. 
 
 
ΥΔΡΑΥΛΙΚΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 

Η υδραυλική εγκατάσταση κάθε αντλιοστασίου θα είναι ισχυρής και σύγχρονης κατασκευής 
αποτελούμενη από εξαρτήματα βαρέως τύπου, πίεσης λειτουργίας τουλάχιστον 10bar. Τα υδραυλικά 
εξαρτήματα θα έχουν ανάγλυφα γραμμένα τα τεχνικά τους στοιχεία και θα είναι όλα φλαντζωτά για 
την σύνδεση μεταξύ τους. 
Όλες οι δικλίδες και βαλβίδες αντεπιστροφής θα είναι χυτοσιδηρές, με φλάντζες συνδέσεως και εν 
γένει θα είναι κατασκευασμένες σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα. 
Ειδικότερα η υδραυλική εγκατάσταση κάθε αντλητικού συγκροτήματος (εκτός της αντλίας άρδευσης) 
θα περιλαμβάνει: 

 Στην σωλήνωση κατάθλιψης κάθε αντλητικού συγκροτήματος μία  ελατοχυτοσιδηρή δικλίδα 
τύπου σύρτη, ελαστικής έμφραξης, Φ 100 και μία χυτοσιδηρή βαλβίδα αντεπιστροφής τύπου 
σφαίρας Φ 100.  

 Το απαιτούμενο μήκος ανοξείδωτων χαλυβδοσωλήνων 4΄΄, AISI 304L, για την κατασκευή της 
σωλήνωσης κατάθλιψης των αντλητικών συγκροτημάτων μέχρι το συλλέκτη-κολεκτέρ, με τα 
στηρίγματα τους. 

 Το απαιτούμενο μήκος ανοξείδωτου χαλυβδοσωλήνα 4΄΄, AISI 304L,  με τα στηρίγματα του, για 
την κατασκευή του κολεκτέρ και της κυρίως σωλήνωσης κατάθλιψης από το κολεκτέρ μέχρι τον 
καταθλιπτικό αγωγό και τη σύνδεση των αγωγών (λαιμός, φλάντζες κλπ). 
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 Τις απαιτούμενες ανοξείδωτες φλάντζες των σωληνώσεων, τις φλάντζες διέλευσης των 
σωλήνων από τα τοιχία και τα απαιτούμενα ειδικά τεμάχια για την σύνδεση των εξαρτημάτων και 
των συσκευών. Στο οριζόντιο τμήμα του σωλήνα κατάθλιψης κάθε αντλίας, εντός του υγρού 
θαλάμου, προ του τοιχίου, απαιτείται ξεχωριστή φλάντζα. 
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5. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΓΙΑ 10 ΕΤΗ – ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ & ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ  

Περιλαμβάνεται η λειτουργία και συντήρηση για το σύνολο της διαχείρισης των λυμάτων στις 2 
εγκαταστάσεις επεξεργασίας λυμάτων, δηλαδή στη σηπτική δεξαμενή (προεπεξεργασία) που 
περιλαμβάνεται στο 1ο υποέργο (με αντλιοστάσιο ανύψωσης και αντλιοστάσιο προς Ε.Ε.Λ., 
βιόφιλτρο, οικίσκος, ΗΖ, λοιπός εξοπλισμός) και στην Ε.Ε.Λ. (κύριο μέρος επεξεργασίας, 
τριτοβάθμια επεξεργασία, απολύμανση) για χρονικό διάστημα δέκα (10) ετών μετά την 
ημερομηνία Οριστικής Παραλαβής. Ο κύριος της εγκατάστασης θα καλύπτει μόνο την 
ηλεκτρική ενέργεια και την παροχή πόσιμου νερού εξυπηρέτησης της εγκατάστασης. 
Επισημαίνεται, σύμφωνα και με τους όρους της διακήρυξης, πως η ηλεκτρική ενέργεια θα είναι 
εγγυημένη από τον αναδοχο της παρούσας προμήθειας. 

Όλα τα άλλα έξοδα θα επιβαρύνουν τον ανάδοχο για την πλήρη και άριστη λειτουργία της 
εγκατάστασης για δέκα (10) χρόνια από την οριστική παραλαβή των έργων. Κατ’ ελάχιστον και 
όχι περιοριστικά περιλαμβάνονται: το προσωπικό λειτουργίας και συντήρησης, εργασίες 
λειτουργίας και συντήρησης, ανταλλακτικά υδραυλικού και ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού, 
χημικές και μικροβιολογικές αναλύσεις, τα τυχόν αναλώσιμα, χημικά και υλικά συντήρησης και 
τυχόν επισκευών, και το κόστος νόμιμης διαχείρισης των στερεών αποβλήτων-λασπών-
εσχαρισμάτων (σύμφωνα με τους εγκεκριμένους Περιβαλλοντικούς Όρους). Ειδικά η διαχείριση 
των στερεών (λάσπη,εσχαρίσματα) θα πραγματοποιείται από τον ανάδοχο, με δαπάνες του ιδίου, 
για όλο το χρονικό διάστημα λειτουργίας συντήρησης (δέκα (10) έτη). 

 

5.1 ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΣ ΔΙΕΡΓΑΣΙΩΝ ΕΕΛ 

Στη φάση σύνταξης της μελέτης εφαρμογής θα συνταχθεί εγχειρίδιο (operating manual) για τις 
απαιτούμενες εργασίες λειτουργίας και συντήρησης του συστήματος. 
Συνοπτικά περιγράφονται οι κυριότερες εργασίες λειτουργίας και συντήρησης. 
 
ΣΗΠΤΙΚΉ ΔΕΞΑΜΕΝΉ 
 
Κατά τη λειτουργία της σηπτικής δεξαμενής πρέπει περιοδικά να ελέγχονται τα παρακάτω: 

–Έλεγχος επιφάνειας και μέτρηση του αφρού (κάθε μήνα). Ο σχηματισμός επί πάγου ελέγχεται 
με χρήση νερού υπό πίεση. Κάθε 12 μήνες θα αφαιρείται όλος ο αφρός και τα λίπη με 
βυτιοφόρο όχημα και θα μεταφέρονται στο χώρο διάθεσης. 

–Έλεγχος στάθμης λάσπης κάθε 1 - 3 μήνες. Κάθε 12 μήνες αφαίρεση ποσοτήτων λάσπης και 
μεταφορά τους στο χώρο διάθεσης. 

–Έλεγχος λειτουργίας συστήματος απόσμησης κάθε βδομάδα. 
–Έλεγχος και καθαρισμός (έκπλυση) συστημάτων παγίδευσης στερεών (φίλτρα - κόσκινα) 

κάθε 2 - 4 βδομάδες. 
 
ΣΎΣΤΗΜΑ ΠΡΟΣΚΟΛΛΗΜΈΝΗΣ ΒΙΟΜΆΖΑΣ 
 

–Έλεγχος στάθμης για επαρκή επεξεργασία λυμάτων. 
–Ρύθμιση της δόσης τροφοδοσίας για 2 - 3 λεπτά κάθε μισή - μια ώρα (ρύθμιση για 

ανακυκλοφορία - τροφοδοσία 200 - 300% του ημερήσιου φορτίου, ανάλογα με την εποχή). 
–Έλεγχος σωστής λειτουργίας των αντλιών τροφοδοσίας κάθε μήνα. 
–Έλεγχος σωστής διανομής λυμάτων. Έλεγχος κάθε 30 ημέρες και καθαρισμός, αν χρειάζεται, 

των αγωγών διανομής λυμάτων πάνω στο βιολογικό φίλτρο (με άνοιγμα των βανών 
καθαρισμού μέχρι να τρέξει καθαρό - διαυγές νερό). 



Πράξη: «Έργα διαχείρισης αστικών λυμάτων οικισμού Σούγιας, Δήμου Καντάνου -Σελίνου» - Υποέργο 2: «Σύστημα 
βιολογικής επεξεργασίας με προκατασκευασμένες μονάδες προσκολλημένης βιομάζας  οικισμού Σούγιας, Δ. Καντάνου-
Σελίνου»     

 

Τεχνική Περιγραφή – Τεχνικές Προδιαγραφές                                                                                         
σελ. 51 από 59 

 
ΜΟΝΆΔΑ ΑΠΟΛΎΜΑΝΣΗΣ ΕΚΡΟΉΣ ΜΕ UV 
 
Ελέγχουμε κάθε 15 μέρες την καλή λειτουργία του συστήματος  UV, σύμφωνα με τις οδηγίες του 
κατασκευαστή. 
 
ΜΟΝΆΔΑ ΕΞΟΥΔΕΤΈΡΩΣΗΣ ΟΣΜΑΕΡΊΩΝ 
 
Ελέγχουμε συχνά (κάθε 7 - 15 μέρες) το σύστημα ενυδάτωσης οσμαερίων και διαβροχής του/των 
φίλτρου/ων απόσμησης. Ελέγχουμε 1 - 2 φορές το χρόνο ή / και σκάβουμε το πληρωτικό υλικό 
του φίλτρου ώστε να γίνει αφράτο και επαναφέρουμε την επιφάνεια σε οριζόντιο επίπεδο. 
Προσθέτουμε κάθε χρόνο 1 - 2 kgr CaCO3/ m

3 πληρωτικού υλικού στην επιφάνεια του φίλτρου. 

 

Η υπηρεσία λειτουργίας και συντήρησης της Ε.Ε.Λ. Σούγιας περιλαμβάνει  όσα αναφέρονται στο 
Κεφάλαιο 1 της παρούσης. Ο Ανάδοχος οφείλει να παρακολουθεί τα προαναφερόμενα και να 
ελέγχει τις διεργασίες που επιτελούνται στις εγκαταστάσεις επεξεργασίας αστικών λυμάτων 
Σούγιας, ώστε αφενός μεν να τηρούνται πλήρως οι εγκεκριμένοι περιβαλλοντικοί όροι, αφετέρου 
να εξασφαλίζεται η άρτια απρόσκοπτη λειτουργία της εγκατάστασης. Ο Ανάδοχος οφείλει, 
επίσης, να πραγματοποιεί όλους τους απαιτούμενους ελέγχους και τις εργασίες συντήρησης των 
δικτύων διάθεσης της εκροής της εγκατάστασης. 

Για τον έλεγχο της λειτουργίας των εγκαταστάσεων, κατάλληλο τυπικά και ουσιαστικά 
προσωπικό θα εκτελεί δειγματοληψίες σύμφωνα με την ενδεδειγμένη πρακτική και τις 
κατ’ ελάχιστον αναλύσεις, όπως αυτές φαίνονται στον παρακάτω ΠΙΝΑΚΑ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ-
ΑΝΑΛΥΣΕΩΝ, σύμφωνα με τις πρότυπες αναλυτικές μεθόδους αναφοράς. 

Οι αναλύσεις θα εκτελούνται σε Εργαστήριο που είναι πιστοποιημένο κατά ISO 17025 για χημικές 
και μικροβιολογικές μετρήσεις λυμάτων, ενώ η Δ.Ε.Υ.Α. Σελίνου μπορεί να λαμβάνει δείγματα 
οποτεδήποτε και απ’ οποιοδόποτε σημείο των εγκαταστάσεων κρίνει σκόπιμο και να το αναλύει 
σε αντίστοιχο διαπιστευμένο εργαστήριο. 
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΕΣΡΗΣΕΩΝ-ΑΝΑΛΥΣΕΩΝ 

Παράμετροι Εισροή Εκροή 

  1ο έτος επόμενα έτη 1ο έτος επόμενα έτη 

Παροχή ημερησίως ημερησίως     

ΤSS 1/μήνα 4/έτος 1/μήνα 4/έτος* 

COD 1/μήνα 4/έτος 1/μήνα 4/έτος* 

BOD 1/μήνα 4/έτος 1/μήνα 4/έτος* 

Ν- ολικό 1/μήνα 4/έτος 1/μήνα 4/έτος* 

Θολότητα     2/εβδομάδα 2/εβδομάδα 

E.Coli     2/εβδομάδα 2/εβδομάδα 

pH 1/μήνα 4/έτος 1/μήνα 4/έτος 

Ec 1/μήνα 4/έτος 1/μήνα 4/έτος 

SAR 1/έτος** 1/έτος** 1/έτος** 1/έτος** 

Χλωριόντα (Cl¯) 1/έτος** 1/έτος** 1/έτος** 1/έτος** 
*
εφόσον αποδειχθεί ότι τον πρώτο χρόνο το νερό πληροί τους περιβαλλοντικούς όρους, όπως 

αναφέρεται στην ΚΥΑ 5673/400/05-03-1997 (ΦΕΚ Β’192/14-03-1997) 
**

περίοδος αιχμής καλοκαιριού 

 

Η επίβλεψη μπορεί να τροποποιήσει το πρόγραμμα αναλύσεων ή να απαιτήσει την εκτέλεση 
πρόσθετων αναλύσεων, εφόσον επιβάλλονται από νέες νομοθετικές διατάξεις ή αν αυτό κριθεί 
σκόπιμο από τη Δ.Ε.Υ.Α. Σελίνου στα πλαίσια αντιμετώπισης προβλημάτων, που ενδεχομένως 
θα προκύπτουν. 

Τα αποτελέσματα των μετρήσεων θα καταγράφονται σε σελιδομετρημένο και θεωρημένο βιβλίο. 
Σε αυτό θα καταχωρούνται τυχόν συμβάντα κατά τη λειτουργία των εγκαταστάσεων καθώς και οι 
ενέργειες που έγιναν για την επαναφορά του συστήματος σε κανονική λειτουργία. Το βιβλίο θα 
βρίσκεται μονίμως στις εγκαταστάσεις της Ε.Ε.Λ. και θα είναι διαθέσιμο για έλεγχο από τις 
αρμόδιες υπηρεσίες. Επιπρόσθετα, τα αποτελέσματα όλων των παραπάνω αναλύσεων και 
μετρήσεων θα καταγράφονται σε ψηφιακούς πίνακες και θα υποβάλλονται μηνιαίως εντός 10 
ημερών μετά το τέλος του μήνα, στη Δ.Ε.Υ.Α. Σελίνου με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο σε 
ηλεκτρονική επεξεργάσιμη μορφή. 

Μετά την ανάλυση των αποτελεσμάτων η ομάδα λειτουργίας οφείλει να προβαίνει όταν είναι 
αναγκαίο και προκειμένου να πληρούνται τα όρια που τίθενται, σε διορθωτικές ενέργειες 
κατασταλτικού και προληπτικού τύπου, τις οποίες και να καταγράφει στο ημερολόγιο λειτουργίας. 

 

5.2 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ 

Πριν την έναρξη της υπηρεσίας λειτουργίας της ΕΕΛ ο Ανάδοχος οφείλει να καταγράψει και να 
ελέγξει τον υπάρχοντα εξοπλισμό στην ΕΕΛ. Οποιαδήποτε βλάβη στις υποδομές και τον 
ηλεκτρομηχανολογικό εξοπλισμό θα καταγραφεί. Ο Ανάδοχος οφείλει να προβεί στις 
απαιτούμενες διορθωτικές ενέργειες. Το κόστος αυτών των παρεμβάσεων θα βαρύνει το Φορέα 
ώστε η κάθε εγκατάσταση την οποία θα παραλάβει ο Ανάδοχος να βρίσκεται σε άριστη 
κατάσταση. 

Ο ανάδοχος θα υποβάλλει το αργότερο εντός 2 μηνών από την έναρξη της παροχής 
υπηρεσίας της 10ετούς λειτουργίας-συντήρησης λεπτομερές οριστικό πρόγραμμα 
λειτουργίας, παρακολούθησης και συντήρησης των εγκαταστάσεων, λαμβάνοντας υπόψη 
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επιπροσθέτως οδηγίες λειτουργίας και συντήρησης του εγκατεστημένου εξοπλισμού, που 
οφείλει να εξασφαλίσει από τον ανάδοχο κατασκευαστή του 1ου υποέργου.  

Κατά τη διάρκεια της λειτουργίας – συντήρησης για 10 έτη, ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να 
επιθεωρεί τακτικά τις εγκαταστάσεις, να τις διατηρεί σε ικανοποιητική κατάσταση και να 
αποκαθιστά κάθε βλάβη. Η συντήρηση θα γίνεται σύμφωνα με τα προβλεπόμενα από τους 
κατασκευαστές του εξοπλισμού. 

Επισημαίνεται ότι στις δαπάνες συντήρησης κατά το χρόνο λειτουργίας-συντήρησης για 10 έτη 
περιλαμβάνονται: 

 οι οποιεσδήποτε δαπάνες συντήρησης των εργασιών πολιτικού μηχανικού 

 οι οποιεσδήποτε δαπάνες συντήρησης των ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων 

 αναλώσιμα (ασβέστης, αποσμητικό υλικό κτλ.) 

 λιπαντικά εξοπλισμού 

 ασφάλειες των ηλεκτρικών πινάκων εφ’ όσον οι καταστροφές τους δεν οφείλονται σε 
αστοχία άλλου υλικού τα οποία θα αντικαταστήσει ή επισκευάσει ο Ανάδοχος 

 ενδεικτικές λυχνίες των ηλεκτρικών πινάκων 

 δαπάνες συντήρησης του συνόλου 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, χημικών 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 

 δαπάνες για τις δειγματοληψίες, καθώς επίσης και τις εργαστηριακές αναλύσεις 

 δαπάνες μεταφοράς και διαχείρισης των παραπροϊόντων επεξεργασίας (εσχαρίσματα, 
πρωτοβάθμια-δευτεροβάθμια λάσπη, κτλ.) 

Για τον οικίσκο και τους υπαίθριους χώρους θα γίνονται όσες εργασίες είναι απαραίτητες για την 
συντήρηση τους σε καλή κατάσταση, στις οποίες ενδεικτικά περιλαμβάνονται: 

 Καθαρισμός, αποκατάσταση επιχρισμάτων, βαφών, μονώσεων, διαρροών εξοπλισμού, 
βαφή-συντήρηση μεταλλικών μερών οικίσκου και εξοπλισμού, συντήρηση οργάνων 
αντικεραυνικής προστασίας, περιποίηση των φυτών και αποκατάσταση των περιφράξεων 
των 2 γηπέδων Σηπτικής και ΕΕΛ. 

Επίσης, σε τακτά χρονικά διαστήματα θα πραγματοποιείται με ευθύνη του αναδόχου 
απομάκρυνση της λάσπης από τη σηπτική δεξαμενή για να αποφευχθεί η δημιουργία δυσοσμιών 
και άλλων προβλημάτων. Πιο συγκεκριμένα, ο ανάδοχος οφείλει να αδειάζει τη σηπτική δεξαμενή 
(Σ.Δ.) πλήρως, τουλάχιστον μια φορά ανά τριετία, ενώ κάθε χρόνο θα αδειάζει τουλάχιστον το 
20% του όγκου της Σ.Δ. χρησιμοποιώντας βυτιοφόρα οχήματα, που θα μεταφέρουν το 
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περιεχόμενο της σηπτικής, με έξοδα του, σε κατάλληλη μονάδα επεξεργασίας. Σε κάθε 
περίπτωση ο ανάδοχος οφείλει να εκκενώνει τη σηπτική όσο συχνά χρειάζεται για να επιτυγχάνει 
αφενός την ομαλή και αποδοτική επεξεργασία των λυμάτων σύμφωνα με την ΑΕΠΟ της 
εγκατάστασης και αφετέρου την αποφυγή οχλήσεων. 

Βλάβες λόγω κακής ή μη έγκαιρης συντήρησης 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. 

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. 

Απαιτείται η δημιουργία βιβλίου καταγραφής των πιθανότερων βλαβών ανά είδος. Θα 
περιγράφονται οι διορθωτικές ενέργειες (αγορά ανταλλακτικού, χρόνος τεμαχίου εκτός 
λειτουργίας, επίπτωση στη λειτουργία της μονάδας, διόρθωση της επίπτωσης στη μονάδα), το 
κόστος αντικατάστασης και ο προμηθευτής. Αν η βλάβη, που παρουσιαστεί, δεν προβλέπεται 
στο πρόγραμμα επιδιορθωτικής συντήρησης, τότε θα προστίθεται ώστε να υπάρχει 
ολοκληρωμένη καταγραφή του ιστορικού της μονάδας. Επίσης, θα δημιουργηθούν έντυπα 
παρακολούθησης για κάθε βασικό μηχάνημα. Στο έντυπο αυτό θα αναγράφονται: ο αύξων 
αριθμός, ο κατασκευαστής, το μοντέλο και το SerialNumber, οι κυριότερες διαδικασίες 
συντήρησης, σύμφωνα με τις οδηγίες των κατασκευαστών (π.χ. αλλαγή λαδιών, λάστιχων, 
ρουλεμάν κλπ.) με την ημερομηνία τελευταίας επέμβασης και την προβλεπόμενη ημερομηνία της 
επόμενης επέμβασης και το όνομα του συντηρητή, που πραγματοποίησε την τελευταία 
επέμβαση.  

Ο Ανάδοχος δεν ευθύνεται στην περίπτωση πρόκλησης φθορών ή καταστροφών του εξοπλισμού 
και των λοιπών υποδομών της μονάδας, που οφείλονται σε βανδαλισμό, δολιοφθορά ή φυσική 
καταστροφή. 

 

5.3 ΕΚΘΕΣΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΣ ΕΕΛ 

Ο ανάδοχος θα συμπληρώνει όλα τα προαναφερθέντα έντυπα ελέγχου και συντήρησης, τα οποία 
θα τηρούνται στους αντίστοιχους φακέλους στο χώρο της εγκατάστασης και θα είναι διαθέσιμα 
για κάθε έλεγχο. Όπως προαναφέρθηκε, θα συμπληρώνει το έντυπο με τα αποτελέσματα των 
εργαστηριακών αναλύσεων. Επίσης θα συμπληρώνει το φύλλο αναφοράς. Τα παραπάνω έντυπα 
αναφέρονται σε μηνιαία βάση. Σε ετήσια βάση ο Ανάδοχος θα προετοιμάζει έκθεση, η οποία θα 
περιλαμβάνει: 

– Τα προαναφερθέντα έντυπα 

– Πίνακα με την κατανάλωση και το κόστος χημικών και ενέργειας. Σημειώνεται ότι η έκθεση 
του κόστους ενέργειας θα γίνεται βάσει των στοιχείων που θα δίνονται από τον εργοδότη. 

– Παραγόμενες ποσότητες παραπροϊόντων. 

– Διορθωτικές ενέργειες της λειτουργίας και αποτελέσματα αυτών. 
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– Ενέργειες προληπτικής και επιδιορθωτικής συντήρησης που πραγματοποιήθηκαν κατά την 
περίοδο αναφοράς. 

– Διοικητικές ενέργειες που αφορούν στη λειτουργία, όπως υγειονομικοί έλεγχοι και έκτακτοι 
έλεγχοι. 

Ο Ανάδοχος έχει την ευθύνη σύνταξης οποιασδήποτε έκθεσης, εγγράφου απαιτηθεί από 
αρμόδιες αρχές (ΥΠΕΝ, Δ/νση Υγείας κλπ.) για οποιαδήποτε χρονική περίοδο. Επίσης, ο 
ανάδοχος θα πρέπει να παρέχει τα απαιτούμενα στοιχεία στην Υπηρεσία προκειμένου με τη 
σειρά της να ενημερώνει την ηλεκτρονική Εθνική Βάση Δεδομένων Ε.Ε.Λ. Στο τέλος της χρονικής 
περιόδου της σύμβασης ο ανάδοχος θα συντάξει συγκεντρωτική έκθεση στην οποία θα 
καταδεικνύεται η συνολική λειτουργία της εγκατάστασης και η ικανοποίηση των περιβαλλοντικών 
όρων αφενός και αφετέρου η αποτελεσματική συντήρηση του εξοπλισμού (αρχική κατάσταση 
εξοπλισμού, ενέργειες συντήρησης/επιδιόρθωσης και τελική κατάσταση). Οι εκθέσεις πρέπει να 
φυλάσσονται επί μία δεκαετία. Τα μηνιαία αποτελέσματα των αναλύσεων και οι ετήσιες εκθέσεις 
θα φυλάσσονται στα αρχεία του Αναδόχου, σε ηλεκτρονική μορφή, για όλη τη διάρκεια της 
σύμβασης του. Για την εκπόνηση των παραπάνω, ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να τηρεί 
ημερολόγιο λειτουργίας και συντήρησης, στο οποίο θα καταγράφονται εκτός από τις εργασίες 
λειτουργίας και συντήρησης και όλα τα έκτακτα ή δυσμενή περιστατικά που αντιμετωπίστηκαν, 
όπως αναφέρθηκε σε προηγούμενη παράγραφο. Επίσης, ο Ανάδοχος οφείλει να καταγράφει με 
κατάλληλο τρόπο όλα τα πρωτογενή στοιχεία που αφορούν στις παραπάνω δραστηριότητες και 
ακολούθως να τα επεξεργάζεται και αξιολογεί με κατάλληλες στατιστικές μεθόδους. Όλα τα 
πρωτογενή και επεξεργασμένα στοιχεία θα φυλάσσονται στο χώρο διοίκησης της εγκατάστασης, 
για όλη τη διάρκεια της ισχύος της σύμβασης, υπό ηλεκτρονική μορφή και θα τίθενται στη 
διάθεση κάθε αρμόδιας υπηρεσίας, όταν αυτό απαιτηθεί. 

 

5.4 ΧΡΗΣΗ ΝΕΡΟΥ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ  

Οι ανωτέρω περιγραφείσες εγκαταστάσεις θα συνδεθούν με τα δίκτυα ΔΕΗ και ύδρευσης 
(υποχρέωση του Φορέα της μονάδας).  Η χρήση νερού στη μονάδα θα είναι ελάχιστη, κυρίως 
στον οικίσκο ελέγχου για λόγους καθαριότητας και στο φίλτρο απόσμησης για τη διαβροχή του. 
Θα γίνει σύνδεση με το δίκτυο ύδρευσης του Δήμου (ο αγωγός μεταφοράς νερού μέχρι την ΕΕΛ 
θα είναι υποχρέωση του δήμου). Η ενέργεια που θα χρησιμοποιηθεί είναι μόνο ηλεκτρική (220 ή 
380 V, 50 Ηz) από το δίκτυο της ΔΕΗ για τις παρακάτω χρήσεις: 
 

– λειτουργία φίλτρου απόσμησης, 
–  αντλίες τροφοδοσίας προεπεξεργασμένων λυμάτων από τη δεξαμενή τροφοδοσίας στις 

προκατασκευασμένες μονάδες βιολογικής επεξεργασίας, 
–  σύστημα απολύμανσης με UV 
–  αντλίες μεταφοράς επεξεργασμένων λυμάτων προς τη δεξαμενή άρδευσης 
–  αντλίες μεταφοράς επεξεργασμένων λυμάτων προς το ρέμα 
–  φωτισμός οικίσκου ελέγχου και εξωτερικός φωτισμός του χώρου 

 

5.5 ΜΕΤΡΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΕΠΙΣΚΕΠΤΩΝ ΣΤΗΝ ΕΕΛ 

Οι κανόνες που διέπουν τις υποχρεώσεις των επισκεπτών στην ΕΕΛ θα αφορούν στα εξής: 

– Πριν από κάθε επίσκεψη θα πρέπει να εξασφαλίζουν την ανάλογη άδεια επίσκεψης στο 
χώρο, από τους αρμόδιους του Φορέα Λειτουργίας, οι οποίοι και συντονίζουν την επίσκεψη 
με την ομάδα λειτουργίας, 
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– Συμμορφώνονται με το καθεστώς των μέτρων ατομικής ασφάλειας και συνοδεύονται πάντα 
από υπάλληλο της εγκατάστασης, 

– Κοινοποιούν το σκοπό και τα συμπεράσματα της επίσκεψής τους. Σε περίπτωση που ο 
επισκέπτης είναι αρμόδιο ελεγκτικό όργανο, δεν απαιτείται αδειοδότηση για την επίσκεψή 
του. Εν όψει όμως της επικείμενης έναρξης του ελέγχου επιβάλλεται να ενημερωθούν οι 
αρμόδιοι προϊστάμενοι του Φορέα Διαχείρισης. Η ασφάλεια και φύλαξη της εγκατάστασης 
που αφορά κυρίως στην προστασία της έναντι κλοπής, βανδαλισμού, πυρκαγιάς και 
καιρικών φαινόμενων κατά τη χρονική περίοδο του 24ώρου που η εγκατάσταση είναι 
κλειστή είναι ευθύνη του Δήμου. 

 

ΑΤΟΜΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ 

Η ατομική ασφάλεια και προστασία των εργαζομένων των εγκαταστάσεων επιδιώκεται με 
κανονισμούς και μέτρα που διακρίνονται σε δύο κατηγορίες: 

1. Στους κανόνες που θεσπίζουν και διαμορφώνουν συγκεκριμένους τρόπους συμπεριφοράς, με 
στόχο να ελαχιστοποιηθούν οι κίνδυνοι για την δική τους ασφάλεια. 

2. Στο συγκεκριμένο εξοπλισμό που χρησιμοποιείται προκειμένου να μεγιστοποιηθεί η ασφάλεια 
έναντι ατυχήματος. 

 

5.6 ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΕΕΛ 

Ο Ανάδοχος υποχρεούται να διαθέσει τουλάχιστον κατ’ ελάχιστον στην επιχείρηση (ή συνολικά 
στα μέλη της Κξιας ή της ένωσης προμηθευτών) ή να συνεργάζονται με ευθύνη τους, 
τουλάχιστον με το παρακάτω προσωπικό με τα συγκεκριμένα εκπαιδευτικά και επαγγελματικά 
προσόντα που θα είναι υπεύθυνο για την σωστή εκτέλεση του αντικειμένου της παρούσας 
δημοπρασίας καθώς και για την επίβλεψη λειτουργίας και συντήρησης, το κάτωθι προσωπικό για 
την εκτέλεση της Σύμβασης όσον αφορά τη λειτουργία της εγκατάστασης βιολογικού καθαρισμού: 

– Έναν Χημικό Μηχανικό Π.Ε. ή Μηχανικό Περιβάλλοντος Π.Ε. με εμπειρία ως Επικεφαλής 
Προσωπικού και Υπεύθυνος λειτουργίας – συντήρησης Εγκαταστάσεων Επεξεργασίας 
Λυμάτων τουλάχιστον τεσσάρων (4) ετών την τελευταία πενταετία, με βεβαιωμένη εμπειρία 
από τον Φορέα Λειτουργίας της ΕΕΛ. 

– Έναν Ηλεκτροτεχνίτη – Συντηρητή με άδεια εγκαταστάτη ηλεκτρολόγου 1ης ομάδας και Α’ 
ειδικότητας, με εμπειρία ως Ηλεκτροτεχνίτης – Εγκαταστάτης Ηλεκτρολόγος σε 
Εγκαταστάσεις Επεξεργασίας Λυμάτων τουλάχιστον τεσσάρων (4) ετών την τελευταία 
πενταετία  

– Έναν Ηλεκτρολόγο/Μηχανολόγο Μηχανικό Τ.Ε., με εμπειρία τουλάχιστον τριών (3) ετών την 
τελευταία πενταετία σε Εγκαταστάσεις Επεξεργασίας Λυμάτων. 

Σημειώνεται ότι οι υπεύθυνοι περιβαλλοντικής παρακολούθησης, συντήρησης και λειτουργίας, 
οφείλουν να επισκέπτονται τις εγκαταστάσεις τουλάχιστον σε εβδομαδιαία βάση για τη ρύθμιση 
των διεργασιών και την επίβλεψη των εργασιών λειτουργίας και συντήρησης. Πιο συγκεκριμένα, 
θα γίνονται επί τόπου μετρήσεις με φορητά όργανα για τον εντοπισμό προβλημάτων στις 
επιμέρους διεργασίες. Επίσης, θα πραγματοποιείται δειγματοληψία από διάφορες θέσεις της 
διεργασίας. Τα αποτελέσματα θα κοινοποιούνται στην Επιβλέπουσα Υπηρεσία. 

Θα πρέπει ακόμα εκτός του προσωπικού αυτού ο Ανάδοχος να έχει σε ετοιμότητα εξοπλισμένο 
συνεργείο επισκευών και κατασκευών ηλεκτρομηχανολογικών έργων και εξοπλισμού, 
επανδρωμένο με έμπειρο προσωπικό, που θα προβαίνει σε επισκευές και κατασκευές ακόμα και 
κατά τις Κυριακές και εορτές, όταν αυτό κρίνεται αναγκαίο. 



Πράξη: «Έργα διαχείρισης αστικών λυμάτων οικισμού Σούγιας, Δήμου Καντάνου -Σελίνου» - Υποέργο 2: «Σύστημα 
βιολογικής επεξεργασίας με προκατασκευασμένες μονάδες προσκολλημένης βιομάζας  οικισμού Σούγιας, Δ. Καντάνου-
Σελίνου»     

 

Τεχνική Περιγραφή – Τεχνικές Προδιαγραφές                                                                                         
σελ. 57 από 59 

 

5.7 ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 

Κατά τη διάρκεια της περιόδου Λειτουργίας και 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 διεύθυνσης, λειτουργίας και συντήρησης 
της Εγκατάστασης Επεξεργασίας Λυμάτων. Η διάρκεια της εκπαίδευσης ορίζεται σε δύο (2) 
μήνες. Για τον σκοπό αυτό ο Ανάδοχος έξι (6) μήνες πριν την ολοκλήρωση της 10 ετούς 
λειτουργίας και συντήρησης 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 δύο (2) μήνες πριν την 
ολοκλήρωση της «Λειτουργίας και Συντήρησης της ΕΕΛ για 10 έτη». 
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6. ΚΟΣΤΟΣ ΚΥΚΛΟΥ ΖΩΗΣ 

 
Σύμφωνα και με την νέα Νομοθεσία των Δημοσίων Έργων και προμηθειών (Ν. 4412/2016, με 
προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ), ο υπολογισμός και  η αξιολόγηση του 
κόστους κύκλου ζωής ενός έργου/προμήθειας όχι μόνο δικαιολογείται απόλυτα αλλά ευνοείται 
ισχυρά ως προς την υιοθέτησή του από τις Αναθέτουσες Αρχές, αφού είναι σημαντικό αλλά και 
ουσιαστικό θέμα για την επιλογή της βέλτιστης-συμφέρουσας για το δημόσιο προσφοράς. Σύμφωνα 
με την παράγραφο 3 του άρθρου 311  και την παράγραφο 1. του άρθρου 312 του Ν.4412/2016 
(Κριτήρια ανάθεσης συμβάσεων και Κοστολόγηση του κύκλου ζωής των έργων),  που αφορούν την 
ανάθεση συμβάσεων σε αντικείμενα ύδρευσης-αποχέτευσης, προβλέπεται η επιλογή συστημάτων 
και έργων με κύριο κριτήριο το βέλτιστο κύκλο ζωής. 
 
Για μία ΕΕΛ, τα κόστη λειτουργίας-συντήρησης, ενέργειας, αντικατάστασης του εξοπλισμού που 
φθείρεται σύντομα στα λύματα σε πολύ δυσμενές (διαβρωτικό) περιβάλλον, είναι δαπάνες που 
περιλαμβάνονται στο κόστος κύκλου ζωής συνεπώς απόλυτα σημαντικές & απαραίτητες να 
αξιολογηθούν και ει δυνατόν να είναι εγγυημένες από τον ανάδοχο σε βάθος χρόνου. Σε 
περιπτώσεις δημοπράτησης νέων ΕΕΛ, το μικρότερο ετήσιο ανηγμένο-συνολικό κόστος (με όλες τις 
ανωτέρω δαπάνες) αξιολογείται υπέρ του Δημοσίου Συμφέροντος 

Η υποχρέωση λειτουργίας-συντήρησης με εγγυημένη ενέργεια και πλήρη υποστήριξη του 
εξοπλισμού και των υποδομών από τον ανάδοχο, πρακτικά και αποδειγμένα εξασφαλίζει ότι ο 
ανάδοχος υποχρεώνεται να προσφέρει και να εγκαταστήσει υψηλής ποιότητας και αντοχής 
εξοπλισμό και εγκαταστάσεις ώστε το σύνολο της προμήθειας να αντέχει τουλάχιστον τα 10 έως 20 
έτη λειτουργίας-συντήρησης, 
 

Ένας Υπολογισμός του συνολικού (ανηγμένου) κόστους κύκλου ζωής μίας ΕΕΛ με βάση την 
εικοσαετία (η οποία θεωρείται ο ελάχιστος χρόνος ζωής για μία ΕΕΛ) δίνει:  
 
K= Συνολικό (ανηγμένο) κόστος κύκλου ζωής = Α+Β+Γ 
 
Όπου:  
A = Αρχικό κόστος (Υλοποίηση εγκατάστασης, δοκιμές και θέση σε αποδοτική λειτουργία) 
Β = (Ετήσιο κόστος λειτουργίας εκτός ηλεκτρικής ενέργειας (εργασία, συντηρήσεις, επισκευές, υλικά, 
χημικά, αναλύσεις, ανταλλακτικά κλπ) Χ 20 έτη 
Γ = Ετήσιο κόστος ενέργειας (αριθμός καταναλισκώμενων kWh X 0,13 ΕΥΡΩ/kWh) x 20 έτη 
 
Το κόστος Κ είναι το συνολικό κόστος 20ετίας που εμπεριέχει όλα τα κόστη απόκτησης, 
εγκατάστασης, διατήρησης και λειτουργίας των συστημάτων. 

 
Σε αυτό το κεφάλαιο, υπολογίζονται τα αναμενόμενα συνολικά κόστη λειτουργίας - συντήρησης για 
το σύστημα βιολογικής επεξεργασίας που περιγράφεται στην παρούσα τεχνική έκθεση. Σκόπιμη 
κρίνεται η υιοθέτηση τεχνικών για την ελαχιστοποίηση της κατανάλωσης ενέργειας καθώς και της 
μείωσης του συνολικού κόστους λειτουργίας-συντήρησης της Εγκατάστασης. 
 
 

6.1 ΚΟΣΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 

Παρακάτω δίδονται οι παραδοχές βάσει των οποίων (επί ποινή αποκλεισμού) ο κάθε 
διαγωνιζόμενος θα υπολογίσει την καταναλισκώμενη ηλεκτρική ενέργεια για το σύστημα βιολογικής 
επεξεργασίας το οποίο προβλέπεται στην προσφορά του.  
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Παραδοχές υπολογισμού καταναλισκώμενης ενέργειας 

Η σχέση της απορροφούμενης ισχύος από το δίκτυο Ρ1 και της ονομαστικής – εγκατεστημένης 
ισχύος Ρ2 κάθε ηλεκτροκινητήρα λαμβάνεται τουλ. Ρ2/Ρ1=0,80. Ειδικά στις αντλίες, η 
απορροφούμενη ισχύς θα υπολογίζεται με βάση τις καμπύλες λειτουργίας των κινητήρων των 
αντλιών, στο σημείο λειτουργίας τους. 
Οι ώρες λειτουργίας ανά ημέρα των αντλιών τροφοδοσίας της μονάδας βιολογικής επεξεργασίας 
προκύπτουν από το σύστημα που θα επιλεγεί και το οποίο θα συνοδεύουν.  
 
Μέγιστη Καταναλισκώμενη ενέργεια συνόλου ΕΕΛ (χωρίς δηλ. την εγκατάσταση σηπτικής 
δεξαμενής) 
 
Με μέγιστη καταναλισκώμενη ενέργεια έως και 50 kWh ανά κάτοικο και έτος (χωρίς δηλ. την 
εγκατάσταση σηπτικής δεξαμενής και εξαιρουμένου του συστήματος αντλιών διάθεσης 
επεξεργασμένων προς δεξαμενή άρδευσης ή ρέμα), για το περιγραφόμενο σύστημα βιολογικής 
επεξεργασίας το υπολογιζόμενο μέγιστο ετήσιο κόστος ηλεκτρικής ενέργειας είναι : 
 
50 kWh/IK/έτος x  * 742 ΙΚ x 0,13  €/kWh ≈  4.825 € / έτος  
 
742 ΙΚ = (200 ΙΚ x 7 + 1.500 x 5 ΙΚ ) / 12   [για 7 μήνες χειμώνα και 5 μήνες θέρος] 
 
 

6.2 ΚΟΣΤΟΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 

Για την σωστή και αποδοτική λειτουργία της ΕΕΛ για το σύστημα βιολογικής επεξεργασίας που 
περιγράφεται στην παρούσα προδιαγραφή, θα χρειαστεί κατ’ ελάχιστον το ακόλουθο προσωπικό, 
καθώς και προσωπικό Π.Ε. 
 
 Ένας (1) Μηχανικός Π.Ε. Χημικός Μηχανικός ή Μηχανικός Περιβάλλοντος για την επίβλεψη, 

οργάνωση και λειτουργία της ΕΕΛ, μερικής απασχόλησης,  4.000 € / έτος 
 Ένας (1) Μηχανικός Τ.Ε. Ηλεκτρολόγος/Μηχανολόγος για τη λειτουργία-συντήρηση της ΕΕΛ, 

μερικής απασχόλησης, 2.500 € / έτος 
 Ένας Ηλεκτροτεχνίτης – Συντηρητής για τη λειτουργία-συντήρηση της ΕΕΛ, μερικής 

απασχόλησης, 2.500 € / έτος 
 
Kόστος απασχόλησης του παραπάνω προσωπικού: 9.000 € / έτος 
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6.3 ΚΟΣΤΟΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ-ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ 

 Ο μέγιστος χρόνος ζωής των κινητήρων θεωρείται 10 έτη.  
 Το μέσο κόστος ενός κινητήρα ανέρχεται στα 400 €.  
 Το σύνολο των κινητήρων-μηχανικών μερών στην εγκατάσταση είναι περίπου 20 (αντλίες UV, 

αντλίες τροφοδοσίας, αντλίες διάθεσης εκροής, αντλίες περιβάλλοντος χώρου, εξαεριστήρες, 
ΗΖ). Εάν θεωρήσουμε μια φθορά  100% κινητήρων τη δεκαετία έχουμε  20 κινητήρες περίπου 
ή 8.000 € ανά δεκαετία ή 800 € ανά έτος 

 Για φθορές εξοπλισμού και κινητήρων υπολογίζουμε 1.000 € / έτος. 
 
 

6.4 ΚΟΣΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΙΛΥΟΣ  

Για κάθε 20 m3 παραγόμενης δευτεροβάθμιας ιλύος θα υπολογίζονται 200  € (κόστος μεταφορικών, 
διαχείριση στον τελικό αποδέκτη).  
 
 
 

6.5 ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ-ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ  

Λαμβάνοντας υπόψη τους παραπάνω υπολογισμούς βρίσκουμε αθροιστικά το μέγιστο ετήσιο 
κόστος λειτουργίας-συντήρησης της εγκατάστασης επεξεργασμένων λυμάτων (Ε.Ε.Λ.), αλλά και 
το κόστος λειτουργίας-συντήρησης (κόστος κύκλου ζωής) σε ορίζοντα σχεδιασμού 20 ετίας. 
 
 

ΚΟΣΤΟΣ ΤΙΜΗ 

ΚΟΣΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΝΑ ΕΤΟΣ 4.825 € 

ΚΟΣΤΟΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΑΝΑ ΕΤΟΣ  9.000 € 

ΚΟΣΤΟΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ-ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΑΝΑ ΕΤΟΣ 1.000 € 

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ-ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΑΝΑ ΕΤΟΣ  ≈15.000 € 

ΚΟΣΤΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ-ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΓΙΑ 20 ΕΤΗ  (ΚΟΣΤΟΣ 

ΚΥΚΛΟΥ ΖΩΗΣ) 
300.000 € 

 
 
 
Επίσης για το σύνολο της διαχείρισης των λυμάτων στις 2 εγκαταστάσεις, δηλαδή  

1) στην εγκατάσταση σηπτικής δεξαμενής  (με αντλιοστάσιο ανύψωσης και αντλιοστάσιο προς 
Ε.Ε.Λ., βιόφιλτρο, οικίσκος, ΗΖ, λοιπός εξοπλισμός) και  

2) στην Ε.Ε.Λ. (προκατασκευασμένες μονάδες βιολογικής επεξεργασίας, αντλίες τροφοδοσίας των 
μονάδων, αντλίες UV, αντλίες διάθεσης εκροής, αντλίες περιβάλλοντος χώρου, βιόφιλτρο, οικίσκος, 
ΗΖ, λοιπός εξοπλισμός), συμπεριλαμβανομένου δηλαδή του συνόλου της ηλεκτρικής ενέργειας, 
του συνόλου του απαιτουμένου προσωπικού, των εργασιών λειτουργίας-συντήρησης και χημικών - 
αναλώσιμων – ανταλλακτικών, χημικών και μικροβιολογικών αναλύσεων καθώς και της πλήρους 
διαχείρισης της ιλύος (πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας) μπορεί να ληφθούν τα ανωτέρω κόστη 
προσαυξημένα κατά 30%: 
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ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ-ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΗΣ 

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΗΠΤΙΚΗΣ ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ Ε.Ε.Λ. ΑΝΑ ΕΤΟΣ  
≈19.500 € 

ΚΟΣΤΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ-ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ 

ΣΗΠΤΙΚΗΣ ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ Ε.Ε.Λ. ΓΙΑ 20 ΕΤΗ  (ΚΟΣΤΟΣ 

ΚΥΚΛΟΥ ΖΩΗΣ) 

390.000 € 
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