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ΑΑ..  ΤΤΕΕΧΧΝΝΙΙΚΚΑΑ  ∆∆ΕΕ∆∆ΟΟΜΜΕΕΝΝΑΑ  ––  ΒΒΑΑΣΣΙΙΚΚΕΕΣΣ  ΑΑΡΡΧΧΕΕΣΣ  ΣΣΧΧΕΕ∆∆ΙΙΑΑΣΣΜΜΟΟΥΥ  
Τα αναφερόµενα στο παρόν Κεφάλαιο Α αποτελούν τις ελάχιστες υποχρεωτικές απαιτήσεις 
(επί ποινή αποκλεισµού) µε βάση τα οποία θα συνταχθούν οι τεχνικές προσφορές. Η µη 
συµµόρφωση οποιωνδήποτε Τεχνικών Μελετών  Προσφοράς µε τις απαιτήσεις του 
Κεφαλαίου Α του παρόντος Τεύχους, θα έχει ως συνέπεια τον αποκλεισµό των αντίστοιχων 
Τεχνικών Προσφορών από την περαιτέρω διαδικασία αξιολόγησης των Τεχνικών 
Προσφορών, σύµφωνα µε το Άρθρο 4.2 της ∆ιακήρυξης. 

1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
Το έργο αφορά στην κατασκευή µονάδας για τη βιολογική επεξεργασία, µε την µέθοδο του 
παρατεταµένου αερισµού, των αστικών λυµάτων των ∆ήµων Τήνου (∆.∆. Τήνου, ∆.∆. ∆ύο Χωρίων, 
∆.∆. Τριαντάρου) και του ∆ήµου Εξωµβούργου (∆.∆. Κτικάδου) της Νήσου Τήνου του Νοµού 
Κυκλάδων και των βιοµηχανικών αποβλήτων των βιοτεχνικών µονάδων της περιοχής που είναι 
οµοειδή ως προς τη σύστασή τους µε τα αστικά λύµατα. 

Η µονάδα θα δέχεται και τα βοθρολύµατα των ανωτέρω περιοχών, έως ότου κατασκευασθεί 
ολόκληρο το αποχετευτικό δίκτυο. 

Σηµειώνεται ότι σύµφωνα µε την υπ’ αριθµ. 13047/28-7-2006 απόφαση της ∆ιεύθυνσης 
Περιβάλλοντος & Χωροταξίας της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου έχει δοθεί Έγκριση Περιβαλλοντικών 
Όρων για την Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυµάτων του ∆ήµου Τήνου. Η κατασκευή και η 
λειτουργία της εγκατάστασης θα πρέπει να γίνει σύµφωνα µε τους εγκεκριµένους Περιβαλλοντικούς 
όρους. 

Θα κατασκευαστεί Αγωγός Μεταφοράς των Επεξεργασµένων Λυµάτων (ΑΜΕΛ), µήκους 2.270 µ. 
περίπου  από το φρεάτιο εξόδου της εγκατάστασης και µέχρι τη δεξαµενή αναρρύθµισης του 
υποθαλάσσιου αγωγού διάθεσης. Στο µεγαλύτερο µήκος του οδεύει σε κοινό σκάµµα παράλληλα 
µε τον ΚΑΑ. Ο ΚΑΑ και ο ΑΜΕΛ δεν είναι αντικείµενο του παρόντος έργου. 

Τα επεξεργασµένα λύµατα θα διατεθούν στην θάλασσα µε υποθαλάσσιο αγωγό. Προβλέπεται η 
κατασκευή ∆εξαµενής Αναρρύθµισης και Φρεατίου Φόρτισης του αγωγού. Ο υποθαλάσσιος αγωγός 
διάθεσης ξεκινά από το φρεάτιο φόρτισης και θα έχει µήκος περίπου 250µ.σύµφωνα µε τη µελέτη.   

 

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, 

• την κατασκευή των έργων Πολιτικού Μηχανικού,  

• την προµήθεια και εγκατάσταση όλου του ηλεκτρολογικού και µηχανολογικού εξοπλισµού,  

• την θέση σε αποδοτική λειτουργία και τις δοκιµές ολοκλήρωσης,  

• την λειτουργία και συντήρηση του έργου για χρονικό διάστηµα έξι (6) µηνών, από την 
βεβαίωση περαίωσης των εργασιών (περιλαµβανοµένων και των δοκιµών ολοκλήρωσης και 
θέση της εγκατάστασης σε αποδοτική λειτουργία) µέχρι την ηµεροµηνία Οριστικής 
Παραλαβής  

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 ∆ηµοπράτησης.  

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. 
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3. ΓΗΠΕ∆Ο ΤΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ 

3.1 Γενικά  

Η Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυµάτων (ΕΕΛ) θα κατασκευαστεί σε οικόπεδο εντός των 
διοικητικών ορίων του ∆ήµου Τήνου, στην θέση «Πρινέρα- Μαρµαριάς» η κατά την Πράξη 
χαρακτηρισµού 192/03 της ∆/νσης ∆ασών Ν. Κυκλάδων στην θέση «Σκέπανο» ∆ήµου Τήνου και σε 
απόσταση 0,9 περίπου km από αυτόν.  

Η διαθέσιµη έκταση, 25.140 τµ, ορίζεται από τα σηµεία Α, Β, Γ, ∆, Ε, Ζ, Η, Α  στο Τοπογραφικό 
∆ιάγραµµα.  

Η πρόσβαση στο γήπεδο γίνεται από υφιστάµενο και ασφαλτοστρωµένο και τσιµεντοστρωµένο 
οδικό δίκτυο. Στο αντικείµενο της εργολαβίας δεν περιλαµβάνεται κατασκευή εξωτερικής οδοποιίας. 

Στο ανατολικό τµήµα της διατιθέµενης έκτασης γίνονταν µέχρι πρότινος η απόθεση των 
απορριµµάτων της Τήνου. Ο χώρος προβλέπεται µελλοντικά να αποκατασταθεί. Στη φάση 
Προµελέτης οι εγκαταστάσεις χωροθετήθηκαν ως επί το πλείστον στο καθαρό τµήµα της 
διατιθέµενης έκτασης. Θα απαιτηθεί αποµάκρυνση όγκου απορριµµάτων 10.000κ.µ. περίπου.  

 

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 ΕΕΛ 
και τις έχει λάβει υπόψη κατά τη σύνταξη της προσφοράς. 

3.3 ∆ίκτυα κοινής ωφελείας 

Τα δίκτυα της ∆ΕΗ, του ΟΤΕ, το δίκτυο οµβρίων (όπου απαιτείται), καθώς και το δίκτυο πόσιµου 
νερού θα µεταφερθούν µέχρι την είσοδο της Εγκατάστασης Επεξεργασίας Λυµάτων µε δαπάνη του 
Εργοδότη και µέριµνα του Αναδόχου.   

3.4 Προσαγωγή λυµάτων  

Στο αντικείµενο της παρούσας εργολαβίας περιλαµβάνεται και η κατασκευή και διασύνδεση του 
αντλιοστασίου ανύψωσης λυµάτων εντός της ΕΕΛ, µε τα έργα  εισόδου της Εγκατάστασης 
Επεξεργασίας Λυµάτων.  

3.5 ∆ιάθεση λυµάτων  

Τα επεξεργασµένα λύµατα θα διατίθενται στη θαλάσσια περιοχή στη θέση Ακρωτήρι Αγίου Φωκά 
της νήσου Τήνου, σύµφωνα µε την υπ’ αρ 4145/09.06.2003 Απόφαση του Νοµάρχη Κυκλάδων 
«Περί καθορισµού αποδέκτη τελικής διάθεσης λυµάτων ∆ήµου Τήνου Ν. Κυκλάδων µετά από 
σύστηµα βιολογικού καθαρισµού».  

Αυτά θα διατεθούν στην θάλασσα µε υποθαλάσσιο αγωγό. Προβλέπεται η κατασκευή ∆εξαµενής 
Αναρρύθµισης και Φρεατίου Φόρτισης του αγωγού. Ο υποθαλάσσιος αγωγός διάθεσης ξεκινά από 
το φρεάτιο φόρτισης και θα έχει µήκος περίπου 250µ. σύµφωνα µε τη µελέτη.  
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4. ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ ΣΧΕ∆ΙΑΣΜΟΥ 

4.1 Υδραυλικά και ρυπαντικά φορτία λυµάτων 

Τα λύµατα της περιοχής µελέτης µπορούν να χαρακτηριστούν σαν τυπικά αστικά λύµατα, καθώς η 
βιοµηχανικής και βιοτεχνικής προέλευσης ρύπανση είναι σχεδόν αµελητέα, λόγω της περιορισµένης 
παρουσίας βιοµηχανικής δραστηριότητας στην ευρύτερη περιοχή (κυρίως µεταποιητικές 
δραστηριότητες αγροτικών και κτηνοτροφικών προϊόντων). Συνεπώς, δεν υπάρχει αλλά ούτε 
προβλέπεται να υπάρξει στο µέλλον πρόσθετη ρύπανση ή τοξικότητα στην ευρύτερη περιοχή. 

Μέχρι να κατασκευαστούν όλα τα τµήµατα του αποχετευτικού δικτύου, τα λύµατα των µη 
συνδεδεµένων µε το δίκτυο οικισµών θα µεταφέρονται στην Ε.Ε.Λ. µε βυτιοφόρα οχήµατα και 
συγκεκριµένα στη µονάδα υποδοχής και προεπεξεργασίας βοθρολυµάτων. 

Η εγκατάσταση επεξεργασίας και καθαρισµού λυµάτων θα διαστασιολογηθεί για τα παρακάτω 
υδραυλικά και ρυπαντικά φορτία. 

ΠΙΝΑΚΑΣ 1: ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΧΕ∆ΙΑΣΜΟΥ 

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

Χειµώνας Καλοκαίρι Χειµώνας Καλοκαίρι 

Εξυπηρετούµενος πληθυσµός  [κάτοικοι] 5.773 11.411 6.218 12.806 

Μέση ηµερήσια παροχή [m3/d] 1.315 4.253 1.513 5.184 

Παροχή σχεδιασµού  [m3/d] 1.315 4.235 1.513 5.184 

Μέγιστη ωριαία παροχή  [Ι/sec] 73,8 100,6 90,48 121,6 

Παροχή αιχµής  [lt/sec] 22,8 73,8 26,3 90,0 

BOD5  [kg/d] 371 910 399 1.042 

Αιωρούµενα στερεά (ΤS)  [kg/d] 427 1.050 460 1.198 

VS / TS [%] 70 70 70 70 

Ολικό άζωτο  (ΤΝ) [kg/d] 57 140 62 161 

Ολικός φώσφορος (TP) [kg/d] 22 55 24 62 

Θερµοκρασία λυµάτων  [0C] 12 18 12 18 

Περιττωµατικά κολοβακτηριδοειδή  [FC / 100 ml] 108 108 108 108 

Στα παραπάνω υδραυλικά και ρυπαντικά φορτία περιλαµβάνονται και τα φορτία των 
βοθρολυµάτων. 

4.2 Όρια εκροής 

Λαµβάνοντας υπόψη την υπ’ αριθµόν 13047/28-7-2006 Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων της 
∆ιεύθυνσης Περιβάλλοντος & Χωροταξίας της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου καθώς και την υπ’ αριθµ. 
πρωτ. οικ. 4145/9-6-2003 Απόφαση του Νοµάρχη Κυκλάδων “Περί καθορισµού αποδέκτη τελικής 
διάθεσης λυµάτων του ∆ήµου Τήνου νήσου Τήνου Ν. Κυκλάδων” που καθορίζει τον αποδέκτη και 
την ποιότητά του η εκροή από την Ε.Ε.Λ. θα πρέπει (95% των δειγµάτων) να πληροί τα ακόλουθα 
όρια : 

Βιοχηµικά Απαιτούµενο Οξυγόνο (BOD5) ≤ 20 mg/l 

Χηµικά Απαιτούµενο Οξυγόνο (COD) ≤ 120 mg/l 

Ολικά Αιωρούµενα Στερεά (TSS) ≤ 30 mg/l 

Ολικό Άζωτο κατά Kjeldahl (TKN) ≤ 10 mg/l 

Νιτρικό Άζωτο (NO3-N) ≤ 6 mg/l 

Αµµωνιακό Άζωτο (NH3-N) ≤ 2 mg/l 

Ολικός Φώσφορος (ΤΡ) ≤ 5 mg/l 
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∆ιαλελυµένο Οξυγόνο (D.O.) ≥ 5 mg/l 

Πιθανός Αριθµός Κολοβακτηριδίων (ΠΑΚ) < 500/100 ml 

Υπολειµµατικό Χλώριο (Cl2) < 0, 5 mg/l 

Λίπη και Έλαια (ζωικά-φυτικά) (επιθυµητό : 0) ≤ 20 mg/l 

 

Η ιλύς, µετά την αφυδάτωση θα πρέπει να έχει µέση ηµερήσια συγκέντρωση στερεών τουλάχιστον 
20% και θα διατίθεται σε Χώρο Υγειονοµικής Ταφής. 

4.3 Λοιπές απαιτήσεις 

(1) Οι εγκεκριµένοι Περιβαλλοντικοί Όροι (Απόφαση 13047/28-7-2006 της ∆/νσης Περιβάλλοντος 
& Χωροταξίας της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου) και η αρ. πρωτ. 4145/9-6-2003 Απόφαση του 
Νοµάρχη Κυκλάδων «Περί καθορισµού αποδέκτη τελικής διάθεσης λυµάτων του ∆ήµου 
Τήνου νήσου Τήνου Ν. Κυκλάδων» επισυνάπτονται στο τεύχος της Ειδικής Συγγραφής 
Υποχρεώσεων.  

(2) Για την µελέτη προσφοράς θα ληφθεί υπόψη ότι παραπροϊόντα της εγκατάστασης 
(εσχαρίσµατα, λίπη και άµµος) θα διατίθενται σε Χώρο Υγειονοµικής Ταφής.  

(3) Τα εσχαρίσµατα και η άµµος θα είναι επαρκώς συµπυκνωµένα σε ποσοστό µεγαλύτερο από 
30%.  

(4) Το όριο του θορύβου στα όρια του οικοπέδου της εγκατάστασης δεν θα ξεπερνά τα  60dBA 

(5) Όλες οι κτιριακές εγκαταστάσεις πρέπει να είναι σύµφωνα µε τις απαιτήσεις του Γενικού 
Οικοδοµικού Κανονισµού (ΓΟΚ) και τις παρούσες προδιαγραφές και υπόκεινται στην έγκριση 
της ΕΠΑΕ. 

(6) Αερισµός  

Η διαστασιολόγηση του συστήµατος αερισµού των βιολογικών αντιδραστήρων θα γίνει 
λαµβάνοντας υπόψη τα παρακάτω:  

• Η µέση ζήτηση οξυγόνου στους βιολογικούς αντιδραστήρες δίνεται από την σχέση: 

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

- AOR : ηµερήσια ζήτηση οξυγόνου 

- B : ηµερήσια ποσότητα αποµακρυνόµενου BOD5 [kg/d] 

- NH : ηµερήσια ποσότητα νιτροποιούµενου αζώτου [kg/d[ 

- ΝD : ηµερήσια ποσότητα απονιτροποoιύµενου αζώτου [kg/d] 

- MS : ποσότητα αναµίκτου υγρού στον βιολογικό αντιδραστήρα (=MLSSxV)   

- T : θερµοκρασία ανάµικτου υγρού [°C] 

Η µέση ζήτηση του οξυγόνου στην αερόβια χώνευση δίδεται από την σχέση:  

AOR = 2,30 x VSS (διασπόµενα)  

• Για τον υπολογισµό της ωριαίας αιχµής ζήτησης οξυγόνου θα γίνει προσαύξηση της 
µέσης ζήτησης οξυγόνου κατά 15% τουλάχιστον 

• Για τον υπολογισµό του απαιτούµενου οξυγόνου σε τυπικές συνθήκες εφαρµόζεται η 
σχέση:  

( )DO - TC β  α20T1,024

20
C AOR

 SOR
⋅⋅−

⋅
= , όπου: 

− SOR  ζήτηση οξυγόνου σε τυπικές συνθήκες [kgO2/d[ 

− C20 συγκέντρωση κορεσµού οξυγόνου σε T.Σ. (= 9,07 mg/l) 

− CT συγκέντρωση κορεσµού σε καθαρό νερό (για θερµοκρασία Τ0C) 
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− DO διαλυµένο οξυγόνο στο ανάµικτο υγρό (DO = 2,0 mg/l) 

− α διορθωτικός συντελεστής για το ανάµικτο υγρό 

− β συντελεστής αναγωγής της συγκέντρωσης κορεσµού (β = 0,95). 

• Ο διορθωτικός συντελεστής για το ανάµικτο υγρό (α) λαµβάνεται από την σχέση:  

α = e-0,084xMLSS , όπου:  

− MLSS  συγκέντρωση ανάµικτου υγρού σε [kg/m3] 

(7) Βιολογικός αντιδραστήρας 

• Ο υπολογισµός της παροχής ανακυκλοφορίας νιτρικών από την αερόβια στην ανοξική 
ζώνη του βιολογικού αντιδραστήρα δίδεται από την σχέση:  

EFF

D

NNO

N
R

)( 3 −
= , όπου: 

− ΝD ηµερήσια ποσότητα απονιτροποιoύµενου αζώτου [kg/d] 

− (ΝΟ3-Ν)EFF ηµερήσια ποσότητα νιτρικών στην έξοδο [kg/d] 
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5. ΚΛΙΜΑΚΩΣΗ ΤΩΝ ΕΡΓΩΝ  
Οι βασικές επιµέρους µονάδες της εγκατάστασης και οι φάσεις σχεδιασµού αυτών, 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  Β Β  
Αντλιοστάσιο εισόδου Β Α  
Προεπεξεργασία     

Εσχάρωση  Β Β  
Εξάµµωση Β Β  

∆εξαµενή εξισορρόπησης  Β Α  
Βιολογική επεξεργασία     

Επιλογέας µικροοργανισµών  Β Β  
Βιολογική αποφωσφόρωση  Α Α  

Απονιτροποίηση – νιτροποίηση  Α Α  
Κτίριο εξυπηρέτησης (φυσητήρων)  Β Α  

Τελική καθίζηση     
∆εξαµενές Α Α  

Ανακυκλοφορία ιλύος  Α Α  
Αντλιοστάσιο περίσσειας  Α Α  

Μεταερισµός  Β Β  
Απολύµανση  Β Β  
Έργα διάθεσης  Β Β  
Επεξεργασία ιλύος     

∆εξαµενή αποθήκευσης ιλύος Β Β  
Πάχυνση δευτεροβάθµιας ιλύος Β Α  

Αφυδάτωση ιλύος  Β Α  
Βοηθητικά δίκτυα  Β Α  

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

1. ΓΕΝΙΚΑ  
Λαµβάνοντας υπ’ όψη την υπ’ αριθµόν 13047/28-7-2006 Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων της 
∆ιεύθυνσης Περιβάλλοντος & Χωροταξίας της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου και τα παραπάνω 
στοιχεία,  η εγκατάσταση πρέπει να ικανοποιεί τα ακόλουθα κριτήρια : 

 

Κρίσιµα κριτήρια 

1. Να οξειδώνει πλήρως τον ανθρακούχο ρύπο 

2. Να κάνει πλήρη νιτροποίηση  

3. Να αφαιρεί άζωτο , δηλαδή να κάνει απονιτροποίηση σε υψηλό βαθµό 

4. Να αφαιρεί βιολογικά φωσφόρο σε υψηλό βαθµό 

5. Να παράγει σταθεροποιηµένη λάσπη  
(ταχύτητα κατανάλωσης οξυγόνου < 5 g O2/kg SS⋅h) 

 

Πέραν αυτών των κρίσιµων κριτηρίων η εγκατάσταση πρέπει να συµµορφώνεται στα παρακάτω 
γενικά κριτήρια: 

 

Γενικά κριτήρια 

1. Απρόσκοπτη λειτουργία όλο τον χρόνο. 

2. Ικανοποίηση των µελλοντικών απαιτήσεων  

3. Θόρυβος λειτουργίας εντός των ορίων της νοµοθεσίας  
 (Όριο θορύβου στα όρια του γηπέδου εγκατάστασης, ≤ 60 dB(A)) 

4. Ελάχιστη δυνατή επίβλεψη κατά την λειτουργία της. 

5. Αντιµετώπιση  των διακυµάνσεων του φορτίου χωρίς προβλήµατα. 

6. Μηδενική επίπτωση στο περιβάλλον από οσµές και αερολύµατα 

Τέλος, η Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων, εγκρίνει (ζητά) το σχήµα του παρατεταµένου αερισµού µε 
βιολογική αφαίρεση αζώτου και φωσφόρου. 

Τα προς επεξεργασία λύµατα που θα συλλέγονται µέσω των αποχετευτικών δικτύων των οικισµών, θα 
οδηγούνται στην εγκατάσταση µε τον Κεντρικό Αγωγό Αποχέτευσης (ΚΑΑ), καταθλιπτικό αγωγό µε 
αντλιοστάσια, στον οποίο καταλήγουν οι συλλεκτήριοι αγωγοί των οικισµών. Ο Κ.Α.Α. θα είναι από HDPE, 
PE-100, PN10atm και το τελευταίο τµήµα του θα έχει διατοµή DN355mmm.  

Ο Κ.Α.Α. καταλήγει στην Ε.Ε.Λ. στο Αντλιοστάσιο Εισόδου-Αρχικής Ανύψωσης σε υψόµετρο +96.20µ. 

Στο Αντλιοστάσιο Εισόδου-Αρχικής Ανύψωσης πιθανώς να καταλήξουν µελλοντικά µε βαρύτητα και 
λύµατα από οικισµούς που βρίσκονται ανάντη της Ε.Ε.Λ.  

Η Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυµάτων του ∆ήµου Τήνου θα αποτελείται από τις παρακάτω επιµέρους 
µονάδες και υποσυστήµατα: 

1. Αντλιοστάσιο Αρχικής Ανύψωσης 

� Υγρό θάλαµο 

� Θάλαµο δικλείδων 



 

K:\N0300b\cons\tefhi\5296_TP.doc                                                         - 11 -                                N0300b/5296/B02  
   
 

2. Έργα Προεπεξεργασίας Λυµάτων: 

� Φρεάτιο εισόδου  

� Μηχανική εσχάρωση 

� Μονάδα Εξάµµωσης – Λιποσυλλογής 

� Μετρητής Παροχής 

� Φρεάτιο µε δυνατότητα εκτροπής των λυµάτων προς τον αποδέκτη 

� ∆εξαµενή Υδραυλικής Εξισορρόπησης Λυµάτων  

� Αντλιοστάσιο Προώθησης Λυµάτων  

3. Έργα Συλλογής και Προεπεξεργασίας Βοθρολυµάτων  

� Σύστηµα υποδοχής βοθρολυµάτων 

� Μηχανική Εσχάρωση 

� ∆εξαµενή Συλλογής Βοθρολυµάτων µε 

o ∆ιάταξη αερισµού 

o ∆ιάταξη ανάδευσης 

o ∆ιάταξη "εµβολιασµού" µε ενεργό ιλύ. 

� Αντλιοστάσιο προώθησης βοθρολυµάτων 

4. Έργα Βιολογικής Βαθµίδας Επεξεργασίας: 

� Φρεάτιο Εισόδου 

� Ανοξικός βιοεπιλογέας (selector) 

� Αναερόβιος αντιδραστήρας 

� Ανοξικός αντιδραστήρας 

� Αερόβιος αντιδραστήρας 

� Αντλιοστάσιο Εσωτερικής Ανακυκλοφορίας ανάµεικτου υγρού 

� Φρεάτιο Φόρτισης ∆ΤΚ 

� Συγκρότηµα προσθήκης χηµικών (θειικού αργιλίου ή τριχλωριούχου σιδήρου) για την 
συµπληρωµατική αφαίρεση φωσφόρου. 

� ∆εξαµενές Τελικής Καθίζησης  

� Αντλιοστάσιο Ιλύος  

� Κτίριο Φυσητήρων 

5. Έργα Τελικής Επεξεργασίας : 

� ∆εξαµενή Απολύµανσης (Χλωρίωσης) Επεξεργασµένων, 

� Κτίριο Χηµικών  

� Σύστηµα Μεταερισµού Επεξεργασµένων 

� Φρεάτιο Αποχλωρίωσης 

� Φρεάτιο Εξόδου 

 

6. Έργα Επεξεργασίας Ιλύος: 

� ∆εξαµενή αποθήκευσης ιλύος 

� Μονάδα Μηχανικής Πάχυνσης 
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� Μονάδα Μηχανικής Αφυδάτωσης  

� Μονάδα παρασκευής και δοσοµέτρησης πολυηλεκτρολύτη 

� Χώρο αποθήκευσης αφυδατωµένης ιλύος 

� Αντλιοστάσιο ανακυκλοφορίας στραγγιδίων 

7. Έργα Υποδοµής: 

� Κτίριο ∆ιοίκησης 

� Κτίριο Ενέργειας 

� Αποθήκη Υλικών 

� ∆εξαµενή Ύδρευσης / Πυρόσβεσης 

� ∆ίκτυο Ύδρευσης / Πυρόσβεσης 

� Εγκατάσταση Παραγωγής Βιοµηχανικού-Αρδευτικού νερού 

� ∆εξαµενή Αποθήκευσης Βιοµηχανικού-Αρδευτικού νερού 

� ∆ίκτυο Βιοµηχανικού νερού / Άρδευσης 

� ∆ίκτυο αποχέτευσης ακαθάρτων 

� Εσωτερική Οδοποιία και χώροι στάθµευσης 

� ∆ίκτυο οµβρίων – Έργα αντιπληµµυρικής προστασίας 

� Ζώνη ∆ενδροφύτευσης  

� Περίφραξη και Πύλη Εισόδου 

� Εγκαταστάσεις Απόσµησης 

� ∆ίκτυο διανοµής ενέργειας 

� ∆ίκτυο εξωτερικού φωτισµού 

� ∆ίκτυα ασθενών ρευµάτων (τηλεφωνικά, αυτοµατισµών, κλπ.) 

� Σύστηµα αυτοµατισµού λειτουργίας και ελέγχου (SCADA) 

8. Έργα τελικής διάθεσης :  

� ∆εξαµενή Αναρρύθµισης Επεξεργασµένων Λυµάτων 

� Φρεάτιο φόρτισης υποθαλάσσιου αγωγού 

� Υποθαλάσσιος Αγωγός ∆ιάθεσης µε διαχυτήρα. 

 

2. ΕΡΓΑ ΕΙΣΟ∆ΟΥ 

2.1 ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟ ΑΡΧΙΚΗΣ ΑΝΥΨΩΣΗΣ ΛΥΜΑΤΩΝ   

Στο αντλιοστάσιο αυτό καταλήγει ο Κεντρικός Καταθλιπτικός Αγωγός (Κ.Α.Α.) που µεταφέρει τα 
λύµατα στην Ε.Ε.Λ. 

Το αντλιοστάσιο προβλέπεται να κατασκευασθεί στο νότιο άκρο του οικοπέδου πλησίον του 
επαρχιακού δρόµου και σε υψόµετρο εδάφους +98,00 µ. περίπου. 

Εκεί καταλήγει το τελευταίο τµήµα του Κεντρικού Αποχετευτικού Αγωγού (Κ.Α.Α.), καταθλιπτικός 
αγωγός, HDPE, PE100, 10atm, DN355mm., µε υψόµετρο πυθµένα αγωγού στο τέρµα του +96,20µ.  

Το αντλιοστάσιο θα ανυψώνει τα λύµατα από το σηµείο αυτό στη µονάδα προεπεξεργασίας 
λυµάτων. Αποτελεί πρακτικά το τελευταίο αντλιοστάσιο του Κ.Α.Α. 

Σύµφωνα µε τον σχεδιασµό του Κ.Α.Α. προβλέπεται το αντλιοστάσιο να είναι υγρού τύπου και να 
έχει υγρό θάλαµο µε εσωτερικές διαστάσεις 6,50Χ2,00Χ4,25µ. (ΜΧΠΧΥ), και υψόµετρο πυθµένα 
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+93,50µ. και θάλαµο δικλείδων µε εσωτερικές διαστάσεις 6,00Χ2,00Χ2,45µ. (ΜΧΠΧΥ), και 
υψόµετρο πυθµένα +95,30µ. Στο εσωτερικό του υγρού θαλάµου προβλέπεται διάταξη που να 
ανακόπτει την ορµή των εισερχοµένων λυµάτων. Για προστασία ο υγρός θάλαµος προβλέπεται να 
επιχρισθεί µε τσιµεντοκονία και διπλή στρώση εποξειδικής βαφής. Οι διαστάσεις του Α/σίου είναι 
ενδεικτικές, δεδοµένου του ότι οι οριστικές θα προκύψουν από τις τεκµηριωµένες µελέτες (οριστικές 
και εφαρµογής). 

Στο αντλιοστάσιο προβλέπονται τέσσερις (4) θέσεις αντλιών. Σε Α' φάση θα τοποθετηθούν τρείς (3) 
αντλίες (2+1 εφεδρική) που καλύπτουν τις ανάγκες µε χρονικό ορίζοντα 20ετίας. Οι αντλίες θα 
έχουν µέγιστη ταχύτητα περιστροφής 1500 rpm και θα επιτρέπουν την άνετη διέλευση σωµατιδίων 
διαµέτρου 80 mm τουλάχιστον. 

Επίσης προβλέπεται η τοποθέτηση υποβρύχιου αναδευτήρα των λυµάτων ισχύος 0,75 kW και 
ταχύτητας περιστροφής 1400 rpm τουλάχιστον και αερεξαγωγού. 

Το αντλιοστάσιο θα φέρει διάταξη υπερχείλισης προς το Φρεάτιο Κεφαλής του Αγωγού Μεταφοράς 
Επεξεργασµένων Λυµάτων, που έχει υψόµετρο πυθµένα +95,87 µ. 

Το αντλιοστάσιο θα εφοδιασθεί µε τοπικό σύστηµα αυτοµατισµού που θα συνδεθεί µε το κεντρικό 
σύστηµα αυτοµατισµού που θα ελέγχει την λειτουργία όλων των αντλιοστασίων του Κ.Α.Α. 

Στο θάλαµο δικλείδων προβλέπεται διάταξη εκκένωσης του ανάντι καταθλιπτικού αγωγού στον 
υγρό θάλαµο του αντλιοστασίου. 

Σύµφωνα µε την διαστασιολόγηση που έγινε στην Οριστική Μελέτη του Κ.Α.Α. οι παροχές του 
αντλιοστασίου Α5 που στέλνει τα λύµατα στο Αντλιοστάσιο Αρχικής Ανύψωσης είναι : 

Μία (1) αντλία σε λειτουργία    : 195 m3/h 

∆ύο (2) αντλίες σε λειτουργία  : 360 m3/h 

Τρείς (3) αντλίες σε λειτουργία : 465 m3/h 

Το Αντλιοστάσιο Εισόδου-Αρχικής Ανύψωσης θα πρέπει να διαστασιολογηθεί από τους 
διαγωνιζόµενους έτσι ώστε σε συνδυασµό µε το Φρεάτιο Εισόδου των Έργων Προεπεξεργασίας να 
διαχειρίζεται τις ανωτέρω παροχές. 

Για την λειτουργία του αντλιοστασίου σε περίπτωση διακοπής ρεύµατος απαιτείται Η/Ζ εφεδρικής 
παροχής ισχύος 135/150 KVA. Κατά την κρίση του διαγωνιζοµένου θα επιλεγεί ξεχωριστό Η/Ζ για 
το αντλιοστάσιο ή η εφεδρική παροχή ισχύος θα παρέχεται από το Η/Ζ της Ε.Ε.Λ. Θα εκτιµηθεί 
θετικά η πρόταση κοινού Η/Ζ. 

Στο αντλιοστάσιο αυτό µπορεί να καταλήγουν µε βαρύτητα τα στραγγίδια από τις διάφορες µονάδες 
της εγκατάστασης και τα λύµατα από το Κτίριο διοίκησης. 

Μελλοντικά στο αντλιοστάσιο µπορεί να καταλήγουν µε βαρύτητα τα λύµατα από οικισµούς που 
βρίσκονται ανάντη της Ε.Ε.Λ. στην περίπτωση αυτή θα προβλεφθεί διάταξη εσχαρισµού των 
λυµάτων για προστασία των αντλιών. 

 

3. ΠΡΟΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ  

3.1.1 ΓΕΝΙΚΑ 

Το φρεάτιο εισόδου, η εσχάρωση, η εξάµµωση και η µέτρηση παροχής που αποτελούν τις κύριες 
µονάδες της προεπεξεργασίας, θα εγκατασταθούν σε κοινό κτίριο, το οποίο θα διαθέτει σύστηµα 
απόσµησης και αποτελεσµατικού εξαερισµού. Το σύστηµα θα πρέπει να ανανεώνει τον αέρα του 
κτιρίου τουλάχιστον 10 φορές την ώρα. Το σύστηµα θα πρέπει να περιλαµβάνει τους αεραγωγούς 
απαγωγής, φυγοκεντρικό ανεµιστήρα και κατάλληλης δυναµικότητας και ποιότητας φίλτρο για την 
εξουδετέρωση των οσµών. 

Όλα τα έργα προεπεξεργασίας θα διαστασιολογηθούν ώστε να καλύπτουν τουλάχιστον τις παροχές 
αιχµής για τη Β’ Φάση λειτουργίας της Ε.Ε.Λ. και την παροχή του Αντλιοστασίου Αρχικής 
Ανύψωσης. 
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3.1.2 ΦΡΕΑΤΙΟ ΕΙΣΟ∆ΟΥ  

Ο σκοπός του φρεατίου αυτού , είναι να ανακόψει την ταχύτητα των λυµάτων και να επιτρέψει την 
οµαλή τροφοδοσία της µονάδας εσχάρωσης , επειδή τα λύµατα θα φθάνουν µε άντληση µέσω του 
Κεντρικού Αποχετευτικού Αγωγού στην εγκατάσταση. 

Στο φρεάτιο εισόδου θα µπορούν να καταλήγουν επίσης τα βοθρολύµατα από την δεξαµενή 
βοθρολυµάτων, και τα στραγγίδια της Ε.Ε.Λ. 

Το φρεάτιο πρέπει να είναι επαρκών διαστάσεων ώστε να δέχεται τη µέγιστη παροχή του αγωγού 
προσαγωγής και τα βοθρολύµατα από την Μονάδα Συλλογής και Προεπεξεργασίας 
Βοθρολυµάτων, αν οδηγούνται εκεί. Θα πρέπει να εξασφαλίζεται η απρόσκοπτη ροή από τον 
αγωγό προσαγωγής και η αποτροπή επιστροφής λυµάτων σε αυτόν. Θα πρέπει να ανακόπτει 
επαρκώς την ροή των εισερχόµενων λυµάτων ώστε να οδηγούνται µε ηρεµία προς την εσχάρωση.  

Σύµφωνα µε τους περιβαλλοντικούς όρους, οι διαστάσεις του πρέπει να είναι τέτοιες ώστε "ο 
ελάχιστος χρόνος παραµονής και αερισµού για την ελάχιστη ωριαία παροχή να είναι τουλάχιστον 3-
5min" και έτσι σχεδιασµένο ώστε να µην δηµιουργούνται εναποθέσεις στερεών. 

Στους περιβαλλοντικούς όρους προτείνεται  (ζητείται) να τοποθετηθούν διατάξεις αερισµού και 
ανάδευσης. 

 

3.1.3 ΕΣΧΑΡΩΣΗ 

Η εσχάρωση των λυµάτων θα γίνεται σε κλειστό χώρο και θα αποτελείται από µία 
αυτοκαθαριζόµενη - ηλεκτροκίνητη εσχάρα και µία σταθερή που θα τοποθετηθεί στο κανάλι 
παράκαµψης.  

Η διαστασιολόγηση των εσχαρών θα γίνει έτσι ώστε η ταχύτητα των λυµάτων να είναι >0,30 m/sec 
όταν λειτουργεί η µία αντλία του αντλιοστασίου ανύψωσης για να µην κατακάθονται τα στερεά εντός 
του καναλιού και <1,30 m/sec για να µην θρυµµατίζονται και να µην παρασύρονται τα εσχαρίσµατα 
για την παροχή αιχµής. Το πλάτος κάθε εσχάρας θα είναι κατ’ ελάχιστο 0,50m. 

Τα κανάλια θα έχουν ορθογωνική διατοµή και θα φέρουν ανοξείδωτα θυροφράγµατα πριν και µετά 
τις εσχάρες. Ο πυθµένας τους θα έχει κλίση προς τα κατάντη, ώστε να υπάρχει δυνατότητα 
στράγγισης της ροής προς τον εξαµµωτή. Το δάπεδο του χώρου εσχάρωσης θα έχει κλίση προς τα 
κανάλια. 

Σε περίπτωση φραγής της κύριας εσχάρας κατά τις ώρες απουσίας του προσωπικού, τα εισερχόµενα 
λύµατα θα υπερχειλίζουν αυτόµατα στο παράπλευρο κανάλι της εφεδρικής σταθερής εσχάρας. Για το 
σκοπό αυτό κατά µήκος του διαχωριστικού τοιχίου των καναλιών θα υπάρχει υπερχειλιστής, του 
οποίου η στέψη θα βρίσκεται στο ανώτατο επιτρεπτό ύψος της ροής ανάντη της εσχάρωσης. 

Η αυτοκαθαριζόµενη εσχάρα θα είναι επίπεδη κεκλιµένη ή τοξωτή και θα αφαιρεί όλα τα άνω των 6 
mm στερεά από τα λύµατα. Θα διαθέτει σύστηµα αυτόµατου καθαρισµού που θα ενεργοποιείται µε 
χρονοδιακόπτη και µε ενεργοποίηση της λόγω διαφοράς στάθµης υγρού. Η σταθερή εσχάρα θα έχει 
διάκενα 15 mm, θα καθαρίζεται χειρωνακτικά και θα λειτουργεί σε έκτακτες περιπτώσεις, όταν η κύρια 
εσχάρα τεθεί εκτός λειτουργίας. Η αποµόνωση των εσχαρών θα γίνεται χειροκίνητα µε τη βοήθεια των 
θυροφραγµάτων. Και οι δύο εσχάρες προβλέπονται ανοξείδωτες. 

Τα εσχαρίσµατα από την αυτόµατη εσχάρα θα αποµακρύνονται µε ηλεκτροκίνητη µεταφορική ταινία 
πλάτους 0,4 µέτρων, η οποία θα καταλήγει άµεσα σε συµπιεστή εσχαρισµάτων. Η εκκίνηση και η 
στάση λειτουργίας θα σχετίζεται άµεσα µε την κίνηση της αυτοκαθαριζόµενης εσχάρας. Εναλλακτικά 
τα εσχαρίσµατα θα οδηγούνται σε κοχλία - συµπιεστή εσχαρισµάτων. Η συµπίεση των εσχαρισµάτων 
πρέπει να είναι τουλάχιστον 50%. 

Η λειτουργία της µεταφορικής ταινίας και του συµπιεστή θα γίνεται αυτόµατα, κατά τακτά χρονικά 
διαστήµατα. 

Τα συµπιεσµένα εσχαρίσµατα θα απορρίπτονται αυτόµατα σε κλειστά τροχήλατα  δοχεία και τυχόν 
κακοσµίες κατά την αποθήκευσή τους θα αντιµετωπίζεται µε χλωράσβεστο. 

Τα στραγγίδια του συµπιεστή θα οδηγούνται ή στο φρεάτιο εισόδου ή στο αντλιοστάσιο αρχικής 
ανύψωσης. 
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3.1.4 ΜΟΝΑ∆Α ΕΞΑΜΜΩΣΗΣ - ΛΙΠΟΣΥΛΛΟΓΗΣ 

Στον εξαµµωτή θα εισέρχονται τα λύµατα µετά την εσχάρωση, και θα αποµακρύνεται άµµος 
διαµέτρου µεγαλύτερης ή ίσης µε 0,2 mm κατά 95%. Ο απαιτούµενος χρόνος παραµονής των 
λυµάτων στον εξαµµωτή θα είναι τουλάχιστον 300 sec για την παροχή αιχµής. 

Ο εξαµµωτής θα είναι επιµήκης αεριζόµενος και θα επιτυγχάνει συνθήκες σπειροειδούς ροής που 
θα διασφαλίζουν ικανοποιητική αποµάκρυνση της άµµου. 

Ο αερισµός στις δεξαµενές εξάµµωσης θα παρέχεται µέσω διαχυτήρων µεσαίας φυσαλίδας που θα 
τοποθετηθούν κατά µήκος της δεξαµενής. Οι διαχυτήρες θα είναι από υλικό µε υψηλή αντίσταση 
στην έντονα διαβρωτική δράση των λυµάτων και να µην φράσσουν στις παύσεις. Η εξαγωγή των 
διαχυτήρων θα γίνεται χωρίς να απαιτείται η εκκένωση της δεξαµενής 

Για την παροχή αέρα θα εγκατασταθούν δύο φυσητήρες ένας σε λειτουργία και ένας εφεδρικός, 
δυναµικότητας τουλάχιστον 160 m3/h που θα τοποθετηθούν στο κτίριο προεπεξεργασίας σε 
ανεξάρτητο χώρο. Η µέγιστη επιτρεπόµενη ταχύτητα στις σωληνώσεις  αέρα είναι 20 m/s. 

Η συλλογή της άµµου θα πραγµατοποιείται από τον αύλακα του πυθµένα των εξαµµωτών ενώ η 
συλλογή των επιπλεόντων λιπαρών ουσιών θα γίνεται µε επιφανειακό ξέστρο ενσωµατωµένο σε 
παλινδροµική γέφυρα. 

Η καθιζάνουσα άµµος στον πυθµένα της εξάµµωσης µπορεί να αποµακρύνεται : 

α. Με ξέστρο πυθµένα που είναι ενσωµατωµένο σε παλινδροµική γέφυρα και τη βοήθεια 
αεραντλιών (air lift). Η τροφοδοσία των αεραντλιών θα γίνεται µέσω ανεξάρτητων αεροσυµπιεστών, 
µε ελάχιστο µανοµετρικό λειτουργίας 10 m και δυναµικότητα τουλάχιστον 1,0 m3/λεπτό ο κάθε ένας, 
που θα εγκατασταθούν και αυτοί στο κτίριο της εξάµµωσης. 
ή 
β. Με αναρρόφηση από υποβρύχιες αντλίες άµµου, ενσωµατωµένες σε παλινδροµική γέφυρα ή 
από σταθερές αντλίες άµµου τοποθετηµένες στο άκρο του διαµορφωµένου πυθµένα των 
εξαµµωτών. 

Η συλλεγόµενη άµµος, θα οδηγείται σε κοχλία έκπλυσης άµµου. Από το ένα άκρο του κοχλία θα 
εξέρχεται η άµµος απαλλαγµένη από οργανικά στερεά και από το άλλο η υπερχείλιση των υγρών 
θα οδηγείται  προς το φρεάτιο συλλογής. Η άµµος θα συλλέγεται σε κάδο ή σε µικρή 
ρυµουλκούµενη καρότσα. Η ηµερήσια ποσότητα της άµµου θα πρέπει να µπορεί να αποµακρύνεται 
σε διάρκεια έξι ωρών. Τα υγρά έκπλυσης από το φρεάτιο συλλογής θα οδηγούνται ή στο φρεάτιο 
εισόδου ή στο αντλιοστάσιο αρχικής ανύψωσης. 

Η δεξαµενή εξάµµωσης θα επιτρέπει την συγκέντρωση των λιπών σε παράπλευρο φρεάτιο. Η 
αποµάκρυνση των λιπών θα γίνεται µε βυτίο σε περιοδικά διαστήµατα. Η παραγόµενη άµµος και τα 
λίπη θα αποκοµίζονται σε τακτά διαστήµατα για υγειονοµική ταφή σε εγκεκριµένο χώρο. 

Η δεξαµενή άµµου θα διαθέτει θυρόφραγµα έκπλυσης µε αποχέτευση στην είσοδο της 
εγκατάστασης. 

 

3.1.5 ΜΕΤΡΗΤΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ 

Η µέτρηση της παροχής θα γίνεται σε Μετρητή Παροχής τύπου διώρυγας (Parshall Flume) µε 
κατάλληλη στένωση και διαµόρφωση που να επιτρέπει αξιόπιστες µετρήσεις παροχών που θα 
κυµαίνονται µεταξύ µέγιστης και ελάχιστης παροχής. Οι διαστάσεις του να είναι κατάλληλες για 
µέτρηση παροχής µεγαλύτερης µέχρι το 25% της αιχµής τουλάχιστον. Η παροχή θα εµφανίζεται σε 
µετρητή στο Κτίριο ∆ιοίκησης και η µέτρησή της θα γίνεται µε τον ίδιο τρόπο σε όλες τις φάσεις 
λειτουργίας της Ε.Ε.Λ.  

Ο Μετρητής Παροχής θα αποτελείται από: 

• Προκατασκευασµένη διώρυγα Parshall 

• Αισθητήριο στάθµης (πλωτήρας ή ποµποδέκτης υπερήχων ή µαγνητικός, κλπ.) 

• Ψηφιακό όργανο ενδείξεως στιγµιαίας και αθροιστικής παροχής 

• Καταγραφικό παροχής 
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Ο µετρητής θα είναι ρυθµισµένος ώστε να δίνει πραγµατική ένδειξη σε m3/h στο όργανο ενδείξεως. 
Οι διαστάσεις της διώρυγας Parshall θα είναι κατάλληλες για το προβλεπόµενο εύρος παροχών και 
αντιστοίχως το µήκος του καναλιού προσαγωγής. 

 

3.1.6 ∆ΙΑΤΑΞΗ ΠΑΡΑΚΑΜΨΗΣ ΤΗΣ Ε.Ε.Λ. 

Η διάταξη παράκαµψης ευρίσκεται µετά τον µετρητή παροχής και απαρτίζεται από ένα µικρό 
αβαθές φρεάτιο µε θυρόφραγµα διοχέτευσης της παροχής προς τον αποδέκτη. Αυτή η δυνατότητα 
παράκαµψης υπάρχει για την αντιµετώπιση εξαιρετικά εκτάκτων συνθηκών, όπως αν το σύστηµα 
βιολογικής επεξεργασίας τεθεί εκτός λειτουργίας. Η χρήση αυτού του by pass θα περιορισθεί µόνο 
στις απολύτως αναγκαίες ελάχιστες περιπτώσεις.  

 

3.1.7 ∆ΕΞΑΜΕΝΗ Υ∆ΡΑΥΛΙΚΗΣ ΕΞΙΣΟΡΟΠΗΣΗΣ ΛΥΜΑΤΩΝ 

Η ∆εξαµενή Υδραυλικής Εξισορόπησης Λυµάτων θα δέχεται τα λύµατα από τα Έργα 
Προεπεξεργασίας Λυµάτων (εσχάρωση, εξάµµωση, µέτρηση παροχής). Προβλέπεται ορθογωνικού 
σχήµατος πλησίον ή και σε επαφή µε το Κτίριο Προεπεξεργασίας. 

Ο στόχος της ∆εξαµενής Υδραυλικής Εξισορόπησης Λυµάτων θα είναι η τροφοδοσία των γραµµών 
της βιολογικής βαθµίδας µε σταθερές παροχές κατά τη διάρκεια του 24ώρου. Επίσης θα παίζει και 
τον ρόλο προσωρινής αποθήκευσης των λυµάτων σε περίπτωση συντήρησης. 

Επιπλέον, η παραµονή των λυµάτων στη δεξαµενή αυτή έχει ως αποτέλεσµα µικρή µείωση του 
εισερχόµενου βιολογικού φορτίου, χωρίς όµως αυτό να είναι το ζητούµενο. 

Η ∆εξαµενή Υδραυλικής Εξισορόπησης Λυµάτων θα διαστασιολογηθεί για τη Β’ Φάση λειτουργίας 
της Ε.Ε.Λ. σύµφωνα µε την αθροιστική καµπύλη παροχής εισροής λυµάτων και παροχής 
λειτουργίας της Ε.Ε.Λ. σε 24ωρη βάση. 

Η ∆εξαµενή θα είναι σκεπαστή και µπορεί να έχει δύο ή περισσότερα διαµερίσµατα που θα 
χρησιµοποιούνται ανάλογα µε την φάση και την περίοδο λειτουργίας. Επίσης η µέγιστη στάθµη της 
µπορεί να ρυθµίζεται αντίστοιχα µε την περίοδο λειτουργίας (χειµερινή ή καλοκαιρινή). Σύµφωνα µε 
την Προµελέτη ο απαιτούµενος ωφέλιµος όγκος υπολογίστηκε σε 1387 m3. 

Το κάθε διαµέρισµα της ∆εξαµενής Εξισορόπησης Λυµάτων θα εξοπλισθεί µε σύστηµα ανάδευσης 
(µε υποβρύχιους αναδευτήρες ή διαχυτήρες αέρα) ώστε να επιτυγχάνεται οµοιογένεια των λυµάτων, 
να µην παρατηρούνται εναποθέσεις στερεών και να µην αναπτύσσονται σηπτικές συνθήκες. 

Οι παροχές εισόδου της δεξαµενής θα έχουν διακυµάνσεις κατά τη διάρκεια της ηµέρας, ενώ η 
παροχή εξόδου της θα είναι σταθερή και ίση µε τη µέση ηµερήσια παροχή (Q = 60 l/sec για τη Β’ 
Φάση λειτουργίας της Ε.Ε.Λ.). 

3.1.8 ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΛΥΜΑΤΩΝ 

Το Αντλιοστάσιο Προώθησης Λυµάτων έχει σκοπό σε συνδυασµό µε την ∆εξαµενή Υδραυλικής 
Εξισορόπησης τη εξοµαλυµένη παροχέτευση των λυµάτων προς τα επόµενα στάδια επεξεργασίας. 
Προβλέπεται να κατασκευασθεί ως συνέχεια της ∆εξαµενής Υδραυλικής Εξισορόπησης. 

Στο αντλιοστάσιο αυτό θα υπάρχουν τρεις τουλάχιστον όµοιες αντλίες υγρού τύπου, εκ των οποίων 
η µία εφεδρική. Για να υπάρχει οµοιόµορφη φθορά των αντλιών, θα γίνεται κυκλική εναλλαγή της 
λειτουργίας τους. H δυναµικότητα εκάστης των αντλιών πρέπει να είναι τουλάχιστον 108 m3/h στο 
κατάλληλο µανοµετρικό. Για την κάλυψη των αναγκών της Β' Φάσης θα εγκατασταθεί µία επιπλέον 
αντλία. Το αντλιοστάσιο ανύψωσης προωθεί τα λύµατα στο Φρεάτιο Εισόδου της Βιολογικής 
Βαθµίδας Επεξεργασίας. 

Να σηµειωθεί ότι : 
1. Η ∆εξαµενή Υδραυλικής Εξισορόπησης των Λυµάτων δεν είναι υποχρεωτική από τους 
Περιβαλλοντικούς Όρους, κρίθηκε όµως αναγκαία κατά το σχεδιασµό της εγκατάστασης λόγω της 
µη συνεχούς τροφοδοσίας της εγκατάστασης µε λύµατα από τα αντλιοστάσια του Κ.Α.Α. 

2. Το Αντλιοστάσιο Προώθησης των λυµάτων µπορεί να µην απαιτείται µε διαφορετική 
χωροθέτηση των µονάδων επεξεργασίας. 
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4. ΜΟΝΑ∆Α ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΒΟΘΡΟΛΥΜΑΤΩΝ 
Κοντά στην είσοδο της εγκατάστασης προβλέπεται η κατασκευή µονάδας συλλογής και 
προεπεξεργασίας βοθρολυµάτων. 

Σε ειδικά διαµορφωµένο χώρο, επαρκών διαστάσεων θα κατασκευασθεί ειδικό φρεάτιο εκκένωσης 
βοθρολυµάτων, τα οποία θα µεταφέρονται µε βυτιοφόρα. 

Ο δρόµος προσπέλασης και ο χώρος ελιγµών των βυτιοφόρων πρέπει να είναι επαρκής για την 
ελαχιστοποίηση των προκαλούµενων θορύβων. Η εκκένωση των βυτιοφόρων στο φρεάτιο 
εκκένωσης να γίνεται µόνο από ειδικές αεροστεγείς υποδοχές, και όχι µε αφαίρεση του 
συρταροδιαφράγµατος του βυτιοφόρου, πράγµα που δηµιουργεί πρόσθετες οσµές. Το φρεάτιο 
εκκένωσης να είναι κλειστό και στεγανό όσον αφορά την έκλυση οσµών. 

Η δεξαµενή συλλογής θα κατασκευαστεί από σκυρόδεµα και θα είναι κλειστή για την αποφυγή 
έκλυσης οσµών. Η δεξαµενή πρέπει να είναι ικανών διαστάσεων ώστε να εξισοροπεί την 8ωρη 
παροχή εκκένωσης σε µέση 24ωρη. Σύµφωνα µε εκτιµήσεις των Υπηρεσιών του ∆ήµου Τήνου, οι 
συλλεγόµενες ποσότητες βοθρολυµάτων κυµαίνονται µεταξύ των 40 m3/d (µέση χειµερινή) και 100 
m3/d (µέση καλοκαιρινή). Η δεξαµενή θα πρέπει να έχει την ικανότητα αποθήκευσης όγκου 
βοθρολυµάτων µίας (1) τουλάχιστον ηµέρας αιχµής. 

Πριν την είσοδο στη δεξαµενή συλλογής τα βοθρολύµατα θα διέρχονται από διάταξη λιθοπαγίδας, 
εσχαρισµού µε αυτοκαθαριζόµενη ανοξείδωτη εσχάρα µε ανοίγµατα ράβδων το µέγιστο 6mm. Τα 
εσχαρίσµατα θα συλλέγονται σε ειδικό αποθηκευτικό δοχείο και θα οδηγούνται µαζί µε τα στερεά 
απορρίµµατα της Ε.Ε.Λ. προς ασφαλή διάθεση. Σηµειώνεται ότι το προσωπικό δεν θα πρέπει να 
έρχεται σε επαφή µε τα προϊόντα εσχάρωσης, οπότε θα λαµβάνονται τα απαραίτητα προστατευτικά 
µέτρα. 

Τα εσχαρίσµατα από την αυτόµατη εσχάρα θα αποµακρύνονται µε ηλεκτροκίνητη µεταφορική ταινία 
πλάτους 0,4 µέτρων, η οποία θα καταλήγει άµεσα σε συµπιεστή εσχαρισµάτων. Η εκκίνηση και η 
στάση λειτουργίας θα σχετίζεται άµεσα µε την κίνηση της αυτοκαθαριζόµενης εσχάρας. Εναλλακτικά 
τα εσχαρίσµατα θα οδηγούνται σε κοχλία - συµπιεστή εσχαρισµάτων. Η συµπίεση των εσχαρισµάτων 
πρέπει να είναι τουλάχιστον 50%. 

Η λειτουργία της µεταφορικής ταινίας και του συµπιεστή θα γίνεται αυτόµατα, κατά τακτά χρονικά 
διαστήµατα. 

Τα συµπιεσµένα εσχαρίσµατα θα απορρίπτονται αυτόµατα σε κλειστά τροχήλατα  δοχεία και τυχόν 
κακοσµίες κατά την αποθήκευσή τους θα αντιµετωπίζεται µε χλωράσβεστο. 

Η ∆εξαµενή Συλλογής θα είναι εφοδιασµένη µε : 
α) Μηχανικό αναδευτήρα για να διατηρούνται τα στερεά σε αιώρηση. 
β) Σύστηµα αερισµού (αεριστής τύπου flowjet) για το φρεσκάρισµα των βοθρολυµάτων και την 
αποδέσµευση των ενώσεων του θείου πριν οδηγηθούν στην κανονική επεξεργασία. 
γ) ∆ιάταξη "εµβολιασµού" των βοθρολυµάτων µε ενεργό ιλύ. 

Τα έργα συλλογής και προεπεξεργασίας βοθρολυµάτων θα τοποθετηθούν σε ενιαίο κτίριο,  που θα 
διαθέτει σύστηµα απόσµησης και αποτελεσµατικού εξαερισµού ανάλογο της µονάδας 
προεπεξεργασίας των λυµάτων. 

Από τη δεξαµενή συλλογής τα βοθρολύµατα µε αντλιοστάσιο ξηρού τύπου θα παροχετεύονται, 
ανάλογα µε το σχεδιασµό που θα προτείνει ο διαγωνιζόµενος, ή στο Αντλιοστάσιο Ανύψωσης 
Λυµάτων όπου θα αναµειγνύονται µε τα αστικά λύµατα σε προκαθορισµένη αναλογία, ή στο 
φρεάτιο εισόδου, χωρίς όµως να υπερφορτώνεται η εγκατάσταση. Το αντλιοστάσιο θα εξοπλιστεί µε 
δύο τουλάχιστον αντλίες, κανονική και εφεδρική δυναµικότητας τουλάχιστον 10 m3/h στο κατάλληλο 
µανοµετρικό. Η παροχέτευση θα γίνεται ελεγχόµενα, ούτως ώστε να επιτυγχάνεται ανάµειξη των 
βοθρολυµάτων µε τα υπόλοιπα λύµατα, σε ποσοστό 5-10%. 

Σύµφωνα µε τους Περιβαλλοντικούς Όρους θα πρέπει στη µονάδα προεπεξεργασίας 
βοθρολυµάτων να υπάρχει σταθµός µέτρησης της ποιότητας των βοθρολυµάτων όπου θα 
µετρώνται οι παράµετροι pH, τοξικότητα, C, N, P. 
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Επίσης σύµφωνα µε τους Περιβαλλοντικούς Όρους : 

• Θα πρέπει να γίνεται ανάδευση των βοθρολυµάτων για να επιτευχθεί αραίωση και επίτευξη 
διαλελυµένου Ο2 > 0,5 ppm και < 1ppm.  

• Θα γίνεται έλεγχος του περιεχοµένου των βυτιοφόρων προτού εκκενωθούν στη δεξαµενή 
υποδοχής. 

5.   ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΒΑΘΜΙ∆Α ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ 

5.1  ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΣΧΗΜΑΤΟΣ 

Οι Περιβαλλοντικοί όροι προβλέπουν: 

1. σχήµα παρατεταµένου αερισµού 

2. πλήρη οξείδωση του ανθρακούχου ρύπου 

3. πλήρη νιτροποίηση  

4. απονιτροποίηση σε υψηλό βαθµό 

5.  βιολογική αφαίρεση φωσφόρου σε υψηλό βαθµό 

6. παραγωγή σταθεροποιηµένης λάσπης 

 

5.2  ΚΥΡΙΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΣΧΕ∆ΙΑΣΜΟΥ ΤΗΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΒΑΘΜΙ∆ΑΣ 

Αυτά είναι : 

1. Η διαστασιολόγηση θα γίνει για την Α' φάση(20ετία) και Β΄Φάση (40ετία) του έργου, λαµβάνοντας υπ’ 
όψη και τις διαφορετικές απαιτήσεις χειµερινής και θερινής περιόδου λειτουργίας. 

2. Από το πρώτο κριτήριο θα προκύψει και ο αριθµός των γραµµών λειτουργίας , ο οποίος θα είναι 
τουλάχιστον δύο (2). 

3. χαµηλή φόρτιση των δεξαµενών , F/M από 0,05 έως 0,06 KgBOD ανά Kg MLSS και ηµέρα (µη 
συµπεριλαµβανοµένου του όγκου του αναερόβιου αντιδραστήρα) µε την οποία επιτυγχάνεται πλήρως 
σταθεροποιηµένη λάσπη, πλήρης νιτροποίηση και απονιτροποίηση σε µεγάλο βαθµό  

4. Χρόνος παραµονής στερεών (ηλικία ιλύος) (θc) τουλάχιστον 20 ηµέρες για τη θερινή περίοδο, και 
κατά τις δύο φάσεις λειτουργίας. 

5. Συγκέντρωση αιωρούµενων στερεών (MLSS) < η = 5000mg/lit 

6. Για τους υπολογισµούς θα ληφθεί : θερµοκρασία καλοκαιριού 18 βαθµοί Κελσίου και θερµοκρασία 
χειµώνα 12 βαθµοί Κελσίου. 

7. Θα προβλέπεται στη κεφαλή της βιολογικής βαθµίδας Ανοξικός Βιοπιλογέας (selector)  

8. Η ανακυκλοφορία του ανάµεικτου υγρού θα γίνεται µε αντλιοστάσιο από τα κατάντη της δεξαµενής 
αερισµού, µε παροχή εγκατεστηµένων αντλιών τουλάχιστον το 250% της ηµερήσιας παροχής 
σχεδιασµού. 

9. Το αντλιοστάσιο θα πρέπει να εξυπηρετεί τις ανεξάρτητες γραµµές λειτουργίας και σε χιαστί 
λειτουργία. 

10. Κάθε γραµµή λειτουργίας θα έχει την δυνατότητα να συνεργάζεται µε οποιαδήποτε δευτεροβάθµια 
καθίζηση και αντιστρόφως η ανακυκλοφορία λάσπης οιασδήποτε δευτεροβάθµιας καθίζησης να έχει 
την δυνατότητα να κατευθυνθεί στην αρχή  οιασδήποτε γραµµής λειτουργίας. 

11. Το ελάχιστο ωφέλιµο βάθος υγρού στην βιολογική βαθµίδα θα είναι 4,5 µέτρα. 

12. Οι διατάξεις παροχής οξυγόνου που θα επιλεγούν θα είναι κατάλληλες και για διακοπτόµενο αερισµό. 

13. Για την αποτελεσµατική εκκένωση των δεξαµενών, όταν χρειασθεί εκκένωση κάποιας γραµµής, 
στους πυθµένες των δεξαµενών, όλων των αντιδραστήρων, θα κατασκευαστούν κατάλληλα σηµεία 
αποστράγγισης. Στα σηµεία αυτά θα µπορεί να τοποθετούνται αντλίες βυθού για την εκκένωση των 
δεξαµενών.  
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Τα έργα της βιολογικής βαθµίδας (βιοαντιδραστήρες, δεξαµενές δευτεροβάθµιας καθίζησης, 
αντλιοστάσιο ιλύος,  θα κατασκευασθούν για την κάλυψη των αναγκών της θερινής περιόδου της Α' 
φάσης, µε πρόβλεψη χώρου για την επέκταση της Β' φάσης. 

 

5.3    ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΒΑΘΜΙ∆ΑΣ 

Συνοπτικά η βιολογική βαθµίδα απαρτίζεται από τα κατωτέρω τµήµατα : 

� Φρεάτιο Εισόδου 

� Ανοξικός βιοεπιλογέας (selector) 

� Αναερόβιος αντιδραστήρας 

� Ανοξικός αντιδραστήρας 

� Αερόβιος αντιδραστήρας 

� Αντλιοστάσιο Εσωτερικής Ανακυκλοφορίας ανάµεικτου υγρού 

� Φρεάτιο Φόρτισης ∆ΤΚ 

� Συγκρότηµα προσθήκης χηµικών για την συµπληρωµατική αφαίρεση φωσφόρου. 

� ∆εξαµενές Τελικής Καθίζησης  

� Αντλιοστάσιο Ιλύος 

� Κτίριο φυσητήρων 

 

Φρεάτιο Εισόδου Βιολογικής Βαθµίδας  

Στην κεφαλή της Βιολογικής Βαθµίδας προβλέπεται Φρεάτιο Εισόδου. Στο φρεάτιο αυτό θα 
εισέρχονται τα λύµατα από την Βαθµίδα προεπεξεργασίας. Στο φρεάτιο αυτό καταλήγει επίσης η 
γραµµή ανακυκλοφορίας ενεργού ιλύος και ενδεχοµένως τα στραγγίδια από τη µονάδα 
επεξεργασίας ιλύος. Το φρεάτιο αυτό έχει και τον ρόλο φρεατίου ελέγχου, καθώς από αυτό θα 
µπορούν να λαµβάνονται αντιπροσωπευτικά δείγµατα των εισερχόµενων στη Βιολογική Βαθµίδα 
λυµάτων. 

Το Φρεάτιο Εισόδου θα κατασκευαστεί από οπλισµένο σκυρόδεµα, θα είναι σκεπασµένο , 
επιθεωρήσιµο και ο σχεδιασµός εισόδου και εξόδου των λυµάτων δεν θα επιτρέπει την καθίζηση 
στερεών. 

 

Βιοεπιλογέας - Ανοξικό Φρεάτιο Βιοεπιλογής (Selector) 

Από το Φρεάτιο Εισόδου το ανάµεικτο πλέον υγρό (λύµατα και ανακυκλοφορούσα ιλύς) εισέρχεται 
στον Βιοεπιλογέα.  

Στο φρεάτιο αυτό θα επικρατούν ανοξικές συνθήκες και καλή ανάµειξη ώστε να ευνοείται η 
ανάπτυξη των συσσωµατούµενων µικροοργανισµών (floc formers) έναντι των νηµατοειδών 
(filamentus), δίνοντας ιλύ µε καλύτερα χαρακτηριστικά καθίζησης. Η ανάπτυξη των νηµατοειδών 
µικροοργανισµών είναι από τα σηµαντικότερα προβλήµατα που εµφανίζονται στα συστήµατα της 
ενεργού ιλύος ιδίως σε κλίµατα όπως είναι το Ελληνικό.  

Το Ανοξικό Φρεάτιο Βιοεπιλογής θα κατασκευαστεί από οπλισµένο σκυρόδεµα και θα αποτελείται 
από τρία διαµερίσµατα. Η διαστασιολόγηση των διαµερισµάτων θα λάβει υπόψη τον χρόνο 
παραµονής και τους κανόνες φόρτισης των διαµερισµάτων των επιλογέων. Το πρώτο διαµέρισµα 
θα διαστασιολογηθεί ώστε να επιτυγχάνονται ιδιαίτερα υψηλές τιµές του λόγου F/M µε στόχο τη 
βιοεπιλογή των µικροοργανισµών που δηµιουργούν συσσωµατώµατα (floc formers) έναντι των 
νηµατοειδών (filamentous) βακτηριδίων, ενώ τα άλλα δύο θα επαρκούν για την πλήρη κατανάλωση 
των εισερχόµενων νιτρικών, ούτως ώστε να επιτυγχάνονται αναερόβιες συνθήκες στο ακριβώς 
επόµενο στάδιο. 

Στο Ανοξικό Φρεάτιο Βιοεπιλογής, καταναλώνεται ταχύτατα ένα τµήµα των πτητικών οξέων και του 
άµεσα διασπάσιµου οργανικού φορτίου των λυµάτων, µέσω της διαδικασίας της απονιτροποίησης  
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(τα νιτρικά προέρχονται από τα νιτρικά της επανακυκλοφορίας της ιλύος από τη ∆εξαµενή Β’ 
βάθµιας Καθίζησης). Ως αποτέλεσµα, στην είσοδο των αναερόβιων βιοαντιδραστήρων 
επιτυγχάνεται πλήρης απουσία οξυγόνου και NO3

-, απαραίτητη προϋπόθεση για την 
αποτελεσµατικότητα της βιολογικής αποµάκρυνσης φωσφόρου. 

Το τρίτο διαµέρισµα λειτουργεί και ως φρεάτιο µερισµού. Θα φέρει ανοξείδωτα θυροφράγµατα ή 
ρυθµιζόµενους υπερχειλιστές στέψης για τον µερισµό της ροής, ένα για κάθε γραµµή λειτουργίας 
και µία επί πλέον θέση για την µελλοντική γραµµή λειτουργίας. 

Εναλλακτικά ως Φρεάτιο Μερισµού µπορεί να σχεδιασθεί το Φρεάτιο Εισόδου οπότε θα φέρει 
αντίστοιχα διατάξεις µερισµού της ροής, µία για κάθε γραµµή λειτουργίας και µία επί πλέον για την 
µελλοντική γραµµή λειτουργίας. Σε αυτή τη περίπτωση θα πρέπει να σχεδιασθεί ξεχωριστός 
Ανοξικός Βιοεπιλογέας για κάθε γραµµή λειτουργίας.  

 

Αναερόβιος Αντιδραστήρας 

Ο αναερόβιος αντιδραστήρας κάθε γραµµής είναι µια δεξαµενή στην οποία επικρατούν αναερόβιες 
συνθήκες (απουσία οξυγόνου και NO3

-) που ευνοούν τη διατήρηση των πολυφωσφορικών 
βακτηριδίων, µέσω των οποίων επιτυγχάνεται βιολογική αποµάκρυνση φωσφόρου στο ανάµεικτο 
υγρό.  

Οι αναερόβιοι αντιδραστήρες θα κατασκευαστούν από οπλισµένο σκυρόδεµα και θα φέρουν 
σύστηµα ήπιας ανάδευσης, ούτως ώστε να κρατούνται όλα τα στερεά σε αιώρηση αλλά να 
αποφεύγεται ο αερισµός. Η διαστασιολόγηση του αναερόβιου αντιδραστήρα θα λάβει υπ’ όψη 
χρόνο παραµονής υγρών της τάξης της 1 ώρας που κρίνεται ικανοποιητικός.  

Ανοξικός Αντιδραστήρας 

Στους Ανοξικούς Αντιδραστήρες επικρατούν ανοξικές συνθήκες, καθώς δεν πραγµατοποιείται 
παροχέτευση αέρα, µε αποτέλεσµα να επικρατούν πολύ µικρές συγκεντρώσεις διαλυµένου 
οξυγόνου (D.O < 0,5 mg/l). Υπό αυτές τις συνθήκες και παρουσία νιτρικών ιόντων στο ανάµεικτο 
υγρό πραγµατοποιείται απονιτροποίηση των λυµάτων, µε µετατροπή των νιτρικών σε αέριο Ν2. 

Η αποτελεσµατική αποµάκρυνση του αζώτου γίνεται µε τη βοήθεια µικροοργανισµών που 
αναπτύσσονται στην ενεργό ιλύ και έχουν την ικανότητα να χρησιµοποιούν τα νιτρικά ως πηγή 
οξυγόνου ανάγοντας µε αυτό τον τρόπο το νιτρικό άζωτο σε ελεύθερο άζωτο το οποίο 
απελευθερώνεται στην ατµόσφαιρα. Για να επιτευχθεί αυτή η αντίδραση πρέπει η συγκέντρωση του 
διαλυµένου οξυγόνου να είναι κοντά στο µηδέν και να είναι διαθέσιµη µια πηγή οργανικού άνθρακα. 

Επειδή µετά το Ανοξικό Φρεάτιο Βιοεπιλογής και τους Αναερόβιους Αντιδραστήρες η συγκέντρωση 
των νιτρικών στα λύµατα είναι µηδενική , επιβάλλεται η ανακυκλοφορία τµήµατος του ανάµεικτου 
υγρού από την έξοδο των Αερόβιων Αντιδραστήρων (εσωτερική ανακυκλοφορία), όπου λόγω 
νιτροποίησης των λυµάτων, σχεδόν όλο το άζωτο αυτών έχει µετατραπεί σε NO3-. Με αυτό τον 
τρόπο επιτυγχάνεται η απαιτούµενη συγκέντρωση νιτρικών για την πραγµατοποίηση της 
απονιτροποίησης.  Εκτιµάται ότι η εσωτερική ανακυκλοφορία που απαιτείται, ανέρχεται σε τιµές της 
τάξης του 2,3.Q, (όπου Q είναι η Μέση Ηµερήσια Παροχή λυµάτων). 

Για την αποφυγή της συγκέντρωσης ιλύος στον πυθµένα των Ανοξικών Βιοαντιδραστήρων, θα 
τοποθετηθεί στον κάθε βιοαντιδραστήρα κατάλληλος υποβρύχιος αναδευτήρας ώστε να 
επιτυγχάνεται µεν ανάδευση αλλά να αποφεύγεται ο αερισµός των λυµάτων.  

Αερόβιος Αντιδραστήρας 

Οι Αερόβιοι Βιοαντιδραστήρες είναι το κύριο στάδιο της βιολογικής βαθµίδας επεξεργασίας των 
λυµάτων. 

Σε αυτούς, τα λύµατα αερίζονται ώστε η συγκέντρωση του διαλυµένου οξυγόνου να διατηρείται στα 
2 mg/l περίπου, δηλαδή να επικρατούν αερόβιες συνθήκες. Αυτό ευνοεί την ανάπτυξη αερόβιων 
µικροοργανισµών που βρίσκονται σε µορφή αιωρούµενων συσσωµατωµάτων (βιοκροκίδες). Τα 
αιωρούµενα και κολλοειδή οργανικά αποµακρύνονται ταχύτατα από την υγρή φάση, καθώς 
προσροφώνται ή συσσωµατώνονται στις βιοκροκίδες. Στη συνέχεια, µε τη βοήθεια εξωκυτταρικών 
υδρολυτικών ενζύµων διασπώνται σε απλούστερες οργανικές ενώσεις που καταναλώνονται από 
τους µικροοργανισµούς για τροφή, παραγωγή ενέργειας και σύνθεση πρωτοπλάσµατος. 

Επίσης, δεδοµένου ότι πρόκειται για σύστηµα παρατεταµένου αερισµού, (θc ≥ 20 d), εκτός της 
κατανάλωσης του οργανικού φορτίου των λυµάτων συµβαίνει και νιτροποίηση, µε µετατροπή του 
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µεγαλύτερου µέρους του αµµωνιακού αζώτου σε νιτρικό. Με τον τρόπο αυτό, και δεδοµένου ότι το 
ανάµεικτο υγρό από τον αερόβιο αντιδραστήρα αερισµού θα επανακυκλοφορεί στον ανοξικό 
αντιδραστήρα όπου και θα καταναλώνεται, επιτυγχάνεται και η απαιτούµενη αποµάκρυνση του 
Αζώτου των λυµάτων. 

Σε συνδυασµό µε την απονιτροποίηση, η αερόβια βιολογική επεξεργασία θα επιφέρει ελάττωση του 
BOD5 των λυµάτων, ώστε στην έξοδο να επικρατούν συγκεντρώσεις µικρότερες των 20 mg/l.  

Οι παροχή οξυγόνου στις δεξαµενές αερισµού µπορεί να γίνεται µε οποιοδήποτε κατάλληλο 
σύστηµα αερισµού, όπως διαχυτήρες αέρα ελαστικής µεµβράνης µικρής φυσσαλίδας ή 
βραδύστροφοι επιφανειακοί αεριστήρες. 

Σύµφωνα µε τους Περιβαλλοντικούς Όρους: 
"Οι αεριστήρες να φέρουν ανακλαστήρες διαφράγµατα για την αποφυγή δηµιουργίας αερολυµάτων, 
έτσι ώστε να εκµηδενίζεται η εκποµπή αερολυµάτων στην ατµόσφαιρα....." 

Ο έλεγχος του παρεχόµενου οξυγόνου θα γίνεται µε τη χρήση αισθητήρων µέτρησης διαλυµένου 
οξυγόνου από µετρητή, ποµπό σήµατος και ελεγκτή διαλυµένου οξυγόνου, σταθερά 
τοποθετηµένων σε κατάλληλα σηµεία των βιοαντιδραστήρων, ενώ θα γίνεται έλεγχος και µέσω 
φορητού οξυγονόµετρου. 

Επίσης για το έλεγχο της παροχής οξυγόνου θα εγκατασταθούν οι προβλεπόµενες από τον 
κατασκευαστή του συστήµατος αερισµού διατάξεις ελέγχου.  

Αναλυτικότερα οι απαιτήσεις των αεριστήρων στο αντίστοιχο κεφάλαιο των Τεχνικών 
Προδιαγραφών Μηχανολογικού Εξοπλισµού. 

Το οξυγόνο που θα παρέχεται στους Αερόβιους Βιοαντιδραστήρες θα πρέπει να επαρκεί για την 
οξείδωση των οργανικών ενώσεων και για τη νιτροποίηση. 
 

 

Αντλιοστάσιο Ανακυκλοφορίας Ανάµικτου Υγρού 

Στο κατάντη άκρο του αερόβιου αντιδραστήρα, αµέσως µετά τον χώρο ηρεµίας-απαέρωσης του 
ανάµεικτου υγρού, προβλέπεται αντλιοστάσιο ανακυκλοφορίας ανάµεικτου υγρού προς τον ανοξικό 
αντιδραστήρα. Ο αριθµός (µε εφεδρεία 50% τουλάχιστον) και η δυναµικότητα των αντλιών θα είναι 
επαρκείς για τις ανάγκες της µονάδας χειµώνα – καλοκαίρι. Επάνω από το αντλιοστάσιο θα 
υπάρχει διάταξη για την ανύψωση των αντλιών προς συντήρηση. 

Το αντλιοστάσιο εσωτερικής ανακυκλοφορίας ανάµεικτου υγρού πρέπει να είναι έτσι διαµορφωµένο 
ώστε να εξυπηρετεί τις ανεξάρτητες γραµµές της βιολογικής επεξεργασίας και µε κατάλληλες 
διατάξεις και χειρισµό και την "χιαστί" λειτουργία.  

 

Φρεάτιο Φόρτισης των ∆ευτεροβάθµιων (Τελικών) Καθιζήσεων 

Από τον αερόβιο αντιδραστήρα το ανάµεικτο υγρό θα υπερχειλίζει στο φρεάτιο φόρτισης των ∆ΤΚ, 
από όπου οδηγείται στις ∆εξαµενές ∆ευτεροβάθµιας (Τελικής) Καθίζησης). 

Τα φρεάτια φόρτισης ∆.Τ.Κ. των  γραµµών λειτουργίας πρέπει να έχουν την δυνατότητα 
επικοινωνίας για την όδευση των υγρών σε οιαδήποτε δευτεροβάθµια καθίζηση. 

Το φρεάτιο φόρτισης των ∆ΤΚ θα µπορεί να χρησιµοποιηθεί και ως φρεάτιο προσθήκης 
κροκιδωτικών, στην περίπτωση που κριθεί ότι απαιτείται περαιτέρω χηµική αποµάκρυνση 
φωσφόρου. 

Για την προσθήκη των κροκιδωτικών, το φρεάτιο φόρτισης θα είναι έτσι διαµορφωµένο ώστε να 
επιτρέπει την καλή ανάµειξη του ανάµεικτου υγρού µε το διάλυµα του κροκιδωτικού. 

 

Συγκρότηµα προσθήκης κροκιδωτικού 

Το συγκρότηµα αυτό θα έχει την δυναµικότητα για την αποµάκρυνση του φωσφόρου, στην 
περίπτωση που δεν ολοκληρώνεται βιολογική αφαίρεση φωσφόρου στον επιθυµητό βαθµό. 

Θα αποτελείται από ανοξείδωτο δοχείο διάλυσης της σκόνης του κροκιδωτικού , µε αναδευτήρα και 
από δοσιµετρικές αντλίες , µία για κάθε γραµµή λειτουργίας και µία εφεδρική. 
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Εναλλακτικά του συγκροτήµατος παρασκευής του διαλύµατος θα είναι δυνατή η χρήση έτοιµου 
διαλύµατος κροκιδωτικού. 

Η χωρητικότητα του δοχείου θα επαρκεί για 4 ηµέρες λειτουργίας τουλάχιστον.  

 

∆εξαµενές Τελικής Καθίζησης 

Το ανάµεικτο υγρό θα µεταφέρεται από τα Φρεάτια Φόρτισης µε αγωγούς βαρύτητας στις 
∆εξαµενές Τελικής Καθίζησης. Οι ∆εξαµενές αυτές θα είναι κυκλικές, θα κατασκευαστούν από 
οπλισµένο σκυρόδεµα και θα διαθέτουν περιστρεφόµενη γέφυρα µε σάρωθρα πυθµένα και 
επιφανείας για τη συλλογή της ενεργού ιλύος και των επιπλεόντων αντίστοιχα. 

Το ανάµικτο υγρό θα διοχετεύεται κεντρικά σε κάθε δεξαµενή δευτεροβάθµιας καθίζησης µε υπόγειο 
αγωγό που θα καταλήγει σε κυλινδρικό τύµπανο ηρεµίας. Η ταχύτητα εξόδου των υγρών από το 
τύµπανο ηρεµίας δεν θα είναι µεγαλύτερη των 0,08 m/sec για την παροχή αιχµής της τελικής 
Φάσης, ενώ η βύθιση του τύµπανου θα είναι το πολύ 1,0 m για να µην διαταράσσεται το στρώµα 
ιλύος από την έξοδο του υγρού. 

Τα διαυγασµένα λύµατα (υπερκείµενο υγρό) θα υπερχειλίζουν από περιµετρικό οδοντωτό 
υπερχειλιστή σε περιµετρικό κανάλι συλλογής και στη συνέχεια σε φρεάτιο (φρεάτιο εξόδου 
βιολογικής βαθµίδας). Σε µηδενικές ροές θα υπάρχει πλήρη αποστράγγιση του καναλιού στο 
φρεάτιο. 

Το φρεάτιο εξόδου βιολογικής βαθµίδας θα κατασκευαστεί από οπλισµένο σκυρόδεµα και θα 
βρίσκεται στην περίµετρο των ∆ΤΚ. Από εκεί θα οδηγούνται στο επόµενο στάδιο επεξεργασίας. Τα 
φρεάτια αυτά θα λειτουργούν και ως φρεάτια ελέγχου, από όπου θα µπορούν να λαµβάνονται 
δείγµατα για εργαστηριακό έλεγχο. 

Μπροστά από τον υπερχειλιστή θα τοποθετηθεί διάφραγµα για να αποφεύγεται η διαφυγή τυχόν 
επιπλεόντων (επιπλέουσα ιλύς, αφροί, κλπ.) υπεράνω του υπερχειλιστή. Τα τυχόν επιπλέοντα θα 
συλλέγονται µε τα επιφανειακά σάρωθρα και θα οδηγούνται µε κατάλληλη διάταξη σε Φρεάτιο 
Συλλογής Επιπλεόντων. Το φρεάτιο αυτό θα κατασκευαστεί από οπλισµένο σκυρόδεµα και θα 
βρίσκεται σε συγκεκριµένο σηµείο στην περίµετρο των ∆ΤΚ. 

Τα Φρεάτια Συλλογής Επιπλεόντων θα είναι προσβάσιµα για την εκκένωσή τους από βυτιοφόρο 
όχηµα. Τα επιπλέοντα, µετά την αποµάκρυνσή τους από την Ε.Ε.Λ. θα µπορούν να διατίθενται στη 
συνέχεια µε ασφάλεια σε Χ.Υ.Τ.Α.. Τα υποκείµενα υγρά, θα διαχειρίζονται ως στραγγίδια. 

Η καθιζάνουσα ιλύς (ενεργός ιλύς), µέσω αγωγών απάγεται στο αντλιοστάσιο ιλύος από όπου 
τµήµα της επανακυκλοφορείται και η περίσσεια προωθείται για περαιτέρω επεξεργασία.  

Η διαστασιολόγηση των δευτεροβάθµιων καθιζήσεων θα γίνει µε τα παρακάτω κριτήρια : 

Μέγιστη υδραυλική φόρτιση : Gυδρ = 12 m3/m2.d 

Μέγιστη φόρτιση στερεών : Gστ  = 120 kg/m2.d 

 

Αντλιοστάσιο Ιλύος 

Η επανακυκλοφορία της Ενεργού Ιλύος από τις ∆εξαµενές Τελικής Καθίζησης της βιολογικής 
βαθµίδας επεξεργασίας της Ε.Ε.Λ. πραγµατοποιείται µέσω αντλιών που θα βρίσκονται στα 
Αντλιοστάσιο Ιλύος. Από το ίδιο αντλιοστάσιο θα παροχετεύεται και η περίσσεια της ιλύος στα έργα 
επεξεργασίας της. 

Οι ∆εξαµενές Τελικής Καθίζησης – Συλλογής Επιπλεόντων που θα λειτουργούν κατά την Α’ Φάση 
λειτουργίας της Ε.Ε.Λ. θα εξυπηρετούνται από το ίδιο αντλιοστάσιο, ενώ για την ∆.Τ.Κ. της Β’ 
Φάσης πιθανόν να απαιτηθεί ξεχωριστό αντλιοστάσιο. Το αντλιοστάσιο θα είναι διαµορφωµένο 
ώστε να εξυπηρετεί τις ανεξάρτητες γραµµές επεξεργασίας. 

Στην έξοδο των αγωγών µεταφοράς ιλύος από τις καθιζήσεις στο αντλιοστάσιο ανακυκλοφορίας θα 
εγκατασταθούν κωδωνοειδείς δικλείδες µε διάµετρο ίση µε τον εισερχόµενο αγωγό ή θυροφράγµατα 
πυθµένα, για την αποµόνωση των δεξαµενών καθίζησης. 

Στο αντλιοστάσιο θα τοποθετηθούν αντλίες επανακυκλοφορίας της ιλύος και αντλίες αποµάκρυνσης 
περίσσειας ιλύος. Πέραν των απαιτούµενου αριθµού αντλιών θα υπάρχει εφεδρεία 50%. 
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Η συνολική παροχή των κυρίων αντλιών θα είναι τουλάχιστον 150% της παροχής σχεδιασµού για 
λόγους λειτουργικής ευελιξίας. 

Κάθε αντλία θα φέρει στον αγωγό εξόδου συρταροδικλείδα, και δικλείδα αντεπιστροφής. Οι αντλίες 
ξηρού τύπου θα φέρουν και συρταροδικλείδα στον αγωγό εισόδου. 

Επίσης θα προβλέπεται αντλία ανακυκλοφορίας λάσπης για το εµβολιασµό των βοθρολυµάτων. 

Σε περίπτωση που χρησιµοποιηθούν αντλίες ξηρού τύπου, το ξηρό φρεάτιο θα είναι εύκολα 
επισκέψιµο µε εσωτερικό φωτισµό, αντλία στράγγισης και µε συναγερµό που θα ηχεί τοπικά αν το 
φρεάτιο κατακλυσθεί µε νερά. 

Όλα τα εξαρτήµατα εντός του αντλιοστασίου (βάνες κλπ.), καθώς και οποιοδήποτε τµήµα 
κατάληξης αγωγών που είναι υπέργειο και δεν είναι εντός κτιρίου, θα είναι από ανοξείδωτο χάλυβα 
ή χυτοσίδηρο. 

Η λειτουργία των αντλιών θα εναλλάσσεται µε κατάλληλο αυτοµατισµό για την οµαλή φθορά θα 
υπάρχει όµως και δυνατότητα χειροκίνητης λειτουργίας καθώς και τοπικοί διακόπτες ασφάλειας. Το 
αντλιοστάσιο, θα διαθέτει µηχανισµούς ανύψωσης των αντλιών για αντικατάσταση και συντήρηση.  

 

Κτίριο Φυσητήρων 

Εφ’ όσον επιλεγεί η µέθοδος αερισµού µε εµφύσηση αέρα, οι φυσητήρες οι οποίοι απαιτούνται για 
την παροχέτευση αέρα στους Αερόβιους Βιοαντιδραστήρες θα βρίσκονται σε ειδικό Κτίριο, πλησίον 
των Αερόβιων Βιοαντιδραστήρων. 

Το Κτίριο Φυσητήρων θα κατασκευαστεί ώστε να επαρκεί για την εγκατάσταση των φυσητήρων και 
των δύο φάσεων λειτουργίας της Ε.Ε.Λ.. Κατ’ αρχάς θα εγκατασταθούν οι φυσητήρες της Α’ Φάσης 
λειτουργίας της Ε.Ε.Λ., ενώ κατά την κατασκευή των έργων της Β’ Φάσης θα εγκατασταθούν και οι 
υπόλοιποι φυσητήρες. 

Το Κτίριο Φυσητήρων θα διαθέτει σύστηµα ηχοµόνωσης, λόγω του υψηλής στάθµης θορύβου που 
παράγεται από αυτούς. 

Από την οροφή του κτιρίου αυτού θα κρεµαστεί συρόµενο παλάγκο , για την µετακίνηση των 
φυσητήρων. 

 

6.   ΤΕΛΙΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΛΥΜΑΤΩΝ 

Τα έργα Τελικής Επεξεργασίας των Λυµάτων θα είναι κοινά για όλες τις γραµµές επεξεργασίας και 
στοχεύουν στην επεξεργασία των λυµάτων ώστε αυτά να µπορούν διατεθούν µε ασφάλεια στο 
υδατικό περιβάλλον (θαλάσσιος αποδέκτης). 

 

6.1   ∆ΕΞΑΜΕΝΗ ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΜΕΝΩΝ 

Τα διαυγασµένα λύµατα από τις ∆εξαµενές Β’βάθµιας Καθίζησης – Συλλογής Επιπλεόντων, θα 
οδηγούνται στη ∆εξαµενή Απολύµανσης (χλωρίωσης), που έχει ως σκοπό να επιφέρει την 
επιθυµητή συγκέντρωση κολοβακτηριδίων στην τελική εκροή. Η χλωρίωση θα γίνεται µε χρήση 
υποχλωριώδους νατρίου (NaOCl). 

Η χλωρίωση θα πρέπει να γίνεται µε ελεγχόµενο τρόπο, ώστε η δοσολογία να δηµιουργεί µεν τις 
απαραίτητες υπολειµµατικές ποσότητες για την αποφυγή επαναδηµιουργίας των µικροβίων, να 
αποφεύγονται όµως προβλήµατα τοξικότητας του τελικού αποδέκτη λόγω υψηλών συγκεντρώσεων 
ΟCl- στην τελική εκροή.  

Η ∆εξαµενή Απολύµανσης Επεξεργασµένων θα αποτελείται από δύο τµήµατα. Το πρώτο θα είναι 
το Φρεάτιο Προσθήκης Απολυµαντικού, στο οποίο θα προστίθεται το υποχλωριώδες νάτριο υπό 
µορφή διαλύµατος συγκεντρώσεως 12-14% σε χλώριο, ενώ το δεύτερο θα είναι η ∆εξαµενή 
Επαφής, στην οποία θα αφήνεται να αντιδράσει το απολυµαντικό µέσο µε τα λύµατα. Η 
συγκέντρωση του χλωρίου στη δεξαµενή χλωρίωσης θα πρέπει να διασφαλίζει τον επιθυµητό 
βαθµό απολύµανσης. 
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Η ∆εξαµενή Επαφής θα έχει µαιανδρική διάταξη, ώστε να επιτυγχάνεται πλήρης ανάµιξη του υγρού 
µε το υποχλωριώδες νάτριο. Οι διαστάσεις της δεξαµενής επαφής θα εξασφαλίζουν τον 
απαιτούµενο χρόνο παραµονής, τουλάχιστον όµως 30 λεπτά για την παροχή σχεδιασµού. 

 

6.2   ΚΤΙΡΙΟ ΧΗΜΙΚΩΝ ΧΛΩΡΙΩΣΗΣ 

Το Κτίριο της χλωρίωσης θα διαθέτει δύο ανεξάρτητους χώρους κατάλληλα διαµορφωµένους και 
εξοπλισµένους, ένα για την αποθήκευση του υποχλωριώδους νατρίου και ένα για την παραγωγή 
του διαλύµατος και την τροφοδότηση και τον έλεγχο της δόσης του χλωρίου. Το Κτίριο της 
χλωρίωσης θα φέρει εγκατάσταση µηχανικού εξαερισµού για ανανέωση του αέρα 5 φορές/ώρα. 

Το συγκρότηµα δοσοµέτρησης χλωρίου θα περιλαµβάνει α) δύο τουλάχιστον ρυθµιζόµενες 
εµβολοφόρες δοσιµετρικές αντλίες (η µία εφεδρική), ελάχιστης δυναµικότητας 35 λίτρα/ώρα η κάθε 
µία που θα διαθέτουν µικροεπεξεργαστή για την ρύθµιση της λειτουργίας τους αναλόγως της 
παροχής, β) δύο δοχεία ηµερήσιας κατανάλωσης όγκου τουλάχιστον 500 λίτρων το ένα και γ) µία 
δεξαµενή αποθήκευσης διαλύµατος NaOCI αποθηκευτικής ικανότητας 10 ηµερών, δηλ. ελάχιστου 
όγκου 4,2 m3. 

Οι δοσιµετρικές αντλίες θα εναλλάσσονται µε κατάλληλο αυτοµατισµό για την οµαλή φθορά τους, 
θα υπάρχει όµως αυτόµατη και χειροκίνητη επιλογή. Τα δοχεία ηµερήσιας κατανάλωσης χλωρίου 
θα διαθέτουν ηλεκτρόδια στάθµης. 

 

6.3   ΣΥΣΤΗΜΑ ΜΕΤΑΕΡΙΣΜΟΥ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΜΕΝΩΝ 

Η συγκέντρωση οξυγόνου στα επεξεργασµένα λύµατα που εξέρχονται των δευτεροβάθµιων 
καθιζήσεων είναι σχεδόν µηδενική.  

Για την εξασφάλιση του στόχου των 5 mg/l διαλυµένου οξυγόνου (D.O.) στην εκροή, όπως ορίζεται 
στους Περιβαλλοντικούς Όρους, θα κατασκευαστεί Σύστηµα Μεταερισµού Επεξεργασµένων 
λυµάτων µετά την έξοδο της ∆εξαµενής Απολύµανσης.  

Η µεταφορά οξυγόνου από τον ατµοσφαιρικό αέρα στο υγρό της εκροής διέπεται από τους 
µηχανισµούς µεταφοράς µάζας από την αέρια στην υγρή φάση. Η διάταξη που θα χρησιµοποιηθεί 
να είναι  µε κλίµακες πτώσεως που θα κατασκευαστούν από οπλισµένο σκυρόδεµα ή θα είναι 
µεταλλική κατασκευή. 

 

6.4    ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΠΟΧΛΩΡΙΩΣΗΣ 

Πριν τη διάθεσή τους στον τελικό αποδέκτη, σύµφωνα µε τους Περιβαλλοντικούς όρους, τα 
επεξεργασµένα λύµατα θα πρέπει να αποχλωριώνονται. 

Η αποχλωρίωση θα γίνεται σε φρεάτιο αποχλωρίωσης µε προσθήκη κατάλληλων χηµικών όπως 
π.χ. Sodium Sulfite (Na2SO3), Sodium Bisulfite (Na2HSO3),ή Sodium Metabisulfite (Na2S2O5) ή 
άλλη κατάλληλη µέθοδο. 

Το φρεάτιο πρέπει να είναι κατάλληλων διαστάσεων και σχήµατος ώστε να εξασφαλίζεται ο 
απαραίτητος χρόνος για την εξουδετέρωση του υπολειµµατικού χλωρίου.  

Για την διαστασιολόγηση του συστήµατος και της ποσότητας των πιθανόν απαιτούµενων χηµικών ο 
διαγωνιζόµενος θα πρέπει να λάβει υπόψη ότι προηγείται το σύστηµα µεταερισµού.  

 

6.5    ΦΡΕΑΤΙΟ ΕΞΟ∆ΟΥ - ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΜΕΝΩΝ 

Μετά το φρεάτιο αποχλωρίωσης θα υπάρχει φρεάτιο το οποίο θα χρησιµοποιείται για τον έλεγχο 
της τελικής εκροής. 

Στο φρεάτιο θα τοποθετηθούν όλοι οι απαραίτητοι αισθητήρες µέτρησης των παραµέτρων ελέγχου 
της τελικής εκροής που θα στέλνουν τις µετρήσεις τους στο κέντρο ελέγχου. 
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Στην περίπτωση που η τελική εκροή δεν θα πληροί τους όρους εκροής που έχουν τεθεί, θα 
λαµβάνονται τα απαιτούµενα διαχειριστικά µέτρα. 

Από το φρεάτιο αυτό θα ξεκινά ο αγωγός εκροής της Ε.Ε.Λ. που οδηγεί τα επεξεργασµένα λύµατα 
στην φρεάτιο κεφαλής του Α.Μ.Ε.Λ. (Αγωγός Μεταφοράς Επεξεργασµένων Λυµάτων), ο οποίος θα 
διοχετεύει τα επεξεργασµένα λύµατα στο υποθαλάσσιο αγωγό εκβολής. Το φρεάτιο από το οποίο 
ξεκινά ο Α.Μ.Ε.Λ. έχει υψόµετρο πυθµένα +95,87µ. 

Στο φρεάτιο εξόδου θα καταλήγει και ο αγωγός παράκαµψης της Ε.Ε.Λ. (by-pass). 

επίσης από το φρεάτιο αυτό θα λαµβάνονται και οι ποσότητες βιοµηχανικού-αρδευτικού νερού για 
χρήση εντός της ΕΕΛ.  

 

7.   ΕΡΓΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΛΥΟΣ 

Τα έργα επεξεργασίας της ιλύος στοχεύουν στην επεξεργασία της περίσσειας της ιλύος ούτως ώστε 
να µπορεί να επαναχρησιµοποιηθεί ως εδαφοβελτιωτικό ή να διατεθεί σε Χ.Υ.Τ.Α.. 

Αποτελούνται από: 

− ∆εξαµενή αποθήκευσης ιλύος  

− Μονάδα Μηχανικής Πάχυνσης και Αφυδάτωσης 

− Χώρο Αποθήκευσης Αφυδατωµένης Ιλύος 

− Αντλιοστάσιο Στραγγιδίων για την ανακυκλοφορία των στραγγιδίων προς  το φρεάτιο εισόδου 
της εγκατάστασης.  

Η µονάδα µηχανικής πάχυνσης και αφυδάτωσης και το δοχείο αποθήκευσης αφυδατωµένης ιλύος 
θα βρίσκονται σε κοινό Κτίριο, το Κτίριο Επεξεργασίας Ιλύος. Ολόκληρο το Κτίριο Επεξεργασίας 
Ιλύος θα φέρει εγκατάσταση µηχανικού εξαερισµού και απόσµησης για ανανέωση του αέρα 10 
φορές/ώρα, για την απορρόφηση των τυχόν εκλυόµενων οσµών. Κατά το σχεδιασµό του κτιρίου θα 
γίνεται πρόβλεψη για επέκτασή του ώστε να καλύπτονται οι ανάγκες τις Β’ φάσης. 

 

7.1   ∆ΕΞΑΜΕΝΗ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΙΛΥΟΣ 

Είναι πρακτική, ο σταθµός αφυδάτωσης των Ε.Ε.Λ. να µην εργάζεται καθηµερινά, κυρίως λόγω 
έλλειψης προσωπικού και ανάγκης επίβλεψης της λειτουργίας των συγκροτηµάτων αφυδάτωσης. 
Προς τούτο θα τοποθετηθεί ∆εξαµενή Ιλύος που θα έχει ικανότητα αποθήκευσης της παραγόµενης 
ιλύος 4 ηµερών για την τελική φάση σχεδιασµού του έργου. 

Στη ∆εξαµενή Ιλύος θα υπάρχει η δυνατότητα µερικής πάχυνσής της, µε την αυτόµατη (µέσω 
κατάλληλου συστήµατος και ηλεκτροβάνας) αποµάκρυνση των υπερκείµενων υγρών, έτσι ώστε να 
µεγιστοποιείται ο δυνατός χρόνος αποθήκευσης, ενώ παράλληλα να µειώνεται ο όγκος της 
αποκοµιδή Ιλύος. Τα υπερκείµενα υγρά θα µεταφέρονται στο αντλιοστάσιο στραγγιδίων. 

Για την αποφυγή οσµών θα υπάρχει αυτόµατα ελεγχόµενος αερισµός. 

Η δεξαµενή θα είναι τύπου silo, µε κωνικό πυθµένα για την ευκολότερη αποµάκρυνση της ιλύος η 
σε κάδους.  

Το αντλιοστάσιο µεταφοράς ιλύος από την ∆εξαµενή αποθήκευσης Ιλύος θα ευρίσκεται µέσα στο 
κτίριο επεξεργασίας ιλύος. Θα τοποθετηθούν 2 αντλίες λάσπης (1+1 εφεδρική) τύπου mono pump. 
Οι αντλίες θα είναι λειτουργικά διασυνδεδεµένες µε το σύστηµα ελέγχου πάχυνσης - αφυδάτωσης. 
Οι αντλίες θα τίθενται αυτόµατα σε λειτουργία, θα πρέπει όµως να υπάρχει αυτόµατη και 
χειροκίνητη επιλογή καθώς και τοπικοί διακόπτες ασφαλείας. Η λειτουργία των αντλιών θα 
εναλλάσσεται αυτόµατα, για την οµοιόµορφη φθορά τους. 
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7.2    ΜΟΝΑ∆Α ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΠΑΧΥΝΣΗΣ ΚΑΙ ΑΦΥ∆ΑΤΩΣΗΣ ΙΛΥΟΣ 

Η επεξεργασία ιλύος τόσο στο στάδιο της πάχυνσης όσο και στο στάδιο αφυδάτωσης θα γίνεται µε 
µηχανικά µέσα. 

Η δυναµικότητα των συγκροτηµάτων πάχυνσης - αφυδάτωσης θα είναι τέτοια ώστε, να µπορούν να 
επεξεργάζονται σε πενθήµερη εξάωρη λειτουργία την εβδοµαδιαία ποσότητα λάσπης που θα 
παράγεται από την επεξεργασία των λυµάτων. 

Η µηχανική πάχυνση θα πρέπει να έχει συντελεστή απόδοσης τουλάχιστον 95% και να παράγει ιλύ 
µε συγκέντρωση στερεών τουλάχιστον 5%. 

Η µηχανική αφυδάτωση θα πρέπει αντιστοίχως να έχει συντελεστή απόδοσης τουλάχιστον 95% και 
να παράγει αφυδατωµένη ιλύ µε συγκέντρωση στερεών τουλάχιστον 20%. 

Για την βελτίωση της απόδοσης της πάχυνσης και της αφυδάτωσης, το σύστηµα επεξεργασίας 
Ιλύος θα είναι εξοπλισµένο µε ένα τυποποιηµένο, βιοµηχανικού τύπου και µελετηµένο για την 
εφαρµογή σύστηµα παρασκευής και προσθήκης πολυηλεκτρολύτη. Όλος ο εξοπλισµός του 
συστήµατος παρασκευής διαλύµατος πολυηλεκτρολύτη θα είναι ανοξείδωτος και θα περιλαµβάνει 
τουλάχιστον : 

� Χοάνη τροφοδοσίας ξηρού πολυηλεκτρολύτη 
� ∆οσοµετρητή του στερεού πολυηλεκτρολύτη, στην δεξαµενή παρασκευής διαλύµατος 
� ∆εξαµενή παρασκευής διαλύµατος πολυηλεκτρολύτη, µε ισχυρό αναδευτήρα 
� 2 ∆οσιµετρικές αντλίες πολυηλεκτρολύτη, ρυθµιζόµενης παροχής από 0-100% της µέγιστης 

παροχής τους (µία σε λειτουργία και µία εφεδρική που θα εναλλάσσονται σε λειτουργία για 
οµοιόµορφη φθορά) 

Η παρασκευή του διαλύµατος από την τροφοδότηση της σκόνης στο σύστηµα, τη διάλυση, την 
ωρίµανση, την αποθήκευση και την προσθήκη στην ιλύ θα είναι πλήρως αυτοµατοποιηµένη. 

Τα συστήµατα µηχανικής πάχυνσης και µηχανικής αφυδάτωσης µπορεί είτε να είναι ξεχωριστά 
συστήµατα είτε να αποτελούν ενιαίο σύστηµα. Κατά προτίµηση να προέρχονται από τον ίδιο 
κατασκευαστή ώστε να µπορεί να εγγυηθεί την τελική συγκέντρωση στερεών στην αφυδατωµένη 
ιλύ. 

Γενικά όλες οι µονάδες επεξεργασίας ιλύος, δηλαδή οι αντλίες τροφοδοσίας, η µονάδα µηχανικής 
πάχυνσης, η µονάδα µηχανικής αφυδάτωσης, η µονάδα παρασκευής και προσθήκης 
πολυηλεκτρολύτη, το σύστηµα µεταφοράς αφυδατωµένης ιλύος θα είναι εναρµονισµένης µεταξύ 
τους δυναµικότητας και θα υπάρχει δυνατότητα µεταβολής της παροχής τους, ώστε να 
επιτυγχάνεται η προδιαγραφείσα τελική ποιότητα στην αφυδατωµένη ιλύ. 

Η λειτουργία όλης της µονάδας πάχυνσης – αφυδάτωσης θα γίνεται µέσω ανεξάρτητου ηλεκτρικού 
πίνακα. Ο Πίνακας ελέγχου θα περιλαµβάνει όλους τους απαραίτητους αυτοµατισµούς και 
δυνατότητες ρύθµισης των παραµέτρων λειτουργίας του συστήµατος. Η µονάδα θα είναι 
εφοδιασµένη µε τα απαραίτητα συστήµατα ασφαλείας διακοπής της λειτουργίας και ειδοποίησης σε 
περίπτωση βλάβης ή ελαττωµατικής λειτουργίας ή έλλειψης χηµικών κλπ. 

Τέλος οι µονάδες θα είναι εφοδιασµένες µε όλο τον απαραίτητο συµπληρωµατικό εξοπλισµό 
(αντλίες πλύσης, αεροσυµπιεστές κλπ.)  

Τα στραγγίδια της µηχανικής πάχυνσης και αφυδάτωσης θα διοχετεύονται µε βαρύτητα στο 
Αντλιοστάσιο Επανακυκλοφορίας Στραγγιδίων. 

 

7.3    ΧΩΡΟΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΑΦΥ∆ΑΤΩΜΕΝΗΣ ΙΛΥΟΣ 

Η αφυδατωµένη ιλύς θα οδηγείται µέσω κλίµακας Αρχιµήδη ξηρού τύπου από τη Μονάδα 
Μηχανικής Αφυδάτωσης σε κατάλληλο δοχείο (Σιλό) στο Χώρο Αποθήκευσης Αφυδατωµένης 
Ιλύος, που θα αποτελεί ξεχωριστό διαµέρισµα του Κτιρίου Επεξεργασίας Ιλύος. 

Ο χώρος θα είναι κλειστός και αποσµούµενος.  

Το δοχείο αποθήκευσης αφυδατωµένης ιλύος θα διαστασιολογηθεί ώστε να επαρκεί για την 
αποθήκευση της αφυδατωµένης λάσπης για χρόνο τουλάχιστον 4 ηµερών. 
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7.4    ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟ ΕΠΑΝΑΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΣΤΡΑΓΓΙ∆ΙΩΝ 

Τα στραγγίδια από τα έργα επεξεργασίας ιλύος καταλήγουν µε βαρύτητα στο Αντλιοστάσιο 
Ανακυκλοφορίας Στραγγιδίων, από όπου θα διοχετεύονται  στο Φρεάτιο Εισόδου της Μονάδας 
Προεπεξεργασίας ή στο Φρεάτιο Εισόδου της Βιολογικής Βαθµίδας Επεξεργασίας.  

Το Αντλιοστάσιο Επανακυκλοφορίας Στραγγιδίων θα κατασκευαστεί από οπλισµένο σκυρόδεµα και 
θα καλύπτει τις ανάγκες και της Β’ Φάσης λειτουργίας της Ε.Ε.Λ.. 

Θα διαθέτει δύο αντλίες κατάλληλες για ακάθαρτα, ώστε να επιτυγχάνεται 100% εφεδρεία. Όλα και 
τα εξαρτήµατα στον θάλαµο του αντλιοστασίου (δικλείδες κ.λπ.) θα είναι από ανοξείδωτο χάλυβα ή 
χυτοσίδηρο. Η λειτουργία των αντλιών θα εναλλάσσεται µε κατάλληλο αυτοµατισµό για την οµαλή 
φθορά τους. Οι αντλίες θα τίθενται αυτόµατα σε λειτουργία µε ηλεκτρόδια στάθµης, θα υπάρχει 
όµως και χειροκίνητη επιλογή. 

Εκάστη των αντλιών ανακυκλοφορίας στραγγιδίων θα έχει δυναµικότητα ίση τουλάχιστον µε τη 
µέγιστη αναµενόµενη παροχή. 

Σε περίπτωση που λόγω της διαµόρφωσης του χώρου από τους διαγωνιζόµενους, δεν απαιτείται 
άντληση και είναι δυνατή η µεταφορά των στραγγιδίων µε βαρύτητα, θα υποβληθούν οι µηκοτοµές 
του δικτύου στραγγιδίων και οι υδραυλικοί υπολογισµοί που θα τεκµηριώνουν την επάρκεια του 
δικτύου σύµφωνα µε τους περιορισµούς και το ποσοστό πλήρωσης του Π.∆. 696/74. 

 

8.   ΛΟΙΠΑ ΕΡΓΑ ΥΠΟ∆ΟΜΗΣ Ε.Ε.Λ. 

Τα λοιπά έργα υποδοµής, τα οποία είναι απαραίτητα για τη λειτουργία της Ε.Ε.Λ. είναι: 

� Κτίριο ∆ιοίκησης 

� Κτίριο Ενέργειας- υποσταθµός 

� Αποθήκη Υλικών 

� Μονάδες Απόσµησης 

� ∆εξαµενή Ύδρευσης / Πυρόσβεσης 

� ∆ίκτυο Ύδρευσης / Πυρόσβεσης 

� Εγκατάσταση Παραγωγής Βιοµηχανικού-Αρδευτικού νερού 

� ∆εξαµενή Αποθήκευσης Βιοµηχανικού-Αρδευτικού νερού 

� ∆ίκτυο Βιοµηχανικού νερού / Άρδευσης 

� ∆ίκτυο αποχέτευσης ακαθάρτων 

� Εσωτερική Οδοποιία και χώροι στάθµευσης 

� ∆ίκτυο Αποχέτευσης Οµβρίων – Έργα αντιπληµµυρικής προστασίας. 

� Ζώνη ∆ενδροφύτευσης - Φυτεύσεις 

� Περίφραξη και Πύλη Εισόδου 

� ∆ίκτυο ∆ιανοµής Ηλεκτρικής Ενέργειας 

� ∆ίκτυο Εξωτερικού Φωτισµού 

� ∆ίκτυα Ασθενών Ρευµάτων (τηλεφωνικά, ενδοεπικοινωνίας, αυτοµατισµών, κλπ.) 

� Σύστηµα Αυτοµατισµού Λειτουργίας και Ελέγχου (SCADA) 

 

8.1   ΚΤΙΡΙΟ ∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ 

Το Κτίριο ∆ιοίκησης θα είναι συνολικού εµβαδού τουλάχιστον 80τ.µ. και θα περιλαµβάνει τους εξής 
επιµέρους ανεξάρτητους χώρους µε ελάχιστα εµβαδά : 
− Αίθουσα Κεντρικού Ελέγχου της Ε.Ε.Λ. 15 τ.µ. 
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− Γραφεία - Αίθουσα συσκέψεων  15 τ.µ. 
− Εργαστήριο – Χηµείο   15 τ.µ. 
− Ιατρείο     10 τ.µ. 
− Αποδυτήρια και χώρους υγιεινής  10 τ.µ. 

Στην αίθουσα Κεντρικού Ελέγχου θα υπάρχει το Ηλεκτρονικό Σύστηµα Ελέγχου της Ε.Ε.Λ. το 
Μιµικό ∆ιάγραµµα και το γραφείο του χειριστή. Στην αίθουσα Κέντρου Ελέγχου της Ε.Ε.Λ. 
προβλέπεται να εγκατασταθεί και το Κεντρικό Σύστηµα Ελέγχου και ∆ιαχείρισης των Αντλιοστασίων 
του Κ.Α.Α., εκτός αν ο Εργοδότης υποδείξει άλλο χώρο τοποθέτησης. 

Η αρχιτεκτονική του κτιρίου διοίκησης πρέπει να παρέχει άνετους χώρους και τα υλικά που θα 
χρησιµοποιηθούν για την διαµόρφωση των εσωτερικών χώρων να είναι καλαίσθητα. 

 

8.2   ΚΤΙΡΙΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ - ΥΠΟΣΤΑΘΜΟΣ 

Η παροχή από το ∆ίκτυο της ∆ΕΗ θα γίνει υπό Μ.Τ.(20 kV).Για τον σκοπό αυτό θα απαιτηθεί η 
κατασκευή Υποσταθµού Μ.Τ./ Χ.Τ. κλειστού τύπου. 

Το κτίριο ενέργειας θα έχει τέσσερις χώρους στους οποίους θα βρίσκονται : 
− Ο Μετασχηµατιστής,  
− Ο Πίνακας Μέσης Τάσης,  
− Ο Γενικός Πίνακας Χαµηλής Τάσης και  
− Το Ηλεκτροπαραγωγό Ζεύγος (Η/Ζ) µε την αποθήκη καυσίµου. 

Στον πίνακα Μέσης Τάσης περιλαµβάνονται οι τρεις  κυψέλες Μ.Τ. ( άφιξη καλωδίου παροχής, 
µέτρησης και σύνδεσης του Μετασχηµατιστή ισχύος) 

Η διαµόρφωση του χώρου θα είναι σύµφωνη µε τους κανόνες ασφαλείας και την µελέτη 
πυροπροστασίας. Στις εισόδους σχαρών και καναλιών καλωδίων σε διαµερίσµατα πυροστεγανά 
(τοίχοι η οροφές) σύµφωνα µε τη µελέτη πυροπροστασίας θα παρεµβληθούν συστήµατα φραγής 
έναντι πυρκαγιάς µε αντοχή ανάλογη του τοίχου ή οροφής που διαπερνούν. 

Ειδικότερα, στο δάπεδο του χώρου του Μ/Σ θα εγκατασταθούν σιδηροδοκοί σxήµατος Ι, για την 
έδραση του µετασxηµατιστή. 

Επίσης θα κατασκευασθούν ανοίγµατα κατάλληλων διαστάσεων στις πόρτες και τα παράθυρα για την 
είσοδο και απαγωγή του αέρα ψύξης, για την αποβολή των θερµικών φορτίων του µετασxηµατιστή. 
Εφόσον ο φυσικός αερισµός δεν θα επαρκεί, ο αερισµός του xώρου του  Μ/Σ θα γίνει τεχνητός και θα 
υπολογισθεί έτσι ώστε η θερµοκρασία µέσα στο xώρο να µην υπερβαίνει τους 45°C. 

Το κτίριο θα φέρει κατάλληλες διατάξεις θεµελιακής γείωσης και αντικεραυνικής προστασίας. 

8.3   ΑΠΟΘΗΚΗ ΥΛΙΚΩΝ 

Προβλέπεται  Αποθήκη Υλικών όπου θα αποθηκεύονται όλα τα απαραίτητα για τη λειτουργία της 
Ε.Ε.Λ. υλικά, ώστε να υπάρχουν πάντα διαθέσιµες ποσότητες και να µην χρειάζεται η συχνή 
προµήθειά τους. 

Τα υλικά που θα αποθηκεύονται θα είναι κυρίως τα χηµικά που απαιτούνται στις διάφορες βαθµίδες 
επεξεργασίας, όπως υποχλωριώδες νάτριο, πολυηλεκτρολύτες, κροκκιδωτικά, κλπ. 

Επίσης, στην Αποθήκη Υλικών θα µπορούν να αποθηκεύεται ο φορητός εξοπλισµός (φορητές 
αντλίες, παλάγκα κλπ) και όλα τα υπόλοιπα αντικείµενα που θα χρησιµοποιούνται στην Ε.Ε.Λ., 
όπως π.χ. εργαλεία, ανταλλακτικά αντλιών, φυσητήρων, κινητήρων κλπ. 

Η αποθήκη υλικών µπορεί να είναι ανεξάρτητο οίκηµα ή να ενσωµατωθεί σε κάποιο από τα 
υπόλοιπα κτίρια ως ανεξάρτητος χώρος. 

8.4   ΜΟΝΑ∆ΕΣ ΑΠΟΣΜΗΣΗΣ 

Γενικά  

Θα πρέπει να ληφθούν µέτρα για τον περιορισµό των οσµών κατά την διακίνηση, επεξεργασία και 
αποθήκευση λυµάτων και ιλύος. Ειδικότερα θα πρέπει να προβλεφθεί:  
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• Σύνδεση όλων των επιµέρους µονάδων µε το δίκτυο βιοµηχανικού νερού και πρόβλεψη 
επαρκούς αριθµού υδροληψιών για να παρέχεται η δυνατότητα συστηµατικής έκπλυσης 
όλων των χώρων όπου διακινούνται λύµατα και ιλύς  

• Πρόβλεψη για την αποφυγή δηµιουργίας στις επιµέρους µονάδες επεξεργασίας νεκρών 
ζωνών µε στάσιµα λύµατα, λάσπη και επιπλέοντα.   

• Περιορισµό των οσµών στη πηγή µε την κάλυψη, όπου αυτό είναι δυνατό δεξαµενών, 
διωρύγων και των φρεατίων µε στεγανά καλύµµατα  

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

• Τακτικός καθαρισµός των δεξαµενών αποθήκευσης µε βιοµηχανικό νερό (πχ. δεξαµενή 
βοθρολυµάτων, δεξαµενή αποθήκευσης ιλύος) και πλήρωσή τους µε βιοµηχανικό νερό, όταν 
βρίσκονται εκτός λειτουργίας.  

Όπου προβλέπεται από τους εγκεκριµένους περιβαλλοντικούς όρους  θα πρέπει να εγκατασταθούν 
συστήµατα εξαερισµού για την συλλογή του δύσοσµου αέρα και διοχέτευσή του σε µονάδες 
απόσµησης πριν την διάθεσή του στην ατµόσφαιρα.  

∆ιατάξεις απόσµησης προβλέπονται στα ακόλουθα κτίρια κατ' ελάχιστον: 
− Εγκαταστάσεις προεπεξεργασίας λυµάτων 
− Εγκαταστάσεις συλλογής και επεξεργασίας βοθρολυµάτων 
− Εγκαταστάσεις επεξεργασίας ιλύος 

∆ίκτυο αεραγωγών 

Όπου απαιτείται, θα πρέπει να εγκατασταθεί δίκτυο αεραγωγών για την συλλογή του προς 
επεξεργασία αέρα. Το δίκτυο θα κατασκευαστεί από ανοξείδωτο χάλυβα ή πλαστικό υλικό και θα 
πρέπει να παρέχεται η δυνατότητα ρύθµισης της παροχής αέρα των επιµέρους κλάδων, µέσω 
ρυθµιστικών διαφραγµάτων αεραγωγών (control dampers). Το δίκτυο των αεραγωγών θα 
σχεδιασθεί, ώστε η µέγιστη ταχύτητα να είναι µικρότερη των 15 m/sec. 

Ο δύσοσµος αέρας θα συλλέγεται κατά προτίµηση στη πηγή (πχ. απ’ευθείας από τα συγκροτήµατα 
προεπεξεργασίας), ενώ ιδιαίτερη µέριµνα θα ληφθεί για την συλλογή και των βαρέων και των 
ελαφρύτερων αέριων ρύπων, προβλέποντας κατάλληλα στόµια τόσο σε χαµηλή όσο και σε υψηλή 
στάθµη. Θα πρέπει να λαµβάνονται µέτρα για τον περιορισµό της παροχής του προς απόσµηση 
αέρα, αποµονώνοντας κατά το δυνατό τους δύσοσµους χώρους, ώστε να µην διαχέονται οι οσµές 
σε ευρύτερες περιοχές.   

Η διαστασιολόγηση του δικτύου αεραγωγών θα γίνει, ώστε να ικανοποιούνται οι παρακάτω 
απαιτήσεις:  

• Σε δεξαµενές και υγρούς θαλάµους αντλιοστασίων φρεατίων κτλ. η παροχή του αέρα θα 
υπολογιστεί για 24ωρη λειτουργία του συστήµατος εξαερισµού µε 2 τουλάχιστον εναλλαγές / 
ώρα, λαµβάνοντας υπόψη όλο τον όγκο της αντίστοιχης δεξαµενής, θαλάµου, φρεατίου κτλ. 

• Σε αίθουσες που διακινείται προσωπικό (πχ. αίθουσα αφυδάτωσης, προεπεξεργασίας κτλ.) η 
παροχή του αέρα θα υπολογιστεί για 10 εναλλαγές / ώρα κατά την διάρκεια της βάρδιας και 
για 5 εναλλαγές / ώρα την υπόλοιπη περίοδο της ηµέρας.  

• Σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να λαµβάνεται υπόψη στη παροχή του δικτύου, ο 
παρεχόµενος αέρας στις επιµέρους µονάδες επεξεργασίας (πχ. δεξαµενή εξάµµωσης, 
δεξαµενή αποθήκευσης ιλύος µε διάχυση κτλ.). 

Στη Τεχνική Προσφορά θα καθοριστούν οι κλάδοι του δικτύου αεραγωγών, που θα εξυπηρετούνται 
από µία µονάδα απόσµησης, λαµβάνοντας υπόψη την χωροθέτηση των επιµέρους αποσµούµενων 
χώρων, καθώς επίσης και την δυνατότητα ρύθµισης της παροχής του προς απόσµηση αέρα. Όπου 
απαιτείται ρύθµιση του προς απόσµηση αέρα, θα πρέπει να προβλεφθεί ικανοποιητικό σύστηµα για 
την ρύθµιση της παροχής αέρα (πχ. ανεµιστήρας δύο ταχυτήτων, έλεγχο από inverter κτλ.).  

Σε όλες τις αίθουσες που είναι συνδεδεµένες µε το δίκτυο των αεραγωγών απόσµησης, καθώς 
επίσης και όπου αναφέρεται στη παρούσα (π.χ. χώροι διακίνησης χηµικών κτλ.) θα πρέπει να 
εγκατασταθούν αξονικοί ανεµιστήρων, οι οποίοι θα τίθενται σε λειτουργία, ώστε να παρέχεται η 
δυνατότητα άµεσου εξαερισµού των χώρων ανεξάρτητα από την λειτουργία των µονάδων 
απόσµησης Οι αξονικοί ανεµιστήρες θα υπολογιστούν για 5 εναλλαγές / ώρα.  
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Μονάδες απόσµησης  

Η διαστασιολόγηση των µονάδων απόσµησης θα γίνει για την µείωση τουλάχιστον κατά 95% των 
οσµηρών ουσιών του παρακάτω Πίνακα:  

H2S NH3 R.SH 
Αποσµούµενος χώρος 

[ppm] [ppm] [ppm] 
Έργα εισόδου – Προεπεξεργασία 10 5 5 

Υποδοχή βοθρολυµάτων  25 15 15 

Πρωτοβάθµια ιλύς 15 10 10 

Περίσσεια ιλύς  10 5 5 

Αφυδάτωση  5 15 10 

Για την απόσµηση µπορεί να εφαρµοστεί ένα από τα παρακάτω συστήµατα, ή συνδυασµός τους:  

(1) Κλίνες προσρόφησης  

(2) Βιολογικό φίλτρο 

Κλίνες προσρόφησης 

Οι µονάδες απόσµησης θα είναι του τύπου προσρόφησης των αέριων ρύπων, σχεδιασµένες για 
οριζόντια ή κατακόρυφη ροή του αέρα και θα διαθέτουν επάλληλες στρώσεις χηµικών, 
τοποθετηµένες εν σειρά, ώστε να διασφαλίζεται η µεγαλύτερη απόδοση του συστήµατος. Οι κλίνες 
προσρόφησης θα είναι βιοµηχανικό προϊόν κατασκευαστή, που θα διαθέτει ISO για τον σχεδιασµό 
και την κατασκευή παρόµοιων µονάδων. 

Η διάρκεια ζωής των χηµικών φίλτρων θα πρέπει να είναι τουλάχιστον για 12 µήνες λειτουργίας της 
µονάδας, οπότε και θα αντικαθίστανται. Τα χηµικά φίλτρα θα πρέπει να είναι άκαυστα, µη τοξικά, 
εύκολα απορριπτόµενα (Ladfill dissposable), να αντέχουν σε υγρασία έως 95% και να διαθέτουν 
δείκτες κορεσµού. 

Ο ανεµιστήρας θα είναι αξονικής ροής αντιεκρηκτικού τύπου, κατάλληλης παροχής και στατικής 
πίεσης και θα αποτελεί τµήµα της προµήθειας του κατασκευαστή των µονάδων απόσµησης. Ο 
ανεµιστήρας πρέπει να έχει τη δυνατότητα να διαθέτει τον αποσµούµενο αέρα σε καπνοδόχο ύψους 
2,0m από το πλησιέστερο κτίριο. Η έδραση του ανεµιστήρα στην βάση του θα γίνεται µέσω 
κατάλληλων αντικραδασµικών συνδέσµων. 

Το κέλυφος της µονάδας θα είναι κατασκευασµένο από υλικό ανθεκτικό σε διαβρωτικό περιβάλλον 
και κατάλληλο για υπαίθρια εγκατάσταση. Για την πρόσβαση στο εσωτερικό της µονάδας, θα 
πρέπει να προβλεφθούν κατάλληλες θύρες µε κλείστρα και µεντεσέδες κατασκευασµένα από 
ανοξείδωτο χάλυβα AΙSI 316. Η µονάδα απόσµησης θα στηρίζεται σε κατάλληλη ανοξείδωτη βάση 
βαρέως τύπου. 

Βιόφιλτρο 

Το βιόφιλτρο θα είναι ανοικτού τύπου και θα είναι θα είναι βιοµηχανικό προϊόν κατασκευαστή, που 
θα διαθέτει ISO για τον σχεδιασµό και την κατασκευή παρόµοιων µονάδων. Το πληρωτικό υλικό θα 
έχει ακανόνιστη διάταξη, προκειµένου να εξασφαλισθεί η ικανοποιητική επαφή του αέρα στο υλικό 
και κατάλληλο, ώστε να συνδυάζει διαφορετικές µηχανικές δοµές και βιολογικές ιδιότητες, 
αποφεύγοντας τη συστολή του στρώµατος και διατηρώντας για µεγάλα χρονικά διαστήµατα 
σταθερή την πτώση πίεσης του αέρα που θα διέρχεται. Το κέλυφος της µονάδας θα είναι 
κατασκευασµένο από GRP, κατάλληλο για υπαίθρια τοποθέτηση και θα διαθέτει όλες τις 
απαραίτητες φλαντζωτές συνδέσεις για την είσοδο του αέρα, την εγκατάσταση αισθητηρίων των 
οργάνων µέτρησης και των θέσεων δειγµατοληψίας του αέρα κτλ.  

Η επιφανειακή φόρτιση του βιολογικού φίλτρου θα είναι µικρότερη από 100 m3
αέρα/m2 

επιφανείας 
φίλτρου. Ανάντη του φίλτρου θα εγκατασταθεί πλυντηρίδα εφύγρανσης στην οποία θα προστίθενται 
οξειδωτικά, ώστε η συγκέντρωση H2S και NH3 να είναι µικρότερη από 5ppm πριν την είσοδο στο 
βιολογικό φίλτρο. Η συνολική παροχή διαβροχής θα είναι µεγαλύτερη από 10 l/m3 διερχόµενου 
αέρα, ώστε η σχετική υγρασία του αέρα να είναι >95%. Η ταχύτητα διέλευσης του αέρα διαµέσου 
της πλυντηρίδας εφύγρανσης θα είναι µικρότερη από 3,0 m/s.   
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Ο ανεµιστήρας θα είναι αξονικής ροής, αντιεκρηκτικού τύπου κατάλληλης παροχής και στατικής 
πίεσης και θα αποτελεί τµήµα της προµήθειας του κατασκευαστή της µονάδας.  Η έδραση του 
ανεµιστήρα στην βάση του θα γίνεται µέσω κατάλληλων αντικραδασµικών συνδέσµων. 

Οι αεραγωγοί θα αναρροφούν αέρα και από τα κύρια σηµεία έκλυσης οσµών (περιορισµός έκλυσης 
οσµών) αλλά και από τον ευρύτερο εσωτερικό χώρο του κτιρίου (βελτίωση συνθηκών εργασίας). 

Η απόσµηση θα γίνει µε διατάξεις εξαερισµού των χώρων και του καθαρισµού του αέρα και την 
απόρριψη του αέρα στο περιβάλλον µε τη βοήθεια ανεµιστήρα. 

Κάθε διάταξη θα αποτελείται βασικά από δίκτυο αεραγωγών, αναρρόφησης και διοχέτευσης του 
αέρα, το φίλτρο απόσµησης µε «γόµωση από ειδικά στερεά συγκράτησης των δύσοσµων αερίων 
καί ανεµιστήρα - εξαεριστήρα. 

Επιτρέπεται επίσης η χρήση επιµέρους διατάξεων µηχανικής αναρρόφησης του αέρα από κάθε 
χώρο του κοινού συστήµατος φίλτρων για οποιοδήποτε από τους χώρους που θα αποσµούνται. 

Η παροχή του κάθε ανεµιστήρα θα είναι τέτοια ώστε να εξασφαλίζεται ότι γίνονται 10 τουλάχιστον 
εναλλαγές αέρα την ώρα από κάθε επιµέρους χώρο που αποσµείται. 

8.5    ∆ΕΞΑΜΕΝΗ Υ∆ΡΕΥΣΗΣ - ΠΥΡΟΣΒΕΣΗΣ 

Εντός των ορίων της Ε.Ε.Λ. θα εγκατασταθεί δεξαµενή καθαρού νερού - πυρόσβεσης από 
οπλισµένο σκυρόδεµα και χωρητικότητας 30 m3 τουλάχιστον. Η δεξαµενή αυτή θα πληρούται από 
το τοπικό αστικό δίκτυο ή απ' ευθείας ή µε βυτιοφόρο όχηµα, και θα είναι συνεχώς γεµάτη ώστε να 
µπορεί να ανταποκριθεί στις ανάγκες πυρόσβεσης της εγκατάστασης. 

 

8.6    ∆ΙΚΤΥΟ Υ∆ΡΕΥΣΗΣ - ΠΥΡΟΣΒΕΣΗΣ 

Για τις ανάγκες της ύδρευσης, και πυρόσβεσης της Ε.Ε.Λ. θα χρησιµοποιείται δίκτυο πόσιµου 
νερού. 

Το ∆ίκτυο Ύδρευσης - Πυρόσβεσης θα καλύπτει όλες τις µόνιµες ανάγκες ύδρευσης της 
εγκατάστασης (ύδρευση Κτηρίου ∆ιοίκησης, προετοιµασία διαλυµάτων χηµικών κτλ.), καθώς και τις 
περιστασιακές ανάγκες πυρόσβεσης. 

Για το δίκτυο θα χρησιµοποιηθούν γαλβανισµένοι σιδηροσωλήνες και σωλήνες HDPE 10atm 
κατάλληλοι για πόσιµο νερό. 

Για τις ανάγκες πυρόσβεσης, εκτός των δικτύων πυρόσβεσης εντός των κτιρίων (όπου απαιτούνται) 
θα τοποθετηθούν και τέσσερις τουλάχιστον πυροσβεστικές φωλιές µε µάνικες σε κατάλληλα σηµεία.  

Για τις ανάγκες του δικτύου προβλέπεται η εγκατάσταση πιεστικού συγκροτήµατος ελάχιστης 
παροχής 10 m2/h σε µανοµετρικό 40 µΣΥ.  

Το πιεστικό συγκρότηµα θα φέρει δύο φυγοκεντρικές αντλίες, οι οποίες θα είναι εγκατεστηµένες σε 
κοινή χαλύβδινη βάση. Οι αντλίες θα είναι οριζόντιες ή κατακόρυφες, µονοβάθµιες ή πολυβάθµιες 
απ' ευθείας συζευγµένες και κάθε µία θα αποµονώνεται µε δικλείδες στην αναρρόφηση και 
κατάθλιψη και θα φέρει επιπλέον βαλβίδα αντεπιστροφής στην κατάθλιψη. Οι σωληνώσεις θα είναι 
από γαλβανισµένους σιδηροσωλήνες βαρέως τύπου. Τα αντλητικά συγκροτήµατα θα είναι 
κατάλληλα για τουλάχιστον 10 εκκινήσεις ανά ώρα. 

Για την διατήρηση της πίεσης στο δίκτυο θα χρησιµοποιηθεί πιεστικό δοχείο (αεροφυλάκιο). 

Ο ηλεκτρικός πίνακας θα διαθέτει όλες τις απαραίτητες διατάξεις για την εκκίνηση και διακοπή 
λειτουργίας των αντλιών µε βάση την πίεση στο πιεστικό δοχείο, θα διαθέτει επίσης αυτοµατισµό 
για την αυτόµατη κυκλική εναλλαγή λειτουργίας των αντλιών. 

 

8.7    ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΝΕΡΟΥ 

Για εξοικονόµηση καθαρού νερού, στα έργα των εγκαταστάσεων περιλαµβάνεται και µικρή µονάδα 
διύλισης (φίλτρανσης) των επεξεργασµένων λυµάτων για την ικανοποίηση των εσωτερικών 
αναγκών σε βιοµηχανικό νερό και νερό άρδευσης από χωριστό δίκτυο καθώς και την µελλοντική 
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τροφοδοσία πιλοτικών εγκαταστάσεων επαναχρησιµοποίησης επεξεργασµένων λυµάτων. Οι 
εκροές από τη µονάδα ανακυκλωµένου νερού θα συλλέγονται σε δεξαµενή αποθήκευσης. 

Ο εξοπλισµός του διυλιστηρίου µπορεί να τοποθετηθεί είτε σε ανεξάρτητο κτίριο ή παρά την 
δεξαµενή αποθήκευσης, στο θάλαµο δικλείδων όπου προβλέπεται και η τοποθέτηση του πιεστικού 
συγκροτήµατος του δικτύου βιοµηχανικού-αρδευτικού νερού. 

Η ποιότητα του επεξεργασµένου διυλισµένου και απολυµασµένου νερού θα είναι η παρακάτω: 

Αιωρούµενα στερεά : < 10 mg/l 

Αντλίες τροφοδοσίας 
Σε κατάλληλη θέση που θα προτείνουν οι διαγωνιζόµενοι θα εγκατασταθούν δύο φυγοκεντρικές 
αντλίες (η µία εφεδρική), αυτόµατης αναρρόφησης, υψηλής πίεσης παροχής τουλάχιστον 10 m3/h η 
κάθε µία που θα οδηγούν τα επεξεργασµένα λύµατα στη µονάδα φίλτρανσης. Το µανοµετρικό των 
αντλιών θα είναι κατάλληλα υπολογισµένο για µεταφορά των επεξεργασµένων λυµάτων στη 
δεξαµενή αποθήκευσης χωρίς να απαιτηθεί ενδιάµεση άντληση. 

Οι αντλίες θα αναρροφούν τα επεξεργασµένα λύµατα κατά προτίµηση µετά το σύστηµα 
µεταερισµού. 

Η λειτουργία των αντλιών θα ελέγχεται από το κεντρικό σύστηµα ελέγχου του συστήµατος και θα 
εναλλάσσεται µε κατάλληλο αυτοµατισµό για την οµαλή φθορά τους. Οι αντλίες θα τίθενται 
αυτόµατα σε λειτουργία, θα πρέπει όµως να υπάρχει αυτόµατη και χειροκίνητη επιλογή καθώς και 
τοπικοί διακόπτες ασφαλείας. 

∆ιύλιση (φίλτρανση) 
Για την διύλιση των επεξεργασµένων λυµάτων θα χρησιµοποιηθεί ένα τουλάχιστον φίλτρο πίεσης 
µίας βαθµίδας, δύο τουλάχιστον στρώσεων, ανοδικής ροής. Το συγκρότηµα του φίλτρου πίεσης 
πρέπει να έχει δυνατότητα συνολικής ηµερήσιας παροχής νερού τουλάχιστον 200 m3/ηµέρα. Η 
τελικώς απαιτούµενη ικανότητα παροχής νερού θα προσδιοριστεί από τους διαγωνιζόµενους 
λαµβάνοντας υπόψη τις απαιτήσεις σε βιοµηχανικό νερό (και τις επιπλέον απαιτήσεις για την 
έκπλυση του φίλτρου) και τις απαιτήσεις άρδευσης. 

Η µέγιστη επιτρεπόµενη ταχύτητα φίλτρανσης (διήθησης) είναι 12m3/m2/h, αν χρησιµοποιηθεί 
φίλτρο δύο στρώσεων και 20m3/m2/h, αν χρησιµοποιηθεί φίλτρο τριών στρώσεων. 

Το δοχείο φίλτρου θα είναι κατασκευασµένο από χάλυβα υψηλής ποιότητας. Εσωτερικά οι 
επιφάνειες του δοχείου θα επικαλύπτονται µε εποξειδική βαφή ικανού πάχους. Θα είναι 
σχεδιασµένο ώστε να επιτρέπει ελάχιστο ελεύθερο ύψος για την ανύψωση των στρώσεων του 
υλικού φίλτρανσης κατά το αντίστροφο ξέπλυµα.  

Στο πυθµένα θα υπάρχουν διάτρητοι κατανοµείς νερού και θα καλύπτονται από τέσσερις (4) 
στρώσεις χαλίκων υποστρώµατος, το ολικό ύψος των οποίων πρέπει να είναι µεγαλύτερο από 
50εκ. Οι στρώσεις του υποστρώµατος υποβοηθούν την ορθή κατανοµή του νερού και υποστηρίζουν 
τις στρώσεις των υλικών φίλτρανσης. 

Το φίλτρο πρέπει να φέρει τουλάχιστον δύο (2) στρώσεις υλικών φίλτρανσης µε κατάλληλα πάχη, 
µέγεθος κόκκων και ειδικό βάρος, εκτός των τεσσάρων στρώσεων του υποστρώµατος. Ενδεικτικά 
αναφέρουµε : 
1η στρώση :πυριτική άµµος 

2η στρώση : ανθρακίτης. 

Η εντολή για καθαρισµό µε αντίστροφη πλύση θα δίνεται αυτόµατα από πίνακα ελέγχου χωρίς την 
παρεµβολή χειριστή. Ο πίνακας ελέγχου θα έχει την δυνατότητα αυτόµατης έναρξης έκπλυσης, είτε 
µέσω χρονοδιακόπτη είτε βάσει της πτώσης πίεσης εντός του φίλτρου. Ο καθαρισµός της κλίνης 
του φίλτρου µε αντίστροφη πλύση θα γίνεται µε παροχή νερού, αέρα, ή µείγµατος νερού αέρα, µε 
την κατάλληλη ενεργοποίηση πνευµατικών βαλβίδων, µέσω του προεπιλεγµένου προγράµµατος. 
Οι δυνατότητες προγραµµατισµού του PLC, καθώς και οι φάσεις λειτουργίας όλου του συστήµατος 
µέσω του αυτοµατισµού, θα πρέπει να περιγράφονται και να τεκµηριώνονται επαρκώς στην 
προσφορά. 

Το σύστηµα θα περιλαµβάνει όλες τις απαιτούµενες σωληνώσεις παροχής νερού και αέρα. 

Όλο το συγκρότηµα του φίλτρου θα αποτελεί ένα ενιαίο τυποποιηµένο σύνολο και όλα τα 
εξαρτήµατά του, συµπεριλαµβανοµένων των αυτοµατισµών, του PLC και του Ηλεκτρικού Πίνακα, 
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θα παρέχονται από τον κατασκευαστή του, του οποίου θα επισυνάπτεται και µελέτη εφαρµογής για 
το προσφερόµενο σύστηµα. 

 

8.8    ∆ΕΞΑΜΕΝΗ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ-ΑΡ∆ΕΥΤΙΚΟΥ ΝΕΡΟΥ 

Για τις ανάγκες της ΕΕΛ σε βιοµηχανικό νερό και νερό για την άρδευση των φυτών και των δένδρων 
της περιµετρικής ζώνης και γενικά του περιβάλλοντος χώρου προβλέπεται δεξαµενή αποθήκευσης 
ελάχιστου ενεργού όγκου 100 m3. 

Η τροφοδότηση της δεξαµενής προβλέπεται να γίνει από το Φρεάτιο Εξόδου. 

Στην δεξαµενή θα εγκατασταθεί µετρητής στάθµης που θα δίνει σήµα για την αυτόµατη έναρξη και 
παύση λειτουργίας των τυχόν αντλιών τροφοδοσίας. 

 

8.9    ∆ΙΚΤΥΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΝΕΡΟΥ -  ΑΡ∆ΕΥΣΗΣ  

Θα κατασκευασθεί πλήρες δίκτυο βιοµηχανικού νερού που θα τροφοδοτεί τις διάφορες µονάδες της 
Ε.Ε.Λ. και τις υπαίθριες υδροληψίες. Το δίκτυο θα  παίρνει νερό από την δεξαµενή βιοµηχανικού 
νερού. 

Για την άρδευση των δένδρων, φυτών, θάµνων και χώρων πρασίνου που προβλέπονται στην 
εγκατάσταση θα κατασκευασθεί ακτινικό δίκτυο άρδευσης από σταλακτοφόρους σωλήνες 
πολυαιθυλενίου, και υπαίθριες υδροληψίες. Το δίκτυο θα συνδεθεί µε το δίκτυο βιοµηχανικού νερού. 

Για το δίκτυο θα χρησιµοποιηθούν σωλήνες HDPE 10atm. Οι σωλήνες, σύµφωνα µε την 
∆.ΥΓ2/Γ.Π.οικ.133551 (ΦΕΚ 2089/Β'/9-10-2008) τροποποίηση της υπ.αρ. Ε1β/221/65 Υγειονοµικής 
∆ιάταξης, πρέπει να έχουν χρώµα "ΙΩ∆ΕΣ", και οι υδροληψίες να φέρουν κατάλληλη σήµανση 
(κρουνό βρύσης διαγραµµένο µε το σύµβολο "Χ" και η φράση "ΑΝΑΚΥΚΛΩΜΕΝΟ ΝΕΡΟ – ΜΗ 
ΠΟΣΙΜΟ" στα Ελληνικά και Αγγλικά). 

Στο δίκτυο βιοµηχανικού νερού θα τοποθετηθούν και δύο πυροσβεστικοί κρουνοί για εφεδρεία του 
δικτύου πυρόσβεσης. 

Για τις ανάγκες του δικτύου προβλέπεται η εγκατάσταση πιεστικού συγκροτήµατος ελάχιστης 
παροχής 40 m2/h σε µανοµετρικό 40 µΣΥ.  

Το πιεστικό συγκρότηµα θα φέρει δύο φυγοκεντρικές αντλίες, οι οποίες θα είναι εγκατεστηµένες σε 
κοινή χαλύβδινη βάση. Οι αντλίες θα είναι οριζόντιες ή κατακόρυφες, µονοβάθµιες ή πολυβάθµιες 
απ' ευθείας συζευγµένες και κάθε µία θα αποµονώνεται µε δικλείδες στην αναρρόφηση και 
κατάθλιψη και θα φέρει επιπλέον βαλβίδα αντεπιστροφής στην κατάθλιψη. Οι σωληνώσεις θα είναι 
από γαλβανισµένους σιδηροσωλήνες βαρέως τύπου. Τα αντλητικά συγκροτήµατα θα είναι 
κατάλληλα για τουλάχιστον 10 εκκινήσεις ανά ώρα. 

Για την διατήρηση της πίεσης στο δίκτυο θα χρησιµοποιηθεί πιεστικό δοχείο (αεροφυλάκιο). 

Ο ηλεκτρικός πίνακας θα διαθέτει όλες τις απαραίτητες διατάξεις για την εκκίνηση και διακοπή 
λειτουργίας των αντλιών µε βάση την πίεση στο πιεστικό δοχείο, θα διαθέτει επίσης αυτοµατισµό 
για την αυτόµατη κυκλική εναλλαγή λειτουργίας των αντλιών. 

 

8.10   ∆ΙΚΤΥΟ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ 

Από όλα τα κτίρια που προβλέπονται εγκαταστάσεις υγιεινής θα κατασκευασθεί δίκτυο ακαθάρτων 
που θα οδηγεί τα ακάθαρτα στο αντλιοστάσιο αρχικής ανύψωσης. 

Για το δίκτυο θα χρησιµοποιηθούν σωλήνες PVC σειράς 41 και όπου απαιτείται, συµβολές αλλαγές 
διεύθυνσης κλπ θα κατασκευαστούν φρεάτια επίσκεψης. 
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8.11   ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ Ο∆ΟΠΟΙΙΑ – ΧΩΡΟΙ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ 

Εσωτερικά στο χώρο της Ε.Ε.Λ. θα διαµορφωθούν ασφαλτοστρωµένοι δρόµοι για την προσέγγιση 
όλων των εγκαταστάσεών της. Οι δρόµοι αυτοί θα πληρούν όλες τις ισχύουσες τεχνικές 
προδιαγραφές οδοποιίας. 

Για υποβοήθηση των οδηγών των οχηµάτων (κυρίως επισκέπτες, προµηθευτές, οδηγοί 
βυτιοφόρων) θα τοποθετηθούν ενδεικτικές πινακίδες κατά µήκος της εσωτερικής οδοποιίας, ώστε 
αυτοί να κατευθύνονται σωστά προς τις εκάστοτε µονάδες.  

Τέλος, όπου χρειάζεται, θα αναπτυχθεί χώρος ελιγµών, όπως π.χ. στην περίπτωση της ∆εξαµενής 
Συλλογής Βοθρολυµάτων, όπου θα υπάρχει ο απαραίτητος χώρος ελιγµών για τα βυτιοφόρα 
οχήµατα εκκένωσης βοθρολυµάτων και πλησίον των κτιρίων που θα προσεγγίζουν οχήµατα 
αποκοµιδής εσχαρισµάτων και αφυδατωµένης ιλύος.  

Οι ελάχιστες ακτίνες καµπυλότητας για τη διακίνηση των βυτιοφόρων και φορτηγών θα ληφθούν 8 
m, ενώ για τα επιβατικά οχήµατα 6 m. 

Όλοι οι δρόµοι θα είναι ασφαλτοστρωµένοι µε ελάχιστο πλάτος 4,0 m και µέγιστη κατά µήκος κλίση 
8%,  

Όλοι οι δρόµοι θα έχουν κατάλληλη επίκλιση, τουλάχιστον 2%, για την διευκόλυνση απορροής των 
οµβρίων. 

Πλησίον του Κτιρίου ∆ιοίκησης θα διαµορφωθεί ασφαλτοστρωµένος χώρος στάθµευσης τεσσάρων 
(4) οχηµάτων τουλάχιστον (3+1 ΑΜΕΑ) για το προσωπικό της Ε.Ε.Λ..  

Όπου απαιτηθεί, θα κατασκευαστούν πεζοδρόµια και κρασπεδόρειθρα. Γύρω από τις µονάδες 
προβλέπεται χαλικόστρωση. 

 

8.12   ∆ΙΚΤΥΟ ΟΜΒΡΙΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 

Η συλλογή και απορροή των οµβρίων από τους χώρους των εγκαταστάσεων θα γίνεται µέσω της 
εσωτερικής οδοποιίας προς το φυσικό αποδέκτη ή µε την κατασκευή υπογείου δικτύου µε στόµια 
υδροσυλλογής και τσιµεντοσωλήνες ελάχιστης διαµέτρου 40 cm. 

Οι διαγωνιζόµενοι κατά τον σχεδιασµό της Ε.Ε.Λ. θα κρίνουν αν απαιτούνται περιφερειακές τάφροι 
αποµάκρυνσης των οµβρίων. 

 

8.13    ΠΕΡΙΒΑΛΛΩΝ ΧΩΡΟΣ - ΖΩΝΗ ∆ΕΝ∆ΡΟΦΥΤΕΥΣΗΣ - ΦΥΤΕΥΣΕΙΣ 

Σε τµήµα του χώρου  που προβλέπεται η τοποθέτηση των έργων της Ε.Ε.Λ. υπάρχουν όγκοι 
απορριµµάτων, διότι ο χώρος χρησιµοποιείτο ως ΧΑ∆Α του ∆ήµου Τήνου.  

Πριν την έναρξη εργασιών κατασκευής της Ε.Ε.Λ. τα ανωτέρω απορρίµµατα, εκτιµώµενου όγκου 
10.000 κ.µ. πρέπει να µετατοπισθούν παραπλεύρως σε απόσταση 300µ. περίπου όπου βρίσκεται ο 
υπόλοιπος όγκος των απορριµµάτων του ΧΑ∆Α και που προβλέπεται, σύµφωνα µε τις Τεχνικές 
Υπηρεσίες του ∆ήµου να αποκατασταθεί. 

Στην έκταση που θα κατασκευαστεί η ΕΕΛ υπάρχουν ερειπωµένα κτίσµατα που πρέπει να 
κατεδαφιστούν. Επίσης υπάρχουν εκτεταµένες ξερολιθιές  που θα πρέπει να καθαιρεθούν και κατά 
την κρίση του ∆ιαγωνιζόµενου, να γίνει διαλογή των λίθων ώστε να χρησιµοποιηθούν για τις 
λιθεπενδύσεις των δεξαµενών. 

Σύµφωνα µε του περιβαλλοντικούς Όρους : 

"Το γήπεδο της εγκατάστασης να αποµονωθεί οπτικά από τις γύρω εκτάσεις και την ευρύτερη 
περιοχή, µε την δηµιουργία περιµετρικά ενός φράκτη περίφραξης και ανεµοφράκτη, που θα 
αποτελείται  από δένδρα µη φυλλοβόλα και ταχείας ανάπτυξης αναρριχώµενα ενδηµικά φυτά. 

Τα φυτά να φυτευθούν (δένδρα / θάµνοι) σε αναλογία 3 : 1 και ο φυτευτικός σύνδεσµος να είναι 2 Χ 
2 µ. σε βάθος τριών (3) σειρών τουλάχιστον. Η περίφραξη αυτή να είναι πλάτους 7 µ. 

Να γίνει κατάλληλη διαµόρφωση και φύτευση δένδρων, καλλωπιστικών φυτών και πρασίνου στο 
χώρο εσωτερικά της περίφραξης, κατά προτίµηση ειδών τοπικής χλωρίδας. 
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Η όλη φυτοκάλυψη να γίνει σύµφωνα µε µελέτη εφαρµογής που θα υποβληθεί από τον ανάδοχο και 
θα εγκριθεί από την ∆/νση ∆ασών Νοµού Κυκλάδων." 

Λόγω του κεκλιµένου του εδάφους ή περιµετρική φυτοκάλυψη δεν λειτουργεί πλήρως ως 
ανεµοφράκτης στις δεξαµενές της βιολογικής βαθµίδας. Κατά την κρίση του ∆ιαγωνιζόµενου να 
εξετασθεί η λύση τοποθέτησης πετασµάτων ή άλλη όπως η δηµιουργία ανεµοφράκτη που θα 
αποτελείται αντίστοιχα µε την περιµετρική ζώνη δενδροφύτευσης από δένδρα µη φυλλοβόλα και 
ταχείας ανάπτυξης ενδηµικά φυτά. 

 

8.14    ΠΕΡΙΦΡΑΞΗ ΚΑΙ ΠΥΛΗ ΕΙΣΟ∆ΟΥ 

Περιµετρικά των ορίων του οικοπέδου στο οποίο θα εγκατασταθεί η Ε.Ε.Λ. θα τοποθετηθεί 
περίφραξη, για την αποτροπή της εισόδου ζώων αλλά και ανθρώπων εντός αυτής. 

Η περίφραξη θα έχει συνολικό ύψος 2,20 m από τη στάθµη του εδάφους, και θα αποτελείται από 
γαλβανισµένο συρµατόπλεγµα και σειρές αγκαθωτού σύρµατος οποίο θα στερεώνεται ανά 3 m µε 
ορθοστάτες πακτωµένους σε βάσεις από σκυρόδεµα. 

Στην είσοδο της Ε.Ε.Λ. θα υπάρχει Πύλη Εισόδου, για την ελεγχόµενη είσοδο ατόµων και 
αυτοκινήτων. Η Πύλη Εισόδου θα είναι δίφυλλη, πλάτους ανοίγµατος 6,0m και ύψους 2,0m 
τουλάχιστον. 

Στην Πύλη Εισόδου της Ε.Ε.Λ. θα αναρτηθεί ενηµερωτική πινακίδα, όπου θα αναγράφονται: 
− Το όνοµα και το είδος της µονάδας 
− Το όνοµα, η διεύθυνση και το τηλέφωνο του φορέα λειτουργίας 
− Το όνοµα και η διεύθυνση της αρµόδιας αρχής, όπως και της υπηρεσίας παρακολούθησης 
εφόσον δεν ταυτίζονται, 

− Οι ώρες λειτουργίας της µονάδας, 
− Η απόφαση άδειας λειτουργίας και η απόφαση έγκρισης περιβαλλοντικών όρων, 
− Τα τηλέφωνα επείγουσας ανάγκης, 
− Η ηµεροµηνία έναρξης λειτουργίας της Ε.Ε.Λ. και το διάστηµα σχεδιασµού της. 

 

9.    ΚΤΙΡΙΑΚΑ ΕΡΓΑ 

Θα ακολουθηθούν οι προδιαγραφές των έργων Πολιτικού Μηχανικού, όπως αυτές διατυπώνονται 
στο Τεύχος «Τεχνικές Προδιαγραφές Έργων Πολιτικού Μηχανικού» 

Ο τελικός αρχιτεκτονικός σχεδιασµός της µονάδας Ε.Ε.Λ. θα υποβληθεί από τον ανάδοχο για 
έγκριση στην αρµόδια Επιτροπή Πολεοδοµικού και Αρχιτεκτονικού Eλέγχου (ΕΠΑΕ) Ν.Α. 
Κυκλάδων. 

Ειδικότερα για τα κτίρια που συνοδεύουν το έργο πρέπει να εκδοθεί οικοδοµική άδεια σύµφωνα µε 
την 6453/1373/5.3.98 Υπουργική Απόφαση. 

Οπωσδήποτε θα προβλεφθεί χώρος αρκετός για την άνετη επισκεψιµότητα όλων των µερών των 
µονάδων για συντήρηση, επισκευές κάθε µορφής και µεγέθους και απαγωγής ή προσαγωγής 
ανταλλακτικών, ογκωδών µερών, των επί µέρους µονάδων, κλπ., θα έχουν κατάλληλα ανοίγµατα 
άµεσης επικοινωνίας µε το ύπαιθρο. 

 

10      ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 

10.1   ΠΑΡΟΧΗ ΡΕΥΜΑΤΟΣ- ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ  

Η τροφοδότηση της όλης ηλεκτρικής εγκατάστασης της ΕΕΛ θα γίνει βασικά από το δίκτυο Μ.Τ. 20 
kV, 50 Hz, 250 MVA της ∆.Ε.Η και εφεδρικά από τό ηλεκτροπαραγωγό ζεύγος, που προβλέπεται 
να εγκατασταθεί στον χώρο του κτιρίου Ενέργειας, για να καλύπτει την βασική λειτουργία του 
Σταθµού σε περιπτώσεις µη διαθεσιµότητας  του δικτύου της ∆ΕΗ , λόγω βλάβης ή συντήρησης. 
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Η απαιτούµενη  ισχύς για την κανονική λειτουργία του κύριου και βοηθητικού µηχανολογικού 
εξοπλισµού της ΕΕΛ, µε την πλήρη δυναµικότητά του στην Φάση Β,  καθώς και για τις λοιπές 
ηλεκτρικές καταναλώσεις (Θέρµανση, Φωτισµός Κτιρίων και εξωτερικού χώρου), υπολογίστηκε  ότι 
υπερβαίνει τα 250 KVA, που αποτελεί το όριο παροχής υπό Χαµηλή Τάση. Συνεπώς  η παροχή 
από το ∆ίκτυο της ∆ΕΗ θα γίνει υπό Μ.Τ.(20 kV)  

Για τον σκοπό αυτό θα απαιτηθεί η κατασκευή Υποσταθµού Μ.Τ./ Χ.Τ. κλειστού τύπου εντός του 
προβλεπόµενου κτιρίου ενέργειας. 

Θα ακολουθηθούν οι προδιαγραφές των έργων Ηλεκτρολόγου Μηχανικού Μηχανικού, όπως αυτές 
διατυπώνονται στο Τεύχος «Τεχνικές Προδιαγραφές Ηλεκτρολογικών Εργασιών». 

10.2   ΑΝΤΙΚΕΡΑΥΝΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ  

Επειδή η όλη εγκατάσταση της ΕΕΛ είναι εκτός κατοικηµένης περιοχής ενδείκνυται να 
εξασφαλίζεται  προστασία από τους κεραυνούς. Προς τούτο θα πρέπει να  µελετηθεί λεπτοµερώς 
αντίστοιχη διάταξη κατά το στάδιο της  µελέτης κατασκευής. 

Ενδεικτικά προβλέπεται να τοποθετηθεί ένα αλεξικέραυνο ιονισµού, µε ακτίνα προστασίας R = 50 
m. Το αλεξικέραυνο µπορεί να  τοποθετηθεί στη  B∆ γωνία της οροφής του κτιρίου ενέργειας και 
έτσι θα καλύπτονται όλα τα κτίρια της εγκατάστασης και το µέγιστο µέρος των υπαιθρίων 
εγκαταστάσεων.  

Ο ιστός του αλεξικέραυνου θα στηριχθεί στα δοµικά στοιχεία του κτιρίου και το ύψος του θα είναι 
τέτοιο ώστε να ξεπερνά το ανώτερο τµήµα της στέγης κατά 5 m τουλάχιστον. 

Η προµήθεια όλων των υλικών και εξαρτηµάτων θα γίνει από ειδικευµένους κατασκευαστές στα 
θέµατα της προστασίας από τους κεραυνούς. 

Το σύστηµα αντικεραυνικής προστασίας θα είναι τελείως ανεξάρτητο από οποιοδήποτε άλλο 
ηλεκτρικό σύστηµα. 

Το αλεξικέραυνο θα συνδέεται σε χωριστή γείωση, της οποίας η µέγιστη επιτρεπόµενη αντίσταση 
δεν θα υπερβαίνει τα 5Ω. 

11.   ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ 

Για τον Έλεγχο και την παρακολούθηση  της λειτουργίας της Ε.Ε.Λ. θα σχεδιαστεί και θα 
εγκατασταθεί ένα ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ.  

Οι προδιαγραφές του συστήµατος προσδιορίζονται στο Τεύχος “Τεχνικές Προδιαγραφές 
Ηλεκτρολογικών Εργασιών” 

Κέντρο Ελέγχου Αντλιοστασίων Μεταφοράς Λυµάτων 

Η λειτουργία της ΕΕΛ είναι συνδεδεµένη µε την λειτουργία των αντλιοστασίων µεταφοράς των προς 
επεξεργασία λυµάτων. 

Η επιλογή της θέσης τοποθέτησης του Κέντρου Ελέγχου των Αντλιοστασίων Μεταφοράς Λυµάτων 
(ΚΕ.Α.ΜΕ.Λ.) είναι  η αίθουσα ελέγχου της ΕΕΛ. 

Το Σύστηµα Ελέγχου Λειτουργίας της Ε.Ε.Λ. θα συνδεθεί και θα ενοποιηθεί  µε το ΚΕ.Α.ΜΕ.Λ. για 
το συντονισµό της λειτουργίας όλου του συστήµατος µεταφοράς και επεξεργασίας των λυµάτων. 

Περιφερειακές Μονάδες 

Επίσης θα πρέπει να προβλεφθεί υποδοµή για την δυνατότητα  εποπτείας του συστήµατος από τις 
αρµόδιες Κεντρικές Υπηρεσίες (∆ηµοτικές), µέσω τερµατικών που θα συνδέονται µε το ΚΕΛ.  
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12.    ΕΡΓΑ ΤΕΛΙΚΗΣ ∆ΙΑΘΕΣΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΜΕΝΩΝ ΛΥΜΑΤΩΝ 

12.1   ΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ 

Ο Αγωγός Μεταφοράς Επεξεργασµένων Λυµάτων (ΑΜΕΛ), ο οποίος ξεκινά από την Ε.Ε.Λ. ∆ήµου 
Τήνου, φθάνει µέχρι το νότιο τµήµα της Άκρας Ακρωτήριου ("Πασά Ακρωτήρι") νοτιοανατολικά της 
πόλεως Τήνου, όπου υπάρχει σήµερα η δεξαµενή φόρτισης του υφιστάµενου υποθαλάσσιου 
αγωγού διάθεσης των ανεπεξέργαστων λυµάτων του ∆ήµου Τήνου. Στην περιοχή αυτή θα 
κατασκευασθεί η ∆εξαµενή Αναρρυθµίσεως του Νέου Υποθαλάσσιου Αγωγού ∆ιάθεσης.  

Η τοπογραφική αποτύπωση της περιοχής "Πασά Ακρωτήρι" (Ακρωτήριο Αγ.Φωκά) και βυθοµετρική 
αποτύπωση της περιοχής ποντίσεως του αγωγού εκβολής σε κλίµακα 1:1000, σε µήκος περί τα 
500 µ. από την ακτή δίδεται στο σχετικό σχέδιο της µελέτης. 

Από την επιτόπια εξέταση που έγινε µε δύτη προέκυψε ότι ο υφιστάµενος αγωγός δεν διαθέτει 
διαχυτήρα. 

Ο νέος υποθαλάσσιος αγωγός διάθεσης προτείνεται κατά την Προµελέτη να τοποθετηθεί µε 
κατεύθυνση Νότια. Ο άξονάς του θα σχηµατίζει γωνία µε αζιµούθιο177°.  Στην εκλογή της 
κατεύθυνσης του αγωγού ελήφθησαν υπόψη οι επικρατούντες άνεµοι, το ανάπτυγµα του κύµατος 
και η ύπαρξη του υφιστάµενου υποθαλάσσιου αγωγού διάθεσης.  Ο νέος υποθαλάσσιος αγωγός 
τοποθετείται ανατολικά του υφιστάµενου, παράλληλα µε αυτόν και σε απόσταση  30 µ. 

Η ∆εξαµενή Αναρρύθµισης της παροχής του σχεδιαζόµενου υποθαλάσσιου αγωγού προβλέπεται 
να κατασκευασθεί πλησίον και ανάντη της υπάρχουσας δεξαµενής.  

Τα επεξεργασµένα λύµατα από την Ε.Ε.Λ. ∆ήµου Τήνου, µέσω του Α.Μ.Ε.Λ. καταλήγουν στη 
∆εξαµενή Αναρρύθµισης  Ο Α.Μ.Ε.Λ. θα καταλήγει στη δεξαµενή, σε υψόµετρο σύµφωνα µε την 
Οριστική µελέτη +8,20µ. 

Από τη ∆εξαµενή Αναρρύθµισης τα λύµατα µέσω του χερσαίου τµήµατος του αγωγού διάθεσης 
οδηγούνται στο Φρεάτιο Φόρτισης του υποθαλάσσιου αγωγού. Από το Φρεάτιο Φόρτισης ξεκινά ο 
υποθαλάσσιος αγωγός, ο οποίος θα εκβάλλει µε διαχυτήρα σε βάθος 26µ. περίπου και σε 
απόσταση περί τα 300 µ. από την ακτή. Τα τµήµατα του υποθαλάσσιου αγωγού είναι τα ακόλουθα: 
Α) Χερσαίο τµήµα, Β) Υποθαλάσσιο τµήµα και Γ) ∆ιαχυτήρας. 

12.2    ∆ΕΞΑΜΕΝΗ ΑΝΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ – ΦΡΕΑΤΙΟ ΦΟΡΤΙΣΗΣ 

Για την εύρυθµη λειτουργία του υποθαλάσσιου αγωγού κρίνεται αναγκαίο να κατασκευασθεί  
∆εξαµενή Αναρρύθµισης της παροχής έτσι ώστε η εκροή να γίνεται µε συγκεκριµένα υδραυλικά 
φορτία και κατά τρόπο διαλείποντα ώστε η ταχύτητα εντός του υποθαλάσσιου αγωγού να 
κυµαίνεται σε τέτοια όρια που να αποτρέπονται οι αποθέσεις και να επιτυγχάνονται οι επιθυµητές 
αραιώσεις στις συγκεντρώσεις των ρυπαντικών φορτίων. 

Η δεξαµενή αναρρύθµισης αποτελείται από τρεις θαλάµους, τον θάλαµο εισόδου, το θάλαµο 
αναρρύθµισης και το θάλαµο δικλείδων. 

Ο Α.Μ.Ε.Λ.  θα καταλήγει στο θάλαµο εισόδου της δεξαµενής αναρρύθµισης, σε υψόµετρο 
σύµφωνα µε την Οριστική µελέτη +8,20µ. 

Στο φρεάτιο εισόδου υπάρχει διάταξη υπερχείλισης – παράκαµψης (by pass)  η οποία επικοινωνεί 
απευθείας µε τον αγωγό εκβολής, και  επιτρέπει την παροχέτευση των λυµάτων σε περίπτωση 
αυξηµένης παροχής ή σε περίπτωση που η δεξαµενή αναρρύθµισης τίθεται εκτός λειτουργίας ή δεν 
λειτουργήσουν οι δικλείδες. 

Από το θάλαµο εισόδου τα λύµατα εισέρχονται στον θάλαµο αναρρύθµισης. Μεταξύ θαλάµου 
εισόδου και θαλάµου αναρρύθµισης παρεµβάλλεται χειροκίνητο θυρόφραγµα, ώστε να µπορεί να 
διακόπτεται η παροχή. Στο θάλαµο αναρρύθµισης προβλέπεται διάταξη εξαερισµού. 

Κατάντι του θαλάµου αναρρύθµισης υπάρχει ο θάλαµος δικλείδων. Εντός του θαλάµου δικλείδων 
τοποθετείται  ηλεκτροκίνητη δικλείδα τύπου πεταλούδας, DN 300mm, η οποία ρυθµίζει την 
λειτουργία του αγωγού και αντίστοιχη χειροκίνητη δικλείδα ασφαλείας. Η ηλεκτροκίνητη δικλείδα 
διακόπτει την παροχή όταν η στάθµη κατέλθει κάτω από ένα υψόµετρο ασφαλείας (κατωτάτη 
στάθµη λειτουργίας) και ανοίγει όταν η στάθµη των λυµάτων εντός του θαλάµου αναρρύθµισης 
φθάσει την ανωτάτη στάθµη λειτουργίας. Εντός του θαλάµου δικλείδων προβλέπεται διάταξη 
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δειγµατοληψίας για τον έλεγχο των επεξεργασµένων λυµάτων πριν την είσοδο τους στο 
υποθαλάσσιο αγωγό, σύµφωνα µε τους περιβαλλοντικούς όρους. 

Κατάντη της δικλείδας ασφαλείας καταλήγει και ενώνεται µε τον αγωγό εκβολής ο αγωγός 
υπερχείλισης- παράκαµψης, από HDPE. 

Όλα τα επιµέρους τµήµατα της δεξαµενής πρέπει να είναι επισκέψιµα. Επειδή η δεξαµενή είναι 
κατασκευασµένη σε όρυγµα θα προβλεφθεί όλοι οι λαιµοί των ανθρωποθυρίδων να φθάνουν µέχρι 
την τελικώς διαµορφωµένη επιφάνεια του εδάφους. 

Από το θάλαµο δικλείδων ξεκινά το χερσαίο τµήµα του αγωγού διάθεσης και καταλήγει στο Φρεάτιο 
Φόρτισης. Η κατωτάτη στάθµη του φρεατίου πρέπει να είναι τέτοια και τουλάχιστον –3.0µ., ώστε το 
υποθαλάσσιο τµήµα του αγωγού διάθεσης να βρίσκεται συνεχώς εντός του ύδατος για να 
αποφεύγονται συγκεντρώσεις αέρα εντός του σωλήνα και να µην ασκούνται πιέσεις από τους 
κυµατισµούς. 

 

12.3   ΥΠΟΘΑΛΑΣΣΙΟΣ ΑΓΩΓΟΣ 

Το χερσαίο τµήµα του αγωγού διάθεσης ξεκινά από την ∆εξαµενή Αναρρύθµισης καταλήγει στο 
Φρεάτιο Φόρτισης και έχει µήκος 10µ. περίπου. Προβλέπεται να κατασκευασθεί από σωλήνα 
HDPE, 2ης γενιάς PE80, PN 10 atm, κατά DIN 8074 (SF 1,6). 

Η χάραξη του υποθαλάσσιου τµήµατος του αγωγού ξεκινά από το φρεάτιο φόρτισης και φθάνει 
µέχρι της περιοχή διαχύσεως. Το υποθαλάσσιο τµήµα µέχρι το βάθος των –12,00µ. τοποθετείται σε 
όρυγµα. Το υποθαλάσσιο τµήµα του αγωγού το οποίο είναι σε όρυγµα θωρακίζεται µε φυσικούς 
ογκολίθους κατάλληλου βάρους ώστε : 

− Να προστατεύεται ο αγωγός στην ζώνη θραύσεως των κυµάτων και 

− Να προστατεύεται ο αγωγός από τις άγκυρες των πλοίων 

Η θωράκιση του αγωγού θα πρέπει να είναι ύφαλη και να σηµανθεί κατάλληλα για λόγους 
ασφάλειας της ναυσιπλοΐας. 

Επί του αγωγού προβλέπεται να τοποθετηθούν έρµατα προς αποφυγή µετακινήσεώς του λόγω 
ανώσεως ή ολισθήσεως. Τα έρµατα που θα τοποθετηθούν στο ακάλυπτο τµήµα του αγωγού που 
εδράζεται επί του θαλάσσιου πυθµένα θα πρέπει να αντεπεξέρχονται στη µέγιστη κυµατική δράση 
ενώ τα έρµατα που θα τοποθετηθούν στο θωρακισµένο τµήµα του αγωγού θα πρέπει να 
αντεπεξέρχονται σε κυµατική διαταραχή προερχόµενη από άνεµο εντάσεως τουλάχιστον 6 
Βeauforts, για λόγους ασφαλείας κατά τη φάση πόντισης του αγωγού. 

 

12.4   ∆ΙΑΧΥΤΗΡΑΣ 

Ο διαχυτήρας θα κατασκευασθεί από το ίδιο υλικό µε τον αγωγό διάθεσης, τοποθετείται επίσης επί 
του φυσικού θαλάσσιου πυθµένα. 

Προβλέπεται η κατασκευή τουλάχιστον 4 κατακόρυφων στοµίων επί του διαχυτήρα. Τα επιστόµια 
του διαχυτήρα θα είναι από ιδίου τύπου σωλήνα. Για την επίτευξη της ισοκατανοµής της παροχής 
µεταξύ των στοµίων, ο διαχυτήρας µπορεί να είναι µειούµενης διατοµής. Στο άκρο του διαχυτήρα θα 
τοποθετηθεί τυφλή φλάντζα για τον καθαρισµό του σωλήνα.  

Το βάθος εκροής θα είναι τουλάχιστον 23 m από την επιφάνεια της θάλασσας σύµφωνα µε την 
νοµαρχιακή απόφαση διάθεσης των λυµάτων. 

Επίσης σύµφωνα µε τους περιβαλλοντικούς όρους θα τοποθετηθεί σηµαδούρα στο σηµείο εξόδου 
του αγωγού ώστε να είναι δυνατός ο έλεγχος της περιεκτικότητας του νερού σε κολοβακτηριοειδή 
και να διαπιστώνεται η τήρηση των ορίων των Περιβαλλοντικών όρων και της Νοµαρχιακής 
Απόφασης ∆ιάθεσης. 
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12.5   ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ  ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ 

Κατά την κατασκευή του έργου ο Ανάδοχος θα πρέπει να λάβει µέτρα ώστε να µην καταστραφεί ο 
υφιστάµενος υποθαλάσσιος αγωγός, ο οποίος θα λειτουργεί µέχρι ολοκλήρωσης του έργου. 

Ο υφιστάµενος υποθαλάσσιος αγωγός µπορεί να χρησιµοποιηθεί µελλοντικά µε τις κατάλληλες 
επεµβάσεις βελτίωσης, ως εφεδρικός. 

 

12.6   ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΣΧΕ∆ΙΑΣΜΟΥ 

Ο διαγωνιζόµενος είναι υποχρεωµένος να επαναλάβει τους υδραυλικούς υπολογισµούς 
διαστασιολόγησης της δεξαµενής αναρρύθµισης του υποθαλάσσιου αγωγού και του διαχυτήρα και 
να κάνει τους υπολογισµούς αραίωσης των λυµάτων. 

Στην διαστασιολόγηση του έργου ο διαγωνιζόµενος θα πρέπει να λάβει υπόψη τις κατωτέρω 
παραδοχές και κριτήρια σχεδιασµού.  

Παραδοχές  Υδραυλικών υπολογισµών 

Πυκνότητα θαλάσσιου ύδατος :              ρ          = 1.028 t/m3 

Πυκνότητα λυµάτων   : ρλ  = 0.998 t/m3 

∆ιαφορά πυκνότητας   :        ∆ρ  = 0.030   

Κινηµατική συνεκτικότητα  :      ν = 1.145 x 10-6 m3/sec (15°C) 

Τραχύτητα σωλήνων   :      Κ = 0.0001 m 

Παλίρροια    :  Ανωτάτη πλήµµη 

Παροχές 

Q = 90,0 λτ/δλ Παροχή αιχµής 40ετίας  

Q = 60,0 λτ/δλ Μέγιστη Ηµερήσια Θερινή 40ετίας (Παροχή Σχεδιασµού) 

Q = 49,2 λτ/δλ Μέγιστη Ηµερήσια Θερινή 20ετίας  

Συγκέντρωση κολοβακτηριοειδών 

Στην έξοδο των στοµίων του διαχυτήρα  : 500 ΠΑΚ/100ml 

Στην πλησιέστερη ακτή (απόσταση250 µ.) :  <30 ΠΑΚ/100ml 

Κριτήρια σχεδιασµού  

− Ισοκατανοµή παροχών µεταξύ των στοµίων του διαχυτήρα 

− Ελάχιστη ταχύτητα µεταξύ 0,6 και 0,9 µ/δλ για τις παροχές αιχµής. 

− Η µέγιστη ταχύτητα στον αγωγό να µην ξεπερνά τα 3,0 µ/δλ. 

− Όλα τα στόµια να πληρούνται κατά την λειτουργία από λύµατα, ώστε να µην συµβαίνει είσοδος 
θαλασσινού νερού. 

− Η συνολική διατοµή των στοµίων κατάντη µίας διατοµής να µην υπερβαίνει το 1/2 – 2/3 αυτής. 

− Η σταθερή απόσταση L µεταξύ των στοµίων να είναι τέτοια ώστε να µην συµβαίνει εµπλοκή των 
ανερχόµενων φλεβών. 

− Ο υπολογισµός γίνεται για την πιο δυσµενή στάθµη θάλασσας. 

− Να επιτυγχάνεται η επιθυµητή αραίωση των λυµάτων. 

− Υδραυλικοί Υπολογισµοί για µεγίστη και ελάχιστη παροχή 

− Η κατωτάτη στάθµη λειτουργίας της δεξαµενής θα προκύψει από την ικανοποίηση των 
ελαχίστων απαιτήσεων λειτουργίας του αγωγού. 
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Υπολογισµοί θαλάσσιας Υδραυλικής 

Για τον υποθαλάσσιο αγωγό και διαχυτήρα θα πρέπει να υπολογισθούν οι δυνάµεις που θα 
εξασκηθούν στη διάρκεια: πόντισης και καθέλκυσης οριστικής εγκατάστασης. 

Θα πρέπει να γίνουν οι παρακάτω υπολογισµοί: 

1. Υπολογισµός του κυµατικού κλίµατος της περιοχής µε επιµέρους υπολογισµούς: 

• Υπολογισµό του αναπτύγµατος κύµατος FETCH και των χαρακτηριστικών µεγεθών του κύµατος στα 
βαθιά νερά. 

• Υπολογισµός ρήχωσης κυµάτων στα διάφορα βάθη στα οποία θα τοποθετηθεί ο υποθαλάσσιος 
αγωγός,  

• Υπολογισµός ζώνης θραύσης µε τα χαρακτηριστικά µεγέθη του θραυόµενου κυµατισµού. 

2. Υπολογισµός θωράκισης αγωγού στην ζώνη θραύσης   

3. Υπολογισµός ευστάθειας αγωγού σε άνωση και ολίσθηση σε φάση κατασκευής και λειτουργίας. Για την 
φάση κατασκευής θα εκτιµηθεί κυµατισµός προερχόµενος από ένταση 6 Βeauforts. (Ο συντελεστής 
ασφάλειας σε άνωση πρέπει να είναι µεγαλύτερος από 1,20 και ο συντελεστής σε ολίσθηση µεγαλύτερος 
από 1,10.) 

4. Υπολογισµός φορτίσεων κατά την φάση της καθέλκυσης και πόντισης (απόσταση πλωτήρων). 

Επίσης θα πρέπει να περιγραφεί η µέθοδος σύνδεσης και πόντισης του αγωγού. 

 

12.7   ΥΛΙΚΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ 

− Σκυρόδεµα χερσαίων κατασκευών κατηγορίας C20/25 
− Προστασία επιφανειών σκυροδέµατος εσωτερικά µε διπλή εποξειδική βαφή τουλάχιστον και εξωτερικά µε 

διπλή ασφαλτική επάλειψη. 
− Καλύµµατα φρεατίων από ελατό χυτοσίδηρο (ductile iron) κατά ΕΛΟΤ ΕΝ124, D400. 
− Μεταλλικές κατασκευές από ανοξείδωτο χάλυβα. 
− Σωλήνες : HDPE,  2ης γενιάς  PE80,   PN 10 atm, κατά DIN 8074 (SF 1,6). 

− ∆ικλείδες και λοιπές συσκευές ελέγχου κατάλληλες για θαλάσσιο περιβάλλον. 

12.8   ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ  

Ο Η/Μ εξοπλισµός θα αποτελείται κατ' ελάχιστο από : 

− Ηλεκτροκίνητη ρυθµιστική δικλείδα ονοµαστικής µε τουλάχιστον πίεσης λειτουργίας 10 atm και 
ονοµαστική διάµετρο 300 mm, κατάλληλη για θαλασσινό νερό.  

− Σύστηµα ανίχνευσης στάθµης στη δεξαµενή αναρρύθµισης. 

− Ηλεκτρικό πίνακα τροφοδότησης της ηλεκτροδικλείδας και φωτισµού του βανοστασίου. 

Η ηλεκτροδικλείδα πρέπει να είναι ειδικής κατασκευής για την παραπάνω εργασία, οίκου 
κατασκευής που να έχει παραδώσει µε επιτυχία όµοιες δικλείδες, και η οποία, εκτός από την 
ασφαλή και αξιόπιστη λειτουργία, σύµφωνα µε τα παραπάνω, θα πρέπει να εξασφαλίζει την µη 
ύπαρξη διαχωρισµού της ροής και προβλήµατα σπηλαίωσης.  

Όλος ο µηχανισµός κίνησης θα είναι απόλυτα στεγανού τύπου (προστασία IP 68), επαρκούς ροπής 
στρέψης και θα είναι εφοδιασµένος µε διατάξεις στάσης του κινητήρα στις ακραίες θέσεις ή σε 
θέσεις µεγάλης αντίστασης. 

Το κύριο σώµα της δικλείδας θα είναι από χυτοσίδηρο ποιότητας τουλάχιστον GG25 κατά DIN 
1691, ή κατά προτίµηση, από σφαιροειδή χυτοσίδηρο. 

Τα υλικά κατασκευής των διαφόρων υπολοίπων µερών της δικλείδας θα πρέπει να παρουσιάζουν 
µεγάλη αντοχή σε διάβρωση. 

θα πρέπει όµως να υπάρχει αυτόµατη και χειροκίνητη επιλογή καθώς και τοπικοί διακόπτες 
ασφαλείας. 



 

K:\N0300b\cons\tefhi\5296_TP.doc                                                         - 41 -                                N0300b/5296/B02  
   
 

Ο ηλεκτρικός πίνακας θα διαθέτει όλες τις απαραίτητες διατάξεις για την εκκίνηση και διακοπή 
λειτουργίας της ηλεκτροδικλείδας µε βάση την στάθµη στη δεξαµενή αναρρύθµισης. Η λειτουργία θα 
ελέγχεται από το κεντρικό σύστηµα ελέγχου του συστήµατος, θα πρέπει όµως να υπάρχει αυτόµατη 
και χειροκίνητη επιλογή καθώς και τοπικοί διακόπτες ασφαλείας.  

Στο έργο κατασκευής του Αγωγού επεξεργασµένων Λυµάτων (δεν αποτελεί αντικείµενο της 
παρούσης εργολαβίας) προβλέπεται η τοποθέτηση καλωδίου αυτοµατισµών καθόλο το µήκος του. 
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ΓΓ..  ΕΕΙΙ∆∆ΙΙΚΚΕΕΣΣ  ΠΠΡΡΟΟ∆∆ΙΙΑΑΓΓΡΡΑΑΦΦΕΕΣΣ  ΕΕΡΡΓΓΩΩΝΝ  

1. ΓΕΝΙΚΑ  
Οι ανοχές των δοµικών κατασκευών των επιµέρους µονάδων πρέπει να ικανοποιούν τις απαιτήσεις 
του παραρτήµατος Β της ΕΝ 12255-1 και να είναι συµβατές µε τον εξοπλισµό που πρόκειται να 
εγκατασταθεί.  

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

Θα πρέπει όλες οι δεξαµενές να µπορούν να εκκενωθούν πλήρως,  είτε µε βαρύτητα ή µε φορητή 
υποβρύχια αντλία, για τον καθαρισµό τους και την συντήρηση του εξοπλισµού. Για τον σκοπό αυτό 
θα πρέπει να προβλεφθούν επαρκείς ρήσεις ή άλλα µέσα για την στράγγιση του πυθµένα των 
δεξαµενών προς ένα βαθύ φρεάτιο για την εγκατάσταση της φορητής αντλίας ή την σύνδεση µε το 
δίκτυο στραγγιδίων.  

Σε περίπτωση παράλληλων οµοειδών µονάδων πρέπει να είναι δυνατή από υδραυλική άποψη η 
διοχέτευση της συνολικής παροχής από τις υπόλοιπες λειτουργούσες µονάδες (θεωρώντας ότι µία 
µονάδα βρίσκεται εκτός λειτουργίας για συντήρηση). Εάν προβλέπεται µία µόνο οµοειδής µονάδα, 
θα πρέπει να υπάρχει διάταξη παράκαµψής της.  

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

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

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

Όλες 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 
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λαµβάνονται όλα τα αναγκαία µέτρα για την αποκοµιδή και συντήρηση του. 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.   

2. ΜΟΝΑ∆ΕΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ 

2.1   Αντλιοστάσιο αρχικής ανύψωσης λυµάτων 

   Οι ιδιαίτερες προδιαγραφές του έχουν προσδιορισθεί αναλυτικά στο κεφάλαιο Α του παρόντος 
τεύχους. 

2.2   Προεπεξεργασία 

             Φρεάτιο άφιξης (φρεάτιο εισόδου) 

Το φρεάτιο άφιξης (εισόδου) θα τοποθετηθεί σε θέση που θα ορίσουν οι διαγωνιζόµενοι εντός του 
γηπέδου των εγκαταστάσεων ανάλογα µε τη γενική διάταξη. Στο φρεάτιο άφιξης, από το οποίο θα 
τροφοδοτείται η µονάδα προεπεξεργασίας, θα υπάρχει διάταξη παράκαµψης της Εγκατάστασης 
Επεξεργασίας Λυµάτων, κατά προτίµηση µε υπερχείλιση, που θα οδηγεί τα λύµατα στο φρεάτιο 
εξόδου της ΕΕΛ. Η παρακάµπτουσα παροχή πρέπει να διέρχεται από µία χειροκαθαριζόµενη 
χονδροεσχάρα, κατασκευασµένη από ανοξείδωτο χάλυβα, µε διάκενα 20mm. 

Στο φρεάτιο αυτό θα καταλήγουν επίσης τα βοθρολύµατα από την δεξαµενή βοθρολυµάτων και τα 
στραγγίδια της ΕΕΛ.   

Το φρεάτιο άφιξης θα έχει κατάλληλη διάταξη για την εξοµάλυνση της ροής εισόδου και στη 
περίπτωση που το δίκτυο ακαθάρτων είναι  παντορροϊκο θα πρέπει να εγκατασταθεί µία 
χειροκαθαριζόµενη χονδροεσχάρα, κατασκευασµένη από ανοξείδωτο χάλυβα, µε διάκενα 20mm.  

   Εσχάρωση- Εξάµµωση- Λιποσυλλογή  

Στη µονάδα προεπεξεργασίας πραγµατοποιείται η εσχάρωση, η εξάµµωση και η απολίπανση των 
λυµάτων. Η προεπεξεργασία θα γίνεται σε διώρυγες και δεξαµενές από σκυρόδεµα, στις οποίες θα 
εγκατασταθεί ο απαραίτητος εξοπλισµός, ή εναλλακτικά σε βιοµηχανοποιηµένα συγκροτήµατα, στα 
οποία θα γίνεται το σύνολο των παραπάνω διεργασιών. 

Ο εξοπλισµός της προεπεξεργασίας πρέπει να είναι όσο το δυνατό πιο αυτοµατοποιηµένος, ώστε 
να ελαχιστοποιείται η επαφή των ανθρώπων µε τα παραπροϊόντα προεπεξεργασίας (εσχαρίσµατα, 
άµµος επιπλέοντα κτλ.). 

Η προεπεξεργασία θα βρίσκεται σε κλειστό κτίριο µε σύστηµα εξαερισµού και απόσµησης. Το κτίριο 
προεπεξεργασίας πρέπει να διαθέτει αντιολισθητικά δάπεδα και επαρκείς παροχές βιοµηχανικού 
νερού για πλύση. Οι διαστάσεις του κτιρίου θα πρέπει να προσδιοριστούν λαµβάνοντας υπόψη το 
µέγεθος του εγκαθιστάµενου εξοπλισµού, καθώς επίσης και τις απαιτήσεις επιθεώρησης και 
συντήρησής του.  

           Εσχάρωση 

Η µονάδα εσχάρωσης σχεδιάζεται για την παροχή αιχµής. Οι αυτοκαθαριζόµενες εσχάρες θα έχουν 
τα παρακάτω χαρακτηριστικά:  

Αριθµός παράλληλων µονάδων  [#] 1 

Τύπος εσχάρας  Επίπεδη κεκλιµένη η τοξωτή 

∆ιάκενο εσχάρας  [mm] 6 

Ταχύτητα δια µέσου της εσχάρας (για την παροχή αιχµής)  [m/s] ≤ 1,20 

Ταχύτητα ανάντη εσχάρας (για την ελάχιστη παροχή) [m/s] ≥ 0,30 

Η λειτουργία της αυτοκαθαριζόµενης εσχάρας θα γίνεται αυτόµατα µε µέτρηση της διαφορικής 
στάθµης και µε χρονοδιακόπτη. Τα εσχαρίσµατα θα αποµακρύνονται µέσω κατάλληλης 
µεταφορικής ή/και συµπιεστικής διάταξης σε κάδους για απόρριψη.  

Οι διώρυγες της εσχάρωσης θα πρέπει να στραγγίζουν προς την επόµενη µονάδα επεξεργασίας, ή 
εναλλακτικά να προβλέπεται κατάλληλη διάταξη αποστράγγισης.  
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Οι διώρυγες εσχάρωσης πρέπει να αποµονώνονται µε θυροφράγµατα και σε περίπτωση έµφραξης 
ή βλάβης της/των αυτοκαθαριζόµενης/ων εσχάρας/ων τα λύµατα θα υπερχειλίζουν σε διώρυγα, 
στην οποία θα εγκατασταθεί χειροκαθαριζόµενη εσχάρα, µε διάκενο 15mm. Για τον σκοπό αυτό η 
στάθµη πυθµένα της διώρυγας παράκαµψης θα βρίσκεται σε ψηλότερη στάθµη από την ανώτατη 
στάθµη λυµάτων ανάντη της αυτοκαθαριζόµενης εσχάρας.  

Τα βρεχόµενα µέρη της αυτόµατης εσχάρας, καθώς και η χειροκαθαριζόµενη εσχάρα θα είναι 
κατασκευασµένες από ανοξείδωτο χάλυβα. Στη περίπτωση βαθµιδωτής ή κυλιόµενης εσχάρας, η  
επιφάνεια εσχάρωσης θα είναι κατασκευασµένη από ανοξείδωτο χάλυβα ή από κατάλληλο υλικό 
(π.χ. ABS).  

Οι κοχλίες µεταφοράς εσχαρισµάτων θα είναι µε άξονα. Τα µεταλλικά µέρη του συστήµατος 
µεταφοράς / συµπίεσης των εσχαρισµάτων (τουλάχιστον 50%), θα είναι κατασκευασµένα από 
ανοξείδωτο χάλυβα. 

           Εξάµµωση - Αφαίρεση επιπλεόντων 

Η εξάµµωση και η αφαίρεση επιπλεόντων θα πραγµατοποιείται σε αεριζόµενη δεξαµενή, στην 
οποία θα διαχωρίζεται η άµµος από τα λύµατα, ενώ σε κατάλληλα διαµορφωµένο πλευρικό κανάλι 
θα συλλέγονται τα επιπλέοντα και τα λίπη. Ο σχεδιασµός της µονάδας θα γίνει για την ικανοποίηση 
των παρακάτω απαιτήσεων:  

 

Αριθµός παράλληλων µονάδων  [#] 1 

Χρόνος παραµονής για την παροχή αιχµής ή  [min] 5 

αποµάκρυνση κόκκων > 0,20 mm για την παροχή αιχµής  [%] 95 

Χρόνος παραµονής για την παροχή σχεδιασµού ή  [min] 5 

αποµάκρυνση κόκκων > 0,20 mm για την παροχή σχεδιασµού  [%] 95 

Λόγος µήκος / πλάτος1  [-] ≥ 5 / 1 

Παροχή αέρα ανά µέτρο µήκους εξαµµωτή  [m3/m.h] ≥ 10 

Εάν προβλέπεται µία µόνο δεξαµενή εξάµµωσης, θα πρέπει να υπάρχει διάταξη παράκαµψης της 
µονάδας,  ενώ στις άλλες περιπτώσεις θα πρέπει να είναι δυνατή, από υδραυλική άποψη, η 
διοχέτευση της παροχής αιχµής από τις υπόλοιπες µονάδες (θεωρώντας ότι µία µονάδα βρίσκεται 
εκτός λειτουργίας). 

Η δεξαµενή εξάµµωσης θα αποµονώνεται ανάντη µε χειροκίνητα θυροφράγµατα, ενώ η έξοδος θα 
γίνεται µε υπερχειλιστή λεπτής στέψης κατάλληλου µήκους, ώστε η διακύµανση της στάθµης του 
υγρού στη δεξαµενή να µη δηµιουργεί προβλήµατα στη σάρωση των ελαίων και λιπών.  

Ο απαιτούµενος αέρας θα παρέχεται από δύο φυσητήρες (1+1 εφεδρικό) δυναµικότητας 
τουλάχιστον 160m3/h, που θα είναι εγκατεστηµένοι σε αίθουσα µε κατάλληλη ηχοµόνωση και 
εξαερισµό. Η µέγιστη επιτρεπόµενη ταχύτητα αέρα στις σωληνώσεις αέρα είναι 20m/s. Εάν δεν 
προδιαγράφεται διαφορετικά, όταν θα λειτουργούν όλοι οι φυσητήρες στο ονοµαστικό τους φορτίο 
θα πρέπει:  

• η στάθµη θορύβου σε απόσταση 1,0m από τον τοίχο του κτιρίου να είναι µικρότερη από 
65dBA,  

• η αύξηση θερµοκρασίας µέσα στην αίθουσα να είναι µικρότερη από 50C 

Οι διαχυτήρες θα είναι µεσαίας ή χοντρής φυσαλίδας, και θα τροφοδοτούνται από ανεξάρτητους 
κλάδους (drops), που θα αποµονώνονται µε δικλείδα τύπου σφαίρας (ball valve). Όλοι οι αγωγοί 
αέρα θα είναι κατασκευασµένοι από ανοξείδωτο χάλυβα, ενώ θα πρέπει να εγκατασταθεί και 
δικλείδα αποµόνωσης στον αγωγό τροφοδότησης κάθε δεξαµενής.  

Η καθιζάνουσα άµµος µπορεί να αποµακρύνεται από τον πυθµένα της εξάµµωσης µε ένα από τους 
παρακάτω τρόπους: 

                                                      
1  µήκος / πλάτος ζώνης εξάµµωσης 
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(1) Με ξέστρο πυθµένα ενσωµατωµένο στη παλινδροµική γέφυρα, που θα οδηγεί την άµµο σε 
κατάλληλα διαµορφωµένη χοάνη, στην οποία θα είναι εγκατεστηµένη αεραντλία ή 
κατάλληλου τύπου υποβρύχια αντλία.   

(2) Με αεραντλία ή υποβρύχια αντλία αναρτηµένη από την γέφυρα, που θα οδηγεί την άµµο σε 
παράπλευρο της δεξαµενής κανάλι µε κατάλληλη κλίση.  

Οι καταθλιπτικοί αγωγοί της άµµου θα κατασκευαστούν από ανοξείδωτο χάλυβα και θα οδηγούν το 
µίγµα νερού/άµµου σε διάταξη διαχωρισµού ανάλογης παροχής.  

Ο διαχωριστής άµµου θα είναι κατασκευασµένος από ανοξείδωτο χάλυβα και θα διαθέτει σύστηµα 
υπερχείλισης των υγρών και κοχλία αποµάκρυνσης άµµου. Τα υπερκείµενα υγρά θα οδηγούνται 
στο δίκτυο στραγγιδίων της εγκατάστασης και η άµµος θα συγκεντρώνεται σε κάδους όµοιους µε 
αυτούς των εσχαρισµάτων.  

Οι επιπλέοντα θα συλλέγονται σε πλευρικό κανάλι ηρεµίας, θα αποµακρύνονται µε επιφανειακό 
ξέστρο ανηρτηµένο από την παλινδροµική γέφυρα και θα οδηγούνται σε φρεάτιο, το οποίο θα 
διαθέτει διάταξη διαχωρισµού των υγρών προς το δίκτυο στραγγιδίων.  Τα επιπλέοντα και λίπη θα 
αποµακρύνονται µε βυτιοφόρο όχηµα.  

Ο εξαµµωτής θα διαθέτει παλινδροµική γέφυρα που θα φέρει επιφανειακό ξέστρο και ξέστρο 
πυθµένα (ή αεραντλία / αντλία αποµάκρυνσης άµµου), µε πλατφόρµα επίσκεψης ελάχιστου 
πλάτους 0,60m και κιγκλίδωµα προστασίας.  Όλα τα βρεχόµενα µέρη της γέφυρας θα είναι από 
ανοξείδωτο χάλυβα. Η παλινδροµική γέφυρα θα λειτουργεί µε χρονοπρόγραµµα, ενώ θα 
εγκατασταθούν διακόπτες πέρατος ανάντη και κατάντη της διαδροµής της γέφυρας. Οι φυσητήρες 
θα λειτουργούν συνεχώς. Η λειτουργία της αντλίας ή της αεραντλίας της άµµου θα ελέγχεται από 
χρονοπρόγραµµα. Ο διαχωριστής άµµου  θα είναι αλληλοµανδαλωµένος µε την αντλία άµµου.  

Εναλλακτικά οι αντλίες άµµου ή αεραντλία άµµου µπορεί να είναι σταθερά εγκατεστηµένες σε 
κώνους άµµου, που θα διαµορφωθούν κατά µήκος της εξάµµωσης. Στη περίπτωση αυτή η 
αποµάκρυνση της άµµου θα γίνεται µε ρυθµήσιµο  χρονοπρόγραµµα λειτουργίας των αντλιών, µε 
το οποίο πρέπει να εξασφαλίζει συχνότερη αποκοµιδή της άµµου από τους ανάντη κώνους 
συλλογής άµµου.   

Στο Κέντρο Ελέγχου (ΚΕΛ) θα µεταφέρονται σήµατα λειτουργίας / βλάβης για το σύνολο του 
εγκαθισταµένου εξοπλισµού.   

           Συγκρότηµα προεπεξεργασίας (εναλλακτική πρόταση) 

Το συγκρότηµα προεπεξεργασίας θα είναι βιοµηχανικό προϊόν κατασκευαστή, που θα διαθέτει ISO 
9001 ή ισοδύναµο για τον σχεδιασµό και την κατασκευή παρόµοιων µονάδων, κατάλληλης 
δυναµικότητας, ώστε να διέρχεται η παροχή αιχµής. Το συγκρότηµα θα αποτελείται από δεξαµενή 
κατάλληλων διαστάσεων κατασκευασµένη από ανοξείδωτο χάλυβα, στην οποία θα υπάρχει 
εγκατεστηµένος ο εξοπλισµός εσχάρωσης, εξάµµωσης και απολίπανσης.  

Η εσχάρωση θα γίνεται σε αυτόµατη κυλινδρική εσχάρα, τύπου σταθερού ή περιστρεφόµενου 
τύµπανου, ενώ θα προβλέπεται διάταξη υπερχείλισης ανάντη της αυτόµατης εσχάρας, που θα 
οδηγεί τα λύµατα σε χειροκαθαριζόµενη εσχάρα, κατασκευασµένη από ανοξείδωτο χάλυβα. Τα 
λύµατα διαρρέουν την κυλινδρική εσχάρα από µέσα προς τα έξω και τα συγκρατούµενα στερεά 
αποµακρύνονται µε κατάλληλη διάταξη σε χοάνη υποδοχής και στη συνέχεια σε κοχλία µεταφοράς. 
Για τον καλύτερο καθαρισµό της επιφάνειας εσχάρωσης θα πρέπει να προβλέπεται σύστηµα 
έκπλυσης µε βιοµηχανικό νερό.  

Από τη χοάνη τα εσχαρίσµατα µεταφέρονται, συµπιέζονται και αφυδατώνονται µε την βοήθεια 
κατάλληλα διαµορφωµένου κοχλία - συµπιεστή και απορρίπτονται σε κάδο εσχαρισµάτων. Ο 
καθαρισµός της εσχάρας θα γίνεται αυτόµατα µε βάση την διαφορική στάθµη (ανάντη – κατάντη) 
της εσχάρας, καθώς και µε χρονοπρόγραµµα, που θα ρυθµίζεται από τον πίνακα του συστήµατος, 
ο οποίος θα αποτελεί τµήµα της προµήθειας του κατασκευαστή του συγκροτήµατος.  

Μετά την εσχάρωση τα λύµατα οδηγούνται στη µονάδα εξάµµωσης, που είναι µέρος του ενιαίου 
συγκροτήµατος εσχάρωσης – εξάµµωσης. Η αποκοµιδή της άµµου θα γίνεται µε δύο κοχλίες: ένας 
κοχλίας τοποθετηµένος στο πυθµένα κατά µήκος της δεξαµενής, που µεταφέρει την άµµο στο 
ανάντη άκρο της δεξαµενής και ένας δεύτερος, κεκλιµένος, που παραλαµβάνει την άµµο και, µετά 
την σταδιακή αφυδάτωσή της, την διαθέτει µέσω κατάλληλης διάταξης κλειστού τύπου για την 
αποφυγή οσµών, σε κάδο. Και οι δύο κοχλίες λειτουργούν ταυτόχρονα ανά τακτικά χρονικά 
διαστήµατα µέσω του ηλεκτρικού πίνακα του συστήµατος.  
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Στη περίπτωση, που προβλέπεται και η απολίπανση των λυµάτων, κοντά στον πυθµένα της 
δεξαµενής εξάµµωσης και κατά µήκος αυτής, θα πρέπει να υπάρχει παροχέτευση αέρα, ώστε να 
δηµιουργείται στροβιλισµός κατά µήκος της δεξαµενής. Ο αερισµός επιτυγχάνεται από 
αεροσυµπιεστή κατάλληλης δυναµικότητας, που θα ελέγχεται από τον ηλεκτρικό πίνακα του 
συστήµατος. Κατά µήκος της δεξαµενής εξάµµωσης διαµορφώνεται κανάλι ηρεµίας για την 
διαχωρισµό των επιπλεόντων, τα οποία στη συνέχεια αποµακρύνονται µε διάταξη σάρωσης από 
ανοξείδωτο χάλυβα, προς θάλαµο συγκέντρωσης, από όπου µέσω αντλίας οδηγούνται στη ζώνη 
συµπίεσης του κοχλία εσχαρισµάτων για την διάθεσή τους µαζί µε τα εσχαρίσµατα.    

Στο κατώτερο σηµείο της δεξαµενής εξάµµωσης θα υπάρχει χειροκίνητη βάνα για την εκκένωση και 
τον καθαρισµό της διάταξης. Η εκκένωση κάθε διάταξης θα γίνεται προς το δίκτυο στραγγιδίων της 
ΕΕΛ.  

Ο σχεδιασµός του συγκροτήµατος θα γίνει για την ικανοποίηση των παρακάτω απαιτήσεων:  

 

Αριθµός παράλληλων µονάδων  [#] 1 

∆ιάκενο εσχάρας  [mm] 6 

Αποµάκρυνση κόκκων > 0,25 mm για την παροχή αιχµής  [%] 95 

Αποµάκρυνση κόκκων > 0,20 mm για την παροχή σχεδιασµού  [%] 95 

Παροχή αέρα (ανά m3 δεξαµενής εξάµµωσης) [Νm3/m3] ≥ 1,50 

Το συγκρότηµα προεπεξεργασίας θα είναι πλήρως κλειστό µε στόµια αποµάκρυνσης του δύσοσµου 
αέρα προς την µονάδα απόσµησης.  

Το συγκρότηµα θα συνοδεύεται από ηλεκτρικό πίνακα µε PLC για τον αυτόµατο έλεγχο της όλης 
µονάδας. Στο Κέντρο Ελέγχου (ΚΕΛ) θα µεταφέρονται σήµατα λειτουργίας / βλάβης για το σύνολο 
του εξοπλισµού. 

   Μετρητής παροχής 

   Η µέτρηση της παροχής θα γίνεται µε Μετρητή παροχής τύπου διώρυγας (Parshall Flume) µε 
κατάλληλη στένωση και διαµόρφωση που να επιτρέπει αξιόπιστες µετρήσεις παροχών µεταξύ 
µέγιστης και ελάχιστης παροχής. Θα επαρκεί για µέτρηση παροχής µεγαλύτερης τουλάχιστον 25% 
της αιχµής. Ο µετρητής θα αποτελείται από: 

 Προκατασκευασµένη διώρυγα Parshall 

 Αισθητήριο στάθµης 

 Ψηφιακό όργανο ενδείξεως στιγµιαίας και αθροιστικής παροχής 

 Καταγραφικό παροχής 

    ∆ιάταξη παράκαµψης της ΕΕΛ 

  Αυτή βρίσκεται µετά τον µετρητή παροχής και αποτελείται από ένα µικρό αβαθές φρεάτιο µε 
θυρόφραγµα διοχέτευσης της παροχής προς τον αποδέκτη. 

    ∆εξαµενή υδραυλικής εξισορόπησης λυµάτων 

 Θα δέχεται τα λύµατα από τα έργα προεπεξεργασίας λυµάτων (µετά τον µετρητή παροχής). Θα 
είναι ορθογωνικού σχήµατος, πλησίον η σε επαφή µε το κτίριο προεπεξεργασίας. 

 Θα διαστασιολογηθεί για την Β! φάση λειτουργίας της ΕΕΛ σύµφωνα µε την αθροιστική καµπύλη 
παροχής εισροής λυµάτων και παροχής λειτουργίας της ΕΕΛ σε 24ωρη βάση. 

 Θα είναι καλυµµένη και θα έχει δύο η περισσότερα διαµερίσµατα που θα χρησιµοποιούνται 
ανάλογα µε την φάση και την περίοδο λειτουργίας. Ο όγκος της υπολογίστηκε στην προµελέτη σε 
1387m3. 

 Κάθε διαµέρισµα θα εξοπλισθεί µε σύστηµα ανάδευσης ώστε να επιτυγχάνεται οµοιογένεια των 
λυµάτων. 

  Η παροχή εξόδου της  θα είναι σταθερή, ίση µε την µέση ηµερήσια παροχή Q= 60l/s (Β Φάση). 
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 Αντλιοστάσιο προώθησης λυµάτων 

 Το Αντλιοστάσιο Προώθησης Λυµάτων έχει σκοπό σε συνδυασµό µε την ∆εξαµενή 
Υδραυλικής Εξισορόπησης τη εξοµαλυµένη παροχέτευση των λυµάτων προς τα επόµενα στάδια 
επεξεργασίας. Προβλέπεται να κατασκευασθεί ως συνέχεια της ∆εξαµενής Υδραυλικής 
Εξισορόπησης. 

Στο αντλιοστάσιο αυτό θα υπάρχουν τρεις τουλάχιστον όµοιες αντλίες υγρού τύπου, εκ των οποίων 
η µία εφεδρική. Για να υπάρχει οµοιόµορφη φθορά των αντλιών, θα γίνεται κυκλική εναλλαγή της 
λειτουργίας τους. H δυναµικότητα εκάστης των αντλιών πρέπει να είναι τουλάχιστον 108 m3/h στο 
κατάλληλο µανοµετρικό. Για την κάλυψη των αναγκών της Β' Φάσης θα εγκατασταθεί µία επιπλέον 
αντλία. Το αντλιοστάσιο ανύψωσης προωθεί τα λύµατα στο Φρεάτιο Εισόδου της Βιολογικής 
Βαθµίδας Επεξεργασίας. 
 

              Το Αντλιοστάσιο Προώθησης των λυµάτων µπορεί να µην απαιτείται µε διαφορετική χωροθέτηση    
των µονάδων επεξεργασίας. 

3.  ΜΟΝΆ∆Α ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΒΟΘΡΟΛΥΜΑΤΩΝ 
Η µονάδα υποδοχής και προεπεξεργασίας βοθρολυµάτων θα σχεδιασθεί για ηµερήσια παροχή 100 
m3/ηµέρα. Στη µονάδα υποδοχής θα µπορούν να διαθέτουν δύο βυτία ταυτόχρονα. Ο χρόνος 
εκκένωσης κάθε βυτίου χωρητικότητας 12m3 δεν µπορεί να είναι µεγαλύτερης των 10min.  

Τα βυτιοφόρα θα εκκενώνουν τα βοθρολύµατα σε δύο στόµια, µέσω εύκαµπτου σωλήνα που θα 
συνδέεται απ’ευθείας µε το στόµιο του βυτιοφόρου και θα οδηγούνται σε λιθοπαγίδα 
κατασκευασµένη από ανοξείδωτο χάλυβα, στο κέντρο της οποίας θα υπάρχει εσχάρα για την 
συγκράτηση χονδρόκοκκων στερεών και µεταλλικών αντικειµένων. Η αποµάκρυνση της εσχάρας µε 
τα χοντρόκοκκα γίνεται από το επάνω µέρος της διάταξης, χειροκίνητα, σε τακτά χρονικά 
διαστήµατα (µία φορά την βδοµάδα) ανάλογα µε τη ποσότητα των βοθρολυµάτων και την 
περιεκτικότητά τους σε χοντρόκοκκα. Κάθε λιθοπαγίδα πρέπει να διαθέτει δικλείδα εκκένωσης – 
στράγγισης. Σε κάθε σωληνογραµµή εκκένωσης, ανάντη της λιθοπαγίδας, θα πρέπει να 
προβλεφθεί διάταξη δειγµατοληψίας, ώστε να παρέχεται η δυνατότητα λήψης δείγµατος, µέσω 
χειροκίνητης δικλείδας.  

Από την έξοδο της λιθοπαγίδας τα βοθρολύµατα θα οδηγούνται στο συγκρότηµα προεπεξεργασίας 
των βοθρολυµάτων, το οποίο θα είναι βιοµηχανικό προϊόν κατασκευαστή, που θα διαθέτει ISO 
9001 ή ισοδύναµο για τον σχεδιασµό και την κατασκευή παρόµοιων µονάδων, κατάλληλης 
δυναµικότητας, ώστε να µπορεί να δέχεται την µέγιστη παροχή βοθρολυµάτων. Το συγκρότηµα θα 
αποτελείται από δεξαµενή κατάλληλων διαστάσεων κατασκευασµένη από ανοξείδωτο χάλυβα, στην 
οποία θα υπάρχει εγκατεστηµένος ο εξοπλισµός εσχάρωσης και εξάµµωσης.  

Η εσχάρωση θα γίνεται σε αυτόµατη κυλινδρική εσχάρα, τύπου περιστρεφόµενου ή σταθερού 
τυµπάνου. Τα βοθρολύµατα διαρρέουν την κυλινδρική εσχάρα από µέσα προς τα έξω και τα 
συγκρατούµενα στερεά αποµακρύνονται µε κατάλληλη διάταξη σε χοάνη υποδοχής και στη 
συνέχεια µεταφέρονται εκτός της διάταξης µε κατάλληλο κοχλία. Για τον καλύτερο καθαρισµό της 
επιφάνειας εσχάρωσης θα πρέπει να προβλέπεται σύστηµα έκπλυσης µε βιοµηχανικό νερό.  

Από τη χοάνη τα εσχαρίσµατα µεταφέρονται, συµπιέζονται και αφυδατώνονται µε την βοήθεια 
κατάλληλα διαµορφωµένου κοχλία - συµπιεστή και απορρίπτονται σε κάδο εσχαρισµάτων. Ο 
καθαρισµός της εσχάρας θα γίνεται αυτόµατα µε βάση την διαφορική στάθµη (ανάντη – κατάντη) 
της εσχάρας, καθώς και µε χρονοπρόγραµµα, που θα ρυθµίζεται από τον πίνακα του συστήµατος, 
ο οποίος θα αποτελεί τµήµα της προµήθειας του κατασκευαστή του συγκροτήµατος.  

Μετά την εσχάρωση τα βοθρολύµατα οδηγούνται στη µονάδα εξάµµωσης, που θα είναι µέρος του 
ενιαίου συγκροτήµατος εσχάρωσης – εξάµµωσης. Η αποκοµιδή της άµµου θα γίνεται µε δύο 
κοχλίες: ένας κοχλίας τοποθετηµένος στο πυθµένα κατά µήκος της δεξαµενής, που µεταφέρει την 
άµµο στο ανάντη άκρο της δεξαµενής και ένας δεύτερος, κεκλιµένος, που παραλαµβάνει την άµµο 
και, µετά την σταδιακή αφυδάτωσή της, την διαθέτει µέσω κατάλληλης διάταξης κλειστού τύπου για 
την αποφυγή οσµών, σε κάδο. Και οι δύο κοχλίες λειτουργούν ταυτόχρονα ανά τακτικά χρονικά 
διαστήµατα µέσω του ηλεκτρικού πίνακα του συστήµατος.  

Στο κατώτερο σηµείο της δεξαµενής εξάµµωσης θα υπάρχει χειροκίνητη βάνα για την εκκένωση και 
τον καθαρισµό της διάταξης. Η εκκένωση κάθε διάταξης θα γίνεται προς το δίκτυο στραγγιδίων της 
ΕΕΛ.  
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Ο σχεδιασµός του συγκροτήµατος προεπεξεργασίας βοθρολυµάτων θα γίνει για την ικανοποίηση 
των παρακάτω απαιτήσεων:  

 

Αριθµός παράλληλων µονάδων  [#] 1 

∆ιάκενο εσχάρας  [mm] ≤ 6 

Αποµάκρυνση κόκκων > 0,25 mm για την παροχή σχεδιασµού  [%] 95 

Ανάντη του συγκροτήµατος προεπεξεργασίας των βοθρολυµάτων θα εγκατασταθεί µία πνευµατική 
ή ηλεκτροκίνητη δικλείδα, που θα είναι τµήµα της προµήθειας του κατασκευαστή του 
συγκροτήµατος, µέσω της οποίας η αυτόµατη λειτουργία του. Στη περίπτωση που ανάντη του 
συγκροτήµατος ανιχνεύεται υψηλή στάθµη, θα κλείνει σταδιακά η δικλείδα, ώστε να µειώνεται η 
παροχή εισόδου και να είναι δυνατή η αποµάκρυνση των στερεών από την επιφάνεια εσχάρωσης. 
Το συγκρότηµα θα συνοδεύεται από ηλεκτρικό πίνακα µε PLC για τον αυτόµατο έλεγχο της όλης 
µονάδας. Στο Κέντρο Ελέγχου (ΚΕΛ) θα µεταφέρονται σήµατα λειτουργίας / βλάβης για το σύνολο 
του εξοπλισµού. 

Μετά την προεπεξεργασία, τα βοθρολύµατα θα οδηγούνται σε κατάλληλα διαρρυθµισµένη δεξαµενή 
εξισορόπησης και προαερισµού ελάχιστου ενεργού όγκου 80m3, η οποία θα διαθέτει σύστηµα 
αερισµού και δύο υποβρύχιες αντλίες (η µία εφεδρική) ελάχιστης δυναµικότητας 10m3/h, που θα 
µεταφέρουν τα βοθρολύµατα ανάντη της µονάδας προεπεξεργασίας των λυµάτων. 

Το σύστηµα προαερισµού της δεξαµενής εξισορόπησης των βοθρολυµάτων θα πρέπει να 
εξασφαλίζει ελάχιστη παροχή αέρα > 1,5 Nm3/h ανά m3 δεξαµενής. Ο αέρας θα παρέχεται από: 

• σύστηµα διάχυσης ή 

• από υποβρύχιους αεριστήρες τύπου flow-jet  

Οι διαχυτήρες θα είναι µεσαίας ή χοντρής φυσαλίδας, θα είναι βιοµηχανικό προϊόν κατασκευασµένοι 
από ανοξείδωτο χάλυβα και θα τροφοδοτούνται από ανεξάρτητους κλάδους (drops), που θα 
αποµονώνονται µε δικλείδα τύπου σφαίρας (ball valve), ή πεταλούδας. Οι φυσητήρες θα 
εγκατασταθούν σε ιδιαίτερη αίθουσα µε επαρκή αερισµό και κατάλληλη ηχοµόνωση. Όλοι οι αγωγοί 
αέρα εντός της δεξαµενής θα είναι κατασκευασµένοι από ανοξείδωτο χάλυβα.  

Στη δεξαµενή θα εγκατασταθούν τα παρακάτω όργανα, τα οποία θα µεταφέρουν τις σχετικές 
ενδείξεις στο ΚΕΛ της εγκατάστασης: 

• όργανο µέτρησης pH,  

• µετρητής COD  

• µετρητής TSS 

• µετρητής τοξικότητας 

Σε κατάλληλα σηµεία των σωληνώσεων διακίνησης των βοθρολυµάτων πρέπει να προβλεφθούν 
επαρκείς συνδέσεις µε το δίκτυο βιοµηχανικού για την πλύση των αγωγών διακίνησης 
βοθρολυµάτων.  

Το συγκρότηµα προεπεξεργασίας βοθρολυµάτων θα είναι πλήρως κλειστό µε στόµια 
αποµάκρυνσης του δύσοµου αέρα προς την µονάδα απόσµησης. Εξάλλου η δεξαµενή 
εξισορρόπησης πρέπει να είναι συνδεδεµένη µε το δίκτυο εξαερισµού και απόσµησης.  

Η µονάδα υποδοχής και προεπεξεργασίας βοθρολυµάτων θα εγκατασταθεί εντός κτιρίου που θα 
φέρει σύστηµα εξαερισµού και απόσµησης. 

4.  ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΒΑΘΜΙ∆Α ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ 

Βιολογική επεξεργασία (µέθοδος ενεργού ιλύος µε ∆ΤΚ) 

Γενικά  

Με την βιολογική επεξεργασία επιτυγχάνεται η βιολογική αποµάκρυνση φωσφόρου, η νιτροποίηση 
και απονιτροποίηση, καθώς επίσης και η αποικοδόµηση του οργανικού φορτίου. Για την βιολογική 
επεξεργασία θα εφαρµοστεί η µέθοδος 

της ενεργού ιλύος µε δεξαµενές τελικής καθίζησης για τον 
διαχωρισµό υγρών – στερεών. Οι βιολογικοί αντιδραστήρες, οι δεξαµενές τελικής καθίζησης και η 
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ανακυκλοφορία ιλύος αποτελούν µία ενιαία διεργασία, ο βαθµός απόδοσης της οποίας εξαρτάται 
από τον συνδυασµένο σχεδιασµό των επιµέρους µονάδων. 

Ειδικότερα η βιολογική επεξεργασία θα περιλαµβάνει2:  

• Επιλογέα µικροοργανισµών 

• Αναερόβια ζώνη για την βιολογική αποµάκρυνση του φωσφόρου 

• Ανοξική ζώνη για την απονιτροποίηση  

• Αερόβια ζώνη για την νιτροποίηση και την οξείδωση του οργανικού φορτίου  

• ∆εξαµενή τελικής καθίζησης  

• Αντλιοστάσιο ανακυκλοφορίας ιλύος  

Η διαστασιολόγηση και ο σχεδιασµός των επιµέρους τµηµάτων της βιολογικής επεξεργασίας 
πρέπει να γίνει λαµβάνοντας υπόψη την εποχιακή διακύµανση των φορτίων (χειµώνας – καλοκαίρι).  

Οι επιµέρους δεξαµενές / ζώνες των βιολογικών αντιδραστήρων  µπορεί να είναι διακριτές δοµικές 
κατασκευές µε κατάλληλη υδραυλική διασύνδεση, ή τµήµατα µίας ή περισσότερων δοµικών 
κατασκευών µε πρόβλεψη αποτελεσµατικού διαχωρισµού τους.  

           Επιλογέας µικροοργανισµών 

Για την δηµιουργία ευνοϊκών συνθηκών ώστε να αναπτυχθούν βακτηρίδια, που έχουν την τάση να 
µορφώνουν βιοκροκίδες και να αποκλείουν την δηµιουργία νηµατοειδών βακτηριδίων, που είναι 
υπεύθυνα για την διόγκωση της ιλύος, θα κατασκευαστεί δεξαµενή βιοεπιλογής (selector tank), 
στην οποία θα αναµιγνύεται η ανακυκλοφορούσα ιλύς µε τα ανεπεξέργαστα λύµατα. Ο σχεδιασµός 
της δεξαµενής θα γίνει για την ικανοποίηση των παρακάτω απαιτήσεων:  

 

Αριθµός παράλληλων µονάδων  [#] 1 

Χρόνος παραµονής [min] 10,0 

Στη δεξαµενή θα εγκατασταθεί αποτελεσµατικό σύστηµα ανάµιξης του ανάµικτου υγρού. Ο αριθµός, 
η θέση και τα χαρακτηριστικά των αναδευτήρων (τύπος, ισχύς, στροφές, διάµετρος πτερωτής κτλ.) 
θα επιλεχτούν από κατασκευαστή – προµηθευτή του σχετικού εξοπλισµού, λαµβάνοντας υπόψη τη 
γεωµετρία της δεξαµενής, την συγκέντρωση του ανάµικτου υγρού κτλ. Για τον σκοπό αυτό η τεχνική 
προσφορά θα συνοδεύεται από σχετικό φύλλο υπολογισµού, µε το οποίο θα τεκµηριώνεται η 
επιλογή και ο σχεδιασµός του συστήµατος ανάµιξης από τον προµηθευτή του σχετικού εξοπλισµού.  

           Βιολογική αποµάκρυνση φωσφόρου  

Για την βιολογική αποµάκρυνση του φωσφόρου θα κατασκευαστεί αναερόβια δεξαµενή βιολογικής 
αποφωσφόρωσης, για την ικανοποίηση των παρακάτω απαιτήσεων:  

 

Αριθµός παράλληλων µονάδων  [#] 2 

Χρόνος παραµονής  [h] ≥ 1,0 

Ποσοστό αποµάκρυνσης φωσφόρου  [%] ≤ 80% 

Στη δεξαµενή θα εγκατασταθεί αποτελεσµατικό σύστηµα ανάµιξης του ανάµικτου υγρού. Ο αριθµός, 
η θέση και τα χαρακτηριστικά των αναδευτήρων (τύπος, ισχύς, στροφές, διάµετρος πτερωτής κτλ.) 
θα επιλεχτούν από κατασκευαστή – προµηθευτή του σχετικού εξοπλισµού, λαµβάνοντας υπόψη τη 
γεωµετρία της δεξαµενής, την συγκέντρωση του ανάµικτου υγρού κτλ. Για τον σκοπό αυτό η τεχνική 
προσφορά θα συνοδεύεται από σχετικό φύλλο υπολογισµού, µε το οποίο θα τεκµηριώνεται η 
επιλογή και ο σχεδιασµός του συστήµατος ανάµιξης από τον προµηθευτή του σχετικού εξοπλισµού.  

Με την βιολογική αποµάκρυνση φωσφόρου, το ποσοστό αποµάκρυνσης του φωσφόρου δεν θα 
ληφθεί µεγαλύτερο από 80% του φορτίου στην είσοδο της βιολογικής βαθµίδας. Στη περίπτωση 
που µε την βιολογική αποµάκρυνση του φωσφόρου δεν µπορεί να ικανοποιηθούν τα όρια εκροής, 

                                                      
2  επιλέγεται κατά περίπτωση 
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θα πρέπει να προβλεφθεί µονάδα χηµικής κατακρήµνισης του φωσφόρου για την αποµάκρυνση του 
πρόσθετου φορτίου, σύµφωνα µε τα καθοριζόµενα στη παρ.2.6 του παρόντος τεύχους.  

           Βιολογικός αντιδραστήρας . 

Η νιτροποίηση και απονιτροποίηση των λυµάτων θα γίνεται σε βιολογικούς αντιδραστήρες, που θα 
διαθέτουν επάλληλες αερόβιες και ανοξικές ζώνες. Λόγω του ότι ο απαιτούµενος αερόβιος και 
ανοξικός όγκος µεταβάλλεται σηµαντικά από την διακύµανση της θερµοκρασίας, θα πρέπει η 
ανοξική και η αερόβια ζώνη να µπορούν να µεταβάλλονται ανάλογα µε τις απαιτήσεις. Για τον λόγο 
αυτό θα πρέπει: 

• τµήµα της µονάδας (σε κάθε γραµµή) να µπορεί να λειτουργεί είτε σαν αερόβιος ή σαν 
ανοξικός όγκος µε την πρόβλεψη επαµφοτεριζόντων διαµερισµάτων ή  

• σε περίπτωση υιοθέτησης οξειδωτικών τάφρων να µπορεί να ρυθµιστεί ο ανοξικός και ο 
αερόβιας όγκος, µε την ρύθµιση του προσδιδόµενου οξυγόνου.   

Ο σχεδιασµός της µονάδας θα γίνει, σύµφωνα µε τα ακόλουθα κριτήρια:  

Αριθµός παράλληλων µονάδων  [#] 2 

Ογκοµετρική φόρτιση  [kg BOD5/m
3.d] ≤ 0,50 

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

Συγκέντρωση ανάµικτου υγρού (MLSS) [mg/l] ≤ 5.000 

Ηλικία ιλύος (SRT) [d] ≥ 20 

Στους βιολογικούς αντιδραστήρες θα πρέπει να ληφθούν όλα τα απαραίτητα µέτρα για να µην 
εγκλωβίζεται επιπλέουσα ιλύς και θα πρέπει να προβλεφθούν διατάξεις για την αποµάκρυνσή της 
από την γραµµή επεξεργασίας. 

Οξειδωτική τάφρος  

Η διαστασιολόγηση και ο ακριβής σχεδιασµός θα πρέπει να γίνει µε κριτήριο την ορθή λειτουργία 
του συστήµατος αερισµού σε σχέση µε την δηµιουργία επάλληλων αερόβιων και ανοξικών ζωνών. 
Ο σχεδιασµός των οξειδωτικών τάφρων (πλάτος, βάθος υγρού, θέση αεριστήρων), καθώς επίσης 
και της έδρασης των αεριστήρων θα γίνει σύµφωνα µε τις οδηγίες του κατασκευαστή των 
αεριστήρων. Για τον σκοπό αυτό, η τεχνική προσφορά θα συνοδεύεται από σχετική δήλωση ή/και 
έντυπο του κατασκευαστή του αεριστήρα, στο οποίο θα επιβεβαιώνεται ότι ο σχεδιασµός της 
οξειδωτικής τάφρου, καθώς και της έδρασης του αεριστήρα έχει γίνει σύµφωνα µε τις υποδείξεις 
του.  

Σε κάθε δεξαµενή θα εγκατασταθεί ικανός αριθµός αναδευτήρων οριζόντιου άξονα, τύπου 
προωθητήρα ροής, ώστε να εξασφαλίζεται ελάχιστη ταχύτητα 15cm/sec, σε ύψος 20cm από τον 
πυθµένα της δεξαµενής και ταχύτητα περιστροφής µικρότερη από 100 rpm. Ο αριθµός, η θέση και 
τα χαρακτηριστικά των αναδευτήρων (τύπος, ισχύς, στροφές, διάµετρος πτερωτής κτλ.) θα 
επιλεχτούν από κατασκευαστή – προµηθευτή του σχετικού εξοπλισµού, λαµβάνοντας υπόψη τη 
γεωµετρία της δεξαµενής, την συγκέντρωση του ανάµικτου υγρού κτλ. Για τον σκοπό αυτό η τεχνική 
προσφορά θα συνοδεύεται από σχετικό φύλλο υπολογισµού, µε το οποίο θα τεκµηριώνεται η 
επιλογή και ο σχεδιασµός του συστήµατος ανάµιξης από τον προµηθευτή του σχετικού εξοπλισµού.  

∆εξαµενές νιτροποίησης – απονιτροποίησης 

Θα προβλεφθούν επάλληλα ανοξικά, επαµφοτερίζοντα και αερόβια διαµερίσµατα για την 
νιτροποίηση και απονιτροποίηση των λυµάτων για όλο το εύρος των φορτίων σχεδιασµού και της 
θερµοκρασίας.  

Τα λύµατα θα εισέρχονται στην ανοξική ζώνη, στη συνέχεια στα επαµφοτερίζοντα διαµερίσµατα και 
τέλος θα διέρχονται από τα αερόβια διαµερίσµατα κάθε βιολογικού αντιδραστήρα. Στην είσοδο της 
ανοξικής ζώνης θα οδηγείται και το ανάµικτο υγρό, που θα ανακυκλοφορεί από το κατάντη άκρο της 
αερόβιας ζώνης κάθε βιολογικού αντιδραστήρα. Η λειτουργία των αντλιών ανακυκλοφορίας θα 
µπορεί να ρυθµίζεται µε χρονοπρόγραµµα από το ΚΕΛ της εγκατάστασης, λαµβάνοντας υπόψη την 
µέτρηση της παροχής των λυµάτων και τον επιθυµητό ρυθµό ανακυκλοφορίας νιτρικών.  

Σε κάθε ανοξική και επαµφοτερίζουσα ζώνη θα εγκατασταθεί αποτελεσµατικό σύστηµα ανάµιξης 
του ανάµικτου υγρού. Ο αριθµός, η θέση και τα χαρακτηριστικά των αναδευτήρων (τύπος, ισχύς, 
στροφές, διάµετρος πτερωτής κτλ.) θα επιλεχτούν από κατασκευαστή – προµηθευτή του σχετικού 
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εξοπλισµού, λαµβάνοντας υπόψη τη γεωµετρία της δεξαµενής, την συγκέντρωση του ανάµικτου 
υγρού κτλ. Για τον σκοπό αυτό η τεχνική προσφορά θα συνοδεύεται από σχετικό φύλλο 
υπολογισµού, µε το οποίο θα τεκµηριώνεται η επιλογή και ο σχεδιασµός του συστήµατος ανάµιξης 
από τον προµηθευτή του σχετικού εξοπλισµού.  

Στα επαµφοτερίζοντα και στα αερόβια διαµερίσµατα κάθε βιολογικού αντιδραστήρα θα 
εγκατασταθεί σύστηµα αερισµού για την κάλυψη των αναγκών σε οξυγόνο.   

Σύστηµα αερισµού 

Επιφανειακοί αεριστήρες  

Εάν δεν προδιαγράφεται διαφορετικά, για τον αερισµό του ανάµικτου υγρού στους βιολογικούς 
αντιδραστήρες θα χρησιµοποιούνται βραδύστροφοι επιφανειακοί αεριστήρες οριζόντιου ή 
κατακόρυφου άξονα (ταχύτητα περιστροφής µέχρι 80 rpm).  

Κάθε αεριστήρας  θα παρέχεται πλήρης µε ηλεκτρoκιvητήρα, σύστηµα µετάδoσης κίvησης, πτερωτή, 
στιβαρή βάση στήριξης καθώς και όλα τα µικρoϋλικά τα απαραίτητα για τη στήριξή τoυ, πρέπει να είναι 
τυποποιηµένο εργοστασιακό προϊόν κατασκευαστή, που διαθέτει ISO 9001 ή ισοδύναµο για τον 
σχεδιασµό και την κατασκευή τέτοιου εξοπλισµού, µε εµπειρία, η οποία πρέπει να αποδεικνύεται µε 
κατάλογο έργων στα οποία εγκαταστάθηκε παρόµοιος εξοπλισµός. Απαγορεύεται η 
συναρµολόγηση από τον Ανάδοχο από εξαρτήµατα (πτερωτή, ηλεκτροκινητήρας, µειωτήρας, βάση, 
άξονας, σύνδεσµος) διαφόρων κατασκευαστών.  

Το σύστηµα αερισµού θα είναι επαρκώς διαστασιολογηµένο ώστε να µην δηµιουργούνται περιοχές 
ανεπαρκούς οξυγόνωσης. Ο αριθµός, η θέση και η δυναµικότητα των αεριστήρων θα πρέπει να 
προσδιοριστούν λαµβάνοντας υπόψη τις διαστάσεις του βιολογικού αντιδραστήρα και την 
εξασφάλιση ικανοποιητικής οξυγόνωσης και ανάδευσης του ανάµικτου υγρού. Για τον σκοπό αυτό, 
µαζί µε την τεχνική προσφορά θα πρέπει να υποβληθούν:  

− Κατάλογο έργων, στα οποία εγκαταστάθηκε παρόµοιος εξοπλισµός  

− Καµπύλες  οξυγονωτικής ικανότητας σε τυπικές συνθήκες (kgO2 / kWh) 

− Οδηγίες ή σχέδια λεπτοµερειών για την εγκατάσταση των αεριστήρων  

Εάν δεν προδιαγράφεται ειδικά, άξονας και πτερωτή του αεριστήρα θα είναι κατασκευασµένα είτε 
από χάλυβα µε κατάλληλη αντιδιαβρωτική προστασία (π.χ. εποξειδική βαφή συνολικού πάχους 
τουλάχιστον 350 µm) ή από ανοξείδωτο χάλυβα. Επιτρέπεται επίσης κατασκευή της πτερωτής από 
GRP κατά την τυποποίηση του κατασκευαστή. Ο κινητήρας θα έχει προστασία ΙΡ55 και η 
ονοµαστική ισχύς πρέπει να είναι µεγαλύτερη από την µέγιστη απορροφώµενη στον άξονα της 
πτερωτής στο µέγιστο φορτίο. Ο συντελεστής χρήσης (service factor) του ηλεκτροµειωτήρα θα 
λαµβάνεται ίσος µε 2,00, ενώ τα έδρανα θα σχεδιαστούν για συνεχή λειτουργία τουλάχιστον 50.000 
ωρών. 

Εάν προβλέπεται στους περιβαλλοντικούς όρους. για κάθε αεριστήρα θα πρέπει να τοποθετηθούν 
ειδικά καλύµµατα για περιορισµό έκλυσης σταγονιδίων και µείωση του θορύβου. Τα καλύµµατα θα 
είναι από κατάλληλο αντιδιαβρωτικό υλικό και θα είναι σχεδιασµένα από τον κατασκευαστή των 
αεριστήρων, ο οποίος θα πρέπει να εγγυάται την απόδοση του συστήµατος αεριστήρα - 
καλύµµατος. Στην περίπτωση που απαιτείται από τους περιβαλλοντικούς όρους, ο κινητήρας των 
αεριστήρων θα διαθέτει ηχοµονωτικό κάλυµµα, ώστε να τηρούνται τα προδιαγεγραµµένα όρια (βλ. 
Κεφάλαιο Α του παρόντος). Στη περίπτωση αυτή θα πρέπει να εξασφαλιστεί επαρκής εξαερισµός 
για την αποφυγή υπερθέρµανσης του κινητήρα.   

Αερισµός µε διάχυση αέρα  

Εάν δεν προδιαγράφεται διαφορετικά, για τον αερισµό των λυµάτων θα χρησιµοποιούνται 
διαχυτήρες λεπτής φυσαλίδας (µέση διάµετρος φυσαλίδας 1,5mm - 2,0mm), τύπου ελαστικής 
µεµβράνης από EPDM µε µεγάλη µηχανική αντοχή και ανθεκτικότητα σε χηµική αλλοίωση. Οι 
διαχυτήρες θα είναι εφοδιασµένοι µε βαλβίδα αντεπιστροφής, που θα εµποδίζει την είσοδο 
λυµάτων, 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 
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85 Νm3/h.m2, ενώ για την εξασφάλιση επαρκούς ανάµιξης στην αερόβια ζώνη η ελάχιστη παροχή 
αέρα πρέπει να είναι τουλάχιστον 2,0 Νm3/h ανά m2 επιφάνειας δεξαµενής.  

Ο αριθµός των διαχυτήρων κάθε συστοιχίας και κάθε δεξαµενής συνολικά θα πρέπει να 
προσδιοριστούν από τον προµηθευτή λαµβάνοντας υπόψη τις διαστάσεις του βιολογικού 
αντιδραστήρα και των επιµέρους ζωνών, καθώς επίσης και την εξασφάλιση ικανοποιητικής 
οξυγόνωσης και ανάδευσης του ανάµικτου υγρού. 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.  

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 διαχύτες 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, που θα είναι εγκατεστηµένοι σε αίθουσα µε 
κατάλληλη ηχοµόνωση και εξαερισµό.  Εάν δεν προδιαγράφεται διαφορετικά, όταν θα λειτουργούν 
όλοι οι φυσητήρες στο ονοµαστικό τους φορτίο θα πρέπει:  

− η στάθµη θορύβου σε απόσταση 1,0m από τον τοίχο του κτιρίου να είναι µικρότερη 
από 65dBA,  

− η αύξηση θερµοκρασίας µέσα στην αίθουσα να είναι µικρότερη από 50C.  

              Έλεγχος λειτουργίας - ρύθµιση παροχής οξυγόνου 

Η λειτουργία του συστήµατος αερισµού θα ρυθµίζεται αυτόµατα, λαµβάνοντας υπόψη την µέτρηση 
διαλυµένου οξυγόνου, που θα γίνεται στις αερόβιες ζώνες. Για τον σκοπό αυτό σε κάθε βιολογικό 
αντιδραστήρα θα εγκατασταθεί ένα τουλάχιστον όργανο µέτρησης DO, µε βάση τις µετρήσεις του 
οποίου θα ρυθµίζεται η παροχή οξυγόνου σε κάθε δεξαµενή χωριστά.  

Η ρύθµιση της παροχής οξυγόνου µπορεί να γίνει µε έναν από τους παρακάτω τρόπους:  

• Επιφανειακοί αεριστήρες:  

− ∆ιακοπτόµενη λειτουργία αεριστήρων. Στην περίπτωση αυτή θα πρέπει να 
διασφαλίζεται η ανάµιξη µε πρόσθετους αναδευτήρες 

− Αλλαγή στροφών περιστροφής της πτερωτής είτε βαθµιδωτά (π.χ. κινητήρας δύο 
ταχυτήτων) ή συνεχώς µέσω ρυθµιστή στροφών 

− Μεταβολή της βύθισης της πτερωτής, µέσω ρυθµιζόµενου υπερχειλιστή στην έξοδο 
της δεξαµενής 

• Αερισµός µε διάχυση:  

− ∆ιακοπτόµενη λειτουργία φυσητήρων αέρα. Στην περίπτωση αυτή θα πρέπει να 
διασφαλίζεται η ανάµιξη µε πρόσθετους αναδευτήρες 

− Αλλαγή στροφών περιστροφής των φυσητήρων είτε βαθµιδωτά (πχ. κινητήρας δύο 
ταχυτήτων) ή συνεχώς µέσω ρυθµιστή στροφών 

− Ρύθµιση των οδηγητικών πτερυγίων εισόδου ή/και εξόδου των φυγοκεντρικών 
συµπιεστών (turbo compressors) 
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− Ρύθµιση των δικλείδων προσαγωγής αέρα σε κάθε βιολογικού αντιδραστήρα σε 
συνδυασµό µε την αυξοµείωση της παροχής αέρα από τους φυσητήρες, ανάλογα µε 
την πίεση στον συλλέκτη εξόδου των φυσητήρων  

Στη τεχνική προσφορά πρέπει να γίνεται εµπεριστατωµένη περιγραφή του συστήµατος ελέγχου και 
ρύθµισης του συστήµατος αερισµού.  

            ∆εξαµενή τελικής καθίζησης 

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

Αριθµός παράλληλων µονάδων  [#] 2 

Επιφανειακή φόρτιση (για την παροχή σχεδιασµού)  [m3/m2.d] ≤ 12,00 

Επιφανειακή φόρτιση (για την µέγιστη παροχή)  [m3/m2.d] ≤ 36,00 

Φόρτιση στερεών για την παροχή σχεδιασµού [kg/m2.d] ≤ 120,00 

Υδραυλική φόρτιση υπερχείλισης (για την παροχή αιχµής) [m3/m.h] ≤ 10,00 

Πλευρικό βάθος υγρών   [m] ≥ 3,0m 

Οι κυκλικές δεξαµενές καθίζησης θα έχουν κεντρικό κώνο ιλύος µε ελάχιστη κλίση ως προς την 
οριζόντια 500. Ο πυθµένας της δεξαµενής θα έχει κλίση προς τον κεντρικό κώνο συλλογής ιλύος της 
τάξης του 1:15, και το freeboard θα είναι τουλάχιστον 0,30m.  

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 είσοδος των λυµάτων στην 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 των λυµάτων 
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, ώστε 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: 25mm - 45mm 

− µέγιστη ταχύτητα στον σωλήνα: 0,60m/s 

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

               Αποµάκρυνση ιλύος  

Οι δεξαµενές καθίζησης θα πρέπει να διαθέτουν κατάλληλες διατάξεις για την αποµάκρυνση της 
ιλύος και των επιπλεόντων. Η αποµάκρυνση της ιλύος µπορεί να πραγµατοποιηθεί:  

1. από σαρωτή ιλύος σε ορθογωνικές ή κυκλικές δεξαµενές  

2. από σαρωτές µε αλυσίδα σε ορθογωνικές δεξαµενές ή   

3. µε αναρρόφηση της ιλύος  

Η συλλογή της ιλύος από τον πυθµένα κυκλικών δεξαµενών καθίζησης προς τον κώνο ιλύος θα 
γίνεται από σαρωτή, ο οποίος θα φέρεται από περιστρεφόµενη γέφυρα µέσω αρθρωτών 
συνδέσµων και θα κυλά στον πυθµένα της δεξαµενής πάνω σε τροχούς από teflon ή άλλο 
κατάλληλο υλικό, ώστε να παρακολουθεί τις µικρές ανωµαλίες του πυθµένα της δεξαµενής. Οι 
λεπίδες, ελάχιστου ύψους 300 mm, θα είναι κατασκευασµένες από ανοξείδωτο χάλυβα AISI 304 και 
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θα πρέπει να διαθέτουν λωρίδα από ελαστικό ύψους τουλάχιστον 100 mm, εύκολα ρυθµιζόµενη και 
αντικαταστάσιµη. 

Οι δεξαµενές καθίζησης διαµέτρου µέχρι και 20m θα έχουν ακτινικό σαρωτή, οι δεξαµενές 
διαµέτρου µέχρι και 40m θα έχουν ακτινικό σαρωτή που θα εκτείνεται περίπου κατά το 1/5 και 
πέραν του κέντρου της δεξαµενής, ενώ για µεγαλύτερες δεξαµενές καθίζησης ο σαρωτής πρέπει να 
είναι διαµετρικός. 

Η γέφυρα πρέπει να έχει διάδροµο από εσχαρωτό δάπεδο, ελάχιστου πλάτους 0,60m µε 
κιγκλιδώµατα και παραπέτο ύψους περί τα 100mm. Η γέφυρα στηρίζεται στην κεντρική κολόνα 
µέσω εδράνου και στην στέψη της δεξαµενής στο φορείο κίνησης.  

Οι σαρωτές µε αναρρόφηση θα φέρονται είτε από παλινδροµική ή από περιστρεφόµενη γέφυρα, 
σύµφωνα µε τις σχετικές προδιαγραφές. Θα πρέπει να διασφαλίζεται ότι η ιλύς αποµακρύνεται από 
όλη την επιφάνεια του πυθµένα της δεξαµενής, ενώ θα πρέπει να προβλεφθεί κατάλληλο σύστηµα 
για την ρύθµιση της παροχής που αποµακρύνεται. Η ταχύτητα διακίνησης της ιλύος στους σωλήνες 
αναρρόφησης δεν πρέπει να µικρότερη από 0,4 m/s ή µεγαλύτερη από 1,0 m/s. Όλες οι 
σωληνώσεις αναρρόφησης θα πρέπει να είναι προσβάσιµες και να έχουν δυνατότητα καθαρισµού 
από το δίκτυο βιοµηχανικού νερού της εγκατάστασης. 

Ο σαρωτής µε αλυσίδα θα διαθέτει λεπίδες σάρωσης σε απόσταση µεταξύ τους µικρότερη από έξι 
µέτρα, που θα εκτείνονται σε όλο το πλάτος της δεξαµενής. Οι λεπίδες σάρωσης ολισθαίνουν στον 
πυθµένα της δεξαµενής κατά την κίνηση συλλογής της ιλύος και πάνω σε ράγες κατά την 
ανάστροφη κίνηση για την συλλογή του αφρού. 

Αποµάκρυνση επιπλεόντων 

Θα πρέπει να προβλεφθεί κατάλληλο σύστηµα για την συλλογή των επιπλεόντων από την 
επιφάνεια των δεξαµενών καθίζησης και την αποµάκρυνσή τους εκτός αυτής σε κατάλληλα 
διαµορφωµένα φρεάτια. Ο τρόπος συλλογής και αποµάκρυνσης των επιπλεόντων πρέπει να 
διασφαλίζει ότι τα επιπλέοντα δεν θα ανακυκλοφορούν στην γραµµή επεξεργασίας.  

Οι παλινδροµικές και τις περιστρεφόµενες γέφυρες των δεξαµενών καθίζησης θα διαθέτουν ξέστρο 
επιπλεόντων, αναρτηµένο από γέφυρα, κατασκευασµένο από ανοξείδωτο χάλυβα, για την σάρωση 
των επιπλεόντων, τα οποία µέσω κατάλληλων διατάξεων αποµακρύνονται από την δεξαµενή και 
καταλήγουν σε παράπλευρα φρεάτια συλλογής. Τα φρεάτια πρέπει να διαθέτουν κατάλληλη 
διάταξη συγκράτησης των επιπλεόντων και σύνδεση µε το δίκτυο στραγγιδίων της εγκατάστασης 
για την αποµάκρυνση των υγρών. Τα επιπλέοντα απάγονται περιοδικά µε βυτιοφόρο 

Οι διατάξεις συλλογής των επιπλεόντων και τα φρεάτια συλλογής πρέπει να διαθέτουν σύστηµα 
πλύσης µε βιοµηχανικό νερό (πχ. καταιονιστήρες, δικλείδες έκπλυσης κτλ.), ώστε να εξασφαλίζεται 
η απρόσκοπτη αποµάκρυνση επιπλεόντων από την δεξαµενή.  

Η συλλογή των επιπλεόντων στις ορθογωνικές δεξαµενές καθίζησης µπορεί να γίνει σε: 

(3) σταθερό κανάλι  

(4) συλλεκτήρα επιπλεόντων, 

(5) κοχλία συνεχούς συλλογής επιπλεόντων 

Η συλλογή επιπλεόντων σε κυκλικές δεξαµενής καθίζησης µπορεί να γίνει:  

(6) χοάνη επιπλεόντων, 

(7) κινούµενη διώρυγα επιπλεόντων ή  

(8) περιστρεφόµενο κοχλία συνεχούς συλλογής επιπλεόντων 

Το σταθερό κανάλι διαµορφώνεται µε γλίστρα, µε κλίση 150 περίπου ως προς την οριζόντια, η 
οποία πρέπει να καταλήγει τουλάχιστον 10 cm πάνω από την Ανωτάτη Στάθµη Υγρού (ΑΣΥ). Το 
αρθρωτό ξέστρο επιπλεόντων ωθεί τα επιπλέοντα µέσω της γλίστρας στην διώρυγα συλλογής, από 
όπου στη συνέχεια αποµακρύνονται εκτός της δεξαµενής.   

Ο συλλεκτήρας επιπλεόντων θα είναι κατασκευασµένος από ανοξείδωτο χάλυβα και θα εξέχει περί 
τα 10 cm από την ΑΣΥ. Ο συλλεκτήρας θα πρέπει να συνοδεύεται µε actuator για την περιστροφική 
του κίνηση, ώστε, µετά από ένα κύκλο σάρωσης ή σε τακτά χρονικά διαστήµατα, να βυθίζεται το 
ανάντη χείλος του και τα επιπλέοντα να υπερχειλίζουν στον συλλεκτήρα και µε την βαρύτητα να 
οδηγούνται εκτός της δεξαµενής.  
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Μία ή περισσότερες χοάνες συλλογής επιπλεόντων εγκαθίστανται σε κυκλικές δεξαµενές καθίζησης 
για την παραλαβή των επιπλεόντων από το περιστρεφόµενο ξέστρο σάρωσης. Η χοάνη 
επιπλεόντων είναι κατασκευασµένη από ανοξείδωτο χάλυβα, τοποθετείται στην περιφέρεια της 
δεξαµενής και διαθέτει γλίστρα επαρκούς µήκους, µέσω της οποίας τα επιπλέοντα ωθούµενα από 
το αρθρωτό τµήµα του επιφανειακού ξέστρου καταλήγουν στην χοάνη, απ’ όπου αποµακρύνονται 
εκτός της δεξαµενής.  

Η κινούµενη διώρυγα επιπλεόντων ή ο κοχλίας συλλογής επιπλεόντων αναρτάται από την 
περιστρεφόµενη γέφυρα και τα συλλεγόµενα επιπλέοντα αποµακρύνονται µέσω αντλίας εκτός της 
δεξαµενής. Για την συλλογή των επιπλεόντων θα πρέπει να προβλεφθεί κατάλληλη διάταξη 
µηχανισµός βύθισης του χείλους της διώρυγας (πχ. ολισθητήρας, actuator κτλ.), ώστε όλα τα 
επιπλέοντα να οδηγούνται σε αυτήν.  Μέσω διάταξης µέτρησης της στάθµης, το ξέστρο 
επιπλεόντων και οι διατάξεις βύθισης της διώρυγας παρακολουθούν την διακύµανση της στάθµης 
στην δεξαµενή, ώστε να εξασφαλίζεται ότι δεν αποµακρύνονται και διαυγασµένα λύµατα µαζί µε τα 
επιπλέοντα. 

Η περιστρεφόµενη ακτινική γέφυρα της δεξαµενής καθίζησης φέρει αναρτηµένο κατά το µήκος της 
ένα οριζόντιο στεγανό κοχλιοµεταφορέα ο οποίος επιπλέει στη στάθµη των λυµάτων της δεξαµενής 
και ακολουθεί τη γέφυρα κατά την κίνηση της. Ο κοχλιοµεταφορέας περιστρέφεται µε ανεξάρτητο 
σύστηµα κίνησης και οδηγεί τα επιπλέοντα στο ένα άκρο του, σε ρυθµιζόµενη καθ’ύψος χοάνη 
συλλογής, στην οποία εγκαθίσταται υποβρύχια αντλία η οποία προωθεί τα συλλεχθέντα επιπλέοντα 
εκτός της δεξαµενής. 

Ανακυκλοφορία ιλύος  

Η ιλύς από τους κώνους των πυθµένων των δεξαµενών δευτεροβάθµιας καθίζησης θα οδηγείται σε 
φρεάτιο ιλύος από το οποίο ανακυκλοφορεί στη κεφαλή των βιολογικών αντιδραστήρων. Στην 
έξοδο των αγωγών ιλύος από τις ∆ΤΚ πρέπει να προβλεφθούν διατάξεις αποµόνωσης των 
καθιζήσεων.  

Με τον σχεδιασµό των διατάξεων ανακυκλοφορίας θα πρέπει να εξασφαλίζεται: 

• οµοιόµορφη απαγωγή ιλύος από όλες τις δεξαµενές τελικής καθίζησης (πχ. µε την βοήθεια 
κωδωνοειδών δικλείδων) 

• ρύθµιση της παροχής ανακυκλοφορίας, χωρίς απότοµες διακυµάνσεις (πχ. µε την πρόβλεψη 
ρυθµιστών στροφών στις αντλίες ανακυκλφορίας) 

Η ανακυκλοφορία θα µπορεί να γίνεται είτε µέσω αντλιών ή µε την βαρύτητα. Στη  περίπτωση που 
η ανακυκλοφορία οδηγείται στην αναερόβια ή την ανοξική ζώνη του βιολογικού αντιδραστήρα, θα 
πρέπει να λαµβάνονται όλα τα κατάλληλα µέτρα για τον περιορισµό του φυσικού αερισµού της 
ανακυκλοφορίας 

Το σύστηµα ανακυκλοφορίας θα πρέπει να έχει δυναµικότητα µεγαλύτερη από το 150% της 
παροχής σχεδιασµού. Η παροχή ανακυκλοφορίας πρέπει να ρυθµίζεται αυτόµατα λαµβάνοντας 
υπόψη την παροχή των λυµάτων και τον επιθυµητό ρυθµό ανακυκλοφορίας, ο οποίος θα 
καθορίζεται λαµβάνοντας υπόψη την συγκέντρωση στερεών στο βιολογικό αντιδραστήρα και την 
ανακυκλοφορούσα ιλύ. Για τον σκοπό αυτό θα πρέπει να εγκατασταθούν µετρητές στερεών στους 
βιολογικούς αντιδραστήρες, καθώς επίσης και στο φρεάτιο (ή τα φρεάτια) ιλύος, οι ενδείξεις των 
οποίων θα µεταφέρεται στο Κέντρο Ελέγχου (ΚΕΛ) της εγκατάστασης. Εξάλλου θα πρέπει να 
µετράται η παροχή ανακυκλοφορίας.  

Οι αντλίες ανακυκλοφορίας µπορεί να είναι φυγοκεντρικές ή αξονικής ροής (ξηρού ή υποβρύχιου 
τύπου), ή κοχλιωτές αντλίες (έλικες του Αρχιµήδη), σύµφωνα µε τις σχετικές προδιαγραφές.  

Αντλίες περίσσειας ιλύος 

Οι περίσσεια ιλύς θα αποµακρύνεται από το φρεάτιο (ή τα φρεάτια) ιλύος µε αντλίες προς την 
γραµµή επεξεργασίας της ιλύος. Οι αντλίες περίσσειας ιλύος µπορεί να είναι φυγοκεντρικές (ξηρού 
ή υποβρύχιου τύπου), ή αντλίες θετικής εκτόπισης, σύµφωνα µε τις σχετικές προδιαγραφές  

Οι αντλίες θα λειτουργούν µε χρονοπρόγραµµα, ώστε να εξασφαλίζεται καθηµερινή αποµάκρυνση 
ιλύος, λαµβάνοντας υπόψη και τα λειτουργικά χαρακτηριστικά της µονάδας επεξεργασίας ιλύος.  
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5. ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗ ΛΥΜΑΤΩΝ 
Ο σχεδιασµός της απολύµανσης θα γίνει για την ικανοποίηση των ορίων εκροής, λαµβάνοντας 
υπόψη ότι:  

• Με την συµβατική βιολογική επεξεργασία επιτυγχάνεται µείωση του µικροβιακού φορτίου 
κατά 2,0 log10 

• Με τη βιολογική επεξεργασία µε µεµβράνες (MBR) το µικροβιακό φορτίο θα µειώνεται κατά 
4,0 log10  

Χλωρίωση - Αποχλωρίωση 

Για την χλωρίωση των λυµάτων θα χρησιµοποιηθεί διάλυµα υποχλωριώδους νατρίου 
περιεκτικότητας 140 gr/lt σε ενεργό χλώριο. Η προσθήκη του διαλύµατος NaOCl θα γίνεται σε 
φρεάτιο ανάµιξης στην είσοδο της δεξαµενής επαφής. Η διαστασιολόγηση της µονάδας θα γίνει για 
την ικανοποίηση των παρακάτω κριτηρίων:  

Παροχή σχεδιασµού  [lt/sec] 60 

Χρόνος επαφής [min] ≥ 30 

Λόγος µήκος / πλάτος διαδροµής  [-] ≥ 40 / 1 

Βάθος υγρού  [m] ≤ 2,00 

Θα εγκατασταθούν δύο τουλάχιστον δοσιµετρικές αντλίες, από τις οποίες η µία εφεδρική, 
κατάλληλης δυναµικότητας για την προσθήκη ενεργού χλωρίου τουλάχιστον 8mg/l για την παροχή 
σχεδιασµού. Η λειτουργία των δοσιµετρικών 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 10 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 δοσιµετρικών αντλιών, 
και ένας δεύτερος για ενηµέρωση προκειµένου να γίνει επαναπλήρωση του αντίστοιχου δοχείου.  

Για την αποχλωρίωση των χλωριωµένων λυµάτων θα χρησιµοποιηθεί διάλυµα µεταθειώδους 
νατρίου (Na2S2O5) για εξουδετέρωση του υπολειµµατικού χλωρίου. Η προσθήκη του διαλύµατος 
µεταθειώδους νατρίου θα γίνεται µέσω δύο ρυθµιζόµενων δοσιµετρικών αντλιών από τις οποίες η 
µία θα είναι εφεδρική, κατάλληλης δυναµικότητας για την αποχλωρίωση τουλάχιστον 5mg/l 
υπολειµµατικού χλωρίου για την παροχή σχεδιασµού.  

Η λειτουργία των δοσιµετρικών αντλιών θα ρυθµίζεται αυτόµατα µε βάση την συγκέντρωση του 
υπολειµµατικού χλωρίου, που θα µετράται στο κατάντη άκρο της δεξαµενής επαφής. Η 
δοσοµέτρηση θα γίνεται σε φρεάτιο, που θα κατασκευαστεί κατάντη της δεξαµενής επαφής, στο 
οποίο θα εξασφαλίζεται ελάχιστος χρόνος παραµονής 1min για την παροχή αιχµής. Στο φρεάτιο θα 
εγκατασταθεί αναδευτήρας ώστε να εξασφαλίζεται ισχύς ανάδευσης µεγαλύτερη από 40W/m3. 

Στη περίπτωση που χρησιµοποιηθεί σκόνη για την προετοιµασία διαλύµατος µεταθειώδους νατρίου 
θα πρέπει να εγκατασταθεί δοχείο επαρκούς ωφέλιµου όγκου για την προετοιµασία διαλύµατος, 
που θα καλύπτει τις ανάγκες δύο τουλάχιστον ηµερών (για την παροχή σχεδιασµού), 
κατασκευασµένο από κατάλληλο πλαστικό υλικό και εξοπλισµένο µε αναδευτήρα και χοάνη 
τροφοδοσίας. Το δοχείο θα διαθέτει θα διαθέτει διάταξη εκκένωσης µε σφαιρική βάνα και ένα 
διακόπτη χαµηλής στάθµης για την διακοπή λειτουργίας των δοσιµετρικών αντλιών. Εξάλλου θα 
πρέπει να προβλεφθεί χώρος για την αποθήκευση του άλατος σε σάκους για την κάλυψη των 
αναγκών για τουλάχιστον3 10 ηµέρες για την µέση ηµερήσια παροχή.   

Στη περίπτωση που χρησιµοποιηθεί έτοιµο διάλυµα του εµπορίου θα πρέπει να εγκατασταθούν ένα 
ή περισσότερα δοχεία συνολικής αποθηκευτικής ικανότητας τουλάχιστον για 20 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 

                                                      
3  Προσδιορίζεται η απαιτούµενη αποθηκευτική ικανότητα 
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στάθµης: ένας για την διακοπή λειτουργίας των δοσιµετρικών αντλιών, και ένας δεύτερος για 
ενηµέρωση προκειµένου να γίνει επαναπλήρωση του αντίστοιχου δοχείου.  

Ο εξοπλισµός χλωρίωσης και αποχλωρίωσης θα εγκατασταθούν σε οικίσκο, όπου θα προβλεφθεί 
επαρκής εξαερισµός για 5 εναλλαγές / ώρα. Εναλλακτικά ο εξοπλισµός µπορεί να εγκατασταθεί σε 
ιδιαίτερη αίθουσα άλλου βιοµηχανικού κτιρίου της ΕΕΛ.   

Τα δοχεία χηµικών θα εγκατασταθούν µέσα σε λεκάνες κατασκευασµένες από σκυρόδεµα, 
κατάλληλων διαστάσεων για την συγκράτηση τυχόν διαρροών. Οι λεκάνες θα είναι εσωτερικά 
επενδυµένες 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.   

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. 

6. ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΙΛΥΟΣ  
Γενικά  

Η γραµµή επεξεργασίας ιλύος περιλαµβάνει τις εξής επιµέρους µονάδες:  

• ∆εξαµενή αποθήκευσης/Παχυντή βαρύτητας  

• Μηχανική πάχυνση ιλύος 

• Μηχανική αφυδάτωση της ιλύος 

• ∆εξαµενή αποθήκευσης αφυδατωµένης 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 περίσσειας 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, σύµφωνα µε την ΕΝ 12255-8. Όλες οι 
σωληνώσεις πρέπει να έχουν επαρκείς συνδέσεις µε το δίκτυο βιοµηχανικού νερού και το δίκτυο 
στραγγιδίων για την πλύση των αγωγών διακίνησης ιλύος. Πριν τις αντλίες διακίνησης 
ανεπεξέργαστης πρωτοβάθµιας ιλύος πρέπει να προβλεφθούν διατάξεις εσχαρισµού της ιλύος ή 
τεµαχιστές – αλεστές ιλύος.  

  ∆εξαµενή αποθήκευσης  

Προκειµένου να εξασφαλίζεται ευελιξία στη λειτουργία της γραµµής επεξεργασίας ιλύος, (περίσσεια 
ιλύς) θα πρέπει να κατασκευαστεί δεξαµενή αποθήκευσης της ιλύος. Ο όγκος, και η χωροθέτηση 
της δεξαµενής θα καθοριστεί στη τεχνική προσφορά του διαγωνιζόµενου. λαµβάνοντας υπόψη τον 
τρόπο και χρόνο λειτουργίας των επιµέρους µονάδων (πχ. συνεχής αποµάκρυνση ιλύος, 
διακοπτόµενη λειτουργία µονάδων µηχανικής πάχυνσης και αφυδάτωσης).  

Εφόσον απαιτείται από τους περιβαλλοντικούς όρους, οι δεξαµενές θα είναι καλυµµένες και θα 
διαθέτουν σύστηµα εξαερισµού, που θα οδηγεί τον δύσοσµο αέρα σε µονάδα απόσµησης. Στη 
πλάκα οροφής θα προβλεφθούν επαρκή ανοίγµατα, που θα είναι καλυµµένα από στεγανά 
καλύµµατα, για την επίσκεψη, την εγκατάσταση και την αποµάκρυνση του εξοπλισµού.  
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Η δεξαµενές αποθήκευσης θα κατασκευαστεί από οπλισµένο σκυρόδεµα, θα έχει ορθογωνική ή 
κυκλική κάτοψη και θα διαθέτει υπερχείλιση υψηλής στάθµης, που θα συνδέεται µε το δίκτυο 
στραγγιδίων της ΕΕΛ. Η τροφοδότηση των κατάντη µονάδων θα γίνεται µε άντληση, µέσω αντλιών 
θετικής εκτόπισης, που θα αναρροφούν από τον πυθµένα της δεξαµενής.   

Στη δεξαµενή θα εγκατασταθεί όργανο µέτρησης της στάθµης, οι ενδείξεις του οποίου θα 
µεταφέρονται στο ΚΕΛ για ενηµέρωση. Εξάλλου στην δεξαµενή θα εγκατασταθούν δύο διακόπτες 
στάθµης: ένας για την διακοπή λειτουργίας των αντλιών, και ένας δεύτερος για ενηµέρωση 
ενεργοποίησης της υπερχείλισης και διακοπή λειτουργίας των αντλιών τροφοδότησης.  

Στη περίπτωση που στην ΕΕΛ προβλέπεται µονάδα βιολογικής αποφωσφόρωσης και για την 
αποφυγή δηµιουργίας σηπτικών συνθηκών, η δεξαµενή πρέπει να διαθέτει σύστηµα αερισµού, που 
θα εξασφαλίζει παροχή αέρα > 1,5 Nm3/h ανά m3 δεξαµενής. Ο αέρας θα παρέχεται από: 

• σύστηµα διάχυσης ή 

• από υποβρύχιους αεριστήρες τύπου flow-jet  

Οι διαχυτήρες θα είναι µεσαίας ή χοντρής φυσαλίδας, θα είναι βιοµηχανικό προϊόν κατασκευασµένοι 
από ανοξείδωτο χάλυβα και θα τροφοδοτούνται από ανεξάρτητους κλάδους (drops), που θα 
αποµονώνονται µε δικλείδα τύπου σφαίρας (ball valve), ή πεταλούδας. Οι φυσητήρες θα 
εγκατασταθούν σε ιδιαίτερη αίθουσα µε επαρκή αερισµό και κατάλληλη ηχοµόνωση. Όλοι οι αγωγοί 
αέρα εντός της δεξαµενής θα είναι κατασκευασµένοι από ανοξείδωτο χάλυβα.  

Το σύστηµα ανάµιξης θα λειτουργεί συνεχώς ή µε χρονοπρόγραµµα, που θα καθορίζεται από το 
Κέντρο Ελέγχου της ΕΕΛ.  

Μηχανική πάχυνση της ιλύος 

Η µηχανική πάχυνση της ιλύος µπορεί να γίνεται σε τύµπανα πάχυνσης, τράπεζες πάχυνσης, ή 
φυγοκεντρητές.  

Οι µονάδες µηχανικής πάχυνσης θα λειτουργούν αυτόµατα, ενώ θα παρέχεται η δυνατότητα και 
χειροκίνητης λειτουργίας. Θα πρέπει να συνοδεύονται από µονάδες παρασκευής και δοσοµέτρησης 
πολυηλεκτρολύτη και εγκαθίστανται εντός κτιρίου µε επαρκή εξαερισµό και απόσµηση. Στη 
περίπτωση που δεν προδιαγράφεται διαφορετικά, οι µονάδες µηχανικής πάχυνσης µπορεί να 
εγκατασταθούν στην ίδια αίθουσα µε τις µονάδες αφυδάτωσης.  

Οι προδιαγραφές σχετικά µε τον εξοπλισµό των µονάδων αφυδάτωσης, που αναφέρονται 
παρακάτω (παρ.2.7.5) ισχύουν και για τον εξοπλισµό µηχανικής πάχυνσης.  

Οι αντλίες τροφοδότησης, οι δοσοµετρικές αντλίες διαλύµατος πολυηλεκτρολύτη, τα δοχεία 
κροκίδωσης, τα συγκροτήµατα πάχυνσης και οι αντλίες αποµάκρυνσης (εφ’ όσον απαιτούνται) θα 
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. 

Το συγκρότηµα µηχανικής πάχυνσης θα είναι βιοµηχανικό προϊόν κατασκευαστή, που θα διαθέτει 
ISO 9001 ή ισοδύναµο για την κατασκευή παρόµοιων µονάδων, κατάλληλης δυναµικότητας, ώστε 
να ικανοποιούνται τα παρακάτω κριτήρια:  

 

Αριθµός παράλληλων µονάδων  [#] 1 

[m3/h] 9,6 
∆υναµικότητα µονάδας  

[kg/h] 76 

Συγκέντρωση παχυµένης ιλύος (για SVI ≤120 ml/gr) [%] ≥ 5,0% 

Συγκράτηση στερεών   [%] ≥ 95,0% 

Κατανάλωση πολυηλεκτρολύτη  [gr/kg DS] ≤5,00 

Η απόδοση της µονάδας µηχανικής πάχυνσης θα επιβεβαιώνεται µε γραπτή εγγύηση του 
προµηθευτή του συγκροτήµατος (συγκέντρωση στερεών εξόδου, συγκράτηση στερεών, 
κατανάλωση πολυηλεκτρολύτη) για την συγκεκριµένη εφαρµογή.  
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Αφυδάτωση ιλύος 

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

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 κτιρίου, µε επαρκή 
εξαερισµό και εφόσον προδιαγράφεται σχετικά και απόσµηση. Όλες ο επιµέρους εξοπλισµός 
πρέπει να λειτουργεί αυτόµατα, ενώ θα παρέχεται η δυνατότητα και χειροκίνητης λειτουργίας.  

Εφ’όσον δεν προδιαγράφεται διαφορετικά ο εξοπλισµός της αφυδάτωσης µπορεί να στεγάζεται 
στην ίδια αίθουσα µε τον εξοπλισµό της µηχανικής πάχυνσης 

Οι διαστάσεις του κτιρίου αφυδάτωσης θα πρέπει να προσδιοριστούν λαµβάνοντας υπόψη το 
µέγεθος του εγκαθιστάµενου εξοπλισµού, καθώς επίσης και τις απαιτήσεις επιθεώρησης και 
συντήρησής του. Το κτίριο αφυδάτωσης θα πρέπει να διαθέτει αντιολισθητικά δάπεδα και επαρκείς 
παροχές βιοµηχανικού νερού για πλύση. Στο δάπεδο του κτιρίου 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 και εφ’ 
όσον προδιαγράφεται σχετικά και αποσµούµενος, 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. ∆εν επιτρέπεται η απόρριψη της αφυδατωµένης ιλύος στο δάπεδο του 
χώρου και η χρήση φορτωτή για τη περαιτέρω µεταφόρτωσή της.  

Οι αντλίες τροφοδότησης, οι δοσιµετρικές 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. 

Παρασκευή και δοσοµέτρηση πολυηλεκτρολύτη 

Εάν δεν προδιαγράφεται διαφορετικά, το συγκρότηµα παρασκευής πολυηλεκτρολύτη πρέπει να 
είναι αυτόµατο, σχεδιασµένο για συγκέντρωση διαλύµατος 0,5% και να αποτελείται από: 

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

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

• ∆ιαµέρισµα παρασκευής υγρού διαλύµατος µε ανοξείδωτο αναδευτήρα σταθερών στοφών.  

• ∆ιαµέρισµα ωρίµανσης διαλύµατος µε ανοξείδωτο αναδευτήρα σταθερών στροφών 

• ∆εξαµενή 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 δοσιµετρικών 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.  

Εφόσον προδιαγράφεται σχετικά θα πρέπει να υπάρχει δυνατότητα και τροφοδότησης του 
συγκροτήµατος µε υγρό πολυηλεκτρολύτη (γαλάκτωµα). Για τον σκοπό αυτό θα πρέπει να διαθέτει: 

• ∆ιάταξη τροφοδοσίας ξηράς κόνεως αποτελούµενη από χοάνη τροφοδότησης και 
δοσιµετρικό κοχλία. Η χοάνη θα διαθέτει ελεγκτή στάθµης, που θα παρέχει σήµα χαµηλής 
στάθµης σκόνης πολυµερούς και διάταξη δόνησης για τη σωστή προώθηση της σκόνης προς 
τον δοσιµετρικό κοχλία.  
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• ∆ιάταξη τροφοδοσίας υγρού γαλακτώµατος, αποτελούµενη από αντλία γαλακτώµατος και 
επιλογικό διακόπτη δύο θέσεων στον τοπικό πίνακα του συγκροτήµατος «σκόνη-
γαλάκτωµα». 

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 δοσιµετρικές αντλίες θα αναρροφούν από το διαµέρισµα αποθήκευσης και τροφοδοτούν το 
συγκρότηµα µηχανικής πάχυνσης ή/και αφυδάτωσης. Θα εγκατασταθεί µία δοσιµετρική αντλία για 
κάθε συγκρότηµα, ενώ σε κάθε περίπτωση θα υπάρχει ελάχιστη εφεδρεία 25%.  

Λαµβάνοντας υπόψη τις διαφορετικές ποιοτικές και ποσοτικές απαιτήσεις του χρησιµοποιούµενου 
πολυηλεκτρολύτη, θα πρέπει να προβλεφθούν ξεχωριστά συγκροτήµατα παρασκευής 
πολυηλεκτρολύτη για τις µονάδες µηχανικής πάχυνσης και αφυδάτωσης, εκτός από τις περιπτώσεις 
ενιαίων συγκροτηµάτων πάχυνσης και αφυδάτωσης (π.χ. τράπεζα πάχυνσης και 
ταινιοφιλτρόπρεσα ή φυγοκεντρητής για πάχυνση και αφυδάτωση της ιλύος).   

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 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 

[m3/h] 1,45 
∆υναµικότητα µονάδας  

[kg/h] 76 

Βαθµός συµπίεσης 4  

Συγκέντρωση αφυδατωµένης ιλύος (για VS/DS ≤ 75%)  [%] ≥ 20,0% 

Συγκράτηση στερεών   [%] ≥ 95,0% 

Κατανάλωση πολυηλεκτρολύτη  [gr/kg DS] ≤10,00 

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 κραδασµούς κατά την 
λειτουργία της. Εφόσον προδιαγράφεται σχετικά θα πρέπει 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.  

                                                      
4  Προσδιορίζεται η συγκέντρωση της αφυδατωµένης ιλύος σε σχέση µε το βαθµό συµπίεσης, ο οποίος προσδιορίζεται 

από τον αριθµό των κυλίνδρων συµπίεσης ( ≤ 5 χαµηλής συµπίεσης , 6-10 µέσης συµπίεσης, ≥ 11 υψηλής 
συµπίεσης) 
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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. Εάν προδιαγράφεται σχετικά µπορεί να χρησιµοποιούνται τα 
στραγγίδια από την ζώνη βαρύτητας της ταινιοφιλτρόπρεσας για την πλύση των ταινιών. Σε κάθε 
περίπτωση όµως θα πρέπει οι αντλίες πλύσης να έχουν σύνδεση µε το δίκτυο βιοµηχανικού νερού.  

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 
κολίοµεταφορείς θα είναι σύµφωνα µε τις σχετικές προδιαγραφές, χωρίς άξονα. Θα προσφερθούν 
τρεις κάδοι, ενώ στον χώρο αποκοµιδής θα πρέπει να υπάρχει η δυνατότητα για στέγαση και 
τροφοδότηση δύο κάδων.  

Στη περίπτωση των φυγοκεντρητών η µεταφορά της απορριπτόµενης αφυδατωµένης ιλύος από το 
φυγοκεντρητή θα γίνεται µόνο µε κοχλία. Οι κολχίες θα είναι µε ελικοειδή σπείρα χωρίς άξονα και 
σκάφη από ανοξείδωτο χάλυβα, σύµφωνα µε τις σχετικές προδιαγραφές.   

  Έλεγχος λειτουργίας  

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

7. ΕΛΕΓΧΟΣ ΟΣΜΩΝ  
Γενικά  

Θα πρέπει να ληφθούν µέτρα για τον περιορισµό των οσµών κατά την διακίνηση, επεξεργασία και 
αποθήκευση λυµάτων και ιλύος. Ειδικότερα θα πρέπει να προβλεφθεί:  

• Σύνδεση όλων των επιµέρους µονάδων µε το δίκτυο βιοµηχανικού νερού και πρόβλεψη 
επαρκούς αριθµού υδροληψιών για να παρέχεται η δυνατότητα συστηµατικής έκπλυσης 
όλων των χώρων όπου διακινούνται λύµατα και ιλύς  

• Πρόβλεψη για την αποφυγή δηµιουργίας στις επιµέρους µονάδες επεξεργασίας νεκρών 
ζωνών µε στάσιµα λύµατα, λάσπη και επιπλέοντα.   

• Περιορισµό των οσµών στη πηγή µε την κάλυψη, όπου αυτό είναι δυνατό δεξαµενών, 
διωρύγων και των φρεατίων µε στεγανά καλύµµατα  

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

• Τακτικός καθαρισµός των δεξαµενών αποθήκευσης µε βιοµηχανικό νερό (πχ. δεξαµενή 
βοθρολυµάτων, δεξαµενή αποθήκευσης ιλύος) και πλήρωσή τους µε βιοµηχανικό νερό, όταν 
βρίσκονται εκτός λειτουργίας.  

Όπου προβλέπεται από τους εγκεκριµένους περιβαλλοντικούς όρους θα πρέπει να εγκατασταθούν 
συστήµατα εξαερισµού για την συλλογή του δύσοσµου αέρα και διοχέτευσή του σε µονάδες 
απόσµησης πριν την διάθεσή του στην ατµόσφαιρα.  

 ∆ίκτυο αεραγωγών 

Όπου απαιτείται, θα πρέπει να εγκατασταθεί δίκτυο αεραγωγών για την συλλογή του προς 
επεξεργασία αέρα. Το δίκτυο θα κατασκευαστεί από ανοξείδωτο χάλυβα ή πλαστικό υλικό και θα 
πρέπει να παρέχεται η δυνατότητα ρύθµισης της παροχής αέρα των επιµέρους κλάδων, µέσω 
ρυθµιστικών διαφραγµάτων αεραγωγών (control dampers). Το δίκτυο των αεραγωγών θα 
σχεδιασθεί, ώστε η µέγιστη ταχύτητα να είναι µικρότερη των 15 m/sec. 

Ο δύσοσµος αέρας θα συλλέγεται κατά προτίµηση στη πηγή (πχ. απ’ευθείας από τα συγκροτήµατα 
προεπεξεργασίας), ενώ ιδιαίτερη µέριµνα θα ληφθεί για την συλλογή και των βαρέων και των 
ελαφρύτερων αέριων ρύπων, προβλέποντας κατάλληλα στόµια τόσο σε χαµηλή όσο και σε υψηλή 
στάθµη. Θα πρέπει να λαµβάνονται µέτρα για τον περιορισµό της παροχής του προς απόσµηση 
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αέρα, αποµονώνοντας κατά το δυνατό τους δύσοσµους χώρους, ώστε να µην διαχέονται οι οσµές 
σε ευρύτερες περιοχές.   

Η διαστασιολόγηση του δικτύου αεραγωγών θα γίνει, ώστε να ικανοποιούνται οι παρακάτω 
απαιτήσεις:  

• Σε δεξαµενές και υγρούς θαλάµους αντλιοστασίων φρεατίων κτλ. η παροχή του αέρα θα 
υπολογιστεί για 24ωρη λειτουργία του συστήµατος εξαερισµού µε 2 τουλάχιστον εναλλαγές / 
ώρα, λαµβάνοντας υπόψη όλο τον όγκο της αντίστοιχης δεξαµενής, θαλάµου, φρεατίου κτλ. 

• Σε αίθουσες που διακινείται προσωπικό (πχ. αίθουσα αφυδάτωσης, προεπεξεργασίας κτλ.) η 
παροχή του αέρα θα υπολογιστεί για 10 εναλλαγές / ώρα κατά την διάρκεια της βάρδιας και 
για 5 εναλλαγές / ώρα την υπόλοιπη περίοδο της ηµέρας.  

• Σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να λαµβάνεται υπόψη στη παροχή του δικτύου, ο 
παρεχόµενος αέρας στις επιµέρους µονάδες επεξεργασίας (πχ. δεξαµενή εξάµµωσης, 
δεξαµενή αποθήκευσης ιλύος µε διάχυση κτλ.). 

Στη Τεχνική Προσφορά θα καθοριστούν οι κλάδοι του δικτύου αεραγωγών, που θα εξυπηρετούνται 
από µία µονάδα απόσµησης, λαµβάνοντας υπόψη την χωροθέτηση των επιµέρους αποσµούµενων 
χώρων, καθώς επίσης και την δυνατότητα ρύθµισης της παροχής του προς απόσµηση αέρα. Όπου 
απαιτείται ρύθµιση του προς απόσµηση αέρα, θα πρέπει να προβλεφθεί ικανοποιητικό σύστηµα για 
την ρύθµιση της παροχής αέρα (πχ. ανεµιστήρας δύο ταχυτήτων, έλεγχο από inverter κτλ.).  

Σε όλες τις αίθουσες που είναι συνδεδεµένες µε το δίκτυο των αεραγωγών απόσµησης, καθώς 
επίσης και όπου αναφέρεται στη παρούσα (π.χ. χώροι διακίνησης χηµικών κτλ.) θα πρέπει να 
εγκατασταθούν αξονικοί ανεµιστήρων, οι οποίοι θα τίθενται σε λειτουργία, ώστε να παρέχεται η 
δυνατότητα άµεσου εξαερισµού των χώρων ανεξάρτητα από την λειτουργία των µονάδων 
απόσµησης Οι αξονικοί ανεµιστήρες θα υπολογιστούν για 5 εναλλαγές / ώρα.  

Μονάδες απόσµησης  

Η διαστασιολόγηση των µονάδων απόσµησης θα γίνει για την µείωση τουλάχιστον κατά 95% των 
οσµηρών ουσιών του παρακάτω Πίνακα:  

H2S NH3 R.SH 
Αποσµούµενος χώρος 

[ppm] [ppm] [ppm] 
Έργα εισόδου – Προεπεξεργασία 10 5 5 

Υποδοχή βοθρολυµάτων  25 15 15 

Πρωτοβάθµια ιλύς 15 10 10 

Περίσσεια ιλύς  10 5 5 

Αφυδάτωση  5 15 10 

Για την απόσµηση µπορεί να εφαρµοστεί ένα από τα παρακάτω συστήµατα, ή συνδυασµός τους:  

(1) Κλίνες προσρόφησης  

(1) Βιολογικό φίλτρο 

Κλίνες προσρόφησης 

Οι µονάδες απόσµησης θα είναι του τύπου προσρόφησης των αέριων ρύπων, σχεδιασµένες για 
οριζόντια ή κατακόρυφη ροή του αέρα και θα διαθέτουν επάλληλες στρώσεις χηµικών, 
τοποθετηµένες εν σειρά, ώστε να διασφαλίζεται η µεγαλύτερη απόδοση του συστήµατος. Οι κλίνες 
προσρόφησης θα είναι βιοµηχανικό προϊόν κατασκευαστή, που θα διαθέτει ISO για τον σχεδιασµό 
και την κατασκευή παρόµοιων µονάδων. 

Η διάρκεια ζωής των χηµικών φίλτρων θα πρέπει να είναι τουλάχιστον για 12 µήνες λειτουργίας της 
µονάδας, οπότε και θα αντικαθίστανται. Τα χηµικά φίλτρα θα πρέπει να είναι άκαυστα, µη τοξικά, 
εύκολα απορριπτόµενα (Ladfill dissposable), να αντέχουν σε υγρασία έως 95% και να διαθέτουν 
δείκτες κορεσµού. 

Ο ανεµιστήρας θα είναι αξονικής ροής αντιεκρηκτικού τύπου, κατάλληλης παροχής και στατικής 
πίεσης και θα αποτελεί τµήµα της προµήθειας του κατασκευαστή των µονάδων απόσµησης. Ο 
ανεµιστήρας πρέπει να έχει τη δυνατότητα να διαθέτει τον αποσµούµενο αέρα σε καπνοδόχο ύψους 
2,0m από το πλησιέστερο κτίριο. Η έδραση του ανεµιστήρα στην βάση του θα γίνεται µέσω 
κατάλληλων αντικραδασµικών συνδέσµων. 
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Το κέλυφος της µονάδας θα είναι κατασκευασµένο από υλικό ανθεκτικό σε διαβρωτικό περιβάλλον 
και κατάλληλο για υπαίθρια εγκατάσταση. Για την πρόσβαση στο εσωτερικό της µονάδας, θα 
πρέπει να προβλεφθούν κατάλληλες θύρες µε κλείστρα και µεντεσέδες κατασκευασµένα από 
ανοξείδωτο χάλυβα AΙSI 316. Η µονάδα απόσµησης θα στηρίζεται σε κατάλληλη ανοξείδωτη βάση 
βαρέως τύπου. 

Βιόφιλτρο 

Το βιόφιλτρο θα είναι ανοικτού τύπου και θα είναι θα είναι βιοµηχανικό προϊόν κατασκευαστή, που 
θα διαθέτει ISO για τον σχεδιασµό και την κατασκευή παρόµοιων µονάδων. Το πληρωτικό υλικό θα 
έχει ακανόνιστη διάταξη, προκειµένου να εξασφαλισθεί η ικανοποιητική επαφή του αέρα στο υλικό 
και κατάλληλο, ώστε να συνδυάζει διαφορετικές µηχανικές δοµές και βιολογικές ιδιότητες, 
αποφεύγοντας τη συστολή του στρώµατος και διατηρώντας για µεγάλα χρονικά διαστήµατα 
σταθερή την πτώση πίεσης του αέρα που θα διέρχεται. Το κέλυφος της µονάδας θα είναι 
κατασκευασµένο από GRP, κατάλληλο για υπαίθρια τοποθέτηση και θα διαθέτει όλες τις 
απαραίτητες φλαντζωτές συνδέσεις για την είσοδο του αέρα, την εγκατάσταση αισθητηρίων των 
οργάνων µέτρησης και των θέσεων δειγµατοληψίας του αέρα κτλ.  

Η επιφανειακή φόρτιση του βιολογικού φίλτρου θα είναι µικρότερη από 100 m3
αέρα/m2 

επιφανείας 
φίλτρου. Ανάντη του φίλτρου θα εγκατασταθεί πλυντηρίδα εφύγρανσης στην οποία θα προστίθενται 
οξειδωτικά, ώστε η συγκέντρωση H2S και NH3 να είναι µικρότερη από 5ppm πριν την είσοδο στο 
βιολογικό φίλτρο. Η συνολική παροχή διαβροχής θα είναι µεγαλύτερη από 10 l/m3 διερχόµενου 
αέρα, ώστε η σχετική υγρασία του αέρα να είναι >95%. Η ταχύτητα διέλευσης του αέρα διαµέσου 
της πλυντηρίδας εφύγρανσης θα είναι µικρότερη από 3,0 m/s.   

Ο ανεµιστήρας θα είναι αξονικής ροής, αντιεκρηκτικού τύπου κατάλληλης παροχής και στατικής 
πίεσης και θα αποτελεί τµήµα της προµήθειας του κατασκευαστή της µονάδας.  Η έδραση του 
ανεµιστήρα στην βάση του θα γίνεται µέσω κατάλληλων αντικραδασµικών συνδέσµων. 

8. ΕΡΓΟ ∆ΙΑΘΕΣΗΣ 
Τα επεξεργασµένα λύµατα από το φρεάτιο εξόδου της ΕΕΛ, θα οδηγούνται, µέσω του Α.Μ.Ε.Λ. στη 
∆εξαµενή Αναρρύθµισης  Ο Α.Μ.Ε.Λ. θα καταλήγει στη δεξαµενή, σε υψόµετρο σύµφωνα µε την 
Οριστική µελέτη +8,20µ. 

Από τη ∆εξαµενή Αναρρύθµισης τα λύµατα µέσω του χερσαίου τµήµατος του αγωγού διάθεσης 
οδηγούνται στο Φρεάτιο Φόρτισης του υποθαλάσσιου αγωγού. Από το Φρεάτιο Φόρτισης ξεκινά ο 
υποθαλάσσιος αγωγός, ο οποίος θα εκβάλλει µε διαχυτήρα σε βάθος 26µ. περίπου και σε 
απόσταση περί τα 300 µ. από την ακτή. Τα τµήµατα του υποθαλάσσιου αγωγού είναι τα ακόλουθα: 
Α) Χερσαίο τµήµα, Β) Υποθαλάσσιο τµήµα και Γ) ∆ιαχυτήρας. 

Στο φρεάτιο εξόδου της ΕΕΛ θα γίνεται η δειγµατοληψία, σύµφωνα µε τα καθοριζόµενα στους 
εγκεκριµένους περιβαλλοντικούς όρους.  
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9. ΣΩΛΗΝΩΣΕΙΣ - ΠΑΡΑΚΑΜΠΤΗΡΙΕΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ 
           Υλικά σωληνώσεων  

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

∆ιακινούµενο ρευστό Τρόπος τοποθέτησης Υλικό σωληνογραµµής 

Επιχωµένοι σωλήνες HDPE 
Λύµατα 

Εκτεθειµένοι σωλήνες INOX 

Επιχωµένοι σωλήνες HDPE 
Ιλύς – Βοθρολύµατα – Λίπη 

Εκτεθειµένοι σωλήνες INOX 

Επιχωµένοι σωλήνες HDPE 
∆ίκτυο στραγγιδίων 

Εκτεθειµένοι σωλήνες INOX 

Επιχωµένοι σωλήνες HDPE 
Αέρας 

Εκτεθειµένοι σωλήνες INOX 

Επιχωµένοι σωλήνες _ 
∆ίκτυα εξαερισµού  

Εκτεθειµένοι σωλήνες PVC/INOX 

Επιχωµένοι σωλήνες HDPE 
Πόσιµο – Βιοµηχανικό νερό 

Εκτεθειµένοι σωλήνες HDPE 

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).    

• Οι σωληνώσεις θερµού νερού θα κατασκευαστούν από χάλυβα µε κατάλληλη εσωτερική και 
εξωτερική προστασία και θα καλύπτονται µε θερµοµονωτικό υλικό ενδεικτικού τύπου 
Armaflex και επένδυση από αλουµίνιο για την ελαχιστοποίηση των απωλειών.   

             Παρακαµπτήριες διατάξεις  

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

(1) Παράκαµψη όλης της εγκατάστασης, που θα οδηγεί τα λύµατα από το φρεάτιο εισόδου στο 
φρεάτιο εξόδου. 

(2) Παράκαµψη εσχάρωσης  

(3) Παράκαµψη ολόκληρης της βιολογικής βαθµίδας. 

(4) Παράκαµψη δεξαµενής επαφής 

(5) Παράκαµψη χλωρίωσης 

 



 

K:\N0300b\cons\tefhi\5296_TP.doc                                                         - 65 -                                N0300b/5296/B02  
   
 

10. ΒΟΗΘΗΤΙΚΑ ∆ΙΚΤΥΑ - ∆ΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΧΩΡΟΥ – ΜΕΤΡΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 
∆ίκτυο στραγγιδίων 

Το δίκτυο ακάθαρτων και στραγγιδίων θα αποχετεύει τα ακάθαρτα του κτιρίου διοίκησης και των 
λοιπών κτιριακών έργων, καθώς επίσης και τα στραγγίδια της µονάδας επεξεργασίας ιλύος και των 
φρεατίων διαχωρισµού υγρών και επιπλεόντων των δεξαµενών καθίζησης. Τα ακάθαρτα και τα 
στραγγίδια από τις διάφορες µονάδες θα καταλήγουν είτε µε βαρύτητα ή µε αντλιοστάσιο(α) ανάντη 
της προεπεξεργασίας. 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 δίκτυο στραγγιδίων θα πρέπει να έχει επαρκείς κλίσεις και παροχετευτικότητα για την εκκένωση 
των δεξαµενών σε αυτό. Εναλλακτικά µπορεί να προβλεφθεί ξεχωριστό δίκτυο εκκένωσης των 
δεξαµενών.  

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

∆ίκτυο ύδρευσης και βιοµηχανικού νερού 

Θα κατασκευασθεί πλήρες δίκτυο ύδρευσης εσωτερικά της εγκατάστασης επεξεργασίας λυµάτων 
που θα εξυπηρετεί το κτίριο διοίκησης, όλα τα κτίρια εξυπηρέτησης της ΕΕΛ, καθώς και όλες τις 
µονάδες προετοιµασίας, αποθήκευσης και δοσοµέτρησης χηµικών διαλυµάτων. Το δίκτυο 
ύδρευσης θα ξεκινάει από την είσοδο του γηπέδου της Εγκατάστασης Επεξεργασίας Λυµάτων, 
όπου θα εγκατασταθεί σε ειδικό φρεάτιο υδροµετρητής και θα είναι πλήρως εξοπλισµένο µε 
δικλείδες και λοιπά εξαρτήµατα.  

Το δίκτυο βιοµηχανικού νερού θα καλύπτει τουλάχιστον:  

• Πλύση δεξαµενών και λοιπών χώρων της ΕΕΛ 

• Πλύση εξοπλισµού 

• Πλύση σωληνώσεων διακίνησης ιλύος  

• Άρδευση του χώρου της ΕΕΛ 

Οι υπαίθριες υδροληψίες του βιοµηχανικού 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 σταλακτοφόρους πλαστικούς αγωγούς, που 
θα συνδεθούν µε το βιοµηχανικού νερού.  

Οι σωληνώσεις µε βιοµηχανικό νερό θα χρωµατιστούν µε διαφορετικό χρώµα από τις σωληνώσεις 
του δικτύου ύδρευσης, ενώ σε κάθε υδροληψία θα τοποθετηθεί πινακίδα ενηµέρωσης για την 
αποφυγή συµβατικής χρήσης του βιοµηχανικού νερού. Σε κάθε περίπτωση πρέπει να λαµβάνονται 
όλα τα απαραίτητα µέτρα για την αποφυγή µόλυνσης του δικτύου πόσιµου νερού από το δίκτυο 
βιοµηχανικού νερού. 

Η διαστασιολόγηση του δικτύου βιοµηχανικού νερού θα γίνει µε συντελεστή ταυτοχρονισµού 
µεγαλύτερο από 70%. Η υδροληψία του δικτύου βιοµηχανικού νερού 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 βιοµηχανικού νερού θα γίνεται από τις εκροές της Εγκατάστασης 
Επεξεργασίας Λυµάτων. Εάν δεν προδιαγράφεται διαφορετικά ή ποιότητα του βιοµηχανικού νερού 
θα πρέπει να ικανοποιεί τις απαιτήσεις του πίνακα 2 της ΚΥΑ 145116 (ΦΕΚ 354Β/2011). Για τον 
σκοπό αυτό θα πρέπει να προβλεφθεί κατάλληλο σύστηµα απολύµανσης, ενώ, εάν δεν 
προβλέπεται στην ΕΕΛ µονάδα τριτοβάθµιας επεξεργασίας ή βιολογική επεξεργασία µε MBR, θα 
πρέπει να προβλεφθεί και µονάδα διύλισης και απολύµανσης του βιοµηχανικού νερού.  

Θα πρέπει να εξασφαλιστεί η δυνατότητα πλήρωσης της δεξαµενής βιοµηχανικού νερού µε νερό 
από το δίκτυο ύδρευσης, στη περίπτωση που η ποσότητα του βιοµηχανικού νερού δεν είναι 
επαρκής.  
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  ∆ίκτυο πυρόσβεσης – Ενεργητική  πυροπροστασία 

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

Εάν δεν απαιτείται η κατασκευή ανεξάρτητου δικτύου πυρόσβεσης, θα πρέπει να εγκατασταθούν 
τουλάχιστον δύο πυροσβεστικοί κρουνοί, που θα τροφοδοτούνται από το δίκτυο βιοµηχανικού 
νερού της ΕΕΛ. Στη περίπτωση αυτή η διαστασιολόγηση του δικτύου βιοµηχανικού νερού θα 
πρέπει, εκτός των αναφεροµένων στη παράγραφο 4.2, να καλύπτει και τις ανάγκες για την 
ταυτόχρονη λειτουργία δύο πυροσβεστικών κρουνών παροχής 380l/min, στα 4,5bar εκάστου από 
τους εγκατεστηµένους κρουνούς.    

Στη περίπτωση που απαιτείται η κατασκευή ανεξάρτητου υδροδοτικού δικτύου πυρόσβεσης, το 
δίκτυο πρέπει να είναι σύµφωνο µε τις Πυροσβεστικές ∆ιατάξεις 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. 

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 κτίριο διοίκησης ενώ για την ενδοεπικοινωνία προβλέπεται 
η κατασκευή δευτερεύοντος τηλεφωνικού δικτύου. Θα εγκατασταθούν τηλεφωνικές λήψεις σε όλους 
τους χώρους του κτιρίου διοίκησης, καθώς επίσης και σε όλα τα κτίρια του έργου.  

∆ιαµόρφωση 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 Λυµάτων 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 
ΕΕΛ.  

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.). 

Εσωτερική οδοποιία  

Θα κατασκευαστεί κατάλληλο δίκτυο οδοποιίας για την πρόσβαση προς όλες τις µονάδες 
επεξεργασίας και τα κτίρια της εγκατάστασης. Παραπλεύρως του κτιρίου διοίκησης θα προβλεφθεί 
χώρος στάθµευσης για τρία τουλάχιστον οχήµατα. Όλοι οι δρόµοι θα είναι ασφαλτοστρωµένοι µε 
ελάχιστο πλάτος  4m και µέγιστη κατά µήκος κλίση  8%. Στις περιοχές του έργου όπου είναι πιθανή 
η στάση ή στάθµευση οχηµάτων πρέπει να παρέχεται επιπλέον χώρος για την απρόσκοπτη 
διέλευση άλλων οχηµάτων καθώς και επαρκής χώρος ελιγµών 

Η κατασκευή του οδοστρώµατος θα αποτελείται από µία στρώση υπόβασης πάχους 0,10m 
σύµφωνα µε την ΠΤΠ Ο-150 (Κωδ. ΕΤΕΠ: ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-05-03-03-00), µία στρώση βάσης 
πάχους 0,10m σύµφωνα µε την ΠΤΠ Ο-155 (Κωδ. ΕΤΕΠ: ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-05-03-03-00), ασφαλτική 
προεπάλειψη, ασφαλτική στρώση βάσης µε ασφαλτόµιγµα πάχους 50mm σύµφωνα µε την ΠΤΠ Α-
265 (Κωδ. ΕΤΕΠ: ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-05-03-11-04) και ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας µε ασφαλτικό 
σκυρόδεµα πάχους 50mm σύµφωνα µε την ΠΤΠ Α-265 (Κωδ. ΕΤΕΠ: ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-05-03-11-
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 την διευκόλυνση απορροής των 
οµβρίων. 
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Εξωτερικός φωτισµός 

Ο Ανάδοχος θα εγκαταστήσει δίκτυο φωτισµού στους εσωτερικούς δρόµους της ΕΕΛ µε ιστούς 
φωτισµού σε µέγιστη µεταξύ τους απόσταση 30m, στην είσοδο, στα προαύλια των κτιρίων, 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 ατµών νατρίου υψηλής 
πίεσης, ισχύος τουλάχιστον 250W και θα τοποθετηθούν σε ιστούς ενιαίου ύψους 7 – 10 m ή σε 
τοίχους. Η µέση στάθµη φωτισµού θα είναι τουλάχιστον 20 lux 

Έργα πρασίνου 

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

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

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

Πεζοδρόµια - Χαλικόστρωση 

Γύρω από όλα τα κτίρια 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.  

Στις ακάλυπτες περιοχές του γηπέδου (πχ. σε περιοχές κατασκευής µελλοντικών µονάδων) θα 
πρέπει να προβλεφθεί χαλικόστρωση για τον περιορισµό της ανεξέλεγκτης ανάπτυξης χλωρίδας. 

Περίφραξη 

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

Στις εισόδους της ΕΕΛ θα πρέπει να τοποθετηθεί αυτόµατη συρόµενη ή ανοιγόµενη µεταλλική 
θύρα, τηλεχειριζόµενη από το κτίριο διοίκησης ελάχιστου πλάτους 5m.  

Θα πρέπει να προβλεφθεί κλειστό κύκλωµα τηλεόρασης, το οποίο θα διαθέτει τουλάχιστον δύο 
κάµερες ασφαλείας, εκ των οποίων η µία θα τοποθετηθεί στην είσοδο της εγκατάστασης και οι 
υπόλοιπες περιµετρικά της ΕΕΛ.  

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.  

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

Εξωτερική οδοποιία  

∆εν απαιτείται η κατασκευή έργων οδοποιίας εκτός του γηπέδου της Εγκατάστασης Επεξεργασίας 
Λυµάτων  
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Μέτρα ασφαλείας 

Γενικά ισχύουν τα αναφερόµενα στην ΕΝ 12255-10 και στις επιµέρους παραγράφους του 
Κεφαλαίου Γ αυτού του Τεύχους.  

Κλειστοί χώροι 

Σε κλειστούς χώρους, όπου διακινούνται λύµατα, ιλύς, χηµικά, βιοαέριο κτλ. θα πρέπει να ληφθεί 
ιδιαίτερη µέριµνα για την πρόληψη κινδύνων από την µείωση της συγκέντρωσης του οξυγόνου στην 
ατµόσφαιρα, πυρκαγιά, έκρηξη, δηλητηρίαση, µόλυνση του προσωπικού κτλ. Για τον λόγο αυτό, 
είναι απαραίτητη η ύπαρξη µόνιµου εξοπλισµού ανίχνευσης για την παρακολούθηση της 
ατµόσφαιρας στους χώρους αυτούς.  

Ο εξοπλισµός ανίχνευσης πρέπει να έχει αντιεκρηκτική προστασία και να είναι σύµφωνος µε τις 
σχετικές προδιαγραφές. Εφόσον προδιαγράφεται σχετικά, ο µόνιµα εγκαθιστάµενος εξοπλισµός 
ανίχνευσης πρέπει να χρησιµοποιείται για την ενεργοποίηση των συστηµάτων ασφαλείας της 
περιοχής (πχ. θέση σε λειτουργία του εξαερισµού), καθώς επίσης θα πρέπει να υπάρχει πρόβλεψη 
µε µέσα επικοινωνίας (πχ. τηλέφωνα).  

Για την εξασφάλιση επαρκούς φυσικού εξαερισµού στους κλειστούς χώρους θα πρέπει να 
προβλεφθούν περσιδωτά ανοίγµατα στις αίθουσες. Εάν ο φυσικός εξαερισµός δεν επαρκεί θα 
πρέπει να προβλεφθεί εξαναγκασµένος αερισµός µε κατάλληλα συστήµατα εξαερισµού.  

Για την εξέταση των κινδύνων δηµιουργίας εκρηκτικής ατµόσφαιρας, για την επιλογή και υλοποίηση 
των µέτρων προστασίας πρέπει να εφαρµόζεται η Κοινοτική Οδηγία Νο 99/92/EC του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου. 

Στις περιοχές του έργου, που ο κίνδυνος έκρηξης είναι µεγάλος πρέπει να υπάρχει κατάλληλη 
σήµανση και η πρόσβαση σε αυτούς να περιορίζεται µόνο σε εξουσιοδοτηµένα άτοµα.  

Εάν δεν προδιαγράφεται διαφορετικά: 

Σύµφωνα µε το ISO 79-10, στην Ζώνη 2 κατατάσσονται: 

• η εσχάρωση και εξάµµωση 

• η αίθουσα πάχυνσης και αφυδάτωσης της ιλύος 

• οι θάλαµοι αναρρόφησης αντλιοστασίων  

Στις παραπάνω περιοχές του έργου, και όπου αλλού ορίζεται στις Ειδικές Προδιαγραφές, θα πρέπει 
να εγκατασταθούν µόνιµοι ανιχνευτές µεθανίου, µονοξειδίου του άνθρακα και υδροθείου. Κάθε 
µονάδα ελέγχου θα φέρει επαφές εξόδου για τις ακόλουθες λειτουργίες:  

• Στο 20% της τιµής αναφοράς: προκαταρκτικός συναγερµός (π.χ. θέση σε λειτουργία του 
τεχνητού αερισµού, άνοιγµα θυρών κτλ.) 

• Στο 50% της τιµής αναφοράς: λειτουργία επείγουσας ανάγκης (π.χ. παύση όλων των πηγών 
ανάφλεξης) 

∆ιακίνηση και αποθήκευση χηµικών 

Η αποθήκευση χηµικών και καυσίµων πρέπει να ικανοποιεί τις απαιτήσεις της ΕΝ 12255-10. Γενικά 
τα δοχεία των χηµικών πρέπει να είναι κατασκευασµένα από ανθεκτικά υλικά, και να τοποθετούνται 
σε στεγανές λεκάνες επαρκούς όγκου κατασκευασµένες από αντιδιαβρωτικά υλικά, ώστε η τυχόν 
διαρροή χηµικού να µην διατίθεται ανεξέλεγκτα στο περιβάλλον. Η χωρητικότητα της λεκάνης 
πρέπει να είναι ίση τουλάχιστον µε το 110% του ενεργού όγκου του µεγαλύτερου δοχείου.  

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

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

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

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

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

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

11. ΒΟΗΘΗΤΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ  
Ο Ανάδοχος οφείλει να προµηθεύσει τον παρακάτω βοηθητικό εξοπλισµό: 

(1) ∆ύο (2) φορητοί µηχανισµοί ανύψωσης δυναµικότητας τουλάχιστον 1.000kg και 500kg. 

(2) Τρεις (3) κάδοι µεταφοράς προϊόντων προκαταρκτικής επεξεργασίας, τροχήλατοι κατάλληλοι 
για φόρτωση, µεταφορά και διάθεση του περιεχοµένου, χωρητικότητας τουλάχιστον 1,1m3. 

(3) Τρεις (3) κάδοι µεταφοράς αφυδατωµένης ιλύος, κατάλληλους για φόρτωση, µεταφορά και 
διάθεση του περιεχοµένου, χωρητικότητας τουλάχιστον 5,0m3  

(4) ∆ύο (2) φορητές υποβρύχιες αντλίες λυµάτων ελάχιστης δυναµικότητας 350m3/h, εκάστη, σε 
µανοµετρικό τουλάχιστον 6m, µε ηλεκτρικό καλώδιο µήκους τουλάχιστον 20m και εύκαµπτο 
σωλήνα µε ταχυσύνδεσµο τουλάχιστον 20m. 

(5) Εξοπλισµός συνεργείου:  

Εξοπλισµός Ποσότητα Παρατηρήσεις 

Μεταλλικός πάγκος εργασίας µε µέγγενη 1  

Αεροσυµπιεστής 1  

Τροχός λείανσης επιφανειών  1  

Τρυπάνι  2  

Σιδεροπρίονο  2  

Σύστηµα ηλεκτροσυγκόλλησης µε Argon 1  

Φορητή ηλεκτροσυγκόλληση  1  

Σύστηµα οξυγονοκόλλησης 1  

Σετ εργαλείων χειρός υδραυλικού  1  

Σετ εργαλείων µηχανουργού  1  

Σετ εργαλείων ηλεκτρολόγου   1  

Σετ εργαλείων βαφής µετ. επιφανειών  1  

(6) Εργαστηριακός εξοπλισµός:  

Εξοπλισµός Ποσότητα Παρατηρήσεις 

Συσκευή µέτρησης BOD5 1  

Ηλεκτρονικό φωτόµετρο ή 
φασµατοφωτόµετρο για την µέτρηση: 

COD, 

1 
Αντιδραστήρια για την 
µέτρηση 100 δειγµάτων για 
κάθε παράµετρο 
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Εξοπλισµός Ποσότητα Παρατηρήσεις 

NH4-N,  
NO3-N, 

TP 
 

Πλήρες σύστηµα µέτρησης στερεών  1 

Περιλαµβάνεται ζυγός 
ακριβείας, κλίβανος 
ξήρανσης, ξηραντήρας, 
συσκευή διήθησης κτλ. 

Φορητό οξυγονόµετρο 2  

Φορητό pHµετρο 2  

Κλίβανος αποτέφρωσης (> 6500C) 1  

Κώνος Imhoff 3  

Ψυγείο χωρητικότητας 250lt 1  

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.  
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12. ΟΙΚΟ∆ΟΜΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ  
Κτιριακά έργα 

Όλες οι κτιριακές εγκαταστάσεις πρέπει να είναι σύµφωνα µε τις απαιτήσεις του Γενικού 
Οικοδοµικού Κανονισµού (ΓΟΚ) και τις παρούσες προδιαγραφές και υπόκεινται στην έγκριση της 
ΕΠΑΕ. 

Τα κτιριακά έργα θα είναι κατασκευασµένα από οπλισµένο σκυρόδεµα και θα φέρουν τοιχοποιία 
πλήρωσης από οπτοπλινθοδοµές, σύµφωνα µε τις σχετικές προδιαγραφές. Τόσο εσωτερικά, όσο 
και εξωτερικά των κτιρίων, που θα κατασκευαστούν από σκυρόδεµα προβλέπεται επίχρισµα µε 
τριπτό τσιµεντοκονίαµα και στη συνέχεια οι επιφάνειες θα βαφούν µε ακρυλικά χρώµατα. Οι 
αποχρώσεις θα είναι της επιλογής της Υπηρεσίας. Εναλλακτικά τα κτίρια µπορούν να 
κατασκευαστούν από χαλύβδινο σκελετό µε επικάλυψη και πλαγειοκάλυψη από θερµοµονωτικά 
panels. Οι αποχρώσεις τόσο της επικάλυψης, όσο και της πλαγειοκάλυψης θα είναι της επιλογής 
της Υπηρεσίας.   

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

 
Χώροι Πατώµατα Τοίχοι Οροφές 

Γραφεία Πλακίδια δαπέδου Κονίαµα, βαφή Κονίαµα βαφή ή 
ψευδοοροφή 

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

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

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

Τα κουφώµατα θα είναι από έγχρωµο αλουµίνιο, της επιλογής της Υπηρεσίας. 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: 

• κοινοί υαλοπίνακες µε ελάχιστο πάχος 2 mm, χρησιµοποιούνται για συνήθη παράθυρα µε 
µέγιστη διάσταση πλαισίου 0,80m 
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• υαλοπίνακες απλής ή διπλής λείανσης µε πάχος 3mm – 5mm (ηµικρύσταλλα), 
χρησιµοποιούνται σε παράθυρα µε µεγαλύτερες διαστάσεις πλαισίων από 0,80m 

            Κτίριο διοίκησης – λειτουργίας  

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

 
Αίθουσα  min m 2 Παρατηρήσεις  

Αίθουσα ελέγχου  15 πλήρως επιπλωµένη 

Χηµείο – Εργαστήριο 20 µε πάγκους εργασίας 5m και 
νεροχύτη 

Αίθουσες γραφείων  2x10 πλήρως επιπλωµένα  

Αίθουσα συσκέψεων  20 µε τραπέζι 6 θέσεων και βιβλιοθήκη 

Αποδυτήρια και χώροι υγιεινής  10 µε ερµάρια  

Χώροι υγιεινής  µε WC ανδρών, γυναικών και ΑΜΕΑ 

Κουζίνα  5 πλήρως επιπλωµένη  

Αποθήκη  15 µε ερµάρια  

Συνεργείο  15  

Οι εγκαταστάσεις του κτιρίου 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 

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

Λοιπά κτίρια εξυπηρέτησης  

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

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

Γενικά στα βιοµηχανικά κτίρια 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. 

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 ή χωρίς κλωβό ασφαλείας.  

Τα κιγκλιδώµατα θα έχουν τυποποιηµένο τύπο και εµφάνιση, µε ελάχιστο ύψος 1,10m και 
ενδιάµεση οριζόντια ράβδο σε ύψος 0,50m, εάν προβλέπεται παραπέτο. Σύµφωνα µε την 
ΕΝ 12255-10, εάν δεν προβλέπεται παραπέτο, η µέγιστη επιτρεπτή απόσταση της οριζόντιας 
ράβδου του κιγκλιδώµατος από την στάθµη εργασίας δεν πρέπει να ξεπερνά τα 0,30m. Τα 
κιγκλιδώµατα θα είναι κατασκευασµένα είτε από γαλβανισµένους σιδηροσωλήνες, ή από GRP, 
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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13. ΕΡΓΑ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ 
 Έργα από σκυρόδεµα  

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: 

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

- Τα κτίρια στα οποία επικρατούν εν γένει ξηρές συνθήκες, όπως το κτίριο διοίκησης, 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. 

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

- δεξαµενές 

- υγροί θάλαµοι αντλιοστασίων  

- τµήµατα κτιρίων στα οποία γίνεται διακίνηση υγρών, 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 κτλ. 

Υλικά  

Στο έργο θα χρησιµοποιηθούν οι παρακάτω κατηγορίες σκυροδέµατος και οπλισµού: 

• Σκυρόδεµα καθαριότητας:  C 8/10 τουλάχιστον 

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

• Οπλισµένο σκυρόδεµα: 

- κατασκευές κατηγορίας 1: 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. 

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 

∆εξαµενή Βοθρολυµάτων IV (SR) 
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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 του έργου 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 

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. 

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 και θα είναι 
της έγκρισης της Υπηρεσίας. 
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14. ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ  
Πεδίο Εφαρµογής - Ορισµοί 

Η παρούσα Προδιαγραφή αναφέρεται στο σύνολο του εξοπλισµού (hardware), ο οποίος θα 
εγκατασταθεί για τον έλεγχο λειτουργίας των εγκαταστάσεων και την ανάπτυξη του σχετικού 
λογισµικού (software).  

Υλικά 

Όλα τα τµήµατα του επί µέρους εξοπλισµού πρέπει να είναι συµβατά µεταξύ τους και πρέπει να 
είναι βιοµηχανικά προϊόντα κατασκευαστών πιστοποιηµένων κατά ISO 9001, µε αποδεδειγµένη 
καλή και αξιόπιστη λειτουργία σε παρόµοια έργα και έγκριση CE. 

Γενικά 

Οι µικροελεγκτές είναι ηλεκτρονικές συσκευές (µικροϋπολογιστές) οι οποίοι µπορούν να ελέγχουν 
την λειτουργία µηχανηµάτων, βάση του προγράµµατος που γράφεται για αυτό τον σκοπό και 
µεταφέρεται µε την χρήση Η/Υ στον µικροελεγκτή. Μπορούν να είναι είτε συµπαγείς µονάδες 
(compact system) είτε µονάδες που απαρτίζονται από ένα σύνολο επιµέρους µονάδων (modular 
system) που συνιστούν έναν προγραµµατιζόµενο λογικό ελεγκτή – PLC. Μπορούν να λειτουργούν 
σε βιοµηχανικό περιβάλλον και χρειάζονται ελάχιστη ή καθόλου συντήρηση. Παρέχουν µεγάλη 
αξιοπιστία στον έλεγχο της λειτουργίας των µηχανηµάτων που ελέγχουν και επίσης παρέχουν την 
δυνατότητα ελέγχου και χειρισµού των µηχανηµάτων αυτών από απόσταση (σε συνεργασία µε 
κλασικούς υπολογιστές οι οποίοι «τρέχουν» ειδικό λογισµικό για την υλοποίηση του στόχου αυτού). 

Συµπαγείς µικροελεγκτές τύπου compact 

Οι µικροελεγκτές του τύπου αυτού µπορούν να χρησιµοποιηθούν σε εφαρµογές µικρής έκτασης 
(όπως ο έλεγχος της λειτουργίας κάποιου µηχανήµατος ή ενός αντλιοστασίου). Οι µικροελεγκτές 
του τύπου αυτού θα πρέπει να πληρούν τις παρακάτω ελάχιστες απαιτήσεις (αν δεν 
προδιαγράφεται διαφορετικά): 

• Τάση λειτουργίας 12 ή 24 V DC ή εναλλακτικά 230V AC (ανάλογα µε την περίπτωση ή την 
µελέτη). 

• Θερµοκρασία λειτουργίας 0°C έως +55°C και σχετική υγρασία περιβάλλοντος για λειτουργία 
5%...95%. 

• Ελάχιστη διαθέσιµη µνήµη προγράµµατος 2kB. 

• ∆υνατότητα διατήρησης της τιµής ων χρονικών µετά την διακοπή τροφοδοσίας του 
µικροελεγκτή. 

• Ύπαρξη γρήγορων εισόδων µε συχνότητα τουλάχιστον 2 kHz. 

• ∆υνατότητα προστασίας του προγράµµατος µε κωδικό. 

• Ύπαρξη οθόνης για τον έλεγχο της συσκευής. 

• ∆υνατότητα χρήσης εξωτερικής µνήµης (τύπου EPROM) για την διατήρηση του 
προγράµµατος, µε δυνατότητα εύκολης επαναφοράς αυτού στην µνήµη του µικροελεγκτή. 

• Ύπαρξη ρολογιού πραγµατικού χρόνου (Real Time Clock) ώστε να είναι δυνατός ο 
προγραµµατισµός λειτουργιών βάση πραγµατικού χρόνου. 

• ∆υνατότητα διατήρησης του χρόνου του ρολογιού πραγµατικού χρόνου µετά από διακοπή 
της τάσης τροφοδοσίας για τουλάχιστον 70 ώρες. 

• Ελάχιστος αριθµός ψηφιακών εισόδων (γαλβανικά αποµονωµένων): 8 

• Ελάχιστος αριθµός αναλογικών εισόδων (γαλβανικά αποµονωµένων): 2 

• Ελάχιστος αριθµός ψηφιακών εξόδων (γαλβανικά αποµονωµένων τύπου ρελέ): 4 

• Τάση των ψηφιακών εισόδων 12 ή 24 V DC ή εναλλακτικά 230V AC. 

• Σήµατα αναλογικών εισόδων 0...10 V DC ή 4...20 mA. 

• Ιδιοκατανάλωση <12 W.  
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• ∆υνατότητα τοποθέτησης σε ράγα 35mm (DIN rail). 

• Πιστοποίηση για την Ευρωπαϊκή Ένωση (CE-marking). 

• Ηλεκτροµαγνητική θωράκιση σύµφωνη µε EN 55022 Class B. 

• ∆υνατότητα προγραµµατισµού µε υπολογιστή και µε πλήκτρα που θα βρίσκονται πάνω στην 
µονάδα για τον σκοπό αυτό (για αλλαγές στις παραµέτρους του προγράµµατος). 

• Περιβάλλον χρήσης της εφαρµογής προγραµµατισµού: Windows NT, ME, 2000, XP ή 
Windows Vista. 

            Προγραµµατιζόµενοι λογικοί ελεγκτές (ΡLC) – µικροελεγκτές τύπου modular 

Κάθε Περιφερειακός Σταθµός Ελέγχου (ΠΣΕ) είναι µία προγραµµατιζόµενη µονάδα αυτοµατισµού 
(Προγραµµατιζόµενος Λογικός Ελεγκτής, PLC) η οποία αποτελείται από ανεξάρτητες, εναλλάξιµες 
κάρτες (modular system). Ειδικότερα για την επικοινωνία-διασύνδεση µε το περιβάλλον (συλλογή 
πληροφοριών και αποστολή εντολών), το PLC θα διαθέτει τυποποιηµένες κάρτες (modules): 

• ψηφιακών εισόδων (DI) για την συλλογή πληροφοριών τύπου ON-OFF από επαφές RELAY 
ελεύθερες δυναµικού. Οι κάρτες ψηφιακών εισόδων θα είναι των 16 εισόδων τουλάχιστον η 
κάθε µία και θα λειτουργούν στα 24 V DC. Θα υπάρχει δε γαλβανική αποµόνωση µε το 
εσωτερικό κύκλωµα του προγραµµατιζόµενου ελεγκτή (PLC). 

• ψηφιακών εξόδων (DΟ) για την αποστολή εντολών σε κατάλληλες µονάδες. Οι κάρτες 
ψηφιακών εξόδων θα είναι των 16 εξόδων τουλάχιστον η κάθε µία και θα λειτουργούν στα 
24 V DC. Η δυνατότητα εξόδου της κάθε εισόδου θα είναι 500 mA. Η κάρτα θα 
αυτοπροφυλάσεται από υπερεντάσεις και υπερτάσεις και θα έχει γαλβανική αποµόνωση από 
το εσωτερικό κύκλωµα του PLC. 

• αναλογικών εισόδων (AI) για την συλλογή µετρήσεων από όργανα τα οποία παρέχουν 
αναλογικό σήµα. Οι κάρτες αναλογικών εισόδων θα είναι 2 ή 8 εισόδων µε γαλβανική 
αποµόνωση κάθε εισόδου από το εσωτερικο κύκλωµα του PLC και ανάλυση 12 bit 
τουλάχιστον. Γίνονται δεκτά και σήµατα από άλλες βιοµηχανικές τυποποιήσεις 0-10 V DC ή 
απευθείας από θερµοαντιστάσεις. 

• αναλογικών εξόδων (AΟ) για την ρύθµιση ειδικών µονάδων. Οι κάρτες αναλογικών εξόδων 
θα είναι 2 ή 4 εξόδων µε λειτουργία στην περιοχή 0/4...20 mA µε ανάλυση 11 bit τουλάχιστον, 
µε προστασία βραχυκύκλωσης και γαλβανική αποµόνωση από το εσωτερικό κύκλωµα του 
PLC. Ολα τα καλώδια που φτάνουν στα PLC απαγορεύεται να συνδέονται απ’ ευθείας στις 
κάρτες, αλλά θα τερµατίζουν σε αριθµηµένες κλεµµοσειρές του κάθε πίνακα. 

Εκτός από τα παραπάνω, τα PLC θα έχουν την δυνατότητα επικοινωνίας, ενηµέρωσης και 
προγραµµατισµού από τον κεντρικό Η/Υ του Κεντρικού Συστήµατος Ελέγχου (ΚΕΛ). Το 
βιοµηχανικό δίκτυο µεταξύ των ΠΣΕ πρέπει να είναι τεχνολογίας RS 485 αλλά εκτός κτιριακών 
εγκαταστάσεων θα οδεύει µέσω οπτικής ίνας για λόγους ανοσίας από τοπικές υπερτάσεις (π.χ. 
κεραυνούς, σφάλµα ως προς γη της Μ.Τ.) και για απαλειφή των επιπτώσεων των παρεµβολών από 
ηλεκτροµαγνητικό θόρυβο. Η οπτική ίνα πρέπει να είναι συµβατή µε τις εγκαταστάσεις industrial 
Εthernet των προγραµµατιζόµενων ελεγκτών που θα επιλεγούν. 

Εάν δεν προδιαγράφεται διαφορετικά, η τοπολογία του δικτύου θα είναι “αστέρα” µε εγκατάσταση 
οπτικού “συγκεντρωτή” (HUB) ο οποίος θα παραλαµβάνει τις πληροφορίες από τους ΠΣΕ. 

Όλα τα PLC θα είναι του ίδιου κατασκευαστή και θα διαφέρουν µόνο ως προς το πραγµατικό 
πλήθος των αναλογικών και ψηφιακών εισόδων και εξόδων που απαιτείται ανάλογα µε τις ανάγκες 
κάθε εγκατάστασης. Ο πηγαίος κώδικας θα είναι δυνατόν να "φορτωθεί" σε όλα χωρίς µεταφράσεις 
(source code compatible) 

Κάθε PLC θα διαθέτει τροφοδοτικό τάσης εισόδου 230V AC µε σταθεροποιηµένη τάση εξόδου, 
προστασία από βραχυκύκλωµα της εξόδου, γαλβανική αποµόνωση πρωτεύοντος και 
δευτερεύοντος κυκλώµατος και λοιπά χαρακτηριστικά σύµφωνα µε τις απαιτήσεις του εξοπλισµού. 

Θα πρέπει να παραδοθούν όλα τα PLC µε διαθέσιµη εφεδρεία 20% σε σηµεία ελέγχου για να 
καλυφθούν µελλοντικές ανάγκες. Εξ’ άλλου, ο Ανάδοχος (πριν την θέση της εγκατάστασης σε 
αποδοτική λειτουργία) πρέπει να παραδώσει στην Υπηρεσία για κάθε δέκα (10) ίδιες 
εγκατεστηµένες κάρτες (ψηφιακές ή αναλογικές) µία (1) επιπλέον ως ανταλλακτικό. Στην 
περίπτωση που οι εγκατεστηµένες κάρτες ίδιου τύπου δεν καλύπτουν τα δέκα (10) τεµάχια (π.χ. 
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ειδικές κάρτες για θερµοαντιστάσεις κτλ.) ο Ανάδοχος θα πρέπει να παραδώσει µία (1) εφεδρική 
κάρτα.  

Όλα τα προγράµµατα θα είναι γραµµένα σε µη πτητικό µέσο (non volative) EPROM, EEPROM, 
FLASH EPROM, χωρίς να είναι απαραίτητη η χρήση µπαταρίας για την συντήρηση των δεδοµένων. 
Μόνο για το ρολόι πραγµατικού χρόνου θα είναι απαραίτητη η µπαταρία, αλλά το ρολόι 
πραγµατικού χρόνου θα συγχρονίζεται µέσω του κεντρικού PLC. 

Κάθε PLC πρέπει να έχει τα εξής τεχνικά χαρακτηριστικά: 

• Τα προγράµµατα λειτουργίας του ελεγκτή θα πρέπει να µπορούν να αποθηκευτούν 
εναλλακτικά σε µνήµη RAM, EPROM ή EEPROM για τη διατήρηση των στοιχείων της µνήµης 
RAM και του προγράµµατος του ελεγκτή και την επαναφορά του προγράµµατος εύκολα και 
χωρίς την χρήση ηλεκτρονικού υπολογιστή σε περίπτωση για οποιονδήποτε λόγω χαθεί η 
µνήµη. Η εναλλακτική τοποθέτησή τους θα πρέπει να γίνεται µε απλό και γρήγορο τρόπο 
χωρίς να απαιτούνται ειδικά εργαλεία ή µεταφορά της συσκευής σε εργαστήριο. 

• Ο ελεγκτής θα είναι κατασκευασµένος µε τρόπο ώστε να µπορεί να επεκτείνεται µε 
πρόσθεση ανεξάρτητων µονάδων εισόδου/εξόδου (modular). Η επέκταση του ελεγκτή θα 
πρέπει να γίνεται µε απλό τρόπο χωρίς να απαιτούνται ειδικά εργαλεία ή µεταφορά της 
συσκευής σε εργαστήριο. 

• Η µνήµη του ελεγκτή θα πρέπει να έχει µέγεθος 96 kbytes τουλάχιστον για πρόγραµµα και 
δεδοµένα. 

• Ο τυπικός χρόνος εντολής θα πρέπει να είναι τουλάχιστον 0.1µs για bit operation και 0.2µs 
για word operation. 

• Η οργάνωση των προγραµµάτων λειτουργίας του ελεγκτή θα γίνεται µε προγράµµατα 
δοµηµένα σε ενότητες. 

• Ο ελεγκτής θα είναι σύµφωνος µε το IEC 1131 και θα υποστηρίζει τις παρακάτω εντολές: 

- ∆υαδικές λογικές πράξεις (AND, OR, NOT) 

- Σύγκριση για ισότητα, ανισότητα, µεγαλύτερο, µικρότερο, µεγαλύτερο ή ίσο, µικρότερο 
ή ίσο 

- Αριθµητικές πράξεις (16 bit πράξεις µέχρι και εύρεση τετραγωνικής ρίζας) 

- Απαρίθµηση 

- Set/Reset εσωτερικών σηµαίων και εξόδων 

- Ολίσθηση κατά θέσεις δεξιά ή αριστερά 

- Χρονικά καθυστέρησης ενεργοποίησης / απενεργοποίησης, παλµού  

- Σύγκριση 

- Μανδάλωση (RS, Flip-Flop) 

- ∆ιακλάδωση υπό συνθήκη και χωρίς συνθήκη 

- Πράξεις επί πινάκων 

- Μεταφορά ελέγχου σε υποπρογράµµατα 

- Στιγµιαία διέγερση των εξόδων (pulse output) 

- Κατά τον προγραµµατισµό θα πρέπει να υπάρχει η δυνατότητα να δίνονται λογικές 
εκφράσεις, οι οποίες να περιέχουν συνδυασµό όλων των παραπάνω εντολών, υπό την 
µορφή παρενθέσεων 

• Η συσκευή θα πρέπει να υποστηρίζει τουλάχιστον 256 απαριθµητές για εσωτερικά γεγονότα 
και τουλάχιστον 256 εσωτερικά χρονικά για µέτρηση περιόδων. 

• Η συσκευή θα πρέπει να υποστηρίζει τουλάχιστον 2048 εσωτερικές σηµαίες για εσωτερικά 
γεγονότα ή δεδοµένα, να έχει µπαταρία για διατήρηση των στοιχείων της RAM και 
ενσωµατωµένο ρολόι πραγµατικού χρόνου. 
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• Ο προγραµµατιζόµενος ελεγκτής θα διαθέτει θύρα σύνδεσης µε φορητό µικροϋπολογιστή 
(συσκευή προγραµµατισµού) για επιτόπιο ή από απόσταση: 

- ON LINE-Προγραµµατισµό ή αλλαγή παραµέτρων 

- ΟΝ LINE-Παραγωγή διαγνωστικών µηνυµάτων για αντιµετώπιση σφαλµάτων 

• Θα παρέχει ένδειξη καταστάσεως κάθε ψηφιακής εισόδου/εξόδου µε LED και δυνατότητα 
προσοµοίωσης (SIMULATION) κάθε ψηφιακής και αναλογικής εισόδου/εξόδου. 

• Οι κάρτες ψηφιακών εισόδων θα έχουν τάση εισόδου 24 V DC και προστασία από 
υπερτάσεις. 

• Οι ψηφιακές έξοδοι θα είναι 24 V DC κατ' ελάχιστον 500 mA, ενώ οι αναλογικές είσοδοι θα 
διαθέτουν διακριτική ικανότητα (resolution) τουλάχιστον 12 bits, προστασία από υπερτάσεις, 
ανίχνευση κοµµένου καλωδίου αισθητηρίου και δυνατότητες επιλογής (π.χ. µε jumpers) του 
αναλογικού σήµατος (π.χ. 0/4...20 mA, ±10 V κτλ.). 

• Είναι επιτρεπτή η αντικατάσταση του κεντρικού PLC µε µορφή κάρτας για ΙΒΜ συµβατό. Στην 
περίπτωση αυτή η κάρτα του επεξεργαστή θα τοποθετηθεί σε ανεξάρτητο passive backplane 
µε δικό του κουτί (case) και τροφοδοτικό. Στον (ή στους) server θα είναι εγκατεστηµένο το 
απαραίτητο προσαρµοστικό (interface) για την σύνδεση µε το passive backplane ώστε να 
ενισχυθεί η αξιοπιστία της λύσης. 

• Η κάρτα σειριακής επικοινωνίας RS 232 είτε RS 485 C/TTY του PLC θα έχει τα εξής 
χαρακτηριστικά: 

- Ταχύτητα µετάδοσης τουλάχιστον 9.600 bits/sec 

- Μηνύµατα είτε σταθερού είτε µεταβλητού µήκους (µέχρι 255 bytes) 

- Ύπαρξη επιπρόσθετου ελέγχου επεκτεταµένης ισοτιµίας (parity), δηλαδή έλεγχος 
ισοτιµίας όχι µόνο σε επίπεδο byte αλλά και σε επίπεδο µηνύµατος. 

- Στην περίπτωση αδυναµίας επικοινωνίας πρέπει να επαναλαµβάνονται οι 
προσπάθειες (πλήθος προσπαθειών και ρυθµός επανάληψης καθοριζόµενο από τον 
χρήστη) και επιπλέον να προσδιοριστούν το συγκεκριµένο είδος σφάλµατος 
επικοινωνίας. 

- Υπαρξη δυνατότητας προγραµµατισµού της προτεραιότητας κάθε συσκευής για την 
αποφυγή συγκρούσεων στην περίπτωση ταυτόχρονης εκποµπής. 

Η συσκευή προγραµµατισµού του PLC θα είναι φορητός υπολογιστής βιοµηχανικού τύπου και θα 
υποστηρίζει:  

• Περιβάλλον προγραµµατισµού τύπου MS-Windows Vista ή νεώτερο 

• Προγραµµατισµό (on line και off line) των προγραµµατιζόµενων ελεγκτών. Ο 
προγραµµατισµός να είναι δυνατός να γίνεται µε λίστα εντολών, σχέδια εντολών και λογικά 
διαγράµµατα. 

• Παραγωγή τεκµηρίωσης των προγραµµάτων (printouts, cross reference). 

• Προγραµµατισµός όλων των υποστηριζόµενων τύπων µνηµών που θα χρησιµοποιηθούν 
(EPROM/EEPROM) 

• Παρακολούθηση λειτουργίας προγραµµάτων (on line) ανεύρεση σφαλµάτων και διορθώσεις. 

• ∆ιαγνωστικά µηνύµατα για αντιµετώπιση σφαλµάτων ή βλαβών του προγραµµατιζόµενου 
ελεγκτή. 

           Επικοινωνιακός εξοπλισµός 

Η αρχή λειτουργίας των τοπικών δικτύων δύναται να είναι είτε Master – Slave είτε token passing. Η 
κάρτα επικοινωνίας θα ελέγχει όλη την ροή πληροφορίας και την ανταλλαγή δεδοµένων µε άλλους 
µικροελεγκτές ή µε ηλεκτρονικούς υπολογιστές µε διάφορα πρωτόκολλα επικοινωνίας. Θα µπορεί 
να γίνει µεταφορά δεδοµένων από και προς κάθε σταθµό στο δίκτυο. 
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Οι µονάδες αυτές θα πρέπει να διαθέτουν ανεξάρτητο επεξεργαστή επικοινωνίας ώστε να µην 
επιβαρύνουν µε καθυστερήσεις τον κύκλο εκτέλεσης του προγράµµατος του µικροελεγκτή µε το 
οποίο συνεργάζονται. Επίσης θα πρέπει να διαθέτουν σύστηµα ελέγχου της ορθότητας µεταφοράς 
των δεδοµένων στο εξωτερικό σύστηµα µε το οποίο επικοινωνούν (ύπαρξη ελέγχου ισοτιµίας 
(parity) κλπ.). 

Σειριακή επικοινωνία (Serial Communication) 

Η επικοινωνία του τύπου αυτού θα βασίζεται στα τυποποιηµένα πρωτόκολλα σειριακής 
επικοινωνίας RS232C, TTY, RS422/RS485. Οι κάρτες που θα υλοποιούν µια τέτοιου τύπου 
επικοινωνία θα πρέπει να πληρούν τις παρακάτω προδιαγραφές: 

• Τα υποστηριζόµενα πρωτόκολλα χαµηλού επιπέδου υλοποίησης της επικοινωνίας 
(Implemented protocols) θα πρέπει να είναι τουλάχιστον τα ASCII και 3964. 

• Θα παρέχεται η δυνατότητα τροποποίησης των παραµέτρων επικοινωνίας (Transmition 
Rate, Parity, Stop bit) µε την χρήση ειδικού προγράµµατος ή µέσω ειδικών για την εργασία 
αυτή µικροδιακοπτών.  

• Θα υποστηρίζουν ελάχιστο ρυθµό µετάδοσης δεδοµένων (Transmition Rate) ίσο µε 
9,6 kBit/sec. 

• Ύπαρξη ενδεικτικής λυχνίας απεικόνισης της βλάβης της κάρτας (Fault ή Error). 

• Ύπαρξη ενδεικτικών λυχνιών απεικόνισης της κατάστασης λειτουργίας (Transmitting – 
Receiving). 

• Η σύνδεση του καλωδίου επικοινωνίας πάνω στην µονάδα θα γίνεται µε την χρήση 
τυποποιηµένων βυσµάτων σειριακής επικοινωνίας (9-pin ή 15-pin sub-D male ή female 
connector), ώστε να είναι εύκολη και γρήγορη η αντικατάσταση της µονάδας σε περίπτωση 
βλάβης. 

• Θα υπάρχει γαλβανική αποµόνωση της θύρας επικοινωνίας από το υπόλοιπο σύστηµα του 
µικροελεγκτή. 

Επικοινωνία Profibus (Profibus DP Communication) 

Η επικοινωνία του τύπου αυτού θα βασίζεται στο τυποποιηµένο πρωτόκολλο επικοινωνίας Profibus 
DP (Master ή Slave). Οι κάρτες που θα υλοποιούν µια τέτοιου τύπου επικοινωνία θα πρέπει να 
πληρούν τις παρακάτω προδιαγραφές: 

• Θα υποστηρίζουν µέγιστο ρυθµό µετάδοσης δεδοµένων (Transmition Rate) ίσο µε 12 
ΜBit/sec και ελάχιστο ρυθµό µετάδοσης δεδοµένων τουλάχιστον ίσο µε 9,6 kBit/sec. 

• Ύπαρξη ενδεικτικής λυχνίας απεικόνισης της βλάβης της κάρτας (Fault ή Error). 

• Ύπαρξη ενδεικτικής λυχνίας απεικόνισης της κατάστασης λειτουργίας. 

• Υποστήριξη συνδέσεων πάνω στο δίκτυο Profibus τουλάχιστον 16. 

• Μέγιστη απόσταση: 1,2 km χωρις αναµεταδότη. 

• Η σύνδεση του καλωδίου επικοινωνίας πάνω στην µονάδα θα γίνεται µε την χρήση 
τυποποιηµένων βυσµάτων, ώστε να είναι εύκολη και γρήγορη η αντικατάσταση της µονάδας 
σε περίπτωση βλάβης. 

• Θα υπάρχει γαλβανική αποµόνωση της θύρας επικοινωνίας από το υπόλοιπο σύστηµα του 
µικροελεγκτή. 

Κάρτες για υλοποίηση επικοινωνίας Ethernet (Industrial Ethernet Communication) 

Η επικοινωνία του τύπου αυτού θα βασίζεται στο τυποποιηµένο πρωτόκολλο επικοινωνίας 
υπολογιστών Industrial Ethernet µε χρήση των πρωτοκόλλων επικοινωνίας TCP/IP και UTP µε 
αµφίδροµη επικοινωνία (full duplex) και ταχύτητα µεταφοράς δεδοµένων 10/100 Mbits/sec . 

Οι κάρτες που θα υλοποιούν µια τέτοιου τύπου επικοινωνία θα πρέπει να πληρούν τις παρακάτω 
προδιαγραφές: 

• Θα υποστηρίζουν µέγιστο ρυθµό µετάδοσης δεδοµένων (Transmition Rate) ίσο µε 
100 ΜBit/sec και ελάχιστο ρυθµό µετάδοσης δεδοµένων τουλάχιστον ίσο µε 10 MBit/sec. 
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• Ύπαρξη ενδεικτικής λυχνίας απεικόνισης της βλάβης της κάρτας (Fault ή Error). 

• Ύπαρξη ενδεικτικών λυχνιών απεικόνισης της κατάστασης λειτουργίας (transmitting – 
receiving). 

• Υποστήριξη ενεργών συνδέσεων (simultaneously operable connections) πάνω στο δίκτυο 
τουλάχιστον 5. 

• Η σύνδεση του καλωδίου επικοινωνίας πάνω στην µονάδα θα γίνεται µε την χρήση 
τυποποιηµένων βυσµάτων (RJ45), ώστε να είναι εύκολη και γρήγορη η αντικατάσταση της 
µονάδας σε περίπτωση βλάβης. 

• Θα υπάρχει γαλβανική αποµόνωση της θύρας επικοινωνίας από το υπόλοιπο σύστηµα του 
µικροελεγκτή. 

Συσκευές επικοινωνίας από απόσταση (GSM modem) 

Οι συσκευές αυτές είναι ηλεκτρονικές συσκευές οι οποίες, χρησιµοποιώντας τα δίκτυα κινητής 
τηλεφωνίας, µπορούν να αποστείλουν µικρά µηνύµατα κειµένου (SMS) σε κάποιους αριθµούς 
κινητών τηλεφώνων ενηµερώνοντας τον κάτοχο του κινητού αυτού τηλεφώνου για κάποια κρίσιµα 
προβλήµατα ή καταστάσεις στην λειτουργία κάποιου σταθµού. 

Οι συσκευές αυτές διασυνδέονται µε το σύστηµα αυτοµατισµού και ελέγχονται απ’ αυτό σχετικά µε 
το πότε και σε ποιόν αποδέκτη θα στείλουν µήνυµα SMS. Θα πρέπει να πληρούν τις παρακάτω 
ελάχιστες απαιτήσεις: 

• ∆υνατότητα σύνδεσης και µε όλα τα δίκτυα κινητής τηλεφωνίας (συχνότητες 900MHz και 
1800MHz). 

• ∆υνατότητα αυτόµατου «Login» µε το δίκτυο κινητής τηλεφωνίας µε το οποίο συνεργάζονται 
σε περίπτωση διακοπής και επανόδου της τάσης τροφοδοσίας τους. 

• ∆υνατότητα αποθήκευσης του αριθµού «ΡΙΝ» της κάρτας SIM την οποία χρησιµοποιούν για 
την σύνδεση τους µε το δίκτυο κινητής τηλεφωνίας. 

• ∆υνατότητα ελέγχου της λειτουργίας τους µε παλµούς (καθορισµένης διάρκειας και αριθµού) 
σε ειδικές για τον σκοπό αυτό εισόδους και µέσω σειριακής θύρας µε πρωτόκολλο RS232 
(v.24/v28) και baud rate τουλάχιστον 19.200bps από τον µικροελεγκτή µε τον οποίο 
συνεργάζονται. 

• Ισχύς εξόδου του ποµπού του µόντεµ: 2W για το δίκτυο των 900MHz, 1W για το δίκτυο των 
1.800MHz. 

• ∆υνατότητα οπτικού ελέγχου της κατάστασης λειτουργίας τους µε ενδεικτικές λυχνίες για τις 
ακόλουθες τουλάχιστον καταστάσεις: ένδειξη τροφοδοσίας, ένδειξη σύνδεσης µε το δίκτυο 
κινητής τηλεφωνίας, ένδειξη σήµατος του δικτύου κινητής τηλεφωνίας, ένδειξη αποστολής 
δεδοµένων στο δίκτυο κινητής τηλεφωνίας. 

Κεντρικός υπολογιστής – θέσεις εργασίας – περιφερειακά  

Ο κεντρικός υπολογιστής (server) θα είναι υπεύθυνος για τις επικοινωνίες του συστήµατος και θα 
λειτουργεί ως πλήρες fault-tolerant, ενώ παράλληλα θα έχει τον ρόλο Θέσης Εργασίας στον ΚΕΛ. 

Κεντρικός Υπολογιστής 

Γενικά χαρακτηριστικά συστήµατος: 

• Τεχνολογία/Αρχιτεκτονική είτε RISC είτε Pentium III ή νεότερο, µε τουλάχιστον δύο κεντρικές 
µονάδας επεξεργασίας, µε δυνατότητες αναβάθµισης του προσφερόµενου µοντέλου 

• Το λογισµικό συστήµατος θα επαρκεί για αριθµό on-line χρήστών που απαιτείται για τη 
συγκεκριµένη εγκατάσταση. 

• Θα υπάρχει δυνατότητα επέκτασης του ίδιου µοντέλου σε περισσότερους – πολλαπλούς 
επεξεργαστές 

Ειδικά χαρακτηριστικά συστήµατος: 

• Επεξεργαστής PENTIUM i3 ή νεώτερος 

• Απαιτούµενη ελάχιστη κεντρική µνήµη 4 Gb µε δυνατότητα επέκτασης. 
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• Χωρητικότητα (formatted capacity) µαγνητικών δίσκων ≥ 350 Gb µε δυνατότητα επέκτασης. 

• Οι controllers των δίσκων θα είναι τύπου SATA 

• DVD-ROM drive πενηνταδιπλής (52x) ταχύτητας 

• Κάρτα γραφικών µε ανάλυση 1280x1024 µε τουλάχιστον 32 bit χρώµατα στα 75 Hz. 

• Χειριστήριο (MOUSE) για µετακίνηση του αλφαριθµητικού και γραφικού δροµέα. 

Οθόνη γραφικών: 

• Εγχρωµη οθόνη 22 in υψηλής ανάλυσης και διακριτικότητας, µε τουλάχιστον 
1680 x 1050 pixels στα 75 Hz 

• ∆υνατότητα προγραµµατιζόµενης διαµόρφωσης οθόνης και δυνατότητες ΖΟΟΜ, ΡΑΝ, SPLIT 
SCREEN MODE κτλ στην κάρτα γραφικών 

Σταθµοί ή Θέσεις εργασίας (ΘΕ) 

Οι Θέσεις Εργασίας θα λειτουργούν ως Clients. 

Εκτυπωτής Dot Matrix 

Θα εγκατασταθεί τουλάχιστον ένας (1) εκτυπωτής µε τα εξής χαρακτηριστικά: 

• Πλάτος εκτύπωσης: 132 χαρακτήρες στα 10 cpi 

• Ταχύτητα: ≥ 300 cps 

• Βuffer το ελάχιστο 30 kΒ RAM 

• Μέσος χρόνος µεταξύ διαδοχικών βλαβών (ΜΤΒF): 5.000 ώρες 

• Υποστήριξη πλήρους ελληνολατινικού αλφαβήτου (256 ASCII) 

• ∆ιακριτικότητα µεγαλύτερη από 1056 σηµεία (DOTS) ανά γραµµή 

• Η εγκατάσταση καθενός θα γίνει µέσα σε ειδικό ηχοαποροφητικό διαφανές κάλυµα 

              Εκτυπωτές τύπου laser 

Θα εγκατασταθεί τουλάχιστον ένας (1) εκτυπωτής µε τα εξής χαρακτηριστικά, κατ’ ελάχιστον:  

• Eγχρωµη σχεδίαση 

• Mέγεθος χαρτιού A4 

• Πολλαπλά µέσα σχεδίασης (χαρτί, διαφάνεια, κτλ.) 

• Επικοινωνία µε τον Η/Υ µέσω θύρας USB 

• Μέγεθος µνήµης ≥ 32 Mb, επεκτάσιµη 

• Ανάλυση τουλάχιστον 2.400 x 600 

Τροφοδοτικό αδιάλειπτης Παροχής (UPS) 

Στον ΚΕΛ θα τοποθετηθεί ένα σύστηµα µη διακοπτόµενης ηλεκτρικής τροφοδότησης που θα 
ενεργοποιείται αυτόµατα όταν υπάρχει διακοπή ρεύµατος και το οποίο θα καλύπτει όλο τον 
εξοπλισµό που θα εγκατασταθεί στον ΚΕΛ για 20 λεπτά. Το UPS θα έχει κάρτα επικοινωνίας µε τον 
κεντρικό υπολογιστή και θα διαθέτει θερµική προστασία, προστασία από υπερτάσεις, δυνατότητα 
λειτουργίας µε διακυµάνσεις της τάσεως ±20%, αυτόµατη µεταγωγή από το δίκτυο της ∆ΕΗ. Στον 
κεντρικό υπολογιστή θα λειτουργεί και το αντίστοιχο πρόγραµµα για το οµαλό κλεισιµό του, λόγω 
διακοπής της τροφοδοσίας του UPS από την ∆ΕΗ. 

Το σύνολο της εν λόγω εγκατάστασης αδιάλειπτης παροχής θα είναι αντιπαρασιτικού βαθµού Ν και 
VDE 0875/7.71. Θα έχει αντικεραυνική προστασία σύµφωνη µε το πρότυπο ANSI/IEEE C62.41 
Category A & B και ANSI/IEEE C62.45 

Λειτουργικό σύστηµα 
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Tα ελάχιστα χαρακτηριστικά που θα πρέπει να πληροί το προσφερόµενο λειτουργικό σύστηµα του 
κεντρικού υπολογιστή και κάθε σταθµού εργασίας του ΚΕΛ, είναι τα εξής 

• Λειτουργικό σύστηµα UNIX ή Windows NT, τελευταίας έκδοσης µε υποστήριξη Χ-Windows. 

• Συµβατότητα Λειτουργικού συστήµατος UNIX µε: ΙΕΕΕ 1003.1, 1003.2, POSIX 
ISO 9945/1 90, X/OPEN, FIPS 151-1, OSF. 

• Υποστήριξη πλήρους ελληνολατινικού set 256 χαρακτήρων. 

• Πλήρης υποστήριξη των εργαλείων ανάπτυξης. 

• Απαιτούµενη licence για αριθµό χρηστών ≥ 10 για τον κεντρικό Η/Υ του ΚΕΛ ενώ για κάθε 
σταθµό εργασίας του ΚΕΛ απαιτούµενη licence για αριθµό χρηστών ≥ 4. Επιπλέον µία 
licence για Full Development. 

• Υποστήριξη ιδεατής µνήµης (τεχνικής Segmentation και Paging).  

• ∆εν πρέπει να υπάρχουν περιορισµοί στον αριθµό των tasks που τρέχουν ταυτόχρονα σε 
περιβάλλον BATCH, INTERACTIVE, TRANSACTION PROCESSING, MANY COMPILERS, 
DATA ENTRY, DB INQUIRES/UPDATES, PROGRAM CREATION. 

• Καθορισµός προτεραιοτήτων στους τύπους επεξεργασίας BATCH, INTERACTIVE, 
TRANSACTION PROCESSING. 

• Λογιστική καταγραφή και χρέωση για εµφάνιση και δραστηριότητες των χρηστών. 

• Προστασία και ασφάλεια (security & protection) τουλάχιστον σε επίπεδο συστήµατος, 
συνόλου αρχείων, συγκεκριµένου αρχείου, χρήστη, οµάδας χρηστών. 

• Επαναλειτουργία µετά από διακοπή ρεύµατος.  

• Καταγραφή αλλαγών, προσθηκών κτλ σε αρχεία για τον µετέπειτα έλεγχο, επαναφορά κτλ 
(Auditing, Recovery). 

• Tαυτόχρονη αποθήκευση (back-up) µε κανονική λειτουργία του συστήµατος. 

• ∆υνατότητα ενεργοποίησης ΤEST για το σύστηµα και το δίκτυο επικοινωνιών on-line και off-
line. 

• Υποστήριξη της τυποποίησης χαρακτήρων (Character Set) ΕΛΟΤ 928 ή νεότερου. 
Συµβατότητα µε προσωπικούς υπολογιστές, εκτυπωτές κτλ. 

• Υποστήριξη-συνεργασία µε το προβλεπόµενο-απαιτούµενο λογισµικό επικοινωνιών. 

Εκτέλεση Εργασιών 

Η εγκατάσταση των µικροελεγκτών (µαζί µε τα περιφερειακά τους και τις συνεργαζόµενες 
συσκευές) θα γίνεται µέσα στους ηλεκτρικούς πίνακες της εγκατάστασης η άλλους ειδικούς για τον 
σκοπό αυτό και θα στερεώνονται σ’ αυτούς πάνω σε τυποποιηµένες ράγες. Η τοποθέτηση των 
εξαρτηµάτων µέσα στους πίνακες θα γίνεται µε τρόπο τέτοιο ώστε να διασφαλίζεται η άψογη 
λειτουργικότητα του συστήµατος, καθώς και η καλαίσθητη εµφάνιση του πίνακα. 

Οι αγωγοί που υλοποιούν την εσωτερική διασύνδεση των περιφερειακών του µικροελεγκτή θα είναι 
τύπου H05V-K (πρώην NYAF 1 mm2) και θα οδεύουν µέσα στον πίνακα µέσα σε πλαστικά, 
διάτρητα κανάλια, διαστάσεων ικανοποιητικών για κάθε περίπτωση µε πληρότητα το πολύ µέχρι 
75% της συνολικής των καναλιών αυτών. Ανάλογα µε το δυναµικό τους θα έχουν διαφορετικό 
χρώµα. Τα αναλογικά σήµατα (εισόδων και εξόδων) θα µεταφέρονται από τις αντίστοιχες κάρτες 
του µικροελεγκτή µέχρι τις κλέµµες διασύνδεσης µε τα εξωτερικά καλώδια, µε καλώδιο τύπου 
LiYCY(TP) 1x2x0,5 mm2 (θωρακισµένο καλώδιο 1 ζεύγους). 

Όλες οι εξωτερικές προς τον πίνακα τοποθέτησης του µικροελεγκτή καλωδιώσεις θα ξεκινούν από 
ειδικές κλεµµοσειρές του πίνακα αυτού και θα οδεύουν προς τα εξωτερικά όργανα, µηχανήµατα, ή 
πίνακες. Οι κλεµµοσειρές θα χωρίζονται µεταξύ τους ανάλογα µε τον τύπο του σήµατος ή την τιµή 
της τάσης στην οποία βρίσκονται. Οι εξωτερικές καλωδιώσεις θα εισέρχονται στον πίνακα του 
µικροελεγκτή και µέσω ειδικών διάτρητων καναλιών διέλευσης θα φτάνουν µέχρι την κλεµµοσειρά 
σύνδεσης τους. Οι αγωγοί των καλωδίων αυτών θα φέρουν σήµανση σύµφωνα µε τα αναφερόµενα 
στην προδιαγραφή των ηλεκτρικών πινάκων, ίδια µε την αρίθµηση του σηµείου από το οποίο 
ξεκινούν (σήµανση κλέµµας). Όλα τα καλώδια αυτά θα φέρουν ανεξίτηλη σήµανση πάνω τους, 
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όµοια µ’ αυτή που φαίνεται στα σχέδια ώστε να είναι εύκολος ο εντοπισµός τους σε περίπτωση 
βλάβης. 

Κατά τα λοιπά θα ισχύουν οι σχετικές προδιαγραφές των ηλεκτρικών πινάκων και των 
ηλεκτρολογικών υλικών. 

Τα προγράµµατα εφαρµογής, µέσα από το περιβάλλον του λειτουργικού συστήµατος, πρέπει να 
επιτελούν τη λειτουργία τηλεελέγχου και τηλεχειρισµού του συστήµατος καθώς και τη διαχείριση 
των πληροφοριών χρησιµοποιώντας τις δυνατότητές του και τη σχετική βάση δεδοµένων. Τα 
προγράµµατα εφαρµογής πρέπει να είναι πλήρως συµβατά µε το υφιστάµενο λογισµικό. Η 
κατάσταση του Συστήµατος θα απεικονίζεται στην οθόνη του κεντρικού υπολογιστή και των 
υπολογιστών των Θέσεων Εργασίας (ΘΕ). 

Για την ανάπτυξη των γραφικών εφαρµογών πρέπει να χρησιµοποιηθούν:  

• Οποιαδήποτε γλώσσα προγραµµατισµού µε οπτικό περιβάλλον ανάπτυξης εφαρµογών και 
δυνατότητα παραγωγής κώδικα µηχανής (native compiled code). Οι γλώσσες 
προγραµµατισµού που παράγουν εκτελέσιµα προγράµµατα που λειτουργούν µε µορφή 
interpreter ή παράγουν ενδιάµεσο κώδικα (π.χ. p code) δεν γίνονται αποδεκτές. 

• Τα εργαλεία προγραµµατισµού που παρέχει το Σύστηµα DBMS 

Τα προγράµµατα πρέπει να χρησιµοποιούν την ελληνική γλώσσα για την επικοινωνία µε τον 
χρήστη και να είναι απλά στην χρήση τους διότι θα τα χειρίζεται προσωπικό µη ειδικευµένο στην 
πληροφορική. Ως εκ τούτου όλες οι εφαρµογές για τις διάφορες θέσεις εργασίας (ΘΕ) πάνω στο 
δίκτυο θα πρέπει να αναπτυχθούν σε εύχρηστο περιβάλλον εργασίας κάνοντας εκτενή χρήση όλων 
των γραφικών δυνατοτήτων που αυτό παρέχει όπως «παράθυρα», χρήση του «ποντικιού» κτλ. 

Ο χρήστης πρέπει να οδηγείται µέσω πινάκων επιλογών (menus και sub-menus) στις επί µέρους 
λειτουργίες του συστήµατος, χωρίς να απαιτείται η από µέρους του αποµνηµόνευση κωδικών, 
προγραµµάτων ή εντολών του λειτουργικού συστήµατος. Η δοµή της Βάσεως ∆εδοµένων, η 
προσθήκη ή αφαίρεση εγγραφών, ο καθορισµός των διαφόρων παραµέτρων, η καταχώρηση των 
πληροφοριών (process variables), ο συσχετισµός µεγεθών, η αλλαγή τιµών και γενικά η όλη 
διαχείριση του συστήµατος πρέπει να γίνεται µέσω διαλογικών προγραµµάτων στην ελληνική 
γλώσσα, χωρίς να απαιτείται η χρήση εντολών του λειτουργικού συστήµατος ή του RDBMS. 

Θα πρέπει να προβλέπονται έλεγχοι αποδοχής (VALIDATION) για τις νεοεισαχθείσες τιµές. Η 
αλλαγή των τιµών θα πιστοποιείται στον εκτυπωτή του Κεντρικού Συστήµατος Ελέγχου (ΚΕΛ) µε 
αναγραφή της παλαιάς και νέας τιµής, την ώρα, την ηµεροµηνία και τον κωδικό χειριστή. 

Η διαχείριση (δηµιουργία και ενηµέρωση) των αρχείων αυτών, τα οποία περιέχουν τόσο τον ενεργό 
χαρακτηρισµό των συλλεγόµενων σηµάτων ως προς την ιεράρχηση, την προτεραιότητα κτλ. όσο 
και τις ενεργές τιµές (ισχύουσες σταθερές) παραµετρικών µεγεθών, θα γίνεται κεντρικά στον 
υπολογιστή του ΚΕΛ, ή µετά από εκχώρηση δικαιωµάτων και από τις ΘΕ. 

Βασική αρχή κατά την ανάπτυξη του λογισµικού εφαρµογής των Περιφερειακών Σταθµών Ελέγχου 
(ΠΣΕ) πρέπει να είναι η αποφυγή, σταθερών τιµών µεγεθών στον πηγαίο κώδικα. Αντί των 
σταθερών πρέπει να προβλεφθεί η ανάγνωση των τιµών από αρχεία, ώστε το σύστηµα να είναι 
ευπροσάρµοστο και ευέλικτο ανάλογα µε τις ανάγκες και την αποκτώµενη εµπειρία από τη 
λειτουργία των εγκαταστάσεων του έργου (δηλ. παραµετρική εισαγωγή τιµών). Λύσεις που 
απαιτούν επέµβαση στον πηγαίο κώδικα (source code), recompilation και relink σαν µέσο 
αναπροσαρµογής µεγεθών ή συσχετισµό µεταξύ τους, δεν γίνονται αποδεκτές. 

Οι συλλεγόµενες πληροφορίες (µετρήσεις, µεταβολές καταστάσεων, συναγερµοί, διαγνωστικά 
µηνύµατα κτλ.) θα γνωστοποιούνται στον χειριστή και θα καταχωρούνται στον σκληρό δίσκο για 
περαιτέρω επεξεργασία. Το λογισµικό εφαρµογής θα έχει τη δυνατότητα αρχειοθέτησης των προς 
επεξεργασία πληροφοριών, τόσο για σύντοµο, όσο και για µακρό χρονικό διάστηµα (π.χ. έτος). 

Τεύχος Τεκµηρίωσης 

Ο Ανάδοχος, πριν από την έναρξη ανάπτυξης του λογισµικού των ΠΣΕ και του λογισµικού του ΚΕΛ 
οφείλει να υποβάλλει στην Υπηρεσία επίβλεψη του έργου για έγκριση Τεύχος Τεκµηρίωσης για το 
λογισµικό κάθε Περιφερειακού Σταθµού Ελέγχου και του ΚΕΛ. 

Στα Τεύχη Τεκµηρίωσης θα γίνεται αναλυτική παρουσίαση των διατάξεων αυτοµατισµού κάθε 
επιµέρους ΠΣΕ, καθώς επίσης και των βασικών λειτουργιών του SCADA. Τα παραπάνω πρέπει να 
είναι σύµφωνα µε τις γενικές απαιτήσεις, που καθορίζονται στη παρούσα Τεχνική Προδιαγραφή. 
Πέραν των Τευχών Τεκµηρίωσης τα παραπάνω θα παρουσιαστούν στην Υπηρεσία και µε εποπτικό 
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τρόπο. Η Υπηρεσία έχει το δικαίωµα εντός ευλόγου χρόνου να ζητήσει συµπληρώσεις και τυχόν 
βελτιώσεις.  

Ο Ανάδοχος δεν δικαιούται καµίας παράτασης ή πρόσθετης αµοιβής για τις πιο πάνω 
περιγραφείσες υποχρεώσεις του προκειµένου να εξασφαλίσει την έγκριση για εγκατάσταση του υπ’ 
αυτού προτεινόµενου λογισµικού. 

Σύστηµα διαχείρισης βάσης δεδοµένων (RDBMS) 

Όλες οι µετρήσεις και οι πληροφορίες που συλλέγονται από τους ΠΣΕ, που είναι συνδεδεµένοι µε 
το σύστηµα τηλε-ελέγχου και τηλεχειρισµού, θα πρέπει να επεξεργάζονται, αποθηκεύονται και 
διαχειρίζονται από ένα σύστηµα διαχείρισης βάσης δεδοµένων (RDBMS) που θα υπάρχει στον 
Κεντρικό Η/Υ (Server). Η ίδια βάση δεδοµένων θα υπάρχει και στον Stand-by Κεντρικό Η/Υ 
(Server), όταν αυτός προβλέπεται, ο οποίος θα λειτουργεί σαν πλήρες fault taulerant σύστηµα µε 
τον Κεντρικό Η/Υ ενώ οι άλλοι σταθµοί εργασίας θα έχουν Client-RDBMS. 

Το λογισµικό που θα προσφερθεί πρέπει να καλύπτει κατ’ ελάχιστον τις παρακάτω απαιτήσεις: 

• Υποστήριξη Συνταγών: 

Απαιτείται η δυνατότητα υποστήριξης των παραπάνω, η αποθήκευση δηλαδή στον DataBase 
Server έτοιµων διαδικασιών για την εκτέλεση συνηθισµένων εργασιών, καθώς και η υπό 
συνθήκες ενεργοποίησή τους. 

• Μηχανισµοί Ακεραιότητας των ∆εδοµένων: 

Απαιτείται να υποστηρίζονται αυτόµατοι µηχανισµοί προστασίας δεδοµένων, να υπάρχει 
δηλαδή η δυνατότητα ορισµού κανόνων οι οποίοι ενεργοποιούνται αυτόµατα κάτω από 
συγκεκριµένες συνθήκες και εκτελούν ένα σύνολο διορθωτικών ενεργειών. 

• Μηχανισµοί εκκίνησης βάσης συµβάντων: 

Απαιτείται να διατίθενται κατάλληλοι µηχανισµοί για την επικοινωνία µε άλλες εφαρµογές 
όταν εκπληρωθούν ορισµένες συνθήκες (π.χ. όταν µία τιµή ξεπεράσει κάποιο όριο). 

• Μηχανισµοί ασφάλειας των ∆εδοµένων:  

Απαιτείται να υποστηρίζεται πλήρως η διαδικασία δηµιουργίας αντιγράφων των δεδοµένων 
(Back Up) κατά τη διάρκεια λειτουργίας του Συστήµατος. 

• Τεχνικές µείωσης του Input/Output:  

Απαιτείται να υποστηρίζονται τεχνικές για την ελαχιστοποίηση του απαραίτητου Input/Output. 
Εξ’ άλλου θα πρέπει να υπάρχουν στοιχεία από το SQL3 Standard και να παρέχεται 
δυνατότητα αποθήκευσης και επεξεργασίας δεδοµένων πολυµέσων στο RDBMS Το 
λογισµικό πρέπει να διαθέτει ‘ευφυείς” µηχανισµούς βελτιστοποίησης των ερωτήσεων 
(Inteligent Query Optimizer). 

Λογισµικό τηλεελέγχου-τηλεχειρισµού 

Η κατάσταση του συστήµατος θα απεικονίζεται γραφικά στην οθόνη των Η/Υ τόσον των Κεντρικών 
όσον και των Θέσεων και θα καταχωρείται στα αντίστοιχα αρχεία. Το πακέτο λογισµικού SCADA 
που θα εγκατασταθεί στους Η/Υ θα πρέπει να είναι γενικά σύµφωνο µε τα παρακάτω: 

• Να είναι ανοικτής αρχιτεκτονικής και να δύνανται να επικοινωνεί µε µεγάλο αριθµό 
προγραµµατιζόµενων ελεγκτών (PLC) διαφορετικού τύπου και κατασκευαστών 

• Να διαθέτει άµεση βοήθεια (on-line help) ώστε να δίνει απάντηση σε οποιαδήποτε απορία 
του χρήστη, µε ένα απλό χειρισµό του "ποντικιού" (mouse) και δυνατότητα για σχόλια (hints) 

• Να αναβαθµίζεται εύκολα στο µέγιστο αριθµό µεταβλητών χωρίς να χάνονται προηγούµενα 
δεδοµένα 

• Να αναπτύσσονται γρήγορα και εύκολα οι γραφικές οθόνες της εγκατάστασης µε τα δυναµικά 
στοιχεία αυτών. 

• Γρήγορη ανανέωση δυναµικών παραστάσεων ακόµη και εάν το λογισµικό ανταλλάσσει 
δεδοµένα µε την εγκατάσταση (on-line configuration) 
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• Να διαθέτει βιβλιοθήκη αντικειµένων όπως αντλίες, βαλβίδες, πίνακες, όργανα, µπουτόν, 
κοµβία επιλογής κτλ., τα οποία θα τροποποιούνται, θα εµπλουτίζονται και θα αποθηκεύονται 
εύκολα στην βιβλιοθήκη 

• Να διαθέτει την δυνατότητα λειτουργίας σε "hot backup - fault tolerant"  

• Να διαθέτει γλώσσα εντολών (command language) ώστε να παρέχει την δυνατότητα 
δηµιουργίας απλών ή σύνθετων ακολουθιών εντολών καθώς και την επεξεργασία 
αριθµητικών και αλφαριθµητικών πράξεων 

• Να διαθέτει την ικανότητα γραφικών παραστάσεων µε γραφήµατα πραγµατικού χρόνου και 
ιστορικά (real time and historical trending) 

• Να είναι πολυδιεργασιακό (multi-tasking) 

• Να επικοινωνεί και να ανταλλάσσει δεδοµένα µε τις γνωστότερες σχεσιακές βάσεις 
δεδοµένων σε πραγµατικό χρόνο (real time) 

• Να διαθέτει δυνατότητα στατιστικού ελέγχου διεργασίας να ενηµερώνει τους χειριστές για 
οποιαδήποτε παρέκκλιση από τα στατιστικά δεδοµένα και να προβαίνει σε κατάλληλη 
διορθωτική ενέργεια. 

• Να διαχειρίζεται τα σήµατα συναγερµών (καταγραφή, παρουσίαση, εκτύπωση, στατιστική 
ανάλυση) 

• Να διαθέτει τουλάχιστον πέντε επίπεδα πρόσβασης στο πρόγραµµα και 64 τουλάχιστον 
διαφορετικούς κωδικούς πρόσβασης. 

• Να είναι εύκολη η εκµάθησή του ώστε ακόµη και ο µη έµπειρος χρήστης µέσα σε σύντοµο 
χρονικό διάστηµα να γνωρίζει όλα τα βασικά στοιχεία του προγράµµατος και να είναι ικανός 
να δηµιουργήσει τις οθόνες εξοµοίωσης του συστήµατος που επιθυµεί ώστε να εµφανίζεται 
όλη η εγκατάσταση γραφικά στην οθόνη του Η/Υ µε τον πιο ρεαλιστικό τρόπο 

• Να είναι λογισµικό τουλάχιστον 32 bit και να τρέχει σε WIN NT ή UNIX workstation. 

Εφόσον πρόκειται για επέκταση υφισταµένων εγκαταστάσεων ο Ανάδοχος του έργου, πέραν 

των ανωτέρων, οφείλει να λάβει υπόψη του κάθε στοιχείο ή πληροφορία που κρίνει 

απαραίτητο ώστε να εξασφαλίζεται η συµβατότητα νέων και παλαιών εγκαταστάσεων για τη 

εύρυθµη λειτουργία του συνόλου του έργου. 

Λογισµικό επικοινωνίας 

Συνίσταται σύστηµα οθονών θα ακολουθεί την δοµή αντεστραµµένου δέντρου. Στην αρχική / 
κεντρική οθόνη (Ρίζα) θα παριστάνεται γραφικά το σύνολο της εγκατάστασης. Εδώ θα 
απεικονίζονται φιλτραρισµένες οι πληροφορίες που αφορούν κάθε ΠΣΕ όπως: 

• Ύπαρξη επικοινωνίας µε τον ΠΣΕ. 

• Αναγνωρισµένη έλλειψη επικοινωνίας µε τον ΠΣΕ. 

• Λειτουργία έστω και µίας κινητήριας µονάδας στην περιοχή ευθύνης του ΠΣΕ. 

• Όλες οι κινητήριες µονάδες υπό τον ΠΣΕ σε στάση. 

• Βλάβη έστω και µίας µονάδας στην περιοχή ευθύνης του ΠΣΕ. 

• Επίπεδο τιµών των δύο-τριών πιο σηµαντικών µεγεθών της περιοχής του ΠΣΕ. 

• Πρόβληµα στην διεργασία (π.χ. µια µονάδα απαραίτητη στην διεργασία δεν είναι στην 
αυτόµατη επιλογή και δεν έχει σφάλµα σαν µονάδα). 

Κάθε µία υπό-οθόνη που αφορά την περιοχή του κάθε ΠΣΕ και πρέπει να παριστά: 

• Σχηµατικό διάγραµµα της εγκατάστασης ευθύνης του ΠΣΕ 

• Γραφική παρουσίαση όλων των ηλεκτροδοτούµενων µονάδων, της µεταξύ τους σύνδεσης και 
άλλων βασικών στοιχείων 

• Κάθε µονάδα θα συνοδεύεται από την κωδική της ονοµασία 
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• Πλαίσια σταθερού κειµένου (π.χ. πινακίδες, σχόλια ) 

• Πίνακες παραµετροποιήσεων 

• Πεδία δυναµικά µεταβαλλόµενων τιµών (αναλογικά π.χ. µπάρες και ψηφιακά π.χ. ενδεικτικά, 
µετρητές) 

• Σηµάνσεις κατάστασης µονάδων (λειτουργία, σφάλµα, επιλογή σε αυτόµατο, εκτός, 
χειροκίνητο ή τηλεχειρισµό) 

Με την προσέγγιση και παραµονή του δείκτη του ποντικιού πάνω από υπό έλεγχο αντικείµενο θα 
παρουσιάζονται σε «αναβλύζον παράθυρο» (pop up) πληροφορίες µε διαρκή ενηµέρωση (κατ’ 
ελάχιστο: ώρες λειτουργίας, τελευταία πέντε σφάλµατα µε την ηµεροµηνία τους, πέντε τελευταίες 
ενεργοποιήσεις, στάσεις, στάθµη παραµέτρου που επηρεάζεται από το αντικείµενο). 

Με πάτηµα του ποντικιού µε τον δείκτη πάνω από το υπό έλεγχο αντικείµενο (mouse up) θα ανοίγει 
το παράθυρο τηλεχειρισµών. Ανάλογα µε τα δικαιώµατα του κάθε χρήστη θα είναι δυνατή ή όχι η 
θέση της µονάδας σε τηλε-εκκίνηση ή τηλε-στάση ή η λειτουργία σε χρονοπρόγραµµα ή η 
ενηµέρωση του πίνακα παραµετροποιήσεων µε νέες τιµές. 

Σε άλλο παράθυρο θα παρουσιάζονται οι πληροφορίες για τα όργανα. Σε κάθε οθόνη οργάνου θα 
αναφέρονται τα στοιχεία του οργάνου (κωδικός, κατασκευαστής, σειριακός αριθµός, ηµεροµηνία 
προηγούµενης και επόµενης συντήρησης, περιοχή µέτρησης, τελευταίες πέντε ενηµερώσεις, 
σφάλµατα) και θα εµφανίζεται το διάγραµµα των µετρήσεων του οργάνου. Σε κάθε διάγραµµα θα 
απεικονίζονται η µέγιστη, ελάχιστη και µέση τιµή των µετρήσεων και χρωµατισµένες µε ιδιαίτερο 
χρώµα οι περίοδοι µε παραβίαση τιµής ενηµέρωσης και τιµής συναγερµού. Με χρήση παράθυρου 
επιλογών θα µπορεί να υπερθέσει ο χειριστής άλλα διαγράµµατα για να γίνει πιο κατανοητή η 
διαδικασία. 

Οι εξουσιοδοτηµένοι χρήστες θα µπορούν να ανοίξουν το ιστορικό αρχείο καταγραφών για να δουν 
διαγράµµατα παρελθόντων ηµερών. 

Σε ξεχωριστό παράθυρο θα παρουσιάζονται οι σηµάνσεις σφαλµάτων, συναγερµών κτλ. Θα 
χωρίζονται σε τουλάχιστον τρία επίπεδα:  

• Επίπεδο ενηµέρωσης π.χ.:  

- Κάποιος τοπικά στον ΠΣΕ έθεσε την µονάδα σε επιλογή εκτός 

- Η δεξαµενή έχει υπερβεί κατά την "τιµή ενηµέρωσης" την τιµή µιας παραµέτρου. 

• Επίπεδο βλάβης π.χ.: 

- Κάποια κινητήρια µονάδα έχει σφάλµα υπερέντασης 

- Νερό στο δοχείο λαδιού υποβρύχιας αντλίας 

- Όργανο κατά τον αυτοδιαγνωστικό έλεγχο ανακάλυψε σφάλµα 

• Επίπεδο συναγερµού π.χ.: 

- Η δεξαµενή έχει υπερβεί την "τιµή συναγερµού" µιας παραµέτρου 

- Η στατιστική ανάλυση αναγνωρίζει σοβαρή παρέκκλιση. 

- Κάθε οµάδα συναγερµών θα έχει διαφορετικό χρωµατισµό κατά γραµµή. Όταν 
αναγνωρίζεται από τον χρήστη η παρουσία βλάβης ή συναγερµού θα αντιγράφεται ο 
συναγερµός σε επόµενη γραµµή σε άλλο χρωµατισµό µε νέα ηµεροµηνία και ώρα. 

- Ανά γραµµή θα καταγράφεται ο κωδικός της µονάδας, ο κωδικός της ενηµέρωσης, 
βλάβης ή συναγερµού, η ηµέρα, η ώρα, ο κωδικός των χειριστών σε σύνδεση, ο αύξων 
αριθµός παρουσίας της βλάβης ή συναγερµού την περίοδο των τελευταίων επτά 
ηµερών (µικρό κυκλικό αρχείο επτά ηµερών). 

Η άφιξη ενηµέρωσης δεν απαιτεί αναγνώριση από τον χρήστη. Μόλις έχουµε άρση ενηµέρωσης θα 
γίνεται αυτόµατα η αναγνώριση από το σύστηµα. 

Το σύστηµα θα πρέπει να υποστηρίζει τις παρακάτω αναφορές: 

• Ενεργοί συναγερµοί 
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• Ιστορικό συναγερµών οριζόµενου εύρους από τον χρήστη. 

• Εκτύπωση διαγραµµάτων  

• Ενέργειες που εκτέλεσε κάποιος συγκεκριµένος χρήστης σε παραµετροποιήσιµο βάθος 
χρόνου. 

• Στατιστικά εµφάνισης βλαβών 

• Ψηφιακές τιµές οργάνων σε παραµετροποιήσιµο βάθος χρόνου. 

• Ώρες λειτουργίας κινητήρων 

• Κατανάλωση ενέργειας 

• Εργασίες συντήρησης που πρέπει να εκτελεστούν 

• Αριθµός εκκίνησης κινητήρων 

Πρέπει να σηµειωθεί ότι οι τελικές αποχρώσεις όλων των 

οθονών θα γίνουν µε τη σύµφωνη γνώµη της Υπηρεσίας. 

Βάση δεδοµένων 

Στην βάση δεδοµένων θα υπάρχουν τα παρακάτω είδη αρχείων: 

• Προσωρινό αρχείο ηµέρας 

• Μικρό κυκλικό αρχείο επτά ηµερών 

• Αρχείο µηνός 

• Αρχείο έτους 

Το αρχείο ηµέρας θα είναι συνέχεια ανοικτό για την αλληλεπίδραση µε την διαδικασία και θα έχει 

µήκος δύο ηµέρες. Οι τιµές του θα ενηµερώνουν τα άµεσης ανταπόκρισης διαγράµµατα (on line) 

και τα παράθυρα συναγερµών, βλαβών, χειρισµών. Μόλις το αρχείο ηµέρας φτάσει στην ώρα 

00.00 θα αντιγράφει το αρχείο της προηγούµενης ηµέρας σε νέο αρχείο που θα αποτελέσει 

µέρος του αρχείου µηνός και µέρος της µαγνητικής ταινίας αντίγραφου ασφαλείας εβδοµάδας. 

Το αρχείο µηνός αποτελεί την βάση για την εκτός διεργασίας επεξεργασία στοιχείων (batch 
proccesing). Στα µέλη αυτού του αρχείου µπορεί να διαταχθεί επεξεργασία στατιστική, γραφικής 
απεικόνισης. Στο τέλος του µήνα θα συµπυκνώνεται και θα αποτελεί µέρος του αρχείου έτους. 

Κάθε µήνα θα αντιγράφεται σε µη σβέσιµη µορφή (CD Recordable). Η χρήση του αρχείου έτους 
είναι κυρίως για στατιστική ανάλυση. 

Η συµπύκνωση θα επιτευχθεί µε την παρακάτω διαδικασία: 

• Κάθε σφάλµα ή χειρισµός θα µετρηθεί πόσες φορές παρουσιάζεται ανά εβδοµάδα και αυτή η 
πληροφορία µόνο θα περάσει στο αρχείο έτους 

• Κάθε καταγραφή αναλογικού µεγέθους θα απλουστευθεί µε την καταχώρηση στο αρχείο 
µόνο των χρονικών στιγµών και των τιµών που η καµπύλη άλλαξε κατεύθυνση στο 
διάγραµµα ηµέρας. 

Λογισµικό διαχείρισης ηλεκτρικής ενέργειας και συντήρησης  

Στο ΚΕΛ πρέπει να εγκατασταθεί λογισµικό για την οικονοµικότερη λειτουργία των ηλεκτρολογικών 
εγκαταστάσεων. Αρχικά θα εγκατασταθεί σε κάθε πίνακα, µετά τον γενικό διακόπτη Όργανο 
Ανάλυσης Ηλεκτρικής Παροχής και Κατανάλωσης (ΟΑΗΠΚ). Το ΟΑΗΠΚ θα καταγράφει κατ' 
ελάχιστο: 

• Την τάση κάθε φάσης 

• Την ένταση κάθε φάσης 

• Το συνηµίτονο του πίνακα 
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• Την στιγµιαία απορροφούµενη ισχύ του πίνακα 

• Την κατανάλωση ενέργειας του πίνακα σε kWh 

• Θα συγχρονίζεται µε τον παλµό 15λεπτου της ∆ΕΗ (εναλλακτικά µέσω δικτύου) 

Το όργανο αυτό (ΟΑΗΠΚ) θα συνδεθεί µε τον Προγραµµατιζόµενο Λογικό Ελεγκτή (PLC) του 
αντίστοιχου πίνακα, ώστε να παρέχονται τα παραπάνω στατιστικά δεδοµένα από την µονάδα.  

Στη συνέχεια, σε συνεργασία µε την Υπηρεσία θα τεθούν προτεραιότητες λειτουργίας στα ελαστικά 
φορτία. Αυτές θα εισαχθούν στο σύστηµα µαζί µε τα απαραίτητα χαρακτηριστικά των φορτίων ώστε 
το λογισµικό να αναλάβει την ανάλυση του συστήµατος και να προτείνει το χρονοπρόγραµµα, 
λαµβάνοντας υπ’όψη τα στατιστικά δεδοµένα της τρέχουσας περιόδου (εβδοµάδας). 

Οι παραµετροποιήσεις αυτές θα εισαχθούν στα PLC των επιµέρους µονάδων για την εξασφάλιση 
οικονοµικότερης λειτουργίας της εγκατάστασης. Με συνεχείς βελτιώσεις - παραµετροποιήσεις θα 
προσεγγιστεί ο τελικός στόχος, χωρίς φυσικά αρνητικές επιπτώσεις στην διεργασία επεξεργασίας.  

Κατά περιόδους θα τηλεχειρίζεται η κάθε µονάδα του κάθε πίνακα χωριστά ώστε να δηµιουργείται 
ένα προφίλ της αντίστοιχης µονάδας. Κάθε αρνητική απόκλιση πρέπει να σηµειώνεται από το 
σύστηµα συντήρησης και να εξάγεται αναφορά ενεργειών προς διάγνωση, θεραπεία.  

Κάθε µονάδα της εγκατάστασης θα είναι καταχωρηµένη στην βάση του συστήµατος συντήρησης. 
Το σύστηµα αυτό θα έχει καταχωρηµένα όλα τα στοιχεία που αφορούν την εν λόγω µονάδα, τα 
ανταλλακτικά και αναλώσιµα και το χρονικό προγραµµατισµό των περιόδων συντήρησης. Το 
πρόγραµµα θα αντλεί από το αρχείο του προγράµµατος επικοινωνίας χειριστή - µηχανής τις ώρες 
λειτουργίας της κάθε µονάδας και αφαιρώντας αυτές από τις ώρες προς συντήρηση, θα ενηµερώνει 
µε αναφορά ενεργειών για την επικείµενη συντήρηση και τα απαραίτητα ανταλλακτικά και 
αναλώσιµα. Στην περίπτωση αστοχίας, θα µπορεί ο υπεύθυνος συντήρησης να βρει τα στοιχεία 
που χρειάζονται (κατασκευαστικός κωδικός µονάδας, αριθµός σειράς, αριθµός σχεδίου ως 
κατασκευάσθει, όνοµα και τηλέφωνο αντιπροσώπου κτλ.) Η βάση δεδοµένων πρέπει να υλοποιηθεί 
έτσι ώστε η προσπέλασή της να είναι δυνατή και µε φυλλοµετρητή (browser) διαδικτύου (HTML). 
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15. ΟΡΓΑΝΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ 
Πεδίο Εφαρµογής - Ορισµοί 

Η παρούσα Προδιαγραφή αναφέρεται στην προµήθεια και την εγκατάσταση των οργάνων µέτρησης 
στις επιµέρους µονάδες επεξεργασίας. 

Προβλεπόµενος εξοπλισµός 

Τα όργανα µέτρησης, που θα εγκατασταθούν στις µονάδες παρουσιάζονται στις επιµέρους Ειδικές 
Προδιαγραφές του Τεύχους αυτού. Στο παρακάτω Πίνακα παρουσιάζονται συνοπτικά τα όργανα 
που προβλέπονται να εγκατασταθούν στις επιµέρους µονάδες.  

∆ιευκρινίζεται ότι σε κάθε περίπτωση οι διαγωνιζόµενοι θα πρέπει να προβλέψουν όλα τα όργανα, 
που είναι απαραίτητα για την αυτόµατη λειτουργία των επιµέρους µονάδων, όπως προδιαγράφεται 
στις παρούσες Ειδικές Προδιαγραφές, ακόµη και εάν αυτά δεν περιλαµβάνονται στο παρακάτω 
Πίνακα.  

 
Όργανο µέτρησης Θέση Παρατηρήσεις 

Μέτρηση παροχής 

Είσοδος ή / και έξοδος της ΕΕΛ,  
Περίσσεια ιλύς, ανακυκλοφορία, ιλύς, 
,  
  

 

Συγκέντρωση 
στερεών 

Βιολογικός αντιδραστήρας  
Βοθρολύµατα  
Περίσσεια ιλύς 
Έξοδος µονάδας πάχυνσης 

 

   

∆ιαλυµένο οξυγόνο Βιολογικός αντιδραστήρας,  
Μεταερισµός 

 

Μετρητές στάθµης Εσχάρωση (διαφορική στάθµη) 
 

 

Μέτρηση COD ∆εξαµενή βοθρολυµάτων   

pH 
Βιολογικός αντιδραστήρας  
Βοθρολύµατα 
 

 

Υπολειµµατικό 
χλώριο 

Απολύµανση – αποχλωρίωση  

Αυτόµατος 
δειγµατολήπτης 

Είσοδος εγκατάστασης 
Έξοδος εγκατάστασης  
 

 

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 (ιλύος, βοθρολυµάτων, 
βιοµηχανικού νερού κτλ.) και γενικά σε κανάλια και δεξαµενές όπου απαιτείται ρύθµιση της 
στάθµης. 

• Εξοπλισµό ανίχνευσης τοξικών, αναφλέξιµων ή εκρηκτικών αερίων σε κλειστούς χώρους 
όπου διακινείται βιοαέριο 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. 

Υλικά  

Όλα τα όργανα και ο συναφής εξοπλισµός θα πρέπει να είναι βιοµηχανικά προϊόντα προερχόµενα 
από κατασκευαστές πιστοποιηµένους κατά ISO 9001, µε αποδεδειγµένη καλή και αξιόπιστη 
λειτουργία σε παρόµοια έργα.  
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Όλα τα εξαρτήµατα πρέπει να είναι κατασκευασµένα από δόκιµα υλικά, ανθεκτικής κατασκευής, 
αξιόπιστα, ενιαίου τύπου και µελετηµένα έτσι ώστε να διευκολύνεται η συντήρηση και η επισκευή. 
Τα γυαλιά όλων των ενδεικτικών οργάνων πρέπει να είναι τύπου µατ, µη ανακλαστικά. Τα όργανα 
θα έχουν αναλογική έξοδο 0/4…20 mA, εκτός αν προδιαγράφεται διαφορετικά και θα πρέπει να 
είναι κατάλληλα για µετρήσεις του ρευστού µέσου για το οποίο που προορίζονται και για όλο το 
εύρος θερµοκρασιών του. Τα όργανα πρέπει να συνοδεύονται από τα αντίστοιχα standard 
διαλύµατα βαθµονόµησης και όποια άλλα διαλύµατα απαιτούνται για τη λειτουργία και συντήρησή 
τους. 

Τα γενικά χαρακτηριστικά των οργάνων αυτών θα πρέπει να είναι τα ακόλουθα: 

• Ονοµαστική τάση λειτουργίας σύµφωνα µε την µελέτη εφαρµογής (24V DC ή 230 V AC). 

• Τα όργανα θα φέρουν υποχρεωτικά τη σήµανση “CE“ σύµφωνα µε τις Ευρωπαϊκές Οδηγίες 
Νέας Προσέγγισης 73/23, 89/336 και 93/68. Μόνο όταν υλοποιούνται οι απαιτήσεις των πιο 
πάνω Ευρωπαϊκών Οδηγιών επιτρέπεται η σήµανση “CE”.  

• Τα όργανα µετρήσεως γενικά πρέπει να είναι σύµφωνα µε τις προδιαγραφές VDE 0410 και 
τα πρότυπα IEC 51 και IEC 521. 

• Η τάση δοκιµής για την αντοχή των οργάνων µετρήσεως θα είναι η κατάλληλη για την 
αντίστοιχη περιοχή µέτρησης σε σχέση µε την απαιτούµενη κλάση ακρίβειας. Η κλάση 
ακριβείας θα αναφέρεται για την θερµοκρασία +20°C σύµφωνα µε τους κανονισµούς VDE 
0410. 

• Το περίβληµα των οργάνων θα είναι στεγανό, για εκτόξευση νερού και σκόνης. Η στήριξη 
των οργάνων στους πίνακες θα είναι σύµφωνη προς το DIN 43835 και θα εξασφαλίζει εύκολη 
ανάγνωση. Κατά συνέπεια το ύψος τοποθέτησης από το διαµορφωµένο δάπεδο δε θα είναι 
µικρότερο από 600 mm και µεγαλύτερο από 1.600 mm. 

• Η βαθµίδα µετρήσεως θα ανταποκρίνεται στις προδιαγραφές DIN 43802 και η διάταξη των 
ακροδεκτών ηλεκτρικής συνδέσεως στις προδιαγραφές DIN 43807. 

• Τα όργανα που προγραµµατίζονται θα πρέπει να έχουν δυνατότητα διασύνδεσης µε φορητό 
υπολογιστή για τον προγραµµατισµό και να διαθέτουν  υποδοχή και τα αναγκαία εξαρτήµατα 
για την διασύνδεση αυτή. Επίσης θα συνοδεύονται από τα αντίστοιχα λογισµικά για να είναι 
δυνατός ο προγραµµατισµός από την Υπηρεσία. 

Οι καλωδιώσεις των οργάνων θα προστατεύονται από ασφάλειες.  

Μετρητές παροχής ηλεκτροµαγνητικού τύπου 

Ο µετρητής παροχής ηλεκτροµαγνητικού τύπου δεν θα παρεµβάλει κανένα εµπόδιο στη ροή του 
υγρού (µηδενική πτώση πιέσεως), δεν θα έχει κινούµενα µέρη, θα είναι κατάλληλος για µετρήσεις 
σε διαβρωτικά υγρά και υγρά µε αιωρήµατα. Η µέτρηση πρέπει να είναι ανεξάρτητη από τις 
µεταβολές πυκνότητας, ιξώδους, πιέσεως και θερµοκρασίας µε δυνατότητα µέτρησης και κατά τις 
δύο κατευθύνσεις. 

Η διαστασιολόγηση του µετρητή θα διασφαλίζει ότι η ταχύτητα ροής του νερού θα κυµαίνεται από 
0,5 m/s έως 10 m/s.  

Η επένδυση των αισθητηρίων θα είναι από σκληρό καουτσούκ ή νεοπρένιο και τα ηλεκτρόδια από 
ανοξείδωτο χάλυβα AISI 316 µε προστασία ΙΡ 67. Το αισθητήριο θα έχει σύνδεση µε φλάντζα κατά 
DIN και στη περίπτωση που η διάµετρος είναι µικρότερη της αντίστοιχης σωλήνωσης, πρέπει να 
συνοδεύεται µε τεµάχια συστολής – διαστολής µε µέγιστη συνολική κλίση 8° από το οριζόντιο.  

Στην περίπτωση µη αγώγιµου παρεµβύσµατος ή οργάνου, θα συνδέεται αγωγός συνέχειας γείωσης 
µεταξύ των φλαντζών διατοµής 6 mm2. 

Ο µετατροπέας/ενισχυτής θα βρίσκεται είτε στο σώµα του οργάνου είτε εντός πίνακα και σε 
απόσταση ως 250 m από το ασθητήριο. Για την περίπτωση αποµακρυσµένης εγκατάστασης  οι 
συνδέσεις µεταξύ αισθητηρίου-σώµατος και ηλεκτρονικού µετατροπέα θα πραγµατοποιούνται µέσω 
ειδικών καλωδίων διπλής θωράκισης έναντι ηλεκτροµαγνητικών παρεµβολών τα οποία θα 
εξασφαλίζουν την µεταφορά του σήµατος χωρίς απώλειες σε απόσταση τουλάχιστον 250 µέτρων. 
Σε κάθε περίπτωση θα διασφαλίζεται προστασία ΙΡ 67. Η περιοχή µέτρησης θα είναι από 10% έως 
125% της ονοµαστικής παροχής.  

Ο µετατροπέας θα διαθέτει: 
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• πληκτρολόγιο προγραµµατισµού και οθόνη για την ένδειξη της στιγµιαίας ένδειξης (m3/h), της 
αθροιστικής παροχής και των σφαλµάτων κατά την λειτουργία του οργάνου 

• την δυνατότητα ασφαλούς αποθήκευσης των τεχνικών χαρακτηριστικών του µετρητή 
παροχής σε περίπτωση διακοπής ρεύµατος 

• σήµα εξόδου 0/4…20 mA ανάλογο της στιγµιαίας παροχής 

• ακρίβεια µέτρησης ±0,25% της πραγµατικής  µέτρησης παροχής 

• σήµα παλµών που θα αντιστοιχεί στην ολοκλήρωση της παροχής (παραµετροποίηση µετά 
από ενηµέρωση και σύµφωνη γνώµη της Υπηρεσίας) 

• ένδειξη για την σήµανση της κατάστασης του αγωγού όταν αυτός είναι άδειος 

• σήµα σφάλµατος οργάνου 

• τροφοδοσία 230 V / 50 Hz 

Η εγκατάσταση του οργάνου θα πρέπει να γίνει σύµφωνα µε τις οδηγίες του προµηθευτή και θα 
είναι τέτοια ώστε να µην επηρεάζεται η ακρίβεια της µέτρησης και η συµπεριφορά του από 
παρακείµενους αγωγούς ηλεκτρικού ρεύµατος (µέση ή χαµηλή τάση), τηλεφωνικά καλώδια και 
άλλους υπάρχοντες αγωγούς νερού, µε βάση τις προδιαγραφές ΕΝ 50081-1, ΕΝ50082-2 που 
αφορούν στην ηλεκτροµαγνητική συµβατότητα. 

Μέτρηση στάθµης µε υπερήχους 

Το σύστηµα µέτρησης στάθµης µε υπερήχους θα αποτελείται από το αισθητήριο και τον 
ενισχυτή/µεταδότη τα οποία µπορεί να αποτελούν ενιαίο σύνολο. Ο µετρητής θα έχει τα παρακάτω 
χαρακτηριστικά:  

• εµβέλεια και ελάχιστη απόσταση αναγνώρισης ανάλογες µε την εφαρµογή 

• ψηφιακή ένδειξη της στάθµης στον µεταδότη 

• σήµα εξόδου 0/4...20 mΑ ανάλογη της στάθµης 

• ακρίβεια σήµατος ± 0,02 mA 

• δύο µεταγωγικές επαφές ορίου ρυθµιζόµενες 

• αυτοέλεγχο καλής λειτουργίας του όλου συστήµατος και παροχή σήµατος σε περίπτωση 
βλάβης 

• τάση τροφοδοσίας 230 V / 50 Hz 

Ο µετρητής θα έχει τη δυνατότητα να καταγράφει και να αποθηκεύει το ακουστικού αποτύπωµα 
κενής δεξαµενής µε τη βοήθεια του οποίου θα είναι δυνατή η αγνόηση παρεµβολών που 
δηµιουργούνται από σταθερά εµπόδια εντός των δεξαµενών. 

Τα όργανα θα καλύπτουν τα European EMC Standards EN 50 081-1 for interference emission και 
EN 50 082-2 for interference immunity. 

Μετρητής στάθµης µε υδροστατική πίεση 

Η µέτρηση πρέπει να είναι ανεξάρτητη από τις µεταβολές πυκνότητας και πιέσεως και το όργανο θα 
πρέπει να ρυθµιστεί για τη συγκεκριµένη χρήση. 

Το όργανο θα πρέπει να έχει τα παρακάτω χαρακτηριστικά: 

• προβλεπόµενο προς µέτρηση εύρος. 

• ακρίβεια µέτρησης ±0,2% της πλήρους κλίµακας µέτρησης. 

• σύνδεση αισθητηρίου από ανοξείδωτο χάλυβα AISI 316L / DIN 1.4435. 

• περιοχή θερµοκρασιών λειτουργίας –5 °C ως +50 °C 

• αναλογικό σήµα εξόδου 0/4...20mA ανάλογο προς την µετρούµενη στάθµη. 

• ψηφιακή έξοδο ρελέ µε ένα ζεύγος επαφών για σηµατοδότηση σφάλµατος του µετρητή. 
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• γαλβανική αποµόνωση σε όλες τις εισόδους και εξόδους µεταξύ τους και µεταξύ αυτών και 
της τροφοδοσίας του µικροϋπολογιστή. 

• τάση τροφοδοσίας 230 V / 50 Hz 

• δυνατότητα ασφαλούς αποθήκευσης των τεχνικών χαρακτηριστικών (ρυθµίσεων) του 
µετρητή παροχής σε περίπτωση διακοπής της τάσης τροφοδοσίας. 

Ο µετρητής θα έχει ηλεκτροµαγνητική συµβατότητα σύµφωνα µε το EN/IEC 61326. 

           Μέτρηση στερεών και θολότητας 

Τα όργανα µέτρησης στερεών και θολότητας θα είναι οπτικού τύπου και θα αποτελούνται από 
αισθητήριο και ενισχυτή/µεταδότη. Μέσω της διάθλασης και απορρόφησης που προκαλούν τα 
διαλελυµένα στερεά σε παλµούς φωτός θα εξάγεται η αναλογία στερεών. Τα αισθητήρια δεν πρέπει 
να έχουν κινούµενα µέρη και πρέπει να είναι κατασκευασµένα από κατάλληλα υλικά για τις 
υφιστάµενες συνθήκες εργασίας, µε προστασία ΙΡ 68. Η ακρίβεια µέτρησης θα είναι τουλάχιστον 
±1% για θερµοκρασία ρευστού µέχρι 50ΟC / 3 bar.  

Στη περίπτωση που είναι εµβαπτιζόµενου τύπου θα πρέπει να εγκαθίσταται µέσα σε προστατευτικό 
σωλήνα PVC ή άλλο υλικό της έγκρισης της Υπηρεσίας και θα πρέπει να συνοδεύονται µε τα 
απαραίτητα εξαρτήµατα για την στερεή και ασφαλή τοποθέτησή τους. Στη περίπτωση, που η 
µέτρηση γίνεται σε αγωγό, το αισθητήριο θα πρέπει να φέρει βάνα σφαίρας για αποµόνωση, ώστε 
σε περιόδους συντήρησης να µην τίθεται η γραµµή εκτός λειτουργίας. 

Ο µετατροπέας – ενισχυτής θα πρέπει να έχει κατ’ ελάχιστο τα παρακάτω χαρακτηριστικά: 

• ψηφιακή ένδειξη της µέτρησης σε NTU και mg/l (µέτρηση στερεών) ή gr/L και ppm (µέτρηση 
θολότητας) 

• δυνατότητα επιλογής εύρους µέτρησης µε κοµβίο επιλογής περιοχής µέτρησης 

• αναλογικό σήµα εξόδου 0/4...20 mA 

• αυτοέλεγχο καλής λειτουργίας και παροχή σήµατος σε περίπτωση βλάβης 

• δύο ρελέ ορίων (min/max) σε τιµές που θα εισάγονται επί τόπου 

• δυνατότητα ασφαλούς αποθήκευσης των settings, σε περίπτωση διακοπής του ρεύµατος 

• σύστηµα αυτορύθµισης και απόρριψης εξωτερικού φωτισµού µε χρήση φωτοτρανζίστορ 
αναφοράς 

• τάση λειτουργίας 230 V / 50 Hz 

Το όργανο θα συνοδεύεται από µονάδα αυτόµατου καθαρισµού των αισθητηρίων µε διάταξη 
εκτόξευσης διαλύµατος καθαρισµού και ηλεκτρονική µονάδα προγραµµατισµού του καθαρισµού. 

           Μέτρηση στάθµης ιλύος 

Μέσω ενός σερβοκινητήρα το αισθητήριο θα κινείται καθ’ όλο το βάθος της δεξαµενής. Το σήµα 
από το αισθητήριο συγκρίνεται µε το set point του οργάνου (που θα µπορεί να ρυθµίζεται) και όταν 
η συγκέντρωση της ιλύος ανιχνευθεί µεγαλύτερη το αισθητήριο ανέρχεται έως ότου ανιχνεύσει το 
set point. Ο ελεγκτής του κινητήρα ελέγχεται από τη διαφορά της εκάστοτε µέτρησης από το set 
point του οργάνου. Το σύστηµα θα ακολουθεί την στάθµη της ιλύος, µε τιµή συγκέντρωσης την 
προκαθορισµένη από τον χρήστη, προσπαθώντας συνεχώς να την προσεγγίσει. 

Στην οθόνη του µετατροπέα θα αναγράφεται το ύψος ιλύος σε εκατοστά και θα σηµαίνει 
συναγερµός σε περίπτωση που είναι µεγαλύτερο ή µικρότερο από προκαθοριζόµενα αντίστοιχα 
όρια. Θα υπάρχει µεταγωγική επαφή ελεύθερη τάσης που θα ενεργοποιείται µε τον συναγερµό. 

Το σύστηµα θα πρέπει να παρέχει 

• ψηφιακή ένδειξη της µέτρησης 

• δυνατότητα επιλογής τιµής στόχου 

• αναλογικό σήµα εξόδου 0/4...20 mA ανάλογη του ύψους  

• αυτοέλεγχο καλής λειτουργίας και παροχή σήµατος σε περίπτωση βλάβης 

• δύο ρελέ ορίων (min/max) σε τιµές που θα εισάγονται επί τόπου 
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• δυνατότητα ασφαλούς αποθήκευσης των παραµετροποιήσεων, σε περίπτωση διακοπής του 
ρεύµατος 

• σύστηµα αυτορύθµισης και απόρριψης εξωτερικού φωτισµού µε χρήση φωτοτρανζίστορ 
αναφοράς 

• τάση λειτουργίας 230 V / 50 Hz 

• προστασία ΙΡ 65 για τον µεταδότη και ΙΡ 68 για τον αισθητήρα 

           Μέτρηση pH 

Το αισθητήριο θα έχει ενσωµατωµένη θερµοαντίσταση Pt 100 και ηλεκτρολύτη υπό µορφή 
πήγµατος, χωρίς ανάγκη συµπληρώσεως, περιοχής θερµοκρασιών 0 °C-80 °C. Το αισθητήριο θα 
βρίσκεται σε σωλήνα από PVC ή άλλο κατάλληλο υλικό.  

Ο ενισχυτής/µεταδότης πρέπει να έχει τα παρακάτω χαρακτηριστικά:  

• ψηφιακή ένδειξη της µέτρησης  

• περιοχή µέτρησης 0-14 

• αυτόµατη αντιστάθµιση της µέτρησης συναρτήσει της θερµοκρασίας 

• σήµα εξόδου 0/4...20 mA ανάλογη της περιοχής µέτρησης  

• δύο ρυθµιζόµενες µεταγωγικές επαφές ορίου  

• τάση τροφοδοσίας 230 V / 50 Hz, βαθµό προστασίας ΙΡ 65 

• σύστηµα αυτοδιάγνωσης 

 

           Μέτρηση υπολλειµατικού χλωρίου 

Η µέτρηση του υπολειµµατικού χλωρίου θα γίνεται µε την αµπεροµετρική µέθοδο µε αισθητήριο το 
κέλυφος του οποίου θα είναι κατασκευασµένο από PVC ή άλλο κατάλληλο πλαστικό υλικό. Στο 
άκρο του θα φέρει αντικαθιστάµενη µεµβράνη προστασίας από PTFE. Η σύνδεση µε τον ενισχυτή 
θα γίνεται µε ειδικό καλώδιο χαµηλού θορύβου. Ένα ενσωµατωµένο αισθητήριο θερµοκρασίας θα 
χρησιµοποιείται για την αυτόµατη αντιστάθµιση της µέτρησης. 

Το όργανο πρέπει να έχει τουλάχιστον τα παρακάτω χαρακτηριστικά:  

• περιοχή µέτρησης 0,05 – 20 mgr Cl2/L 

• µέγιστη ανάλυση ενισχυτή/µεταδότη 0,1 gr/L 

• αισθητήριο θερµοκρασίας ενσωµατωµένο NTC, 10 kΩ σε 25 °C 

• µέσος χρόνος ζωής ηλεκτρολύτη 12 µήνες 

• δύο έξοδοι 0/4...20 mA (υπολ/κού χλωρίου και θερµοκρασίας) ανάλογες των περιοχών 
µέτρησης  

• δύο ρυθµιζόµενες µεταγωγικές επαφές ορίου  

• ένδειξη σφάλµατος 

• σύστηµα αυτοδιάγνωσης 

           ∆ιακόπτες ροής 

Οι διακόπτες ροής δεν θα έχουν κινητά µέρη και θα έχουν σαν αρχή λειτουργίας την θερµοδυναµική 
αρχή (διαφορά θερµοκρασίας). Το στέλεχος του µετρητή θα είναι εφοδιασµένο µε δύο αισθητήρια 
θερµοκρασίας και µία  αντίσταση θέρµανσης. Οι διακόπτες ροής θα πρέπει να µπορούν να 
ανιχνεύσουν ταχύτητες ροής από 0,01 m/s. Η ρύθµιση του επιθυµητού ορίου ταχύτητας ροής θα 
γίνεται µέσω ποτενσιόµετρου στο κέλυφος του οργάνου. Οι διακόπτες ροής θα πρέπει να διαθέτουν 
τουλάχιστον µία ψηφιακή έξοδο ορίου και αν είναι απαραίτητη και µία αναλογική έξοδο 0/4...20 mA 
ανάλογη της ταχύτητας. 

            Μετρητής παροχής µάζας 
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Ο µετρητής θα λειτουργεί µε βάση τη µέτρηση της µείωσης της θερµοκρασίας του αέριου ρεύµατος 
όταν αυτό διέρχεται από ένα θερµαντικό στοιχείο. 

Ο µετρητής δεν θα έχει κινούµενα µέρη και θα παρουσιάζει αµελητέα πτώση πίεσης στη ροή. Η 
µέτρηση πρέπει να είναι ανεξάρτητη από τις µεταβολές πυκνότητας και πιέσεως και το όργανο θα 
πρέπει να ρυθµιστεί για το συγκεκριµένο αέριο. Αποτελείται από το κυρίως αισθητήριο µε φλάντζες 
στα άκρα του, που παρεµβάλλεται στη σωλήνωση και τον ηλεκτρονικό επεξεργαστή µεταδότη 
(transmitter) που τοποθετείται σε άλλη θέση από το αισθητήριο. Οι µετρητές παραδίδονται ως 
ενιαία βιοµηχανικά προϊόντα µαζί µε το ειδικό καλώδιο σύνδεσής τους το είδος του οποίου θα είναι 
σύµφωνο προς τις απαιτήσεις του έργου και κατάλληλου µήκους. 

Αν θεωρηθεί ότι το αέριο περιέχει υγρασία θα πρέπει η σωληνογραµµή και το σώµα του οργάνου 
να µονωθούν ώστε να αποτραπεί η συµπύκνωση υδρατµών στο όργανο. 

Το όργανο θα πρέπει να έχει τα παρακάτω χαρακτηριστικά: 

• προβλεπόµενη προς µέτρηση παροχή και διατοµή. 

• πίεση λειτουργίας σύµφωνα µε την µελέτη εφαρµογής και όχι µικρότερη από ΡΝ 10. 

• ακρίβεια µέτρησης ±0,5% της µέγιστης τιµής της κλίµακας µέτρησης και/ή 2% της 
µετρούµενης τιµής για πλήρως ανεπτυγµένη ροή. Για την επίτευξη της ακρίβειας της 
µέτρησης δεν θα απαιτείται ευθύγραµµο τµήµα µπροστά από τον µετρητή (φλάντζα αυτού) 
µεγαλύτερο από 15 DN και µετά από αυτόν µεγαλύτερο από 2 DN. 

• η επαναληψιµότητα του µετρητή δεν θα υπερβαίνει το ±0,5% της ένδειξης. 

• υλικό από ανοξείδωτο χάλυβα AISI 316/316L. 

• σύνδεση αισθητηρίου µε φλάντζες από τις δύο πλευρές κατά EN 1092 / DIN 2501. Οι 
φλάντζες θα είναι από χάλυβα ποιότητας St 37 ή καλύτερης. 

• προστασία ΙΡ 67 

O µετατροπέας θα πρέπει να διαθέτει: 

• αναλογικό σήµα εξόδου 0/4...20mA ανάλογο προς την στιγµιαία παροχή, µε γαλβανική 
αποµόνωση από την τροφοδοσία του µικροελεγκτή. 

• ψηφιακή εξόδο παλµών / συχνότητας για την ολοκλήρωση της παροχής κατάλληλη για 
σύνδεση µε ψηφιακή είσοδο κάρτας PLC ή µε ηλεκτρονικό καταγραφέα για την καταγραφή 
της συνολικής παροχής σε απόσταση από τον µετατροπέα 

• ψηφιακή έξοδο ρελέ µε ένα ζεύγος επαφών για σηµατοδότηση σφάλµατος του µετρητή. 

• γαλβανική αποµόνωση σε όλες τις εισόδους και εξόδους µεταξύ τους και µεταξύ αυτών και 
της τροφοδοσίας του µικροϋπολογιστή. 

• Πληκτρολόγιο προγραµµατισµού και ενσωµατωµένη οθόνη για την ένδειξη της στιγµιαίας 
ένδειξης (m3/h), της αθροιστικής παροχής (m3) και των σφαλµάτων κατά την λειτουργία του 
οργάνου. 

• ∆υνατότητα ασφαλούς αποθήκευσης των τεχνικών χαρακτηριστικών (ρυθµίσεων) του 
µετρητή παροχής σε περίπτωση διακοπής της τάσης τροφοδοσίας. 

Ο µετρητής θα έχει ηλεκτροµαγνητική συµβατότητα σύµφωνα µε το EN/IEC 61326. 

           Μέτρηση διαλ/νου οξυγόνου 

Το όργανο θα αποτελείται από αισθητήριο, ενισχυτή και την απαραίτητη καλωδίωση. Η µέτρηση του 
διαλυµένου οξυγόνου γίνεται από ηλεκτρόδιο κατάλληλου µήκους µε ενσωµατωµένο αισθητήριο για 
αντιστάθµιση της θερµοκρασίας. Το όργανο θα είναι φωτοµετρικού τύπου (οπτικής µέτρησης) για 
µεγαλύτερη αντοχή και πιο εύκολη συντήρηση. Εναλλακτικά η µέτρηση θα γίνεται µε την 
αµπεροµετρική µέθοδο. 

Το ηλεκτρόδιο θα τοποθετείται σε ειδικό κάλυµµα από πολυπροπυλένιο για να είναι δυνατή η 
αφαίρεσή του για αντικατάσταση/συντήρηση. Θα συνδέεται ηλεκτρικά µε τον µεταδότη µε ειδικό 
πολύκλωνο καλώδιο µεγάλης ακρίβειας µέτρησης, κατάλληλα προστατευµένο από την 
ηλεκτροµαγνητική ακτινοβολία του περιβάλλοντος. 

Το όργανο πρέπει να έχει τουλάχιστον τα παρακάτω χαρακτηριστικά:  
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• εύρος µέτρησης 0 - 20 mg/L ή 0 - 200% SAT 

• ανάλυση ενισχυτή/µεταδότη 0,01 mg/L ή 0,1% SAT 

• ακρίβεια µέτρησης 0,5% 

• αισθητήριο θερµοκρασίας ενσωµατωµένο NTC, 10 kΩ σε 25 °C 

• δύο έξοδοι 0/4...20 mA (διλ/νου οξυγόνου και θερµοκρασίας) ανάλογες των περιοχών 
µέτρησης 

• δύο ρυθµιζόµενες µεταγωγικές επαφές ορίου 

• ένδειξη σφάλµατος 

• σύστηµα αυτοδιάγνωσης 

           Αναλυτικές on-line µετρήσεις 

Όπου προδιαγράφεται σχετικά θα εγκαθίστανται µετρητές on-line για την µέτρηση χηµικών 
παραµέτρων (COD, BOD, NH4-N, NO3-N, PO4-P, TP, τοξικότητα κτλ.) µε την βοήθεια 
αντιδραστηρίων. Η µέθοδος ανάλυσης πρέπει να συµφωνεί µε τα διεθνή stantards. 

Οι µονάδες µέτρησης χηµικών παραµέτρων θα πρέπει να συνοδεύονται µε:  

• διατάξεις δειγµατοληψίας 

• µονάδα άντλησης και σωληνώσεις µεταφοράς του δείγµατος 

• µονάδα προετοιµασίας του δείγµατος (φίλτρανση κτλ.)  

• διατάξεις πλύσης των σωληνώσεων 

• σύνδεση µε το δίκτυο νερού και το δίκτυο στραγγιδίων της εγκατάστασης. 

Το συγκρότηµα πρέπει να βρίσκεται µέσα σε στεγανό ερµάριο µε προστασία ΙΡ54, κατασκευασµένο 
από πλαστικό ανθεκτικό στην ακτινοβολία UV ή από ανοξείδωτο χάλυβα, µε ανεξάρτητο διαµέρισµα 
για τα δείγµατα, να συνοδεύεται µε αντιδραστήρια για ένα χρόνο λειτουργίας και να έχει τα εξής 
κατ’ελάχιστον χαρακτηριστικά: 

• προγραµµατισµό συχνότητας δειγµατοληψίας 

• ακρίβεια µέτρησης ± 5% 

• χρόνο απόκρισης 3-15 min 

• αποθήκευση των µετρήσεων τουλάχιστον για επτά ηµέρες 

• οθόνη για την ένδειξη των µετρήσεων 

• αναλογική έξοδο 0/4...20 mA  

• σειριακή έξοδο RS 232 

• αυτόµατη βαθµονόµηση σε χρονικά διαστήµατα που θα ρυθµίζονται επί τόπου 

• αυτόµατη έκπλυση σωληνώσεων σε χρονικά διαστήµατα που θα ρυθµίζονται επί τόπου 

• αυτοέλεγχο καλής λειτουργίας του όλου συστήµατος και παροχή σήµατος σε περίπτωση 
βλάβης 

• δυνατότητα χειροκίνητης δειγµατοληψίας 

• δυνατότητα δειγµατοληψίας ενός δείγµατος σε πολλά δοχεία ή πολλών δειγµάτων σε ένα 
δοχείο 

Εναλλακτικά, και όπου προδιαγράφεται σχετικά η µέτρηση θα γίνεται µε εµβαπτιζόµενο αισθητήρα 
απ’ευθείας στην δεξαµενή, ώστε να µην χρειάζονται δειγµατοληψία, σωληνώσεις µεταφοράς του 
δείγµατος και προετοιµασία του δείγµατος. Ο χρόνος απόκρισης θα πρέπει να είναι µικρότερος από 
5 min.  

           Ανιχνευτές αερίων 

              Ανιχνευτής εύφλεκτων αερίων 
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Ανιχνευτής εύφλεκτων αερίων θα εγκατασταθεί σε χώρους παραγωγής ή καύσης βιοαερίου ή 
άλλων εύφλεκτων αερίων, όπως απαιτείται από τις ειδικές προδιαγραφές. 

Ο ανιχνευτής θα διαθέτει αισθητήρα καταλυτικής καύσης για την ανίχνευση ευφλέκτων αερίων και 
ατµών στην ατµόσφαιρα. Ο ανιχνευτής θα έχει τα εξής χαρακτηριστικά: 

• εύρος µέτρησης 0 - 99% LEL  

• ακρίβεια µέτρησης ± 1% LEL  

• αναλογική έξοδο 0/4...20 mA  

• αυτόµατη βαθµονόµηση οργάνου  

• αυτοέλεγχο καλής λειτουργίας του όλου συστήµατος και παροχή σήµατος σε περίπτωση 
βλάβης 

• δυνατότητα ακύρωσης συναγερµών 

• τάση λειτουργίας: 12 V / 24 V DC 

               Ανιχνευτής H2S 

Ο ανιχνευτής θα διαθέτει ηλεκτροχηµικό αισθητήρα καταλυτικής µέτρησης H2S, µε διάρκεια ζωής 
άνω των δύο ετών ανάλογα µε το επίπεδο συγκέντρωσης και το χρόνο εκθεσής του, µε τα εξής 
χαρακτηριστικά: 

• εύρος µέτρησης 0 – 50 ppm H2S  

• ακρίβεια µέτρησης ± 1%  

• αναλογική έξοδο 0/4…20 mA  

• αυτόµατη βαθµονόµηση οργάνου  

• αυτοέλεγχο καλής λειτουργίας του όλου συστήµατος και παροχή σήµατος σε περίπτωση 
βλάβης 

• δυνατότητα ακύρωσης συναγερµών 

• θερµοκρασία λειτουργίας -15 έως +40°C 

• υγρασία λειτουργίας 0 – 99% RH 

• ηλεκτρική προστασία: ΙΡ68 

• κατηγορία αντιεκρηκτικού τύπου Εex – iα – IIC –T4 

• τάση λειτουργίας: 12 V / 24 V DC 

               Πίνακες ανίχνευσης 

Οι ανιχνευτές ευφλέκτων αερίων ή H2S επικοινωνούν µε καλώδια και µε αντίστοιχους πίνακες 
ανίχνευσης µε ζώνες. Η επικοινωνία θα γίνεται µε δισύρµατο θωρωρακισµένο καλώδιο. Ο πίνακας 
ανίχνευσης θα έχει δυνατότητα επέκτασης µε κάρτες για περισσότερες ζώνες επικοινωνίας, εφόσον 
απαιτηθεί µελλοντικά. Όταν η στάθµη των αερίων υπερβεί µία προκαθορισµένη τιµή θα αναγγέλει 
οπτικά (φως) και ηχητικά (σειρήνα) σήµα συναγερµού και θα ενεργοποιεί διαδικασίες αποτροπής 
κινδύνου π.χ. εκκίνηση ανεµιστήρων ταχείας εκκένωσης του αέρα, διακοπής λειτουργίας κινητήρων 
κτλ. 

Οι πίνακες ανίχνευσης ευφλέκτων αερίων ή H2S έχουν τα πιο κάτω τεχνικά χαρακτηριστικά: 

• κοινή ψηφιακή ένδειξη µε LCD 

• σάρωση ζωνών κάθε 5 sec 

• εισόδους 0/4...20 mA για κάθε ζώνη επικοινωνίας 

• ρελέ ορίων (min/max) και σφάλµατος για κάθε ζώνη 

• ρελέ υψηλού – χαµηλού συναγερµού και σφάλµατος του πίνακα 

• τάση λειτουργίας 230 V AC – 50 Hz 
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• ενδεικτικές λυχνίες LED (υψηλής, χαµηλής στάθµης και σφάλµατος) για κάθε ζώνη 

• ενδεικτικές λυχνίες LED (∆ΕΗ, µπαταρίας και σφάλµατος) για τη λειτουργία του πίνακα. 

              Εκτέλεση Εργασιών 

Η εγκατάσταση του εξοπλισµού θα πρέπει να γίνει σύµφωνα µε τις γραπτές οδηγίες του 
κατασκευαστή. Για τον σκοπό αυτό, ο Ανάδοχος θα πρέπει να περιλάβει στην προσφορά του τις 
υπηρεσίες του κατασκευαστή του εξοπλισµού για την παρακολούθηση της εγκατάστασης, τη θέση 
του έργου σε λειτουργία και τις δοκιµές του εξοπλισµού. 

Τα όργανα θα πρέπει να τοποθετηθούν µε ιδιαίτερη σχολαστικότητα ώστε να διασφαλιστεί ο 
βαθµός προστασίας τους ως προς την στεγανότητα, η σωστή και απρόσκοπτη λειτουργία τους και 
η καλαίσθητη εµφάνιση τους. Εντός πινάκων θα τοποθετούνται σε κανονικές αποστάσεις µεταξύ 
τους ώστε να είναι δυνατή η άνετη αφαίρεση, επισκευή και επανατοποθέτηση τους, χωρίς µεταβολή 
της κατάστασης των παρακείµενων οργάνων. Θα διασφαλίζεται επίσης άνεση χώρου εισόδου για 
την σύνδεση των καλωδίων των κυκλωµάτων και συµµετρική εµφάνιση. 

Όπου απαιτείται τοποθέτηση εκτός πινάκων, η στήριξη των µεταδοτών/ενισχυτών θα γίνεται είτε σε 
ανοξείδωτες µικροκατασκευές, όπου τα µπουλόνια, βίδες κτλ. υλικά στερέωσης πρέπει να είναι 
κατασκευασµένα από ανοξείδωτο χάλυβα είτε εντός ηλεκτρολογικών πινάκων. Η θέση τοποθέτησης 
θα πρέπει να είναι σύµφωνη µε τις οδηγίες του κατασκευαστή και εγκεκριµένη από την Υπηρεσία. 

Όπου απαιτείται τα όργανα θα είναι αντιεκρηκτικού τύπου (CENELEC EEx), ενώ στις περιοχές µε 
όξινο περιβάλλον, οι αισθητήρες θα είναι κατασκευασµένοι για ανάλογες συνθήκες (βάσει 
πιστοποιητικού από την εταιρεία κατασκευής). 

Οι αισθητήρες σε περιοχές που υπάρχει πιθανότητα πληµµύρας θα πληρούν την κλάση 
προστασίας ΙΡ68. 

Μετά την εγκατάσταση των οργάνων µέτρησης, ο Ανάδοχος οφείλει να προσκοµίσει στην 
Υπηρεσία, για έγκριση τα παρακάτω στοιχεία και πληροφορίες:  

• Πιστοποιητικό βαθµονόµησης ή ελέγχου από τον κατασκευαστή  

• Πίνακα σε γραπτή και ηλεκτρονική µορφή µε τις παραµέτρους που εισήγαγε ο Ανάδοχος για 
την τοποθέτηση και ρύθµιση του οργάνου.  

• Πίνακα µε το πρόγραµµα συντήρησης που απαιτείται. Στο πρόγραµµα θα αναφέρεται και η 
περίοδος ανάµεσα στις συντηρήσεις και τα απαιτούµενα αναλώσιµα υλικά και ανταλλακτικά. 

Ο Ανάδοχος υποχρεώνεται να υποβάλει τα στοιχεία των οργάνων που σκοπεύει να τοποθετήσει. Η 
υποβολή θα περιλαµβάνει µεταξύ των άλλων: 

• Στοιχεία για τον κατασκευαστή των οργάνων. 

• Τα λεπτοµερή εγχειρίδια όλων των οργάνων που πρόκειται να τοποθετήσει. 

• Σχέδια χωροθέτησης της θέσης των οργάνων για όσα όργανα θα τοποθετηθούν εκτός των 
ηλεκτρολογικών πινάκων. 

• Λεπτοµερή περιγραφή του τρόπου στήριξης των οργάνων και αναφορά στα υλικά που θα 
χρησιµοποιηθούν για την εργασία αυτή. 

• Λίστα µε τις προτεινόµενες από τον ανάδοχο ρυθµίσεις για κάθε όργανο. 

• Σχέδια όδευσης της καλωδίωσης των οργάνων προς τους πίνακες που αυτά συνεργάζονται 
και λίστα των υλικών που θα κατασκευαστεί η όδευση αυτή, αν δεν υπάρχει ήδη υφιστάµενη 
διαδροµή. 

              Έλεγχοι και δοκιµές  

Τα όργανα και όλα τα εξαρτήµατά τους θα πρέπει να είναι επιθεωρήσιµα την περίοδο που 
τοποθετούνται από την Υπηρεσία επίβλεψης του έργου. Η τοποθέτηση, ρύθµιση και οι δοκιµές θα 
γίνουν µε µέριµνα και µε έξοδα του Αναδόχου. 

Ο Ανάδοχος οφείλει µε προειδοποίηση δύο εβδοµάδων να ανακοινώσει στην Υπηρεσία για τις 
δοκιµές των οργάνων, που πρόκειται να προβεί για να παραστεί η Υπηρεσία εάν το επιθυµεί. 

           ∆οκιµές επί τόπου του έργου 
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Επί τόπου του έργου θα πρέπει να πραγµατοποιηθούν κατ’ ελάχιστον οι παρακάτω έλεγχοι και 
δοκιµές και να εκδοθεί το αντίστοιχο πιστοποιητικό δοκιµών µε ευθύνη του Αναδόχου: 

• Γενικός οπτικός έλεγχος των οργάνων (τοποθετηµένων εντός ή εκτός πινάκων). 

• Έλεγχος σωστής τοποθέτησης των οργάνων και σύνδεσης των εξωτερικών καλωδίων σ’ 
αυτά. 

• Έλεγχος της σωστής αρίθµησης των κλώνων των καλωδίων.  

• Ακολουθία εσωτερικών συνδέσεων. 

• Έλεγχος σωστής συνεργασίας των παρεχοµένων σηµάτων από τα όργανα µε το PLC. 

Σε περίπτωση δυσλειτουργίας µετά την θέση των οργάνων σε λειτουργία η Υπηρεσία µπορεί να 
ζητήσει από τον Ανάδοχο να επαναλάβει όσες δοκιµές έχουν σχέσεις µε την δυσλειτουργία. Οι 
δοκιµές αυτές θα γίνουν µε δαπάνες του Αναδόχου. 

            Υποβολή µετά την τοποθέτηση, ρύθµιση και θέση σε λειτουργία 

Μετά την ολοκλήρωση της τοποθέτησης και της θέσης σε λειτουργία των οργάνων, θα υποβληθούν 
στην Υπηρεσία τα παρακάτω: 

• Τα πιστοποιητικά των δοκιµών. 

• Τα λεπτοµερή εγχειρίδια όλων των οργάνων που τοποθέτησε. 

• Φυλλάδιο λειτουργίας και ανίχνευσης βλαβών στην Ελληνική γλώσσα. 

• Φυλλάδιο οδηγιών λειτουργίας και συντήρησης στην Ελληνική γλώσσα. 

• Τεχνικά φυλλάδια των οργάνων που τοποθετήθηκαν στην Ελληνική ή την Αγγλική γλώσσα. 

• Φυλλάδιο όλων των ρυθµίσεων που έγιναν στα όργανα µε επεξηγήσεις σχετικά µε τι 
αναφέρεται η ρύθµιση. 
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16.  ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 
             Ηλεκτροδότηση της εγκατάστασης 

Η ηλεκτροδότηση της εγκατάστασης θα γίνει από το δίκτυο µέσης τάσης (Μ.Τ.) της ∆.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 ∆.Ε.Η. στο κτίριο του υποσταθµού θα υπάρχει ανεξάρτητος χώρος για την 
εγκατάσταση των οργάνων µέτρησης και προστασίας της Μ.Τ. Κάθε χώρος θα είναι επαρκής για τη 
λειτουργία και τη συντήρηση του εξοπλισµού και για την άνετη και ασφαλή εργασία εντός αυτού. 

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

Η όδευση των καλωδίων ισχύος εντός του κτιρίου 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 κτίριο πρέπει να διαθέτει θεµελιακή γείωση και στο δάπεδο των διαµερισµάτων µέσης τάσης 
πρέπει να κατασκευαστεί ισοδυναµικό πλέγµα για την αποφυγή βηµατικών τάσεων. 

               

 Σύστηµα διανοµής ενέργειας 

            Πίνακας µέσης τάσης 

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

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

Όλα τα υλικά µέσης τάσης θα προέρχονται από κατασκευαστή που έχει πιστοποίηση κατά τη 
νεώτερη έκδοση του 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 
τουλάχιστον 250 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). 
Επίσης προβλέπονται µετασχηµατιστές ξηρού τύπου µε µόνωση εποξικής ρητίνης κλάσης µόνωσης 
F µε φυσική ψύξη (ΑΝ). 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 
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Οι ηλεκτρικοί πίνακες πρέπει να κατασκευασθούν σύµφωνα µε τα εξής:  

• Ισχύοντες Νόµους και ∆ιατάγµατα του Ελληνικού Κράτους. 

• Ισχύοντες οδηγίες ∆ΕΗ 

• 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, ∆ιατάγµατα 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. 

Θα πρέπει να υπάρχει πρόβλεψη για τον καθαρισµό του αέρα των αιθουσών στις οποίες 
εγκαθίστανται ηλεκτρικοί πίνακας τύπου πεδίων τόσο από σωµατίδια όσο και από διαβρωτικούς 
ρύπους. Το επίπεδο διαβρωτικότητας στο εσωτερικό του ηλεκτρικού πίνακα θα πρέπει να είναι 
κλάσης 1 σύµφωνα µε το πρότυπο ΕΛΟΤ EN 60654.04. Η ποσότητα του αέρα που θα προσάγεται 
στο εσωτερικό του πίνακα θα πρέπει να µπορεί να απάγει την εκλυόµενη θερµότητα, που παράγετε 
από τον εξοπλισµό του εξασφαλίζοντας ταυτόχρονα και υπερπίεση τουλάχιστον 50 Pa. H 
πιστοποίηση της καλής λειτουργίας θα γίνεται µέσω καταγραφικού οργάνου το οποίο θα 
τοποθετηθεί στο εσωτερικό του ηλεκτρικού πίνακα. Το καταγραφικό όργανο θα λαµβάνει συνεχείς 
µετρήσεις της κλάσης διαβρωτικότητας, οι οποίες θα πρέπει να ικανοποιούν το ανωτέρω πρότυπο. 

Κάθε πίνακας τύπου πεδίων θα φέρει ένα ή περισσότερους θερµαντές οι οποίοι θα προλαµβάνουν 
τη δηµιουργία συµπυκνωµάτων και θα υποβοηθούν τον αερισµό. Οι θερµαντές θα τοποθετηθούν 
κατά τρόπο που δεν θα παρενοχλεί τη λειτουργία του υπολοίπου εξοπλισµού. Η επιφανειακή 
θερµοκρασία οποιουδήποτε µέρους του θερµαντή το οποίο είναι ακάλυπτο και αποτελεί κίνδυνο 
εγκαύµατος, δεν θα ξεπερνά τους 650C. Το κύκλωµα του θερµαντή θα τροφοδοτείται µέσω γραµµής 
που θα φέρει ασφάλεια ή µικροαυτόµατο καταλλήλου µεγέθους και µεταγωγικό διακόπτη για την 
αυτόµατη και χειροκίνητη λειτουργία. Κατά τη χειροκίνητη λειτουργία ο θερµαντής θα ελέγχεται από 
θερµοστάτη ή υγροστάτη. 

           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. 
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• 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 ∆ικτυωµένο Πολυαιθυλένιο (2Χ) 

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

• VDE 0282 Αγωγοί µε µόνωση PVC 

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

• IEC 60502-2 Καλώδια ισχύος µε µόνωση PVC 

Η ικανότητα φορτίσεως των καλωδίων θα αποµειωθεί βάσει εγκεκριµένων συντελεστών όδευσης, 
θερµοκρασίας εδάφους, θερµικής αγωγιµότητας εδάφους, οµαδοποίησης κτλ.   

Τα καλώδια θα τοποθετούνται φροντίζοντας να µην υποβληθούν σε µηχανικές και θερµικές 
δοκιµασίες διαφορετικές από τις προβλεπόµενες σύµφωνα µε τον τύπο του χρησιµοποιηµένου 
καλωδίου. Τα καλώδια για τροφοδότηση µηχανηµάτων πρέπει να είναι συνεχή από τον τοπικό 
πίνακα τροφοδοτήσεως τους µέχρι το προβλεπόµενο µηχάνηµα. 

Η όδευση των καλωδίων διανοµής και των καλωδίων του αυτοµατισµού µεταξύ των µονάδων του 
έργου θα γίνεται υπόγεια µέσα σε σωλήνες προστασίας από PVC ή HDPE. 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 κτίριο 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. ∆εν 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 ∆ΕΗ, θα εγκατασταθεί ένα 
ηλεκτροπαραγωγό ζεύγος συνεχούς ισχύος τουλάχιστον 220kVA, 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 τις παρακάτω µονάδες σε αντίστοιχο ποσοστό του πλήρους 
φορτίου τους: 

 

Μονάδα Ποσοστό κάλυψης πλήρους 
φορτίου 

Αντλιοστάσιο ανύψωσης  100% 

Μονάδα υποδοχής και προεπεξεργασίας βοθρολυµάτων  100% 
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Μονάδα Ποσοστό κάλυψης πλήρους 
φορτίου 

Προεπεξεργασία 100% 

Βιολογική επεξεργασία 50% 

Τριτοβάθµια επεξεργασία  100% 

Έργα διάθεσης λυµάτων  100% 

Αντλιοστάσια ιλύος 50% 

Μονάδα µηχανικής πάχυνσης και αφυδάτωσης ιλύος 50% 

Σύστηµα αυτοµατισµού  100% 

Εξωτερικός φωτισµός  50% 

Κτίριο διοίκησης  100% 

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. 

             Γειώσεις 

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

• Θεµελιακή γείωση των κτιρίων 

• Ισοδυναµική προστασία των δαπέδων έναντι βηµατικών τάσεων 

• Γείωση προστασίας των ηλεκτρολογικής εγκατάστασης 

• Γείωση ουδετέρων κόµβων στη χαµηλή τάση των µετασχηµατιστών 

• Γείωση των µεταλλικών µερών των εγκαταστάσεων 

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

             Αντιεκρηκτική προστασία 

Στις περιοχές που χαρακτηρίζονται ως Ζώνες 1 και 2, σύµφωνα µε τα αναφερόµενα στη παρ.4.7.1, 
οι ηλεκτρικές εγκαταστάσεις θα πρέπει να έχουν κατάλληλη αντιεκρηκτική προστασία.  

             Εγκατάσταση φωτισµού και ρευµατοδοτών 

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

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

Σε κάθε περίπτωση ο τύπος και η διάταξη των φωτιστικών σωµάτων θα είναι τέτοια ώστε να δίδει 
οµοιόµορφο φωτισµό (ελάχιστο/µέγιστο, µεγαλύτερο από 0,75): 

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

 
Περιοχή έργου  Στάθµη φωτισµού [Lux] 

Γραφεία, εργαστήρια, αίθουσα ελέγχου  500 

Αίθουσες στις οποίες εγκαθίσταται εξοπλισµός  200 
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Χώροι διέλευσης (διάδροµοι κτλ.) 100 

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. 
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∆∆..  ΘΘΕΕΣΣΗΗ  ΣΣΕΕ  ΑΑΠΠΟΟ∆∆ΟΟΤΤΙΙΚΚΗΗ  ΛΛΕΕΙΙΤΤΟΟΥΥΡΡΓΓΙΙΑΑ  ––  ∆∆ΟΟΚΚΙΙΜΜΕΕΣΣ  ΟΟΛΛΟΟΚΚΛΛΗΗΡΡΩΩΣΣΗΗΣΣ  --  
ΛΛΕΕΙΙΤΤΟΟΥΥΡΡΓΓΙΙΑΑ  ΤΤΩΩΝΝ  ΕΕΡΡΓΓΩΩΝΝ  ΑΑΠΠΟΟ  ΤΤΟΟΝΝ  ΑΑΝΝΑΑ∆∆ΟΟΧΧΟΟ  

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 «∆οκιµές 
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 «∆οκιµών 
ολοκλήρωσης».  

Η διάρκεια της «θέσης των µονάδων σε αποδοτική λειτουργία» ορίζεται σε είκοσι (20) 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 λυµάτων και χωριστά για την 
γραµµή ιλύος, µετά την σύµφωνη γνώµη της Υπηρεσίας και ολοκληρώνεται, αφού αποδεδειγµένα 
έχουν αναπτυχθεί οι διεργασίες (πχ. παραγωγή βιοµάζας, παραγωγή βιοαερίου κτλ.) και µετά την 
συνεχή λειτουργία των επιµέρους µονάδων για τουλάχιστον πέντε (5) ηµέρες, έτσι ώστε να 
µπορέσουν να επακολουθήσουν οι «δοκιµές ολοκλήρωσης».   

Οι δοκιµές ολοκλήρωσης γίνονται για το σύνολο του έργου (γραµµή λυµάτων και γραµµή ιλύος), και 
θα αρχίσουν µετά την ολοκλήρωση της «θέσης σε αποδοτική λειτουργία» τόσο της γραµµής 
λυµάτων, όσο και της γραµµής ιλύος. Η διάρκεια των ∆οκιµών Ολοκλήρωσης ορίζεται σε δέκα (10) 
ηµέρες και ολοκληρώνονται µετά την ικανοποίηση των ορίων, που ορίζονται στο Κεφάλαιο Α, 
παρ.4.2 και παρ.4.3 του παρόντος Τεύχους.  

Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση της «θέσης σε αποδοτική λειτουργία» και των «δοκιµών 
ολοκλήρωσης», ο Ανάδοχος θα υποβάλει στην Υπηρεσία το Μητρώο του Έργου, τον Φάκελο 
Ασφάλειας και Υγιεινής, καθώς επίσης και τα Εγχειρίδια  Λειτουργίας και Συντήρησης..  

2. ΘΕΣΗ ΤΩΝ ΜΟΝΑ∆ΩΝ ΣΕ ΑΠΟ∆ΟΤΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ – ∆ΟΚΙΜΕΣ 
ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ 

2.1 Θέση µονάδων σε αποδοτική λειτουργία  

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

• αναπτυχθεί η απαραίτητη βιοµάζα, δηλαδή η συγκέντρωση του ανάµικτου υγρού στους 
βιολογικούς αντιδραστήρας να είναι µεγαλύτερη του 80% της συγκέντρωσης σχεδιασµού, να 
έχει παραχθεί επαρκής ποσότητα περίσσειας ιλύος για την λειτουργία της γραµµής ιλύος, 
ή/και η παραγωγή βιοαερίου από την µονάδα χώνευσης να είναι µεγαλύτερη του 80% της 
τιµής σχεδιασµού κτλ.  

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

• να λειτουργήσει η εγκατάσταση συνεχώς επί πέντε (5) τουλάχιστον ηµέρες.  

Κατά την «θέση των µονάδων σε αποδοτική λειτουργία» και µετά από ενηµέρωση της Υπηρεσίας, ο 
Ανάδοχος µπορεί µέσω κατάλληλων εκτροπών της ροής, αποµόνωση ορισµένων µονάδων, 
λειτουργία των µονάδων µε διάφορα υδραυλικά και ρυπαντικά φορτία ή και µεταφορά βιοµάζας από 
άλλες λειτουργούσες Εγκαταστάσεις Επεξεργασίας Λυµάτων να επιταχύνει την διαδικασία 
ανάπτυξης βιοµάζας.   

Η συνεχής λειτουργία µίας επιµέρους µονάδας (π.χ. προεπεξεργασία) ή των λειτουργιών ενός 
ηλεκτρικού πίνακα θεωρείται ότι έληξε επιτυχώς µετά από συνεχή επιτυχηµένη λειτουργία της 
αντίστοιχης µονάδας επί πέντε (5) ηµέρες τουλάχιστον. Στην περίπτωση που δεν ικανοποιηθεί η 
παραπάνω απαίτηση, ο Ανάδοχος οφείλει να: 

• εντοπίσει τον λόγο της αποτυχίας 

• υποβάλει προτάσεις για επανόρθωση 
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• λάβει γραπτή έγκριση για τις προτάσεις αυτές από την Υπηρεσία 

• επανορθώσει το πρόβληµα και να επαναλάβει τη διαδικασία, ώστε οι µονάδες να 
λειτουργήσουν συνεχώς για πέντε (5) τουλάχιστον ηµέρες.  

Ο Ανάδοχος επιβαρύνεται µε όλες τις δαπάνες που απαιτούνται για την θέση σε αποδοτική 
λειτουργία. Στις δαπάνες του Αναδόχου περιλαµβάνονται, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά και οι 
κατωτέρω δαπάνες: 

• ∆απάνες 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. 

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

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

• ∆απάνες 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 ∆οκιµές ολοκλήρωσης 

Μετά την ολοκλήρωση της «θέσης σε αποδοτική λειτουργία» ξεκινά την διαδικασία των δοκιµών 
ολοκλήρωσης. Πέρας των δοκιµών ολοκλήρωσης  θεωρείται η επίτευξη των ορίων εκροής, που 
ορίζονται στο Κεφάλαιο Α του παρόντος Τεύχους (παρ.4.2 και 4.3) για δέκα (10) συνεχόµενες 
ηµέρες και µετά από έγγραφη βεβαίωση της Υπηρεσίας. Κατά την διαδικασία αυτή, ο Ανάδοχος 
υποχρεούται να αποδείξει στην Υπηρεσία ότι όλος ο εξοπλισµός µπορεί να λειτουργήσει αξιόπιστα 
όπως έχει µελετηθεί, ότι ανταποκρίνεται πλήρως στα κριτήρια απόδοσης που έχουν προδιαγραφεί 
και ότι κάθε τµήµα του εξασφαλίζει όλα τα επίπεδα αυτοµατισµού και ασφαλείας που 
προδιαγράφονται. 

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

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

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

• ∆απάνες 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. 

Την Υπηρεσία βαρύνουν οι δαπάνες χηµικών, παροχής ηλεκτρικού ρεύµατος και νερού, καθώς 
επίσης και οι δαπάνες µεταφοράς και διάθεσης των παραπροϊόντων επεξεργασίας (εσχαρίσµατα, 
άµµος, ιλύς κτλ.). 

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

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

(1) Τηρούνται τα όρια εκροών των παραγράφων 4.2 και 4.3  του Κεφαλαίου Α του παρόντος 
Τεύχους 

(2) Οι αποδόσεις επιµέρους µονάδων επεξεργασίας, είναι σύµφωνη µε τα αναφερόµενα στο 
Κεφάλαιο Α του παρόντος Τεύχους, παράγραφοι 4.2 και 4.3 (όπου έχει εφαρµογή) 

(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 

Εάν ο έλεγχος αποτύχει είτε λόγω του ότι δεν τηρούνται οι παραπάνω απαιτήσεις είτε λόγω του ότι 
παρουσιάστηκαν προβλήµατα στον εξοπλισµό, ο Ανάδοχος οφείλει να: 

• εντοπίσει τον λόγο της αποτυχίας 

• υποβάλει προτάσεις για επανόρθωση 

• λάβει γραπτή έγκριση για τις προτάσεις αυτές από την Υπηρεσία 

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

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

Οι δοκιµές µπορεί να επαναληφθούν µέχρι τρεις (3) φορές. Σε περίπτωση τελικής αστοχίας των 
δοκιµών απόδοσης - συµµόρφωσης και µετά τη τρίτη επανάληψη, θα τεθούν σε εφαρµογή τα 
οριζόµενα στη παρ.3, του Άρθρου 71 του Ν.3669/08. 

Το Πρόγραµµα δειγµατοληψιών και αναλύσεων παρουσιάζεται στο παρακάτω Πίνακα. Οι 
δειγµατοληψίες, οι µετρήσεις και οι αναλύσεις θα γίνουν σύµφωνα µε τα παρακάτω πρότυπα: 
Standard Methods της APHA, EN, ΙSO κτλ. Στο πρόγραµµα που θα συντάξει ο Ανάδοχος για την 
«θέση των µονάδων σε αποδοτική λειτουργία» και των «δοκιµών ολοκλήρωσης», θα καθορίσει 
επακριβώς τις µετρούµενες παραµέτρους και τα πρότυπα δειγµατοληψιών, µετρήσεων και 
αναλύσεων.  
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Θέση δειγµατοληψίας Μετρούµενη  
παράµετρος 

Συχνότητα 
δειγµατοληψίας 

Τύπος δείγµατος 

Παροχή  Συνεχής  
COD 
BOD5 

TS 
TKN 

Είσοδος ΕΕΛ 

ΤΡ 

Ηµερήσια Σύνθετο 

 
 

 
  

 
 

 
  

   
  
 

  

DO Συνεχής  
Συγκέντρωση στερεών  2/ηµέρα Στιγµιαίο 
VS / DS 2/ηµέρα  Στιγµιαίο 
SVI Ηµερήσια  Στιγµιαίο  

Βιολογικός  
αντιδραστήρας  

Θερµοκρασία  Ηµερήσια  Στιγµιαίο 
COD 
BOD5 

TS 
ΝΗ4-Ν 
ΝΟ3-Ν 

Έξοδος ∆ΤΚ 

ΤΡ 

Ηµερήσια Σύνθετο 

Ανακυκλοφορία  Παροχή Συνεχής  
Παροχή  Συνεχής  

Περίσσεια ιλύς  
Συγκέντρωση στερεών 2/ηµέρα  Στιγµιαίο 

    
Κολοβακτηρίδια  Ηµερήσια  Σύνθετο Απολύµανση – 

αποχλωρίωση  Υπολειµµατικό χλώριο  Συνεχής  
COD 
BOD5 

TS 
ΝΗ4-Ν 
ΝΟ3-Ν 

Φρεάτιο εξόδου 

ΤΡ 

Ηµερήσια Σύνθετο 

Έξοδος πάχυνσης – 
αφυδάτωσης  

Συγκέντρωση στερεών 2/ηµέρα  Στιγµιαίο 

COD Σύνθετο Στραγγίδια πάχυνσης 
– αφυδάτωσης  TS 

Ηµερήσια  
Σύνθετο 

Όπου στον παραπάνω Πίνακα, η συχνότητα δειγµατοληψίας ορίζεται ως «συνεχής», η µετρούµενη 
παράµετρος µετράται από όργανο in line.   

Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση της «θέσης σε αποδοτική λειτουργία» και των «δοκιµών 
ολοκλήρωσης», ο Ανάδοχος θα υποβάλει στην Υπηρεσία το Μητρώο του Έργου, τον Φάκελο 
Ασφάλειας και Υγιεινής, καθώς επίσης και τα Εγχειρίδια  Λειτουργίας και Συντήρησης. .  

3. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΝΑ∆ΟΧΟ  

3.1 Γενικά  

Ο Ανάδοχος θα λειτουργήσει µε δική του ευθύνη και δαπάνες για έξι (6) µήνες την Εγκατάσταση, 
µετά το πέρας την ολοκλήρωση επιτυχώς των «δοκιµών ολοκλήρωσης». Κατά τη περίοδο αυτή, ο 
Ανάδοχος θα διαθέσει το παρακάτω προσωπικό, µε τις παρακάτω ειδικότητες: 
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• ένας (1) προϊστάµενος λειτουργίας: Χηµικός Μηχανικός 15ετούς εµπειρίας  

• ένας (1) ηλεκτροτεχνίτης : 5ετούς εµπειρίας 

• ένας εργάτης 

 

Ο Ανάδοχος κατά τη φάση της λειτουργίας των έργων από τον ίδιο, θα προβαίνει στις απαραίτητες 
συστηµατικές αναλύσεις και θα καταγράφει κάθε έκτακτο συµβάν ή ενέργεια που έλαβε χώρα 
(επιδιορθώσεις, συντηρήσεις, εξοπλισµού, κτλ.). 

Καθ’ όλη τη διάρκεια της δοκιµαστικής λειτουργίας και συντήρησης, ο Ανάδοχος θα πρέπει να 
λειτουργεί την Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυµάτων µε τον πλέον αποδοτικό τρόπο, ώστε να 
τηρούνται οι εγγυηµένες αποδόσεις. Η Υπηρεσία διατηρεί το δικαίωµα ελέγχου των ανωτέρω ανά 
πάσα στιγµή και χωρίς προηγούµενη προειδοποίηση. 

Στην λειτουργία της ΕΕΛ µε ευθύνη του Αναδόχου περιλαµβάνονται όλες οι αναγκαίες εργασίες 
συντήρησης σύµφωνα µε τα συµβατικά τεύχη. Το σύνολο των δαπανών κατά τη 15-µηνη περίοδο  ι 
συντήρησης της Εγκατάστασης βαρύνουν αποκλειστικά τον Ανάδοχο, εξαίρεση τις δαπάνες: 

• προµήθειας νερού, ηλεκτρικής ενέργειας και χηµικών,  

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

Κατά την διάρκεια της δοκιµαστικής λειτουργίας και συντήρησης των έργων, ο Ανάδοχος οφείλει να 
λειτουργεί την Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυµάτων µε τον πλέον αποδοτικό τρόπο, ώστε να 
τηρούνται οι εγγυηµένες αποδόσεις και να προβαίνει σε όλες τις απαραίτητες εργασίες συντήρησης. 
Η Υπηρεσία διατηρεί το δικαίωµα ελέγχου των ανωτέρω ανά πάσα στιγµή και χωρίς προηγούµενη 
προειδοποίηση. Ο Ανάδοχος θα είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για οποιαδήποτε διορθωτική 
παρέµβαση ή βελτίωση στο έργο απαιτηθεί προκειµένου να ικανοποιηθούν τα παραπάνω κριτήρια 
το συντοµότερο δυνατόν. Όλες οι σχετικές εργασίες καθώς και τροποποιήσεις ή βελτιώσεις στον 
εξοπλισµό θα πραγµατοποιηθούν µε δική του δαπάνη. 

Σε περίπτωση, που διαπιστωθεί ότι, λόγω υπαιτιότητας του Αναδόχου, δεν τηρούνται οι αποδόσεις 
και τα λοιπά λειτουργικά χαρακτηριστικά, σύµφωνα µε τις εγγυήσεις του Αναδόχου και τα Συµβατικά 
Τεύχη, τότε η Υπηρεσία θα εφαρµόσει τις σχετικές για την περίπτωση διατάξεις της νοµοθεσίας περί 
∆ηµοσίων Έργων.  

Κατά την διάρκεια της περιόδου «∆οκιµαστικής Λειτουργίας και Συντήρησης της ΕΕΛ από τον 
Ανάδοχο», ο Ανάδοχος µε δικές του δαπάνες και µέσα θα εκπαιδεύσει το προσωπικό του ΚτΕ, 
ώστε να µπορεί αυτό να αντεπεξέλθει στις απαιτήσεις των υπηρεσιών διεύθυνσης, λειτουργίας και 
συντήρησης της Εγκατάστασης Επεξεργασίας Λυµάτων. Η διάρκεια της εκπαίδευσης ορίζεται σε 
δύο (2) µήνες. Για τον σκοπό αυτό ο Ανάδοχος τρεις (3) µήνες πριν την ολοκλήρωση της 6µηνης 
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 µήνες πριν την ολοκλήρωση της « ∆οκιµαστικής Λειτουργίας 
και Συντήρησης της ΕΕΛ από τον Ανάδοχο».  

3.2 Συντήρηση των έργων από τον Ανάδοχο 

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

Επισηµαίνεται ότι στις δαπάνες συντήρησης κατά το χρόνο εγγύησης περιλαµβάνονται και: 

• οι οποιεσδήποτε δαπάνες συντήρησης, των  εργασιών πολιτικού µηχανικού.  

• οι οποιεσδήποτε δαπάνες συντήρησης των ηλεκτροµηχανολογικών εγκαταστάσεων 

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

• αναλώσιµα (πολυηλεκτρολύτης, ασβέστης, αποσµητικό υλικό κτλ.) 

• λιπαντικά εξοπλισµού  
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• 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 – δοκιµές 
ολοκλήρωσης» και πριν την «∆οκιµαστική λειτουργία και συντήρηση του έργου από τον Ανάδοχο» 
ο Ανάδοχος υποχρεούται να παραδώσει στην Υπηρεσία το Μητρώο του έργου το οποίο θα είναι 
συνταγµένο στην ελληνική 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. 

(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: 
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- 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 

- ∆ιεύθυνση 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.  
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ΠΠΑΑΡΡΑΑΡΡΤΤΗΗΜΜΑΑ  ΙΙ  

ΧΧΟΟΡΡΗΗΓΓΟΟΥΥΜΜΕΕΝΝΑΑ  ΓΓΕΕΩΩΤΤΕΕΧΧΝΝΙΙΚΚΑΑ  ΣΣΤΤΟΟΙΙΧΧΕΕΙΙΑΑ  
 

 

1. ΓΕΝΙΚΑ 
         

Στην διατιθέµενη έκταση έγινε γεωτεχνική έρευνα και συγκεκριµένα έγιναν τέσσερις (4) γεωτρήσεις, 
η θέση των οποίων φαίνεται στα σχετικά σχέδια  

2. ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ 
Τα συµπεράσµατα της γεωτεχνικής έρευνας συνοψίζονται στα κατωτέρω : 

Γεωτρήσεις Β1 και Β3 

Μετά το βάθος του 1,0µ. έως 3,0µ. από την επιφάνεια του εδάφους συναντώνται ηµιβραχώδεις 
σχηµατισµοί αποτελούµενοι από περιδοτίτη και σχιστόλιθο και συνεπώς το υπέδαφος θεµελίωσης 
κρίνεται ευνοϊκό. 

Το υπέδαφος διακρίνεται σε δύο στρώσεις Ι και ΙΙ ως εξής: 

Στρώση Ι (0,0m.έως 1,0m.-3,0m.): Συναντάται στην περιοχή της γεώτρησης Β1 υπό µορφή 
αργιλοϊλυώδους άµµου των οµάδων (SC-SM), ανοικτού καστανού χρώµατος, πυκνής έως πολύ 
πυκνής αποθέσεως. Στην περιοχή της γεώτρησης Β3 είναι παραµένον έδαφος σχιστολίθου, το 
οποίο συναντάται υπό µορφή αργιλώδων χαλίκων (GC), ανοικτού καστανού χρώµατος, µε τεµάχη 
σχιστολίθου, πολύ πυκνής αποθέσεως. 

Στρώση ΙΙ (1,0m – 3,0m έως 8,0m): Σχιστόλιθος ανοικτού τεφρού έως τεφρού χρώµατος, λίγο έως 
µέτρια αποσαθρωµένος (W2-W3), χαµηλής αντοχής (R2) για βραχόµαζα. Σε βάθος 3,8m έως 5,5m 
στην περιοχή της γεώτρησης Β3 συναντήθηκε περιδοτίτης σκούρου πρασίνου χρώµατος, µετρίως 
έως πολύ αποσαθρωµένος (W3-W4), χαµηλής αντοχής (R2) για βραχόµαζα. Το RQD του 
σχηµατισµού αυτού µετρήθηκε κυµαινόµενο µεταξύ 0 και 73 %. 

            Μέχρι το µέγιστο διερευνηθέν βάθος των 8,0 m από την επιφάνεια του εδάφους     
δεν συναντήθηκε στάθµη υπογείων υδάτων. 

Ο δείκτης σηµειακής φόρτισης ls(50) κυµαίνεται µεταξύ 0,63 και 6,30Μpa. 

H αντοχή σε µονοαξονική θλίψη ακέραιων πυρήνων (σc50) κυµαίνεται µεταξύ 3,21 και 3,73Mpa. 

H επιτρεπόµενη τάση θεµελίωσης για θεµελίωση µε γενική κοιτόστρωση προτείνεται να ληφθεί  ίση 
µε pεπ.=300kPa (για συντελεστή ασφαλείας Fs>3). 

Σύµφωνα µε τους υπολογισµούς κατά DIN4019 αναµένεται καθίζηση της τάξης των 3mm στη θέση 
της γεώτρησης Β1 και 10mm στη θέση της γεώτρησης Β3. 

Ο δείκτης εδάφους για θεµελίωση µε γενική κοιτόστρωση, προτείνεται να ληφθεί ως εξής: 
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(α) Γεώτρηση Β1 
kv = 150.000 - 300.000 kN/m3 , kN/m3 = 15 – 30 kg/cm3  

Aπό πλευράς τάσεων έδρασης είναι ασφαλέστερο να επιλέγεται η µεγαλύτερη τιµή (30 kg/cm3), 
ενώ από πλευράς ροπών κάµψης είναι ασφαλέστερο να επιλέγεται η µικρότερη τιµή (15 kg/cm3). 

Για σεισµικά φορτία προτείνεται να ληφθεί: kv,dyn=300.000-400.000 kN/m3  

(β) Γεώτρηση Β3 
kv = 40.000 - 80.000kN/m3 ,  kN/m3 = 4 – 8 kg/cm3  

Για σεισµικά φορτία προτείνεται να ληφθεί: kv,dyn=80.000 - 150.000kN/m3  

Για την εκσκαφή στον σχιστολιθικό σχηµατισµό θα απαιτηθεί προηγούµενη χαλάρωση του 
σχηµατισµού. Η κλίση των πρανών εκσκαφής προτείνεται να είναι γενικά 1:1 (κατ:οριζ.). 

Σύµφωνα µε τον Ελληνικό Αντισεισµικό Κανονισµό (Τροποποίηση 2003), το υπέδαφος θεµελίωσης 
κατατάσσεται στην κατηγορία Α (ηµιβραχώδεις σχηµατισµοί εκτεινόµενοι σε αρκετή έκταση και 
βάθος, µε την προϋπόθεση ότι δεν παρουσιάζουν έντονη αποσάθρωση ή στρώσεις πυκνού 
κοκκώδους υλικού µε µικρό ποσοστό ιλυαργιλικών προσµίξεων, πάχους µικρότερου των 70m) στη 
σεισµική ζώνη Ι, µε συντελεστή σεισµικής επιτάχυνσης Α=0,16g. 

Γεώτρηση Β2  

Μέχρι το βάθος των 9,0m  περίπου από την επιφάνεια του εδάφους συναντάται παραµένον έδαφος 
σχιστόλιθου υπό µορφή αργιλοϊλυωδών αµµοχάλικων, πυκνής έως πολύ πυκνής απόθεσης και 
συνεπώς το υπέδαφος θεµελίωσης κρίνεται ευνοϊκό. 

Το υπέδαφος διακρίνεται σε επτά στρώσεις Ι έως VII ως εξής: 

Στρώση Ι (0,0m έως 1,0m): Αργιλώδης και χαλικώδης άµµος (SC), κιτρινοκάστανου χρώµατος, 
µέσης πυκνότητας. 

Στρώση ΙΙ (1,0m έως 3,0m): Παραµένον έδαφος σχιστολίθου υπό µορφή ιλυωδών αµµοχαλίκων 
των οµάδων (SM, GM), κίτρινου χρώµατος, πυκνής απόθεσης. Η φυσική υγρασία είναι της τάξης 
του 1,4 % και το ποσοστό λεπτοκόκκων είναι της τάξης του 21%. Η αντοχή σε τυποποιηµένη 
διείσδυση (ΝSPT) είναι άρνηση και χαρακτηρίζεται ως πολύ υψηλή για µη συνεκτικά εδάφη. 

Στρώση ΙΙΙ (3,0m έως 5,0m): Χάλικες (GP) και τεµάχη σχιστολίθου, ανοικτού τεφρού έως πρασίνου 
χρώµατος, πυκνής απόθεσης. 

Στρώση IV (5,0m έως 6,0m): Παραµένον έδαφος σχιστολίθου υπό µορφή ιλυωδών χαλίκων των 
οµάδων (GW, GM), καστανοκίτρινου χρώµατος, πυκνής απόθεσης. 

Στρώση V (6,0m έως 8,0m): Παραµένον έδαφος σχιστολίθου υπό µορφή αργιλώδους άµµου (SC), 
σκούρου τεφρού χρώµατος, πυκνής απόθεσης. Η φυσική υγρασία είναι της τάξης του 21% και το 
ποσοστό λεπτοκόκκων είναι της τάξης του 30%. Η αντοχή σε τυποποιηµένη διείσδυση (ΝSPT) είναι 
της τάξης των 50 κρούσεων και χαρακτηρίζεται ως πολύ υψηλή για µη συνεκτικά εδάφη. 

Στρώση VI (8,0m έως 9,2m): Εντελώς αποσαθρωµένος (W5) σχιστόλιθος υπό µορφή αργιλωδών 
χαλίκων (GC), τεφρού χρώµατος, πυκνής έως πολύ πυκνής απόθεσης. Η φυσική υγρασία είναι της 
τάξης του 8,2%. 

Στρώση VII (9,2m έως 11,0m): Μάρµαρο λευκού έως υποπράσινου χρώµατος, λίγο έως µέτρια 
αποσαθρωµένο (W2 – W30, χαµηλής αντοχής (R2) για βραχόµαζα. Το RQD του σχηµατισµού 
αυτού µετρήθηκε της τάξης του 72 %. 

Μέχρι το µέγιστο διερευνηθέν βάθος των 11,0m από την επιφάνεια του εδάφους δεν συναντήθηκε 
στάθµη υπογείων υδάτων. 

Ο δείκτης σηµειακής φόρτισης ls(50) κυµαίνεται µεταξύ 1,82 και 1,88Μpa. 

H αντοχή σε µονοαξονική θλίψη ακέραιων πυρήνων (σc50) είναι της τάξης των 17Mpa. 

H επιτρεπόµενη τάση θεµελίωσης για θεµελίωση µε γενική κοιτόστρωση προτείνεται να ληφθεί  ίση 
µε pεπ.=300kPa (για συντελεστή ασφαλείας Fs>3). 

Σύµφωνα µε τους υπολογισµούς κατά DIN4019 και Kany αναµένεται καθίζηση της τάξης των 2cm. 
Προτείνεται να γίνει συµπύκνωση του πυθµένα εκσκαφής µε δονητικό οδοστρωτήρα. 

Ο κατακόρυφος δείκτης εδάφους, προτείνεται να ληφθεί ως εξής: 
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kv = 15.000 - 30.000kN/m3 ,  kN/m3 = 1,5 - 3,0kg/cm3 

Aπό πλευράς τάσεων έδρασης είναι ασφαλέστερο να επιλέγεται η µεγαλύτερη τιµή (3 kg/cm3), ενώ 
από πλευράς ροπών κάµψης είναι ασφαλέστερο να επιλέγεται η µικρότερη τιµή (1,5 kg/cm3). 

Για σεισµικά φορτία προτείνεται να ληφθεί: kv,dyn=30.000 - 60.000 kN/m3 

Η εκσκαφή στους εδαφικούς σχηµατισµούς µπορεί να γίνει µε τα συνήθη µηχανικά µέσα. Η κλίση 
των πρανών εκσκαφής προτείνεται να είναι 3:1 (κατ:οριζ.) για ύψος πρανούς µικρότερο των 3m και 
2:1 για υψηλότερα πρανή.  

Σύµφωνα µε τον Ελληνικό Αντισεισµικό Κανονισµό (Τροποποίηση 2003), το υπέδαφος θεµελίωσης 
µέχρι το βάθος των 9,2m κατατάσσεται στην κατηγορία Β (έντονα αποσαθρωµένα βραχώδη ή 
εδάφη που από µηχανική άποψη µπορούν να εξοµοιωθούν µε κοκκώδη), ο υποκείµενος 
σχηµατισµός του µαρµάρου κατατάσσεται στην κατηγορία Α (βραχώδεις σχηµατισµοί εκτεινόµενοι 
σε αρκετή έκταση και βάθος, µε την προϋπόθεση ότι δεν παρουσιάζουν έντονη αποσάθρωση), στη 
σεισµική ζώνη Ι, µε συντελεστή σεισµικής επιτάχυνσης Α=0,16g. 

 

 

Γεώτρηση Β4  

Μέχρι το βάθος των 3,0m  περίπου από την επιφάνεια του εδάφους συναντάται παραµένον έδαφος 
σχιστόλιθου υπό µορφή ιλυωδών αµµοχάλικων, πυκνής έως πολύ πυκνής απόθεσης και µετά το 
βάθος αυτό βραχώδης σχιστόλιθος και συνεπώς το υπέδαφος θεµελίωσης κρίνεται ευνοϊκό. 

Το υπέδαφος διακρίνεται σε δύο στρώσεις Ι και II ως εξής: 

Στρώση Ι (0,0m έως 3,0m): Παραµένον έδαφος σχιστόλιθου υπό µορφή ιλυωδών αµµοχάλικων των 
οµάδων (SM, GM), καστανοκίτρινου χρώµατος, πυκνής έως πολύ πυκνής απόθεσης. Η φυσική 
υγρασία κυµαίνεται µεταξύ 2,7 και 3,7 1,4 % και το ποσοστό λεπτοκόκκων κυµαίνεται µεταξύ 18 και 
33%. Η αντοχή σε τυποποιηµένη διείσδυση (ΝSPT) είναι άρνηση και χαρακτηρίζεται ως πολύ υψηλή 
για µη συνεκτικά εδάφη. 

Στρώση ΙΙ (3,0M έως 8,0m): Σχιστόλιθος τεφρού έως ανοικτού χρώµατος, µετρίως έως πολύ 
αποσαθρωµενος (W3 – W4), πολύ χαµηλής έως χαµηλής αντοχής (R1 – R2) για βραχοµάζα. Το 
RQD του σχηµατισµού µετρήθηκε κυµαινόµενο µεταξύ 0 και 32 %. 

Μέχρι το µέγιστο διερευνηθέν βάθος των  8,0m από την επιφάνεια του εδάφους δεν συναντήθηκε 
στάθµη υπογείων υδάτων. 

Ο δείκτης σηµειακής φόρτισης ls(50)  είναι της τάξης των 0,91Μpa. 

H επιτρεπόµενη τάση θεµελίωσης για θεµελίωση µε γενική κοιτόστρωση προτείνεται να ληφθεί ίση 
µε pεπ.=300kPa (για συντελεστή ασφαλείας Fs>3). 

Σύµφωνα µε τους υπολογισµούς κατά DIN4019 και Kany αναµένεται καθίζηση της τάξης του 1cm. 

Ο κατακόρυφος δείκτης εδάφους, προτείνεται να ληφθεί ως εξής: 

kv = 20.000 - 30.000 kN/m3 , 2,0 - 3,0kg/cm3 

Aπό πλευράς τάσεων έδρασης είναι ασφαλέστερο να επιλέγεται η µεγαλύτερη τιµή (2kg/cm3), ενώ 
από πλευράς ροπών κάµψης είναι ασφαλέστερο να επιλέγεται η µικρότερη τιµή (3kg/cm3). 

Για σεισµικά φορτία προτείνεται να ληφθεί: kv,dyn=40.000 - 60.000 kN/m3 

Η εκσκαφή στον σχιστολιθικό σχηµατισµό θα είναι γενικά µέτριας δυσκολίας, ενώ κατά θέσεις θα 
απαιτηθεί προηγούµενη χαλάρωση του σχηµατισµού. Η κλίση των πρανών εκσκαφής προτείνεται 
να είναι 3:1 (κατ:οριζ.) για ύψος πρανούς µικρότερο των 3m και 1:1 για υψηλότερα πρανή.  

Σύµφωνα µε τον Ελληνικό Αντισεισµικό Κανονισµό (Τροποποίηση 2003), το υπέδαφος θεµελίωσης 
µέχρι το βάθος των 9,2m κατατάσσεται στην κατηγορία Β (έντονα αποσαθρωµένα βραχώδη ή 
εδάφη που από µηχανική άποψη µπορούν να εξοµοιωθούν µε κοκκώδη), η υποκείµενη στρώση ΙΙ 
κατατάσσεται στην κατηγορία Α (βραχώδεις σχηµατισµοί εκτεινόµενοι σε αρκετή έκταση και βάθος, 
µε την προϋπόθεση ότι δεν παρουσιάζουν έντονη αποσάθρωση), στη σεισµική ζώνη Ι, µε 
συντελεστή σεισµικής επιτάχυνσης Α=0,16g. 
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Ο Ανάδοχος οφείλει να πραγµατοποιήσει γεωτεχνική έρευνα πριν την έναρξη εκπόνησης της 
Οριστικής Μελέτης, σύµφωνα µε τα καθοριζόµενα στη Συγγραφή Υποχρεώσεων και τον Κανονισµό 
Μελετών. Οι δαπάνες πραγµατοποίησης των σχετικών ερευνών δεν πληρώνονται ιδιαίτερα, αφού οι 
σχετικές δαπάνες έχουν περιληφθεί ανηγµένες στα επιµέρους Άρθρα Τιµολογίου. 



 

K:\N0300b\cons\tefhi\5296_TP.doc                                                         - 118 -                                N0300b/5296/B02  
   
 

Θεσσαλονίκη, Μάρτιος 2014 

 

 
ΕΠΙΜΕΛΗΘΗΚΕ  

 

 

 

 

 

 

Θωµάς Νεράντζης  

Μηχανολόγος-Ηλεκτρολόγος 
Μηχανικός  

ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ 

 

 

 

 

 

 

Ιωάννης Βολιώτης 

∆/ντής Εποπτείας Έργων Νησιωτικής 

 & Υπόλοιπης Χώρας  

 

 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ 

µε την 817/2/26.02.2014 

Απόφαση του ∆.Σ. της  ΕΟΑΕ 

 

 

 

 

Ιωάννης Βολιώτης 

∆/ντής Εποπτείας Έργων Νησιωτικής 

 & Υπόλοιπης Χώρας  

 

 

 

  

 




