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Α. ΤΕΧΝΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ – ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ 

1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

 

Η εγκατάσταση μελετάται έτσι ώστε να καλύπτει επαρκώς τις απαιτήσεις της παρούσας φάσης και 
της 20ετίας (Α Φάση), ενώ έχει γίνει κατάλληλη πρόβλεψη χώρου και υποδομών για την επέκταση 
των έργων ΗΜ των μονάδων αυτών για την κάλυψη των αναγκών των μελλοντικών φάσεων 
επέκτασης του έργου 40ετίας (Β’ Φάση)  

Η προτεινόμενη μονάδα θα περιλαμβάνει τα ακόλουθα τμήματα:  

1. Έργο εισόδου 

2. Δεξαμενή εισόδου – άρδευσης και έργο παραγωγής ενέργειας 

3. Μονάδα προ-οζόνωσης - ταχειας αναμιξης 

4. Δεξαμενές κροκίδωσης - καθίζησης 

5. Μονάδα διύλισης 

6. Δεξαμενή  καθαρού νερού 

7. Δεξαμενή πάχυνσης ιλύος 

8. Κτήριο αφυδάτωσης 

9. Κτήριο χημικών 

10. Συνεργείο 

11. Κτηριοενεργειας 

12. Φυλάκιο εισόδου 

13. Κτήριο διοίκησης 

14. Φρεάτια  μέτρησης παροχής 

15. Στατικός αναμίκτης χλωρίου 

16. Μονάδα υπερδιήθησης για επεξεργασία ακαθαρτων 

17. Αντλιοστάσιο υδρευσης πυροσβεσης 

18. Στεγανός βόθρος 

19. Σύστημα αυτοματισμών – μετρήσεων και τηλεελέγχου – τηλεχειρισμού της μονάδας  

20. Λοιπά έργα και Έργα υποδομής (οδοποιία, περίφραξη, ύδρευση, αποχέτευση, δίκτυο βιομη-
χανικού νερού, ηλεκτροφωτισμός, αυτόματες πόρτες, εγκαταστάσεις ασφάλειας και υγιεινής 
εργαζομένων, κ.λ.π.)  

21. Οι αγωγοί προσαγωγής, διάθεσης και άρδευσης. 

 

 

2. ΑNTIKEIMENO ΠΑΡΟΥΣΑΣ ΕΡΓΟΛΑΒΙΑΣ 

Το αντικείμενο των δημοπρατούμενων έργων περιλαμβάνει: 

 την εκπόνηση της Οριστικής Μελέτης, της μελέτης Εφαρμογής και κάθε είδους 
συμπληρωματικής μελέτης και έρευνας, 
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 την κατασκευή των έργων Πολιτικού Μηχανικού,  

 την προμήθεια και εγκατάσταση όλου του ηλεκτρολογικού και μηχανολογικού εξοπλισμού,  

 την θέση σε αποδοτική λειτουργία και την δοκιμαστική λειτουργία του έργου για χρονικό 
διάστημα έξι (6) μηνών,  

 την κανονική λειτουργία του έργου για χρονικό διάστημα δώδεκα (12) μηνών 

 

Επίσης στο αντικείμενο της παρούσας εργολαβίας περιλαμβάνεται και κάθε εργασία ή προμήθεια 
και εγκατάσταση εξοπλισμού, η οποία είναι αναγκαία για την ολοκληρωμένη κατασκευή, την  άρτια 
και αποδοτική λειτουργία του Έργου, έστω και αν δεν αναφέρεται ρητά στα Τεύχη Δημοπράτησης.  

Ο Ανάδοχος θα έχει την πλήρη και αποκλειστική ευθύνη για την επίτευξη των απαιτούμενων 
αποδόσεων επεξεργασίας όσον αφορά τις τελικές εκροές και την επεξεργασμένη ιλύ, οι οποίες 
πρέπει να είναι σύμφωνες με τα όσα καθορίζονται στο παρόν τεύχος καθώς και με τις εγγυήσεις 
που έχει υποβάλλει μαζί με την Τεχνική Προσφορά του. 

3. ΓΗΠΕΔΟ ΤΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΝΕΡΟΥ 

3.1 Γενικά 

Η Εγκατάσταση Επεξεργασίας Νερού (ΕΕΝ) θα κατασκευαστεί σε οικόπεδο εντός των διοικητικών 
ορίων του Δήμου Ρεθύμνης στη θέση «Λουτράκι»εκτός ορίων του οικισμού Δ.Δ. Πρασσών.  

Η ιδιοκτησίασυνολικού εμβαδού 48031,49μ2 ορίζεται από τα σημεία 
134,149,150,….,180,181,182,16,17,183,184,185,…,221,222,223,124,125,126,…,131,132,133,134,   
στο συνημμένο Τοπογραφικό Διάγραμμα με αριθμό Τ-2. 

Η διαθέσιμη έκταση για την κατασκευή της εξωτερικής οδοποιίας και την διέλευση των αγωγών της 
ΕΕΝ απεικονίζεται στο σχέδιο Δ-2 με τα στοιχεία 1Α,2Α,3Α,...,33Α,34Α,35Α,1Α. Η διαθέσιμη 
έκταση για την κατασκευή των εγκαταστασεων της ΕΕΝ και της εσωτερικής οδοποιίας 
απεικονίζεται στο ίδιο σχέδιο με τα στοιχεία 124,125,126,….,133,134,149,220,221,222,223,124. 

Η κύρια πρόσβαση στο γήπεδο γίνεται απόυφιστάμενη αγροτική οδό βόρεια της ιδιοκτησίας, μέσου 
πλάτους 8,00μ. Εναλλακτική (δευτερεύουσα) πρόσβαση στην ΕΕΝ πραγματοποιείται μέσω 
αγροτικής οδού μέσου πλάτους 4,50μ στο νότιο όριο της ιδιοκτησίας. 

3.2 Γεωτεχνικά στοιχεία 

Στο Παράρτημα Ι του παρόντος Τεύχους περιλαμβάνονται τα διαθέσιμα γεωτεχνικά στοιχεία του 
υπεδάφους, που θα πρέπει να ληφθούν υπόψη. 

Σε κάθε περίπτωση η υποβολή προσφοράς στο διαγωνισμό αποτελεί τεκμήριο ότι ο 
διαγωνιζόμενος έχει ελέγξει και γνωρίζει πλήρως τις εδαφοτεχνικές συνθήκες του γηπέδου της ΕΕΝ 
και τις έχει λάβει υπόψη κατά τη σύνταξη της προσφοράς. 

3.3 Δίκτυα κοινής ωφελείας 

Τα δίκτυα της ΔΕΗ  θα μεταφερθούν μέχρι την είσοδο της Εγκατάστασης Επεξεργασίας Νερού με 
δαπάνη του Εργοδότη και μέριμνα του Αναδόχου. Για τον απομακρυσμένοέλεγχο της 
εγκατάστασης αλλά και την παροχή δικτύου ιντερνετ, θα τοποθετηθεί από τον ανάδοχο οπτική ίνα 
εντός σκάματος από την ΕΕΝ έως και την περιοχή του πλατανιά (αντλιοστάσια ΔΕΥΑΡ) στην οποία 
θα συνδεθεί ο αγωγός καθαρού νερού με τις υφιστάμενες υποδομές του δήμου Ρεθύμνης. Η 
σύνδεση στο πέρας της εγκατεστημένης οπτικής ίνας με το δίκτυο του ΟΤΕ αποτελεί υποχρέωση 
του κυρίου του έργου.  

3.4 Προσαγωγή νερού 

Στο αντικείμενο της παρούσας εργολαβίας περιλαμβάνεται και ο αγωγός προσαγωγής από ελατό 
χυτοσίδηρο DN1000. Ο αγωγός τροφοδοσίας της εγκατάστασης επεξεργασίας νερού (Ε.Ε.Ν.), 
εκκινεί από το υφιστάμενο φρεάτιο Φ1 με γεωγραφικές συντεταγμένες κατά ΕΓΣΑ ’87, X: 548923, 
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Y: 3910994 και καταλήγει αρχικά στο φρεάτιο μέτρησης παροχής εντός της εγκατάστασης και εν 
συνεχεία στη δεξαμενή εισόδου – άρδευσης.Το συνολικό μήκος του αγωγού ανέρχεται σε περίπου 
420m, η διάμετρός του είναι DN 1000 και το υλικό του είναι ελατός χυτοσίδηρος (D.I.), Class 25 
σύμφωνα με τις τεχνικές πρδιαγραφές του έργου. Στο τμήμα αυτό, στη μελέτη εφαρμογής θα 
καθορισθεί και η διάταξη και θέση τοποθέτησης της εγκατάστασης παραγωγής ενέργειας. 

Η χάραξη του αγωγού θα ακολουθήσει στα πρώτα 150m την οδοποιία πρόσβασης και στη 
συνέχεια θα οδεύσει απευθείας στο σημείο εισόδου. Με σκοπό την ελαχιστοποίηση των 
παρεμβάσεων, παράλληλα με τον αγωγό εισόδου, σε κοινό σκάμμα θα τοποθετηθούν ταυτόχρονα 
και οι δύο αγωγοί διασύνδεσης της Ε.Ε.Ν. με τις υφιστάμενες υποδομές ύδρευσης και άρδευσης. 
Εξαιτίας των απότομων κλίσεων, αλλά και των σημείων αλλαγής διεύθυνσης, οι αγωγοί θα 
εφοδιαστούν με κατάλληλους αυτοαγκυρούμενους συνδέσμους στο μήκος που θα 
απαιτηθεί.Επίσης,επί του αγωγού θα τοποθετηθεί σε καταλληλη θέση υδροηλεκτρική μονάδα 
παραγωγής ενέργειας,η τελική θέση και διάταξη της οποίας θα καθορισθεί από τη μελέτη 
εφαρμογής του αναδόχου, πληρώντας τις προδιαγραφές του κεφαλαίου Β-2του παρόντος  

Στο αντικείμενο επίσης περιλαμβάνεται ο αγωγός από ελατό χυτοσίδηρο DN800 κλάσης 
C25,μήκους 3180mαπό το μετρητή παροχήςτης Δ.Κ.Ν. προς υφιστάμενες υποδομές ύδρευσης και 
αγωγός από ελατό χυτοσίδηρο DN400, μήκους 3100m από τη δεξαμενή είσόδου-άρδευσηςπρος 
υφιστάμενες υποδομές άρδευσης (βλ. σχέδιο ΓΟ.1, Γενική Οριζοντιογραφία Έργων). 

Τα  δεσμευτικά υδραυλικά υψόμετρα σχεδιασμού του  έργου της ΕΕΝ Αμαρίου είναι τα κάτωθι: 

Φρεάτιο Φ1: 

 Κατώτατο υδραυλικό φορτίο – υδραυλικός σχεδιασμός εγκατάστασης : +173 m. 
 Ανώτατο υδραυλικό φορτίο : +203 m  

Δεξαμενή καθαρού νερού – καταληκτικό σημείο πριν το δίκτυο : 

 Κατώτατη αποδεκτή στάθμη υγρού εντός της δεξαμενής : +155 m. 
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4. ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ 

4.1 Ποιότητα ανεπεξέργαστου νερού 

Η απαιτούμενη δυναμικότητα της ΕΕΝ Φράγματος Ποταμών Αμαρίου ανέρχεται σε 45.000 m3/d, με 
δυνατότητα λειτουργίας 3 παράλληλων γραμμών επεξεργασίας στη Β΄ φάση, μοναδιαίας 
δυναμικότητας 15.000 m3/d ενώ επιπλέον στην αρχική φάση θα πρέπει η μονάδα να μπορεί να 
λειτουργήσει με δυναμικότητα 7.500 m3/d. 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ 1: ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ 

Παράμετρος Αρχική φάση Α’ Φάση (20ετία) Β’ Φάση (40ετία) 

Μέση ημερήσια 
παροχή 

[m3/d] 7.500 30.000 45.000 

 

4.2 Όρια εκροής 

Η ΕΕΝ Φράγματος Ποταμών Αμαρίου σχεδιάζεται βάσει των χαρακτηριστικών ποιότητας του 
ανεπεξέργαστου νερού του ταμιευτήρα Ποταμών προκειμένου η ποιότητα του επεξεργασμένου 
νερού να ικανοποιεί τις απαιτήσεις της νομοθεσίας (ΚΥΑ Γ1(2)/ΓΠ οικ.67322/2017 «Ποιότητα νερού 
ανθρώπινης κατανάλωσης σε συμμόρφωση προς τις διατάξεις της οδηγίας 98/83/ΕΚ του 
Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης της 3ης Νοεμβρίου 1998, όπως τροποποιήθηκε με την 
Οδηγία (ΕΕ) 2015/1787 (L260,7.10.2015)» - ΦΕΚ Β΄ 3282/2017). 

 

Ειδικότερα, σύμφωνα με το άρθρο 4 της ανωτέρω ΚΥΑ, το νερό ανθρώπινης κατανάλωσης είναι 
υγιεινό και καθαρό εφόσον: 

 είναι απαλλαγμένο μικροοργανισμών και παρασίτων και οποιωνδήποτε ουσιών, σε 
αριθμούς και συγκεντρώσεις, που αποτελούν ενδεχόμενο κίνδυνο για την ανθρώπινη υγεία 
και 

 πληροί τις ακόλουθες ελάχιστες απαιτήσεις (Μέρη Α και Β του Παραρτήματος Ι της 
ανωτέρω ΚΥΑ): 

 
 

ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΣ ΤΙΜΗ 

Μικροβιολογικές παράμετροι 

Escherichia coli (E. coli) 0 / 100 ml 

Εντερόκοκκοι 0 / 100 ml 

Χημικές παράμετροι 

Ακρυλαμίδιο 0,10 μg/l 

Αντιμόνιο 5,0 μg/l 

Αρσενικό 10 μg/l 

Βενζόλιο 1,0 μg/l 

Βενζο-α-πυρένιο 0,010 μg/l 
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ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΣ ΤΙΜΗ 

Βόριο 1,0 mg/l 

Βρωμικά 10 μg/l 

Κάδμιο 5,0 μg/l 

Χρώμιο 50 μg/l 

Χαλκός 2,0 mg/l 

Κυανιούχα 50 μg/l 

1,2 - διχλωροαιθάνιο 3,0 μg/l 

Επιχλωρυδρίνη 0,10 μg/l 

Φθοριούχα 1,5 mg/l 

Μόλυβδος 10 μg/l 

Υδράργυρος 1,0 μg/l 

Νικέλιο 20 μg/l 

Νιτρικά 50 mg/l 

Νιτρώδη 0,50 mg/l 

Παρασιτοκτόνα 0,10 μg/l 

Σύνολο παρασιτοκτόνων 0,50 μg/l 

Πολυκυκλικοί αρωματικοί 

υδρογονάνθρακες 
0,10 μg/l 

Σελήνιο 10 μg/l 

Τετραχλωροαιθένιο και 

τριχλωροαιθένιο 
10 μg/l 

Ολικά τριαλογονομεθάνια 100 μg/l 

Βινυλοχλωρίδιο 0,50 μg/l 

 

Επιπλέον στη νομοθεσία καθορίζονται ενδεικτικές παράμετροι (Μέρος Γ του Παραρτήματος Ι της 
ανωτέρω ΚΥΑ) μόνο για λόγους παρακολούθησης. Σε περίπτωση μη τήρησης των τιμών των 
ανωτέρω ενδεικτικών παραμέτρων, οι υπεύθυνοι σε συνεργασία με τις αρμόδιες Αρχές εξετάζουν 
κατά πόσο αυτή η μη τήρηση δημιουργεί κίνδυνο για την ανθρώπινη υγεία. Οι υπεύθυνοι σε 
συνεργασία με τις αρμόδιες Αρχές αναλαμβάνουν επανορθωτικές ενέργειες για την αποκατάσταση 
της ποιότητας του νερού εφόσον αυτό απαιτείται για την προστασία της ανθρώπινης υγείας. Οι 
ενδεικτικές παράμετροι καθορίζονται ως ακολούθως: 

 
 

ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΣ ΤΙΜΗ 

Αργίλιο 200 μg/l 

Αμμώνιο 0,50 mg/l 

Χλωριούχα 250 mg/l 

Clostridiumperfringens 0 / 100 ml 
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ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΣ ΤΙΜΗ 

(συμπεριλαμβανομένων των σπόρων) 

Χρώμα 
αποδεκτό για τους καταναλωτές 

και άνευ ασυνήθους μεταβολής 

Αγωγιμότητα 2.500 μS/cm (20 0C) 

Συγκέντρωση ιόντων υδρογόνου 6,5 ≤ pH ≤ 9,5 

Σίδηρος 200 μg/l 

Μαγγάνιο 50 μg/l 

Οσμή 
αποδεκτή στους καταναλωτές 

και άνευ ασυνήθους μεταβολής 

Οξειδωσιμότητα 5,0 mg/l O2 

Θειϊκά 250 mg/l 

Νάτριο 200 mg/l 

Γεύση 
αποδεκτή στους καταναλωτές 

και άνευ ασυνήθους μεταβολής 

Αριθμός αποικιών σε 22 0C και 37 0C άνευ ασυνήθους μεταβολής 

Κολοβακτηριοειδή 0 / 100 ml 

Ολικός οργανικός άνθρακας (TOC) άνευ ασυνήθους μεταβολής 

Υπολειμματικό χλώριο 
0,2 mg/l στα ακρότατα σημεία 

του δικτύου υδρεύσεως 

Θολότητα 
αποδεκτή στους καταναλωτές 

και άνευ ασυνήθους μεταβολής 

Ραδιενέργεια 

Εφόσον απαιτείται από την 

Εθνική Επιτροπή Ατομικής 

Ενέργειας (ΕΕΑΕ) 

 

Η ιλύς, μετά την αφυδάτωση θα πρέπει να έχει μέση ημερήσια συγκέντρωση στερεών τουλάχιστον 
20% και θα πληροί τις προυποθέσεις ως προς τα φυσικοχημικά όσο και για μικροβιολογικά 
χαρακτηριστικά ώστε να διατίθεται σε Χώρο Υγειονομικής Ταφής (ΧΥΤΑ Αμαρίου). 

 

 

Λοιπές απαιτήσεις 

(1) Οι εγκεκριμένοι Περιβαλλοντικοί Όροι (Απόφαση ΥΠ. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ 
ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ, Α.Π.: οικ. 196663,07/03/2012«Ανανέωση και κωδικοποίηση των 
περιβαλλοντικών όρων που έχουν επιβληθεί με τις υπ αριθ.34139/13-1-1995,οικ.101496/2-
3-2001, οικ.84312/11-6-2002,142043/29-8-2005 και οικ.131585/1 -8-2007 ΚΥΑ Έγκρισης 
Περιβαλλοντικών Όρων που αφορούν στα έργα «Κατασκευή φράγματος Αμαρίου, στη θέση 
Ποταμοί Αμαρίου του Δ.Δ. Βολεώνων, Δήμου Συβρίτου, Ν.Ρεθύμνου» και «Αξιοποίηση 
ταμιευτήρα φράγματος Ποταμών Αμαρίου» Νομού Ρεθύμνου, Περιφέρειας Κρήτης)όπως 
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τροποποιήθηκε με την ΑΠ: ΥΠΕΝ/∆ΙΠΑ/76059/ 2863/09-11-2018 απόφαση του υπουργείου 
περιβάλλοντος και ενέργειας ΑΔΑ: 6Ψ724653Π8-213 

(2)  Το όριο του θορύβου στα όρια του οικοπέδου της εγκατάστασης δεν θα ξεπερνά τα 65dBA 

(3) Όλες οι κτιριακές εγκαταστάσεις πρέπει με μέριμνα του αναδόχου να είναι σύμφωνα με τις 
απαιτήσεις του Νέου Οικοδομικού Κανονισμού (ΝΟΚ) και τις παρούσες προδιαγραφές και 
υπόκεινται εφόσον απαιτείται στην έγκριση του Συμβουλίου Αρχιτεκτονικής. 

 

5. ΚΛΙΜΑΚΩΣΗ ΤΩΝ ΕΡΓΩΝ 

Οι βασικές επιμέρους μονάδες της εγκατάστασης και οι φάσεις σχεδιασμού αυτών (Α και Β), 
παρουσιάζονται στον παρακάτω Πίνακα. Οι διαγωνιζόμενοι οφείλουν να υποβάλουν Τεχνική 
Προσφορά που θα τηρεί τις ελάχιστες απαιτήσεις του Πίνακα.  

 
ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΕΡΓΑ  ΕΡΓΑ Π/Μ ΕΡΓΑ Η/Μ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

1 2 3 4 

Αγωγός προσαγωγής – δίκτυα εξωτερικού 
υδραγωγείου 

Β 
Β 

 

Φρεάτιο εισόδου Β Β  
Δεξαμενή Εισόδου– Άρδευσης,έργο 
παραγωγής ενέργειας 

Β 
Α 

 

Κτήριο εξυπηρέτησης προ-οζόνωσης Α Α 1 
Μονάδα προ-οζόνωσης - ταχείας ανάμιξης Β Α  
Δεξαμενές καθίζησης – κροκίδωσης  Α Α  
Μονάδα διύλισης Β Α  
Δεξαμενή καθαρού νερού Α Α  
Μονάδα Επεξεργασίας Ακαθάρτων Νερών 
Έκπλυσης 

Α 
Α 

 

Πάχυνση ιλύος Β Α  
Αφυδάτωση ιλύος  Β Α  
Κτήριο Χημικών  Β Α  
Βοηθητικά δίκτυα  Β Α 2 
Ηλεκτρολογικά Έργα Β Α/Β 3,4,5 
Σύστημα έλεγχου και λειτουργίας  Α 6 

Οι διαγωνιζόμενοι μπορούν να ενοποιήσουν μονάδες, που αναφέρονται στον παραπάνω Πίνακα, 
τηρώντας σε κάθε περίπτωση την προδιαγεγραμμένη κλιμάκωση των εργασιών.  

Παρατηρήσεις 

1. Το κτήριο, που στεγάζει το βοηθητικό εξοπλισμό της προοζόνωσης, ήτοι τους συμπιεστές, 
τις γεννήτριες όζοντος, τον λοιπό βοηθητικό εξοπλισμό παραγωγής όζοντος θα 
κατασκευαστεί για την Α’ φάση και θα υπάρχει πρόβλεψη χώρου στη γενική διάταξη για τη 
Β΄φάση. Εναλλακτικά, είναι δυνατόν να προβλεφτεί χώρος για τα μελλοντικά έργα εντός του 
κτηρίου.  

2. Τα βοηθητικά δίκτυα θα έχουν καλύψει τις κεντρικές εγκαταστάσεις και διανομές και θα 
απομένει για την Β φάση η απλή επιμήκυνση τους για να εξυπηρετήσουν τα έργα της Β’ 
φάσης που δεν θα απαιτεί τομές σε οδοποιίες και δάπεδα. 

3. Οι καλωδιώσεις διανομής από τον κεντρικό πίνακα προς υποπίνακες που θα επεκταθούν 
στο μέλλον για να καλύψουν φορτία της Β φάσης θα είναι για τα φορτία της Β φάσης. 
Ομοίως οι πίνακες αυτοί θα έχουν γενικό διακόπτη και μπάρες για τα φορτία της Β φάσης και 
πρόβλεψη για να επεκταθούν εύκολα. 
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4. Οι οχετοί διανομής  θα έχουν καλύψει όλες τις εγκαταστάσεις και διανομές με προβλέψεις και 
για την Β φάση και θα απομένει για την Β φάση η απλή επιμήκυνση τους για να 
εξυπηρετήσουν τα έργα της Β φάσης που δεν θα απαιτεί τομές σε οδοποιίες και δάπεδα. 

5. Ο υποσταθμόςθα καλύπτει τα φορτία της Β΄ φάσης και το Η/Ζ θα καλύπτει τα φορτία της Α΄ 
φάσηςκαι θα αντικατασταθεί στη Β’ φάση, αν απαιτηθεί. 

6. Το σύστημα έλεγχου και λειτουργίας θα έχει ικανότητα να επεκταθεί με απλές εργασίες ώστε 
να καλύψει τα φορτία της Β φάσης. Έτσι όπου υπάρχει PLC που προβλέπεται να 
εξυπηρετήσει φορτία της Β φάσης θα υπάρχει η δυνατότητα και ο χώρος για την μελλοντική 
επέκταση, ενώ το λογισμικό ΚΕΛ θα έχει την δυνατότητα να υποδεχθεί μελλοντικά και τους 
αυτοματισμούς της Β φάσης. 
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Β. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

1. ΓΕΝΙΚΑ 

Ηαπαιτούμενη δυναμικότητα της ΕΕΝ Φράγματος Ποταμών Αμαρίου ανέρχεται σε 45.000 m3/d, με 
δυνατότητα λειτουργίας 3 παράλληλων γραμμών επεξεργασίας, μοναδιαίας δυναμικότητας 15.000 
m3/d ενώ επιπλέον στην αρχική φάση θα πρέπει η μονάδα να μπορεί να λειτουργήσει με 
δυναμικότητα 7.500 m3/d. 

2. ΕΡΓΑ ΕΙΣΟΔΟΥ 

Το ανεπεξέργαστο νερο εισέρχεται στην ΕΕΝ μέσω του έργου εισόδου, το οποίοαποτελείται από 
ξηρό φρεάτιο εξοπλισμένο με ολισθαίνουσα ηλεκτροκίνητη δικλείδακοίλης φλέβαςμε ρυθμιστικό 
ρόλο(κατάλληλης διατομής) , με ανάντητοποθετημένη ηλεκτροκίνητη δικλείδα πεταλούδας, και 
ανοξείδωτο θυρόφραγμα στο πέρας.Θα τοποθετηθεί δεύτερη γραμμή όμοιας διατομής για λόγους 
συντήρησης με ηλεκτροκίνητη δικλείδα πεταλούδας μόνο (όχι και κοίλης φλέβας) και 
ανοξείδωτοθυρόφραγμα στο πέρας. Η εισερχόμενη ποσότητα νερού ελέγχεται μέσω κατάλληλων 
παροχομέτρων τόσο πριν όσο και μετά τη δεξαμενή εισόδου.Εναλλακτικά, το παροχόμετρο εξόδου 
δύναται να εγκατασταθεί μετά τη δεξαμενή προαερισμού.  

Στα έργα εισόδου περιλαμβάνεται και η εγκατάσταση υδροστροβίλου παραγωγής ενέργειας μετά το 
φρεάτιο μέτρησης παροχής της ΕΕΝσε θέση και διάταξη σύμφωνα με τη μελέτη εφαρμογής του 
αναδόχουώστε να διαθέτει επαρκή κατάντη πίεση προστατεύοντας το στρόβιλο από φαινόμενα σηλαίωσης 
και να είναι δυνατή η πλήρωση της δεξαμενής εισόδου-άρδευσης (ανώτατη στάθμη δεξαμενής εισόδου 
172.00mASL). Αποδεκτό είναι οποιοδήποτε σύστημα παραγωγής ενέργειας (ενός ή περισσότερων 
υδροστροβίλων για την κάλυψη αλλαγών στη στάθμη του ταμιευτήρα), εφόσον επιτυγχάνουν 
βαθμό απόδοσης υψηλότερο του 87% σε όλες τις στάθμες λειτουργίας του φράγματος (+203.00 - 
+183.00 mASL) σε μέση παροχή (1620 m3/h) με καθαρό μανομετρικό όπως παρουσιάζεται στην 
παράγραφο 1 των τεχνικών προδιαγραφών του έργου.Η ονομαστική ισχύς της κάθε γεννήτριας 
πρέπει να είναι τουλάχιστον 25% μεγαλύτερη της μέγιστης αποδιδόμενης ισχύος στον άξονα του 
αντίστοιχου στροβίλου. Η συνολική ονομαστική ισχύς των γεννητριών της διάταξης δε θα πρέπει να 
είναι μικρότερη των 190kVA. Δεν υπάρχουν ιδιαίτερες απαιτήσεις για τον τύπο υδροστροβίλου, και 
τα απαιτούμενα έργα Π.Μ. για την τοποθέτησή του (πχ τοποθέτηση εντός φρεατίου, στέγαση με 
μεταλλική κατασκευή κλπ). Οι επιμέρους λεπτομέρειες ορίζονται από τη μελέτη εφαρμογής του 
αναδόχου, με προυπόθεση την ασφαλή λειτουργία του έργου παραγωγής ενέργειας και την ομαλή 
λειτουργία της ΕΕΝ κατά τη χρήση του. Απαιτούμενη είναι και η πρόβλεψη της δυνατότητας 
χρήσης του υδροστροβίλου με απόρριψη της περίσσειας ύδατος στο παρακείμενο ρέμα (π.χ. κατά 
την υπερχείλιση του φράγματος Ποταμών) είτε απευθείας μετά τον υδροστρόβιλο είτε μέσω της 
υπερχείλισης της δεξαμενήςεισόδου (η παροχή σχεδιασμού για τη λειτουργία του συστήματος κατά 
την υπερχείλιση του φράγματος ποταμών είναι 3.000m3/h). 

Η τοποθέτηση του υδροστροβίλου προυποθέτει την κατασκευή διακλάδωσης (bypass) του αγωγού 
προσαγωγής, την τοποθέτηση δικλείδας απομόνωσης πριν και μετά τον υδροστρόβιλο, καθώς και 
την τοποθέτηση δικλείδας παράκαμψης στον αγωγό προσαγωγής η οποία θα συνδέεται άμεσα με 
την δικλείδα ανάντι του υδροστροβίλου εξασφαλίζοντας την ορθή λειτουργία του συστήματος. Η 
δικλέιδα παράκαμψης παραμένει κλειστή κατά τη διάρκεια λειτουργίας του ΜΥΗΣ ώστε το σύνολο 
της παροχής να διέρχεται μέσα από το στρόβιλο αξιοποιώντας την ενέργειά του. Η 
δικλείδαπαράκαμψης παραμένει κλειστή όταν ο σταθμός λειτουργεί αλλά ανοίγει αυτόματα 
οποτεδήποτε αυτή σταματήσει ώστε να εξασφαλίζεται η μόνιμη παροχή στην εγκατάσταση 
επεξεργασίας νερού 

Η μονάδα παραγωγής θα συνδέεται στο δίκτυο της ΔΕΔΔΗΕ  και θα πραγματοποιείται 
συμψηφισμός παραγώμενης και καταναλισκώμενης ενέργειας (netmetering). Στις εργασίες του 
αναδόχου περιλαμβάνεται και κάθε πρόσθετος εξοπλισμός για να είναι δυνατή η σύνδεση του 
υδροστροβίλου με το δίκτυο του ΔΕΔΔΗΕ ΑΕ. Η απαιτούμενη διαδικασία για την αδειοδότηση της 
σύνδεσης με το δίκτυο είναι υποχρέωση του Κ.Τ.Ε. Ο ανάδοχος υποχρεούται να παρέχει στον ΚΤΕ 
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τα απαιτούμενα τεχνικά χαρακτηριστικά της διάταξης παραγωγής ενέργειας (μετά την ολοκλήρωση 
της μελέτης εφαρμογής) για την ολοκλήρωση της διαδικασίας. 

Για την παρακολούθηση του εισερχόμενου νερού και την εφαρμογή των απαιτούμενων ρυθμίσεων 
ελέγχου των διεργασιών απαιτείται η εγκατάσταση των ακόλουθων οργάνων εντός της δεξαμενής 
εισόδου:  

 Μετρητής pH 

 Μετρητής Αγωγιμότητας 

 Μετρητής συγκέντρωσης στερεών / θολότητας 

 Μετρητής Νιτρικών 

 

3. ΔΕΞΑΜΕΝΗ ΕΙΣΟΔΟΥ-ΑΡΔΕΥΣΗΣ, ΠΡΟΑΕΡΙΣΜΟΥ 

Το ανεπεξέργαστο νερό μετά το έργο εισόδου εισέρχεται στην κλειστή δεξαμενή αποθήκευσης, 
ελάχιστης χωρητικότητας 1.500m3 απ’ όπου δίνεται η δυνατότητα τροφοδοσίας του δικτύου 
άρδευσης. Το νερό υφίσταται προεπεξεργασία στη δεξαμενή προαερισμού η οποία περιλαμβάνει 
την αρχική οξείδωση κύρια των ενώσεων σιδήρου και μαγγανίου αλλά και υδροθείου. Στη δεξαμενή 
προαερισμού λαμβάνει χώρα αερισμός μέσω διαχυτών. Στην οπή μεταξύ της δεξαμενής 
αποθήκευσης και προαερισμού, τοποθετείται ανοξείδωτη σχάρα κατάλληλης οπής. Στις ανωτέρω 
δεξαμενές (αποθήκευσης – προαερισμού), κατασκευάζονται διαταξεις εκκένωσης (κατά το δυνατόν 
χωρίς άντληση, με φρεάτιο συγκέντρωσης, αγωγό εκτός δεξαμενής και δικλείδα. 

Για την παρακολούθηση της λειτουργίας της μονάδας και την εφαρμογή των απαιτούμενων 
ρυθμίσεων ελέγχου των διεργασιών απαιτείται η εγκατάσταση των ακόλουθων οργάνων:  

 Οπτικό αισθητήριο μέτρησης Διαλυμένου Οξυγόνου.  

4. ΜΟΝΑΔΑ ΠΡΟ-ΟΖΟΝΩΣΗΣ - ΤΑΧΕΙΑΣ ΑΝΑΜΙΞΗΣ 

Στη δεξαμενή προοζόνωσης το ανεπεξέργαστο νερό υφίσταται προεπεξεργασία κατά την επαφή 
του με όζον, η οποία επιτυγχάνει τα ακόλουθα:  

 καταπολεμά τις εισερχόμενες άλγες με αποτέλεσμα τη βελτίωση της απόδοσης των 
επόμενων σταδίων επεξεργασίας (κύρια της κροκίδωσης αλλά και της καθίζησης)  

 οξειδώνει τόσο τους εισερχόμενους οργανικούς ρύπους όσο και το σίδηρο και το μαγγάνιο 
και προ-απολυμαίνει το εισερχόμενο νερό.  

Η αποτελεσματικότητα της οξείδωσης των εισερχόμενων οργανικών ρύπων από το όζον μπορεί να 
ενισχυθεί με την παράλληλη προσθήκη υπεροξειδίου του υδρογόνου (H2O2), όπως παρουσιάζεται 
παρακάτω. Επιπλέον, με το συνδυασμό προσθήκης όζοντος και υπεροξειδίου του υδρογόνου 
ελαττώνεται η απαιτούμενη δόση όζοντος κατά 25 – 30% περίπου. 

Για την επίτευξη εμβολοειδούς ροής,η δεξαμενή προοζόνωσης αποτελείται από τέσσερα (4) εν 
σειρά διαμερίσματα, τα οποία επικοινωνούν μεταξύ τους με οπές κι ο ελάχιστος συνολικός 
ωφέλιμος όγκος της δεξαμενής προοζόνωσης θα είναι κατ’ ελάχιστον160 m3.Η δεξαμενή 
προοζόνωσης θα είναι καλυμμένη για την αποφυγή διαφυγής στην ατμόσφαιρα του μη διαλυμένου 
στο νερό όζοντος. Πριν από κάθε διαμέρισμα διάχυσης θα προβλεφθεί η κατασκευή κατακόρυφων 
καναλιών (καμινάδες), προκειμένου η ροή του υγρού σε κάθε διαμέρισμα διάχυσης να έχει 
κατεύθυνση αντίθετη από τη ροή του αέριου όζοντος. Η ροή του νερού θα ακολουθεί μαιανδρική 
κίνηση μέσω διαδοχικών ανοιγμάτων στον πυθμένα και στην κορυφή (βυθισμένοι υπερχειλιστές) 
των ενδιάμεσων τοιχίων. Για την εκκένωση της δεξαμενής και συντήρηση του εγκατεστημένου 
εξοπλισμού θα κατασκευαστεί στον πυθμένα κάθε διαμερίσματος διάχυσης όζοντος φρεάτιο 
άντλησης υδάτων ενδεικτικών διαστάσεων 0,50 x 0,50 m και βάθους 0,50 m.Πάνω από κάθε 
φρεάτιο εκκένωσης, θα κατασκευαστεί εκκένωση με σωλήνα εκτός της δεξαμενής και δικλείδα, σε 
όσο το δυνατόν χαμηλότερο ύψος για την αποφυγή άντλησης του συνόλου του νερού σε 
περίπτωση καθαρισμού των δεξαμενών. 
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Στην συνέχεια, το νερό θα οδηγείται μέσω σταθερού μεταλλικού υπερχειλιστή σε φρεάτιο μερισμού  
από όπου το υγρό διανέμεται σε τρεις όμοιες δεξαμενές ταχείας ανάμιξης, μέσω τριών 
ρυθμιζόμενων ηλεκτροκίνητων υπερχειλιστών, εκ των οποίων ο ένας θα είναι μελλοντικός.Στην 
Α΄φάση θα εξοπλιστούν με κατακόρυφο αναδευτήρα οι δύο εκ των τριών δεξαμενών. Στο φρεάτιο 
μερισμού η ελεύθερη πτώση θα είναι μεγαλύτερη από 50 cm έτσι ώστε να απελευθερώνεται το 
παραμένον διαλυμένο όζον. Στη δεξαμενή ταχείας ανάμιξης λαμβάνει χώρα προσθήκη 
κροκιδωτικού με σκοπό την αποσταθεροποίηση των κολλοειδών αιωρούμενων σωματιδίων του 
ανεπεξέργαστου νερού, τα οποία προκαλούν τη θολότητα και διευκολύνεται η ανάπτυξη 
συσσωματωμάτων κι ο σχηματισμός κροκίδων.Στη δεξαμενή μερισμού, και στους θαλάμους της 
δεξαμενής ταχείας ανάμιξης, κατασκευάζεται αντίστοιχο φρεάτιο και αγωγός εκκένωσης σε 
κατάλληλο ύψος για τον καθαρισμό τους. 

Η κροκίδωση θα γίνει με προσθήκη είτε υγρού χλωριούχου πολυαργιλίου (PACl) είτε διαλύματος 
θειικού αργιλίου. Το προστιθέμενο κροκιδωτικό (είτε PACl είτε σκόνη θειϊκού αργιλίου) θα πρέπει 
να είναι κατάλληλο για χρήση σε πόσιμο νερό, βάσει σχετικών πιστοποιητικών καταλληλότητας 
που θα συνοδεύουν την προμήθειά του. Θα εγκατασταθούν και τα δύο συστήματα δοσομέτρησης. 

Το σύστημα παραγωγής όζοντος θα βρίσκεται σε παρακείμενο κτήριοεξυπηρέτησης προοζόνωσης 
και αποτελείται από δύο μονάδες δυναμικότητας 6,50 kg O3/h έκαστη με χρήση αέρα. Η κάθε 
μονάδα αποτελείται από τα εξής μέρη: 

 

 Το σύστημα παραγωγής και επεξεργασίας αέρα 

 Τη γεννήτρια παραγωγής όζοντος 

 Τα όργανα μέτρησης και λειτουργίας της κάθε μονάδας  

 

Για την παρακολούθηση της λειτουργίας της μονάδας και την εφαρμογή των απαιτούμενων 
ρυθμίσεων ελέγχου των διεργασιών απαιτείται η εγκατάσταση των ακόλουθων οργάνων σε κάθε 
μονάδα:  

 Αναλυτή ολικού οργανικού άνθρακα (TOC) στην είσοδο της δεξαμενής προοζόνωσης.  

 Δεύτερο αναλυτή ολικού οργανικού άνθρακα (TOC) στην έξοδο της δεξαμενής 
προοζόνωσης. 

 Μετρητή υπολειμματικού όζοντος στη δεξαμενή προοζόνωσης.  

 Όργανο μέτρησης παροχής αερίου όζοντος στους αγωγούς τροφοδοσίας της δεξαμενής 
επαφής. 

 Όργανο ανίχνευσης αερίου όζοντος εντός του κτηρίου εξυπηρέτησης. 

 Όργανο μέτρησης σημείου δρόσου στην είσοδο του οζονιστήρα.  

 

5. ΜΟΝΑΔΑΚΡΟΚΙΔΩΣΗΣ - ΚΑΘΙΖΗΣΗΣ 

Θα κατασκευαστούν δύο δεξαμενές καθίζησης – κροκίδωσης στην Α΄φαση και θα προβλεφτεί 
χώρος για μία επιπλέον μονάδα στη Β’ φάση.  

Η μονάδα κροκίδωσης – καθίζησηςαποτελείται από δύο διαμερίσματα, τη δεξαμενή κροκίδωσης και 
τη δεξαμενή καθίζησης. Στη δεξαμενή κροκίδωσης λαμβάνει χώρα προσθήκη πολυηλεκτρολύτη 
υπό συνθήκες ήπιας ανάδευσης με σκοπό τη δημιουργία μεγαλύτερων κροκίδων μεταξύ των 
συσσωματωμάτων των αιωρουμένων στερεών και των κολλοειδών σωματιδίων του 
ανεπεξέργαστου νερού που έχουν ήδη σχηματιστεί μετά την προσθήκη κροκιδωτικού στις 
δεξαμενές ταχείας ανάμιξης, ώστε αυτές να διαχωριστούν ευκολότερα κατόπιν καθίζησης στη 
δεξαμενή καθίζησης που ακολουθεί. Η κροκίδωση θα γίνει με προσθήκη πολυηλεκτρολύτη. 
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Στοθάλαμο καθίζησης λαμβάνει χώρα κατόπιν καθίζησης ο διαχωρισμός των κροκίδων που έχουν 
ήδη σχηματιστεί στο θάλαμο κροκίδωσης. Οι ορθογωνικές δεξαμενές καθίζησης εξοπλίζονται με 
λαμέλλες, ήτοι κεκλιμένες πλάκες (lamella plates) ή κεκλιμένους σωλήνες (lamella tubes), 
τοποθετημένες παράλληλα μεταξύ τους. Οι λαμέλλες κατασκευάζονται είτε από σκληρό PVC είτε 
από PPVT, με σταθεροποιητή προστασίας από την ηλιακή ακτινοβολία, και πρέπει να είναι 
πιστοποιημένες για χρήση σε πόσιμο νερό. Το νερό ακολουθεί ανοδική πορεία στο χώρο ανάμεσα 
στις λαμέλλες ενώ οι κροκίδες που περιέχονται σε αυτό είτε καθιζάνουν απευθείας είτε κυλούν στην 
επιφάνεια των λαμελλών προς τον πυθμένα του θαλάμου, όπου καθιζάνουν και με τη βοήθεια 
μηχανισμού σάρωσης του πυθμένα οδηγούνται στο φρεάτιο συλλογής ιλύος. 

Για θολότητα εισερχόμενου νερού μικρότερη των 2 NTU, μπορεί να λαμβάνει χώρα απευθείας 
διύλιση κατόπιν παράκαμψης της δεξαμενής κροκιδοκαθίζησης. Όταν παρακάμπτεται η διεργασία 
της κροκιδο-καθίζησης δεν χρησιμοποιείται κροκιδοτικό (δηλ. θειικό αργίλιο ή χλωριούχο 
πολυαργίο) αλλά μόνο πολυηλεκτρολύτης (ανιονικός ή κατιονικός)] 

Για την παρακολούθηση της λειτουργίας της μονάδας και την εφαρμογή των απαιτούμενων 
ρυθμίσεων ελέγχου των διεργασιών απαιτείται η εγκατάσταση στην έξοδο της κροκιδοκαθίζησης 
των ακόλουθων οργάνων: 

 Μετρητής pH 

 Μετρητής θολότητας 

 Μετρητής συγκέντρωσης στερεών 

 Μετρητής στάθμης ιλύος 

Στη έξοδο της δεξαμενής κροκιδωσης – καθίζησης θα προβλεφθεί διάταξη ανακυκλοφορίας του 
νερού στη δεξαμενή προαερισμού για επεξεργασία εκ νέου εφόσον απαιτηθεί, αλλά και για να μην 
απορρίπτεται κατά τον καθαρισμό και τη συντήρηση των δεξαμενών. Επίσης θα προβλεφθεί 
διάταξη εκκένωσης της δεξαμενής προς το δίκτυο ομβρίων σε κατάλληλο ύψος (για να αποφευχθεί 
η άντληση του συνόλου της ποσότητας μέσω αντλιών σε περίπτωση καθαρισμού). 

Οι αντλίες ιλύος θα έχουν κατάλληλο κούμπωμα με φλάντζα και μόνιμη διάταξη ανέλκυσης (μέχρι 
την τοποθέτησή της εκτός δεξαμενής), ώστε να είναι δυνατή η απομάκρυνσή τους για συντήρηση ή 
επισκευή χωρίς την ταπείνωση της στάθμης της δεξαμενής κροκκίδωσης-καθίζησης. 

Στη μελέτη εφαρμογής, εφόσον κριθεί απαραίτητη για την απρόσκοπτη λειτουργία της μονάδας 
λόγω έντονων καιρικών φαινομένων (ισχυροί άνεμοι στην περιοχή του έργου), θα πραγματοποιηθεί 
εφαρμογή κατάλληλλων μέτρων (ενδεικτικά στέγαση δεξαμενής με μεταλλική κατασκευή ή άλλος 
τρόπος προστασίας από κυματισμό). 

6. ΜΟΝΑΔΑΔΙΥΛΙΣΗΣ 

Το νερό, οδηγείται μέσω κοινού αγωγού από HDPEPE100 3ης Γενιάς από τις δεξαμενές 
κροκίδωσης-καθίζησης στη μονάδα διύλισης. Ο αγωγός εισέρχεται σε κατάλληλα διαμορφωμένο 
φρεάτιο εισόδου και εν συνεχεία μέσω ανοίγματος στη διώρυγα κεφαλής πλάτους 1,00μ. Από εκεί, 
μέσω 5ηλεκτροκίνητων θυροφραγμάτων, το υπό διύλιση νερό τροφοδοτείται στις αντίστοιχες κλίνες 
διύλισης. 

Κατασκευάζονται συνολικά 6 κλίνες διύλισης, έκαστη καθαρής επιφάνειας διύλισης (επιφάνεια 
άμμου) 49m2,εκ των οποίων η μία θα είναι μελλοντική. 

Κατά την κανονική λειτουργία των κλινών, το νερό θα τροφοδοτείται ομοιόμορφα σε κάθε κλίνη 
μέσω πλευρικής διώρυγας, τραπεζοειδούς διατομής, στον πυθμένα της οποίας θα κατασκευαστούν 
οπές ομοιόμορφα κατανεμημένες καθ΄ όλο το μήκος της. Εν συνεχεία το διυλισμένο νερό θα 
συλλέγεται στο χώρο κάτω από το δάπεδο των κλινών.  

Η κλίνη της άμμου εδράζεται σε ειδικά κατασκευασμένο ενιαίο δάπεδο, το οποίο επιτρέπει την 
υδραυλική επικοινωνία της κλίνης διύλισης και του χώρου συλλογής καθαρού νερού μέσω 
πλαστικών σωληνίσκων που είναι ενσωματωμένα στο δάπεδο (ακροφύσια) κατά την κανονική 
λειτουργία, αλλά και αντίστροφα τη διοχέτευση αέρα και νερού στην κλίνη διύλισης διαμέσου του 
χώρου συλλογής καθαρού νερού κατά τη φάση έκπλυσης. 
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Εν συνεχεία το διυλισμένο νερό από κάθε κλίνη οδηγείται σε διώρυγα συλλογής ελάχιστου πλάτους 
0,80m και από εκεί με αγωγό από χαλυβδοσωλήνα κατάλληλης διαμέτρου σε κοινή για όλες τις 
κλίνες διώρυγα συλλογής του διυλισμένου νερού πλάτους 1,20m. Το επεξεργασμένο νερό από 
κάθε κλίνη καταλήγει στην εν λόγω διώρυγα μέσω σταθερού υπερχειλιστή λεπτής στέψης μήκους 
2,7m. Κάθε γραμμή θα είναι εξοπλισμένη με μία ανάντη ηλεκτροκίνητη δικλείδα πεταλούδας on-off, 
με ηλεκτρομαγνητικό μετρητή παροχής και με ρυθμιστική ηλεκτροκίνητη δικλείδα τύπου 
πεταλούδας. Το διυλισμένο νερό από την διώρυγα συλλογής οδηγείται σε φρεάτιο εξόδου, το οποίο 
είναι εξοπλισμένο με υπερχειλιστή για τον έλεγχο στάθμης εντός της κοινής διώρυγας συλλογής 
του διυλισμένου νερού και την τροφοδοσία της δεξαμενής αποθήκευσης νερού έκπλυσης.  

Οι διώρυγες συλλογής και καθαρού νερού θα είναι επισκέψιμες για λόγους συντήρησης και 
ελέγχου.  

Κατά την αντίστροφη έκπλυση οι κλίνες θα εκπλύνονται αυτόματα με ανοδική διοχέτευση σταδιακά 
αέρα και νερού δια μέσου του χώρου συλλογής καθαρού νερού και των ακροφυσίων του δαπέδου 
των κλινών. Το νερό θα υπερχειλίζει και θα συλλέγεται σε κοινή διώρυγα συλλογήςτου νερού 
έκπλυσης, ελάχιστης κλίσης πυθμένα 9,3%, απ΄ όπου μέσω ηλεκτροκίνητων θυροφραγμάτων, ένα 
για κάθε κλίνη, θα οδηγείται στη δεξαμενή ακάθαρτου νερού έκπλυσης. 

H δεξαμενή αποθήκευσης νερού έκπλυσης έχει ωφέλιμη (ρυθμιστική) χωρητικότητα 570m3 και 
εκκενώνει μέσω αντλιοστασίου αποτελουμένου από τέσσερις (3+1 εφεδρική) υποβρύχιες 
αντλίες,έκαστης δυναμικότητας 980m3/hr εξοπλισμένες με ρυθμιστή στροφών. Η κατάθλιψη κάθε 
αντλίας συνδέεται σε κεντρικό συλλεκτήριο καταθλιπτικό αγωγό μέσω του οποίου το νερό 
έκπλυσης οδηγείται προς κάθε κλίνη . Στους κλάδους του καταθλιπτικού αγωγού που τροφοδοτούν 
τις κλίνες εγκαθίστανται ηλεκτροκίνητες δικλείδες τύπου πεταλούδας. Η δεξαμενή είναι 
ορθογωνικής κάτοψης και βρίσκεται στον υπόγειο χώρο του κτηρίου εξυπηρέτησης της μονάδας 
διύλισης. 

H δεξαμενή αποθήκευσης ακάθαρτου νερού έκπλυσης έχει ωφέλιμη (ρυθμιστική) χωρητικότητα 
650m3 και εκκενώνει μέσω αντλιοστασίου αποτελουμένου από δύο αντλίες (η μία εφεδρική) 
δυναμικότητας 170m3/h (έκαστη) ενώ θα  υπάρχει η δυνατότητα ρύθμισης αυτών με χρήση 
inverter. Απαιτείται να γίνει υπολογισμός υδραυλικών στοιχείων για να αποφεύγεται υπερχειλιση 
της δεξαμενής ακαθάρτων κατά τη διάρκεια των πλύσεων των κλινών). Στη δεξαμενή καταλήγουν 
επίσης τα επιπολάζοντα υγρά του παχυντή και τα στραγγίσματα της αφυδάτωσης, τα οποία θα 
συναντλούνται μαζί με τα ακάθαρτα νερά έκπλυσης προς τη μονάδα υπερδιήθησης. 

Επίσης θα προβλεφθεί διάταξη εκκένωσης της δεξαμενής στο κατώτατο δυνατό ύψος (για να 
αποφευχθεί η άντληση του συνόλου της ποσότητας μέσω αντλιών σε περίπτωση καθαρισμού). 

Επιπλέον το σύστημα έκπλυσης αποτελείται από τους δύο αεροσυμπιεστές (ο ένας εφεδρικός) 
λοβοειδούς τύπου, θετικής εκτόπισης με δυναμικότητα έκαστου 3.920 Nm3/hr, οι οποίοι θα έχουν 
τη δυνατότητα μείωσης της παροχής τους μέσω μετατροπέα συχνότητας έως και το 67% της 
μέγιστη παροχής τους.  

Τα μετρητικά όργανα που εγκαθίστανται για τον έλεγχο και παρακολούθηση της λειτουργίας της 
μονάδας διύλισης είναι τα εξής: 

 Δύο μετρητές στάθμης υπερήχων, εκ των οποίων ο ένας θα εγκατασταθεί στην διώρυγα 
διανομής νερού στις κλίνες και ο άλλος στη κοινή διώρυγα συλλογής του διυλισμένου νερού. 

 Έξι (6) μετρητές θολότητας, εκ των οποίων ο ένας στην διώρυγα διανομής νερού στις κλίνες 
και πέντε εγκατεστημένοι ανάντη της υπερχείλισης στην έξοδο από κάθε κλίνη. 

 Δέκα (10) μετρητές θολότητας ανά 2 σε κάθε κλίνη για την καταγραφή της θολότητας της 
αντίστροφης πλύσης 

 Πέντε (5)μετρητές διαφορικής πίεσης επί των αγωγών εξόδου κάθε κλίνης τύπου μεμβράνης, 
για την μέτρηση απώλειας φορτίου σε κάθε κλίνη 

 Πέντε (5) μετρητές παροχής επί των αγωγών εξόδου κάθε κλίνης, ηλεκτρομαγνητικού τύπου 

 Ένα μετρητή παροχής επί του αγωγού κατάθλιψης των αντλιών πλύσης των φίλτρων, 
ηλεκτρομαγνητικού τύπου. 
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 Ένα μετρητή παροχής επί του αγωγού κατάθλιψης των αντλιών απομάκρυνσης των 
ακάθαρτων νερών έκπλυσης, ηλεκτρομαγνητικού τύπου. 

 Ένα (1) μετρητή θολότητας/αιωρούμενων στερεών επί του αγωγού κατάθλιψης των αντλιών 
απομάκρυνσης των ακάθαρτων νερών έκπλυσης, 

 Ένα μετρητή παροχής αέρα επί του αγωγού κατάθλιψης των αεροσυμπιεστών. 

 Δύο (2)μετρητές πίεσηςτύπου μεμβράνης, ένα επί του αγωγού κατάθλιψης των αντλιών 
πλύσης των φίλτρων και ένα επί του αγωγού κατάθλιψης των αντλιών απομάκρυνσης των 
ακάθαρτων νερών έκπλυσης, 

 Πέντε (5) φλοτεροδιακόπτες ελέγχου διαδικασίας έκπλυσης, εγκατεστημένοι εντός των 
κλινών διύλισης 

 Δύο (2) φλοτεροδιακόπτες στάθμης στο αντλιοστάσιο ακαθάρτων και ένα μετρητή στάθμης 
υπερήχων. 

 

Επιπλέον θα εγκατασταθούν χρονόμετρα στις αντλίες και καθαρού και ακάθαρτου νερού έκπλυσης 
καθώς και στους αεροσυμπιεστές. 

Η διώρυγα ακαθάρτων και καθαρού νερού θα είναι επισκέψιμες [με ανθρωποθυρίδα κατάλληλων 
διαστάσεων και ανοξείδωτη ή πλαστική σκάλα] για τον περιοδικό καθαρισμό τους. Επιπλέον, το 
αντλιοστάσιο ακαθάρτων θα δύναται εφόσον απαιτηθεί να προωθήσει τα ακάθαρτα νερά στην 
είσοδο της ΕΕΝ για επεξεργασία (στη δεξαμενή προαερισμού). 

7. ΔΕΞΑΜΕΝΗ ΚΑΘΑΡΟΥ ΝΕΡΟΥ 

Η Δεξαμενή Καθαρού Νερού, θα αποτελείται από τρεις θαλάμους έκαστος αποτελούμενος από δύο 
διαμερίσματα μαιανδρικής διαμόρφωσης και θα υπάρξει πρόβλεψη για την κατασκευή ενός 
επίπλεον όμοιου θαλάμου στη Β’ φάση.  Η χωρητικότητα κάθε θαλάμου, μη συμπεριλαμβανομένου 
του όγκου που καταλαμβάνουν τα εσωτερικά φρεάτια εισόδου και εξόδου, είναι της τάξεως των 
2.250 m3 και συνολικής  χωρητικότητας των 6.750 m3στην Α΄φάση και 9.000 m3 στην Β΄φάση 

Το επεξεργασμένο νερό τροφοδοτείται στη δεξαμενή καθαρού νερού μέσω HDPE PE100 3ης 
Γενιάς, διαμέτρου 800mm. H είσοδος του επεξεργασμένου νερού σε κάθε θάλαμο της ΔΚΝ 
πραγματοποιείται μέσω αγωγών, που φέρουν αντίστοιχης διαμέτρου ηλεκτροκίνητες δικλίδες 
τύπου πεταλούδας ώστε να παρέχεται η δυνατότητα απομόνωσης των διαμερισμάτων για 
συντήρηση ή καθαρισμό. Οι δικλείδες τοποθετούνται εντός ξηρών φρεατίων που διαμορφώνονται 
στα σημεία εισόδου στη δεξαμενή.  

Η έξοδος του επεξεργασμένου νερού από το κάθε διαμέρισμα πραγματοποιείται μέσω 
χαλυβδοσωλήνων εξοπλισμένων με ηλεκτροκίνητες δικλείδες τύπου πεταλούδας τοποθετημένες 
εντός ξηρών φρεατίων.  

Σε έκτακτες περιπτώσεις ανόδου της στάθμης του νερού στη ΔΚΝ πάνω από την ανώτατη στάθμη 
λειτουργίας, θα προβλεφθεί σε κάθε θάλαμο της ΔΚΝ κατάλληλη διάταξη υπερχείλισης. Επίσης θα 
προβλεφτεί αγωγός εκκένωσης της δεξαμενής, ο οποίος θα είναι εξοπλισμένος με χειροκίνητη 
δικλείδα τύπου πεταλούδας, επιτρέποντας την εκκένωση κάθε θαλάμου σε διάστημα μικρότερο των 
12 ωρών.  

Η δεξαμενή είναι στεγανή και η οροφή της διαθέτει μόνωση. Επιπλέον προβλέπεται η τοποθέτηση 
αγωγών εξαερισμού από χαλυβδοσωλήνα στην οροφή της δεξαμενής για την αποτροπή 
δημιουργίας υπερπιέσεων/υποπιέσεων κατά την πλήρωση και εκκένωση της δεξαμενής.  

Σε κάθε θάλαμο θα πραγματοποιείται μέτρηση στάθμης. Θα εγκατασταθούν συνολικά τρεις 
μετρητές στάθμης υπερήχων, ένας σε κάθε υγρό θάλαμο των φρεατίων εξόδου της δεξαμενής. 

 

Για τον έλεγχο της ποιότητας του επεξεργασμένου νερού απαιτείται η εγκατάσταση των ακόλουθων 
οργάνων (στον κοινό αγωγό εξόδου προς υφιστάμενες υποδομές ύδρευσης):  
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 Μετρητής pH / θερμοκρασίας 

 Μετρητής θολότητας  

 Μετρητής αγωγιμότητας  

 Μετρητής υπολειμματικού χλωρίου  

 Αυτόματος αναλυτής TOC με δυνατότητα διαχωρισμού TIC/TC 

 Αυτόματος αναλυτής ολικού υπολειμματικού αργιλίου 

 Αυτόματος αναλυτής ολικού Μαγγανίου 

 Αυτόματος αναλυτής ολικής μικροβιολογικής χλωρίδας  

 

8. ΜΟΝΑΔΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΝΕΡΩΝ ΕΚΠΛΥΣΗΣ 

Τα ακάθαρτα νερά έκπλυσης των κλινών διύλισης οδηγούνται, μέσω του αντλιοστασίου ακαθάρτων 
για επεξεργασία στη μονάδα υπερδιήθησης και στη συνέχεια ανακυκλώνονται στα έργα εισόδου 
ενώ τα παραγόμενα στραγγίδια οδηγούνται στον παχυντή ιλύος. 

Η μονάδα υπερδιήθησης με μεμβράνες είναι ιδιαίτερα αποτελεσματική στην απομάκρυνση 
παρασίτων, βακτηριδίων και παθογόνων μικροοργανισμών. Η λειτουργία των μεμβρανών βασίζεται 
στη διέλευση των ακάθαρτων νερών έκπλυσης των κλινών διύλισης διαμέσου μεμβρανών υπό την 
επίδραση πίεσης. Οι μεμβράνες κατασκευάζονται από οργανικά υλικά και παράγωγά τους 
(πολυπροπυλένιο ή άλλα πολυμερή υλικά) και πρέπει να είναι πιστοποιημένες για χρήση σε 
πόσιμο νερό. Με βάση τη μορφή, οι μεμβράνες διακρίνονται σε επίπεδες και κοίλες ενώ με βάση 
την κατεύθυνση ροής σε εξωτερικής (ροή από έξω προς τα μέσα) και εσωτερικής ροής (ροή από 
μέσα προς τα έξω). Τα συστήματα μεμβρανών δύναται να είναι εμβαπτιζόμενα εντός δεξαμενής ή 
ξηρού τύπου.  

Θα υπάρχει πρόβλεψη ώστε τα νερά έκπλυσης των κλινών διύλισης να οδηγούνται εφόσον 
απαιτηθεί απευθείας στην δεξαμενή προαερισμού για επεξεργασία. 

 

9. ΜΟΑΔΑ ΠΑΧΥΝΣΗΣ 

Η περίσσεια της ιλύος από τo φρεάτιο συλλογής των δεξαμενών κροκίδωσης-καθίζησης, θα 
οδηγείται μέσω αντίστοιχου αντλιοστασίου στον παχυντή βαρύτητας. Στον παχυντή βαρύτητας θα 
καταλήγει επίσης και η ιλύς από την μονάδα υπερδιήθησης. Ο αγωγός τροφοδοσίας του παχυντή 
θα φέρει ηλεκτρομαγνητικό μετρητή παροχής καθώς και δικλείδα απομόνωσης. Η είσοδος της 
ιλύος θα γίνεται μέσα από κεντρικό τύμπανο ηρεμίας. 

Η παχυμένη ιλύς από τον πυθμένα του παχυντή, μέσω αγωγού θα αντλείται προς αφυδάτωση στις 
ταινιοφιλτρόπρεσσες.  

Για την παρακολούθηση της λειτουργίας της μονάδας και την εφαρμογή των απαιτούμενων 
ρυθμίσεων ελέγχου των διεργασιών απαιτείται η εγκατάσταση των ακόλουθων οργάνων:  

 Μετρητή συγκέντρωσης στερεών στον κοινό καταθλιπτικό αγωγό των αντλιών αναρρόφησης 
ιλύος και  

 Μετρητή παροχής στον κοινό καταθλιπτικό αγωγό των αντλιών αναρρόφησης ιλύος.  

 

10. ΜΟΝΑΔΑ ΑΦΥΔΑΤΩΣΗΣ 

Το κτήριο της αφυδάτωσης θα στεγάζει τη μία ταινιοφιλτρόπρεσσα (με προβλεπόμενο χώρο για μία 
μελλοντική), τη μονάδα προετοιμασίας και δοσομέτρησης του πολυηλεκτρολύτη, τις αντλίες 
τροφοδοσίας ιλύος, τις αντλίες έκπλυσης, αυτόνομο χώρο για την εγκατάσταση του ηλεκτρικού 
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πίνακα και χώρο για αποθήκευση του πολυηλεκτρολύτη . Επίσης, θα υπάρχει στεγασμένος χώρος 
για την αποθήκευση της αφυδατωμένης ιλύος.  

Η παχυμένη ιλύς από τον πυθμένα του παχυντή, θα αντλείται προς αφυδάτωση στις 
ταινιοφιλτρόπρεσσες, μέσω δύο αντλιών θετικής εκτόπισης (εκ των οποίων η μία θα είναι 
εφεδρική), εκάστης ρυθμιζόμενης δυναμικότητας 5-10 m³/hr σε πίεση 2bar. Στον κοινό αγωγό 
αναρρόφησης των αντλιών τοποθετείται μετρητής στερεών, για την καταγραφή της συγκέντρωσης 
της παχυμένης ιλύος προς αφυδάτωση. 

 

11. ΚΤΗΡΙΟ ΣΥΝΕΡΓΕΙΟΥ 

Το κτήριο Συνεργείου χρησιμοποιείται για τις ανάγκες συντήρησης του εξοπλισμού. Εντός του 
κτίρίου εγκαθίσταται μεταλλικός πάγκος εργασίας με μέγγενη και λοιοπός βοηθητικός εξοπλισμός 
όπως περιγράφεται στην Ενότητα 4.8 του παρόντος Τεύχους.  

 

12. ΚΤΗΡΙΟ ΧΗΜΙΚΩΝ 

Το κτήριο χημικών χρησιμοποιείται για την αποθήκευση του θεϊκού αργιλίου, του πολυηλεκτρολύτη, 
του NaOCl και του ενεργού άνθρακα, την  παρασκευή πυκνών διαλυμάτων και έγχυσή τους στο 
υπό επεξεργασία νερό και αποτελείται από δύο ορόφους.  Το κτήριο περιλαμβάνει χώρο για τη 
φορτοεκφόρτωση των φορτηγών, γραφείο ελάχιστηςσυνολικήςεπιφανείας 8m2, χώρο πινάκων, 
χώρους για την αποθήκευση των κροκιδωτικών και την παρασκευή των διαλυμάτων τους, χώρους 
υγιεινής και εξώστη και θα έχει ελάχιστη συνολικήεπιφάνεια 450m2. 

Ο εξοπλισμός για την αποθήκευση, την παρασκευή και την έγχυση του διαλύματος του θειικού 
αργιλίου περιλαμβάνει κυλινδρικό σιλό θεϊκού αργιλίου ελάχιστης χωρητικότητας 11m3εξοπλισμένο 
με μηχανισμούς ταλάντωσης (η χωρητικότητα του σιλό μπορεί να είναι μικρότερη με κατάλληλη 
αιτιολόγηση και έγκριση από τη Δνσα υπηρεσία) . Η δοσολογία του θειικού αργιλίου θα γίνεται με 
σύστημα ηλεκτρονικής συνεχούς ζύγισης προς τη δεξαμενή παρασκευής διαλύματος, εντός της 
οποίας είναι εγκατεστημένος αναδευτήρας. Το παραγόμενο διάλυμα αντλείται μέσω ζεύγους 
αντλιών θετικής εκτόπισης (η μία εφεδρική) με δυνατότητα ρύθμισης, προς τα  σημεία έγχυσης. Η 
αποθήκευση του θεϊκού αργιλίου πραγματοποιείται σε σάκους τοποθετημένους σε τμήμα του 
δαπέδου, του πρώτου ορόφου. Στον ίδιο όροφο προβλέπεται κατάλληλος ανυψωτικός μηχανισμός, 
τύπου γερανογέφυρας, επαρκούς ύψους για την εκφόρτωση των σάκων από τα φορτηγά, την 
τοποθέτησή τους στο δάπεδο και τη μεταφορά και εκκένωσή τους στα σιλό, καθώς και την 
φορτοεκφόρτωση των λοιπών χημικών και την μεταφορά τους στο χώρο αποθήκευσής τους. Η 
διάταξη εκφόρτωσης θα διαθέτει κατάλληλο χώρο ώστε να επιτρέπει την φορτοεκφόρτωση εντός 
του κτιρίου των χημικών. 

Ο συλλέκτης των αντλιών συνδέεται στο ένα άκρο του με το δίκτυο νερού χρήσης ώστε να καταστεί 
εφικτή η πλύση του δικτύου των σωληνώσεων των αντλιών.  

Επιπρόσθετα, στο ισόγειο του κτηρίου προβλέπεται δεξαμενή αποθήκευσηςδιαλύματος 
χλωριούχου πολυαργιλίου και ζεύγος δοσομετρικών αντλιών (η μία εφεδρική) παροχής 100l/hr με 
δυνατότητα ρύθμισης οι οποίες τροφοδοτούν το διάλυμα PACl στις δεξαμενές ταχείας μίξης. 

Σε ξεχωριστό χώρο στο ισόγειο του κτηρίου, θα πραγματοποιείται η αποθήκευση και η παρασκευή 
του διαλύματος του πολυηλεκτρολύτησε συγκρότημα δυναμικότητας 500lt/h. Θα προβλέπεται 
χώρος για την αποθήκευση 20 σάκων του πολυηλεκτρολύτη.  Στο χώρο αποθήκευσης και 
παρασκευής πολυηλεκτρολύτη εγκαθίσταται χειροκίνητος ανυψωτικός μηχανισμός, δυναμικότητας 
300kg, για την μεταφορά των σάκων πολυηλεκτρολύτη στο συγκρότημα παρασκευής. Το 
παραγόμενο διάλυμα αντλείται μέσω ζεύγους αντλιών θετικής εκτόπισης (η μία εφεδρική) παροχής 
500l/hr με δυνατότητα ρύθμισης, προς τις δεξαμενές κροκίδωσης.  

Με στόχο την απομάκρυνση των ουσιών που προκαλούν οσμή και γεύση στο νερό μέσω 
προσρόφησης, θα εγκατασταθεί μονάδα δοσιμέτρησης ενεργού άνθρακα σε μορφή σκόνης 
(Powdered Activated Carbon – PAC). Το σύστημα περιλαμβάνει:  
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 Σύστημα διάχυσης/ διοχέτευσης και δοσιμέτρησης ενεργού άνθρακα. 

 Μονάδα ανάμιξης & κατακράτησης σκόνης για την αρχική ανάμιξη του υλικού κατά την 
δοσομέτρηση και απομάκρυνση της σκόνης.  

 Δεξαμενή προετοιμασίας διαλύματος που περιλαμβάνει δεξαμενή παρασκευής διαλύματος 
ενεργού άνθρακα, ελάχιστης χωρητικότητας 1000L,  

Για την τροφοδοσία της ποσότητας του PAC θα εγκατασταθούν δύο αντλίες θετικής εκτόπισης, η 
μία εφεδρική, με δυναμικότητα κάθε αντλίας 500 l/hr. Το διάλυμα θα δοσιμετρείται στο θάλαμο 
διανομής των ΔΚΚ. Η φόρτωση των σάκων στο σύστημα γίνεται με γερανογέφυρα. 

Σε αυτόνομο χώρο κατάλληλων διαστάσεων εγκαθίσταται η δεξαμενή αποθήκευσης του 
διαλύματος υποχλωριώδους νατριου, για αποθήκευση διαλύματος για 15 ημέρες για την παροχή 
σχεδιασμού της Α΄φάσης. Η δεξαμενή εγκαθίσταται εντός λεκάνης ελέγχου διαρροών. Η 
δοσομέτρηση του διαλύματος προς το στατικό αναμίκτη πραγματοποιείται μέσω δύο αντλιών (1 
εφεδρική) μέγιστης δυναμικότητας 32l/hr. 
Το κτήριο χημικών θα διαθέτει άνοιγμα εισόδου επαρκές για την είσοδο οχημάτων και την ασφαλή 
φορτοεκφόρτωση και μεταφορά των χημικών.Επιπλέον η διάταξη ανύψωσης θα έχει κατάλληλο 
ύψος και διάταξη ώστε να είναι δυνατή η εκφόρτωση και μεταφορά προς αποθήκευση όλων των 
χημικών. 
 

13. ΜΕΤΑ - ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗ 

Για την εξασφάλιση της προστασίας του επεξεργασμένου νερού από πιθανή μόλυνση λόγω 
παθογόνων μικροοργανισμών στο δίκτυο μεταφοράς απαιτείται η χλωρίωσή του, η οποία 
εξασφαλίζει τη δημιουργία υπολειμματικής απολυμαντικής δράσης. Ο εξοπλισμός δοσομέτρησης 
και αποθήκευσης του διαλύματος υποχλωριώδες νατριου εγκαθίσταται εντός του κτηρίου χημικών. 
Η τροφοδοσία του διαλύματος πραγματοποιείται σε στατικό αναμίκτη ο οποίος εγκαθίσταται στον 
αγωγό τροφοδοσίας της Δεξαμενής Καθαρού Νερού. 
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Γ. ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΡΓΩΝ 

1. ΓΕΝΙΚΑ 

Πλησίον των περιοχών, που απαιτούνται εργασίες καθαρισμού, θα πρέπει να προβλεφθούν 
υδροληψίες από το δίκτυο νερού της εγκατάστασης.Θα πρέπει να αποφεύγεται η χρήση πόσιμου 
νερού για εργασίες πλύσης, ενώ θα λαμβάνονται όλα τα απαραίτητα μέτρα για την αποφυγή 
μόλυνσης του δικτύου πόσιμου νερού από το δίκτυο βιομηχανικού νερού. Σε όλες τις υδροληψίες 
θα πρέπει να υπάρχει σήμανση του βιομηχανικού και πόσιμου νερού, σύμφωνα με τις σχετικές 
Προδιαγραφές.  

Θα πρέπει όλες οι δεξαμενές να μπορούν να εκκενωθούν πλήρως,  είτε με βαρύτητα ή με φορητή 
υποβρύχια αντλία, για τον καθαρισμό τους και την συντήρηση του εξοπλισμού. Για τον σκοπό αυτό 
θα πρέπει να προβλεφθούν επαρκείς ρήσεις ή άλλα μέσα για την στράγγιση του πυθμένα των 
δεξαμενών προς ένα βαθύ φρεάτιο για την εγκατάσταση της φορητής αντλίας ή την σύνδεση με το 
δίκτυο στραγγιδίων. Σε κάθε περίπτωση θα προβλέπεται η τοποθέτηση αγωγού εκκένωσης με 
κατάλληλη δικλέιδα διακοπής σε κατάλληλο ύψος ώστε να είναι δυνατή (αν όχι η πλήρης) η μερική 
εκκένωση των δεξαμενών με βαρύτητα. 

Ανάντη παράλληλων ομοειδών μονάδων (πχ. δεξαμενές κροκίδωσης- καθίζησης, κτλ.) θα πρέπει 
να κατασκευαστούν μεριστές παροχής για την εξασφάλιση της ισοκατανομής της παροχής στις 
κατάντη μονάδες. Η ισοκατανομή της παροχής θα γίνεται με υπερχειλιστές λεπτής στέψης ή άλλο 
δόκιμο τρόπο, ενώ θα πρέπει να εξασφαλίζεται και η απομόνωση των επιμέρους γραμμών. Για τον 
σκοπό αυτό θα πρέπει να εγκατασταθούν χειροκίνητα υπερχειλιστικά θυροφράγματα ή επίτοιχα 
θυροφράγματα (θυροφράγματα πυθμένα). Στη περίπτωση μεγάλων θυροφραγμάτων, ή 
θυροφραγμάτων που θα ανοίγουν αυτόματα θα πρέπει να εγκατασταθούν μεταδότες κίνησης 
(actuators).  

Όπου προδιαγράφεται σχετικά (π.χ. αντλιοστάσια, φυσητήρες) θα πρέπει να προβλεφθεί επαρκής 
αριθμός εφεδρικών μονάδων. Εάν δεν ορίζεται διαφορετικά, η διατιθέμενη εφεδρεία θα πρέπει να 
είναι μεγαλύτερη από 25%.  

Θα πρέπει να αποφεύγεται η είσοδος ατόμων στους υγρούς θαλάμους των αντλιοστασίων. Για τον 
σκοπό αυτό θα πρέπει να λαμβάνονται μέτρα για την αποφυγή αποθέσεων στους θαλάμους και θα 
πρέπει να παρέχεται η δυνατότητα ανέλκυσης του εξοπλισμού από το δάπεδο εργασίας με 
κατάλληλες διατάξεις και ανυψωτικό εξοπλισμό.  

Όλες τις υποβρύχιες αντλίες και οι υποβρύχιοι αναδευτήρες θα πρέπει να διαθέτουν οδηγούς 
ανέλκυσης από ανοξείδωτο χάλυβα και επαρκές μήκος αλυσίδας που θα είναι μόνιμα συνδεδεμένη 
με την αντλία ή τον αναδευτήρα για την ανύψωσή τους στο επίπεδο εργασίας. Επίσης στο 
σκυρόδεμα θα εγκατασταθούν σωλήνες με φλάντζες ως υποδοχείς για την στήριξη του φορητού 
ανυψωτικού εξοπλισμού. 

Στις δεξαμενές θα πρέπει να υπάρχει στηθαίο ελάχιστου ύψους 80 cm για την προστασία των 
εργαζομένων. Στην περίπτωση που αυτό δεν είναι εφικτό θα πρέπει να τοποθετηθούν 
κιγκλιδώματα ελάχιστου ύψους 1,10m.  

Πλησίον του εξοπλισμού και σε εύκολα προσβάσιμη θέση πρέπει να υπάρχει κομβίον εκτάκτου 
ανάγκης για την παύση λειτουργίας του εξοπλισμού σε περίπτωση ανάγκης. 

Η εγκατάσταση όλου του εξοπλισμού θα πρέπει να γίνει σύμφωνα με τα οριζόμενα στις σχετικές 
Προδιαγραφές και τις οδηγίες του κατασκευαστή του εξοπλισμού. Για τον σκοπό αυτό, ο Ανάδοχος 
θα πρέπει να περιλάβει στην προσφορά του τις υπηρεσίες του κατασκευαστή του εξοπλισμού για 
την παρακολούθηση κατά την συναρμολόγηση, τη θέση του έργου σε λειτουργία και τις δοκιμές 
του. Σε κάθε περίπτωση πρέπει να εξασφαλίζεται ευχερής και ασφαλής πρόσβαση  και θα πρέπει 
να λαμβάνονται όλα τα αναγκαία μέτρα για την αποκομιδή και συντήρηση του.   
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2. ΜΟΝΑΔΕΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ 

2.1 Έργα εισόδου 

Τα έργα εισόδου θα τοποθετηθούν σε θέση που θα ορίσουν οι διαγωνιζόμενοι εντός του γηπέδου 
των εγκαταστάσεων ανάλογα με τη γενική διάταξη. Το ξηρό φρεάτιο άφιξης, από το οποίο θα 
τροφοδοτείται η δεξαμενή εισόδου – άρδευσης,περιλαμβάνει δύο ηλεκτροκίνητες δικλείδες εισόδου 
(μία ολισθαίνουσα δικλείδα κοίλης φλέβας με ρυθμιστικό ρόλο και ανάντη τοποθετημένη 
δικλείδαπεταλούδας) και θυρόφραγμα στο πέρας. Μέσω κατάλληλης διάταξης θα τοποθετηθεί 
δεύτερη γραμμή όμοιας διαμέτρου για λόγους συντήρησης με ηλεκτροκίνητη δικλείδα πεταλούδας 
μόνο (όχι και κοίλης φλέβας) και θυρόφραγμα. Με κατάλληλη διάταξη θα τοποθετηθούν όργανα 
μέτρησης των χαρακτηρηστικών του εισερχόμενου ύδατος. 

Ανάντη του φρεατίου άφιξης, θα εγκατασταθεί μετρητής παροχής υπερήχων  της εισερχόμενης 
ροής σε σωληνογραμμή. 

Το έργο εισόδου θα περιλαμβάνει και την πλήρη κατασκευή έργου παραγωγής ενέργειας μέσω 
κατάλληλου υδροστροβίλου.  

 

2.2 Δεξαμενή εισόδου- άρδευσης,  προαερισμού 

Το ανεπεξέργαστο νερό μετά το έργο εισόδου εισέρχεται στη δεξαμενή αποθήκευσης, ελάχιστης 
χωρητικότητας 1.500m3 απ’ όπου δίνεται η δυνατότητα παράλληλης τροφοδοσίας του δικτύου 
άρδευσης.Κατάντη του αγωγού άρδευσης, κατασκευασμένος από ελατό χυτοσίδηρο, θα 
εγκατασταθεί μετρητής παροχής υπερήχων σε σωληνογραμμή.  

Η δεξαμενή προαερισμού θα κατασκευαστεί βάσει των κάτωθι κριτηρίων: 

 Ημερήσια παροχή νερού προς επεξεργασία = 45.000 m3/d (1.875 m3/h) 

 Αριθμός γραμμών επεξεργασίας = 1 

 Ελάχιστος χρόνος παραμονής = 10 min 

 Λόγος πλάτους προς βάθος (W/H) < 2 

 Ειδική παροχή αέρα = 1 Nm3/h αέρα ανά m3 επεξεργαζόμενου νερού 

Γιατον αερισμό θα χρησιμοποιούνται διαχυτήρες λεπτής φυσαλίδας (μέση διάμετρος φυσαλίδας 
1,5mm - 2,0mm), τύπου ελαστικής μεμβράνης από EPDM (ή κεραμικοί), με μεγάλη μηχανική 
αντοχή και ανθεκτικότητα σε χημική αλλοίωση. Οι διαχυτήρες θα είναι εφοδιασμένοι με βαλβίδα 
αντεπιστροφής, που θα εμποδίζει την είσοδο νερού, σε περίπτωση διακοπής της παροχής αέρα. Η 
βαλβίδα αντεπιστροφής μπορεί να αποτελεί τμήμα της μεμβράνης κατάλληλα διαμορφωμένο, που 
να φράσσει τη διέλευση του υγρού στις σωληνώσεις αέρα ή ανεξάρτητο ειδικό τεμάχιο 
κατασκευασμένο από πλαστικό υλικό.  

Η διάταξη των διαχυτήρων θα καλύπτει ομοιόμορφα τον πυθμένα της ζώνης αερισμού για την 
αποφυγή ασύμμετρων καταστάσεων παροχής οξυγόνου και ανάδευσης. Η μέγιστη παροχή αέρα 
ανά μονάδα ενεργού επιφάνειας μεμβράνης διάχυσης κατά την λειτουργία δεν θα ξεπερνά τα 85 
Νm3/h.m2.  

Ο αριθμός των διαχυτήρων κάθε συστοιχίας και κάθε δεξαμενής συνολικά θα πρέπει να 
προσδιοριστούν από τον προμηθευτή λαμβάνοντας υπόψη τις διαστάσεις της δεξαμενής, καθώς 
επίσης και την εξασφάλιση ικανοποιητικής οξυγόνωσης και ανάδευσης. Για τον σκοπό αυτό, η 
διάταξη των διαχυτήρων στη δεξαμενή αερισμού, που θα υποβληθεί κατά την προσφορά, πρέπει 
να έχει προκύψει αποδεδειγμένα σε συνεργασία και με την επικύρωση του προμηθευτή ή του 
κατασκευαστή των διαχυτών. Οι διαχυτήρες πρέπει να είναι βιομηχανικό προϊόν κατασκευαστή, 
που διαθέτει ISO 9001, ή ισοδύναμο για τον σχεδιασμό και την κατασκευή παρόμοιου εξοπλισμού, 
και εμπειρία, η οποία πρέπει να αποδεικνύεται με κατάλογο έργων στα οποία εγκαταστάθηκε 
παρόμοιος εξοπλισμός του κατασκευαστή.  
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Κάθε συστοιχία διάχυσης θα τροφοδοτείται με ξεχωριστό αγωγό τροφοδότησης, που θα 
απομονώνεται από τον αγωγό μεταφοράς με δικλείδα απομόνωσης και ρύθμισης της παροχής 
αέρα, τύπου πεταλούδας ή ισοδύναμου. Επίσης θα πρέπει να προβλεφθούν παγίδες 
συμπυκνωμάτων και κρουνοί αποστράγγισης για κάθε συστοιχία. Οι αγωγοί διανομής αέρα που θα 
φέρουν τους διαχυτές θα στηρίζονται στον πυθμένα της δεξαμενής σε ειδικά στηρίγματα από 
ανοξείδωτο χάλυβα ή GRP, ρυθμίσιμα καθ’ύψος ώστε να είναι δυνατή η τοποθέτηση των διαχυτών 
στο ίδιο οριζόντιο επίπεδο. 

Η διάμετρος των σωληνώσεων αέρα θα υπολογιστούν, ώστε η ταχύτητα αέρα να μην ξεπερνά τα 
15m/sec, ενώ στο δίκτυο αέρα πρέπει να προβλεφθούν κατάλληλα εξαρτήματα σύνδεσης των 
σωληνώσεων, ικανά να παραλαμβάνουν τις διαμήκεις παραμορφώσεις τους, λόγω 
συστολοδιαστολών,  

Οι σωληνώσεις αέρα, που βρίσκονται κάτω από την επιφάνεια του νερού πρέπει να είναι 
κατασκευασμένες από ανοξείδωτο χάλυβα ή από πλαστικό (πχ. PVC, PΡ κτλ.) επαρκούς αντοχής 
στη θερμοκρασία του πεπιεσμένου αέρα.  

Ο απαιτούμενος αέρας θα παρέχεται από φυσητήρες οι οποίοι θα φέρουν ηχομονωτικό κλωβό και 
θα είναι εγκατεστημένοι σε ηχομονωμένο στεγασμένο χώρο. 

 

2.3 Μονάδα Προοζόνωσης – Ταχείας Ανάμιξης 

Στη δεξαμενή προοζόνωσης το ανεπεξέργαστο νερό υφίσταται προεπεξεργασία κατά την επαφή 
του με όζον, η οποία περιλαμβάνει τα ακόλουθα: 

 καταπολεμά τις εισερχόμενες άλγες με αποτέλεσμα τη βελτίωση της απόδοσης των 
επόμενων σταδίων επεξεργασίας (κύρια της κροκίδωσης αλλά και της καθίζησης) 

 οξειδώνει τόσο τους εισερχόμενους οργανικούς ρύπους όσο και το σίδηρο και το μαγγάνιο 
και   

 προ-απολυμαίνει το εισερχόμενο νερό. 

Η αποτελεσματικότητα της οξείδωσης των εισερχόμενων οργανικών ρύπων από το όζον θα μπορεί 
να ενισχυθεί με την παράλληλη προσθήκη υπεροξειδίου του υδρογόνου (H2O2). Επιπλέον, με το 
συνδυασμό προσθήκης όζοντος και υπεροξειδίου του υδρογόνου ελαττώνεται η απαιτούμενη δόση 
όζοντος. 

Κριτήρια Σχεδιασμού 

 Ημερήσια παροχή νερού προς επεξεργασία = 45.000 m3/d (1.875 m3/h) 

 Αριθμός γραμμών επεξεργασίας = 1 (και μία εφεδρική) 

 Ελάχιστος χρόνος παραμονής = 5 min 

 Ειδική παροχή όζοντος = 2 – 5 mg/l 

 Είδος διαχυτών όζοντος = Λεπτής φυσαλίδας 

 

Η διάχυση του παραγόμενου όζοντος στο προς επεξεργασία νερό θα γίνεται με υποβρύχιους 
διαχυτές λεπτής φυσαλίδας. Το υλικό κατασκευής των διαχυτών θα είναι πορώδες κεραμικό το δε 
σώμα τους από PVC ή ισοδύναμο υλικό. Διάχυτες κατασκευασμένοι από EPDM δε θα γίνουν 
δεκτοί, λόγω του μικρού χρόνου ζωής του υλικού αυτού όταν έρχεται σε επαφή με το όζον. Στην 
Τεχνική Μελέτη Προσφοράς Διαγωνιζομένων θα δίνονται πλήρη τεχνικά χαρακτηριστικά των 
προσφερομένων διαχυτών, δηλαδή καμπύλες παροχής και πτώσεων πίεσης, αποδόσεις σε 
συνάρτηση με την παροχή, το βάθος και τη διάταξη και υλικά κατασκευής. 

Σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να ισχύουν τα ακόλουθα: 

 Η μέγιστη παροχή αέρα ανά διαχυτή δε θα υπερβαίνει τα 70 m3/h/m2 επιφάνειας διάχυτη. 
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 Η απόσταση των διαχυτών από την επιφάνεια του υγρού στη δεξαμενή επαφής θα είναι 
μεγαλύτερη από 5 m. 

 Ο λόγος παροχής αερίου προς παροχή υγρού θα είναι μικρότερος από 0,35. Το κριτήριο 
αυτό θα πρέπει να ληφθεί υπόψη για τον προσδιορισμό της ελάχιστης αποδεκτής 
συγκέντρωσης όζοντος στον αέρα και αντίστοιχα της μέγιστηςπαροχής των 
αεροσυμπιεστών. 

Η ελάχιστη συνολική δυναμικότητα του συστήματος παραγωγής όζοντος θα είναι 6,50kg/Ο3/h. Η 
παραγωγή θα γίνεται με χρήση αέρα σε μία μονάδα για την Α΄ φάση, συν μία εφεδρική.Στη Β΄ φάση 
λειτουργίας της ΕΕΝ θα προβλεφθεί χώρος (στη γενική διάταξη ή εντός του κτηρίου) για 
τουλάχιστον μία επιπλεόν γεννήτρια όζοντος με την απαιτούμενη δυναμικότητα της Β΄φάσης.  

Για τη μονάδα παραγωγής όζοντος από αέρα θα εφαρμοσθούν συγκεντρώσεις όζοντος τυπική 
τιμή30gr/m3 Γιατην συγκέντρωση αυτή η συνολική ενεργειακή κατανάλωση για όλο το σύστημα 
οζόνωσης, συμπεριλαμβανομένου και του καταστροφέα όζοντος, κυμαίνεται περί την τιμή 25 
kWh/kg παραγομένου όζοντος. . 

Οι Διαγωνιζόμενοι έχουν τη δυνατότητα να επιλέξουν τη συγκέντρωση όζοντος κατά τρόπο που να 
βελτιστοποιείται η ενεργειακή κατανάλωση του συστήματος, η οποία πάντως σε καμία περίπτωση 
δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερη από 25 kWh/kg παραγομένου όζοντος.  

2.3.1 Συμπιεστές 

Για την επίτευξη των ανωτέρω προϋποθέσεων ως προς τα χαρακτηριστικά του αέρα εφαρμόζονται 
εν σειρά διαδικασίες προεπεξεργασίας του πριν από την οζόνωση, οι οποίες εξαρτώνται από τον 
τύπο του αεροσυμπιεστού. Γίνονται  δεκτοί αεροσυμπιεστές χαμηλής πίεσης (τυπικές πιέσεις 69-
103 kPa) ή υψηλής πίεσης(τυπικές πιέσεις 480-690kPa). Για κάθε μία από τις δύο αυτές 
περιπτώσεις το σύστημα παραγωγής και επεξεργασίας του αέρα προδιαγράφεται ως ακολούθως: 

 

Σύστημα χαμηλής πίεσης 

Το σύστημα χαμηλής πίεσης αποτελείται από τους αεροσυμπιεστές παραγωγής αέρα, σύστημα 
αφύγρανσης με ψύξη και το σύστημα ξήρανσης, στο οποίο περιλαμβάνονται φίλτρα, πριν και μετά 
τους ξηραντήρες. Θα προσφερθούν δύο παράλληλες μονάδες. 

Οι αεροσυμπιεστές θα είναι τύπου θετικής εκτόπισης, ξηρού τύπου (oil less) και θα επιτυγχάνουν 
σταθερή παροχή αέρα για μεταβαλλόμενες λειτουργικές πιέσεις. Ηστάθμη θορύβου στη μέγιστη 
πίεση και σε απόσταση 1 m να είναι μικρότερη από 75dB. Κάθε αεροσυμπιεστής θα είναι 
εξοπλισμένος με φίλτρο αναρρόφησης για τη συγκράτηση σχετικά μεγάλων σωματιδίων, καθώς και 
με όλο τον εξοπλισμό, που είναι απαραίτητος για την απρόσκοπτη και εύρυθμη λειτουργία του 
(σιγαστήρες, βαλβίδες, βάνες, ρυθμιστικούς διακόπτες, πίνακα ελέγχου κλπ.). Ο εξοπλισμός που 
κατ’ ελάχιστο θα πρέπει να διατεθεί για την παρακολούθηση και τον έλεγχο του αεροσυμπιεστού 
περιλαμβάνει όργανα μέτρησης της πίεσης, θερμοκρασίας και παροχής εξόδου. 

Το σύστημα αφύγρανσης με ψύξη έχει σκοπό να απομακρύνει την υγρασία του αέρα με μικρές 
λειτουργικές, δαπάνες. Η αναγκαιότητά του καθώς και οι λεπτομέρειεςσχεδιασμού του συστήματος, 
θα πρέπει να συσχετιστούν με τον σχεδίασμά του καθαυτό συστήματος ξήρανσης, που ακολουθεί. 

Πριν από την εισαγωγή στο σύστημα ξήρανσης, ο συμπιεσμένος αέρας διέρχεται από φίλτρο με 
στόχο τη συγκράτηση σωματιδίων μεγαλύτερων από 3-5 μm. Ο ξηραντήρας θα είναι 
προσροφητικού τύπου και θα αποτελείται από δύο συστοιχίες στηλών. Από τις δύο συστοιχίες 
στηλών, οι οποίες θα είναι πλήρεις με ξηραντικό υλικό (π.χ, ενεργοποιημένη αλουμίνα), η μία θα 
βρίσκεται σε λειτουργία, ενώ η άλλη σε φάση αναγέννησης. Η αναγέννηση στις περιπτώσεις 
συστημάτων χαμηλής πίεσης θα γίνεται με θερμότητα (αύξηση θερμοκρασίας στους 90-260 °C, για 
μία έως δύο ώρες και στη συνέχεια ψύξη για τουλάχιστον έξι ώρες). Το επιθυμητό σημείο δρόσου 
στην έξοδο από τον ςηραντήρα θα είναι μικρότερο από -60 °C και σε καμία περίπτωση μεγαλύτερο 
από -50 °C. Μετά τον ξηραντήρα ο αέρας θα διέρχεται από φίλτρα εξόδου, τα οποία θα είναι 
εξοπλισμένα με αυτόματη αποστράγγιση συμπυκνωμάτων. 
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Το σύστημα παραγωγής και επεξεργασίας αέρα θα διαστασιολογηθεί από τον κατασκευαστή των 
οζονιστήρων και οι επιλογές θα είναι αναλυτικά τεκμηριωμένες στην Τεχνική Μελέτη Προσφοράς 
Διαγωνιζομένων. Στόχος θα είναι η παραγωγή αέρα, που κατά την εισαγωγή του στους 
οζονιστήρες θα είναι απαλλαγμένος από υγρασία, λάδι και σκόνες σύμφωνα με τις προδιαγραφές 
ISO 8573-1 Class 1.1.1 (πλήρως απαλλαγμένος από νερό, συγκράτηση σωματιδίων έως 0,01 μm, 
διαφεύγουσα ποσότητα λαδιού μικρότερη του 0,01 mg/m3).  

Σύστημα υψηλής πίεσης 

Το σύστημα υψηλής πίεσης αποτελείται από τους αεροσυμπιεστές παραγωγής αέρα, σύστημα 
αφύγρανσης με ψύξη, το σύστημα ξήρανσης, στο οποίο περιλαμβάνονταιφίλτρα, πριν και μετά 
τους ξηραντήρες και βαλβίδα μείωσης της πίεσης πριν την εισαγωγή στους οζονιστήρες. Θα 
προσφερθούν δύο παράλληλες μονάδες. 

Οι αεροσυμπιεστές θα είναι τύπου υψηλής πίεσης, ξηρού τύπου (non-oil lubricated). Ηστάθμη 
θορύβου στη μέγιστη πίεση και σε απόσταση 1 m να είναι μικρότερη από 75dB. Κάθε 
αεροσυμπιεστής θα είναι εξοπλισμένος με φίλτρο αναρρόφησης για τη συγκράτηση σχετικά 
μεγάλων σωματιδίων, καθώς και με όλο τον εξοπλισμό, που είναι απαραίτητος για την 
απρόσκοπτη και εύρυθμη λειτουργία του (σιγαστήρες,βαλβίδες, βάνες, ρυθμιστικούς διακόπτες, 
πίνακα ελέγχου κλπ.). Ο εξοπλισμός πουκατ’ ελάχιστο θα πρέπει να διατεθεί για την 
παρακολούθηση και τον έλεγχο του αεροσυμπιεστού περιλαμβάνει όργανα μέτρησης της πίεσης, 
θερμοκρασίας και παροχής εξόδου. 

Το σύστημα αφύγρανσης με ψύξη έχει σκοπό να απομακρύνει την υγρασία του αέρα με μικρές 
λειτουργικές δαπάνες. Στα συστήματα υψηλής πίεσης η μονάδα αφύγρανσης και ψύξης είναι 
απαραίτητη για να απομακρύνει τη θερμοκρασία που παράγεται λόγω της συμπίεσης. 

Πριν από την εισαγωγή στο σύστημα ξήρανσης, ο συμπιεσμένος αέρας διέρχεται από φίλτρο με 
στόχο τη συγκράτηση σωματιδίων μεγαλύτερων από 3-5 μm. Το σύστημα ξήρανσης δεν διαφέρει 
από το αυτό που προδιαγράφτηκε στα συστήματα χαμηλής πίεσης, με μόνη διαφορά ότι η 
αναγέννηση θα γίνεται με ρεύμα ξηρού αέρα και όχι θερμότητα (heat less). Το απαιτούμενο ρεύμα 
ξηρού αέρα αντιστοιχεί στο 15-25% της συνολικής παροχής αέρα και θα πρέπει να ληφθεί υπόψη 
αθροιστικά κατά την επιλογή του φυσητήρα. Το επιθυμητό σημείο δρόσου στην έξοδο από τον 
ξηραντήρα θα είναι μικρότερο από -60 °C και σε καμία περίπτωση μεγαλύτερο από -50 °C. Μετά 
τον ξηραντήρα ο αέρας θα διέρχεται από φίλτρα εξόδου, τα οποία θα είναι εξοπλισμένα με 
αυτόματη αποστράγγιση συμπυκνωμάτων. 

Το σύστημα παραγωγής και επεξεργασίας αέρα,θα διαστασιολογηθεί από τον κατασκευαστή των 
οζονιστήρων και οι επιλογές θα είναι αναλυτικά τεκμηριωμένες. Στόχος θα είναι η παραγωγή αέρα, 
που κατά την εισαγωγή του στους οζονιστήρες θα είναι απαλλαγμένος από υγρασία, λάδι και 
σκόνες σύμφωνα με τιςπροδιαγραφές ISO 8573-1 Class 1.1.1 (πλήρως απαλλαγμένος από νερό, 
συγκράτηση σωματιδίων έως 0,01 μm, διαφεύγουσα ποσότητα λαδιού μικρότερη του 0,01 mg/m3)·. 

 

2.3.2 Γεννήτριες παραγωγής όζοντος 

Τοποθετούνται δύο (2) γεννήτριες όζοντος, οι οποίες θα είναι προϊόν αναγνωρισμένου οίκου 
κατασκευής οζονιστήρων, το προτεινόμενο μοντέλο θα βρίσκεται σε σειρά παραγωγής και θα 
υπάρχει κατάλογος όμοιων εγκαταστάσεων ως προς το μοντέλο και τη δυναμικότητα παραγωγής 
όζοντος (reference list). 

Οι γεννήτριες όζοντος θα έχουν από το εργοστάσιο κατασκευής όλες τις φλάντζες σύνδεσης για την 
είσοδο και έξοδο των αερίων και του νερού ψύξης και θα περιλαμβάνουν τον ηλεκτρολογικό πίνακα 
ισχύος και ελέγχου των διαδικασιών λειτουργίας του συστήματος, τα όργανα ελέγχου και 
ασφαλείας, που είναι απαραίτητα για τη λειτουργία των δικτύων ξηρού αέρα, όζοντος, αέρα 
εξυπηρέτησης, ψύξης οζονιστήρων. Οι πίνακες ισχύος θα μπορούν να αποτελούν ενιαίο 
συγκρότημα με τους οζονιστήρες ή να είναι αυτόνομοι. Τα υλικά κατασκευής του οζονιστήρα που 
έρχονται σε επαφή με το Ο3 θα είναι από ανοξείδωτο χάλυβα ΑΙSI 316L ή ισοδύναμα. 

Για την αυτόματη ρύθμιση της παραγωγής όζοντος θα λαμβάνονται υπόψη δύο παράμετροι: η 
συγκέντρωση του υπολειμματικού όζοντος στο νερό και η παροχή του / νερού προς επεξεργασία. 
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Για την αυτόματη ρύθμιση θα λαμβάνονται τρία σήματα 4-20 mA: μέτρηση υπολειμματικού όζοντος, 
μέτρηση της ισχύος των οζονιστήρων και μέτρηση της παροχής του νερού προς επεξεργασία. 
Μέσω της επεξεργασίας αυτών των σημάτων θα ρυθμίζεται η ισχύς των οζονιστήρων και άρα η 
παραγωγή όζοντος. 

Θα προβλεφθεί κλειστό κύκλωμα νερού, για την απομάκρυνση της θερμότητας από τον οζονιστήρα 
με ψύκτη. Το σύστημα θα περιλαμβάνει την αντλία ανακυκλοφορίας, τον συμπιεστή ψυκτικού 
υγρού, τον εξατμιστή όπου θα ψύχεται το νερό, τον συμπυκνωτή με ανεμιστήρα αέρα. 

Ο οίκος κατασκευής των οζονιστήρων, εάν δεν αποτελεί και τον προμηθευτή όλου του συστήματος 
οζόνωσης (σύστημα .παραγωγής και επεξεργασίας ξηρού αέρα, γεννήτριες παραγωγής του 
όζοντος, σύστημα καταστροφής του όζοντος και όργανα μέτρησης και λειτουργίας των μονάδων), 
θα έχει σε κάθε περίπτωση τη συνολικής ευθύνη και θα παράσχει την εγγύηση καλής λειτουργίας 
του συστήματος. 

2.3.3 Σύστημα καταστροφής όζοντος 

Το σύστημα καταστροφής του όζοντος απαιτείται για την καταστροφή της περίσσειας όζοντος που 
υπάρχει στον υπερκείμενο της στάθμης υγρού, χώρο της κλειστής δεξαμενής επαφής, πριν από 
την διοχέτευση του εμπλουτισμένου με όζον αέρα στην ατμόσφαιρα ή την ανακύκλωσή του. 

Η μέθοδος καταστροφής του όζοντος βασίζεται στην μετατροπή του όζοντος σε οξυγόνο σε υψηλές 
θερμοκρασίες. Η θερμική καταστροφή επιτυγχάνεται με διατήρηση θερμοκρασιών 300-350°C για 3 
δευτερόλεπτα. Είναι επιτρεπτή η εφαρμογή μεθόδων θερμικής καταστροφής που συνδυάζουν και 
τη χρήση καταλυτών. Η χρήση ενεργού άνθρακα, αν και έχει εφαρμοσθεί σε ορισμένες 
περιπτώσεις, δημιουργεί κίνδυνο εκρήξεων λόγω δημιουργίας σκόνης ενεργοποιημένου άνθρακα 
και δεν γίνεται αποδεκτή. 

Θα εγκατασταθούνδύο καταστροφείς όζοντος με ανάκτηση θερμότητας εκ των οποίων ο ένας 
εφεδρικός, επομένως ο κάθε καταστροφέας θα έχει τη δυνατότητα να δεχθεί τη μέγιστη παροχή 
αερίου. Η συγκέντρωση σε όζον του επεξεργασμένου αερίου στην έξοδο του καταστροφέα θα είναι 
μικρότερη από 0,10 ppm σύμφωνα με την προδιαγραφή της Ευρωπαϊκής Ένωσης.  

Όλες οι περιγραφείσες μονάδες (σύστημα παραγωγής και επεξεργασίας ξηρού αέρα, γεννήτριες 
παραγωγής του όζοντος, και όργανα μέτρησης και λειτουργίας των μονάδων) θα βρίσκονται εντός 
κτηρίου κατασκευασμένο από οπλισμένο σκυρόδεμα και οπτοπλινθοδομές. Το σύστημα 
καταστροφής όζοντος δύναται να εγκατασταθεί εκτός κτηρίου.Ο χώρος που θα εγκατασταθούν οι 
αεροσυμπιεστές θα είναιηχομονωμένος και θα προβλεφθεί σύστημα αντιμετώπισης του θορύβου. 

2.3.4 Προσθήκη Υπεροξειδίου Υδρογόνου 

Θα πρέπει να εγκατασταθούν ένα ή περισσότερα δοχεία συνολικής αποθηκευτικής ικανότητας 
τουλάχιστον για 20 ημέρες για την μέση ημερήσια παροχή της Β΄ φάσηςκατασκευασμένα από 
κατάλληλο πλαστικό υλικό και στη περίπτωση τροφοδότησης από βυτιοφόρο όχημα με δίκτυο 
απ’ευθείας πλήρωσης. Κάθε δοχείο θα διαθέτει ένδειξη στάθμης, διάταξη εκκένωσης με σφαιρική 
βάνα και ένα ζεύγος διακοπτών χαμηλής στάθμης: ένας για την διακοπή λειτουργίας των 
δοσομετρικών αντλιών, και ένας δεύτερος για ενημέρωση προκειμένου να γίνει επαναπλήρωση του 
αντίστοιχου δοχείου.  

Η προσθήκη του διαλύματος υπεροξειδίου του υδρογόνου θα γίνεται μέσω δύο ρυθμιζόμενων 
δοσομετρικών αντλιών από τις οποίες η μία θα είναι εφεδρική, ελάχιστης δυναμικότητας 10 l/h, με 
δυνατότητα ρύθμισης της παροχής μεταξύ 0 – 100%. 

2.3.5 Ταχεία Ανάμιξη 

Στη δεξαμενή ταχείας ανάμιξης λαμβάνει χώρα προσθήκη κροκιδωτικού με σκοπό την 
αποσταθεροποίηση των κολλοειδών αιωρούμενων σωματιδίων του ανεπεξέργαστου νερού, τα 
οποία προκαλούν τη θολότητα και διευκολύνεται η ανάπτυξη συσσωματωμάτων κι ο σχηματισμός 
κροκίδων. 

Η κροκίδωση μπορεί να γίνει με προσθήκη είτε υγρού χλωριούχου πολυαργιλίου (PACl) είτε 
διαλύματος θειικού αργιλίου. Το προστιθέμενο κροκιδωτικό (είτε PACL είτε σκόνη θειϊκού αργιλίου) 
πρέπει να είναι κατάλληλο για χρήση σε πόσιμο νερό, βάσει σχετικών πιστοποιητικών 
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καταλληλότητας που θα συνοδεύουν την προμήθειά του. (Η χρήση σκόνης θειικού αργιλίου 
προυποθέτει τη χρήση κατάλληλου εξοπλισμού ανάλογα με την κοκκομετρία του 
χρησιμοποιούμενου θειικού αργιλίου, η οποία και θα περιγράφεται πλήρως).  

Οι αναδευτήρες θα είναι ιδιαίτερα ανθεκτικοί σε επαφή με χημικά και θα διαθέτουνχειρισμό μεσω 
ρύθμισης με inverter. 

Κριτήρια Σχεδιασμού 

 Απαιτούμενος χρόνος παραμονής = 100 sec 

 Ελάχιστος χρόνος παραμονής = 60 sec 

 Ελάχιστη απορροφούμενη ισχύς αναδευτήρα = 200W/m3 

 Ειδική παροχή κροκιδωτικού = 1,35 – 2,70 mg/l Al  

Ο εξοπλισμός αποθήκευσης κροκιδωτικών και παρασκευής διαλυμάτων θα εγκατασταθεί στο 
κτήριο χημικών. Η αποθήκευση του θειϊκού αργιλίου θα πραγματοποιείται κατά το ένα μισό σε σιλό 
χωρητικότητας 11m3, τo οποίo θα τροφοδοτείτο συγκρότημα παρασκευής διαλύματος. Κατά το 
άλλο μισό (11 m3), το θεϊικό αργίλιο θα αποθηκεύεται σε σάκους τοποθετημένους σε τμήμα του 
δαπέδου. Η εγκατάσταση θα περιλαμβάνει και κατάλληλο ανυψωτικό μηχανισμό για την - 
εκφόρτωση των σάκων από τα αυτοκίνητα και τοποθέτησή τους στο αναφερθέν τμήματου δαπέδου 
όπως και για την από εκεί μεταφορά τους και εκκένωσή τους στα σιλό. 

Τα σιλό θα έχουν κυλινδρικό τμήμα ύψους 2,00 m και διαμέτρου 2,40 m και κολουροκωνικό τμήμα 
με κλίση πλευρών ως προς τον ορίζοντα 60°. Θα κατασκευασθούν από χάλυβα ελάχιστου πάχους 
13mm και θα έχουν εσωτερική και εξωτερική αντιδιαβρωτική προστασίά με βάση τις εποξειδικές 
ρητίνες. Θα είναι εξοπλισμένα με μηχανισμούς ταλάντωσης ώστε να αποφεύγεται η δημιουργία 
κενών στη μάζα του θειικού αργιλίου. Κατάλληλο σύστημα φίλτρων θα συλλέγει αποτελεσματικά τη 
σκόνη του κροκιδωτικού. 

Η δοσολογία του θειικού αργιλίου θα γίνεται με τη βοήθεια  μονάδας βαρυμετρικού κατάλληλης 
δυναμικότητα με δυνατότητα ρύθμισης 1:100 και ακρίβεια (επιτρεπόμενη απόκλιση) 1%. Η κάθε 
μονάδα θα εξυπηρετείται από το αντίστοιχο σιλό. Η δοσολογία θα ρυθμίζεται αυτόματα κατ’ 
αναλογία προς την εισερχόμενη παροχή, με δυνατότητα να παρεμβαίνει ο χειριστής στο αυτόματο 
σύστημα και να μεταβάλλει τη συγκέντρωση του κροκιδωτικού στο επεξεργαζόμενο νερό ενόψει 
των πληροφοριών που θα παρέχουν τα θολόμετρα εισόδου στην εγκατάσταση και εξόδου από τις 
δεξαμενές κροκίδωσης-καθίζησης. Θα πρέπει όμως ναυπάρχει η δυνατότητα αυτοματοποίησης της 
άνω διαδικασίας. Το πυκνό διάλυμα θετικού αργιλίου θα παρασκευάζεται αυτόματα σε δεξαμενή 
εξοπλισμένη με μηχανισμό ανάδευσης (ρυθμιζόμενο με inverter) και σε συγκεντρώσεις 40-200 gr/l. 
Το νερό θα παρέχεται από το δίκτυο ύδρευσης του κτηρίου χημικών διαμέσου συστήματος 
ρυθμιζόμενης παροχής. Το διάλυμα, θα αντλείται προς τα 2 σημεία έγχυσης ταχείας μίξης με το 
υπό επεξεργασία νερό από 2 δoσιμετρικές αντλίεςθετικής εκτόπισης με δυνατότητα ρύθμισης μέσω 
inverter,η μία εφεδρική. Κατά τη λειτουργία του έργου ο τοπικός PLC θα υπολογίζει (με βάση το 
σήμα παροχής και το σήμα της ταχύτητας τροφοδοσίας) τη δόση θειικού αργιλίου και θα την 
συγκρίνει ενόψει και των τιμών pH με τη μέγιστη επιτρεπόμενη κινητοποιώντας σήμα συναγερμού 
σε περίπτωση υπέρβασης. 

Η δεξαμενή παρασκευής του διαλύματος και οι αγωγοί μεταφοράς στα σημεία έγχυσης θα είναι 
κατασκευασμένοι από ανοξείδωτο χάλυβα τύπου 316 ή PVC. 

 

Στο ισόγειο του κτηρίου προβλέπεται δεξαμενή αποθήκευσης διαλύματος υγρού θειικού αργιλίου 
και ζεύγος δοσομετρικών αντλιών (η μία εφεδρική) παροχής 100l/hr με δυνατότητα ρύθμισης οι 
οποίες τροφοδοτούν το διάλυμα PACl στις δεξαμενές ταχείας μίξης.  Ο απαιτούμενος χρόνος 
αποθήκευσης του διαλύματος κροκίδωσηςθα είναι της τάξης των δύο ημερών. 

Η επιλογή του κροκιδωτικού που θα χρησιμοποιηθεί θα καθορίζεται από το φορέα διαχείρισης της 
ΕΕΝ 
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2.4 Μονάδα κροκίδωσης – καθίζησης 

Ο σχεδιασμός των δεξαμενών κροκίδωσης θα γίνει για την ικανοποίηση των παρακάτω 
απαιτήσεων:  

 

Αριθμός παράλληλων μονάδων  [#] 2 

Απαιτούμενος χρόνος παραμονής min 15 - 25 

Ελάχιστος απαιτούμενος χρόνος παραμονής min 10 

Ταχύτητα εισόδου θαλάμου κροκίδωσης m/sec 0,1 – 0,4 

Μέγιστη επιτρεπόμενη ταχύτητα εξόδου θαλάμου κροκίδωσης m/sec 0,025 

Ελάχιστη απορροφούμενη ισχύς αναδευτήρα W/m3 10 

Ειδική παροχή πολυηλεκτρολύτη mg/l 0,2 – 0,5 

 

Ο σχεδιασμός των δεξαμενών καθίζησηςθα γίνει για την ικανοποίηση των παρακάτω απαιτήσεων:  

 

Αριθμός παράλληλων μονάδων  [#] 2 

Μέγιστη επιτρεπόμενη ταχύτητα καθίζησης Hazen m3/m2/h 0,80 

Μέγιστη επιτρεπόμενη ταχύτητα ροής μέσα στις λαμέλλες m3/m2/h 10 

Κλίση λαμελλών σε σχέση με το οριζόντιο επίπεδο ο 60 

Ελάχιστο ωφέλιμο βάθος κάτωθεν λαμελλών m 3 

Στις ορθογωνικές δεξαμενές καθίζησης θα πρέπει ο λόγος μήκος/πλάτος να είναι >3:1. Ο πυθμένας 
κατασκευάζεται με μικρή κλίση προς τον κώνο ιλύος και το freeboard θα είναι τουλάχιστον 0,30m. 
Η συλλογή της ιλύος θα γίνεται με σαρωτές. 

Η είσοδος του νερού στη δεξαμενή θα πρέπει να σχεδιαστεί έτσι ώστε να μειώνεται η κινητική 
ενέργεια και να γίνεται άμεση ανάπτυξη της φλέβας σε όλο το πλάτος της δεξαμενής. Για τον 
σκοπό αυτό θα πρέπει να προβλεφθούν κατάλληλες διατάξεις και διαφράγματα στην είσοδο του 
νερού της δεξαμενής καθίζησης.  

Η απομάκρυνση του διαυγασμένου υγρού μπορεί να γίνει είτε μέσω υπερχειλιστή ή δια μέσου 
βυθισμένων διάτρητων σωλήνων. Οι διατάξεις υπερχείλισης θα πρέπει να σχεδιαστούν έτσι ώστε 
να μην προκαλείται μεγάλη διακύμανση της στάθμης υγρού στις δεξαμενές καθίζησης για όλες τις 
υδραυλικές φορτίσεις. 

Ο υπερχειλιστής πρέπει να είναι σχήματος V ή τραπεζοειδής κατασκευασμένος από ανοξείδωτο 
χάλυβα και να διαθέτει φράγμα ηρεμίας, ώστε να εμποδίζεται η εκροή επιπλεόντων. Θα πρέπει να 
υπάρχει η δυνατότητα κατακόρυφης ρύθμισης του υπερχειλιστή, για να εξασφαλίζεται η οριζόντια 
τοποθέτησή του. Στη περίπτωση που η απομάκρυνση του διαυγασμένου υγρού από την δεξαμενή 
γίνεται με υποβρύχιο διάτρητο σωλήνα θα πρέπει να ικανοποιούνται οι παρακάτω απαιτήσεις:  

 διάμετρος υποβρυχίων οπών: 25 mm - 45 mm 

 μέγιστη ταχύτητα στον σωλήνα: 0,60 m/s 

 ταχύτητα στις υποβρύχιες οπές: 0,60 m/s – 1,00 m/s 

Οι υποβρύχιες οπές θα πρέπει να βρίσκονται 30 cm χαμηλότερα από την ανώτατη στάθμη του 
υγρού στην δεξαμενή, ώστε να αποφεύγεται η διαφυγή επιπλεόντων μαζί με το διαυγασμένο υγρό.  
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2.4.1 Απομάκρυνση ιλύος 

Η απομάκρυνση ιλύος πραγματοποείεται από ένα ξέστρο πυθμένα κατασκευασμένο για την 
συνεχή μετακίνηση της λάσπης. Το ξέστρο αποτελείται από την μονάδα κίνησης, το σύστημα 
μετατροπής και μεταφοράς της κίνησης από περιστροφική σε οριζόντια παλινδρομική και τέλος το 
καθεαυτό ξέστρο το οποίο αποτελείται κυρίως από ένα σύνολο ειδικά διαμορφωμένων προφίλ από 
ανοξείδωτο χάλυβα AISI 304L. Τα προφίλ αυτά συγκολλούνται μαζί σε ένα πλαίσιο από επίπεδες 
ράβδους, και το σύνολο αυτό λειτουργεί σαν ένα κινούμενο δάπεδο στον πυθμένα της δεξαμενής. 
Το δάπεδο αυτό ολισθαίνει επάνω σε επίπεδους οδηγούς από πολυαιθυλένιο (HDPE 1000)  οι 
οποίοι στερεώνονται στον πυθμένα. 

Η μονάδα κίνησης αποτελείται από ηλεκτρομειωτήρα ο οποίος καταλήγει σε έκκεντρο βραχίονα. 
Από τον βραχίονα διαμέσου συνδετήριας ράβδου η κίνηση μεταφέρεται σε τριγωνική άρθρωση 
(κινηματική διάταξη) η οποία ουσιαστικά μετατρέπει την περιστροφική κίνηση σε οριζόντια 
παλινδρομική, εξασφαλίζοντας την εναλλαγή στην κατεύθυνση του ξέστρου εμπρός – πίσω. Η 
λάσπη κατά την εμπρόσθια κίνηση μεταφέρεται από τα προφίλ προς τα εμπρός και οδηγείται προς 
το φρεάτιο συλλογής και απομάκρυνσης της. Κατά την επιστροφή προς τα πίσω τα προφίλ 
γλυστρούν μέσα στο στρώμα της λάσπης έως τη νέα θέση εκκίνησης. Η ταχύτητα επιστροφής είναι 
περίπου διπλάσια από την εμπρόσθιας κίνησης ώστε να ελαχιστοποιείται ο χρόνος “αδράνειας” και 
να εξασφαλίζεται η συνεχής κίνηση του στρώματος της λάσπης. 

Τα προφίλ θα είναι ειδικά διαμορφωμένα και θα αποτελούνται από ένα κοίλο τμήμα προς το 
μέτωπο της κίνησης λειτουργούν δηλαδή σαν ένας προωθητής, ενώ στην πίσω πλευρά διαθέτουν 
ένα υδροδυναμικό προφίλ ώστε κατά την κίνηση επιστροφής να μην διαταράσσεται το στρώμα της 
λάσπης. Όπου η λάσπη έχει ένα πολύ χαμηλό περιεχόμενο σε στερεά, ώστε να μη σχηματίζεται το 
στρώμα της λάσπης, τα προφίλ θα δημιουργούν μία συνεχή ροή στον πυθμένα της δεξαμενής και 
διαμέσου των διαδοχικών περασμάτων του ξέστρου δημιουργείται ένα φαινόμενο “πάχυνσης” της 
λάσπης αυξάνοντας την συγκέντρωση της. Η λάσπη παράλληλα μεταφέρεται προς το φρεάτιο 
συλλογής της. 

Το όλο συγκρότημα του ξέστρου αποτελεί μία απλή κατασκευή μεγάλης αξιοπιστίας. Τα λίγα κινητά 
μέρη και οι μικρές δυνάμεις που εμπλέκονται ελαχιστοποιούν και τις τάσεις στις οποίες υπόκειται το 
σύνολο του ξέστρου. Τα προφίλ κατά την κίνησή τους εξασφαλίζουν το σχηματισμό χαμηλών 
δυνάμεων τριβής. Έτσι στο σύνολο η απαιτούμενη μηχανική ισχύς είναι πολύ μικρή. Όλοι αυτοί οι 
παράγοντες οδηγούν σε μία ομαλή λειτουργία αυξάνοντας το χρόνο ζωής του εξοπλισμού. 

Όλα τα υλικά σε επαφή με το νερό με εξαίρεση τις λωρίδες ολίσθησης και τα έδρανα είναι από 
ανοξείδωτο χάλυβα κατά AISI 304L. 

Οι δύο (1+1 εφεδρική)αντλίες ιλύος ελάχιστης δυναμικότητας 20m3/h (έκαστη) θα διαθέτουν 
δυνατότητα ρύθμισης με inverter,  και κατάλληλο κούμπωμα με φλάντζα και μόνιμη διάταξη 
ανέλκυσης (μέχρι την τοποθέτησή τους εκτός δεξαμενής), ώστε να είναι δυνατή η απομάκρυνσή 
τους για συντήρηση ή επισκευή χωρίς την ταπείνωση της στάθμης της δεξαμενής κροκκίδωσης-
καθίζησης. 

Παρασκευή και δοσομέτρηση πολυηλεκτρολύτη 

Τοσυγκρότημα παρασκευής πολυηλεκτρολύτη θα εγκατασταθεί στο κτήριο χημικών, πρέπει να 
είναι αυτόματοκαι να αποτελείται από: 

Χοάνη αποθήκευσης στερεού πολυηλεκτρολύτη με στεγανό καπάκι και δοσομετρικό κοχλία με 
χωρητικότητα τουλάχιστον 25kg 

Ο συνολικός ενεργός όγκος του συγκροτήματος (διάλυση, ωρίμανση, αποθήκευση) θα πρέπει να 
εξασφαλίζει ελάχιστο χρόνο παραμονής 60 min 

Διαμέρισμα παρασκευής υγρού διαλύματος με ανοξείδωτο αναδευτήρα σταθερών στροφών.  

Διαμέρισμα ωρίμανσης διαλύματος με ανοξείδωτο αναδευτήρα σταθερών στροφών 

Δεξαμενή αποθήκευσης έτοιμου διαλύματος, με ανοξείδωτο αργόστροφο αναδευτήρα. Στην 
δεξαμενή αποθήκευσης εγκαθίστανται δύο ζεύγη ηλεκτροδίων, το ένα για τον έλεγχο της 
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παρασκευής και το δεύτερο για την προστασία των δοσομετρικών αντλιών. Εναλλακτικά μπορεί να 
εγκατασταθεί ένα όργανο συνεχούς μέτρησης της στάθμης (π.χ. τύπου υπερήχων) 

Ηλεκτρικό πίνακα διανομής και αυτοματισμών. Οι χειρισμοί θα πρέπει να μπορεί γίνονται και 
χειροκίνητα και αυτόματα. 

Κάθε διαμέρισμα του συγκροτήματος πρέπει να έχει υπερχείλιση υψηλής στάθμης και κρουνό 
αποχέτευσης προς το δίκτυο στραγγιδίων της εγκατάστασης, με δυνατότητα πλήρους εκκένωσης 
και των τριών διαμερισμάτων. Το νερό που χρησιμοποιείται για την προετοιμασία του διαλύματος 
πρέπει να είναι από το δίκτυο πόσιμου νερού της εγκατάστασης και η σωληνογραμμή πρέπει να 
διαθέτει όλα τα απαραίτητα υδραυλικά εξαρτήματα: μετρητή παροχής, ρυθμιστή πίεσης, αυτόματο 
διακόπτη, ηλεκτροβάνα κτλ.  

Όλος ο παραπάνω εξοπλισμός περιλαμβανομένου και του ηλεκτρικού πίνακα πρέπει να είναι 
προϊόν ενός κατασκευαστή με εμπειρία σε παρόμοια συστήματα, έτσι ώστε να εξασφαλίζεται η 
συμβατότητα των επιμέρους τμημάτων του.  

Οι αντλίες θα είναι θετικής εκτόπισης και θα αναρροφούν από το διαμέρισμα αποθήκευσης και 
δυναμικότητας έως 500l/hr. Θα εγκατασταθεί μία δοσομετρική αντλία για κάθε συγκρότημα, ενώ σε 
κάθε περίπτωση θα υπάρχει ελάχιστη εφεδρεία 25%.  

 

2.5 Μονάδα διύλισης σε κλίνες άμμου 

Ο σχεδιασμός της μονάδας θα γίνει για την ικανοποίηση των παρακάτω κριτηρίων:  

 

Παροχή σχεδιασμού  [m3/d] 45.000 

Αριθμός παράλληλων μονάδων κλινών άμμου [#] 6 

Επιφανειακή φόρτιση θεωρώντας μία κλίνη εκτός λειτουργίας [m3/m2.h] ≤ 10,00 

Παροχή νερού πλύσης [m3/m2.h] ≥ 60,00 

Παροχή αέρα πλύσης  [Νm3/m2.h] ≥ 80,00 

Βάθος μέσου διύλισης [m] ≥ 1,20 

Η διύλιση του νερού θα γίνεται σε ορθογωνικές κλίνεςέκαστη ελάχιστης επιφανείας 49m2, με 
διυλιστικό μέσο ανθρακίτηύψους 60 εκατοστών, χαλαζιακή άμμο ύψους 40 εκατοστών  και 
χαλίκιύψους 20 εκατοστών,ολικού ύψους στρώματος 1,20m κατ' ελάχιστον. Η επιλογή των 
χαρακτηριστικών των υλικών στρωμάτωσης του διπλού διυλιστικού μέσου θα πρέπει να 
επιτυγχάνει την στρωμάτωση μετά την έκπλυση, η οποία εξασφαλίζεται με την ακόλουθη ανισότητα 
για τις ταχύτητες καθίζησης των τριών υλικών :  

Uανθρακίτη < Uάμμου< Uχαλικιού 

 

2.5.1 Άμμος 

Τα χαρακτηριστικά των κόκκων της άμμου θα είναι τα ακόλουθα: 

 Πάχος στρώματος 40 cm 

 Η ονομαστική διάμετρος των κόκκων της άμμου (effective size ή d10 που αντιστοιχεί σε 
ποσοστό 10% κατά βάρος της άμμου μικρότερης διαμέτρου) θα βρίσκεται στο διάστημα 
0,40-0,50 mm. Κατά την κοκκομετρική διαβάθμιση θα πρέπει να τοποθετηθούν δύο επιπλέον 
κόσκινα κάτω από το κόσκινο της αποτελεσματικής-ονομαστικής διαμέτρου d10 
(ANSI/AWWAB100-16). 

 Το πορώδες θα είναι 0,40-0,43 

 Ο συντελεστής ομοιομορφίας της άμμου θα είναι μικρότερος από 1,60  
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 Ειδικό βάρος άμμου μεγαλύτερο από 2,50 g/ml 

Η άμμος θα είναι χαλαζιακή με αυξημένη περιεκτικότητα σε διοξείδιο του πυριτίου (>98%) ώστε να 
είναι ανθεκτική στην τριβήκαι προσδιορίζεται σύμφωνα με το ASTM C114. 

2.5.2 Ανθρακίτης 

Τα χαρακτηριστικά των κόκκων του ανθρακίτη θα είναι τα ακόλουθα: 

 Πάχος στρώματος 60 cm 

 Η ονομαστική διάμετρος των κόκκων του ανθρακίτη (effective size ή d10 που αντιστοιχεί σε 
ποσοστό 10% κατά βάρος του ανθρακίτη μικρότερης διαμέτρου) θα βρίσκεται στο διάστημα 
1,00-1,10 mm 

 Το πορώδες θα είναι στο διάστημα 0,47-0,52 

 Ο συντελεστής ομοιομορφίας του ανθρακίτη θα είναι μικρότερος από 1,60  

 Ειδικό βάρος ανθρακίτη μεγαλύτερο από 1,40 g/ml 

2.5.3 Χαλίκι 

Τα χαρακτηριστικά του στρώματος έδρασης του διπλού διυλιστικού μέσου θα είναι τα ακόλουθα: 

 Πάχος στρώματος 20 cm 

 Η ονομαστική διάμετρος (effective size ή d10 που αντιστοιχεί σε ποσοστό 10% κατά βάρος 
του χαλικιού μικρότερης διαμέτρου) θα βρίσκεται στο διάστημα 5-10 mm 

 Ειδικό βάρος χαλικιού μεγαλύτερο από 3,80 g/ml 

Τα χαλίκι θα είναι χαλαζιακής προέλευσης με μεγάλο ποσοστό σφαιρικών σωματιδίων, ενώ το 
υλικό θα είναι ανθεκτικό στην τριβή. 

2.5.4 Έλεγχος φίλτρου 

Η δειγματοληψία και ο έλεγχος του υλικού του φίλτρου θα πραγματοποιηθούν σύμφωνα με το 
πρότυπο ANSI/AWWA B100-16. 

Η δειγματοληψία του υλικού φίλτρου πραγματοποιείται σύμφωνα με το ASTM D75 όπως 
τροποποιείται και συμπληρώνεται στο πρότυπο ANSI/AWWA B100-16. Το μέγεθος των σύνθετων 
δειγμάτων καθορίζεται στο πρότυπο ANSI/AWWA B100-16. 

Η δοκιμή διαλυτότητας σε οξύ πραγματοποιείται βυθίζοντας ένα γνωστό βάρος υλικού σε 
υδροχλωρικό οξύ 1:1 (HCl) (φτιαγμένο με συνδυασμό ίσων όγκων HCl ειδικού βάρους 1,18 και 
H2O) έως ότου διαλυθούν τα όξινα διαλυτά υλικά και κατόπιν να προσδιοριστεί η απώλεια βάρους 
του υλικού. Το ελάχιστο μέγεθος δείγματος και η ελάχιστη ποσότητα συμπυκνωμένου HCl 
αραιωμένο ένα προς ένα με απεσταγμένο νερό αναφέρονται στο πρότυπο ANSI/AWWA B100-16. 

2.5.5 Κλίνες διύλισης 

Οι κλίνες διύλισης θα είναι ανοικτές κατασκευές που ο πυθμένας και τα τοιχώματα θα είναι 
κατασκευασμένα από οπλισμένο σκυρόδεμα ή χάλυβα με κατάλληλη αντιδιαβρωτική προστασία. 

Το στρώμα της άμμου και χαλικιού θα υποβαστάζεται σε ψευδοδάπεδο, αποτελούμενο από 
προκατασκευασμένες πλάκες σκυροδέματος (ή εναλλακτικά από ενιαία πλάκα σκυροδέματος 
κατασκευασμένη επί τόπου σύμφωνα με τις προδιαγραφές του προμηθευτή του συστήματος 
αποστράγγισης), που θα φέρουν ισοκανανεμημένα σε ολόκληρη την επιφάνεια σχισμοειδή 
κοχλιωμένα ακροφύσια με πυκνότητα τουλάχιστον 50 τεμάχια/m2 (για ακροφύσια διαμέτρου 
περίπου 50mm) ή τουλάχιστον 25 τεμάχια/m2 (για ακροφύσια διαμέτρου περίπου 100mm), ώστε να 
εξασφαλίζεται η ομοιόμορφη διανομή αέρα και νερού έκπλυσης κατά την αντίστροφη πλύση. Τα 
ακροφύσια θα φέρουν σχισμές διατομής αρκετά μικρότερης των κόκκων άμμου και θα είναι 
κατασκευασμένα από ανοξείδωτο χάλυβα (AISI 316) ή κατάλληλο πλαστικό (ABS, PP κτλ.).  
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Οι προκατασκευασμένες πλάκες θα συνδεθούν μεταξύ τους με κατάλληλη μέθοδο που θα 
περιγράφεται από τους διαγωνιζόμενους, ώστε το ψευδοδάπεδο να είναι ενιαίο και σταθερό, ενώ οι 
αρμοί μεταξύ της καθώς και οι περιμετρικοί αρμοί θα σφραγισθούν κατάλληλα ώστε να 
εξασφαλισθεί η πλήρης στεγανότητα του δαπέδου. 

Ο ελεύθερος χώρος μεταξύ του πυθμένα της δεξαμενής του φίλτρου και του ψευδοδαπέδου θα 
είναι τουλάχιστον 90cm ώστε να είναι δυνατή η επίσκεψη για επιθεώρηση και συντήρηση. Σε κάθε 
κλίνη θα υπάρχει ανθρωποθυρίδα διαμέτρου τουλάχιστον Φ600 για επίσκεψη στο χώρο κάτω από 
το ψευδοδάπεδο. 

Πάνω από το ψευδοδάπεδο θα τοποθετηθεί χονδρόκοκκο υλικό (χαλίκι) διαμέτρου κόκκων 5mm 
έως 10mm σε πάχος 20cm και στη συνέχεια το διυλιστικό μέσοεκτός της περίπτωσης των ειδικών 
σχισμοειδών ακροφυσίων, που επιτρέπουν την απ’ ευθείας εναπόθεση της άμμου πάνω τους 
χωρίς απώλειες.Το συνολικό ύψος 1,20m περιλαμβάνει τον ανθρακίτη (0,60m), την πυριτική 
άμμο(0,40m) και το χαλίκι(0,20m). 

Εναλλακτικά το ψευδοδάπεδο μπορεί να διαμορφωθεί από τυποποιημένα τεμάχια (block) 
κατασκευασμένα από πολυαιθυλένιο υψηλής πυκνότητας ανθεκτικό στη διάβρωση. Κάθε τεμάχιο 
διαθέτει οπές διαταγμένες σε μικρά διαστήματα μεταξύ τους για να μη δημιουργούνται νεκρές 
ζώνες κατά την αντίστροφη πλύση, ενώ εσωτερικά θα είναι διαμορφωμένα κανάλια διανομής, ώστε 
να εξασφαλίζεται ομοιόμορφη κατανομή του αέρα και του νερού έκπλυσης και ομοιόμορφη πίεση 
σε όλο το μήκος. Τα τεμάχια πρέπει να τοποθετηθούν σε συνεχή διάταξη και να συνδεθούν μεταξύ 
τους μηχανικά με δακτύλιους, ώστε να διαμορφωθεί μία συνεχής κατασκευή μήκους όσο περίπου η 
κλίνη. Όλα τα τεμάχια φέρουν εξωτερικά ενισχυτικά νεύρα για την αύξηση της μηχανικής αντοχής 
τους. 

Τα τυποποιημένα τεμάχια του συστήματος στράγγισης μπορεί να καλυφθούν με ειδικά πλαστικά 
καλύμματα συμπυκνωμένα και καλουπωμένα, που να εφαρμόζουν ακριβώς με την επάνω 
επιφάνεια των τεμαχίων του δαπέδου. Τα καλύμματα πρέπει να έχουν τέτοιο πορώδες, ώστε να 
μην είναι αναγκαία η τοποθέτηση χονδρόκοκκου υλικού για την συγκράτηση της άμμου. Όλες οι 
συνδέσεις των καλυμμάτων θα γίνονται με ανοξείδωτους κοχλίες. 

Με κατάλληλες διατάξεις θα πρέπει να εξασφαλίζεται η ισοκατανομή του νερού στις επιμέρους 
κλίνες. Η στάθμη του νερού σε κάθε κλίνη θα διατηρείται περίπου σταθερή (0,80m τουλάχιστον 
πάνω από την επιφάνεια του διυλιστικού μέσου), μέσω συστήματος ανίχνευσης της στάθμης 
συνδεδεμένου με την ρυθμιστική δικλείδα εξόδου. Μετά την διέλευσή τους από το στρώμα της 
άμμου, το νερό σχεδόν απαλλαγμένο από τις αιωρούμενες ύλες θα στραγγίζουν τελικώς στον 
πυθμένα κάθε κλίνης, από όπου οι διυλισμένες εκροές θα οδηγούνται στη δεξαμενή αποθήκευσης 
– έκπλυσης, από την οποία θα αντλείται το φιλτραρισμένο νερό για την έκπλυση των φίλτρων. Ο 
όγκος της δεξαμενής θα είναι τουλάχιστον ίσος με τον απαιτούμενο όγκο νερού για μία πλήρη 
πλύση.  

Η έκπλυση θα γίνεται με τροφοδοσία αέρα και νερού σε τρία στάδια:  

 στο πρώτο στάδιο γίνεται αρχικά εμφύσηση αέρα από τον πυθμένα του φίλτρου με ειδική 
παροχή τουλάχιστον 80 m3/m2.h. 

 στη συνέχεια εφαρμόζεται ταυτόχρονα και αντίστροφη ροή φιλτραρισμένου νερού, με ειδική 
παροχή νερού τουλάχιστον 15 m3/m2.h και αέρα 60 m3/m2.h 

 στο τρίτο στάδιο γίνεται έκπλυση μόνο με αντίστροφη ροή διυλισμένου νερού με ειδική 
παροχή τουλάχιστον 30 m3/m2/h. 

 στο τέταρτο στάδιο γίνεται έκπλυση μόνο με αντίστροφη ροή διυλισμένου νερού με ειδική 
παροχή τουλάχιστον 60 m3/m2/h. 

Οι διαγωνιζόμενοι, στη Τεχνική τους Προσφορά  θα περιγράφουν με σαφήνεια η αλληλουχία των 
σταδίων έκπλυσης και τον εκτιμώμενο χρόνο ανά στάδιο. 

Οι αντλίες και οι φυσητήρες θα είναι εγκατεστημένοι εντός του κτηρίου εξυπηρέτησης με εξαερισμό 
και ηχομόνωση. Θα πρέπει να εξασφαλίζεται η εύκολη πρόσβαση σε όλον τον εξοπλισμό για 
εργασίες επιθεώρησης και συντήρησης.  
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Στις σωληνώσεις αέρα θα τοποθετηθεί βρόγχος υψηλής στάθμης ή οι φυσητήρες θα τοποθετηθούν 
σε κατάλληλο υψόμετρο ώστε να αποφεύγεται το πέρασμα νερού από τα φίλτρα στους φυσητήρες. 
Η μέγιστη επιτρεπόμενη ταχύτητα στις σωληνώσεις αέρα θα είναι 15 m/sec. Όλες οι σωληνώσεις 
νερού και αέρα για τη λειτουργία των κλινών διύλισης θα εγκατασταθούν σε γαλαρία που θα 
παρέχει άνετη πρόσβαση για επιθεώρηση και συντήρηση, επαρκή φωτισμό και εξαερισμό.  

Οι αντλίες και οι φυσητήρες θα ελέγχονται από ρυθμιστή στροφών (inverter), ώστε η παροχή 
έκπλυσης να προσαρμόζεται ανάλογα με τις απαιτήσεις της φάσης έκπλυσης. 

Τα νερά έκπλυσης των φίλτρων θα απομακρύνεται από κατάλληλο σύστημα υπερχειλιστών, πάνω 
από το υλικό φίλτρανσης, τοποθετημένων σε κατάλληλο ύψος και διαμορφωμένων, έτσι ώστε να 
εμποδίζουν την απώλεια άμμου και θα διοχετεύεται σε δεξαμενή εξισορρόπησης όγκου 
τουλάχιστον ίσου με τον απαιτούμενο όγκο νερού για μία πλήρη πλύση. Από την δεξαμενή τα νερά 
πλύσης, μέσω υποβρύχιωναντλιών θα οδηγούνται στο δίκτυο στραγγιδίων της ΕΕΝ(όπως έχει 
αναφερθεί και ανωτέρω, θα υπάρχει η δυνατότητα να επανατροφοδοτούνται στη δεξαμενή 
προαερισμού για επανεπεξεργασία). 

 

2.6 Δεξαμενή Καθαρού Νερού 

Η Δεξαμενή Καθαρού Νερού, θα αποτελείται από τρεις θαλάμους έκαστος αποτελούμενος από δύο 
διαμερίσματα μαιανδρικής διαμόρφωσης και θα υπάρξει πρόβλεψη για την κατασκευή ενός 
επίπλεον όμοιου θαλάμου στη Β’ φάση.  Η έξοδος του επεξεργασμένου νερού από το κάθε 
διαμέρισμα πραγματοποιείται μέσω χαλυβδοσωλήνων εξοπλισμένων με ηλεκτροκίνητες δικλείδες 
τύπου πεταλούδας τοποθετημένες εντός ξηρών φρεατίων.  

 Σε έκτακτες περιπτώσεις ανόδου της στάθμης του νερού στη ΔΚΝ πάνω από την ανώτατη στάθμη 
λειτουργίας, θα προβλεφθεί σε κάθε θάλαμο της ΔΚΝ κατάλληλη διάταξη υπερχείλισης. Επίσης θα 
προβλεφτεί αγωγός εκκένωσης της δεξαμενής, ο οποίος θα είναι εξοπλισμένος με χειροκίνητη 
δικλείδα τύπου πεταλούδας, επιτρέποντας την εκκένωση κάθε θαλάμου σε διάστημα μικρότερο των 
12 ωρών. Η δεξαμενή είναι στεγανή και η οροφή της διαθέτει μόνωση. Επιπλέον προβλέπεται η 
τοποθέτηση αγωγών εξαερισμού από χαλυβδοσωλήνα στην οροφή της δεξαμενής για την 
αποτροπή δημιουργίας υπερπιέσεων/υποπιέσεων κατά την πλήρωση και εκκένωση της δεξαμενής.  

Σε κάθε θάλαμο θα πραγματοποιείται μέτρηση στάθμης. Θα εγκατασταθούν συνολικά τρεις 
μετρητές στάθμης υπερήχων, ένας σε κάθε υγρό θάλαμο των φρεατίων εξόδου της δεξαμενής. 

 

Για τον έλεγχο της ποιότητας του επεξεργασμένου νερού απαιτείται η εγκατάσταση των ακόλουθων 
οργάνων (στον κοινό αγωγό εξόδου προς υφιστάμενες υποδομές ύδρευσης):  

 Μετρητής pH / θερμοκρασίας 

 Μετρητής θολότητας  

 Μετρητής αγωγιμότητας  

 Μετρητής υπολειμματικού χλωρίου  

 Αυτόματος αναλυτής TOC με δυνατότητα διαχωρισμού TIC/TC 

 Αυτόματος αναλυτής ολικού υπολειμματικού αργιλίου 

 Αυτόματος αναλυτής ολικού Μαγγανίου 

 Αυτόματος αναλυτής ολικής μικροβιολογικής χλωρίδας  

2.7 Μονάδα επεξεργασίας ακαθάρτων νερών έκπλυσης 

2.7.1.1 Γενικά 

Hεπεξεργασία των ακαθάρτων της μονάδας διύλισης και των λοιπών υδάτων θα πραγματοποιείται 
σε σύστημα μεμβρανών υπερδιήθησης UFπροκειμένου να μειώνονται οι συγκεντρώσεις βακτηρίων 
και παθογόνων μικροοργανισμών που σε αντίθετη περίπτωση θα ανακυκλώνονταν στην είσοδο 



Αξιοποίηση ταμιευτήρα Φράγματος Ποταμών Αμαρίου: «Εγκατάσταση       
Επεξεργασίας Νερού» 

 
Τεύχη Δημοπράτησης 

Τεύχος 3. Τεχνική Περιγραφή  - Ειδικές Τεχνικές Προδιαγραφές 

  Σελίδα 

  14 

 

της ΕΚΝ.  Τα συστήματα μεμβρανών δύναται να είναι εμβαπτιζόμενα εντός δεξαμενής ή ξηρού 
τύπου.  

Η ποιότητα του προς επεξεργασία νερού αναφορικά με τη συγκέντρωση αιωρούμεων στερεών 
μπορεί να επηρεάσει σημαντικά τη λειτουργία του συστήματος. Αυξημένη συγκέντρωση 
αιωρούμενων στερεών δύναται να οδηγήσει σε συσσώρευση και πρόωρη έμφραξη των 
μεμβρανών, για το λόγο αυτό συνιστάται η εφαρμογή πιο συντηρητικών φορτίσεων.  στις 
περιπτώσεις που η συγκέντρωση TSS είναι αυξημένη,  ή εναλλακτικά η προεπεξεργασία του υγρού 
με στόχο τη  μείωση της συγκέντρωσης στερεών.  

Τυπικές τιμές φορτίσεων της τάξης των 100lmh εφαρμόζονται για την επεξεργασία νερού σε 
μεγάλης κλίμακας συστήματα, ενώ συνίσταται η εφαρμογή πιο συντηρητικών φορτίσεων όταν η 
συγκέντρωση TSS είναι αυξημένη. (Duranceau, UCF). Για νερό με συγκέντρωση στερεών > 20mg/l 
εφαρμόζονται φορτίσεις της τάξης των 60-90lmh) ενώ εάν η συγκέντρωση στερεών είναι της τάξης 
του 1mg/l η φόρτιση μπορεί να φτάσει και τα 120lmh. (Christophersen, CWT).  

Ο σχεδιασμός της μονάδας διαχωρισμού υγρών – στερεών με μεμβράνες θα γίνει σύμφωνα με τις 
υποδείξεις του προμηθευτή του προσφερομένου συστήματος μεμβρανών.  

Ο σχεδιασμός θα γίνει για την ικανοποίηση των παρακάτω ελάχιστων απαιτήσεων:  

Η υδραυλική φόρτιση των μεμβρανών (flux, σε lt/m2.h) για θερμοκρασίες μικρότερες των 200C 
δίδεται από την παρακάτω σχέση: 

, όπου:  

F: Υδραυλική φόρτιση σε θερμοκρασία Τ (0C) 

F0: Υδραυλική φόρτιση σε θερμοκρασία Τ≥200C, (βλ. παρακάτω Πίνακα) 

 
Συγκέντρωση 
στερεών  (mg/l) 

Υδραυλική φόρτιση  F20 (flux)  στη μέση 
ημερήσια παροχή (lt/m2-hr) 

≤20 100 
20<TS≤70 60 

70<TS≤150 45 
>150 25 

 

Ο διαγωνιζόμενος θα πρέπει τεκμηριωμένα να αποδείξει στους υπολογισμούς που θα καταθέσει τη 
συγκέντρωση στερεών εισόδου στο σύστημα. Είναι στη διακριτική ευχέρεια του διαγωνιζόμενου να 
προβεί σε οποιαδήποτε σχεδιαστική επιλογή κρίνει πρόσφορη, ώστε το προσφερόμενο σύστημα 
να επιτυγχάνει τα ακόλουθα όρια εκροής: 

Συγκέντρωση αιωρούμενων στερεών στην έξοδο < 10 mg/lt. 

 

Από το αντλιοστάσιο ακαθάρτων νερών έκπλυσης, το υγρό θα οδηγείται στη μονάδα υπερδιήθησης. Η 
έξοδος των διαυγασμένων θα γίνεται με αντλίες διαυγασμένων προς τη μονάδα προοζόνωσης. Σε κάθε 
περίπτωση το προσφερόμενο σύστημα πρέπει να τεκμηριωθεί επαρκώς από υδραυλικής άποψης και από 
άποψη ευελιξία του, απλότητας λειτουργίας του και καταναλισκόμενης ενέργειας.  

Στη μονάδα υπερδιήθησης, θα εγκατασταθούν οι απαραίτητες συστοιχίες (modules) μεμβρανών, στις οποίες 
θα προβλεφθούν όλες οι απαραίτητες συνδέσεις εκροής των διαυγασμένων λυμάτων και παροχής του αέρα 
καθαρισμού, σύμφωνα με τις οδηγίες του προμηθευτή του συστήματος.  

 

2.7.2 Περίσσεια ιλύος 

Η περίσσεια ιλύς θα απομακρύνεται από το σύστημα διήθησης προς τον παχυντή.  

)20(
0 )025,1(  TFF
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2.8 Μονάδα πάχυνσης 

2.8.1 Γενικά 

Η γραμμή επεξεργασίας ιλύος περιλαμβάνει τις εξής επιμέρους μονάδες:  

 Παχυντές βαρύτητας  

 Μηχανική αφυδάτωση της ιλύος 

Κατά τον σχεδιασμό των μονάδων επεξεργασίας ιλύος θα πρέπει να ληφθούν όλα τα απαραίτητα 
μέτρα για τον έλεγχο των οσμών, σύμφωνα με τα οριζόμενα στους εγκεκριμένους 
περιβαλλοντικούς όρους.  

Θα πρέπει να εξασφαλίζεται επαρκής όγκος αποθήκευσης της ανεπεξέργαστης ιλύος, ώστε να 
εξασφαλίζεται η απρόσκοπτη λειτουργία των επιμέρους μονάδων, λαμβάνοντας υπόψη και τον 
τρόπο λειτουργίας τους. Εάν δεν προδιαγράφεται διαφορετικά:  

 η απομάκρυνση της ιλύος θα γίνεται σε καθημερινή βάση με χρονοπρόγραμμα, που θα 
ορίζεται από το Κέντρο Ελέγχου της Εγκατάστασης.  

 ο παχυντής βαρύτητας θα λειτουργεί συνεχώς σε 24ωρη βάση, με βάση χρονοπρόγραμμα, 
που θα ορίζεται από το ΚΕΛ  

 οι μονάδες μηχανικής πάχυνσης και αφυδάτωσης της ιλύος θα λειτουργούν σε 5ήμερη βάση, 
8 ώρες την ημέρα.   

Ανάντη και κατάντη των επιμέρους μονάδων επεξεργασίας ιλύος θα πρέπει να προβλεφθούν 
διατάξεις δειγματοληψίας και μέτρησης της παροχής. Όλες οι σωληνώσεις πρέπει να έχουν 
επαρκείς συνδέσεις με το δίκτυο βιομηχανικού νερού και το δίκτυο στραγγιδίων για την πλύση των 
αγωγών διακίνησης ιλύος.  

2.8.2 Παχυντης βαρύτητας 

Η πάχυνση της ιλύος θα γίνεται σε παχυντές βαρύτητας, οι οποίοι θα σχεδιαστούν για την 
ικανοποίηση των παρακάτω κριτηρίων:  

 

Αριθμός παράλληλων μονάδων  [#] 1 

Επιφανειακή φόρτιση (για την παροχή σχεδιασμού)  [m3/m2.d] ≤ 24,00 

Φόρτιση στερεών (για την παροχή σχεδιασμού)  [kg/m2.d] ≤ 45,00 

Ελάχιστο βάθος υγρού  [m] ≥ 3,00 

Οι παχυντές βαρύτητας θα είναι κυκλικές δεξαμενές, εξοπλισμένες με αναμοχλευτή ιλύος. Ο 
πυθμένας της δεξαμενής πρέπει να έχει κλίση περίπου 10% προς τον κώνο ιλύος, ο οποίος 
κατασκευάζεται με κλίση ως προς την οριζόντια 500 τουλάχιστον.   

Η συλλογή των στραγγιδίων από τον παχυντή βαρύτητας μπορεί να γίνεται με περιφερειακό 
υπερχειλιστή, κατασκευασμένο από ανοξείδωτο χάλυβα, με δυνατότητα κατακόρυφης ρύθμισης, 
ώστε να εξασφαλίζεται η οριζόντια τοποθέτησή του. Εναλλακτικά η απομάκρυνση των επιπλεόντων 
μπορεί να γίνεται από διαφορετικές στάθμες. Στην περίπτωση αυτή μπορεί να χρησιμοποιηθεί μία 
ή περισσότερες κωδωνοειδείς δικλείδες χειροκίνητες ή με μεταδότη κίνησης.. Σε κάθε περίπτωση 
πρέπει να προβλεφθεί και διάταξη υπερχείλισης προς το δίκτυο στραγγιδίων της εγκατάστασης, 
καθώς επίσης και δυνατότητα ελέγχου της ποιότητας των στραγγιδίων.  

Ο αναμοχλευτής ιλύος θα είναι διαμετρικός, θα διαθέτει κατακόρυφες ράβδους ανάδευσης από 
ανοξείδωτο χάλυβα και κεντρική κίνηση. Η παχυμένη ιλύς θα σαρώνεται προς τον κώνο ιλύος, από 
όπου θα αναρροφάται από τις αντλίες παχυμένης πρωτοβάθμιας ιλύος.  
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2.9 Αφυδάτωση ιλύος 

Η αφυδάτωση της ιλύος γίνεται με την προσθήκη χημικών, κυρίως πολυηλεκτρολύτη, σε 
ταινιοφιλτρόπρεσες. 

Οι μονάδες αφυδάτωσης της ιλύος και ο συναφής εξοπλισμός (αντλίες, συγκρότημα προετοιμασίας 
χημικών κτλ.) θα λειτουργούν αυτόματα, ενώ θα παρέχεται η δυνατότητα και χειροκίνητης 
λειτουργίας.  

Οι μονάδες αφυδάτωσης και ο βοηθητικός τους εξοπλισμός θα βρίσκονται εντός κτηρίου, με 
επαρκή εξαερισμό. Όλος ο επιμέρους εξοπλισμός πρέπει να λειτουργεί αυτόματα, ενώ θα 
παρέχεται η δυνατότητα και χειροκίνητης λειτουργίας.  

Οι διαστάσεις του κτηρίου αφυδάτωσης θα πρέπει να προσδιοριστούν λαμβάνοντας υπόψη το 
μέγεθος του εγκαθιστάμενου εξοπλισμού, καθώς επίσης και τις απαιτήσεις επιθεώρησης και 
συντήρησής του. Το κτήριο αφυδάτωσης θα πρέπει να διαθέτει αντιολισθητικά δάπεδα και 
επαρκείς παροχές βιομηχανικού νερού για πλύση. Στο δάπεδο του κτηρίου θα προβλεφθεί δίκτυο 
συλλογής και απομάκρυνσης των στραγγισμάτων, σύμφωνα με τα σχέδια και τις οδηγίες του 
προμηθευτή των συστημάτων. Ο χώρος απόθεσης της αφυδατωμένης ιλύος πρέπει να είναι 
στεγασμένος, με αποχέτευση στο δίκτυο στραγγιδίων. Για το σχεδιασμό του χώρου αποθήκευσης 
της ιλύος θα πρέπει να ληφθεί υπόψη και ο τρόπος διακίνησης της αφυδατωμένης λάσπης. Δεν 
επιτρέπεται η απόρριψη της αφυδατωμένης ιλύος στο δάπεδο του χώρου και η χρήση φορτωτή για 
τη περαιτέρω μεταφόρτωσή της.  

Οι αντλίες τροφοδότησης, οι δοσομετρικές αντλίες διαλύματος πολυηλεκτρολύτη, τα δοχεία 
κροκίδωσης, τα συγκροτήματα αφυδάτωσης καθώς επίσης και οι διατάξεις απομάκρυνσης  της 
αφυδατωμένης ιλύος πρέπει να είναι συμβατά μεταξύ τους. Για την ασφάλεια και τον έλεγχο του 
εξοπλισμού θα πρέπει να προβλεφθεί αλληλουχία εκκίνησης και στάσης του επιμέρους 
εξοπλισμού. 

2.9.1  Παρασκευή και δοσομέτρηση πολυηλεκτρολύτη 

Τοσυγκρότημα παρασκευής πολυηλεκτρολύτη πρέπει να είναι αυτόματοκαι να αποτελείται από: 

 Χοάνη αποθήκευσης στερεού πολυηλεκτρολύτη με στεγανό καπάκι και δοσομετρικό κοχλία 
με χωρητικότητα τουλάχιστον 25kg 

 Ο συνολικός ενεργός όγκος του συγκροτήματος (διάλυση, ωρίμανση, αποθήκευση) θα 
πρέπει να εξασφαλίζει ελάχιστο χρόνο παραμονής 60 min 

 Διαμέρισμα παρασκευής υγρού διαλύματος με ανοξείδωτο αναδευτήρα σταθερών στοφών.  

 Διαμέρισμα ωρίμανσης διαλύματος με ανοξείδωτο αναδευτήρα σταθερών στροφών 

 Δεξαμενή αποθήκευσης έτοιμου διαλύματος, με ανοξείδωτο αργόστροφο αναδευτήρα. Στην 
δεξαμενή αποθήκευσης εγκαθίστανται δύο ζεύγη ηλεκτροδίων, το ένα για τον έλεγχο της 
παρασκευής και το δεύτερο για την προστασία των δοσομετρικών αντλιών. Εναλλακτικά 
μπορεί να εγκατασταθεί ένα όργανο συνεχούς μέτρησης της στάθμης (π.χ. τύπου 
υπερήχων) 

 Ηλεκτρικό πίνακα διανομής και αυτοματισμών. Οι χειρισμοί θα πρέπει να μπορεί γίνονται και 
χειροκίνητα και αυτόματα. 

Κάθε διαμέρισμα του συγκροτήματος πρέπει να έχει υπερχείλιση υψηλής στάθμης και κρουνό 
αποχέτευσης προς το δίκτυο στραγγιδίων της εγκατάστασης, με δυνατότητα πλήρους εκκένωσης 
και των τριών διαμερισμάτων. Το νερό που χρησιμοποιείται για την προετοιμασία του διαλύματος 
πρέπει να είναι από το δίκτυο πόσιμου νερού της εγκατάστασης και η σωληνογραμμή πρέπει να 
διαθέτει όλα τα απαραίτητα υδραυλικά εξαρτήματα: μετρητή παροχής, ρυθμιστή πίεσης, αυτόματο 
διακόπτη, ηλεκτροβάνα κτλ.  

Όλος ο παραπάνω εξοπλισμός περιλαμβανομένου και του ηλεκτρικού πίνακα πρέπει να είναι 
προϊόν ενός κατασκευαστή με εμπειρία σε παρόμοια συστήματα, έτσι ώστε να εξασφαλίζεται η 
συμβατότητα των επιμέρους τμημάτων του.  
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Οι δοσομετρικές αντλίες θα αναρροφούν από το διαμέρισμα αποθήκευσης και τροφοδοτούν το 
συγκρότημα μηχανικής πάχυσης ή/και αφυδάτωσης. Θα εγκατασταθεί μία δοσομετρική αντλία για 
κάθε συγκρότημα, ενώ σε κάθε περίπτωση θα υπάρχει ελάχιστη εφεδρεία 25%.  

2.9.2 Ταινιοφιλτρόπρεσα 

Οι ταινιοφιλτρόπρεσες θα έχουν τρεις διακεκριμένες ζώνες λειτουργίας: ζώνη προαφυδάτωσης, 
ζώνη χαμηλής συμπίεσης και ζώνη υψηλής συμπίεσης. Κάθε ταινιοφιλτρόπρεσα θα συνοδεύεται με 
διάταξη κροκίδωσης της ιλύος με τον προστιθέμενο πολυηλεκτρολύτη. Το δοχείο θα είναι 
εξοπλισμένο με αργόστροφο αναδευτήρα ή εναλλακτικά η ανάμιξη μπορεί να γίνεται σε στατικούς 
σωληνωτού τύπου αναμίκτες.  

Η ταινιοφιλτρόπρεσα θαδιαστασιολογηθεί για τις ανάγκες της Α΄φάσης και θα είναι βιομηχανικό 
προϊόν κατασκευαστή, που θα διαθέτει ISO 9001 ή ισοδύναμο για τον σχεδιασμό και την 
κατασκευή παρόμοιων μονάδων, κατάλληλης δυναμικότητας, ώστε να ικανοποιούνται τα 
παρακάτω κριτήρια:  

 

Αριθμός παράλληλων μονάδων  [#] 1 

Μέγιστηεπιτρεπόμενη φόρτιση στερεών [kg/m/h] 200 

Ελάχιστο πλάτος ταινιοφιλτρόπρεσσας [m] 1,50 

Συγκέντρωση αφυδατωμένης ιλύος [%] ≥ 20,0% 

Συγκράτηση στερεών   [%] ≥ 95,0% 

Κατανάλωση πολυηλεκτρολύτη  [gr/kg DS] ≤3 

Η απόδοση της ταινιοφιλτρόπρεσας (συγκέντρωση στερεών εξόδου, συγκράτηση στερεών, 
κατανάλωση πολυηλεκτρολύτη) θα επιβεβαιώνεται με γραπτή εγγύηση του προμηθευτή του 
συστήματος για την συγκεκριμένη εφαρμογή.  

Όλα τα μεταλλικά μέρη που έρχονται σε επαφή με την ιλύ ή τα στραγγίδια θα είναι κατασκευασμένα 
από ανοξείδωτο χάλυβα ποιότητας τουλάχιστον AISI 304.Το πλαίσιο επί του οποίου θα είναι 
συναρμολογημένα τα επιμέρους τμήματα της πρέσας θα είναι σχεδιασμένο για να μπορεί να 
παραλάβει όλα τα στατικά και δυναμικά φορτία, χωρίς παραμορφώσεις και καραδασμούς κατά την 
λειτουργία της. Θαπρέπει να προβλεφθούν προστατευτικά καλύμματα για την αποφυγή 
ατυχήματος (π.χ. καλύμματα μεταλλικού πλέγματος, ώστε να διασφαλίζεται η οπτική εποπτεία από 
τον χειριστή). 

Η κίνηση των ταινιών θα γίνεται με ηλεκτρομειωτήρα ρυθμιζομένων στροφών, ώστε να είναι δυνατή 
η ρύθμιση της ταχύτητας των ταινιών. Η μεταβολή των στροφών θα γίνεται χειροκίνητα και εφ’ 
όσον προδιαγράφεται σχετικά μέσω ρυθμιστή στροφών (inverter). Κάθε ταινία αφυδάτωσης θα 
πρέπει να διαθέτει ξεχωριστό αυτόματο πνευματικό ή υδραυλικό σύστημα τάνυσης και 
ευθυγράμμισης, ενώ σε περίπτωση ανεξέλεγκτης παρέκκλισης των ταινιών θα πρέπει να 
διακόπτεται αυτόματα η λειτουργία της μονάδας.  

Κάθε πρέσα θα διαθέτει αντλία πλύσης, που θα τροφοδοτείται από το δίκτυο βιομηχανικού νερού, 
παροχής και μανομετρικού, σύμφωνα με τις απαιτήσεις του κατασκευαστή. Τα νερά έκπλυσης θα 
οδηγούνται σε δοχεία συλλογής από ανοξείδωτο χάλυβα AISI 304 και από εκεί στην ειδικά 
διαμορφωμένη βάση της ταινιοφιλτρόπρεσας, από όπου με βαρύτητα θα καταλήγουν στο δίκτυο 
στραγγιδίων της εγκατάστασης.  

2.9.3 Σύστημα μεταφοράς αφυδατωμένης ιλύος 

Η αφυδατωμένη ιλύς από την έξοδο του συγκροτήματος θα μεταφέρεται μέσω ενός ή 
περισσοτέρων κοχλιών ή μεταφορικών ταινιών, κατάλληλης δυναμικότητας, εκτός της αίθουσας 
αφυδάτωσης, σε στεγασμένο χώρο για την διάθεσή της σε κάδους χωρητικότητας 5m3. Οι 
κοχλίομεταφορείς θα είναι σύμφωνα με τις σχετικές προδιαγραφές, χωρίς άξονα. Θα προσφερθούν 
δύο κάδοι, ενώ στον χώρο αποκομιδής θα πρέπει να υπάρχει η δυνατότητα για στέγαση και 
τροφοδότηση ενός κάδων.  
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2.9.4 Έλεγχος λειτουργίας 

Σε ιδιαίτερη αίθουσα του κτηρίου αφυδάτωσης θα εγκατασταθεί ο τοπικός πίνακας της μονάδας, ο 
οποίος θα έχει PLC, μέσω του οποίου θα ρυθμίζεται η λειτουργία όλου του επιμέρους εξοπλισμού, 
ενώ όλα τα σήματα λειτουργίας και βλάβης θα μεταφέρονται στο ΚΕΛ.  

 

2.10 Κτήριο συνεργείου 

Οι προδιαγραφές του κτηρίου συνεργείου δίδονται στην Ενότητα ΧΧΧ του παρόντος Τεύχους. 

2.11 Κτήριο χημικών 

Το κτήριο χημικών χρησιμοποιείται για την αποθήκευση του θεϊκού αργιλίου, του πολυηλεκτρολύτη, 
του NaOCl και του ενεργού άνθρακα, την  παρασκευή πυκνών διαλυμάτων και έγχυσή τους στο 
υπό επεξεργασία νερό και αποτελείται από δύο ορόφους.  Το κτήριο περιλαμβάνει χώρο για τη 
φορτοεκφόρτωση των φορτηγών, γραφείο ελάχιστης συνολικής επιφανείας 8m2, χώρο πινάκων, 
χώρους για την αποθήκευση των κροκιδωτικών και την παρασκευή των διαλυμάτων τους, χώρους 
υγιεινής και εξώστη και θα έχει ελάχιστη συνολική επιφάνεια 450m2. 

2.11.1 Χλωρίωση 

Για την χλωρίωση θα χρησιμοποιηθεί διάλυμα υποχλωριώδους νατρίου περιεκτικότητας 120 gr/lt 
σε ενεργό χλώριο. Η προσθήκη του διαλύματος NaOCl θα γίνεται σε απευθείας στον αγωγό εξόδου 
σε στατικό αναμίκτη κι επομένως δεν απαιτείται η κατασκευή ξεχωριστής δεξαμενής.  

Θα εγκατασταθούν δύο τουλάχιστον δοσομετρικές αντλίες, από τις οποίες η μία εφεδρική, 
κατάλληλης δυναμικότητας για την προσθήκη ενεργού χλωρίου τουλάχιστον 3mg/l για την παροχή 
της Α΄φάσης. Η λειτουργία των δοσομετρικών αντλιών θα ρυθμίζεται αναλογικά με την μέτρηση 
παροχής και συντελεστή αναλογίας που θα ορίζεται από το ΚΕΛ, ενώ θα υπάρχει δυνατότητα 
λειτουργίας με χρονοπρόγραμμα.  

Θα πρέπει να εγκατασταθούν ένα ή περισσότερα δοχεία συνολικής αποθηκευτικής ικανότητας 
τουλάχιστον για 15 ημέρες για την μέση ημερήσια παροχή, κατασκευασμένα από κατάλληλο 
πλαστικό υλικό και στη περίπτωση τροφοδότησης από βυτιοφόρο όχημα με δίκτυο απ’ευθείας 
πλήρωσης. Κάθε δοχείο θα διαθέτει ένδειξη στάθμης, διάταξη εκκένωσης με σφαιρική βάνα και ένα 
ζεύγος διακοπτών χαμηλής στάθμης: ένας για την διακοπή λειτουργίας των δοσομετρικών αντλιών, 
και ένας δεύτερος για ενημέρωση προκειμένου να γίνει επαναπλήρωση του αντίστοιχου δοχείου.  

Ο εξοπλισμός χλωρίωσης θα εγκατασταθεί στο κτήριο χημικών, όπου θα προβλεφθεί επαρκής 
εξαερισμός για 5 εναλλαγές / ώρα. Εναλλακτικά ο εξοπλισμός μπορεί να εγκατασταθεί σε ιδιαίτερη 
αίθουσα άλλου βιομηχανικού κτηρίου της ΕΕΝ.   

Τα δοχεία χημικών θα εγκατασταθούν μέσα σε λεκάνες κατασκευασμένες από σκυρόδεμα, 
κατάλληλων διαστάσεων για την συγκράτηση τυχόν διαρροών. Οι λεκάνες θα είναι εσωτερικά 
επενδεδυμένες με οξύμαχα πλακίδια και στον πυθμένα τους θα διαμορφωθεί φρεάτιο για την 
εγκατάσταση φορητής αντλίας στραγγιδίων. Στη λεκάνη θα πρέπει να εγκατασταθεί ένα ηλεκτρόδιο 
στάθμης για την ανίχνευση τυχόν διαρροής. Ειδικότερα, για τα διαλύματα κροκιδωτικών είναι 
δυνατή η συγκέντρωση διαρροών σε εξωτερική του κτηρίου δεξαμενή, μέσω κατάλληλων φρεατίων 
και ρύσεων του δαπέδου.     

Οι αγωγοί διακίνησης χημικών θα κατασκευαστούν από PVDF, ΡΕ ή PVC ή άλλο κατάλληλο 
πλαστικό υλικό, πίεσης 16atm και όλα τα υδραυλικά εξαρτήματα (βάνες κτλ.) θα κατασκευαστούν 
από το ίδιο υλικό. 
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2.12 Διανομή ενέργειας 

2.12.1 Ηλεκτροδότηση της εγκατάστασης 

Η ηλεκτροδότηση της εγκατάστασης θα γίνει από το δίκτυο μέσης τάσης (Μ.Τ.) της Δ.Ε.Η. Για το 
σκοπό αυτό θα κατασκευαστεί υποσταθμός υποβιβασμού της τάσης, στον οποίο θα στεγαστούν σε 
ανεξάρτητα διαμερίσματα: 

Ο γενικός πίνακας μέσης τάσης 

Ένας ή περισσότεροι μετασχηματιστές διανομής, έκαστος σε χωριστό διαμέρισμα, διαστάσεων 
ώστε από τα ακρότατα σημεία του Μ/Σ να εξασφαλίζεται ελάχιστος διάδρομος πλάτους 0,7 m και 
όχι μικρότερος από τον προτεινόμενο από τον κατασκευαστή και ύψους τουλάχιστον 0,5 m πάνω 
από το άνω άκρο του Μ/Σ. 

Ο γενικός πίνακας διανομής χαμηλής τάσης (ΓΠΧΤ) και το πεδίο βελτίωσης συνημιτόνου 

Το ηλεκτροπαραγωγό ζεύγος 

Αν απαιτείται από τη Δ.Ε.Η. στο κτήριο του υποσταθμού θα υπάρχει ανεξάρτητος χώρος για την 
εγκατάσταση των οργάνων μέτρησης και προστασίας της Μ.Τ. Κάθε χώρος θα είναι επαρκής για τη 
λειτουργία και τη συντήρηση του εξοπλισμού και για την άνετη και ασφαλή εργασία εντός αυτού. 

Κάθε χώρος θα εξαερίζεται επαρκώς σύμφωνα με τις απαιτήσεις του εξοπλισμού. Για τον 
εξαερισμό θα υπάρχουν περσιδωτά ανοίγματα κατάλληλων διαστάσεων για την είσοδο και/ή την 
έξοδο νωπού αέρα και όπου απαιτείται εξαναγκασμένη ροή αέρα θα γίνεται με επίτοιχους 
ανεμιστήρες ή ανεμιστήρες οροφής. Η δυναμικότητα των ανεμιστήρων θα καθοριστεί με βάση τα 
στοιχεία λειτουργίας του εξοπλισμού. Τα ανοίγματα θα φέρουν προστατευτικό πλέγμα. 

Η όδευση των καλωδίων ισχύος εντός του κτηρίου θα γίνεται σε κανάλια που θα διαμορφωθούν 
στο δάπεδο και/ή σε υπόγειο χώρο ύψους τουλάχιστον 0,80 m. Η είσοδος του καλωδίου παροχής 
και η έξοδος των καλωδίων διανομής θα γίνεται από φρεάτια που θα κατασκευαστούν σε 
κατάλληλες θέσεις. Στη περίπτωση μετασχηματιστών ελαίου θα πρέπει να προβλεφθεί η 
κατασκευή λεκάνης συλλογής του ελαίου ψύξεως για κάθε μετασχηματιστή που θα εγκατασταθεί. 
κατασκευασμένη από σκυρόδεμα με χαλίκια, καλυμμένη με πλέγμα χωρητικότητας ικανής να 
χωρέσει όλη την ποσότητα λαδιού του Μ/Σ.  

Στο κτήριο πρέπει να διαθέτει θεμελιακή γείωση και στο δάπεδο των διαμερισμάτων μέσης τάσης 
πρέπει να κατασκευαστεί ισοδυναμικό πλέγμα για την αποφυγή βηματικών τάσεων. 

2.12.2 Σύστημα διανομής ενέργειας 

Πίνακας μέσης τάσης 

Ο πίνακας μέσης τάσης θα είναι κατάλληλος για σύνδεση σε τριφασικό δίκτυο της ΔΕΗ 20 kV, 
50 Hz με: 

 ισχύ βραχυκυκλώματος 250 MVA – 350 MVA στα 15 kV-20 kV αντίστοιχα,  
 ονομαστική τάση λειτουργίας 24 kV, 50 Hz, 
 αντοχή σε διέλευση βραχυκυκλώματος 16 kA/1 sec. 

Εφ’ όσον δεν περιγράφεται διαφορετικά η στάθμη μόνωσης του πίνακα θα συμφωνεί με τα 
πρότυπα IEC για: 

 θερμοκρασίες από  -5°C έως +40°C (μέση θερμοκρασία 24ωρου 35°C)  
 μέγιστο υψόμετρο εγκατάστασης 1000 m, δηλαδή τάση αντοχής σε βιομηχανική 

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

Η προστασία θα είναι τουλάχιστον ΙΡ41 κατά DIN 40050 και IEC 144 και η στάθμη μόνωσης 20 N 
κατά VDE0111. 

Ο πίνακας μέσης τάσης θα είναι απόλυτα συμβατός με τον πίνακα χαμηλής τάσης και τον πίνακα 
της Δ.Ε.Η., σε ότι αφορά τα χαρακτηριστικά (καμπύλη χρόνου εντάσεως) ή τη ρύθμιση των 
οργάνων προστασίας (επιλογική προστασία) και εγκεκριμένος από τις Υπηρεσίες της Δ.Ε.Η. Σε 
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περίπτωση εγκατάστασης δύο ή περισσότερων μετασχηματιστών το φορτίο από τον πίνακα μέσης 
τάσης πρέπει να είναι, κατά το δυνατό, ομοιόμορφα καταμερισμένο μεταξύ τους. 

Ο προμηθευτής των πινάκων πρέπει  να έχει αποδεδειγμένη εμπειρία στον σχεδιασμό και την 
κατασκευή πινάκων μέσης τάσης. 

Όλα τα υλικά μέσης τάσης θα προέρχονται από κατασκευαστή που έχει πιστοποίηση κατά τη 
νεώτερη έκδοση του ISO 9001 ή αντίστοιχο, ώστε να επιτυγχάνεται τέλεια σύζευξη μεταξύ των 
διαφόρων μηχανισμών και η μέγιστη αξιοπιστία μεταξύ των εξαρτημένων μηχανικών 
μανδαλώσεων. 

Ο εξοπλισμός θα πρέπει να είναι σύμφωνος με την τελευταία έκδοση των διεθνών προτύπων:  

IEC 60298 AC metal-enclosed switchgear and controlgear for rated voltages 1kV - 54kV 

IEC 60265  MV switches 

IEC 60129  AC disconnectors and earthing switches 

IEC 60694  Common clauses for MV switchgear and controlgear 

IEC 60420  MV AC switch-fuse combinations 

IEC 60056  MV AC circuit breakers 

IEC 60282-1  MV fuses 

IEC 60185  Current transformers 

IEC 60186  Voltage transformers 

IEC 60801  Electromagnetic compatibility for industrial process measurement and 
control equipment. 

Ο πίνακας αποτελείται από μία κυψέλη εισόδου, μία κυψέλη μετρήσεων και μία κυψέλη 
τροφοδότησης για κάθε μετασχηματιστή. Οι κυψέλες θα είναι εξοπλισμένες με αυτόματους 
διακόπτες, διακόπτες φορτίου, γειωτές, πρωτογενή και/ή δευτερογενή προστασία κτλ. Τα καλώδια, 
οι διακόπτες, οι μετασχηματιστές έντασης και ο συναφής εξοπλισμός πρέπει να μελετηθούν για να 
αντέξουν στην ισχύ αυτή, χωρίς να υποστούν βλάβη, άσχετα από τη ρύθμιση των ηλεκτρονόμων 
(ρελέ) προστασίας.  

Μετασχηματιστής 

Στον υποσταθμό θα εγκατασταθεί ένας τουλάχιστον μετασχηματιστής διανομής ονομαστικής 
ισχύος 2000 kVA. Σε περίπτωση εγκατάστασης περισσότερων Μ/Σ η σύνδεσή τους στο δίκτυο θα 
είναι παράλληλη και στη χαμηλή τάση θα γίνει ισοκατανομή των φορτίων. 

Οι μετασχηματιστές διανομής προβλέπονται εσωτερικού χώρου, με ορυκτό ή συνθετικό λάδι 
ψύξεως, φυσικής κυκλοφορίας και αέρα ψύξεως των ψυκτικών χωρίς βεβιασμένη κίνηση (ΟΝΑΝ). 
Η τάση πρωτεύοντος θα είναι 20 kV (ή και 15 kV), η τάση δευτερεύοντος 0,4 kV, η ομάδα ζεύξης 
Dy5 ή Dy11, κατάλληλη για δίκτυο συχνότητας 50 Hz και για συνεχή λειτουργία. 

Ο μετασχηματιστής (ή οι μετασχηματιστές) θα διαστασιολογηθούν με βάση τις εξής παραδοχές: 

Ο συντελεστής ετεροχρονισμού των καταναλώσεων ίσος προς 1,0. 

Η πτώση τάσης στο δίκτυο διανομής ως κάθε φορτίο δεν θα είναι μεγαλύτερη από 5% και 
σύμφωνα με το πρότυπο ΕΛΟΤ HD 384. 

Ο συντελεστής ισχύος θα λαμβάνεται ίσος με 0,80. 

Το φορτίο κάθε μετασχηματιστή που θα βρίσκεται σε λειτουργία δεν θα υπερβαίνει το 80% της 
ονομαστικής ισχύος του, θεωρουμένων και τυχόν απομειώσεων. 

Πίνακες χαμηλής τάσης 

Οι ηλεκτρικοί πίνακες πρέπει να κατασκευασθούν σύμφωνα με τα εξής:  

Ισχύοντες Νόμους και Διατάγματα του Ελληνικού Κράτους. 
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Ισχύοντες οδηγίες ΔΕΗ 

Πρότυπο IEC 909 με τα συμπληρωματικά τμήματά του Μέρη 1 και 2, όπου αναφέρεται ο τρόπος 
υπολογισμού του ρεύματος βραχυκύκλωσης μιας εγκατάστασης. 

Πρότυπο IEC 439-1 που αναφέρεται στις δοκιμές τύπου και σειράς 

Πρότυπο IEC 529 που αναφέρει το βαθμό προστασίας ενός περιβλήματος, ενάντια σε ξένα 
σωματίδια και ενάντια στο νερό. 

Ισχύοντες Νόμους, Διατάγματα και κανονισμούς για την πρόληψη των ατυχημάτων. 

Ο εσωτερικός εξοπλισμός των πινάκων χαμηλής τάσης θα είναι προμήθεια ενός και μόνο οίκου 
κατασκευής αυτού, ώστε να εξασφαλίζεται εναλλαξιμότητα αυτού. Όλοι οι ηλεκτρικοί πίνακες, που 
θα αποσταλούν στο εργοτάξιο, πρέπει να συνοδεύονται με τα απαραίτητα έγγραφα του 
κατασκευαστή, που θα αποδεικνύουν ότι έχουν πραγματοποιηθεί επιτυχώς οι έλεγχοι και οι 
δοκιμές. 

Ο γενικός πίνακας διανομής χαμηλής τάσης θα τροφοδοτεί τους τοπικούς πίνακες διανομής. Στον 
πίνακα θα συνδεθεί το σύστημα βελτίωσης συνημιτόνου το οποίο θα διαστασιολογηθεί ώστε όταν 
όλα τα φορτία είναι σε λειτουργία ο συντελεστής ισχύος να είναι τουλάχιστον ίσος με 0,97. 

Οι τοπικοί πίνακες διανομής/ελέγχου θα τροφοδοτούνται από το γενικό πίνακα χαμηλής τάσης και 
θα έχουν αναχωρήσεις προς τους καταναλωτές. 

Οι συρματώσεις των πινάκων θα κατασκευαστούν με κατάλληλα καλώδια σύμφωνα με το 
εφαρμοζόμενο πρότυπο. Θα τοποθετηθούν με συστηματικό τρόπο σε καθαρή διάταξη χωρίς 
επικαλύψεις, διασταυρώσεις κτλ., που θα εξασφαλίζει την εύκολη επίσκεψη οποιουδήποτε οργάνου 
ή στοιχείου στο εσωτερικό του πίνακα. Θα είναι καλά στερεωμένες και θα στηρίζονται σε 
κατάλληλες ράβδους ή κανάλια. 

Η σύνδεση όλων των εισερχομένων και εξερχόμενων καλωδίων θα γίνεται με ακροδέκτες που θα 
στερεώνονται επάνω σε ράγα. Οι ακροδέκτες θα είναι ομαδοποιημένοι κατά τάση και θα φέρουν 
ενδεικτική πινακίδα της τάσεως και της λειτουργίας τους. Κάθε ακροδέκτης θα φέρει ευκρινή αριθμό 
αναγνώρισης. Κάθε πίνακας θα φέρει επαρκή αριθμό ακροδεκτών για τη σύνδεση όλων των 
αγωγών περιλαμβανομένων και των εφεδρικών και επιπλέον 20% εφεδρικούς ακροδέκτες και 30% 
εφεδρικό μήκος της ράγας τοποθέτησής τους. 

Ηλεκτρικές γραμμές 

Όλα τα καλώδια που θα χρησιμοποιηθούν για την κατασκευή ηλεκτρικών εγκαταστάσεων, θα 
συμφωνούν με τις απαιτήσεις των ακολούθων προτύπων, εκτός εάν προδιαγράφεται διαφορετικά: 

VDE 0207, Teile 1-24 Προδιαγραφές μονωτικών υλικών και μανδυών για καλώδια. 

VDE 0250, Teile 1, 102, ..., 818 Κανονισμοί για μονωμένους αγωγούς εγκαταστάσεων 
ισχύος και φωτισμού. 

VDE 0270 Καλώδια με μόνωση από πλαστικό για εξωτερική εγκατάσταση σε υγρό και 
εκρηκτικό περιβάλλον. 

VDE 0271 Καλώδια με μόνωση PVC(Y) 

VDE 0272 Καλώδια με μόνωση Πολυαιθυλένιο (2Y) 

VDE 0273 Καλώδια με μόνωση Δικτυωμένο Πολυαιθυλένιο (2Χ) 

VDE 0278 Εξαρτήματα, μούφες, ακροκεφαλές για καλώδια μέχρι 30 KV 

VDE 0282 Αγωγοί με μόνωση PVC 

VDE 0298 Χρήση και επιτρεπόμενες φορτίσεις για καλώδια τάσεως μέχρι 30 KV 

IEC 60502-2 Καλώδια ισχύος με μόνωση PVC 

Η ικανότητα φορτίσεως των καλωδίων θα απομειωθεί βάσει εγκεκριμένων συντελεστών όδευσης, 
θερμοκρασίας εδάφους, θερμικής αγωγιμότητας εδάφους, ομαδοποίησης κτλ.   
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Τα καλώδια θα τοποθετούνται φροντίζοντας να μην υποβληθούν σε μηχανικές και θερμικές 
δοκιμασίες διαφορετικές από τις προβλεπόμενες σύμφωνα με τον τύπο του χρησιμοποιημένου 
καλωδίου. Τα καλώδια για τροφοδότηση μηχανημάτων πρέπει να είναι συνεχή από τον τοπικό 
πίνακα τροφοδοτήσεως τους μέχρι το προβλεπόμενο μηχάνημα. 

Η όδευση των καλωδίων διανομής και των καλωδίων του αυτοματισμού μεταξύ των μονάδων του 
έργου θα γίνεται υπόγεια μέσα σε σωλήνες προστασίας από PVC ή HDPE. Η όδευση κάθε τύπου 
καλωδίου (ισχύος, αυτοματισμού) θα γίνεται σε ανεξάρτητους σωλήνες προστασίας. Η διέλευση 
των καλωδίων από δρόμους θα γίνεται κάθετα στον άξονά τους και σε σωλήνες προστασίας οι 
οποίοι θα εγκιβωτίζονται σε σκυρόδεμα. Θα κατασκευαστούς φρεάτια επίσκεψης / διέλευσης / 
έλξης των καλωδίων τουλάχιστον ανά 25m και σε κάθε περίπτωση αλλαγής διεύθυνσης, εισόδου / 
εξόδου σε / από κτήριο και στα άκρα διέλευσης από δρόμο. 

Τα καλώδια ή οι αγωγοί που θα βρίσκονται στον ίδιο σωλήνα, υπόγειο αλλά και υπέργειο, θα 
πρέπει να ανήκουν στον ίδιο τύπο χρήσης. Θα πρέπει να χρησιμοποιηθούν ανεξάρτητες 
σωληνώσεις για: 

Καλώδια ισχύος χαμηλής τάσης  

Καλώδια εντολής και εσωτερικής διανομής 

Καλώδια για σήματα οργάνων 

Καλώδια για εγκαταστάσεις φωτισμού 

Κάθε σωλήνας θα πρέπει να έχει ένα μέγιστο αριθμό έξι (6) ενεργών αγωγών συγχρόνου 
λειτουργίας, ανεξάρτητα εάν δεν έχει ξεπεράσει τον οριζόμενο βαθμό πληρότητας. Για την διέλευση 
των καλωδίων μέσα στους σωλήνες θα χρησιμοποιούνται λιπαντικά. Δεν θα χρησιμοποιηθεί 
ορυκτό λίπος, στη περίπτωση γυμνών καλωδίων από νεοπρένιο ή καλωδίων με μη μεταλλικές 
εξωτερικές επενδύσεις.  

Ηλεκτροπαραγωγό ζεύγος 

Για την αντιμετώπιση πιθανών διακοπών ηλεκτρικού ρεύματος της ΔΕΗ, θα εγκατασταθεί ένα 
ηλεκτροπαραγωγό ζεύγος συνεχούς ισχύος τουλάχιστον 700 kVA, με δεξαμενή πετρελαίου 
κατάλληλης χωρητικότητας για την αυτόνομη συνεχή λειτουργία του επί οκτώ (8) ώρες με το 
φορτίο, που αναφέρεται στο παρακάτω Πίνακα.  

Το Η/Ζ θα καλύπτει κατ’ ελάχιστο το σύνολο της εγκατάστασης σε πλήρες φορτίο, πλην των 
εγκαταστάσεων κλιματισμού.  

Μέσω του συστήματος αυτοματισμού θα πρέπει να παρέχεται η δυνατότητα κατανομής της 
διαθέσιμης ισχύος στους επιμέρους τοπικούς πίνακες με προτεραιότητες, που θα μπορούν να 
ρυθμίζονται από το ΚΕΛ της Εγκατάστασης.  

Ο πίνακας μεταγωγής θα βρίσκεται στο διαμέρισμα του ΓΠΧΤ και θα αποτελεί ανεξάρτητο πεδίο 
του. 

2.12.3 Γειώσεις 

Στα κτήρια και στον ηλεκτρομηχανολογικό εξοπλισμό της εγκατάστασης θα γίνουν οι γειώσεις που 
είναι απαραίτητες για την ασφάλεια και την προστασία ατόμων που έρχονται σε άμεση ή έμμεση 
επαφή με αυτές. Ειδικότερα: 

Θεμελιακή γείωση των κτηρίων 

Ισοδυναμική προστασία των δαπέδων έναντι βηματικών τάσεων 

Γείωση προστασίας των ηλεκτρολογικής εγκατάστασης 

Γείωση ουδετέρων κόμβων στη χαμηλή τάση των μετασχηματιστών 

Γείωση των μεταλλικών μερών των εγκαταστάσεων 
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Τα συστήματα γείωσης θα κατασκευστούν βάσει του προτύπου ΕΛΟΤ HD 384 και των κανονισμών 
της ΔΕΗ. Κάθε σύστημα θα έχει ένα κεντρικό τερματικό ζυγό για κάθε σύστημα διανομής ή κτιριακή 
εγκατάσταση, στον οποίο θα συνδέονται όλοι οι αγωγοί γείωσης. 

2.12.4 Εγκατάσταση φωτισμού και ρευματοδοτών 

Η ηλεκτρική εγκατάσταση φωτισμού και ρευματοδοτών των κτηρίων και των υπαίθριων χώρων, θα 
τροφοδοτείται από τους αντίστοιχους ηλεκτρικούς πίνακες. Η αφή και η σβέση των φωτιστικών θα 
γίνεται είτε μέσω διακοπτών τοποθετημένων σε κατάλληλες θέσεις (εσωτερικός φωτισμός) είτε 
μέσω φωτοκυττάρου (εξωτερικός φωτισμός). 

Σε όλα τα κτήρια, αίθουσες και τους κλειστούς χώρους πρέπει να εγκατασταθεί πλήρες σύστημα 
εσωτερικού φωτισμού με λαμπτήρες LED και μονοφασικών ρευματοδοτών τύπου «schuko». 

Σε κάθε περίπτωση ο τύπος και η διάταξη των φωτιστικών σωμάτων θα είναι τέτοια ώστε να δίδει 
ομοιόμορφο φωτισμό. 

Θα πρέπει να εξασφαλίζεται η στάθμη φωτισμού της επιφάνειας εργασίας σε κάθε επιμέρους 
χώρο, που αναφέρεται στο παρακάτω Πίνακα: 

 

Περιοχή έργου  Στάθμη φωτισμού [Lux] 

Γραφεία, εργαστήρια, αίθουσα ελέγχου  500 

Αίθουσες στις οποίες εγκαθίσταται εξοπλισμός  200 

Χώροι διέλευσης (διάδρομοι κτλ.) 100 

Κλιμακοστάσια  150 

Εκτός εάν προδιαγράφεται διαφορετικά, οι ιστοί που θα χρησιμοποιηθούν για τον εξωτερικό 
φωτισμό θα έχουν ενιαίο ύψος και θα είναι μεταλλικοί. Οι ιστοί, οι βραχίονες και τα φωτιστικά 
σώματα θα παράγονται από βιομηχανίες που κατέχουν πιστοποιητικό διασφάλισης ποιότητος 
σύμφωνα με τη σειρά προτύπων ISO 9000.  

Είναι δυνατή η χρησιμοποίηση ηλιακών φωτιστικών σωμάτων επί ιστών, καθένα από τα οποία θα 
διαθέτει φωτοβολταϊκό πλαίσιο, ρυθμιστή φόρτισης, συσσωρευτή τεχνολογίας μολύβδου κλειστού 
τύπου και όλα τα απαραίτητα παρελκόμενα. 

Σε συγκεκριμένες περιοχές του έργου όπου κρίνεται απαραίτητο θα εγκατασταθεί τοπικός 
φωτισμός με προβολείς, ισχύος σύμφωνα με τη μελέτη. 

 

 

2.13 Αντλιοστάσιο τροφοδοσίας δεξαμενής ύδρευσης-πυρόσβεσης 

Η τροφοδοσία της δεξαμενής ύδρευσης πυρόσβεσης από τη Δεξαμενή Καθαρού Νερού πραγματοποιείται 
μέσω αντλιοστασίου αποτελούμενο από ξηρό θάλαμο διαστάσεων 3,50mx1,90m  εντός του οποίου 
εγκαθίσταται ζεύγος αντλιών (μια εφεδρική) δυναμικότητας 65m3/hr, 12,5m. Οι αντλίες αναρροφούν 
απευθείας από τον αγωγό τροφοδοσίας της δεξαμενής καθαρού νερού ή την δεξαμενή καθαρού νερού.   

 

2.14 Κτήριο διοίκησης 

Η αρχιτεκτονική του κτηρίου διοίκησης θα είναι ιδιαίτερης αισθητικής ώστε να εναρμονίζεται πλήρως στο 
περιβάλλον, να παρουσιάζει βιοκλιματικά χαρακτηριστικά, και ταυτόχρονα να αποτελεί σημείο αναφοράς της 
εγκατάστασης, τονίζοντας τον εμβληματικό χαρακτήρα του. Ο ανάδοχος θα λάβει υπόψη το αυξημένο 
κόστος σχεδιασμού του κτηρίου διοίκησης καθώς δεν θα διακαιούται ιδιαίτερης αποζημίωσης για αυτό.   

Το κτήριο διοίκησης – λειτουργίας θα περιλαμβάνει τους εξής ανεξάρτητους χώρους: 

 

Αίθουσα  min m2 Παρατηρήσεις  
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Αίθουσα ελέγχου  35 πλήρως επιπλωμένη 

Χημείο – Εργαστήριο 
230 με πάγκους εργασίας 5m και 

νεροχύτη 

Αίθουσες γραφείων  

205 πλήρως επιπλωμένα με εξοπλισμό 
τυπικής θέσης εργασίας (γραφείο, 
συρταριέρα, καρέκλα, Η/Υ, ένα 
κάθισμα επισκεπτών) (12 θέσεις 
εργασίας). Ένα φωτοαντιγραφικό 
μηχάνημα laserdigital, μέγιστης 
διάστασης εκτύπωσης Α3, ελάχιστης 
ταχύτητας εκτύπωσης 20αντ./λεπτό 
(Α4), δύο τροφοδότες χαρτιού 500 
φύλλων.  

Αίθουσα συσκέψεων  
40 με τραπέζι 16 θέσεων και 

βιβλιοθήκη 

Αποδυτήρια και χώροι υγιεινής  20 με ερμάρια  

Χώροι υγιεινής  με WC ανδρών, γυναικών και ΑΜΕΑ 

Χώρος παρουσιάσεων  

55 πλήρως επιπλωμένος, με εξοπλισμό 
προβολής (προτζέκτορας και οθόνη 
προβολής) και καθίσματα 
σεμιναρίων με ανακλινώμενο 
τραπεζάκι  

Αποθήκη  10 με ερμάρια  

Χώρος αρχείου  25  

Ιατρείο 12 Κλίνη εξέτασης και γραφείο ιατρού  

Εστιατόριο 50  

Οι εγκαταστάσεις του κτηρίου θα κατασκευαστούν σύμφωνα με τους ισχύοντες κανονισμούς 
εσωτερικών εγκαταστάσεων, καθώς επίσης και σύμφωνα με τις προδιαγραφές για την 
εξυπηρέτηση ατόμων με ειδικές ανάγκες (ΑΜΕΑ). Ενδεικτικά αναφέρονται:  

Εγκατάσταση θέρμανσης και κλιματισμού  

Εγκαταστάσεις υγιεινής και αποχέτευσης προς το δίκτυο στραγγιδίων 

Εγκαταστάσεις ισχυρών και ασθενών ρευμάτων 

Εγκατάσταση ύδρευσης με δίκτυα ζεστού και κρύου νερού 

Εγκατάσταση πυρασφάλειας με σύστημα πυρανίχνευσης, τους απαιτούμενους πυροσβεστήρες και 
φώτα ασφαλείας 

Εγκατάσταση εξαερισμού 

Εγκαταστάσεις παρακολούθησης καμερών ασφαλείας και συστήματος scada. 

Στο εργαστήριο θα εγκατασταθεί εργαστηριακός πάγκος μήκους τουλάχιστον 5m, με ντουλάπια στο 
κάτω μέρος, ράφια σε ανωδομή, ενσωματωμένα διπλό νιπτήρα ανοξείδωτο, ρευματοδότες και 
επιφάνεια από ανθεκτικό υλικό. 

Τα δάπεδα των αιθουσών θα επενδυθούν με πλακίδια δαπέδου. Στην αίθουσα του εργαστηρίου θα 
γίνει επένδυση με αντιολισθηρά πλακίδια, που θα αντέχουν στην επίδραση των οξέων. Στις 
αίθουσες της αποθήκης και του συνεργείου τα δάπεδα θα διαμορφωθούν από σκυρόδεμα με τελική 
επιφάνεια αντιολισθηρού βιομηχανικού δαπέδου με εποξειδικό ρητινοκονίαμα. 

Οι τοίχοι των χώρων υγιεινής και του εργαστηρίου θα επενδυθούν μέχρι ύψους 2,20m με πλακίδια 
αρίστης ποιότητος. Οι υπόλοιποι τοίχοι θα χρωματισθούν με πλαστικό χρώμα και οι ξύλινες και 
σιδηρές επιφάνειες θα ελαιοχρωματισθούν. Τα κουφώματα των εξωτερικών θυρών και παραθύρων 



Αξιοποίηση ταμιευτήρα Φράγματος Ποταμών Αμαρίου: «Εγκατάσταση       
Επεξεργασίας Νερού» 

 
Τεύχη Δημοπράτησης 

Τεύχος 3. Τεχνική Περιγραφή  - Ειδικές Τεχνικές Προδιαγραφές 

  Σελίδα 

  25 

 

θα είναι από έγχρωμο αλουμίνιο, της επιλογής της υπηρεσίας, με διπλούς υαολοπίνακες. Οι ποδιές 
των παραθύρων και των κατωφλιών θα κατασκευασθούν από λευκό μάρμαρο. 

 

 

2.15 Δίκτυα προσαγωγής, επιστροφής και άρδευσης 

Στο αντικείμενο της παρούσας εργολαβίας περιλαμβάνεται και ο αγωγός προσαγωγής από ελατό 
χυτοσίδηρο DN1000. Ο αγωγός τροφοδοσίας της εγκατάστασης επεξεργασίας νερού (Ε.Ε.Ν.), εκκινεί από το 
υφιστάμενο φρεάτιο Φ1 με γεωγραφικές συντεταγμένες κατά ΕΓΣΑ ’87, X: 548923, Y: 3910994 και καταλήγει 
αρχικά στο φρεάτιο μέτρησης παροχής εντός της εγκατάστασης και εν συνεχεία στη δεξαμενή εισόδου – 
άρδευσης.Το συνολικό μήκος του αγωγού ανέρχεται σε περίπου 420m, η διάμετρός του είναι DN 1000 και το 
υλικό του είναι ελατός χυτοσίδηρος (D.I.), Class 25 σύμφωνα με τις τεχνικές πρδιαγραφές του έργου. Στο 
τμήμα αυτό, στη μελέτη εφαρμογής θα καθορισθεί και η διάταξη και θέση τοποθέτησης της εγκατάστασης 
παραγωγής ενέργειας. 

Η χάραξη του αγωγού θα ακολουθήσει στα πρώτα 150m την οδοποιία πρόσβασης και στη συνέχεια θα 
οδεύσει απευθείας στο σημείο εισόδου. Με σκοπό την ελαχιστοποίηση των παρεμβάσεων, παράλληλα με 
τον αγωγό εισόδου, σε κοινό σκάμμα θα τοποθετηθούν ταυτόχρονα και οι δύο αγωγοί διασύνδεσης της 
Ε.Ε.Ν. με τις υφιστάμενες υποδομές ύδρευσης και άρδευσης. Εξαιτίας των απότομων κλίσεων, αλλά και των 
σημείων αλλαγής διεύθυνσης, οι αγωγοί θα εφοδιαστούν με κατάλληλους αυτοαγκυρούμενους συνδέσμους 
στο μήκος που θα απαιτηθεί. Επίσης, επί του αγωγού θα τοποθετηθεί σε καταλληλη θέση υδροηλεκτρική 
μονάδα παραγωγής ενέργειας, η τελική θέση και διάταξη της οποίας θα καθορισθεί από τη μελέτη 
εφαρμογής του αναδόχου, πληρώντας τις προδιαγραφές του κεφαλαίου Β-2.  

Στο αντικείμενο περιλαμβάνεται αγωγός από ελατό χυτοσίδηρο DN400, μήκους 3100m από τη δεξαμενή 
είσόδου-άρδευσης προς υφιστάμενες υποδομές άρδευσης (βλ. σχέδιο ΓΟ.1, Γενική Οριζοντιογραφία 
Έργων). 

Τα  δεσμευτικά υδραυλικά υψόμετρα σχεδιασμού του  έργου της ΕΕΝ Αμαρίου είναι τα κάτωθι: 

Φρεάτιο Φ1: 

 Κατώτατο υδραυλικό φορτίο – υδραυλικός σχεδιασμός εγκατάστασης : +173 m. 
 Ανώτατο υδραυλικό φορτίο : +203 m  

Δεξαμενή καθαρού νερού – καταληκτικό σημείο πριν το δίκτυο : 

 Κατώτατη αποδεκτή στάθμη υγρού εντός της δεξαμενής : +155 m. 

 

2.16 Διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου , Δίκτυα πεδιου 

2.16.1 Δίκτυο στραγγιδίων 

Το δίκτυο ακάθαρτων και στραγγιδίων θα αποχετεύει τα ακάθαρτα του κτηρίου διοίκησης και των 
λοιπών κτιριακών έργων. Τα ακάθαρτα από τις διάφορες μονάδες θα καταλήγουν είτε με βαρύτητα 
ή με αντλιοστάσιο(α) σε στεγανό βόθρο. Κατά μήκος του δικτύου και σε μέγιστες αποστάσεις 50m, 
καθώς επίσης και σε κάθε αλλαγή κατεύθυνσης ή συμβολής κλάδων θα κατασκευαστούν φρεάτια 
επίσκεψης, σύμφωνα με τις σχετικές προδιαγραφές.  

Το αντλιοστάσιο(α) στραγγιδίων (εάν απαιτείται) θα εξοπλισθεί με δύο υποβρύχιες αντλίες λυμάτων 
(η μία εφεδρική) κατάλληλης παροχής και μανομετρικού. 

2.16.2 Δίκτυο ύδρευσης και βιομηχανικού νερού 

Θα κατασκευασθεί πλήρες δίκτυο ύδρευσης εσωτερικά της εγκατάστασης επεξεργασίας νερού, 
που θα εξυπηρετεί το κτήριο διοίκησης, όλα τα κτήρια εξυπηρέτησης της ΕΕΝ, καθώς και όλες τις 
μονάδες προετοιμασίας, αποθήκευσης και δοσομέτρησης χημικών διαλυμάτων. Το δίκτυο 
ύδρευσης θα ξεκινάει από τη δεξαμενή νερού ύδρευσης – πυρόσβεσης.  

Το δίκτυο ύδρευσης θα καλύπτει πλέον των αναγκών σε πόσιμο νερό:  
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Πλύση δεξαμενών και λοιπών χώρων της ΕΕΝ 

Πλύση εξοπλισμού 

Πλύση σωληνώσεων διακίνησης ιλύος  

(Η άρδευση των χώρων πρασίνου θα καλύπτεται με δίκτυο άρδευσης από τη δεξαμενή 
αποθήκευσης- προαερισμού).  

Οι υπαίθριες υδροληψίες του νερού για πλύση θα διαμορφωθούν από γαλβανισμένο 
σιδηροσωλήνα ύψους περί τα 90cm από το δάπεδο εργασίας με ball valve και ειδικό τεμάχιο 
κατάλληλης διαμέτρου για σύνδεση με μάνικα. 

Για την άρδευση των δένδρων, φυτών, θάμνων και χώρων πρασίνου που προβλέπονται στην 
εγκατάσταση θα κατασκευασθεί δίκτυο άρδευσης από σταλακτιφόρους πλαστικούς αγωγούς, που 
θα συνδεθούν με το δίκτυο άρδευσης. 

Η διαστασιολόγηση του δικτύου ύδρευσης θα γίνει με συντελεστή ταυτοχρονισμού μεγαλύτερο από 
70%. Η υδροληψία του δικτύου ύδρευσης θα γίνεται από δεξαμενή επαρκούς όγκου, από όπου θα 
αναρροφά το πιεστικό συγκρότημα, που θα περιλαμβάνει κατ’ελάχιστο δύο αντλίες (η μία εφεδρική) 
κατάλληλης παροχής και μανομετρικού και πιεστικό δοχείο.  

Η υδροληψία της δεξαμενής νερού ύδρευσης – πυρόσβεσης θα γίνεται από τη δεξαμενή καθαρού 
νερού, με κατάλληλες αντλίες για καθαρό νερό.   

2.16.3 Δίκτυο πυρόσβεσης – Ενεργητική  πυροπροστασία 

Θα πρέπει να προβλεφθεί δίκτυο πυρόσβεσης, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις της 
Πυροσβεστικής Υπηρεσίας.  

Θα πρέπει να εγκατασταθούν τουλάχιστον δύο πυροσβεστικοί κρουνοί, που θα τροφοδοτούνται 
από το δίκτυο βιομηχανικού νερού της ΕΕΝ. Στη περίπτωση αυτή η διαστασιολόγηση του δικτύου 
πυρόσβεσης θα πρέπει, εκτός των αναφερομένων στην προηγούμενη παράγραφο, να καλύπτει και 
τις ανάγκες για την ταυτόχρονη λειτουργία δύο πυροσβεστικών κρουνών παροχής 380l/min, στα 
4,5bar εκάστου από τους εγκατεστημένους κρουνούς.    

Στην παρούσα εργολαβία απαιτείται η κατασκευή ανεξάρτητου υδροδοτικού δικτύου πυρόσβεσης, 
το δίκτυο πρέπει να είναι σύμφωνο με τις Πυροσβεστικές Διατάξεις και να καλύπτει τις ανάγκες για 
ταυτόχρονη λειτουργία δύο τουλάχιστον πυροσβεστικών κρουνών παροχής 380l/min, στα 4,5bar 
έκαστος.  

Το ανεξάρτητο δίκτυο ύδρευσης θα τροφοδοτείται από δεξαμενή επαρκούς ενεργού όγκου για να 
καλύψει τις ανάγκες του δικτύου σε νερό για τουλάχιστον 0,5h, μέσω πυροσβεστικού 
συγκροτήματος κατάλληλης δυναμικότητας, αποτελούμενο από μία κύρια αντλία, μία εφεδρική και 
μία αντλία jockey. 

2.16.4 Τηλεφωνική εγκατάσταση 

Θα εγκατασταθεί πλήρες τηλεφωνικό σύστημα, συμβατό και συνδεδεμένο με το δίκτυο του ΟΤΕ με 
δύο (2) τουλάχιστον εξωτερικές γραμμές. 

Το τηλεφωνικό κέντρο θα βρίσκεται στο κτήριο διοίκησης ενώ για την ενδοεπικοινωνία προβλέπεται 
η κατασκευή δευτερεύοντος τηλεφωνικού δικτύου. Θα εγκατασταθούν τηλεφωνικές λήψεις σε 
όλους τους χώρους του κτηρίου διοίκησης, καθώς επίσης και σε όλα τα κτήρια του έργου.  

2.16.5 Διαμόρφωση του χώρου 

Οι διαγωνιζόμενοι θα πρέπει να μεριμνήσουν ιδιαίτερα για την τελική διαμόρφωση των έργων 
(δενδροφυτεύσεις κτλ.)  βάσει των εγκεκριμένων περιβαλλοντικών όρων, των κανόνων της 
αρχιτεκτονικής καλαισθησίας και με γνώμονα τον μέγιστο δυνατό περιορισμό της οπτικής επαφής 
της Εγκατάστασης Επεξεργασίας Νερού με την ευρύτερη περιοχή. Ιδιαίτερη έμφαση θα πρέπει να 
δοθεί κατά τη σύνταξη των τεχνικών προσφορών στα μέτρα που αφορούν τον έλεγχο των οσμών, 
του θορύβου, την ασφάλεια και υγιεινή των εργαζομένων σε όλες τις επιμέρους μονάδες της ΕΕΝ.  
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Όλα τα απαιτούμενα ειδικά έργα διαμόρφωσης για την ευστάθεια, λειτουργικότητα και αισθητική του 
χώρου και των εγκαταστάσεων επιβαρύνουν τον Ανάδοχο, που πρέπει να τα προβλέπει στο 
κόστος της προσφοράς του (πχ. επιχώματα, αντιστηρίξεις, κτλ.). 

Θα εξασφαλίζεται η πρόσβαση στο κτήριο διοίκησης της ΕΕΝ σε ΑΜΕΑ. 

2.16.6 Εσωτερική οδοποιία 

Θα κατασκευαστεί κατάλληλο δίκτυο οδοποιίας για την πρόσβαση προς όλες τις μονάδες 
επεξεργασίας και τα κτήρια της εγκατάστασης. Παραπλεύρως του κτηρίου διοίκησης θα 
προβλεφθεί χώρος στάθμευσης για δέκα τουλάχιστον οχήματα και δύο λεωφορεία, καθώς επίσης 
και χώροι στάθμευσης για ΑΜΕΑ. Όλοι οι δρόμοι θα είναι ασφαλτοστρωμένοι με ελάχιστο πλάτος 
6m και μέγιστη κατά μήκος κλίση 10%. Στις περιοχές του έργου όπου είναι πιθανή η στάση ή η 
στάθμευση οχημάτων πρέπει να παρέχεται επιπλέον χώρος για την απρόσκοπτη διέλευση άλλων 
οχημάτων καθώς και επαρκής χώρος ελιγμών. 

Η κατασκευή του οδοστρώματος θα αποτελείται από μία στρώση υπόβασης πάχους 0,10m 
σύμφωνα με την ΕΤΕΠ 05-03-03-00, μία στρώση βάσης πάχους 0,10m σύμφωνα με την ΕΤΕΠ 05-
03-03-00, ασφαλτική προεπάλειψη, ασφαλτική στρώση βάσης με ασφαλτόμιγμα πάχους 50mm 
σύμφωνα με την ΕΤΕΠ 05-03-11-04 και ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας με ασφαλτικό σκυρόδεμα 
πάχους 50mm σύμφωνα με την ΠΕΤΕΠ 05-03-11-04. 

Οι ελάχιστες ακτίνες καμπυλότητας (στον άξονα της οδού) για τη διακίνηση των βυτιοφόρων και 
φορτηγών δεν θα είναι μικρότερες από 10m, ενώ για τα επιβατικά οχήματα 8m. Όλοι οι δρόμοι θα 
έχουν κατάλληλη επίκληση, τουλάχιστον 1%, για τη διευκόλυνση απορροής των ομβρίων. 

2.16.7 Εξωτερικός φωτισμός 

Ο Ανάδοχος θα εγκαταστήσει δίκτυο φωτισμού στους εσωτερικούς δρόμους της ΕΕΝ με ιστούς 
φωτισμού σε μέγιστη μεταξύ τους απόσταση 30m, στην είσοδο, στα προαύλια των κτηρίων, καθώς 
επίσης και σε όλες τις μονάδες επεξεργασίας, στις οποίες εγκαθίσταται η/μ εξοπλισμός. 

Τα φωτιστικά σώματα θα είναι τύπου βραχίονα ή προβολέα με λαμπτήρες LED κατάλληλης 
φωτεινότητας και θα τοποθετηθούν σε ιστούς ενιαίου ύψους 7 – 10 m ή σε τοίχους. Η μέση στάθμη 
φωτισμού θα είναι τουλάχιστον 20 lux 

2.16.8 Έργα πρασίνου 

Θα γίνει κατάλληλη διαμόρφωση και φύτευση μη φυλλοβόλων δένδρων στους ακάλυπτους χώρους 
εσωτερικά της ΕΕΝ και περιμετρικά της περίφραξης της Εγκατάστασης Επεξεργασίας Νερού.  

Στο χώρο του κτηρίου διοίκησης θα φυτευτούν κατάλληλα για τις συγκεκριμένες συνθήκες 
καλλωπιστικά φυτά και γκαζόν. Θάμνοι και καλλωπιστικά φυτά θα φυτευτούν και σε επιλεγμένους 
χώρους εντός των εγκαταστάσεων.  

Οι φυτοκαλύψεις θα γίνουν με διάστρωση οργανικού χώματος, ενώ για την άρδευσή τους θα 
χρησιμοποιηθεί νερό άρδευσης. 

Θα πραγματοποιηθεί διαμόρφωση πλατείας με πλακόστρωση νότια του κτηρίου διοίκησης και 
κατασκευή ξύλινου παρατηρητηρίου (θέση θέας).  

2.16.9 Πεζοδρόμια - Χαλικόστρωση 

Γύρω από όλα τα κτήρια και περιμετρικά όλων των επιμέρους μονάδων θα πρέπει να 
προβλεφθούν πεζοδρόμια ελάχιστου πλάτους 1,00m, ώστε να εξασφαλίζεται επαρκής πρόσβαση 
σε όλες τις εγκαταστάσεις.  

Για υψομετρικές διαφορές μεγαλύτερες των 0,20m είναι απαραίτητη η χρήση  σκαλοπατιών ή 
ραμπών. Οι ράμπες δεν πρέπει να διακόπτονται από σκαλοπάτια και δεν πρέπει να έχουν κλίση 
μεγαλύτερη από υ:β=1:10. 

Στερεά εγκιβωτισμού θα τοποθετηθούν στην εξωτερική οριογραμμή των περιφερειακών δρόμων 
στις θέσεις που φαίνονται στα σχέδια της Μελέτης. Σε όλες τις άλλες περιπτώσεις θα τοποθετηθούν 
κρασπεδόρειθρα.  
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Στις ακάλυπτες περιοχές του γηπέδου (πχ. σε περιοχές κατασκευής μελλοντικών μονάδων) θα 
πρέπει να προβλεφθεί χαλικόστρωση για τον περιορισμό της ανεξέλεγκτης ανάπτυξης χλωρίδας. 

2.16.10 Περίφραξη 

Περιμετρικά του γηπέδου των εγκαταστάσεων επεξεργασίας θα τοποθετηθεί περίφραξη ελάχιστου 
ύψους 2m, σύμφωνα με τις σχετικές προδιαγραφές.. 

Στις εισόδους της ΕΕΝ θα πρέπει να τοποθετηθεί αυτόματη συρόμενη ή ανοιγόμενη μεταλλική 
θύρα, τηλεχειριζόμενη από το κτήριο διοίκησης ελάχιστου πλάτους 6m.  

Θα πρέπει να προβλεφθεί κλειστό κύκλωμα τηλεόρασης, το οποίο θα διαθέτει τουλάχιστον οκτώ 
κάμερες ασφαλείας κατάλληλης ευκρίνειας, εκ των οποίων η μία θα τοποθετηθεί στην είσοδο της 
εγκατάστασης και οι υπόλοιπες περιμετρικά της ΕΕΝ. Τουλάχιστον μία εκ των καμερών θα διαθέτει 
δυνατότητα κίνησης και εστίασης ώστε να μπορεί να ελέγχεται και η είσοδος της σήραγγας 
Πρασσών. 

2.16.11 Αποχέτευση ομβρίων 

Για την αποστράγγιση του εσωτερικού χώρου της εγκατάστασης, το δίκτυο οδοποιίας και η 
διαμόρφωση του περιβάλλοντος χώρου θα έχουν κατάλληλες κλίσεις, ώστε να εξασφαλίζεται η 
ταχεία απορροή των ομβρίων προς το φυσικό αποδέκτη. Η απορροή των ομβρίων μπορεί να 
γίνεται είτε επιφανειακά ή με την κατασκευή υπογείου δικτύου με στόμια υδροσυλλογής και 
τσιμεντοσωλήνες ελάχιστης διαμέτρου 40cm.  

Σωληνωσεις από φρεάτια ομβρίων εντός οδοστρώματος μέχρι τον κεντρικό αγωγό, μπορούν να 
κατασκευαστούν με αγωγό PVC ελάχιστης διαμέτρου 250mm (εφόσον επαρκεί) σύμφωνα και με 
την υδραυλική μελέτη που θα υποβάλλει ο ανάδοχος. 

Ιδιαίτερη μέριμνα θα πρέπει να ληφθεί για την προστασία του γηπέδου της ΕΕΝ από τις 
επιφανειακές απορροές της ευρύτερης περιοχής, με την πρόβλεψη κατασκευής και διαμόρφωσης 
τάφρων απορροής ομβρίων περιμετρικά του γηπέδου.  

 

2.17 Οδοποιία πρόσβασης 

Θα κατασκευαστεί οδοποιία διασύνδεσης του διαμορφωμένου χώρου της εγκατάστασης με 
υφιστάμενη οδό της περιοχής, η οποία διέρχεται βόρεια του οικοπέδου της ΕΕΝ. Η οδός θα είναι 
ασφαλτοστρωμένη, ελάχιστου πλάτους 5 m και με μέγιστη κατά μήκος κλίση 10%. Η ελάχιστη 
ακτίνα καμπυλότητας (στον άξονα της οδού) θα ισούται με 10 m, ενώ η επιφάνεια του 
οδοστρώματος θα έχει κατάλληλη επίκλιση, τουλάχιστον 1%, για τη διευκόλυνση απορροής των 
ομβρίων. 

Όσον αφορά το οδόστρωμα της οδού, θα αποτελείται από μία στρώση υπόβασης πάχους 0,10m 
σύμφωνα με την ΕΤΕΠ 05-03-03-00, μία στρώση βάσης πάχους 0,10m σύμφωνα με την ΕΤΕΠ 05-
03-03-00, ασφαλτική προεπάλειψη, ασφαλτική στρώση βάσης με ασφαλτόμιγμα πάχους 50mm 
σύμφωνα με την ΕΤΕΠ 05-03-11-04 και ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας με ασφαλτικό σκυρόδεμα 
πάχους 50mm σύμφωνα με την ΠΕΤΕΠ 05-03-11-04. 

Εναλλακτικά, της βόρειας οδοποιίας πρόσβασης κατασκευάζεται και οδός διασύνδεσης της 
διαμορφωμένης περιοχής με οδό η οποία διέρχεται νότια του οικοπέδου. Η κατασκευαζόμενη οδός 
θα είναι χωμάτινη, ελάχιστου πλάτους 4,00 m και μέγιστης κατά μήκος κλίσης 20%. Η ελάχιστη 
ακτίνα καμπυλότητας θα ισούται με 8 m, ενώ η επιφάνεια της οδού θα έχει κατάλληλη επίκλιση, 
τουλάχιστον 1%, για τη διευκόλυνση απορροής των ομβρίων, έναντι των οποίων θα πρέπει να 
προστατευτεί η οδός με τα κατάλληλα αντιπλημμυρικά έργα. 

Σε περίπτωση διαφοροποίησης της προτεινόμενης χάραξηςμε αποτέλεσμα την επέμβαση σε 
δασικές εκτάσεις, ο ανάδοχος υποχρεούται να λάβει τις απαιτούμενες άδειες επέμβασης από τις 
αρμόδιες αρχές. 
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2.18 Δίκτυα εξωτερικού υδραγωγείου 

Στο αντικείμενο περιλαμβάνεται ο αγωγός από ελατό χυτοσίδηρο DN800 κλάσης C25,μήκους 
3180mαπό το μετρητή παροχής της Δ.Κ.Ν. προς υφιστάμενες υποδομές ύδρευσης 
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3. ΣΩΛΗΝΩΣΕΙΣ - ΠΑΡΑΚΑΜΠΤΗΡΙΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 

3.1 Υλικά σωληνώσεων 

Οι σωληνώσεις, που θα εγκατασταθούν  στο έργο, θα είναι σύμφωνα με τον παρακάτω Πίνακα:  

Διακινούμενο ρευστό Τρόπος τοποθέτησης Υλικό σωληνογραμμής 

Νερό 
Επιχωμένοι σωλήνες 

Οι πίεσης Ελατός 
Χυτοσίδηρος, HDΡΕPE100 
και οι βαρύτητας PVC 

Εκτεθειμένοι σωλήνες Ανοξείδωτοι 

Λύματα – Ιλύς – Στραγγίδια 
Επιχωμένοι σωλήνες 

Οι πίεσης HDΡΕ και οι 
βαρύτητας PVC 

Εκτεθειμένοι σωλήνες Ανοξείδωτοι 

Δίκτυο στραγγιδίων 
Επιχωμένοι σωλήνες 

Οι πίεσης HDΡΕ και οι 
βαρύτητας PVC 

Εκτεθειμένοι σωλήνες Ανοξείδωτοι 

Αέρας 
Επιχωμένοι σωλήνες Ανοξείδωτοι 

Εκτεθειμένοι σωλήνες Ανοξείδωτοι 

Πόσιμο – Βιομηχανικό νερό 
Επιχωμένοι σωλήνες HDPE PE100 16 atm 

Εκτεθειμένοι σωλήνες 
Γαλβανισμένοι 
σιδηροσωλήνες 

Ειδικότερα:  

 Οι σωληνώσεις εντός νερού, λυμάτων ή λάσπης (πχ. σωληνώσεις υγρών θαλάμων κτλ.) θα 
είναι κατασκευασμένοι από ανοξείδωτο χάλυβα 

 Οι σωληνώσεις αέρα σε συστήματα διάχυσης, που βρίσκονται εντός των δεξαμενών θα είναι 
από ανοξείδωτο χάλυβα ή από πλαστικό (πχ. uPVC, PE κτλ.) επαρκούς αντοχής στη 
θερμοκρασία του πεπιεσμένου αέρα.   

 Οι σωληνώσεις που διέρχονται κάτω από τεχνικά έργα (πχ. δεξαμενές καθίζησης) θα 
κατασκευάζονται από χαλυβδοσωλήνες ή χυτοσιδηροούς σωλήνες και θα είναι 
εγκιβωτισμένοι σε σκυρόδεμα.  

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

3.2 Παρακαμπτήριες διατάξεις 

Στη τεχνική προσφορά θα προβλεφθούν όλες οι αναγκαίες παρακάμψεις για την ασφαλή και 
απρόσκοπτη λειτουργία των εγκαταστάσεων επεξεργασίας νερού. Θα πρέπει να προβλεφθούν 
κατ’ελάχιστον οι παρακάτω παρακαμπτήριες διατάξεις:  

(1) Παράκαμψη των δεξαμενών καθίζησης – κροκίδωσης  
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3.3 Μέτρα ασφαλείας 

3.3.1 Διακίνηση και αποθήκευση χημικών 

Γενικά τα δοχεία των χημικών πρέπει να είναι κατασκευασμένα από ανθεκτικά υλικά, και να 
τοποθετούνται σε στεγανές λεκάνες επαρκούς όγκου κατασκευασμένες από αντιδιαβρωτικά υλικά, 
ώστε η τυχόν διαρροή χημικού να μην διατίθεται ανεξέλεγκτα στο περιβάλλον. Η χωρητικότητα της 
λεκάνης πρέπει να είναι ίση τουλάχιστον με το 110% του ενεργού όγκου του μεγαλύτερου δοχείου.  

Η λεκάνη θα πρέπει να διαθέτει φρεάτιο στράγγισης για την εγκατάσταση μόνιμης ή φορητής 
αντλίας για την διάθεση των στραγγισμάτων σε ασφαλή χώρο. Δοχεία των χημικών που μπορεί να 
σχηματίσουν επικίνδυνα μίγματα μεταξύ τους ή να διαβρώσουν δοχεία άλλων χημικών, δεν πρέπει 
να τοποθετούνται στην ίδια λεκάνη.  

Στα εργαστήρια, τα μηχανουργία και όπου αλλού είναι απαραίτητη φύλαξη μικρής ποσότητας 
καυστικών, εύφλεκτων, τοξικών και διαβρωτικών χημικών θα πρέπει να αποθηκεύονται σε 
κατάλληλα κατασκευασμένο ερμάριο που θα κλείνει και ασφαλίζει μόνο του. 

3.3.2 Σήμανση 

Στους χώρους των εγκαταστάσεων επεξεργασίας νερού θα πρέπει να εγκατασταθούν ευδιάκριτες 
επιγραφές σε περίοπτες και κατάλληλες θέσεις. Ειδικότερα επιγραφές πρέπει να αναρτώνται:  

 στην είσοδο επικίνδυνων περιοχών, για την προειδοποίηση κινδύνου (π.χ. υψηλή στάθμη 
θορύβου, κίνδυνος ηλεκτροπληξίας, επικίνδυνα χημικά, κτλ.). 

 για την κοινοποίηση ειδικών υποχρεώσεων ή απαιτήσεων που επιβάλλονται για την είσοδο 
στον χώρο (π.χ. απαγόρευση του καπνίσματος, χρήση γυαλιών ασφαλείας, ακουστικών 
κτλ.). 

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

 

 

 

3.4 Βοηθητικός εξοπλισμός 

Ο Ανάδοχος οφείλει να προμηθεύσει τον παρακάτω βοηθητικό εξοπλισμό: 

(1) Δύο (2) φορητοί μηχανισμοί ανύψωσης δυναμικότητας τουλάχιστον 500kg. 

(2) Δύο (2) κάδοι μεταφοράς αφυδατωμένης ιλύος, κατάλληλους για φόρτωση, μεταφορά και 
διάθεση του περιεχομένου, χωρητικότητας τουλάχιστον 5,0m3 

(3) Δύο (2) φορητές υποβρύχιες αντλίες. Η πρώτηελάχιστης δυναμικότητας 40m3/h, σε 
μανομετρικό τουλάχιστον 6m, η δεύτερη ελάχιστης δυναμικότητας 20m3/h, σε μανομετρικό 
τουλάχιστον 12m, με διέλευση μέγιστου μεγέθους σωματιδίου 35mm,  έκαστη με ηλεκτρικό 
καλώδιο μήκους τουλάχιστον 10m και εύκαμπτο σωλήνα με ταχυσύνδεσμο τουλάχιστον 
20m. 

(4) Εξοπλισμός συνεργείου:  

Εξοπλισμός Ποσότητα Παρατηρήσεις 

Μεταλλικός πάγκος εργασίας με μέγγενη 1  

Αεροσυμπιεστής 1 ≥90lit 

Τροχός λείανσης επιφανειών  2 
Γωνιακός τρόχός ρεύματος 
220V,διαμέτρου125mmκαι 
230mm 



Αξιοποίηση ταμιευτήρα Φράγματος Ποταμών Αμαρίου: «Εγκατάσταση       
Επεξεργασίας Νερού» 

 
Τεύχη Δημοπράτησης 

Τεύχος 3. Τεχνική Περιγραφή  - Ειδικές Τεχνικές Προδιαγραφές 

  Σελίδα 

  32 

 

Τρυπάνι  2 

1 Κρουστικό Δράπανο- 
κατσάβιδο  Μπαταρίας 18V (Με 
μπαταρία και φορτιστή) 
1 Κρουστικό περιστροφικό 
Πιστολέτο με sds-max 
(ενέργεια κρούσης≥10J) 

Μπαλαντέζα 50μ μήκος(2,5mm)   

Ηλεκτρική σπαθόσεγα 220V   

Φορητή ηλεκτροσυγκόλληση ηλεκτρονική, 
90Α 

1 
Με σετ ΜΑΠ 
ηλεκτροσυγγολητή (γάντια, 
ποδιά, μάσκα) 

Σύστημα οξυγονοκόλλησης 1  

Σετ εργαλείων χειρός υδραυλικού  4 
2 σωληνοκάβουρες 76mm και 
2 σωληνοκάβουρες 240mm 

Σετ εργαλείων μηχανουργού  2 
Συλλογή 24 κλειδιά 
γερμανοπολύγωνα βαρέως 
τύπου 

Σετ εργαλείων ηλεκτρολόγου   1 

Μονωμένη συλλογή 6 
εργαλείων ηλεκτρολόγου 
(κατασβίδια, πένσα, κόφτης, 
τσιμπίδα) 

Σετ εργαλείων βαφής μετ. επιφανειών  1 
Πιστόλι βαφής μεταλλικών 
επιφανειών 

Σκάλες, ιμάντες, ΜΑΠ  1 

Σκάλα αλλουμινίου 4,00μ, δύο 
ιμάντες ανύψωσης 2tnμήκους 
5μ, 2 σετ για εργασία σε ύψος 
(ζώνη προσδεσης 5 σημείων, 
κράνος ασφαλείας με κοχλία 
ρύθμισης και υποσιάγωνο, 
κρίκοι πρόσδεσης, κρίκοι 
ασφαλείας) 

1 γεννήτρια πετρελαίου 230V, ελάχιστης 
απόδοσης 6KVAκαι ισχύος 10HP 

1  

1 φορητό παροχόμετρο υπερήχων 
(κατάλληλο για διαμέτρους Φ100 εως 
Φ1000) 

1  

1 εφεδρικό παροχόμετρο υπερήχων 
(κατάλληλο για διαμέτρους Φ100 εως 
Φ1000) 

1  

Επισημαίνεται ότι ο εξοπλισμός του συνεργείου θα αποτελείται από επαγγελματικά 
εξαρτήματα βαρέως τύπου, κατάλληλα για εργοταξιακή χρήση. 

(5) Εργαστηριακός εξοπλισμός: 

Εξοπλισμός Ποσότητα Παρατηρήσεις 

Επωαστικός κλίβανος τουλάχιστον 50lt με 
ηλεκτρονική ρύθμιση θερμοκρασίας 

2  
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Εξοπλισμός Ποσότητα Παρατηρήσεις 

Κλίβανο υγρής αποστείρωσης τουλάχιστον 20lt 1  

Ηλεκτρονικό φασματοφωτόμετρο UV-Visμε 
έτοιμες μεθόδουςγια όλες τις παραμέτρους πλην 
του νατρίου: της νομοθεσίας ΦΕΚ3282Β/2017 
μέρος Γ και ανάγνωση barcodeφιαλιδίων 

1 

Αντιδραστήρια για την 
μέτρηση 100 δειγμάτων για 
κάθε παράμετρο που 
αναφέρεται στη νομοθεσία 

Ηλεκτρονικό φασματοφωτόμετρο Visμε έτοιμες 
μεθόδουςγια όλες τις παραμέτρους πλην του 
νατρίου: της νομοθεσίας ΦΕΚ3282Β/2017 μέρος 
Γ και ανάγνωση barcodeφιαλιδίων 

1 
κοινά αντιδραστήρια με το 
UV-Vis 

Πλήρες σύστημα μέτρησης στερεών  1 

Περιλαμβάνεται ζυγός 
ακριβείας 4 δεκαδικών, 
κλίβανος ξήρανσης 30lt, 
υάλινος ξηραντήρας, 
συσκευή διήθησης υάλινη 3 
θέσεων 

Ανοξείδωτη συσκευή διήθησης 3 θέσεων 1 Μικροβιολογικά 

Διαφραγματική αντλία κενού με φιάλη 
διηθήματος 

1 Μικροβιολογικά 

Φορητό πολύμετρο για ταυτόχρονη μέτρησης 
έως τριών παραμέτρων,  κατάλληλο για 
μετρήσεις PH,αγωγιμότητας,redox,οξυγόνου με 
3μ καλώδιο για κάθε αισθητήριο από τα 
παραπάνω, βαλιτσάκι, πρότυπα. 

2  

Φορητός μετρητής Παράλληλων μετρήσεων 
κατάλληλος για μέτρηση στο πόσιμο νερό. 
Διαθέτει 4 υποδοχές για cartridge μέτρησης 
ελευθ.χλωρίου, αλκαλικότητας, σκληρότητας, 
σιδήρου, φωσφορικών, πυριτικών. 
Συνοδεύεται από ηλεκτρόδιο PH και 
αγωγιμότητας για μέτρηση ηλεκτροχημικών. 

1  

Αυτόματος τιτλοδότης 2 προχοϊδων και 2 
περιεσταλτικών αντλιών για προσθήκη χημικών 
έτοιμοι για χρήση με όλα τα παρελκόμενα 
αναλώσιμα/αντιδραστήρια 

2 
μέτρηση σκληρότητας, 
αλκαλικότητας, χλωριόντων 

Εργαστηριακό θολόμετρο κατά ISO με 
τεχνολογία με ανιχνευτή 360χ90 ίδια με τα 
onlinebypass θολόμετρα. 

1  

Φορητό Θολόμετρο κατά ISO με σκέδαση 90ο 
για χρήση στο πεδίο, συνοδευόμενο από 
πρότυπα 

1  

Ταχυχωνευτής 15min χώνευση – 
θερμοαντιδραστήρας για χώνευση μετάλλων, 
βαρέως τύπου με έτοιμα προγράμματα COD κ 
μετάλλων και θέσεις διαμέτρου 20mm 

1  

Συσκευή προετοιμασίας φιαλιδίων TOC 
τουλάχιστον 6 θέσεων 
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Εξοπλισμός Ποσότητα Παρατηρήσεις 

Κλίβανος αποτέφρωσης (> 6500C) τουλάχιστον 
1 lt 

1  

Κώνος Imhoff 3  

Ψυγείο χωρητικότητας 250lt 2  

Περισταλτική αντλία  1  

Αναδευτήρας μεταβλητών στροφών  2  

Ογκομετρικοί κύλινδροι (50, 100, 250, 500, 1000 
ml) και σιφώνια αναρρόφησης (1, 2, 5, 10 ml) 

5 Για κάθε μέγεθος  

Κάψες πορσελάνης  5 Για κάθε μέγεθος 

Βοηθητικός εξοπλισμός   
Θερμόμετρα, χρονόμετρα, 
λαβίδες, ορθοστάτες κτλ.  

 

(6) Λοιπός εξοπλισμός 

Εξοπλισμός Ποσότητα Παρατηρήσεις 

Φορτηγό αυτοκίνητο Pickup(τύπου 
NissanNavara ή ισοδύναμο), τετράπορτο, με 
δυνατότητα τετρακίνησης, δυνατότητα 
ρυμούλκησης έως 3500kg, κινητήρα 
πετρελαίου και δυνατότητα φόρτωσης άνω 
των 1000 kg. 

2  

Γεωδαιτικός δέκτης GNNS διπλόσυχνος, 
RTK, με υποστήριξη των δορυφόρων GPS, 
Glonass, GallileokaiBeidou, με χειριστήριο 
και τα παρελκόμενα για τη χρήση του 
(στυλεό, θήκη μεταφοράς κλπ), τύπου 
LeicaVivaGS14 ή αντίστοιχο). 

1  

Εκτυπωτής σχεδίων μεγάλου πλάτους 
(Plotter), έγχρωμος, πλάτους εκτύπωσης έως 
και 90εκ, με δυνατότητα έγχρωμης σάρωσης 
σχεδίων αντίστοιχου πλάτους 

1 
Δύναται ο εκτυπωτής και ο 
σαρωτής να αποτελούν 
χωριστές μονάδες 
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4. ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ 

4.1 Κτιριακά έργα 

Όλες οι κτιριακές εγκαταστάσεις πρέπει να είναι σύμφωνα με τις απαιτήσεις του ΝέουΟικοδομικού 
Κανονισμού (ΝΟΚ), τυχόν απαιτήσεις του κτηρίου διοίκησης για ενεργειακή απόδοση και τις 
παρούσες προδιαγραφές και υπόκεινται στην έγκριση του Συμβουλίου Αρχιτεκτονικής. 

Τα κτιριακά έργα θα είναι κατασκευασμένα από οπλισμένο σκυρόδεμα και θα φέρουν τοιχοποιία 
πλήρωσης από οπτοπλινθοδομές, σύμφωνα με τις σχετικές προδιαγραφές. Τόσο εσωτερικά, όσο 
και εξωτερικά των κτηρίων, που θα κατασκευαστούν από σκυρόδεμα προβλέπεται επίχρισμα με 
τριπτό τσιμεντοκονίαμα και στη συνέχεια οι επιφάνειες θα βαφούν με ακρυλικά χρώματα. Οι 
αποχρώσεις θα είναι της επιλογής της Υπηρεσίας. Οι αποχρώσεις τόσο της επικάλυψης, όσο και 
της πλαγειοκάλυψης θα είναι της επιλογής της Υπηρεσίας.   

Τα εσωτερικά φινιρίσματα των κτηρίων πρέπει γενικά να είναι σύμφωνα με τον παρακάτω Πίνακα: 

 

Χώροι Πατώματα Τοίχοι Οροφές 

Γραφεία Πλακίδια δαπέδου Κονίαμα, βαφή 
Κονίαμα βαφή ή 

ψευδοοροφή 

Εργαστήριο Πλακίδια δαπέδου 
Εφυαλωμένα πλακίδια 

– κονίαμα, βαφή 
Κονίαμα βαφή ή 

ψευδοοροφή 

WC – αποδυτήρια Πλακίδια δαπέδου 
Εφυαλωμένα πλακίδια 

– κονίαμα, βαφή 
Κονίαμα βαφή ή 

ψευδοοροφή 

Αίθουσες πινάκων Πλακίδια δαπέδου Κονίαμα, βαφή 
Κονίαμα βαφή ή 

ψευδοοροφή 

Αποθήκη - Συνεργείο 
Αντιολισθηρό 

βιομηχανικό δάπεδο 
Κονίαμα, βαφή 

Εμφανές σκυρόδεμα 
ή ψευδοοροφή 

Υποσταθμός 
Αντιολισθηρό 

βιομηχανικό δάπεδο 
Κονίαμα, βαφή 

Εμφανές σκυρόδεμα 
ή ψευδοοροφή 

Αίθουσες εξοπλισμού 
επεξεργασίας 

Αντιολισθηρό 
βιομηχανικό δάπεδο 

Εφυαλωμένα πλακίδια 
– κονίαμα, βαφή 

Εμφανές σκυρόδεμα 
ή ψευδοοροφή 

Στο δώμα των κτηρίων από σκυρόδεμα θα κατασκευαστεί μόνωση με βατή επιφάνεια. Ειδικότερα  
προβλέπεται φράγμα υδρατμών με επάλειψη από ελαστομερές ασφαλτικό γαλάκτωμα, 
θερμομόνωση από πλάκες εξηλασμένης πολυστερίνης ή αντίστοιχου υλικού, ελαφρομπετόν 
ρύσεων μεταβλητού πάχους, στεγανοποίηση με μεμβράνη και τελική στρώση από βότσαλα ή 
λευκές ταρατσόπλακες. Περιμετρικά θα κατασκευαστεί λούκι τσιμεντοκονίας.  

Στη περίπτωση κεραμοσκεπής προβλέπεται φράγμα υδρατμών με ασφαλτική μεμβράνη που 
τοποθετείται πάνω στο πέτσωμα, θερμομόνωση από πλάκες εξηλασμένης πολυστερίνης, 
τοποθέτηση θερμοανακλαστικής μεμβράνης και στη συνέχεια τοποθέτηση των κεραμιδιών, πάνω 
σε πηχάκια.  

Η αρχιτεκτονική όλων των κτηρίων πρέπει να παρέχει άνετους χώρους διακίνησης, ευχάριστη 
εξωτερική εμφάνιση εναρμονισμένη στην αρχιτεκτονική της περιοχής με ανθεκτικά υλικά στις 
καιρικές συνθήκες και μικρές απαιτήσεις συντήρησης. Θα πρέπει επίσης να ληφθούν όλα τα 
απαραίτητα μέτρα για την απορροή των ομβρίων, ώστε να μην σταλάζουν νερά από στέγες ή γείσα 
στις πλευρές των κτηρίων. 

Τα κουφώματα θα είναι από έγχρωμο αλουμίνιο, καφέ χρώματος ή της επιλογής της Υπηρεσίας. 
Εάν δεν προδιαγράφεται διαφορετικά οι υαλοπίνακες των εξωτερικών κουφωμάτων είναι διπλοί με 
ενδιάμεσο κενό αέρος, ενώ των εσωτερικών κουφωμάτων αποτελούνται από μονό κρύσταλλο 
πάχους 2 mm. Γενικά ισχύουν τα ακόλουθα: 
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 κοινοί υαλοπίνακες με ελάχιστο πάχος 2 mm, χρησιμοποιούνται για συνήθη παράθυρα με 
μέγιστη διάσταση πλαισίου 0,80m 

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

4.1.1 Λοιπά κτήρια εξυπηρέτησης 

Για την εγκατάσταση του εξοπλισμού και την εξυπηρέτηση των εγκαταστάσεων προβλέπεται η 
κατασκευή βιομηχανικών κτηρίων στην ΕΕΝ (πχ.αφυδάτωσης, χημικών, υποσταθμός κτλ.). Η 
διάταξη των κτηρίων θα καθοριστεί από τον διαγωνιζόμενο και τα επιμέρους κτήρια μπορεί να είναι 
ανεξάρτητα ή τμήματα άλλων βιομηχανικών κτηρίων της ΕΕΝ.  

Τα κτήρια εξυπηρέτησης θα διαστασιολογηθούν λαμβάνοντας υπόψη τον εγκαθιστάμενο 
εξοπλισμό, και την εντός αυτών άνετη και ασφαλή χρήση και λειτουργία, καθώς επίσης και την 
τήρηση όλων των κανονισμών ασφαλείας. Σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να εξασφαλίζεται 
ικανοποιητική πρόσβαση για την εγκατάσταση και αποκομιδή του εγκαθιστάμενου εξοπλισμού, 
καθώς επίσης και κατάλληλος ανυψωτικός μηχανισμός για τη συντήρηση του η/μ εξοπλισμού. Τα 
υλικά κατασκευής των κτηρίων θα πρέπει να έχουν αντοχή στο επικρατούν σε αυτά περιβάλλον.  

Γενικά στα βιομηχανικά κτήρια της εγκατάστασης τα δάπεδα θα διαμορφωθούν από σκυρόδεμα με 
τελική επιφάνεια αντιολισθηρού βιομηχανικού δαπέδου με εποξειδικό ρητινοκονίαμα, ενώ τα 
δάπεδα γραφείων και αιθουσών πινάκων, προβλέπεται διάστρωση με κεραμικά πλακίδια δαπέδου.   

Στους χώρους διακίνησης χημικών αντιδραστηρίων και πολυηλεκτρολύτη τα δάπεδα  πρέπει να 
επενδυθούν με οξύμαχα πλακίδια, ενώ η τοιχοποιία μέχρι ύψους 2,20m επενδύεται με πλακίδια 
πορσελάνης οικιακού τύπου. Σε όλες τις αίθουσες διακίνησης χημικών πρέπει να προβλεφθεί 
σύνδεση με πόσιμο νερό, καθώς επίσης και να εγκατασταθεί νιπτήρας, που θα συνδεθεί με το 
δίκτυο στραγγιδίων της εγκατάστασης. 

4.2 Μεταλλικές κατασκευές και κατασκευές από GRP 

Όπου απαιτείται πρόσβαση για λειτουργία, συντήρηση ή επιθεώρηση σε επίπεδο με υψομετρική 
διαφορά μεγαλύτερη από 0,50m θα πρέπει να εγκατασταθούν κλίμακες, καθώς επίσης 
προστατευτικά κιγκλιδώματα.  

Οι κλίμακες θα είναι ή οικοδομικές (με κλίση ανόδου μεταξύ 300 και 450), ή ανεμόσκαλες (με κλίση 
ανόδου μεταξύ 650 και 750) ή κατακόρυφες με κλωβό ασφαλείας όπου απαιτείται. 

Τα κιγκλιδώματα θα έχουν τυποποιημένο τύπο και εμφάνιση, με ελάχιστο ύψος 1,10m και 
ενδιάμεση οριζόντια ράβδο σε ύψος 0,50m, εάν προβλέπεται παραπέτο. Εάνδεν προβλέπεται 
παραπέτο, η μέγιστη επιτρεπτή απόσταση της οριζόντιας ράβδου του κιγκλιδώματος από την 
στάθμη εργασίας δεν πρέπει να ξεπερνά τα 0,30m. Τα κιγκλιδώματα θα είναι κατασκευασμένα είτε 
από γαλβανισμένους σιδηροσωλήνες, ή από GRP, σύμφωνα με τις σχετικές προδιαγραφές.  

Σε φρεάτια και δεξαμενές, όπου απαιτείται πρόσβαση στο εσωτερικό προβλέπεται η τοποθέτηση 
στεγανών αντιολισθηρών καλυμμάτων, ή εσχαρωτών δαπέδων. Τα καλύμματα και εσχαρωτά 
δάπεδα θα είναι κατασκευασμένα από ανοξείδωτο χάλυβα, γαλβανισμένο χάλυβα ή από GRP, 
σύμφωνα με τις σχετικές προδιαγραφές.  

Τα καλύμματα φρεατίων των δικτύων στραγγιδίων και ομβρίων, που βρίσκονται επί των 
οδοστρωμάτων, θα είναι χυτοσιδηρά, κατηγορίας D400, σύμφωνα με την ΕΝ 124. Στα πεζοδρόμια 
και τους χώρους στάθμευσης θα είναι C250, ενώ στους χώρους πρασίνου Α15.  
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5. ΕΡΓΑ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ 

5.1 Έργα από σκυρόδεμα 

5.1.1 Γενικά 

Όλες οι εργασίες από σκυρόδεμα θα πραγματοποιηθούν, σύμφωνα με τις σχετικές Τεχνικές 
Προδιαγραφές  και τις ισχύουσες σχετικές διατάξεις.  

Οι επιμέρους μονάδες του έργου κατατάσσονται στις παρακάτω δύο (2) κατηγορίες κατασκευών: 

(1) Κατηγορία 1: Κατασκευές, οι οποίες δεν υπόκεινται σε υδροστατική πίεση ή / και σε ωθήσεις 
γαιών. Ενδεικτικά, σε αυτή την κατηγορία ανήκουν: 

- Τα κτήρια στα οποία επικρατούν εν γένει ξηρές συνθήκες, όπως το κτήριο διοίκησης, 
το κτήριο υποσταθμού, τα κτήρια εξυπηρέτησης κτλ. 

- Οι ανωδομές (υπέργειες κατασκευές) κτηρίων, αντλιοστασίων και δεξαμενών που δεν 
είναι άμεσα βρεχόμενες και δεν υπόκεινται σε ενδεχόμενη έντονη δράση υδρατμών ή 
διαβροχή, λόγω των λειτουργιών που στεγάζουν. 

(2) Κατηγορία 2: Κατασκευές που υπόκεινται σε υδροστατική πίεση ή / και σε ωθήσεις γαιών, 
δηλαδή συγκρατούν υγρά ή /και έρχονται σε επαφή με το έδαφος. Ενδεικτικά, σε αυτή την 
κατηγορία ανήκουν: 

- δεξαμενές 

- υγροί θάλαμοι αντλιοστασίων  

- τμήματα κτηρίων στα οποία γίνεται διακίνηση υγρών, όπως η υποδομή της 
προεπεξεργασίας 

- Οι ανωδομές (υπέργειες κατασκευές) κτηρίων, αντλιοστασίων και δεξαμενών που ενώ 
δεν είναι άμεσα βρεχόμενες, υπόκεινται σε ενδεχόμενη έντονη δράση υδρατμών ή 
διαβροχή, λόγω των λειτουργιών που στεγάζουν. 

- Λοιπές κατασκευές μόνιμα ή περιοδικά υγρές, όπως: Αποστραγγιστικές τάφροι, 
Οχετοί υγρών ή και εξυπηρέτησης δικτύων υποδομής κτλ. 

5.1.2 Υλικά 

Στο έργο θα χρησιμοποιηθούν οι παρακάτω κατηγορίες σκυροδέματος και οπλισμού: 

 Σκυρόδεμα καθαριότητας:  C 12/15 τουλάχιστον 

 Άοπλο ή ελαφρά οπλισμένο σκυρόδεμα διαμορφώσεων, 
ρύσεων και εγκιβωτισμών, κρασπεδόρειθρων, επενδύσεων 
τάφρων κτλ.: C 16/20 τουλάχιστον  

 Οπλισμένο σκυρόδεμα: 

- κατασκευές κατηγορίας 1: C 20/25 τουλάχιστον 

- κατασκευές κατηγορίας 2: C 25/30 τουλάχιστον 

- για κατασκευές εκτεθειμένες σε δυσμενείς παράγοντες, 
σύμφωνα με το ΕΝ 206-1 και τους χωνευτές ιλύος: C 30/37 τουλάχιστον 

 Στοιχεία από προκατασκευασμένο σκυρόδεμα:  C 25/30 και όχι μικρότερη 
από την κατηγορία 
κατασκευής της μονάδας. 
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Η ποιότητα του χρησιμοποιούμενου τσιμέντου θα είναι σύμφωνο με τον ΕΛΟΤ EN 206-1. Στην 
περίπτωση που η ανωδομή μίας μονάδας κατατάσσεται, σε άλλη κατηγορία κατασκευής από την 
υποδομή της, θα πρέπει να εφαρμόζεται η υψηλότερη ποιότητα σκυροδέματος στο σύνολο του 
φορέα. 

Στα τμήματα τουέργου που έρχονται σε επαφή με υγρό περιβάλλον (π.χ. δεξαμενές φρεάτια κτλ.) θα 
χρησιμοποιηθεί σύμφωνα με την αντίστοιχη Τεχνική Προδιαγραφή στεγανωτικό μάζας. 

Ο χάλυβας οπλισμού για όλες τις κατασκευές, σε ράβδους, πλέγματα και συνδετήρες θα είναι 
ποιότητας Β500C 

5.1.3 Έλεγχος σε ρηγμάτωση 

Βασικό κριτήριο για την διαστασιολόγηση των φερόντων στοιχείων των μονάδων που ανήκουν 
στην κατηγορία 2, είναι ο περιορισμός του εύρους των ρωγμών που προκύπτουν από κάμψη ή 
καθαρό εφελκυσμό για τους πιο δυσμενείς συνδυασμούς δράσεων στην οριακή κατάσταση 
λειτουργικότητας. Για τα έργα της συγκεκριμένης κατηγορίας 2 το εύρος ρωγμών δεν πρέπει να 
ξεπερνά τα οριζόμενα στον Ευρωκώδικα 2, Τμήμα 3, παρ.7.3.1.  

Για τα έργα της κατηγορίας 1, ακολουθούνται τα οριζόμενα στον Ευρωκώδικα 2, Τμήμα 1, 
παρ.7.3.1. 

5.2 Χαλύβδινες κατασκευές 

Γενικά οι χαλύβδινες κατασκευές θα γίνουν σύμφωνα με τις σχετικές Τεχνικές Προδιαγραφές και τις 
ισχύουσες σχετικές διατάξεις. Ο μορφοχάλυβας θα είναι ποιότητας S235 (FE 360). Οι κατασκευές 
θα αποτελούνται από πλαισιωτούς φορείς επί των οποίων επικάθονται τεγίδες και η επικάλυψη.  

Η προστασία των επιφανειών από διάβρωση και οξείδωση θα γίνει ως εξής: 

 Αμμοβολή κατά Sa 21/2 

 Θερμό γαλβάνισμα πάχους ξηράς στρώσης 120 μm 

 Εποξικό primer πάχους ξηράς στρώσης (ΠΞΣ) 100 mμ 

 Βαφή με εποξικό χρώμα ΠΞΣ 160 μm 

 Τελική στρώση με αλειφατικού τύπου πολυουρεθάνη ΠΞΣ 40 μm  

Η οροφή και οι εξωτερικές επιφάνειες των κτιριακών έργων, που θα κατασκευαστούν από 
μορφοχάλυβα, θα επικαλυφθούν με θερμομονωτικά πάνελ. Τα πάνελ θα είναι σύνθετα – 
αυτοφερόμενα δομικά στοιχεία από δύο διαμορφωμένα ελασματόφυλλα μεταξύ των οποίων θα 
υπάρχει σκληρός αφρός πολυουρεθάνης, ελάχιστου πάχους 4cm, ή μεγαλύτερου, σύμφωνα με την 
μελέτη θερμομόνωσης. Εάν δεν προδιαγράφεται διαφορετικά τα ελάσματα θα είναι χαλύβδινα, 
ελάχιστου πάχους 0,5mm, γαλβανισμένα εν θερμώ Ζ275 (275 gr/m2), σύμφωνα με το ΕΝ 10147,  
με εποξειδικό υπόστρωμα πάχους 10μm και οργανική επίστρωση πάχους 25μm. 

Όπου απαιτείται, τα πάνελ θα είναι πυράντοχα με πετροβάμβακα, ελάχιστου πάχους 5cm 

Η μορφή των ελασμάτων και η χρωματική απόχρωση θα καθοριστεί στην αρχιτεκτονική μελέτη και 
θα είναι της έγκρισης της Υπηρεσίας. 
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6. ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 

6.1 Γενικά 

Ο έλεγχος των σημαντικότερων λειτουργιών της εγκατάστασης θα πραγματοποιείται με τη βοήθεια 
του Κέντρου Ελέγχου της Εγκατάστασης (ΚΕΛ) και με τοπικούς σταθμούς ελέγχου που θα 
εγκατασταθούν σε επιμέρους περιοχές του έργου. Οι τοπικοί σταθμοί θα διαβιβάζουν όλες τις 
σχετικές με τον εξοπλισμό πληροφορίες στο Κέντρο Ελέγχου. Οι διαγωνιζόμενοι θα καθορίσουν τη 
διάταξη, τον αριθμό και τον κατά περίπτωση αναγκαίο εξοπλισμό των τοπικών σταθμών ελέγχου, 
ώστε να εξασφαλίζεται τόσο οι προδιαγραφόμενες γενικές αρχές ελέγχου όσο και ο παρακάτω 
περιγραφόμενος τρόπος λειτουργίας των επιμέρους μονάδων. 

Από τους τοπικούς ηλεκτρικούς πίνακες γίνεται η διανομή της ηλεκτρικής ενέργειας και ταυτόχρονα 
ο έλεγχος του εξοπλισμού της επιμέρους μονάδος λαμβάνοντας υπόψη και τον τρόπο χειρισμού. 
Το σύστημα αυτοματισμού, αν δεν διαθέτει δικό του πίνακα, θα βρίσκεται σε ανεξάρτητο πεδίο 
κάθε ηλεκτρικού πίνακα διανομής. Η επικοινωνία του Κέντρου Ελέγχου θα γίνεται με δίκτυο 
οπτικών ινών. 

Το σύστημα δεν απαιτείται να είναι πλήρως αυτοματοποιημένο, με την έννοια ότι οι αποφάσεις και 
η ενεργοποίηση του τηλεχειρισμού θα μπορούν να πραγματοποιούνται από το χειριστή των 
εγκαταστάσεων και όχι απαραίτητα αυτόματα από τον υπολογιστή. 

Ο Ανάδοχος είναι υπεύθυνος: 

 Για τον σχεδιασμό, την εφαρμογή και τη λειτουργία του εξοπλισμού, τις διατάξεις 
παρακολούθησης και τα κυκλώματα ελέγχου σε συνδυασμό με τις απαιτήσεις των 
προδιαγραφών. 

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

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

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

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

 Να εξασφαλίσει και να αποδείξει στην Υπηρεσία ότι όλα τα συστήματα παρακολούθησης, 
οργάνων και ελέγχου είναι ρυθμισμένα και συνδεδεμένα, ώστε να επιτυγχάνουν τον βέλτιστο 
έλεγχο της λειτουργίας της ΕΕΝ, και η όλη εγκατάσταση των αυτοματισμών λειτουργεί σαν 
ένα ενιαίο σύστημα. 

 

6.2 Γενικές αρχές σχεδιασμού του συστήματος 

Οι γενικές αρχές του συστήματος ελέγχου και λειτουργίας των εγκαταστάσεων θα είναι οι 
παρακάτω: 

 καθημερινοί χειρισμοί ιδιαίτερης σημασίας για τη ποιότητα εκροών (θολότητα, διαλυμένο 
όζον κτλ.) για τις οποίες μάλιστα απαιτείται αξιολόγηση πληροφοριών και λειτουργικών 
χαρακτηριστικών θα μπορούν να γίνονται με τηλεχειρισμό από τον χειριστή του Κέντρου 
Ελέγχου της Εγκατάστασης (ΚΕΛ), 
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 περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης (π.χ. υπερχείλιση δεξαμενών και υγρών θαλάμων, λειτουργία 
αντλίας εν ξηρώ, βραχυκύκλωμα ή υπερφόρτιση κτλ.) θα μπορούν να αντιμετωπίζονται 
αυτόματα και πρέπει να δίνουν οπτικό και ηχητικό σήμα συναγερμού. 

 χειρισμοί που εκτελούνται σε αραιά χρονικά διαστήματα, κυρίως για λόγους συντήρησης και 
σωστής λειτουργίας των έργων λόγω εποχιακής διακύμανσης της παροχής (απομόνωση 
μονάδων, άνοιγμα/κλείσιμο θυροφραγμάτων) θα γίνονται τοπικά (χειροκίνητα) χωρίς 
τηλεχειρισμό, 

 εκτός από τα παραπάνω προκειμένου να αντιμετωπισθούν περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης, 
πλησίον κάθε εξοπλισμού και ανεξάρτητα από τον τρόπο λειτουργίας του, θα υπάρχει 
πλήκτρο έκτακτης διακοπής λειτουργίας (emergencystop). 

Το σύστημα αυτοματισμού και ελέγχου σκοπό έχει τη διαχείριση όλων των ψηφιακών και 
αναλογικών σημάτων μετρήσεων και ελέγχων, την εκτέλεση των αλγορίθμων ελέγχου, την 
αυτόματη λειτουργία των μονάδων υπό κανονικές συνθήκες, την υποστήριξη του χειριστή ώστε 
εκείνος να έχει πλήρη και συνεχή εικόνα όλων των μετρούμενων μεγεθών και να μπορεί να 
παρεμβαίνει στη ρύθμιση της διαδικασίας και στη λειτουργία κάθε μονάδας είτε κεντρικά είτε 
τοπικά.  

Η αρχιτεκτονική του συστήματος πρέπει να εξασφαλίζει τη μέγιστη δυνατή ασφάλεια και 
απρόσκοπτη λειτουργία της μονάδας, οπότε κάθε βλάβη ενός μέρους του συστήματος δεν 
επιτρέπεται να προκαλέσει ολική απώλεια της λειτουργικότητάς του. Η χρήση συστημάτων της 
πλέον σύγχρονης τεχνολογίας είναι επιθυμητή, ωστόσο σε βαθμό που η αξιοπιστία τους είναι 
αποδεκτή σε βιομηχανικό περιβάλλον. 

6.3 Τρόπος ελέγχου και λειτουργίας των μονάδων επεξεργασίας 

6.3.1 Γενικές απαιτήσεις 

Οι επιμέρους μονάδες θα ελέγχονται από τοπικά PLC, τα οποία αναλαμβάνουν να επεξεργασθούν 
όλα τα τοπικά στοιχεία που συλλέγονται (κατάσταση μηχανημάτων, αντλιών, μετρήσεις οργάνων 
κτλ.) και με το τοπικό πρόγραμμα αποφασίζουν για την ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση των 
μηχανημάτων. 

Τα  PLC επικοινωνούν με το ΚΕΛ μέσω του δικτύου για να ενημερώσουν για την κατάσταση των 
μηχανημάτων που ελέγχουν (λειτουργία, διαθεσιμότητα, βλάβη κτλ.) καθώς και για τις ενδείξεις των 
οργάνων μέτρησης. Δέχονται εντολές από τα προγράμματα του κεντρικού σταθμού ή από τον 
χειριστή (εφόσον αυτό είναι επιτρεπτό) σχετικές με τις παραμέτρους της διαδικασίας (set-point, 
επιθυμητές τιμές κτλ.). 

 

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

i. Συμβατικός αυτοματισμός (χωρίς χρήση PLC), κατά τον οποίο οι ρυθμίσεις γίνονται 
τοπικά. Στην περίπτωση αυτή μεταβιβάζονται προς το κεντρικό σύστημα οι 
πληροφορίες λειτουργίας και βλαβών. 

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

iii. Κεντρικός αυτοματισμός μέσω του ΚΕΛ. Οι ρυθμίσεις γίνονται από το ΚΕΛ, σε 
περίπτωση όμως βλάβης του ή διακοπής της επικοινωνίας, η λειτουργία εξακολουθεί 
να γίνεται από τα τοπικά PLC ή από τοπικούς συμβατικούς αυτοματισμούς, ή και τα 
δυο  και τότε μπορούν  να γίνουν και ρυθμίσεις από αυτό. 

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

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

 Μπουτόν εκκίνησης (START) 
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 Μπουτόν στάσης (STOP) 

 Επιλογικό διακόπτη με θέσεις (XEIΡ-Ο-AUTO) 

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

 Λειτουργία κινητήρα 

 Στάση κινητήρα 

 Θέση επιλογικού διακόπτη λειτουργίας (XEIΡ-Ο-AUTO) 

 Υπερφόρτιση κινητήρα / πτώση θερμικού 

(4) Για κάθε κινητήριο μηχανισμό θα καταγράφονται οι ώρες λειτουργίας του 

(5) Σε περίπτωση που μία μονάδα είναι λειτουργικά συνδεδεμένη με μία άλλη, τότε η λειτουργία 
της καθορίζει την λειτουργία και της δεύτερης και επίσης η λειτουργία της καθορίζεται από 
παραμέτρους της δεύτερης. 

(6) Γενικά πρέπει να εξασφαλίζεται η κυκλική εναλλαγή των παράλληλων μονάδων 
(περιλαμβανομένων και των εφεδρικών), με σκοπό την ομοιόμορφη φθορά τους.  

(7) Όπου υπάρχει πιθανότητα λειτουργίας μίας αντλίας «εν ξηρώ» πρέπει να υπάρχει πρόβλεψη 
ανίχνευσης της στάθμης αναρρόφησης για την προστασία της αντλίας. 

(8) Κάθε τμήμα του εξοπλισμού πρέπει να διαθέτει τοπικό διακόπτη ασφαλείας. 

(9) Τα δοχεία αποθήκευσης χημικών, που χρησιμοποιούνται στις διεργασίες, θα διαθέτουν κατ’ 
ελάχιστον διακόπτη κατώτατης στάθμης ενώ σε όσα η πλήρωση γίνεται αυτόματα θα 
τοποθετείται επιπλέον διακόπτης ανώτατης στάθμης. 

(10) Σε ξηρούς θαλάμους ή λεκάνες, όπου υπάρχει πιθανότητα διαρροής νερού, λυμάτων, 
χημικών ή άλλου υγρού, πρέπει να εγκατασταθεί ηλεκτρόδιο στάθμης κατάλληλου τύπου για 
σηματοδότηση συναγερμού. 

(11) Το χρονοπρόγραμμα λειτουργίας επιμέρους εξοπλισμού θα πρέπει να είναι ρυθμίσιμο και 
παραμετροποιημένο από το ΚΕΛ  

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

6.3.2 Ειδικές απαιτήσεις 

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

(1) Γενικός εξοπλισμός 

Αντλίες 

 έλεγχος από στάθμη αναρρόφησης 

Αναδευτήρες 

 έλεγχος από χρονοπρόγραμμα  

Μετρητής παροχής (στην είσοδο και στην έξοδο της ΕΕΝ) 

 μέτρηση και καταγραφή στιγμιαίων και αθροιστικών ενδείξεων 

(2) Προοζόνωση 

Γεννήτρια Όζοντος 

 έλεγχος από χρονοπρόγραμμα  

 έλεγχος από μετρητή υπολειμματικού όζοντος και μετρητή παροχής 
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 λειτουργική διασύνδεση με συμπιεστές 

(3) περίσσειας ιλύος 

Αντλία περίσσειας ιλύος 

 έλεγχος από χρονοπρόγραμμα  

(4) Τριτοβάθμια επεξεργασία  

Διύλιση σε κλίνες άμμου 

 λειτουργική διασύνδεση παροχής εξόδου – μέτρησης στάθμης κλίνης  

 λειτουργική διασύνδεση συστήματος πλύσης με την μέτρηση στάθμης  

 έλεγχος από χρονοπρόγραμμα συστήματος πλύσης (φυσητήρες, αντλίες πλύσης) 

Μονάδα απολύμανσης με χλωρίωση 

 λειτουργική διασύνδεση αντλίας χλωρίωσης με μετρητή παροχής 

 έλεγχος από χρονοπρόγραμμα των αντλιών χλωρίωσης  

(5) Επεξεργασία ιλύος 

Μηχανική αφυδάτωση ιλύος 

 λειτουργική διασύνδεση με αντλίες τροφοδοσίας και συγκρότημα παρασκευής και 
δοσομέτρησης πολυηλεκτρολύτη 

 λειτουργική διασύνδεση με σύστημα αποκομιδής παχυμένης ή / και αφυδατωμένης 
ιλύος  

 αυτόματη ενεργοποίηση συστήματος έκπλυσης  

6.4 Κέντρο ελέγχου της εγκατάστασης (ΚΕΛ) 

Το Κέντρο Ελέγχου της Εγκατάστασης (ΚΕΛ) θα βρίσκεται στο κτήριο διοίκησης ή σε άλλο 
αντίστοιχο κλειστό χώρο των εγκαταστάσεων που θα έχει την ίδια χρήση και θα συνίσταται από 
έναν κεντρικό ηλεκτρονικό υπολογιστή (Η/Υ), οθόνη τουλάχιστον 21in και τα περιφερειακά τους 
(εκτυπωτή, οπτική μονάδα αποθήκευσης κτλ). Επίσης ο Ανάδοχος θα παραδώσει ένα φορητό 
ηλεκτρονικό υπολογιστή με λογισμικό προγραμματιζόμενων λογικών ελεγκτών (PLC) και αντίγραφα 
όλων των προγραμμάτων λειτουργίας τους. Ο εξοπλισμός του φορητού ηλεκτρονικού υπολογιστή 
θα περιλαμβάνει όλα τα απαραίτητα καλώδια για τη διασύνδεση του υπολογιστή με τις επιμέρους 
μονάδες PLC, ώστε να καθίστανται δυνατές οι επεμβάσεις στο λογισμικό τους 

Στην οθόνη του Η/Υ του ΚΕΛ θα απεικονίζονται διαγράμματα με τη γενική άποψη της 
εγκατάστασης και των επί μέρους τμημάτων της. Τα διαγράμματα θα περιγράφουν την κατάσταση 
των μονάδων με παραστατικό τρόπο και όλες οι πληροφορίες λειτουργίας κάθε μονάδας και οι 
τιμές κάθε διεργασίας θα παρουσιάζονται σε διαγράμματα και σε πίνακες. Από το παραστατικό 
διάγραμμα θα γίνεται και ο τηλεχειρισμός του εξοπλισμού (όπου απαιτείται).  

Γενικά για κάθε επιμέρους μονάδα θα υπάρχουν: 

 μία ή περισσότερες ενδεικτικές λυχνίες με τις καταστάσεις: 

 «σε λειτουργία» 

 «σε στάση» 

 «εκτός λειτουργίας / βλάβη» 

 «ένδειξη τηλεχειρισμού / τοπικού ελέγχου» 

 αναγγελία συναγερμού (κινητήρα, στάθμης, οργάνου κλπ) 

Ανεξάρτητα από τα παραπάνω, το σύστημα αυτοματισμού και ελέγχου θα έχει τη δυνατότητα 
επεξεργασίας και εκτύπωσης των στοιχείων που συγκεντρώθηκαν και ειδικότερα: 

 έκθεση καθημερινών συμβάντων  

 περίληψη μηνιαίων συμβάντων 
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 δημιουργία μηνιαίου και ετήσιου αρχείου 

Στις εκθέσεις αυτές θα γίνεται αναφορά σε όλα τα τμήματα των μονάδων, που δεν λειτουργούν 
ομαλά (λόγω βλάβης κινητήρων, συναγερμού υψηλής στάθμης, συντήρησης κτλ) και θα γίνεται 
καταγραφή των κύριων παραμέτρων της επεξεργασίας που παρέχονται στην εγκατάσταση (π.χ. 
μετρήσεις οργάνων, δόσεις χημικών, κατανάλωση ενέργειας). 

6.5 Γενικές αρχές σχεδιασμού διακοπτών συναγερμού – ασφαλείας 

Όλοι οι διακόπτες που παρέχουν ψηφιακά σήματα (επαφές) για σήμανση συναγερμού ή για 
αναγκαστική διακοπή λειτουργίας μίας μονάδας θα ακολουθούν την αρχή σχεδιασμού «Ασφάλεια 
σε περίπτωση βλάβης» (failsafe). Σε περίπτωση που προκύψει βλάβη σε όργανο ή στη μετάδοση 
σήματος, θα μεταδοθεί σήμα συναγερμού και το σύστημα θα μεταβεί σε ασφαλή θέση. Ως 
παράδειγμα αναφέρεται: 

 Βλάβη διακόπτη χαμηλής στάθμης θα σημάνει συναγερμό χαμηλής στάθμης και δεν θα 
επιτραπεί η λειτουργία της σχετικής αντλίας. 

 Βλάβη επιλογικού διακόπτη θα μεταδώσει ένδειξη χειροκίνητης λειτουργίας στην οποία θα 
μεταβεί το σύστημα. 

6.6 Όργανα μέτρησης 

Τα όργανα μέτρησης που θα εγκατασταθούν στο έργο θα είναι κατασκευασμένα από οίκο που είναι 
πιστοποιημένος με την τελευταία έκδοση του ISO 9000 ή ισοδύναμο.Επιπλέον τα όργανα μέτρησης 
θα διαθέτουν εγγύηση καλής λειτουργίας για χρονικό διάστημα 5 ετών. 

6.6.1 Γενικές αρχές σχεδιασμού οργάνων μέτρησης 

Ο σχεδιασμός του αυτοματισμού που αφορά στα όργανα μέτρησης θα πρέπει να είναι τέτοιος 
ώστε: 

 Η βλάβη ενός οργάνου δεν θα παρεμποδίζει τη λειτουργία της αντίστοιχης μονάδας. 

 Η αστοχία ενός οργάνου δεν θα μειώνει την αποτελεσματική λειτουργία βασικών μονάδων 
επεξεργασίας. 

 Μία μέτρηση εκτός ορίων θα πρέπει να αναγνωρίζεται από το σύστημα αυτοματισμού, να 
σηματοδοτείται και (στην περίπτωση που επιτρέπεται) η αντίστοιχη διαδικασία θα πρέπει να 
συνεχίζει να διεκπεραιώνεται κανονικά. 

Για τα όργανα που θα εγκατασταθούν σε σωληνώσεις π.χ. μετρητές παροχής, πίεσης κτλ. θα 
προβλεφθούν απαραίτητα εξαρτήματα για την απομόνωση, την εκκένωση, την συναρμολόγηση και 
αποσυναρμολόγηση, ήτοι, τεμάχια εξαρμώσεως, δικλείδες απομόνωσης, κρουνοί εκκένωσης και 
δειγματοληψίας και κατάλληλες αναμονές για την διεξαγωγή των δοκιμών και ελέγχων. 

Όλοι οι αναλογικοί τηλεμεταδότες, δέκτες και τα ενσύρματα συστήματα μεταδόσεως θα λειτουργούν 
με σήματα 0/4...20 mA εκτός αν επιβάλλεται διαφορετικά από τμήμα του εξοπλισμού. Κάθε όργανο 
θα διαθέτει επαφές συναγερμού και θα μεταδίδει αντίστοιχο σήμα σε περίπτωση βλάβης ή σε 
περίπτωση ένδειξης εκτός των ορίων. 

Όπου απαιτείται αντιστάθμιση θερμοκρασίας (π.χ.μέτρηση pH) θα γίνεται αυτόματα από το ίδιο το 
όργανο.  

6.6.2 Προβλεπόμενος εξοπλισμός 

Τα όργανα μέτρησης, που θα εγκατασταθούν στις μονάδες παρουσιάζονται στις επιμέρους Ειδικές 
Προδιαγραφές του Τεύχους αυτού.  

Εκτός των ανωτέρω, θα πρέπει να εγκατασταθούν:  

 Μετρητές ή / και διακόπτες στάθμης σε όλους τους υγρούς θαλάμους των αντλιοστασίων 

 Μετρητές ή / και διακόπτες στάθμης σε δεξαμενές αποθήκευσης (χημικών, νερού κτλ.) και 
γενικά σε κανάλια και δεξαμενές όπου απαιτείται ρύθμιση της στάθμης. 
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 Εξοπλισμό ανίχνευσης τοξικών, αναφλέξιμων ή εκρηκτικών αερίων σε κλειστούς χώρους 
όπου διακινείται όζον ή άλλο εκρηκτικό τοξικό ή αναφλέξιμο αέριο ή όπου υπάρχει η 
πιθανότητα έκλυσης τέτοιων αερίων. 

 Κάθε άλλο σύστημα απαραίτητο για την αδιάλειπτη και ασφαλή λειτουργία του έργου. 
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7. Δ. ΘΕΣΗ ΣΕ ΑΠΟΔΟΤΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ –– ΔΟΚΙΜΑΣΤΙΚΗ 
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΝΑΔΟΧΟ 

1. ΓΕΝΙΚΑ 

Μετά την ολοκλήρωση των εργασιών κατασκευής του έργου θα ξεκινήσει η διαδικασία «Θέσης των 
μονάδων σε αποδοτική λειτουργία» και στη συνέχεια θα επακολουθήσουν οι «Δοκιμές 
Ολοκλήρωσης». Για το σκοπό αυτό ο Ανάδοχος οφείλει με δική του ευθύνη να υποβάλλει 
τουλάχιστον ένα (1) μήνα πριν την έναρξη των διαδικασιών αυτών προς έγκριση στην Υπηρεσία το 
πρόγραμμα «θέσης των μονάδων σε αποδοτική λειτουργία», καθώς επίσης και αυτό των «Δοκιμών 
ολοκλήρωσης».  

Η διάρκεια της «θέσης των μονάδων σε αποδοτική λειτουργία» ορίζεται σε τριάντα (30) ημέρες και 
αρχίζει μετά από σχετική έγκριση της Υπηρεσίας. Η «θέση των μονάδων σε αποδοτική λειτουργία» 
μπορεί να γίνει για το σύνολο του έργου ή χωριστά για την γραμμή νερού και χωριστά για την 
γραμμή ιλύος, μετά την σύμφωνη γνώμη της Υπηρεσίας και ολοκληρώνεται, αφού αποδεδειγμένα 
έχουν αναπτυχθεί οι διεργασίες και μετά την συνεχή λειτουργία των επιμέρους μονάδων για 
τουλάχιστον δέκα (10) ημέρες, έτσι ώστε να μπορέσει να επακολουθήσει η «Δοκιμαστική 
Λειτουργία των έργων από τον Ανάδοχο».  

Η δοκιμαστική λειτουργία των έργων από τον Ανάδοχο θα γίνει για το σύνολο του έργου (γραμμή 
νερού και γραμμή ιλύος), και θα αρχίσει μετά την ολοκλήρωση της «θέσης σε αποδοτική 
λειτουργία» τόσο της γραμμής νερού, όσο και της γραμμής ιλύος..  

Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση της «θέσης σε αποδοτική λειτουργία» και της «δοκιμαστικής 
λειτουργίας των έργων από τον Ανάδοχο», ο Ανάδοχος θα υποβάλει στην Υπηρεσία το Μητρώο 
του Έργου, τον Φάκελο Ασφάλειας και Υγιεινής, καθώς επίσης και τα Εγχειρίδια  και αναλυτικό 
πρόγραμμα Λειτουργίας και Συντήρησης. Μετά την ολοκλήρωση των παραπάνω, εκδίδεται σχετική 
Βεβαίωση Περάτωσης Εργασιών.  

2. ΘΕΣΗ ΤΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΣΕ ΑΠΟΔΟΤΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ – ΔΟΚΙΜΑΣΤΙΚΗ 
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΝΑΔΟΧΟ 

2.1 Θέση μονάδων σε αποδοτική λειτουργία 

Η θέση σε αποδοτική λειτουργία περιλαμβάνει την ελεγχόμενη διοχέτευση νερού στις επιμέρους 
μονάδες, ώστε να: 

 Επιτευχθούντα όρια εκροής 

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

 να λειτουργήσει η εγκατάσταση συνεχώς επί δέκα (10) τουλάχιστον ημέρες.  

Κατά την «θέση των μονάδων σε αποδοτική λειτουργία» και μετά από ενημέρωση της Υπηρεσίας, 
ο Ανάδοχος μπορεί μέσω κατάλληλων εκτροπών της ροής, να επιταχύνει την διαδικασία.   

Η συνεχής λειτουργία μίας επιμέρους μονάδας (π.χ. προεπεξεργασία) ή των λειτουργιών ενός 
ηλεκτρικού πίνακα θεωρείται ότι έληξε επιτυχώς μετά από συνεχή επιτυχημένη λειτουργία της 
αντίστοιχης μονάδας επί δέκα (10) ημέρες τουλάχιστον. Στην περίπτωση που δεν ικανοποιηθεί η 
παραπάνω απαίτηση, ο Ανάδοχος οφείλει να: 

 εντοπίσει τον λόγο της αποτυχίας 

 υποβάλει προτάσεις για επανόρθωση 

 λάβει γραπτή έγκριση για τις προτάσεις αυτές από την Υπηρεσία 

 επανορθώσει το πρόβλημα και να επαναλάβει τη διαδικασία, ώστε οι μονάδες να 
λειτουργήσουν συνεχώς για δέκα (10) τουλάχιστον ημέρες.  
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Ο Ανάδοχος επιβαρύνεται με όλες τις δαπάνες που απαιτούνται για την θέση σε αποδοτική 
λειτουργία. Στις δαπάνες του Αναδόχου περιλαμβάνονται, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά και οι 
κατωτέρω δαπάνες: 

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

 Οι δαπάνες για κάθε απαραίτητη εργασία, περιλαμβανομένων των δαπανών προσωπικού, 
αναλωσίμων υλικών 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, 

Κατά τη διάρκεια της θέσης σε αποδοτική λειτουργία, ο Ανάδοχος θα πρέπει να παρέχει πλήρη και 
συνεχή τεχνική κάλυψη και να πραγματοποιεί κάθε ρύθμιση και επιδιόρθωση που θα καταστεί 
αναγκαία. Επίσης θα προβεί σε αποκαταστάσεις ή/και επιδιορθώσεις, όπου αυτό απαιτείται, ούτως 
ώστε το σύνολο του εξοπλισμού καθώς επίσης και τα έργα πολιτικού μηχανικού να μπορεί να 
ανταποκριθεί στις προδιαγραφόμενες απαιτήσεις.  

Οι όποιες δαπάνες προκύψουν από την παράταση της «θέσης των μονάδων σε αποδοτική 
λειτουργία» βαρύνουν αποκλειστικά τον Ανάδοχο, χωρίς αυτός να δικαιούται ουδεμία πρόσθετη 
αποζημίωση εκ του γεγονότος αυτού. 

2.2 Δοκιμαστική λειτουργία των έργων από τον Ανάδοχο 

Μετά την ολοκλήρωση της «θέσης σε αποδοτική λειτουργία» ξεκινά την διαδικασία «Δοκιμαστική 
Λειτουργία των Έργων από τον Ανάδοχο». Κατά την διαδικασία αυτή, ο Ανάδοχος υποχρεούται να 
αποδείξει στην Υπηρεσία ότι τηρούνται τα όρια εκροής, που ορίζονται στο Κεφάλαιο Α του 
παρόντος Τεύχους (παρ.4.2 και 4.3)  και όλος ο εξοπλισμός μπορεί να λειτουργήσει αξιόπιστα 
όπως έχει μελετηθεί, ότι ανταποκρίνεται  πλήρως στα κριτήρια απόδοσης που έχουν προδιαγραφεί 
και ότι κάθε τμήμα του εξασφαλίζει όλα τα επίπεδα αυτοματισμού και ασφαλείας που 
προδιαγράφονται. 

Ο Ανάδοχος θα λειτουργήσει με δική του ευθύνη και δαπάνες για έξι (6) μήνεςτην Εγκατάσταση, 
μετά την επιτυχή ολοκλήρωση της «Θέσης σε αποδοτική λειτουργία». Κατά τη περίοδο αυτή, ο 
Ανάδοχος θα διαθέσει το παρακάτω προσωπικό, με τις παρακάτω ειδικότητες: 

 ένας (1) προϊστάμενος λειτουργίας: Χημικός Μηχανικός 15ετούς εμπειρίας και εμπειρίας σε 
αντίστοιχα έργα 

 χημικός εργαστηρίου 

 ένας (1) μηχανολόγος μηχανικός: 5ετούς εμπειρίας 

 ένας (1) ηλεκτρολόγος μηχανικός: 5ετούς εμπειρίας 

 δέκα εργάτες 

Ο Ανάδοχος για την πραγματοποίηση των ελέγχων θα προμηθεύσει όλα τα απαραίτητα όργανα, 
προσωπικό και όλον τον αναγκαίο εξοπλισμό και θα εκτελέσει όλες τις εργασίες που είναι 
απαραίτητες για την ικανοποιητική διεξαγωγή των ελέγχων. Ο Ανάδοχος επιβαρύνεται με όλες τις 
δαπάνες που απαιτούνται για την δοκιμαστική λειτουργία των μονάδων. Στις δαπάνες του 
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Αναδόχου περιλαμβάνονται, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά και οι κατωτέρω δαπάνες που 
βαρύνουν αποκλειστικά αυτόν: 

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

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

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

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

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

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

 Οι δαπάνες χημικών καθώς επίσης και οι δαπάνες μεταφοράς και διάθεσης των 
παραπροϊόντων επεξεργασίας (εσχαρίσματα, άμμος, ιλύς κτλ.).Επισημαίνεται ότι η χρήση 
ενεργού άνθρακα σε μορφή σκόνης (PAC) έχει προϋπολογισθεί να είναι περιστασιακή. 
Συγκεκριμένα για την δοκιμαστική λειτουργία από τον ανάδοχο, το τιμολόγιο εργασιών 
περιλαμβάνει τη χρήση ενεργού άνθρακα έως 5 ημέρες ανά μήνα, για δυναμικότητα 
λειτουργίας 7.500m3/day και μέση απαιτούμενη ποσότητα ενεργού άνθρακα  20mg/lit. Πέραν 
της ποσότητας αυτής, εφόσον απαιτείται η χρήση ενεργού άνθρακα, το κόστος βαρύνει τον 
ΚΤΕ. 

 Οι δαπάνες ενέργειας (πλην της περίπτωσης όπου το επεξεργασμένο νερό θα 
χρησιμοποιείται για κατανάλωση, σύμφωνα με όσα αναγράφονται στα συμβατικά τεύχη του 
έργου) 

Οι δαπάνες παροχής νερού κατά τη δοκιμαστική λειτουργία βαρύνουν τον ΚΤΕ. 

Ο Ανάδοχος θα εξασφαλίσει την λήψη των αναγκαίων δειγμάτων και την εκτέλεση των 
απαιτουμένων μετρήσεων και αναλύσεων σε εγκεκριμένο από την Υπηρεσία Εργαστήριο. Κάθε 
δείγμα θα διαχωρίζεται σε δύο μέρη, εκ των οποίων το ένα θα παραλαμβάνει ο Ανάδοχος, ενώ το 
δεύτερο θα παραδίδεται στην Υπηρεσία, η οποία θα προβαίνει σε ελέγχους στα δικά της ή 
εξωτερικά εργαστήρια της επιλογής της. Η Υπηρεσία διατηρεί το δικαίωμα να επισκέπτεται το 
εργαστήριο που εκτελεί τις αναλύσεις για λογαριασμό του Αναδόχου και να ελέγχει εάν τηρούνται οι 
προβλεπόμενες διαδικασίες. 

Οι έλεγχοι τήρησης των αποδόσεων θεωρείται ότι ολοκληρώθηκαν ικανοποιητικά, εάν έχουν 
επιτευχθεί τα ακόλουθα:  

(1) Τηρούνται τα όρια εκροών του Κεφαλαίου Α του παρόντος Τεύχους 

(2) Οι αποδόσεις επιμέρους μονάδων επεξεργασίας, είναι σύμφωνη με τα αναφερόμενα στο 
Κεφάλαιο Α του παρόντος Τεύχους,  

(3) Οι λειτουργικές παράμετροι των επιμέρους μονάδων βρίσκονται μέσα στα επιτρεπόμενα και 
προδιαγραφόμενα όρια αυτού του Τεύχους.  

(4) Το σύστημα ελέγχου λειτουργίας είναι κατάλληλο για την αυτοματοποιημένη λειτουργία των 
εγκαταστάσεων 
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Εάν ο έλεγχος αποτύχει είτε λόγω του ότι δεν τηρούνται οι παραπάνω απαιτήσεις είτε λόγω του ότι 
παρουσιάστηκαν προβλήματα στον εξοπλισμό, ο Ανάδοχος οφείλει να: 

 εντοπίσει τον λόγο της αποτυχίας 

 υποβάλει προτάσεις για επανόρθωση 

 λάβει γραπτή έγκριση για τις προτάσεις αυτές από την Υπηρεσία 

 επανορθώσει το πρόβλημα και να επαναλάβει τη διαδικασία των «δοκιμών ολοκλήρωσης». 

Οι όποιες δαπάνες προκύψουν από την παράταση των δοκιμών ολοκλήρωσης της Εγκατάστασης 
Επεξεργασίας Νερού, λόγω μη ικανοποίησης των συμβατικών απαιτήσεων, βαρύνουν 
αποκλειστικά τον Ανάδοχο, χωρίς αυτός να δικαιούται ουδεμία πρόσθετη αποζημίωση εκ του 
γεγονότος αυτού. 

Οι δοκιμές μπορεί να επαναληφθούν μέχρι τρεις (3) φορές. Σε περίπτωση τελικής αστοχίας των 
δοκιμών απόδοσης - συμμόρφωσης και μετά τη τρίτη επανάληψη, θα τεθούν σε εφαρμογή τα 
οριζόμενα στο Ν.4412/2016. 

Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση της «θέσης σε αποδοτική λειτουργία» και της «Δοκιμαστικής 
Λειτουργίας των Έργων από τον Ανάδοχο», ο Ανάδοχος θα υποβάλει στην Υπηρεσία το Μητρώο 
του Έργου, τον Φάκελο Ασφάλειας και Υγιεινής, καθώς επίσης και τα Εγχειρίδια  Λειτουργίας και 
Συντήρησης. Μετά την ολοκλήρωση των παραπάνω, εκδίδεται σχετική Βεβαίωση Περάτωσης 
Εργασιών.  

Κατά την διάρκεια της περιόδου «Δοκιμαστικής Λειτουργίας της ΕΕΝ 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 Νερού. Η διάρκεια της εκπαίδευσης ορίζεται σε δύο (2) μήνες. Για τον 
σκοπό αυτό ο Ανάδοχος τέσσερις (4) μήνες πριν την ολοκλήρωση της δοκιμαστικής λειτουργίας 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 «Δοκιμαστικής Λειτουργίας της ΕΕΝ 
από τον Ανάδοχο».  

Η ελάχιστη διάρκεια της δοκιμαστικής λειτουργίας ορίζεται σε έξι (6) μήνες, ώστε να δοκιμασθεί η 
αποτελεσματικότητα των διεργασιών σε διαφορετικές συνθήκες ποιότητας εισερχόμενου ύδατος.   

 

3. ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΝΑΔΟΧΟ 

Κατά τον χρόνο εγγύησης και υποχρεωτικής συντήρησης, όπως περιγράφεται στην Ε.Σ.Υ., ο 
Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να επιθεωρεί  τακτικά το έργο, να το διατηρεί σε ικανοποιητική 
κατάσταση και να αποκαθιστά κάθε βλάβη του.  Η συντήρηση θα γίνεται σύμφωνα με τα 
προβλεπόμενα από τους κατασκευαστές του εξοπλισμού. 

Επισημαίνεται ότι στις δαπάνες συντήρησηςκατά το χρόνο εγγύησης περιλαμβάνονται και: 

 οι οποιεσδήποτε δαπάνες συντήρησης, των  εργασιών πολιτικού μηχανικού.  

 οι οποιεσδήποτε δαπάνες συντήρησης των ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων 

Δεν περιλαμβάνονται στις δαπάνες συντήρησης οι ακόλουθες δαπάνες, οι οποίες θεωρούνται σαν 
βλάβες εκ της χρήσεως: 

 αναλώσιμα (πολυηλεκτρολύτης, ασβέστης, αποσμητικό υλικό κτλ.). (Από τον ανάδοχο θα 
παραδοθούν επαρκείς ποσότητες αναλωσίμων για τη λειτουργία της εγκατάστασης για 
χρονικό διάστημα τριών μηνών μετά το πέρας της δοκιμαστικής λειτουργίας) 
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 λιπαντικά εξοπλισμού (Από τον ανάδοχο θα παραδοθούν επαρκείς ποσότητες λιπαντικών 
για τη λειτουργία της εγκατάστασης για χρονικό διάστημα τριών μηνών μετά το πέρας της 
δοκιμαστικής λειτουργίας) 

 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 

Βλάβες λόγω κακής ή μη έγκαιρης συντήρησης δεν θεωρούνται βλάβες εκ της χρήσεως και 
επιβαρύνουν αποκλειστικά τον Ανάδοχο. Σε περίπτωση που από εσφαλμένη συντήρηση  η 
αστοχία εξοπλισμού του έργου προκληθούν βλάβες σε άλλες εγκαταστάσεις και άτομα ο Ανάδοχος 
είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για την αποκατάσταση των βλαβών αυτών και την κάλυψη των 
σχετικών απαιτήσεων που θα προκύψουν.   

Ο Ανάδοχος οφείλει να αποκαθιστά άμεσα τις βλάβες. Εάν αυτό δεν γίνεται η Υπηρεσία διατηρεί το 
δικαίωμα να αποκαταστήσει μόνη της με οποιοδήποτε τρόπο τις βλάβες, οπότε η σχετική δαπάνη 
θα γίνεται εις βάρος και για λογαριασμό του Αναδόχου. Στη περίπτωση αυτή, ο Ανάδοχος θα 
καταβάλει και τις δαπάνες του προσωπικού του Κυρίου του Έργου που απασχολήθηκε για την 
επισκευή των βλαβών. 

Εάν ο Ανάδοχος δεν καταβάλει το σχετικό ποσό εντός δεκαπέντε ημερών από την ειδοποίηση η 
είσπραξη αυτού γίνεται από τις εγγυητικές επιστολές που έχει προσκομίσει ή με οποιοδήποτε άλλο 
νόμιμο τρόπο 

Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να συντάξει και να  ενημερώνει  το ημερολόγιο των εργασιών 
συντήρησης που έγιναν μέσα στο χρόνο που είχε την ευθύνη της συντήρησης. Στο ημερολόγιο θα 
αναγράφονται και οι τυχόν βλάβες και δυσλειτουργίες που διαπιστώθηκαν και ο τρόπος 
αποκατάστασής τους. 

Με την λήξη της συντήρησης θα παραδοθεί το ημερολόγιο στην Υπηρεσία. 

4. ΜΗΤΡΩΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 

Μετά ολοκλήρωση της διαδικασίας «θέση των μονάδων σε αποδοτική λειτουργία» και της 
«Δοκιμαστικής Λειτουργίας των Έργων από τον Ανάδοχο», ο Ανάδοχος υποχρεούται να 
παραδώσει στην Υπηρεσία το Μητρώο του έργου το οποίο θα είναι συνταγμένο στην ελληνική 
εκτός από τα εγχειρίδια των ξένων κατασκευαστών, τα οποία θα πρέπει να είναι συνταγμένα και 
στην αγγλική.  

Όλα τα στοιχεία αυτά του μητρώου του έργου αριθμημένα και ταξινομημένα σε φακέλους θα 
υποβληθούν στην Υπηρεσία και σε ψηφιακή μορφή. 

Ο Ανάδοχος δεν δικαιούται ιδιαίτερης αμοιβής για την τήρηση και την παραγωγή των 
προαναφερθέντων στοιχείων για την σύνταξη του μητρώου του έργου, αφού η σχετική δαπάνη 
είναι ανηγμένη στα επιμέρους Άρθρα Τιμολογίου.  

Το Μητρώο του έργου θα περιλαμβάνει κατ’ ελάχιστον:  

(1) Πίνακα απογραφής, στον οποίο θα εμφανίζονται περιληπτικά και κωδικοποιημένα όλα τα 
επιμέρους έργα και ο εγκαθιστάμενος εξοπλισμός. 

(2) Αντίγραφα τυποποιημένων διαστάσεων κατά DIN, κάθε σχεδίου με αριθμούς προοδευτικής 
αρίθμησης, που χρησιμοποιήθηκε κατά την εκτέλεση του έργου με όλες τις μεταβολές, 
αναθεωρήσεις, διορθώσεις και εγκρίσεις του αντίστοιχου «εγκρίνεται για την κατασκευή» 
σχεδίου, έτσι ώστε κάθε τέτοιο σχέδιο να απεικονίζει επακριβώς το τμήμα του έργου όπως 
αυτό κατασκευάσθηκε. Τα σχέδια αυτά πρέπει να έχουν την ένδειξη “ΟΠΩΣ 
ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΘΗΚΕ”.  

(3) Εγχειρίδια εγκατάστασης με λεπτομερείς οδηγίες, με διαγράμματα και εικονογραφήσεις για 
την συναρμολόγηση, ανέγερση και αποσυναρμολόγηση όλου το επιμέρους εξοπλισμού, 
κατάλληλα κωδικοποιημένων σύμφωνα με τον Πίνακα Απογραφής. 
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(4) Εγχειρίδια λειτουργίας και συντήρησης με οδηγίες για τη ρύθμιση, λειτουργία, συντήρηση και 
επισκευή κάθε επιμέρους εξοπλισμού, κατάλληλα κωδικοποιημένων, σύμφωνα με τον 
Πίνακα Απογραφής. Θα πρέπει να περιλαμβάνονται χωριστά οι εργασίες και οι έλεγχοι, που 
θα γίνονται καθημερινά, εβδομαδιαία, μηνιαία κτλ, καθώς επίσης και οι έκτακτοι έλεγχοι και 
εργασίες, που θα πρέπει να γίνονται μετά την συμπλήρωση ορισμένων ωρών λειτουργίας. 
Το εγχειρίδιο πρέπει να συνοδεύεται και με όλα τα έντυπα που πρέπει να συμπληρώνονται 
για τον έλεγχο της λειτουργίας του εξοπλισμού.  

(5) Πίνακα υλικών και εργαλείων, που απαιτούνται για την λειτουργία και συντήρηση, όπως: 

- χρώματα 

- λιπαντικά 

- εργαλεία για συναρμολόγηση και αποσυναρμολόγηση 

- χημικά αντιδραστήρα για λειτουργία ρύθμισης των οργάνων  

(6) Πίνακα ανταλλακτικών και αναλώσιμων σε ετήσια βάση καθώς επίσης και τυχόν απαιτήσεις 
για μακροπρόθεσμες σημαντικές επισκευές. 

(7) Αναλυτική λίστα των υπεργολάβων και προμηθευτών που χρησιμοποιήθηκαν στο έργο, στην 
οποία θα περιλαμβάνονται και οι ακόλουθες πληροφορίες: 

- Όνομα προμηθευτών/υπεργολάβων 

- Διεύθυνση και τηλέφωνο 

- Όνομα αρμοδίου 

- Περιγραφή της υπηρεσίας, ή των υλικών που χορήγησε 

(8) Φωτογραφίες: Για κάθε μονάδα επεξεργασίας θα περιέχονται δέκα (10) τουλάχιστον 
έγχρωμες φωτογραφίες από τις διάφορες φάσεις κατασκευής. Υποχρεωτικά θα 
περιλαμβάνονται φωτογραφίες από το αρχικό στάδιο (πριν αρχίσουν οι εργασίες της 
εργολαβίας) και από το τελικό στάδιο, μετά την «θέση της μονάδας σε αποδοτική 
λειτουργία».  

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

Στο μητρώο έργου θα συμπεριληφθούν και τα πρακτικά των συσκέψεων μεταξύ της επίβλεψης και 
αντιπροσώπων του Αναδόχου, που ορίζονται στο Άρθρο 8.6 της ΓΣΥ εφ όσον αυτό ζητηθεί από 
την Υπηρεσία.  

Το Μητρώο του Έργου θα παραδοθεί σε τρία αντίγραφα και αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για 
να για να συνταχθεί η βεβαίωση περάτωσης εργασιών, καθώς επίσης και ένα αντίγραφο σε 
ψηφιακή μορφή.  

5. ΚΑΝΟΝΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 

Μετά την ολοκλήρωση της «Δοκιμαστικής λειτουργίας», ο ανάδοχος ξεκινά την διαδικασία 
«Κανονική Λειτουργία των Έργων από τον Ανάδοχο». Κατά την διαδικασία αυτή, ο Ανάδοχος θα 
λειτουργήσει με δική του ευθύνη και δαπάνες για δώδεκα (12) μήνες την Εγκατάσταση. Κατά τη 
περίοδο αυτή, ο Ανάδοχος θα διαθέσει το κατάλληλο προσωπικό για την ορθή λειτουργία του 
έργου (και όχι λιγότερο από αυτό που ορίζεται για τη δοκιμαστική λειτουργία του έργου). 

Ο Ανάδοχος για την πραγματοποίηση των ελέγχων θα προμηθεύσει όλα τα απαραίτητα όργανα, 
προσωπικό και όλον τον αναγκαίο εξοπλισμό και θα εκτελέσει όλες τις εργασίες που είναι απα-
ραίτητες για την ικανοποιητική διεξαγωγή των ελέγχων. Ο Ανάδοχος επιβαρύνεται με όλες τις 
δαπάνες που απαιτούνται για τη λειτουργία των μονάδων. Στις δαπάνες του Αναδόχου 
περιλαμβάνονται, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά και οι κατωτέρω δαπάνες που βαρύνουν 
αποκλειστικά αυτόν: 
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• Δαπάνες συντήρησης του ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού των μονάδων. Στον εξοπλισμό 
αυτό περιλαμβάνονται και όλες οι εφεδρικές μονάδες (αντλίες, κινητήρες κτλ.) για την ομαλή και 
απρόσκοπτη λειτουργία των επιμέρους μονάδων. 

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

• Δαπάνες προμήθειας, μισθώσεων, λειτουργίας και συντήρησης εργαλείων, εφοδίων, 
μηχανημάτων, οχημάτων, βυτιοφόρων κτλ., που απαιτούνται για τη 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 μή στο έργο. 

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

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

• Οι δαπάνες μεταφοράς και διάθεσης των παραπροϊόντων επεξεργασίας (εσχαρίσματα, 
άμμος, ιλύς κτλ.). 

Οι δαπάνες χημικών και οι δαπάνες παροχής ηλεκτρικού ρεύματος και νερού κατά την κανονική 
λειτουργία της ΕΕΝ βαρύνουν τον ΚΤΕ. 

 

5.1 Προσωπικό - συνεργείο  – χημικά και μηχανήματα 

Ο Ανάδοχος υποχρεούται να διαθέτει το επαρκές και κατάλληλο προσωπικό για την εκτέλεση των 
υπηρεσιών που του ανατίθενται, σύμφωνα με τις δεσμεύσεις που αναλαμβάνει με την υποβολή της 
προσφοράς του. Η εμπειρία και εν γένει τα προσόντα του προσωπικού αυτού τελούν υπό την ρητή 
ή και σιωπηρή έγκριση του εργοδότη. Τεκμαίρεται ότι η Δ.Υ. αποδέχεται τα πρόσωπα αυτά, 
εφόσον δεν εκφράσει γραπτώς τη διαφωνία της. 

Ο Ανάδοχος πρέπει να καλύπτει νόμιμα τη λειτουργία, τη συντήρηση και φύλαξη του Έργου, 
σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο τεύχος Τεχνικών Προδιαγραφών και επαφίεται στον Ανάδοχο 
να καταστρώσει κατά τέτοιο τρόπο το πρόγραμμα λειτουργίας, συντήρησης του Έργου σε 
ανθρώπινο δυναμικό και μηχανικά μέσα, ούτως ώστε ανά πάσα στιγμή να εξασφαλίζεται η σωστή 
και εύρυθμη λειτουργία. 

Αν και το έργο ανήκει στην κατηγορία των «απλών χημικών εγκαταστάσεων» λόγω της ειδικής 
φύσης, και της σημασίας της, ο/η υπεύθυνος/η της επίβλεψης της λειτουργίας των Εγκαταστάσεων 
σύμφωνα με το Π.Δ. 274/97 και την Απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων θα πρέπει να είναι 
Χημικός Μηχανικός που αποδεδειγμένα θα έχει τόσο επιστημονική ενασχόληση με το αντικείμενο 
όσο και προϋπηρεσία σε ίδια ή ίδιου αντικειμένου θέση. 

Οι υπεύθυνοι της επίβλεψης της λειτουργίας και συντήρησης των έργων πρέπει να είναι καλοί 
χρήστες της Ελληνικής γλώσσας ή να συνεργάζονται με διερμηνέα. 

Η απόδειξη της καταλληλότητας και ικανότητας του προτεινόμενου προσωπικού κατ' άτομο και της 
νομιμότητας του προγράμματος εργασίας αυτού είναι υποχρέωση του Αναδόχου. 

Ο Ανάδοχος υποχρεούται να χρησιμοποιήσει για την εκτέλεση της σύμβασης την ομάδα που 
δήλωσε κατά την διαδικασία του διαγωνισμού και να δηλώσει άμεσα την αποχώρηση 
οποιουδήποτε μέλους της ομάδας. Η Ομάδα Επίβλεψης ερευνά τους λόγους αποχώρησης και 
μπορεί να εγκρίνει την αναπλήρωση του με αντίστοιχο στέλεχος ίσης τουλάχιστον εμπειρίας.  

Ο Ανάδοχος έχει υποχρέωση να πληρώνει όλες τις δαπάνες που θα προκύψουν από τη 
λειτουργία, συντήρηση και επισκευή του εξοπλισμού της εγκατάστασης που περιλαμβάνουν, 
ημερομίσθια, μισθούς, εισφορές, έξοδα κίνησης προσωπικού και μεταφορά υλικών. Ο Ανάδοχος 
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υποχρεούται να λειτουργεί και να συντηρεί με προσωπικό επιστημονικό, εργατοτεχνικό κλπ., 
κατάλληλο για τις εργασίες αυτές και ικανό σε αριθμό για τη νόμιμη, ομαλή και εύρυθμη λειτουργία 
των εγκαταστάσεων της εργολαβίας. Θα πρέπει ακόμα εκτός του προσωπικού αυτού 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. Εάν κατά την εκτέλεση των 
εργασιών διαπιστωθεί ότι μέρος του προσωπικού του Αναδόχου δεν μπορεί να ανταποκριθεί στις 
απαιτήσεις των εργασιών, ο ΚτΕ, έχει δικαίωμα να διατάξει την αντικατάσταση ή την άμεση 
αποπομπή κάθε ανίκανου απείθαρχου ή και μη τίμιου μέλους του τεχνικού υπαλληλικού ή 
εργατικού προσωπικού του Αναδόχου. Σε περίπτωση που ο Ανάδοχος δεν συμμορφωθεί, ο ΚτΕ, 
έχει το δικαίωμα να προβεί στην αντικατάσταση των ακαταλλήλων προσώπων με άλλα που θα 
αμείβονται από το Δήμος  σε βάρος και για λογαριασμό του Αναδόχου. Ο Ανάδοχος ή 
εκπρόσωπος αυτού θα συναντιέται τουλάχιστον μία φορά το μήνα με τους αρμόδιους 
εκπροσώπους του ΚτΕ , σε τακτικές καθορισμένες συναντήσεις. Σκοπός των συναντήσεων θα είναι 
η συζήτηση θεμάτων σχετικών με τη λειτουργία και συντήρηση της εγκατάστασης. Ο ΚτΕ  θα έχει 
το δικαίωμα να διενεργεί τακτικούς ή αιφνίδιους ελέγχους απόδοσης και τήρησης των όρων της 
σύμβασης, όσες φορές το θεωρεί απαραίτητο. 

Ο Ανάδοχος υποχρεούται να συνεργάζεται πλήρως σε κάθε έλεγχο και να διαθέσει το απαιτούμενο 
γι' αυτό προσωπικό. 

5.2 Συντήρηση εξοπλισμού 

Τους πρώτους δύο μήνες της λειτουργίας θα συνταχθεί από τον Ανάδοχο σύμφωνα με τις οδηγί-ες 
των κατασκευαστών των μηχανημάτων και των εξαρτημάτων αυτών το πρόγραμμα συντήρησης 
όλων των επιμέρους μονάδων που θα εφαρμόζεται κατά τη διάρκεια της σύμβασης και το οποίο θα 
τύχει της έγκρισης της επίβλεψης. Πιθανές αλλαγές στο πρόγραμμα αυτό επιτρέπονται μόνο μετά 
από επανεξέταση των δεδομένων και σύμφωνη γνώμη ή και επιθυμία της επίβλεψης. 

Προϋπόθεση είναι η σωστή συντήρηση των μηχανημάτων από τον Ανάδοχο σύμφωνα με τις 
οδηγίες των κατασκευαστών. 

Ο Ανάδοχος έχει υποχρέωση να χρησιμοποιεί μηχανήματα και υλικά που ανταποκρίνονται στους 
ισχύοντες σχετικούς κανονισμούς, δηλ. τις ισχύουσες επίσημες προδιαγραφές καθώς και τις 
προδιαγραφές του εργοδότη. 

Ο εργοδότης διατηρεί το δικαίωμα να προσδιορίζει και να κρίνει την καταλληλότητα ή όχι των κάθε 
φύσεως μηχανικών μέσων και συναφών με αυτά ειδών που χρησιμοποιούνται κατά την εκτέλεση 
της σύμβασης. 

5.3 Ωράριο Λειτουργίας 

Οι εγκαταστάσεις θα λειτουργούν συνεχώς αλλά θα είναι ανοιχτές όλες τις ημέρες της εβδομάδας, 
πλην Σαββάτου, Κυριακής και επίσημων αργιών, για οχτώ (8) ώρες ημερησίως, τουλάχιστον.  

5.4 Ευθύνη του Αναδόχου 

Ο Ανάδοχος είναι υπεύθυνος για λάθη ή ελλείψεις κατά τη διάρκεια εκτέλεσης των συμβατικών του 
υποχρεώσεων. Οι αξιώσεις του εργοδότου κατά του Αναδόχου, λόγω πλημμελούς εκπλήρωσης 
των υποχρεώσεων του κατά τη διάρκεια εκτέλεσης της λειτουργίας, παραγράφονται μετά την 
παραλαβή του αντικειμένου ή την καθ' οιονδήποτε τρόπο λύση της σύμβασης. 

5.5 Έγκαιρη πληρωμή του Αναδόχου 

Ο Εργοδότης υποχρεούται να καταβάλλει έγκαιρα την αμοιβή για τις παρασχεθείσες υπηρεσίες 
στον Ανάδοχο, κατά τους όρους του Νόμου και της παρούσας,  και σύμφωνα με τη σχετική 
νομοθεσία Δημοσίων έργων. 
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