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ΑΑ..  ΠΠΕΕΡΡΙΙΕΕΧΧΟΟΜΜΕΕΝΝΑΑ  ΤΤΕΕΧΧΝΝΙΙΚΚΗΗΣΣ  ΠΠΡΡΟΟΣΣΦΦΟΟΡΡΑΑΣΣ    

ΓΕΝΙΚΑ 
Το παρόν αποτελεί συµβατικό τεύχος και ορίζει τα ελάχιστα περιεχόµενα του φακέλου της Τεχνικής 
Μελέτης Προσφοράς µε βάση των οποίων θα αξιολογηθεί η προσφορά του κάθε διαγωνιζοµένου. 

Επισηµαίνεται ότι η τεχνική µελέτη προσφοράς θα είναι απολύτως σαφής, συγκεκριµένη και 
τεκµηριωµένη απαγορευµένων οποιονδήποτε ασαφειών, ελλείψεων, διαζεύξεων ή στοιχείων 
επιδεχοµένων παρερµηνειών. 

Με την υποβολή προσφοράς οι ∆ιαγωνιζόµενοι αποδέχονται την πληρότητα και αρτιότητα της 
Τεχνικής τους Προσφοράς και δεσµεύονται να µην εγείρουν οιεσδήποτε πρόσθετες οικονοµικές 
αξιώσεις (πέραν του συµβατικού τιµήµατος) για οιεσδήποτε διαφοροποιήσεις προκύψουν κατά την 
Οριστική Μελέτη - Μελέτη Εφαρµογής ή την κατασκευή για οιαδήποτε αιτία, έστω και εάν οι 
διαφοροποιήσεις αυτές είναι προς όφελος του Κυρίου του Έργου. 

Η δοµή του φακέλου Τεχνικής προσφοράς των διαγωνιζοµένων θα είναι η ακόλουθη. 

ΤΟΜΟΣ 1: Τεχνικές Εκθέσεις - Υπολογισµοί Ε.Ε.Λ. 

ΤΟΜΟΣ 2: Σχέδια 

ΤΟΜΟΣ 3: H/Μ Εξοπλισµός 

Σε περίπτωση που τα περιεχόµενα του κάθε Τόµου υπερβαίνουν την χωρητικότητα ενός φακέλου 
συσκευασίας (ντοσιέ) τότε θα κατανέµονται σε περισσότερους φακέλους συσκευασίας (ντοσιέ) οι 
οποίοι υποχρεωτικά ακολουθούν αρίθµηση της µορφής 1Α, 1Β, 1Γ κτλ., 2Α, 2Β κτλ., 3Α, 3Β κτλ., 
4Α, 4Β κτλ. 

Οι διαγωνιζόµενοι οφείλουν να υποβάλλουν τους φακέλους της Τεχνικής Προσφοράς µε την ακριβή 
σειρά και κωδικοποίηση που περιγράφεται στη συνέχεια. Κάθε φάκελος συσκευασίας (ντοσιέ) θα 
έχει ασφαλώς τοποθετηµένο εξώφυλλο, στο οποίο θα αναγράφονται:  

• Ονοµασία έργου 

• Επωνυµία και έδρα του διαγωνιζόµενου,  

• Επωνυµία και έδρα µελετητικού (ών) γραφείου (ών)  

• Αριθµός Τόµου  

Η Τεχνική Προσφορά θα υποβληθεί σε δύο αντίγραφα. Τα κατ’ ελάχιστον απαιτούµενα σε κάθε 
Τόµο Τεχνικής Προσφοράς παρουσιάζονται αναλυτικά στη συνέχεια.  

ΤΟΜΟΣ 1: ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΚΘΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΙ 
Ο Τόµος αυτός θα περιλαµβάνει τα παρακάτω Κεφάλαια:  

(1) Κεφάλαιο 1: Συνοπτική Περιγραφή του Έργου:  

• Συνοπτική περιγραφή των έργων µε αναφορά στις επιµέρους µονάδες επεξεργασίας 

• Αιτιολόγηση γενικής διάταξης µε ιδιαίτερη αναφορά στην εναρµόνιση των κατασκευών µε το 
περιβάλλον 

• Πίνακας εγγυήσεων εκροών, σύµφωνα µε το υπόδειγµα του Παραρτήµατος Ι του παρόντος 

• Τεχνική Έκθεση, από την οποία θα προκύπτει ότι η Τεχνική Προσφορά τηρεί τις ελάχιστες 
υποχρεωτικές απαιτήσεις (επί ποινή αποκλεισµού), που καθορίζονται στην Τεχνική 
Περιγραφή και τις  Ειδικές Τεχνικές Προδιαγραφές σύµφωνα µε το Άρθρο 4 της ∆ιακήρυξης. 

(2) Κεφάλαιο 2: Αναλυτική τεχνική περιγραφή: 

Στο κεφάλαιο αυτό θα γίνεται η αναλυτική τεχνική περιγραφή των επιµέρους µονάδων επεξεργασίας 
µε όλα τα απαραίτητα στοιχεία διαστάσεων κτλ. και ιδιαίτερη αναφορά στη δυναµικότητα κάθε 
µονάδας, στον εγκαθιστάµενο κύριο και εφεδρικό εξοπλισµό (είδος µηχανήµατος, αριθµός 
µονάδων) και στον τρόπο λειτουργίας.  
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Το κεφάλαιο αυτό θα χωρίζεται σε επιµέρους υποκεφάλαια, κάθε ένα από τα οποία θα αντιστοιχεί 
στα Φυσικά Μέρη του έργου, όπως αυτά ορίζονται στο Τιµολόγιο (πχ. 2.1 Έργα εισόδου, 2.2 
Προεπεξεργασία κτλ.). 

(3) Κεφάλαιο 3: Υδραυλικοί Υπολογισµοί: 

Στο κεφάλαιο αυτό θα παρουσιαστούν οι υδραυλικοί υπολογισµοί της γραµµής λυµάτων της ΕΕΛ 
και θα συνταχθεί η υδραυλική µηκοτοµή. Οι υπολογισµοί θα γίνουν για την παροχή αιχµής για 
Έκτακτες Συνθήκες (µία µονάδα από κάθε συστοιχία οµοειδών µονάδων εκτός λειτουργίας) και 
Κανονικές Συνθήκες λειτουργίας, καθώς επίσης και για την παροχή σχεδιασµού (χειµώνα και 
καλοκαίρι). 

Επίσης θα γίνουν υδραυλικοί υπολογισµοί:  

• Για όλα τα αντλιοστάσια λυµάτων, ιλύος και στραγγιδίων 

• Σύστηµα αερισµού βιολογικών αντιδραστήρων 

(4) Κεφάλαιο 4: Υγιεινολογικοι Υπολογισµοί: 

Στο κεφάλαιο αυτό θα παρουσιαστούν οι υγειονολογικοί υπολογισµοί για την διαστασιολόγηση 
όλων των µονάδων επεξεργασίας, που θα τεκµηριώνουν τις αποδόσεις και τα όρια εκροής. Οι 
υπολογισµοί θα γίνουν για τα υδραυλικά και ρυπαντικά φορτία σχεδιασµού για όλες τις φάσεις 
σχεδιασµού, τόσο για την χειµερινή όσο και για την θερινή περίοδο λειτουργίας.   

(5) Κεφάλαιο 5: Τεχνική Περιγραφή βοηθητικών έργων:  

Στο κεφάλαιο αυτό θα συνταχθεί η τεχνική περιγραφή των βοηθητικών έργων και των οικοδοµικών 
εργασιών της εγκατάστασης επεξεργασίας λυµάτων. Ενδεικτικά και όχι περιοριστικά 
περιλαµβάνονται:  

• ∆ιαµόρφωση περιβάλλοντος χώρου (έργα οδοποιίας, αποχέτευση οµβρίων, έργα πρασίνου 
κτλ.)  

• ∆ίκτυο στραγγιδίων  

• ∆ίκτυο πόσιµου νερού, βιοµηχανικού νερού και πυρόσβεσης 

• Οικοδοµικές εργασίες   

Στο παρόν στάδιο της µελέτης προσφοράς δεν απαιτείται η υποβολή υπολογισµών των βοηθητικών 
έργων και των ηλεκτροµηχανολογικών εγκαταστάσεων των κτιριακών έργων, οι οποίες θα 
εκπονηθούν κατά το στάδιο της µελέτης εφαρµογής.  

(6) Κεφάλαιο 6: Έργα πολιτικού µηχανικού: 

Στο Κεφάλαιο αυτό θα γίνει η διαστασιολόγηση της θεµελίωσης, του φέροντος οργανισµού, καθώς 
επίσης και το επιλεγόµενο στατικό µοντέλο των δοµικών κατασκευών της ΕΕΛ. Ειδικότερα ο 
διαγωνιζόµενος:  

• Θα αξιολογήσει τα γεωλογικά και γεωτεχνικά στοιχεία, που χορήγησε ο ΚτΕ στους 
διαγωνιζόµενους, θα ελέγξει τις εδαφοτεχνικές συνθήκες του γηπέδου και θα συντάξει 
γεωτεχνική έκθεση θεµελίωσης των δοµικών κατασκευών και τυχόν αντιστηρίξεων 

• Θα συντάξει έκθεση, που θα περιλαµβάνει τις παραδοχές, τις µεθόδους ανάλυσης και το 
επιλεγόµενο στατικό µοντέλο για την διαστασιολόγηση των δοµικών κατασκευών.  

Στην γεωτεχνική έκθεση θα δίδονται υπολογισµοί φέρουσας ικανότητας, καθιζήσεων και δείκτη 
εδάφους των δοµικών κατασκευών, διαστασιολόγηση τυχόν µέτρων βελτίωσης υπεδάφους, καθώς 
επίσης και εδαφοστατικοί υπολογισµοί προσωρινών ή µόνιµων αντιστηρίξεων και ευστάθειας 
πρανών. 

Στο παρόν στάδιο της µελέτης προσφοράς δεν απαιτείται η υποβολή σχεδίων ξυλοτύπων και 
τευχών στατικών υπολογισµών.  

Οι διαγωνιζόµενοι οφείλουν να εξετάσουν όλες τις παραµέτρους, που είναι απαραίτητες για την 
κατασκευή των δοµικών κατασκευών. Η παράλειψη της διερεύνησης αυτής δεν δίνει κανένα 
δικαίωµα στον Ανάδοχο για απαίτηση συµπληρωµατικής αποζηµίωσης ή προσαύξησης 
οποιασδήποτε τιµής του Τιµολογίου, λόγω επίκλησης ιδιαίτερων δυσχερειών εκσκαφής, 
αντιστήριξης, αντλήσεων, θεµελιώσεων ή κατασκευής των δοµικών έργων.   
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(7) Κεφάλαιο 7: Τεχνική περιγραφή ηλεκτρολογικών έργων:  

Στο κεφάλαιο αυτό θα υποβληθεί η τεχνική περιγραφή των ηλεκτρολογικών έργων, που θα 
περιλαµβάνει:   

• υπολογισµούς και διαστασιολόγηση υποσταθµού (εφόσον απαιτείται) 

• υπολογισµό και διαστασιολόγηση κεντρικών παροχικών καλωδίων 

• διάταξη τοπικών πινάκων  

• λίστα καταναλωτών  

(8) Κεφάλαιο 8: Τεχνική περιγραφή συστήµατος αυτοµατισµού και ελέγχου:  

Στο κεφάλαιο αυτό θα υποβληθεί η τεχνική περιγραφή του συστήµατος αυτοµατισµού και ελέγχου, 
που θα περιλαµβάνει:   

• αρχές και πρότυπα σχεδιασµού του συστήµατος 

• δοµή του συστήµατος  

• λίστα οργάνων  

(9) Κεφάλαιο 9: Πρόγραµµα κατασκευής του έργου: 

Στο κεφάλαιο αυτό θα υποβληθούν:  

• το γραµµικό πρόγραµµα κατασκευής του έργου 

• αιτιολογική έκθεση 

Το χρονοδιάγραµµα θα συνταχθεί µε χρονική βάση τον µήνα και συνολικό χρόνο τις 
προβλεπόµενες από τα συµβατικά τεύχη προθεσµίες.  

Στη περίπτωση, που προβλέπεται επέκταση υφιστάµενη ΕΕΛ, στην αιτιολογική έκθεση πρέπει να 
γίνεται ιδιαίτερη αναφορά στο τρόπο κατασκευής και την διασφάλιση λειτουργίας της υφιστάµενης 
Εγκατάστασης Επεξεργασίας Λυµάτων.  

(10) Κεφάλαιο 10: Έκθεση λειτουργίας του έργου:  

Στο κεφάλαιο αυτό θα υποβληθούν:  

• περιγραφή της λειτουργίας και συντήρησης των έργων από τον Ανάδοχο, µε αναφορά στο 
προσωπικό και τα µέσα που θα διαθέσει ο Ανάδοχος 

• Υπολογισµό της καταναλισκόµενης ενέργειας και χηµικών  

Οι υπολογισµοί θα γίνουν για µέσα ηµερήσια φορτία, χωριστά για τον χειµώνα και το καλοκαίρι.  

ΤΟΜΟΣ 2: ΣΧΕ∆ΙΑ 
Με την Τεχνική Προσφορά θα υποβληθούν τα σχέδια, που καθορίζονται στη συνέχεια. Τονίζεται ότι 
η πληρότητα και η ακρίβεια των πληροφοριών, που θα παρέχονται στα σχέδια θα αξιολογηθεί µε 
ιδιαίτερη βαρύτητα στη πληρότητα της µελέτης. Τα σχέδια που θα υποβληθούν θα είναι κατά 
προτίµηση διαστάσεων µέχρι DIN A1. Όλα τα σχέδια θα υποβληθούν και σε µέγεθος A3, 
βιβλιοδετηµένα σε ξεχωριστό τεύχος και θα συνοδεύονται µε κατάλογο σχεδίων :  

(1) Γενική διάταξη των έργων:  

Θα υποβληθούν τα σχέδια Γενικής ∆ιάταξης σε κατάλληλη κλίµακα µε τις κατασκευαζόµενες 
µονάδες, τις µελλοντικές µονάδες, καθώς επίσης και τις υφιστάµενες εγκαταστάσεις, στις οποίες θα 
παρουσιάζονται:   

• ∆ιαµόρφωση περιβάλλοντος χώρου (δενδροφύτευση, πεζοδροµήσεις κτλ.) µε τα τελικά 
υψόµετρα του διαµορφωµένου χώρου, 

• ∆ίκτυα σωληνώσεων λυµάτων, ιλύος και στραγγιδίων, 

• Βοηθητικά δίκτυα (δίκτυα πόσιµου, βιοµηχανικού νερού κτλ.) 

• Έργα οδοποιίας και αποχέτευση οµβρίων 
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• Έργα διανοµής ενέργειας, στους οποίους θα φαίνονται οι ηλεκτρικοί πίνακες του έργου 

(2) ∆ιαγράµµατα: 

• Υδραυλική µηκοτοµή της γραµµής λυµάτων, στην οποία θα σηµειώνονται οι στάθµες υγρού 
για όλες τις φάσεις λειτουργίας, καθώς επίσης και οι στάθµες των δοµικών κατασκευών,  

• ∆ιάγραµµα ροής µε τα κύρια χαρακτηριστικά όλων των µονάδων επεξεργασίας, 

• Λειτουργικά διαγράµµατα (process and instrumentation diagrams), στα οποία θα φαίνονται 
όλες οι διασυνδέσεις, ο βασικός εξοπλισµός, καθώς επίσης και τα όργανα µέτρησης και 
ελέγχου.  

(3) Σχέδια µονάδων: 

Σε κατάλληλη κλίµακα (1:50 έως 1:100), που θα περιλαµβάνουν κατόψεις και τοµές όλων των 
επιµέρους προσφεροµένων µονάδων, µε τον εγκαθιστάµενο εξοπλισµό. Στα σχέδια θα 
καθορίζονται οι απαραίτητες διαστάσεις και στάθµες.  

(4) Αρχιτεκτονικά σχέδια: 

Σε κατάλληλη κλίµακα (1:50 έως 1:100), των κτιριακών έργων.  

ΤΟΜΟΣ 3: Η/Μ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 
Ο Τόµος 3 θα περιέχει ακριβείς και σαφείς πληροφορίες για τον εξοπλισµό, που περιλαµβάνεται 
στη προσφορά των διαγωνιζοµένων. Επισηµαίνεται ότι οι διαγωνιζόµενοι θα περιλάβουν στην 
προσφορά τους ένα µόνο τύπο και κατασκευαστή για κάθε τµήµα εξοπλισµού. ∆εν θα γίνουν δεκτές 
εναλλακτικές προτάσεις όσον αφορά τον εξοπλισµό. Ο προσφερόµενος εξοπλισµός θα πρέπει να 
είναι µονοσήµαντα καθορισµένος και σαφής, χωρίς διαζεύξεις του τύπου «τύπου Α ή ισοδυνάµου», 
ώστε να µην είναι δυνατή η οποιαδήποτε παρερµηνεία της προσφοράς. Ενδεχόµενες ασάφειες ή 
υποεκτιµήσεις µεγεθών, ή παραγνώριση των απαιτήσεων των προδιαγραφών, θα ληφθούν υπόψη 
µε ιδιαίτερο βάρος κατά την αξιολόγηση του διαγωνιζοµένου.  

Ο Τόµος 3 θα έχει την παρακάτω συγκεκριµένη δοµή, η οποία εξασφαλίζει την απόλυτη σαφήνεια 
της προσφοράς και καθιστά ευχερέστερο τον έλεγχο και την αξιολόγηση του προσφερόµενου 
εξοπλισµού: 

ΤΕΥΧΟΣ 3.1: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ:  

Το Μέρος αυτό θα χωριστεί σε κεφάλαια κάθε ένα από τα οποία θα αντιστοιχεί στα Φυσικά Μέρη 
του έργου, όπως αυτά ορίζονται στο Τιµολόγιο.  

Στην αρχή κάθε κεφαλαίου και για κάθε Φυσικό Μέρος, θα υπάρχει Πίνακας µε τον κύριο και 
βοηθητικό εξοπλισµό που θα εγκατασταθεί. Στη συνέχεια τα κεφάλαια θα χωρίζονται σε αντίστοιχα 
υποκεφάλαια, µε συνεχή αρίθµηση, κάθε ένα από τα οποία θα αφορά συγκεκριµένο µηχάνηµα ή 
εξοπλισµό του Φυσικού Μέρους. Η διάρθρωση κάθε υποκεφαλαίου για κάθε µηχάνηµα ή εξοπλισµό 
του Φυσικού Μέρους θα είναι η παρακάτω:  

(1) Πίνακας Τεχνικών Χαρακτηριστικών, σύµφωνα µε το Παράρτηµα Ι του παρόντος 

(2) Συνοπτική περιγραφή του µηχανήµατος και της λειτουργίας του 

(3) Τεχνικό φυλλάδιο 

Σχετικά επισηµαίνονται τα παρακάτω: 

i. Τα τεχνικά φυλλάδια (brochures)  επιθυµητό είναι να είναι στην Ελληνική γλώσσα, αλλά 
µπορεί να είναι στη γλώσσα που εκδίδονται, κατά προτίµηση στην Αγγλική. 

ii. Σε περίπτωση που τα τεχνικά φυλλάδια περιέχουν και άλλους τύπους εκτός του 
προσφερόµενου τότε ο προσφερόµενος τύπος θα επισηµαίνεται κατάλληλα. 

iii. Στα Τεχνικά φυλλάδια δεν επιτρέπονται πρόσθετα στοιχεία ή διορθώσεις, χωρίς την 
συγκατάθεση του κατασκευαστή. 

iv. Επισηµαίνεται ότι δεν είναι αναγκαία, ούτε επιθυµητή η παράθεση λεπτοµερών φυλλαδίων 
και λοιπών στοιχείων για τον δευτερεύοντα εξοπλισµό: 

- εξοπλισµός κτιριακών έργων (κλιµατισµός, θέρµανση, συστήµατα εξαερισµού κτλ.) 
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- εξοπλισµός φωτισµού (εξωτερικός και εσωτερικός φωτισµός),  

- εξοπλισµός ηλεκτρικών πινάκων 

- συσκευές δικτύων (δικλείδες, αντεπίστροφα, εξαρµωτικά, εξαεριστικά κτλ.) 

- δοχεία και κάδοι  

- βοηθητικός εξοπλισµός (εργαστηριακός εξοπλισµός και εξοπλισµός συνεργείου) 

- ανυψωτικός εξοπλισµός 

- όργανα που δεν µεταδίδουν αναλογικό σήµα (πιεσόµετρα, πρεσοστάτες, 
οριοδιακόπτες θερµοστάτες, διακόπτες στάθµης) 

 

ΤΕΥΧΟΣ 3.2: ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ ΤΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ: 

Γίνονται δεκτά στοιχεία τεκµηρίωσης στην ελληνική ή την αγγλική γλώσσα. Οι ζητούµενες δηλώσεις, 
εγγυήσεις κτλ. πρέπει να υπογράφονται από τον κατασκευαστή του εξοπλισµού ή από τον νόµιµο 
εκπρόσωπο του αποκλειστικού του προµηθευτή του στην Ελλάδα 

Στο Τεύχος αυτό θα υποβληθούν τα στοιχεία τεκµηρίωσης του εξοπλισµού και ειδικότερα1:  

(1) Αντλίες λυµάτων και ιλύος: 

- Πιστοποιητικό ISO ή ισοδύναµο     

- Καµπύλες λειτουργίας, µε ένδειξη του σηµείου ονοµαστικής λειτουργίας για κάθε 
επιµέρους εφαρµογή 

(2) Υποβρύχιοι αναδευτήρες:  

- Πιστοποιητικό ISO ή ισοδύναµο 

- Φύλλο υπολογισµού του προµηθευτή, στο οποίο θα επιβεβαιώνονται τα 
χαρακτηριστικά και η θέση εγκατάστασης των αναδευτήρων για κάθε επιµέρους 
εφαρµογή, λαµβάνοντας υπόψη την γεωµετρία της δεξαµενής, την συγκέντρωση του 
υγρού κτλ. 

(3) Φυσητήρες: 

- Πιστοποιητικό ISO ή ισοδύναµο 

- Καµπύλες λειτουργίας, µε ένδειξη του σηµείου ονοµαστικής λειτουργίας για κάθε 
επιµέρους εφαρµογή 

(4) Αυτόµατες εσχάρες:  

- Πιστοποιητικό ISO ή ισοδύναµο 

- Πίνακας έργων στα οποία είναι εγκατεστηµένος και λειτουργεί ο προσφερόµενος 
εξοπλισµός (reference list).  

(5) Συγκρότηµα προεπεξεργασίας:  

- Πιστοποιητικό ISO ή ισοδύναµο 

- Πίνακας έργων στα οποία είναι εγκατεστηµένος και λειτουργεί ο προσφερόµενος 
εξοπλισµός (reference list).  

(6) Συγκρότηµα υποδοχής και προεπεξεργασίας βοθρολυµάτων:  

- Πιστοποιητικό ISO ή ισοδύναµο 

- Πίνακας έργων στα οποία είναι εγκατεστηµένος και λειτουργεί ο προσφερόµενος 
εξοπλισµός (reference list).  

                                                      
1  Επιλέγεται κατά περίπτωση ο εξοπλισµός, που προσφέρεται 
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(7) Λεπτοεσχάρωση:  

- Πιστοποιητικό ISO ή ισοδύναµο 

- Πίνακας έργων στα οποία είναι εγκατεστηµένος και λειτουργεί ο προσφερόµενος 
εξοπλισµός (reference list).  

(8) Γέφυρες εξάµµωσης – Σαρωτές καθίζησης – Αναµοχλευτές παχυντών:  

- Πιστοποιητικό ISO ή ισοδύναµο 

- Πίνακας έργων στα οποία είναι εγκατεστηµένος και λειτουργεί ο προσφερόµενος 
εξοπλισµός (reference list).  

(9) Επιφανεικοί αεριστήρες:  

- Πιστοποιητικό ISO ή ισοδύναµο 

- Πίνακας έργων στα οποία είναι εγκατεστηµένος και λειτουργεί ο προσφερόµενος 
εξοπλισµός (reference list).  

- Καµπύλη λειτουργίας από την οποία θα προκύπτει η οξυγονωτική ικανότητα του 
συστήµατος 

- ∆ήλωση του κατασκευαστή µε την οποία θα εγγυάται την απόδοση του εξοπλισµού για 
την συγκεκριµένη εφαρµογή και θα συνοδεύεται µε οδηγίες ή/και σχέδια λεπτοµερειών 
για την εγκατάσταση των αεριστήρων.  

(10) Σύστηµα υποβρύχιας διάχυσης:  

- Πιστοποιητικό ISO ή ισοδύναµο 

- Πίνακας έργων στα οποία είναι εγκατεστηµένος και λειτουργεί ο προσφερόµενος 
εξοπλισµός (reference list).  

- ∆ήλωση του κατασκευαστή µε την οποία θα εγγυάται την απόδοση του συστήµατος 
διάχυσης για την συγκεκριµένη εφαρµογή και διάταξη του συστήµατος διάχυσης.  

(11) Σύστηµα MBR:  

- Πιστοποιητικό ISO ή ισοδύναµο 

- Πίνακας έργων στα οποία είναι εγκατεστηµένος και λειτουργεί ο προσφερόµενος 
εξοπλισµός (reference list), µε ιδιαίτερη αναφορά στα βασικά χαρακτηριστικά του 
συστήµατος.  

- Προσύµφωνο συνεργασίας του κατασκευαστή του συστήµατος MBR µε τον 
διαγωνιζόµενο, σύµφωνα µε τα προδιαγραφόµενα στην Τεχνική Περιγραφή και τις  
Ειδικές Τεχνικές Προδιαγραφές.  

- ∆ήλωση του κατασκευαστή των µεµβρανών, µε την οποία θα βεβαιώνει ότι:  

α. Ήλεγξε την τεχνική προσφορά του διαγωνιζοµένου και συµφωνεί: 

− µε τον βασικό σχεδιασµό του συστήµατος MBR όπως οριοθετείται από την 
είσοδο έως την έξοδο των δεξαµενών εγκατάστασης των µεµβρανών, µε τα 
παρελκόµενά του (τροφοδότηση, πλύση µε αέρα, πλύση µε χηµικά, αντλίες 
διαυγασµένων κτλ.). 

− µε το διάκενο της λεπτοεσχάρωσης, που εγκαθίσταται ανάντη της 
βιολογικής βαθµίδας.  

- β. Εγγυάται την απόδοση του συστήµατος MBR (συγκέντρωση στερεών και 
θολότητα), για τα φορτία σχεδιασµού, σύµφωνα µε τα αναφερόµενα στην Τεχνική 
Περιγραφή και τις  Ειδικές Τεχνικές Προδιαγραφές.  

Οι όροι και οι προϋποθέσεις, που θα τίθενται, είναι αντικείµενο της τεχνικής 
αξιολόγησης της τεχνικής προσφοράς των διαγωνιζοµένων 
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γ. Εγγύηση του χρόνου ζωής των µεµβρανών, ο οποίος πρέπει να είναι 
µεγαλύτερος των πέντε (5) ετών. Οι όροι και οι προϋποθέσεις, που θα τίθενται, 
είναι αντικείµενο της τεχνικής αξιολόγησης της τεχνικής προσφοράς των 
διαγωνιζοµένων 

(12) Φίλτρα διύλισης:  

- Πιστοποιητικό ISO ή ισοδύναµο 

- Πίνακας έργων στα οποία είναι εγκατεστηµένος και λειτουργεί ο προσφερόµενος 
εξοπλισµός (reference list).  

- ∆ήλωση του κατασκευαστή µε την οποία θα εγγυάται την απόδοση του συστήµατος 
διύλισης (συγκέντρωση στερεών στην έξοδο).  

(13) Σύστηµα UV:  

- Πιστοποιητικό ISO ή ισοδύναµο 

- Πίνακας έργων στα οποία είναι εγκατεστηµένος και λειτουργεί ο προσφερόµενος 
εξοπλισµός (reference list).  

- ∆ήλωση του κατασκευαστή µε την οποία θα εγγυάται την απόδοση του συστήµατος 
διύλισης για την συγκεκριµένη εφαρµογή (διάρκεια ζωής λαµπτήρων, αποµάκρυνση 
µικροβιακού φορτίου).  

(14) Συγκρότηµα µηχανικής πάχυνσης:  

- Πιστοποιητικό ISO ή ισοδύναµο 

- Πίνακας έργων στα οποία είναι εγκατεστηµένος και λειτουργεί ο προσφερόµενος 
εξοπλισµός (reference list).  

- ∆ήλωση του κατασκευαστή µε την οποία θα εγγυάται την απόδοση του συγκροτήµατος 
µηχανικής πάχυνσης για την συγκεκριµένη εφαρµογή (συγκέντρωση στερεών εξόδου, 
συγκράτηση στερεών, κατανάλωση πολυηλεκτρολύτη). 

(15) Συγκρότηµα αφυδάτωσης:  

- Πιστοποιητικό ISO ή ισοδύναµο 

- Πίνακας έργων στα οποία είναι εγκατεστηµένος και λειτουργεί ο προσφερόµενος 
εξοπλισµός (reference list).  

- ∆ήλωση του κατασκευαστή µε την οποία θα εγγυάται την απόδοση του συγκροτήµατος 
αφυδάτωσης για την συγκεκριµένη εφαρµογή (συγκέντρωση στερεών εξόδου, 
συγκράτηση στερεών, κατανάλωση πολυηλεκτρολύτη). 

(16) Εσχάρωση ιλύος:  

- Πιστοποιητικό ISO ή ισοδύναµο 

- Πίνακας έργων στα οποία είναι εγκατεστηµένος και λειτουργεί ο προσφερόµενος 
εξοπλισµός (reference list).  

(17) Σύστηµα ανάδευσης χωνευτών:  

- Πιστοποιητικό ISO ή ισοδύναµο 

- Πίνακας έργων στα οποία είναι εγκατεστηµένος και λειτουργεί ο προσφερόµενος 
εξοπλισµός (reference list).  

- ∆ήλωση του κατασκευαστή µε την οποία εγγυάται τον σχεδιασµό και την απόδοση του 
συστήµατος ανάδευσης των χωνευτών για την συγκεκριµένη εφαρµογή (γεωµετρικά 
χαρακτηριστικά χωνευτή, συγκέντρωση ιλύος κτλ.). 

(18) Εξοπλισµός βιοαερίου (φλογοπαγίδες, δαυλός καύσης κτλ.):  

- Πιστοποιητικό ISO ή ισοδύναµο 
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(19) Σύστηµα αυτοµατισµού (PLC):  

- Πιστοποιητικό ISO ή ισοδύναµο 
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ΒΒ..  ΟΟΡΡΙΙΣΣΤΤΙΙΚΚΗΗ  ΜΜΕΕΛΛΕΕΤΤΗΗ  ––  ΜΜΕΕΛΛΕΕΤΤΗΗ  ΕΕΦΦΑΑΡΡΜΜΟΟΓΓΗΗΣΣ    

1. ΓΕΝΙΚΑ 
Ο Ανάδοχος του Έργου οφείλει να συντάξει και να υποβάλει στην Υπηρεσία για έγκριση την 
Οριστική Μελέτη και την Μελέτη Εφαρµογής, που µετά την έγκρισή τους θα αποτελέσουν συµβατικό 
στοιχείο της εργολαβίας.  

Η Οριστική Μελέτη και η Μελέτη Εφαρµογής αφορούν όλα τα έργα που ρητά προβλέπονται στα 
Τεύχη ∆ηµοπράτησης και όλα εκείνα τα συµπληρωµατικά έργα και εγκαταστάσεις τα οποία παρότι 
δεν µνηµονεύονται είναι απαραίτητα για την ολοκληρωµένη κατασκευή, ώστε το έργο να λειτουργεί 
ικανοποιητικά, απρόσκοπτα και µε τους προδιαγραφόµενους βαθµούς απόδοσης. 

Η Οριστική Μελέτη και η Μελέτη Εφαρµογής περιλαµβάνουν, χωρίς να περιορίζονται αποκλειστικά 
σε αυτά: τοπογραφικές αποτυπώσεις, γεωτεχνική µελέτη, λειτουργικά σχέδια και γενικές µελέτες, 
διαγράµµατα, λεπτοµερείς εκθέσεις και υπολογισµοί διεργασιών επεξεργασίας λυµάτων και ιλύος, 
διαστασιολόγηση των αντίστοιχων έργων και του µηχανολογικού εξοπλισµού, υδραυλικοί και 
στατικοί υπολογισµοί, σχέδια έργων πολιτικού µηχανικού και ηλεκτροµηχανολογικών έργων, καθώς 
επίσης και οποιεσδήποτε άλλες µελέτες, έρευνες, προσοµοιώσεις, υπολογισµοί, αναλύσεις, 
εκτιµήσεις κτλ. τα οποία είναι αναγκαία για τη συµµόρφωση προς τις απαιτήσεις της σύµβασης. 

Ρητά καθορίζεται ότι µε την Οριστική Μελέτη και την Μελέτη Εφαρµογής ο Ανάδοχος δεν έχει 
δικαίωµα να µειώσει βασικές παραµέτρους (π.χ. διαστάσεις, ισχύ κτλ.) των έργων ή να ελαττώσει 
τις τεχνικές προδιαγραφές του προσφερθέντος εξοπλισµού, σε σχέση µε την «Τεχνική Μελέτη της 
Προσφοράς». Αντικείµενο της Οριστικής Μελέτης είναι η σύνταξη όλων των εκθέσεων, 
υπολογισµών και σχεδίων που είναι απαραίτητα για το σαφή και λεπτοµερή προσδιορισµό των 
προς κατασκευή έργων λαµβάνοντας υπόψη όλες τις µεταξύ τους συσχετίσεις ώστε το Έργο να 
λειτουργεί ικανοποιητικά ως σύνολο σύµφωνα µε όλες τις απαιτήσεις των τευχών δηµοπράτησης. 

Οι Μελέτες θα υποβάλλονται σε δύο (2) αντίγραφα.   

2. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 

2.1. ΓΕΝΙΚΑ 

Η Οριστική Μελέτη της Εγκατάστασης Επεξεργασίας Λυµάτων θα υποβληθεί σε εβδοµήντα 70 
ηµερολογιακές ηµέρες  από την υπογραφή της Σύµβασης, σύµφωνα µε τα αναφερόµενα στο Άρθρο 
8.2 της Συγγραφής Υποχρεώσεων.  

Στην Οριστική Μελέτη, την οποία θα συντάξει και θα υποβάλει προς έγκριση ο Ανάδοχος, θα 
ενσωµατώνονται όλα τα στοιχεία της Τεχνικής Προσφοράς του Αναδόχου. Τυχόν διαφοροποιήσεις 
µεταξύ της Τεχνικής Προσφοράς του Αναδόχου και της Οριστικής Μελέτης από οποιονδήποτε λόγο 
και αν προέρχονται, έστω και αν αυτές έχουν προταθεί από τον Ανάδοχο για τη βελτίωση του 
Έργου και έχουν εγκριθεί από την Υπηρεσία, δεν δηµιουργούν δικαίωµα πρόσθετης αποζηµίωσης 
του Αναδόχου, πέραν της κατ’αποκοπή τιµής της Οικονοµικής Προσφοράς του. 

Η Οριστική Μελέτη θα εκπονηθεί λαµβάνοντας υπόψη τις τοπογραφικές αποτυπώσεις και τις 
γεωτεχνικές έρευνες που θα εκπονηθούν αµέσως µετά την υπογραφή της Σύµβασης και 
περιλαµβάνει ενδεικτικά και όχι περιοριστικά τα εξής: 

(1) Μελέτη διεργασιών και υπολογισµοί διαστασιολόγησης όλων των επιµέρους µονάδων της 
Εγκατάστασης Επεξεργασίας των Λυµάτων 

(2) Υδραυλική Μελέτη  

(3) Μηχανολογική Μελέτη και υπολογισµοί διαστασιολόγησης του κύριου εξοπλισµού 
περιλαµβανοµένων και των συστηµάτων µετρήσεων για την παρακολούθηση και τον έλεγχο 
της λειτουργίας (Instrumentation) των εγκαταστάσεων 

(4) Ηλεκτρολογική Μελέτη µε υπολογισµούς και σχέδια του υποσταθµού (εφόσον απαιτείται) και 
του συνόλου των πινάκων διανοµής  

(5) Μελέτη εξωτερικού φωτισµού 
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(6) Γεωτεχνική µελέτη θεµελιώσεων των δοµικών κατασκευών, βελτίωσης εδαφών, 
αντιστηρίξεων κτλ. σύµφωνα µε την ΥΑ αριθµ. ∆ΜΕΟ/δ/0/1759 (ΦΕΚ 1221/30.11.1998) και 
το Άρθρο ΓΜΕ.2 του Ν.3316/2005. 

(7) Οριστική αρχιτεκτονική µελέτη των κτιριακών έργων, σύµφωνα µε το Π∆.696/74. 

(8) Οριστική στατική µελέτη και µελέτη θεµελιώσεων των δοµικών κατασκευών, σύµφωνα µε το 
Π∆.696/74. 

(9) Οριστική µελέτη όλων των βοηθητικών δικτύων (ύδρευση, βιοµηχανικό νερό, στραγγίδια, 
όµβρια, κτλ.) 

(10) Τεχνικές Εκθέσεις που περιλαµβάνουν: 

- Λεπτοµερή περιγραφή, όλων των επιµέρους µονάδων, των έργων πολιτικού 
µηχανικού,  των βοηθητικών δικτύων και των κτιριακών έργων 

- Τεχνικά χαρακτηριστικά του η/µ εξοπλισµού, που θα εγκατασταθεί στο έργο   

(11) Σχέδια γενικής διάταξης, σχέδια κατόψεων και τοµών κατάλληλης κλίµακας για όλες τις 
µονάδες επεξεργασίας και κτιριακά έργα, σχέδια όψεων για τις κτιριακές εγκαταστάσεις, 
οριζοντιογραφίες για τους πάσης φύσεως αγωγούς και σωληνώσεις και τις πάσης φύσεως 
καλωδιώσεις, µηκοτοµές αγωγών, υδραυλική µηκοτοµή της ΕΕΛ, καθώς επίσης και τα 
λειτουργικά διαγράµµατα διαδικασιών και οργάνων (P&I). 

Η παραπάνω περιγραφή του αντικειµένου της Οριστικής Μελέτης είναι ενδεικτική και όχι 
περιοριστική. Βασικός στόχος της Μελέτης θα είναι η επίλυση όλων των τεχνικών, κατασκευαστικών 
και λειτουργικών θεµάτων του Έργου και η έγκριση από την Υπηρεσία ολόκληρου του 
ηλεκτροµηχανολογικού εξοπλισµού του Έργου, προκειµένου ο Ανάδοχος να ολοκληρώσει τις 
σχετικές διαδικασίες παραγγελίας του εξοπλισµού στα εργοστάσια παραγωγής του. 

2.2. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΚΥΡΙΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ  

Τέσσερις (4) µήνες µετά την υπογραφή της Σύµβασης, ο Ανάδοχος θα υποβάλει στην Υπηρεσία τις 
παρακάτω πληροφορίες του κύριου εξοπλισµού, που θα εγκατασταθεί στο Έργο:  

• Κατασκευαστής και τύπος   

• Τεχνική περιγραφή – προδιαγραφές κατασκευής  

• Πίνακας τεχνικών χαρακτηριστικών  

• Υλικά και η αντιδιαβρωτική προστασία  

• Χαρακτηριστικά µεγέθη και διαστάσεις  

• Τρόπος εγκατάστασης και λειτουργίας (installation and operation manual), εφόσον διαθέτει 
τέτοια ο κατασκευαστής 

• Πρόγραµµα ποιοτικού ελέγχου 

• Τεχνικά φυλλάδια (brochures) του κατασκευαστή του µηχανήµατος  

• Πρόσθετες πληροφορίες, σύµφωνα  µε τα αναφερόµενα στις παρούσες προδιαγραφές 
(Τεχνική Περιγραφή – Ειδικές Τεχνικές Προδιαγραφές)   

Με την έννοια «κύριος εξοπλισµός» νοείται το σύνολο του εξοπλισµού, που θα εγκατασταθεί στο 
έργο µε εξαίρεση των παρακάτω:  

1. εξοπλισµός κτιριακών έργων (κλιµατισµός, θέρµανση, συστήµατα εξαερισµού κτλ.) 

2. εξοπλισµός φωτισµού (εξωτερικός και εσωτερικός φωτισµός) 

3. εξοπλισµός ηλεκτρικών πινάκων 

4. συσκευές δικτύων (δικλείδες, αντεπίστροφα, εξαρµωτικά, εξαεριστικά κτλ.) 

5. δοχεία και κάδοι  

6. βοηθητικός εξοπλισµός (εργαστηριακός εξοπλισµός και εξοπλισµός συνεργείου) 

7. ανυψωτικός εξοπλισµός 
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8. όργανα που δεν µεταδίδουν αναλογικό σήµα (πιεσόµετρα, πρεσοστάτες, 
οριοδιακόπτες θερµοστάτες, διακόπτες στάθµης) 

9. εξοπλισµός ενεργητικής πυρασφάλειας  

3. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 
Η Μελέτη Εφαρµογής θα περιλαµβάνει τα ακριβή σχέδια εφαρµογής, βάσει των οποίων θα 
κατασκευαστεί το Έργο καθώς και υπολογισµούς και επεξηγηµατικά κείµενα των σχεδίων, όπου 
αυτό απαιτείται.  

Μετά την έγκριση των παραπάνω σχεδίων και κειµένων από την Υπηρεσία, η τελευταία θα 
σφραγίζει τα σχέδια και κείµενα µε σφραγίδα που θα φέρει την ένδειξη «ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ ΓΙΑ 
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ» και την ηµεροµηνία έγκρισης και θα υπογράφεται από τον Επιβλέποντα. 

Η µελέτη εφαρµογής µπορεί να υποβάλλεται τµηµατικά, ανάλογα µε το πρόγραµµα κατασκευής των 
επιµέρους µονάδων, όπως αυτό έχει αποτυπωθεί στο εγκεκριµένο χρονοδιάγραµµα κατασκευής. 
Επισηµαίνεται ότι η έναρξη κατασκευής κάθε επιµέρους τµήµατος του έργου, προϋποθέτει την 
έγκριση της αντίστοιχης µελέτης εφαρµογής για το τµήµα αυτό. Για τον σκοπό αυτό η αντίστοιχη 
τµηµατική µελέτη θα πρέπει να υποβάλλεται τουλάχιστον ένα (1) µήνα πριν την έναρξη των 
αντιστοίχων εργασιών.  

Σε κάθε περίπτωση το σύνολο της Μελέτης Εφαρµογής πρέπει να έχει ολοκληρωθεί εντός ενενήντα 
90 ηµερολογιακών ηµερών από την υπογραφή της Σύµβασης, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο 
Άρθρο 8.2 της Συγγραφής Υποχρεώσεων.  

Η µελέτη εφαρµογής θα περιλαµβάνει ενδεικτικά, χωρίς να περιορίζεται, τα εξής: 

(1) Αρχιτεκτονική Μελέτη εφαρµογής των κτιριακών έργων, σύµφωνα µε το Π∆.696/74 µε όλα τα 
σχέδια λεπτοµερειών 

(2) Μελέτη και σχέδια η/µ εγκαταστάσεων κτιριακών έργων  

(3) Μελέτη εφαρµογής δοµικών έργων (στατική µελέτη), σύµφωνα µε το Π∆.696/74 µε όλα τα 
σχέδια λεπτοµερειών 

(4) Μελέτη παθητικής και ενεργητικής πυροπροστασίας  

(5) Λειτουργικά διαγράµµατα ροής (P&I) για όλες τις επιµέρους µονάδες και εγκαταστάσεις, στα 
οποία θα φαίνεται όλος ο ηλεκτροµηχανολογικός εξοπλισµός και τα όργανα µέτρησης. Τα 
σχέδια πλήρη κωδικοποίηση του συνόλου του εξοπλισµού (κύριου και βοηθητικού), των 
σωληνώσεων (υλικό αγωγού, µέγεθος, ρευστό που διακινείται), εξαρτηµάτων 
σωληνογραµµών, οργάνων µέτρησης και ελέγχου και αυτοµατισµών. Για κάθε κατηγορία 
οµοειδούς εξοπλισµού, θα χρησιµοποιείται ενιαίος συµβολισµός (κωδικός) µε αύξουσα 
αρίθµηση.  

(6) Τεχνική έκθεση µε αναλυτική περιγραφή λειτουργίας  κάθε επιµέρους µονάδας µε πλήρη 
αντιστοίχηση των κωδικών του P&I. Η έκθεση θα συνοδεύεται (όπου απαιτείται) µε λογικά 
διαγράµµατα ελέγχου (control loops) 

(7) Λεπτοµερή σχέδια κατασκευής και ανέγερσης για το σύνολο του εξοπλισµού. Ενδεικτικά:  

- Λεπτοµερή σχέδια, διαγράµµατα, πίνακες κτλ. για όλα τα τµήµατα του εξοπλισµού που 
ενσωµατώνεται στο Έργο. 

- Λεπτοµερή σχέδια εγκατάστασης και οδηγίες συναρµολόγησης του Η/Μ εξοπλισµού  

- Σχέδια θεµελίωσης του Η/Μ εξοπλισµού, όπου αυτό απαιτείται. 

- Ορθοµετρικά σχέδια όλων των σωληνογραµµών. Στα σχέδια αυτά θα πρέπει 
παρουσιάζονται όλες οι λεπτοµέρειες στήριξης καθώς επίσης και διέλευσης των 
σωληνώσεων από τα δοµικά έργα. 

- Σχέδια λεπτοµερειών για τις πάσης φύσεως εσοχές και ανοίγµατα από σκυρόδεµα, 
που απαιτούνται για την στήριξη, αγκύρωση ή διέλευση του Η/Μ εξοπλισµού. 

- Σχέδια εγκατάστασης των οργάνων µετά σχετικών υλικών στήριξης / τοποθέτησης 
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- Λεπτοµερή ηλεκτρολογικά σχέδια των καλωδιώσεων ισχύος, αυτοµατισµών και 
σηµάνσεων: µονογραµµικά πινάκων, σχέδια όδευσης καλωδίων 

- Πρόγραµµα δοκιµών για τον έλεγχο αυτοτελών µονάδων, σύµφωνα µε το Άρθρο 9.1, 
παρ.(4) της Συγγραφής Υποχρεώσεων 
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ΓΓ..  ΠΠΡΡΟΟ∆∆ΙΙΑΑΓΓΡΡΑΑΦΦΕΕΣΣ  ΜΜΕΕΛΛΕΕΤΤΩΩΝΝ    

1. ΓΕΝΙΚΑ  
Αντικείµενο της Οριστικής Μελέτης και της Μελέτης Εφαρµογής είναι η σύνταξη όλων των 
εκθέσεων, υπολογισµών και σχεδίων που είναι απαραίτητα για το σαφή και λεπτοµερή 
προσδιορισµό των προς κατασκευή έργων λαµβάνοντας υπόψη όλες τις µεταξύ τους συσχετίσεις 
ώστε το Έργο να λειτουργεί ικανοποιητικά ως σύνολο σύµφωνα µε όλες τις απαιτήσεις των τευχών 
δηµοπράτησης. 

Ο Ανάδοχος πρέπει να παραδώσει στην Υπηρεσία πλήρη περιγραφή όλων των προγραµµάτων 
Η/Υ που θα χρησιµοποιηθούν για τη µελέτη. Οι λεπτοµέρειες εισαγωγής δεδοµένων και εκτύπωσης 
αποτελεσµάτων θα παρουσιάζονται κατά τρόπο εύκολα αντιληπτό. Τα εγχειρίδια προγραµµάτων 
και όλες οι οδηγίες για τη χρήση τους πρέπει να διατίθενται στην Υπηρεσία όταν τα ζητήσει. 

Σε περιπτώσεις που ο Ανάδοχος δεν µπορεί να αποδείξει ότι ένα πρόγραµµα είναι πλήρως 
δοκιµασµένο ή σε περιπτώσεις που η Υπηρεσία το θεωρήσει αναγκαίο, ο Ανάδοχος θα προβεί στις 
δοκιµές που θα απαιτήσει η Υπηρεσία µε σκοπό να εξακριβωθεί η ορθότητα, πληρότητα και 
ακρίβεια του προγράµµατος. 

2. ΜΕΛΕΤΗ ∆ΙΕΡΓΑΣΙΩΝ  
Ο Ανάδοχος πρέπει να υποβάλλει αναλυτικούς υπολογισµούς διεργασιών (process design) για όλες 
τις µονάδες επεξεργασίας που θα κατασκευαστούν και οι οποίοι θα τεκµηριώνουν πλήρως τις 
διαστάσεις, τη δυναµικότητα και τα τεχνικά και λειτουργικά χαρακτηριστικά του 
ηλεκτροµηχανολογικού εξοπλισµού. Η Μελέτη θα βασισθεί στα δεδοµένα της Τεχνικής Περιγραφής 
και των  Ειδικών Τεχνικών Προδιαγραφών, που περιέχονται στα Συµβατικά Τεύχη. Οι παραδοχές 
σχεδιασµού θα πρέπει να συµβαδίζουν µε τις απαιτήσεις των Συµβατικών Τευχών, καθώς και τα 
τεχνικά χαρακτηριστικά του προσφερόµενου ηλεκτροµηχανολογικού εξοπλισµού. 

Η Υπηρεσία διατηρεί το δικαίωµα να ζητήσει οποιαδήποτε πρόσθετη αιτιολόγηση ή υπολογισµούς, 
εάν κρίνει ότι ο σχεδιασµός δεν τεκµηριώνεται επαρκώς, ιδιαίτερα σε ότι αφορά το βαθµό απόδοσης 
κάποιων διεργασιών, ή τα απαιτούµενα χαρακτηριστικά και τη διαστασιολόγηση του Η/Μ 
εξοπλισµού. 

Κατά τα λοιπά η Μελέτη θα πρέπει να είναι σύµφωνη µε τις απαιτήσεις των Συµβατικών τευχών, µε 
την υποχρέωση του Αναδόχου να εκπονήσει όλους τους απαραίτητους λεπτοµερείς υπολογισµούς, 
ώστε να αποδεικνύεται η επάρκεια και ασφάλεια των έργων. 

3. Υ∆ΡΑΥΛΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ 
Η υδραυλική Μελέτη θα γίνει τόσο για την Α' όσο και για την Β' Φάση κατασκευής της ΕΕΛ.  Ο 
Ανάδοχος πρέπει να συντάξει και να υποβάλει πλήρη υδραυλική µελέτη για τις µέσες και µέγιστες 
παροχές των έργων, που θα περιλαµβάνει διαγράµµατα ροής και υδραυλικές µηκοτοµές για την 
επεξεργασία των λυµάτων και την επεξεργασία ιλύος. Οι υδραυλικοί υπολογισµοί πρέπει να 
συνοδεύονται µε έκθεση, στην οποία θα παρουσιάζονται µε σαφήνεια οι µέθοδοι που 
χρησιµοποιήθηκαν και οι υποθέσεις που έγιναν. 

Οι υπολογισµοί θα πραγµατοποιηθούν την παροχή αιχµής για Έκτακτες Συνθήκες (µία µονάδα από 
κάθε συστοιχία οµοειδών µονάδων εκτός λειτουργίας) και Κανονικές Συνθήκες λειτουργίας, καθώς 
επίσης και για την παροχή σχεδιασµού (χειµώνα και καλοκαίρι). 

Οι γραµµικές απώλειες σε αγωγούς θα υπολογιστούν µε χρήση του τύπου Colebrook-White, µε 
τιµές τραχύτητας (kS), του παρακάτω Πίνακα. Οι γραµµικές απώλειες σε διώρυγες θα 
υπολογισθούν µε εφαρµογή του τύπου Colebrook-White, λαµβάνοντας τιµή τραχύτητας (kS = 
3,0mm) ή του τύπου Manning λαµβάνοντας τιµή "n" = 0,014.  

Υλικό kS [mm] 

Χαλυβδοσωλήνες   1,50 

Ελατός χυτοσίδηρος  1,50 

Πλαστικοί σωλήνες (HDPE, PVC κτλ.) 0,30 
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Οι τοπικές απώλειες για εισόδους, εξόδους, καµπύλες, ταυ, εξαρτήµατα (δικλείδες, αντεπίστροφα 
κτλ.) θα εκτιµηθούν µε εφαρµογή των κατάλληλων συντελεστών από την βιβλιογραφία. 

Στους υπερχειλιστές πρέπει να εξασφαλίζεται αερισµός της φλέβας υπερχείλισης: Η διαφορά 
µεταξύ της ανώτερης στάθµης λυµάτων κατάντη του υπερχειλιστή και της στέψης του υπερχειλιστή 
θα πρέπει να µεγαλύτερη από 0,10m στις κανονικές συνθήκες λειτουργίας του έργου και 0,05m στις 
έκτακτες συνθήκες λειτουργίας. 

4. ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ 
Ο Ανάδοχος θα εκπονήσει και θα υποβάλει τη µελέτη των ηλεκτροµηχανολογικών εγκαταστάσεων 
που θα περιλαµβάνει: 

• Αναλυτικούς υπολογισµούς για το σύνολο του µηχανολογικού εξοπλισµού 

• Σχέδια κατόψεων και τοµών µε πλήρεις διαστάσεις που απεικονίζουν λεπτοµερώς τον κύριο 
και βοηθητικό εξοπλισµό. 

• Πίνακας Η/Μ εξοπλισµού µε την εγκατεστηµένη και απορροφούµενη ισχύ για κάθε τµήµα του 
έργου. 

• ∆ιαστασιολόγηση καλωδίων ισχύος και συσκευών προστασίας (πτώσεις τάσης, 
βραχυκυκλώµατα, επιλεκτικότητα) 

• ∆ιαστασιολόγηση πίνακα Μ.Τ., µετασχηµατιστών, Η/Ζ (όπου έχει εφαρµογή) 

• Σχέδια γενικών διατάξεων µε όδευση καλωδίων (ισχύος, data, τηλεφωνικών κτλ.) τοµές 
χανδάκων, φρεάτια διέλευσης, εξωτερικό φωτισµό, σύστηµα γείωσης, αντικεραυνική 
προστασία. 

• Μονογραµµικά διαγράµµατα πινάκων, όπου θα απεικονίζονται ο κύριος εξοπλισµός κάθε 
γραµµής µε τα ηλεκτρικά χαρακτηριστικά του (στοιχεία διακοπτών, µήκη και διατοµές 
καλωδίων, εντάσεις ρευµάτων, συντελεστές αποµείωσης καλωδίων, ισχύς φορτίων, 
συντελεστές ισχύος, πτώσεις τάσης, αναµενόµενες στάθµες βραχυκυκλώµατος κτλ.) 

• Υπολογισµοί βοηθητικού Η/Μ εξοπλισµού (αντικεραυνική προστασία κτλ.) 

• ∆οµή, διάταξη, τεχνική περιγραφή και περιγραφή λειτουργίας του συστήµατος αυτοµατισµού 
και ελέγχου. 

• ∆ιαστασιολόγηση των θυρών εισόδων / εξόδων του αυτοµατισµού για κάθε τοπική µονάδα 
ελέγχου. 

• Πίνακας οργάνων που εγκαθίστανται στο έργο µε πληροφορίες όπως τον τύπο, τη θέση 
εγκατάστασης, τον κατασκευαστή, το εύρος µέτρησης, τις ρυθµίσιµες παραµέτρους κτλ. 

• Σχηµατικά διαγράµµατα µε συστατικές λεπτοµέρειες των κυκλωµάτων (εκκινητές, επιλογικοί 
διακόπτες, όργανα κτλ.) µε επεξηγήσεις των χρησιµοποιούµενων συµβόλων. 

• Φωτοτεχνικοί υπολογισµοί εσωτερικών χώρων εµβαδού µεγαλύτερου από 10m2 και 
φωτοτεχνικοί υπολογισµοί εξωτερικού χώρου. 

• ∆ιαστασιολόγηση Η/Μ εγκαταστάσεων κτιρίων (εσωτερικός φωτισµός, υδραυλικές 
εγκαταστάσεις, θερµοµόνωση, ηχοµόνωση κτλ.). 

• Σχέδια κατόψεων κτιρίων όπου θα απεικονίζονται οι εσωτερικές εγκαταστάσεις. 

5. ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΚΤΙΡΙΩΝ 
Ο Ανάδοχος θα πρέπει να συντάξει και να υποβάλει στην Υπηρεσία προς έγκριση αρχιτεκτονική 
µελέτη για όλα τις κτιριακές κατασκευές, καθώς και µελέτη του περιβάλλοντος χώρου. 

Η αρχιτεκτονική µελέτη για κάθε κτίριο θα περιλαµβάνει σχέδια κατόψεων, όψεων, τοµών, 
κατασκευαστικών λεπτοµερειών, τεχνική περιγραφή επεξηγηµατική και συµπληρωµατική των 
σχεδίων της µελέτης, σύµφωνα µε τις προδιαγραφές οικοδοµικών κτιριακών µελετών του Π.∆. 
696/74 όπως τροποποιήθηκε µε το Π.∆. 515/89 
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Η εκπόνηση της παραπάνω µελέτης  θα λάβει υπόψη και τους παρακάτω ειδικούς κανονισµούς και 
αποφάσεις για κτιριακά έργα: 

• τις διατάξεις του Νέου Οικοδοµικού Κανονισµού (Ν4067/2012) και λοιπών νοµοθετικών 
διαταγµάτων,  προεδρικών διαταγµάτων, υπουργικών αποφάσεων, που αφορούν τα έργα 
µονάδων επεξεργασίας 

• τον κανονισµό θερµοµόνωσης  

• τις ισχύουσες διατάξεις για την πυροπροστασία και λοιπών 

• τις τοπικές δεσµεύσεις λόγω Αρχαιολογικής Υπηρεσίας, γειτνίασης µε αγωγούς υψηλής 
τάσης ∆ΕΗ κτλ. 

6. ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ  

6.1. ΓΕΝΙΚΑ  

Ο Ανάδοχος θα συντάξει και θα υποβάλει γεωτεχνική µελέτη, η οποία θα συµπεριλάβει, χωρίς να 
περιορίζεται αποκλειστικά σε αυτά, τα ακόλουθα: 

• Μελέτη θεµελίωσης για όλες τις κατασκευές, τους τοίχους αντιστήριξης κτλ. 

• Μελέτη αντιστηρίξεως παρειών ορυγµάτων κτλ., εφόσον απαιτείται. 

• Μελέτη ευστάθειας πρανών, ορυγµάτων, αναχωµάτων κτλ., εφόσον απαιτείται.  

Ο Ανάδοχος θα εξετάσει όλα τα διαθέσιµα γεωλογικά ή/και γεωτεχνικά στοιχεία που του διατέθηκαν 
από τον ΚτΕ και θα συλλέξει κάθε πρόσθετο γεωτεχνικό στοιχείο ή πληροφορία για την περιοχή 
των έργων, θα προβεί σε δική του αξιολόγηση αυτών για την εκτίµηση των παραµέτρων της 
γεωτεχνικής µελέτης και θα εκτελέσει πρόσθετες έρευνες εφόσον απαιτηθούν. Τυχόν πρόσθετες 
γεωτεχνικές έρευνες τις οποίες ο Ανάδοχος ή η Υπηρεσία θεωρεί αναγκαίες για τον καθορισµό της 
φύσης και των συνθηκών εδάφους στο επιθυµητό επίπεδο λεπτοµέρειας, θα εκτελεσθούν µε 
ευθύνη και δαπάνη του Αναδόχου. 

Η γεωτεχνική έρευνα που ενδεχοµένως εκτελέσει ο Ανάδοχος θα περιλαµβάνει έρευνα υπαίθρου µε 
δειγµατοληπτικές γεωτρήσεις, επιτόπου δοκιµές, πενετροµετρήσεις και εργαστηριακές δοκιµές 
εδαφοµηχανικής και βραχοµηχανικής σε είδος και ποσότητα που θα καλύπτουν πλήρως τις 
απαιτήσεις της γεωτεχνικής µελέτης του έργου. Η εκτέλεση της γεωτεχνικής έρευνας θα 
πραγµατοποιηθεί αµέσως µετά την υπογραφή της Σύµβασης, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο Άρθρο 
8, της Συγγραφής Υποχρεώσεων. Οι προδιαγραφές της γεωτεχνικής έρευνας είναι οι ακόλουθες:  

• Τεχνικές Προδιαγραφές δειγµατοληπτικών γεωτρήσεων ξηράς για γεωτεχνικές έρευνες Ε101-
83 (ΦΕΚ 363/24.6.83 τεύχος Β’). 

• Τεχνικές Προδιαγραφές επί τόπου δοκιµών εδαφοµηχανικής Ε106-86 (ΦΕΚ 955/31.12.86 
τεύχος Β). 

• Τεχνικές Προδιαγραφές επί τόπου δοκιµών βραχοµηχανικής Ε102-84 (ΦΕΚ 70/8.2.85 τεύχος 
Β). 

• Τεχνικές Προδιαγραφές εργαστηριακών δοκιµών εδαφοµηχανικής Ε105-86 (ΦΕΚ 955/31.12.86 
τεύχος Β). 

• Τεχνικές Προδιαγραφές εργαστηριακών δοκιµών βραχοµηχανικής Ε103-84 (ΦΕΚ 70/8.2.85 
τεύχος Β). 

• ∆ιεθνείς προδιαγραφές και πρότυπα για θέµατα που δεν καλύπτονται από τις ισχύουσες 
Ελληνικές (DIN, AASHTO, ASTM, ISRM, κλπ.). 

• Η γεωτεχνική µελέτη θεµελίωσης των κατασκευών της ΕΕΛ θα περιλαµβάνει τα αναφερόµενα 
στο Άρθρο ΓΜΕ.2.3 του Ν.3316/2005 της Υ.Α. ∆ΜΕΟ /δ/0/1257 (ΦΕΚ 1162/22.8.2005) και θα 
εκπονηθεί σύµφωνα µε τις παρακάτω προδιαγραφές : 

• Τεχνικές Προδιαγραφές της Απόφασης ΥΠΕΧΩ∆Ε/∆ΜΕΟ/α/0/1257 

• Ελληνικός Αντισεισµικός Κανονισµός Ε.Α.Κ. 2000, όπως αυτός αναθεωρήθηκε µε την Κ.Υ.Α 
∆17α/115/9/ΦΝ275, Φ.Ε.Κ./ Β/ 1154/ 12.08.2003. 
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• Ελληνικό Κανονισµό Οπλισµένου Σκυροδέµατος (ΕΚΩΣ2000) 

• Οδηγίες Μελετών Οδικών Έργων (Ο.Μ.Ο.Ε.), Υ.Α. ∆ΜΕΟ/δ/ο/212/27.2.04. 

• Παρούσες Τεχνικές Προδιαγραφές. 

• ∆ιεθνείς προδιαγραφές και πρότυπα για θέµατα που δεν καλύπτονται από τις ισχύουσες 
Ελληνικές (ΕΝ, DIN, BS, κλπ.) 

• EN 1997-1: Γεωτεχνικός σχεδιασµός – Γενικοί κανόνες 

• Εθνικό Προσάρτηµα στον Ευρωκώδικα ΕΝ 1997-1 

6.2. ΘΕΜΕΛΙΩΣΕΙΣ  

Ο Ανάδοχος θα συντάξει µελέτη θεµελίωσης σύµφωνα τον Ελληνικό Κανονισµό Οπλισµένου 
Σκυροδέµατος (ΕΚΩΣ2000) και τον Ελληνικό Αντισεισµικό Κανονισµό (ΕΑΚ 2000) και σύµφωνα µε 
τις παρούσες προδιαγραφές και συµπληρωµατικά µε τα DIN 1054, 4014, 4017, 4019 λαµβάνοντας 
υπόψη τα αποτελέσµατα των γεωτεχνικών ερευνών που του διατέθηκαν από τον ΚτΕ και τυχόν 
συµπληρωµατικές έρευνες τις οποίες θα εκτελέσει ο Ανάδοχος. 

Στη µελέτη θεµελίωσης των επί µέρους κατασκευών θα πρέπει να µελετηθούν όλα τα απαραίτητα 
µέτρα εξυγίανσης και ενίσχυσης του εδάφους ανάλογα µε τις απαιτήσεις της κατασκευής και τις 
συνθήκες θεµελίωσης, όπως βάθος, εδαφοτεχνικά χαρακτηριστικά, στάθµη υδροφόρου ορίζοντα 
κλπ. Επίσης θα περιλαµβάνεται έλεγχος υδραυλικής θραύσης του εδάφους και έλεγχος 
αντιµετώπισης άνωσης της κατασκευής και πλήρης διαστασιολόγηση έργων αντιστήριξης (µόνιµης 
ή προσωρινής), πιθανής ενίσχυσης πρανών εκσκαφής (πχ. ηλώσεις) ή/και βελτίωσης του εδάφους 
(π.χ. χαλικοπάσσαλοι, κατακόρυφα στραγγιστήρια, καταβιβασµός υπογείου υδάτων κτλ.) µε 
αναφορά στις παραδοχές υπολογισµού και στον τρόπο ανάλυσης.  

Τα παραπάνω µέτρα θα πρέπει να τεκµηριώνονται από µελέτη του Αναδόχου που θα εγκριθεί από 
την Υπηρεσία. Η έγκριση αυτή της µελέτης θεµελίωσης δεν θα είναι οριστική αλλά θα υπόκειται σε 
επανεξέταση-αναπροσαρµογή µε βάση τα δεδοµένα που πιθανόν να προκύψουν µετά τις επί 
µέρους εκσκαφές. Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωµένος µετά τις εκσκαφές να προβεί σε έλεγχο και 
επαλήθευση των παραδοχών της µελέτης και να υποβάλει έκθεση προς έγκριση στην Υπηρεσία, η 
οποία είτε επαληθεύει ή τροποποιεί τη µελέτη θεµελίωσης. 

Οι καθιζήσεις των θεµελιώσεων δεν θα πρέπει να υπερβαίνουν τα 40mm σχετικά µε τη γύρω 
περιοχή και τις γειτονικές κατασκευές. Οι διαφορικές καθιζήσεις δεν θα πρέπει να δηµιουργούν 
γωνιακή παραµόρφωση µεταξύ δύο σηµείων της ίδιας κατασκευής που αρχικά ήταν οριζόντια, 
περισσότερο από 1 προς 500.  

Κατά τη θεµελίωση γειτονικών κατασκευών θα πρέπει η χαµηλότερη γειτονική θεµελίωση ή πρανές 
να βρίσκεται εκτός της γραµµής που χαράσσεται µε γωνία 40° ως προς την οριζόντιο από την αιχµή 
της βάσης της υψηλότερης γειτονικής θεµελίωσης, αλλιώς πρέπει να λαµβάνονται τα κατάλληλα 
µέτρα αντιστήριξης. 

Σε περίπτωση που από τα εδαφοτεχνικά στοιχεία ανακύπτει η αναγκαιότητα κατασκευής βαθιάς 
θεµελίωσης µε φρεατοπασσάλους, ο Ανάδοχος θα προβαίνει στην εκπόνηση της σχετικής µελέτης. 

Επίσης σε περίπτωση θεµελίωσης σε κεκλιµένο έδαφος θα εκτελούνται αναλύσεις ευστάθειας του 
φυσικού πρανούς υπό το φορτίο των µονάδων για διάφορες συνθήκες φόρτισης. 

6.3. ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΕΙΣ  

Ο Ανάδοχος θα συντάξει µελέτη αντιστηρίξεων σύµφωνα µε τον Ελληνικό Κανονισµό Οπλισµένου 
Σκυροδέµατος (ΕΚΩΣ2000) και τον Ελληνικό Αντισεισµικό Κανονισµό (ΕΑΚ 2000) και 
συµπληρωµατικά µε τα DIN 1054, 4084, 4085, 4123, 4125 και 4126.  

Η µελέτη τοίχων αντιστήριξης, διαφραγµάτων, πασσαλότοιχων και λοιπών υπόγειων κατασκευών 
θα πρέπει να λάβει υπόψη την ευστάθεια έναντι της ανατροπής, την ολίσθηση κατά µήκος της 
βάσης, την τοπική αστοχία σε διάτµηση στη βάση και την συνολική ευστάθεια έναντι αστοχίας σε 
διάτµηση σε µεγαλύτερο βάθος. 

Η µελέτη όλων των τοίχων αντιστήριξης θα πρέπει να συµπεριλάβει και σεισµικά φορτία, σύµφωνα 
µε την παρ. 5.3 του ΕΑΚ2000. Για τους τοίχους που διαθέτουν δυνατότητα µετακινήσεως ή/και 
παραµορφώσεως θα χρησιµοποιηθούν αναλύσεις βασισµένες στη µέθοδο Mononobe-Okabe που 
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προδιαγράφεται στον Ελληνικό Αντισεισµικό Κανονισµό, παρ. ∆ και τροποποιήσεις, για τον 
καθορισµό των δυναµικών πλευρικών ωθήσεων. 

Αµέσως πίσω από τους τοίχους αντιστήριξης το υλικό επίχωσης πρέπει να είναι ελεύθερα 
στραγγιζόµενο, και κατάλληλα µέτρα αποστράγγισης πρέπει να προβλέπονται, ώστε να µην 
αναπτύσσονται υδροστατικές πιέσεις. 

7. ΣΤΑΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟΥ ΣΚΥΡΟ∆ΕΜΑΤΟΣ   

7.1. ΓΕΝΙΚΑ 

Αντικείµενο της δοµοστατικής µελέτης για κατασκευές οπλισµένου σκυροδέµατος περιλαµβάνει την 
εκπόνηση πλήρων υπολογισµών και την διαστασιολόγηση των φερόντων οργανισµών, για όλες τις 
κατασκευές οπλισµένου σκυροδέµατος. 

Στις Εγκαταστάσεις Επεξεργασίας Λυµάτων περιλαµβάνονται κτίρια, ανοικτές ή κλειστές δεξαµενές 
µε ορθογωνική ή κυκλική κάτοψη, αντλιοστάσια και φρεάτια, κανάλια και οχετοί για την µεταφορά 
των λυµάτων από και προς τις δεξαµενές καθώς και οχετοί εξυπηρέτησης των δικτύων υποδοµής. 
Οι επιµέρους µονάδες του έργου κατατάσσονται στις παρακάτω δύο (2) κατηγορίες κατασκευών: 

(1) Κατηγορία 1: Περιλαµβάνει κατασκευές χωρίς απαιτήσεις υδατοστεγανότητας και χωρίς 
εκτεταµένη έκθεση σε δυσµενείς παράγοντες (ουσίες) που ενδεχοµένως υπάρχουν στο 
έδαφος. Αυτές είναι οι κατασκευές, οι οποίες δεν υπόκεινται σε υδροστατική πίεση ή/και σε 
ωθήσεις γαιών. Ενδεικτικά, σε αυτή την κατηγορία ανήκουν: 

- Τα κτίρια στα οποία επικρατούν εν γένει ξηρές συνθήκες, όπως ενδεικτικά το Κτίριο 
∆ιοίκησης, το Κτίριο Υποσταθµού, τα κτίρια εξυπηρέτησης κτλ. 

- Οι ανωδοµές (υπέργειες κατασκευές) κτιρίων, 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: Περιλαµβάνει κατασκευές µε απαιτήσεις υδατοστεγανότητας και µε εκτεταµένη 
έκθεση σε δυσµενείς παράγοντες (ουσίες) που ενδεχοµένως υπάρχουν στο έδαφος. Αυτές 
είναι οι κατασκευές που υπόκεινται σε υδροστατική πίεση ή/και σε ωθήσεις γαιών, δηλαδή 
συγκρατούν υγρά ή /και έρχονται σε επαφή µε το έδαφος. Ενδεικτικά, σε αυτή την κατηγορία 
ανήκουν: 

- δεξαµενές. 

- υγροί θάλαµοι αντλιοστασίων  

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

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

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

7.2. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΜΕΛΕΤΗΣ 

Η µελέτη των έργων για όλες τις κατηγορίες κατασκευών από οπλισµένο σκυρόδεµα θα γίνει 
σύµφωνα µε τους παρακάτω Κανονισµούς, όπως ισχύουν σύµφωνα µε την πιο πρόσφατη 
αναθεώρησή τους: 

• ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟΥ ΣΚΥΡΟ∆ΕΜΑΤΟΣ (ΕΚΩΣ) 2000  

• ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (Ε.Α.Κ.) 2000  

• ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΧΑΛΥΒΩΝ ΣΚΥΡΟ∆ΕΜΑΤΟΣ 

• ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΣΚΥΡΟ∆ΕΜΑΤΟΣ 

• ΕΛΟΤ ΕΝ 1990 - Ευρωκώδικας 0 «Βάσεις σχεδιασµού»  
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• ΕΛΟΤ ΕΝ 1991 - Ευρωκώδικας 1 «∆ράσεις στους φορείς»  

• ΕΛΟΤ EN 206-1 Σκυρόδεµα - Μέρος 1: Προδιαγραφή, επίδοση, παραγωγή και συµµόρφωση  

Ειδικά για τις κατασκευές της κατηγορίας 2 µπορεί να ληφθεί συµβουλευτικά υπόψη και ο 
Κανονισµός BS 8007 «Σχεδιασµός κατασκευών από σκυρόδεµα για την αποθήκευση υγρών» 

Πέραν των παραπάνω, παρέχεται η δυνατότητα εφαρµογής και άλλου διεθνή κανονισµού σε 
θέµατα που δεν καλύπτονται από τους παραπάνω, µετά από την σύµφωνη γνώµη της Υπηρεσίας. 
Σηµειώνεται ότι όλοι οι εφαρµοζόµενοι κανονισµοί, θα πρέπει να λαµβάνουν υπόψη τις 
ιδιαιτερότητες της χώρας και της περιοχής, ως προς το κλίµα, την σεισµικότητα κτλ. και να µην 
έρχονται σε αντίθεση µε θεσµοθετηµένες διατάξεις της Ελληνικής Νοµοθεσίας. 

7.3. ΥΛΙΚΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ 

Για την µελέτη και κατασκευή των µονάδων θα χρησιµοποιηθούν τα παρακάτω υλικά, σύµφωνα µε 
το ΕΛΟΤ EN 206-1: 

Σκυρόδεµα 

• Σκυρόδεµα καθαριότητας:  C 8/10 τουλάχιστον 

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

• Οπλισµένο σκυρόδεµα: 

- κατασκευές κατηγορίας 1: C 20/25 τουλάχιστον 

- κατασκευές κατηγορίας 2: C 25/30 τουλάχιστον 

- για τις περισσότερο 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. 

Η ποιότητα του χρησιµοποιούµενου τσιµέντου θα είναι σύµφωνο µε τον ΕΛΟΤ EN 206-1. Τσιµέντο 
ανθεκτικό στα θειικά θα χρησιµοποιηθούν στις παρακάτω µονάδες:  

 
Μονάδα Τύπος Τσιµέντου 

Χωνευτές Ιλύος IV (SR) 

∆εξαµενή Βοθρολυµάτων IV (SR) 

 

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. 

Χάλυβας οπλισµού  

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

7.4. ΦΟΡΤΙΑ 

Γενικά όλες οι κατασκευές και τα επιµέρους τµήµατα αυτών θα µελετηθούν έτσι ώστε να δύνανται 
να παραλάβουν µε ασφάλεια το σύνολο των φορτίων από το ίδιο βάρος τους, τα µόνιµα και κινητά 
φορτία, τις ωθήσεις γαιών, τα φορτία από τις θερµοκρασιακές µεταβολές, τα δυναµικά φορτία που 
µπορεί να υπάρχουν από τον εξοπλισµό, τις τυχηµατικές και σεισµικές δράσεις, καθώς και κάθε 
άλλη φόρτιση η οποία ενδεχοµένως ασκηθεί σε αυτά µε τον δυσµενέστερο κάθε φορά συνδυασµό 
φορτίσεων. 

Κατά τη µελέτη θα ληφθούν υπόψη τα παρακάτω φορτία. Ο Ανάδοχος πρέπει να επαληθεύσει ότι 
αυτά τα φορτία είναι κατάλληλα για τη µελέτη και πρέπει να χρησιµοποιήσει δυσµενέστερα φορτία 
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εάν θεωρήσει ότι αυτό είναι απαραίτητο για οποιοδήποτε τµήµα των Έργων, χωρίς πρόσθετη 
δαπάνη για την Υπηρεσία.  

Ειδικά βάρη 

• Ειδικό βάρος οπλισµένου σκυροδέµατος: 25,00 ΚN/m3 

• Ειδικό βάρος άοπλου σκυροδέµατος: 24,00 ΚN/m3 

• Ειδικό βάρος γαιών: σύµφωνα µε την γεωτεχνική έρευνα που θα εκπονηθεί. 

• Ειδικό βάρος κορεσµένων γαιών:  σύµφωνα µε την γεωτεχνική έρευνα που θα εκπονηθεί. 

• Ειδικό βάρος νερού: 10,00 ΚN/m3 

• Ειδικό βάρος λυµάτων: 10,50 ΚN/m3 

• Ειδικό βάρος αφυδατωµένης ιλύος: 11,00 ΚN/m3 

• ∆ροµικές οπτοπλινθοδοµές: 2,10 ΚN/m2 

• Μπατικές οπτοπλινθοδοµές: 3,60 ΚN/m2 

Φορτία επικαλύψεων 

• Επικάλυψη δαπέδων κτιριακών έργων: 2,00 ΚN/m2 

• Επικάλυψη πλακών οροφών χωρίς πρόσβαση: 1,50 ΚN/m2 

• Επικάλυψη πλακών οροφών µε πρόσβαση:  3,00 ΚN/m2 

Κινητά φορτία 

• ∆άπεδα κτιρίων 

- Γενικά 3,50 ΚN/m2 

- Χώροι ειδικής χρήσης (Αποθήκες, εργαστήρια κτλ):  κατά περίπτωση 

• ∆άπεδα χώρων λειτουργίας (κατασκευές κατηγορίας 2 και 
όσες από την κατηγορία 1 έχουν µηχανολογικό εξοπλισµό): 10,00ΚN/m2 

• Γέφυρες και λοιποί διάδροµοι δεξαµενών: 5,00 ΚN/m2 

• Πρόβολοι κτιρίων: 5,00 kN/m2 

• Πλάκες οροφών χωρίς πρόσβαση: 1,50 ΚN/m2 

• Πλάκες οροφών µε πρόσβαση: 2,50 ΚN/m2 

• Κινητό επί του επιχώµατος:10,00 ΚN/m2 ή ανάλογα µε την 
χρήση / κυκλοφορία του επιχώµατος. 

• Κινητό επί καλυµµάτων από GRP: 0,70 ΚN/m2 

Φορτία Εξοπλισµού και γερανογεφυρών 

Για κάθε εγκατεστηµένο αλλά και µελλοντικό εξοπλισµό θα λαµβάνονται υπόψη όλα τα στατικά και 
δυναµικά φορτία που θα ορίζονται από τον προµηθευτή. Στούς αντίστοιχους υπολογισµούς θα 
επισυνάπτεται και η αντίστοιχη αλληλογραφία που θα επιβεβαιώνει τα φορτία αυτά. 

Γενικότερα, ισχύουν τα προβλεπόµενα στον ΕΛΟΤ ΕΝ 1991-3 «∆ράσεις ασκούµενες από γερανούς 
και εξοπλισµό». 

Υδροστατικές πιέσεις 

Οι υδροστατικές πιέσεις θα εξετάζονται για την ανώτατη στάθµη λειτουργίας του υγρού µέσα στην 
δεξαµενή. Η υδροστατική φόρτιση θα πρέπει να ακολουθεί κατά το δυνατόν πιστότερα την 
πραγµατική υδραυλική λειτουργία της µονάδας. Θα φορτίζονται δηλαδή, ανεξάρτητα ή και 
ταυτόχρονα µεταξύ τους, τµήµατα της µονάδας που κατά την πραγµατική της λειτουργία, µπορεί να 
είναι άδειο το ένα και γεµάτο το άλλο ή αντίστοιχα υποχρεωτικά ταυτόχρονα γεµάτα ή άδεια. Αυτό 
ισχύει οµοίως και στην περίπτωση πολλαπλών δεξαµενών, µε περισσότερα του ενός υδραυλικώς 
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ανεξάρτητα διαµερίσµατα, όπου θα εξετασθούν όλες οι πιθανές περιπτώσεις φόρτισης άδειων και 
γεµάτων διαµερισµάτων. 

Ακόµη θα εξετάζεται και η περίπτωση υπέρβασης της στάθµης λειτουργίας µέχρι τη στέψη των 
περιµετρικών τοιχωµάτων. Η φόρτιση αυτή θεωρείται τυχηµατική και συνεπώς δεν συµµετέχει στον 
έλεγχο ρηγµάτωσης, αλλά µόνο στην οριακή κατάσταση αστοχίας από τυχηµατικές δράσεις. 

Ωθήσεις γαιών 

Οι ωθήσεις γαιών επιτρέπεται να θεωρούνται ενεργητικές όταν ασκούνται σε τοιχώµατα ανοικτών 
δεξαµενών, ενώ όταν ασκούνται σε τοιχώµατα κλειστών ή κυκλικών δεξαµενών θα θεωρούνται 
ουδέτερες. Για τον προσδιορισµό των ωθήσεων γαιών εφαρµόζεται η κλασσική θεωρία του 
Coulomb. 

Τα εδαφικά χαρακτηριστικά, που θα ληφθούν υπόψη στη µελέτη είναι αυτά που θα προκύψουν από 
την γεωτεχνική µελέτη στην οποία θα ορίζονται, ανά µονάδα χωριστά, όλοι οι απαιτούµενοι δείκτες 
για την εκπόνηση της µελέτης.  

Στον υπολογισµό των ωθήσεων λαµβάνεται γενικά κινητό φορτίο κυκλοφορίας επί της ελεύθερης 
επιφανείας του επιχώµατος κατ’ελάχιστον 10 ΚN/m2 ή ανάλογα µε την χρήση / κυκλοφορία του 
επιχώµατος. 

Φορτίσεις λόγω άνωσης 

Όλες οι κατασκευές θα µελετηθούν λαµβάνοντας υπ’ όψη τις φορτίσεις από την άνωση του 
υπόγειου υδροφόρου ορίζοντα, εάν αυτός βρίσκεται πάνω από την στάθµη έδρασης τους. Οι 
έλεγχοι σε άνωση θα γίνονται µε κενές τις δεξαµενές και ο συντελεστής ασφαλείας θα είναι ο 
οριζόµενος στον ΕΛΟΤ ΕΝ 1990 για την Οριακή Κατάσταση Αστοχίας σε Άνωση (UPL). 

Φορτίσεις από θερµοκρασιακές µεταβολές 

Τα θερµοκρασιακά µεγέθη, που λαµβάνονται υπόψη για τον υπολογισµό των εντατικών µεγεθών 
παρουσιάζονται στον παρακάτω Πίνακα. Οι θερµοκρασιακές φορτίσεις εξετάζονται για όλους τους 
δυνατούς συνδυασµούς για κενή-πλήρη και επιχωµένη - ανεπίχωτη δεξαµενή (βλ. Πίνακα 2).  

 

Πίνακας 1: Θερµοκρασιακές τιµές 
 Χειµώνας [0C] Καλοκαίρι [0C] 

ατµοσφαιρικός αέρας  2 37 

λύµατα 15 25 

έδαφος 10 15 

 

 

Πίνακας 2: Θερµοκρασιακές µεταβολές – περίπτωση ανοικτής δεξαµενής  
Χειµώνας Καλοκαίρι 

Συνδυασµός εξωτερική 
παρειά 

εσωτερική 
παρειά 

∆Τ εξωτερική 
παρειά 

εσωτερική 
παρειά 

∆Τ 

Κενή - ανεπίχωτη       

Τοιχώµατα 2 2 0 37 37 0 

Πλάκα πυθµένα 10 2 -8 15 37 +22 

Πλήρης - ανεπίχωτη       

Τοιχώµατα 2 5 +13 37 25 -12 

Πλάκα πυθµένα 10 15 +5 15 25 +10 

Κενή - επιχωµένη       

Τοιχώµατα 10 2 -8 15 37 +22 

Πλάκα πυθµένα 10 2 -8 15 37 +22 
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Πλήρης - επιχωµένη       

Τοιχώµατα 10 5 +5 15 25 +10 

Πλάκα πυθµένα 10 15 +5 15 25 +10 

Όπου υπάρχουν ειδικές θερµοκρασιακές συνθήκες, λόγω της λειτουργίας των δεξαµενών, όπως για 
παράδειγµα στην περίπτωση των θερµαινόµενων χωνευτών ιλύος, θα εφαρµόζονται 
αναθεωρηµένες τιµές, σύµφωνα µε τα στοιχεία της υγειονολογικής µελέτης.  

Επίσης, θα ληφθεί υπόψη και η επίδράση της απ’ ευθείας έκθεσης στον ήλιο, ως τυχηµατική 
φόρτιση, θεωρώντας θερµοκρασία της εκτεθειµένης παρειάς 600C. 

Στην περίπτωση κλειστών δεξαµενών, µε την σύµφωνη γνώµη της Υπηρεσίας, θα γίνεται εκτίµηση 
της θερµοκρασίας του εσωτερικού αέρα, ανάλογα µε τα χαρακτηριστικά της µονάδας (υπόγεια – 
υπέργεια, ύπαρξη θερµοµόνωσης κτλ.). 

Όλα τα παραπάνω διέπονται σε κάθε περίπτωση από τα οριζόµενα στον ΕΛΟΤ ΕΝ 1991-1-5 
«Θερµοκρασιακές ∆ράσεις».  

Ανεµοπίεση 

Ισχύουν τα οριζόµενα στον Ευρωκώδικα 1, Μέρος 1-4 «∆ράσεις Ανέµου». 

Χιόνι 

Ισχύουν τα οριζόµενα στον Ευρωκώδικα 1, Μέρος 1-3 «∆ράσεις Χιονιού». 

Σεισµικές φορτίσεις 

Η εκτίµηση των σεισµικών φορτίσεων για όλες τις κατασκευές γίνεται µε βάση τον Ελληνικό 
Αντισεισµικό Κανονισµό (Ε.Α.Κ. 2000). 

Σύµφωνα µε τον ΕΑΚ 2000 το έργο θα κατατάσσεται στη ζώνη σεισµικής επικινδυνότητας, από 
όπου θα προκύπτουν τα δεδοµένα που θα ληφθούν υπόψη για τον υπολογισµό των σεισµικών 
δράσεων και τα οποία είναι τα παρακάτω: 

• Περιοχή σεισµικότητας: II 

• Κατηγορία εδάφους: σύµφωνα µε τη γεωτεχνική έρευνα 

• Σπουδαιότητα έργων:  (Σ3) γ1 = 1,15 (ΦΕΚ 270 – 16/03/2010) 

• Σεισµική επιτάχυνση εδάφους: A=0,24g 

• Συντελεστής συµπεριφοράς q  σύµφωνα µε τον ΕΑΚ-2000 

• Συντελεστής φασµατικής ενίσχυσης  βο=2,5 

• Ποσοστό κρίσιµης απόσβεσης “ζ”: 5% 

• Χαρακτηριστική περίοδος Τ1: σύµφωνα µε τη γεωτεχνική έρευνα 

• Χαρακτηριστική περίοδος Τ2: σύµφωνα µε τη γεωτεχνική έρευνα 

 

∆υναµικές ωθήσεις γαιών 

Οι δυναµικές ωθήσεις γαιών θα υπολογίζονται σύµφωνα µε τον Ε.Α.Κ 2000. ∆ιακρίνονται οι 
παρακάτω περιπτώσεις: 

• ανοικτές δεξαµενές όπου οι στατικές ωθήσεις γαιών θεωρούνται ενεργητικές. 

• κλειστές ή κυκλικές δεξαµενές όπου οι στατικές ωθήσεις γαιών θεωρούνται ουδέτερες.  

• Για την περίπτωση εδαφών εντός υδροφόρου ορίζοντα, θα λαµβάνεται φόρτιση των τοίχων 
τόσον από τις δυναµικές ωθήσεις γαιών, υπολογιζόµενες σύµφωνα µε τα παραπάνω και βάσει 
του ειδικού βάρους του κορεσµένου εδάφους υπό άνωση, όσον και από τις πρόσθετες 
υδροδυναµικές πιέσεις από το νερό του υδροφόρου ορίζοντα σύµφωνα µε τον Ε.Α.Κ 2000. 

Τα κινητά φορτία στην ελεύθερη επιφάνεια του επιχώµατος θα λαµβάνονται µειωµένα κατά 70% 
(ψ=0,30). 
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Υδροδυναµικές πιέσεις 

Οι σεισµικές φορτίσεις από το περιεχόµενο υγρό των δεξαµενών υπολογίζονται σύµφωνα µε τον 
EΑΚ 2000. Κατά τον υπολογισµό των σεισµικών δυνάµεων λαµβάνεται υπόψη τόσο η οριζόντια 
συνιστώσα του σεισµού (ως προς δύο κάθετες µεταξύ τους διευθύνσεις), όσον και η κατακόρυφη 
συνιστώσα.  

Σύµφωνα µε την παραπάνω µεθοδολογία, εξετάζονται οι ωστικές δυναµικές πιέσεις των 
περιεχοµένων υγρών που συµπαρασύρονται από την κίνηση των τοιχωµάτων, καθώς και οι πιέσεις 
¨εκ µεταφοράς¨, που δηµιουργούνται από τις ταλαντώσεις της ελεύθερης επιφάνειας του υγρού. 

∆υναµικά φορτία προσαρτηµάτων 

Για κάθε µόνιµα εγκατεστηµένο εξοπλισµό θα εξετάζονται τα πρόσθετα σεισµικά φορτία που 
προκαλούνται σύµφωνα µε τα παραπάνω και θα ελέγχονται τόσο οι ίδιοι εξοπλισµοί όσο και οι 
φορείς της κατασκευής που τους στηρίζουν. 

7.5. ΣΥΝ∆ΥΑΣΜΟΙ ΦΟΡΤΙΣΕΩΝ - ΜΕΘΟ∆ΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 

Για τον υπολογισµό της έντασης των φερόντων στοιχείων των κατασκευών εξετάζονται διάφορες 
περιπτώσεις και συνδυασµοί φορτίσεων έτσι ώστε να προκύπτουν τα δυσµενέστερα εντατικά 
µεγέθη. 

Οι συνδυασµοί καθώς και οι συντελεστές φορτίσεων ακολουθούν τα οριζόµενα στον Ευρωκώδικα 0 
καθώς και στον Ευρωκώδικα 1. 

Κατά την δράση των υδροστατικών πιέσεων γίνεται η θεώρηση ότι η δεξαµενή µπορεί να είναι 
ανεπίχωτη, γεγονός που συµβαίνει κατά την δοκιµή στεγανότητας. Επίσης σε δεξαµενές µε 
υδραυλικώς ανεξάρτητα διαµερίσµατα εξετάζονται όλοι οι συνδυασµοί κενών ή γεµάτων γειτονικών 
διαµερισµάτων. 

Γενικά οι δυσµενέστερες δράσεις σχεδιασµού Sd προκύπτουν από τους παρακάτω συνδυασµούς, 
όπου το σύµβολο (+) δηλώνει συνυπολογισµό των δράσεων µόνο στην περίπτωση που δίνουν 
δυσµενή αποτελέσµατα: 

1. Οριακή κατάσταση αστοχίας (ΟΚΑ) 

 1.1  Συνδυασµός βασικών δράσεων : Sd=1,35G+1,50Q+1,50ψιQi  

 1.2  Συνδυασµός µε Σεισµό +Χ : Sd= G+Εx+0,30Ey+0,30Ez+ψιQi 

 1.3  Συνδυασµός µε Σεισµό +Y : Sd= G+0,30Εx+Ey+0,30Ez+ψιQi 

 1.4  Συνδυασµός µε Σεισµό +Z : Sd= G+0,30Εx+0,30Ey+Ez+ψιQi 

 1.5  Συνδυασµός τυχηµατικών δράσεων (εκτός σεισµού): Sd=G+F+ψιQi 

2. Οριακή κατάσταση λειτουργικότητας (ΟΚΛ) 

2.1 Συνδυασµός φορτίου λειτουργίας : Ss=G+Q+ψιQi , όπου:  

- G: σύνολο µονίµων ή και µακροχρόνιων δράσεων (Ίδιο βάρος, πρόσθετα µόνιµα, 
ωθήσεις γαιών και ωθήσεις υγρών) 

- Q: µεταβλητές δράσεις (ωφέλιµα φορτία, άνεµος, χιόνι, θερµοκρασίες) 

- Ε: σεισµικές δράσεις 

- F: εκτός σεισµού τυχηµατικές δράσεις (π.χ. υπερπλήρωση δεξαµενών, απευθείας 
έκθεση στον ήλιο) 

- ψi: µειωτικός συντελεστής συνδυασµού  
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Οι συντελεστές ασφαλείας των αντοχών του σκυροδέµατος γc και του χάλυβα γs για τις 
εξεταζόµενες οριακές καταστάσεις υλικών που λαµβάνονται κατά την διαστασιολόγηση των 
κρισίµων διατοµών είναι κατά περίπτωση οι παρακάτω: 

• Οριακή κατάσταση αστοχίας (ΟΚΑ) 

- βασικός συνδυασµός και συνδυασµοί µε σεισµό :  γc=1,50
 γs=1,15 

- συνδυασµός τυχηµατικών δράσεων (εκτός σεισµού) : γc=1,30
 γs=1,00 

• Οριακή κατάσταση λειτουργικότητας (ΟΚΛ) 

- βασικός συνδυασµός : γc=1,00
 γs=1,00 

Ο υπολογισµός των εντατικών µεγεθών θα γίνεται µε τη χρήση Η/Υ και ειδικών προγραµµάτων που 
χρησιµοποιούν τη µέθοδο των πεπερασµένων στοιχείων (γραµµικά και επιφανειακά στοιχεία). Είναι 
δυνατή η χρήση διαφόρων δοκιµασµένων προγραµµάτων της αγοράς ανάλογα µε τις ανάγκες της 
µελέτης.  

7.6. ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΗ ΕΝΑΝΤΙ ΡΗΓΜΑΤΩΣΗΣ. 

Για την εξασφάλιση έναντι ρηγµάτωσης τηρούνται τα οριζόµενα στον ΕΚΩΣ 2000.  

Στους συνδυασµούς δράσεων για τον έλεγχο σε οριακή κατάσταση λειτουργικότητας δεν 
συµµετέχουν οι τυχηµατικές φορτίσεις, όπως η υπερπλήρωση των δεξαµενών, η απευθείας έκθεση 
στον ήλιο καθώς και οι σεισµικές δράσεις.  

7.7. ΑΡΜΟΙ 

Για την µείωση των αυτεντατικών καταστάσεων από θερµοκρασιακές µεταβολές τηρούνται τα 
οριζόµενα στον Ευρωκώδικα 2 και συµπληρωµατικά στο BS.8007 βάσει των οποίων γίνεται 
κατάλληλη επιλογή θέσης και είδους αρµού (µερικής ή ολικής συστολής, διαστολής) στις 
κατασκευές της κατηγορίας 2. Σε κάθε περίπτωση, στους στατικούς υπολογισµούς θα φαίνεται ο 
προσδιορισµός του απαιτούµενου ελάχιστου οπλισµού έναντι ρηγµάτωσης, όπως αυτός 
ενδεχοµένως επηρεάζεται από το πλήθος, την διάταξη και τον τύπο των επιλεγµένων αρµών. 

7.8. ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΚΑΛΥΨΕΙΣ ΟΠΛΙΣΜΩΝ 

Κατασκευές Κατηγορίας 1: 

• Στοιχεία θεµελίωσης: cnom = cmin + ∆c = 50 mm 

• ∆οκοί, υποστυλώµατα ανωδοµής κτιρίων:  30mm  

(35mm σε παραθαλάσσιο περιβάλλον ή µε  

απαιτήσεις πυρασφάλειας) 

• Πλάκες, τοίχοι ανωδοµής κτιρίων: 25 mm  

(35 mm σε παραθαλάσσιο περιβάλλον ή µε 
απαιτήσεις πυρασφάλειας) 

Κατασκευές Κατηγορίας 2: 

• Τοίχοι, πλάκες θεµελίων σε επαφή µε έδαφος: cnom = cmin + ∆c = 50 mm 

• Τοίχοι, πλάκες θεµελίων σε επαφή µε υγρό: 40 mm 

• ∆οκοί, υποστυλώµατα ανωδοµής κτιρίων: 30 mm  

(35 mm σε παραθαλάσσιο περιβάλλον ή µε 
απαιτήσεις πυρασφάλειας) 

• Πλάκες, τοίχοι ανωδοµής κτιρίων: 25 mm  

(35 mm σε παραθαλάσσιο περιβάλλον ή µε 
απαιτήσεις πυρασφάλειας) 
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8. ΣΙ∆ΗΡΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ 

8.1. ΠΡΟΤΥΠΑ 

Η µελέτη των χαλύβδινων κατασκευών θα γίνει, για όλες τις φάσεις της µελέτης, σύµφωνα µε: 

• Ευρωκώδικα 0 (EN1990), Βάσεις σχεδιασµού φερουσών κατασκευών. 

• Ευρωκώδικα 1 (EN1991), δράσεις στις φέρουσες κατασκευές. Όταν απαιτούνται αυξηµένες 
δράσεις σχεδιασµού π.χ. αυξηµένες θερµοκρασίες λειτουργίας µηχανών, στατικά και δυναµικά 
φορτία του εξοπλισµού καθώς και τα φορτία του µελλοντικού εξοπλισµού, γερανογέφυρες, τότε 
θα λαµβάνονται υπ’ όψιν αυτές, τόσο στο σύνολο της κατασκευής όσο και σε µεµονωµένα 
στοιχεία της.  

• Ευρωκώδικα 3 (EN1993), Σχεδιασµός φερουσών κατασκευών από χάλυβα. 

• Ευρωκώδικα 4 (EN1994), Σύµµικτες κατασκευές. 

• Ε.Α.Κ. 2000 

• Tους Βρετανικούς κανονισµούς (BS), όπου αυτοί είναι σαφέστεροι ή καλύπτουν κενά των 
ισχυόντων Ελληνικών.  

• Οι ηλεκτροσυγκολλήσεις  θα είναι σύµφωνες µε το EN 1011. 

8.2. ΜΕΘΟ∆ΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 

Η µελέτη της κατασκευής πρέπει να λάβει υπόψη την ανάγκη ύπαρξης ευστάθειας, τόσο της 
συνολικής κατασκευής, όσον και των µεµονωµένων στοιχείων της, σε όλες τις φάσεις της 
ανέγερσης. Στις περιπτώσεις που απαιτούνται προσωρινές ενισχύσεις, πρέπει σχεδιασθούν 
λαµβάνοντας υπ' όψιν όλες τις φορτίσεις που θα µπορούσαν να παρουσιασθούν κατά την φάση της 
ανέγερσης, συµπεριλαµβανοµένων και αυτών που οφείλονται στον εξοπλισµό ανέγερσης και στην 
λειτουργία του. Οι ενισχύσεις αυτές πρέπει να εµφαίνονται στα σχέδια µαζί µε τις κατάλληλες 
οδηγίες για τη φάση κατά την οποία πρέπει να αφαιρεθούν. 

Στέγες Κτιρίων 

Οι µεταλλικές στέγες κτιρίων  θα σχεδιασθούν έτσι ώστε να δρουν στατικά ως δίσκοι. Αυτό 
επιτυγχάνεται µε τοποθέτηση επαρκών οριζόντιων αντιανέµιων συνδέσµων. Το ίδιο ισχύει και στην 
περίπτωση, όπου η στέγη προβλέπεται να κατασκευασθεί µε συνδυασµό µεταλλικής κατασκευής 
και σκυροδέµατος απλά εδραζόµενου.  

Βέλη Κάµψης 

Κατά τον έλεγχο των βελών κάµψης µιας κατασκευής, θα λαµβάνονται οι πλέον δυσµενείς 
συνδυασµοί και διατάξεις φορτίων και δεν πρέπει να υπερβούν τα όρια που καθορίζονται από τους 
ισχύοντες κανονισµούς. 

Το βέλος κάµψης µιας κατασκευής ή µέρους αυτής θα περιορίζεται, έτσι ώστε να µην ελαττωθεί η 
αντοχή και η λειτουργικότητα αυτής ή των περιεχοµένων της, να µην είναι αντιαισθητική, να µη 
δηµιουργεί ζηµίες στο φινίρισµα ή οχλήσεις στους εργαζοµένους. 

Προστασία Σιδηρών κατασκευών 

Πρέπει να προβλεφθεί αντισκωριακή προστασία όλων των µεταλλικών µελών, ανάλογη µε τις 
τοπικές συνθήκες του έργου. Σε κάθε περίπτωση προβλέπεται η παρακάτω αντιδιαβρωτική 
προστασία:  

i. Αµµοβολή κατά Sa 21/2 

ii. Θερµό γαλβάνισµα πάχους ξηράς στρώσης 120 µm 

iii. Εποξικό primer πάχους ξηράς στρώσης (ΠΞΣ) 100 mµ 

iv. Βαφή µε εποξικό χρώµα ΠΞΣ 160 µm 

v. Τελική στρώση µε αλειφατικού τύπου πολυουρεθάνη ΠΞΣ 40 µm  
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8.3. ΠΑΡΑ∆ΟΤΕΑ ΜΕΛΕΤΗΣ 

Οριστική µελέτη 

Τεύχος στατικών υπολογισµών µε τεχνική περιγραφή των στατικών υπολογισµών, στο οποίο θα 
παρουσιάζεται ο καθορισµός των φορέων,  µε αναφορά στις παραδοχές και στα αποτελέσµατα, 
ώστε να είναι εύκολη η εποπτεία της επάρκειας όλων των στατικών µεταλλικών µελών του φορέα 
που έχουν επιλεγεί σαν διατοµές. Επίσης θα γίνουν έλεγχοι λυγισµού,  έλεγχοι παραµορφώσεων 
και έλεγχοι θεµελίωσης µε αναφορά στη γεωτεχνική έρευνα. Σε κάθε περίπτωση, όλοι οι έλεγχοι, 
που απαιτούνται, ώστε ο φορέας να είναι στατικά επαρκής χωρίς να πρέπει να γίνουν ουσιώδεις 
αλλαγές στην επόµενη φάση της µελέτης.  

Σχέδια γενικών διατάξεων µε κύριους και δευτερεύοντες άξονες, ακριβείς διαστάσεις. 

Όλες οι κατόψεις, τοµές, διαστάσεις και σηµειώσεις, που απαιτούνται, για την πλήρη περιγραφή του 
φορέα, µε µόνη την αναφορά των µεταλλικών διατοµών, που έχουν επιλεγεί  καθώς και πλήρης 
παρουσίαση ξυλοτύπων της θεµελίωσης. 

Τεχνική περιγραφή µε γενικές αναφορές στον εναρµονισµό του φορέα σε αντιστοιχία µε τη χρήση 
του, προτάσεις επίλυσης δυσχερειών κατά την ανέγερση και γενικά ότι είναι απαραίτητο, 
συµπληρωµατικά, για την πληρότητα της περιγραφής του φορέα. 

Μελέτη εφαρµογής 

Τεύχος στατικών υπολογισµών µε τεχνική περιγραφή στατικών υπολογισµών, στο οποίο θα 
παρουσιάζονται τα εντατικά µεγέθη που λαµβάνονται για του ελέγχους όλων των κόµβων, µε 
αναφορά στις παραδοχές και στα αποτελέσµατα, ώστε να είναι εύκολη η εποπτεία της επάρκειας 
όλων των διαφορετικών κόµβων του φορέα. Επίσης η µελέτη θεµελίωσης µε πλήρεις ελέγχους 
αγκυρώσεων και οπλισµών. 

Όλες οι κατόψεις, τοµές, διαστάσεις και σηµειώσεις, που απαιτούνται, για την πλήρη περιγραφή των 
διαφορετικών κόµβων του φορέα, µε αναφορά στους τρόπους σύνδεσης (πάχη συγκολλήσεων, 
διάταξη οπών, ποιότητα και διατοµή κοχλίων) και γενικά ότι είναι απαραίτητο, για την πλήρη 
περιγραφή της θέσης και της κατασκευής όλων των διαφορετικών κόµβων της κατασκευής. 
Λεπτοµέρειες οπλισµών και ξυλότυποι θεµελίωσης. 
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Π Α Ρ Α Ρ Τ Η Μ Α  Ι 
(προς συµπλήρωση)
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Πίνακας 1 

Εγγυήσεις εκροής επεξεργασµένων λυµάτων και παραγόµενης ιλύος 

 

ΠΕΡIΓΡΑΦΗ ΧΕIΜΩΝΑΣ ΘΕΡΟΣ 

1. Ποιότητα επεξεργασµένων λυµάτων    

1.1. BOD5  (mg/l)   

1.2. SS   (mg/l)   

1.3. COD   (mg/l)   

1.4 Ολικό Ν   (mg/l)   

1.5 Αµµωνιακό Ν (mg/l)   

1.6 Nιτρικό Ν  (mg/l)   

1.7 Ολικός P  (mg/l)   

1.8 Κοπρανώδη κoλoβακτηρίδια (αvά 100 ml)    

1.9 Yπολειµµατικό χλώριο  (mg/l)   

1.10 pH   

1.11 ∆ιαλελυµένο οξυγόνο  (mg/l)   

2. Ποιότητα ιλύος   

2.1. Ιλύς πριν την αφυδάτωση   

- Συγκέντρωση στερεών (%)   

- Συγκέντρωση πτητικών (%)   

2.2. Αφυδατωµένη ιλύς   

- Συγκέντρωση στερεών (%)   

 

 

Παρατηρήσεις:………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………... 

………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 
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Πίνακας 2 

 
Πίνακας µε τα ειδικά τεχνικά χαρακτηριστικά του προσφερόµενου Η/Μ εξοπλισµού 

1. ΦΡΕΑΤΙΟ ΕΙΣΟ∆ΟΥ 

Γενικά Μονάδα Χαρακτηριστικά 

1.1 ∆ΙΑΤΑΞΗ ΒY-PASS 

Κατασκευαστής   

Αριθµός εγκατεστηµένων µονάδων   

Τύπος   

Θέση   

∆ιαστάσεις   

Υλικά κατασκευής    

   

   

   

1.2 ΧΟΝ∆ΡΟΕΣΧΑΡΑ 

Κατασκευαστής   

Αριθµός εγκατεστηµένων µονάδων   

Τύπος   

∆ιαστάσεις  m x m x m  

∆ιάκενο mm  

Υλικά κατασκευής    

   

1.3 ΚΑ∆ΟΣ ΕΣΧΑΡΙΣΜΑΤΩΝ 

Κατασκευαστής   

Αριθµός εγκατεστηµένων µονάδων   

Όγκος κάδου εσχαρισµάτων m3  

Υλικά κατασκευής   
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2.MONA∆Α ΕΣΧΑΡΩΣΗΣ 
Γενικά Μονάδα Χαρακτηριστικά 

2.1 ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΣΧΑΡΑ 

Κατασκευαστής   

Αριθµός εγκατεστηµένων µονάδων   

Παροχή αιχµής m3/h  

Tύπος   

∆ιαστάσεις  m x m  

Γωνία τοποθέτησης 0  

Ποσοστό έµφραξης %  

Πάχος ράβδων mm  

Απόσταση ράβδων mm  

Μέγιστη ταχύτητα διαµέσου των ράβδων m/s  

Ελάχιστη ταχύτητα υγρού στο κανάλι m/s  

Πλάτος καναλιού m  

Βάθος καναλιού m  

Βάθος ροής m  

Υλικό πλαισίου   

Υλικό ράβδων   

Εγκατεστηµένη ισχύς κινητήρα kW  

∆ιάταξη καθαρισµού   

Ύψος απόρριψης εσχαρισµάτων m  

   

2.2 ΣΤΑΤΙΚΗ ΕΣΧΑΡΑ 

Κατασκευαστής   

Αριθµός εγκατεστηµένων µονάδων   

Παροχή αιχµής m3/h  

Tύπος   

∆ιαστάσεις  m x m  

Γωνία τοποθέτησης 0  

Πάχος ράβδων mm  

Απόσταση ράβδων mm  

∆ιάταξη καθαρισµού   

Υλικά κατασκευής   
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Γενικά Μονάδα Χαρακτηριστικά 

2.3 ΚΑ∆ΟΙ ΑΠΟΚΟΜΙ∆ΗΣ ΕΣΧΑΡΙΣΜΑΤΩΝ 

Κατασκευαστής   

Αριθµός εγκατεστηµένων µονάδων   

Όγκος κάδου εσχαρισµάτων m3  

Υλικά κατασκευής   

   

   

2.4 ΘΥΡΟΦΡΑΓΜΑΤΑ ΚΑΝΑΛΙΩΝ ΕΣΧΑΡΩΣΗΣ 

Κατασκευαστής   

Αριθµός εγκατεστηµένων µονάδων   

Τύπος   

∆ιαστάσεις (πλάτος x ύψος) m x m   

Υλικά κατασκευής   

   

   

2.5 ΣΥΜΠΙΕΣΤΗΣ ΕΣΧΑΡΙΣΜΑΤΩΝ 

Κατασκευαστής   

Αριθµός εγκατεστηµένων µονάδων   

Τύπος   

∆υναµικότητα m3/h  

Ποσοστό συµπίεσης εσχαρισµάτων %  

Yλικό κατασκευής   

Εγκατεστηµένη ισχύς κινητήρα kW  

Αριθµός στροφών rpm  

   

   

2.6 ΜΟΝΑ∆Α ΑΠΟΣΜΗΣΗΣ ΚΤΙΡΙΟΥ ΕΣΧΑΡΩΣΗΣ 

Κατασκευαστής   

Αριθµός εγκατεστηµένων µονάδων   

Τύπος   

Ονοµαστική παροχή m3/h  

∆ιαστάσεις  m x m x m  

Ανεµιστήρας   

Ισχύς  kW  
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Γενικά Μονάδα Χαρακτηριστικά 

Τάση λειτουργίας V  

   

2.7 ΑΝΥΨΩΤΙΚΗ ∆ΙΑΤΑΞΗ ΚΤΙΡΙΟΥ ΕΣΧΑΡΩΣΗΣ 

Κατασκευαστής   

Αριθµός εγκατεστηµένων µονάδων   

Τύπος   

Ανυψωτική ικανότητα tn  

Χαρακτηριστικά ανυψωτικής διάταξης   
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ΜΟΝΑ∆Α ΑΜΜΟ-ΛΙΠΟΣΥΛΛΟΓΗΣ 
Γενικά Μονάδα Χαρακτηριστικά 

3.1 ΦΥΣΗΤΗΡΕΣ ΕΞΑΜΜΩΣΗΣ 

Κατασκευαστής   

Αριθµός εγκατεστηµένων µονάδων   

Μοντέλο   

Τύπος   

Μετάδοση κίνησης   

Παροχή αέρα φυσητήρα                                      Νm3/h  

Ολικός βαθµός απόδοσης %  

Μανοµετρικό λειτουργίας mbar  

Αύξηση θερµοκρασίας °C  

Εκπεµπόµενη θερµική ισχύς kW  

Μέγιστη απορροφούµενη ισχύς kW  

Ταχύτητα περιστροφής φυσητήρα rpm  

Στοιχεία κινητήρα   

Εγκατεστηµένη ισχύς κινητήρα kW  

Ισχύς (απορροφούµενη) P2 kW  

Περιθώριο ισχύος %  

Τύπος κινητήρα   

Τάση λειτουργίας V  

Ταχύτητα περιστροφής rpm  

Προστασία   

Κλάση µόνωσης   

Αισθητήρες υπερθέρµανσης στον στάτορα   

Τύπος εδράνων άξονα   

Υλικά κατασκευής   

   

3.2 ∆ΙΑΧΥΤΕΣ ∆ΕΞΑΜΕΝΩΝ ΕΞΑΜΜΩΣΗΣ 

Κατασκευαστής   

Αριθµός εγκατεστηµένων µονάδων   

Τύπος   

Εύρος παροχής αέρα m3/h/διαχύτ
η 

 

Ονοµαστική διάµετρος µεµβράνης mm  

Επιφάνεια µεµβράνης m2  
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Μέγεθος φυσαλίδων mm  

Βάρος διαχύτη kg  

Μεγ.θερµοκρασία oC  

Βάθος τοποθέτησης διαχύτη από πυθµένα 
δεξαµενής 

 

m 
 

Υλικά κατασκευής   

   

3.3 AΝΤΛΙΕΣ ΑΜΜΟΥ 

Κατασκευαστής   

Αριθµός εγκατεστηµένων µονάδων   

Tύπος   

Παροχή m3/h  

Mανοµετρικό mΣΥ  

Eγκατεστηµένη ισχύς kW  

Απορροφώµενη ισχύς στο σηµείο 
λειτουργίας kW  

Πέρασµα στερεών mm  

Yλικά κατασκευής   

   

   

3.4 AΜΜΟ∆ΙΑΧΩΡΙΣΤΗΣ 

Κατασκευαστής   

Αριθµός εγκατεστηµένων µονάδων   

Tύπος   

∆υναµικότητα m3/h  

Ποσοστό αφυδάτωσης µίγµατος άµµου-
νερού %  

∆ιαστάσεις m x m x m  

Ύψος απόρριψης άµµου m  

Υλικά κατασκευής   

Εγκατεστηµένη ισχύς kW  

   

   

3.5 ∆ΙΑΤΑΞΗ ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗΣ ΛΙΠΩΝ 

Κατασκευαστής   

Αριθµός εγκατεστηµένων µονάδων   

Tύπος   
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Υλικά κατασκευής   

Χαρακτηριστικά διάταξης αποµάκρυνσης 
λιπών 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

3.6 ΚΑ∆ΟΙ ΑΠΟΚΟΜΙ∆ΗΣ ΑΜΜΟΥ 

Κατασκευαστής   

Αριθµός εγκατεστηµένων µονάδων   

Όγκος κάδου m3  

Yλικά κατασκευής   

   

   

3.7 ΑΝΥΨΩΤΙΚΗ ∆ΙΑΤΑΞΗ ΧΩΡΟΥ ΦΥΣΗΤΗΡΩΝ ΕΞΑΜΜΩΣΗΣ 

Κατασκευαστής   

Αριθµός εγκατεστηµένων µονάδων   

Τύπος   

Ανυψωτική ικανότητα tn  

Χαρακτηριστικά ανυψωτικής διάταξης   
 
 
 
 
 
 

3.8 ΘΥΡΟΦΡΑΓΜΑΤΑ ∆ΕΞΑΜΕΝΩΝ ΕΞΑΜΜΩΣΗΣ 

Κατασκευαστής   

Αριθµός εγκατεστηµένων µονάδων   

Τύπος   

∆ιαστάσεις (πλάτος x ύψος) m x m   

Υλικά κατασκευής   

   

3. ΜΕΤΡΗΤΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ 
Γενικά Μονάδα Χαρακτηριστικά 
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7. Αριθµός µετρητών   

Κατασκευαστής    

Τύπος   

Ελάχιστη µετρούµενη παροχή m3/h  

Μέγιστη µετρούµενη παροχή m3/h  

Μήκος στένωσης m  

Πλάτος στη στένωση m  

Πλάτος καναλιού m  

Μήκος καναλιού m  

Βάθος καναλιού m  

Αισθητήριο όργανο   

Κατασκευαστής αισθητηρίου   

Τύπος αισθητηρίου   

Ακρίβεια µέτρησης %  

Αυτόµατη αντιστάθµιση θερµοκρασίας Ναι/Όχι  

Προστασία IP  
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5.ΜΟΝΑ∆Α ΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ 
Γενικά Μονάδα Χαρακτηριστικά 

5.1 ΥΠΟΒΡΥΧΙΟΣ ΑΝΑ∆ΕΥΤΗΡΑΣ ΑΠΟΝΙΤΡΟΠΟΙΗΣΗΣ 

Κατασκευαστής   

Αριθµός εγκατεστηµένων µονάδων   

Τύπος   

∆ιάµετρος προπέλας mm  

Ταχύτητα περιστροφής rpm  

Ισχύς (ονοµαστική) P kW  

Ισχύς ανάµιξης kW  

Περιθώριο ισχύος %  

Υλικά κατασκευής   

Κινητήρας   

Κατασκευαστής   

Ισχύς kW  

Αριθµός πόλων   

Τάση λειτουργίας V  

Συχνότητα Hz  

Βαθµός προστασίας    

Κλάση µόνωσης   

5.2 ΑΝΤΛΙΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΝΑΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ 

Κατασκευαστής   

Αριθµός εγκατεστηµένων µονάδων   

Μοντέλο   

Παροχή   m3/h   

Μανοµετρικό mΣΥ  

Υδραυλική απόδοση %  

∆ιάµετρος αναρρόφησης DN  

∆ιάµετρος κατάθλιψης DN  

∆ιάµετρος πτερωτής mm  

Ισχύς (απορροφούµενη) P2 kW  

Ισχύς στον άξονα Pshaft kW  

Περιθώριο ισχύος %  

Υλικά κατασκευής   

 
Κινητήρας 

  

Εγκατεστηµένη ισχύς κινητήρα kW  



 

K:\N2000a\cons\tefhi 2\5247_KMΕ.doc                                    - 39 -                                      Ν2000a/5247/Β05 

Γενικά Μονάδα Χαρακτηριστικά 

Τύπος κινητήρα   

Τάση λειτουργίας V  

Ταχύτητα περιστροφής rpm  

Προστασία   

Κλάση µόνωσης   

Αισθητήρες υπερθέρµανσης στον στάτορα   

5.3 ΦΥΣΗΤΗΡΕΣ ΑΕΡΙΣΜΟΥ 

Κατασκευαστής   

Αριθµός εγκατεστηµένων µονάδων   

Μοντέλο   

Τύπος   

Μετάδοση κίνησης   

Παροχή αέρα φυσητήρα                                      Νm3/h  

Ολικός βαθµός απόδοσης %  

Μανοµετρικό λειτουργίας mbar  

Αύξηση θερµοκρασίας °C  

Εκπεµπόµενη θερµική ισχύς kW  

Μέγιστη απορροφούµενη ισχύς kW  

Ταχύτητα περιστροφής φυσητήρα rpm  

Στοιχεία κινητήρα   

Εγκατεστηµένη ισχύς κινητήρα kW  

Ισχύς (απορροφούµενη) P2 kW  

Περιθώριο ισχύος %  

Τύπος κινητήρα   

Τάση λειτουργίας V  

Ταχύτητα περιστροφής rpm  

Προστασία   

Κλάση µόνωσης   

Αισθητήρες υπερθέρµανσης στον στάτορα   

Τύπος εδράνων άξονα   

Υλικά κατασκευής   
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Γενικά Μονάδα Χαρακτηριστικά 

5.4 ΥΠΕΡΧΕΙΛΙΣΤΙΚΟ ΘΥΡΟΦΡΑΓΜΑ 

Κατασκευαστής   

Αριθµός εγκατεστηµένων µονάδων   

Τύπος   

Τρόπος χειρισµού   

Πλάτος καναλιού  mm  

Βάθος καναλιού  mm  

Ύψος θύρας  mm  

Βάθος εγκατάστασης m  

Υλικά κατασκευής    

5.5 ∆ΙΑΧΥΤΕΣ ΛΕΠΤΗΣ ΦΥΣΑΛΙ∆ΑΣ 

Κατασκευαστής   

Αριθµός εγκατεστηµένων µονάδων   

Τύπος   

Εύρος παροχής αέρα m3/h/διαχ
ύτη 

 

Ονοµαστική διάµετρος µεµβράνης mm  

Επιφάνεια µεµβράνης m2  

Μέγεθος φυσαλίδων mm  

Βάρος διαχύτη kg  

Μεγ.θερµοκρασία oC  

Βάθος τοποθέτησης  διαχύτη από τον 
πυθµένα της δεξαµενής 

m  

Υλικά κατασκευής   

5.6 ΑΝΥΨΩΤΙΚΗ ∆ΙΑΤΑΞΗ ΚΤΙΡΙΟΥ ΦΥΣΗΤΗΡΩΝ 

Κατασκευαστής   

Αριθµός εγκατεστηµένων µονάδων   

Τύπος   

Ανυψωτική ικανότητα tn  

Χαρακτηριστικά ανυψωτικής διάταξης   
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6. ∆ΕΞΑΜΕΝΕΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΚΑΘΙΖΗΣΗΣ – ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟ ΑΝΑΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ & 
ΠΕΡΙΣΣΕΙΑΣ ΙΛΥΟΣ 

Γενικά Μονάδα Χαρακτηριστικά 

6.1 ΓΕΦΥΡΑ ΚΑΘΙΖΗΣΗΣ 

Κατασκευαστικός οίκος   

Τύπος   

Αριθµός εγκατεστηµένων µονάδων   

Μήκος γέφυρας m  

Πλάτος γέφυρας m  

∆ιάµετρος δεξαµενής m  

Ύψος νερού στην περιφέρεια m  

Περιφερειακή ταχύτητα m/min  

Ηλεκτροµειωτήρας   

Εγκατεστηµένη ισχύς kW  

Προστασία   

Περιµετρικός υπερχειλιστής   

Τύπος   

Συνολικό µήκος m  

Tύµπανο ηρεµίας   

∆ιάµετρος m  

‘Υψος m  

Σύστηµα αποµάκρυνσης επιπλεόντων   

Χοάνη απόρριψης επιπλεόντων (ΜxΠxΥ) m  

Φλάντζα σύνδεσης DN  

Υλικά κατασκευής επί µέρους εξοπλισµού   

   

   

6.2 ΑΝΤΛΙΕΣ ΑΝΑΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΙΛΥΟΣ 

Κατασκευαστής   

Αριθµός εγκατεστηµένων µονάδων   

Τύπος   

Παροχή m3/hr  

Μανοµετρικό m  

NPSH απαιτούµενο m  

Υδραυλικός βαθµός απόδοσης %  

Πέρασµα στερεών mm  
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∆ιάµετρος κατάθλιψης DN  

∆ιάµετρος πτερωτής mm  

Ισχύς (απορροφούµενη) P2 kW  

Ισχύς στον άξονα  kW  

Περιθώριο ισχύος %  

Υλικά   

Προστατευτικές βαφές   

Χαρακτηριστικά κινητήρα   

Κατασκευαστής   

Ισχύς (ονοµ. πεδίου) kW  

Βαθµός απόδοσης %  

Ταχύτητα περιστροφής rpm  

Αριθµός πόλων   

Τάση λειτουργίας V  

Συχνότητα Hz  

Βαθµός προστασίας    

Κλάση µόνωσης   

6.3 ΑΝΤΛΙΕΣ ΠΕΡΙΣΣΕΙΑΣ ΙΛΥΟΣ 

Κατασκευαστής   

Αριθµός εγκατεστηµένων µονάδων   

Τύπος   

Παροχή m3/hr  

Μανοµετρικό m  

∆ιάµετρος κατάθλιψης DN  

Υλικά κατασκευής   

Προστατευτικές βαφές   

Χαρακτηριστικά κινητήρα   

Κατασκευαστής   

Ισχύς  kW  

Ταχύτητα περιστροφής rpm  

Αριθµός πόλων   

Τάση λειτουργίας V  

Συχνότητα Hz  

Βαθµός προστασίας    

Κλάση µόνωσης   
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6.4 ΘΥΡΟΦΡΑΓΜΑ ΜΕΡΙΣΤΗ ∆ΕΞΑΜΕΝΩΝ ΤΕΛΙΚΗΣ ΚΑΘΙΖΗΣΗΣ 

Κατασκευαστής   

Αριθµός εγκατεστηµένων µονάδων   

Τύπος   

Πλάτος καναλιού  mm  

Βάθος καναλιού  mm  

Ύψος θύρας  mm  

Βάθος εγκατάστασης m  
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7. ΜΟΝΑ∆Α ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗΣ 
Γενικά Μονάδα Χαρακτηριστικά 

7.1 ∆ΟΣΟΜΕΤΡΙΚΕΣ ΑΝΤΛΙΕΣ ΧΛΩΡΙΩΣΗΣ 

Κατασκευαστής   

Αριθµός εγκατεστηµένων µονάδων   

Τύπος   

Μέγιστη παροχή lit/hr  

Μέγιστη αντίθλιψη  bar  

Εµβολισµοί ανά λεπτό (ρυθµιζόµενοι)   

Υλικό κεφαλής   

Υλικό βαλβίδων αναρρόφησης και 
κατάθλιψης 

  

Υλικό µπίλιας βαλβίδας   

Υλικά κατασκευής µεµβράνης   

Παρεµβύσµατα    

Συνδέσεις (εξωτ. x εσωτ.) mm  

Ηλεκτρική παροχή    

Βαθµός προστασίας    

Κλάση µόνωσης    

Βάρος  kg  

7.2 ∆ΟΣΟΜΕΤΡΙΚΕΣ ΑΝΤΛΙΕΣ ΑΠΟΧΛΩΡΙΩΣΗΣ 

Κατασκευαστής   

Αριθµός εγκατεστηµένων µονάδων   

Τύπος   

Μέγιστη παροχή lit/hr  

Μέγιστη αντίθλιψη  bar  

Εµβολισµοί ανά λεπτό (ρυθµιζόµενοι)   

Υλικό κεφαλής   

Υλικό βαλβίδων αναρρόφησης και 
κατάθλιψης 

  

Υλικό µπίλιας βαλβίδας   

Υλικά κατασκευής µεµβράνης   

Παρεµβύσµατα    

Συνδέσεις (εξωτ. x εσωτ.) mm  

Ηλεκτρική παροχή    

Βαθµός προστασίας    

Κλάση µόνωσης    
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Βάρος  kg  

7.3 ΒΟΗΘΗΤΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 

∆οχεία αποθήκευσης χηµικών  

Κατασκευαστής   

Αριθµός εγκατεστηµένων µονάδων   

Υλικό κατασκευής   

Όγκος  m3  

Παρατηρήσεις   
 
 
 
 

7.4 ΑΝΑ∆ΕΥΤΗΡΑΣ ΦΡΕΑΤΙΟΥ ΑΠΟΧΛΩΡΙΩΣΗΣ 

Κατασκευαστής   

Αριθµός εγκατεστηµένων µονάδων   

Τύπος   

Μήκος άξονα mm  

Ταχύτητα περιστροφής rpm  

Παροχή υγρού m3/h  

Ροπή  daNm  

Αξονικό φορτίο daN  

∆ιάµετρος πτερωτής mm  

Υλικά κατασκευής   

Βάρος kg  

Ηλεκτροµειωτήρας   

Εγκατεστηµένη ισχύς kW  

Αποδιδόµενη ισχύς (στο υγρό) kW  

Τροφοδοσία V / Hz  

Τύπος   

Προστασία   

Κλάση µόνωσης   
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8.ΜΟΝΑ∆Α ΠΑΧΥΝΣΗΣ – ΑΦΥ∆ΑΤΩΣΗΣ ΙΛΥΟΣ 
Γενικά Μονάδα Χαρακτηριστικά 

8.1 ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΑΧΥΝΣΗΣ 

Κατασκευαστής   

Αριθµός εγκατεστηµένων µονάδων   

Τύπος   

Αριθµός κυλίνδρων   

Κύλινδρος τάνυσης   

Κύλινδρος κίνησης   

∆ιαστάσεις (ΜxΠxΥ)  mm  

Κατανάλωση νερού έκπλυσης m3/h, bar  

Βάρος  kg  

Υλικά κατασκευής   

Ταινία διήθησης   

Μήκος ταινίας mm  

Πλάτος ταινίας mm  

Υλικά κατασκευής   

Ηλεκτροµειωτήρας   

Εγκατεστηµένη ισχύς kW  

Τροφοδοσία V / Hz  

Ταχύτητα ταινίας m/s  

Προστασία   

8.2 ΤΑΙΝΙΟΦΙΛΤΡΟΠΡΕΣΣΑ 

Κατασκευαστής   

Αριθµός εγκατεστηµένων µονάδων   

Τύπος   

Τάνυση ταινίας   

Πίεση τάνυσης ταινίας N/mm  

∆ιαστάσεις (ΜxΠxΥ)  mm  

Κατανάλωση νερού έκπλυσης / πίεση m3/h , bar  

Βάρος  kg  

Υλικά   

Ταινία διήθησης   

Μήκος άνω ταινίας mm  

Πλάτος ταινίας mm  
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Μήκος κάτω ταινίας mm  

Επιφάνεια κυλίνδρων συµπίεσης m2  

Επιφάνεια άνω ταινίας m2  

Επιφάνεια κάτω ταινίας m2  

Ενεργή επιφάνεια m2  

Υλικά   

Ηλεκτροµειωτήρας   

Εγκατεστηµένη ισχύς kW  

Τροφοδοσία V / Hz  

Ταχύτητα ταινίας m/s  

Προστασία   

8.3 ΜΟΝΑ∆Α ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ∆ΙΑΛΥΜΑΤΟΣ ΠΟΛΥΗΛΕΚΤΡΟΛΥΤΗ 

Κατασκευαστής   

Αριθµός εγκατεστηµένων µονάδων   

Τύπος   

∆εξαµενή   

Συνολική χωρητικότητα lt  

∆ιάταξη Αποθήκευσης Σκόνης   

Ωφέλιµη χωρητικότητα lt  

Υλικά κατασκευής διάταξης   

∆ιάταξη Τροφοδοσίας Σκόνης   

Τύπος διάταξης   

Ελάχιστη παροχή δοσοµέτρησης kg/h  

Μέγιστη παροχή δοσοµέτρησης kg/h  

∆ιάµετρος κοχλία τροφοδοσίας mm  

Ισχύς αυξοµειωτήρα κίνησης δοσοµετρικού 
κοχλία 

kW  

Τροφοδοσία  ph/V/Hz  

Προστασία   

Υλικά κατασκευής   

∆εξαµενή προετοιµασίας διαλύµατος   

Πλήθος διαµερισµάτων   

Ωφέλιµη χωρητικότητα lt  

Μήκος δεξαµενής mm  

Πλάτος δεξαµενής  mm  

Ύψος δεξαµενής  mm  
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Υλικά κατασκευής   

Αναδευτήρες   

Πλήθος αναδευτήρων   

Κατασκευαστής   

Τύπος   

Μήκος άξονα  mm  

∆ιάµετρος πτερωτής mm  

Υλικά κατασκευής   

Βάρος Kg  

8.4 ΑΝΤΛΙΑ ΤΡΟΦΟ∆ΟΣΙΑΣ ΙΛΥΟΣ 

Κατασκευαστής   

Αριθµός εγκατεστηµένων µονάδων   

Μοντέλο   

Τύπος   

Εύρος παροχής m3/h  

Μέγιστη πίεση bar  

∆ιάµετρος αναρρόφησης DN  

∆ιάµετρος κατάθλιψης DN  

Στεγάνωση άξονα   

Στοιχεία ηλεκτροµειωτήρα   

Κατασκευαστής   

Εγκατεστηµένη ισχύς κινητήρα kW  

Τύπος κινητήρα   

Ταχύτητα περιστροφής rpm  

Βαθµός απόδοσης %  

Αριθµός πόλων   

Συντ. ισχύος   

Προστασία   

Κλάση µόνωσης   

Υλικά κατασκευής   

8.5 ΑΝΤΛΙΕΣ ∆ΟΣΟΜΕΤΡΗΣΗΣ ∆ΙΑΛ.ΠΟΛΥΗΛΕΚΤΡΟΛΥΤΗ 

Κατασκευαστής   

Αριθµός εγκατεστηµένων µονάδων   

Τύπος   

Εύρος παροχής m3/h  
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Στόµια εισόδου / εξόδου ”  

Υλικά κατασκευής   

Βάρος kg  

Ηλεκτροµειωτήρας   

Εγκατεστηµένη ισχύς kW  

Ταχύτητα περιστροφής rpm  

Αριθµός πόλων   

Προστασία   

Κλάση µόνωσης   

8.6 ∆ΙΑΤΑΞΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΑΦΥ∆ΑΤΩΜΕΝΗΣ ΙΛΥΟΣ 

Κατασκευαστής   

Αριθµός εγκατεστηµένων µονάδων   

Τύπος   

Παροχή m3/h  

Εξωτερική διάµετρος / πάχος mm  

Εσωτερική διάµετρος / πάχος mm  

∆ιατοµή  mm  

Μήκος  m  

Κλίση τοποθέτησης  °  

Ύψος απόρριψης m  

Υλικά κατασκευής   

Ηλεκτροµειωτήρας   

Κατασκευαστής   

Εγκατεστηµένη ισχύς kW  

Τροφοδοσία V / Hz  

Ταχύτητα περιστροφής rpm  

Προστασία   

   

8.7 ΑΝΤΛΙΕΣ ΕΚΠΛΥΣΗΣ 

Κατασκευαστής   

Αριθµός εγκατεστηµένων µονάδων   

Τύπος   

Αριθµός βαθµίδων   

Ονοµαστική παροχή ανά αντλία  m3/h  

Ονοµαστικό µανοµετρικό  mΣΥ  
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Βαθµός απόδοσης %  

Υλικά κατασκευής   

Βάρος Kg  

Κινητήρας   

Μέγεθος   

Εγκατεστηµένη ισχύς kW  

Ταχύτητα περιστροφής rpm  

Τάση λειτουργίας V / Hz  

Αριθµός πόλων   

Εκκίνηση   

Προστασία   

Κλάση µόνωσης   

8.8 ΑΕΡΟΣΥΜΠΙΕΣΤΗΣ ΤΑΝΥΣΗΣ 

Κατασκευαστής   

Αριθµός εγκατεστηµένων µονάδων   

Μοντέλο   

Όγκος αεροφυλακίου lt  

Πίεση bar  

Αναρρόφηση  lt/min  

Ισχύς   HP  

8.9 ΚΑ∆ΟΙ ΑΠΟΚΟΜΙ∆ΗΣ ΑΦΥ∆ΑΤΩΜΕΝΗΣ ΙΛΥΟΣ 

Κατασκευαστής   

Αριθµός εγκατεστηµένων µονάδων   

Όγκος κάδου αφυδατωµένης ιλύος m3  

Υλικά κατασκευής   
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9.ΕΡΓΑ ∆ΙΑΘΕΣΗΣ 
Γενικά Μονάδα Χαρακτηριστικά 

9.1 ΠΙΕΣΤΙΚΟ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΝΕΡΟΥ 

Κατασκευαστής   

Αριθµός εγκατεστηµένων µονάδων   

Τύπος   

Αριθµός βαθµίδων   

Ονοµαστική παροχή ανά αντλία m3/h  

Ονοµαστικό µανοµετρικό mΣΥ  

Βαθµός απόδοσης %  

Βάρος kg  

Υλικά κατασκευής   

Κινητήρας   

Μέγεθος   

Εγκατεστηµένη ισχύς kW  

Ταχύτητα περιστροφής rpm  

Τάση λειτουργίας V  

Αριθµός πόλων   

Προστασία   

Κλάση µόνωσης   

9.2 ΑΝΤΛΙΕΣ ΕΞΟ∆ΟΥ 

Κατασκευαστής   

Αριθµός εγκατεστηµένων µονάδων   

Τύπος   

Παροχή m3/hr  

Μανοµετρικό m  

NPSH απαιτούµενο m  

Υδραυλικός βαθµός απόδοσης %  

Πέρασµα στερεών mm  

∆ιάµετρος κατάθλιψης DN  

∆ιάµετρος πτερωτής mm  

Ισχύς (απορροφούµενη) P2 kW  

Ισχύς στον άξονα  kW  

Περιθώριο ισχύος %  

Υλικά κατασκευής   

Προστατευτικές βαφές   
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Χαρακτηριστικά κινητήρα   

Κατασκευαστής   

Ισχύς (ονοµ. πεδίου) kW  

Βαθµός απόδοσης %  

Ταχύτητα περιστροφής rpm  

Αριθµός πόλων   

Τάση λειτουργίας V  

Συχνότητα Hz  

Βαθµός προστασίας    

Κλάση µόνωσης   

 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ: 

………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………… 
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