
                                                       
K:\N5800a\cons\tefxi\MAPS.doc                                                                                                                                                              Ν5800α/4931 

 
 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
 

 
 

 

Έργο :  

“ Εγκαταστάσεις Επεξεργασίας Λυµάτων  

∆ήµου Ευεργέτουλα (Ν5800α)”  

 

5.084.000 Ευρώ 

 

 

 

∆εκέµβριος  2010 
Ν5800α/4931/B02 



K:\N5800a\cons\tefxi\TP.doc Ν5800α/4931/B02 - i - 

 

 
ΕΓΝΑΤΙΑ Ο∆ΟΣ Α.Ε. ΕΡΓΟ: ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ  ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ          

ΛΥΜΑΤΩΝ ∆ΗΜΟΥ ΕΥΕΡΓΕΤΟΥΛΑ 
(Ν 5800α) 

 
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ: 5.084.000 € 

 
 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

  

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α   ΓΕΝΙΚΑ ...........................................................................................1 

1. ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ .............................................................................................. 1 

2. ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΚΑ - ΚΛΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ........................................................................ 1 

3. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ .......................................................................................................... 6 

4. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ............................................... 6 

5. ΕΙ∆ΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΩΝ ΕΡΓΩΝ................................................... 6 

6. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΕΡΓΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ............................................................................ 6 

7. ΑΙΣΘΗΤΙΚΑ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ - ΥΓΙΕΙΝΗ ΧΩΡΟΥ........................................ 10 

8. ΕΙ∆ΙΚΕΣ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ..................................................................................................................... 10 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β ΕΕΛ ΟΜΑ∆ΩΝ Α & Β.....................................................................11 

1. ΤΕΧΝΙΚΑ ∆Ε∆ΟΜΕΝΑ - ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΣΧΕ∆ΙΑΣΜΟΥ ........................................................................ 11 
1.1 ΓΗΠΕ∆Ο ΤΗΣ ΕΕΛ ............................................................................................................................ 11 

1.1.1 Γενικά .............................................................................................................................................. 11 
1.1.2 Μορφολογικά - Εδαφολογικά στοιχεία ........................................................................................... 12 
1.1.3 ∆ιαµόρφωση του γηπέδου ............................................................................................................... 12 
1.1.4 ∆ίκτυα κοινής ωφελείας .................................................................................................................. 12 

1.2 ΠΡΟΣΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ∆ΙΑΘΕΣΗ ΛΥΜΑΤΩΝ ...................................................................................... 12 
1.2.1 Σύστηµα µεταφοράς ........................................................................................................................ 12 
1.2.2 Αντικείµενο παρούσας εργολαβίας ................................................................................................. 14 

1.3 ΠΟΣΟΤΙΚΑ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΙΚΑ ∆Ε∆ΟΜΕΝΑ ΤΩΝ ΛΥΜΑΤΩΝ....................................................... 15 
1.4 ∆ΙΑΣΤΑΣΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΡΓΩΝ........................................................................................................... 17 

2. ΜΕΘΟ∆ΟΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ - ΠΑΡΑ∆ΟΧΕΣ ΣΧΕ∆ΙΑΣΜΟΥ......................................................... 17 
2.1 ΜΕΘΟ∆ΟΣ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΣΧΕ∆ΙΑΣΜΟΥ ΤΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΠΡΟΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ
 17 
2.2 ΜΕΘΟ∆ΟΣ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΣΧΕ∆ΙΑΣΜΟΥ ΤΟΥ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΑΝΤΙ∆ΡΑΣΤΗΡΑ............. 17 

2.2.1 Μέθοδος δευτεροβάθµιας επεξεργασίας ......................................................................................... 17 
2.2.2 ∆ιαστασιολόγηση δεξαµενών .......................................................................................................... 18 
2.2.3 Απαιτήσεις Ο2.................................................................................................................................. 18 
2.2.4 ∆ιαδικασία νιτροποίησης- απονιτροποίησης ................................................................................... 18 
2.2.5 Κριτήρια σχεδιασµού καθίζησης ..................................................................................................... 19 
2.2.6 Παραγωγή ιλύος .............................................................................................................................. 19 

2.3 ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΕΚΡΟΗΣ............................................................................ 19 
2.4 ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΕΣ ΜΟΝΑ∆ΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ.............................. 20 

3. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ .......................................................................................................................... 23 
3.1 ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΑ Φ.Α.-1, Φ.Α.-2 ΚΑΙ Φ.Α.-3 ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ..................... 23 
3.2 ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΛΥΜΑΤΩΝ ............................................................................... 25 

3.2.1 Γενικά .............................................................................................................................................. 25 



K:\N5800a\cons\tefxi\TP.doc Ν5800α/4931/B02 - ii - 

 

3.2.2 Φρεάτιο υποδοχής - Έργο εσχάρωσης............................................................................................. 26 
3.2.3 Έργο εξάµµωσης - Συλλογής και αποµάκρυνσης λιπών ................................................................. 27 

3.2.3.1 Αερισµός Εξαµµωτή ............................................................................................................... 28 
3.2.3.2 Αποµάκρυνση Άµµου και Ελαίων-Λιπών .............................................................................. 28 

3.2.4 Εγκατάσταση απόσµησης του κτιρίου προεπεξεργασίας ................................................................ 29 
3.2.5 Μετρητής παροχής .......................................................................................................................... 30 

3.3 ∆ΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ (ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ) ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ...................................................................... 30 
3.3.1 Γενικά .............................................................................................................................................. 30 
3.3.2 ∆εξαµενή Επιλογής Μικροοργανισµών........................................................................................... 31 
3.3.3 Μεριστής προς τη δεξαµενή αερισµού ............................................................................................ 31 
3.3.4 ∆εξαµενή  Απονιτροποίησης ........................................................................................................... 31 
3.3.5 ∆εξαµενή Αερισµού ........................................................................................................................ 32 
3.3.6 Αντλιοστάσιο εσωτερικής ανακυκλοφορίας ανάµεικτου υγρού...................................................... 35 
3.3.7 Φρεάτιο µερισµού καθίζησης .......................................................................................................... 36 
3.3.8 ∆εξαµενή καθίζησης........................................................................................................................ 36 

3.3.8.1 Γενικά ..................................................................................................................................... 36 
3.3.8.2 Μηχανολογικός εξοπλισµός ................................................................................................... 36 

3.3.9 Αντλιοστάσιο ιλύος ......................................................................................................................... 38 
3.4 ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗ - ΑΠΟΧΛΩΡΙΩΣΗ ................................................................................................ 38 

3.4.1 Γενικά .............................................................................................................................................. 38 
3.4.2 ∆εξαµενή χλωρίωσης ...................................................................................................................... 39 
3.4.3 Συγκρότηµα χλωριωτή .................................................................................................................... 39 
3.4.4 Αποχλωρίωση .................................................................................................................................. 39 

3.5 ΜΟΝΑ∆Α ∆ΙΗΘΗΣΗΣ ....................................................................................................................... 40 
3.6  ΕΡΓΟ ∆ΙΑΘΕΣΗΣ ............................................................................................................................... 40 
3.7 ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΙΛΥΟΣ ..................................................................................................................... 40 

3.7.1  Γενικά.......................................................................................................................................... 40 
3.7.2  Περιγραφή συστήµατος............................................................................................................... 40 
3.7.3  Φυγοκεντρικό συγκρότηµα αφυδάτωσης ιλύος .......................................................................... 42 
3.7.4  Σύστηµα µεταφοράς αφυδατωµένης ιλύος ......................................................................................... 44 

3.8 ΠΑΡΑΚΑΜΠΤΗΡΙΕΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ ................................................................................................... 44 
3.9 ΣΩΛΗΝΩΣΕΙΣ .................................................................................................................................... 44 
3.10 ΚΤΙΡΙΟ ∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ .......................................................................................................................... 45 

3.10.1 Γενικά.......................................................................................................................................... 45 
3.10.2 Εξοπλισµός κτιρίου ..................................................................................................................... 46 
3.10.3 Χωροθέτηση κτιρίου - ∆ιαµόρφωση περιβάλλοντος χώρου ....................................................... 48 

3.11 ΚΤΙΡΙΟ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΠΡΟΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ (ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ) .. 48 
3.12 ΚΤΙΡΙΟ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΑΦΥ∆ΑΤΩΣΗΣ ΙΛΥΟΣ.............................................................................. 49 
3.13  ΟΙΚΙΣΚΟΣ ΧΛΩΡΙΩΣΗΣ ................................................................................................................... 49 
3.14 ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ......................................................................................................... 50 
3.15 ΕΡΓΟ ΕΦΕ∆ΡΙΚΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ............................................................................ 52 
3.16 ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΑ ΕΡΓΑ ................................................................... 53 

3.16.1 Χωµατουργικά έργα .................................................................................................................... 54 
3.16.2 Έργα οδοποιίας ........................................................................................................................... 54 
3.16.3 ∆ενδροφύτευση - πράσινο........................................................................................................... 54 
3.16.4 Εργα περίφραξης - Κιγκλιδώµατα ασφαλείας............................................................................. 54 
3.16.5 Λοιπά ∆ίκτυα .............................................................................................................................. 55 

3.17 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ∆ΟΜΙΚΟΥ ΜΕΡΟΥΣ ∆ΕΞΑΜΕΝΩΝ ...................................................................... 57 
3.18 Υ∆ΡΑΥΛΙΚΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΙ........................................................................................................ 57 

3.18.1 ∆εδοµένα υπολογισµού ............................................................................................................... 57 
3.18.2 Υπολογισµός απωλειών .............................................................................................................. 57 

3.19 ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΩΝ - ΤΗΛΕΝ∆ΕΙΞΕΩΝ - ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΜΩΝ................................... 58 
3.19.1   Συνοπτική Περιγραφή ................................................................................................................. 58 

3.19.1.1 Εισαγωγή ................................................................................................................................ 58 
3.19.1.2 Γενικοί Στόχοι Μελέτης & Συστήµατος Αυτοµατισµού και Ελέγχου........................................ 58 

3.19.2    Τεχνική Περιγραφή του Συστήµατος...................................................................................... 59 
3.19.2.1 Εισαγωγή ................................................................................................................................ 59 
3.19.2.2 Γενική  ∆οµή και  Φιλοσοφία του Συστήµατος ...................................................................... 60 
3.19.2.3 Αρχιτεκτονική  Συστήµατος ................................................................................................... 61 
3.19.2.4 ∆οµή  και  Συγκρότηση των Τοπικών Σταθµών  Ελέγχου (Τ.Σ.Ε.)........................................ 62 
3.19.2.5 Περιγραφή Ασύρµατου Τηλεπικοινωνιακού Συστήµατος...................................................... 65 
3.19.2.6 ∆οµή  και  Συγκρότηση του Κεντρικού Σταθµού Ελέγχου της Εγκατάστασης  (Κ.Σ.Ε.) ...... 68 



K:\N5800a\cons\tefxi\TP.doc Ν5800α/4931/B02 - iii - 

 

3.19.2.7  Περιγραφή εξοπλισµού του  Κ.Σ.Ε. .......................................................................................... 69 
3.19.2.8 Τεχνική Περιγραφή και Προδιαγραφές του Λογισµικού ........................................................... 72 

3.19.3  Τεχνική Περιγραφή - Τεχνικά Χαρακτηριστικά Οργάνων Μέτρησης & Ελέγχου ..................... 77 
3.19.3.1 Μετρητής στάθµης υγρών θαλάµων λυµάτων ........................................................................... 77 
3.19.3.2 Μετρητής διαφορικής στάθµης .............................................................................................. 78 
3.19.3.3 Μετρητής υπολειµµατικού χλωρίου ........................................................................................... 78 
3.19.3.4 Μετρητής διαλυµένου οξυγόνου ................................................................................................ 78 
3.19.3.5 Μετρητής αιωρούµενων στερεών (MLSS)................................................................................. 79 
3.19.3.6 ∆ιακόπτης στάθµης................................................................................................................. 80 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ ΕΕΛ ΑΣΩΜΑΤΟΥ ............................................................................81 

1. ΤΕΧΝΙΚΑ ∆Ε∆ΟΜΕΝΑ - ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΣΧΕ∆ΙΑΣΜΟΥ ........................................................................ 81 
1.1 ΓΗΠΕ∆Ο ΤΗΣ ΕΕΛ ............................................................................................................................ 81 

1.1.1 Γενικά .............................................................................................................................................. 81 
1.1.2 Μορφολογικά - εδαφολογικά στοιχεία ............................................................................................ 81 
1.1.3 ∆ιαµόρφωση του γηπέδου ............................................................................................................... 81 
1.1.4 ∆ίκτυα κοινής ωφελείας .................................................................................................................. 82 

1.2 ΠΡΟΣΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ∆ΙΑΘΕΣΗ ΛΥΜΑΤΩΝ ...................................................................................... 82 
1.3 ΠΟΣΟΤΙΚΑ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΙΚΑ ∆Ε∆ΟΜΕΝΑ ΤΩΝ ΛΥΜΑΤΩΝ....................................................... 82 
1.4 ∆ΙΑΣΤΑΣΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΡΓΩΝ........................................................................................................... 83 
1.5 ∆ΙΑΘΕΣΗ ΠΑΡΑΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ......................................................................................................... 83 

2. ΜΕΘΟ∆ΟΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ - ΠΑΡΑ∆ΟΧΕΣ ΣΧΕ∆ΙΑΣΜΟΥ......................................................... 83 
2.1 ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΣΧΕ∆ΙΑΣΜΟΥ ΤΗΣ ∆ΕΞΑΜΕΝΗΣ IMHOFF......................................................... 83 
2.2 ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΕΚΡΟΗΣ............................................................................ 83 
2.3 ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ .......................................................... 84 

3. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ .......................................................................................................................... 85 
3.1  ΦΡΕΑΤΙΟ ΕΙΣΟ∆ΟΥ ΕΕΛ ................................................................................................................. 85 
3.2 ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΛΥΜΑΤΩΝ ............................................................................... 85 

3.2.1 Εσχάρωση........................................................................................................................................ 86 
3.2.2 Εξάµµωση - Αποµάκρυνση Λιπών .................................................................................................. 88 
3.2.3 Μετρητής παροχής .......................................................................................................................... 88 
3.2.4 ∆εξαµενή Πρωτοβάθµιας Καθίζησης Imhoff .................................................................................. 89 
3.2.5 Απόσµηση........................................................................................................................................ 89 
3.2.6  Έργο διάθεσης............................................................................................................................. 90 

3.3 ΠΑΡΑΚΑΜΠΤΗΡΙΕΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ ................................................................................................... 90 
3.4 ΣΩΛΗΝΩΣΕΙΣ .................................................................................................................................... 90 
3.5 ΚΤΙΡΙΟ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ................................................................................................................ 91 

3.5.1 Γενικά .............................................................................................................................................. 91 
3.5.2 Εξοπλισµός κτιρίου ......................................................................................................................... 92 

3.6 ΕΡΓΑ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΚΑΙ ∆ΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΧΩΡΟΥ ΕΕΛ .............................................................. 92 
3.7 ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ......................................................................................................... 92 
3.8 ΕΦΕ∆ΡΙΚΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ .............................................................................................. 93 
3.9 ΕΡΓΑ ΠΕΡΙΦΡΑΞΗΣ - ΚΙΓΚΛΙ∆ΩΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ................................................................ 94 
3.10 ΛΟΙΠΑ ∆ΙΚΤΥΑ................................................................................................................................. 94 
3.11 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ∆ΟΜΙΚΟΥ ΜΕΡΟΥΣ ∆ΕΞΑΜΕΝΩΝ ...................................................................... 94 
3.12 Υ∆ΡΑΥΛΙΚΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΙ........................................................................................................ 94 

3.12.1 ∆εδοµένα υπολογισµού ............................................................................................................... 94 
3.12.2 Υπολογισµός απωλειών .............................................................................................................. 94 

3.13    ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ .................................................................................................... 95 
3.13.1  Γενικές αρχές σχεδιασµού........................................................................................................... 95 
3.13.2  Γενικές αρχές σχεδιασµού ελέγχου κινητών µηχανισµών .......................................................... 95 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ∆ ΕΕΛ ΛΑΜΠΟΥ ΜΥΛΩΝ...................................................................97 

1. ΤΕΧΝΙΚΑ ∆Ε∆ΟΜΕΝΑ - ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΣΧΕ∆ΙΑΣΜΟΥ ........................................................................ 97 
1.1 ΓΗΠΕ∆Ο ΤΗΣ ΕΕΛ ............................................................................................................................ 97 

1.1.1 Γενικά .............................................................................................................................................. 97 



K:\N5800a\cons\tefxi\TP.doc Ν5800α/4931/B02 - iv - 

 

1.1.2 Μορφολογικά - εδαφολογικά στοιχεία ............................................................................................ 97 
1.1.3 ∆ιαµόρφωση του γηπέδου ............................................................................................................... 97 
1.1.4 ∆ίκτυα κοινής ωφελείας .................................................................................................................. 98 

1.2 ΠΡΟΣΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ∆ΙΑΘΕΣΗ ΛΥΜΑΤΩΝ ...................................................................................... 98 
1.3 ΠΟΣΟΤΙΚΑ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΙΚΑ ∆Ε∆ΟΜΕΝΑ ΤΩΝ ΛΥΜΑΤΩΝ....................................................... 98 
1.4 ∆ΙΑΣΤΑΣΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΡΓΩΝ........................................................................................................... 99 

2. ΜΕΘΟ∆ΟΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ - ΠΑΡΑ∆ΟΧΕΣ ΣΧΕ∆ΙΑΣΜΟΥ......................................................... 99 
2.1 ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΣΧΕ∆ΙΑΣΜΟΥ ΤΗΣ ∆ΕΞΑΜΕΝΗΣ IMHOFF....................................................... 100 
2.2 ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΕΚΡΟΗΣ.......................................................................... 100 
2.3 ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ........................................................ 100 

3. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ........................................................................................................................ 101 
3.1  ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟ ΑΝΥΨΩΣΗΣ ΛΥΜΑΤΩΝ.................................................................................. 102 
3.2  ΦΡΕΑΤΙΟ ΕΙΣΟ∆ΟΥ ΕΕΛ ............................................................................................................... 104 
3.3  ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΛΥΜΑΤΩΝ ............................................................................. 104 

3.3.1 Εσχάρωση...................................................................................................................................... 105 
3.3.2 Εξάµµωση - Αποµάκρυνση λιπών ................................................................................................. 107 
3.3.3 Μετρητής παροχής ........................................................................................................................ 107 
3.3.4 ∆εξαµενή Πρωτοβάθµιας Καθίζησης Imhoff ................................................................................ 108 
3.3.5 Απόσµηση...................................................................................................................................... 108 
3.3.6  Αντλιοστάσιο εξόδου ................................................................................................................ 109 

3.4 ΠΑΡΑΚΑΜΠΤΗΡΙΕΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ ................................................................................................. 110 
3.5 ΣΩΛΗΝΩΣΕΙΣ .................................................................................................................................. 110 
3.6 ΚΤΙΡΙΟ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ .............................................................................................................. 110 

3.6.1 Γενικά ............................................................................................................................................ 110 
3.6.2 Εξοπλισµός κτιρίου ....................................................................................................................... 111 

3.7 ΕΡΓΑ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΚΑΙ ∆ΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΧΩΡΟΥ ΕΕΛ ............................................................ 112 
3.8 ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ....................................................................................................... 112 
3.9 ΕΡΓΟ ΕΦΕ∆ΡΙΚΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ .......................................................................... 114 
3.10 ΕΡΓΑ ΠΕΡΙΦΡΑΞΗΣ - ΚΙΓΚΛΙ∆ΩΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ .............................................................. 114 
3.11 ΛΟΙΠΑ ∆ΙΚΤΥΑ............................................................................................................................... 114 
3.12 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ∆ΟΜΙΚΟΥ ΜΕΡΟΥΣ ∆ΕΞΑΜΕΝΩΝ .................................................................... 115 
3.13 Υ∆ΡΑΥΛΙΚΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΙ...................................................................................................... 115 

3.13.1 ∆εδοµένα υπολογισµών ............................................................................................................ 115 
3.13.2 Υπολογισµός απωλειών ............................................................................................................ 115 

3.14 ∆ΙΑΘΕΣΗ ΛΥΜΑΤΩΝ..................................................................................................................... 116 
3.15   ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ.......................................................................................................... 116 

3.15.1 Γενικές αρχές σχεδιασµού ελέγχου κινητών µηχανισµών ............................................................... 116 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε  ΜΕΛΕΤΕΣ.....................................................................................118 

1. Μελέτες που διατίθενται .......................................................................................................................... 118 

2. Μελέτες που θα παραδοθούν από τους ∆ιαγωνιζόµενους ...................................................................... 118 

3. Μελέτες που θα εκπονηθούν από τον Ανάδοχο....................................................................................... 118 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ  ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΙΣ.....................................................................119 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ  ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ .......................................................119 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η  ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΙ ΟΡΟΙ...........................................................119 

 



 

 

K:\N5800a\cons\tefxi\TP.doc                                         Ν5800α/4931/B02 
 

- 1 - 

Κεφάλαιο Α   ΓΕΝΙΚΑ 

 

1. ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 
Το έργο αφορά στη µελέτη και κατασκευή των εγκαταστάσεων επεξεργασίας και διάθεσης 
λυµάτων (ΕΕΛ) του συνόλου των οικισµών του ∆ήµου Ευεργέτουλα και περιλαµβάνει την 
ΕΕΛ ΟΜΑ∆ΩΝ Α & Β µε το σύστηµα του παρατεταµένου αερισµού µε ταυτόχρονη 
σταθεροποίηση ιλύος και βιολογική αποµάκρυνση του αζώτου, την ΕΕΛ ΑΣΩΜΑΤΟΥ και την 
ΕΕΛ ΛΑΜΠΟΥ ΜΥΛΩΝ µε το σύστηµα πρωτοβάθµιας επεξεργασίας τύπου IMHOFF και τα 
αντλιοστάσια Φ.Α.-1, Φ.Α.-2 και Φ.Α.-3 του συστήµατος µεταφοράς λυµάτων των ΟΜΑ∆ΩΝ 
Α & Β καθώς και τα συνοδά έργα των παραπάνω εγκαταστάσεων, όπως οδοί πρόσβασης 
και εσωτερική οδοποιία, δενδροφύτευση και πράσινο, περίφραξη, δίκτυα ύδρευσης, 
άρδευσης, οµβρίων, στραγγιδίων, πυρόσβεσης, ηλεκτρικής ενέργειας (κύριας-εφεδρικής-
γειώσεων), τηλεπικοινωνίας, θέρµανσης, κλιµατισµού, αντικεραυνικής προστασίας και 
εσωτερικά δίκτυα λυµάτων και ιλύος, ολοκληρωµένο σύστηµα αυτοµατισµού και ελέγχων, 
διαµόρφωση περιβάλλοντος χώρου, σύνδεση των αγωγών προσαγωγής λυµάτων έως τα 
φρεάτια εισόδου των ΕΕΛ, αγωγούς διάθεσης επεξεργασµένων λυµάτων στους αντίστοιχους 
αποδέκτες, τα τµήµατα σύνδεσης των αγωγών προσαγωγής και απαγωγής λυµάτων στα ως 
άνω αντλιοστάσια. 

 
Το έργο περιλαµβάνει την εκπόνηση της οριστικής και κατασκευαστικής µελέτης, την πλήρη 
κατασκευή και παράδοσή του σε θέση πλήρους και καλής λειτουργίας µε όλες τις επιµέρους 
εγκαταστάσεις του, µηχανήµατα, όργανα, εργαλεία κλπ. που αναφέρονται αναλυτικά στην 
Τεχνική Περιγραφή και στα υπόλοιπα τεύχη δηµοπράτησης, τη δοκιµαστική-αποδοτική 
λειτουργία για διάστηµα δώδεκα (12) µηνών και την εκπαίδευση του προσωπικού του ΚτΕ 
στη λειτουργία, συντήρηση, επισκευές, τήρηση προγραµµάτων αποδόσεων, µετρήσεων κλπ.  
 
Επισηµαίνεται ότι παράλληλα µε την υπόψη εργολαβία θα κατασκευάζονται µε άλλη 
εργολαβία τα αποχετευτικά δίκτυα των οικισµών του ∆ήµου Ευεργέτουλα που θα οδηγούν τα 
λύµατα στις ΕΕΛ της υπόψη εργολαβίας. Σε περίπτωση που, µε την υπόψη εργολαβία, 
ολοκληρωθούν οι εργασίες κατασκευής των ΕΕΛ πριν τη δυνατότητα παροχής λυµάτων στις 
ΕΕΛ από την εργολαβία των δικτύων, τότε θα καθυστερήσει και ο χρόνος έναρξης της 
12µηνης δοκιµαστικής-αποδοτικής λειτουργίας το πολύ κατά το χρονικό διάστηµα της 
οριακής προθεσµίας της παρ.7 του άρθρου 48 του Ν. 3669/2008 χωρίς καµιά οικονοµική 
απαίτηση του Αναδόχου εκτός της Αναθεώρησης. 
 

Τα οριζόµενα στο παρόν τεύχος, καθώς και τα οριζόµενα στους περιβαλλοντικούς όρους, 
αποτελούν το ελάχιστο αποδεκτό ποσοτικό και ποιοτικό όριο απαιτήσεων για το έργο, η µη 
τήρηση των οποίων σε οποιαδήποτε φάση του έργου είναι απαράδεκτη. Εφόσον η απόκλιση 
εµφανιστεί σε τεχνική προσφορά κατά τη διαδικασία του διαγωνισµού, η προσφορά αυτή θα 
κριθεί απαράδεκτη και θα αποκλειστεί από το διαγωνισµό. Οι κατευθύνσεις, περιγραφές και 
προδιαγραφές του τεύχους αυτού, θα χρησιµοποιηθούν για τη σύνταξη της Τεχνικής 
Προσφοράς των ∆ιαγωνιζοµένων, για την αξιολόγηση και βαθµολόγησή τους και τέλος για 
την κατασκευή του έργου. 

 

2. ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΚΑ - ΚΛΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

Με βάση την κλιµατική κατάταξη κατά Thornthwaite, στο ανατολικό τµήµα της Λέσβου 
επικρατεί ξηρό κλίµα που αποκλίνει προς ηµίυγρο µε µέτριο πλεόνασµα νερού κατά τον 
χειµώνα (C1s B3' b4') µε σαφή την επίδραση της θάλασσας κατά το θέρος. Ανήκει στον 
Μεσόθερµο τύπο κλίµατος Β3' µε εξατµισοδιαπνοή υψηλή. Η θερµική δραστικότητα το 
καλοκαίρι αντιστοιχεί στον Μεσόθερµο τύπο Β4'. 

Έτσι γενικά το κλίµα της περιοχής, η οποία αποτελεί µέρος της νότιας ζώνης της νήσου 
Λέσβου, είναι µεσογειακό και ήπιο, µε σχετικά βροχερό χειµώνα και ξερό ζεστό καλοκαίρι. 
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Χαρακτηριστικό του κλίµατος αυτού είναι η έντονη εποχιακή εναλλαγή στις κύριες κλιµατικές 
παραµέτρους (µέσο ύψος βροχής και µέση θερµοκρασία αέρα) µε διαφορετικά µέγιστα για την 
κάθε µία. Έτσι οι θερµοκρασίες έχουν το µέγιστό τους κατά τους καλοκαιρινούς µήνες, ενώ το 
ύψος της βροχής γίνεται µέγιστο στους φθινοπωρινούς και χειµερινούς µήνες. Οι δύο αυτοί 
παράγοντες, συνδυαζόµενοι ανά δύο, άριστα κατά την άνοιξη και το φθινόπωρο, καθορίζουν 
αποφασιστικά και τα είδη της βλάστησης που αναπτύσσονται στην περιοχή και στο νησί 
γενικότερα. 

Πρόσθετο χαρακτηριστικό της περιοχής αποτελούν οι ισχυροί άνεµοι. Το καλοκαίρι πνέουν 
ισχυροί βόρειοι και βορειοδυτικοί άνεµοι. Το χειµώνα οι ίδιοι άνεµοι γίνονται ισχυρότεροι, αλλά 
εµφανίζονται λιγότερο συχνά από τους ισχυρούς νότιους ανέµους. Αποτέλεσµα της ύπαρξης 
ισχυρών ανέµων είναι το µικρό σχετικά ποσοστό ηµερών µε νέφωση. 

Τα απαιτούµενα µετεωρολογικά στοιχεία βασίστηκαν σε δύο µετεωρολογικούς σταθµούς που 
λειτουργούν στο νησί. Πρόκειται για τους σταθµούς Μυτιλήνης (1955-1992) και Κάτω Τρίτους 
(1971-1985). Ως πλέον αξιόπιστα θεωρούνται τα στοιχεία του Μ.Σ. Μυτιλήνης, ο οποίος 
βρίσκεται πλησιέστερα στην προβλεπόµενη θέση ΕΕΛ σε υψόµετρο 4,8 m µε συντεταγµένες, 
γεωγραφικό πλάτος 39,04ο και µήκος 26,36ο . 

Με βάση τα παραπάνω στοιχεία και τις επιφυλάξεις που λογικό είναι να υπάρχουν λόγω 
απόστασης εκτιµήθηκε µία µέση τιµή ετήσιας βροχόπτωσης ίση µε 773,5 mm για την περιοχή 
που εξετάζεται. Η τιµή αυτή προέρχεται από τον µέσο όρο των τιµών των σταθµών Μυτιλήνης 
και Κάτω Τρίτους. 

Εκτίµηση έγινε και για τις µέγιστες αναµενόµενες βροχοπτώσεις µήνα και 24ώρου που είναι 
429,34 και 154,08 mm αντίστοιχα για χρονική περίοδο 40 ετών σε υψόµετρο 0 m (1990-2030). 

Τα ακόλουθα θερµοκρασιακά και ανεµολογικά δεδοµένα βασίστηκαν στο σταθµό της 
Μυτιλήνης και µπορούν να χρησιµοποιηθούν για όλο το νησί µε πολύ µεγάλη προσέγγιση. Η 
µέση ταχύτητα του ανέµου είναι 2,3 - 3,2 Beaufort. 

Οι κύριοι άνεµοι όσον αφορά τη συχνότητα, όπως προκύπτει από το ∆ιάγραµµα 3 είναι Βόρειοι 
(25,25%). Ακολουθούν οι Βορειοδυτικοί (13,99%), Νότιοι (11,6%), Βόρειο-ανατολικοί (9,48%) 
και οι Νότιο-δυτικοί (8,35%). Η περίοδος νηνεµίας είναι 13,95%. 

Στον Πίνακα Α.1 που ακολουθεί έχει γίνει διαχωρισµός των ανέµων ανάλογα µε την έντασή 
τους σε δύο κατηγορίες, νηνεµία και ασθενείς άνεµοι (0-3Β) και µέτριοι-ισχυροί άνεµοι (>= 4Β). 
Από τον Πίνακα αυτόν προκύπτει ότι η δεύτερη κατηγορία παρουσιάζει σχετικά µεγάλη 
µεταβολή της διακύµανσής της (26.09-47.81%) µε ελάχιστο τον Μάιο και µέγιστο το 
Φεβρουάριο. 

Σύµφωνα µε τα στοιχεία του Σταθµού αυτού (περίοδος 1955-92), οι χαµηλότερες τιµές της 
θερµοκρασίας (∆ιάγραµµα 1) σηµειώνονται το µήνα Ιανουάριο και οι υψηλότερες τον Ιούλιο. 
Υψηλή είναι η τιµή της σχετικής υγρασίας, µε µέσο όρο 64,3% και µάλιστα χωρίς σηµαντικές 
διαφοροποιήσεις κατά τη διάρκεια του έτους.  

Η µέση ετήσια µέγιστη θερµοκρασία αέρα είναι 20,9οC ενώ κατά το καλοκαίρι η µέση µέγιστη 
είναι 30,4οC (Ιούλιος). Η µέση ετήσια ελάχιστη θερµοκρασία αέρα είναι 13,7οC ενώ κατά το 
χειµώνα η µέση ελάχιστη είναι 6,7οC (Ιανουάριος). Η µέση ετήσια θερµοκρασία είναι 17,6oC. 

Τα βασικά µετεωρολογικά δεδοµένα και η µηνιαία κατανοµή τους όπως καταγράφηκαν στον 
Σταθµό Μυτιλήνης παρουσιάζονται στον Πίνακα Α.2 καθώς και στα ∆ιαγράµµατα 1, 2 και 3. 
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Πίνακας Α.1 
Μηνιαία κατανοµή εντάσεως ανέµων 

ΜΗΝΑΣ 0-3Β 

% 

> = 4Β 

% 

Ιανουάριος 
Φεβρουάριος 
Μάρτιος 
Απρίλιος 
Μάιος 
Ιούνιος 
Ιούλιος 
Αύγουστος 
Σεπτέµβριος 
Οκτώβριος 
Νοέµβριος 
∆εκέµβριος 

56,96 
52,19 
61,39 
67,99 
73,91 
69,95 
53,98 
55,51 
63,33 
67,07 
66,22 
56,94 

43,04 
47,81 
38,61 
32,01 
26,09 
30,05 
46,02 
44,49 
36,67 
32,93 
33,78 
43,06 
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Πίνακας  Α.2 
Μετεωρολογικά στοιχεία περιοχής Μυτιλήνης 

               

ΣΤΑΘΜΟΣ  ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ ,  Β.Γ.Π.   39.04  DEGR ,  Γ.Μ.   Ε26.36 DEGR. , ΥΨΟΜΕΤΡΟ   4,8 m 

ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΣ ΣΥΜ- ΜΟΝΑ- Μ Η Ν Α Σ  

 ΒΟΛΟ ∆ΕΣ Ι Φ Μ Α Μ Ι Ι Α Σ Ο Ν ∆ 

Θερµοκρασία µέση Tav 0C 9,4 9,9 11,7 15,6 20,1 24,6 26,5 26,1 22,9 18,5 14,5 11,3 

Θερµοκρασία µεγίστη (απόλυτη) Tmax 0C 20,2 22,0 28,0 31,0 35,0 40,0 39,5 38,2 36,2 31,2 28,0 22,5 

Θερµοκρασία ελαχίστη 
(απόλυτη) 

Tmin 0C -4,4 -3,0 -1,2 3,6 8,0 11,0 15,8 16,3 10,9 5,2 1,4 -1,4 

Θερµοκρασία µεγίστη (µέση) Tavmax 0C 12,1 12,7 14,7 19,1 23,8 28,4 30,4 30,1 26,6 21,8 17,3 13,8 

Θερµοκρασία ελαχίστη (µέση) Tavmin 0C 6,7 7,1 8,2 11,4 15,1 19,3 21,6 21,3 18,5 14,8 11,5 8,7 

Σχετική Υγρασία Rhµέση % 71 69,4 67,2 63,7 62,5 57,5 55,8 57,2 59,5 65,7 70,5 71,7 

Μηνιαία Βροχή Β mm 123,7 87,6 70,6 45,4 22,9 6,3 2,3 3,3 10,1 39,1 97,2 141,3 

Μεγίστη Βροχή 24ώρου Max 24h mm 158,0 103,2 81,6 123,9 37,6 42,0 22,4 55,0 29,8 125,4 127,9 96,6 

Πίεση    mBar 1016,2 1014,8 1014,8 1012,9 1012,6 1011,7 1009,9 1010,3 1014,2 1016,5 1017,7 1016,9 

Μέση Ταχύτητα Ανέµου U Beaufort 3,1 3,2 3,0 2,6 2,3 2,3 2,9 2,7 2,7 2,5 2,5 3,1 

Επικρατούσα κατεύθυνση   Ν Ν Β Β Β Β Β Β Β Β Ν Ν 

Συχνότητα κατεύθυνσης ανέµου  % 19,4 20,1 17,4 18,1 24,8 34,1 45,6 46,4 37,0 23,8 19,5 22,5 
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∆ιάγραµµα 1. Μέσες και Απόλυτες Θερµοκρασίες αέρα 
Σταθµού Μυτιλήνης
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∆ιάγραµµα 2. Υψος βροχοπτώσεων περιοχής Μυτιλήνης
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∆ιάγραµµα 3. Ετήσια κατανοµή κατεύθυνσης ανέµου Σταθµού 
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3. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ 

Οι εγκαταστάσεις επεξεργασίας λυµάτων που προβλέπονται στην παρούσα, θα 
επεξεργάζονται αποκλειστικά και µόνο τα αστικά λύµατα (και τα εξοµοιούµενα µε αυτά 
βιοµηχανικά λύµατα που πληρούν τα παρακάτω όρια) των αντίστοιχων οικισµών του ∆ήµου 
Ευεργέτουλα. 

Σε περίπτωση όπου για οποιονδήποτε λόγο απαιτηθεί (στο µέλλον), η προσαγωγή λυµάτων 
στις ΕΕΛ προερχόµενων από άλλες χρήσεις (πέραν της αστικής), τότε τα λύµατα αυτά θα 
πρέπει να έχουν υποστεί κατάλληλη προεπεξεργασία υποβιβασµού των φορτίων τους ώστε 
αυτά να πληρούν τα παρακάτω όρια: 

• BOD5 < 300 mg/l 
• SS  < 350 mg/l 
• 6,5 < pH < 9,0 
• να είναι απαλλαγµένα τοξικών ουσιών 

4. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ 

Το αποχετευτικό σύστηµα της περιοχής περιγράφεται αναλυτικά στην οριστική µελέτη 
«∆ΙΚΤΥΑ Υ∆ΡΕΥΣΗΣ - ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ∆ΗΜΟΥ ΕΥΕΡΓΕΤΟΥΛΑ». Σύµφωνα µε τη µελέτη 
αυτή το δίκτυο προβλέπεται να δέχεται µόνο αστικά λύµατα και όχι όµβρια νερά. 

5. ΕΙ∆ΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΩΝ ΕΡΓΩΝ 

Τα ειδικότερα χαρακτηριστικά και οι προδιαγραφές των έργων της εγκατάστασης, 
αναφέρονται αναλυτικά στα κεφάλαια Α, Β, Γ και ∆  του παρόντος Τεύχους.  

Επισηµαίνεται ότι η τεχνική µελέτη προσφοράς, όσον αφορά στον Η/Μ εξοπλισµό, θα 
αποτελεί και τη Μελέτη Εφαρµογής για το έργο.  

Ως «Κανονισµοί» και «Προδιαγραφές» τόσο για την Τεχνική Μελέτη Προσφοράς και για την 
Οριστική µελέτη, όσο και για την κατασκευή του Έργου νοούνται όσες (και µε τη σειρά που) 
αναφέρονται στη ∆ιακήρυξη, στην εγκεκριµένη και δηµοσιευµένη Τεχνική Συγγραφή 
Υποχρεώσεων (ΤΣΥ) και στα λοιπά τεύχη δηµοπράτησης, µε σειρά ισχύος εκείνη µε την 
οποία αναφέρονται στη ∆ιακήρυξη.  

Εάν ο ∆ιαγωνιζόµενος επιθυµεί να προτείνει υλικά, µηχανήµατα, µεθόδους κλπ., που δεν 
καλύπτονται από τους παραπάνω κανονισµούς ή προδιαγραφές, θα πρέπει να υποβάλει 
φωτοαντίγραφα του συνόλου των Κανονισµών ή Προδιαγραφών αυτών ή να κάνει αναφορά 
σε ιστοσελίδες στις οποίες είναι ανηρτηµένοι. 

Οι ευρωκώδικες που βρίσκονται σε προκαταρκτικό στάδιο (PrEN) και αυτοί οι οποίοι 
χαρακτηρίζονται µε τα αρχικά Ε.Ν.V. µπορούν να χρησιµοποιηθούν µόνον ως 
συµβουλευτικά έγγραφα. 

Τα σχόλια τα οποία συνοδεύουν τυχόν τους Ελληνικούς Κανονισµούς ακόµα και εάν δεν 
έχουν δηµοσιευτεί στην Εφηµερίδα της Κυβέρνησης αποτελούν αναπόσπαστο µέρος τους. 

6. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΕΡΓΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ 
 

Κατηγορίες σκυροδεµάτων και οπλισµών 
Ως προς τις κατηγορίες των σκυροδεµάτων και των οπλισµών ορίζονται τα εξής: 
• Οι κατηγορίες σκυροδέµατος που θα χρησιµοποιούνται είναι αυτές και µόνον που 

αναφέρονται στον Κανονισµό για τη Μελέτη και Εκτέλεση έργων από σκυρόδεµα 
(C12/15, C16/20, C20/25, C25/30, C30/37, C35/45, C40/50, C45/55, C50/60). 

• Οι κατηγορίες σκυροδέµατος και οπλισµού που αναφέρονται παρακάτω είναι η ελάχιστη 
υποχρέωση του αναδόχου. 

• Το σύνολο των δοµικών έργων (δεξαµενές, κτιριακά, κλπ) θα εδράζεται υποχρεωτικά σε 
εξοµαλυντικές στρώσεις ελάχιστου πάχους 0,10 m από σκυρόδεµα C12/15. 

• Οι εγκιβωτισµοί των κάθε είδους σωληνώσεων (όπου αυτό απαιτείται) θα γίνονται από 
σκυρόδεµα C12/15. 

• Τα κρασπεδόρειθρα των έργων οδοποιίας και οι τυχόν επενδύσεις τάφρων 
αντιπληµµυρικής προστασίας θα κατασκευαστούν από σκυρόδεµα C12/15. 
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• Ο φέρων οργανισµός των κτιριακών έργων θα κατασκευάζεται από οπλισµένο 
σκυρόδεµα C16/20, καθώς και τα φρεάτια, δεξαµενές που δεν έρχονται σε επαφή µε 
υγρά. 

• Το σύνολο των δεξαµενών, φρεατίων κλπ. που έρχονται σε επαφή µε υγρά θα 
κατασκευάζεται από ποιότητα οπλισµένου σκυροδέµατος C20/25. 

• Τα τοιχώµατα όλων των κατασκευών από σκυρόδεµα C16/20 ή ανώτερης θα 
κατασκευάζονται µε τη χρήση πλευρικών ξυλοτύπων. Στις περιπτώσεις σκυροδέµατος 
ποιότητας C12/15 είναι δυνατή η σκυροδέτηση σε επαφή µε το µέτωπο εκσκαφής. 

• Ο κύριος οπλισµός θα αποτελείται από χαλύβδινες ράβδους µε νευρώσεις υψηλής 
αντοχής S500 και οι συνδετήρες θα κατσκευάζονται από στρογγυλές ράβδους µαλακού 
χάλυβα S400 ή S500N/mm2. 

• Στα τµήµατα του έργου που έρχονται σε επαφή µε υγρό περιβάλλον (π.χ. δεξαµενές, 
φρεάτια κλπ) θα χρησιµοποιηθεί σύµφωνα µε την αντίστοιχη Τ.Π. στεγανωτικό µάζας. 
Ειδικότερα, κατά τη σκυροδέτηση των έργων που προηγούνται της επεξεργασίας 
(φρεάτιο εισόδου, δίαυλοι εσχάρωσης και µετρητή παροχής) θα χρησιµοποιηθεί τσιµέντο 
ανθεκτικό στη χηµική διάβρωση ή θα γίνει εκ των υστέρων επάλειψη µε κατάλληλο υλικό 
της εγκρίσεως της Υπηρεσίας. Στην εσωτερική επιφάνεια των κατασκευών οι οποίες 
έρχονται σε επαφή µε τα λύµατα είναι απαραίτητη η ύπαρξη λείων επιφανειών πλήρως 
στεγανοποιηµένων. Όσες επιφάνειες έρχονται σε επαφή µε µηχανισµούς απόξεσης θα 
καλύπτονται από επίχρισµα τσιµεντοκονίας σύµφωνα µε τη σχετική Τ.Π. Θα 
χρησιµοποιούνται επίσης στις περιπτώσεις αυτές και όπου αλλού απαιτείται πρόσµικτα 
τσιµεντοκονίας για την επίτευξη ικανοποιητικής πρόσφυσης και περιορισµό της 
ρηγµάτωσης. 

Ωθήσεις γαιών 
Για τον υπολογισµό της ώθησης γαιών πάνω στις κατασκευές, όπου δεν είναι δυνατόν να 
εφαρµοστούν οι Ελληνικοί Κανονισµοί, αναφέρεται ενδεικτικά ότι είναι δυνατόν να 
χρησιµοποιηθεί το DIN 1055, Μέρος 2 και Ερµηνείες, το DIN 4085 και γενικά οι Γερµανικοί 
Κανονισµοί. 

Όταν υπάρχει αµφιβολία σχετικά µε την ερµηνεία του DIN ή σχετικά µε τις πραγµατικές 
συνθήκες που θα αντιµετωπίσει το έργο, ή δεν υφίστανται εδαφοτεχνικά στοιχεία, ο 
υπολογισµός θα γίνει µε τις δυσµενέστερες παραδοχές. 

Η ώθηση που προέρχεται από επανεπιχώσεις του σκάµµατος οι οποίες γίνονται µε 
κοκκώδες υλικό, θα υπολογίζεται µε βάση τα εδαφοτεχνικά στοιχεία που θα προκύψουν από 
εργαστηριακές δοκιµές. Σε περίπτωση έλλειψης τέτοιων στοιχείων ο υπολογισµός θα γίνεται 
µε παραδοχές φ=30, c=0, δ=ο, γ=1,8 Mp/m3. 

Ο υπολογισµός στις περιπτώσεις της παρ.9.3 του DIN 1055, Μέρος 2 και των Ερµηνειών της 
παρ.9.3 θα γίνεται µε ώθηση ηρεµίας. Ευνοϊκά δρώσα ώθηση γαιών θα λαµβάνεται υπόψη 
στο µισό της θεωρητικής τιµής της σύµφωνα µε τις Ερµηνείες στην παρ. 9.6 του DIN 1055, 
Μέρος 2. 

Ο υπολογισµός της ώθησης γαιών επιβάλλεται να λαµβάνει υπόψη τα διαφορετικά 
εδαφοτεχνικά χαρακτηριστικά και τα όρια διαχωρισµού διαφορετικών υλικών του επιχώµατος 
καθώς και την πιθανή παρουσία νερού και τις οποιεσδήποτε πιέσεις που προέρχονται από 
νερό. 

Θεµελιώσεις - Καθιζήσεις 
Για τη µελέτη και κατασκευή των θεµελιώσεων σε συνδυασµό µε την αντιµετώπιση των 
καθιζήσεων ορίζονται τα εξής: 

• Θα λαµβάνεται υπόψη στους σχετικούς υπολογισµούς η συνολική στρωµατογραφία του 
εδάφους και τα χαρακτηριστικά κάθε στρώµατος και σε καµία περίπτωση δεν θα 
περιορίζονται οι έλεγχοι στην επιφανειακή µόνον στρώση. 

• Στην Κατασκευαστική Μελέτη του Αναδόχου οι υπολογισµοί θα είναι αναλυτικοί και 
πλήρεις για κάθε αυτοτελή κατασκευή ή τµήµα. Για τη θεµελίωση κάθε κατασκευής και 
ανεξαρτήτως των σχετικών υπολογισµών θα δίνονται αναλυτικά και πλήρη στοιχεία για 
την εξυγίανση του εδάφους (µέθοδοι, υλικά, θέσεις, ποσότητες, τυπικές διατοµές, σχέδια 
κ.α). για δε την εφαρµογή µεθόδου προφόρτισης θα δίνονται πλήρη και αναλυτικά 
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στοιχεία για τη µέθοδο, τον επιτυγχανόµενο βαθµό προφόρτισης, τον όγκο της 
προφόρτισης και τη χρονική εξέλιξη των καθιζήσεων, τις πηγές λήψης και απόθεσης 
υλικών κλπ. 

• Οι ολικές καθιζήσεις των κατασκευών δεν θα  πρέπει να υπερβαίνουν τα 25 mm. 
• Οι διαφορικές καθιζήσεις δεν θα πρέπει να δηµιουργούν γωνιακή παραµόρφωση 

µεγαλύτερη από 1/500, έστω και αν ληφθούν ειδικά µέτρα στους υπολογισµούς. 
• Εάν απαιτείται (και πάντα µέσα στα όρια της προηγούµενης παραγράφου), πρέπει να 

ληφθούν ειδικά µέτρα αντιµετώπισης των επιπτώσεων των καθιζήσεων τόσο για την 
καλή υδραυλική λειτουργία του έργου όσο και για την εξασφάλιση των σωληνώσεων και 
του εξοπλισµού κλπ. από θραύση ή άλλο κίνδυνο. 

• Οι θεµελιώσεις, αν απαιτηθούν, των µηχανηµάτων και άλλων πηγών δόνησης θα πρέπει 
να αποµονώνονται, έτσι ώστε να ελαχιστοποιείται η µετάδοση των δονήσεων στις 
γειτονικές κατασκευές. Οι σχετικοί υπολογισµοί θα πρέπει να είναι σύµφωνοι µε το DIN 
4024. 

• Ειδικότερα οι πλάκες των δαπέδων σε χώρους λειτουργίας όπως π.χ. σε αντλιοστάσια 
θα πρέπει να µελετηθούν για όλα τα µόνιµα φορτία καθώς και για αυτά που θα 
παρουσιαστούν κατά τη συντήρηση ή τις επισκευές, αλλά πάντως για φορτίο 
τουλάχιστον 5 kN/m2 σε όλη τους την επιφάνεια. 

• Οι διάδροµοι συντήρησης (π.χ. γύρω από δεξαµενές) θα πρέπει να µελετηθούν για 
φορτία τουλάχιστον 2,5 kN/m2. 

• Όλες οι θεµελιώσεις των κατασκευών και των τµηµάτων τους, θα µελετηθούν έτσι ώστε 
να δύνανται να παραλάβουν τα φορτία που θα προέρχονται από τις µονάδες 
επεξεργασίας και τα εξαρτήµατά τους, συµπεριλαµβάνοντας και τα δυναµικά φορτία που 
µπορεί να εµφανίζονται, καθώς και τις σεισµικές δυνάµεις. 

Στατικός και Αντισεισµικός Υπολογισµός 
Για τους υπολογισµούς αυτούς ορίζονται τα εξής: 

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

• Η στατική και αντισεισµική µελέτη θα γίνουν σύµφωνα µε τους ισχύοντες Ελληνικούς 
Κανονισµούς. 

• Για την αντισεισµική µελέτη ο παράγοντας σπουδαιότητας των έργων καθορίζεται ως 
συνήθης. 

• Επιβάλλεται στο σύνολο των δεξαµενών και γενικά των κατασκευών που περιέχουν 
λύµατα να λαµβάνονται υπόψη και οι δυναµικές πιέσεις από τα λύµατα στα τοιχώµατα 
των δεξαµενών, που θα εξετάζονται σε συνδυασµό µε τις ωστικές πιέσεις που θα 
δηµιουργούνται από τις κινήσεις των τοιχωµάτων των δεξαµενών καθώς και τις πιέσεις 
που δηµιουργούνται από τις ταλαντώσεις των υγρών. 

Υπολογισµοί - Έλεγχοι - Ειδικά Θέµατα 
Οι υπολογισµοί, οι έλεγχοι και τα ειδικά θέµατα που θα περιλαµβάνονται και 
αντιµετωπίζονται στην Κατασκευαστική Μελέτη του Αναδόχου πρέπει κατ’ ελάχιστον να είναι 
τα εξής: 

• Στατικός Υπολογισµός ανωδοµής. 
• Στατικός υπολογισµός θεµελιώσεων. 
• Αντισεισµικός Υπολογισµός. 
• Υπολογισµός φέρουσας ικανότητας εδάφους θεµελίωσης συµπεριλαµβανόµενων των 

ελέγχων σε ολίσθηση και ανατροπή της κατασκευής (όπου απαιτούνται). 
• Έλεγχος της επιρροής της άνωσης στην αντοχή της κατασκευής. 
• Έλεγχος της επιρροής της άνωσης στην επίπλευση της κατασκευής. 
• Έλεγχος καθιζήσεων και διαφορικών καθιζήσεων. 
• Επικαλύψεις οπλισµών. 
• Τρόπος αντιµετώπισης αρµών συστολής και διαστολής. 
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• Τρόπος αντιµετώπισης αρµών διακοπής σκυροδέτησης. 
• Τρόπος αντιµετώπισης απαιτήσεων στεγανότητας. 
• Πρόσθετα σκυροδέµατος. 
• Τρόπος αντιµετώπισης συστολών ξηράνσεως. 
• Έλεγχος προς περιορισµό ρηγµατώσεων. 
 
∆ιευκρινίζεται ότι: 

• Θα ληφθούν υπόψη οι επιπτώσεις των θερµοκρασιών µεταβολών και θα συνεκτιµηθεί η 
απευθείας έκθεση στον ήλιο. 

• Οι κατασκευές πρέπει να παρουσιάζουν αντοχή στις φορτίσεις που προέρχονται από 
την άνωση µε την παραδοχή κενών δεξαµενών και αγωγών και  συντελεστή ασφαλείας 
τουλάχιστον 1,15. Θα πρέπει επίσης να γίνεται έλεγχος έναντι επίπλευσης µε συντελεστή 
ασφαλείας τουλάχιστον 1,25. 

• Η µελέτη των τοιχωµάτων των δεξαµενών και των κατασκευών που δέχονται υγρά θα 
πρέπει να προβλέπει την περίπτωση της τυχαίας υπερκάλυψης του ελεύθερου ύψους µε 
υγρό µέχρι τη στέψη των εξωτερικών τοιχωµάτων. 

Έλεγχος σε ρηγµάτωση 
Για τον υπολογισµό του ελέγχου των ρωγµών για έργα από οπλισµένο σκυρόδεµα ισχύουν 
τα αναφερόµενα στον Ελληνικό Κανονισµό Σκυροδέµατος. Επειδή όµως έργα µε ειδικές 
απαιτήσεις έναντι ρηγµατώσεως (δεξαµενές) δεν καλύπτονται πλήρως από τον Κανονισµό 
αυτόν είναι δυνατόν να χρησιµοποιηθούν άλλοι Κανονισµοί. Η απαίτηση για τις δεξαµενές 
είναι να µην υπάρχει ρωγµή εύρους µεγαλύτερου από 0,2 mm. Ενδεικτικά αναφέρεται ο 
Γερµανικός Κανονισµός DIN 1045 και οι Βρετανικοί Κανονισµοί BS 8007 “British Standard 
Code of Practice for design of concrete structures for retaining liquids” και BS 5337. 

Επικάλυψη οπλισµών 
Για την επικάλυψη των οπλισµών ισχύουν τα αναφερόµενα στον Ελληνικό Κανονισµό 
σκυροδέµατος. Όλες οι δεξαµενές κατατάσσονται στην κατηγορία 4 (πολύ διαβρωτικό 
περιβάλλον) τα δε κτιριακά έργα στην κατηγορία 2 (µετρίως διαβρωτικό περιβάλλον). Στην 
µελέτη πρέπει να γίνει αιτιολογηµένη πρόταση για την επικάλυψη των εξωτερικών ράβδων 
οπλισµού (συµπεριλαµβανοµένων και των συνδετήρων) τόσο για τις κατασκευές που 
αποθηκεύουν ή συγκρατούν υγρά όσο και για τις υπόλοιπες µε βάση τα ανωτέρω. 

Ρητά επισηµαίνεται ότι για την επίτευξη των αναγκαίων επικαλύψεων του οπλισµού, τα 
δοµικά στοιχεία πρέπει να έχουν κατάλληλο πάχος. Σαν ελάχιστη απαίτηση ανεξαρτήτως των 
αποτελεσµάτων των στατικών και αντισεισµικών υπολογισµών και του υπολογισµού των 
θεµελιώσεων επιβάλλεται ελάχιστο αποδεκτό πάχος των φερόντων στοιχείων και 
συγκεκριµένα των τοιχείων και των πλακών θεµελίωσης των δεξαµενών τουλάχιστον είκοσι 
πέντε εκατοστά (25 cm). 

Επιφανειακά τελειώµατα και αρµοί 
Η µόρφωση όλων των επιφανειών σκυροδέµατος και ειδικά αυτών που θα είναι µόνιµα 
εκτεθειµένες σε κοινή θέα και µόνιµα ή περιοδικά σε επαφή µε υγρά για αποθήκευση, 
συγκράτηση ή µεταφορά θα είναι λίαν επιµεληµένη όπως καθορίζεται στο τεύχος των 
Τεχνικών Προδιαγραφών. Για τον ξυλότυπο θα χρησιµοποιηθούν σανίδες πλανισµένες ή 
σιδηρότυπος ή τύπος άλλου κατάλληλου υλικού. Ειδικώς οι επιφάνειες των δεξαµενών 
επεξεργασίας θα κατασκευαστούν κατά προτίµηση µε µεταλλότυπο. Η επιφάνεια θα είναι 
απαλλαγµένη από κενά, σπογγώδεις περιοχές και ατέλειες. Οι αρµοί θα διαχωρίζονται 
σαφώς ως προς τον σκοπό που εξυπηρετούν και θα πρέπει αναλυτικά να περιγράφεται ο 
τρόπος κατασκευής και λειτουργίας τους. Σε κάθε περίπτωση πρέπει να εξασφαλίζεται η 
ευστάθεια του στατικού συστήµατος, η αποφυγή αιχµών τάσεων, η στεγανότητα της 
κατασκευής και η αποφυγή διαβρώσεων. 

Κτιριακά έργα 
Γενικά όλες οι κτιριακές κατασκευές θα πρέπει να είναι σύµφωνες µε τις απαιτήσεις του 
Γενικού Οικοδοµικού Κανονισµού (ΓΟΚ) και του Κτιριοδοµικού Κανονισµού. Η µελέτη και η 
κατασκευή της θερµοµόνωσης του κτιρίου διοίκησης θα είναι σύµφωνη µε τις απαιτήσεις του 
Κανονισµού Θερµοµόνωσης των κτιρίων και οι µελέτες πυροπροστασίας και εσωτερικών 
εγκαταστάσεων σύµφωνες µε τους αντίστοιχους Κανονισµούς. 
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7. ΑΙΣΘΗΤΙΚΑ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ - ΥΓΙΕΙΝΗ ΧΩΡΟΥ 

Ιδιαίτερη µέριµνα πρέπει να δοθεί κατά τη σύνταξη των Τεχνικών Μελετών Προσφοράς στα 
στοιχεία που αφορούν στην περιβαλλοντική προστασία και στην αισθητική ανάδειξη του 
χώρου καθώς και στην υγιεινή του. 

Τα στοιχεία αυτά θα πρέπει να αντιµετωπισθούν ειδικά και αφορούν στον έλεγχο των οσµών, 
των θορύβων, στην ασφάλεια και υγιεινή των εργαζοµένων στην εγκατάσταση καθώς και 
στην αρχιτεκτονική και καλαίσθητη εικόνα του χώρου. 

Το ανώτατο όριο θορύβου µέχρι τα όρια των γηπέδων των ΕΕΛ έχει καθοριστεί στα 
αντίστοιχα κεφάλαια, σύµφωνα και µε τους αντίστοιχους εγκεκριµένους Περιβαλλοντικούς 
Όρους του έργου. 

 

8. ΕΙ∆ΙΚΕΣ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ 
Η εκπόνηση της οριστικής µελέτης ή µελέτης εφαρµογής αλλά και η εκτέλεση του έργου θα 
είναι σύµφωνη µε την Τεχνική Μελέτη Προσφοράς του αναδόχου αλλά και τα λοιπά 
συµβατικά τεύχη Κανονισµούς και Προδιαγραφές. Σε περίπτωση διαφορών τους και µε 
επιλογή του Φορέα Κατασκευής θα ζητηθεί η διόρθωσή τους πριν την έγκρισή τους, χωρίς 
καµία επιπλέον οικονοµική απαίτηση του Αναδόχου.  

Η αναγκαιότητα, θέση, διαστάσεις και λοιπά χαρακτηριστικά διαφόρων µικροκατασκευών 
όπως είναι τα φρεάτια δικλείδων, οι κλίµακες, οι βοηθητικοί διάδροµοι κυκλοφορίας, οι βάσεις 
των µηχανηµάτων, οι δευτερεύουσες δικλείδες και γενικότερα κάθε έργο και εξοπλισµός που 
τυχόν δεν θα περιγράφεται στην Τεχνική Προσφορά του Αναδόχου ή στις Τεχνικές 
προδιαγραφές θα αποτελούν αντικείµενα για τα οποία θα αποφασίζει ο Φορέας Κατασκευής 
χωρίς δικαίωµα άρνησης του Αναδόχου. 

Τα υλικά, όργανα, συστήµατα κλπ. που πρόκειται να χρησιµοποιηθούν στο έργο πρέπει να 
έχουν στην Τεχνική Προσφορά σαφή καταγραφή των χαρακτηριστικών τους. Τα τυχόν 
οριζόµενα στα τεύχη δηµοπράτησης αντίστοιχα χαρακτηριστικά είναι τα ελάχιστα 
απαιτούµενα. Σε περίπτωση ελλείψεων ή ασαφειών θεωρείται ότι τα ελλείποντα ή ασαφή 
χαρακτηριστικά θα είναι της επιλογής του Φορέα Κατασκευής, χωρίς καµία επιπλέον 
οικονοµική απαίτηση του Αναδόχου. 



 

K:\N5800a\cons\tefxi\TP.doc                                                    Ν5800α/4931/B02 
- 11 - 

 

Κεφάλαιο Β ΕΕΛ ΟΜΑ∆ΩΝ Α & Β 

 

1. ΤΕΧΝΙΚΑ ∆Ε∆ΟΜΕΝΑ - ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΣΧΕ∆ΙΑΣΜΟΥ  
 
1.1 ΓΗΠΕ∆Ο ΤΗΣ ΕΕΛ 

1.1.1 Γενικά  

Το έργο αφορά στην κατασκευή εγκατάστασης επεξεργασίας και διάθεσης λυµάτων όπου θα 
οδηγούνται τα λύµατα των οικισµών ΟΜΑ∆ΑΣ Α (Κεραµειά, Ίππειος, Συκούντα) και ΟΜΑ∆ΑΣ 
Β (Κάτω Τρίτος, Μυχού, Κουφό Βουνό και µελλοντικά τα λύµατα των οικισµών Πηγαδακίων και 
Ντιπίου) οι οποίοι ανήκουν στο ∆ήµο Ευργέτουλα.  

Η Εγκατάσταση Επεξεργασίας και διάθεσης Λυµάτων (ΕΕΛ) των παραπάνω οµάδων οικισµών 
του ∆ήµου Ευεργέτουλα, θα κατασκευαστεί σε δηµοτικό οικόπεδο, εµβαδού 10.015,65 m2 του 
∆ήµου Ευεργέτουλα, δίπλα στον χείµαρρο Ευεργέτουλα και σε απόσταση 50 m δυτικά της 
Εθνικής οδού Μυτιλήνης - Καλλονής. Η πρόσβαση στο οικόπεδο θα γίνει από το δρόµο του 
αναχώµατος του Ευεργέτουλα.  

Το απόλυτο υψόµετρο του οικοπέδου είναι +7,00 m και οι γεωγραφικές συντεταγµένες της 
θέσης της ΕΕΛ είναι:  

 Γεωγραφικό µήκος:   26ο 26’ 10 
 Γεωγραφικό πλάτος: 38ο 07’ 45 

Στο Ν-Ν∆ τµήµα του οικοπέδου, εντός του υφιστάµενου ελαιώνα, υφίσταται αβαθής 
γεώτρηση, που υδροµαστεύει το φρεάτιο υδροφόρο της περιοχής και στο Ν-Ν∆ όριό του 
διέρχεται γραµµή µεταφοράς ηλεκτρικού ρεύµατος του δικτύου της ∆ΕΗ.  Στα ανατολικά όρια 
του γηπέδου υφίσταται αποστραγγιστικός αύλακας, όπως επίσης και φυτοφράκτης µε 
δεντροστοιχία από λεύκες, χαρακτηριστικές του τοπίου του κάµπου του Ιππείου.  

Το παραπάνω οικόπεδο βρίσκεται σε αγροτική περιοχή παραγωγικών ελαιοκαλλιεργειών, 
εντός της υδρογεωλογικής και υδρολογικής λεκάνης του ποταµού Ευεργέτουλα και σε µικρή 
απόσταση από την κοίτη του. Οι εκτάσεις της ευρύτερης περιοχής του έργου χαρακτηρίζονται 
από πολυκερµατισµένο ιδιοκτησιακό καθεστώς. 

Η θέση της ΕΕΛ, όπως φαίνεται στο Χάρτη 1, βρίσκεται ανατολικά και σε απόσταση 1.300 m 
περίπου από τα όρια του οικισµού Κεραµείων και 1.400 m περίπου από τη θάλασσα (Κόλπος 
Γέρας). Στα νότια όρια του οικοπέδου της ΕΕΛ διέρχεται ο χείµαρρος Ευεργέτουλα, που θα 
αποτελέσει και τον κύριο αποδέκτη των επεξεργασµένων λυµάτων της ΕΕΛ.  

Ο χείµαρρος Ευεργέτουλα είναι διευθετηµένος από το 1965 και αποστραγγίζει µια λεκάνη 
απορροής έκτασης 23,8 km2. Η µέση παροχή του είναι 0,12 m3/h, ενώ ο µέσος ετήσιος όγκος 
παροχής του έχει υπολογιστεί σε 2,05*106 m3 µε 7µηνη κανονική ροή κατά τη διάρκεια του 
έτους. Σύµφωνα µε το έγγραφο της ∆/νσης Εγγείων Βελτιώσεων (αρ.πρ. 2656/29-12-2003),  η 
ΕΕΛ θα κατασκευαστεί εκτός της πληµµυρικής ζώνης του διευθετηµένου χειµάρρου 
Ευεργέτουλα, επειδή στην περιοχή δεν παρουσιάζονται φαινόµενα υπερχείλισής του. 

Η έκταση, τα όρια του γηπέδου και η προσπέλαση δίνονται στο τοπογραφικό διάγραµµα του 
Φορέα (Σχέδιο 1α) όπου το γήπεδο ορίζεται από τα στοιχεία Α,Β,Γ,∆,Ε,Ζ,Η,Θ,Ι,Κ,Λ,Α. Στο 
ίδιο τοπογραφικό διάγραµµα των έργων φαίνονται και τα σηµεία άφιξης Φ(Α) και Φ(Β) των 
αγωγών µεταφοράς λυµάτων από τους οικισµούς των Οµάδων Α & Β. Σηµειώνεται ότι η 
κατασκευή των εσωτερικών δικτύων αποχέτευσης των παραπάνω οικισµών καθώς και τα 
δίκτυα µεταφοράς λυµάτων τους έως την ΕΕΛ αποτελούν αντικείµενο άλλων εργολαβιών. 

Ο δρόµος που οδηγεί στη θέση της ΕΕΛ είναι χωµατόδροµος αγροτικός που βρίσκεται στο 
βόρειο ανάχωµα του ποταµού Ευεργέτουλα µε ελάχιστο πλάτος 4,00 m και εξυπηρετεί τα 
ελαιοκτήµατα της περιοχής. Η προσέγγιση στο γήπεδο της ΕΕΛ γίνεται από τη 2η επαρχιακή 
οδό Λάρσος-Παπάδος (κάτω γέφυρα Ευεργέτουλα) ή από την 4η επαρχιακή οδό Κεραµειά-
Πολιχνίτος (γέφυρα Κεραµείων).  
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Οι διαγωνιζόµενοι µπορούν να χρησιµοποιήσουν το Σχέδιο 1α µε δική τους ευθύνη, αφού 
επιβεβαιώσουν τα αναφερόµενα τοπογραφικά στοιχεία µε δικά τους µέσα. 

Η περιοχή στην οποία αναπτύσσεται η ΕΕΛ δεν είναι δασική έκταση (1806/26.4.2002), 
βρίσκεται όµως κοντά στα όρια αρχαιολογικών χώρων. Η Κ' Εφορεία Προϊστορικών και 
Κλασσικών Αρχαιοτήτων Μυτιλήνης µε έγγραφο της (2257/15.4.2002) όπως και η 14η Εφορεία 
Βυζαντινών Αρχαιοτήτων (1023/9.7.2002) δεν εκφράζουν κατ' αρχήν αντίρρηση για την 
κατασκευή του έργου. Η 8η Εφορεία Νεωτέρων Μνηµείων µε έγγραφό της (597/29.4.2003) 
αναφέρει ότι δεν έχει αντίρρηση για την κατασκευή του έργου. 

1.1.2 Μορφολογικά - Εδαφολογικά στοιχεία  

Το έδαφος του γηπέδου όπου θα κατασκευαστούν οι εγκαταστάσεις της ΕΕΛ βρίσκεται 
παραπλεύρως του χειµάρρου Ευεργέτουλα και είναι επίπεδο µηδενικής σχεδόν κλίσης, ενώ 
δοµείται από προσχώσεις και γενικά από παλαιότερες αποθέσεις κοιλάδας. Έχει εκπονηθεί 
µελέτη γεωλογικής καταλληλότητας και στην συνέχεια διενεργήθηκε εργαστηριακός έλεγχος 
εδαφών από το Εργαστήριο ∆/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών Νοµαρχιακής Αυτοδιοίκησης 
Λέσβου (∆.Τ.Υ.Ν.Α.Λ.) 

1.1.3 ∆ιαµόρφωση του γηπέδου 

Στο αντικείµενο της παρούσας εργολαβίας είναι και η πλήρης διαµόρφωση του γηπέδου 
συµπεριλαµβανοµένων και των έργων εξυπηρέτησης καθώς και του ζωτικού χώρου γύρω 
απ’ αυτά.  

Για τη διαµόρφωση του οικοπέδου της ΕΕΛ θα απαιτηθούν εκσκαφές και επιχώσεις, η 
έκταση και το ύψος των οποίων θα εξαρτηθεί από τη διάταξη των προσφεροµένων έργων.  

Βασικό κριτήριο για την τελική στάθµη των έργων θα αποτελέσουν, πέραν των λειτουργικών 
παραµέτρων και οι κανόνες της αισθητικής και συγκεκριµένα η αποφυγή κατά το δυνατόν 
µεγάλων υπέργειων υψών των δεξαµενών του έργου.  

1.1.4 ∆ίκτυα κοινής ωφελείας 

Τα δίκτυα του ΟΤΕ και ∆ΕΗ θα µεταφερθούν µε δαπάνες του ∆ήµου και µέριµνα του 
Αναδόχου έως την είσοδο της ΕΕΛ. 

1.2 ΠΡΟΣΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ∆ΙΑΘΕΣΗ ΛΥΜΑΤΩΝ 

Σε όλες τις παραπάνω εγκαταστάσεις επεξεργασίας και διάθεσης λυµάτων θα οδηγούνται τα 
λύµατα των οικισµών, καθώς και τα υγρά απόβλητα των βιοτεχνικών µονάδων της περιοχής 
που είναι οµοειδή ως προς τη σύστασή τους µε τα αστικά λύµατα. Το σύστηµα µεταφοράς 
αποτελείται από το σύνολο των δικτύων και των αντλητικών συγκροτηµάτων που οδηγούν τα 
λύµατα από τις θέσεις συγκέντρωσης αυτών έως την είσοδο των ΕΕΛ και περιγράφεται στα 
επόµενα κεφάλαια. 

1.2.1 Σύστηµα µεταφοράς 

Η προσαγωγή των λυµάτων των Οµάδων Α και Β στην ΕΕΛ θα γίνει µέσω συστήµατος 
αντλιοστασίων και καταθλιπτικών αγωγών.  

Συγκεκριµένα το σύστηµα µεταφοράς της ΟΜΑ∆ΑΣ Α, σύµφωνα µε την Οριστική Μελέτη 
«∆ΙΚΤΥΑ Υ∆ΡΕΥΣΗΣ - ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ∆ΗΜΟΥ ΕΥΕΡΓΕΤΟΥΛΑ», αποτελείται από τα εξής 
επί µέρους τµήµατα (Χάρτης Χ1):  

Α15 - Α8  - Φ.Α.-2 Αγωγός ελεύθερης ροής, αποδέκτης των λυµάτων Συκούντας & Ιππείου. 
 ∆ιατοµή  PVC Φ250 - Φ315,  Μήκος L = 1.105 m. 

Φ.Α.-2 Αντλητικό συγκρότηµα πλησίον του φρεατίου Α8. 
 Κατασκευάζεται σε οικόπεδο για το οποίο έχει κηρυχθεί διαδικασία αναγκαστικής 

απαλλοτρίωσης από τον ∆ήµο Ευεργέτουλα. Έχει εκδοθεί η υπ΄ αριθµ. 66/2010 
απόφαση του Μονοµελούς Πρωτοδικείου Μυτιλήνης για καθορισµό προσωρινής 
τιµής µονάδας αναγκαστικής απαλλοτρίωσης. 

 Παροχή αιχµής 20ετίας Q20 = 50 m3/h 

 Παροχή αιχµής 40ετίας Q40 = 60 m3/h 
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Α8 - Α7 ∆ιπλός καταθλιπτικός αγωγός 
 ∆ιατοµή  PE 2Φ125,   Μήκος L = 516 m  

Α7 - Α1 Αγωγός ελεύθερης ροής, αποδέκτης των λυµάτων Συκούντας - Ιππείου µέσω του 
αντλητικού συγκροτήµατος ως περιγράφηκε παραπάνω και των λυµάτων 
Κεραµειών. 

 ∆ιατοµή  PVC Φ315 - Φ400,  Μήκος L = 775 m.  

Φ.Α.-1 Αντλητικό συγκρότηµα πλησίον του φρεατίου Α1. 
 Κατασκευάζεται σε οικόπεδο για το οποίο έχει κηρυχθεί διαδικασία αναγκαστικής 

απαλλοτρίωσης από τον ∆ήµο Ευεργέτουλα. Έχει εκδοθεί η υπ΄ αριθµ. 66/2010 
απόφαση του Μονοµελούς Πρωτοδικείου Μυτιλήνης για καθορισµό προσωρινής 
τιµής µονάδας αναγκαστικής απαλλοτρίωσης. 

 Παροχή αιχµής 20ετίας Q20 = 70 m3/h 

 Παροχή αιχµής 40ετίας Q40 = 85 m3/h 

Α1 - Φ(Α) Καταθλιπτικός αγωγός που οδηγεί τα λύµατα από το αντλιοστάσιο Φ.Α.-1 στο 
σηµείο Φ(Α) πλησίον του γηπέδου της ΕΕΛ. 

 ∆ιατοµή  PE 2Φ140,   Μήκος L = 1.587 m  

Το σύστηµα µεταφοράς της ΟΜΑ∆ΑΣ Β σύµφωνα µε την Οριστική Μελέτη «∆ΙΚΤΥΑ 
Υ∆ΡΕΥΣΗΣ - ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ∆ΗΜΟΥ ΕΥΕΡΓΕΤΟΥΛΑ», αποτελείται από τα εξής επί 
µέρους τµήµατα (Χάρτης Χ):  

ΦΑ4   Αντλητικό συγκρότηµα πλησίον του φρεατίου συγκέντρωσης Β5 (Κουφό Βουνό) 
  Κατασκευάζεται σε ιδιοκτησία του ∆ήµου 
 Παροχή Q = 10 m3/h  

ΦΑ4  - Β4 Καταθλιπτικός αγωγός 
 ∆ιατοµή PE Φ90,  Μήκος L = 577 m  

Β3.1 - Β3 Αγωγός ελεύθερης ροής, αποδέκτης των λυµάτων Μυχούς. 
 ∆ιατοµή PVC Φ250, Μήκος L = 706 m  

Β2.1 - Β2 Αγωγός ελεύθερης ροής, αποδέκτης των λυµάτων Κάτω Τρίτους. 
 ∆ιατοµή PVC Φ315,   Μήκος L = 161 m.  

Β4 - Β3 Αγωγός ελεύθερης ροής, αποδέκτης των λυµάτων Κουφού Βουνού. 
 ∆ιατοµή PVC Φ200, Μήκος L = 180 m  

Β3 - Β2 Αγωγός ελεύθερης ροής, αποδέκτης και των λυµάτων Μυχούς. 
 ∆ιατοµή PVC Φ250, Μήκος L = 60 m  

Β2 - Β1 Αγωγός ελεύθερης ροής, αποδέκτης και των λυµάτων Κάτω Τρίτους. 
 ∆ιατοµή PVC Φ315 - Φ400,   Μήκος L = 1.460 m  

Φ.Α.-3  Αντλητικό συγκρότηµα πλησίον του φρεατίου Β1. 
 Κατασκευάζεται σε οικόπεδο για το οποίο έχει κηρυχθεί διαδικασία αναγκαστικής 

απαλλοτρίωσης από τον ∆ήµο Ευεργέτουλα. Έχει εκδοθεί η υπ΄ αριθµ. 66/2010 
απόφαση του Μονοµελούς Πρωτοδικείου Μυτιλήνης για καθορισµό προσωρινής 
τιµής µονάδας αναγκαστικής απαλλοτρίωσης. 

 Παροχή αιχµής 20ετίας Q20 = 70 m3/h 

 Παροχή αιχµής 40ετίας Q40 = 90 m3/h 

Φ.Α.-3 - Φ(Β) Καταθλιπτικός αγωγός που οδηγεί τα λύµατα από το αντλιοστάσιο Φ.Α.-3 στο 
σηµείο Φ(Β) πλησίον του γηπέδου της ΕΕΛ.  

 ∆ιατοµή PE 2Φ140.   Μήκος L = 2.888 m  

Σηµειώνεται ότι τα λύµατα των οικισµών Πηγαδακίων και Ντιπίου προβλέπονται µόνο ως 
φορτία στον σχεδιασµό της µελετούµενης ΕΕΛ.   



 

K:\N5800a\cons\tefxi\TP.doc                                                    Ν5800α/4931/B02 
- 14 - 

 

1.2.2 Αντικείµενο παρούσας εργολαβίας 

Από το σύστηµα µεταφοράς λυµάτων που περιγράφηκε στο κεφάλαιο Β.1.2.1, στην 
παρούσα εργολαβία θα κατασκευαστούν µόνο τα εξής: 

α) Σύνδεση του αγωγού µεταφοράς ΟΜΑ∆ΑΣ Α (διπλός καταθλιπτικός αγωγός 2Φ140) 
έως το φρεάτιο εισόδου της ΕΕΛ. Η σύνδεση θα γίνει από το σηµείο Φ(Α) επί του 
υφιστάµενου δρόµου (απόληξη καταθλιπτικού αγωγού 2Φ140 σύµφωνα µε την 
Οριστική Μελέτη «∆ΙΚΤΥΑ Υ∆ΡΕΥΣΗΣ - ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ∆ΗΜΟΥ 
ΕΥΕΡΓΕΤΟΥΛΑ»).  

 Σηµείο Φ(Α)  Hεδ. = 7,90 m 
   Hπυθ. = 6,00 m 

β) Σύνδεση του αγωγού µεταφοράς ΟΜΑ∆ΑΣ Β (διπλός καταθλιπτικός αγωγός 2Φ140) 
έως το φρεάτιο εισόδου της ΕΕΛ. Η σύνδεση θα γίνει από το σηµείο Φ(Β) επί επί του 
υφιστάµενου δρόµου (απόληξη καταθλιπτικού αγωγού 2Φ140 σύµφωνα µε την 
Οριστική Μελέτη «∆ΙΚΤΥΑ Υ∆ΡΕΥΣΗΣ - ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ∆ΗΜΟΥ 
ΕΥΕΡΓΕΤΟΥΛΑ»). 

 Σηµείο Φ(Β)  Hεδ. = 7,90 m 
   Hπυθ. = 6,71 m 

γ) Φ.Α.-1 Αντλιοστάσιο λυµάτων πλησίον του φρεατίου Α1 του συστήµατος µεταφοράς 
της ΟΜΑ∆ΑΣ Α.  

  Κατασκευάζεται σε οικόπεδο (Σχέδιο 4 των τευχών δηµοπράτησης)) για το 
οποίο έχει κηρυχθεί διαδικασία αναγκαστικής απαλλοτρίωσης από τον ∆ήµο 
Ευεργέτουλα. Έχει εκδοθεί η υπ΄ αριθµ. 66/2010 απόφαση του Μονοµελούς 
Πρωτοδικείου Μυτιλήνης για καθορισµό προσωρινής τιµής µονάδας 
αναγκαστικής απαλλοτρίωσης. 

  Χαρακτηριστικά των αντλιών: Σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο κεφάλαιο Β.3.1 
της παρούσας και τους λοιπούς υπολογισµούς των διαγωνιζόµενων.  

  Ο Ανάδοχος του έργου θα κάνει τις συνδέσεις: α) του υγρού θαλάµου µε τον 
αγωγό προσαγωγής και β) του διπλού καταθλιπτικού αγωγού µε τους 
αντίστοιχους µεταλλικούς αγωγούς του Α/Σ λυµάτων.  

  Τα στοιχεία απόληξης του αγωγού προσαγωγής και της αρχής του 
καταθλιπτικού αγωγού θα τα λάβει ο διαγωνιζόµενος είτε από το Σχέδιο 4, είτε 
από τα στοιχεία της κατασκευής στην περίπτωση που οι ως άνω αγωγοί έχουν 
ήδη κατασκευαστεί µε άλλη εργολαβία. 

  Στο οικόπεδο του αντλιοστάσιου έχει διενεργηθεί γεωτεχνική έρευνα, την 
οποία ο διαγωνιζόµενος θα λάβει υπόψη του. 

δ) Φ.Α.-2 Αντλητικό συγκρότηµα πλησίον του φρεατίου Α8 του συστήµατος µεταφοράς 
της ΟΜΑ∆ΑΣ Α.  

  Κατασκευάζεται σε οικόπεδο (Σχέδιο 5 των τευχών δηµοπράτησης) για το 
οποίο έχει κηρυχθεί διαδικασία αναγκαστικής απαλλοτρίωσης από τον ∆ήµο 
Ευεργέτουλα. Έχει εκδοθεί η υπ΄ αριθµ. 66/2010 απόφαση του Μονοµελούς 
Πρωτοδικείου Μυτιλήνης για καθορισµό προσωρινής τιµής µονάδας 
αναγκαστικής απαλλοτρίωσης. 

  Χαρακτηριστικά των αντλιών: Σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο κεφάλαιο Β.3.1 
της παρούσας και τους λοιπούς υπολογισµούς των διαγωνιζόµενων.  

  Ο Ανάδοχος του έργου θα κάνει τις συνδέσεις: α) του υγρού θαλάµου µε τον 
αγωγό προσαγωγής και β) του διπλού καταθλιπτικού αγωγού µε τους 
αντίστοιχους µεταλλικούς αγωγούς του Α/Σ λυµάτων.  

  Τα στοιχεία απόληξης του αγωγού προσαγωγής και της αρχής του 
καταθλιπτικού αγωγού θα τα λάβει ο διαγωνιζόµενος είτε από το Σχέδιο 5, είτε 
από τα στοιχεία της κατασκευής στην περίπτωση που οι ως άνω αγωγοί έχουν 
ήδη κατασκευαστεί µε άλλη εργολαβία. 
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  Στο οικόπεδο του αντλιοστάσιου έχει διενεργηθεί γεωτεχνική έρευνα, την 
οποία ο διαγωνιζόµενος θα λάβει υπόψη του. 

ε) Φ.Α.-3 Αντλητικό συγκρότηµα πλησίον του φρεατίου Β1 του συστήµατος µεταφοράς 
της ΟΜΑ∆ΑΣ Β.  

  Κατασκευάζεται σε οικόπεδο (Σχέδιο 6 των τευχών δηµοπράτησης) για το 
οποίο έχει κηρυχθεί διαδικασία αναγκαστικής απαλλοτρίωσης από τον ∆ήµο 
Ευεργέτουλα. Έχει εκδοθεί η υπ΄ αριθµ. 66/2010 απόφαση του Μονοµελούς 
Πρωτοδικείου Μυτιλήνης για καθορισµό προσωρινής τιµής µονάδας 
αναγκαστικής απαλλοτρίωσης. 

  Χαρακτηριστικά των αντλιών: Σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο κεφάλαιο Β.3.1 
της παρούσας και τους λοιπούς υπολογισµούς των διαγωνιζόµενων.  

  Ο Ανάδοχος του έργου θα κάνει τις συνδέσεις: α) του υγρού θαλάµου µε τον 
αγωγό προσαγωγής και β) του διπλού καταθλιπτικού αγωγού µε τους 
αντίστοιχους µεταλλικούς αγωγούς του Α/Σ λυµάτων.  

  Τα στοιχεία απόληξης του αγωγού προσαγωγής και της αρχής του 
καταθλιπτικού αγωγού θα τα λάβει ο διαγωνιζόµενος είτε από το Σχέδιο 6, είτε 
από τα στοιχεία της κατασκευής στην περίπτωση που οι ως άνω αγωγοί έχουν 
ήδη κατασκευαστεί µε άλλη εργολαβία. 

  Στο οικόπεδο του αντλιοστάσιου έχει διενεργηθεί γεωτεχνική έρευνα, την 
οποία ο διαγωνιζόµενος θα λάβει υπόψη του. 

Όσον αφορά τα έργα διάθεσης στον χείµαρρο «Ευεργέτουλα» αποτελούν αντικείµενο της 
τεχνικής και οικονοµικής προσφοράς της παρούσας εργολαβίας και θα σχεδιαστούν 
σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο κεφάλαιο Β.3.6 του παρόντος. Το έργο της διάθεσης για 
άρδευση των ελαιοκτηµάτων της περιοχής, όπως προβλέπεται εναλλακτικά στους 
εγκεκριµένους Π.Ο., δεν αποτελεί αντικείµενο της παρούσας εργολαβίας, παρά µόνον η 
πρόβλεψη χώρου στο οικόπεδο της ΕΕΛ για µελλοντική κατασκευή των απαιτούµενων έργων 
(επεξεργασίας, αποθήκευσης, διάθεσης) στην περίπτωση που αποφασιστεί τα επεξεργασµένα 
λύµατα να διατίθενται για άρδευση στην παρακείµενη γεωργική περιοχή. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.3 ΠΟΣΟΤΙΚΑ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΙΚΑ ∆Ε∆ΟΜΕΝΑ ΤΩΝ ΛΥΜΑΤΩΝ 

Ως προς τα ποιοτικά χαρακτηριστικά των λυµάτων προς επεξεργασία,  διευκρινίζεται ότι δεν 
υπάρχουν εργαστηριακές ή άλλες αναλύσεις και τα στοιχεία τα οποία δίδονται παρακάτω και 
τα οποία θα ληφθούν ως δεδοµένα σχεδιασµού των Τεχνικών Προσφορών, προέρχονται 
από στατιστικά βιβλιογραφικά δεδοµένα. 

Τα βασικά δεδοµένα σχεδιασµού και των δύο φάσεων των έργων δίδονται στους παρακάτω 
Πίνακες. 
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Πίνακας Β.1 
Παροχές και Ρυπαντικά Φορτία Σχεδιασµού για την ΕΕΛ Οµάδων Α & Β (θέρος) 

 
Παράµετρος Μονάδα Έτος 

  2008 2028 2048 
Ισοδύναµοι κάτοικοι 
Μέγιστη ηµερήσια, Qd 
Παροχή αιχµής, q   
 

 
m3/d 

l/s 
m3/s 

3.527 
873 
24 

0,024 

5.474
1.573

36 
0,036 

6.867 
2.121 
   46 
0,046 

Ρυπαντικό Φορτίο     

Εισόδου 
BOD5 (So) 
SS 
VSS (70 %) 
FSS (30 %) 
Ολικό Άζωτο 
Ολικός Φωσφόρος 
Εξόδου 
BOD5 (Se) 
SSe 

 
kg/d 
kg/d 
kg/d 
kg/d 
kg/d 
kg/d 

 
kg/d 
kg/d 

 
212 
245 
171 
74 
31 
10 
 

22 
26 

 
328 
379 
265 
114 
49 
16 
 

39 
47 

 
412 
476 
333 
143 
60 
 20 

 
 53 
 64 

Συγκέντρωση     

Εισόδου 
BOD5 
SSo 
VSSo 
FSSo 
Ολικό Άζωτο - TKNo 
Ολικός Φωσφόρος - Po 
Εξόδου 
BOD5 (Se) 
Sse 

 
mg/l 
mg/l 
mg/l 
mg/l 
mg/l 
mg/l 

 
 

mg/l 
mg/l 

 

 
242 
280 
196 
84 
36 
12 
 
 

25 
30 
 

 
209 
241 
169 
72 
31 
10 
 
 

25 
30 
 

 
194 
225 
157 
68 
28 
10 
 
 

25 
30 
 

 
Πίνακας Β.2 

Παροχές Σχεδιασµού για την ΕΕΛ Οµάδων Α & Β (χειµώνας) 
 

Παράµετρος Μονάδα Ετος 
  2008 2028 2048 
Ισοδύναµοι κάτοικοι 
Μέγιστη ηµερήσια, Qd 
Παροχή αιχµής, q   
 

 
m3/d 

l/s 
m3/s 

3.009 
586 
18 

0,018 

4.181 
928 
27 

0,027 

4.543 
1.127 

31 
0,031 

 
Πίνακας Β.3 

Παραδοχές Ρυπαντικών Φορτίων για το έτος Σχεδιασµού 
Ηµερήσιο φορτίο BOD 60 g/ΙΚ 

Ηµερήσιο φορτίο SS 70 g/ΙΚ 

Ηµερήσιο φορτίο ΤΚΝ 9 g/ΙΚ 

Ηµερήσιο φορτίο Ρ 3 g/ΙΚ 

Θέρος:  23οC Θερµοκρασία Λυµάτων 

Χειµώνας: 11οC 

Συγκέντρωση κολοβακτηριδίων στην 
είσοδο των ΕΕΛ 

500 x 106 FC/100ml 
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1.4 ∆ΙΑΣΤΑΣΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΡΓΩΝ 

Η διαστασιολόγηση των έργων της βιολογικής διαδικασίας και της διαδικασίας επεξεργασίας 
ιλύος της ΕΕΛ των Οµάδων Α & Β, θα γίνει µε βάση τη µέγιστη ηµερήσια παροχή (Qd) 
20ετίας για τις χειµερινές και θερινές συνθήκες αντίστοιχα. 

Η διαστασιολόγηση των έργων της απολύµανσης της ΕΕΛ των Οµάδων Α & Β, θα γίνει µε 
βάση τη µέγιστη ηµερήσια παροχή (Qd) 40ετίας για τις χειµερινές και θερινές συνθήκες 
αντίστοιχα. 

Η διαστασιολόγηση και κατασκευή των έργων εισόδου και προεπεξεργασίας (δοµικών 
κατασκευών), καθώς και των υδραυλικών συνδέσεων των λυµάτων (σωληνώσεις, 
υπερχειλιστές κλπ) θα γίνει µε βάση την παροχή αιχµής 40ετίας (q) σε (l/s).  

Τέλος, η διαστασιολόγηση των αντλιοστασίων λυµάτων (υγρών θαλάµων, κλπ.), θα γίνει µε 
βάση την παροχή αιχµής (q) 40ετίας, ενώ των αντλητικών συγκροτηµάτων κλπ. Η/Μ 
εξοπλισµού θα γίνει µε βάση την παροχή αιχµής (q) 20ετίας.   

Οι υπολογισµοί της ηλεκτρικής κατανάλωσης και η συµπλήρωση των σχετικών πινάκων 2 
του Τόµου 4 της Τεχνικής Προσφοράς θα γίνουν για το έτος 2028. 

 

 

2. ΜΕΘΟ∆ΟΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ - ΠΑΡΑ∆ΟΧΕΣ ΣΧΕ∆ΙΑΣΜΟΥ 

Καθορίζεται ότι η µέθοδος επεξεργασίας θα βασίζεται υποχρεωτικά σε σύστηµα 
παρατεταµένου αερισµού µε πλήρη σταθεροποίηση της ιλύος, µε βιολογική απονιτροποίηση. 

Η περιγραφή του συστήµατος και της διαδικασίας επεξεργασίας καθώς και των επί µέρους 
µονάδων σε συνδυασµό µε τις ειδικές προδιαγραφές των έργων, γίνεται αναλυτικά στο 
κεφάλαιο Β.3 του παρόντος τεύχους. 

Τα αναφερόµενα στο παρόν κεφάλαιο (κεφ. B.2 ΜΕΘΟ∆ΟΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ - 
ΠΑΡΑ∆ΟΧΕΣ ΣΧΕ∆ΙΑΣΜΟΥ) αποτελούν -επί ποινή αποκλεισµού- το ελάχιστο 
ποσοτικό και ποιοτικό αποδεκτό όριο των προσφορών και η τήρησή τους είναι 
υποχρεωτική για τους διαγωνιζόµενους. 

2.1 ΜΕΘΟ∆ΟΣ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΣΧΕ∆ΙΑΣΜΟΥ ΤΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 
ΠΡΟΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ  

Οι εγκαταστάσεις προεπεξεργασίας θα σχεδιαστούν ως εξής : 

Το δοµικό µέρος των εγκαταστάσεων προεπεξεργασίας (φρεάτιο εισόδου, δεξαµενές, υγροί 
θάλαµοι, δίαυλοι, σωληνώσεις, υπερχειλιστές), θα σχεδιαστεί µε βάση την παροχή αιχµής 
της 40ετίας (q) σε (l/s), ήτοι 46 l/s.  

Ο Η/Μ εξοπλισµός των εγκαταστάσεων προεπεξεργασίας (αυτόµατη εσχάρα, σύστηµα 
αερισµού εξαµµωτή, αντλίες αποµάκρυνσης άµµου, αντλίες αποµάκρυνσης ελαίων – λιπών 
κλπ), θα σχεδιαστεί µε βάση την αθροιστική παροχή των δυο αντλιοστασίων µεταφοράς στην 
ΕΕΛ, (Φ.Α.-1 & Φ.Α.-3), σε συνθήκες θέρους (θεωρώντας δηλαδή ότι εισέρχονται λύµατα 
ταυτόχρονα και από τα δυο αντλιοστάσια, στα οποία λειτουργούν και οι δυο αντλίες), ήτοι 
140 m3/h.  

2.2 ΜΕΘΟ∆ΟΣ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΣΧΕ∆ΙΑΣΜΟΥ ΤΟΥ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΑΝΤΙ∆ΡΑΣΤΗΡΑ 

2.2.1 Μέθοδος δευτεροβάθµιας επεξεργασίας 

Όπως ήδη αναφέρθηκε, ως µέθοδος δευτεροβάθµιας επεξεργασίας ορίζεται το σύστηµα του 
παρατεταµένου αερισµού στο οποίο η ιλύς σταθεροποιείται πλήρως, χωρίς ανάγκη 
πρόσθετης αερόβιας ή αναερόβιας επεξεργασίας πέραν των διαδικασιών πάχυνσης και 
αφυδάτωσης. Επίσης στο σχήµα περιλαµβάνεται η διαδικασία αποµάκρυνσης των 
θρεπτικών, δηλαδή του αζώτου µε τη µέθοδο νιτρικοποίησης-απονιτρικοποίησης. 

Η βιολογική βαθµίδα θα σχεδιαστεί ώστε να περιλαµβάνει δύο ανεξάρτητες γραµµές 
επεξεργασίας για την πρώτη φάση του έργου (20ετία) και πρόβλεψη χώρου για τρίτη γραµµή 
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στη µελλοντική δεύτερη φάση (40ετία). Τα βασικά δεδοµένα σχεδιασµού και των δύο φάσεων 
των έργων θα ληφθούν από τους πίνακες Β.1, Β.2 και Β.3. 

Για την εξασφάλιση της βελτιστοποιηµένης απόδοσης του συστήµατος και υψηλού βαθµού 
απονιτροποίησης επιβάλλεται η εγκατάσταση ξεχωριστών ή ενσωµατωµένων ανοξικών 
δεξαµενών απονιτρικοποίησης. Στις ανοξικές δεξαµενές η εναιώριση των λυµάτων 
εξασφαλίζεται µε κατάλληλη διάταξη αναδευτήρων (mixers). 

2.2.2 ∆ιαστασιολόγηση δεξαµενών 

Επιτρεπόµενη Μέγιστη Ογκοµετρική Φόρτιση: 

 για το σύνολο του βιολογικού αντιδραστήρα: 0,3 kg BOD5/m3*d    

Συγκέντρωση Στερεών Ανάµικτου Υγρού (MLSS): 4000-5000 mg/l 

∆ιευκρινίζεται ότι η συγκέντρωση MLSS κάτω από οποιεσδήποτε λειτουργικές συνθήκες δεν 
επιτρέπεται να κινηθεί εκτός των παραπάνω ορίων, σε συνδυασµό µε το  χρόνο λειτουργίας 
της µονάδας επεξεργασίας ιλύος. Μάλιστα ιδιαίτερη βαρύτητα θα δοθεί κατά την αξιολόγηση 
στην εξασφάλιση της µέγιστης δυνατής σταθερότητας ως προς το MLSS καθ’ όλο το 24ωρο 
και καθ’ όλες τις ηµέρες (εργάσιµες ή αργίες) του χρόνου. 

2.2.3 Απαιτήσεις Ο2  

Ελάχιστο απαιτούµενο Ο2 (θεωρ.συνθήκες)    2 kg/kg αποµακρ.BOD 

Σηµείωση: Για τον υπολογισµό του παραπάνω ελάχιστου απαιτούµενου Ο2 σε θεωρητικές 
συνθήκες, θα ληφθεί το σύνολο του απαιτούµενου BOD σε ολόκληρη τη βιολογική διαδικασία 
(νιτροποίηση, απονιτροποίηση), ανεξάρτητα από το σύστηµα αερισµού και από τη µέθοδο 
απονιτροποίησης. 

Ο υπολογισµός της ανηγµένης ποσότητας οξυγόνου σε πραγµατικές συνθήκες θα γίνει µε 
εφαρµογή του τύπου: 

      P= Ρο / 0,63 

όπου  Ρο: το απαιτούµενο οξυγόνο υπό θεωρητικές συνθήκες 
 Ρ: το απαιτούµενο οξυγόνο σε πραγµατικές συνθήκες 
Ο υπολογισµός των οριστικών απαιτήσεων οξυγόνου προκύπτει µε προσαύξηση κατά 20% 
(συντελεστής ασφαλείας) της υπολογισθείσας απαίτησης οξυγόνου σε πραγµατικές 
συνθήκες πεδίου.  

Σύµφωνα µε τα παραπάνω ο προσφερόµενος εξοπλισµός της µονάδας αερισµού θα πρέπει 
να αποδίδει τουλάχιστον 

2 x (1/0,63) x 1,20 = 3,8 kg O2 ανά kg αποµακρυνόµενου BOD  

ανεξάρτητα από το σύστηµα αερισµού και τη µέθοδο απονιτροποίησης.  

Για τους υπολογισµούς, το αποµακρυνόµενο BOD5 θα ληφθεί από την σχέση BODεισόδου - 
BODεξόδου και δεν γίνεται δεκτή οποιαδήποτε µείωσή του στις διαδικασίες προεπεξεργασίας  
κλπ.  

Ο έλεγχος της επάρκειας του εξοπλισµού από την ΕΕΛ θα γίνει ως ανωτέρω, ανεξάρτητα 
από τη µέθοδο υπολογισµού του Ο2 που θα χρησιµοποιήσει ο διαγωνιζόµενος. 

2.2.4 ∆ιαδικασία νιτροποίησης- απονιτροποίησης 

1.  Κατά τους υπολογισµούς της βιολογικής βαθµίδας δεν θα ληφθεί υπόψη αποµείωση 
BOD από την λειτουργία της προεπεξεργασίας. 

2.  Η συγκέντρωση του οργανικού αζώτου στην έξοδο θα ληφθεί ίση ή µικρότερη των 5 mg/l 
3.  Η συγκέντρωση του ΝΗ4-Ν στην έξοδο θα ληφθεί ίση ή µικρότερη των 2,0 mg/l. 
4.  Η συγκέντρωση του αφοµοιούµενου αζώτου για σύνθεση δεν θα ξεπερνάει το 15% του 

εισερχόµενου αζώτου. 
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5.  Σε περίπτωση που θα απαιτηθεί ανακυκλοφορία ιλύος για την είσοδο νιτροποιηµένου 
υγρού στη δεξαµενή απονιτροποίησης, ο υπολογισµός της συνολικής παροχής 
ανακυκλοφορίας του νιτροποιηµένου υγρού θα υπολογιστεί από τον τύπο: 

 
N – NO3 

Q = --------------------- m3/h 
24 x (N-NO3)e 

όπου N - NO3 : η ποσότητα των νιτρικών προς απονιτροποίηση σε kg/d 
         (N-NO3)e : η ποσότητα των νιτρικών στην έξοδο σε kg/m3 

2.2.5 Κριτήρια σχεδιασµού καθίζησης 

• Η µέγιστη επιτρεπόµενη επιφανειακή φόρτιση να είναι 12 m3/m2/day, υπολογιζόµενη για 
τη µέγιστη ηµερήσια παροχή (θέρους) της 20ετίας 

• Η φόρτιση στερεών να είναι ίση ή µικρότερη των 100 kg/m2/day. Η φόρτιση στερεών 
αναφέρεται στη µέγιστη ηµερήσια παροχή θέρους 20ετίας (Q) σε (m3/d) προσθέτοντας 
επί πλέον στην ως άνω παροχή και την παροχή ανακυκλοφορίας της ενεργού ιλύος. 

• Ο ελάχιστος χρόνος παραµονής των λυµάτων στις δεξαµενές καθίζησης θα είναι 3 ώρες 
υπολογιζόµενος στη µέγιστη ηµερήσια παροχή θέρους 20ετίας προσθέτοντας επί πλέον 
στην ως άνω παροχή και την παροχή ανακυκλοφορίας της ενεργού ιλύος.  

• Η υδραυλική φόρτιση υπερχειλιστών δεν πρέπει να υπερβαίνει τα 120 m3/m/d µε βάση 
την παροχή αιχµής 20ετίας (q) σε (l/s)  

• Το ελάχιστο πλευρικό βάθος υγρών δεν θα είναι µικρότερο των 3,0 m. 

Στους υπολογισµούς των φορτίσεων να λαµβάνεται η ωφέλιµη επιφάνεια της δεξαµενής. 

2.2.6 Παραγωγή ιλύος 

Η παραγωγή ιλύος θα είναι τουλάχιστον ίση µε 40 g/ΙΚ & ηµέρα 

2.3 ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΕΚΡΟΗΣ 

Η διάθεση των επεξεργασµένων αποβλήτων και της λάσπης πρέπει να είναι σύµφωνη µε τους 
εγκεκριµένους Π.Ο. του έργου, τους Ελληνικούς κανονισµούς, καθώς και τους κανονισµούς της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπως αυτοί ισχύουν . 

Παράλληλα θα επιδιωχθεί η άρδευση των ελαιοκτηµάτων της περιοχής µε τα επεξεργασµένα 
απόβλητα της ΕΕΛ (µελλοντική εγκατάσταση).  

Για το λόγο αυτό, πρέπει να προβλεφθεί από τους διαγωνιζόµενους, ο αντίστοιχος χώρος 
µέσα στο οικόπεδο της εγκατάστασης για (µελλοντική) κατασκευή Μονάδας Επεξεργασίας 
Νερού και δεξαµενής αποθήκευσης νερού για άρδευση. 

Θα πρέπει να εξασφαλίζεται απολύµανση (µε χλωρίωση) των επεξεργασµένων λυµάτων, 
ώστε το 80% των δειγµάτων στην έξοδο, να εµφανίζουν συγκέντρωση ως προς τα 
κολοβακτηρίδια µικρότερη των 500/100 ml 

Επίσης η συγκέντρωση του υπολειµµατικού χλωρίου µετά την αποχλωρίωση των 
επεξεργασµένων λυµάτων, θα πρέπει να είναι µικρότερη του 0,2 mg/l. 

Πίνακας Β.4 
Ειδικοί όροι που θα πρέπει να πληρούν τα επεξεργασµένα απόβλητα 

 
A/Α Παράµετρος Ανώτατο όριο συγκέντρωσης 

mg/l 
 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 

 
BOD5 
SS 
COD 
∆ιαλυµένο οξυγόνο 
Άζωτο 
Αµµωνιακό άζωτο 
ΠΑΚ 
Escherichia Coli 

 
 25 mg/l 
35 mg/l 
100 mg/l  
> 3 mg/l 
15 mg/l 
2 mg/l 

500/100 ml 
100/100 ml 
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Η ιλύς θα έχει υποστεί πλήρη σταθεροποίηση κατά τη βιολογική διαδικασία του 
παρατεταµένου αερισµού και µετά την πάχυνση και την αφυδάτωση θα πρέπει να έχει µέση 
ηµερήσια συγκέντρωση στερεών µεγαλύτερη από 15% σε βάρος ξηρών στερεών και θα 
πρέπει να είναι κατάλληλη για διάθεση ακόµη και για γεωργική χρήση. 

2.4 ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΕΣ ΜΟΝΑ∆ΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 

♦ Οι επί µέρους µονάδες άντλησης και επεξεργασίας και διάθεσης των λυµάτων που θα 
πρέπει υποχρεωτικά να προσφερθούν από τους διαγωνιζόµενους, καθώς και οι 
προδιαγραφές που θα πρέπει υποχρεωτικά να τηρηθούν είναι οι εξής: 

� Τα Αντλιοστάσια Φ.Α.-1, Φ.Α.-2 και Φ.Α.-3 του συστήµατος µεταφοράς πλήρη, µε 
τον απαιτούµενο εξοπλισµό, σύµφωνα µε το αντίστοιχο κεφάλαιο Β.3.1 της 
παρούσας  και τους εγκεκριµένους Π.Ο του έργου.  

� Φρεάτιο εισόδου µε εγκατάσταση προαερισµού των λυµάτων 

• ο σχεδιασµός του φρεατίου εισόδου θα πρέπει να προβλέπει τις κατάλληλες 
διαστάσεις και το κατάλληλο βάθος, ώστε να είναι επαρκής ο χρόνος επαφής 
λυµάτων - οξυγόνου 

� Πρωτοβάθµια επεξεργασία Λυµάτων, η οποία θα περιλαµβάνει : 

• Το Φρεάτιο Υποδοχής και το έργο εσχάρωσης µε τις παρακάτω απαιτήσεις: 

− η αυτόµατη εσχάρα να αφαιρεί τουλάχιστον όλα τα άνω των 10 mm στερεά 
από τα λύµατα και να συµπληρώνεται µε σύστηµα συµπίεσης - αφυδάτωσης 
των εσχαρισµάτων για τη µετέπειτα ασφαλή διάθεσή των. Επίσης θα 
προβλεφθεί και εγκατάσταση παράκαµψης µε χειροκαθαριζόµενη εσχάρα 
διακένων 20 mm.  

− Το σύστηµα µηχανικής εσχάρωσης που θα προσφέρει ο διαγωνιζόµενος µαζί 
µε τον απαραίτητο βοηθητικό εξοπλισµό, να είναι τυποποιηµένης 
βιοµηχανικής κατασκευής οίκου που να διαθέτει πιστοποιητικό διασφάλισης 
ποιότητας της Ε.Ε. 

• Το έργο εξάµµωσης - αποµάκρυνσης λιπών, µε τις παρακάτω απαιτήσεις: 

− Θα συνοδεύεται µε διάταξη συλλογής - αποµάκρυνσης - έκπλυσης και 
διαχωρισµού άµµου - λυµάτων  

− Θα φέρει σύστηµα αερισµού των λυµάτων,  το οποίο θα εξασφαλίζεται µε 
κατάλληλους φυσητήρες και υποβρύχιους διαχυτήρες αέρα τυποποιηµένης και 
πιστοποιηµένης βιοµηχανικής κατασκευής. 

− Συστήµατα απλού διαχωρισµού του µίγµατος όπως υδροκυκλώνας ή σιλό 
καθίζησης δεν γίνονται αποδεκτά.  

− ∆εν γίνεται αποδεκτό η άµµος να αποθηκεύεται µαζί µε τα εσχαρίσµατα. 

− ∆εν γίνεται δεκτό οι αφροί, τα λίπη και γενικά τα επιπλέοντα να απορρίπτονται 
στο δίκτυο στραγγιδίων. Για τα ως άνω θα γίνεται έγκαιρη και τακτική 
αποκοµιδή σύµφωνα µε τους εγκεκριµένους Π.Ο. 

Ολόκληρη η εγκατάσταση προεπεξεργασίας (φρεάτιο υποδοχής - εσχάρωση - 
εξάµµωση αποµάκρυνση λιπών, πλην του µετρητή παροχής), θα στεγασθεί σε 
αντίστοιχο κτίριο, για το οποίο θα προβλεφθεί και κατάλληλη εγκατάσταση 
απόσµησης.  

• Τον µετρητή παροχής 

� ∆ευτεροβάθµια Επεξεργασία, που θα περιλαµβάνει τα παρακάτω:  

• ∆εξαµενές επιλογής µικροοργανισµών µε τον εξοπλισµό ανάδευσής τους και 
φρεάτιο µερισµού προς τους  βιολογικούς αντιδραστήρες. 
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• ∆υο βιολογικούς αντιδραστήρες, έκαστος των οποίων θα περιλαµβάνει διακριτά 
τµήµατα: ανοξικό και αερόβιο. Προβλέπεται διαρκής εσωτερική ανακυκλοφορία του 
ανάµεικτου υγρού από την αερόβια στην ανοξική περιοχή. Εναλλακτικά γίνονται 
δεκτά συστήµατα τύπου οξειδωτικών τάφρων µε εναλλασόµενη λειτουργία 
αερόβιων και ανοξικών ζωνών.   

• Τον απαιτούµενο εξοπλισµό αερισµού - ρύθµισης οξυγόνου, καθώς και τον 
εξοπλισµό ανάδευσης. 
Εφόσον προσφερθεί από τον διαγωνιζόµενο σύστηµα αερισµού µε υποβρύχια 
διάχυση, θα προβλεφθεί εφεδρεία στους φυσητήρες για την πλήρη κάλυψη  
τουλάχιστον του ενός βιολογικού αντιδραστήρα. Παράλληλα, θα εξασφαλίζεται η 
κυκλική εναλλαγή στη λειτουργία τους µε την περιοδική χρησιµοποίηση και του 
εφεδρικού  φυσητήρα. 

• ∆υο ∆εξαµενές καθίζησης µε τον απαιτούµενο εξοπλισµό αποµάκρυνσης ιλύος 
και επιπλεόντων. 

• Αντλιοστάσιο ανακυκλοφορίας ιλύος και αποµάκρυνσης περίσσειας ιλύος µε τον 
απαιτούµενο εξοπλισµό. 

� Μονάδα Επεξεργασίας Ιλύος 

• Στην εγκατάσταση θα µεταφέρεται και η προκύπτουσα ιλύς από τις Ε.Ε.Λ των 
οικισµών Ασωµάτου και Λάµπου Μύλων, η οποία θα είναι  πρωτογενής και µη 
σταθεροποιηµένη, (καθώς θα προέρχεται από εγκαταστάσεις πρωτοβάθµιας 
επεξεργασίας σε δεξαµενές Imhoff). Για το λόγο αυτό, θα πρέπει να προβλεφθεί 
αεριζόµενη δεξαµενή σταθεροποίησης της ιλύος χωρητικότητας ανάλογης µε τις 
ποσότητες ιλύος που θα υπολογισθούν και τον απαιτούµενο χρόνο παραµονής 
για σταθεροποίηση.  

• Η µονάδα επεξεργασίας της σταθεροποιηµένης ιλύος και από τις 3 ΕΕΛ (δηλαδή 
από την ΕΕΛ των οµάδων Α και Β, την ΕΕΛ του Ασωµάτου  και την ΕΕΛ των 
Λάµπου Μύλων), θα αποτελείται από το συγκρότηµα πάχυνσης ιλύος και τη 
µονάδα αφυδάτωσης της ιλύος που θα στεγαστεί σε κατάλληλα 
διαστασιολογηµένο κτίριο και θα σχεδιαστεί για την πλήρη επεξεργασία της 
παχυνθείσας ιλύος. 

• Η αφυδάτωση της ιλύος θα γίνεται σε συγκρότηµα φυγοκεντρικού διαχωριστή, ο 
οποίος θα σχεδιασθεί υποχρεωτικά µε βάση τα παρακάτω δεδοµένα: 
− ∆υναµικότητα >= 12m3/h 
− Συγκέντρωση στερεών εξόδου ≥ 20% 

Υποχρεωτικά θα προβλεφθεί από τους διαγωνιζόµενους η κατασκευή 
παράπλευρου υπόστεγου εκτός του κτιρίου αφυδάτωσης για τη µεταφορά και 
φόρτωση της αφυδατωµένης ιλύος. 

� Μονάδα Απολύµανσης- αποχλωρίωσης 

• Η δεξαµενή χλωρίωσης θα διαστασιολογηθεί για χρόνο επαφής των λυµάτων µε 
το χλώριο τουλάχιστον 30 min και για την παροχή αιχµής (θέρους) της 40ετίας, 
ήτοι 46 l/s. Θα προβλεφθεί επίσης και µονάδα αποχλωρίωσης.  

� Έργο ∆ιάθεσης Επεξεργασµένων Λυµάτων  

Τα επεξεργασµένα λύµατα θα διατίθενται σε ένα ποσοστό ως παροχή βιοµηχανικού 
νερού και νερό άρδευσης µέσα στη µονάδα, ενώ τα υπόλοιπα θα αντλούνται και θα 
διατίθενται µέσω αγωγού, στον τελικό αποδέκτη (χείµαρρος Ευεργέτουλας) σε σηµείο 
εκβολής µεγαλύτερο ή ίσο των 1.500 m από τη θάλασσα σύµφωνα µε τους 
εγκεκριµένους Π.Ο. Η όδευση του αγωγού διάθεσης θα γίνει στο ανάχωµα του 
Ευεργέτουλα και ο υπολογισµός των υδραυλικών στοιχείων του αγωγού καθώς και η 
επιλογή υλικού θα γίνει από τους διαγωνιζόµενους.  

Ιδιαίτερη προσοχή να δοθεί από τους διαγωνιζόµενους, ως προς το σύστηµα 
εµπλουτισµού σε Ο2 των επεξεργασµένων λυµάτων, το οποίο θα προτείνουν και θα 
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τεκµηριώσουν, ώστε τα επεξεργασµένα λύµατα να περιέχουν διαλυµένο οξυγόνο > 
3mg/l, σύµφωνα µε τους εγκεκριµένους Π.Ο  

Επίσης τα επεξεργασµένα λύµατα τα οποία προορίζονται για χρήση βιοµηχανικού 
νερού και άρδευση µέσα στη Μονάδα θα φιλτράρονται σε κατάλληλο αµµόφιλτρο 
δυναµικότητας όχι µικρότερης των 10 m3/h.   

Τέλος, επιβάλλεται στους διαγωνιζόµενους η πρόβλεψη χώρου µέσα στο οικόπεδο 
της ΕΕΛ ελάχιστης επιφάνειας 300 m2 για µελλοντική κατασκευή των απαιτούµενων 
έργων (επεξεργασίας, αποθήκευσης, διάθεσης) στην περίπτωση που αποφασιστεί 
τα επεξεργασµένα λύµατα να διατίθενται για άρδευση στην παρακείµενη γεωργική 
περιοχή (σύµφωνα µε του εγκεκριµένους Π.Ο). 

� Κτιριακά έργα 

Προβλέπεται η κατασκευή των παρακάτω κτιρίων :  

• Κτίριο διοίκησης συνολικής επιφάνειας τουλάχιστον 130 m2.  

• Κτίριο προκαταρκτικής επεξεργασίας, επιφάνειας τουλάχιστον 75 m2 

• Κτίριο επεξεργασίας ιλύος, επιφάνειας τουλάχιστον 70 m2, καθώς και οικίσκος 
χλωρίωσης µε ανεξάρτητο και καλά εξαεριζόµενο χώρο αποθήκευσης διαλύµατος 
υποχλωριώδους νατρίου.  

• Για τα κτίρια διοίκησης, προκαταρκτικής επεξεργασίας και επεξεργασίας ιλύος θα 
προβλεφθεί κατάλληλο σύστηµα  αντικεραυνικής προστασίας.  

• Για το έργο θα προβλεφθεί πλήρης ηλεκτρική εγκατάσταση µε εφεδρική πηγή 
ηλεκτρικής ενέργειας, (Η/Ζ), σύµφωνα µε τα οριζόµενα σε επόµενη παράγραφο, 
καθώς και κεντρική εγκατάσταση αντιστάθµισης άεργης ισχύος (cosφ > 0,98), µε 
ηλεκτρονική διάταξη επιτήρησης και αυτοµατισµών.  

• Επίσης θα προβλεφθεί εγκατάσταση αυτοµατισµών - τηλελέγχου – 
τηλεχειρισµών και επιτήρησης της εγκατάστασης σε πραγµατικό χρόνο, 
σύµφωνα µε τα οριζόµενα σε επόµενη παράγραφο.   

• Θα προβλεφθούν τέλος τα απαιτούµενα βοηθητικά και υποστηρικτικά έργα της 
εγκατάστασης (δίκτυα ύδρευσης- αποχέτευσης - απορροής οµβρίων - ηλεκτρικό 
δίκτυο - ηλεκτροφωτισµός περιβάλλοντος χώρου - δίκτυο άρδευσης του χώρου, 
δίκτυο βιοµηχανικού νερού κλπ), σύµφωνα µε τα οριζόµενα σε επόµενα  
κεφάλαια.  

♦ Η υδραυλική µηκοτοµή της ΕΕΛ να σχεδιαστεί έτσι ώστε να είναι δυνατή η υπερχείλιση 
(µε ελεύθερη ροή) της δεξαµενής επεξεργασµένων λυµάτων στην κοίτη του χειµάρρου 
πλησίον των σηµείων Φ(Α) και Φ(Β) και σε υψοµετρική στάθµη τουλάχιστον 0,50 m 
πάνω από το υψόµετρο της κοίτης. 

♦ Το ανώτατο όριο θορύβου µέχρι τα όρια του γηπέδου καθορίζεται σε 50 dB σύµφωνα και 
µε τους εγκεκριµένους Περιβαλλοντικούς Όρους του έργου. Η τήρηση αυτού του ορίου 
θα τεκµηριώνεται µε ειδική αναφορά στην Τεχνική Μελέτη Προσφοράς. 

♦ Για όλα τα αντλιοστάσια λυµάτων και ιλύος θα προβλεφθούν υποχρεωτικά και τα 
παρακάτω: 

� Οι µεταλλικές σωληνώσεις διακίνησης λυµάτων και ιλύος να είναι ανοξείδωτες. 

� Οι εσχαρόκαδοι να είναι ανοξείδωτοι 

� Οι οδηγοί ανέλκυσης - καθέλκυσης εσχαρόκαδων να είναι ανοξείδωτοι 
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3. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ  
 

3.1 ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΑ Φ.Α.-1, Φ.Α.-2 ΚΑΙ Φ.Α.-3 ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ  

Τα αντλιοστάσια λυµάτων θα περιλαµβάνουν τον  υγρό θάλαµο λυµάτων και το  θάλαµο 
δικλείδων σε επαφή, (υπόγεια).  

Ο υγρός θάλαµος λυµάτων θα διαστασιολογηθεί µε βάση την παροχή αιχµής της 40ετίας 
εκάστου αντλιοστασίου: 

α) Για το Φ.Α.-1: Q40 = 85,00 m3/h  

β) Για το Φ.Α.-2: Q40 = 60,00 m3/h 

γ) Για το Φ.Α.-3: Q40 = 90,00 m3/h 

Ακριβώς πάνω από το θάλαµο δικλείδων εκάστου αντλιοτασίου, προβλέπεται η κατασκευή 
ανωδοµής - οικίσκου, διαστάσεων ικανών για να στεγάσει το σχετικό εξοπλισµό. Ο οικίσκος 
θα είναι πλακοσκεπής µε πρόσθετη κεραµοσκεπή στέγη και θα έχει επαρκή ηχοµόνωση για 
αποφυγή οχλήσεων. 

Σε κάθε αντλιοστάσιο προβλέπεται η εγκατάσταση του παρακάτω εξοπλισµού: 

1. Τριών  υποβρύχιων αντλητικών συγκροτηµάτων λυµάτων (το ένα αντλητικό 
συγκρότηµα θα καλύπτει την ανάγκη εφεδρείας), παροχής εκάστου:  

α) Για το Φ.Α.-1: 35 m3/h 

β) Για το Φ.Α.-2: 25 m3/h 

γ) Για το Φ.Α.-3: 35 m3/h 

και µανοµετρικού ύψους όπως θα προκύψει από τους σχετικούς υπολογισµούς, ενός 
αισθητήριου στάθµης τύπου υπερήχων για την εκκίνηση και στάση των αντλιών, ενός 
αισθητηρίου στάθµης ή φλοτεροδιακόπτη στο χαµηλότερο σηµείο σύµφωνα µε τις 
οδηγίες του κατασκευαστή για την προστασία των αντλιών από «ξηρά» λειτουργία και 
κατάλληλων αισθητηρίων ή φλοτεροδιακοπτών στάθµης για την εκκίνησης ανάγκης 
των αντλιών (σε περίπτωση βλάβης της συσκευής υπερήχων), καθώς και όλων των 
αναγκαίων υλικών  και µικροϋλικών. Τα αισθητήρια στάθµης ή οι φλοτεροδιακόπτες 
θα τοποθετηθούν µέσα σε σωλήνα PVC κατάλληλης διαµέτρου. Όλα τα παραπάνω 
θα εγκατασταθούν µέσα στον υγρό θάλαµο.  

2. Των απαιτούµενων  υδραυλικών εξαρτηµάτων, ήτοι: βαλβίδων αντεπιστροφής, 
συρταρωτών δικλείδων, τεµαχίων εξάρµωσης,  των απαιτούµενων σωληνώσεων από 
ανοξείδωτο χάλυβα και των ειδικών τεµαχίων αυτών (στεγανά αντικραδασµικά 
στοιχεία διέλευσης τοιχίου, καµπύλες, ταυ, κλπ). 

3. Ενός υποβρύχιου ηλεκτροκίνητου αναδευτήρα λυµάτων (µέσα στον υγρό θάλαµο), 
πιστοποιηµένη καταλληλότητας, (από τον οίκο κατασκευής), για τη γεωµετρία του 
θαλάµου. 

4. Ενός εσχαρόκαδου, µε τους οδηγούς ανέλκυσης και καθέλκυσης στον υγρό θάλαµο, 
καθώς και φράγµατος ηρεµίας  του αγωγού προσαγωγής λυµάτων.   

5. Ηλεκτρικού πίνακα διανοµής και αυτοµατισµών, καθώς και διάταξη αντιστάθµισης 
άεργης ισχύος µε ηλεκτρονικό σύστηµα επιτήρησης και εντολών λειτουργίας. Το 
σύστηµα αντιστάθµισης άεργης ισχύος θα σχεδιαστεί για cosφ ≥ 0,98.  

6. Συστήµατος αυτοµατισµών - τηλελέγχου – τηλεχειρισµών του αντλιοστασίου από το 
Κέντρο Ελέγχου της Ε.Ε.Λ  

7. Πλήρους ηλεκτρικής εγκατάστασης κίνησης και φωτισµού του αντλιοστασίου. 

8. Ηλεκτροπαραγωγού Ζεύγους «STAND BY» κατάλληλης ισχύος για τη λειτουργία του 
αντλιοστασίου στην πλήρη ισχύ του (σε συνθήκες λειτουργίας θέρους).   

9. Συστήµατος απόσµησης του υγρού θαλάµου και συστήµατος µηχανικού εξαερισµού 
του θαλάµου δικλείδων. Ο σκοπός της εγκατάστασης των µονάδων απόσµησης, είναι 
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η δέσµευση των οσµών των λυµάτων µέσα στους υγρούς θαλάµους και η 
αδρανοποίηση τους, ώστε να αποφευχθεί η διάχυση τους και η όχληση στο 
περιβάλλον. Οι µονάδες απόσµησης θα πρέπει τεκµηριωµένα  να δεσµεύουν 
αποτελεσµατικά τα αέρια H2S, SO2, τις πτητικές οργανικές ενώσεις µερκαπτάνες   
(VOCs) κλπ., χωρίς αντικατάσταση των χηµικών τους επί 36 µήνες τουλάχιστον. 
Ειδικότερα, οι διαγωνιζόµενοι θα πρέπει να προσκοµίσουν βεβαιώσεις ή τεχνικά 
έντυπα των κατασκευαστικών οίκων των συστηµάτων απόσµησης, στα οποία θα 
φαίνεται µε σαφήνεια η ονοµαστική δυναµικότητα  των µονάδων, (σε παροχή 
αποσµούµενου αέρα και χρόνο αντικατάστασης των χηµικών τους),  η µέγιστη 
µετωπική ταχύτητα εισόδου του αέρα στο στοιχείο, καθώς και η σύσταση  και η 
ονοµαστική δυναµικότητα των φίλτρων σε αποµάκρυνση των χηµικών  ενώσεων που 
περιγράφηκαν προηγουµένως και η πτώση πίεσης του αέρα. Επιπροσθέτως οι 
διαγωνιζόµενοι θα πρέπει να προσκοµίσουν βεβαίωση του προµηθευτικού οίκου των 
χηµικών φίλτρων για δωρεάν παροχή δειγµατοληψίας για το έλεγχο κορεσµού των, 
ώστε να γνωρίζει ο φορέας πότε πρέπει αυτά να αντικατασταθούν. Τέλος οι 
διαγωνιζόµενοι θα πρέπει να προσκοµίσουν τα πιστοποιητικά διασφάλισης ποιότητας 
του κατασκευαστικού οίκου των φίλτρων (ISO 9001)  
Το πλήρες σύστηµα απόσµησης θα υπολογισθεί για ελάχιστη δυναµικότητα 10 
ανανεώσεων αέρα / ώρα του υγρού θαλάµου και θα περιλαµβάνει :  

� Τον πλαστικό αεραγωγό αναρρόφησης αέρα από τον υγρό θάλαµο 

� Την κυρίως µονάδα απόσµησης µε κατάλληλο σύστηµα φίλτρων 1ου 
(κατακράτηση υγρασίας και σκόνης) και 2ου σταδίου (φίλτρων απόσµησης) 

� Το διάφραγµα ρύθµισης της παροχής αέρα (damper) 

� Το κιβώτιο του φυγοκεντρικού ανεµιστήρα (fan section) 

� Το τµήµα  σύνδεσης της µονάδας απόσµησης µε το κιβώτιο ανεµιστήρα 
(πλένουµ) 

� Τον κυκλικό αεραγωγό απόρριψης του αέρα από αντιδιαβρωτικό υλικό. 

Το σύστηµα του µηχανικού εξαερισµού του θαλάµου των δικλείδων θα περιλαµβάνει 
αεραγωγούς λήψης νωπού αέρα και αντίστοιχους απόρριψης αέρα του ξηρού 
θαλάµου των δικλείδων και θα υπολογιστεί  για ελάχιστη δυναµικότητα 5 
ανανεώσεων αέρα / ώρα. 

10. Χειροκίνητου µηχανισµού ανύψωσης, (βαρούλκο), µόνιµα και σταθερά στερεωµένου 
σε βάση  πάνω από τον υγρό θάλαµο των λυµάτων.  

Οι υποβρύχιες αντλίες λυµάτων θα είναι κατάλληλες για άντληση πρωτογενών λυµάτων, 
χωρίς να υπάρχει κίνδυνος έµφραξης της αντλίας ή του δικτύου, ικανές να λειτουργούν σε 
δίκτυο παροχής τάσης 380 Volt, 3  φάσεων, συχνότητας 50 Hz. 

Ο οίκος κατασκευής  των υποβρύχιων αντλιών θα είναι πιστοποιηµένος µε ISO 9001 και οι 
υδραυλικές αποδόσεις θα πιστοποιούνται µε ISO 2548 C (ελάχιστες απαιτήσεις).  

Οι αντλίες θα φέρουν µονοκάναλη πτερωτή ανοικτού (µη εµφρασσόµενου) τύπου και θα είναι 
εφοδιασµένες µε σύστηµα αντιµπλοκαρίσµατος.  

Ο τύπος της  αντλίας που θα επιλεγεί από το διαγωνιζόµενο, θα πρέπει να έχει το 
απαιτούµενο σηµείο  λειτουργίας της, όσο το δυνατόν πιο κοντά στο ονοµαστικό (κατά το 
δυνατόν στο µέσον της καµπύλης λειτουργία της).   

Σηµαντικό Κριτήριο αξιολόγησης, αποτελεί ο υδραυλικός και ο συνολικός βαθµός απόδοσης 
εκάστου αντλητικού συγκροτήµατος, στο σηµείο λειτουργίας του στις πραγµατικές συνθήκες 
(παροχή και µανοµετρικό), όπως αυτές θα υπολογιστούν και θα εµφανιστούν στα αντίστοιχα 
διαγράµµατα των τεχνικών εντύπων των οίκων κατασκευής.   

Επίσης οι αντλίες θα εξασφαλίζουν, (από τα τεχνικά φυλλάδια του οίκου κατασκευής), οµαλή 
δίοδο, (πέρασµα) στερεών, διαµέτρου (σε χιλιοστά), που θα καθορίζεται µε σαφήνεια.  
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Η διάµετρος οµαλής διόδου των στερεών µέσα από την αντλία χωρίς αυτή να φράζει, 
αποτελεί κριτήριο αξιολόγησης των αντλιών.    

Έκαστο αντλιοστάσιο θα εξοπλισθεί µε κατάλληλο µηχανισµό για την ανέλκυση και 
καθέλκυση των αντλητικών συγκροτηµάτων από τον υγρό θάλαµο, ενώ τα ίδια τα αντλητικά 
θα είναι εφοδιασµένα µε σύστηµα αυτόµατης σύζευξης και απόζευξης, χωρίς να απαιτείται 
εκκένωση του θαλάµου και κάθοδο του προσωπικού µέσα σ’ αυτόν. 

Κάθε αντλία θα φέρει στον αγωγό εξόδου συρταροδικλείδα, βαλβίδα αντεπιστροφής 
κατάλληλη για λύµατα και τεµάχιο εξάρµωσης.  

Η εκκίνηση και στάση των αντλιών θα πρέπει να γίνεται αυτόµατα, καθώς και µε διακόπτη 
On-Off. Αυτόµατα θα γίνεται και η κυκλική εναλλαγή των αντλιών για οµοιόµορφη φθορά. 

Οι εντός του αντλιοστασίου σωληνώσεις λυµάτων θα είναι ανοξείδωτες µέχρι τη συµβολή 
τους µε τους αντίστοιχους καταθλιπτικούς αγωγούς. 

Θα αξιολογηθεί θετικά η προσφορά ανεξάρτητου ηλεκτροκίνητου αναδευτήρα λυµάτων και 
όχι ενσωµατωµένο σύστηµα ανάδευσης στις αντλίες λυµάτων),  

Το ηλεκτροπαραγωγό ζεύγος, (εφεδρικής ηλεκτρικής ενέργειας), θα είναι κατάλληλης ισχύος 
που θα τεκµηριώνεται από σχετικούς υπολογισµούς, ώστε να είναι σε θέση να κινεί 
αδιάλειπτα όλο τον Η/Μ εξοπλισµό του αντλιοστασίου σε περίπτωση διακοπής του δικτύου 
της ∆ΕΗ (λειτουργία δυο αντλιών και αναδευτήρα).   

Θα προτιµηθεί για την εγκατάσταση απόσµησης, πλήρες σύστηµα επεξεργασίας αέρα 
δυναµικότητας όπως αυτό περιγράφηκε σε προηγούµενη σχετική παράγραφο, µε φίλτρα 
ενεργού άνθρακα, ή τεκµηριωµένης και πιστοποιηµένης αποτελεσµατικότητας άλλου υλικού. 

3.2 ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΛΥΜΑΤΩΝ 

3.2.1 Γενικά 

Η µονάδα θα είναι στεγασµένη σε κτίριο επιφάνειας τουλάχιστον 75 m2 και θα περιλαµβάνει : 

� Το Φρεάτιο Υποδοχής µε το σύστηµα προαερισµού των λυµάτων (υποβρύχιο 
αερισµό). 

� Το Έργο Εσχάρωσης το οποίο θα αποτελείται από: 
− Την αυτόµατη και τη χειροκαθαριζόµενη εσχάρα και θα συµπληρώνεται µε 
σύστηµα συµπίεσης - αφυδάτωσης των εσχαρισµάτων για τη µετέπειτα ασφαλή 
διάθεση τους 

� Το Έργο της εξάµµωσης - αποµάκρυνσης λιπών και ελαίων, το οποίο θα αποτελείται 
από: 
− Τον εξαµµωτή - λιποσυλλέκτη 
− Τη γέφυρα µετά του εξοπλισµού της 
− Πλήρες σύστηµα αερισµού αποτελούµενο από φυσητήρες - διαχυτές και 
σωληνώσεις. 

− Το σύστηµα αποµάκρυνσης άµµου και ελαίων - λιπών και σύστηµα διαχωρισµού – 
πλύσης άµµου.  

� Τους διαύλους τροφοδοσίας των παραπάνω µονάδων  

� Το Μετρητή Παροχής ο οποίος δύναται να εγκατασταθεί σε υπαίθριο χώρο (έξω από 
το κτίριο προεπεξεργασίας) και  θα αποτελείται από: 
− Το δίαυλο µε τη στένωση µέτρησης 
− Τον εξοπλισµό µέτρησης 

Προβλέπεται εγκατάσταση απόσµησης του στεγασµένου χώρου της εγκατάστασης των 
µονάδων προεπεξεργασίας, (του χώρου στον οποίο διακινούνται τα πρωτογενή λύµατα). Για 
την εγκατάσταση απόσµησης ισχύουν τα αναφερθέντα στις αντίστοιχες παραγράφους των 
Α/Σ λυµάτων και η δυναµικότητα της εγκατάστασης θα υπολογισθεί για 10 ανανεώσεις 
αέρα/ ώρα κατ’ ελάχιστο.  
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3.2.2 Φρεάτιο υποδοχής - Έργο εσχάρωσης  

Στο φρεάτιο υποδοχής οδηγούνται τα λύµατα µε αντίστοιχους καταθλιπτικούς αγωγούς, από 
τα δυο αντλιοστάσια προσαγωγής λυµάτων στην ΕΕΛ (Φ.Α.-1 & Φ.Α.-3). Ο σχεδιασµός και η 
διαστασιολόγηση του φρεατίου εισόδου επαφίεται στους διαγωνιζόµενους, µε τους 
περιορισµούς που καθορίστηκαν σε προηγούµενη σχετική παράγραφο. (απαιτείται σύστηµα 
προαερισµού του φρεατίου και εποµένως η γεωµετρία του και το βάθος του θα είναι 
κατάλληλα, για την αποτελεσµατικότητα του συστήµατος). 

Από την εκφόρτιση του φρεατίου υποδοχής στο κανάλι, ξεκινά το έργο της εσχάρωσης. 

Η µονάδα της εσχάρωσης θα αποτελείται από µία αυτοκαθαριζόµενη εσχάρα και µία απλή 
εσχάρα ράβδων παράλληλη προς τη µηχανική, η οποία θα εξυπηρετεί την εγκατάσταση σε 
περίπτωση βλάβης ή συντήρησης της µηχανικής εσχάρας. 

Το πλάτος του καναλιού  της εσχάρας θα είναι υπολογισµένο ώστε η ταχύτητα των λυµάτων 
να µην είναι κατώτερη των 0,3 m/s (υπολογισµένη στην παροχή όπως αυτή καθορίστηκε 
στην αντίστοιχη παράγραφο), για να αποφευχθούν αποθέσεις στις διαύλους, ενώ η ταχύτητα 
µέσω των ράβδων, µε την εσχάρα φραγµένη κατά 15%, δεν πρέπει να υπερβαίνει το 1,2 m/s 
στην παροχή αυτή. 

Τα κανάλια εσχάρωσης θα διαθέτουν τέτοιες κλίσεις και υψόµετρα, ώστε σε περίπτωση 
σχεδόν µηδενικών παροχών να στραγγίζουν στην επόµενη µονάδα επεξεργασίας. 

Η αυτόµατη εσχάρα θα αφαιρεί τουλάχιστον όλα τα άνω των 10 mm στερεά από τα λύµατα 
και θα τα µεταφέρει  της εσχάρας. Θα εκτιµηθεί θετικά η προσφορά αυτόµατης εσχάρας η 
οποία θα αφαιρεί στερεά έως και 6 mm. Τα εσχαρίσµατα µέσω µεταφορικής ταινίας ή κοχλία 
θα µεταφέρονται σε διάταξη µηχανικής συµπίεσης και στη συνέχεια αφού συµπιεστούν θα 
απορρίπτονται περιοδικά σε κάδους για να µεταφερθούν στο χώρο απόρριψης 
παραπροϊόντων, δηλαδή µαζί µε τα οικιακά απορρίµµατα του ∆ήµου. 

Η εσχάρα είναι επιθυµητό - και θα αξιολογηθεί θετικά - να στηρίζεται σε σύστηµα κινούµενης 
εσχαροειδούς επιφάνειας ή/και βαθµιδωτού εσχαρισµού (step screen). Τα αρθρωτά στοιχεία 
της εσχαροειδούς επιφάνειας θα είναι είτε από πλαστικό υλικό είτε από ανοξείδωτο χάλυβα, 
ενώ το πλαίσιο της εσχάρας θα είναι από ανοξείδωτο χάλυβα. Επίσης γίνεται αποδεκτή 
εσχάρα επίπεδη κεκλιµένη παράλληλων ράβδων. Οι ράβδοι και το πλαίσιο της επίπεδης 
εσχάρας θα είναι από ανοξείδωτο χάλυβα. 

Στην περίπτωση της επίπεδης κεκλιµένης εσχάρας, ο µηχανισµός καθαρισµού θα βρίσκεται 
εµπρός από την εσχάρα και θα αποτελείται από βραχίονα που καταλήγει σε µία κτένα 
(ξέστρο). Η κίνηση του βραχίονα θα είναι αυτόµατη. Ο βραχίονας µε την κτένα πρέπει να 
βρίσκεται έξω από τα λύµατα κατά την παύση της λειτουργίας της. 

Η εκκίνηση και η στάση του µηχανισµού καθαρισµού του βαθµιδωτού εσχαρισµού αλλά και 
οποιουδήποτε άλλου τύπου αποδεκτής εσχάρας θα γίνεται από αυτοµατισµό µέτρησης 
διαφορικής στάθµης (ανάντι-κατάντι) της εσχάρας. Απαραίτητα θα υπάρχει κατάλληλη 
διάταξη που θα επιτρέπει την εκκίνηση και λειτουργία του συστήµατος και µε χειροκίνητη 
µέθοδο. 

Το σύστηµα µηχανικής εσχάρωσης που θα προσφέρει ο διαγωνιζόµενος µαζί µε τον 
βοηθητικό εξοπλισµό που περιγράφεται στην συνέχεια, θα είναι τυποποιηµένης βιοµηχανικής 
κατασκευής οίκου που διαθέτει πιστοποιητικό διασφάλισης ποιότητας της Ε.Ε. 

Η παρακαµπτήρια απλή εσχάρα (By pass) θα είναι ανοξείδωτη, θα έχει ανοίγµατα 20 mm και 
θα καθαρίζεται µε δίκρανο. Τα εσχαρίσµατα θα συλλέγονται σε αφαιρετό καλάθι στράγγισης  
ή  της εσχάρας και θα αδειάζονται περιοδικά στους κάδους αποθήκευσης. 

Ο βοηθητικός εξοπλισµός της εσχάρωσης θα πρέπει να αποτελείται  από : 

i Σύστηµα αποµάκρυνσης των εσχαρισµάτων 

ii  Συµπιεστή εσχαρισµάτων  

iii Αφαιρετό καλάθι εσχαρισµάτων 

iv ∆οχεία συλλογής εσχαρισµάτων 
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v Θυροφράγµατα  και  της µηχανικής εσχάρας 

Στην περίπτωση που το σύστηµα αποµάκρυνσης των εσχαρισµάτων είναι ηλεκτροκίνητη 
µεταφορική ταινία, αυτή θα έχει κινητήρια τροχαλία κεφαλής ή τύµπανο, προστατευόµενη 
από τη διαβροχή, για την µεταφορά των εσχαρισµάτων στο συµπιεστή εσχαρισµάτων. Η 
ταινία θα πρέπει να είναι από ελαστικό ιµάντα βαρέως τύπου (τουλάχιστον 5 mm) και θα 
περιλαµβάνει κύλιστρα (ράουλα) µεταφοράς µε µέγιστη απόσταση 0,5 m σε διάταξη µε 
σχήµα σκάφης ή V, κύλιστρα επιστροφής µε µέγιστη απόσταση ανά 1,5 m και σύστηµα 
τάνυσης της ταινίας µε κοχλίες και ρυθµιζόµενη απόξεση στην εκφόρτωση. Για να 
εµποδίζεται η πτώση των εσχαρισµάτων στα κανάλια των εσχαρών θα πρέπει το πλάτος της 
ταινίας να είναι τουλάχιστον 0,5 m και απαιτείται να τοποθετηθεί προστατευτική ποδιά. Τα 
ράουλα µεταφοράς και τα µεταλλικά τµήµατα του πλαισίου θα είναι ανοξείδωτα. Η εκκίνηση 
και η στάση λειτουργίας εξαρτάται από τη κίνηση της αυτόµατης εσχάρας. ∆ιευκρινίζεται ότι 
αντί της µεταφορικής ταινίας επιτρέπεται και η προσφορά κοχλία. 

Ο συµπιεστής εσχαρισµάτων θα πρέπει να έχει ικανότητα µεγαλύτερη από 0,1 m3/h. Ο 
συµπιεστής θα πρέπει να είναι είτε κοχλιωτός είτε τύπου εµβόλου και θα κατασκευαστεί σε 
κάθε περίπτωση εξ’ ολοκλήρου από ανοξείδωτο χάλυβα.  

Είναι επιθυµητό και θα αξιολογηθεί θετικά, η προσφορά συνδυασµένου κοχλιωτού 
συστήµατος µεταφοράς και συµπίεσης εσχαρισµάτων. 

Το καλάθι εσχαρισµάτων θα τοποθετηθεί όπισθεν της χειροκίνητης εσχάρας των καναλιών 
εκτροπής για τη συγκέντρωση των εσχαρισµάτων που αποµακρύνονται µε δίκρανο. Το 
καλάθι θα είναι αφαιρετό και θα πρέπει να είναι κατασκευασµένο από διάτρητο ανοξείδωτο 
έλασµα ή σύρµα µε ανοίγµατα µικρότερα του µεγέθους των συλλεγοµένων εσχαρισµάτων. 

Τα δοχεία συλλογής εσχαρισµάτων θα έχουν επαρκή χωρητικότητα  για την εβδοµαδιαία 
αποθήκευση των εσχαρισµάτων και η χωρητικότητα εκάστου θα είναι τουλάχιστον 1,0 m3. 
Θα είναι κατασκευασµένα από γαλβανισµένο χάλυβα και ίδιου τύπου προς τα δοχεία 
απορριµµάτων της πόλης ώστε η εκκένωσή τους να είναι συµβατή µε το σύστηµα 
αποκοµιδής του ∆ήµου. 

 και  της µηχανικής εσχάρας θα εγκατασταθούν θυροφράγµατα για την αποµόνωσή της ώστε 
να είναι δυνατή η συντήρηση και επισκευή. Η παράκαµψη προς τη χειροκαθαριζόµενη 
εσχάρα θα γίνεται είτε µε τη λειτουργία ηλεκτροκίνητου θυροφράγµατος το οποίο θα 
τοποθετηθεί σε κατάλληλη θέση  του παρακαµπτήριου καναλιού, είτε µε κατάλληλη διάταξη 
υπερχείλισης προς την εσχάρα αυτή.  

Η διάταξη των καναλιών θα είναι τέτοια ώστε σε περίπτωση βλάβης ή έµφραξης της 
µηχανικής εσχάρας τα λύµατα να υπερχειλίζουν αυτόµατα προς την παράκαµψη της 
εσχάρας. Το σήµα για τη λειτουργία της παράκαµψης, (σε περίπτωση προσφοράς 
ηλεκτροκίνητου θυροφράγµατος), θα δίδεται µε τη διαπίστωση της βλάβης στο σύστηµα 
καθαρισµού της µηχανικής εσχάρας, γεγονός το οποίο θα εκδηλώνεται µε την υπέρβαση της 
καθορισµένης στάθµης λυµάτων ανάντι-κατάντι της εσχάρας άνω του επιθυµητού ύψους 
υπερχείλισης.  

Σε κάθε περίπτωση η ένδειξη  της βλάβης της µηχανικής εσχάρας θα µεταδίδεται στο κτίριο 
διοίκησης µε οπτικό και ηχητικό σήµα (το οποίο µπορεί να είναι ενσωµατωµένο στο συνολικό 
σύστηµα αυτοµατισµών – τηλελέγχου  της εγκατάστασης).  

Τα θυροφράγµατα θα κατασκευασθούν µε πλαίσια από ανοξείδωτο χάλυβα και θύρα από 
ανοξείδωτο χάλυβα ή πλαστικό υλικό κατάλληλης αντοχής. 

3.2.3 Έργο εξάµµωσης - Συλλογής και αποµάκρυνσης λιπών  

Προβλέπεται η κατασκευή επιµήκους αεριζόµενου εξαµµωτή - λιποσυλλέκτη, στον οποίο 
διαχωρίζονται οι κόκκοι της άµµου από τα λύµατα ενώ θα συλλέγονται σε πλευρικό χώρο τα 
επιπλέοντα και τα λίπη. Ο αεριζόµενος εξαµµωτής θα διαστασιολογηθεί για την 
αποµάκρυνση κόκκων άµµου ελαχίστης ιδεατής διαµέτρου 0,20 mm σε ποσοστό 95% για τη 
θερινή παροχή σχεδιασµού. Επίσης θα πρέπει να αποµακρύνει σε ποσοστό 95% όλους τους 
κόκκους ελαχίστης ιδεατής διαµέτρου 0,25 mm για την παροχή αιχµής. 
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Ο εξαµµωτής θα έχει κατάλληλες διαστάσεις ώστε να επιτυγχάνεται πλήρως η σπειροειδής 
κίνηση του αέρα (Spiral Roll) µε σταθερή επιµήκη ταχύτητα 0,3 m/s σε όλες τις συνθήκες 
ροής και σε όλη τη διατοµή της δεξαµενής. 

Για την ικανοποίηση των παραπάνω απαιτήσεων απόδοσης του αεριζόµενου εξαµµωτή η 
διαστασιολόγηση θα γίνει µε βάση το χρόνο παραµονής που θα πρέπει να είναι τουλάχιστον 
3 min για τη συνολική παροχή αιχµής 40ετίας µε τον ένα εξαµµωτή εκτός λειτουργίας. 

Η έξοδος των λυµάτων θα γίνεται µε υπερχειλιστή λεπτής στέψης και κατάλληλου µήκους 
ώστε η διακύµανση της ελεύθερης στάθµης του υγρού στις δεξαµενές να µη δηµιουργεί 
προβλήµατα στη σάρωση των ελαίων και ταυτόχρονα να µη δηµιουργείται µεγάλη 
διακύµανση στην επιµήκη ταχύτητα των 0,3 m/s.  

Η εξάµµωση θα αποµονώνεται  µε χειροκίνητα θυροφράγµατα. 

3.2.3.1 Αερισµός Εξαµµωτή 

Για τη διατήρηση σταθερής ταχύτητας των λυµάτων εντός του εξαµµωτή και για να 
αποφευχθεί η εναπόθεση των οργανικών µαζί µε την καθιζάνουσα άµµο, διοχετεύεται αέρας 
στη δεξαµενή του εξαµµωτή. Θα αξιολογηθεί θετικά εάν η θεωρητική παροχή του αέρα ανά 
µέτρο µήκους του εξαµµωτή είναι µεγαλύτερη των 10 Nm3/h, ενώ η πραγµατική παροχή του 
αέρα είναι επιθυµητό να προσαυξηθεί κατά 25% της θεωρητικής παροχής για λόγους 
ασφάλειας. 

Ο αερισµός θα εξασφαλίζεται µέσω φυσητήρων χαµηλής πίεσης (Roots) και θα προσφέρεται 
µέσω συστήµατος σωληνώσεων και διαχυτήρων στη δεξαµενή του εξαµµωτή. Θα 
τοποθετηθεί ένας φυσητήρας σε λειτουργία και ένας εφεδρικός (κυκλικά εναλασσόµενοι) 
παροχής εκάστου ίσης προς τη συνολική πραγµατική απαιτούµενη παροχή του αέρα και 
κατάλληλου µανοµετρικού ύψους λειτουργίας.  

Ο κάθε φυσητήρας θα πρέπει να περιλαµβάνει τον παρακάτω βοηθητικό εξοπλισµό: 

• Βαλβίδες ασφαλείας 
• Φίλτρα εισαγωγής αέρα 
• Σιγαστήρες εξόδου-εισόδου 
• ∆ικλείδες αντεπιστροφής 
• ∆ικλείδες αποµόνωσης 
• Ελαστικούς αντικραδασµικούς συνδέσµους εξαγωγής 
• Αντικραδασµικά στηρίγµατα βάσης 

Οι διαχυτήρες να είναι µεσαίας φυσαλίδας και να τοποθετηθούν κατά µήκος της δεξαµενής 
στην πλευρά µε τη µικρότερη κλίση. Οι διαχυτήρες να είναι είτε κυλινδρικοί µε µέγιστη 
παροχετευτικότητα 15 m3/h ανά τεµάχιο, είτε σε σχήµα δίσκου µε µέγιστη παροχετευτικότητα 
5 m3/h. ∆εν γίνονται δεκτοί διαχυτήρες κατασκευασµένοι από σωλήνωση µε οπές.  

Οι κλάδοι των διαχυτήρων θα φέρουν δικλείδες αποµόνωσης και ρύθµισης αέρα και ρακόρ 
αποσύνδεσης. Η εξαγωγή των διαχυτήρων θα γίνεται χωρίς να απαιτηθεί η εκκένωση της 
δεξαµενής, γι’ αυτό θα πρέπει να προβλεφθεί ειδικός τρόπος στήριξης των σωλήνων 
τροφοδοσίας των διαχυτών. Οι σωληνώσεις διανοµής αέρα θα φέρουν αντίστοιχες δικλείδες 
αποµόνωσης. 

3.2.3.2 Αποµάκρυνση Άµµου και Ελαίων-Λιπών 

Η άµµος η οποία θα συλλέγεται κατά µήκος του αύλακα του πυθµένα του εξαµµωτή καθώς 
και τα λίπη και έλαια τα οποία θα συγκεντρώνονται στον ελαιοδιαχωριστήρα, θα 
αποµακρύνονται µε παλινδροµική γέφυρα αναλόγου µήκους και πλάτους τουλάχιστον 0,5 m. 
Η συλλογή των επιπλεόντων λιπών και ελαίων θα γίνεται µε επιφανειακό ξέστρο 
ενσωµατωµένο στη γέφυρα. Τα έλαια, τα λίπη και οι αφροί θα συλλέγονται σε πλευρικό 
κανάλι. 

Η αποµάκρυνση της άµµου θα γίνεται µε αναρρόφηση από αντλίες σταθερές επί κωνικού 
πυθµένα τύπου VORTEX, µία ανά δεξαµενή και θα περιλαµβάνεται στην προσφορά του 
διαγωνιζόµενου και µία παρόµοια εφεδρική αντλία στην αποθήκη της ΕΕΛ. 
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Το µίγµα λυµάτων - άµµου από τις αντλίες αναρρόφησης θα οδηγείται σε ειδική διάταξη 
διαχωρισµού - πλύσης και αφυδάτωσης της άµµου αναλόγου παροχής. Στην περίπτωση 
αναρρόφησης από αντλίες, η συσκευή θα πρέπει να είναι ενσωµατωµένη στην παλινδροµική 
γέφυρα. Συστήµατα απλού διαχωρισµού του µίγµατος όπως υδροκυκλώνας ή σιλό 
καθίζησης δεν γίνονται αποδεκτά.  

Τα λύµατα θα επιστρέφουν ξανά στον εξαµµωτή, ενώ η διαχωρισθείσα άµµος θα 
συγκεντρώνεται σε δοχεία όµοια προς αυτά των εσχαρισµάτων αποθηκευτικής ικανότητας 
τουλάχιστον 7 ηµερών. ∆εν γίνεται αποδεκτό η άµµος να συµπιέζεται και να αποθηκεύεται 
µαζί µε τα εσχαρίσµατα. 

Οι αφροί και τα επιπλέοντα λίπη θα συλλέγονται σε πλευρικό κανάλι όπου µε ειδικό 
µηχανισµό θα οδηγούνται στο φρεάτιο συλλογής.  

∆εν θα γίνει δεκτό οι αφροί, τα λίπη και γενικά τα επιπλεόντα να απορρίπτονται στο δίκτυο 
στραγγιδίων.  

Κάτω από το διαχωριστήρα άµµου και από το δοχείο συλλογής θα προβλεφθεί σύστηµα 
απορροής το οποίο θα παροχετεύει τα στραγγίδια στο σχετικό δίκτυο της εγκατάστασης και 
µέσω αυτού στο φρεάτιο εισόδου. 

Η παλινδροµική γέφυρα θα κατασκευασθεί από µορφοσίδηρο µε αντοχή για µέγιστο βέλος 
κάµψης στα συνολικά φορτία µικρότερο από 1/315. Θα πρέπει να φέρει τροχούς κίνησης, 
οδηγούς κίνησης, ηλεκτροκινητήρα µε σύστηµα µετάδοσης της κίνησης στους τροχούς, 
διακόπτες πέρατος µε κατάλληλο µηχανισµό ενεργοποίησης, ηλεκτρικό πίνακα µε όλα τα 
απαραίτητα στοιχεία λειτουργίας και γαλβανισµένο τύµπανο περιελίξεως του τροφοδότη του 
καλωδίου. Τα ξέστρα ελαίου και άµµου θα πρέπει να κατασκευασθούν από ανοξείδωτο 
χάλυβα (ΑISI 304) ή από κατάλληλο πλαστικό υλικό. Τέλος, ολόκληρο το σύστηµα της 
παλινδροµικής γέφυρας θα είναι τυποποιηµένη βιοµηχανική κατασκευή εξειδικευµένου οίκου 
που διαθέτει τα απαιτούµενα πιστοποιητικά διασφάλισης ποιότητας της Ε.Ε. 

Οι φυσητήρες και οι υποβρύχιες αντλίες θα φέρουν σύστηµα κυκλικής εναλλαγής. Όλοι οι 
µηχανισµοί θα φέρουν χειροκίνητο διακόπτη On-Off αλλά και χρονοδιακόπτη λειτουργίας. 

Οι φυσητήρες θα εγκατασταθούν σε στεγασµένο χώρο µε επαρκή αερισµό και κατάλληλη 
ηχοµόνωση, ώστε ο θόρυβος στα όρια του γηπέδου της ΕΕΛ να µην υπερβαίνει τα 50 dBA. 

3.2.4 Εγκατάσταση απόσµησης του κτιρίου προεπεξεργασίας 

Για το κτίριο προεπεξεργασίας θα προβλεφθεί σύστηµα απόσµησης το οποίο θα καλύπτει το 
σύνολο των εγκαταστάσεων προεπεξεργασίας όπου διακινούνται τα πρωτογενή λύµατα.  

Ο σκοπός της εγκατάστασης των µονάδων απόσµησης, είναι η δέσµευση των οσµών των 
λυµάτων και η αδρανοποίηση τους, ώστε να αποφευχθεί η διάχυση τους και η όχληση στο 
περιβάλλον (εσωτερικό και εξωτερικό). Οι µονάδες απόσµησης θα πρέπει τεκµηριωµένα  να 
δεσµεύουν αποτελεσµατικά τα αέρια H2S, SO2 , τις πτητικές οργανικές ενώσεις µερκαπτάνες 
(VOCs) κλπ, και τα χηµικά τους να έχουν διάρκεια ζωής χωρίς αντικατάσταση, 36 µήνες 
τουλάχιστον.  

Ειδικότερα, οι διαγωνιζόµενοι θα πρέπει να προσκοµίσουν βεβαιώσεις ή τεχνικά έντυπα των 
κατασκευαστικών οίκων των συστηµάτων απόσµησης, στα οποία θα φαίνεται µε σαφήνεια η 
ονοµαστική δυναµικότητα  των µονάδων, (σε παροχή αποσµούµενου αέρα και διάρκεια ζωής 
των χηµικών),  η µέγιστη µετωπική ταχύτητα εισόδου του αέρα στο στοιχείο, καθώς και η 
σύσταση  και η ονοµαστική δυναµικότητα των φίλτρων σε αποµάκρυνση των χηµικών  
ενώσεων που περιγράφηκαν προηγουµένως και η πτώση πίεσης του αέρα. Επιπροσθέτως 
οι διαγωνιζόµενοι θα πρέπει να προσκοµίσουν βεβαίωση του προµηθευτικού οίκου των 
χηµικών φίλτρων για δωρεάν παροχή δειγµατοληψίας για το έλεγχο κορεσµού των, ώστε να 
γνωρίζει ο φορέας πότε πρέπει αυτά να αντικατασταθούν. Τέλος οι διαγωνιζόµενοι θα πρέπει 
να προσκοµίσουν τα πιστοποιητικά διασφάλισης ποιότητας του κατασκευαστικού οίκου των 
φίλτρων (ISO 9001)  

Το πλήρες σύστηµα απόσµησης θα υπολογισθεί για ελάχιστη δυναµικότητα 10 
ανανεώσεων αέρα / ώρα του όγκου του χώρου και θα περιλαµβάνει :  

α) κατάλληλη χοάνη από ανοξείδωτο χαλυβδοέλασµα ή κατάλληλα στόµια αναρρόφησης τα 
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οποία θα καλύπτουν το φρεάτιο εισόδου, τα κανάλια των λυµάτων µε τις εσχάρες και την 
εγκατάσταση του εξαµµωτή - λιποσυλλέκτη,  

β)  τους αεραγωγούς συλλογής του προς επεξεργασία αέρα 

γ) την κυρίως µονάδα απόσµησης µε κατάλληλο σύστηµα φίλτρων 1ου (κατακράτηση 
υγρασίας και σκόνης) και 2ου σταδίου (φίλτρων απόσµησης) 

δ) το διάφραγµα ρύθµισης της παροχής αέρα (damper) 

ε) το κιβώτιο του φυγοκεντρικού ανεµιστήρα (fan section) 

στ)  το τµήµα  σύνδεσης της µονάδας απόσµησης µε το κιβώτιο ανεµιστήρα (πλένουµ) 

ζ)  τον αεραγωγό απόρριψης του αέρα  

Οι αεραγωγοί θα είναι καταλλήλων διαστάσεων για ταχύτητα του προς επεξεργασία αέρα < 
15 m/sec, ο ανεµιστήρας θα είναι κατασκευασµένος από κατάλληλο υλικό (ανοξείδωτος ή 
πλαστικός) για να αποφεύγεται η διάβρωση από τα οξείδια που περιέχει ο προς επεξεργασία 
αέρας, το δε φίλτρο να προσφέρεται στο εµπόριο και να µην έχει µεγάλο λειτουργικό κόστος. 

Ως µέσο απόσµησης προτιµάται ο ενεργός άνθρακας σε συνδυασµό µε υδατοδιάλυµα 
κατάλληλου για το σκοπό αυτό βιοαποικοδοµήσιµου αβλαβούς για τον άνθρωπο και το 
περιβάλλον αποσµητικού διαλύµατος, ενώ στην περίπτωση επιλογής του ενεργού άνθρακα, 
το σύστηµα θα πρέπει να συνοδεύεται και από εξοπλισµό αφύγρανσης του µέσου. 

Για την επισκευή ή αποµάκρυνση των εσχαρών και του βοηθητικού εξοπλισµού των 
εσχαρών από το κτίριο, θα τοποθετηθεί ανυψωτικός µηχανισµός αντίστοιχης ανυψωτικής 
ικανότητας. 

3.2.5 Μετρητής παροχής  

Η µέτρηση της παροχής θα γίνει σε ανοικτή διώρυγα µε την τοποθέτηση στένωσης τύπου 
Parshall ή Venturi, µε δίαυλο κατασκευασµένο από ανοξείδωτο ή πλαστικό υλικό, η οποία θα 
τοποθετηθεί µετά την εξάµµωση. Η στένωση αυτή θα δηµιουργεί κρίσιµη υδραυλική διατοµή 
και θα ρυθµίζει τις  υδραυλικές στάθµες ροής και ταχύτητες ανάλογα των παροχών. 

Η διαστασιολόγηση του διαύλου και της στένωσης θα γίνει για την παροχή αιχµής της 40ετίας 
και θα ελεγχθεί µε το άθροισµα των παροχών των 2 αντλιοστασίων στην περίοδο της αιχµής 
(θέρους). 

Ο µετρητής θα είναι εφοδιασµένος µε αισθητήριο στάθµης των λυµάτων κατά προτίµηση 
τύπου υπερήχων. Θα υπάρχει ένδειξη της τιµής της παροχής των λυµάτων επί τόπου και 
ταυτόχρονα θα καταγράφεται σε καταγραφικό στον πίνακα ελέγχου της εγκατάστασης. 

Για την αξιοπιστία των µετρήσεων θα πρέπει: 

• Η διαφορά στάθµης  και  της στένωσης να µην ξεπερνάει το 75% 
• Η στένωση να τοποθετηθεί σε απόσταση κατάλληλη από την αρχή και το τέλος της 

διώρυγας ανάλογα µε το πλάτος της και σύµφωνα µε τις οδηγίες του κατασκευαστή του 
µετρητή των υπερήχων. Έτσι η ροή θα οµαλοποιείται και στο σηµείο της µέτρησης θα 
εξασφαλίζονται συνθήκες οµοιόµορφης ροής. 

3.3 ∆ΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ (ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ) ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ 

3.3.1 Γενικά 

Η δευτεροβάθµια επεξεργασία θα περιλαµβάνει : 

� τις δεξαµενές επιλογής µικροοργανισµών, οι οποίες θα αποτελούνται από το δοµικό µέρος 
και τον εξοπλισµό ανάδευσης. 

� το φρεάτιο διανοµής προς τις µονάδες βιολογικής επεξεργασίας, το οποίο θα αποτελείται 
από το δοµικό µέρος και τον εξοπλισµό µερισµού  

� τις δύο πλήρεις γραµµές βιολογικής επεξεργασίας, που θα περιλαµβάνουν: 
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− Τους βιολογικούς αντιδραστήρες οι οποίοι θα αποτελούνται από τις αντίστοιχες δεξαµενές 
απονιτροποίησης, (ανοξικές), (µία για κάθε γραµµή επεξεργασίας), και τις δεξαµενές 
αερισµού.  

 Οι δεξαµενές απονιτροποίησης θα περιλαµβάνουν το δοµικό µέρος, τον εξοπλισµό 
ανάδευσης καθώς και τον εξοπλισµό ελέγχων και αυτοµατισµών. 

 Οι δεξαµενές αερισµού, (µία για κάθε γραµµή επεξεργασίας), θα περιλαµβάνουν το δοµικό 
µέρος, τον εξοπλισµό αερισµού και ρύθµισης του οξυγόνου, καθώς και τον εξοπλισµό 
ελέγχων και αυτοµατισµών.  

 Οι δεξαµενές απονιτροποίησης µπορεί να είναι ενσωµατωµένες στις δεξαµενές αερισµού, 
εφόσον επιλεχθεί η ανάλογη τεχνολογία (οξειδωτικές τάφροι, Carrousel) 

− Τα αντλιοστάσια ανακυκλοφορίας ανάµικτου υγρού, (ένα για κάθε γραµµή επεξεργασίας), 
σε περίπτωση που απαιτούνται από την επιλογή αντίστοιχης τεχνολογίας ή από τους 
σχετικούς υπολογισµούς. Θα αποτελούνται από το δοµικό µέρος, τις αντλίες 
ανακυκλοφορίας καθώς και τον εξοπλισµό ελέγχων και αυτοµατισµών.  

− Τις δεξαµενές καθίζησης (µία για κάθε γραµµή επεξεργασίας), οι οποίες θα αποτελούνται 
από το δοµικό µέρος, τον απαιτούµενο εξοπλισµό απόξεσης της ιλύος και των 
επιπλεόντων,  καθώς και τον εξοπλισµό ελέγχων και αυτοµατισµών. 

− Το αντλιοστάσιο ανακυκλοφορίας και αποµάκρυνσης της περίσσειας ιλύος,  το οποίο θα 
αποτελείται από το δοµικό µέρος, τις αντλίες ανακυκλοφορίας ενεργού ιλύος και 
αποµάκρυνσης της περίσσειας ιλύος, καθώς και τον εξοπλισµό ελέγχων και 
αυτοµατισµών. 

3.3.2 ∆εξαµενή Επιλογής Μικροοργανισµών 

Η δεξαµενή επιλογής µικροοργανισµών (selector tank) θα τοποθετηθεί πριν (ή µετά) το 
φρεάτιο µερισµού, µε σκοπό την επαφή των εισερχοµένων λυµάτων (τροφής F) µε ποσοστό 
των λυµάτων επανακυκλοφορίας (Μ) σε µικρό χώρο και χρόνο υπό ανοξικές συνθήκες. 'Ετσι 
η δεξαµενή θα βοηθά στην ανάπτυξη εκείνων των µικροοργανισµών (Flock Formers) οι 
οποίοι διευκολύνουν την καθιζησιµότητα της ιλύος και ελαχιστοποιούν τα φαινόµενα 
διόγκωσης της ιλύος (Sludge Bulking). 

Η διαστασιολόγηση της δεξαµενής θα προκύψει από το άθροισµα της µέγιστης ηµερήσιας 
παροχής σχεδιασµού 40ετίας και παροχής ανακυκλοφορίας ιλύος και για τις δύο γραµµές, 
για ελάχιστη παραµονή των λυµάτων 10 min. Θα εξοπλισθεί µε αναδευτήρα κατάλληλης 
ισχύος ώστε να µην εµφανίζονται αποθέσεις στερεών στον πυθµένα. Για τον λόγο αυτό, η 
απορροφούµενη ισχύς πρέπει να είναι τουλάχιστον 10 W/m3 του όγκου του φρεατίου. Για τον 
κάθε αναδευτήρα θα πρέπει να προβλεφθεί σύστηµα ανέλκυσης για επισκευή σε περίπτωση 
βλάβης. 

3.3.3 Μεριστής προς τη δεξαµενή αερισµού 

Τα λύµατα µετά την εξάµµωση, το µετρητή παροχής και τη δεξαµενή επιλογής βακτηριδίων 
οδηγούνται στο φρεάτιο µερισµού. Στο µεριστή παροχής θα γίνεται η ισοκατανοµή της 
παροχής στις δύο γραµµές της βιολογικής επεξεργασίας. Τα θυροφράγµατα αποµόνωσης 
των δύο γραµµών θα είναι από ανοξείδωτο χάλυβα. 

3.3.4 ∆εξαµενή  Απονιτροποίησης 

Η απονιτροποίηση θα συντελείται σε ξεχωριστή δεξαµενή η οποία θα κατασκευαστεί  της 
δεξαµενής αερισµού, ή θα είναι ενσωµατωµένη στη δεξαµενή αερισµού, ανάλογα µε την 
τεχνολογία της δευτεροβάθµιας επεξεργασίας η οποία θα επιλεχθεί από τον κάθε 
διαγωνιζόµενο. 

Η συνολική παροχή ανακυκλοφορίας του νιτροποιηµένου υγρού προς την ανοξική δεξαµενή 
θα προκύπτει από τους σχετικούς υπολογισµούς του διαγωνιζόµενου. 

Σε περίπτωση που απαιτείται αντλιοστάσιο ανακυκλοφορίας νιτρικών (ένα για την κάθε 
γραµµή της βιολογικής επεξεργασίας), αυτό θα διαχωρίζεται από την αντίστοιχη δεξαµενή 
αερισµού (για να µην προκαλείται το φαινόµενο της σπηλαίωσης  στις αντλίες) και θα 
εξοπλισθεί µε δύο υποβρύχιες αντλίες αναλογικής ρύθµισης παροχής, µία κύρια και µια 
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εφεδρική κυκλικά εναλλασσόµενης λειτουργίας. Το αντλιοστάσιο θα εξοπλισθεί µε κατάλληλο 
ανυψωτικό µηχανισµό για την αποµάκρυνση και επισκευή των αντλητικών συσκευών. Η 
εκκίνηση και στάση των αντλητικών θα πρέπει να γίνεται µε διακόπτη On-Off. Αυτόµατα θα 
γίνεται και η εναλλαγή για οµοιόµορφη φθορά. 

Σε οποιαδήποτε περίπτωση η ανακυκλοφορία του ανάµικτου υγρού θα είναι ελεγχόµενα 
µεταβαλλόµενη, σύµφωνα µε σύστηµα για το οποίο θα επισυνάπτονται όλοι οι σχετικοί 
υπολογισµοί. 

Για την περίπτωση της ανεξάρτητης δεξαµενής απονιτροποίησης θα εγκατασταθούν 
αναδευτήρες, κατά προτίµηση βραδύστροφοι (rpm < 100) .  

Οι αναδευτήρες θα έχουν κατάλληλη ισχύ ώστε να αποφεύγονται αποθέσεις στερεών στον 
πυθµένα της δεξαµενής. Για τον λόγο αυτό, η απαιτούµενη ισχύς ανάδευσης στην ανοξική 
δεξαµενή πρέπει να είναι τουλάχιστον 10 W/m3 ανοξικού όγκου. Για τον κάθε αναδευτήρα θα 
πρέπει να προβλεφθεί σύστηµα ανέλκυσης για επισκευή σε περίπτωση βλάβης. 

3.3.5 ∆εξαµενή Αερισµού 

Από την ανοξική δεξαµενή τα λύµατα θα παροχετεύονται στη δεξαµενή αερισµού όπου µε 
την µέθοδο του παρατεταµένου αερισµού των λυµάτων και µε τη χρησιµοποίηση της ενεργού 
ιλύος θα επιτυγχάνεται πλήρης σταθεροποίηση της ιλύος και ελεγχόµενη νιτρικοποίηση των 
λυµάτων. 

Ο αερισµός των λυµάτων θα γίνεται µε υποβρύχια διάχυση (κατά προτίµηση, σύστηµα το 
οποίο θα αξιολογηθεί θετικά κατά τη φάση της αξιολόγησηςτων προσφορών), όπου ο αέρας 
θα παρέχεται από λοβοειδείς φυσητήρες, ή µε επιφανειακούς αεριστήρες σύµφωνα µε τα 
αναφερόµενα στο αντίστοιχο εδάφιο. 

Η κατασκευή της δεξαµενής και των εισόδων και εξόδων της, θα είναι τέτοια, ώστε να 
εξασφαλίζεται είτε η πλήρης ανάµιξη των περιεχοµένων της είτε η εµβολοειδής ροή. 

Κριτήρια σχεδιασµού 
Σύµφωνα µε τα δεδοµένα της διεθνούς βιβλιογραφίας, τα χαρακτηριστικά του συστήµατος 
του παρατεταµένου αερισµού πρέπει να βρίσκονται µέσα στα παρακάτω όρια. 

Συγκέντρωση MLSS:    4000-5000  mg/l 

Προτεινόµενη ηλικία ιλύος:  18 ηµέρες 

Ελάχιστον προσφερόµενο Ο2  3,8 kg/kg αποµακρυνόµενου BOD5 

Μέγιστη φόρτιση στερεών:  0,07 kg BOD5/ kg MLSS * d     

Σύµφωνα µε τους περιβαλλοντικούς όρους, πρέπει µετά το βιολογικό αντιδραστήρα και την 
καθίζηση, να επιτυγχάνεται BOD5 εξόδου στα 25 mg/l και των SS στα 40 mg/l. Επίσης 
πρέπει να επιτυγχάνεται πλήρης σταθεροποίηση της ιλύος ώστε να µην απαιτηθούν έργα για 
πρόσθετη σταθεροποίηση. 

Επισηµαίνεται ότι οι συγκεντρώσεις αυτές θα χρησιµοποιηθούν για τους υπολογισµούς και τη 
διαστασιολόγηση της βιολογικής βαθµίδας.  

Τα παραπάνω οριζόµενα όρια ως προς το MLSS είναι απολύτως υποχρεωτικά και θα πρέπει 
να τηρηθούν οπωσδήποτε από τις τεχνικές µελέτες προσφοράς. 

Πέραν τούτου, θα εκτιµηθεί ιδιαίτερα θετικά κατά την αξιολόγηση, ο σχεδιασµός ο οποίος θα 
εξασφαλίζει τη µέγιστη δυνατή σταθερότητα των τιµών του MLSS στο βιολογικό 
αντιδραστήρα σε οποιεσδήποτε λειτουργικές συνθήκες. 

∆ιευκρινίζεται ακόµη ότι δεν επιτρέπεται η υπέρβαση της µέγιστης συγκεντρώσεως MLSS σε 
οποιαδήποτε περίπτωση.  

Επίσης ιδιαίτερη σηµασία δίνεται κατά την αξιολόγηση, στην ευελιξία του σχεδιασµού του 
βιολογικού αντιδραστήρα. 

Αερισµός 
Όπως ήδη αναφέρθηκε, ο αερισµός θα γίνεται µε σύστηµα υποβρύχιας διάχυσης αέρα ή 
εναλλακτικά µε επιφανειακούς αεριστήρες, όπως περιγράφεται στη συνέχεια. 
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Α. Σύστηµα υποβρύχιας διάχυσης 
Οι διαχύτες του συστήµατος θα είναι κυκλικής µεµβράνης, τύπου λεπτής φυσαλίδας, µε 
τεκµηριωµένη τεχνολογία η οποία θα περιορίζει την έµφραξή τους. Είναι επιθυµητό να είναι 
κολληµένοι µε ειδική συγκολλητική ουσία επάνω στις σωληνώσεις, έτσι ώστε να αποτελούν 
ενιαίο σώµα µε αυτές. Αυτός ο τρόπος κατασκευής του συστήµατος παρουσιάζει σηµαντικά 
πλεονεκτήµατα διότι σε απρόβλεπτες διακυµάνσεις της παροχής του αέρα οι διαχύτες δεν θα 
αποκολλούνται από το όλο σύστηµα. 

Το υλικό κατασκευής του σώµατος του διαχύτη πρέπει να είναι από PVC µε προσµίξεις 
διοξειδίου του τιτανίου για προστασία από υπεριώδεις ακτινοβολίες. Το υλικό κατασκευής της 
µεµβράνης του διαχύτη πρέπει να είναι από EPDM (ειδικό συνθετικό λάστιχο) µε 
ανθρακούχες προσµίξεις για προστασία από υπεριώδεις ακτινοβολίες. Μεµβράνες από 
θερµοπλαστικά υλικά όπως µορφοποιηµένο PVC και πολυουρεθάνη δεν θα γίνουν αποδεκτές 
από την Επιβλέπουσα Υπηρεσία, ακόµα και στην περίπτωση που ο διαγωνιζόµενος που 
τυχόν πρόσεφερε τέτοιες µεµβράνες ανακηρυχθεί Ανάδοχος του έργου. 

Επίσης η µεµβράνη πρέπει να έχει πιστοποιηµένη αντίσταση στο όζον κατά ΑSTM-D1171, 
δυνατότητα επιµήκυνσης τουλάχιστον 400% κατά ASTM-D412, και δύναµη σε τάση 
τουλάχιστον 1450 Psi (10Mpa) κατά ASTM-D412. 

Οι σωληνώσεις καθώς και τα τεµάχια που αποτελούν το υπόλοιπο σύστηµα αερισµού και 
βρίσκονται µέσα στο υγρό θα είναι κατασκευασµένα από ανοξείδωτο χάλυβα ή PVC µε 
προσµίξεις διοξειδίου του τιτανίου για προστασία από υπεριώδεις ακτινοβολίες.  

Οι ενώσεις των σωλήνων των κλάδων µεταξύ τους µε µούφες θα γίνονται µε ειδική κόλλα. 

Οι κλάδοι που θα φέρουν τους διαχύτες όπως και ο κεντρικός κλάδος που ενώνεται µε τους 
επιµέρους κλάδους θα στηρίζονται στο δάπεδο της δεξαµενής µε στηρίγµατα από 
ανοξείδωτο χάλυβα. Τα στηρίγµατα θα τοποθετούνται στους σωλήνες σε αποστάσεις κατά 
µέγιστο 2,1 m, το ένα από το άλλο. 

Ο κεντρικός κλάδος του κάθε πλέγµατος εκτός από τη φλάντζα υποδοχής του αέρα θα 
πρέπει να φέρει και φλάντζα για τον καθαρισµό του συστήµατος. Αυτή θα ενώνεται µε 
σωλήνα αποστράγγισης που θα οδηγεί το νερό που πιθανώς έχει εισαχθεί στις σωληνώσεις 
κατά τον καθαρισµό, ξανά µέσα στη δεξαµενή. Ο καθαρισµός των διαχυτών γίνεται 
διοχετεύοντας µεγάλη παροχή αέρα (κοντά στο µέγιστο) διαµέσου των διαχυτών για χρονικό 
διάστηµα περίπου 15 λεπτών.  

Για τον περιοδικό καθαρισµό των διαχυτών θα πρέπει να προβλεφθεί σύστηµα καθαρισµού 
τους µε διάλυµα ασθενούς οξέως.  

Ο υπολογισµός του πλήθους των διαχυτών θα γίνει για παροχή αέρα διαµέσου αυτών ίση µε 
το 60% της µέγιστης δυναµικότητάς τους. Μαζί µε τον υπολογισµό του συστήµατος αερισµού 
θα δίνονται απ’ τον κατασκευαστή και πληροφορίες για το ποσοστό απόδοσης µεταφοράς 
οξυγόνου καθώς και για την απόδοση του συστήµατος σε kgO2/kWh. Οι πληροφορίες αυτές 
θα αναφέρονται αναλυτικά στις µεθόδους υπολογισµού της απόδοσης καθώς και στους 
εργαστηριακούς ελέγχους ή/και ελέγχους πεδίου από τους οποίους προέκυψαν τα στοιχεία. 

Κάθε δεξαµενή αερισµού θα τροφοδοτείται από ανεξάρτητο δίκτυο. Θα προσφέρονται 
συνολικά τουλάχιστον τρεις ίδιοι φυσητήρες αέρα, δύο κύριοι (που αντιστοιχούν ένας ανά 
δεξαµενή αερισµού) και ένας εφεδρικός που αντιστοιχεί και στις δύο δεξαµενές. Παράλληλα 
θα εξασφαλίζεται η κυκλική εναλλαγή της λειτουργίας τους µε τη χρησιµοποίηση και του 
εφεδρικού φυσητήρα. 

Οι φυσητήρες θα είναι λοβοειδείς µε ηλεκτροκινητήρες και ηλεκτρονικά συστήµατα ρύθµισης 
των στροφών τους (INVERTERS), στο πλήρες εύρος µεταξύ αντιστοιχούσας ελάχιστης και 
µέγιστης αποδιδόµενης ισχύος. Η µεταβολή των στροφών θα ρυθµίζεται από το σύστηµα 
ελέγχου µέσω των ενδείξεων του οξυγονοµέτρου. 

Οι φυσητήρες θα εναλλάσσονται αυτόµατα για την οµοιόµορφη φθορά τους, ενώ σε 
περίπτωση βλάβης ενός θα εκκινεί αυτόµατα αυτός ο οποίος ευρίσκεται εκείνη τη στιγµή σε 
κατάσταση εφεδρείας. Θα διαθέτουν δικλείδες αποµόνωσης και αντεπιστροφής, φίλτρα 
εισαγωγής αέρα, σιγαστήρες εισαγωγής και εξαγωγής, βαλβίδες υπερπίεσης ασφαλείας και 
αντικραδασµικά στηρίγµατα βάσης. 
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Στην µελέτη θα γίνει αναλυτικός υπολογισµός του µανοµετρικού λειτουργίας των φυσητήρων. 
Στον υπολογισµό των σωληνώσεων του δικτύου αερισµού, θα γίνει έλεγχος ώστε οι 
συνολικές απώλειες πίεσης του δικτύου να µην υπερβαίνουν το 15% της πίεσης λειτουργίας.  

Οι φυσητήρες θα πρέπει να εγκατασταθούν σε στεγασµένο χώρο µε επαρκή αερισµό και 
κατάλληλη ηχοµόνωση ώστε ο θόρυβος στα όρια του γηπέδου της ΕΕΛ να µην υπερβαίνει τα 
50 dBA. 

Στο χώρο εγκατάστασης των φυσητήρων θα πρέπει να προβλεφθεί ανυψωτικό µηχάνηµα για 
την αποµάκρυνση και την επισκευή τους.  

∆εν αποκλείεται οι φυσητήρες να τοποθετηθούν σε χώρο που βρίσκονται και άλλα 
µηχανήµατα. 

Για να µειωθεί κατά το δυνατόν η κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας  στο σύστηµα παροχής 
αέρα, θα προβλεφθεί αυτόµατη ρύθµιση στη λειτουργία των φυσητήρων, µέσω συστήµατος 
ελέγχου του διαλυµένου οξυγόνου στις δεξαµενές αερισµού, όπως αυτό περιγράφεται σε 
επόµενη παράγραφο. 

Β. Επιφανειακοί αεριστήρες οριζόντιου άξονα (τύπου βούρτσας) 
Η ανάδευση και η οξυγόνωση των λυµάτων θα γίνεται µε µηχανικούς αεριστήρες οριζόντιου 
άξονα, που θα είναι κατάλληλοι για εγκατάσταση σε οξειδωτικές τάφρους. 

Το συγκρότηµα του αεριστήρα θα είναι κατάλληλο για λειτουργία στο ύπαιθρο και στο ειδικό 
περιβάλλον των δεξαµενών αερισµού. Ο εξοπλισµός που θα είναι σε επαφή µε τα λύµατα θα 
είναι κατασκευασµένος από ανοξείδωτα υλικά ή θα φέρει πλήρη αντιοξειδωτική προστασία. 

Κάθε αεριστήρας θα παίρνει κίνηση από ηλεκτροµειωτήρα (µε αριθµό στροφών µικρότερο από 
80 rpm) και θα υπάρχει ελαστικός σύνδεσµος (κόπλερ) µεταξύ του αεριστήρα και του 
µειωτήρα. Το συγκρότηµα θα είναι δυναµικά ζυγοσταθµισµένο και όλα τα επί µέρους 
εξαρτήµατα θα είναι εναλλάξιµα.  

Θα είναι τυποποιηµένη βιοµηχανική κατασκευή εξειδικευµένου οίκου µε τα προβλεπόµενα   
πιστοποιητικά  διασφάλισης ποιότητας της Ε.Ε.  

Θα είναι κατάλληλος για λειτουργία 8.000 ωρών/έτος και µε συντελεστή ασφαλείας για το 
µειωτήρα AGMA>2 (µε ισοδύναµο συντελεστή ασφαλείας και για τον ηλεκτροκινητήρα).  

Η ταχύτητα στην περιφέρεια των στροφείων των αεριστήρων δεν θα υπερβαίνει τα 6,5 m/s για 
να αποφεύγεται έτσι η διάσπαση των συσσωµατώσεων λάσπης. 

Το συγκρότηµα θα είναι εφοδιασµένο µε διαφράγµατα ανακοπής σταγονιδίων ώστε να 
ελαχιστοποιείται η εκποµπή σταγονιδίων στο περιβάλλον . 

Οι κινητήρες θα είναι στεγανού τύπου προστασίας ΙΡ 55, αερόψυκτοι και κατάλληλοι για 
λειτουργία σε διαβρωτικό περιβάλλον και θα λειτουργεί σε τάση 380 V/50 Hz.  

Η επιλογή της θέσεως και του µεγέθους των αεριστήρων στη δεξαµενή µε στόχο τη µέγιστη 
απόδοση τους και την δηµιουργία των απαιτούµενων ανοξικών ζωνών, θα πρέπει να 
τεκµηριωθεί µε πληρότητα και σαφήνεια στη µελέτη που θα υποβάλλουν οι διαγωνιζόµενοι 
από αντίστοιχα τεχνικά φυλαδια και σχετική βεβαίωση του κατασκευαστή, για την 
καταλληλότητα του συγκεκριµένου τύπου για το έργο. 

Ο έλεγχος της µεταφοράς οξυγόνου στα λύµατα, θα γίνεται από µετρητές οξυγόνου που θα 
είναι µόνιµα εγκατεστηµένοι σε κάθε δεξαµενή αερισµού και µε ανάλογη µεταβολή της βύθισης 
του αεριστήρα στα λύµατα. 

Η απόδοση του αεριστήρα θα είναι τεκµηριωµένη, ενώ από τους διαγωνιζόµενους θα 
προσκοµιστούν αντίστοιχα πιστοποιητικά δοκιµών που θα την αποδεικνύουν. 

Οι αεριστήρες θα εδρασθούν σε κατάλληλη γέφυρα και θα έχουν τη δυνατότητα ρύθµισης του 
ύψους των. 

Η Γέφυρα πρόσβασης θα διαθέτει σχάρες που θα επιτρέπουν την ασφαλή πρόσβαση στον 
αεριστήρα, τον ηλεκτροµειωτήρα και τους τριβείς.  
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Ανάντι και κατάντι των αεριστήρων και σε όλο το πλάτος της δεξαµενής θα υπάρχουν µπάρες 
ασφαλείας που θα αποκλείουν εµπλοκή στο στροφείο του αεριστήρα ατόµων που πιθανόν να 
πέσουν µέσα στη δεξαµενή.  

Στο άκρο κάθε µπάρας ασφαλείας θα υπάρχουν σωσίβια σε τουλάχιστον 4 σηµεία 
προστατευόµενα από στέγαστρα. Τα σωσίβια θα είναι κατασκευασµένα από φελλό ή αφρώδες 
πλαστικό και θα φέρουν τα κατάλληλα σχοινιά ασφαλείας. 

Γ. Αυτόµατο σύστηµα ελέγχου και ρύθµισης παροχής οξυγόνου 
Στις δεξαµενές βιολογικής επεξεργασίας και σε κατάλληλες θέσεις ώστε να είναι αξιόπιστη η 
µέτρηση, θα πραγµατοποιείται αυτόµατη µέτρηση του διαλυµένου οξυγόνου.  

Η ρύθµιση της οξυγόνωσης και ανάλογα µε το σύστηµα αερισµού που θα προσφέρει έκαστος 
διαγωνιζόµενος, θα επιτυγχάνεται : 
� Είτε µέσω λειτουργίας- παύσης των φυσητήρων και ηλεκτρονικού συστήµατος ρύθµισης 

των στροφών τους (inverters) (σύστηµα υποβρύχιας διάχυσης),  

� Είτε µέσω συστήµατος ρύθµισης των στροφών του αεριστήρα (inverter), ή  µε αυξοµείωση 
της βύθισης του αεριστήρα, (σε περίπτωση προσφοράς επιφανειακών αεριστήρων 
οριζόντιου άξονα),  

θα ελέγχεται δε µέσω µετρητών διαλυµένου οξυγόνου και προγραµµατιζόµενων λογικών 
ελεγκτών.  

Με αυτόν τον τρόπο στις δεξαµενές αερισµού και για οποιοδήποτε τεχνολογία επιλέξει ο 
διαγωνιζόµενος, θα παρέχεται αφενός το απαιτούµενο οξυγόνο και ταυτόχρονα θα 
επιτυγχάνεται σηµαντική µείωση της καταναλισκόµενης ηλεκτρικής ενέργειας.  

Η συγκέντρωση του διαλυµένου οξυγόνου στις ανοξικές ζώνες θα είναι µικρότερη από 0,5 mg/l 
ενώ στις αερόβιες ζώνες θα είναι τουλάχιστον 2 mg/l. 

Ανακεφαλαιωτικά, η ρύθµιση  της οξυγόνωσης και ανάλογα µε το σύστηµα αερισµού που θα 
προσφέρει έκαστος διαγωνιζόµενος, θα επιτυγχάνεται: 

Σύστηµα αερισµού µε επιφανειακούς αεριστήρες (οριζόντιου άξονα) :  
α. µεταβολή βύθισης του αεριστήρα µε σύστηµα κατακόρυφης µετακίνησης του, είτε 
β. µεταβολή βύθισης του αεριστήρα µε ανάλογη µεταβολή της στάθµης των λυµάτων που 

θα επιτυγχάνεται µε τη βοήθεια µετακινούµενου υπερχειλιστή εξόδου,  
γ. µε µεταβολή των στροφών του ηλεκτροµειωτήρα  (inverter)  
 
Σύστηµα αερισµού υποβρύχιας διάχυσης : 
µεταβολή της παροχής αέρα µε ρύθµιση των στροφών των κινητήρων τους (inverter) και 
χρονοπρόγραµµα λειτουργίας φυσητήρων 
 
3.3.6 Αντλιοστάσιο εσωτερικής ανακυκλοφορίας ανάµεικτου υγρού 

Εφόσον απαιτηθεί από την επιλεχθείσα τεχνολογία και τη µέθοδο επεξεργασίας που θα 
προτείνει ο διαγωνιζόµενος, στο  άκρο της κάθε δεξαµενής αερισµού θα κατασκευαστεί το 
αντλιοστάσιο ανακυκλοφορίας του νιτροποιηµένου υγρού προς τη δεξαµενή 
απονιτροποίησης, για να καλυφθούν οι απαιτήσεις ποιότητας εκροής. 

Οι αντλίες ανακυκλοφορίας νιτροποιηµένου υγρού µπορούν να είναι ξηρού η υποβρύχιου 
τύπου, υπολογισµένες για τις απαιτήσεις της Α’ φάσης.  

Σε περίπτωση που προσφερθούν υποβρύχιες αντλίες, αυτές θα είναι τύπου ανοικτής 
πτερωτής και η ταχύτητα περιστροφής τους δεν θα υπερβαίνει τις 1000 rpm, για να µην 
καταστρέφεται η συνοχή των συσσωµατωµάτων της ενεργού ιλύος. Σε περίπτωση που 
προσφερθούν αντλίες ξηρού τύπου, θα έχουν επίσης µέγιστη ταχύτητα περιστροφής 1000 
rpm. Τα ως άνω θα επιβληθούν στον Ανάδοχο του έργου από την Επιβλέπουσα Υπηρεσία 
ακόµη και αν δεν έχουν προσφερθεί από τους διαγωνιζόµενους. 

Επιβάλλεται η αποµόνωση των αντλιών από τις δεξαµενές αερισµού, για να αποφευχθεί η 
φθορά των πτερωτών τους λόγω του φαινοµένου της σπηλαίωσης.  

Απαιτείται η προσφορά ενός τουλάχιστον εφεδρικού αντλητικού συγκροτήµατος για κάθε 
αντλιοστάσιο ανακυκλοφορίας. 
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Η λειτουργία των αντλιών θα ελέγχεται από τους απαραίτητους αυτοµατισµούς, σύµφωνους 
µε την τεχνολογία του υποψήφιου ανάδοχου που θα συνοδεύεται από αναλυτική 
επιστηµονική τεκµηρίωση, δια µέσου των οποίων θα εξασφαλίζεται η απαιτούµενη 
συγκέντρωση νιτρικών στην έξοδο.  

Ανεξαρτήτως των αυτοµατισµών που θα επιλεγούν, οι αντλίες ανακυκλοφορίας θα είναι 
εφοδιασµένες και µε χρονοδιακόπτες και η παροχή τους θα είναι σύµφωνη µε τις τεχνικές 
προδιαγραφές σχεδιασµού των εγκαταστάσεων, στο κατάλληλο µανοµετρικό ύψος. 

Η λειτουργία των αντλιών θα εναλλάσσεται µε κατάλληλο αυτοµατισµό για την οµαλή φθορά 
τους. Θα πρέπει όµως να υπάρχει και η δυνατότητα χειροκίνητης λειτουργίας. Σε περίπτωση 
βλάβης θα τίθεται αυτόµατα σε λειτουργία το εφεδρικό αντλητικό συγκρότηµα, µε ταυτόχρονη 
ενεργοποίηση οπτικοακουστικού σήµατος στο κτήριο διοίκησης. 

Για την περίπτωση αντλιών υποβρύχιου τύπου, το αντλιοστάσιο θα διαθέτει τους 
κατάλληλους µηχανισµούς για την ανύψωση των αντλιών για αντικατάσταση ή συντήρηση. 

Κάθε αντλία θα φέρει στον αγωγό εξόδου συρταροδικλείδα και δικλείδα αντεπιστροφής προ 
της συµβολής µε τον κοινό καταθλιπτικό αγωγό. Οι αντλίες ξηρού τύπου θα φέρουν 
συρταροδικλείδα και στον αγωγό αναρροφήσεως. 

Τα αντλιοστάσια ξηρού τύπου θα διαθέτουν φρεάτιο συλλογής στραγγισµάτων µε µικρή 
καταδυόµενη αντλία στραγγισµάτων. Σε περίπτωση χρησιµοποίησης υποβρύχιων αντλιών, 
οι δικλείδες χειρισµού θα βρίσκονται δίπλα στο αντλιοστάσιο και θα εξασφαλίζεται άµεση και 
ευχερής πρόσβαση σε αυτές.   

3.3.7 Φρεάτιο µερισµού καθίζησης  

Το φρεάτιο µερισµού κατασκευάζεται για να καλύπτει τις ανάγκες και της 2ης φάσης. 

Από τις δεξαµενές αερισµού τα λύµατα οδηγούνται στο φρεάτιο µερισµού από όπου 
ισοκατανέµονται προς τις δύο δεξαµενές καθίζησης (µε δυνατότητα µελλοντικά να οδηγηθούν 
και προς την τρίτη).  

Οι υπερχειλιστές θα έχουν κατάλληλο µήκος, ώστε να εξασφαλίζεται η ισοκατανοµή της 
παροχής και να είναι µικρές οι υδραυλικές απώλειες στην παροχή αιχµής. 

Για την παράκαµψη των δεξαµενών καθίζησης θα τοποθετηθούν θυροφράγµατα. 

3.3.8 ∆εξαµενή καθίζησης  

3.3.8.1 Γενικά 

Η δεξαµενή καθίζησης της κάθε γραµµής, θα κατασκευασθεί για τη διαύγαση του ανάµικτου 
υγρού µετά το στάδιο του αερισµού. Επιτρέπεται η επιλογή είτε κυλινδρικής είτε ορθογωνικής 
δεξαµενής οι οποίες θα διαστασιολογηθούν σύµφωνα µε τα αναφερόµενα στο κεφ. Β.2.2.6. 

Η απαγωγή του διαυγασµένου υγρού θα γίνεται µε υπερχείλιση. 

Να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στο σχεδιασµό της µονάδας και του εξοπλισµού της, ώστε να µη 
διαφεύγει επιπλέουσα ιλύς ή άλλα επιπλέοντα µε το διαυγασµένο υγρό. 

Η διαστασιολόγηση των καναλιών συλλογής του υπερχειλίζοντος διαυγασµένου υγρού, θα 
γίνει ώστε η εκφόρτιση των υπερχειλιστών να συντελείται µε ελεύθερη πτώση. Σε µηδενικές 
παροχές θα προβλεφθεί πλήρης αποστράγγιση των καναλιών στο φρεάτιο εξόδου. 

Ο εξοπλισµός της δεξαµενής θα αποτελείται βασικά από τα συστήµατα συλλογής της 
καθιζάνουσας ιλύος και των επιπλεόντων τα οποία µπορεί να είναι εξαρτηµένα ή ανεξάρτητα. 

3.3.8.2 Μηχανολογικός εξοπλισµός 

Ο µηχανολογικός εξοπλισµός των δεξαµενών καθίζησης θα αποτελείται από τα παρακάτω 
περιγραφόµενα κύρια στοιχεία : 
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Περιστρεφόµενη γέφυρα µε ξέστρο ιλύος (κυλινδρική δεξαµενή) 
Σε περίπτωση κυλινδρικής δεξαµενής η συλλογή της ιλύος θα γίνεται από ξέστρο 
αναρτηµένο σε περιστρεφόµενη γέφυρα. Το συγκρότηµα της γέφυρας θα είναι 
κατασκευασµένο από δοκούς µε εγκάρσια στηρίγµατα, θα φέρει δε τη βάση και τον κλωβό 
του κινητήριου συστήµατος, διάδροµο ελαχίστου πλάτους 0,80 m από µπακλαβαδωτή 
λαµαρίνα, χαλύβδινο κιγκλίδωµα ύψους 1 m και στις δύο πλευρές, στεγανό κιβώτιο 
ηλεκτρολογικών, το ξέστρο ιλύος και το σύστηµα συλλογής των επιπλεόντων υλικών. Το 
ξέστρο ιλύος θα στηρίζεται στη γέφυρα µε εύκαµπτες ράβδους που στο κάτω µέρος τους θα 
φέρουν τις λεπίδες απόξεσης του πυθµένα. Οι λεπίδες θα µεταφέρουν την  καθιζάνουσα ιλύ 
στο φρεάτιο απαγωγής και θα καλύπτουν όλη την επιφάνεια του πυθµένα ώστε να µην 
αφήνουν νεκρά σηµεία. Ο πεζόδροµος θα υπολογισθεί για φορτίο τουλάχιστον 500 kg/m2, µε 
µέγιστο βέλος κάµψης 1/315 του ανοίγµατος. 

Η κατασκευή της γέφυρας θα είναι τέτοια ώστε να µπορεί να εργάζεται χωρίς να επηρεάζεται 
από µικροανωµαλίες του επίπεδου κυλίσεως των τροχών της γέφυρας. Θα προβλεφθούν 
επίσης κατάλληλα στηρίγµατα για τη στήριξη του µηχανισµού κινήσεως, των αξόνων, τροχών 
κλπ. 

Το σύνολο της γέφυρας και των ξέστρων καθώς και όλων των παρελκοµένων που έρχονται 
σε επαφή µε τα λύµατα θα είναι κατασκευασµένα από ανοξείδωτο χάλυβα ή από πλαστικό 
υλικό κατάλληλης ανθεκτικότητας σε ισχυρά διαβρωτικό περιβάλλον και καιρικές συνθήκες 
(υπεριώδη ακτινοβολία κλπ.).  

Τα τµήµατα της γέφυρας που δεν έρχονται σε επαφή µε τα λύµατα θα είναι µεταλλικά, 
γαλβανισµένα εν θερµώ.  

Ολόκληρο το σύστηµα της περιστρεφόµενης γέφυρας µε τα παρελκόµενα, θα είναι 
υποχρεωτικά τυποποιηµένη βιοµηχανική κατασκευή εξειδικευµένου οίκου που διαθέτει 
πιστοποιητικό διασφάλισης ποιότητας της Ε.Ε., συνοδευόµενο από πλήρη και αναλυτικά 
τεχνικά φυλλάδια. 

Η πρόσβαση από την περιφέρεια της δεξαµενής στον πεζόδροµο της γέφυρας θα γίνεται µε 
ειδική αναβαθµίδα. 

Επί της γέφυρας θα είναι αναρτηµένος και ο εξοπλισµός συνεχούς απαγωγής της 
επιπλέουσας ιλύος και των λοιπών επιπλεόντων προς το σχετικό φρεάτιο.  

Αλυσιδωτό ξέστρο (ορθογωνική δεξαµενή) 
Σε περίπτωση ορθογωνικής δεξαµενής, το ξέστρο ιλύος και επιπλεόντων θα είναι αλυσιδωτό, 
αποτελούµενο από ανοξείδωτο χάλυβα ή από µη µεταλλική κατασκευή ή συνδυασµό των 
δύο υλικών (τεκµηριωµένης ανθεκτικότητας στο ισχυρό διαβρωτικό περιβάλλον και στις 
καιρικές συνθήκες). Το σύστηµα θα είναι υποχρεωτικά τυποποιηµένη βιοµηχανική κατασκευή 
εξειδικευµένου οίκου που διαθέτει πιστοποιητικό διασφάλισης ποιότητας της Ε.Ε., 
συνοδευόµενο από πλήρη και αναλυτικά τεχνικά φυλλάδια. 

Ο φορέας θα αποτελείται υποχρεωτικά από αλυσιδωτό σύστηµα ξέστρων συνεχούς 
απόξεσης της ιλύος και των επιπλεόντων. Το σύστηµα των ξέστρων θα είναι αναρτηµένο επί 
του κινούµενου ζεύγους των αλυσίδων. Η καθιζάνουσα ιλύς θα µεταφέρεται σε πρίσµα ή σε 
σύστηµα πυραµίδων από όπου θα µεταφέρεται προς το αντλιοστάσιο ιλύος στην πρώτη 
περίπτωση µέσω βοηθητικού εγκάρσιου ξέστρου και στη δεύτερη περίπτωση µέσω αγωγών 
ελεγχοµένων από τηλεσκοπικές δικλείδες. 

Ως προς την ποιότητα του αλυσιδωτού ξέστρου ισχύουν αυτά που περιγράφηκαν στα 
προηγούµενα, ήτοι το σύστηµα των ξέστρων καθώς και όλων των παρελκοµένων που 
έρχονται σε επαφή µε τα λύµατα θα είναι κατασκευασµένο από ανοξείδωτο χάλυβα ή από 
πλαστικό υλικό κατάλληλης αντοχής. Τα τµήµατα της γέφυρας που δεν έρχονται σε επαφή µε 
τα λύµατα θα είναι µεταλλικά γαλβανισµένα εν θερµώ. Το σύστηµα του εξοπλισµού θα είναι 
υποχρεωτικά τυποποιηµένη βιοµηχανική κατασκευή οίκου που διαθέτει πιστοποιητικό 
διασφάλισης ποιότητας της Ε.Ε., συνοδευόµενο από πλήρη και αναλυτικά τεχνικά φυλλάδια. 
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3.3.9 Αντλιοστάσιο ιλύος 

Το αντλιοστάσιο ανακυκλοφορίας και αποµάκρυνσης περίσσειας ιλύος θα είναι κοινό για τις 
δύο γραµµές βιολογικής επεξεργασίας. Στο αντλιοστάσιο θα καταλήγει µέσω σωληνωτών 
αγωγών, η καθιζάνουσα ιλύς στους κώνους συλλογής των δεξαµενών καθίζησης. 

Σκοπός του αντλιοστασίου ιλύος είναι: 

• Αφενός η ανακυκλοφορία της ιλύος προς τη µονάδα βιολογικής επεξεργασίας ώστε η 
ενεργός ιλύς να διατηρείται στα επιθυµητά επίπεδα για την οµαλή λειτουργία του 
βιολογικού αντιδραστήρα. 

• Αφετέρου η απαγωγή της περίσσειας ιλύος προς τη µονάδα πάχυνσης και αφυδάτωσης. 

Οι αντλίες ανακυκλοφορίας και περίσσειας ιλύος θα είναι υποβρύχιου τύπου. Η διαδικασία 
της ανακυκλοφορίας της ιλύος θα αποτελείται από: 

• Τις τρεις αντλίες ανακυκλοφορίας (δύο κύριες και µία εφεδρική εναλλασσόµενης 
λειτουργίας), η κάθε µία από τις οποίες θα έχει δυναµικότητα ίση προς το 50% της 
απαιτούµενης συνολικής παροχής ανακυκλοφορίας.  

• Τον λοιπό βοηθητικό εξοπλισµό και τον εξοπλισµό των ελέγχων όπως αυτός καθορίζεται 
στο αντίστοιχο κεφάλαιο  

To σύστηµα αποµάκρυνσης της περίσσειας ιλύος θα αποτελείται από: 

• Τις δύο αντλίες περίσσειας ιλύος (µία κύρια και µία εφεδρική εναλλασσόµενης 
λειτουργίας). 

• Τον λοιπό βοηθητικό εξοπλισµό και τον εξοπλισµό των ελέγχων όπως αυτός καθορίζεται 
στο αντίστοιχο κεφάλαιο  

Το αντλιοστάσιο θα εξοπλισθεί µε κατάλληλο µηχανισµό για την ανέλκυση και καθέλκυση 
των αντλιών µέσα στον υγρό θάλαµο, ενώ οι αντλίες θα φέρουν αυτόµατο σύστηµα 
σύζευξης, χωρίς να απαιτείται η κάθοδος προσωπικού µέσα σ’ αυτόν.   

Κάθε αντλία θα φέρει στον αγωγό εξόδου συρταροδικλείδα και δικλείδα αντεπιστροφής προ 
της συµβολής της µε το κοινό καταθλιπτικό αγωγό.  

Η εκκίνηση και στάση των αντλητικών θα πρέπει να γίνεται και µε χ/κ διακόπτη On-Off. 
Αυτόµατα θα γίνεται η εναλλαγή λειτουργίας για οµοιόµορφη φθορά. 

Οι σωληνώσεις διακίνησης ιλύος που θα βρίσκονται µέσα στο αντλιοστάσιο και στους 
θαλάµους δικλείδων θα είναι από ανοξείδωτο χάλυβα. 

Η λειτουργία των ανλιών ανακυκλοφορίας θα είναι συνεχής, ενώ η λειτουργία των αντλιών 
αποµάκρυνσης περίσσειας ιλύος θα είναι χειροκίνητη, σε συνδυασµό µε τη µονάδα 
επεξεργασίας ιλύος.  

Η ενεργός ιλύς θα οδηγείται από τις αντλίες ανακυκλοφορίας προς τις δεξαµενές επιλογής 
µικροοργανισµών. 

Αντίστοιχα, η περίσσεια  ιλύος θα οδηγείται στη µονάδα επεξεργασίας ιλύος. 

3.4 ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗ - ΑΠΟΧΛΩΡΙΩΣΗ 

3.4.1 Γενικά 

Η µονάδα θα αποτελείται από το έργο Απολύµανσης µε υποχλωριώδες νάτριο και την 
µονάδα αποχλωρίωσης µε χρήση σκόνης θειώδους νατρίου (Na2SO3) και παρασκευής  
υδατικού διαλύµατος.  Θα προβλεφθεί κλειστός ιδιαίτερος χώρος για την αποθήκευση του 
υποχλωριώδους νατρίου µε σύστηµα µηχανικού εξαερισµού (τουλάχιστον 10 ανανεώσεις 
αέρα/ώρα) 

Για την απολύµανση των λυµάτων χρησιµοποιείται διάλυµα υποχλωριώδους νατρίου 
(NaOCl) περιεκτικότητας έως 15% σε ενεργό χλώριο.  
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3.4.2 ∆εξαµενή χλωρίωσης 

Στη δεξαµενή χλωρίωσης γίνεται η επαφή του χλωρίου µε τα λύµατα. Η δεξαµενή θα 
διαστασιολογηθεί για χρόνο επαφής των λυµάτων µε το χλώριο τουλάχιστον 30 min και για 
την παροχή αιχµής θέρους (q) της 20ετίας. 

Η δεξαµενή χλωρίωσης θα είναι επιµήκης και θα φέρει εσωτερικά τοιχεία για την 
µεγιστοποίηση της διαδροµής των υγρών και µετατροπή της ροής σε µαιανδρική. 

Η προσθήκη του NaOCl θα γίνεται στο φρεάτιο ανάµιξης στο άκρο εισόδου της δεξαµενής 
όπου θα επικρατούν συνθήκες ροής τέτοιες ώστε να επιτυγχάνεται πλήρης ανάµιξη. 

Για την παράκαµψη της χλωρίωσης θα κατασκευαστεί διώρυγα. 

3.4.3 Συγκρότηµα χλωριωτή 

Το συγκρότηµα χλωριωτή θα αποτελείται από δύο δοσοµετρικές αντλίες (µία σε λειτουργία 
και µία εφεδρική), οι οποίες θα διαστασιολογηθούν σύµφωνα µε τις ανάγκες δοσοµέτρησης. 
Η ποσότητα του δοσοµετρούµενου χλωρίου να είναι επαρκής ώστε µε τη χλωρίωση να 
επιτυγχάνεται µείωση κολοβακτηριδίων σύµφωνα προς τα οριζόµενα στους όρους διάθεσης. 
Θα υπάρχει δυνατότητα ρύθµισης της παροχής από 0 έως 100% της ονοµαστικής παροχής 
της αντλίας.  

Η δεξαµενή αποθήκευσης NaOCl θα έχει συνολική χωρητικότητα τουλάχιστον 1.000 λίτρα και 
θα εγκατασταθεί σε κλειστό, ανεξάρτητο χώρο από την υπόλοιπη εγκατάσταση του 
χλωριωτή, για τον οποίο θα προβλεφθεί σύστηµα µηχανικού εξαερισµού δυναµικότητας 10 
εναλλαγές ανά ώρα τον όγκο του χώρου. Η δεξαµενή θα κατασκευασθεί από ανθεκτικό υλικό 
και θα είναι εξοπλισµένη µε στηρίγµατα, εξοπλισµό εκκένωσης, αναµονή υπερχείλισης, 
στεγανή θυρίδα επίσκεψης και θα φέρει δίκτυο πλήρωσης µε κατάλληλη αναµονή για 
δυνατότητα τροφοδοσίας από βυτιοφόρο ώστε η διαδικασία τροφοδοσίας να είναι απόλυτα 
ασφαλής. 

Το δοχείο ηµερήσιας κατανάλωσης θα βρίσκεται στο χώρο µε το υπόλοιπο συγκρότηµα 
χλωρίωσης – αποχλωρίωσης και θα τροφοδοτείται µε σωλήνα.  

3.4.4 Αποχλωρίωση 

Η µονάδα αποχλωρίωσης θα αποτελείται από φρεάτιο σε επαφή µε τη δεξαµενή χλωρίωσης, 
το οποίο θα διαστασιολογηθεί για χρόνο παραµονής τουλάχιστον 1 min και για την ωριαία 
παροχή αιχµής θέρους (q), της 20ετίας. 

Η αποχλωρίωση θα γίνεται µε προσθήκη διαλύµατος θειώδους νατρίου (Na2SO3) ή 
metabisulfite ή άλλης κατάλληλης χηµικής ουσίας, που θα παροχετεύεται δοσοµετρικά 
σύµφωνα µε συνδυασµό της παροχής και της µετρούµενης συγκέντρωσης του 
υπολειµµατικού χλωρίου και θα αναµειγνύεται ισχυρά µε αναδευτήρα, ο οποίος θα 
τοποθετηθεί εντός της δεξαµενής και θα αποδίδει ισχύ τουλάχιστον 20 W/m3.  

Ο υπολογισµός της απαιτούµενης ποσότητας της δοσοµετρούµενης χηµικής ουσίας, ο 
σχεδιασµός του έργου καθώς και η διάταξη αποθήκευσης του διαλύµατος αποτελούν 
αντικείµενο της τεχνικής προσφοράς µε βασική παράµετρο την εξασφάλιση περιεκτικότητας 
υπολειµµατικού χλωρίου µετά την αποχλωρίωση µικρότερης ή ίσης των 0,2 ppm. 

Για τον έλεγχο του υπολειµµατικού χλωρίου θα κατασκευαστεί φρεάτιο µετά την 
αποχλωρίωση.  

Συγκρότηµα χλωρίωσης – αποχλωρίωσης, ηλεκτρικός πίνακας αυτοµατισµού κλπ., θα 
στεγαστούν σε οικίσκο κατάλληλων διαστάσεων, σε πιθανό συνδυασµό και µε τα αντλητικά 
συγκροτήµατα παροχής βιοµηχανικού νερού στη µονάδα και τα αντλητικά συγκροτήµατα 
διάθεσης των επεξεργασµένω αποβλήτων. Για την προστασία της υγείας και ασφάλειας των 
εργαζοµένων, στον οικίσκο αυτό θα προβλεφθεί υποχρεωτικά  ανεξάρτητος χώρος για τη 
στέγαση της δεξαµενής αποθήκευσης NaOCl, µε µηχανικό εξαερισµό, όπως περιγράφηκε 
στην  προηγούµενη παράγραφο.  
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3.5 ΜΟΝΑ∆Α ∆ΙΗΘΗΣΗΣ  

Μονάδα διήθησης δεν προβλέπεται στην παρούσα φάση, όµως από τους 
διαγωνιζόµενους θα προβλεφθεί χώρος στο οικόπεδο της ΕΕΛ, προκειµένου µελλοντικά να 
κατασκευαστεί µονάδα διήθησης, εφόσον αποφασιστεί από το φορέα του έργου τα 
επεξεργασµένα λύµατα να διατίθενται για άρδευση στην παρακείµενη γεωργική περιοχή. 

3.6  ΕΡΓΟ ∆ΙΑΘΕΣΗΣ  

Τα επεξεργασµένα λύµατα θα διατίθενται σε ένα µικρό ποσοστό, µέσω κατάλληλης δεξαµενής 
αποθήκευσης, ως παροχή βιοµηχανικού νερού και νερό άρδευσης µέσα στη µονάδα, ενώ τα 
υπόλοιπα θα αντλούνται και θα διατίθενται µέσω αγωγού κατάλληλου µήκους στον τελικό 
αποδέκτη, (χείµαρρος Ευεργέτουλας), σε σηµείο εκβολής µεγαλύτερο ή ίσο των 1.500 m 
από τη θάλασσα σύµφωνα µε τους εγκεκριµένους Π.Ο. Η διαστασιολόγηση του αγωγού 
και η επιλογή του υλικού θα γίνει από τους διαγωνιζόµενους. 

Επιβάλλεται στους διαγωνιζόµενους η πρόβλεψη χώρου µέσα στο οικόπεδο της ΕΕΛ για 
µελλοντική κατασκευή των απαιτούµενων έργων, (επεξεργασίας - αποθήκευσης- διάθεσης) 
στην περίπτωση που αποφασιστεί τα επεξεργασµένα λύµατα να διατίθενται για άρδευση στην 
παρακείµενη γεωργική περιοχή (σύµφωνα µε του εγκεκριµένους Π.Ο). 

Ιδιαίτερη προσοχή να δοθεί από τους διαγωνιζόµενους, ως προς το σύστηµα εµπλουτισµού σε 
Ο2 των επεξεργασµένων λυµάτων, το οποίο θα προτείνουν και θα τεκµηριώσουν, ώστε τα 
επεξεργασµένα λύµατα να περιέχουν διαλυµένο οξυγόνο > 3%, σύµφωνα µε τους 
εγκεκριµένους Π.Ο  

Επίσης, τα επεξεργασµένα λύµατα τα οποία προορίζονται για χρήση βιοµηχανικού νερού και 
άρδευση µέσα στη Μονάδα θα φιλτράρονται σε κατάλληλο αµµόφιλτρο.   

Η δεξαµενή αποθήκευσης επεξεργασµένων λυµάτων θα είναι ωφέλιµου όγκου τουλάχιστον 50 
m3 και από αυτή θα εξυπηρετούνται  :  

α) το δίκτυο βιοµηχανικού νερού προς τη µονάδα επεξεργασίας ιλύος µε παροχή και πίεση 
σύµφωνα µε τα οριζόµενα από τον κατασκευαστή της µονάδας αφυδάτωσης ιλύος,   

β) το δίκτυο βιοµηχανικού νερού υπόλοιπης εγκατάστασης µε κατάλληλη παροχή και πίεση  
γ) το δίκτυο άρδευσης του περιβάλλοντα χώρου µε κατάλληλη παροχή και πίεση.  

Η δεξαµενή θα είναι κλειστή και θα κατασκευαστεί από σκυρόδεµα. 

3.7 ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΙΛΥΟΣ  

3.7.1  Γενικά 

Η µονάδα θα επεξεργάζεται συνολικά τη (µη σταθεροποιηµένη ιλύ) που θα µεταφέρεται από 
τις ΕΕΛ των οικισµών Ασωµάτου και Λάµπου Μύλων αντίστοιχα, καθώς και την 
(σταθεροποιηµένη) περίσσεια ιλύος από την ΕΕΛ των οικισµών των Οµάδων Α & Β  και θα 
περιλαµβάνει : 

� Τη ∆εξαµενή σταθεροποίησης της ιλύος η οποία θα µεταφέρεται από τις ΕΕΛ 
Ασωµάτου και Λάµπου Μύλων.  

 Θα προβλεφθεί αεριζόµενη δεξαµενή σταθεροποίησης της ιλύος χωρητικότητας 
ανάλογης µε τις ποσότητες ιλύος που θα υπολογισθούν και τον απαιτούµενο χρόνο 
παραµονής για σταθεροποίηση (τουλάχιστον 20 ηµέρες) 

� Το κτίριο επεξεργασίας ιλύος, (επιφάνειας τουλάχιστον 70 m2), το οποίο θα στεγάζει : 
− Τη δεξαµενή πάχυνσης ιλύος 
− Το φυγοκεντρικό συγκρότηµα αφυδάτωσης ιλύος 
− Το συγκρότηµα παρασκευής πολυηλεκτρολύτη 
− Τη µονάδα απόσµησης του χώρου  

� Τον εξοπλισµό µεταφοράς, αποθήκευσης και φόρτωσης ιλύος  

3.7.2  Περιγραφή συστήµατος 

Η µονάδα επεξεργασίας της ιλύος θα στεγαστεί σε κατάλληλα διαστασιολογηµένο κτίριο 
επεξεργασίας ιλύος (το οποίο θα έχει επιφάνεια τουλάχιστον 70 m2) και ύψος κατάλληλο για 
την τοποθέτηση και ευχερή λειτουργία του εξοπλισµού. 



 

K:\N5800a\cons\tefxi\TP.doc                                                    Ν5800α/4931/B02 
- 41 - 

Το κτίριο θα φέρει µεταλλική επικεραµωµένη στέγη ή θα είναι πλακοσκεπές µε πρόσθετη 
κεραµοσκεπή στέγη. Η εξωτερική του τοιχοποιία θα είναι µπατική οπτοπλινθοδοµή. Στο ύψος 
των πρεκιών ή στη µέση του ύψους ενός πλήρους τοίχου κατασκευάζονται σενάζ πλάτους 
όσο και το πλάτος του τοίχου και ύψους 15 cm από οπλισµένο σκυρόδεµα C12/15 και 
οπλισµό κατηγορίας S400. 

Η περίσσεια ιλύος θα οδηγείται από το αντλιοστάσιο ιλύος στη δεξαµενή πάχυνσης, η οποία 
θα είναι µεταλλική ανοξείδωτη ελάχιστου πάχους 3mm και θα διαστασιολογηθεί έτσι ώστε να 
εξασφαλίζει τουλάχιστον 2ωρη παραµονή της λάσπης σ’ αυτήν (στις συνθήκες σχεδιασµού 
θέρους). Στη συνέχεια, µέσω δυο κοχλιωτών αντλιών ρυθµιζόµενης παροχής τύπου ΜΟΝΟ, 
(η µια θα καλύπτει την ανάγκη εφεδρείας), αυτή θα οδηγείται στο φυγοκεντρικό συγκρότηµα 
αφυδάτωσης.   

Εφόσον από τον οίκο προµήθειας του φυγοκεντρικού συγκροτήµατος αφυδάτωσης ιλύος, 
δεν κρίνεται απαραίτητη η ύπαρξη δεξαµενής πάχυνσης, αυτή µπορεί να παραληφθεί (στην 
περίπτωση αυτή ο διαγωνιζόµενος θα υποβάλλει σχετική δήλωση – βεβαίωση του 
προµηθευτικού οίκου) και η ιλύς θα οδηγείται απευθείας στο συγκρότηµα αφυδάτωσης από 
τις υποβρύχιες αντλίες περίσσειας ιλύος.  

Στην είσοδο του φυγοκεντρικού συγκροτήµατος, θα γίνεται η προσθήκη κροκιδωτικού 
διαλύµατος (µε τη βοήθεια δυο δοσοµετρικών αντλιών,  εκ των οποίων η µια θα καλύπτει την 
ανάγκη εφεδρείας), το οποίο θα έχει προπαρασκευαστεί στην αντίστοιχη µονάδα 
πολυηλεκτρολύτη.  

Η αφυδατωµένη ιλύς µετά την έξοδό της από το φυγοκεντρικό συγκρότηµα θα µεταφέρεται 
µέσω ανοξείδωτου κοχλία κατάλληλης δυναµικότητας εκτός του κτιρίου αφυδάτωσης σε 
παράπλευρο υπόστεγο ικανού ύψους τουλάχιστον 2,5 m και θα απορρίπτεται σε ανοιχτό 
χαλύβδινο δοχείο µεταφοράς µπάζων χωρητικότητας περίπου 8 m3 ειδικό για ανάρτηση µε 
µηχανικό βραχίονα ανέλκυσης, (hook lift), από όπου θα παραλαµβάνεται για τελική διάθεση 
από κατάλληλο φορτηγό όχηµα. 

Όλες οι παραπάνω αναφερθείσες µονάδες επεξεργασίας ιλύος, ήτοι δεξαµενή πάχυνσης - 
κοχλιωτές αντλίες, (εφόσον απαιτούνται), φυγοκεντρικό συγκρότηµα αφυδάτωσης, 
συγκρότηµα προπαρασκευής πολυηλεκτρολύτη και µεταφορικός κοχλίας ιλύος θα 
εγκατασταθούν στο κτίριο επεξεργασίας ιλύος, στο οποίο θα προβλεφθεί και το παράπλευρο 
υπόστεγο. 

Όλες οι επί µέρους µονάδες της επεξεργασίας ιλύος, δηλαδή η τροφοδοσία ιλύος της 
δεξαµενής πάχυνσης, η διάταξη προπαρασκευής του πολυηλεκτρολύτη και το φυγοκεντρικό 
συγκρότηµα αφυδάτωσης, θα είναι εναρµονισµένης µεταξύ τους δυναµικότητας και θα 
υπάρχει δυνατότητα µεταβολής της παροχής τους, ώστε να επιτυγχάνεται η προδιαγραφείσα 
τελική ποιότητα στην αφυδατωµένη ιλύ.  

Ολόκληρο το ως άνω συγκρότηµα θα είναι πλήρως αυτοµατοποιηµένης λειτουργίας, χωρίς 
την ανάγκη παρουσίας και επίβλεψης προσωπικού.  

Κατά µήκος του φυγοκεντρικού συγκροτήµατος θα κατασκευασθεί σύστηµα για τη συλλογή 
και διοχέτευση των στραγγισµάτων στο δίκτυο στραγγιδίων και θα προβλεφθεί η παροχή 
νερού, (από το δίκτυο βιοµηχανικού νερού), για την έκπλυση του διαχωριστή (µετά την 
παύση λειτουργίας του). 
Στο κτίριο επεξεργασίας ιλύος θα εγκατασταθεί σύστηµα απόσµησης το οποίο θα 
υπολογισθεί για ελάχιστη δυναµικότητα 10 ανανεώσεων αέρα / ώρα του όγκου του χώρου 
και θα περιλαµβάνει :  

α) κατάλληλα στόµια αναρρόφησης αέρα,  

β) τους αεραγωγούς συλλογής του προς επεξεργασία αέρα 

γ) Την κυρίως µονάδα απόσµησης µε κατάλληλο σύστηµα φίλτρων 1ου (κατακράτηση 
υγρασίας και σκόνης) και 2ου σταδίου (φίλτρων απόσµησης µε διάρκεια ζωής των 
χηµικών τουλάχιστον 36 µήνες χωρίς αντικατάσταση) 

δ) Το διάφραγµα ρύθµισης της παροχής αέρα (damper) 
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ε) Το κιβώτιο του φυγοκεντρικού ανεµιστήρα (fan section) 

στ) Το τµήµα  σύνδεσης της µονάδας απόσµησης µε το κιβώτιο ανεµιστήρα (πλένουµ) 
ζ)  Τον κυκλικό αεραγωγό απόρριψης του αέρα  

Οι αεραγωγοί θα είναι καταλλήλων διαστάσεων για ταχύτητα του προς επεξεργασία αέρα < 
10 m/sec, ο ανεµιστήρας θα είναι κατασκευασµένος από κατάλληλο υλικό (ανοξείδωτος ή 
πλαστικός) για να αποφεύγεται η διάβρωση από τα οξείδια που περιέχει ο προς επεξεργασία 
αέρας, το δε φίλτρο να προσφέρεται στο εµπόριο και να µην έχει µεγάλο λειτουργικό κόστος. 

 Ως µέσο απόσµησης προτιµάται ο ενεργός άνθρακας σε συνδυασµό µε υδατοδιάλυµα 
κατάλληλου για το σκοπό αυτό βιοαποικοδοµήσιµου αβλαβούς για τον άνθρωπο και το 
περιβάλλον αποσµητικού διαλύµατος, ενώ στην περίπτωση επιλογής του ενεργού άνθρακα, 
το σύστηµα θα πρέπει να συνοδεύεται και από εξοπλισµό αφύγρανσης του µέσου. 

3.7.3  Φυγοκεντρικό συγκρότηµα αφυδάτωσης ιλύος 

Η αφυδάτωση της ιλύος, όπως ήδη αναφέρθηκε σε προηγούµενη παράγραφο, θα γίνεται σε 
συγκρότηµα φυγοκεντρικού διαχωριστή. Ο σχεδιασµός του φυγοκεντρικού συγκροτήµατος 
θα γίνει µε βάση τα παρακάτω δεδοµένα : 

• ∆υναµικότητα >= 12m3/h 
• Συγκέντρωση στερεών εξόδου ≥ 20% 

Ο φυγοκεντρικός διαχωριστής θα αποτελείται από το κυλινδρο-κωνικό τύµπανο που θα 
περιστρέφεται γύρω από τον οριζόντιο άξονα µέσω ηλεκτρικού συστήµατος µετάδοσης 
κίνησης.  

Θα εδράζεται στη µεταλλική του βάση σε δυο έδρανα στις δυο άκρες του. Εσωτερικά του 
τυµπάνου θα βρίσκεται ο µεταφορικός κοχλίας ο οποίος µέσω ενός µειωτήρα Cyclo θα  
περιστρέφεται µε ελαφρώς µεγαλύτερη ταχύτητα από το τύµπανο. 

Όλα τα µηχανικά τµήµατα θα βρίσκονται συναρµολογηµένα σε λιπαινόµενα ρουλεµάν   

Ο σχεδιασµός του φυγοκεντρικού διαχωριστή θα έχει γίνει έτσι ώστε η λειτουργία του να είναι 
εντελώς αυτοµατοποιηµένη και συνεχής χωρίς να απαιτείται επίβλεψη προσωπικού µε τη 
βοήθεια ενός ηλεκτρονικού συστήµατος ελέγχου που θα έχει µελετηθεί και αναπτυχθεί ειδικά 
για το φυγοκεντρικό διαχωριστή, από το εργοστάσιο κατασκευής του. 

Η παύση λειτουργίας του διαχωριστή θα µπορεί να προγραµµατίζεται και εκτός των ωρών 
παρουσίας του προσωπικού στο σταθµό, καθώς και 24ωρη συνεχής λειτουργία. 

Η τεχνολογία κατασκευής του τυµπάνου και του κοχλία θα εξασφαλίζει τις υψηλότερες 
αποδόσεις ξηρότητας αφυδατωµένης λάσπης  και διαχωρισµού όσον αφορά τα στραγγίδια. 
Αυτό θα ισχύει και για λάσπες µεταβαλλόµενης πυκνότητας, όπου µε τη βοήθεια του 
αυτοµατισµού ελέγχου της αναπτυσσόµενης ροπής του κοχλία,  θα µεταβάλλεται ανάλογα 
και η ταχύτητα του κοχλία προκειµένου να παραµένουν σταθερές οι  αποδόσεις.     

Το σύνολο των τµηµάτων που ενδέχεται να υποστούν διάβρωση θα φέρουν ανθεκτικές 
επικαλύψεις. Ειδικότερα ο κοχλίας θα φέρει προστασία πλακιδίων από καρβίδιο βολφραµίου. 
Τα πλακίδια αυτά θα αντικαθίστανται. 

Η µετάδοση της κίνησης θα διασφαλίζεται από τον κύριο κινητήρα για το τύµπανο και τον 
δευτερεύοντα κινητήρα για τον κοχλία. Ο έλεγχος λειτουργίας και των δυο κινητήρων θα 
γίνεται από δυο µετατροπείς συχνότητας (inverter). Το σύστηµα αυτό µαζί µε το ηλεκτρονικό 
σύστηµα παρακολούθησης της ροπής του κοχλία, θα  εξασφαλίζει συνεχή έλεγχο και 
ρύθµιση της ιδανικής ταχύτητας του τυµπάνου και του κοχλία. 

Ο µειωτήρας ταχύτητας που είναι απαραίτητος για την δηµιουργία διαφορικής ταχύτητας 
µεταξύ τυµπάνου και κοχλία, θα είναι τύπου Cyclo,  χωρίς γρανάζια. Θα έχει άριστη απόδοση 
και ταυτόχρονα αντοχή σε µεγάλες καταπονήσεις λόγω απότοµων αυξήσεων του φορτίου 
της λάσπης.    

Η ρύθµιση της στάθµης υγρού στο εσωτερικό του τυµπάνου θα πρέπει να γίνεται εύκολα, 
χωρίς να χρειάζεται αποσυναρµολόγηση του διαχωριστή. 
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Η στιβαρότητα της όλης κατασκευής και οι αντιδιαβρωτικές ιδιότητες των υλικών κατασκευής 
θα είναι τέτοιες ώστε να εξασφαλίζουν ιδιαίτερα µεγάλο χρόνο ζωής στο διαχωριστή, καθώς 
και χαµηλό λειτουργικό κόστος. Τα ρουλεµάν και οι τσιµούχες που θα χρησιµοποιούνται θα 
πρέπει να είναι διαθέσιµα στο εµπόριο ώστε να µη δεσµεύεται ο φορέας του έργου µε 
εξειδικευµένα µονοπωλιακά ανταλλακτικά. 

Η σύλληψη, ο σχεδιασµός και η κατασκευή του διαχωριστή θα είναι σύµφωνα µε τις 
ευρωπαϊκές νόρµες και θα εγγυάται απόλυτη ασφάλεια στο χειριστή, η όλη δε κατασκευή θα 
είναι ευφήµως γνωστού οίκου µε τα απαιτούµενα πιστοποιητικά ποιότητας της Ε.Ε.. 

Ο διαχωριστής θα έχει σχεδιασµό σε σειρά (IN LINE design), ώστε ο απαιτούµενος χώρος 
για την εγκατάστασή του να είναι ο µικρότερος δυνατός. Ο ισοστατικός δε σχεδιασµός του θα 
πρέπει να ελαχιστοποιεί τους κραδασµούς και το επίπεδο θορύβου. 

Θα είναι κατάλληλος για εγκατάσταση σε κλειστό χώρο σε βάση από σκυρόδεµα επί 
αντικραδασµικών βάσεων που θα αποτελούν τµήµα της προµήθειας. 

Η τροφοδοσία του συγκροτήµατος θα πρέπει να γίνεται σταθερά µε την αντλία λάσπης 
ρυθµιζόµενης παροχής. 

Θα πρέπει να προβλεφθεί παροχή νερού για την έκπλυση του διαχωριστή και θα απαιτείται 
µικρή ποσότητα νερού και µόνο κατά την παύση λειτουργίας. 

Ο πίνακας ισχύος του συγκροτήµατος όπου και θα βρίσκονται τα inverters θα έχει τη 
δυνατότητα εγκατάστασης µακριά από το φυγοκεντρικό συγκρότηµα. Στην περίπτωση που 
αυτό απαιτηθεί, θα µπορεί να τοποθετηθεί ένα τοπικό χειριστήριο, δίπλα στο διαχωριστή. 

Σηµαντικό κριτήριο αξιολόγησης θα αποτελέσουν τα παρακάτω ειδικά τεχνικά 
χαρακτηριστικά του φυγοκεντρικού διαχωριστή (και θα πρέπει να τηρηθούν, σε 
περίπτωση που ο διαγωνιζόµενος ανακηρυχθεί ανάδοχος του έργου):  

� Κατασκευή τυµπάνου και κοχλία από ανοξείδωτο χάλυβα AISI 304 ή καλύτερο.  

� Προστασία κοχλία µε αντικαθιστόµενη επικάλυψη υλικού σκληρότητας > 2.500 
Vickers.  

� Προστασία οπών τροφοδοσίας και εξαγωγής λάσπης.  

� Εξαφριστή στραγγιδίων - εξαερωτή για την εξαγωγή του αέρα που ωθείται λόγω των 
δυνάµεων και θα εξέρχεται µαζί µε τα στραγγίδια. 

� Αυτόµατη ρύθµιση της διαφορικής ταχύτητας 

� Ελαφρύ ηχοµονωτικό κάλυµα τυµπάνου / κινητήρων από πολυαιθυλένιο ενισχυµένο 
µε ίνες υάλου (fiber glass)  

 
Με την προσφορά θα υποβληθούν : 

• Τεχνικά φυλλάδια του φυγοκεντρικού συγκροτήµατος και διάγραµµα αρχής  λειτουργίας 

• Σχέδια του εξοπλισµού 

• Πλήρη σειρά ανταλλακτικών για τη συντήρηση (για διάρκεια λειτουργίας 2 ετών του 
συγκροτήµατος) 

• Κατάλογος εγκατεστηµένων µονάδων σε έργα αφυδάτωσης ιλύος.  

• Τεχνικό φύλλο επιπέδου θορύβου στο 1 µέτρο στις ονοµαστικές στροφές λειτουργίας του 
φυγοκεντριτή. 

• Πιστοποιητικά ποιότητας κατά ΙSO.  

Το σύστηµα επεξεργασίας ιλύος θα πρέπει να περιλαµβάνει επίσης τους παρακάτω 
βοηθητικούς µηχανισµούς: 

α) Συγκρότηµα προετοιµασίας του πολυηλεκτρολύτη 

Θα εγκατασταθεί µονάδα παρασκευής διαλύµατος πολυηλεκτρολύτη συγκέντρωσης 0,2% 
από ξηρή σκόνη εξ’ ολοκλήρου από AISI 304 όγκου τουλάχιστον 1000 lt.  
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Η µονάδα θα αποτελείται από: 

• Χοάνη τροφοδοσίας ξηρής σκόνης όγκου 5 kg 
• ∆οσοµετρικό κοχλία ξηράς ουσίας ρυθµιζόµενης παροχής και στοιχείο διαβροχής µε 

νερό της ξηράς ουσίας 
• Τρία ξεχωριστά διαµερίσµατα επικοινωνίας µε υπερχείλιση ώστε να υπάρχει 

τουλάχιστον 1 h χρόνος παραµονής για την ωρίµανση 
• Τουλάχιστον 2 αναδευτήρες ανάµειξης του διαλύµατος 
• Τροφοδοσία νερού µε ηλεκτροβάννα, ροόµετρο, ρυθµιστή πίεσης 

Το συγκρότηµα θα φέρει δικλείδες εκκένωσης και σταθµήµετρα, ώστε η λειτουργία του να 
είναι αυτόµατη συνεχώς. 

β) ∆οσοµετρικές αντλίες πολυηλεκτρολύτη 

Οι αντλίες τροφοδοσίας της ιλύος στο φυγοκεντρικό διαχωριστή και του διαλύµατος 
πολυηλεκτρολύτη θα είναι ελικοειδούς ρότορα θετικής εκτόπισης ρυθµιζόµενης παροχής. Οι 
στροφές λειτουργίας θα είναι χαµηλότερες από 500 rpm και 750 rpm αντίστοιχα. Θα 
εγκατασταθούν δύο αντλίες πολυηλεκτρολύτη, µία κύρια και µία εφεδρική. 

3.7.4  Σύστηµα µεταφοράς αφυδατωµένης ιλύος 

Η αφυδατωµένη ιλύς µετά την έξοδό της θα µεταφέρεται µέσω ανοξείδωτου κοχλία και 
καταλλήλου δυναµικότητας εκτός του κτιρίου αφυδάτωσης σε παράπλευρο υπόστεγο και σε 
ικανό ύψος τουλάχιστον 2,5 m και θα απορρίπτεται σε ανοιχτό χαλύβδινο δοχείο µεταφοράς 
µπάζων χωρητικότητας περίπου 8 m3 ειδικό για ανάρτηση µε µηχανικό βραχίονα ανέλκυσης, 
(hook lift), από όπου θα παραλαµβάνεται  µε φορτηγό όχηµα.  

Τα ως άνω δοχεία θα είναι του ίδιου τύπου µε τα υπάρχοντα του ∆ήµου, ώστε να είναι 
δυνατή η µεταφορά της αφυδατωµένης ιλύος µε το ίδιο µεταφορικό όχηµα. 

Στο κτίριο επεξεργασίας ιλύος  θα προβλεφθεί εγκατάσταση τοπικού πίνακα ελέγχου και 
αυτοµατισµών, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο αντίστοιχο κεφάλαιο  

3.8 ΠΑΡΑΚΑΜΠΤΗΡΙΕΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ  

Η εγκατάσταση θα πρέπει να διαθέτει τις απαραίτητες παρακαµπτήριες διατάξεις (by pass) 
του συστήµατος. Συγκεκριµένα θα υπάρχουν: 

• Παράκαµψη της εξάµµωσης 
• Παράκαµψη όλης της βιολογικής επεξεργασίας µε διοχέτευση της παροχής στην 

δεξαµενή επεξεργασµένων λυµάτων  
• Παράκαµψη της δεξαµενής χλωρίωσης 

Ο γενικός παρακαµπτήριος αγωγός θα ξεκινά από το φρεάτιο εισόδου και θα καταλήγει στην 
δεξαµενή επεξεργασµένων λυµάτων.  

Η διαστασιολόγηση του παρακαµπτηρίου δικτύου γίνεται σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο Π.∆. 
696/74, όπως τροποποιήθηκε από το Π∆ 515/89. 

3.9 ΣΩΛΗΝΩΣΕΙΣ  

Η διαστασιολόγηση των αγωγών για την διακίνηση των λυµάτων και της ιλύος θα γίνει 
σύµφωνα µε τα αναφερόµενα στο κεφ. Β.1.4 

Επισηµαίνεται ότι αγωγοί που εξυπηρετούν τουλάχιστον δύο ανεξάρτητες αλλά όµοιες 
µονάδες θα πρέπει να έχουν επαρκή παροχετευτικότητα του συνόλου της παροχής στην/στις 
λειτουργούσες µονάδες σε περίπτωση που η µία µονάδα τεθεί εκτός λειτουργίας. 

Όλοι οι αγωγοί ελεύθερης ροής θα υπολογιστούν και θα διαστασιολογηθούν σύµφωνα µε τις 
αντίστοιχες προδιαγραφές του Π.∆. 696/74. 

Οι σωλήνες, τα ειδικά τεµάχια, τα θυροφράγµατα και τα εξαρτήµατα θα πρέπει να είναι 
κατάλληλα για το περιβάλλον λειτουργίας τους. Τα θυροφράγµατα θα είναι από χυτοσίδηρο ή 
από ανοξείδωτο χάλυβα. 
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Οι σωλήνες που θα τοποθετηθούν κάτω από κατασκευές θα είναι από χαλυβδοσωλήνες ή 
χυτοσίδηρο, κατάλληλα προστατευµένους για λύµατα και ιλύ και θα εγκιβωτιστούν σε 
σκυρόδεµα. 

Όλοι οι ανοξείδωτοι αγωγοί διακίνησης λυµάτων και ιλύος (όπου αυτοί επιβάλλεται να 
κατασκευαστούν) θα είναι από χάλυβα ποιότητας AISI-304 ή καλύτερο, εκτός εάν ορίζεται 
διαφορετικά, µε ελάχιστο πάχος τοιχώµατος σωλήνα όπως ορίζεται παρακάτω: 

Ονοµαστική διάµετρος 
(ίντσες) 

Πάχος 
(mm) 

1/2" έως 2" 2,50 

2 1/2" έως 3 1/2" 3,00 

4" - 8" 4,00 

µεγαλύτερο από 8" 5,00 

 

Στους καταθλιπτικούς αγωγούς θα τοποθετηθούν όλες οι απαραίτητες συσκευές ελέγχου και 
ασφαλείας (αερεξαγωγοί, δικλείδες, κλπ.) όλες κατάλληλες για λύµατα ή/και ιλύ. 

Στους αγωγούς ελεύθερης ροής οµβρίων και ακαθάρτων στις αλλαγές διευθύνσεως, κατά 
µήκος κλίσης, κλπ. θα πρέπει να τοποθετηθούν κατάλληλα φρεάτια επίσκεψης. Τα φρεάτια 
θα πρέπει να κατασκευαστούν µε τρόπο που να διασφαλίζεται η στεγανότητά τους, ενώ η 
µέγιστη απόσταση µεταξύ τους, ανάλογα και µε τις τοπικές συνθήκες, δεν θα πρέπει 
υπερβαίνει τα 50 m.  

3.10 ΚΤΙΡΙΟ ∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ 

3.10.1 Γενικά  

Η µελέτη και κατασκευή του κτιρίου διοίκησης καθώς και όλων των κτιριακών έργων της ΕΕΛ 
θα είναι σύµφωνη µε τον Γ.Ο.Κ., τον κτιριοδοµικό κανονισµό, τον κανονισµό θερµοµόνωσης 
και κάθε άλλο σχετικό ελληνικό κανονισµό, την παρούσα περιγραφή, τις σχετικές τεχνικές 
προδιαγραφές και τους εγκεκριµένους Περιβαλλοντικούς Όρους του έργου.  

Το κτίριο διοίκησης θα έχει συνολική επιφάνεια τουλάχιστον 130 m2 και θα περιλαµβάνει:  

• Αποθήκη-συνεργείο-χώρο ηλεκτρικών πινάκων 
• Εργαστήριο 
• Χώρο Η/Ζ 
• Αιθουσα ελέγχου και γραφείο διοίκησης 
• Χώρους υγιεινής  
 
Στους παραπάνω χώρους θα προστεθούν και οποιοδήποτε άλλοι χώροι κριθούν 
απαραίτητοι για τη σωστή λειτουργία της ΕΕΛ. 

Το Η/Ζ θα τοποθετηθεί σε κλειστό ιδιαίτερο χώρο, του οποίου η επιφάνεια  θα πρέπει να 
είναι σύµφωνα µε τις οδηγίες του κατασκευαστή του Η/Ζ. Σε περίπτωση που το Η/Ζ 
τοποθετηθεί σε άλλο χώρο εκτός του κτιρίου διοίκησης, θα µειωθεί η συνολική επιφάνεια του 
κτιρίου κατά την επιφάνεια του Η/Ζ και του χώρου ηλεκτρικών πινάκων και αντίστοιχα θα 
αυξηθεί η επιφάνεια του άλλου χώρου.  

Το κτίριο διοίκησης λόγω του ότι υπόκειται στους περιορισµούς των πολεοδοµικών 
διατάξεων απαιτεί για την κατασκευή του οικοδοµική άδεια, σύµφωνα και µε τις απαιτήσεις 
των Π.Ο. (παρ. 2.2), η οποία θα εκδοθεί µε µέριµνα και δαπάνες του αναδόχου.  

Το κτίριο θα είναι πλακοσκεπές µε πρόσθετη κεραµοσκεπή στέγη. Η εξωτερική του 
τοιχοποιία θα είναι από διπλή δροµική οπτοπλινθοδοµή κατασκευασµένη σύµφωνα µε την 
αντίστοιχη τεχνική προδιαγραφή και τα κατασκευαστικά σχέδια που θα υποβάλει ο Ανάδοχος 
και θα εγκρίνει η επιβλέπουσα υπηρεσία, εκτός εάν διαφορετικά ορίσουν οι αρµόδιες 
Υπηρεσίες κατά την έκδοση της οικοδοµικής άδειας. Η κεραµοσκεπή θα στηρίζεται σε ξύλινα 
ζευκτά υψηλής ποιότητας και η επικεράµωση θα γίνει µε κεραµίδια επιλογής της 
επιβλέπουσας υπηρεσίας. 
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Οι εσωτερικές τοιχοποιίες θα κατασκευαστούν από δροµική ή µπατική οπτοπλινθοδοµή τα 
κατασκευαστικά σχέδια που θα υποβάλει ο Ανάδοχος και θα εγκρίνει η επιβλέπουσα 
υπηρεσία. 

Στο ύψος των πρεκιών ή στη µέση του ύψους ενός πλήρους τοίχου κατασκευάζονται σενάζ 
πλάτους όσο και το πλάτος του τοίχου και ύψους 15 cm από οπλισµένο σκυρόδεµα C12/15 
και οπλισµό κατηγορίας S400. 

Τα δάπεδα του control-room, των γραφείων, των διαδρόµων και της εισόδου θα 
κατασκευαστούν από µάρµαρο ή πλακίδια. Τα δάπεδα των χώρων υγιεινής και του 
εργαστηρίου επενδύονται µε κεραµικά αντιολησθητικά πλακίδια. Τα υπόλοιπα δάπεδα του 
κτιρίου θα είναι βιοµηχανικά. Όλα τα δάπεδα θα κατασκευαστούν σύµφωνα µε τις σχετικές  
τεχνικές προδιαγραφές.  

Γενικά οι τοίχοι προβλέπονται επιχρισµένοι σύµφωνα µε την αντίστοιχη τεχνική προδιαγραφή 
του τεύχους Τεχνικών Προδιαγραφών. Ειδικά στους χώρους υγιεινής και στο εργαστήριο θα 
επενδυθούν µε πλακίδια κεραµικά, σύµφωνα µε την οικεία τεχνική προδιαγραφή. Τα 
πλακίδια θα φθάνουν τουλάχιστον µέχρι ύψους 2,20 m από το δάπεδο µε εξαίρεση το χώρο 
του εργαστηρίου, όπου θα φθάνουν µέχρι την οροφή. 

Όλες οι εσωτερικές πόρτες θα είναι πρεσσαριστές.  

Όπου απαιτηθεί από την Υπηρεσία κατασκευή κιγκλιδωµάτων (παράθυρα, εξώστες κλπ,), 
αυτά θα κατασκευαστούν από διατοµές σιδήρου. Η τελική τους µορφή θα προκύπτει από 
συνδυασµό κατάλληλων διατοµών σύµφωνα µε τα κατασκευαστικά σχέδια που θα υποβάλει 
ο εργολάβος και θα εγκρίνει η Υπηρεσία. 

Υαλοπίνακες διπλοί διαφανείς τοποθετούνται σε όλα τα εξωτερικά κουφώµατα.  

Προβλέπονται κοινοί χρωµατισµοί επιχρισµάτων στις εσωτερικές και εξωτερικές επιφάνειες. 

∆άπεδα από τσιµεντόπλακες διαστάσεων 50Χ50 θα τοποθετηθούν στο πεζοδρόµιο 
περιµετρικά του κτιρίου. Οι πλάκες τοποθετούνται µε κλίση 1,5% ώστε να αποµακρύνονται 
τα όµβρια από τη βάση του κτιρίου. 

Όλα τα εξωτερικά κουφώµατα του κτιρίου θα είναι από αλουµίνιο, εκτός αν οριστεί αλλοιώς 
από την αρµόδια ΕΠΑΕ, και θα είναι εξοπλισµένα µε τους απαραίτητους µηχανισµούς 
περιστροφής και ασφάλισης.   

Οι εγκαταστάσεις των κτιρίων θα κατασκευασθούν σύµφωνα µε τους κανονισµούς 
εσωτερικών εγκαταστάσεων που ισχύουν. 

Γενικά, όλες οι απαιτούµενες εργασίες θα γίνουν όπως ορίζεται µε τις σχετικές τεχνικές 
προδιαγραφές και µε τη σύµφωνη γνώµη της επιβλέπουσας υπηρεσίας.   

3.10.2 Εξοπλισµός κτιρίου 

Το κτίριο θα είναι κατάλληλα µονωµένο, έναντι υγρασίας, θερµότητας και ήχου και θα 
προβλεφθούν πλήρη δίκτυα ηλεκτροφωτισµού κλπ. ηλεκτρικών εγκαταστάσεων, ύδρευσης 
και αποχέτευσης, τηλεφωνική εγκατάσταση και εγκατάσταση θέρµανσης και κλιµατισµού. 
Επίσης στο κτίριο θα προβλεφθεί Σύστηµα Αντικεραυνικής Προστασίας. Το σύστηµα αυτό  
δεν πρέπει να συνδέεται µε το σύστηµα γείωσης της ηλεκτρικής εγκατάστασης, ούτε µε 
κανένα τµήµα της εγκατάστασης. Ως σύστηµα προτείνεται κλωβός τύπου FARADAY.  

Το κτίριο θα περιλαµβάνει µόνιµο και κινητό εξοπλισµό. Στο µόνιµο εξοπλισµό 
περιλαµβάνονται: 

• Τηλεοπτικό σύστηµα επιτήρησης από την αίθουσα ελέγχου, της εισόδου και των 
βασικών µονάδων της εγκατάστασης 

• Αυτόνοµες Κλιµατιστικές µονάδες διαιρούµενου τύπου, θέρµανσης-ψύξης για κάθε κύριο 
χώρο ανάλογης δυναµικότητας, όπως θα προσδιοριστεί από τη σχετική µελέτη. 

• Εγκατάσταση ηλεκτροφωτισµού και ρευµατοδοτών που θα περιλαµβάνει 3 φώτα 
ασφαλείας. 

• Πλήρης εξοπλισµός των χώρων υγιεινής και της κουζίνας 
• Σύστηµα αποχέτευσης προς το δίκτυο στραγγιδίων. 
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• ∆ύο πυροσβεστικά ερµάρια υδροληψίας πλήρη (από το εσωτερικό δίκτυο ύδρευσης του 
κτιρίου, φορητούς πυροσβεστήρες ξηράς κόνεως και διοξείδιου του άνθρακα, φωτισµό 
ασφαλείας κλπ, σύµφωνα µε τη µελέτη ενεργητικής πυροπροστασίας. 

Στον κινητό εξοπλισµό θα περιλαµβάνονται: 

• Ο εξοπλισµός της κεντρικής µονάδας ελέγχου της εγκατάστασης όπως αυτός ορίζεται 
στο κεφάλαιο του αυτοµατισµού. 

• Εξοπλισµός και επίπλωση των γραφείων. 
• Εξοπλισµός του εργαστηρίου που περιλαµβάνει: 

• Εργαστηριακό πάγκο διαστάσεων 3,50 x 1,20 m µε ντουλάπια στο κάτω µέρος και 
επιφάνεια από κατάλληλα οξυάντοχα πλακάκια εργαστηρίου 

• ∆ιπλό νιπτήρα από κεραµική πλάκα (stoneware), οξυάντοχο µε κρουνούς νερού 
οξυάντοχης βαφής 

• Ένα φασµατοφωτόµετρο συνοδευόµενο µε τα απαραίτητα αντιδραστήρια για την 
ανίχνευση τουλάχιστον : 
- COD 
- Αµµωνιακού αζώτου 
- Νιτρικών 
- Αζώτου Kjeldahl 
- Ορθοφωσφορικών 
- Ολικού φωσφόρου (µαζί µε την αντίστοιχη συσκευή θέρµανσης) 
- Υπολειµµατικό χλώριο 
Το φασµατοφωτόµετρο θα καλύπτει την περιοχή τουλάχιστον από 350 έως 1000 
mm, θα έχει τριπλή επιλογή αποτελεσµάτων (απορρόφηση, διαπερατότητα, 
συγκέντρωση) και έλεγχο από µικρουπολογιστή. Επίσης θα έχει 
προγραµµατισµένες τις βασικές µεθόδους των ανωτέρω αναλύσεων µε δυνατότητα 
χειροκίνητης αποθήκευσης και χρησιµοποίησης καµπυλών εύρεσης 
συγκεντρώσεων. 

• Κιτ ανίχνευσης αµµωνίας 
• Κιτ ανίχνευσης νιτρικών 
• Κιτ προσδιορισµού φωσφόρου 
• Υλικά ανίχνευσης κολοβακτηριοειδών 
• Αντιδραστήρια για την εκτέλεση των παραπάνω προσδιορισµών 
• Φορητό ψηφιακό οξυγονόµετρο µε ηλεκτρόδιο, αντιστάθµιση θερµοκρασίας, 

διακριτικής ικανότητας 0,1 mg/l O2 και ακρίβεια µικρότερη από ± 1% 
• Φορητό ψηφιακό pΗµετρο µε ηλεκτρόδιο, αντιστάθµιση θερµοκρασίας και αυτόµατη 

ρύθµιση 
• 1 διάλυµα εξουδετέρωσης για pH 4,0, 500 ml 
• 1 διάλυµα εξουδετέρωσης για pH 7,0, 500 ml 
• Φορητό ψηφιακό αγωγιµόµετρο περιοχής µέτρησης 0 – 19990 µS/εκ µε 

αντιστάθµιση θερµοκρασίας και ακρίβεια µικρότερη από ± 1% 
• Φορητός µετρητής αιωρούµενων στερεών από 0 – 20 gr/l 
• Κλίβανος γενικής χρήσης 30-220 oC, ωφέλιµου όγκου 50 λίτρων µε χρονοδιακόπτη 

και ηλεκτρονική ένδειξη θερµοκρασίας 
• Κυλίνδρους ογκοµετρικούς διαφόρων διαβαθµίσεων (50,100,250,500,1000 ml) δύο 

από κάθε µέγεθος. 
• 2 κώνους Imhoff µε τη βάση τους 
• Θερµόµετρο ψηφιακό 
• Εξοπλισµό ασφάλειας 
• Ψυγείο χωρητικότητας τουλάχιστον 250 λίτρων µε καταψύκτη, ρυθµιζόµενο 

θερµοστάτη και πλήκτρο αυτόµατης απόψυξης 
• 2 µανοµετρικές συσκευές µέτρησης BOD 6 θέσεων η κάθε µία (όχι υδραργύρου)   
• 1 αντιδραστήρα µέτρησης COD 25 θέσεων µε µικροφιαλίδια, δυνατότητα ρύθµισης 

θερµοκρασίας, ακρίβειας 2 oC και χρονοδιακόπτη  
• Θάλαµο σταθερής θερµοκρασίας (20oC) για συσκευή µέτρησης BOD µε ικανό χώρο 

για να δέχεται 3 µανοµετρικές συσκευές. 
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• 1 επιτοίχιο στεγνωτήριο γυαλικών 
• 1 αποστακτήρα νερού δυναµικότητας τουλάχιστον 3 l/ώρα και µέγιστη αγωγιµότητα 

νερού 1µS/εκ. 
• 2 θερµαντικές πλάκες 200 x 200 mm µε ενσωµατωµένο µαγνητικό αναδευτήρα και 

µέγιστη θερµοκρασία 350 oC 
• 1 ηλεκτρονικό αναλυτικό ζυγό κλειστού τύπου µε συρόµενες πόρτες, ακρίβειας 4 

δεκαδικών ψηφίων (ακριβείας ± 0,1 mg) και ζυγιστικής ικανότητας µέχρι 200g 
• Φούρνο ακριβείας µέχρι 200 oC που µπορεί να ρυθµιστεί στους 37 ± 20 oC για την 

εκκόλαψη κολοβακτηριοειδών και για τον προσδιορισµό των ολικών στερεών TS 
• Μικροσκόπιο 
• Γυάλινο ξηραντήρα. 

• Εξοπλισµός συνεργείου αποτελούµενος από: 

• Επιτραπέζιο τροχό τουλάχιστον 2ΗΡ  
• ∆ράπανο κολόνας 
• Μηχάνηµα ηλεκτροσυγκόλλησης 160 Α 
• Πάγκος εργασίας 
• Μέγγενη µηχανουργείου 120 mm 
• Σωληνοµέγγενη 4’’ 
• Εργαλεία χειρός 
• Φορητή υποβρύχια αντλία παροχής 30 m3/h σε µανοµετρικό 10 m εφοδιασµένη µε 

ηλεκτρικό καλώδιο µήκους τουλάχιστον 20 m και γαλβανισµένη αλυσίδα ανάρτησης 
τουλάχιστον 0,8 m. 

 
3.10.3 Χωροθέτηση κτιρίου - ∆ιαµόρφωση περιβάλλοντος χώρου 

Ιδιαίτερη µέριµνα πρέπει να δοθεί στον περιβάλλοντα χώρο του κτιρίου διοίκησης, ώστε να 
είναι ιδιαίτερα καλαίσθητος (παρτέρια µε άνθη, δενδροφυτεύσεις, διαµόρφωση κλπ.) 

Όσον αφορά στην χωροθέτηση του κτιρίου διοίκησης µέσα στο οικόπεδο της ΕΕΛ, θα 
αξιολογηθούν θετικά τα παρακάτω: 
• να µην οχλείται από κανενός είδους δυσοσµίες ή δυνατούς θορύβους 
• να είναι κοντά στην είσοδο της ΕΕΛ και στον χώρο στάθµευσης µε διαµόρφωση που να 

µην ενοχλεί αισθητικά 
• από το δωµάτιο ελέγχου να είναι ορατές όλες οι επιµέρους µονάδες και να υπάρχει 

οπτική επαφή µε τα κυριότερα υπαίθρια µηχανήµατα και την είσοδο της ΕΕΛ. 
 
3.11 ΚΤΙΡΙΟ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΠΡΟΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ (ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΗΣ 

ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ) 

Η προεπεξεργασία των λυµάτων, θα γίνεται σε στεγασµένο χώρο κατάλληλων διαστάσεων, 
(επιφάνειας τουλάχιστον 75 m2), ώστε να εξασφαλίζεται η οµαλή λειτουργία και συντήρηση 
των περιεχοµένων µονάδων. Το κτίριο θα βρίσκεται σε κατάλληλη θέση για εύκολη 
πρόσβαση των οχηµάτων µεταφοράς εσχαρισµάτων και άµµου. 

Όλα τα υλικά κατασκευής του κτιρίου θα πρέπει να έχουν εξαιρετική αντοχή σε έντονα 
διαβρωτικό περιβάλλον.  

Ειδικότερα, το κτίριο προεπεξεργασίας θα στεγάζει τα παρακάτω: 
• Φρεάτιο υποδοχής 

• Εσχάρωση - εξάµµωση - εγκατάσταση προαερισµού 

• Ηλεκτρικό πίνακα κίνησης και αυτοµατισµών  και εγκατάσταση απόσµησης  

Στο χώρο του κτιρίου επίσης θα τοποθετηθεί ένας νιπτήρας και ένας µικρός θερµοσίφωνας. 

Το κτίριο θα έχει επαρκείς διαστάσεις για τις απαιτήσεις των προβλεπόµενων διαδικασιών 
και την ευχερή συντήρηση των περιεχοµένων µηχανηµάτων. 
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Το κτίριο θα διαθέτει σύστηµα µηχανικού εξαερισµού και απόσµησης που θα 
διαστασιολογηθεί σύµφωνα µε τα αναφερόµενα σε αντίστοιχες παραγράφους και πρέπει να 
έχει ευχερή πρόσβαση για τη διακίνηση των οχηµάτων µεταφοράς εσχαρισµάτων. 

Ο φυσητήρας του εξαµµωτή – φρεατίου υποδοχής καθώς και ο εφεδρικός του, θα 
τοποθετηθούν σε κλειστό ιδιαίτερο χώρο. Σε περίπτωση που ο χώρος αυτός δεν 
ενσωµατωθεί στο κτίριο προεπεξεργασίας, θα γίνει αντίστοιχη µείωση της ελάχιστης 
απαιτούµενης συνολικής επιφάνειας του κτιρίου κατά την επιφάνεια του χώρου των 
φυσητήρων. 

Ο χώρος των φυσητήρων θα είναι ηχητικά µονωµένος, θα πρέπει να έχει κατάλληλες θυρίδες 
εισαγωγής αέρα και να διαθέτει ηλεκτροκίνητο παλάγκο κατάλληλης ανυψωτικής ικανότητας 
µετακινούµενο σε µεταλλική τροχιά, για την µετακίνηση των φυσητήρων σε ενδεχόµενη 
αντικατάσταση ή συντήρηση. 

Η ηχοµόνωση θα είναι τέτοια, ώστε ο παραγόµενος θόρυβος από τη λειτουργία των 
εγκαταστάσεων στα όρια του γηπέδου να µην υπερβαίνει τα 50 dB. 

Επίσης στο κτίριο θα προβλεφθεί Σύστηµα Αντικεραυνικής Προστασίας. Το σύστηµα αυτό  
δεν πρέπει να συνδέεται µε το σύστηµα γείωσης της ηλεκτρικής εγκατάστασης, ούτε µε 
κανένα τµήµα της εγκατάστασης. Ως σύστηµα προτείνεται κλωβός τύπου FARADAY.  

3.12 ΚΤΙΡΙΟ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΑΦΥ∆ΑΤΩΣΗΣ ΙΛΥΟΣ  

Το κτίριο µηχανικής αφυδάτωσης θα έχει επιφάνεια τουλάχιστον 70 m2 και θα στεγάσει το 
φυγοκεντρικό συγκρότηµα αφυδάτωσης ιλύος, τη δεξαµενή πάχυνσης και το συγκρότηµα 
πολυηλεκτρολύτη για την αφυδάτωση της ιλύος.  

Επίσης στο κτίριο θα εγκατασταθεί το ζεύγος των αντλιών προσαγωγής λάσπης από τη 
δεξαµενή σταθεροποίησης, και (προτείνεται) η εγκατάσταση του ζεύγους των φυσητήρων για 
τον αερισµό της δεξαµενής σταθεροποίησης. 

Ειδικότερα, το κτίριο θα περιλαµβάνει τους παρακάτω χώρους : 

• Ενιαίο χώρο αφυδάτωσης. 

Θα είναι εγκατεστηµένο το φυγοκεντρικό συγκρότηµα αφυδάτωσης ιλύος  και το 
συγκρότηµα αποθήκευσης και παρασκευής  πολυηλεκτρολύτη. Επίσης θα περιλαµβάνει 
νιπτήρα και µικρό θερµοσίφωνα κοντά στην µονάδα παρασκευής πολυηλεκτρολύτη. 

• Υπόστεγο αποθήκευσης αφυδατωµένης ιλύος, από όπου θα διέρχονται τα φορτηγά 
αποκοµιδής. 

Οι βάσεις έδρασης των  µηχανηµάτων θα κατασκευασθούν από άοπλο σκυρόδεµα C12/15. 

Στο ως άνω κτίριο τέλος, προβλέπονται οι απαιτούµενες Η/Μ εγκαταστάσεις για την 
εξυπηρέτηση των λειτουργιών του . 

Ειδικότερα προβλέπονται :  

� Εγκατάσταση βιοµηχανικού νερού για την πλύση χώρων και µηχανηµάτων, καθώς και 
δίκτυο αποχέτευσης. Επίσης προβλέπεται ένας νιπτήρας µε κρουνό πόσιµου νερού 
για το πλύσιµο των χεριών του προσωπικού.   

� Πίνακας ηλεκτρικής διανοµής, πίνακας ελέγχου φυγοκεντρικού συγκροτήµατος και 
ηλεκτρική εγκατάσταση κτιρίου (φωτισµός – ρευµατοδότες – ηλεκτροδότηση 
µηχανηµάτων και εγκαταστάσεων του κτιρίου )  

� Σύστηµα αντικεραυνικής προστασίας κτιρίου Το σύστηµα αυτό  δεν πρέπει να 
συνδέεται µε το σύστηµα γείωσης της ηλεκτρικής εγκατάστασης, ούτε µε κανένα 
τµήµα της εγκατάστασης. Ως σύστηµα προτείνεται κλωβός τύπου FARADAY.  

3.13  ΟΙΚΙΣΚΟΣ ΧΛΩΡΙΩΣΗΣ  

Θα είναι ισόγειο κτίριο επαρκούς επιφάνειας (τουλάχιστον 20 m2) και θα περιλαµβάνει δυο 
ανεξάρτητους, καλά αεριζόµενους (µε µηχανικό εξαερισµό) και αποµονωµένους µεταξύ τους 
χώρους :   
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• ένα χώρο όπου θα τοποθετηθούν τα δοχεία, (δεξαµενές,) αποθήκευσης υποχλωριώδους 
νατρίου και θειώδους νατρίου και 

• ένα χώρο όπου θα τοποθετηθούν τα δοχεία παρασκευής και αποθήκευσης των 
αντίστοιχων ηµερήσιων διαλυµάτων και οι δοσοµετρικές αντλίες χλωρίωσης και 
αποχλωρίωσης.  

• Είναι δυνατόν στο χώρο αυτό (µε πρόβλεψη επιπλέον αντίστοιχου επαρκούς χώρου), να 
εγκατασταθούν και οι αντλίες προχής βιοµηχανικού νερού (επεξεργασµένων λυµάτων), 
καθώς και οι αντλίες διάθεσης στον αποδέκτη.  

3.14 ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ  

Οι ηλεκτρικές εγκαταστάσεις της Ε.Ε.Λ. θα κατασκευασθούν σύµφωνα µε τους εξής 
κανονισµούς : 

� Ελληνικούς Κανονισµούς Εσωτερικών Ηλεκτρικών Εγκαταστάσεων (Πρότυπο ΕΛΟΤ 
HD 384)  

� Οδηγίες και απαιτήσεις ∆ΕΗ  

� ∆ιεθνείς κανονισµούς και τυποποιήσεις κατά DIN, VDE, NEMA, IEK, YTE. 

Η Μονάδα θα εξυπηρετηθεί από το δίκτυο της ∆ΕΗ ως τριφασικός καταναλωτής Χαµηλής 
Τάσης, καθόσον η συνολικά προβλεπόµενη εγκατεστηµένη ισχύς δεν θα υπερβαίνει τα 250 
KVA.  

Οι ηλεκτρικές εγκαταστάσεις των ισχυρών ρευµάτων θα περιλαµβάνουν : 

α. Πλήρη εγκατάσταση παροχής και διανοµής ισχυρών ρευµάτων για την κάλυψη των 
αναγκών της µονάδας (µηχανήµατα και εγκαταστάσεις που εξυπηρετούν την καθαυτό 
λειτουργία της Μονάδας, ηλεκτρικές εγκαταστάσεις κτιρίων, εξωτερικός φωτισµός - φωτισµός 
περιβάλλοντος χώρου)  . 

β. Εγκατάσταση εφεδρικής πηγής ηλεκτρικής ενέργειας, (ηλεκτροπαραγωγό ζεύγος), 
αυτόµατης µεταγωγής από την κύρια τάση στη εφεδρική, κατάλληλης ισχύος, µε βάση τις 
ανάγκες σε ηλεκτρική ισχύ των εγκαταστάσεων άµεσης προτεραιότητας του έργου, σύµφωνα 
µε τον παρακάτω πίνακα ανάγκης : 

• Βασικές καταναλώσεις εγκαταστάσεων προεπεξεργασίας ήτοι : εσχάρωση- εξάµµωση και 
αποµάκρυνση λιπών και επιπλεόντων – απόσµηση χώρου – προαερισµό λυµάτων. 

• Αερισµό και διατήρηση της εναιώρησης του ανάµικτου υγρού στους βιολογικούς 
αντιδραστήρες ήτοι φυσητήρες αερισµού, και αντλίες εσωτερικής ανακυκλοφορίας 
ανάµικτου υγρού . 

• Ανακυκλοφορία ενεργού  ιλύος.  

• Καθίζηση ιλύος - αποµάκρυνση επιπλεόντων  

• Εσωτερικό Φωτισµό των κτιρίων και φωτισµό περιβάλλοντος χώρου. 

• Λειτουργία οργάνων επιτήρησης και ελέγχου των εγκαταστάσεων και συστήµατος 
αυτοµατισµών. 

• Λειτουργία τηλεοπτικής επιτήρησης του χώρου 

Το Η/Ζ θα διαθέτει διάταξη αυτόµατης εκκίνησης σε περίπτωση διακοπής της τάσης από τη 
∆ΕΗ, καθώς και παύσης λειτουργίας σε περίπτωση αποκατάστασης της τροφοδοσίας από το 
δίκτυο της ∆ΕΗ, ενώ οι καταναλώσεις αδιάλειπτης παροχής για τις οποίες προβλέπεται 
εναλλακτική τροφοδοσία από το Η/Ζ,  θα τροφοδοτούνται από το αντίστοιχο πεδίο του 
Γενικού Πίνακα Χαµηλής Τάσης της εγκατάστασης.  

γ. Εγκατάσταση συστήµατος αντικεραυνικής προστασίας σε όλα τα κτίρια. Το σύστηµα αυτό  
δεν πρέπει να συνδέεται µε το σύστηµα γείωσης της ηλεκτρικής εγκατάστασης, ούτε µε 
κανένα τµήµα της εγκατάστασης, σύµφωνα µε τους Εγκεκριµένους Π.Ο. της µονάδας. 

 



 

K:\N5800a\cons\tefxi\TP.doc                                                    Ν5800α/4931/B02 
- 51 - 

ΓΕΙΩΣΕΙΣ  
Εσωτερικό δίκτυο γειώσεων 
Η γείωση του Γενικού Πίνακα χαµηλής τάσης θα είναι θεµελιακή, (κτίριο διοίκησης) και θα 
κατασκευασθεί σύµφωνα µε τους ισχύοντες εθνικούς κανονισµούς (Πρότυπο ΕΛΟΤ HD 384, 
Πρότυπο ΕΛΟΤ 1424 κλπ).  

Επίσης θα κατασκευασθούν θεµελιακές γειώσεις και στα υπόλοιπα κτίρια της εγκατάστασης 
(κτίριο προεπεξεργασίας, κτίριο αφυδάτωσης ιλύος και οικίσκο χλωρίωσης) .  

Το δίκτυο γειώσεως στο εσωτερικό του κτιρίου διοίκησης, καθώς και στα υπόλοιπα κτίρια, 
αρχίζει από το ζυγό γειώσεως του Γενικού Πίνακα προς τους µερικούς πίνακες. Για τα 
υπόλοιπα κτίρια θα κατασκευασθεί ανεξάρτητη θεµελιακή γείωση ανά κτίριο και θα συνδεθεί 
µε τον αγωγό γείωσης του αντίστοιχου πίνακα. 

Ο αγωγός γειώσεως θα έχει την ίδια διατοµή και µόνωση µε τον ουδέτερο της τροφοδοτικής 
γραµµής κάθε υποπίνακα και θα οδεύει παράλληλα µε αυτή. 

Γειώσεις µηχανηµάτων και εγκαταστάσεων 
Όλα τα µεταλλικά µέρη των ηλεκτρικών εγκαταστάσεων που κανονικά δεν βρίσκονται υπό 
τάση, θα γειωθούν.  

Επίσης τα κυκλώµατα φωτισµού και κίνησης, (ρευµατοδότες, τροφοδοτήσεις µηχανηµάτων 
και συσκευών), θα φέρουν και ανεξάρτητο αγωγό γειώσεως, ακόµα και στην περίπτωση που 
οι  καταναλώσεις που τροφοδοτούν δεν έχουν µεταλλικά  µέρη .  

Ο αγωγός γειώσεως θα είναι της αυτής διατοµής και µονώσεως µε τον αγωγό του ουδετέρου 
και θα τοποθετηθεί στον ίδιο σωλήνα ή θα περιλαµβάνεται στο ίδιο καλώδιο µαζί µε τους 
αγωγούς φάσεων και τον ουδέτερο.   

Γενικός πίνακας χαµηλής τάσης  
Προβλέπεται χώρος ηλεκτρικών πινάκων για την τοποθέτηση του Γενικού Πίνακα Χαµηλής 
Τάσης και του Πίνακα Φωτισµού Περιβάλλοντος Χώρου (στο κτίριο διοίκησης, ή σε 
οποιοδήποτε κτίριο κρίνουν οι διαγωνιζόµενοι). Σε παρακείµενο µε τους ηλεκτρικούς 
πίνακες, αλλά ανεξάρτητο χώρο, προβλέπεται και η εγκατάσταση του  Ηλεκτροπαραγωγού 
Ζεύγους. 

Ο Γενικός Πίνακας Χαµηλής Τάσης (Γ.Π.Χ.Τ.) θα είναι τύπου πεδίων και αυτοστήρικτος, 
κατασκευασµένος από χαλυβδοελάσµατα πάχους 2 mm και σκελετό από µορφοσίδερο. Ο 
πίνακας θα φέρει στη µπροστινή όψη του ενδεικτικό διάγραµµα αυτού (MIMIC DIAGRAM). 

Ενδεικτικά, θα περιλαµβάνει  τα εξής πεδία : 

1. Πεδίο Άφιξης ∆.Ε.Η. 

2. Πεδίο Γενικού ∆ιακόπτη (αυτόµατος διακόπτης ισχύος µε θερµικά και 
ηλεκτροµαγνητικά στοιχεία προστασίας) και οργάνων µετρήσεων 

3. Πεδίο Αναχωρήσεων προς τους υποπίνακες διανοµής 

4. Πεδίο αδιάλειπτης παροχής  

5. Πεδίο Πυκνωτών Αντιστάθµισης άεργης ισχύος µε ηλεκτρονική διάταξη επιτήρησης 
και αυτοµατισµών Το σύστηµα αντιστάθµισης άεργης ισχύος θα σχεδιαστεί για cosφ ≥ 
0,98 

 

Υποπίνακες διανοµής  
Τα ηλεκτρικά φορτία της εγκατάστασης θα οµαδοποιηθούν ανά στάδιο επεξεργασίας ή/και µε 
τοπολογικά  κριτήρια και θα τροφοδοτηθούν από τους αντίστοιχους Υποπίνακες ∆ιανοµής.    

Ενδεικτικά και όχι δεµευτικά για τους διαγωνιζόµενους, προβλέπονται  οι εξής υποπίνακες  

� Υποπίνακας Μονάδας Προεπεξεργασίας – βιολογικών αντιδραστήρων - Μονάδων 
αερισµού  

� Υποπίνακας ∆εξαµενών Καθίζησης – αντλιοστασίου ιλύος  

� Υποπίνακας Κτιρίου ∆ιοίκησης  
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� Υποπίνακας Χλωρίωσης – αντλιοστασίου διάθεσης επεξεργασµένων λυµάτων – 
αντλιών παροχής βιοµηχανικού νερού – µεταερισµού επεξεργασµένων λυµάτων κλπ 

� Υποπίνακας σταθεροποίησης -επεξεργασίας - διάθεσης ιλύος  

Οι υποπίνακες διανοµής θα είναι τύπου ερµαρίου απλοί ή στεγανοί, ανάλογα µε τις συνθήκες 
εγκατάστασης και λειτουργίας.   

Η διανοµή της ηλεκτρικής ενέργειας από τους υποπίνακες προς τις διάφορες καταναλώσεις  
θα γίνεται µε την βοήθεια ροηφόρων ράβδων από χαλκό που θα στηρίζονται σε κατάλληλους 
µονωτήρες. 

Θα είναι κατασκευασµένοι και πιστοποιηµένοι σύµφωνα µε το πρότυπο IEC 439-1, που 
σηµαίνει ότι θα έχουν διεξαχθεί για αυτούς οι πιο κάτω δοκιµές : 

1. Έλεγχος ανύψωσης θερµοκρασίας 

2. Έλεγχος διηλεκτρικής στάθµης 

3. Έλεγχος αντοχής σε βραχυκυκλώµατα 

4. Έλεγχος αξιοπιστίας των συστηµάτων προστασίας 

5. Έλεγχος των αποστάσεων περιθωρίων και ερπυσµού 

6. Έλεγχος της µηχανικής λειτουργίας 

7. Έλεγχος του βαθµού προστασίας 

8. Συνολική επιθεώρηση 

9. Έλεγχος των µονώσεων 

10. Έλεγχος των µέτρων προστασίας και ηλεκτρικής συνέχειας των προστατευτικών 
κυκλωµάτων. 

∆ίκτυο  διανοµής ηλεκτρικής ενέργειας  
Το  δίκτυο διανοµής προς τις καταναλώσεις που περιγράφηκαν  προβλέπεται ακτινωτό, µε 
ανεξάρτητη γραµµή τροφοδοτήσεως των διαφόρων υποπινάκων από το Γενικό Πίνακα.  

Στο εσωτερικό των κτιρίων, καθώς και σε κρίσιµες εξωτερικές διαβάσεις, τα καλώδια 
διανοµής που είναι εκτεθειµένα σε κίνδυνο µηχανικής καταπόνησης, θα προστατεύονται από 
χαλυβδοσωλήνες ή πλαστικούς σωλήνες καλωδίων, πιστοποιηµένης υψηλής αντοχής.  

Τα καλώδια διανοµής θα αποτελούνται από ακέραια τµήµατα, δηλαδή δεν θα φέρουν 
ενδιάµεση σύνδεση. 

Οι οδεύσεις των καλωδίων προς τις εγκαταστάσεις, θα είναι ως επί το πλείστων υπόγειες.  
Στην περίπτωση αυτή θα τοποθετηθούν µέσα σε χάνδακες βάθους 0,70 µ και µέσα σε 
πλαστικούς σωλήνες ΡΕ (πολυαιθυλενίου) κυµατοειδούς προφίλ, κατάλληλων διατοµών, µαζί 
µε οδηγό γαλβανισµένο σύρµα πάχους 1 mm.  

Ο τύπος των εξωτερικών και υπόγειων καλωδίων θα είναι  Ε1V V – R,S,U σύµφωνα µε το 
Πρότυπο ΕΛΟΤ HD 384  (παλιός τύπος ΝΥΥ).  

Όπου υπάρχει αλλαγή κατεύθυνσης του υπόγειου δικτύου, προβλέπονται κατάλληλα 
φρεάτια έλξης των καλωδίων από σκυρόδεµα, το δε καπάκι του φρεατίου θα είναι από 
ελατό χυτοσίδηρο και θα έχει πλήρη στεγανότητα. 

3.15 ΕΡΓΟ ΕΦΕ∆ΡΙΚΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ  

Σε ιδιαίτερο κλειστό χώρο και κοντά στο γενικό πεδίο χαµηλής τάσης, θα προβλεφθεί η 
εγκατάσταση πλήρους συγκροτήµατος ηλεκτροπαραγωγού ζεύγους, αυτοµάτου µεταγωγής 
από την κύρια τάση στη εφεδρική, κατάλληλης ισχύος που θα υπολογισθεί από τους 
διαγωνιζόµενους, µε βάση τις ανάγκες σε ηλεκτρική ισχύ των εγκαταστάσεων άµεσης 
προτεραιότητας του έργου, σύµφωνα µε τον παρακάτω πίνακα ανάγκης :  

• Βασικές καταναλώσεις εσχάρωσης - εξάµµωσης – απόσµησης - προαερισµού, µε τις 
υπόλοιπες βοηθητικές εγκαταστάσεις   
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• Αερισµό και διατήρηση της εναιώρησης του ανάµικτου υγρού στο βιολογικό 
αντιδραστήρα. 

• Ανακυκλοφορία ιλύος. 

• Καθίζηση ιλύος - αποµάκρυνση επιπλεόντων  

• Αντλιοστάσιο στραγγιδίων 

• Χλωρίωση - αποχλωρίωση  

• αντλιοστάσιο διάθεσης επεξεργασµένων λυµάτων. 

• Εσωτερικός Φωτισµός των κτιρίων και φωτισµός περιβάλλοντος χώρου. 

• Λειτουργία οργάνων επιτήρησης και ελέγχου των εγκαταστάσεων και συστήµατος 
αυτοµατισµών. 

• Λειτουργία τηλεοπτικής επιτήρησης του χώρου. 

Η ισχύς του ηλεκτροπαραγωγού ζεύγους θα υπολογιστεί για τη δυσµενέστερη περίπτωση : 
ταυτόχρονη λειτουργία των παραπάνω εγκαταστάσεων και εκκίνηση του µεγαλύτερου σε 
ισχύ κινητήρα. Στην τιµή που θα υπολογιστεί, θα γίνει προσαύξηση τουλάχιστον 20%. Η 
απαιτούµενη ισχύς του Η/Ζ που θα εξαχθεί από τους διαγωνιζόµενους µε τον παραπάνω 
τρόπο, θα είναι η ελάχιστη αποδεκτή.  

Το Η/Ζ θα περιλαµβάνει: 

• την κινητήρια µηχανή ντήζελ (Diesel) (1500 rpm),  

• τη γεννήτρια παραγωγής ηλεκτρικού ρεύµατος 

• την κοινή βάση στήριξης 

• τον πίνακα ελέγχου και αυτοµατισµού εκκινήσεως 

• τη δεξαµενή καυσίµου για λειτουργία τουλάχιστον 48 ωρών µε πλήρες φορτίο. 

• τον αυτοµατισµό περιοδικής λειτουργίας του Η/Ζ για φόρτιση µπαταρίας και έλεγχο 
ετοιµότητας. 

• Πλήρες σετ ανταλλακτικών και εργαλείων 

Τέλος, στο κτίριο του Η/Ζ θα προβλεφθεί θεµελιακή γείωση, µε την οποία θα συνδέονται η 
γείωση του χώρου  των ηλεκτρικών πινάκων και όλα τα µεταλλικά τµήµατα. 

3.16 ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΑ ΕΡΓΑ 

Για να λάβει την τελική µορφή ο χώρος της ΕΕΛ θα πρέπει να εκτελεσθούν τα παρακάτω 
έργα: 

� Χωµατουργικά έργα 

� Έργα οδοποιίας 

� Έργα δενδροφύτευσης 

� Έργα περίφραξης 

� Έργα υποδοµής µε κατασκευή των : 
• ∆ικτύου πόσιµου νερού (ύδρευσης – πυρόσβεσης) εντός του χώρου της ΕΕΛ 
• ∆ικτύου διανοµής βιοµηχανικού νερού και δικτύου άρδευσης (επεξεργασµένα λύµατα) 
• ∆ικτύου αποχέτευσης οµβρίων 
• ∆ικτύου αποχέτευσης ακαθάρτων 
• Εξωτερικού φωτισµού 
• Τηλεφωνικού δικτύου 
• Ηλεκτρικού δικτύου 
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3.16.1 Χωµατουργικά έργα 

Ο κάθε διαγωνιζόµενος στην µελέτη προσφοράς του, θα εκτιµήσει όλα τα απαραίτητα 
χωµατουργικά έργα (εκσκαφές, επιχωµατώσεις, τοίχους αντιστήριξης, κλπ.) τόσο για τη 
θεµελίωση των επί µέρους µονάδων όσο και για την τελική διαµόρφωση του οικοπέδου που 
θα γίνει µε βάση τη γενική διάταξη των έργων, τη µηκοτοµή των λυµάτων και τις αντίστοιχες 
µηκοτοµές των οµβρίων υδάτων. 

Για το οικόπεδο της ΕΕΛ έχει εκπονηθεί ΓΕΩΛΟΓΙΚΗ & ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ 
ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ, τα αποτελέσµατα της οποία οι διαγωνιζόµενοι υποχρεούνται να 
λάβουν υπόψη τους κατά τη σύνταξη των  τεχνικών τους προσφορών. 

3.16.2 Έργα οδοποιίας 

Το δίκτυο οδοποιίας της ΕΕΛ θα είναι ασφαλτοστρωµένο και θα αποτελείται από δρόµο 
αρχικού πλάτους εισόδου 6,00 m που στη συνέχεια θα µπορεί να µειώνεται έως και 4,00 m.   

Το δίκτυο δρόµων θα πρέπει να περιβάλλει τις µονάδες και να κάνει δυνατή την προσέγγιση 
σε όλες τις θέσεις εργασίας. Γύρω από τις κτιριακές εγκαταστάσεις να προβλεφθεί 
πεζοδρόµιο πλάτους τουλάχιστον 1,00 m. Να προβλεφθεί επίσης χώρος ελιγµών µεγάλων 
οχηµάτων και δίπλα στο κτίριο διοίκησης ασφαλτοστρωµένος χώρος στάθµευσης 
τουλάχιστον 3 αυτοκινήτων. 

Θα υποβληθεί από τη µελέτη προσφοράς οριζοντιογραφία, µηκοτοµή και τυπικές διατοµές 
χαρακτηριστικών θέσεων (θέσεις µονάδων και κτιρίων) στις οποίες θα εµφανίζονται και τα 
εκατέρωθεν έργα. 

Θα δοθεί ιδιαίτερο βάρος κατά την αξιολόγηση στο σχεδιασµό της οδοποιίας και της 
λειτουργικής προσπελασιµότητας των µονάδων. 

3.16.3 ∆ενδροφύτευση - πράσινο  

Θα γίνει φύτευση τόσο στην περίµετρο όσο και στο εσωτερικό των ΕΕΛ, µε ταυτόχρονη 
προσπάθεια διατήρησης κατά το δυνατόν των περισσότερων ελαιοδένδρων και άλλων 
δένδρων που υπάρχουν στο γήπεδο των ΕΕΛ. 

Στους ελεύθερους χώρους θα φυτευθούν δέντρα, θάµνοι και άλλα καλλωπιστικά φυτά. 

Περιµετρικά του γηπέδου των ΕΕΛ θα δηµιουργηθεί φράκτης περίφραξης και ανεµοφράκτης 
που θα αποτελείται από αειθαλή δένδρα και από ταχυαυξή αναρριχώµενα ενδηµικά φυτά 
σύµφωνα µε τους εγκεκριµένους Π.Ο. του έργου. 

3.16.4 Εργα περίφραξης - Κιγκλιδώµατα ασφαλείας  

Θα περιφραχθεί όλο το οικόπεδο εντός του οποίου θα χωροθετηθούν τα έργα της ΕΕΛ 
(συµπεριλαµβανοµένων και των έργων που προβλέπεται να κατασκευαστούν µελλοντικά) 
καθώς και τα όρια της οδοποιίας πρόσβασης, συνολικού ύψους 2,20 m πάνω από τη στάθµη 
του εδάφους. Επίσης, όπου απαιτηθεί, θα αποκαταστασθούν οι περιφράξεις στις όµορες 
ιδιοκτησίες των αντλιοστασίων Φ.Α-1, Φ.Α-2 και Φ.Α-3. 

Στην  είσοδο των εγκαταστάσεων της ΕΕΛ θα κατασκευαστεί αυτόµατη συρόµενη θύρα µε 
κατάλληλο µηχανισµό, σ΄ όλο το πλάτος του καταστρώµατος του δρόµου, που θα επιτρέπει 
και χειροκίνητη λειτουργία. Η λειτουργία της θύρας θα ελέγχεται µε αυτοµατισµό από το 
κτίριο διοίκησης και συγχρόνως θα είναι τηλεχειριζόµενη και ο ανάδοχος θα εφοδιάσει την 
Υπηρεσία µε πέντε (5) συσκευές αυτόµατου ανοίγµατος εξ αποστάσεως (telecontrol). ∆ίπλα 
στην συρόµενη θύρα θα υπάρχει και θύρα προσωπικού πλάτους 1,0 m µε ηλεκτρική 
κλειδαριά ασφαλείας και θυροτηλέφωνο. 

Σε όλες τις δεξαµενές και λοιπά έργα στα οποία θα υπάρχουν λύµατα ή ιλύς σε βάθος 
µεγαλύτερο των 0,80 m και εξέχουν από το επίπεδο προσπέλασης τους λιγότερο από 0,80 
m, θα προβλεφθούν κατάλληλα κιγκλιδώµατα ασφαλείας. Επίσης θα προβλεφθούν 
κιγκλιδώµατα ασφαλείας όπου η διαφορά στάθµης των διαφόρων επιπέδων προσπέλασης 
υπερβαίνει τα 0,80 m. 

Τα κιγκλιδώµατα ασφαλείας θα αποτελούνται από κατακόρυφους και οριζόντιους 
σιδηροσωλήνες 11/2 ίντσας γαλβανισµένους. Τα κιγκλιδώµατα πρέπει να εξασφαλίζουν ότι 
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κατά την πτώση οι άνθρωποι δεν θα είναι δυνατόν να διολισθήσουν κάτω από αυτά. Αυτό θα 
επιτυγχάνεται είτε µε την τοποθέτηση µίας ενδιάµεσης ράβδου σε ύψος περίπου 30 cm από 
το δάπεδο, είτε µε την κατασκευή περιµετρικού περιζώµατος ύψους 30 cm. Όλα τα 
κιγκλιδώµατα θα βαφούν µε εποξειδικό χρώµα δύο συστατικών, κατάλληλο για το διαβρωτικό 
περιβάλλον λειτουργίας τους. Οι χρωµατισµοί θα είναι της επιλογής της Υπηρεσίας.  

Κιγκλιδώµατα ασφαλείας απλού σχεδίου θα τοποθετηθούν και σε όλα τα εξωτερικά 
ανοίγµατα των κτιρίων. Στα παράθυρα θα είναι σταθερά ενώ στις θύρες ανοιγόµενα ή 
συρόµενα µε κλειδαριά ασφαλείας.   

3.16.5 Λοιπά ∆ίκτυα 

• ∆ίκτυο στραγγιδίων  

Το δίκτυο στραγγιδίων θα συγκεντρώνει τα υγρά απόβλητα και στραγγίδια από το κτίριο 
διοίκησης, το κτίριο µηχανικής αφυδάτωσης ιλύος, την προκαταρκτική επεξεργασία, και τα 
φρεάτια των δεξαµενών καθίζησης και σταθεροποίησης ιλύος. Τα στραγγίδια θα συλλέγονται 
στο αντλιοστάσιο στραγγιδίων και θα οδηγούνται στο φρεάτιο εισόδου της ΕΕΛ. 

• ∆ίκτυο ύδρευσης & βιοµηχανικού νερού  

Το δίκτυο ύδρευσης µε πόσιµο νερό των εγκαταστάσεων, καθώς και το δίκτυο πυρόσβεσης, 
θα τροφοδοτηθεί από το δίκτυο ύδρευσης του δήµου, µε επαρκή παροχή και πίεση, µε 
αγωγό ύδρευσης που θα κατασκευαστεί µέχρι την είσοδο του γηπέδου της ΕΕΛ, µε ευθύνη 
και δαπάνη του Κυρίου του έργου.  

Ο εξωτερικός αγωγός υδροδότησης της ΕΕΛ δεν αποτελεί αντικείµενο της παρούσας 
εργολαβίας. 

Το δίκτυο ύδρευσης στο εσωτερικό της µονάδας, θα εξυπηρετεί τα κτίρια, για ύδρευση – 
πυρόσβεση, ανάλογα µε τις απαιτήσεις λειτουργίας τους σε πόσιµο νερό.  

Επίσης θα κατασκευαστεί χωριστό δίκτυο επεξεργασµένων λυµάτων, που θα τροφοδοτείται 
από την αντίστοιχη δεξαµενή αποθήκευσης και θα εξυπηρετεί τις ανάγκες των 
εγκαταστάσεων της ΕΕΛ σε βιοµηχανικό νερό και για άρδευση. 

Για την εξασφάλιση επαρκούς πίεσης του δικτύου βιοµηχανικού νερού – άρδευσης, 
προβλέπεται η εγκατάσταση δυο πιεστικών συγκροτηµάτων νερού (το ένα θα εξυπηρετεί την 
ανάγκη εφεδρείας), µε κυκλική εναλλαγή λειτουργίας.  Το απαιτούµενο µανοµετρικό ύψος 
των αντλιών αυτών θα υπολογισθεί έτσι ώστε η ελάχιστη διαθέσιµη πίεση του δικτύου στον 
πιο αποµακρυσµένο υποδοχέα να είναι 2 bar.  

Τα εξωτερικά των κτιρίων δίκτυα ύδρευσης, (πόσιµου και βιοµηχανικού νερού), θα 
κατασκευασθούν από πλαστικούς σωλήνες πολυαιθυλενίου υψηλής πυκνότητας, (HDPE), οι 
οποίοι θα τοποθετηθούν σε κατάλληλους χάνδακες.  

Τα όργανα διακοπής και ελέγχου θα είναι ορειχάλκινα.  Όπου προβλέπονται κρουνοί θα είναι 
του τύπου πλήρους οπής (π.χ. µε σφαίρα και τεφλόν ή παρόµοιοι). 

Όλοι οι κρουνοί βιοµηχανικού νερού θα φέρουν ευκρινή κόκκινη προειδοποιητική πινακίδα 
στην οποία θα είναι γραµµένη µε λευκά γράµµατα η φράση «ΤΟ ΝΕΡΟ ∆ΕΝ ΕΙΝΑΙ 
ΠΟΣΙΜΟ». 

Τα εσωτερικά δίκτυα ύδρευσης των κτιρίων (πόσιµο νερό) θα κατασκευασθούν από 
χαλκοσωλήνες κατάλληλους για δίκτυα ύδρευσης ή από πλαστικούς σωλήνες 
πολυαιθυλενίου ακτινωτής διανοµής και ανάλογης διατοµής, που θα τεκµηριωθεί µε τους 
σχετικούς υπολογισµούς, σύµφωνα µε την ισχύουσα νοµοθεσία.  

• ∆ίκτυο άρδευσης 

Για την ανάπτυξη και τη διατήρηση της φύτευσης του περιβάλλοντα χώρου της ΕΕΛ, θα 
κατασκευαστεί δίκτυο άρδευσης µε την µέθοδο των σταγόνων που θα τροφοδοτείται από το 
δίκτυο βιοµηχανικού νερού. 

Η ελάχιστη διαθέσιµη πίεση του δικτύου άρδευσης στις θέσεις των σταλακτοφόρων πρέπει 
να είναι µία (1) atm. 
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Το δίκτυο θα κατασκευαστεί από σωληνώσεις πολυαιθυλενίου 6 atm µε κλάδους απ΄ όπου 
θα ξεκινούν παράπλευροι σωλήνες που θα φέρουν σταλακτοφόρους.  

Το δίκτυο θα πρέπει να αρδεύει την περιµετρική δενδροστοιχία, τους θάµνους και τα δένδρα 
της ΕΕΛ και το πράσινο γύρω από το κτίριο διοίκησης. 

• Αποχέτευση οµβρίων 

Για την απορροή των οµβρίων του εσωτερικού χώρου της ΕΕΛ, η οδοποιία θα διαµορφωθεί 
µε τέτοιο τρόπο (π.χ. επενδεδυµένες τάφροι, σωληνωτό δίκτυο οµβρίων), ώστε τα όµβρια 
νερά του οικοπέδου να διοχετευτούν σε κύριο συλλεκτήρα που θα κατασκευαστεί στο 
ανατολικό όριο του οικοπέδου και θα καταλήγει στο χείµαρρο. Στο παραπάνω όριο υπάρχει 
σήµερα τάφρος οµβρίων. Όπου κατασκευαστεί σωληνωτό δίκτυο οµβρίων οι σωλήνες θα 
είναι κατάλληλης διαµέτρου και όχι µικρότερης των 400 mm.  
Η διαστασιολόγηση του δικτύου οµβρίων θα γίνει µε βάση την Ορθολογική µέθοδο: 
Q = 0,166 x C x I x F  (m3/s) 
C ο συντελεστής απορροής αιχµής πληµµύρας θα ληφθεί ίσος προς 0,50 
Ι η µέση ένταση βροχής θα ληφθεί από την υφιστάµενη όµβρια καµπύλη των βροχοµετρικών 
στοιχείων του Μετεωρολογικού Σταθµού Αεροδροµίου Μυτιλήνης, η οποία για περίοδο 
επαναφοράς Τ=5 έτη είναι I = 5,53 x t -0.547 σε mm/min όπου t ο χρόνος συρροής σε λεπτά 
(min). 
F η έκταση σε εκτάρια. 
• ∆ίκτυο αποχέτευσης λυµάτων προσωπικού της ΕΕΛ 

Για την αποχέτευση των λυµάτων προσωπικού του κτιρίου διοίκησης, θα πρέπει να 
κατασκευασθεί δίκτυο αποχέτευσης από σκληρό PVC σειρά 41 που θα καταλήγει στο δίκτυο 
στραγγιδίων και κατόπιν στο φρεάτιο εισόδου της ΕΕΛ. 

Στις συµβολές αγωγών, στις αλλαγές διεύθυνσης και σε ευθύγραµµα τµήµατα ανά µέγιστη 
απόσταση 50,0 m θα κατασκευασθούν φρεάτια επίσκεψης στο δίκτυο αποχέτευσης 
λυµάτων. 

Επίσης θα κατασκευαστεί το δίκτυο στραγγιδίων από σωλήνες PVC ή ΡΕ από τις µονάδες 
εσχάρωσης, αµµοσυλλογής, επεξεργασίας ιλύος και δεξαµενών καθίζησης, µέχρι το 
οµώνυµο Α/Σ. 

• Εξωτερικός φωτισµός 

Οι εσωτερικοί δρόµοι της ΕΕΛ θα ηλεκτροφωτισθούν µε φωτιστικά σώµατα οδικού 
ηλεκτροφωτισµού κατάλληλου ύψους και ισχύος και σε κατάλληλες αποστάσεις, ώστε οι 
στάθµες γενικού φωτισµού να είναι σύµφωνες µε τις ισχύουσες Εθνικές Προδιαγραφές 
Οδικού Ηλεκτροφωτισµού του Υ.ΠΕ.ΧΩ.∆.Ε (για επαρχιακή οδοποιία). 

Επίσης επί των πλευρών των κτιρίων ή των δεξαµενών θα προβλεφθούν φωτιστικά σώµατα 
τύπου «βραχίονα»  στερεωµένα επί των δοµικών στοιχείων. 

Ιδιαίτερες τοπικές θέσεις της Μονάδας, όπως εξωτερικές κλίµακες και αναβαθµοί, διάδροµοι- 
γέφυρες επίσκεψης και προσπέλασης των δεξαµενών, θέσεις αντλιοστασίων  λυµάτων και 
ιλύος κλπ., πρέπει να φωτίζονται επαρκώς, ώστε να είναι δυνατός ο απρόσκοπτος έλεγχος, 
καθώς και οι εργασίες έκτακτων επισκευών κατά τη διάρκεια της νύχτας. Για το λόγο αυτό, η 
ελάχιστη στάθµη φωτισµού στις παραπάνω θέσεις θα είναι 30 LUX µετρούµενη στη στάθµη 
εργασίας.  

• Τηλεφωνικό δίκτυο 

Θα πρέπει να εγκατασταθεί τηλεφωνικό κέντρο στο κτίριο διοίκησης τουλάχιστον 2 
εξωτερικών γραµµών και 4 εσωτερικών µε τις αντίστοιχες συσκευές τηλεφώνου. 

Οι εσωτερικές γραµµές µε τις τηλεφωνικές συσκευές θα κατανεµηθούν: 

- Κτίριο επεξεργασίας ιλύος (1) 

- Κτίριο προκαταρκτικής επεξεργασίας (1) 

- Κτίριο διοίκησης (2) 
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• Ηλεκτρικό δίκτυο 

Τα καλώδια ισχύος και σηµάτων θα τοποθετηθούν υπογείως εντός πλαστικών σωλήνων µε 
κατάλληλη διάµετρο, ανάλογα µε τη διατοµή και τον αριθµό των καλωδίων που διέρχονται και 
οπωσδήποτε χωριστά τα ισχύος από τα ασθενή. Η κάθετη διέλευση των καλωδίων από 
δρόµους, θα γίνει µε πλαστικούς σωλήνες που θα εγκιβωτισθούν σε σκυρόδεµα. Σε 
κατάλληλες αποστάσεις θα κατασκευασθούν φρεάτια έλξης. Τα ορατά καλώδια που 
διέρχονται από τοιχεία θα τοποθετούνται σε κατάλληλες εσχάρες. 

3.17 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ∆ΟΜΙΚΟΥ ΜΕΡΟΥΣ ∆ΕΞΑΜΕΝΩΝ  

Το δοµικό µέρος των δεξαµενών θα κατασκευασθεί από οπλισµένο σκυρόδεµα σύµφωνα µε 
τα οριζόµενα στο κεφάλαιο Α.6 του παρόντος τεύχους και από την αντίστοιχη τεχνική 
προδιαγραφή. 

Κατά τη σκυροδέτηση των δεξαµενών θα γίνει χρήση στεγανωτικού µάζας. Στους αρµούς 
διακοπής θα χρησιµοποιούνται ταινίες στεγάνωσης τύπου Hydrofoil αναλόγου πλάτους. Στις 
περιπτώσεις που οι δεξαµενές παρουσιάσουν προβλήµατα στεγανότητας τότε θα 
επαλείφονται µε ανάλογες στρώσεις στεγανωτικού της αποκλειστικής επιλογής της 
Υπηρεσίας. Η χρήση επιχρίσµατος πατητής τσιµεντοκονίας είναι απαραίτητη σε επιφάνειες 
που βρίσκονται σε επαφή µε µηχανισµούς αποξέσεως (π.χ. πυθµένας δεξαµενών καθίζησης 
κλπ). 

3.18 Υ∆ΡΑΥΛΙΚΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΙ 

3.18.1 ∆εδοµένα υπολογισµού  

Θα υπολογισθεί το υδραυλικό προφίλ 20ετίας και 40ετίας αντίστοιχα για την λειτουργία της 
Εγκατάστασης, σύµφωνα µε τα κριτήρια σχεδιασµού ως έχουν περιγραφεί σε προηγούµενα 
κεφάλαια.  

3.18.2 Υπολογισµός απωλειών 

Οι υδραυλικοί υπολογισµοί για τον υπολογισµό των γραµµικών απωλειών των σωληνωτών 
υπό πίεση αγωγών θα γίνουν µε τον τύπο του Colebrook-White µε: 

• Τραχύτητα σωλήνα: 0,1 mm για χαλύβδινους σωλήνες και 0,04 mm για πλαστικούς  

• Κινηµατική συνεκτικότητα 1,1 x 10-6 m2/s  

Ο υπολογισµός των τοπικών απωλειών θα γίνει από τη σχέση  

         V2 
k = ----- 
       2 g 
k : ο συντελεστής τοπικών απωλειών που θα λαµβάνεται ανάλογα την περίπτωση 
V : η ταχύτητα ροής 
g : η επιτάχυνση βαρύτητας 
Οι τοπικές απώλειες θα µπορούν να υπολογισθούν µε βάση το ισοδύναµο γραµµικό µήκος. 
Οι υδραυλικοί υπολογισµοί των καναλιών και αγωγών µε ελεύθερη ροή θα υπολογισθούν 
από τον τύπο του Manning µε συντελεστή τραχύτητας Κ=75.  
Οι απώλειες για τη ροή σε υπερχειλιστές ευρείας στέψης, υπερχειλιστές λεπτής στέψης, 
υπερχείλιση σε τριγωνικό υπερχειλιστή, ροή σε υποβρύχιες συνθήκες, υπολογίζονται µε 
βάση τους αντίστοιχους τύπους της βιβλιογραφίας. Για τον καθορισµό της υδραυλικής 
µηκοτοµής η υπερχείλιση θα πρέπει να γίνεται µε ελεύθερη πτώση. Συγκεκριµένα η διαφορά 
µεταξύ της ανώτερης στάθµης λυµάτων  του υπερχειλιστή και της στέψης του υπερχειλιστή 
να καθορίζεται σε 0,10 m στις κανονικές συνθήκες λειτουργίας του έργου ή σε 0,05 m στις 
έκτακτες συνθήκες λειτουργίας. Για την διαστασιολόγηση των σωλήνων θα λαµβάνεται 
ανάλογα µε τη διάµετρο του αγωγού, η παρακάτω µέγιστη ταχύτητα για κανονικές συνθήκες 
λειτουργίας του έργου. 
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Εσωτερική ∆ιάµετρος 

(mm) 

100-125 

125-175 

175-350 

350-450 

450-600 

600-800 

800-1000 

Μέγιστη Ταχύτητα 

(m/s) 

1,55 

1,85 

2,00 

2,10 

2,20 

2,30 

2,40 

 

3.19 ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΩΝ - ΤΗΛΕΝ∆ΕΙΞΕΩΝ - ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΜΩΝ  

3.19.1   Συνοπτική Περιγραφή  

3.19.1.1 Εισαγωγή  

Η παρούσα αφορά στο ΣΧΕ∆ΙΑΣΜΟ, την ΑΝΑΠΤΥΞΗ και την ΕΦΑΡΜΟΓΗ ενός 
Ολοκληρωµένου Συστήµατος για την παρακολούθηση, αυτοµατοποίηση και διαχείριση της 
λειτουργίας των εξωτερικών αντλιοστασίων προσαγωγής λυµάτων, καθώς και των επιµέρους 
µονάδων της Εγκατάστασης Επεξεργασίας και ∆ιάθεσης Λυµάτων του ∆ήµου Ευεργέτουλα,  
µε βάση την οποία θα υλοποιηθεί ένα ολοκληρωµένο Σύστηµα Αυτοµατισµών, Οργάνων 
Ελέγχου και ∆ικτύου Συλλογής και µετάδοσης των απαραίτητων στοιχείων και δεδοµένων. 

3.19.1.2 Γενικοί Στόχοι Μελέτης & Συστήµατος Αυτοµατισµού και Ελέγχου 

Με την παρούσα καθορίζεται η φιλοσοφία, οι στόχοι, η Αρχιτεκτονική του συστήµατος, οι 
απαιτήσεις τηλε-ελέγχου και τηλε-διαχείρισης σε λογισµικό και εξοπλισµό και τα µετρούµενα 
χαρακτηριστικά µεγέθη.  

Η παρουσιαζόµενη διάρθρωση του συστήµατος αναφέρεται στη δοµή των διαφόρων 
υποσυστηµάτων της εγκατάστασης και στην κατανοµή των διαφόρων ενεργειών διαχείρισης 
και ελέγχου αυτών. Ο σχεδιασµός του συστήµατος αυτοµατισµού, τηλε-ελέγχου και τηλε-
διαχείρισης θα βασιστεί : 

• Στα διεθνή πρότυπα που διέπουν τον σχεδιασµό και ανάπτυξη δικτύων 
κατανεµηµένου ελέγχου για  εφαρµογές σε εγκαταστάσεις Επεξεργασίας και 
∆ιάθεσης Λυµάτων.  

• στην ορθολογική λειτουργία της εγκατάστασης. 

Οι βασικές αρχές σχεδιασµού του συστήµατος θα είναι : 

• Να παρέχει στον χειριστή της µονάδας ο οποίος θα βρίσκεται στον κεντρικό θάλαµο 
ελέγχου, επαρκείς πληροφορίες για τη λειτουργική κατάσταση της µονάδας. 

• Να επιτρέπει την αυτόµατη λειτουργία της µονάδας υπό κανονικές συνθήκες, 
υλοποιώντας αδιαλείπτως τους κλειστούς βρόγχους ελέγχου 

• Να επιτρέπει τη Ρύθµιση παραµέτρων λειτουργίας µέσω του Κεντρικού Σταθµού 
Ελέγχου (Κ.Σ.Ε.) 

• Να επιτρέπει στο χειριστή της µονάδας να παρέµβει από τον κεντρικό θάλαµο 
ελέγχου στη λειτουργία της µονάδας, όποτε αυτός το κρίνει απαραίτητο, µέσω 
γραφικού περιβάλλοντος. 

• Να επιτρέπει την αυτόµατη λειτουργία του κάθε υποσυστήµατος της µονάδας από το 
τοπικό πεδίο, αν υπάρχει απώλεια του κεντρικού συστήµατος ελέγχου ή αν αυτό 
κρίνεται απαραίτητο. 

• Να συλλέγει και να καταγραφεί πληροφορίες και στοιχεία για την κατάσταση 
λειτουργίας του συνόλου των µονάδων (αναλογικά και ψηφιακά σήµατα), µε 
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δυνατότητα εµφάνισης, αποθήκευσης, στατιστικής επεξεργασίας και εκτύπωσης 
εκθέσεων µε βάση τα στοιχεία αυτά. 

ενώ οι βασικοί στόχοι λειτουργίας του συστήµατος είναι οι: 

• Η πλήρης παρακολούθηση από απόσταση (monitoring) της λειτουργίας όλης της 
εγκατάστασης. 

• Ο εύκολος χειρισµός από απόσταση (τηλεχειρισµός) των µονάδων της 
Εγκατάστασης, η αυτοµατοποίηση της λειτουργίας της καθεµιάς από αυτές, καθώς 
και η επίβλεψη από απόσταση όλων των µονάδων της εγκατάστασης (οδήγηση, 
ανεύρεση βλαβών, έλεγχος κατάστασης, µετρήσεις, υλοποίηση αλγορίθµων 
λειτουργίας, κλπ.) 

• Η αύξηση της αξιοπιστίας στη λειτουργία της µονάδας. 

• Η βελτίωση της λειτουργικότητας της . 

• Η βελτίωση της ασφάλειας και της απόδοσης της εγκατάστασης. 

• Ο εντοπισµός σφαλµάτων. 

• Η ανάπτυξη ειδικών αλγορίθµων βελτιστοποίησης της λειτουργίας, για καλύτερη 
διαχείριση (management) της µονάδας. 

Η συλλογή των στοιχείων από τα προβλεπόµενα υποσυστήµατα της Μονάδας, θα γίνεται 
σύµφωνα µε τις Τεχνικές Προδιαγραφές του Έργου, κατά τη συνήθη πρακτική και κατά 
τέτοιο τρόπο που να ανταποκρίνεται σε µια ορθολογική τεχνική διάρθρωση του συστήµατος 
συλλογής δεδοµένων, µε γνώµονα την απλότητα και την αξιοπιστία. Λεπτοµέρειες για τον 
τρόπο συλλογής και καταγραφής των επιµέρους στοιχείων των υποσυστηµάτων της 
εγκατάστασης δίνονται στις σχετικές ενότητες περιγραφής τους. 

Ο έλεγχος και η συνολική παρακολούθηση της λειτουργίας της εγκατάστασης θα γίνεται δια 
µέσου των Τοπικών Σταθµών Ελέγχου (ΤΣΕ),  (ή Αποµακρυσµένων Κέντρων Ελέγχου - 
Α.Κ.Ε) και του Κεντρικού Συστήµατος Ελέγχου (Κ.Σ.Ε).  

Η οµαδοποίηση των επιµέρους λειτουργιών και των απαιτήσεων αυτοµατισµών στους 
αντίστοιχους Πίνακες Αυτοµατισµού, θα γίνει  σύµφωνα µε την προτεινόµενη Γενική ∆ιάταξη 
έργων, σε επόµενη παράγραφο. 

Οι πίνακες Αυτοµατισµού στους αντίστοιχους Τ.Σ.Ε ή Α.Κ.Ε. θα έχουν ως βασικό στοιχείο 
ελέγχου και εντολών τον αντίστοιχο τοπικό Προγραµµατιζόµενο Λογικό Ελεγκτή, (PLC - 
Programmable Logic Controller) δοµικής µορφής, στη µονάδα εισόδου του οποίου θα 
καταλήγουν τα σήµατα των αντίστοιχων αισθητήρων και µετρητών ελέγχου και από τη 
µονάδα εξόδου του θα ενεργοποιούνται οι αντίστοιχοι αυτοµατισµοί εκκίνησης – παύσης και 
ρύθµισης (κινητήρες, αντλίες, Η/Κ δικλείδες κλπ). 

3.19.2    Τεχνική Περιγραφή του Συστήµατος  

3.19.2.1 Εισαγωγή 

Στόχος της παρούσας είναι ο αυτοµατισµός στη λειτουργία, ο έλεγχος, η παρακολούθηση 
και η επέµβαση από απόσταση (εφόσον και όταν αυτό κρίνεται απαραίτητο), στη λειτουργία 
των 3 αποµακρυσµένων αντλιοστασίων προσαγωγής λυµάτων καθώς και της Μονάδας 
Επεξεργασίας και ∆ιάθεσης Λυµάτων του ∆ήµου Ευεργέτουλα.  

Το κεντρικό σύστηµα ελέγχου (Κ.Σ.Ε), θα εγκατασταθεί στο χώρο της αίθουσας ελέγχου του 
κτιρίου ∆ιοίκησης και θα υλοποιεί την επικοινωνία Χειριστή – Εγκαταστάσεων και Μηχανών 
των διαφόρων Υποσυστηµάτων της Μονάδας. 

Επίσης στην παρούσα καθορίζεται η Αρχιτεκτονική του συστήµατος, οι αρχές λειτουργίας 
των αυτοµατισµών, οι απαιτήσεις τηλε-ελέγχου και τηλε-διαχείρισης και τα µετρούµενα (κατ’ 
ελάχιστο), χαρακτηριστικά µεγέθη.  

Η παρουσιαζόµενη διάρθρωση του συστήµατος αναφέρεται στη δοµή των διαφόρων 
υποσυστηµάτων και στην κατανοµή των διαφόρων ενεργειών διαχείρισης και ελέγχου 
αυτών. 
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Η αρχιτεκτονική του όλου συστήµατος και τα τεχνικά χαρακτηριστικά του 
χρησιµοποιούµενου εξοπλισµού, όπως θα περιγραφεί στις ακόλουθες ενότητες, θα το 
καθιστούν συµβατό και εύκολα επεκτάσιµο (modular). 

Η ακριβής συνδεσµολογία των επαφών των υποσυστηµάτων, τα λογικά διαγράµµατα 
λειτουργίας και η τελική διάρθρωση του κέντρου ελέγχου θα καθοριστούν στο Φάκελο 
Τεχνικής Προσφοράς από τους διαγωνιζόµενους, µετά την τελική οριστικοποίηση των 
λεπτοµερειών των επιτηρουµένων εγκαταστάσεων. 

3.19.2.2 Γενική  ∆οµή και  Φιλοσοφία του Συστήµατος 

Η φιλοσοφία του συστήµατος θα διέπεται από τις βασικές αρχές των δικτύων 
κατανεµηµένου ελέγχου υψηλής ταχύτητας εισόδων - εξόδων και τη χρήση συστηµάτων 
εξοπλισµού και λογισµικού προηγµένης τεχνολογίας, ώστε να εξασφαλίζεται δοµική 
ευστάθεια και λειτουργική ευελιξία, υψηλά επίπεδα ασφάλειας και αξιοπιστίας σε 
βιοµηχανικές συνθήκες, καθώς και ευκολία χρήσης, διαµόρφωσης, µελλοντικής επέκτασης 
και παρέµβασης από τον χειριστή. 

Η γενική δοµή του συστήµατος θα περιλαµβάνει τον Κεντρικό Σταθµό Ελέγχου (Κ.Σ.Ε) ή 
Κέντρο Ελέγχου (ΚΕΛ) και τους Τοπικούς Σταθµούς Ελέγχου (Τ.Σ.Ε.), ακολουθώντας τη 
φιλοσοφία ενός πλήρως κατανεµηµένου συστήµατος ρύθµισης.  

Το σύστηµα θα συνίσταται από 3 βασικά υποσυστήµατα : 

� Υποσύστηµα Κατανεµηµένου Ελέγχου, αποτελούµενο από την κεντρική µονάδα  
(στον ΚΣΕ) και τις τοπικές µονάδες προγραµµατιζόµενων ελεγκτών (στους 
αντίστοιχους Τ.Σ.Ε.). Η Κεντρική Μονάδα Ελέγχου στον Κ.Σ.Ε και οι τοπικές στους 
Τ.Σ.Ε, θα ανταποκρίνονται πλήρως στις απαιτήσεις του έργου για κατανεµηµένο 
έλεγχο των λειτουργικών µονάδων της εγκατάστασης. 

� Υποσύστηµα Επικοινωνιών, αποτελούµενο :  

Α) από τα ασύρµατα συστήµατα επικοινωνιών µεταξύ των τριών Τ.Σ.Ε των 
Αντλιοστασίων προσαγωγής Λυµάτων στην Ε.Ε.Λ.  και του Κ.Σ.Ε  και  

Β) από το ενσύρµατο σύστηµα επικοινωνίας των διαφόρων Τ.Σ.Ε της Ε.Ε.Λ και του 
Κ.Σ.Ε   

� Τα ασύρµατα συστήµατα επικοινωνίας θα περιλαµβάνουν τους απαιτούµενους 
ποµποδέκτες (κεραίες), τους επεξεργαστές ασύρµατης επικοινωνίας – radiomodems 
(κάρτες) και τους επεξεργαστές οπτικών σηµάτων, στους Τ.Σ.Ε των εξωτερικών 
αντλιοστασίων και στον Κ.Σ.Ε.  

� Τα ενσύρµατα συστήµατα επικοινωνίας θα περιλαµβάνουν τα βιοµηχανικού 
τύπου δίκτυα καλωδίου οπτικών ινών, τις κατάλληλες κάρτες µετατροπής οπτικού 
σήµατος και τις κάρτες επικοινωνιών.  

Η επικοινωνία των ΤΣΕ µε τον Η/Υ του Κ.Σ.Ε θα γίνεται µέσω του κεντρικού PLC, το οποίο 
παράλληλα θα οδηγεί και τον Μιµικό Πίνακα της εγκατάστασης. 

� Υποσύστηµα SCADA Υποστήριξης Χειριστή, που θα αποτελείται από ισχυρό 
υπολογιστικό σύστηµα, λογισµικό SCADA, λογισµικό προγραµµατισµού των ΤΣΕ και 
του ΚΣΕ, λογισµικό εφαρµογής, καθώς και από Μιµικό Πίνακα µε διόδους εκποµπής 
φωτός (Led), που θα είναι συνεχώς ενεργός και θα καλύπτει όλη την εγκατάσταση. 

Οι  Προγραµµατιζόµενοι Λογικοί Ελεγκτές (PLC) του συστήµατος θα είναι του ίδιου οίκου και 
τύπου, όµοιοι και εναλλάξιµοι ως προς τα τεχνικά χαρακτηριστικά τους, την. επεκτασιµότητα 
και τον µέγιστο αριθµό των προσαρτώµενων καρτών, ενώ θα διαφέρουν µόνο ως προς το 
πλήθος των αναλογικών και των ψηφιακών εισόδων και εξόδων που απαιτούνται κατά 
περίπτωση.  

Θα είναι ειδικά σχεδιασµένοι για εφαρµογές πλήρως κατανεµηµένου ελέγχου µε υψηλές 
επικοινωνιακές απαιτήσεις και θα συνδυάζουν υψηλή υπολογιστική ισχύ, αξιοπιστία, 
επεκτασιµότητα, ευελιξία, συµβατότητα και ταχύτητα, ενώ παράλληλα παρέχουν άριστες 
επικοινωνιακές δυνατότητες. 
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Η επικοινωνία  µεταξύ των ΤΣΕ και του ΚΣΕ θα γίνεται ασύρµατα (µε ποµποδέκτες – 
κεραίες) για τα εξωτερικά αντλιοστάσια λυµάτων και ενσύρµατα για τις µονάδες της ΕΕΛ, µε 
βιοµηχανικού τύπου δίκτυο καλωδίου οπτικών ινών, που σε συνδυασµό µε τις κάρτες 
επικοινωνιών θα εξασφαλίζουν ταχύτατες και αξιόπιστες επικοινωνίες µεταξύ των ΤΣΕ, 
καθώς και άµεση και αδιάλειπτη πρόσβαση του ΚΕΛ στα δεδοµένα πεδία. Ο Η.Υ του ΚΕΛ 
θα επικοινωνεί ταχύτατα µε τις περιφερειακές µονάδες, τόσο για εποπτικό έλεγχο αλλά και 
για µια σειρά διαδικασιών προγραµµατισµού, παραµετροποίησης, διαγνωστικών κλπ. 

3.19.2.3 Αρχιτεκτονική  Συστήµατος 

Η προτεινόµενη ενδεικτική αρχιτεκτονική δοµή του Υποσυστήµατος Κατανεµηµένου Ελέγχου 
και ∆ικτύου Επικοινωνιών δίνεται στον Πίνακα Β.5. 

ΠΙΝΑΚΑΣ Β.5:    Τοπολογία του Συστήµατος Κατανεµηµένου Ελέγχου 

Α/Α   Τ.Σ.Ε / PLC ΘΕΣΗ  Τ.Σ.Ε ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΕΣ  ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΕΣ 

TΣE – 1  

PLC – 1  

Α/Σ  ΛΥΜΑΤΩΝ  Φ.Α.-1 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΑΝΤΛΙΩΝ ΛΥΜΑΤΩΝ, Η/Ζ, 
ΑΝΑ∆ΕΥΤΗΡΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ 

TΣE – 2  

PLC – 2  

Α/Σ  ΛΥΜΑΤΩΝ  Φ.Α.-2 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΑΝΤΛΙΩΝ ΛΥΜΑΤΩΝ, Η/Ζ, 
ΑΝΑ∆ΕΥΤΗΡΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ 

TΣE – 3  

PLC – 3  

Α/Σ  ΛΥΜΑΤΩΝ  Φ.Α.-3 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΑΝΤΛΙΩΝ ΛΥΜΑΤΩΝ, Η/Ζ, 
ΑΝΑ∆ΕΥΤΗΡΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ 

TΣE – 4  

PLC – 4  

ΚΤΙΡΙΟ 
ΠΡΟΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ  

ΕΣΧΑΡΩΣΗ, ΕΞΑΜΜΩΣΗ, 
ΛΙΠΟΣΥΛΛΟΓΗ, ΜΕΤΡΗΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ, 
ΑΕΡΙΣΜΟΣ ΒΙΟΛΟΓ. ΑΝΤΙ∆ΡΑΣΤΗΡΑ, 
ΑΝΤΛΙΕΣ ΑΝΑΚΥΚΛ. ΑΝΑΜΙΚΤΟΥ 
ΥΓΡΟΥ  

TΣE – 5  

PLC – 5  

ΥΠΟΠΙΝΑΚΑΣ ΣΕ PILLAR 
ΣΤΟ Α/Σ ΙΛΥΟΣ  

ΚΑΘΙΖΗΣΗ, ΑΝΤΛΙΕΣ ΑΝΑΚΥΚΛ. ΚΑΙ 
ΠΕΡΙΣΣΕΙΑΣ ΙΛΥΟΣ 

TΣE – 6 

PLC – 6 

ΟΙΚΙΣΚΟΣ ΧΛΩΡΙΩΣΗΣ   ΧΛΩΡΙΩΣΗ – ΑΠΟΧΛΩΡΙΩΣΗ, ΑΝΤΛΙΕΣ 
ΣΤΡΑΓΓΙ∆ΙΩΝ, ΑΝΤΛΙΕΣ ∆ΙΑΘΕΣΗΣ 
ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΜΕΝΩΝ ΛΥΜΑΤΩΝ  

TΣE – 7 

PLC – 7  

ΚΤΙΡΙΟ  ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ 
ΠΕΡΙΣΣΕΙΑΣ ΙΛΥΟΣ  

ΣΤΑΘΕΡΟΠΟΙΗΣΗ  ΙΛΥΟΣ (ΑΠΟ Ε.Ε.Λ 
ΑΣΩΜΑΤΟΥ ΚΑΙ Ε.Ε.Λ ΛΑΜΠΟΥ 
ΜΥΛΩΝ), ΑΦΥ∆ΑΤΩΣΗ ΙΛΥΟΣ, 
ΜΕΤΑΕΡΙΣΜΟΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΜΕΝΩΝ 
ΛΥΜΑΤΩΝ, ∆ΙΑΝΟΜΗ ΙΣΧΥΟΣ, Η/Ζ  

 

Η ως άνω προτεινόµενη αρχιτεκτονική – τοπολογία του συστήµατος είναι δυνατόν να 
τροποποιηθεί  κατά την Οριστική Μελέτη του έργου από τους διαγωνιζόµενους, (ειδικότερα 
ως προς τη θέση και τον αριθµό των Τ.Σ.Ε. της Ε.Ε.Λ), εφόσον το ευνοεί η οριστική 
χωροθέτηση των διαφόρων µονάδων της Ε.Ε.Λ. 

Οι τοπικοί σταθµοί ελέγχου αφενός θα µπορούν να λειτουργήσουν αυτόνοµα, αφετέρου να 
µεταφέρουν και να δέχονται πληροφορίες από το Υποσύστηµα Υποστήριξης Χειριστή του 
Κ.Σ.Ε. (SCADA-MMI), στα πλαίσια του συνολικού συστήµατος ελέγχου. 

Όπως αναφέρθηκε σε προηγούµενη παράγραφο, οι ΤΣΕ -1 και ΤΣΕ- 2, θα επικοινωνούν 
µεταξύ τους και µε τον Κ.Σ.Ε. µε ασύρµατο τρόπο. Επίσης ο ΤΣΕ -3 θα επικοινωνεί µε τον 
Κ.Σ.Ε. µε ασύρµατο τρόπο.   

Οι Τ.Σ.Ε. της Ε.Ε.Λ θα επικοινωνούν µεταξύ τους µέσω βιοµηχανικού δικτύου καλωδίου 
οπτικών ινών και καρτών µετατροπής οπτικού σήµατος.   

Ο Η/Υ του Κ.Σ.Ε  προσδένεται στο δίκτυο µέσω του αντίστοιχου Κεντρικού PLC - 0. 
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Τα τεχνικά χαρακτηριστικά του εξοπλισµού που θα εγκατασταθεί, θα καθιστούν εύκολη τη 
µελλοντική επέκταση του συστήµατος, τόσο από πλευράς ελεγχόµενων εγκαταστάσεων όσο 
και από πλευράς αυξηµένου βαθµού αυτοµατοποίησης (τηλεχειρισµοί - τηλεπίβλεψη), µε 
απλή προσθήκη υλικού (hardware) και λογισµικού. 

3.19.2.4 ∆οµή  και  Συγκρότηση των Τοπικών Σταθµών  Ελέγχου (Τ.Σ.Ε.)  

Τ.Σ.Ε εξωτερικών αντλιοστασίων λυµάτων (Τ.Σ.Ε. – 1, Τ.Σ.Ε. – 2, Τ.Σ.Ε. – 3)  
Έκαστος  από τους παραπάνω Τ.Σ.Ε θα περιλαµβάνει :  

� Ένα Προγραµµατιζόµενο Λογικό Ελεγκτή (PLC) πλήρη, µε κεντρικό 
µικροεπεξεργαστή (CPU), κεντρική µονάδα µνήµης, τις απαιτούµενες κάρτες αναλογικών και 
ψηφιακών  εισόδων – εξόδων και το λογισµικό του, ο οποίος θα επιτρέπει την εκτέλεση των 
αυτόµατων λειτουργιών του συστήµατος, τη διαχείριση των αναλογικών και ψηφιακών 
σηµάτων µετρήσεων και ελέγχων, καθώς και την εκτέλεση των αλγορίθµων ελέγχου.  

� Ένα ασύρµατο ποµποδέκτη (κεραία), για τη µεταβίβαση των ψηφιακών και 
αναλογικών σηµάτων στον Κ.Σ.Ε. της Ε.Ε.Λ.  και τη λήψη των αντίστοιχων εντολών 
λειτουργίας.  

� Ένα επεξεργαστή ασύρµατης επικοινωνίας (radio modem) και επεξεργαστή οπτικού 
σήµατος.  

� Ένα τροφοδοτικό αδιάλειπτης λειτουργίας (UPS)  

� Τους ηλεκτρικούς εντολοδότες (ηλεκτρονόµους) των κινητήρων κλπ 

� Τις διατάξεις, τα όργανα και τα αισθητήρια ανίχνευσης, µέτρησης και ελέγχου των 
διαφόρων παραµέτρων λειτουργίας του αντλιοστασίου λυµάτων.  

� Υλικά αποτελεσµατικής προστασίας κατά των επικίνδυνων προς το σύστηµα 
διακυµάνσεων της φασικής τάσης του δικτύου, όπως υπερτάσεων ή κρουστικών τάσεων, για 
το τµήµα ισχύος και για τα εισερχόµενα – εξερχόµενα σήµατα. 

� Υλικά ένδειξης και τοπικών χειρισµών ((lamps, buttons, switches)  

� Τα απαιτούµενα καλώδια, υλικά και µικροϋλικά, προγραµµατισµό, τις ρυθµίσεις και ότι 
άλλο είναι απαιτητό για την πλήρη και ορθή λειτουργία του συστήµατος.  

Τ.Σ.Ε  της  Ε.Ε.Λ. (Τ.Σ.Ε - 4  ÷  Τ.Σ.Ε. – 7)  
Έκαστος  από τους παραπάνω Τ.Σ.Ε θα περιλαµβάνει :  

� Ένα Προγραµµατιζόµενο Λογικό Ελεγκτή (PLC) πλήρη, µε κεντρικό 
µικροεπεξεργαστή (CPU), κεντρική µονάδα µνήµης, τις απαιτούµενες κάρτες αναλογικών και 
ψηφιακών  εισόδων – εξόδων και το λογισµικό του, ο οποίος θα επιτρέπει την εκτέλεση των 
αυτόµατων λειτουργιών του συστήµατος, τη διαχείριση των αναλογικών και ψηφιακών 
σηµάτων µετρήσεων και ελέγχων, καθώς και την εκτέλεση των αλγορίθµων ελέγχου.  

� Επεξεργαστή ενσύρµατης επικοινωνίας και επεξεργαστή οπτικού σήµατος.  

� Ένα τροφοδοτικό αδιάλειπτης λειτουργίας (UPS)  

� Τους ηλεκτρικούς εντολοδότες (ηλεκτρονόµους) των κινητήρων κλπ 

� Τις διατάξεις, τα όργανα και τα αισθητήρια ανίχνευσης, µέτρησης και ελέγχου των 
διαφόρων παραµέτρων λειτουργίας ανά ελεγχόµενο τµήµα  της Ε.Ε.Λ..  

� Υλικά αποτελεσµατικής προστασίας κατά των επικίνδυνων προς το σύστηµα 
διακυµάνσεων της φασικής τάσης του δικτύου, όπως υπερτάσεων ή κρουστικών τάσεων, για 
το τµήµα ισχύος και για τα εισερχόµενα – εξερχόµενα σήµατα. 

� Υλικά ένδειξης και τοπικών χειρισµών ((lamps, buttons, switches)  

� Τα απαιτούµενα καλώδια, υλικά και µικροϋλικά, προγραµµατισµό, τις ρυθµίσεις και ότι 
άλλο είναι απαιτητό για την πλήρη και ορθή λειτουργία του συστήµατος.  
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Τεχνικά Χαρακτηριστικά Προγραµµατιζόµενου Λογικού Ελεγκτή  (PLC)  
Ο Προγραµµατιζόµενος Λογικός Ελεγκτής (PLC), θα πρέπει να είναι όµοιος και εναλλάξιµος 
ως προς τα τεχνικά χαρακτηριστικά, την επεκτασιµότητα, και τον µέγιστο αριθµό 
προσαρτώµενων καρτών, µε τα υπόλοιπα PLC’s του συστήµατος αυτοµατισµών και ελέγχου 
της Μονάδας Επεξεργασίας Λυµάτων. Θα διαφέρει µόνο ως προς το πραγµατικό πλήθος 
των αναλογικών και ψηφιακών εισόδων και εξόδων που απαιτείται ανάλογα µε τις ανάγκες 
κάθε εγκατάστασης. Ο σηµερινός αριθµός των εισόδων - εξόδων πρέπει να µπορεί να 
επαυξηθεί ώστε να καλύπτει τις απαιτήσεις των µελλοντικών φάσεων, µε µόνη την προσθήκη 
επιπλέον καρτών. Το PLC θα ακολουθεί τις προδιαγραφές που παρατίθενται στα επόµενα : 

Απαιτούµενα Τεχνικά Χαρακτηριστικά  
Ο  κατασκευαστής  PLC  θα  πρέπει να διαθέτει  επί ποινή απόρριψης του συγκεκριµένου 
υλικού από την Υπηρεσία Επίβλεψης : 

- σύστηµα διασφάλισης ποιότητας κατά ΙSO 9001  πιστοποιηµένο  από  επίσηµο 
οργανισµό και  πλήρη  σειρά  συσκευών  και  υλικών /συστηµάτων υποστήριξης. 

- Αποδοχή, (APPROVALS) προέλευσης UL, BV, RINa, ABS 

- Πιστοποιητικά από κατάλληλα διαπιστευµένα εργαστήρια ότι η ανάπτυξη, κατασκευή, 
παραγωγή, δοκιµές τύπου και σειράς γίνονται σύµφωνα µε την οδηγία IEC 1131-2. 

Ο ελεγκτής είναι ελεύθερα προγραµµατιζόµενη µονάδα αυτοµατισµού (Προγραµµατιζόµενος 
Λογικός Ελεγκτής, PLC). Πιο συγκεκριµένα, για την επικοινωνία - διασύνδεση µε το 
περιβάλλον (συλλογή πληροφοριών και αποστολή εντολών), το PLC  θα διαθέτει : 

Μονάδες Ψηφιακών  εισόδων για την συλλογή πληροφοριών τύπου ON-OFF  

από επαφές RELAY ελεύθερης τάσης 

Μονάδες ψηφιακών εξόδων (DO) για την αποστολή εντολών  

αναλογικών εισόδων (AI)  για την συλλογή µετρήσεων από αισθητήρια  

όργανα που παρέχουν αναλογικό σήµα . 

αναλογικών εξόδων (AO)  για την ρύθµιση ειδικών µονάδων 

Κεντρική  Μονάδα επεξεργασίας (CPU)  για την εκτέλεση του λογισµικού του ΤΣΕ 

 

Επιπλέον πρέπει να έχει την δυνατότητα: 

1. Επικοινωνίας µε συστήµατα Η/Υ ή/ και άλλα PLC  µέσω ασύρµατης επικοινωνίας ή/ 
και µέσω γραµµής ΟΤΕ (leased data line) ή DIAL-UP LINES. 

2. Σύνδεσης µε καταγραφικό (εκτυπωτή, Floppy Drive κλπ) 

3. Ενηµέρωσης προγράµµατος και προγραµµατισµού µέσω φορητού υπολογιστή, 
συνδέοντας το Φορητό Η/Υ στη σειριακή θύρα που επικοινωνεί µε ταχύτητα 
τουλάχιστον 9.600 bps. 

Τα προγράµµατα λειτουργίας του ελεγκτή θα πρέπει να µπορούν να αποθηκευτούν σε 
εξωτερική ή ενσωµατωµένη EEPROM ή EPROM. Ο ελεγκτής θα πρέπει να υποστηρίζει 
υποχρεωτικά αυτόν τον τύπο µνήµης. 

Ο ελεγκτής θα είναι κατασκευασµένος µε τρόπο ώστε να µπορεί να επεκτείνεται και µε 
πρόσθεση ανεξάρτητων µονάδων εισόδου/εξόδου  πού  θα επικοινωνούν µε τις γειτονικές 
µονάδες µέσω Bus. Η επέκταση του ελεγκτή θα πρέπει να γίνεται µε απλό τρόπο χωρίς να 
απαιτούνται ειδικά εργαλεία ή µεταφορά της συσκευής σε εργαστήριο. 

Η CPU θα εµπεριέχει Leds κατάστασης και Leds σφαλµάτων. Επίσης µε το πακέτο 
προγραµµατισµού και µε την δυνατότητα password protection ο χρήστης θα  προστατεύεται 
αποτελεσµατικά έναντι µη εξουσιοδοτηµένων αλλαγών και αντιγραφή των προγραµµάτων 
του. 
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Η CPU θα περιλαµβάνει διαγνωστική µνήµη που δεν θα σβήνεται ούτε µε την πτώση τάσης 
ούτε µε το Reset της µνήµης και θα καταγράφονται µε ώρα και ηµεροµηνία γεγονότα που 
συνδέονται µε: 

� Σφάλµατα της CPU 

� Σφάλµατα συστήµατος της CPU 

� Σφάλµατα περιφερειακών modules. 

� Μεταγωγή από κατάσταση Stop-Εκτέλεση προγράµµατος (RUN) -
Stop. 

� Προγραµµατιστικά λάθη στο πρόγραµµα εφαρµογής. 

Ο τυπικός χρόνος σάρωσης θα πρέπει να είναι µικρότερος των  0,40µs/εντολή. 

Η µνήµη RAM του ελεγκτή (µνήµη αποθήκευσης προγράµµατος και δεδοµένων) πρέπει να 
έχει µέγεθος 96 kbytes τουλάχιστον. 

Θα υπάρχει ενσωµατωµένο ρολόι πραγµατικού χρόνου 
Θα υποστηρίζονται  Γλώσσες  προγραµµατισµού όπως LAD (LADDER)  είτε STL (λίστα 
εντολών) σύµφωνα µε τα διεθνή Standards IEC 1131-3 Part 3  

Ο ελεγκτής θα είναι 32 bit και θα πρέπει να υποστηρίζει υποχρεωτικά τις παρακάτω εντολές: 

o Λογικής bit BOOLEAN (AND, OR) 

o Λογικής Word boolean (AND, OR) µε 16 bit-Σταθερές. 

o Λογικής Double Boοlean (AND,OR) µε 32 bit- Σταθερές  

o Εντολές παλµού. 

o Set / Reset bit (πχ. Inputs, Outputs, Flags) 

o Εντολές ολίσθησης ∆εξιά, αριστερά και κυκλικής ολίσθησης. 

o Set /Reset bit (π.χ. Inputs, Outputs, flags) 

o Εντολές ολίσθησης δεξιά, αριστερά και κυκλικής ολίσθησης 

o Εντολές χρονικών και απαριθµητών  

o Αποθήκευσης και µεταφοράς τιµών από και προς καταχωρητές byte, Word, 
Doubleword. 

o Εντολές σύγκρισης (16 bit, 32 bit ακέραιων αριθµών, 32 bit δεκαδικών αριθµών). 

o Αριθµητικές πράξεις όπως  

  α) Πρόσθεση/ πολλαπλασιασµό 16 bit ακέραια                
  β) Πρόσθεση/ πολλαπλασιασµό 32 bit ακέραια    
  γ) Πρόσθεση/ πολλαπλασιασµό 32 bit δεκαδικών 

o Εύρεση τετραγωνικής ρίζας, Λογαριθµικές πράξεις, τριγωνοµετρικές λειτουργίες. 

o Εντολές αλλαγής ελέγχου του προγράµµατος από µπλοκ  σε µπλοκ και από εντολή 
σε εντολή µέσα στο ίδιο µπλοκ . 

o Εντολές µετατροπής κώδικα (πχ BCD σε 16 bit Ακέραια) 

o Εντολές αλλαγής τρόπου  εκτέλεσης του προγράµµατος όπως κυκλικός, ελεγχόµενος 
από γεγονός ή από χρόνο 

o Ένδειξη µεγίστου - ελαχίστου- µέσου κύκλου εκτέλεσης προγράµµατος 

o Υποστήριξη αναλογικού - ολοκληρωτικού- διαφορικού ελεγκτή κλειστού βρόχου (PID 
Controller) µε την βοήθεια ενσωµατωµένων στην CPU λειτουργιών ή µε τη χρήση 
επιπλέον πακέτου παραµετροποίησης. 
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Η συσκευή θα πρέπει να υποστηρίζει τουλάχιστον 256 απαριθµητές και 256 χρονικά.  
Η συσκευή, σε πλήρη επέκταση, πρέπει να υποστηρίζει τουλάχιστον 128 ψηφιακές εισόδους 
/ εξόδους. 

Η συσκευή σε πλήρη επέκταση, πρέπει να υποστηρίζει τουλάχιστον 32 αναλογικές εισόδους 
/ εξόδους. 

Η συγκράτηση των αγωγών στις κλεµµοσειρές των καρτών να είναι βιδωτή. 

Ένδειξη κατάστασης κάθε ψηφιακής εισόδου / εξόδου µε LED. 

∆υνατότητα προσοµοίωσης (SIMULATION) κάθε ψηφιακής και αναλογικής εισόδου / εξόδου. 

Γαλβανική αποµόνωση ψηφιακών εισόδων / εξόδων. 

Για τις αναλογικές εισόδους απαιτείται: 

1. ∆ιακριτική ικανότητα (resolution) τουλάχιστον 11 bits 

2. Προστασία από υπερτάσεις 

3. Να  µπορούν   να επεξεργασθούν  αναλογικά  σήµατα  από αισθητήρια που µετρούν 
βασικές περιοχές τάσης - ρεύµατος . 

Η θερµοκρασιακή περιοχή λειτουργίας του ελεγκτή θα πρέπει να είναι 0° C έως 55° C σε 
συνθήκες υγρασίας  µέχρι 95%. 

Ο προγραµµατιζόµενος ελεγκτής θα περιλαµβάνει δύο θύρες σειριακής επικοινωνίας 
(COMMUNICATION PROCCESOR) RS 232 ή RS 485 µε τα παρακάτω χαρακτηριστικά: 

o Ελεύθερο πρωτόκολλο επικοινωνίας σε επίπεδο χαρακτήρα κατάλληλο για ασύρµατη 
ή ενσύρµατη επικοινωνία. 

o Ταχύτητα µετάδοσης τουλάχιστον 9,6  Κbit/s 

o Μηνύµατα είτε σταθερού είτε µεταβλητού µήκους. 

o Ύπαρξη µεθόδου ελέγχου για την ορθή αποστολή και λήψη δεδοµένων. 

o Ύπαρξη της δυνατότητας προγραµµατισµού της προτεραιότητας κάθε συσκευής για 
την αποφυγή συγκρούσεων στην περίπτωση ταυτόχρονης εκποµπής. 

 

3.19.2.5 Περιγραφή Ασύρµατου Τηλεπικοινωνιακού Συστήµατος  

Το τηλεπικοινωνιακό σύστηµα πρέπει να υλοποιηθεί µε τέτοιο τρόπο, ώστε να εξασφαλίζει τη 
µέγιστη δυνατή αξιοπιστία ανταλλαγής πληροφοριών ανάµεσα στους Τοπικούς Σταθµούς 
Ελέγχου των εξωτερικών  Α/Σ Λυµάτων και του Κεντρικού Σταθµού Ελέγχου της ΕΕΛ. 

Το επικοινωνιακό δίκτυο βασίζεται σε ραδιοζεύξεις για την επικοινωνία ανάµεσα σε Κεντρικό 
Σταθµό Ελέγχου και Τοπικούς Σταθµούς Ελέγχου. Τα υλικά επικοινωνίας του 
τηλεπικοινωνιακού συστήµατος  (HARDWARE), καθώς και το λογισµικό (SOFTWARE),  που 
θα συνδέουν τον Κεντρικό µε τον τοπικό σταθµό ελέγχου θα πληρούν τις ακόλουθες 
λειτουργικές απαιτήσεις: 

o Επικοινωνία µεταξύ Τοπικού Σταθµού Ελέγχου (ΤΣΕ) και Κεντρικού Σταθµού 
Ελέγχου (ΚΣΕ). 

o Ο τοπικός σταθµός ελέγχου θα επικοινωνεί µε τον Κεντρικό Σταθµό Ελέγχου 
ασύρµατα, µέσω κατάλληλου συστήµατος ασύρµατης επικοινωνίας εγκατεστηµένου 
σε κάθε σταθµό. 

Οι ελάχιστα απαιτητές πληροφορίες (ψηφιακές είσοδοι, αναλογικές είσοδοι) θα συλλέγονται 
το µέγιστο ανά 40 sec από τον κάθε τοπικό σταθµό ελέγχου. 

Αναλυτική πληροφόρηση θα πρέπει να παρέχεται και για την κατάσταση του επικοινωνιακού 
δικτύου σε όλους τους σταθµούς. 
 
Ο ανάδοχος του έργου πρέπει να υποβάλλει στην Υπηρεσία Επίβλεψης :  
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o Το θεωρητικό χρόνο κύκλου σάρωσης του συνόλου των Τοπικών Σταθµών Ελέγχου, 
δηλαδή το χρόνο µεταξύ δύο διαδοχικών συνοµιλιών του Κεντρικού Σταθµού Ελέγχου 
µε τον ίδιο Τοπικό Σταθµό, έχοντας παρεµβληθεί οι αντίστοιχες συνοµιλίες του προς 
τους υπολοίπους Τοπικούς Σταθµούς, µε βάση τις θεωρητικές επιδόσεις του 
εξοπλισµού, χωρίς να λαµβάνονται υπ' όψη καθυστερήσεις λόγω σφαλµάτων 
επικοινωνίας. 

o Ο αναµενόµενος να επιτευχθεί πραγµατικός χρόνος σάρωσης του συνόλου των 
Τοπικών Σταθµών Ελέγχου. 

o Το πρωτόκολλο επικοινωνίας που θα χρησιµοποιηθεί για το ασύρµατο δίκτυο 
(σύντοµες περιγραφές), καθώς και οι µεθοδολογίες ανίχνευσης και διόρθωσης λαθών 
κατά τη µετάδοση. 

Ο πραγµατικός χρόνος σάρωσης του συνόλου των Τοπικών Σταθµών Ελέγχου απαιτείται να 
είναι το πολύ 60 δευτερόλεπτα και δε θα επηρεαστεί από επεκτάσεις µέχρι και 100% των 
τοπικών σταθµών του συστήµατος.  

Ο Προµηθευτής πρέπει να λάβει υπ’ όψη του πως τυχόν απαιτήσεις για αναµεταδότες κλπ, σε 
περίπτωση αδυναµίας απ’ ευθείας επικοινωνίας µε RF Modem, θα γίνει από τον ίδιο χωρίς 
επιπλέον αµοιβή και πρέπει να ληφθεί υπ’ όψη στην προσφορά του. 

Απαιτούµενα Τεχνικά χαρακτηριστικά επικοινωνιακού υλικού  
� Επεξεργαστές ασύρµατης επικοινωνίας (Radiomodems) 

όπως αναφέρθηκε σε προηγούµενες παραγράφους, η επικοινωνία των τοπικών σταθµών 
ελέγχου των εξωτερικών αντλιοστασίων προσαγωγής λυµάτων µε τον κεντρικό σταθµό της 
Ε.Ε.Λ θα είναι ασύρµατη. Αυτός ο τρόπος επικοινωνίας εξασφαλίζει µηδενικό λειτουργικό 
κόστος του συστήµατος.  

Τα πιθανά µειονεκτήµατα των ασύρµατων ζεύξεων ελαχιστοποιούνται χρησιµοποιώντας:  

o Radiomodem που χρησιµοποιούν τεχνολογία διασποράς φάσµατος 

o Radiomodem που επικοινωνούν µέσω Ethernet διασύνδεσης  

o Radiomodem που η συχνότητα λειτουργίας τους είναι 2,4GHz µε µεγάλη ταχύτητα 
ανταλλαγής δεδοµένων. 

Με αυτά τα χαρακτηριστικά οι επικοινωνίες:  

o Προστατεύονται από παρεµβολές 

o ∆ίνουν την απαραίτητη ταχύτητα για να µεταφέρονται Data, Video και voice. 

H ∆ικτυακή διασύνδεση των επικοινωνιών (Ethernet), προσφέρει το απαραίτητο Backbone, 
για την οποιαδήποτε µελλοντική επεκτασιµότητα του συστήµατος και την µέγιστη δυνατή 
εκµετάλλευση του σε πλήθος εφαρµογών. 

Για χρησιµοποίηση των ραδιοσυχνοτήτων (2.400-2.483,5 MHz) µε τεχνολογία διασποράς 
ευρέως φάσµατος για δίκτυα ιδίας χρήσης που είναι εναρµονισµένα µε το πρότυπο ΕΝ 300 
328 δεν απαιτείται Εκχώρηση ραδιοσυχνότητας σύµφωνα µε το άρθρο 5 παρ. 1 του 
«κανονισµού εκχώρησης µεµονωµένων ραδιοσυχνοτήτων σε σταθµούς ραδιοεπικοινωνιών 
για ιδία χρήση» (ΦΕΚ 895/Β/16-7-2002) 

Τα κατ’ ελάχιστον τεχνικά χαρακτηριστικά που πρέπει να υποστηρίζουν τα radio modems 
είναι : 

Ηλεκτρικά χαρακτηριστικά 

Συχνότητα λειτουργίας    2.448 – 2.480 MHz (France, Spain) 

Εναρµονισµένο πρότυπο κατά FCC Part 15, ETSI 300.328 

Αριθµός καναλιών 25  

Ολίσθηση συχνότητας παραµετροποιήσιµη από χειριστή, 64 συχνότητες (networks) 

Μεταφορά δεδοµένων για το Ethernet 10Mbps  
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Μεταφορά δεδοµένων στο RF κατ’ ελάχιστο 460 Kbps 

Ζεύξη µε οπτική επαφή > 8 Km 

RF Εύρος συχνοτήτων 750 KHz 

∆ιαµόρφωση GFSK 

Εµπέδηση Εξόδου 50 W 

Ισχύς εκποµπής +18 dm 

Ευαισθησία δέκτη -93 dBm 

Θερµοκρασία -30°C έως +70°C  

Υγρασία 95% στους  +40°C.  

� Κεραίες 

Οι κεραίες θα εγκατασταθούν αντίστοιχα στους χώρους των Τοπικών Σταθµών Ελέγχου  και 
του Κεντρικού Σταθµού Ελέγχου.  

Σε κάθε Τοπικό Σταθµό θα εγκατασταθεί παραβολικού τύπου κεραία. Ο λοβός από αυτές τις 
κεραίες είναι τέτοιος, ώστε να κατευθύνει την όλη την ενέργεια της κεραίας προς µία 
κατεύθυνση (ΚΣΕ ή αναµεταδότη).  

Στον κεντρικό σταθµό (ΚΣΕ) θα εγκατασταθεί κεραία τύπου OMNI. Σε αυτού του τύπου τις 
κεραίες ο λοβός κατανοµής της ενέργειας είναι πανκατευθυντικός. Κατανέµει δηλαδή την 
ενέργεια προς κάθε κατεύθυνση, έτσι µπορεί να επικοινωνεί µε όλους τους σταθµούς. Η 
εγκατάσταση των κεραιών και στον ΚΣΕ και στους Τοπικούς Σταθµούς, θα γίνει σε ιστούς 
κατ’ ελάχιστο 6m. Η αντιστήριξη των ιστών θα γίνεται τουλάχιστον µε τρεις αντηρίδες  και θα 
υπάρχει βάση στήριξης και στην βάση του ιστού. Σαν εναλλακτικός τρόπος στήριξης των 
κεραιών δύναται να είναι ο πυλώνας αντίστοιχου ύψους.        

Α. ΠΑΝΚΑΤΕΥΘΥΝΤΙΚΗ ΚΕΡΑΙΑ ΤΥΠΟΥ «OMNI»  
Τα ελάχιστα τεχνικά χαρακτηριστικά που πρέπει να πληρούν οι ΟΜΝΙ κεραίες είναι :  

• Συχνότητα 2,4 – 2,5 GHz 

• Κέρδος 15 dBi 

• Bandwidth @ 1,5:1 SWR 

• (-3dB Beam width) 

• 30 MHz (E-Plane) 

• 34 MHz (H-Plane) 

• Ονοµαστική εµπέδιση 50 Ohms 

• Μέγιστη ισχύς 50 Watts 

• Εύρος κάθετης δέσµης 44 Degrees 

• Εύρος οριζόντιας δέσµης 35 Degrees 

• Front-To-Back Ratio 18 dB 

• Επιφάνεια πρόσπτωσης αέρα 0,4 ft 2 (.04 M 2) 

• Αντοχή σε ταχύτητα ανέµου 125 Mph (200 Kph) 

• Material (Radome) UV Stable Polycarbonate 

• Μήκος 26 In. (66 Cm) 

B. ΠΑΡΑΒΟΛΙΚΗ ΚΕΡΑΙΑ  
Τα ελάχιστα τεχνικά χαρακτηριστικά που πρέπει να πληρούν οι παραβολικές κεραίες είναι :  

• Συχνότητα λειτουργίας 2,4 – 2,5 GHz 
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• Κέρδος 24 dBi 

• 3 dB Εύρος κάθετης δέσµης 5,9° 

• 10 dB Εύρος οριζόντιας δέσµης 11,6° 

• Ονοµαστική εµπέδιση 50 Ohms 

• Μέγιστη ισχύς 50 Watts 

• Πολικότητα Dual 

• Cross Polarity Rejection >26 dB 

• Front-To-Back Ratio >31 dB 

• VSWR 1,4:1 @ 2,4 GHz – 2,5 GHz 

• Αντοχή σε ταχύτητα ανέµου:100 MPH (160 Kph) 97,0 Lbs (43,9 Kg) 

• Αντοχή σε ταχύτητα ανέµου: 140 Mph (225 Kph) 199,5 Lbs. (90,5 Kg) 

� Σύστηµα  Αδιάλειπτης Ηλεκτρικής Τροφοδοσίας (UPS) 

Το UPS θα έχει την ικανότητα ώστε στην περίπτωση διακοπής ηλεκτρικής τροφοδοσίας από 
τη ∆ΕΗ να τροφοδοτεί αδιαλείπτως τον ηλεκτρονικό εξοπλισµό του Τοπικού Σταθµού 
Ελέγχου ήτοι το PLC, και τον ασύρµατο ποµποδέκτη για χρονικό διάστηµα τουλάχιστον 20 
λεπτών, ενώ η ελάχιστη ισχύς του θα είναι 1 KVA. 

Το UPS θα δέχεται επίσης συστοιχία συσσωρευτών για την επαύξηση του χρόνου 
αυτονοµίας του για χρονικό διάστηµα µίας επιπλέον ώρας. 

Το UPS θα είναι µηδενικού χρόνου µεταγωγής, θα προσφέρει αντικεραυνική προστασία, 
φίλτρα EMI/RFI και θα διαθέτει παραµετρική ψηφιακή οθόνη ενδείξεων απ’ όπου ο χρήστης 
θα δύναται να πληροφορηθεί για τα ακόλουθα: 

• Τάση εισόδου / εξόδου του UPS. 

• Χρόνο αυτονοµίας συσσωρευτών σε περίπτωση διακοπής της ηλεκτρικής τροφοδοσίας. 

• Το % φορτίο που υποστηρίζει το UPS. 

Ο χρήστης θα δύναται να ενηµερωθεί και να προγραµµατίσει εννέα διαφορετικές καταστάσεις 
συναγερµού µε κωδικοποιηµένη οπτική και ηχητική ένδειξη. 

Το UPS θα διαθέτει ενδεικτικές λυχνίες (LEDs) που θα δηλώνουν: 

• Την λειτουργία από το δίκτυο (LINE). 

• Την λειτουργία µε χρήση συσσωρευτών (BATTERY). 

• Tην κατάσταση συναγερµού (ALARM). 

Το UPS θα είναι εφοδιασµένο µε συσσωρευτές άριστης ποιότητας, κλειστού τύπου, 
επαναφορτιζόµενους, ελεύθερους συντήρησης, τέσσερις πρίζες εξόδου IEC 320 και καλώδια 
τροφοδοσίας. Για ολόκληρο τον προσφερόµενο εξοπλισµό δεν θα απαιτείται η προµήθεια 
ειδικών εργαλείων για την εγκατάστασή του καθώς και για την συντήρησή του. 

3.19.2.6 ∆οµή  και  Συγκρότηση του Κεντρικού Σταθµού Ελέγχου της Εγκατάστασης  
(Κ.Σ.Ε.)  

� Γενικά – Συγκρότηση Κ.Σ.Ε.  

Το Κέντρο Ελέγχου της Μονάδας έχει την ευθύνη της ολοκληρωµένης διαχείρισης της 
εγκατάστασης και του συνόλου των Τ.Σ.Ε. 

Ο Κ.Σ.Ε θα εγκατασταθεί στο κτίριο διοίκησης της Μονάδας και θα περιλαµβάνει :  

� Ένα Προγραµµατιζόµενο Λογικό Ελεγκτή (PLC) πλήρη, µε κεντρικό 
µικροεπεξεργαστή (CPU), κεντρική µονάδα µνήµης, τις απαιτούµενες κάρτες αναλογικών και 
ψηφιακών  εισόδων – εξόδων και το λογισµικό του, ο οποίος θα επιτρέπει την εκτέλεση των 
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αυτόµατων λειτουργιών του συστήµατος, τη διαχείριση των αναλογικών και ψηφιακών 
σηµάτων µετρήσεων και ελέγχων, καθώς και την εκτέλεση των αλγορίθµων ελέγχου.  

� Ασύρµατο ποµποδέκτη (κεραία), για τη µεταβίβαση των εντολών λειτουργίας στους 
Τ.Σ.Ε. και τη λήψη των αντίστοιχων ψηφιακών και αναλογικών σηµάτων από αυτούς.  

� Επεξεργαστή ασύρµατης επικοινωνίας (radio modem)  

� Επεξεργαστή ενσύρµατης επικοινωνίας και επεξεργαστή οπτικού σήµατος. 

� Τροφοδοτικό αδιάλειπτης λειτουργίας (UPS)  

� Η/Υ τελευταίας τεχνολογίας (Ισχυρό Serνer PC) 

� Οθόνη υγρών κρυστάλλων (LCD), 19’’   

� Εκτυπωτή Laser τελευταίας τεχνολογίας  

� Λογισµικό SCADA, λογισµικό προγραµµατισµού, λογισµικό εφαρµογής 

� Μιµικό Πίνακα συνεχώς ενεργό που θα απεικονίζει τη λειτουργική κατάσταση της 
εγκατάστασης συνολικά, µε διόδους εκποµπής φωτός 

� Υλικά αποτελεσµατικής προστασίας κατά των επικίνδυνων προς το σύστηµα 
διακυµάνσεων της φασικής τάσης του δικτύου, όπως υπερτάσεων ή κρουστικών τάσεων, για 
το τµήµα ισχύος και για τα εισερχόµενα – εξερχόµενα σήµατα. 

3.19.2.7  Περιγραφή εξοπλισµού του  Κ.Σ.Ε.  

Κεντρικό PLC  
Τα προγράµµατα λειτουργίας του ελεγκτή πρέπει να µπορούν να αποθηκευτούν σε 
ενσωµατωµένη µνήµη Flash.  Ο ελεγκτής θα πρέπει να υποστηρίζει αυτόν τον τύπο µνήµης. 

Η κεντρική µονάδα επεξεργασίας (CPU) θα είναι κάρτα βυσµατικού τύπου (module) και θα 
διαθέτει: 

� Επεξεργαστή 32 bit 

� Μνήµη RAM τουλάχιστον 258 Kbytes. 

� Συσσωρευτή λιθίου για την διατήρηση των δεδοµένων της µνήµης και της λειτουργίας 
του RTC µέχρι τουλάχιστον τρεις µήνες από την ηµέρα διακοπής της τροφοδοσίας. 

� Ρολόι πραγµατικού χρόνου (hardware RTC) µε πλήρες ηµερολόγιο το οποίο 
περιλαµβάνει και δίσεκτα έτη. 

� Λειτουργία Watch-dog. 

� Τρεις θύρες επικοινωνίας εκ των οποίων οι δύο σειριακές, οη board, και µία µε 
modem ενσύρµατης επικοινωνίας βυσµατωµένο σε κατάλληλο οη board slot. 

� Βοµβητή για να παρέχει όπου κριθεί απαραίτητο ηχητική σήµανση. 

� Αρχείο σφαλµάτων (errοr logger) για την συνεχή καταγραφή σφαλµάτων λειτουργίας 
του ελεγκτή και των επικοινωνιών 

� LEDs για να δεικνύουν την ύπαρξη τάσης, σφάλµα λειτουργίας, κατάσταση 
συσσωρευτή λιθίου, λειτουργία προγράµµατος εφαρµογής, κατάσταση επικοινωνιών 
ανά θύρα. 

� ∆υνατότητα για τον έλεγχο της λειτουργίας όλων των ενδεικτικών LEDs που 
διαθέτουν οι κάρτες του PLC. 

� Αντικεραυνική προστασία 1 kV σε κάθε θύρα επικοινωνίας 

Με το πακέτο προγραµµατισµού και µε την δυνατότητα password protection ο χρήστης 
προστατεύεται αποτελεσµατικά έναντι µη εξουσιοδοτηµένης πρόσβασης στα προγράµµατα 
του. 
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Με το πακέτο προγραµµατισµού υποστηρίζει την συµβολική γλώσσα προγραµµατισµού 
(LADDER) µε την οποία υλοποιείται εξ' ολοκλήρου το οποιοδήποτε πρόγραµµα εφαρµογής 
καθώς και ο προγραµµατισµός των επικοινωνιών. 

Ο Ελεγκτής θα υποστηρίζει: 

� Κανονικά ανοικτή επαφή (ΝΟ - Normally Open). 

� Κανονικά κλειστή επαφή (NC - Normally Close). 

� Συγκριτής(=,<,≠,>) 

� ∆ιακριτής (↑,↓) 

� Relay (ΟΝ, OFF, Latch, Unlatch) 

� Χρονικό (Delay ΟΝ, Delay OFF, Retentive) 

� Απαριθµητής (Up, Down) 

� Reset 

� Μετατροπή µεταβλητής (σε BCD, σε Binary) 

� Μεταφορά µέσα στο πρόγραµµα (Jump within Process) 

� Μεταφορά στο υποπρόγραµµα (Jump to Subprocess) 

� Επιστροφή στο υποπρόγραµµα (Retum from Subprocess) 

� Εκκίνηση προγράµµατος (Run Process) 

� Μετακίνηση τιµής (Move value or Low Byte, Move High value) 

� Αποστολή δεδοµένων στην θύρα RS-232 

� Σάρωση πραγµατικών και υπολογισθέντων εισόδων/ εξόδων (Scan physical and 
mapped Ι/Ο) 

� Κλήση συνάρτησης (GetChr, GetDgt, SndFrm, RcvFrm, TxEvnt, SetCOS, CALC κλπ) 

� Αριθµητικές πράξεις (+, - , *, /) 

� ∆υαδικές πράξεις σε επίπεδο bit (AND, OR, XOR) 

� Λογική ολίσθηση (Left, Right) 

� Περιστροφή (Left, Right) 

� Έλεγχο µε την µέθοδο βρόγχου PID 

� ∆ιαρκής εκτέλεση µέχρι την ολοκλήρωση του INDEX 

� Αντιγραφή µεταβλητών (Copy columns - CPY) 

� ∆ιακλάδωση οποιασδήποτε µορφής 

� Εισαγωγή µεταβλητών µε µνηµονικά ονόµατα 

� Λήψη και αποστολή δεδοµένων µε τη βοήθεια συντεταγµένων 

� Αυτόµατη ενεργοποίηση προγραµµάτων µε την αλλαγή της κατάστασης χωρίς να 
απαιτείται η λειτουργία της σάρωσης (Event Driven Software) 

� Προσοµοίωση (Simulation) της κάθε ψηφιακής και αναλογικής εισόδου/ εξόδου 

� Εγκατάσταση προγραµµάτων γραµµένων σε γλώσσα C/C++ για ειδικές λειτουργίες 
όπως drivers για επικοινωνία µε άλλες συσκευές 

� Απαριθµητές για εσωτερικά γεγονότα, εσωτερικούς χρονικούς απαριθµητές για 
απαρίθµηση χρόνου καθώς και εσωτερικά βοηθητικά ρελαί (Flags) για εσωτερικά 
γεγονότα ή δεδοµένα σε µόνιµη βάση ώστε να είναι πρακτικά απεριόριστος ο 
προγραµµατισµός του ελεγκτή 
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Ο προγραµµατιζόµενος ελεγκτής θα περιλαµβάνει σύστηµα ενσύρµατης επικοινωνίας µε τα 
παρακάτω χαρακτηριστικά: 

� Ο επεξεργαστής της συσκευής επεξεργάζεται και τις επικοινωνίες 

� Ανοικτό πρωτόκολλο επικοινωνίας σε επίπεδο τουλάχιστον λέξης (16 bits) 

� Ταχύτητα ενσύρµατης µετάδοσης δεδοµένων τουλάχιστον 1.200 bps 

� Αποστολή µηνυµάτων σε µορφή πακέτων µεταβλητού µήκους 

� Μεταφορά δεδοµένων απεριόριστου µεγέθους 

� Επικοινωνία από µία θέση σε πολλαπλές θέσεις (point-multipoint support) 

� Επιτήρηση και διόρθωση σφαλµάτων µε την µέθοδο CRC32 

Ηλεκτρονικός Υπολογιστής   
Για την λειτουργία του συστήµατος θα τοποθετηθεί στο Κτίριο ∆ιοίκησης Η/Υ µε τα 
παρακάτω χαρακτηριστικά :   

PC Σταθµός SCADA 

Με τη παρακάτω σύνθεση : 

• CPU Intel Pentium 4 ΗΤ 3,2 GHz,·  

• Intel 865GE chipset motherboard (Sound, Gigabit Lan, Firewire, 8 USB 2,0 οη board, 1 
Serial, 1 Parallel) 

• 2 Serial port contoller PCI (κάρτα υποστήριξης 2 σειριακών θυρών) 

• Κάρτα γραφικών VGA 256ΜΒ TV DVI AGP  

• RAM 4 GΒ / DDR 3 

• FDD 3,5" 

• HDD 250GB (15000 RPM- Fast SCSI), µε αντίστοιχη κάρτα SCSI Controller 

• DVD RW  

• Κάρτα LAN: Ethemet 

• keyboard 104 keys, mouse Microsoft . 

• Windows 7 

• Stereo Speakers 

• Full Tower Aluminum Case 

Οθόνη: 22" LCD  
• Τύπος Οθόνης: 22" Έγχρωµη TFT LCD µε 16.2 εκατοµµύρια χρώµατα. 

• Ανάλυση: default 1.280 x1.024 @ 75 Hertz 

• Μέγεθος κουκωας: 0,294 x 0,294 mm. 

• Χρόνος απόκρισης: 8 ms. 

• Γωνίες θέασης: Οριζόντια: 160 µοίρες, Κατακόρυφα: 160 µοίρες. 

• Κοντράστ: 500 : 1. 

• Φωτεινότητα: 250 cd!τµ. 

• Είσοδος Σήµατος: Αναλογική 15pin D-Sub. 

• Οριζόντια συχνότητα: 31-83 ΚΗΖ. 

• Κατακόρυφη συχνότητα: 56 - 75 ΗΖ. 

• Ρυθµίσεις: LightView, OSD Lock, Auto Adjustment, Gamma Control. 
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• Προδιαγραφές: TCO-99, UL, UL-cUL, TUV - Type Approved, SEMCO, FCC-B, CE, ISO 
13.406-2,  ΕΡΑ Energy Star. 

• Εγγύηση: 3 χρόνια On-Site -Zero Pixel 

Μιµικός Πίνακας 
Ο Μιµικός Πίνακας της εγκατάστασης θα έχει τα εξής χαρακτηριστικά: 

� Θα παρουσιάζει σε έγχρωµη µεταξοτυπία το Λειτουργικό ∆ιάγραµµα (Ρ&Ι - Process & 
Instrumentation Diagram) όλης της εγκατάστασης, θα συναρµολογηθεί επί 
καλαίσθητης µεταλλικής κατασκευής και θα τοποθετηθεί σε έναν τοίχο του ΚΕΛ, 

� θα είναι ψηφιδωτός µε πρόβλεψη για εύκολη µελλοντική διαφοροποίηση των 
απεικονίσεων του και προσθήκη  διόδων εκποµπής φωτός, 

� θα διαθέτει 4 κύρια χρώµατα εκτός από το βασικό χρώµα (µαύρο), 

� θα οδηγείται από το PLC του Κ.Σ.Ε, (PLC – 0) 

� θα είναι συνολικής επιφάνειας τουλάχιστον 3 τετ. µέτρων. 

� θα φέρει ενδεικτικές διόδους εκποµπής φωτός υψηλής φωτεινότητας 2 χρωµάτων 
(ενδεικτικά: πράσινο - κόκκινο για τους κινητήρες και κίτρινο - κόκκινο για. στάθµες), 

� η κατάσταση των leds θα είναι σε πλήρη αντιστοιχία µε την παρουσίαση των 
συµβάντων στις οθόνες του Η/Υ, 

� θα φέρει στο εσωτερικό του το PLC-0 και θα είναι επισκέψιµος από το µπροστινό 
τµήµα του, µέσω ειδικών αµορτισέρ ανάρτησης και 

� θα συνδεθεί µε το σύστηµα UPS, το οποίο θα εξασφαλίζει, µέσω του PLC-0, 
αυτονοµία τουλάχιστον 15 λεπτών της ώρας. 

Θα µεταδίδει πληροφορίες στην οθόνη, όπως 

� Λειτουργία έστω και µιας τουλάχιστον αντλίας 

� λειτουργία καµίας αντλίας 

� Βλάβη σε αντλία (θερµικό) 

� Βλάβη στο αντλιοστάσιο (διακοπή τροφοδοσίας από ∆ΕΗ) 

� Στάθµη του νερού των υγρών θαλάµων – δεξαµενών µεταξύ ορίων 

� Γεµάτη δεξαµενή 

� Βλάβη σε δεξαµενή (υπερχείλιση, άδεια δεξαµενή) 

� Βλάβη υψηλής προτεραιότητας αγωγού (παροχή στον αγωγό εκτός επιτρεπόµενων 
ορίων) 

3.19.2.8 Τεχνική Περιγραφή και Προδιαγραφές του Λογισµικού  

Λογισµικό SCADA 
Το σύστηµα λογισµικού SCADA θα συνιστά τον κορµό του Υποσυστήµατος Υποστήριξης 
Χειριστή και θα διαθέτει απαραίτητα τα παρακάτω χαρακτηριστικά: 

• Πολυεπεξεργασία 32-bit 

• Εξυπηρέτηση πολλών χρηστών (µέχρι 10) 

• Προγράµµατα ελέγχου λειτουργίας του συστήµατος (eποr logging) 

• Υποστήριξη προγραµµάτων επικοινωνίας 

• Υποστήριξη γλωσσών προγραµµατισµού υψηλού επιπέδου 

• Υποστήριξη άνω των 200 γραφικών οθονών και παραθύρων 

• ∆υνατότητα ιεράρχησης δεδοµένων και αρχείων 

• Ευελιξία και επεκτασιµότητα 
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• Υποστήριξη Ελληνικής γλώσσας 

Με βάση τα παραπάνω, ο χειριστής από το ΚΕΛ θα µπορεί να επιτελεί ολοκληρωµένη 
διαχείριση της εγκατάστασης σε ένα αποδοτικό και φιλικό περιβάλλον.  

Ενδεικτικά, θα µπορεί να εκτελεί τις ακόλουθες λειτουργίες: 

• Συλλογή δεδοµένων πραγµατικού χρόνου οπό όλους τους τοπικούς σταθµούς 

• Τηλέλεγχο και Τηλεχειρισµό όλων των ΤΣΕ 

• ∆ιαχείριση δεδοµένων πραγµατικού χρόνου 

• Ανάπτυξη και ∆ιαχείριση Γραφικών 

• Αναγγελία και Επεξεργασία συναγερµών και συµβάντων 

• ∆ιαχείριση και Έλεγχο Επικοινωνιών 

• Στατιστική ανάλυση των δεδοµένων ελέγχου 

Η εφαρµογή SCADA που θα αναπτυχθεί ειδικά για το συγκεκριµένο έργο, θα παρέχει τη 
δυνατότητα στον χρήστη να εισάγει τις λειτουργικές παραµέτρους της εγκατάστασης, να έχει 
εποπτική άποψη της κατάστασης των διαφόρων µηχανηµάτων, να ενηµερώνεται για τις 
τρέχουσες τιµές µετρούµενων µεγεθών και να επεξεργάζεται τα στοιχεία µε 
προκαθορισµένους τρόπους. Παράλληλα, θα κατευθύνει τις εντολές του χειριστή προς τα 
στοιχεία εξοπλισµού, µέσω του δικτύου καλωδίου οπτικών ινών για τις εσωτερικές µονάδες 
της Ε.Ε.Λ, ή ασύρµατα (για τα εξωτερικά αντλιοστάσια λυµάτων) 

Η παρακολούθηση της εξέλιξης των διαδικασιών, της λειτουργίας των στοιχείων του 
εξοπλισµού και των µετρούµενων µεγεθών θα γίνεται µε χρήση εποπτικών - µιµικών 
εικόνων στην οθόνη του Η/Υ. Όλοι οι βρόγχοι και τα σηµεία ελέγχου θα µπορούν να τεθούν 
σε κατάσταση πλήρως αυτόµατη ή στον έλεγχο του χειριστή µε απλό και γρήγορο τρόπο. 

Αναλυτικότερα, ο χρήστης θα οδηγείται µέσω σαφών πινάκων επιλογής στις επί µέρους 
λειτουργίες του συστήµατος. Η δόµηση της βάσης δεδοµένων, η προσθήκη ή αφαίρεση 
ΤΣΕ, ο καθορισµός των διαφόρων παραµέτρων, η καταχώρηση των πληροφοριών, ο 
συσχετισµός µεγεθών, η αλλαγή τιµών και γενικά η όλη διαχείριση του συστήµατος θα 
γίνεται µέσω σαφών διαλογικών προγραµµάτων στην ελληνική γλώσσα, χωρίς να απαιτείται 
η χρήση εντολών του λειτουργικού συστήµατος ή της βάσης δεδοµένων. 

Για την απεικόνιση των διαφόρων στοιχείων του συστήµατος στη γραφική οθόνη θα 
χρησιµοποιηθούν διάφορα έγχρωµα σύµβολα. Η αλλαγή χρώµατος των συµβόλων θα 
υποδηλώνει την κατάσταση λειτουργίας του αντίστοιχου στοιχείου συστήµατος. Η επιλογή 
χρωµάτων και συµβόλων για τα Η/Μ στοιχεία της εγκατάστασης θα γίνει βάσει της διεθνούς 
τυποποίησης ή και σε συνεργασία µε την Υπηρεσία Επίβλεψης, ώστε να χρησιµοποιηθούν 
χρωµατισµοί και συµβολισµοί στοιχείων που ενδεχοµένως κρίνονται πιο λειτουργικοί. 

Ο χειριστής θα µπορεί να χειρίζεται από απόσταση όλα τα στοιχεία που εµπλέκονται σε κάθε 
διαδικασία µε ευελιξία, ταχύτητα και αµεσότητα.  Ενδεικτικά, αναφέρονται οι δυνατότητες: 

• εντολοδότησης κινητήρων και αντλιών είτε συνολικά, βάσει του υπάρχοντος 
προγράµµατος αυτόµατης λειτουργίας, είτε µέσω της δυνατότητας µεµονωµένης 
χειροκίνητης λειτουργίας 

• παραµετροποίησης των µεταβλητών της διαδικασίας, όπως ο καθορισµός χρόνων 
λειτουργίας ή παύσης µηχανηµάτων και ο προσδιορισµός σηµείων ρύθµισης στην 
περίπτωση κλειστών PID βρόγχων 

Ανά εποπτική εικόνα ο χειριστής θα ελέγχει την κατάσταση λειτουργίας των κινητήρων, των 
αντλιών και γενικά του συνόλου των οργάνων πεδίου : 

• είτε µε αλλαγή χρωµατισµού (πράσινο : σε λειτουργία. Κίτρινο : σε αναµονή, κόκκινο : 
σε βλάβη) 

• είτε µε εµφάνιση µηνυµάτων. που δίνουν την αναλυτική περιγραφή της κατάστασης 
των στοιχείων εξοπλισµού (π.χ. αντλία εντός/ εκτός). 
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Παράλληλα, ο χρήστης θα έχει τη δυνατότητα παρακολούθησης των τρεχουσών τιµών των 
µετρούµενων µεγεθών: 

• είτε αριθµητικά (π.χ. παροχή=150 m3/h), 

• είτε γραφικά µέσω bar graphs ή καµπυλών, µε παράλληλη εµφάνιση επικίνδυνων τιµών 

Θα παρέχεται η δυνατότητα στο χειριστή να ενηµερώνεται για το συνολικό χρόνο λειτουργίας 
των κινητήρων, καθώς και στατιστικής επεξεργασίας κρίσιµων µεγεθών ή παραµέτρων της 
εγκατάστασης, µε εξαιρετικά απλό και γρήγορο τρόπο. Ο ρυθµός ανάκτησης δεδοµένων των 
διαφόρων µεγεθών θα µπορεί να ορίζεται και από τον χειριστή και θα κυµαίνεται από µερικά 
sec έως αρκετές ώρες. 

Τα µεγέθη αυτά θα αποθηκεύονται στον Η/Υ και συγκεκριµένα θα αποθηκεύονται στον 
σκληρό δίσκο τα σηµαντικότερα στοιχεία λειτουργίας - τουλάχιστον για τον τελευταίο µήνα- 
µε δυνατότητα ανάκτησης και αναπαράστασης στην οθόνη. Επίσης, σε τακτά χρονικά 
διαστήµατα θα αποθηκεύεται σε οπτικούς δίσκους (DVD), µέσω του DVD Drive εγγραφής, 
το σηµαντικότερο µέρος των βασικών στοιχείων λειτουργίας που συνθέτει το αναλυτικό 
ιστορικό αρχείο λειτουργίας της εγκατάστασης. 

Επίσης, στον εκτυπωτή θα εκτυπώνονται ταυτόχρονα µε την εµφάνιση τους και πριν 
καταχωρηθούν στα προβλεπόµενα αρχεία της περιφερειακής µνήµης, συναγερµοί, 
διαγνωστικά και τηλεχειρισµοί. 

Επιπλέον, θα υπάρχει δυνατότητα εκτύπωσης : 

• διαγραµµάτων χρονικής εξέλιξης των βασικών µεταβλητών (trend analysis), 

• εκθέσεων συµβάντων και λειτουργίας για διάφορες χρονικές περιόδους (βάρδια, 
ηµέρα, εβδοµάδα, µήνα ή και κατόπιν εντολής του χειριστή), όπου θα απεικονίζονται 
µεταξύ άλλων: οι τιµές των βασικών παραµέτρων, η ώρα που σηµειώθηκε 
συναγερµός, η ώρα αποδοχής, η αιτία της αστοχίας, ο χρόνος παραµονής εκτός 
λειτουργίας για συντήρηση, ο χρόνος λειτουργίας, η κατανάλωση ενέργειας, καθώς και 
ιστορικό βλαβών σε εξέλιξη 

• δεδοµένων από τις ηµερήσιες µετρήσεις, πινακοποιηµένων ανά ΤΣΕ ή ανά κατηγορία, 
και 

• ιστορικό και πρόγραµµα συντήρησης των µονάδων της εγκατάστασης 

Ειδικότερα, το Σύστηµα ∆ιαχείρισης Συναγερµών θα περιλαµβάνει, εκτός από ηχητικές και 
οπτικές ενδείξεις, τρεις επιµέρους λειτουργίες: 

• Αποδοχή, όπου ο χειριστής µε το πάτηµα ενός πλήκτρου θα αναγνωρίζει την αιτία του 
συναγερµού και θα διακόπτει τις ηχητικές και οπτικές σηµάνσεις, 

• Επαναφορά, όπου ο χειριστής µε το πάτηµα ενός πλήκτρου θα επαναφέρει το 
σύστηµα σε κανονική λειτουργία, εφόσον έχουν αποκατασταθεί ή αδρανοποιηθεί οι 
σχετικές αστοχίες  

• ∆οκιµή, όπου ο χειριστής µε το πάτηµα ενός πλήκτρου θα µπορεί να ελέγχει την ορθή 
λειτουργία  των ενδείξεων συναγερµού. 

Η αποστολή εντολών τηλεχειρισµού θα υλοποιείται µέσω των εποπτικών οθονών, µε απλή 
διαδικασία που θα προστατεύεται από µη εξουσιοδοτηµένη προσπέλαση. Ο χρόνος 
αντίδρασης του συστήµατος για οποιαδήποτε ενέργεια του χειριστή θα είναι της τάξης των 
1-2 sec. 

Αρχές Ανάπτυξης του Λογισµικού Προληπτικής Συντήρησης 
Με συγκεκριµένη εφαρµογή λογισµικού θα είναι ευχερής η προληπτική συντήρηση όλου του 
Η/Μ εξοπλισµού της εγκατάστασης. Το λογισµικό συντήρησης θα διαχειρίζεται σε 
πραγµατικό χρόνο δεδοµένα από τα αισθητήρια αυτοµατισµού στους τοπικούς σταθµούς, 
καταχωρηµένα από τον χρήστη δεδοµένα που αφορούν τη συντήρηση των στοιχείων του 
σταθµού, όπως ο επιτρεπτός χρόνος συνεχούς λειτουργίας κάθε µηχανήµατος και η 
συχνότητα συντήρησης που προβλέπεται από τον κατασκευαστή, καθώς και επεξεργασµένα 
στατιστικά δεδοµένα των στοιχείων των ΤΣΕ που είναι αποθηκευµένα στη βάση δεδοµένων. 
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Το σύστηµα θα παρουσιάζει σε κατάλληλη εποπτική οθόνη και ανά προκαθορισµένα 
χρονικά διαστήµατα, τα επεξεργασµένα δεδοµένα για κάθε στοιχείο της εγκατάστασης 
καθώς και το πρόγραµµα συντήρησης κάθε ΤΣΕ. Παράλληλα, θα υπάρχει η δυνατότητα 
εκτύπωσης ηµερήσιων αναφορών. 

Alarms 
Το Σύστηµα θα συνθέτει έναν ευέλικτο µηχανισµό ελέγχου για τη διαχείριση σηµάτων 
συναγερµού. Η µονάδα συναγερµών (alarm unit) υποδεικνύει στο χρήστη ότι ένα σήµα ή 
µια συσκευή δεν λειτουργεί κανονικά. Υπάρχουν τρεις τύποι συναγερµών :  

• τα σφάλµατα (Failures),  

• οι προειδοποιήσεις (Warnings) και  

• οι πληροφορίες.  

Ο πρώτος τύπος είναι συναγερµοί κρίσιµοι για την εφαρµογή και η λειτουργία τους είναι να 
διακόπτουν τη λειτουργία των συσκευών.  

Οι προειδοποιήσεις δεν είναι κρίσιµοι και ο σκοπός τους είναι πληροφοριακός.  

Ο τύπος του συναγερµού καθορίζεται ξεχωριστά για κάθε σήµα ή συσκευή µέσω 
παραµέτρων και κατά τη διαµόρφωση του συστήµατος. Οι πληροφορίες αναφέρονται όταν 
π.χ. υπάρχει βλάβη µιας κανονικής µονάδας και τεθεί σε λειτουργία η εφεδρική της. 

Κατά τις χρονικές περιόδους που δεν προβλέπεται η παρουσία προσωπικού στην 
εγκατάσταση (νύχτα, αργίες, κλπ) το προειδοποιητικό και το επείγον σήµα θα µπορούν να 
µεταδίδονται, µέσω µηνύµατος SMS ή µηνύµατος τηλεφωνητή προς επιλεγµένα τηλέφωνα 
αρµοδίων (κινητά ή σταθερά τηλέφωνα) µε την αυτόµατη αποστολή από το Πρόγραµµα 
SCADA (Κεντρικός Πίνακας Χειρισµού και Ελέγχου της Εγκατάστασης). 

Κάθε συναγερµός, προειδοποίηση ή σφάλµα, έχει δύο καταστάσεις: Ενεργή (Active) κι 
Ιστορική (History). Οι ενεργοί συναγερµοί ενεργοποιούνται όταν η µονάδα συναγερµών 
(alarm unit) επεξεργάζεται τους πόρους της κατά τη διάρκεια ενός κύκλου.  

Οι ιστορικοί συναγερµοί έχουν λάβει χώρα κάποια στιγµή στο παρελθόν και την παρούσα 
στιγµή είναι ανενεργοί. Οι τελευταίοι αποθηκεύονται σε δύο λίστες, µια για κάθε κατηγορία 
(Failures, Warnings), µαζί µε τις παραµέτρους που τους προσδιορίζουν, όπως ο χρόνος 
εµφάνισης και τερµατισµού, ο τύπος, κλπ. Η µεταγωγή τους στη λίστα των ιστορικών γίνεται 
µε το τέλος της δράσης τους, διαφορετικά παραµένουν στη λίστα των ενεργών 
προειδοποιήσεων ή των σφαλµάτων. Αν η µονάδα συναγερµών παράγει µια 
προειδοποίηση, τότε αυτόµατα θα καταχωρηθεί στη λίστα των ενεργών προειδοποιήσεων 
και ο βοµβητής θα αρχίσει να ηχεί τονικά µε παύσεις, που έχουν επιλεγεί από το διαχειριστή 
του συστήµατος. Με την εµφάνιση του συναγερµού, ο χρήστης έχει δύο επιλογές : να 
προσπελάσει τη λίστα των ενεργών ειδοποιήσεων και να δει τη συγκεκριµένη µαζί µε τις 
παραµέτρους που την προσδιορίζουν, ώστε να προβεί στις απαραίτητες ενέργειες. Η 
δεύτερη επιλογή αφορά τον βοµβητή. Αν ο χρήστης το επιθυµεί, µπορεί να τον κλείσει 
µέσω της λειτουργίας mute. Σε κατάσταση mute παραµένει έως την εµφάνιση ενός νέου 
σήµατος συναγερµού, όπου αρχίζει να ηχεί και πάλι. Με άλλα λόγια, η λειτουργία mute 
απενεργοποιεί τον βοµβητή προσωρινά. 

Κατά τις χρονικές περιόδους που δεν προβλέπεται η παρουσία προσωπικού στην 
εγκατάσταση καθαρισµού λυµάτων (νύχτα, αργίες, κλπ) το προειδοποιητικό και το επείγον 
σήµα θα µπορούν να µεταδίδονται, µέσω µηνύµατος SMS ή µηνύµατος τηλεφωνητή προς 
επιλεγµένα τηλέφωνα αρµοδίων (κινητά ή σταθερά τηλέφωνα) από το Κεντρικό Πίνακα 
Χειρισµού και Ελέγχου της Εγκατάστασης. 

Συντήρηση Η/Μ εγκαταστάσεων Μονάδας  
Το Σύστηµα θα συνθέτει έναν πολύ ευέλικτο µηχανισµό υποστήριξης σε περίπτωση που οι 
χρήστες κληθούν να επιλύσουν πρόβληµα της Η/Μ εγκατάστασης της Ε.Ε.Λ. 

Όπως αναφέρθηκε, ο διαχειριστής του συστήµατος κατά τη διαµόρφωση (configuration) θα 
διαµορφώνει σήµατα και συσκευές καθορίζοντας τα επίπεδα κανονικής λειτουργίας. Επίσης, 
εισάγει τις συνθήκες και τη λογική ελέγχου.  
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Όταν όλα λειτουργούν κανονικά δεν υπάρχουν ενεργές προειδοποιήσεις ή σφάλµατα και το 
σύστηµα θα παρακολουθεί τα σήµατα και τις συσκευές, ενώ εκτελεί και τους καθορισµένους 
ελέγχους, όπως ορίζει η εφαρµογή.  

Από οποιαδήποτε πηγή (σήµα, συσκευή, έλεγχο) δηµιουργηθεί µια προειδοποίηση ή ένα 
σφάλµα, τότε θα υπάρχει ηχητική επισήµανση για την ύπαρξή του και αν έχει οριστεί κατά τη 
διαµόρφωση του συστήµατος, ο χρήστης θα πρέπει από τη λίστα των ενεργών συναγερµών 
να δει τον τύπο και την κατάστασή του. Σε αυτό το σηµείο ο χρήστης θα έχει την επιλογή να 
προχωρήσει ένα επίπεδο πιο κάτω και να δει µηνύµατα υποστήριξης για τον συγκεκριµένο 
συναγερµό. 

Όταν ένας συναγερµός δηµιουργείται από τον κεντρικό έλεγχο και ο βοµβητής αρχίσει να 
ηχεί, ο χρήστης θα πρέπει να ανοίξει τη λίστα των συναγερµών και να αναζητήσει τον 
συγκεκριµένο. Είναι δυνατόν να υπάρχουν περισσότεροι ενεργοί συναγερµοί, αλλά αυτό δεν 
αλλάζει τη διαδικασία.  

Αν για τον συγκεκριµένο ο χρήστης πατήσει έναν οποιοδήποτε πλήκτρο µεταβαίνει στο 
maintenance mode, όπου βλέπει το πρώτο µήνυµα που αντιστοιχεί σε αυτόν τον 
συναγερµό. Με τη χρήση των πλήκτρων µπορεί να δει τα επόµενα ή τα προηγούµενα 
(δενδρική µορφή). Έτσι, µπορεί να αντιµετωπίσει προβλήµατα, έως και να τα επιλύσει. Η 
λειτουργία αυτή είναι σηµαντική ιδιαίτερα σε περιπτώσεις που απαιτείται γρήγορη 
ανταπόκριση και µικρός χρόνος αποκατάστασης σφαλµάτων. 

Παρακολούθηση σε πραγµατικό χρόνο (Monitor) 
Η παρακολούθηση σε πραγµατικό χρόνο αναλογικών και ψηφιακών σηµάτων είναι πολύ 
σηµαντική.  

Μετά τη διαµόρφωση του συστήµατος, οι χρήστες χρειάζονται να βλέπουν, οποιαδήποτε 
στιγµή, βασικές παραµέτρους του συστήµατος, όπως τιµές τάσεων, ρευµάτων, καταστάσεις 
συσκευών, κλπ.  

Το Σύστηµα θα συνθέτει έναν µηχανισµό εύκολης παρακολούθησης, µέσω του οποίου οι 
χρήστες µπορούν να δουν και να εντοπίσουν σφάλµατα σε κάθε φορτίο που έχει συνδεθεί. 
Περιλαµβάνει τη µονάδα των µετρήσεων, που διαχειρίζεται αναλογικά σήµατα και τη µονάδα 
κατάστασης, που διαχειρίζεται ψηφιακά σήµατα. 

∆ιατήρηση ηµερολογίου (Log-Book) 
Το Σύστηµα θα παρέχει έναν ευέλικτο µηχανισµό διατήρησης ηµερολογίου, ώστε να 
καταγράφονται οι ενέργειες των χρηστών και του τοπικού σταθµού του κεντρικού 
συστήµατος. Θα περιλαµβάνει τη διασύνδεση µε το χρήστη (user interface), µέσω της 
οποίας οι χρήστες και ο διαχειριστής µπορούν να εκτελέσουν λειτουργίες, όπως η εκκίνηση 
και η διακοπή λειτουργίας συσκευών, κλπ. 

Για τους λόγους αυτούς το σύστηµα θα καταγράφει όλες τις ενέργειες που εκτελούνται από 
τους χρήστες, το διαχειριστή και το κεντρικό σύστηµα.  

Η αποθήκευσή τους θα γίνεται σε µια λίστα  για την οποία ισχύει η λογική του fιrst-in- first-
out, που ενηµερώνεται κάθε φορά που καταγράφεται µια νέα ενέργεια.  

Οι χρήστες και ο διαχειριστής µπορούν να έχουν πρόσβαση στη λίστα αυτή και να 
ενηµερωθούν για όλες τις λειτουργίες που εκτελέστηκαν από το σύστηµα στο παρελθόν. Η 
πλοήγηση εντός της λίστας γίνεται µε το πάτηµα ενός πλήκτρου και απεικονίζονται όλες οι 
ενέργειες που εκτελέστηκαν από την τελευταία φορά που άδειασε η λίστα.  

Κάθε φορά που λαµβάνει χώρα µια ενέργεια, το σύστηµα αποθηκεύει στη λίστα αυτή, το 
είδος της ενέργειας, αυτόν που εκτέλεσε την ενέργεια (χρήστης, διαχειριστής, κεντρικός 
έλεγχος) και την ηµεροµηνία (περιλαµβάνοντας και την ώρα) που εκτελέστηκε. 

Χειροκίνητη λειτουργία (Manual) 
Το Σύστηµα θα προσφέρει έναν ευέλικτο µηχανισµό χειροκίνητης λειτουργίας που επιτρέπει 
στους χρήστες να εκτελούν χειροκίνητες λειτουργίες σε συσκευές, σήµατα του συστήµατος 
και να αλλάξουν τον τρόπο λειτουργίας. Με το µηχανισµό αυτό οι χρήστες και ο διαχειριστής 
µπορούν να εκτελέσουν λειτουργίες που δεν µεταβάλουν τους δείκτες και τους πόρους του 
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συστήµατος Αντίθετα, µπορεί να εκτελέσει λειτουργίες, όπως η εκκίνηση και η διακοπή 
λειτουργίας συσκευών. 

3.19.3  Τεχνική Περιγραφή - Τεχνικά Χαρακτηριστικά Οργάνων Μέτρησης & Ελέγχου  

3.19.3.1 Μετρητής στάθµης υγρών θαλάµων λυµάτων 

Θέσεις εγκατάστασης : Στα 3 εξωτερικά αντλιοστάσια προσαγωγής λυµάτων στην 
εγκατάσταση και εναλλακτικά, (αντί διακόπτη στάθµης 3 ράβδων), στη δεξαµενή 
επεξεργασµένων λυµάτων και στο αντλιοστάσιο - φρεάτιο εξόδου.   

Για την µέτρηση της στάθµης των υγρών θαλάµων θα τοποθετηθούν µετρητές που θα 
χρησιµοποιούν την τεχνολογία των υπερήχων.  

Ο µετρητής στάθµης υπερήχων θα  φέρει αισθητήριο και  µετατροπέα σήµατος 
ενσωµατωµένο εντός ενιαίου κελύφους συµπαγών διαστάσεων.  

Η στήριξη του µετρητού στο άνω µέρος της δεξαµενής  θα πραγµατοποιείται µέσω ειδικής 
φλάντζας ή σπειρώµατος 2”.  Ο µετρητής στάθµης υπερήχων θα πρέπει να έχει 
οπωσδήποτε την δυνατότητα να καταγράφει και να αποθηκεύει το ακουστικό αποτύπωµα της 
κενής δεξαµενής µε την βοήθεια του οποίου είναι δυνατή η αγνόηση παρεµβολών που 
δηµιουργούνται από σταθερά εµπόδια εντός των δεξαµενών όπως ενισχύσεις κ.α 

Ο προγραµµατισµός και η παραµετροποίηση του µετρητού στάθµης θα µπορεί γίνεται είτε 
τοπικά είτε από απόσταση µέσω κατάλληλου λογισµικού. Η παραπάνω παραµετροποίηση 
θα πρέπει απαραιτήτως να αποθηκεύεται στην µνήµη του οργάνου και να εγγυάται η 
διατήρηση των δεδοµένων προγραµµατισµού σε περίπτωση απώλειας της τροφοδοσίας του 
οργάνου.   

Επίσης θα πρέπει να προβλέπεται ο ελεύθερος προγραµµατισµός κωδικού πρόσβασης. 

Τα ελάχιστα τεχνικά χαρακτηριστικά που πρέπει να πληροί ο µετρητής στάθµης υπερήχων 
είναι: 

o Μετρούµενο υλικό: λύµατα 

o Αρχή µέτρησης                    υπέρηχοι 

o Πίεση λειτουργίας: ατµοσφαιρική 

o Μέγιστη εµβέλεια: 6 m ή 12 m  

o Tροφοδοσία / αριθµός αγωγών: 17- 30 VDC / 2 

o Συχνότητα υπερήχων                         54 KHz 

o Γωνία εκποµπής υπερήχων            < 11 º 

o Ελάχιστη απόσταση αναγνώρισης    0,25 m 

o Θερµοκρασία λειτουργίας    -40 έως + 80 º C 

o Αντιστάθµιση θερµοκρασίας   ενσωµατωµένη 

o Ακρίβεια οργάνου:    ± 0,15%  

o Ανάλυση:   καλύτερη από 3,5 mm  

o Επαναληψιµότητα:  καλύτερη από 3,5 mm  

o Σήµα εξόδου  αναλογικό  4-20 mA 

o Παραµετροποίηση αναλογικής εξόδου :  απόσταση, στάθµη, όγκος 

o Ακρίβεια αναλογικού σήµατος        ± 0,02 mA 

o Υλικό  κατασκευής αισθητηρίου :  ETFE, PVDF ή ισοδύναµο 

o Υλικό  κατασκευής περιβλήµατος :  PBT ή ισοδύναµο 

o Βαθµός προστασίας οργάνου:      IP 68  κατά ΝΕΜΑ 

o Τοπική ένδειξη:               Ενσωµατωµένη στο όργανο 
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3.19.3.2 Μετρητής διαφορικής στάθµης 

Ανάντι και κατάντι της εγκατάστασης της αυτόµατης εσχάρας θα χρησιµοποιηθεί σύστηµα 
ελέγχου στάθµης, µε τα εξής χαρακτηριστικά: 

∆ύο (2) αισθητήρια στάθµης, µε τα εξής χαρακτηριστικά: 

Τύπος καθετήρα στάθµης µε 1 ηλεκτρόδιο άοσµο, µονωτικό, αδρανές στην επίδραση οξέων, 
βάσεων ή οξειδωτικών. 

Βαθµό προστασίας ΙΡ 68. 

Κατάλληλο για θερµοκρασιακό εύρος -40OC... +80 OC. 

Αντοχή σε πίεση 0,7...4,0 bar 

Συχνότητα λειτουργίας 43 kHz. 

Τα δυο ηλεκτρόδια θα τοποθετηθούν ένα ανάντι και ένα κατάντι της αυτόµατης εσχάρας και 
θα συνδεθούν µε ενισχυτή, ο οποίος θα δέχεται τις δυο ενδείξεις στάθµης και θα τις αφαιρεί. 
Ο ενισχυτής έχει τα εξής χαρακτηριστικά: 

Τροφοδοσία 220VAC / 50ΗΖ.  

Τάση αισθητήρα 24VAC /2,5mΑ. 

Έξοδος 4 ÷ 20 mΑ. 

3.19.3.3 Μετρητής υπολειµµατικού χλωρίου  

Θέσεις εγκατάστασης : Φρεάτιο ελέγχου µετά τη δεξαµενή χλωρίωσης - αποχλωρίωσης  

Το σύστηµα µέτρησης υπολειµµατικού χλωρίου θα αποτελείται από τα εξής επιµέρους µέρη: 

Αισθητήριο υπολειµµατικού χλωρίου, µε τα εξής χαρακτηριστικά: 

• Ενσωµατωµένη θερµοαντίσταση και καλώδιο µήκους 3 µέτρων. 

• Περιοχή µετρήσεως 0,05 - 20 mg Cl2/ lt 

• Κατάλληλο για βιοµηχανικό νερό. 

• Κιβώτιο συνδέσεως στην περίπτωση που η απόσταση αισθητηρίου - ενισχυτή είναι 
πάνω από 3 µέτρα. 

• Καλώδιο κατάλληλο για σύνδεση του αισθητηρίου υπολειµµατικού χλωρίου µε τον 
ενισχυτή. 

• Υποδοχέας αισθητηρίου µε δύο ακροφύσια για σύνδεση µε ελαστικό σωλήνα. 

Ενισχυτής µε τα εξής χαρακτηριστικά: 
• Ψηφιακή ένδειξη µετρήσεως 

• Περιοχή µετρήσεως ρυθµιζόµενη κατά βούληση εντός των ορίων του  αισθητηρίου 

• Έξοδος 4-20 mA ανάλογη της περιοχής µετρήσεως 

• Με αuτoέλεγχo καλής λειτουργίας και παροχή σήµατος σε περίπτωση βλάβης 

• Τάση τροφοδοσίας 220 VAC / 50 ΗΖ 

• ∆ιαστάσεων 96χ96 mm, κατάλληλος για τοποθέτηση σε πίνακα. 

3.19.3.4 Μετρητής διαλυµένου οξυγόνου 

Θέσεις εγκατάστασης  :  ∆εξαµενές  αερισµού  - δεξαµενή µεταερισµού (επεξεργασµένων 
λυµάτων προς διάθεση στον αποδέκτη) 

Το σύστηµα µέτρησης διαλελυµένου οξυγόνου θα αποτελείται από τα εξής µέρη: 

 

 



 

K:\N5800a\cons\tefxi\TP.doc                                                    Ν5800α/4931/B02 
- 79 - 

1. Αισθητήριο διαλελυµένου οξυγόνου µε τα εξής χαρακτηριστικά: 

• Ενσωµατωµένο καλώδιο µήκους 15 µέτρων  

• Εύρος περιοχής µετρήσεως 0,05... 20  mg /lt. 

• Με ενσωµατωµένο αισθητήριο θερµοκρασίας µε περιοχή µέτρησης 0 °C ... 50°C 

• Βαθµός προστασίας ΙΡ68 

2. Καθετήρας για το αισθητήριο διαλελυµένου οξυγόνου, µε τα εξής χαρακτηριστικά: 

• Εµβαπτιζόµενο σωλήνα από UPVC 

• Μήκος σωλήνα περίπου 1,60 µ  

• ∆ιάµετρος 0,40 mm 

• Πάχος τοιχίου 0,3 mm 

3. Ενισχυτής   µε τα εξής χαρακτηριστικά: 

• Ταυτόχρονη ψηφιακή ένδειξη του διαλελυµένoυ οξυγόνου και της θερµοκρασίας 

• Έξοδος 4.. .20 mA ανάλογη προς οποιαδήποτε περιοχή µετρήσεως 

• Έξοδος γαλβανικά αποµονωµένη 

• Με αυτοέλεγχο καλής λειτουργίας και παροχή σήµατος σε περίπτωση βλάβης του 
συστήµατος 

• Τάση τροφοδοσίας 220 V AC/50 ΗΖ 

• Κατάλληλος για τοποθέτηση σε πίνακα  Αντιεκρηκτικού τύπου 

• Ένταση σήµατος σφάλµατος: 2,4 / 22 mA 

• Θερµοκρασία λειτουργίας: -25°C... + 65 °C (-13°F .., +149 °F) 

4. Σύστηµα για αυτόµατο καθαρισµό του αισθητηρίου οξυγόνου, αποτελούµενο  από τα εξής 
µέρη : 

α) κεφαλή ψεκασµού  

β) συσκευή αναρροφήσεως και προωθήσεως των υγρών καθαρισµού  

γ) προγραµµατιστής του κύκλου καθαρισµού τύπου  

3.19.3.5 Μετρητής αιωρούµενων στερεών (MLSS)  

Θέσεις εγκατάστασης  :  ∆εξαµενές  αερισµού   

Το σύστηµα µέτρησης αιωρούµενων στερεών αποτελείται από τα εξής µέρη: 

1. Αισθητήριο αιωρούµενων στερεών,  µε τα εξής χαρακτηριστικά: 

• Περιοχή µετρήσεως 0...300 gr / lt 

• Εµβαπτιζόµενο µε βαθµό προστασίας ΙΡ 68 

• Με ενσωµατωµένο καλώδιο µήκους 15 µέτρων . 

• Επικάλυψη από PVC 

2.   Καθετήρας για το αισθητήριο αιωρούµενων στερεών, µε τα εξής χαρακτηριστικά: 

• Εµβαπτιζόµενo σωλήνα από u PVC 

• Μήκος σωλήνα 163 εκ. (64,17 ίντσες) 

• ∆ιάµετρος Φ40 mm 

• Πάχος τοιχίου 3 mm 
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3.  Ενισχυτής µε τα εξής χαρακτηριστικά : 

• Ψηφιακή ένδειξη της µετρήσεως 

• Περιοχή µετρήσεως 0-100 gr/lt 

• Έξοδος 4-20 mA ανάλογη προς οποιαδήποτε περιοχή µετρήσεως εντός των ορίων του 
αισθητηρίου. 

• Με δύο µεταγωγικές επαφές ορίου ρυθµιζόµενες κατ' επιλογή 

• Με αυτοέλεγχο καλής λειτουργίας και παροχή σήµατος σε περίπτωση βλάβης 

• Τάση τροφοδοσίας 220 V AC/50Hz 

• Κατάλληλος για τοποθέτηση σε πίνακα 

3.19.3.6 ∆ιακόπτης στάθµης 

Θέσεις εγκατάστασης  :  Εσχαρόκαδοι Α/Σ λυµάτων, δεξαµενή βιοµηχανικού νερού, δοχεία 
χλωρίωσης – αποχλωρίωσης,  δεξαµενή µεταερισµού κλπ  

• Θα αποτελείται από διακόπτη στάθµης τριών ράβδων (ηλεκτροδίων)   

• Ο έλεγχος της στάθµης των παραπάνω θα γίνεται µέσω της αγωγιµότητας. 

• Το αισθητήριο στάθµης θα έχει τα εξής χαρακτηριστικά: 

• Ράβδοι υψηλής αντοχής, κατάλληλοι για διαβρωτικά υγρά  

• Έλεγχος διπλού σηµείου  

• Αντιεκρηκτικού τύπου  

• Κατάλληλοι και για πλαστικές δεξαµενές  

Συνοδεύονται από κατάλληλο διακόπτη για διαφορετικές εφαρµογές ελέγχου. 
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Κεφάλαιο Γ ΕΕΛ ΑΣΩΜΑΤΟΥ 

 

1. ΤΕΧΝΙΚΑ ∆Ε∆ΟΜΕΝΑ - ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΣΧΕ∆ΙΑΣΜΟΥ 

1.1 ΓΗΠΕ∆Ο ΤΗΣ ΕΕΛ 

1.1.1 Γενικά  

Η Εγκατάσταση Επεξεργασίας και διάθεσης Λυµάτων (ΕΕΛ) Ασωµάτου, θα κατασκευαστεί σε 
οικόπεδο επιφανείας 1.155,00 m2, για το οποίο έχει κηρυχθεί διαδικασία αναγκαστικής 
απαλλοτρίωσης από τον ∆ήµο Ευεργέτουλα. Έχει εκδοθεί η υπ΄ αριθµ. 66/2010 απόφαση του 
Μονοµελούς Πρωτοδικείου Μυτιλήνης για καθορισµό προσωρινής τιµής µονάδας 
αναγκαστικής απαλλοτρίωσης. 

Το απόλυτο υψόµετρο του οικοπέδου είναι +205,00 και οι γεωγραφικές συντεταγµένες της 
θέσης της ΕΕΛ σε σύστηµα ΕΓΣΑ  είναι Χ=706.643 και Ψ=4.330.870. 

Η προβλεπόµενη θέση βρίσκεται εντός της ευρύτερης υδρογεωλογικής και υδρολογικής 
λεκάνης του ποταµού Ευεργέτουλα και συγκεκριµένα εντός της υπολεκάνης του υδατορέµατος 
«Καραδιώτισα», σε καθαρά αγροτική περιοχή. Οι εκτάσεις της ευρύτερης περιοχής του έργου 
χαρακτηρίζονται από πολυκερµατισµένο ιδιοκτησιακό καθεστώς. 

Η θέση αυτή, όπως φαίνεται στον Χάρτη Χ1, βρίσκεται βόρεια και σε απόσταση 190 m 
περίπου από τα όρια του οικισµού Ασωµάτου. Στα δυτικά όρια του οικοπέδου της ΕΕΛ 
διέρχεται το υδατόρεµα  «Καραδιώτισα», που θα αποτελέσει και τον κύριο αποδέκτη των 
επεξεργασµένων λυµάτων της ΕΕΛ, σύµφωνα µε την 5147/1-11-2004 Απόφαση της ∆/νσης 
Υγείας - Πρόνοιας Ν.Α. Λέσβου.  

Η έκταση, τα όρια του γηπέδου και η προσπέλαση δίνονται στο τοπογραφικό διάγραµµα του 
Φορέα (Σχέδιο 2) όπου το γήπεδο ορίζεται από τα στοιχεία Α,Β,Γ,∆,Ε,Ζ,Η,Θ,Ι,Α. Στο ίδιο 
τοπογραφικό διάγραµµα των έργων φαίνεται και το σηµείο άφιξης Φ(ΑΣ) του αγωγού 
µεταφοράς λυµάτων από τον οικισµό Ασωµάτου. Σηµειώνεται ότι η κατασκευή του 
εσωτερικού δικτύου αποχέτευσης του οικισµού καθώς και το δίκτυο µεταφοράς λυµάτων έως 
το σηµείο Φ(ΑΣ) πλησίον της ΕΕΛ αποτελεί αντικείµενο άλλων εργολαβιών. 

Η προσέγγιση στο γήπεδο της ΕΕΛ γίνεται από την δηµοτική οδό που συνδέει  τον Ασώµατο 
µε την 4η Επαρχιακή Οδό. 

Οι διαγωνιζόµενοι µπορούν να χρησιµοποιήσουν το σχέδιο 2 µε δική τους ευθύνη, αφού 
επιβεβαιώσουν τα αναφερόµενα τοπογραφικά στοιχεία µε δικά τους µέσα. 

1.1.2 Μορφολογικά - εδαφολογικά στοιχεία  

Το έδαφος του γηπέδου όπου θα κατασκευαστούν οι εγκαταστάσεις της ΕΕΛ είναι ισχυρά 
επικλινές µε ελιές στην περιοχή που οµαλοποιούνται οι κλίσεις και δοµείται κυρίως από 
µάρµαρα και σχιστόλιθους του Περµο-Λιθανθρακοφόρου. Όλοι οι σχηµατισµοί είναι 
µεταµορφωµένοι σε πρασινοσχιστολιθικοί φάση.  

Η περιοχή του γηπέδου χαρακτηρίζεται από χαµηλή έως πρακτικά στεγανή υδροφορία-
υδροπερατότητα, µε υδροφόρο ορίζοντα να εκτιµάται σε βάθος µεγαλύτερο των 20 m. Έχει 
εκπονηθεί µελέτη γεωλογικής καταλληλότητας του οικοπέδου.  

1.1.3 ∆ιαµόρφωση του γηπέδου 

Στο αντικείµενο της παρούσας εργολαβίας είναι και η πλήρης διαµόρφωση του γηπέδου 
συµπεριλαµβανοµένων και των έργων εξυπηρέτησης καθώς και του ζωτικού χώρου γύρω 
απ’ αυτά.  

Για τη διαµόρφωση του οικοπέδου της ΕΕΛ θα απαιτηθούν εκσκαφές, εξυγειάνσεις και 
επιχώσεις, η έκταση και το ύψος των οποίων θα εξαρτηθεί από τη διάταξη των 
προσφεροµένων έργων. Βασικό κριτήριο για την τελική στάθµη θα αποτελέσουν πέραν των 
λειτουργικών παραµέτρων οι κανόνες της αισθητικής και συγκεκριµένα η κατά το δυνατόν 
ένταξη της ΕΕΛ στο φυσικό τοπίο της περιοχής. 
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1.1.4 ∆ίκτυα κοινής ωφελείας 

Τα δίκτυα του ΟΤΕ, ∆ΕΗ, ύδρευσης θα µεταφερθούν µε δαπάνες του ∆ήµου και µέριµνα του 
Αναδόχου έως την είσοδο της ΕΕΛ. 

1.2 ΠΡΟΣΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ∆ΙΑΘΕΣΗ ΛΥΜΑΤΩΝ 

Η προσαγωγή των λυµάτων στο έργο θα γίνει µέσω αγωγού ελεύθερης ροής από οικισµό 
Ασωµάτου, διατοµής Φ250.  

Ο αγωγός έχει µελετηθεί στην Οριστική Μελέτη «∆ΙΚΤΥΑ Υ∆ΡΕΥΣΗΣ - ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ 
∆ΗΜΟΥ ΕΥΕΡΓΕΤΟΥΛΑ» και η κατασκευή του αποτελεί αντικείµενο άλλης εργολαβίας.  

Σύµφωνα µε την Οριστική Μελέτη ∆ικτύων Ύδρευσης - Αποχέτευσης, το σηµείο απόληξης 
του παραπάνω αγωγού είναι: 

Σηµείο Φ(ΑΣ)  Hεδ.   = 195,70 m 

   Hπυθ. = 194,50 m 

Στην παρούσα εργολαβία θα κατασκευαστεί µόνο το τµήµα σύνδεσης του αγωγού 
µεταφοράς λυµάτων οικισµού Ασωµάτου έως το φρεάτιο εισόδου. Η σύνδεση του αγωγού µε 
το φρεάτιο εισόδου της ΕΕΛ θα ξεκινήσει από το τερµατικό φρεάτιο Φ(ΑΣ) (Σχέδιο 2) του 
αγωγού µεταφοράς βάσει της Οριστικής Μελέτης «∆ΙΚΤΥΑ Υ∆ΡΕΥΣΗΣ - ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ 
∆ΗΜΟΥ ΕΥΕΡΓΕΤΟΥΛΑ.  

Το έργο διάθεσης των επεξεργασµένων λυµάτων στο υδατόρευµα «Καραδιώτισα» αποτελεί 
αντικείµενο της τεχνικής και της οικονοµικής προσφοράς αυτής της εργολαβίας και θα 
σχεδιαστεί σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο κεφάλαιο Γ.3.2.7 του παρόντος. 

1.3 ΠΟΣΟΤΙΚΑ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΙΚΑ ∆Ε∆ΟΜΕΝΑ ΤΩΝ ΛΥΜΑΤΩΝ 

Ως προς τα ποιοτικά χαρακτηριστικά των λυµάτων προς επεξεργασία,  διευκρινίζεται ότι δεν 
υπάρχουν εργαστηριακές ή άλλες αναλύσεις και τα στοιχεία τα οποία δίδονται παρακάτω και 
τα οποία θα ληφθούν ως δεδοµένα σχεδιασµού των Τεχνικών Προσφορών, προέρχονται 
από στατιστικά βιβλιογραφικά δεδοµένα. 

Τα βασικά δεδοµένα σχεδιασµού και των δύο φάσεων των έργων δίδονται στους παρακάτω 
Πίνακες. 

 

Πίνακας Γ.1 
Παροχές και Ρυπαντικά Φορτία Σχεδιασµού 

για την ΕΕΛ Ασωµάτου (θέρος) 
Παράµετρος Μονάδα Έτος 

  2008 2028 2048 

Ισοδύναµοι κάτοικοι 

Μέγιστη ηµερήσια, Qd 

Παροχή αιχµής, q   

 

 

m3/d 

l/s 

m3/s 

448 

111 

5 

0,005 

500 

143 

6 

0,006 

548 

180 

7 

0,007 

Ρυπαντικό Φορτίο     

Εισόδου 

BOD5 (So) 

SS 

 

 

kg/d 

kg/d 

 

 

27 

31 

 

 

30 

34 

 

 

33 

38 
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Συγκέντρωση     

Εισόδου 

BOD5 

SSo 

 

 

mg/l 

mg/l 

 

 

242 

280 

 

209 

241 

 

 

183 

211 

 

 

 

Πίνακας Γ.2 
Παροχές Σχεδιασµού 

για την ΕΕΛ Ασωµάτου (χειµώνας) 
Παράµετρος Μονάδα Έτος 

  2008 2028 2048 

Ισοδύναµοι κάτοικοι 

Μέγιστη ηµερήσια, Qd 

Παροχή αιχµής, q   

 

 

m3/d 

l/s 

m3/s 

343 

67 

3 

0,003 

383 

86 

3 

0,003 

419 

108 

3 

0,003 

 

1.4 ∆ΙΑΣΤΑΣΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΡΓΩΝ 

Η διαστασιολόγηση των έργων της πρωτοβάθµιας επεξεργασίας και των υδραυλικών 
συνδέσεων των λυµάτων (σωληνώσεις, υπερχειλιστές κλπ.) θα γίνει µε βάση την παροχή 
αιχµής (q) της 40ετίας για τις θερινές συνθήκες. 

Οι υπολογισµοί της ηλεκτρικής κατανάλωσης και η συµπλήρωση του σχετικού πίνακα 2 
Τόµου 4 της Τεχνικής Προσφοράς θα γίνουν για το έτος 2028.  

1.5 ∆ΙΑΘΕΣΗ ΠΑΡΑΠΡΟΪΟΝΤΩΝ     

Για την µελέτη της προσφοράς θα ληφθεί υπόψη ότι η αφυδατωµένη ιλύς (από την ΕΕΛ των 
Οµάδων Α & Β, στην οποία θα επεξεργάζεται και η ιλύς από τις ΕΕΛ Ασωµάτου και Λάµπου 
Μύλων) θα διατίθεται σύµφωνα µε τους εγκεκριµένους Π.Ο. του έργου. 

Αντίστοιχα τα εσχαρίσµατα και η άµµος από τους εξαµµωτές, θα µεταφέρονται µε ευθύνη του 
∆ήµου στο δηµοτικό χώρο απόρριψης των απορριµµάτων ή στο νέο ΧΥΤΑ που 
κατασκευάστηκε σε νοµαρχιακό επίπεδο. 

2. ΜΕΘΟ∆ΟΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ - ΠΑΡΑ∆ΟΧΕΣ ΣΧΕ∆ΙΑΣΜΟΥ 

Καθορίζεται ότι η µέθοδος επεξεργασίας θα βασίζεται υποχρεωτικά σε σύστηµα 
πρωτοβάθµιας επεξεργασίας τύπου Imhoff. 

Η περιγραφή του συστήµατος και της διαδικασίας επεξεργασίας καθώς και των επί µέρους 
µονάδων σε συνδυασµό µε τις ειδικές προδιαγραφές των έργων, γίνεται αναλυτικά στο  
κεφάλαιο Γ.3 του παρόντος τεύχους. 

Τα αναφερόµενα στο παρόν κεφάλαιο (κεφ. Γ.2 ΜΕΘΟ∆ΟΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ - 
ΠΑΡΑ∆ΟΧΕΣ ΣΧΕ∆ΙΑΣΜΟΥ) αποτελούν -επί ποινή αποκλεισµού- το ελάχιστο 
ποσοτικό και ποιοτικό αποδεκτό όριο των προσφορών και η τήρησή τους είναι 
υποχρεωτική για τους διαγωνιζόµενους. 

2.1 ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΣΧΕ∆ΙΑΣΜΟΥ ΤΗΣ ∆ΕΞΑΜΕΝΗΣ IMHOFF 

Ο θάλαµος καθίζησης θα έχει όγκο 22,5 m3 και ο θάλαµος χώνευσης θα έχει όγκο 37 m3. 

2.2 ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΕΚΡΟΗΣ 

Η διάθεση των επεξεργασµένων αποβλήτων και της λάσπης πρέπει να γίνεται σύµφωνα µε 
τους εγκεκριµένους Π.Ο. του έργου, το υπ’ αριθµ. Πρωτ. ∆ΥΠ οικ 5147/1.11.2004 έγγραφο της 
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∆/νσης Υγείας και Πρόνοιας της Νοµ. Αυτοδιοίκησης Λέσβου (τροποποίηση του υπ΄ αριθµ. 
∆ΥΠ οικ.6462/17.7.2001), τους Ελληνικούς κανονισµούς, καθώς και τους κανονισµούς της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπως αυτοί ισχύουν . 

Ειδικότερα :  

Ο Πίνακας Γ.3 παρουσιάζει τις προδιαγραφές που έχουν τεθεί από τις Αρχές για τη διάθεση 
των αποβλήτων στο ρέµα «Καραδιώτησα» (µε βάση τους εγκεκριµένους Π.Ο. του έργου και το 
υπ’ αριθµ. Πρωτ. ∆ΥΠ οικ.5147/1.11.2004 Έγγραφο της ∆/νσης Υγείας και Πρόνοιας της Νοµ. 
Αυτοδιοίκησης Λέσβου). 

Πίνακας Γ.3 
Ειδικοί όροι που θα πρέπει να πληρούν 

τα επεξεργασµένα απόβλητα 
A/Α Παράµετρος Ανώτατο όριο συγκέντρωσης 

mg/l 

 

1 

2 

 

 

BOD5 

SS 

 

Μείωση τουλάχιστον 20% του BOD5 εισόδου 

Mείωση τουλάχιστον 50% των SS εισόδου 

 

Επιπλέον, το σηµείο εκβολής των λυµάτων καθορίζεται σε απόσταση 200 m. τουλάχιστον, από 
τα όρια του οικισµού.  

2.3 ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 

♦ Οι επί µέρους µονάδες επεξεργασίας και διάθεσης των λυµάτων που θα πρέπει 
υποχρεωτικά να προσφερθούν από τους διαγωνιζόµενους, καθώς και οι προδιαγραφές 
που θα πρέπει υποχρεωτικά να τηρηθούν είναι οι εξής: 

� Πρωτοβάθµια επεξεργασία Λυµάτων, η οποία θα αποτελείται από: 

• Το Φρεάτιο Εισόδου  

• Το έργο εσχάρωσης µε τις παρακάτω απαιτήσεις: 

− η αυτόµατη εσχάρα να αφαιρεί τουλάχιστον όλα τα άνω των 10 mm στερεά 
από τα λύµατα και να συµπληρώνεται µε σύστηµα συµπίεσης - αφυδάτωσης 
των εσχαρισµάτων για τη µετέπειτα ασφαλή διάθεση των. Επίσης θα 
προβλεφθεί και εγκατάσταση παράκαµψης µε χειροκαθαριζόµενη εσχάρα 
διακένων 20 mm  

− Το σύστηµα µηχανικής εσχάρωσης που θα προσφέρει ο διαγωνιζόµενος µαζί 
µε τον απαραίτητο βοηθητικό εξοπλισµό, να είναι τυποποιηµένης 
βιοµηχανικής κατασκευής, οίκου που να διαθέτει πιστοποιητικό διασφάλισης 
ποιότητας της Ε.Ε. 

• Το Έργο εξάµµωσης - αποµάκρυνσης λιπών  

− Θα συνοδεύεται µε διάταξη έκπλυσης και διαχωρισµού άµµου - λυµάτων  

• Τον Μετρητή Παροχής 

• Την καθίζηση σε δυο δεξαµενές τύπου Imhoff 

� Τη Μονάδα Απόσµησης του χώρου  

• Η µονάδα θα διαστασιολογηθεί µε αριθµό εναλλαγών αέρα /ώρα : 10/’ωρα 

� Επεξεργασία ιλύος 

• Η προκύπτουσα ιλύς θα µεταφέρεται για σταθεροποίηση και αφυδάτωση στην 
Ε.Ε.Λ. Οµάδων Α & Β  
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� Έργο ∆ιάθεσης Επεξεργασµένων Λυµάτων  

Σύµφωνα µε τα οριζόµενα στους Π.Ο και στο κεφάλαιο Γ.3.2.7 της παρούσας.  

Οι ως άνω µονάδες θα στεγαστούν σε ισόγειο κτίριο ελάχιστης επιφάνειας 140 m2 και 
ύψους τουλάχιστον 4,50 m, µέσα στο οποίο θα προβλεφθεί εγκατάσταση απόσµησης, 
χώρος υγιεινής προσωπικού, πλήρης ηλεκτρική εγκατάσταση µε σύστηµα αντιστάθµισης 
άεργης ισχύος και µε ηλεκτρονική διάταξη επιτήρησης και αυτοµατισµών, εφεδρική πηγή 
ηλεκτρικής ενέργειας, (Η/Ζ) κατάλληλης ισχύος ώστε να καλύπτει το σύνολο της 
εγκατάστασης, σύστηµα αυτοµατισµών και σύστηµα αντικεραυνικής προστασίας του 
κτιρίου. 

♦ Το ανώτατο όριο θορύβου στα όρια του οικοπέδου των εγκαταστάσεων καθορίζεται στα 
50 dB και σύµφωνα µε τους εγκεκριµένους Περιβαλλοντικούς Όρους του έργου. Η 
τήρηση αυτού του ορίου θα τεκµηριώνεται µε ειδική αναφορά στην Τεχνική Μελέτη 
Προσφοράς. 

3. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ  

Τα λύµατα θα οδηγηθούν µε βαρύτητα από το τερµατικό φρεάτιο ΦΑΣ του συστήµατος 
µεταφοράς έως το φρεάτιο εισόδου που αποτελεί την αρχή της εγκατάστασης.  

Από το φρεάτιο εισόδου τα λύµατα παροχετεύονται στην εσχάρωση της µονάδας. Στην 
εσχάρωση κατακρατούνται τουλάχιστον τα µεγαλύτερα των 10 mm στερεά, ενώ είναι 
επιθυµητό να κατακρατούνται στερεά έως και 6 mm. Η εσχάρα θα είναι ανοξείδωτη 
µηχανικού αυτοκαθαριζόµενου τύπου ενώ θα υπάρχει παρακαµπτήρια δίαυλος (By pass) µε 
βοηθητική απλή εσχάρα µε άνοιγµα διακένων 20 mm, που θα καθαρίζεται από εργάτη. 

Από το έργο εσχάρωσης τα λύµατα θα οδηγούνται στον εξαµµωτή - λιποσυλλέκτη για την 
αποµάκρυνση της άµµου καθώς και των λιπών και αφρών και στη συνέχεια στο µετρητή 
παροχής. Τα εσχαρίσµατα και η άµµος θα µεταφέρονται προς υγειονοµική ταφή στο χώρο 
των απορριµµάτων του ∆ήµου ή στον κεντρικό ΧΥΤΑ που κατασκευάστηκε σε νοµαρχιακό 
επίπεδο. 

Μετά το µετρητή παροχής, τα λύµατα θα οδηγούνται στο φρεάτιο διανοµής απ’ όπου 
ισοκατανέµονται στις δύο γραµµές πρωτοβάθµιας καθίζησης τύπου Imhoff.  

Μετά την πρωτοβάθµια καθίζηση η οποία συντίθεται από δίδυµη παράλληλη διάταξη, τα 
λύµατα θα οδηγούνται στο φρεάτιο εξόδου και από εκεί µέσω του αγωγού διάθεσης στον 
αποβλήτων στο ρέµα «Καραδιώτησα», σε απόσταση 200 µ. τουλάχιστον, από τα όρια του 
οικισµού (µε βάση τους εγκεκριµένους Π.Ο. του έργου και το υπ’ αριθµ. Πρωτ. ∆ΥΠ 
5147/1.11.2004 Έγγραφο της ∆/νσης Υγείας και Πρόνοιας της Νοµ. Αυτοδιοίκησης Λέσβου)  

Η καθιζάνουσα ιλύς θα οδηγείται στην ΕΕΛ των οµάδων Α και Β για επεξεργασία. 

Τέλος, τα έργα επεξεργασίας θα στεγαστούν σε ισόγειο κατάλληλο κτίριο, όπως 
προδιαγράφεται στο κεφάλαιο Γ.3.5 της παρούσας. 

Μέσα στο κτίριο θα εγκατασταθεί ένα κινητό βαρούλκο (παλάγκο) ανυψωτικής ικανότητας 
τόσης, όσο το βαρύτερο εξάρτηµα της µονάδας, το φορείο του οποίου θα έχει τη δυνατότητα 
σάρωσης όλης της επιφάνειας του κτιρίου.  

3.1  ΦΡΕΑΤΙΟ ΕΙΣΟ∆ΟΥ ΕΕΛ 

Αποτελείται από : 

• Το έργο υποδοχής λυµάτων προς επεξεργασία 

• Τον λοιπό εξοπλισµό 

Ο σχεδιασµός και η διαστασιολόγηση του φρεατίου αυτού επαφίεται στους διαγωνιζόµενους. 

3.2 ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΛΥΜΑΤΩΝ 

Η µονάδα θα αποτελείται από: 

• Το Έργο Εσχάρωσης το οποίο αποτελείται από: 
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� Την αυτόµατη και τη χειροκαθαριζόµενη εσχάρα και θα συµπληρώνεται µε 
σύστηµα συµπίεσης - αφυδάτωσης των εσχαρισµάτων για τη µετέπειτα ασφαλή 
διάθεση των 

� Το λοιπό εξοπλισµό 

• Το Έργο εξάµµωσης – αποµάκρυνσης λιπών το οποίο θα αποτελείται από: 

� Τον εξαµµωτή – λιποσυλλέκτη µε διάταξη έκπλυσης και διαχωρισµού άµµου - 
λυµάτων 

� Το λοιπό εξοπλισµό  

• Το  Μετρητή Παροχής ο οποίος αποτελείται από: 

� Το δίαυλο µε τη στένωση µέτρησης 

� Τον εξοπλισµό µέτρησης 

• Καθίζηση σε δεξαµενές τύπου Imhoff 

Η µονάδα θα αποτελείται από δύο δεξαµενές τύπου Imhoff 

Εκάστη δεξαµενή καθίζησης θα έχει ορθογωνική διατοµή µε κεκλιµένα πλευρικά 
τοιχώµατα για να διευκολύνεται η συγκέντρωση και η αποµάκρυνση σε περιοδικά 
διαστήµατα της λάσπης που καθιζάνει.  

• Μονάδα Απόσµησης  

Η µονάδα θα εξυπηρετεί το χώρο του κτιρίου και θα υπολογισθεί για 10 ανανεώσεις 
αέρα / ώρα του συνολικού όγκου του κτιρίου. Κατά τα λοιπά, θα περιλαµβάνει τις 
διατάξεις όπως αυτές περιγράφονται στο αντίστοιχο κεφάλαιο Γ.3.2.5 της παρούσας. 

• ∆ιάθεση Επεξεργασµένων Λυµάτων  

Η µονάδα θα αποτελείται από το φρεάτιο εξόδου και τον αγωγό διάθεσης στον χείµαρρο, 
σύµφωνα µε τους Εγκεκριµένους Π.Ο. της µονάδας.  

3.2.1 Εσχάρωση  

Από την εκφόρτιση του φρεατίου υποδοχής στο κανάλι, ξεκινά το έργο της εσχάρωσης. 

Η µονάδα της εσχάρωσης θα αποτελείται από µία αυτοκαθαριζόµενη εσχάρα και µία απλή 
εσχάρα ράβδων παράλληλη προς την µηχανική, η οποία θα εξυπηρετεί την εγκατάσταση σε 
περίπτωση βλάβης ή συντήρησης της µηχανικής εσχάρας. 

Το πλάτος του καναλιού  της εσχάρας θα είναι υπολογισµένο ώστε η ταχύτητα των λυµάτων 
να µην είναι κατώτερη των 0,3 m/s (υπολογισµένη στην παροχή όπως αυτή καθορίστηκε 
στην αντίστοιχη παράγραφο), για να αποφευχθούν αποθέσεις στις διαύλους, ενώ η ταχύτητα 
µέσω των ράβδων, µε την εσχάρα φραγµένη κατά 15%, δεν πρέπει να υπερβαίνει το 1,2 m/s 
στην παροχή αυτή. 

Τα κανάλια εσχάρωσης θα διαθέτουν τέτοιες κλίσεις και υψόµετρα, ώστε σε περίπτωση 
σχεδόν µηδενικών παροχών να στραγγίζουν στην επόµενη µονάδα επεξεργασίας. 

Η αυτόµατη εσχάρα θα αφαιρεί τουλάχιστον όλα τα άνω των 10 mm στερεά από τα λύµατα 
και θα τα µεταφέρει κατάντι της εσχάρας. Θα εκτιµηθεί θετικά η προσφορά αυτόµατης 
εσχάρας η οποία θα αφαιρεί στερεά έως και 6 mm. Τα εσχαρίσµατα µέσω µεταφορικής 
ταινίας ή κοχλία θα µεταφέρονται σε διάταξη µηχανικής συµπίεσης και στη συνέχεια αφού 
συµπιέζονται θα απορρίπτονται περιοδικά σε κάδους για να µεταφερθούν στο χώρο 
απόρριψης παραπροϊόντων, δηλαδή µαζί µε τα οικιακά απορρίµµατα του ∆ήµου. 

Η εσχάρα είναι επιθυµητό - και θα αξιολογηθεί θετικά - να στηρίζεται σε σύστηµα κινούµενης 
εσχαροειδούς επιφάνειας ή/και βαθµιδωτού εσχαρισµού (step screen). Τα αρθρωτά στοιχεία 
της εσχαροειδούς επιφάνειας θα είναι είτε από πλαστικό υλικό είτε από ανοξείδωτο χάλυβα, 
ενώ το πλαίσιο της εσχάρας θα είναι από ανοξείδωτο χάλυβα. Επίσης γίνεται αποδεκτή 
εσχάρα επίπεδη κεκλιµένη παράλληλων ράβδων. Οι ράβδοι και το πλαίσιο της επίπεδης 
εσχάρας θα είναι από ανοξείδωτο χάλυβα. 
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Στην περίπτωση της επίπεδης κεκλιµένης εσχάρας, ο µηχανισµός καθαρισµού θα βρίσκεται 
εµπρός από την εσχάρα και θα αποτελείται από βραχίονα που καταλήγει σε µία κτένα 
(ξέστρο). Η κίνηση του βραχίονα θα είναι αυτόµατη. Ο βραχίονας µε την κτένα πρέπει να 
βρίσκεται έξω από τα λύµατα κατά την παύση της λειτουργίας της. 

Η εκκίνηση και η στάση του µηχανισµού καθαρισµού του βαθµιδωτού εσχαρισµού αλλά και 
οποιουδήποτε άλλου τύπου αποδεκτής εσχάρας θα γίνεται από αυτοµατισµό µέτρησης 
διαφορικής στάθµης (ανάντι-κατάντι) της εσχάρας. Απαραίτητα θα υπάρχει κατάλληλη 
διάταξη που θα επιτρέπει την εκκίνηση και λειτουργία του συστήµατος και µε χειροκίνητη 
µέθοδο. 

Το σύστηµα µηχανικής εσχάρωσης που θα προσφέρει ο διαγωνιζόµενος µαζί µε τον 
βοηθητικό εξοπλισµό που περιγράφεται στην συνέχεια, θα είναι τυποποιηµένης βιοµηχανικής 
κατασκευής οίκου που διαθέτει πιστοποιητικό διασφάλισης ποιότητας της Ε.Ε. 

Η παρακαµπτήρια απλή εσχάρα (by pass) θα είναι ανοξείδωτη, θα έχει ανοίγµατα 20 mm και 
θα καθαρίζεται µε δίκρανο. Τα εσχαρίσµατα θα συλλέγονται σε αφαιρετό καλάθι στράγγισης  
ή  της εσχάρας και θα αδειάζονται περιοδικά στους κάδους αποθήκευσης. 

Ο βοηθητικός εξοπλισµός της εσχάρωσης θα πρέπει να αποτελείται  από : 

i Σύστηµα αποµάκρυνσης των εσχαρισµάτων 

ii  Συµπιεστή εσχαρισµάτων  

iii Αφαιρετό καλάθι εσχαρισµάτων 

iv ∆οχεία συλλογής εσχαρισµάτων 

v Θυροφράγµατα  και  της µηχανικής εσχάρας 

Στην περίπτωση που το σύστηµα αποµάκρυνσης των εσχαρισµάτων είναι ηλεκτροκίνητη 
µεταφορική ταινία, αυτή θα έχει κινητήρια τροχαλία κεφαλής ή τύµπανο, προστατευόµενη 
από τη διαβροχή, για την µεταφορά των εσχαρισµάτων στο συµπιεστή εσχαρισµάτων. Η 
ταινία θα πρέπει να είναι από ελαστικό ιµάντα βαρέως τύπου (τουλάχιστον 5 mm) και θα 
περιλαµβάνει κύλιστρα (ράουλα) µεταφοράς µε µέγιστη απόσταση 0,5 m σε διάταξη µε 
σχήµα σκάφης ή V, κύλιστρα επιστροφής µε µέγιστη απόσταση ανά 1,5 m και σύστηµα 
τάνυσης της ταινίας µε κοχλίες και ρυθµιζόµενη απόξεση στην εκφόρτωση. Για να 
εµποδίζεται η πτώση των εσχαρισµάτων στα κανάλια των εσχαρών θα πρέπει το πλάτος της 
ταινίας να είναι τουλάχιστον 0,5 m και απαιτείται να τοποθετηθεί προστατευτική ποδιά. Τα 
ράουλα µεταφοράς και τα µεταλλικά τµήµατα του πλαισίου θα είναι ανοξείδωτα. Η εκκίνηση 
και η στάση λειτουργίας εξαρτάται από τη κίνηση της αυτόµατης εσχάρας. ∆ιευκρινίζεται ότι 
αντί της µεταφορικής ταινίας επιτρέπεται και η προσφορά κοχλία. 

Ο συµπιεστής εσχαρισµάτων θα πρέπει να έχει ικανότητα µεγαλύτερη από 0,1 m3/h. Ο 
συµπιεστής θα πρέπει να είναι είτε κοχλιωτός είτε τύπου εµβόλου και θα κατασκευαστεί σε 
κάθε περίπτωση εξ’ ολοκλήρου από ανοξείδωτο χάλυβα.  

Είναι επιθυµητό και θα αξιολογηθεί θετικά, η προσφορά συνδυασµένου κοχλιωτού 
συστήµατος µεταφοράς και συµπίεσης εσχαρισµάτων. 

Το καλάθι εσχαρισµάτων θα τοποθετηθεί όπισθεν της χειροκίνητης εσχάρας των καναλιών 
εκτροπής για την συγκέντρωση των εσχαρισµάτων που αποµακρύνονται µε δίκρανο. Το 
καλάθι θα είναι αφαιρετό και θα πρέπει να είναι κατασκευασµένο από διάτρητο ανοξείδωτο 
έλασµα ή σύρµα µε ανοίγµατα µικρότερα του µεγέθους των συλλεγοµένων εσχαρισµάτων. 

Τα δοχεία συλλογής εσχαρισµάτων θα έχουν επαρκή χωρητικότητα  για την εβδοµαδιαία 
αποθήκευση των εσχαρισµάτων και η χωρητικότητα εκάστου θα είναι τουλάχιστον 1,0 m3. 
Θα είναι κατασκευασµένα από γαλβανισµένο χάλυβα και ίδιου τύπου προς τα δοχεία 
απορριµµάτων της πόλης ώστε η εκκένωσή τους να είναι συµβατή µε το σύστηµα 
αποκοµιδής του ∆ήµου. 

 και  της µηχανικής εσχάρας θα εγκατασταθούν θυροφράγµατα για την αποµόνωση της ώστε 
να είναι δυνατή η συντήρηση και επισκευή. Η παράκαµψη προς τη χειροκαθαριζόµενη 
εσχάρα θα γίνεται είτε µε τη λειτουργία ηλεκτροκίνητου θυροφράγµατος το οποίο θα 
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τοποθετηθεί σε κατάλληλη θέση  του παρακαµπτήριου καναλιού, είτε µε κατάλληλη διάταξη 
υπερχείλισης προς την εσχάρα αυτή.  

Η διάταξη των καναλιών θα είναι τέτοια ώστε σε περίπτωση βλάβης ή έµφραξης της 
µηχανικής εσχάρας τα λύµατα να υπερχειλίζουν αυτόµατα προς την παράκαµψη της 
εσχάρας. Το σήµα για τη λειτουργία της παράκαµψης, (σε περίπτωση προσφοράς 
ηλεκτροκίνητου θυροφράγµατος), θα δίδεται µε τη διαπίστωση της βλάβης στο σύστηµα 
καθαρισµού της µηχανικής εσχάρας, γεγονός το οποίο θα εκδηλώνεται µε την υπέρβαση της 
καθορισµένης στάθµης λυµάτων ανάντι-κατάντι της εσχάρας άνω του επιθυµητού ύψους 
υπερχείλισης.  

Σε κάθε περίπτωση η ένδειξη  της βλάβης της µηχανικής εσχάρας θα µεταδίδεται στο κτίριο 
διοίκησης µε οπτικό και ηχητικό σήµα (το οποίο µπορεί να είναι ενσωµατωµένο στο συνολικό 
σύστηµα αυτοµατισµών – τηλελέγχου  της εγκατάστασης).  

Τα θυροφράγµατα θα κατασκευασθούν µε πλαίσια από ανοξείδωτο χάλυβα και θύρα από 
ανοξείδωτο χάλυβα ή πλαστικό υλικό κατάλληλης αντοχής. 

Για την επισκευή ή αποµάκρυνση των εσχαρών και του βοηθητικού εξοπλισµού των 
εσχαρών από το κτίριο θα τοποθετηθεί ανυψωτικός µηχανισµός αντίστοιχης ανυψωτικής 
ικανότητας. 

3.2.2 Εξάµµωση - Αποµάκρυνση Λιπών  

Προβλέπεται η κατασκευή επιµήκους διπλού αεριζόµενου εξαµµωτή-λιποσυλλέκτη στον 
οποίο διαχωρίζονται οι κόκκοι της άµµου από τα λύµατα ενώ συλλέγονται σε πλευρικό χώρο 
τα επιπλέοντα και τα λίπη.  

Ο αεριζόµενος εξαµµωτής θα διαστασιολογηθεί για την αποµάκρυνση κόκκων άµµου 
ελαχίστης ιδεατής διαµέτρου 0,20 mm σε ποσοστό 95% για τη θερινή παροχή σχεδιασµού. 
Επίσης θα πρέπει να αποµακρύνει σε ποσοστό 95% όλους τους κόκκους ελαχίστης ιδεατής 
διαµέτρου 0,25 mm για την παροχή αιχµής. 

Ο εξαµµωτής θα κατασκευαστεί µετά την εσχάρωση. Η έξοδος των λυµάτων θα γίνεται µε 
υπερχειλιστή λεπτής στέψης και κατάλληλου µήκους ώστε η διακύµανση της ελεύθερης 
στάθµης του υγρού στις δεξαµενές να µην δηµιουργεί προβλήµατα στη σάρωση των ελαίων 
και ταυτόχρονα να µην δηµιουργείται µεγάλη διακύµανση στην επιµήκη ταχύτητα των 0,3 
m/s.  

Η εξάµµωση θα αποµονώνεται  µε χειροκίνητα θυροφράγµατα. 

Κατά τα λοιπά ισχύουν οι προδιαγραφές του κεφαλαίου Β.3.2 του παρόντος τεύχους για τον 
εξαµµωτή - λιποσυλλέκτη της Οµάδας Α & Β. 

3.2.3 Μετρητής παροχής 

Η µέτρηση της παροχής θα γίνει σε ανοικτή διώρυγα µε την τοποθέτηση στένωσης τύπου 
Parshall ή Venturi, µε δίαυλο κατασκευασµένο από ανοξείδωτο ή πλαστικό υλικό, η οποία θα 
τοποθετηθεί µετά την εξάµµωση. Η στένωση αυτή θα δηµιουργεί κρίσιµη υδραυλική διατοµή 
και θα ρυθµίζει τις  υδραυλικές στάθµες ροής και ταχύτητες ανάλογα των παροχών. 

Η διαστασιολόγηση του διαύλου και της στένωσης θα γίνει για την παροχή αιχµής της 
40ετίας. 

Ο µετρητής θα είναι εφοδιασµένος µε αισθητήριο στάθµης των λυµάτων κατά προτίµηση 
τύπου υπερήχων. Θα υπάρχει ένδειξη της τιµής της παροχής των λυµάτων επί τόπου και 
ταυτόχρονα θα καταγράφεται σε καταγραφικό στον πίνακα ελέγχου της εγκατάστασης. 

Για την αξιοπιστία των µετρήσεων θα πρέπει: 

• Η διαφορά στάθµης  και  της στένωσης να µην ξεπερνάει το 75% 

• Η στένωση να τοποθετηθεί σε απόσταση κατάλληλη από την αρχή και το τέλος της 
διώρυγας ανάλογα µε το πλάτος της και σύµφωνα µε τις οδηγίες του κατασκευαστή του 
µετρητή των υπερήχων. Έτσι η ροή θα οµαλοποιείται και στο σηµείο της µέτρησης θα 
εξασφαλίζονται συνθήκες οµοιόµορφης ροής. 
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3.2.4 ∆εξαµενή Πρωτοβάθµιας Καθίζησης Imhoff 

Η δεξαµενή καθίζησης της κάθε γραµµής, θα κατασκευασθεί για την καθίζηση των 
αιωρούµενων στερεών, και θα είναι ορθογωνικής διατοµής µε κεκλιµένα πλευρικά τοιχώµατα 
για να διευκολύνετα η συγκέντρωση και η αποµάκρυνση σε περιοδικά διαστήµατα της 
λάσπης που καθιζάνει. Η διαστασιολόγηση θα γίνει σύµφωνα µε τα αναφερόµενα στο κεφ. 
Γ2.1 του παρόντος. 

Η απαγωγή του διαυγασµένου υγρού θα γίνεται µε υπερχείλιση. 

Θα αξιολογηθεί ιδιαίτερα θετικά ο σχεδιασµός της µονάδας και του εξοπλισµού της µε τρόπο 
ώστε να µη διαφεύγει επιπλέουσα ιλύς ή άλλα επιπλέοντα µε το διαυγασµένο υγρό. 

Η διαστασιολόγηση των καναλιών συλλογής του υπερχειλίζοντος διαυγασµένου υγρού θα 
γίνει ώστε η εκφόρτιση των υπερχειλιστών να συντελείται µε ελεύθερη πτώση. Σε µηδενικές 
παροχές θα προβλεφθεί πλήρης αποστράγγιση των καναλιών στο φρεάτιο εξόδου. 

Το σύνολο των µεταλλικών µερών θα είναι κατασκευασµένο από ανοξείδωτο χάλυβα. 

3.2.5 Απόσµηση  

Για το κτίριο θα προβλεφθεί σύστηµα απόσµησης το οποίο θα καλύπτει το σύνολο των 
εγκαταστάσεων όπου διακινούνται τα λύµατα.  

Ο σκοπός της εγκατάστασης των µονάδων απόσµησης, είναι η δέσµευση των οσµών των 
λυµάτων και η αδρανοποίηση τους, ώστε να αποφευχθεί η διάχυση τους και η όχληση στο 
περιβάλλον (εσωτερικό και εξωτερικό). Οι µονάδες απόσµησης θα πρέπει τεκµηριωµένα  να 
δεσµεύουν αποτελεσµατικά τα αέρια H2S, SO2 , τις πτητικές οργανικές ενώσεις µερκαπτάνες 
(VOCs) κλπ, και ο χρόνος διάρκειας των χηµικών τους να είναι τουλάχιστον 36 µήνες χωρίς 
αντικατάσταση.  

Ειδικότερα, οι διαγωνιζόµενοι θα πρέπει να προσκοµίσουν βεβαιώσεις και τεχνικά έντυπα 
των κατασκευαστικών οίκων των συστηµάτων απόσµησης, στα οποία θα φαίνεται µε 
σαφήνεια η ονοµαστική δυναµικότητα  των µονάδων, (σε παροχή αποσµούµενου αέρα),  η 
µέγιστη µετωπική ταχύτητα εισόδου του αέρα στο στοιχείο, καθώς και η σύσταση  και η 
ονοµαστική δυναµικότητα των φίλτρων σε αποµάκρυνση των χηµικών  ενώσεων που 
περιγράφηκαν προηγουµένως και η πτώση πίεσης του αέρα. Επιπροσθέτως οι 
διαγωνιζόµενοι θα πρέπει να προσκοµίσουν βεβαίωση του προµηθευτικού οίκου των χηµικών 
φίλτρων για δωρεάν παροχή δειγµατοληψίας για το έλεγχο κορεσµού των, ώστε να γνωρίζει ο 
φορέας πότε πρέπει αυτά να αντικατασταθούν. Τέλος οι διαγωνιζόµενοι θα πρέπει να 
προσκοµίσουν τα πιστοποιητικά διασφάλισης ποιότητας του κατασκευαστικού οίκου των 
φίλτρων (ISO 9001)  

Το πλήρες σύστηµα απόσµησης θα υπολογισθεί για ελάχιστη δυναµικότητα 10 
ανανεώσεων αέρα / ώρα του όγκου του χώρου και θα περιλαµβάνει :  

α) κατάλληλη χοάνη από ανοξείδωτο χαλυβδοέλασµα ή κατάλληλα στόµια αναρρόφησης τα 
οποία θα καλύπτουν το φρεάτιο εισόδου, τα κανάλια των λυµάτων µε τις εσχάρες και την 
εγκατάσταση του εξαµµωτή - λιποσυλλέκτη,  

β)  τους αεραγωγούς συλλογής του προς επεξεργασία αέρα 

γ)  την κυρίως µονάδα απόσµησης µε κατάλληλο σύστηµα φίλτρων 1ου (κατακράτηση 
υγρασίας και σκόνης) και 2ου σταδίου (φίλτρων απόσµησης) 

δ)  το διάφραγµα ρύθµισης της παροχής αέρα (damper) 

ε)  το κιβώτιο του φυγοκεντρικού ανεµιστήρα (fan section) 

στ)  το τµήµα  σύνδεσης της µονάδας απόσµησης µε το κιβώτιο ανεµιστήρα (πλένουµ) 

ζ)  τον κυκλικό αεραγωγό απόρριψης του αέρα  

Οι αεραγωγοί θα είναι καταλλήλων διαστάσεων για ταχύτητα του προς επεξεργασία αέρα < 
15 m/sec, ο ανεµιστήρας θα είναι κατασκευασµένος από κατάλληλο υλικό (ανοξείδωτος ή 
πλαστικός) για να αποφεύγεται η διάβρωση από τα οξείδια που περιέχει ο προς επεξεργασία 
αέρας, το δε φίλτρο να προσφέρεται στο εµπόριο και να µην έχει µεγάλο λειτουργικό κόστος. 
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Ως µέσο απόσµησης προτιµάται ο ενεργός άνθρακας σε συνδυασµό µε υδατοδιάλυµα 
κατάλληλου για το σκοπό αυτό βιοαποικοδοµήσιµου αβλαβούς για τον άνθρωπο και το 
περιβάλλον αποσµητικού διαλύµατος, ενώ στην περίπτωση επιλογής του ενεργού άνθρακα, 
το σύστηµα θα πρέπει να συνοδεύεται και από εξοπλισµό αφύγρανσης του µέσου. 

Για την επισκευή ή αποµάκρυνση των εσχαρών και του βοηθητικού εξοπλισµού των 
εσχαρών από το κτίριο, θα τοποθετηθεί ανυψωτικός µηχανισµός αντίστοιχης ανυψωτικής 
ικανότητας. 

3.2.6  Έργο διάθεσης  

Στο φρεάτιο εξόδου καταλήγουν τα λύµατα µετά την πρωτοβάθµια επεξεργασία.  

Αντικείµενο της εργολαβίας είναι και η κατασκευή του αγωγού διάθεσης των 
επεξεργασµένων λυµάτων στο παρακείµενο χείµαρρο από σωλήνα PE κατάλληλης διατοµής, 
όπως αυτή θα προκύψει από τους υδραυλικούς υπολογισµούς στο στάδιο της Οριστικής 
Μελέτης. Η διάθεση των επεξεργασµένων αποβλήτων και της λάσπης πρέπει να γίνεται 
σύµφωνα µε τους εγκεκριµένους Π.Ο. του έργου, τους Ελληνικούς κανονισµούς, καθώς και 
τους κανονισµούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπως αυτοί ισχύουν. 

Αποδέκτης για τη διάθεση των αποβλήτων ορίζεται το ρέµα «Καραδιώτησα» µε σηµείο 
εκβολής των λυµάτων σε απόσταση 200 µ. τουλάχιστον, από τα όρια του οικισµού. 

3.3 ΠΑΡΑΚΑΜΠΤΗΡΙΕΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ  

Η εγκατάσταση θα πρέπει να διαθέτει τις απαραίτητες παρακαµπτήριες διατάξεις (by pass) 
του συστήµατος. Συγκεκριµένα θα υπάρχει παρακαµπτήριος αγωγός που θα ξεκινά από το 
φρεάτιο εισόδου και θα καταλήγει στο φρεάτιο εξόδου. Η διαστασιολόγηση του 
παρακαµπτηρίου δικτύου γίνεται σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο Π.∆. 696/74, όπως 
τροποποιήθηκε από το Π∆ 515/89. 

3.4 ΣΩΛΗΝΩΣΕΙΣ 

Οι αγωγοί για την διακίνηση των λυµάτων και της ιλύος θα διαστασιολογηθούν έτσι ώστε να 
έχουν επαρκή διοχετευτικότητα για τις παροχές αιχµής της 40ετίας. 

Οι διάµετροι των αγωγών λυµάτων θα καθοριστούν έτσι ώστε οι ταχύτητες ροής να 
κυµαίνονται µεταξύ των ορίων τέτοιων, ώστε ούτε αποθέσεις να καθιζάνουν ούτε φθορές 
στους αγωγούς να προκαλούνται. Επί πλέον στους αγωγούς ιλύος δεν θα πρέπει να 
καταστρέφονται οι συσσωµατώσεις της ιλύος. 

Όλοι οι αγωγοί ελεύθερης ροής θα υπολογιστούν και θα διαστασιολογηθούν σύµφωνα µε τις 
αντίστοιχες προδιαγραφές του Π∆ 696/74. 

Οι σωλήνες, τα ειδικά τεµάχια, τα θυροφράγµατα και τα εξαρτήµατα θα πρέπει να είναι 
κατάλληλα για το περιβάλλον λειτουργίας τους. Τα θυροφράγµατα θα είναι από χυτοσίδηρο ή 
από ανοξείδωτο χάλυβα. 

Οι σωλήνες που θα τοποθετηθούν κάτω από κατασκευές θα είναι κατάλληλα προστατευµένοι 
για λύµατα και ιλύ και θα εγκιβωτιστούν σε σκυρόδεµα. 

Όλοι οι ανοξείδωτοι αγωγοί διακίνησης λυµάτων και ιλύος, θα κατασκευαστούν από χάλυβα 
ποιότητας AISI-304 ή καλύτερο, εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά, µε ελάχιστο πάχος 
τοιχώµατος σωλήνα όπως ορίζεται παρακάτω: 

Ονοµαστική διάµετρος 

(ίντσες) 

Πάχος 

(mm) 

1/2" έως 2" 2,50 

2 1/2" έως 3 1/2" 3,00 

4" - 8" 4,00 

µεγαλύτερο από 8" 5,00 
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Στους καταθλιπτικούς αγωγούς θα τοποθετηθούν όλες οι απαραίτητες συσκευές ελέγχου και 
ασφαλείας (αερεξαγωγοί, δικλείδες, κλπ.) όλες κατάλληλες για λύµατα ή/και ιλύ. 

Στους αγωγούς ελεύθερης ροής ακαθάρτων στις αλλαγές διευθύνσεως, κατά µήκος κλίσης, 
κλπ. θα πρέπει να τοποθετηθούν κατάλληλα φρεάτια ελέγχου.  

3.5 ΚΤΙΡΙΟ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ  

3.5.1 Γενικά  

Προβλέπεται η κατασκευή ισόγειου κτιρίου για τη στέγαση της ΕΕΛ. Η επιφάνεια του κτιρίου 
θα είναι τουλάχιστον 140 m2, ενώ το ύψος θα είναι τουλάχιστον 4,50 m. 

Μέσα στο κτίριο επιπλέον θα τοποθετηθούν ο Γενικός Πίνακας Χαµηλής Τάσης της 
Μονάδας, το σύνολο του Η/Μ εξοπλισµού της εγκατάστασης επεξεργασίας και η 
εγκατάσταση απόσµησης.  

Απαιτείται εγκατάσταση Η/Ζ µε προδιαγραφές εξαιρετικά χαµηλού θορύβου (< 50 dBA στα 
όρια του οικοπέδου της εγκατάστασης). Το Η/Ζ θα καλύπτει το σύνολο της εγκατάστασης 
(µηχανική σχάρα, εγκατάσταση εξάµµωσης – αποµάκρυνσης λιπών,  απόσµηση, φωτισµός).  

Το κτίριο που απαιτείται θα κατασκευασθεί ύστερα από εγκρίσεις και άδειες των αρµοδίων 
αρχών (όποιες απαιτούνται), οι οποίες θα εκδοθούν µε φροντίδα και έξοδα του Αναδόχου του 
έργου σύµφωνα µε τις σχετικές πολεοδοµικές απαιτήσεις της περιοχής και τα ιδιαίτερα 
µορφολογικά και παραδοσιακά της στοιχεία. 

Τα υλικά κατασκευής θα είναι δόκιµα, σύγχρονα, ανθεκτικά στο χρόνο, στους καιρικούς 
παράγοντες και στις συνθήκες λειτουργίας της εγκατάστασης, ώστε εκτός από την ασφάλεια 
κατασκευής να µην παρουσιάζονται και προβλήµατα στη συντήρηση του κτιρίου. 

Το κτίριο θα πρέπει να διαθέτει σκελετό από οπλισµένο σκυρόδεµα, επικάλυψη µε στέγη 
µεταλλική επικεραµωµένη ή πλάκα από σκυρόδεµα µε πρόσθετη κεραµοσκεπή στέγη, (σε 
κάθε περίπτωση η τελική επικάλυψη γίνεται µε κεραµίδια ή άλλο κατάλληλο υλικό, ανάλογα 
µε τις αρχιτεκτονικές απαιτήσεις), τοιχοποιία από επιχρισµένες µπατικές πλινθοδοµές, 
πόρτες, παράθυρα ικανοποιητικής µόνωσης στο θόρυβο, στους καιρικούς παράγοντες και να 
είναι εύκολο και οικονοµικό στη συντήρηση. Η µορφή γενικά του συνόλου των έργων 
(κτιριακές εγκαταστάσεις, δεξαµενές κλπ.) από αρχιτεκτονική και χωροταξική άποψη θα είναι 
τέτοια ώστε να υπάρχει η µικρότερη δυνατή υποβάθµιση-επέµβαση στο τοπίο, να υπάρχει 
σεβασµός στην τοπική αρχιτεκτονική, η δε παραµονή των εργαζοµένων να είναι άνετη και 
ευχάριστη. 

Οπωσδήποτε θα προβλεφθεί χώρος αρκετός για την άνετη επισκεψιµότητα όλων των 
τµηµάτων της µονάδας για συντήρηση, επισκευές κάθε µορφής και µεγέθους και απαγωγής 
ή προσαγωγής ανταλλακτικών, ογκωδών µερών, των επί µέρους µονάδων, κλπ. Θα έχει 
επίσης κατάλληλο άνοιγµα άµεσης επικοινωνίας µε το ύπαιθρο. 

Θα εγκατασταθεί ένα κινητό βαρούλκο (παλάγκο) ανυψωτικής ικανότητας τόσης, όσο το 
βαρύτερο εξάρτηµα της µονάδας, το φορείο του οποίου θα έχει τη δυνατότητα σάρωσης όλης 
της επιφάνειας του κτιρίου. 

Σε όλους τους χώρους των εγκαταστάσεων θα τοποθετηθούν κατάλληλα φωτιστικά σώµατα 
φθορισµού στεγανά, ώστε να φωτιστεί επαρκώς το σύνολο των εγκαταστάσεων. 

Το κτίριο κατά τα λοιπά, θα ανταποκρίνεται στις σύγχρονες κατασκευαστικές αντιλήψεις και 
θα έχει ικανοποιητική θερµική, υδραυλική και ηχητική µόνωση.  

Η ηλεκτρολογική εγκατάσταση του κτιρίου θα είναι πλήρης και θα τους ισχύοντες εθνικούς 
κανονισµούς (θεµελιακή γείωση, κλπ.) 

Προβλέπεται εγκατάσταση Σύστηµατος Αντικεραυνικής Προστασίας του κτιρίου. Το σύστηµα 
αυτό  δεν πρέπει να συνδέεται µε το σύστηµα γείωσης της ηλεκτρικής εγκατάστασης, ούτε µε 
κανένα τµήµα της εγκατάστασης. Ως σύστηµα προτείνεται κλωβός τύπου FARADAY.  

Ο εξοπλισµός της εγκατάστασης θα περιλαµβάνει τα απαραίτητα εργαλεία για τη συντήρηση 
και λειτουργία της όπως, κλειδιά, καρυδάκια, κατσαβίδια, πένσες, σφυριά, τρυπάνια, 
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δρέπανα, τροχό, πάγκο εργασίας µε µέγκενη, πριόνια, ψαλίδια καθώς και διάφορα όργανα 
µετρήσεων όπως ηλεκτρικό πολύµετρο, παχύµετρο κλπ. 

3.5.2 Εξοπλισµός κτιρίου  

Το κτίριο θα είναι κατάλληλα µονωµένο, έναντι υγρασίας, θερµότητας και ήχου και θα 
κατασκευασθούν σ’ αυτό οι απαιτούµενες Η/Μ εγκαταστάσεις ήτοι, ηλεκτρική εγκατάσταση – 
ηλεκτροφωτισµός, εγκατάσταση Η/Ζ, εγκατάσταση ύδρευσης και  αποχέτευσης και 
τηλεφωνική εγκατάσταση.. 

Το κτίριο θα περιλαµβάνει µόνιµο και κινητό εξοπλισµό. Στο µόνιµο εξοπλισµό 
περιλαµβάνονται: 

• Εγκατάσταση ηλεκτροφωτισµού και ρευµατοδοτών που θα περιλαµβάνει 3 φώτα 
ασφαλείας. 

• ∆ύο πυροσβεστικά ερµάρια υδροληψίας απλού υδροδοτικού πυροσβεστικού δικτύου µε 
παροχή νερού απευθείας από το δίκτυο ύδρευσης του κτιρίου, φορητούς 
πυροσβεστήρες ξηράς κόνεως και διοξείδιο του άνθρακα. 

• Σύστηµα αντικεραυνικής προστασίας κτιρίου Το σύστηµα αυτό  δεν πρέπει να συνδέεται 
µε το σύστηµα γείωσης της ηλεκτρικής εγκατάστασης, ούτε µε κανένα τµήµα της 
εγκατάστασης. Ως σύστηµα προτείνεται κλωβός τύπου FARADAY.  

Στον κινητό εξοπλισµό περιλαµβάνονται: 

• Ο εξοπλισµός αυτοµατισµών της µονάδας, όπως ορίστηκε στο αντίστοιχο κεφάλαιο.  

• Το Η/Ζ της µονάδας  

• Εξοπλισµός συνεργείου αποτελούµενος από: 

� Εργαλεία χειρός 

� Φορητή υποβρύχια αντλία παροχής 20 m3/h σε µανοµετρικό 12 m εφοδιασµένη µε 
ηλεκτρικό καλώδιο µήκους τουλάχιστον 20 m και γαλβανισµένη αλυσίδα ανάρτησης 
τουλάχιστον 0,8 m. 

3.6 ΕΡΓΑ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΚΑΙ ∆ΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΧΩΡΟΥ ΕΕΛ 

Θα προβλεφθεί οδοποιία εξυπηρέτησης της µονάδας µε φορτηγά οχήµατα, µε 
ασφαλτόστρωση, κρασπεδόρειθρα και πεζοδρόµια σύµφωνα µε το τεύχος προδιαγραφών. 

Γύρω από το κτίριο της µονάδας να προβλεφθεί πεζοδρόµιο πλάτους τουλάχιστον 1,00 m. 
Να προβλεφθεί επίσης χώρος ελιγµών µεγάλων οχηµάτων και ασφαλτοστρωµένος χώρος 
στάθµευσης τουλάχιστον 2 αυτοκινήτων. 

Θα υποβληθεί από τη µελέτη προσφοράς οριζοντιογραφία, µηκοτοµή και τυπικές διατοµές 
χαρακτηριστικών θέσεων (θέσεις µονάδων και κτιρίων) στις οποίες θα εµφανίζονται και τα 
εκατέρωθεν έργα. 

Θα γίνει δενδροφύτευση αντίστοιχη µε την παραπάνω παρ. Β.3.16.3.  

3.7 ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 

Οι ηλεκτρικές εγκαταστάσεις της Ε.Ε.Λ. θα κατασκευασθούν σύµφωνα µε τους εξής 
κανονισµούς : 

� Ελληνικούς Κανονισµούς Εσωτερικών Ηλεκτρικών Εγκαταστάσεων (Πρότυπο ΕΛΟΤ 
HD 384)  

� Οδηγίες και απαιτήσεις ∆ΕΗ  

� ∆ιεθνείς κανονισµούς και τυποποιήσεις κατά DIN, VDE, NEMA, IEK, YTE. 

Η Μονάδα θα εξυπηρετηθεί από το δίκτυο της ∆ΕΗ ως τριφασικός καταναλωτής Χαµηλής 
Τάσης. 

Οι ηλεκτρικές εγκαταστάσεις ισχυρών ρευµάτων θα περιλαµβάνουν : 
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α. Πλήρη εγκατάσταση παροχής και διανοµής ισχυρών ρευµάτων για την κάλυψη των 
αναγκών της µονάδας (µηχανήµατα και εγκαταστάσεις που εξυπηρετούν την καθαυτό 
λειτουργία της Μονάδας, ηλεκτρικές εγκαταστάσεις κτιρίων, εξωτερικός φωτισµός - 
φωτισµός περιβάλλοντος χώρου)  . 

β. Εγκατάσταση εφεδρικής πηγής ηλεκτρικής ενέργειας, (ηλεκτροπαραγωγό ζεύγος), 
αυτόµατης µεταγωγής από την κύρια τάση στη εφεδρική, κατάλληλης ισχύος, µε βάση τις 
ανάγκες σε ηλεκτρική ισχύ των εγκαταστάσεων άµεσης προτεραιότητας του έργου, 
σύµφωνα µε τον παρακάτω πίνακα ανάγκης : 

• Βασικές καταναλώσεις εγκαταστάσεων προεπεξεργασίας ήτοι : εσχάρωση- εξάµµωση 
και αποµάκρυνση λιπών και επιπλεόντων – απόσµηση χώρου. 

• Εσωτερικό Φωτισµό των κτιρίων και φωτισµό περιβάλλοντος χώρου. 

• Λειτουργία οργάνων επιτήρησης και ελέγχου των εγκαταστάσεων και συστήµατος 
αυτοµατισµών. 

 Το Η/Ζ θα διαθέτει διάταξη αυτόµατης εκκίνησης σε περίπτωση διακοπής της τάσης από 
τη ∆ΕΗ, καθώς και παύσης λειτουργίας σε περίπτωση αποκατάστασης της τροφοδοσίας 
από το δίκτυο της ∆ΕΗ, ενώ οι καταναλώσεις αδιάλειπτης λειτουργίας για τις οποίες 
προβλέπεται εναλλακτική τροφοδοσία από το Η/Ζ,  θα τροφοδοτούνται από το 
αντίστοιχο πεδίο του Γενικού Πίνακα Χαµηλής Τάσης της εγκατάστασης.  

γ.  Εγκατάσταση συστήµατος αντικεραυνικής προστασίας στο κτίριο. Το σύστηµα αυτό  δεν 
πρέπει να συνδέεται µε το σύστηµα γείωσης της ηλεκτρικής εγκατάστασης, ούτε µε 
κανένα τµήµα της εγκατάστασης. 

3.8 ΕΦΕ∆ΡΙΚΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ  

Στο κτίριο θα προβλεφθεί - πέραν της γενικής ηλεκτρικής εγκατάστασης, η εγκατάσταση 
εφδρικής ηλεκτρικής ενέργειας, που θα περιλαµβάνει ένα πλήρες συγκρότηµα 
ηλεκτροπαραγωγού ζεύγους, αυτοµάτου µεταγωγής µε την απώλεια και επαναφορά της 
τάσης, ισχύος που θα υπολογισθεί από τους διαγωνιζόµενους µε βάση τις ανάγκες της 
εγκατεστηµένης ισχύος άµεσης προτεραιότητας του έργου σύµφωνα προς τον παρακάτω 
πίνακα ανάγκης: 

• Βασικές καταναλώσεις εσχάρωσης - εξάµµωσης – απόσµησης - µε τις υπόλοιπες 
βοηθητικές εγκαταστάσεις   

• Καθίζηση ιλύος - αποµάκρυνση επιπλεόντων  

• Εσωτερικός Φωτισµός κτιρίου και φωτισµός περιβάλλοντος χώρου. 

• Λειτουργία οργάνων επιτήρησης και ελέγχου των εγκαταστάσεων και συστήµατος 
αυτοµατισµών. 

Η ισχύς του ηλεκτροπαραγωγού ζεύγους θα υπολογιστεί για τη δυσµενέστερη περίπτωση : 
ταυτόχρονη λειτουργία των παραπάνω εγκαταστάσεων και εκκίνηση του µεγαλύτερου σε 
ισχύ κινητήρα. Στην τιµή που θα υπολογιστεί, θα γίνει προσαύξηση τουλάχιστον 20%. Η 
απαιτούµενη ισχύς του Η/Ζ που θα εξαχθεί από τους διαγωνιζόµενους µε τον παραπάνω 
τρόπο, θα είναι η ελάχιστη αποδεκτή.  

Το Η/Ζ θα περιλαµβάνει: 

• την κινητήρια µηχανή ντήζελ (Diesel) (1500 rpm),  

• τη γεννήτρια παραγωγής ηλεκτρικού ρεύµατος 

• την κοινή βάση στήριξης 

• τον πίνακα ελέγχου και αυτοµατισµού εκκινήσεως 

• την δεξαµενή καυσίµου για λειτουργία τουλάχιστον 48 ωρών µε πλήρες φορτίο. 

• τον αυτοµατισµό περιοδικής λειτουργίας του Η/Ζ για φόρτιση µπαταρίας και έλεγχο 
ετοιµότητας. 
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• Πλήρες σετ ανταλλακτικών και εργαλείων 

3.9 ΕΡΓΑ ΠΕΡΙΦΡΑΞΗΣ - ΚΙΓΚΛΙ∆ΩΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ  

Όπως στο κεφ. Β. 3.16.4. 

3.10 ΛΟΙΠΑ ∆ΙΚΤΥΑ 

∆ίκτυο ύδρευσης - πυρόσβεσης 
Η υδροδότηση της ΕΕΛ θα γίνει από το δίκτυο ύδρευσης του οικισµού Ασωµάτου. Εκτός από 
την υδροδότηση του κτιρίου το δίκτυο ύδρευσης θα εξυπηρετεί και τις ανάγκες πυρόσβεσης. 

Εξωτερικός φωτισµός 
Ο δρόµος προσπέλασης της ΕΕΛ θα ηλεκτροφωτισθεί µε την τοποθέτηση του απαιτούµενου 
αριθµού  φωτιστικών σωµάτων επί ισαρίθµων ιστών κατάλληλου ύψους και σε κατάλληλες 
αποστάσεις ώστε να µη δηµιουργούνται σκιάσεις και να επιτυγχόνονται συνθήκες οδικού 
ηλεκτροφωτισµού σύµφωνα µε το τεύχος Τεχνικών Προδιαγραφών και τις προδιαγραφές του 
ΥΠΕΧΩ∆Ε για επαρχιακή οδό.  Τα φωτιστικά σώµατα θα εφοδιασθούν µε λυχνίες ατµών 
Νατρίου υψηλής πιέσεως και κατάλληλης ισχύος. Επίσης θα προβλεφθούν τουλάχιστον 
τέσσερα (4) φωτιστικά τύπου λαµπτήρα ατµών Νατρίου υψηλής πίεσης και ισχύος 
τουλάχιστον 120 W µε βραχίονες καταλλήλου µήκους στερεωµένα επί των εξωτερικών 
πλευρών του κτιρίου. Ο εξωτερικός φωτισµός επί του κτιρίου θα τροφοδοτηθεί από τον 
κεντρικό ηλεκτρικό πίνακα της ΕΕΛ. 

Τηλεφωνικό δίκτυο 
Θα πρέπει να προβλεφθεί τηλεφωνική εγκατάσταση στο κτίριο της ΕΕΛ τουλάχιστον 1 
εξωτερικής γραµµής µε αντίστοιχες 2 συσκευές τηλεφώνου. 

Ηλεκτρικό δίκτυο 

Τα καλώδια ισχύος και σηµάτων θα είναι ορατά στους τοίχους και κοντά στην οροφή του 
κτιρίου και θα τοποθετηθούν συγκεντρωτικά µέσα σε µεταλλικές σχάρες µε κατάλληλη 
διατοµή ανάλογα µε τη διατοµή και τον αριθµό των καλωδίων που διέρχονται.  

3.11 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ∆ΟΜΙΚΟΥ ΜΕΡΟΥΣ ∆ΕΞΑΜΕΝΩΝ  

Το δοµικό µέρος των δεξαµενών θα κατασκευασθεί από οπλισµένο σκυρόδεµα σύµφωνα µε 
τα οριζόµενα στο κεφάλαιο Α.6 του παρόντος τεύχους και από την αντίστοιχη τεχνική 
προδιαγραφή. 

Κατά τη σκυροδέτηση των δεξαµενών θα γίνει χρήση στεγανωτικού µάζας. Στους αρµούς 
διακοπής θα χρησιµοποιούνται ταινίες στεγάνωσης τύπου Hydrofoil αναλόγου πλάτους.  

3.12 Υ∆ΡΑΥΛΙΚΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΙ 

3.12.1 ∆εδοµένα υπολογισµού  

Θα υπολογισθεί το υδραυλικό προφίλ 40ετίας για την λειτουργία της Εγκατάστασης, 
σύµφωνα µε τα κριτήρια σχεδιασµού ως έχουν περιγραφεί σε προηγούµενα κεφάλαια.  

3.12.2 Υπολογισµός απωλειών  

Οι υδραυλικοί υπολογισµοί για τον υπολογισµό των γραµµικών απωλειών των σωληνωτών 
υπό πίεση αγωγών θα γίνουν µε τον τύπο του Colebrook-White µε: 

• Τραχύτητα σωλήνα : 0,1 mm για χαλύβδινους σωλήνες και 0,04 mm για πλαστικούς  

• Κινηµατική συνεκτικότητα 1,1 x 10-6 m2/s  

Ο υπολογισµός των τοπικών απωλειών θα γίνει από τη σχέση  

         V2 
k = ----- 
       2 g 
k : ο συντελεστής τοπικών απωλειών που θα λαµβάνεται ανάλογα την περίπτωση 
V : η ταχύτητα ροής 
g : η επιτάχυνση βαρύτητας 
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Οι τοπικές απώλειες θα µπορούν να υπολογισθούν µε βάση το ισοδύναµο γραµµικό µήκος. 
Οι υδραυλικοί υπολογισµοί των καναλιών και αγωγών µε ελεύθερη ροή θα υπολογισθούν 
από τον τύπο του Manning µε συντελεστή τραχύτητας Κ=75.  

Οι απώλειες για τη ροή σε υπερχειλιστές ευρείας στέψης, υπερχειλιστές λεπτής στέψης, 
υπερχείλιση σε τριγωνικό υπερχειλιστή, ροή σε υποβρύχιες συνθήκες, υπολογίζονται µε 
βάση τους αντίστοιχους τύπους της βιβλιογραφίας. Για τον καθορισµό της υδραυλικής 
µηκοτοµής η υπερχείλιση θα πρέπει να γίνεται µε ελεύθερη πτώση. Συγκεκριµένα η διαφορά 
µεταξύ της ανώτερης στάθµης λυµάτων κατάντι του υπερχειλιστή και της στέψης του 
υπερχειλιστή να καθορίζεται σε 0,10 m στις κανονικές συνθήκες λειτουργίας του έργου ή σε 
0,05 m στις έκτακτες συνθήκες λειτουργίας. Για την διαστασιολόγηση των σωλήνων θα 
λαµβάνεται ανάλογα µε τη διάµετρο του αγωγού, η παρακάτω µέγιστη ταχύτητα για 
κανονικές συνθήκες λειτουργίας του έργου. 

Εσωτερική ∆ιάµετρος 

(mm) 

100-125 

125-175 

175-350 

350-450 

450-600 

600-800 

800-1000 

Μέγιστη Ταχύτητα 

(m/s) 

1.55 

1.85 

2.00 

2.10 

2.20 

2.30 

2.40 

 

3.13    ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ  

3.13.1  Γενικές αρχές σχεδιασµού  

Το σύστηµα αυτοµατισµού θα είναι σχεδιασµένο έτσι ώστε να επιτρέπει την αυτόµατη 
λειτουργία της µονάδας υπό κανονικές συνθήκες. 

3.13.2  Γενικές αρχές σχεδιασµού ελέγχου κινητών µηχανισµών  

Χειριστήρια 
Κάθε κινητήρας θα διαθέτει τοπικό χειριστήριο µε τις ακόλουθες λειτουργίες: 

α.  Κοµβίον εκκίνησης (START)  

β.  Κοµβίον στάσης (STOP) 

γ.  Επιλογικό διακόπτη µε θέσεις 

- αυτόµατο (AUTO) 

- µηδέν (0) 

- χειροκίνητο (HAND) 

Μεταβιβαζόµενα σήµατα 
Για κάθε κινητό µηχανισµό θα συνδέονται τα ακόλουθα σήµατα στον τοπικό σταθµό 
αυτοµατισµών και ελέγχου  

• Ψηφιακό σήµα λειτουργικής κατάστασης (ON/OFF). 

• Θέση επιλογικού διακόπτη (AUTO/HAND). 

• Υπερφόρτιση κινητήρα (OVERLOAD). 

• Σήµα οµαλής κίνησης. 

• Εντολή εκκίνησης / στάσης (ON/OFF). 



 

K:\N5800a\cons\tefxi\TP.doc                                                    Ν5800α/4931/B02 
- 96 - 

Το "σήµα οµαλής κίνησης" αποβλέπει στο να ενηµερώνει τον χειριστή ότι ο µηχανισµός 
εκτελεί την προβλεπόµενη κίνηση µε την προβλεπόµενη ταχύτητα ή συχνότητα και 
κυρίως εξυπηρετεί ξέστρα και σάρωθρα που εκτελούν ευθύγραµµη ή κυκλική κίνηση. Το 
"σήµα" αυτό µπορεί να υλοποιηθεί µε οριοδιακόπτες που τοποθετούνται κατά µήκος της 
διαδροµής, µε αισθητήρες συνεχούς ένδειξης αλλαγής θέσης (incremental encoder) και 
µε χρονοδιακόπτες (timers) που ορίζονται στους τοπικούς σταθµούς ελέγχου. 

Γενικές αρχές σχεδιασµού διακοπτών συναγερµού - ασφαλείας 
Όλοι οι διακόπτες που παράγουν ψηφιακά σήµατα (επαφές άνευ τάσης) για σήµανση 
συναγερµού ή για αναγκαστικό σταµάτηµα της µονάδας θα ακολουθούν την αρχή 
σχεδιασµού «Ασφάλεια σε Περίπτωση Βλάβης» (Fail Safe). 

Αυτό σηµαίνει πως αν επέλθει βλάβη στο όργανο ή στην καλωδίωση του οργάνου θα 
σηµάνει συναγερµός στο κεντρικό σύστηµα ελέγχου ή το σύστηµα θα οδηγηθεί σε 
ασφαλή θέση. Έτσι ως παράδειγµα αναφέρεται ότι: 

• αν επέλθει βλάβη στο κύκλωµα του επιλογικού διακόπτη κινητήρα ο τοπικός 
σταθµός ελέγχου θα λάβει την ένδειξη "0". 

• αν χαλάσει ένας διακόπτης χαµηλής στάθµης, στο σύστηµα θα σηµάνει συναγερµός 
χαµηλής στάθµης και το σύστηµα θα οδηγηθεί σε ασφαλή θέση. 

Γενικές αρχές σχεδιασµού οργάνων επιτήρησης και ελέγχου 
Ο αριθµός και ο τύπος των οργάνων επιτήρησης και ελέγχου καθώς και ο 
προγραµµατισµός του συστήµατος ελέγχου θα πρέπει να είναι τέτοιος ώστε: 

• η ολοσχερής βλάβη ενός οργάνου δεν θα παρεµποδίζει την λειτουργία της µονάδας 

• η αστοχία στην λειτουργία ενός οργάνου δεν θα µειώνει την αποτελεσµατική 
λειτουργία βασικών µονάδων. 

Απαιτήσεις οργάνων ανά περιοχή εγκατάστασης 
Όλα τα αναλογικά όργανα µετρήσεων θα µεταδίδουν τις µετρήσεις µε ρεύµα 
κυµαινόµενης έντασης 4-20 mΑ. 

Οι µεταδότες δύο αγωγών (two cable transmitters) θα τροφοδοτούνται µε 24 VDC. 

Οι µεταδότες που απαιτούν τροφοδοσία εναλλασσόµενου ρεύµατος θα τροφοδοτούνται 
µε 230 VAC ± 10%, 50/60 Hz. 

Όλα τα µηχανήµατα αναλογικής ρύθµισης θα δέχονται σήµα ελέγχου µε ρεύµα 
κυµαινόµενης έντασης 4-20 mA στα 24 VDC. 

Μετρητές παροχής 
Η µέτρηση της παροχής θα γίνει σε ανοικτή διώρυγα µε την τοποθέτηση στένωσης τύπου 
Parshall ή Venturi, µε δίαυλο κατασκευασµένο από ανοξείδωτο ή πλαστικό υλικό, η οποία θα 
τοποθετηθεί µετά την εξάµµωση. Η στένωση αυτή θα δηµιουργεί κρίσιµη υδραυλική διατοµή 
και θα ρυθµίζει τις  υδραυλικές στάθµες ροής και ταχύτητες ανάλογα των παροχών. 
Η διαστασιολόγηση του διαύλου και της στένωσης θα γίνει για την παροχή αιχµής της 
40ετίας. 
Ο µετρητής θα είναι εφοδιασµένος µε αισθητήριο στάθµης των λυµάτων κατά προτίµηση 
τύπου υπερήχων. Θα υπάρχει ένδειξη της τιµής της παροχής των λυµάτων επί τόπου και 
ταυτόχρονα θα καταγράφεται σε καταγραφικό στον πίνακα ελέγχου της εγκατάστασης. 
Για την αξιοπιστία των µετρήσεων θα πρέπει: 
• Η διαφορά στάθµης  και  της στένωσης να µην ξεπερνάει το 75% 
• Η στένωση να τοποθετηθεί σε απόσταση κατάλληλη από την αρχή και το τέλος της 

διώρυγας ανάλογα µε το πλάτος της και σύµφωνα µε τις οδηγίες του κατασκευαστή του 
µετρητή των υπερήχων. Έτσι η ροή θα οµαλοποιείται και στο σηµείο της µέτρησης θα 
εξασφαλίζονται συνθήκες οµοιόµορφης ροής. 
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Κεφάλαιο ∆ ΕΕΛ ΛΑΜΠΟΥ ΜΥΛΩΝ 

 

1. ΤΕΧΝΙΚΑ ∆Ε∆ΟΜΕΝΑ - ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΣΧΕ∆ΙΑΣΜΟΥ  

1.1 ΓΗΠΕ∆Ο ΤΗΣ ΕΕΛ 

1.1.1 Γενικά  

Η Εγκατάσταση Επεξεργασίας και διάθεσης Λυµάτων (ΕΕΛ) Λάµπου Μύλων, θα 
κατασκευαστεί σε οικόπεδο επιφανείας 2.148,56 m2, για το οποίο έχει κηρυχθεί διαδικασία 
αναγκαστικής απαλλοτρίωσης από τον ∆ήµο Ευεργέτουλα. Έχει εκδοθεί η υπ΄ αριθµ. 66/2010 
απόφαση του Μονοµελούς Πρωτοδικείου Μυτιλήνης για καθορισµό προσωρινής τιµής 
µονάδας αναγκαστικής απαλλοτρίωσης.  

Η προβλεπόµενη θέση βρίσκεται εντός της ευρύτερης υδρογεωλογικής και υδρολογικής 
λεκάνης του ποταµού Ευεργέτουλα και συγκεκριµένα εντός της υπολεκάνης του 
υδατορέµατος Βωβού, σε καθαρά αγροτική περιοχή. Η περιοχή του έργου χαρακτηρίζεται 
από καλλιεργούµενες εκτάσεις, ενώ παρατηρούνται και εγκαταλελειµµένες καλλιέργειες που 
χρησιµοποιούνται σαν βοσκότοποι. 

Η θέση αυτή, όπως φαίνεται στον Χάρτη Χ1, βρίσκεται νοτιοανατολικά και σε απόσταση 300 m 
περίπου από τα όρια του οικισµού Λάµπου Μύλων. Ανατολικά του οικοπέδου της ΕΕΛ 
διέρχεται το υδατόρεµα Βωβού, που θα αποτελέσει και τον κύριο αποδέκτη των 
επεξεργασµένων λυµάτων της ΕΕΛ, σύµφωνα µε την 6461/17-7-2001 Απόφαση της ∆/νσης 
Υγείας - Πρόνοιας Ν.Α. Λέσβου.  

Η προσέγγιση στο γήπεδο της ΕΕΛ γίνεται από την 36η Εθνική οδό Μυτιλήνης - Καλλονής. Ο 
δρόµος που οδηγεί στη θέση της ΕΕΛ έχει µέσο πλάτος 4,00 m και εξυπηρετεί τις καλλιέργειες 
της περιοχής. Τα απαιτούµενα έργα βελτίωσης και ασφαλτόστρωσης του ως άνω δρόµου δεν 
αποτελούν αντικείµενο της παρούσας εργολαβίας.  

Η έκταση, τα όρια του γηπέδου και η προσπέλαση δίνονται στο τοπογραφικό διάγραµµα του 
Φορέα (Σχέδιο 3) όπου το γήπεδο ορίζεται από τα στοιχεία Α,Β,Γ,∆,Ε,Ζ,Η,Α. Στο ίδιο 
τοπογραφικό διάγραµµα των έργων φαίνεται και το σηµείο άφιξης Φ(ΛΜ) του αγωγού 
µεταφοράς λυµάτων από τον οικισµό Λάµπου Μύλων. Σηµειώνεται ότι η κατασκευή του 
εσωτερικού δικτύου αποχέτευσης του οικισµού καθώς και του δικτύου µεταφοράς µεταφοράς 
λυµάτων έως το σηµείο Φ(ΛΜ) πλησίον της ΕΕΛ αποτελούν αντικείµενο άλλων εργολαβιών. 

Οι διαγωνιζόµενοι µπορούν να χρησιµοποιήσουν το Σχέδιο 3 µε δική τους ευθύνη, αφού 
επιβεβαιώσουν τα αναφερόµενα τοπογραφικά στοιχεία µε δικά τους µέσα. 

1.1.2 Μορφολογικά - εδαφολογικά στοιχεία  

Το έδαφος του γηπέδου όπου θα κατασκευαστούν οι εγκαταστάσεις της ΕΕΛ έχει ήπιες 
κλίσεις, σχεδόν επίπεδο και δοµείται κατά βάση από µάρµαρα και σχιστόλιθους του Περµιο-
Τριαδικού και από αλούβιες αποθέσεις του Τεταρτογενούς, οι οποίες παρουσιάζουν πολύ 
υψηλή υδροπερατότητα. Τα εδάφη της περιοχής των Λάµπου Μύλων αποτελούνται από 
τέφρους και ερυθρούς αργίλους, άµµους, κροκάλες, παράλια κροκαλοπαγή και ηπειρωτικές 
αποθέσεις. Έχει εκπονηθεί µελέτη γεωλογικής καταλληλότητας και στην συνέχεια 
διενεργήθηκε εργαστηριακός έλεγχος εδαφών από το Εργαστήριο ∆/νσης Τεχνικών 
Υπηρεσιών Νοµαρχιακής Αυτοδιοίκησης Λέσβου (∆.Τ.Υ.Ν.Α.Λ.) 

1.1.3 ∆ιαµόρφωση του γηπέδου 

Στο αντικείµενο της παρούσας εργολαβίας είναι και η πλήρης διαµόρφωση του γηπέδου 
συµπεριλαµβανοµένων και των έργων εξυπηρέτησης καθώς και του ζωτικού χώρου γύρω 
απ’ αυτά.  

Για τη διαµόρφωση του οικοπέδου της ΕΕΛ θα απαιτηθούν εκσκαφές, εξυγειάνσεις και 
επιχώσεις, η έκταση και το ύψος των οποίων θα εξαρτηθεί από τη διάταξη των 
προσφεροµένων έργων.  
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Βασικό κριτήριο για την τελική στάθµη θα αποτελέσουν πέραν των λειτουργικών 
παραµέτρων οι κανόνες της αισθητικής και συγκεκριµένα η κατά το δυνατόν ένταξη των 
έργων στο φυσικό τοπίο της περιοχής. 

1.1.4 ∆ίκτυα κοινής ωφελείας 

Τα δίκτυα του ΟΤΕ, ∆ΕΗ, ύδρευσης θα µεταφερθούν µε δαπάνες του ∆ήµου και µέριµνα του 
Αναδόχου έως την είσοδο της ΕΕΛ. 

1.2 ΠΡΟΣΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ∆ΙΑΘΕΣΗ ΛΥΜΑΤΩΝ 

Η προσαγωγή των λυµάτων στο έργο θα γίνει µέσω αγωγού ελεύθερης ροής από οικισµό 
Λάµπου Μύλων, διατοµής Φ250 και αντλιοστασίου ανύψωσης. 

Ο αγωγός έχει µελετηθεί στην Οριστική Μελέτη «∆ΙΚΤΥΑ Υ∆ΡΕΥΣΗΣ - ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ 
∆ΗΜΟΥ ΕΥΕΡΓΕΤΟΥΛΑ» και η κατασκευή του αποτελεί αντικείµενο άλλης εργολαβίας.  

Σύµφωνα µε την Οριστική Μελέτη ∆ικτύων Ύδρευσης - Αποχέτευσης, τα στοιχεία του 
αγωγού µεταφοράς στο τερµατικό φρεάτιο είναι: 

Φ(ΛΜ)  Hεδ.   = 33,10 m 

  Hπυθ. = 31,70 m 

Στην παρούσα εργολαβία, από το έργο προσαγωγής θα κατασκευαστούν µόνο τα 
παρακάτω: 

α)  το τµήµα σύνδεσης του αγωγού µεταφοράς λυµάτων του οικισµού Λάµπου Μύλων 
έως το αντλιοστάσιο ανύψωσης της ΕΕΛ. Η σύνδεση του αγωγού µε το αντλιοστάσιο 
ανύψωσης θα ξεκινήσει από το φρεάτιο Φ(ΛΜ).  

β)  το αντλιοστάσιο ανύψωσης λυµάτων µε τον καταθλιπτικό αγωγό έως το φρεάτιο 
εισόδου της ΕΕΛ, όπως αυτά θα µελετηθούν στην Τεχνική Μελέτη Προσφοράς. 

Τέλος, το έργο διάθεσης των επεξεργασµένων λυµάτων λυµάτων στο υδατόρευµα «Βωβού» 
αποτελεί αντικείµενο της τεχνικής και της οικονοµικής προσφοράς της παρούσας εργολαβίας 
και θα σχεδιαστεί σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο κεφάλαιο ∆.3.14 και τους εγκεκριµένους Π.Ο 
του παρόντος. 

1.3 ΠΟΣΟΤΙΚΑ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΙΚΑ ∆Ε∆ΟΜΕΝΑ ΤΩΝ ΛΥΜΑΤΩΝ 

Ως προς τα ποιοτικά χαρακτηριστικά των λυµάτων προς επεξεργασία,  διευκρινίζεται ότι δεν 
υπάρχουν εργαστηριακές ή άλλες αναλύσεις και τα στοιχεία τα οποία δίδονται παρακάτω και 
τα οποία θα ληφθούν ως δεδοµένα σχεδιασµού των Τεχνικών Προσφορών, προέρχονται 
από στατιστικά βιβλιογραφικά δεδοµένα. 

Τα βασικά δεδοµένα σχεδιασµού και των δύο φάσεων των έργων δίδονται στους παρακάτω 
Πίνακες. 

 

Πίνακας ∆.1 
Παροχές και Ρυπαντικά Φορτία Σχεδιασµού 

για την ΕΕΛ Λάµπου Μύλων (θέρος) 
Παράµετρος Μονάδα Ετος 

  2008 2028 2048 

Ισοδύναµοι κάτοικοι 

Μέγιστη ηµερήσια, Qd 

Παροχή αιχµής, q   

 

 

m3/d 

l/s 

m3/s 

224 

55 

2 

0,002 

247 

70 

3 

0,003 

274 

90 

3 

0,003 

Ρυπαντικό Φορτίο     
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Εισόδου 

BOD5 (So) 

SS 

 

 

kg/d 

kg/d 

 

 

13 

16 

 

15 

17 

 

16 

19 

 

Συγκέντρωση     

Εισόδου 

BOD5 

SSo 

 

 

mg/l 

mg/l 

 

 

244 

283 

 

211 

243 

 

183 

211 

 

 

Πίνακας ∆.2 
Παροχές Σχεδιασµού 

για την ΕΕΛ Λάµπου Μύλων (χειµώνας) 
Παράµετρος Μονάδα Ετος 

  2008 2028 2048 

Ισοδύναµοι κάτοικοι 

Μέγιστη ηµερήσια, Qd 

Παροχή αιχµής, q   

 

 

m3/d 

l/s 

m3/s 

171 

33 

1 

0,001 

190 

43 

1 

0,001 

210 

54 

2 

0,002 

 

Πίνακας ∆.3 
Παραδοχές Ρυπαντικών Φορτίων για το έτος Σχεδιασµού 
Ηµερήσιο φορτίο BOD 60 g/ΙΚ 

Ηµερήσιο φορτίο SS 70 g/ΙΚ 

Θέρος:  23οC Θερµοκρασία Λυµάτων 

Χειµώνας: 11οC 

Συγκέντρωση κολοβακτηριδίων στην 
είσοδο των ΕΕΛ 

500 x 106 FC/100ml 

 

1.4 ∆ΙΑΣΤΑΣΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΡΓΩΝ 

Η διαστασιολόγηση των έργων της πρωτοβάθµιας επεξεργασίας και των υδραυλικών 
συνδέσεων των λυµάτων (σωληνώσεις, υπερχειλιστές κλπ) θα γίνει µε βάση την παροχή 
αιχµής (q) της 40ετίας για τις θερινές συνθήκες. 

Η διαστασιολόγηση του αντλιοστασίου ανύψωσης των λυµάτων και του αντλιοστασίου 
εξόδου, (υγρών θαλάµων, κλπ), θα γίνει µε βάση την παροχή αιχµής (q) 40ετίας, ενώ των 
αντλητικών συγκροτηµάτων κλπ. Η/Μ εξοπλισµού θα γίνει µε βάση την παροχή αιχµής (q) 
20ετίας.   

Οι υπολογισµοί της ηλεκτρικής κατανάλωσης και η συµπλήρωση του σχετικού πίνακα 2 
Τόµου 4 της Τεχνικής Προσφοράς θα γίνουν για το έτος 2028. 

2. ΜΕΘΟ∆ΟΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ - ΠΑΡΑ∆ΟΧΕΣ ΣΧΕ∆ΙΑΣΜΟΥ 

Καθορίζεται ότι η µέθοδος επεξεργασίας θα βασίζεται υποχρεωτικά σε σύστηµα 
πρωτοβάθµιας επεξεργασίας τύπου Imhoff. 
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Η περιγραφή του συστήµατος και της διαδικασίας επεξεργασίας καθώς και των επί µέρους 
µονάδων σε συνδυασµό µε τις ειδικές προδιαγραφές των έργων, γίνεται αναλυτικά στο 
κεφάλαιο ∆.3 του τεύχους αυτού. 

Τα αναφερόµενα στο παρόν κεφάλαιο (κεφ. ∆.2 ΜΕΘΟ∆ΟΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ - 
ΠΑΡΑ∆ΟΧΕΣ ΣΧΕ∆ΙΑΣΜΟΥ) αποτελούν -επί ποινή αποκλεισµού- το ελάχιστο 
ποσοτικό και ποιοτικό αποδεκτό όριο των προσφορών και η τήρησή τους είναι 
υποχρεωτική για τους διαγωνιζόµενους. 

2.1 ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΣΧΕ∆ΙΑΣΜΟΥ ΤΗΣ ∆ΕΞΑΜΕΝΗΣ IMHOFF 

Ο θάλαµος καθίζησης θα έχει όγκο 11,5 m3 και ο θάλαµος χώνευσης θα έχει όγκο 20 m3. 

2.2 ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΕΚΡΟΗΣ 

Η διάθεση των επεξεργασµένων αποβλήτων και της λάσπης πρέπει να γίνεται σύµφωνη µε 
τους εγκεκριµένους Π.Ο. του έργου, το υπ’ αριθµ. Πρωτ. ∆ΥΠ οικ.6461/17.7.2001 Έγγραφο 
της ∆/νσης Υγείας και Πρόνοιας της Νοµ. Αυτοδιοίκησης Λέσβου, τους Ελληνικούς 
κανονισµούς, καθώς και τους κανονισµούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπως αυτοί ισχύουν . 

Ειδικότερα :  

Ο Πίνακας ∆.4 παρουσιάζει τις προδιαγραφές που έχουν τεθεί από τις Αρχές για τη διάθεση 
των αποβλήτων στο Χείµαρρο  «Βωβού» (µε βάση τους εγκεκριµένους Π.Ο του έργου και το 
υπ’ αριθµ. Πρωτ. ∆ΥΠ οικ.6461/17.7.2001 Έγγραφο της ∆/νσης Υγείας και Πρόνοιας της Νοµ. 
Αυτοδιοίκησης Λέσβου). 

 
Πίνακας ∆.4 

Ειδικοί όροι που θα πρέπει να πληρούν τα επεξεργαµένα λύµατα 
τα επεξεργασµένα απόβλητα 

A/Α Παράµετρος Ανώτατο όριο συγκέντρωσης 

mg/l 

 

1 

2 

3 

 

 

BOD5 

COD 

 SS 

 

 180 mg/l 

 540 mg/l 

60 mg/l 

Επιπλέον, το σηµείο εκβολής των λυµάτων καθορίζεται σε απόσταση µεγαλύτερη των 2 Km 
από την συµβολή µε το χείµαρρο Ευεργέτουλα. 

2.3 ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 

♦ Οι επί µέρους µονάδες άντλησης και επεξεργασίας και διάθεσης των λυµάτων που θα 
πρέπει υποχρεωτικά να προσφερθούν από τους διαγωνιζόµενους, καθώς και οι 
προδιαγραφές που θα πρέπει υποχρεωτικά να τηρηθούν είναι οι εξής: 

� Αντλιοστάσιο ανύψωσης λυµάτων  

• Εξωτερικά του κτιρίου πρωτοβάθµιας επεξεργασίας θα κατασκευασθεί  
αντλιοστάσιο  ανύψωσης  λυµάτων  το οποίο θα οδηγεί τα λύµατα έως το 
φρεάτιο εισόδου της ΕΕΛ 

� Πρωτοβάθµια επεξεργασία Λυµάτων, η οποία θα αποτελείται από: 

• Το Φρεάτιο Εισόδου  

• Το έργο εσχάρωσης µε τις παρακάτω απαιτήσεις: 

− η αυτόµατη εσχάρα να αφαιρεί τουλάχιστον όλα τα άνω των 10 mm στερεά 
από τα λύµατα και να συµπληρώνεται µε σύστηµα συµπίεσης - αφυδάτωσης 
των εσχαρισµάτων για τη µετέπειτα ασφαλή διάθεση των . Επίσης θα 
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προβλεφθεί και εγκατάσταση παράκαµψης µε χειροκαθαριζόµενη εσχάρα 
διακένων 20 mm  

− Το σύστηµα µηχανικής εσχάρωσης που θα προσφέρει ο διαγωνιζόµενος µαζί 
µε τον απαραίτητο βοηθητικό εξοπλισµό, να είναι τυποποιηµένης 
βιοµηχανικής κατασκευής οίκου που να διαθέτει πιστοποιητικό διασφάλισης 
ποιότητας της Ε.Ε. 

• Το Έργο εξάµµωσης - αποµάκρυνσης λιπών  

− Θα συνοδεύεται µε διάταξη έκπλυσης και διαχωρισµού άµµου - λυµάτων  

• Τον Μετρητή Παροχής 

• Την καθίζηση σε δυο δεξαµενές τύπου Imhoff 

� Αντλιοστάσιο εξόδου  

Θα προβλεφθεί για τη διάθεση των επεξεργασµένων λυµάτων στον αποδέκτη, 
σύµφωνα µε τους εγκεκριµένους Π.Ο  

� Τη Μονάδα Απόσµησης του χώρου  

Η µονάδα θα διαστασιολογηθεί µε αριθµό εναλλαγών αέρα /ώρα :10 εναλλαγές / ώρα 

� Επεξεργασία ιλύος 

Η προκύπτουσα ιλύς θα µεταφέρεται για σταθεροποίηση και αφυδάτωση στην Ε.Ε.Λ 
Οµάδων Α & Β  

� Έργο ∆ιάθεσης Επεξεργασµένων Λυµάτων  

Σύµφωνα µε τα οριζόµενα στους Π.Ο και στο κεφάλαιο ∆.3.14 της παρούσας. Τα 
επεξεργασµένα λύµατα θα οδηγούνται στο σηµείο εκβολής (Σχέδιο 3) µε άντληση. 
Εποµένως θα προβλεφθεί Αντλιοστάσιο εξόδου µε τα κατάλληλα τεχνικά 
χαρακτηριστικά (αντλία κύρια και εφεδρική). 

Οι ως άνω µονάδες θα στεγαστούν σε ισόγειο κτίριο ελάχιστης επιφάνειας 140 m2 και 
ύψους τουλάχιστον 4,50 m, µέσα στο οποίο θα προβλεφθεί εγκατάσταση απόσµησης, 
χώρος υγιεινής προσωπικού, πλήρης ηλεκτρική εγκατάσταση µε σύστηµα αντιστάθµισης 
άεργης ισχύος και µε ηλεκτρονική διάταξη επιτήρησης και αυτοµατισµών, εφεδρική πηγή 
ηλεκτρικής ενέργειας, (Η/Ζ), κατάλληλης ισχύος ώστε να καλύπτει το σύνολο της 
εγκατάστασης, σύστηµα αυτοµατισµών και σύστηµα αντικεραυνικής προστασίας του 
κτιρίου. 

♦ Το ανώτατο όριο θορύβου στα όρια του οικοπέδου των εγκαταστάσεων καθορίζεται στα 
50 dB και σύµφωνα µε τους εγκεκριµένου Περιβαλλοντικούς Όρους του έργου. Η τήρηση 
αυτού του ορίου θα τεκµηριώνεται µε ειδική αναφορά στην Τεχνική Μελέτη Προσφοράς. 

♦ Για τα αντλιοστάσια λυµάτων θα προβλεφθούν υποχρεωτικά τα παρακάτω: 

� Οι µεταλλικές σωληνώσεις διακίνησης λυµάτων να είναι ανοξείδωτες 

� Οι εσχαρόκαδοι να είναι ανοξείδωτοι 

� Οι οδηγοί ανέλκυσης - καθέλκυσης εσχαρόκαδων να είναι ανοξείδωτοι 

3. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ  

Τα λύµατα (µε άλλη εργολαβία) φθάνουν µε βαρύτητα έως το οικόπεδο της ΕΕΛ (τερµατικό 
φρεάτιο συστήµατος µεταφοράς Φ(Λ.Μ). Από το φρεάτιο Φ(Λ.Μ) τα λύµατα θα οδηγηθούν µε το 
παρόν έργο στο αντλιοστάσιο ανύψωσης της ΕΕΛ και από εκεί στο φρεάτιο εισόδου που 
αποτελεί την αρχή της εγκατάστασης.  

Από το φρεάτιο εισόδου τα λύµατα παροχετεύονται στην εσχάρωση της µονάδας. Στην 
εσχάρωση κατακρατούνται τουλάχιστον τα µεγαλύτερα των 10 mm στερεά, ενώ είναι 
επιθυµητό να κατακρατούνται στερεά έως και 6 mm. Η εσχάρα θα είναι ανοξείδωτη 
µηχανικού αυτοκαθαριζόµενου τύπου ενώ θα υπάρχει παρακαµπτήρια δίαυλος (By pass) µε 
βοηθητική απλή εσχάρα µε άνοιγµα διακένων 20 mm, που θα καθαρίζεται από εργάτη. 
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Από το έργο εσχάρωσης τα λύµατα θα οδηγούνται στον εξαµµωτή - λιποσυλλέκτη για την 
αποµάκρυνση της άµµου καθώς και των λιπών και αφρών και στη συνέχεια στο µετρητή 
παροχής. Τα εσχαρίσµατα και η άµµος θα µεταφέρονται προς υγειονοµική ταφή στο χώρο 
των απορριµµάτων του ∆ήµου ή στον κεντρικό ΧΥΤΑ που κατασκευάστηκε σε νοµαρχιακό 
επίπεδο. 

Μετά το µετρητή παροχής, τα λύµατα θα οδηγούνται στο φρεάτιο διανοµής απ’ όπου 
ισοκατανέµονται στις δύο γραµµές πρωτοβάθµιας καθίζησης τύπου Imhoff.  

Μετά την πρωτοβάθµια καθίζηση η οποία συντίθεται από δίδυµη παράλληλη διάταξη, τα 
λύµατα θα οδηγούνται στο φρεάτιο εξόδου και από εκεί µέσω του αγωγού διάθεσης στον 
αποβλήτων στο Χείµαρρο  «Βωβού» (µε βάση τους εγκεκριµένους Π.Ο του έργου και το υπ’ 
αριθµ. Πρωτ. ∆ΥΠ οικ.6461/17.7.2001 Έγγραφο της ∆/νσης Υγείας και Πρόνοιας της Νοµ. 
Αυτοδιοίκησης Λέσβου). 

Το σηµείο εκβολής των λυµάτων καθορίζεται σε απόσταση µεγαλύτερη των 2 Km από τη 
συµβολή µε το χείµαρρο Ευεργέτουλα.  

Η καθιζάνουσα ιλύς θα οδηγείται στην ΕΕΛ των οµάδων Α και Β για επεξεργασία. 

Τέλος, τα έργα επεξεργασίας θα στεγαστούν σε ισόγειο κατάλληλο κτίριο, όπως 
προδιαγράφεται στο κεφάλαιο ∆.3.6. 

Μέσα στο κτίριο θα εγκατασταθεί ένα κινητό βαρούλκο (παλάγκο) ανυψωτικής ικανότητας 
τόσης, όσο το βαρύτερο εξάρτηµα της µονάδας, το φορείο του οποίου θα έχει τη δυνατότητα 
σάρωσης όλης της επιφάνειας του κτιρίου. 

3.1  ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟ ΑΝΥΨΩΣΗΣ ΛΥΜΑΤΩΝ  

Εξωτερικά του κτιρίου πρωτοβάθµιας επεξεργασίας θα προβλεφθεί  αντλιοστάσιο  
ανύψωσης  λυµάτων  το οποίο θα οδηγεί τα λύµατα έως το φρεάτιο εισόδου της ΕΕΛ, µε 
καταθλιπτικό αγωγό από HDPE κατάλληλης διαµέτρου κλπ., χαρακτηριστικών όπως θα 
προκύψουν από την οριστική µελέτη που θα υποβάλουν οι διαγωνιζόµενοι.  

Το αντλιοστάσιο λυµάτων θα περιλαµβάνει τον  υγρό θάλαµο λυµάτων και το  θάλαµο 
δικλείδων σε επαφή, (υπόγεια). Ο υγρός θάλαµος λυµάτων, καθώς και ο καταθλιπτικός 
αγωγός έως το φρεάτιο εισόδου της ΕΕΛ θα διαστασιολογηθούν µε βάση την παροχή αιχµής 
της 40ετίας.  

Στο αντλιοστάσιο, προβλέπεται η εγκατάσταση, του παρακάτω εξοπλισµού: 

1. ∆υο  υποβρύχιων αντλητικών συγκροτηµάτων λυµάτων, παροχής εκάστου την 
παροχή αιχµής της 20ετίας (σε συνθήκες θέρους) και ικανού µανοµετρικού το οποίο 
θα προκύψει από τους σχετικούς υπολογισµούς, (το ένα αντλητικό συγκρότηµα θα 
καλύπτει την ανάγκη εφεδρείας), ενός αισθητήριου στάθµης τύπου υπερήχων για την 
εκκίνηση και στάση των αντλιών, ενός αισθητηρίου στάθµης ή φλοτεροδιακόπτη σto 
χαµηλότερο σηµείο σύµφωνα µε τις οδηγίες του κατασκευαστή για την προστασία 
των αντλιών από «ξηρά» λειτουργία και αισθητηρίων ή φλοτεροδιακοπτών στάθµης 
για την εκκίνησης ανάγκης των αντλιών (σε περίπτωση βλάβης της συσκευής 
υπερήχων), καθώς και όλων των αναγκαίων υλικών  και µικροϋλικών. Τα αισθητήρια 
στάθµης ή οι φλοτεροδιακόπτες θα τοποθετηθούν µέσα σε σωλήνα PVC κατάλληλης 
διαµέτρου. Όλα τα παραπάνω θα εγκατασταθούν µέσα στον υγρό θάλαµο.  

2. Των απαιτούµενων  υδραυλικών εξαρτηµάτων, ήτοι:  βαλβίδων αντεπιστροφής, 
συρταρωτών δικλείδων, τεµαχίων εξάρµωσης,  των απαιτούµενων σωληνώσεων από 
ανοξείδωτο χάλυβα και των ειδικών τεµαχίων αυτών (στεγανά αντικραδασµικά 
στοιχεία διέλευσης τοιχίου, καµπύλες, ταυ, κλπ) 

3. Ενός υποβρύχιου ηλεκτροκίνητου αναδευτήρα λυµάτων (µέσα στον υγρό θάλαµο), 
πιστοποιηµένη καταλληλότητας (από τον οίκο κατασκευής) για τη γεωµετρία του 
θαλάµου 

4. Ενός εσχαρόκαδου, µε τους οδηγούς ανέλκυσης και καθέλκυσης στον υγρό θάλαµο, 
καθώς και φράγµατος ηρεµίας κατάντι του αγωγού προσαγωγής λυµάτων.   
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5. Ηλεκτρικού πίνακα διανοµής και αυτοµατισµών, ο οποίος θα τροφοδοτείται από το 
Γενικό Πίνακα Χ.Τ. της ΕΕΛ  

6. Συστήµατος αυτοµατισµών του αντλιοστασίου  

7. Πλήρους ηλεκτρικής εγκατάστασης κίνησης και φωτισµού του αντλιοστασίου 

8. Συστήµατος απόσµησης του υγρού θαλάµου και συστήµατος µηχανικού εξαερισµού 
του θαλάµου δικλείδων. Το πλήρες σύστηµα απόσµησης θα υπολογισθεί για ελάχιστη 
δυναµικότητα 10 ανανεώσεων αέρα / ώρα του υγρού θαλάµου.  

9. Το σύστηµα του µηχανικού εξαερισµού του θαλάµου των δικλείδων, θα περιλαµβάνει 
αεραγωγούς λήψης νωπού αέρα και αντίστοιχους απόρριψης αέρα του ξηρού 
θαλάµου των δικλείδων και ο ανεµιστήρας θα υπολογισθεί  για ελάχιστη δυναµικότητα 
5 ανανεώσεων αέρα / ώρα. 

10. Χειροκίνητου µηχανισµού ανύψωσης, (βαρούλκο), µόνιµα και σταθερά στερεωµένου 
σε βάση  πάνω από τον υγρό θάλαµο των λυµάτων.  

Η παροχή υπολογισµού του αντλιοστασίου θα ληφθεί από τον Πίνακα ∆.1 του παρόντος 
τεύχους για τα έτη 2028 και 2048 αντίστοιχα. Συγκεκριµένα, οι αντλίες θα υπολογιστούν µε 
την παροχή αιχµής q της 20ετίας (2028), ενώ το αντλιοστάσιο και ο καταθλιπτικός αγωγός µε 
παροχή αιχµής q της 40ετίας (2048). 

Στο αντλιοστάσιο θα τοποθετηθούν δυο υποβρύχια αντλητικά συγκροτήµατα  λυµάτων, (το 
ένα εφεδρικό), εναλλασσόµενης κυκλικής λειτουργίας, σύµφωνα µε όσα περιγράφηκαν σε 
προηγούµενη σχετική παράγραφο.  

Οι υποβρύχιες αντλίες λυµάτων θα είναι κατάλληλες για άντληση πρωτογενών λυµάτων, 
χωρίς να υπάρχει κίνδυνος έµφραξης της αντλίας ή του δικτύου, ικανές να λειτουργούν σε 
δίκτυο παροχής τάσης 380 Volt, 3  φάσεων, συχνότητας 50 Hz. 

Ο οίκος κατασκευής  των υποβρύχιων αντλιών θα είναι πιστοποιηµένος µε ISO 9001 και οι 
υδραυλικές αποδόσεις θα πιστοποιούνται µε ISO 2548 C (ελάχιστες απαιτήσεις).  

Οι αντλίες θα φέρουν µονοκάναλη πτερωτή ανοικτού (µη εµφρασσόµενου) τύπου και θα είναι 
εφοδιασµένες µε σύστηµα αντιµπλοκαρίσµατος.  

Ο τύπος της  αντλίας που θα επιλεγεί από το διαγωνιζόµενο, θα πρέπει να έχει το 
απαιτούµενο σηµείο  λειτουργίας της, όσο το δυνατόν πιο κοντά στο ονοµαστικό (κατά το 
δυνατόν στο µέσον της καµπύλης λειτουργία της).   

Σηµαντικό Κριτήριο αξιολόγησης, αποτελεί ο υδραυλικός και ο συνολικός βαθµός απόδοσης 
του αντλητικού συγκροτήµατος, στο σηµείο λειτουργίας του στις πραγµατικές συνθήκες 
(παροχή και µανοµετρικό), όπως αυτές θα υπολογιστούν και θα τεκµηριωθούν µε τις σχετικές 
καµπύλες των τεχνικών εντύπων του κατασκευαστικού οίκου.   

Επίσης οι αντλίες θα εξασφαλίζουν, (από τα τεχνικά φυλλάδια του οίκου κατασκευής), οµαλή 
δίοδο, (πέρασµα) στερεών, διαµέτρου (σε χιλιοστά), που θα καθορίζεται µε σαφήνεια.  

Η διάµετρος οµαλής διόδου των στερεών µέσα από την αντλία χωρίς αυτή να φράζει, 
αποτελεί κριτήριο αξιολόγησης των αντλιών.    

Επίσης θα προσφερθεί ο λοιπός βοηθητικός εξοπλισµός και ο εξοπλισµός αυτοµατισµών και 
ελέγχων όπως αυτός καθορίζεται στο αντίστοιχο κεφάλαιο.  

Το αντλιοστάσιο θα εξοπλισθεί µε κατάλληλο µηχανισµό για την ανέλκυση και καθέλκυση 
των αντλητικών συγκροτηµάτων από τον υγρό θάλαµο, ενώ τα ίδια τα αντλητικά θα είναι 
εφοδιασµένα µε σύστηµα αυτόµατης σύζευξης και απόζευξης, χωρίς να απαιτείται εκκένωση 
του θαλάµου και κάθοδο του προσωπικού µέσα σ’ αυτόν. 

Επίσης προβλέπεται και ανοξείδωτος εσχαρόκαδος για την κατακράτηση των στερεών στην 
είσοδο του αγωγού προσαγωγής στον υγρό θαλαµο, µε οδηγούς ανέλκυσης ανοξείδωτους. 

Κάθε αντλία θα φέρει στον αγωγό εξόδου συρταροδικλείδα, βαλβίδα αντεπιστροφής 
κατάλληλη για λύµατα και τεµάχιο εξάρµωσης.  
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Η εκκίνηση και στάση των αντλιών θα πρέπει να γίνεται αυτόµατα, καθώς και µε διακόπτη 
On-Off. Αυτόµατα θα γίνεται και η κυκλική εναλλαγή των αντλιών για οµοιόµορφη φθορά. 

Οι εντός του αντλιοστασίου σωληνώσεις λυµάτων θα είναι ανοξείδωτες µέχρι τη συµβολή 
τους µε τους αντίστοιχους καταθλιπτικούς αγωγούς. 

Τέλος το αντλιοστάσιο θα περιλαµβάνει ηλεκτροκίνητο αναδευτήρα λυµάτων (θα αξιολογηθεί 
θετικά η προσφορά ανεξάρτητου ηλεκτροκίνητου αναδευτήρα λυµάτων και όχι 
ενσωµατωµένο σύστηµα ανάδευσης στις αντλίες λυµάτων), εγκατάσταση απόσµησης του 
υγρού θαλάµου λυµάτων. 

Θα προτιµηθεί για την εγκατάσταση απόσµησης, πλήρες σύστηµα επεξεργασίας αέρα 
δυναµικότητας όπως αυτό περιγράφηκε σε προηγούµενη σχετική παράγραφο, µε φίλτρα 
ενεργού άνθρακα, ή τεκµηριωµένης και πιστοποιηµένης αποτελεσµατικότητας άλλου υλικού. 

Τέλος θα προβλεφθεί σύστηµα µηχανικού εξαερισµού του θαλάµου των δικλείδων µε 
χειροκίνητη ενεργοποίηση, δυναµικότητας όπως αυτό περιγράφηκε σε προηγούµενη 
παράγραφο.  

Είναι αποδεκτό στον υγρό θάλαµο, εναλλακτικά να τοποθετηθεί σύστηµα απόσµησης µε 
ψεκασµό. 

3.2  ΦΡΕΑΤΙΟ ΕΙΣΟ∆ΟΥ ΕΕΛ 

Στο φρεάτιο εισόδου της ΕΕΛ καταλήγουν τα λύµατα από το αντλιοστάσιο ανύψωσης.  

Αποτελείται από : 

• Το έργο υποδοχής λυµάτων προς επεξεργασία 

• Τον λοιπό εξοπλισµό 

Ο σχεδιασµός και η διαστασιολόγηση του φρεατίου αυτού επαφίεται στους διαγωνιζόµενους. 

3.3  ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΛΥΜΑΤΩΝ 

Η µονάδα αποτελείται από: 

• Το Έργο Εσχάρωσης το οποίο αποτελείται από: 

� Την αυτόµατη και τη χειροκαθαριζόµενη εσχάρα και θα συµπληρώνεται µε 
σύστηµα συµπίεσης - αφυδάτωσης των εσχαρισµάτων για τη µετέπειτα ασφαλή 
διάθεση των 

� Το λοιπό εξοπλισµό 

• Το Έργο εξάµµωσης – αποµάκρυνσης λιπών το οποίο θα αποτελείται από: 

� Τον εξαµµωτή – λιποσυλλέκτη µε διάταξη έκπλυσης και διαχωρισµού άµµου - 
λυµάτων 

� Το λοιπό εξοπλισµό  

• Το  Μετρητή Παροχής ο οποίος αποτελείται από: 

� Το δίαυλο µε τη στένωση µέτρησης 

� Τον εξοπλισµό µέτρησης 

• Καθίζηση σε δεξαµενές τύπου Imhoff 

Η µονάδα θα αποτελείται από δύο γραµµές επεξεργασίας (δεξαµενές καθίζησης τύπου 
Imhoff) 

Εκάστη δεξαµενή καθίζησης θα έχει ορθογωνική διατοµή µε κεκλιµένα πλευρικά 
τοιχώµατα, για να διευκολύνεται η συγκέντρωση και η αποµάκρυνση σε περιοδικά 
διαστήµατα της λάσπης που καθιζάνει.  

• Μονάδα Απόσµησης  



 

K:\N5800a\cons\tefxi\TP.doc                                                    Ν5800α/4931/B02 
- 105 - 

Η µονάδα θα εξυπηρετεί το χώρο του κτιρίου και θα υπολογισθεί για 10 ανανεώσεις 
αέρα / ώρα του συνολικού όγκου του κτιρίου, σύµφωνα µε το κεφάλαιο ∆.3.3.6 της 
παρούσας.  

• ∆ιάθεση Επεξεργασµένων Λυµάτων  

Η µονάδα θα αποτελείται από το αντλιοστάσιο εξόδου και τον αγωγό διάθεσης στον 
χείµαρρο σύµφωνα µε τους εγκεκριµένους Π.Ο. του έργου. 

Ο υγρός θάλαµος των επεξεργασµένων λυµάτων, καθώς και ο καταθλιπτικός αγωγός έως το 
σηµείο εκβολής,  θα διαστασιολογηθούν µε βάση την παροχή αιχµής της 40ετίας.  

Στο αντλιοστάσιο διάθεσης επεξεργασµένων λυµάτων, προβλέπεται η εγκατάσταση του 
παρακάτω εξοπλισµού 

1 ∆υο  υποβρύχιων αντλητικών συγκροτηµάτων λυµάτων, παροχής εκάστου την 
παροχή αιχµής της 20ετίας (συνθήκες λειτουργίας θέρους) και ικανού µανοµετρικού 
το οποίο θα προκύψει από τους σχετικούς υπολογισµούς, (το ένα αντλητικό 
συγκρότηµα θα καλύπτει την ανάγκη εφεδρείας), ενός αισθητήριου στάθµης τύπου 
υπερήχων για την εκκίνηση και στάση των αντλιών, ενός αισθητηρίου στάθµης ή 
φλοτεροδιακόπτη σto χαµηλότερο σηµείο σύµφωνα µε τις οδηγίες του κατασκευαστή 
για την προστασία των αντλιών από «ξηρά» λειτουργία και αισθητηρίων ή 
φλοτεροδιακοπτών στάθµης για την εκκίνησης ανάγκης των αντλιών (σε περίπτωση 
βλάβης της συσκευής υπερήχων), καθώς και όλων των αναγκαίων υλικών  και 
µικροϋλικών. Όλα τα παραπάνω θα εγκατασταθούν µέσα στον υγρό θάλαµο.  

2 Των απαιτούµενων  υδραυλικών εξαρτηµάτων, ήτοι :  βαλβίδων αντεπιστροφής, 
συρταρωτών δικλείδων, τεµαχίων εξάρµωσης,  των απαιτούµενων σωληνώσεων από 
ανοξείδωτο χάλυβα και των ειδικών τεµαχίων αυτών (στεγανά αντικραδασµικά 
στοιχεία διέλευσης τοιχίου, καµπύλες, ταυ, κλπ) 

3 Συστήµατος αυτοµατισµών του αντλιοστασίου  

3.3.1 Εσχάρωση  

Από την εκφόρτιση του φρεατίου υποδοχής στο κανάλι, ξεκινά το έργο της εσχάρωσης. 

Η µονάδα της εσχάρωσης θα αποτελείται από µία αυτοκαθαριζόµενη εσχάρα και µία απλή 
εσχάρα ράβδων παράλληλη προς την µηχανική, η οποία θα εξυπηρετεί την εγκατάσταση σε 
περίπτωση βλάβης ή συντήρησης της µηχανικής εσχάρας. 

Το πλάτος του καναλιού ανάντι της εσχάρας θα είναι υπολογισµένο ώστε η ταχύτητα των 
λυµάτων να µην είναι κατώτερη των 0,3 m/s (υπολογισµένη στην παροχή όπως αυτή 
καθορίστηκε στην αντίστοιχη παράγραφο), για να αποφευχθούν αποθέσεις στις διαύλους, 
ενώ η ταχύτητα µέσω των ράβδων, µε την εσχάρα φραγµένη κατά 15%, δεν πρέπει να 
υπερβαίνει το 1,2 m/s στην παροχή αυτή. 

Τα κανάλια εσχάρωσης θα διαθέτουν τέτοιες κλίσεις και υψόµετρα, ώστε σε περίπτωση 
σχεδόν µηδενικών παροχών να στραγγίζουν στην επόµενη µονάδα επεξεργασίας. 

Η αυτόµατη εσχάρα θα αφαιρεί τουλάχιστον όλα τα άνω των 10 mm στερεά από τα λύµατα 
και θα τα µεταφέρει κατάντι της εσχάρας. Θα εκτιµηθεί θετικά η προσφορά αυτόµατης 
εσχάρας η οποία θα αφαιρεί στερεά έως και 6 mm. Τα εσχαρίσµατα µέσω µεταφορικής 
ταινίας ή κοχλία θα µεταφέρονται σε διάταξη µηχανικής συµπίεσης και στη συνέχεια αφού 
συµπιέζονται θα απορρίπτονται περιοδικά σε κάδους για να µεταφερθούν στο χώρο 
απόρριψης παραπροϊόντων, δηλαδή µαζί µε τα οικιακά απορρίµµατα του ∆ήµου. 

Η εσχάρα είναι επιθυµητό - και θα αξιολογηθεί θετικά - να στηρίζεται σε σύστηµα κινούµενης 
εσχαροειδούς επιφάνειας ή/και βαθµιδωτού εσχαρισµού (step screen). Τα αρθρωτά στοιχεία 
της εσχαροειδούς επιφάνειας θα είναι είτε από πλαστικό υλικό είτε από ανοξείδωτο χάλυβα, 
ενώ το πλαίσιο της εσχάρας θα είναι από ανοξείδωτο χάλυβα. Επίσης γίνεται αποδεκτή 
εσχάρα επίπεδη κεκλιµένη παράλληλων ράβδων. Οι ράβδοι και το πλαίσιο της επίπεδης 
εσχάρας θα είναι από ανοξείδωτο χάλυβα. 

Στην περίπτωση της επίπεδης κεκλιµένης εσχάρας, ο µηχανισµός καθαρισµού θα βρίσκεται 
εµπρός από την εσχάρα και θα αποτελείται από βραχίονα που καταλήγει σε µία κτένα 
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(ξέστρο). Η κίνηση του βραχίονα θα είναι αυτόµατη. Ο βραχίονας µε την κτένα πρέπει να 
βρίσκεται έξω από τα λύµατα κατά την παύση της λειτουργίας της. 

Η εκκίνηση και η στάση του µηχανισµού καθαρισµού του βαθµιδωτού εσχαρισµού αλλά και 
οποιουδήποτε άλλου τύπου αποδεκτής εσχάρας θα γίνεται από αυτοµατισµό µέτρησης 
διαφορικής στάθµης (ανάντι-κατάντι) της εσχάρας. Απαραίτητα θα υπάρχει κατάλληλη 
διάταξη που θα επιτρέπει την εκκίνηση και λειτουργία του συστήµατος και µε χειροκίνητη 
µέθοδο. 

Το σύστηµα µηχανικής εσχάρωσης που θα προσφέρει ο διαγωνιζόµενος µαζί µε τον 
βοηθητικό εξοπλισµό που περιγράφεται στην συνέχεια, θα είναι τυποποιηµένης βιοµηχανικής 
κατασκευής οίκου που διαθέτει πιστοποιητικό διασφάλισης ποιότητας της Ε.Ε. 

Η παρακαµπτήρια απλή εσχάρα (By pass) θα είναι ανοξείδωτη, θα έχει ανοίγµατα 20 mm και 
θα καθαρίζεται µε δίκρανο. Τα εσχαρίσµατα θα συλλέγονται σε αφαιρετό καλάθι στράγγισης  
ή  της εσχάρας και θα αδειάζονται περιοδικά στους κάδους αποθήκευσης. 

Ο βοηθητικός εξοπλισµός της εσχάρωσης θα πρέπει να αποτελείται  από : 

i Σύστηµα αποµάκρυνσης των εσχαρισµάτων 

ii  Συµπιεστή εσχαρισµάτων  

iii Αφαιρετό καλάθι εσχαρισµάτων 

iv ∆οχεία συλλογής εσχαρισµάτων 

v Θυροφράγµατα ανάντι και κατάντι της µηχανικής εσχάρας 

Στην περίπτωση που το σύστηµα αποµάκρυνσης των εσχαρισµάτων είναι ηλεκτροκίνητη 
µεταφορική ταινία, αυτή θα έχει κινητήρια τροχαλία κεφαλής ή τύµπανο, προστατευόµενη 
από τη διαβροχή, για την µεταφορά των εσχαρισµάτων στο συµπιεστή εσχαρισµάτων. Η 
ταινία θα πρέπει να είναι από ελαστικό ιµάντα βαρέως τύπου (τουλάχιστον 5 mm) και θα 
περιλαµβάνει κύλιστρα (ράουλα) µεταφοράς µε µέγιστη απόσταση 0,5 m σε διάταξη µε 
σχήµα σκάφης ή V, κύλιστρα επιστροφής µε µέγιστη απόσταση ανά 1,5 m και σύστηµα 
τάνυσης της ταινίας µε κοχλίες και ρυθµιζόµενη απόξεση στην εκφόρτωση. Για να 
εµποδίζεται η πτώση των εσχαρισµάτων στα κανάλια των εσχαρών θα πρέπει το πλάτος της 
ταινίας να είναι τουλάχιστον 0,5 m και απαιτείται να τοποθετηθεί προστατευτική ποδιά. Τα 
ράουλα µεταφοράς και τα µεταλλικά τµήµατα του πλαισίου θα είναι ανοξείδωτα. Η εκκίνηση 
και η στάση λειτουργίας εξαρτάται από τη κίνηση της αυτόµατης εσχάρας. ∆ιευκρινίζεται ότι 
αντί της µεταφορικής ταινίας επιτρέπεται και η προσφορά κοχλία. 

Ο συµπιεστής εσχαρισµάτων θα πρέπει να έχει ικανότητα µεγαλύτερη από 0,1 m3/h. Ο 
συµπιεστής θα πρέπει να είναι είτε κοχλιωτός είτε τύπου εµβόλου και θα κατασκευαστεί σε 
κάθε περίπτωση εξ’ ολοκλήρου από ανοξείδωτο χάλυβα.  

Είναι επιθυµητό και θα αξιολογηθεί θετικά, η προσφορά συνδυασµένου κοχλιωτού 
συστήµατος µεταφοράς και συµπίεσης εσχαρισµάτων. 

Το καλάθι εσχαρισµάτων θα τοποθετηθεί όπισθεν της χειροκίνητης εσχάρας των καναλιών 
εκτροπής για την συγκέντρωση των εσχαρισµάτων που αποµακρύνονται µε δίκρανο. Το 
καλάθι θα είναι αφαιρετό και θα πρέπει να είναι κατασκευασµένο από διάτρητο ανοξείδωτο 
έλασµα ή σύρµα µε ανοίγµατα µικρότερα του µεγέθους των συλλεγοµένων εσχαρισµάτων. 

Τα δοχεία συλλογής εσχαρισµάτων θα έχουν επαρκή χωρητικότητα  για την εβδοµαδιαία 
αποθήκευση των εσχαρισµάτων και η χωρητικότητα εκάστου θα είναι τουλάχιστον 1,0 m3. 
Θα είναι κατασκευασµένα από γαλβανισµένο χάλυβα και ίδιου τύπου προς τα δοχεία 
απορριµµάτων της πόλης ώστε η εκκένωσή τους να είναι συµβατή µε το σύστηµα 
αποκοµιδής του ∆ήµου. 

Ανάντι και κατάντι της µηχανικής εσχάρας θα εγκατασταθούν θυροφράγµατα για την 
αποµόνωση της ώστε να είναι δυνατή η συντήρηση και επισκευή. Η παράκαµψη προς τη 
χειροκαθαριζόµενη εσχάρα θα γίνεται είτε µε τη λειτουργία ηλεκτροκίνητου θυροφράγµατος 
το οποίο θα τοποθετηθεί σε κατάλληλη θέση ανάντι του παρακαµπτήριου καναλιού, είτε µε 
κατάλληλη διάταξη υπερχείλισης προς την εσχάρα αυτή.  
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Η διάταξη των καναλιών θα είναι τέτοια ώστε σε περίπτωση βλάβης ή έµφραξης της 
µηχανικής εσχάρας τα λύµατα να υπερχειλίζουν αυτόµατα προς την παράκαµψη της 
εσχάρας. Το σήµα για τη λειτουργία της παράκαµψης, (σε περίπτωση προσφοράς 
ηλεκτροκίνητου θυροφράγµατος), θα δίδεται µε τη διαπίστωση της βλάβης στο σύστηµα 
καθαρισµού της µηχανικής εσχάρας, γεγονός το οποίο θα εκδηλώνεται µε την υπέρβαση της 
καθορισµένης στάθµης λυµάτων ανάντι-κατάντι της εσχάρας άνω του επιθυµητού ύψους 
υπερχείλισης.  

Σε κάθε περίπτωση η ένδειξη  της βλάβης της µηχανικής εσχάρας θα µεταδίδεται στο κτίριο 
διοίκησης µε οπτικό και ηχητικό σήµα (το οποίο µπορεί να είναι ενσωµατωµένο στο συνολικό 
σύστηµα αυτοµατισµών – τηλελέγχου  της εγκατάστασης).  

Τα θυροφράγµατα θα κατασκευασθούν µε πλαίσια από ανοξείδωτο χάλυβα και θύρα από 
ανοξείδωτο χάλυβα ή πλαστικό υλικό κατάλληλης αντοχής. 

Για την επισκευή ή αποµάκρυνση των εσχαρών και του βοηθητικού εξοπλισµού των 
εσχαρών από το κτίριο θα τοποθετηθεί ανυψωτικός µηχανισµός αντίστοιχης ανυψωτικής 
ικανότητας. 

3.3.2 Εξάµµωση - Αποµάκρυνση λιπών  

Προβλέπεται η κατασκευή επιµήκους αεριζόµενου διπλού εξαµµωτή-λιποσυλλέκτη στον 
οποίο διαχωρίζονται οι κόκκοι της άµµου από τα λύµατα ενώ συλλέγονται σε πλευρικό χώρο 
τα επιπλέοντα και τα λίπη.  

Ο αεριζόµενος εξαµµωτής θα διαστασιολογηθεί για την αποµάκρυνση κόκκων άµµου 
ελαχίστης ιδεατής διαµέτρου 0,20 mm σε ποσοστό 95% για τη θερινή παροχή σχεδιασµού. 
Επίσης θα πρέπει να αποµακρύνει σε ποσοστό 95% όλους τους κόκκους ελαχίστης ιδεατής 
διαµέτρου 0,25 mm για την παροχή αιχµής. 

Ο εξαµµωτής θα κατασκευαστεί µετά την εσχάρωση. Η έξοδος των λυµάτων θα γίνεται µε 
υπερχειλιστή λεπτής στέψης και κατάλληλου µήκους ώστε η διακύµανση της ελεύθερης 
στάθµης του υγρού στις δεξαµενές να µην δηµιουργεί προβλήµατα στη σάρωση των ελαίων 
και ταυτόχρονα να µην δηµιουργείται µεγάλη διακύµανση στην επιµήκη ταχύτητα των 0,3 
m/s.  

Η εξάµµωση θα αποµονώνεται ανάντι µε χειροκίνητα θυροφράγµατα. 

Κατά τα λοιπά ισχύουν οι προδιαγραφές του κεφαλαίου Β.3.2 του παρόντος τεύχους για τον 
εξαµµωτή - λιποσυλλέκτη της Οµάδας Α & Β. 

3.3.3 Μετρητής παροχής  

Η µέτρηση της παροχής θα γίνει σε ανοικτή διώρυγα µε την τοποθέτηση στένωσης τύπου 
Parshall ή Venturi, µε δίαυλο κατασκευασµένο από ανοξείδωτο ή πλαστικό υλικό, η οποία θα 
τοποθετηθεί µετά την εξάµµωση. Η στένωση αυτή θα δηµιουργεί κρίσιµη υδραυλική διατοµή 
και θα ρυθµίζει τις  υδραυλικές στάθµες ροής και ταχύτητες ανάλογα των παροχών. 

Η διαστασιολόγηση του διαύλου και της στένωσης θα γίνει για την παροχή αιχµής της 
40ετίας. 

Ο µετρητής θα είναι εφοδιασµένος µε αισθητήριο στάθµης των λυµάτων κατά προτίµηση 
τύπου υπερήχων. Θα υπάρχει ένδειξη της τιµής της παροχής των λυµάτων επί τόπου και 
ταυτόχρονα θα καταγράφεται σε καταγραφικό στον πίνακα ελέγχου της εγκατάστασης. 

Για την αξιοπιστία των µετρήσεων θα πρέπει: 

• Η διαφορά στάθµης  και  της στένωσης να µην ξεπερνάει το 75% 

• Η στένωση να τοποθετηθεί σε απόσταση κατάλληλη από την αρχή και το τέλος της 
διώρυγας ανάλογα µε το πλάτος της και σύµφωνα µε τις οδηγίες του κατασκευαστή του 
µετρητή των υπερήχων. Έτσι η ροή θα οµαλοποιείται και στο σηµείο της µέτρησης θα 
εξασφαλίζονται συνθήκες οµοιόµορφης ροής. 
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3.3.4 ∆εξαµενή Πρωτοβάθµιας Καθίζησης Imhoff 

Η δεξαµενή καθίζησης της κάθε γραµµής, θα κατασκευασθεί για την καθίζηση των 
αιωρούµενων στερεών, και θα είναι ορθογωνικής διατοµής µε κεκλιµένα πλευρικά τοιχώµατα 
για να διευκολύνετα η συγκέντρωση και η αποµάκρυνση σε περιοδικά διαστήµατα της 
λάσπης που καθιζάνει. Η διαστασιολόγηση θα γίνει σύµφωνα µε τα αναφερόµενα στο κεφ. 
∆.2.1 του παρόντος. 

Η απαγωγή του διαυγασµένου υγρού θα γίνεται µε υπερχείλιση. 

Θα αξιολογηθεί ιδιαίτερα θετικά ο σχεδιασµός της µονάδας και του εξοπλισµού της µε τρόπο 
ώστε να µη διαφεύγει επιπλέουσα ιλύς ή άλλα επιπλέοντα µε το διαυγασµένο υγρό. 

Η διαστασιολόγηση των καναλιών συλλογής του υπερχειλίζοντος διαυγασµένου υγρού θα 
γίνει ώστε η εκφόρτιση των υπερχειλιστών να συντελείται µε ελεύθερη πτώση. Σε µηδενικές 
παροχές θα προβλεφθεί πλήρης αποστράγγιση των καναλιών στο φρεάτιο εξόδου. 

Το σύνολο των µεταλλικών µερών θα είναι κατασκευασµένο από ανοξείδωτο χάλυβα. 

3.3.5 Απόσµηση  

Για το κτίριο θα προβλεφθεί σύστηµα απόσµησης το οποίο θα καλύπτει το σύνολο των 
εγκαταστάσεων όπου διακινούνται τα λύµατα.  

Ο σκοπός της εγκατάστασης των µονάδων απόσµησης, είναι η δέσµευση των οσµών των 
λυµάτων και η αδρανοποίηση τους, ώστε να αποφευχθεί η διάχυση τους και η όχληση στο 
περιβάλλον (εσωτερικό και εξωτερικό). Οι µονάδες απόσµησης θα πρέπει τεκµηριωµένα  να 
δεσµεύουν αποτελεσµατικά τα αέρια H2S, SO2 , τις πτητικές οργανικές ενώσεις µερκαπτάνες 
(VOCs) κλπ. , και τα χηµικά θα έχουν χρόνο ζωής χωρίς αντικατάσταση 36 µήνες 
τουλάχιστον. 

Ειδικότερα, οι διαγωνιζόµενοι θα πρέπει να προσκοµίσουν βεβαιώσεις και τεχνικά έντυπα 
των κατασκευαστικών οίκων των συστηµάτων απόσµησης, στα οποία θα φαίνεται µε 
σαφήνεια η ονοµαστική δυναµικότητα  των µονάδων, (σε παροχή αποσµούµενου αέρα),  η 
µέγιστη µετωπική ταχύτητα εισόδου του αέρα στο στοιχείο, καθώς και η σύσταση  και η 
ονοµαστική δυναµικότητα των φίλτρων σε αποµάκρυνση των χηµικών  ενώσεων που 
περιγράφηκαν προηγουµένως και η πτώση πίεσης του αέρα. Επιπροσθέτως οι 
διαγωνιζόµενοι θα πρέπει να προσκοµίσουν βεβαίωση του προµηθευτικού οίκου των χηµικών 
φίλτρων για δωρεάν παροχή δειγµατοληψίας για το έλεγχο κορεσµού των, ώστε να γνωρίζει ο 
φορέας πότε πρέπει αυτά να αντικατασταθούν. Τέλος οι διαγωνιζόµενοι θα πρέπει να 
προσκοµίσουν τα πιστοποιητικά διασφάλισης ποιότητας του κατασκευαστικού οίκου των 
φίλτρων (ISO 9001)  

Το πλήρες σύστηµα απόσµησης θα υπολογισθεί για ελάχιστη δυναµικότητα 10 
ανανεώσεων αέρα / ώρα του όγκου του χώρου και θα περιλαµβάνει :  

α) κατάλληλη χοάνη από ανοξείδωτο χαλυβδοέλασµα ή κατάλληλα στόµια αναρρόφησης τα 
οποία θα καλύπτουν το φρεάτιο εισόδου, τα κανάλια των λυµάτων µε τις εσχάρες και την 
εγκατάσταση του εξαµµωτή - λιποσυλλέκτη,  

β)  τους αεραγωγούς συλλογής του προς επεξεργασία αέρα 

γ)  την κυρίως µονάδα απόσµησης µε κατάλληλο σύστηµα φίλτρων 1ου (κατακράτηση 
υγρασίας και σκόνης) και 2ου σταδίου (φίλτρων απόσµησης) 

δ)  το διάφραγµα ρύθµισης της παροχής αέρα (damper) 

ε)  το κιβώτιο του φυγοκεντρικού ανεµιστήρα (fan section) 

στ)  το τµήµα  σύνδεσης της µονάδας απόσµησης µε το κιβώτιο ανεµιστήρα (πλένουµ) 

ζ)  τον κυκλικό αεραγωγό απόρριψης του αέρα  

Οι αεραγωγοί θα είναι καταλλήλων διαστάσεων για ταχύτητα του προς επεξεργασία αέρα < 
15 m/sec, ο ανεµιστήρας θα είναι κατασκευασµένος από κατάλληλο υλικό (ανοξείδωτος ή 
πλαστικός) για να αποφεύγεται η διάβρωση από τα οξείδια που περιέχει ο προς επεξεργασία 
αέρας, το δε φίλτρο να προσφέρεται στο εµπόριο και να µην έχει µεγάλο λειτουργικό κόστος. 
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Ως µέσο απόσµησης προτιµάται ο ενεργός άνθρακας σε συνδυασµό µε υδατοδιάλυµα 
κατάλληλου για το σκοπό αυτό βιοαποικοδοµήσιµου αβλαβούς για τον άνθρωπο και το 
περιβάλλον αποσµητικού διαλύµατος, ενώ στην περίπτωση επιλογής του ενεργού άνθρακα, 
το σύστηµα θα πρέπει να συνοδεύεται και από εξοπλισµό αφύγρανσης του µέσου. 

Για την επισκευή ή αποµάκρυνση των εσχαρών και του βοηθητικού εξοπλισµού των 
εσχαρών από το κτίριο, θα τοποθετηθεί ανυψωτικός µηχανισµός αντίστοιχης ανυψωτικής 
ικανότητας. 

3.3.6  Αντλιοστάσιο εξόδου  

Η µονάδα θα αποτελείται από το αντλιοστάσιο εξόδου και τον αγωγό διάθεσης στον 
χείµαρρο. 

Ο υγρός θάλαµος των επεξεργασµένων λυµάτων, καθώς και ο καταθλιπτικός αγωγός έως το 
σηµείο εκβολής,  θα διαστασιολογηθούν µε βάση την παροχή αιχµής της 40ετίας, ενώ τα 
αντλητικά  θα διαστασιολογηθούν µε βάση την παροχή αιχµής της 20ετίας, 

Στο αντλιοστάσιο, προβλέπεται η εγκατάσταση, του παρακάτω εξοπλισµού 

� ∆υο  υποβρύχιων αντλητικών συγκροτηµάτων λυµάτων, παροχής εκάστου την 
παροχή αιχµής της 20ετίας και ικανού µανοµετρικού το οποίο θα προκύψει από τους 
σχετικούς υπολογισµούς, (το ένα αντλητικό συγκρότηµα θα καλύπτει την ανάγκη 
εφεδρείας), ενός αισθητήριου στάθµης τύπου υπερήχων για την εκκίνηση και στάση 
των αντλιών, ενός αισθητηρίου στάθµης ή φλοτεροδιακόπτη σto χαµηλότερο σηµείο 
σύµφωνα µε τις οδηγίες του κατασκευαστή για την προστασία των αντλιών από 
«ξηρά» λειτουργία και αισθητηρίων ή φλοτεροδιακοπτών στάθµης για την εκκίνησης 
ανάγκης των αντλιών (σε περίπτωση βλάβης της συσκευής υπερήχων), καθώς και 
όλων των αναγκαίων υλικών  και µικροϋλικών. Όλα τα παραπάνω θα εγκατασταθούν 
µέσα στον υγρό θάλαµο.  

� Των απαιτούµενων  υδραυλικών εξαρτηµάτων, ήτοι : βαλβίδων αντεπιστροφής, 
συρταρωτών δικλείδων, τεµαχίων εξάρµωσης,  των απαιτούµενων σωληνώσεων από 
ανοξείδωτο χάλυβα και των ειδικών τεµαχίων αυτών (στεγανά αντικραδασµικά 
στοιχεία διέλευσης τοιχίου, καµπύλες, ταυ, κλπ) 

� Συστήµατος αυτοµατισµών του αντλιοστασίου  

Οι υποβρύχιες αντλίες λυµάτων θα είναι κατάλληλες για άντληση πρωτογενών λυµάτων,  
ικανές να λειτουργούν σε δίκτυο παροχής τάσης 380 Volt, 3  φάσεων, συχνότητας 50 Hz. 

Ο οίκος κατασκευής  των υποβρύχιων αντλιών θα είναι πιστοποιηµένος µε ISO 9001 και οι 
υδραυλικές αποδόσεις θα πιστοποιούνται µε ISO 2548 C (ελάχιστες απαιτήσεις).  

Ο τύπος της  αντλίας που θα επιλεγεί από το διαγωνιζόµενο, θα πρέπει να έχει το 
απαιτούµενο σηµείο  λειτουργίας της, όσο το δυνατόν πιο κοντά στο ονοµαστικό (κατά το 
δυνατόν στο µέσον της καµπύλης λειτουργία της).   

Σηµαντικό Κριτήριο αξιολόγησης, αποτελεί ο υδραυλικός και ο συνολικός βαθµός απόδοσης 
του αντλητικού συγκροτήµατος, στο σηµείο λειτουργίας του στις πραγµατικές συνθήκες 
(παροχή και µανοµετρικό), όπως αυτές θα υπολογιστούν και θα τεκµηριωθούν µε τις σχετικές 
καµπύλες των τεχνικών εντύπων του κατασκευαστικού οίκου.    

Επίσης θα προσφερθεί ο λοιπός βοηθητικός εξοπλισµός και ο εξοπλισµός αυτοµατισµών και 
ελέγχων όπως αυτός καθορίζεται στο αντίστοιχο κεφάλαιο  

Το αντλιοστάσιο θα εξοπλισθεί µε κατάλληλο µηχανισµό για την ανέλκυση και καθέλκυση 
των αντλητικών συγκροτηµάτων από τον υγρό θάλαµο, ενώ τα ίδια τα αντλητικά θα είναι 
εφοδιασµένα µε σύστηµα αυτόµατης σύζευξης και απόζευξης, χωρίς να απαιτείται εκκένωση 
του θαλάµου και κάθοδο του προσωπικού µέσα σ’ αυτόν. 

Κάθε αντλία θα φέρει στον αγωγό εξόδου συρταροδικλείδα, βαλβίδα αντεπιστροφής 
κατάλληλη για λύµατα και τεµάχιο εξάρµωσης.  

Η εκκίνηση και στάση των αντλιών θα πρέπει να γίνεται αυτόµατα, καθώς και µε διακόπτη 
On-Off. Αυτόµατα θα γίνεται και η κυκλική εναλλαγή των αντλιών για οµοιόµορφη φθορά. 
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Οι εντός του αντλιοστασίου σωληνώσεις λυµάτων θα είναι ανοξείδωτες µέχρι τη συµβολή 
τους µε τους αντίστοιχους καταθλιπτικούς αγωγούς. 

3.4 ΠΑΡΑΚΑΜΠΤΗΡΙΕΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ   

Η εγκατάσταση θα πρέπει να διαθέτει τις απαραίτητες παρακαµπτήριες διατάξεις (by pass) 
του συστήµατος. Συγκεκριµένα θα υπάρχει παρακαµπτήριος αγωγός που θα ξεκινά από το 
φρεάτιο εισόδου και θα καταλήγει στο φρεάτιο εξόδου. Η διαστασιολόγηση του 
παρακαµπτηρίου δικτύου γίνεται σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο Π.∆. 696/74, όπως 
τροποποιήθηκε από το Π∆ 515/89. 

3.5 ΣΩΛΗΝΩΣΕΙΣ 

Οι αγωγοί για την διακίνηση των λυµάτων και της ιλύος θα διαστασιολογηθούν σύµφωνα µε 
τα αναφερόµνα στο κεφάλαιο ∆.1.14 του παρόντος. 

Οι διάµετροι των αγωγών λυµάτων θα καθοριστούν έτσι ώστε οι ταχύτητες ροής να 
κυµαίνονται µεταξύ των ορίων τέτοιων, ώστε ούτε αποθέσεις να καθιζάνουν ούτε φθορές 
στους αγωγούς να προκαλούνται. Επί πλέον στους αγωγούς ιλύος δεν θα πρέπει να 
καταστρέφονται οι συσσωµατώσεις της ιλύος. 

Όλοι οι αγωγοί ελεύθερης ροής θα υπολογιστούν και θα διαστασιολογηθούν σύµφωνα µε τις 
αντίστοιχες προδιαγραφές του Π∆ 696/74. 

Οι σωλήνες, τα ειδικά τεµάχια, τα θυροφράγµατα και τα εξαρτήµατα θα πρέπει να είναι 
κατάλληλα για το περιβάλλον λειτουργίας τους. Τα θυροφράγµατα θα είναι από χυτοσίδηρο ή 
από ανοξείδωτο χάλυβα. 

Οι σωλήνες που θα τοποθετηθούν κάτω από κατασκευές θα είναι κατάλληλα προστατευµένοι 
για λύµατα και ιλύ και θα εγκιβωτιστούν σε σκυρόδεµα. 

Όλοι οι ανοξείδωτοι αγωγοί διακίνησης λυµάτων και ιλύος, θα κατασκευαστούν από χάλυβα 
ποιότητας AISI-304 ή καλύτερο, εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά, µε ελάχιστο πάχος 
τοιχώµατος σωλήνα όπως ορίζεται παρακάτω: 

Ονοµαστική διάµετρος 

(ίντσες) 

Πάχος 

(mm) 

1/2" έως 2" 2,50 

2 1/2" έως 3 1/2" 3,00 

4" - 8" 4,00 

µεγαλύτερο από 8" 5,00 

 

Στους καταθλιπτικούς αγωγούς θα τοποθετηθούν όλες οι απαραίτητες συσκευές ελέγχου και 
ασφαλείας (αερεξαγωγοί, δικλείδες, κλπ.) όλες κατάλληλες για λύµατα ή/και ιλύ. 

Στους αγωγούς ελεύθερης ροής ακαθάρτων στις αλλαγές διευθύνσεως, κατά µήκος κλίσης, 
κλπ. θα πρέπει να τοποθετηθούν κατάλληλα φρεάτια ελέγχου.  

3.6 ΚΤΙΡΙΟ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ 

3.6.1 Γενικά 

Προβλέπεται η κατασκευή ισόγειου κτιρίου για τη στέγαση της ΕΕΛ. Η επιφάνεια του κτιρίου 
θα είναι τουλάχιστον 120 m2, ενώ το ύψος θα είναι τουλάχιστον 4,50 m. 

Μέσα στο κτίριο επιπλέον θα τοποθετηθούν ο Γενικός Πίνακας Χαµηλής Τάσης της 
Μονάδας, το σύνολο του Η/Μ εξοπλισµού της εγκατάστασης επεξεργασίας καθώς και η 
εγκατάσταση απόσµησης, το Α/Σ εξόδου κλπ.  

Απαιτείται εγκατάσταση Η/Ζ µε προδιαγραφές εξαιρετικά χαµηλού θορύβου (< 50 dBA στα 
όρια του οικοπέδου της εγκατάστασης). Το Η/Ζ θα καλύπτει το σύνολο της εγκατάστασης 
(Α/Σ ανύψωσης λυµάτων και εξόδου, µηχανική σχάρα, εγκατάσταση εξάµµωσης – 
αποµάκρυνσης λιπών, απόσµηση, φωτισµός).  



 

K:\N5800a\cons\tefxi\TP.doc                                                    Ν5800α/4931/B02 
- 111 - 

Το κτίριο που απαιτείται θα κατασκευασθεί ύστερα από εγκρίσεις και άδειες των αρµοδίων 
αρχών (όποιες απαιτούνται), οι οποίες θα εκδοθούν µε φροντίδα και έξοδα του Αναδόχου του 
έργου σύµφωνα µε τις σχετικές πολεοδοµικές απαιτήσεις της περιοχής και τα ιδιαίτερα 
µορφολογικά και παραδοσιακά της στοιχεία. 

Τα υλικά κατασκευής θα είναι δόκιµα, σύγχρονα, ανθεκτικά στο χρόνο, στους καιρικούς 
παράγοντες και στις συνθήκες λειτουργίας της εγκατάστασης, ώστε εκτός από την ασφάλεια 
κατασκευής να µην παρουσιάζονται και προβλήµατα στη συντήρηση του κτιρίου. 

Το κτίριο θα πρέπει να διαθέτει σκελετό από οπλισµένο σκυρόδεµα, επικάλυψη µε στέγη 
µεταλλική επικεραµωµένη ή πλάκα από σκυρόδεµα µε πρόσθετη κεραµοσκεπή στέγη, (σε 
κάθε περίπτωση η τελική επικάλυψη γίνεται µε κεραµίδια ή άλλο κατάλληλο υλικό, ανάλογα 
µε τις αρχιτεκτονικές απαιτήσεις), τοιχοποιία από επιχρισµένες µπατικές πλινθοδοµές, 
πόρτες, παράθυρα ικανοποιητικής µόνωσης στο θόρυβο, στους καιρικούς παράγοντες και να 
είναι εύκολο και οικονοµικό στη συντήρηση. Η µορφή γενικά του συνόλου των έργων 
(κτιριακές εγκαταστάσεις, δεξαµενές κλπ.) από αρχιτεκτονική και χωροταξική άποψη θα είναι 
τέτοια ώστε να υπάρχει η µικρότερη δυνατή υποβάθµιση-επέµβαση στο τοπίο, να υπάρχει 
σεβασµός στην τοπική αρχιτεκτονική, η δε παραµονή των εργαζοµένων να είναι άνετη και 
ευχάριστη. 

Οπωσδήποτε θα προβλεφθεί χώρος αρκετός για την άνετη επισκεψιµότητα όλων των 
τµηµάτων της µονάδας για συντήρηση, επισκευές κάθε µορφής και µεγέθους και απαγωγής 
ή προσαγωγής ανταλλακτικών, ογκωδών µερών, των επί µέρους µονάδων, κλπ. Θα έχει 
επίσης κατάλληλο άνοιγµα άµεσης επικοινωνίας µε το ύπαιθρο. 

Θα εγκατασταθεί ένα κινητό βαρούλκο (παλάγκο) ανυψωτικής ικανότητας τόσης, όσο το 
βαρύτερο εξάρτηµα της µονάδας, το φορείο του οποίου θα έχει τη δυνατότητα σάρωσης όλης 
της επιφάνειας του κτιρίου. 

Σε όλους τους χώρους των εγκαταστάσεων θα τοποθετηθούν κατάλληλα φωτιστικά σώµατα 
φθορισµού στεγανά, ώστε να φωτιστεί επαρκώς το σύνολο των εγκαταστάσεων. 

Το κτίριο κατά τα λοιπά, θα ανταποκρίνεται στις σύγχρονες κατασκευαστικές αντιλήψεις και 
θα έχει ικανοποιητική θερµική, υδραυλική και ηχητική µόνωση.  

Η ηλεκτρολογική εγκατάσταση του κτιρίου θα είναι πλήρης και σύµφωνη µε τους ισχύοντες 
εθνικούς κανονισµούς (θεµελιακή γείωση, κλπ.) 

Προβλέπεται εγκατάσταση Σύστηµατος Αντικεραυνικής Προστασίας του κτιρίου. Το σύστηµα 
αυτό  δεν πρέπει να συνδέεται µε το σύστηµα γείωσης της ηλεκτρικής εγκατάστασης, ούτε µε 
κανένα τµήµα της εγκατάστασης. Ως σύστηµα προτείνεται κλωβός τύπου FARADAY.  

Ο εξοπλισµός της εγκατάστασης θα περιλαµβάνει τα απαραίτητα εργαλεία για τη συντήρηση 
και λειτουργία της όπως, κλειδιά, καρυδάκια, κατσαβίδια, πένσες, σφυριά, τρυπάνια, 
δράπανα, τροχό, πάγκο εργασίας µε µέγκενη, πριόνια, ψαλίδια καθώς και διάφορα όργανα 
µετρήσεων όπως ηλεκτρικό πολύµετρο, παχύµετρο κλπ. 

3.6.2 Εξοπλισµός κτιρίου  

Το κτίριο θα είναι κατάλληλα µονωµένο, έναντι υγρασίας, θερµότητας και ήχου και θα 
κατασκευασθούν σ’ αυτό οι απαιτούµενες Η/Μ εγκαταστάσεις ήτοι, ηλεκτρική εγκατάσταση – 
ηλεκτροφωτισµός, εγκατάσταση Η/Ζ, εγκατάσταση ύδρευσης και  αποχέτευσης και 
τηλεφωνική εγκατάσταση. 

Το κτίριο θα περιλαµβάνει µόνιµο και κινητό εξοπλισµό. Στο µόνιµο εξοπλισµό 
περιλαµβάνονται: 

• Εγκατάσταση ηλεκτροφωτισµού και ρευµατοδοτών που θα περιλαµβάνει 3 φώτα 
ασφαλείας. 

• ∆ύο πυροσβεστικά ερµάρια υδροληψίας απλού υδροδοτικού πυροσβεστικού δικτύου µε 
παροχή νερού απευθείας από το δίκτυο ύδρευσης του κτιρίου, φορητούς 
πυροσβεστήρες ξηράς κόνεως και διοξείδιο του άνθρακα. 
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• Σύστηµα αντικεραυνικής προστασίας κτιρίου Το σύστηµα αυτό  δεν πρέπει να συνδέεται 
µε το σύστηµα γείωσης της ηλεκτρικής εγκατάστασης, ούτε µε κανένα τµήµα της 
εγκατάστασης. Ως σύστηµα προτείνεται κλωβός τύπου FARADAY.  

Στον κινητό εξοπλισµό περιλαµβάνονται: 

• Ο εξοπλισµός αυτοµατισµών της µονάδας, όπως ορίστηκε στο αντίστοιχο κεφάλαιο.  

• Το Η/Ζ της µονάδας  

• Εξοπλισµός συνεργείου αποτελούµενος από: 

� Εργαλεία χειρός 

� Φορητή υποβρύχια αντλία παροχής 20 m3/h σε µανοµετρικό 12 m εφοδιασµένη µε 
ηλεκτρικό καλώδιο µήκους τουλάχιστον 20 m και γαλβανισµένη αλυσίδα ανάρτησης 
τουλάχιστον 0,8 m. 

3.7 ΕΡΓΑ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΚΑΙ ∆ΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΧΩΡΟΥ ΕΕΛ 

Θα προβλεφθεί οδοποιία εξυπηρέτησης της µονάδας µε φορτηγά οχήµατα, µε 
ασφαλτόστρωση, κρασπεδόρειθρα και πεζοδρόµια σύµφωνα µε το τεύχος προδιαγραφών. 

Γύρω από το κτίριο της µονάδας να προβλεφθεί πεζοδρόµιο πλάτους τουλάχιστον 1,00 m. 
Να προβλεφθεί επίσης χώρος ελιγµών µεγάλων οχηµάτων και ασφαλτοστρωµένος χώρος 
στάθµευσης τουλάχιστον 2 αυτοκινήτων. 

Θα υποβληθεί από τη µελέτη προσφοράς οριζοντιογραφία, µηκοτοµή και τυπικές διατοµές 
χαρακτηριστικών θέσεων (θέσεις µονάδων και κτιρίων) στις οποίες θα εµφανίζονται και τα 
εκατέρωθεν έργα. 

Θα γίνει δενδροφύτευση αντίστοιχη µε την παραπάνω παρ. Β.3.16.3. 

3.8 ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 

Οι ηλεκτρικές εγκαταστάσεις της Ε.Ε.Λ. θα κατασκευασθούν σύµφωνα µε τους εξής 
κανονισµούς : 

� Ελληνικούς Κανονισµούς Εσωτερικών Ηλεκτρικών Εγκαταστάσεων (Πρότυπο ΕΛΟΤ 
HD 384)  

� Οδηγίες και απαιτήσεις ∆ΕΗ  

� ∆ιεθνείς κανονισµούς και τυποποιήσεις κατά DIN, VDE, NEMA, IEK, YTE. 

Η Μονάδα θα εξυπηρετηθεί από το δίκτυο της ∆ΕΗ ως τριφασικός καταναλωτής Χαµηλής 
Τάσης. 

Οι ηλεκτρικές εγκαταστάσεις ισχυρών ρευµάτων θα περιλαµβάνουν: 

α. Πλήρη εγκατάσταση παροχής και διανοµής ισχυρών ρευµάτων για την κάλυψη των 
αναγκών της µονάδας (µηχανήµατα και εγκαταστάσεις που εξυπηρετούν την καθαυτό 
λειτουργία της Μονάδας, ηλεκτρικές εγκαταστάσεις κτιρίων, εξωτερικός φωτισµός - φωτισµός 
περιβάλλοντος χώρου)  . 

β. Εγκατάσταση εφεδρικής πηγής ηλεκτρικής ενέργειας, (ηλεκτροπαραγωγό ζεύγος), 
αυτόµατης µεταγωγής από την κύρια τάση στη εφεδρική, κατάλληλης ισχύος, µε βάση τις 
ανάγκες σε ηλεκτρική ισχύ των εγκαταστάσεων άµεσης προτεραιότητας του έργου, σύµφωνα 
µε τον παρακάτω πίνακα ανάγκης : 

• Βασικές καταναλώσεις εγκαταστάσεων προεπεξεργασίας ήτοι : εσχάρωση- εξάµµωση και 
αποµάκρυνση λιπών και επιπλεόντων – απόσµηση χώρου. 

• Εσωτερικό Φωτισµό των κτιρίων και φωτισµό περιβάλλοντος χώρου. 

• Λειτουργία οργάνων επιτήρησης και ελέγχου των εγκαταστάσεων και συστήµατος 
αυτοµατισµών. 

Το Η/Ζ θα διαθέτει διάταξη αυτόµατης εκκίνησης σε περίπτωση διακοπής της τάσης από τη 
∆ΕΗ, καθώς και παύσης λειτουργίας σε περίπτωση αποκατάστασης της τροφοδοσίας από το 
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δίκτυο της ∆ΕΗ, ενώ οι καταναλώσεις αδιάλειπτης λειτουργίας για τις οποίες προβλέπεται 
εναλλακτική τροφοδοσία από το Η/Ζ,  θα τροφοδοτούνται από το αντίστοιχο πεδίο του 
Γενικού Πίνακα Χαµηλής Τάσης της εγκατάστασης.  

γ. Εγκατάσταση συστήµατος αντικεραυνικής προστασίας στο κτίριο. Το σύστηµα αυτό  δεν 
πρέπει να συνδέεται µε το σύστηµα γείωσης της ηλεκτρικής εγκατάστασης, ούτε µε κανένα 
τµήµα της εγκατάστασης. 

ΓΕΙΩΣΕΙΣ  
Εσωτερικό δίκτυο γειώσεων 
Η γείωση του Γενικού Πίνακα χαµηλής τάσης θα είναι θεµελιακή, και θα κατασκευασθεί 
σύµφωνα µε τους ισχύοντες εθνικούς κανονισµούς (Πρότυπο ΕΛΟΤ HD 384, Πρότυπο 
ΕΛΟΤ 1424 κλπ).  

Το δίκτυο γειώσεως στο εσωτερικό του κτιρίου αρχίζει από το ζυγό γειώσεως του Γενικού 
Πίνακα προς τους µερικούς πίνακες.  

Ο αγωγός γειώσεως θα έχει την ίδια διατοµή και µόνωση µε τον ουδέτερο της τροφοδοτικής 
γραµµής κάθε υποπίνακα και θα οδεύει παράλληλα µε αυτή. 

 Γειώσεις µηχανηµάτων και εγκαταστάσεων 
Όλα τα µεταλλικά µέρη των ηλεκτρικών εγκαταστάσεων που κανονικά δεν βρίσκονται υπό 
τάση, θα γειωθούν.  

Επίσης τα κυκλώµατα φωτισµού και κίνησης, (ρευµατοδότες, τροφοδοτήσεις µηχανηµάτων 
και συσκευών), θα φέρουν και ανεξάρτητο αγωγό γειώσεως, ακόµα και στην περίπτωση που 
οι  καταναλώσεις που τροφοδοτούν δεν έχουν µεταλλικά  µέρη .  

Ο αγωγός γειώσεως θα είναι της αυτής διατοµής και µονώσεως µε τον αγωγό του ουδετέρου 
και θα τοποθετηθεί στον ίδιο σωλήνα ή θα περιλαµβάνεται στο ίδιο καλώδιο µαζί µε τους 
αγωγούς φάσεων και τον ουδέτερο.   

Γενικός πίνακας χαµηλής τάσης  
Στο κτίριο ∆ιοίκησης, προβλέπεται χώρος ηλεκτρικών πινάκων για την τοποθέτηση του 
Γενικού Πίνακα Χαµηλής Τάσης και του Πίνακα Φωτισµού Περιβάλλοντος Χώρου. Σε 
ανεξάρτητο χώρο του κτιρίου διοίκησης προβλέπεται και η εγκατάσταση του  
Ηλεκτροπαραγωγού Ζεύγους. 

Ο Γενικός Πίνακας Χαµηλής Τάσης (Γ.Π.Χ.Τ.) θα είναι τύπου πεδίων και αυτοστήρικτος, 
κατασκευασµένος από χαλυβδοελάσµατα πάχους 2 mm και σκελετό από µορφοσίδερο. Ο 
πίνακας θα φέρει στη µπροστινή όψη του ενδεικτικό διάγραµµα αυτού (MIMIC DIAGRAM). 

Ενδεικτικά, θα περιλαµβάνει  τα εξής πεδία : 

1. Πεδίο Άφιξης ∆.Ε.Η. 

2. Πεδίο Γενικού ∆ιακόπτη (αυτόµατος διακόπτης ισχύος µε θερµικά και 
ηλεκτροµαγνητικά στοιχεία προστασίας) και οργάνων µετρήσεων 

3. Πεδίο Αναχωρήσεων προς τους υποπίνακες διανοµής 

4. Πεδίο αδιάλειπτης παροχής  

5. Πεδίο Πυκνωτών Αντιστάθµισης άεργης ισχύος µε ηλεκτρονική διάταξη επιτήρησης 
και αυτοµατισµών Το σύστηµα αντιστάθµισης άεργης ισχύος θα σχεδιαστεί για cosφ 
≥ 0,98  

Υποπίνακες διανοµής  
Τα ηλεκτρικά φορτία της εγκατάστασης θα οµαδοποιηθούν ανά στάδιο επεξεργασίας ή/και µε 
τοπολογικά  κριτήρια και θα τροφοδοτηθούν από τους αντίστοιχους Υποπίνακες ∆ιανοµής.    

Οι υποπίνακες διανοµής θα είναι τύπου ερµαρίου απλοί ή στεγανοί, ανάλογα µε τις συνθήκες 
εγκατάστασης και λειτουργίας.   

Η διανοµή της ηλεκτρικής ενέργειας από τους υποπίνακες προς τις διάφορες καταναλώσεις  
θα γίνεται µε την βοήθεια ροηφόρων ράβδων από χαλκό που θα στηρίζονται σε κατάλληλους 
µονωτήρες. 
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∆ίκτυο  διανοµής ηλεκτρικής ενέργειας  
Το  δίκτυο διανοµής προς τις καταναλώσεις που περιγράφηκαν  προβλέπεται ακτινωτό, µε 
ανεξάρτητη γραµµή τροφοδοτήσεως των διαφόρων υποπινάκων από το Γενικό Πίνακα.  

Στο εσωτερικό του κτιρίου τα καλώδια θα οδεύουν παράλληλα και συγκεντρωτικά µέσα σε 
µεταλλικές σχάρες και θα αποτελούνται από ακέραια τµήµατα, δηλαδή δεν θα φέρουν 
ενδιάµεση σύνδεση. 

Ο τύπος των εξωτερικών και υπόγειων καλωδίων θα είναι  Ε1V V – R,S,U σύµφωνα µε το 
Πρότυπο ΕΛΟΤ HD 384  (παλιός τύπος ΝΥΥ).  

3.9 ΕΡΓΟ ΕΦΕ∆ΡΙΚΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 

Στο κτίριο θα προβλεφθεί - πέραν της γενικής ηλεκτρικής εγκατάστασης, η εγκατάσταση 
εφδρικής ηλεκτρικής ενέργειας, που θα περιλαµβάνει ένα πλήρες συγκρότηµα 
ηλεκτροπαραγωγού ζεύγους, αυτοµάτου µεταγωγής µε την απώλεια και επαναφορά της 
τάσης, ισχύος που θα υπολογισθεί από τους διαγωνιζόµενους µε βάση τις ανάγκες της 
εγκατεστηµένης ισχύος άµεσης προτεραιότητας του έργου σύµφωνα προς τον παρακάτω 
πίνακα ανάγκης: 

• Βασικές καταναλώσεις : αντλιοστάσιο ανύψωσης λυµάτων - εσχάρωσης - εξάµµωσης – 
απόσµησης - µε τις υπόλοιπες βοηθητικές εγκαταστάσεις   

• Καθίζηση ιλύος - αποµάκρυνση επιπλεόντων  

• Αντλιοστάσιο εξόδου  

• Εσωτερικός Φωτισµός κτιρίου και φωτισµός περιβάλλοντος χώρου. 

• Λειτουργία οργάνων επιτήρησης και ελέγχου των εγκαταστάσεων και συστήµατος 
αυτοµατισµών. 

Η ισχύς του ηλεκτροπαραγωγού ζεύγους θα υπολογιστεί για τη δυσµενέστερη περίπτωση : 
ταυτόχρονη λειτουργία των παραπάνω εγκαταστάσεων και εκκίνηση του µεγαλύτερου σε 
ισχύ κινητήρα. Στην τιµή που θα υπολογιστεί, θα γίνει προσαύξηση τουλάχιστον 20%. Η 
απαιτούµενη ισχύς του Η/Ζ που θα εξαχθεί από τους διαγωνιζόµενους µε τον παραπάνω 
τρόπο, θα είναι η ελάχιστη αποδεκτή.  

Το Η/Ζ θα περιλαµβάνει: 

• την κινητήρια µηχανή ντήζελ (Diesel) (1500 rpm),  

• τη γεννήτρια παραγωγής ηλεκτρικού ρεύµατος 

• την κοινή βάση στήριξης 

• τον πίνακα ελέγχου και αυτοµατισµού εκκινήσεως 

• την δεξαµενή καυσίµου για λειτουργία τουλάχιστον 48 ωρών µε πλήρες φορτίο. 

• τον αυτοµατισµό περιοδικής λειτουργίας του Η/Ζ για φόρτιση µπαταρίας και έλεγχο 
ετοιµότητας. 

• Πλήρες σετ ανταλλακτικών και εργαλείων 

Τέλος, στο κτίριο θα προβλεφθεί θεµελιακή γείωση, µε την οποία θα συνδέονται η 
περιµετρική γείωση του χώρου του υποσταθµού και όλα τα µεταλλικά τµήµατα. 

3.10 ΕΡΓΑ ΠΕΡΙΦΡΑΞΗΣ - ΚΙΓΚΛΙ∆ΩΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 

Όπως στο κεφ. Β. 3.16.4. 
 

3.11 ΛΟΙΠΑ ∆ΙΚΤΥΑ 

∆ίκτυο ύδρευσης - πυρόσβεσης 
Η υδροδότηση της ΕΕΛ θα γίνει από το δίκτυο ύδρευσης του οικισµού Λάµπου Μύλων. 
Εκτός από την υδροδότηση του κτιρίου το δίκτυο ύδρευσης θα εξυπηρετεί και τις ανάγκες 
πυρόσβεσης. 
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Εξωτερικός φωτισµός 
Ο δρόµος προς την ΕΕΛ θα ηλεκτροφωτισθεί µε την τοποθέτηση του απαιτούµενου αριθµού  
φωτιστικών σωµάτων επί ισαρίθµων ιστών κατάλληλου ύψους και σε κατάλληλες αποστάσεις 
ώστε να µη δηµιουργούνται σκιάσεις και να επιτυγχόνονται συνθήκες οδικού 
ηλεκτροφωτισµού σύµφωνα µε τις προδιαγραφές του ΥΠΕΧΩ∆Ε για επαρχιακή οδό.  Τα 
φωτιστικά σώµατα θα εφοδιασθούν µε λυχνίες ατµών Νατρίου υψηλής πιέσεως και 
κατάλληλης ισχύος. Επίσης θα προβλεφθούν τουλάχιστον τέσσερα (4) φωτιστικά τύπου 
λαµπτήρα ατµών Νατρίου υψηλής πίεσης και ισχύος τουλάχιστον 120 W µε βραχίονες 
καταλλήλου µήκους στερεωµένα επί των εξωτερικών πλευρών του κτιρίου. Ο εξωτερικός 
φωτισµός επί του κτιρίου θα τροφοδοτηθεί από τον κεντρικό ηλεκτρικό πίνακα της ΕΕΛ. 

Τηλεφωνικό δίκτυο 
Θα πρέπει να προβλεφθεί τηλεφωνική εγκατάσταση στο κτίριο της ΕΕΛ τουλάχιστον 1 
εξωτερικής γραµµή µε αντίστοιχες 2 συσκευές τηλεφώνου. 

Ηλεκτρικό δίκτυο 

Τα καλώδια ισχύος και σηµάτων θα είναι ορατά στους τοίχους και κοντά στην οροφή του 
κτιρίου και θα τοποθετηθούν συγκεντρωτικά µέσα σε µεταλλικές σχάρες µε κατάλληλη 
διατοµή ανάλογα µε τη διατοµή και τον αριθµό των καλωδίων που διέρχονται.  

3.12 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ∆ΟΜΙΚΟΥ ΜΕΡΟΥΣ ∆ΕΞΑΜΕΝΩΝ  

Το δοµικό µέρος των δεξαµενών θα κατασκευασθεί από οπλισµένο σκυρόδεµα σύµφωνα µε 
τα οριζόµενα στο κεφάλαιο Α.6 του παρόντος τεύχους και από την αντίστοιχη τεχνική 
προδιαγραφή. 

Κατά τη σκυροδέτηση των δεξαµενών θα γίνει χρήση στεγανωτικού µάζας. Στους αρµούς 
διακοπής θα χρησιµοποιούνται ταινίες στεγάνωσης τύπου Hydrofoil αναλόγου πλάτους.  

3.13 Υ∆ΡΑΥΛΙΚΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΙ 

3.13.1 ∆εδοµένα υπολογισµών  

Θα υπολογισθεί το υδραυλικό προφίλ 40ετίας για την λειτουργία της Εγκατάστασης, 
σύµφωνα µε τα κριτήρια σχεδιασµού ως έχουν περιγραφεί σε προηγούµενα κεφάλαια.  

3.13.2 Υπολογισµός απωλειών 

Οι υδραυλικοί υπολογισµοί για τον υπολογισµό των γραµµικών απωλειών των σωληνωτών 
υπό πίεση αγωγών θα γίνουν µε τον τύπο του Colebrook-White µε: 

• Τραχύτητα σωλήνα : 0,1 mm για χαλύβδινους σωλήνες και 0,04 mm για πλαστικούς  

• Κινηµατική συνεκτικότητα 1,1 x 10-6 m2/s  

Ο υπολογισµός των τοπικών απωλειών θα γίνει από τη σχέση  

         V2 
k = ----- 

       2 g 

k : ο συντελεστής τοπικών απωλειών που θα λαµβάνεται ανάλογα την περίπτωση 

V : η ταχύτητα ροής 

g : η επιτάχυνση βαρύτητας 

Οι τοπικές απώλειες θα µπορούν να υπολογισθούν µε βάση το ισοδύναµο γραµµικό µήκος. 
Οι υδραυλικοί υπολογισµοί των καναλιών και αγωγών µε ελεύθερη ροή θα υπολογισθούν 
από τον τύπο του Manning µε συντελεστή τραχύτητας Κ=75.  

Οι απώλειες για τη ροή σε υπερχειλιστές ευρείας στέψης, υπερχειλιστές λεπτής στέψης, 
υπερχείλιση σε τριγωνικό υπερχειλιστή, ροή σε υποβρύχιες συνθήκες, υπολογίζονται µε 
βάση τους αντίστοιχους τύπους της βιβλιογραφίας. Για τον καθορισµό της υδραυλικής 
µηκοτοµής η υπερχείλιση θα πρέπει να γίνεται µε ελεύθερη πτώση. Συγκεκριµένα η διαφορά 
µεταξύ της ανώτερης στάθµης λυµάτων κατάντι του υπερχειλιστή και της στέψης του 
υπερχειλιστή να καθορίζεται σε 0,10 m στις κανονικές συνθήκες λειτουργίας του έργου ή σε 
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0,05 m στις έκτακτες συνθήκες λειτουργίας. Για την διαστασιολόγηση των σωλήνων θα 
λαµβάνεται ανάλογα µε τη διάµετρο του αγωγού, η παρακάτω µέγιστη ταχύτητα για 
κανονικές συνθήκες λειτουργίας του έργου. 

 

Εσωτερική ∆ιάµετρος 

(mm) 

100-125 

125-175 

175-350 

350-450 

450-600 

600-800 

800-1000 

Μέγιστη Ταχύτητα 

(m/s) 

1.55 

1.85 

2.00 

2.10 

2.20 

2.30 

2.40 

 

3.14 ∆ΙΑΘΕΣΗ ΛΥΜΑΤΩΝ 

Αντικείµενο της εργολαβίας είναι και η κατασκευή του αγωγού διάθεσης των 
επεξεργασµένων λυµάτων στο παρακείµενο χείµαρρο από σωλήνα PE κατάλληλης διατοµής, 
όπως αυτή θα προκύψει από τους υδραυλικούς υπολογισµούς στο στάδιο της Οριστικής 
Μελέτης. Η διάθεση των επεξεργασµένων αποβλήτων και της λάσπης πρέπει να γίνεται 
σύµφωνα µε τους εγκεκριµένους Π.Ο. του έργου, καθώς και τους κανονισµούς της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπως αυτοί ισχύουν . 

Αποδέκτης για τη διάθεση των επεξεργασµένων λυµάτων ορίζεται ο Χείµαρρος «Βωβού», µε 
τα όρια διάθεσης όπως αυτά καθορίστηκαν από τις αρµόδιες υπηρεσίες.  Επιπλέον, το σηµείο 
εκβολής των λυµάτων καθορίζεται σε απόσταση µεγαλύτερη των 2 Km από τη συµβολή µε το 
χείµαρρο Ευεργέτουλα. 

3.15   ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ  

Το σύστηµα αυτοµατισµού θα είναι σχεδιασµένο έτσι ώστε να επιτρέπει την αυτόµατη 
λειτουργία της µονάδας υπό κανονικές συνθήκες. 

3.15.1 Γενικές αρχές σχεδιασµού ελέγχου κινητών µηχανισµών 

Χειριστήρια 
Κάθε κινητήρας θα διαθέτει τοπικό χειριστήριο µε τις ακόλουθες λειτουργίες: 

α.  Κοµβίον εκκίνησης (START)  

β.  Κοµβίον στάσης (STOP) 

γ.  Επιλογικό διακόπτη µε θέσεις 

- αυτόµατο (AUTO) 

- µηδέν (0) 

- χειροκίνητο (HAND) 

Μεταβιβαζόµενα σήµατα 
Για κάθε κινητό µηχανισµό θα συνδέονται τα ακόλουθα σήµατα στον τοπικό σταθµό 
αυτοµατισµών και ελέγχου  

• Ψηφιακό σήµα λειτουργικής κατάστασης (ON/OFF). 

• Θέση επιλογικού διακόπτη (AUTO/HAND). 

• Υπερφόρτιση κινητήρα (OVERLOAD). 

• Σήµα οµαλής κίνησης. 
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• Εντολή εκκίνησης / στάσης (ON/OFF). 

Το "σήµα οµαλής κίνησης" αποβλέπει στο να ενηµερώνει τον χειριστή ότι ο µηχανισµός 
εκτελεί την προβλεπόµενη κίνηση µε την προβλεπόµενη ταχύτητα ή συχνότητα και 
κυρίως εξυπηρετεί ξέστρα και σάρωθρα που εκτελούν ευθύγραµµη ή κυκλική κίνηση. Το 
"σήµα" αυτό µπορεί να υλοποιηθεί µε οριοδιακόπτες που τοποθετούνται κατά µήκος της 
διαδροµής, µε αισθητήρες συνεχούς ένδειξης αλλαγής θέσης (incremental encoder) και 
µε χρονοδιακόπτες (timers) που ορίζονται στους τοπικούς σταθµούς ελέγχου. 

Γενικές αρχές σχεδιασµού διακοπτών συναγερµού - ασφαλείας 
Όλοι οι διακόπτες που παράγουν ψηφιακά σήµατα (επαφές άνευ τάσης) για σήµανση 
συναγερµού ή για αναγκαστικό σταµάτηµα της µονάδας θα ακολουθούν την αρχή 
σχεδιασµού «Ασφάλεια σε Περίπτωση Βλάβης» (Fail Safe). 

Αυτό σηµαίνει πως αν επέλθει βλάβη στο όργανο ή στην καλωδίωση του οργάνου θα 
σηµάνει συναγερµός στο κεντρικό σύστηµα ελέγχου ή το σύστηµα θα οδηγηθεί σε 
ασφαλή θέση. Έτσι ως παράδειγµα αναφέρεται ότι: 

• αν επέλθει βλάβη στο κύκλωµα του επιλογικού διακόπτη κινητήρα ο τοπικός 
σταθµός ελέγχου θα λάβει την ένδειξη "0". 

• αν χαλάσει ένας διακόπτης χαµηλής στάθµης, στο σύστηµα θα σηµάνει συναγερµός 
χαµηλής στάθµης και το σύστηµα θα οδηγηθεί σε ασφαλή θέση. 

Γενικές αρχές σχεδιασµού οργάνων επιτήρησης και ελέγχου 
Ο αριθµός και ο τύπος των οργάνων επιτήρησης και ελέγχου καθώς και ο 
προγραµµατισµός του συστήµατος ελέγχου θα πρέπει να είναι τέτοιος ώστε: 

• η ολοσχερής βλάβη ενός οργάνου δεν θα παρεµποδίζει την λειτουργία της µονάδας 

• η αστοχία στην λειτουργία ενός οργάνου δεν θα µειώνει την αποτελεσµατική 
λειτουργία βασικών µονάδων. 

Απαιτήσεις οργάνων ανά περιοχή εγκατάστασης 
Όλα τα αναλογικά όργανα µετρήσεων θα µεταδίδουν τις µετρήσεις µε ρεύµα 
κυµαινόµενης έντασης 4-20 mΑ. 

Οι µεταδότες δύο αγωγών (two cable transmitters) θα τροφοδοτούνται µε 24 VDC. 

Οι µεταδότες που απαιτούν τροφοδοσία εναλλασσόµενου ρεύµατος θα τροφοδοτούνται 
µε 230 VAC ± 10%, 50/60 Hz. 

Όλα τα µηχανήµατα αναλογικής ρύθµισης θα δέχονται σήµα ελέγχου µε ρεύµα 
κυµαινόµενης έντασης 4-20 mA στα 24 VDC. 

Μετρητές παροχής 
Η µέτρηση της παροχής θα γίνει σε ανοικτή διώρυγα µε την τοποθέτηση στένωσης τύπου 
Parshall ή Venturi, µε δίαυλο κατασκευασµένο από ανοξείδωτο ή πλαστικό υλικό, η οποία θα 
τοποθετηθεί µετά την εξάµµωση. Η στένωση αυτή θα δηµιουργεί κρίσιµη υδραυλική διατοµή 
και θα ρυθµίζει τις  υδραυλικές στάθµες ροής και ταχύτητες ανάλογα των παροχών. 

Η διαστασιολόγηση του διαύλου και της στένωσης θα γίνει για την παροχή αιχµής της 
40ετίας. 

Ο µετρητής θα είναι εφοδιασµένος µε αισθητήριο στάθµης των λυµάτων κατά προτίµηση 
τύπου υπερήχων. Θα υπάρχει ένδειξη της τιµής της παροχής των λυµάτων επί τόπου και 
ταυτόχρονα θα καταγράφεται σε καταγραφικό στον πίνακα ελέγχου της εγκατάστασης. 

Για την αξιοπιστία των µετρήσεων θα πρέπει: 

• Η διαφορά στάθµης  και  της στένωσης να µην ξεπερνάει το 75% 

• Η στένωση να τοποθετηθεί σε απόσταση κατάλληλη από την αρχή και το τέλος της 
διώρυγας ανάλογα µε το πλάτος της και σύµφωνα µε τις οδηγίες του κατασκευαστή του 
µετρητή των υπερήχων. Έτσι η ροή θα οµαλοποιείται και στο σηµείο της µέτρησης θα 
εξασφαλίζονται συνθήκες οµοιόµορφης ροής. 
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Κεφάλαιο Ε  ΜΕΛΕΤΕΣ 

 

1. ΜΕΛΕΤΕΣ ΠΟΥ ∆ΙΑΤΙΘΕΝΤΑΙ 
Για τo έργo της παρούσας εργολαβίας, διατίθενται οι µελέτες που αναφέρονται παρακάτω : 

Αντικείµενο 
Κύριες Μελέτες έργων 
Προµελέτη Εγκαταστάσεων Επεξεργασίας και ∆ιάθεσης Λυµάτων.  
Οριστική µελέτη δικτύων ύδρευσης – αποχέτευσης 
Οριστική µελέτη Η/Μ Εγκαταστάσεων «∆ίκτυα Ύδρευσης – Αποχέτευσης» /  
Γεωλογικές-Γεωτεχνικές Μελέτες 
Γεωτεχνική έρευνα Α/Σ περιοχών Ντίπι, Κεραµειών και Ιππείου ∆ήµου Ευεργέτουλα  
Εργαστηριακοί έλεγχοι εδαφικών υλικών του έργου ΕΕΛ ∆ Ευεργέτουλα 
Αποτελέσµατα εργαστηριακών δοκιµών  στις  θέσεις των ΕΕΛ Κεραµειών και Λάµπου 
Μύλοι  
Μελέτη γεωλογικής καταλληλότητας των προτεινόµενων Θέσεων Κατασκευής 
∆εξαµενών και Αντλιοστασίων. 
Μελέτη γεωλογικής καταλληλότηταςτων προτεινόµενων Θέσεων Κατασκευής Μονάδας 
Επεξεργασίας Λυµάτων ∆∆ Ασώµατου. 
Τοπογραφικά 
Γενική ∆ιάταξη Έργων  Χάρτης Χ1 κλ 1:5.000 
ΕΕΛ ΟΜΑ∆ΩΝ Α&Β  αρ. Σχ. 1α & 1β κλ. 1:200 
ΕΕΛ ΑΣΩΜΑΤΟΥ αρ. Σχ. 2 κλ. 1:200 
ΕΕΛ ΛΑΜΠΟΥ ΜΥΛΟΙ αρ. Σχ. 3 κλ. 1:200 
Φρεάτια Αντλιοστασίων ΦΑ-1, ΦΑ-2, ΦΑ-3 Σχ. 4, 5 και 6  κλ. 1:500 
Περιβάλλον 
Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για το σύνολλο του Έργου 

 
2. ΜΕΛΕΤΕΣ ΠΟΥ ΘΑ ΠΑΡΑ∆ΟΘΟΥΝ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΟΥΣ 
 
Αναφέρονται αναλυτικά στο Παράρτηµα της ∆ιακήρυξης «∆ικαιολογητικά Τεχνικής 
Προσφοράς. 
 
3. ΜΕΛΕΤΕΣ ΠΟΥ ΘΑ ΕΚΠΟΝΗΘΟΥΝ ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΝΑ∆ΟΧΟ 
 
Ο Ανάδοχος θα συντάξει και θα υποβάλει για έγκριση χωρίς ιδιαίτερη αµοιβή, διότι η αµοιβή 
τους περιλαµβάνεται ανηγµένη στην Προσφορά του, τις  µελέτες εφαρµογής που απαιτούνται 
για την εκτέλεση του έργου σύµφωνα µε την Τεχνική του Προσφορά και που θα είναι 
ενδεικτικά τοπογραφικές, αρχιτεκτονικές, στατικές, υδραυλικές, οδοποιίας, ηλεκτροµηχανο-
λογικές, φυτοτεχνικές κλπ. όπως αναλυτικά αναφέρονται στις παραγράφους 6.2 και 6.3 του 
άρθρου Α-6 της Ε.Σ.Υ. 
Ο Κύριος του Έργου και ο Φορέας Υλοποίησής του δεν προβλέπουν την ανάθεση κάποιας 
πρόσθετης µελέτης στον Ανάδοχο. Εάν κατά την εκτέλεση του έργου προκύψει τέτοια ανάγκη 
(π.χ. για εργασίες των απροβλέπτων δαπανών) µπορεί να ανατεθεί στον Ανάδοχο σύνταξη 
µελέτης µε τις ισχύουσες διατάξεις και µε αµοιβή σε σε βάρος του σχετικού κονδυλίου του 
Προϋπολογισµού Μελέτης. 
 Η αµοιβή των µελετών τις οποίες θα εκπονήσει ο ανάδοχος θα υπολογίζεται σύµφωνα µε 
τον κανονισµό προεκτιµωµένων αµοιβών µελετών του Υ.ΠΕ.ΧΩ.∆.Ε. και µε την εφαρµογή 
έκπτωσης 20% στην προεκτιµώµενη αµοιβή, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην εγκύκλιο 
∆ΜΕΟ/α/οικ/1161/15-7-2005.  
 
Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να υποβάλει όλες τις µελέτες που θα εκπονήσει σε 
ψηφιακή µορφή συµβατή µε DXF ή DWG files, ενώ τα κείµενα θα πρέπει να είναι συµβατά µε 
ASCII files. 
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Κεφάλαιο ΣΤ  ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΙΣ 

 

Το κύριο έργο ήτοι η ΕΕΛ οµάδων Α & Β θα κατασκευαστεί σε γήπεδο ιδιοκτησίας του ∆ήµου 
Ευεργέτουλα.  

Τα υπόλοιπα έργα ήτοι η ΕΕΛ Ασωµάτου, ΕΕΛ Λάµπου Μύλων και αντλιοστάσια Φ.Α-1, 
Φ.Α-2 και Φ.Α-3 κατασκευάζονται σε οικόπεδα για το οποία έχει κηρυχθεί η αναγκαστική 
απαλλοτρίωση υπέρ του ∆ήµου Ευεργέτουλα, έχει εκδοθεί η υπ΄ αριθµ. 66/2010 απόφαση 
του Μονοµελούς Πρωτοδικείου Μυτιλήνης για καθορισµό προσωρινής τιµής µονάδας και ήδη 
έχει παρακατατεθεί το τίµηµα µε το 32792/30-04-2010 γραµµάτιο του ΤΠ∆ Μυτιλήνης. 
Εκτιµάται ότι η κατάληψη των απαλλοτριωθέντων οικοπέδων θα έχει συντελεστεί µέχρι την 
εγκατάσταση του Αναδόχου. 

Σε περίπτωση που η κατάληψη των παραπάνω οικοπέδων καθυστερήσει, ο Ανάδοχος θα 
προσαρµόσει το πρόγραµµα εργασιών του έτσι ώστε να προηγηθούν οι εργασίες στους 
ελεύθερους χώρους, χωρίς από τον περιορισµό αυτό να έχει οποιαδήποτε οικονοµική 
αξίωση. 

Εάν για οποιοδήποτε λόγο προκύψει ανάγκη συµπληρωµατικών απαλλοτριώσεων, ο 
Ανάδοχος υποχρεούται να συντάξει τα κτηµατολόγια που τυχόν θα του ανατεθούν, σύµφωνα 
µε την παρ. Ε.3 της παρούσης. 

 

 

Κεφάλαιο Ζ  ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ 

 

Οι εργασίες, που πιθανόν να απαιτηθεί να εκτελεστούν απολογιστικά ύστερα από σχετική 
εντολή της Ε.Ο.Α.Ε., όπως δοκιµαστικές εργασίες, έρευνες, αρχαιολογικές τοµές κλπ. και 
είναι ιδιαίτερα δύσκολο να τιµολογηθούν, θα πληρωθούν από το σχετικό κονδύλιο του 
Προϋπολογισµού Μελέτης, σύµφωνα µε τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 55 του 
Ν.3669/2008. 

Η δαπάνη της ασφάλτου δεν θα πληρωθεί ιδιαίτερα, επειδή περιλαµβάνεται στο κατ’ 
αποκοπή τίµηµα της προσφοράς του Αναδόχου. 

 

 

Κεφάλαιο Η  ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 

 

Σύµφωνα µε το άρθρο 4 παρ. 1 του νόµου 1650/86 "Για την προστασία του περιβάλλοντος", 
οι περιβαλλοντικοί όροι ενός έργου αποτελούν προϋπόθεση κατασκευής του έργου και 
παράβασή τους µπορεί να οδηγήσει όχι µόνο στις προβλεπόµενες σε αυτόν κυρώσεις αλλά 
και στην ακύρωση αποφάσεων, όπως εντολές έργου, πληρωµές κ.λ.π., από οποιονδήποτε 
έχει έννοµο συµφέρον. 
Στο παράρτηµα της Ε.Σ.Υ. περιλαµβάνονται οι αποφάσεις έγκρισης των Περιβαλλοντικών 
Όρων: 
• ΚΥΑ 141606/25-2-2005 για την ΕΕΛ Οµάδων Α & Β. 
• ΚΥΑ 145027/90-9-2009 ανανέωση και τροποποίηση της προηγούµενης. 
• Απ. 13147/1046/Α.Φ.6.1.5.4γ/Φ570/1-6-2009 για τις ΕΕΛ Ασώµατου και Λάµπου 

Μύλων. 
Οι µελέτες περιβαλλοντικών επιπτώσεων που αφορούν το συγκεκριµένο έργο, συνοδεύουν 
τα συµβατικά τεύχη και θα πρέπει να βρίσκονται στα εργοτάξια σ΄ όλη την διάρκεια 
κατασκευής του έργου 
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Θεσσαλονίκη,  ∆εκέµβριος 2010 
 
 

 
ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ 

µε βάση τα τεύχη που είχε προετοιµάσει  
η Οµάδα Μηχανικών: 

 
1. Μαρία Τουρβαλή 
Πολιτικός Μηχανικός 

 
2. Ακινδύνα Χατζηαντωνίου 

Πολιτικός Μηχανικός 
 

3. Παναγιώτης Μουτζούρης 
Χηµικός Μηχανικός 

 
4. Στυλιανός Βαβαλιάρος 
Μηχανολόγος Μηχανικός 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ΕΠΙΜΕΛΗΘΗΚΕ 

 
 
 
 

Κωνσταντίνος Μανωλής 
Πολιτικός Μηχανικός 

 
 
 
 

Θωµάς Νεράντζης 
Ηλεκτρολόγος Μηχανικός 

 
ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ 

 
 
 
 

Χαρίσης Κέκης 
∆/ντής Μελετών 

 
 

 
 

∆ηµήτριος Τσιαπραλής 
∆/ντής Συµβάσεων 

  
ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ 

σύµφωνα µε την αριθµ. 
657/9/03.02.2011 απόφαση του ∆.Σ. 

της ΕΟΑΕ 
 
 
 
 
 

Ιωάννης Βολιώτης 
∆/ντής Έργων 
Βορείου Αιγαίου 

 
 




