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ΑΑ..  ΤΤΕΕΧΧΝΝΙΙΚΚΑΑ  ∆∆ΕΕ∆∆ΟΟΜΜΕΕΝΝΑΑ  ––  ΒΒΑΑΣΣΙΙΚΚΕΕΣΣ  ΑΑΡΡΧΧΕΕΣΣ  ΣΣΧΧΕΕ∆∆ΙΙΑΑΣΣΜΜΟΟΥΥ  

1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
 

Η παρούσα τεχνική περιγραφή αναφέρεται στην κατασκευή της Εγκατάστασης Επεξεργασίας 
Λυµάτων στο νησί της Καρπάθου. 
  
Οι αρχές που θα ακολουθηθούν κατά το σχεδιασµό της γενικής διάταξης είναι : 
 

� η εγκατάσταση να είναι τεχνικά άρτια και σύγχρονη, µε απλή και οικονοµική 
λειτουργία και  

 
� οι αναµενόµενες περιβαλλοντικές επιπτώσεις να είναι ελάχιστες, τόσο στην ευρύτερη 

περιοχή όσο και στους χώρους των εργαζοµένων, ώστε το περιβάλλον εργασίας να 
είναι απόλυτα ασφαλές και κατά το δυνατόν ευχάριστο. 

 
Για την καλή λειτουργία των ΕΕΛ θα εξασφαλιστεί: 
 

1. Ελαστικότητα και πλήρης προσαρµογή των τµηµάτων της ΕΕΛ στις ηµερήσιες 
διακυµάνσεις των υδραυλικών και ρυπαντικών φορτίων. 

 
2. Απλή και σταθερή λειτουργία των ΕΕΛ, χωρίς να απαιτούνται πολύπλοκες ενέργειες 

από το προσωπικό. Όλη η ΕΕΛ ρυθµίζεται είτε αυτόµατα είτε χειρονακτικά τοπικά για 
κάθε µονάδα (διακόπτης ΑUTO-ΜΑΝUAL). 

 
3. Λειτουργία χωρίς οχλήσεις στον περιβάλλοντα χώρο (οσµές, στάσιµα νερά , θόρυβοι, 

ατµοσφαιρική ρύπανση, οπτική ρύπανση κ.λ.π.). 
 
4. Αισθητική χωροθέτηση των εγκαταστάσεων µε τους απαιτούµενους δρόµους και 

διαδρόµους για την οµαλή πρόσβαση των, την άνετη διαµονή των επισκεπτών, την 
εύκολη απαγωγή των υποπροϊόντων µε  φορτηγό αυτοκίνητο κλπ. 

 
5. ∆ηµιουργία πρασίνου ώστε να υπάρχει η µικρότερη δυνατή υποβάθµιση της 

περιοχής , να περιοριστεί η οπτική επαφή προς τις εγκαταστάσεις και να είναι η 
παραµονή των εργαζοµένων στην µονάδα άνετη και ευχάριστη,  

 
6. Εσωτερική διακίνηση των λυµάτων µε βαρύτητα, όπου αυτό είναι δυνατό, χωρίς 

ενδιάµεσα αντλιοστάσια και µε τις µικρότερες δυνατές  υδραυλικές απώλειες. 
 

Το σύστηµα βιολογικής επεξεργασίας που έχει επιλεγεί είναι αυτό της ενεργού ιλύος µε 
παρατεταµένο αερισµό µε πλήρη σταθεροποίηση της ιλύος και βιολογική αποµάκρυνση 
φωσφόρου και αζώτου. Πρόκειται για µέθοδο µε ευρύτατη εφαρµογή και λειτουργία στην Ελλάδα,  η 
οποία δίνει ανώτερη ποιότητα εκροής, κατάλληλη για υποθαλάσσια διάθεση ή για άρδευση 
δενδροκοµικών καλλιεργειών στην ευρύτερη περιοχή. Θα εφαρµοστεί η µέθοδος Α/O (Anoxic-
Oxidized), η οποία συνδυάζει ανοξική και αερόβια ζώνη σε σειρά. 
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2. ΑNTIKEIMENO ΠΑΡΟΥΣΑΣ ΕΡΓΟΛΑΒΙΑΣ 
Το αντικείµενο της παρούσας εργολαβίας  περιλαµβάνει: 

• την εκπόνηση της Οριστικής Μελέτης, της µελέτης Εφαρµογής και κάθε είδους 
συµπληρωµατικής µελέτης και έρευνας, 

• την κατασκευή των έργων Πολιτικού Μηχανικού,  

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

• την θέση σε αποδοτική λειτουργία, τις δοκιµές ολοκλήρωσης και την εκπαίδευση 
προσωπικού  

• την δοκιµαστική λειτουργία και συντήρηση του έργου για χρονικό διάστηµα δέκα (10) µηνών  

• 15 µήνες ως χρόνο εγγύησης, κατά τον οποίο ο Ανάδοχος φέρει τον κίνδυνο του έργου και 
υποχρεούται στη συντήρησή του όπως ορίζεται σύµφωνα µε το άρθρο 74 του Ν.3669/08. 

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

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

 

3. ΓΗΠΕ∆Ο ΤΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ 

3.1 Γενικά  

Η Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυµάτων (Ε.Ε.Λ) θα κατασκευαστεί σε γήπεδο έκτασης περίπου 
7.000 m2 στη θέση Μαούνι, εντός των διοικητικών ορίων του ∆ήµου Καρπάθου, νοτιοανατολικά του 
οικισµού Καρπάθου και σε απόσταση 1,4 km από τα όριά του κοντά στην ακτή. . Η ευρύτερη 
περιοχή της εγκατάστασης χαρακτηρίζεται εγκαταλειµµένη αγροτική. 

Η διαθέσιµη έκταση, περίπου 7 στρ., ορίζεται από τα σηµεία Α, Β, Γ,********Π,Ρ,Σ,Α  στο 
συνηµµένο Τοπογραφικό ∆ιάγραµµα.  

.  
Για την θέση αυτή εξεδόθη η απόφαση Προκαταρκτικής Περιβαλλοντικής Εκτίµησις των Έργων 
(ΠΠΕ) µε αριθµό 970/4-8-2004/Τµήµα  ΠΕΧΩ/Περ. Νοτ. Αιγαίου. 
Με την Α.Π. 1293/17-12-2004/Περ. Νοτ. Αιγαίου/Τµήµα ΠΕΧΩ ∆ωδ/σου, εγκρίθηκαν οι 
περιβαλλοντικοί όροι. 
Με την υπ’αριθµ. 1301/25-05-2010 Απόφαση Γενικού Γραµµατέα Περιφέρειας Ν.Αιγαίου 
ανανεώθηκαν οι περιβαλλοντικοί όροι. 
Με την Α.Π. 959/26-7-2011/Περ. Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Αιγαίου, τροποποιήθηκαν οι 
περιβαλλοντικοί όροι. 

Η πρόσβαση στο γήπεδο γίνεται από υφιστάµενο χωµατόδροµο.  

 

3.2 Γεωτεχνικά στοιχεία 

Ο Ανάδοχος οφείλει να πραγµατοποιήσει γεωτεχνική έρευνα πριν την έναρξη εκπόνησης της 
Οριστικής Μελέτης, σύµφωνα µε τα καθοριζόµενα στη Συγγραφή Υποχρεώσεων και τον Κανονισµό 
Μελετών. Οι δαπάνες πραγµατοποίησης των σχετικών ερευνών δεν πληρώνονται ιδιαίτερα, αφού οι 
σχετικές δαπάνες έχουν περιληφθεί ανηγµένες στα επιµέρους Άρθρα Τιµολογίου. 

Οι διαθέσιµες γεωτεχνικές  µελέτες φαίνονται στο αντίστοιχο άρθρο της ΕΣΥ.   
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Σε κάθε περίπτωση η υποβολή προσφοράς στο διαγωνισµό αποτελεί τεκµήριο ότι ο 
διαγωνιζόµενος έχει ελέγξει και γνωρίζει πλήρως τις εδαφοτεχνικές συνθήκες του γηπέδου της ΕΕΛ 
και τις έχει λάβει υπόψη του κατά τη σύνταξη της προσφοράς. 

3.3 ∆ίκτυα κοινής ωφελείας 

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

3.4 Προσαγωγή λυµάτων  

Ο Κύριος Αποχετευτικός Αγωγός (Κ.Α.Α.) του ∆ήµου Καρπάθου, καταλήγει στο φρεάτιο εισόδου 
των Εγκαταστάσεων. Αποτελεί καταθλιπτικό αγωγό ΗDPΕ 100 Φ355/ 10atm.  Το τελευταίο µήκος 
του Κ.Α.Α. (µήκους περίπου 360 µέτρων) είναι αγωγός βαρύτητας και κατασκευάζεται από  
πλαστικό σωλήνα της σειράς 41 διαµέτρου Φ355, ενώ το τελευταίο µέλος του είναι διαµέτρου Φ400, 
σύµφωνα µε την εγκεκριµένη οριστική µελέτη.  

Το υψόµετρο πυθµένα των Κεντρικών Αποχετευτικών Αγωγών (Κ.Α.Α.) στην είσοδο της 
εγκατάστασης, είναι στο +54.90 (υψόµετρο φυσικού εδάφους +55.50 m περίπου και 
διαµορφωµένου +54,10). 

3.5 ∆ιάθεση επεξεργασµένων λυµάτων  
Η διάθεση των επεξεργασµένων λυµάτων θα γίνει µε υποθαλάσσιο αγωγό µήκους  300 µ. στην 
θάλασσα, σύµφωνα µε τις αποφάσεις  εγκρίσεως Π.Ο. 
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4. ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ ΣΧΕ∆ΙΑΣΜΟΥ 

4.1 Υδραυλικά και ρυπαντικά φορτία λυµάτων 

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

ΠΙΝΑΚΑΣ 1: ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΧΕ∆ΙΑΣΜΟΥ 

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

Χειµώνας Καλοκαίρι Χειµώνας Καλοκαίρι 

Εξυπηρετούµενος πληθυσµός  [κάτοικοι] 2.259 8.240 2.853 10.008 

Μέση ηµερήσια παροχή [m3/d] 541,44 2.049,60 636,48 2.473,92 

Μέγιστη ηµερήσια παροχή [m3/d] 722,16 3.038,40 864,72 3.674,88 

Παροχή σχεδιασµού  [m 3/d] 722,16 3.038,40 864,72 3.674,88 

Μέγιστη ωριαία παροχή [m3/h] 63,98 241,55 75,69 286,73 

Παροχή αιχµής  [lt/sec] 17,77 67,10 21,03 79,65 

BOD5  [kg/d] 151,65 528,68 188,51 639,43 

Αιωρούµενα στερεά (ΤS)  [kg/d] 200,76 695,79 245,58 841,55 

VS / TS [%] 70 70 70 70 

Ολικό άζωτο  (ΤΝ) [kg/d] 26,00 91,15 32,86 110,25 

Ολικός φώσφορος (TP) [kg/d] 9,39 33,42 11,24 40,42 

BOD5  [mg/l] 210 174 218 174 

Αιωρούµενα στερεά (ΤS)  [mg/l] 278 229 284 229 

Ολικό άζωτο  (ΤΝ) [mg/l] 36 30 38 30 

Ολικός φώσφορος (TP) [mg/l] 13 11 13 11 

Μέση θερµοκρασία λυµάτων χειµώνα [0C] 12 12 12 12 

Μέση θερµοκρασία λυµάτων θέρους [0C] 25 25 25 25 

Περιττωµατικά κολοβακτηριδοειδή  [FC / 100 ml] 30x106 30x106 30x106 30x106 

 

Στα αναγραφόµενα φορτία εισόδου συµπεριλαµβάνονται τα φορτία των εισροών στο δίκτυο, καθώς 
επίσης και τα φορτία των στραγγιδίων που επιστρέφουν στην είσοδο της εγκατάστασης. 

 

4.2 Όρια εκροής  

Η διάθεση των επεξεργασµένων εκροών των Ε.Ε.Λ. ∆ήµου Καρπάθου στη θάλασσα εγκρίθηκε µε 
την απόφαση µε αριθµό 970/4-8-2004/Περ. Ν. Αιγαίου/ΠΕΧΩ ∆ωδ/σου. Η χρήση των θαλασσίων 
υδάτων, της περιοχής διαθέσεως των επεξεργασµένων λυµάτων και πέραν της αποστάσεως των 
200 µέτρων εκατέρωθεν της θέσεως εκβολής του υποθαλάσσιου αγωγού είναι η κολύµβηση και 
κάθε άλλη χρήση εκτός της αλιείας εδωδίµων οστρακοειδών.   
Μελλοντική εναλλακτική λύση διαθέσεως µέρους των επεξεργασµένων λυµάτων είναι η άρδευση 
δασικών εκτάσεων και δενδροκαλλιεργειών (ελαιώνων, κλπ.). Ο κάθε διαγωνιζόµενος θα υπολογίσει 
την τελική αραίωση των ρυπαντών σε απόσταση 200 µέτρων από το στόµιο του αγωγού διάθεσης, 
ώστε να εξακριβωθεί ότι πληρούνται τα όρια που τίθενται στην Ε1β/221/65 Υγειονοµική διάταξη για 
τα ύδατα κολύµβησης.  
Τα όρια εκροής των επεξεργασµένων λυµάτων για την επαναχρησιµοποίησή τους, θα πρέπει να 
πληρούν τα προβλεπόµενα στην ΚΥΑ 145116/02-02-2011, ΦΕΚ Β’ 354/2011. 
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Τα χαρακτηριστικά των επεξεργασµένων λυµάτων (95% των δειγµάτων) πρέπει να ικανοποιούν τα 
παρακάτω µέγιστα όρια και κατά τις δύο φάσεις λειτουργίας των έργων. 

 

Παράµετρος Όρια 

Ολικό BOD5 [mg/l] ≤ 20 

COD [mg/l] ≤125 

Αιωρούµενα στερεά (SS) [mg/l] ≤ 30 

Ολικό άζωτο (ΤΝ) [mg/l] ≤ 15 

Αµµωνιακό άζωτο (ΝH4-N) [mg/l] ≤ 2 

Νιτρικό άζωτο (NO3-N) [mg/l] ≤ 10 

Ολικός φώσφορος (ΤΡ) [mg/l] ≤ 10 

pH  6-9 

Λίπη – Έλαια  0 

Επιπλέοντα στερεά  0 

∆ιαλελυµένο οξυγόνο [mg/l] 3 

Περιττωµατικά κολοβακτηριοειδή 

(στο 80% των δειγµάτων)  
[FC/100 ml] ≤ 50 

Υπολειµµατικό χλώριο  [mg/l]  0,5 

Οσµές  χωρίς ενοχλητικές οσµές 

Χρώµα                 

 

 µη ορατό χρωµατοµετρικά 
σε αραίωση 6:1   

 

Τα παραπάνω όρια συγκέντρωσης ρυπαντών θα επιτυγχάνονται µε επεξεργασία και όχι µε 
αραίωση. 

Η ιλύς, µετά την αφυδάτωση θα πρέπει να έχει ποσοστό στερεών τουλάχιστον 20% και θα 
διατίθεται για υγειονοµική ταφή σε εγκεκριµένο χώρο διάθεσης στερεών απορριµµάτων του ∆ήµου 
Καρπάθου. 

4.3 Λοιπές απαιτήσεις 

(1) Η απόφαση τροποποίησης των περιβαλλοντικών όρων (Απόφαση 959/26-7-2011) 
επισυνάπτεται στο Τεύχος της Ειδικής Συγγραφής Υποχρεώσεων. 

(2) Η απόφαση ανανέωσης των Π.Ο ( Απόφαση 1301/25.5.2010 του Γ.Γ. Περιφέρειας Ν. 
Αιγαίου). 

(3) Η ΑΕΠΟ 1293/17.12.2004 του Γ.Γ Περιφέρειας Ν. Αιγαίου. 

o Για την µελέτη προσφοράς θα ληφθεί υπόψη ότι τα παραπροϊόντα της εγκατάστασης 
(εσχαρίσµατα, λίπη και άµµος) θα διατίθενται σε εγκεκριµένο χώρο διάθεσης στερεών 
απορριµµάτων.  

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

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

 

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

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

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

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

- AOR : ηµερήσια ζήτηση οξυγόνου 

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

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

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

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

-  T      :     θερµοκρασία ανάµικτου υγρού [°C] 

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

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

( )DO - TC β  α20T1,024

20
C AOR

 SOR
⋅⋅−

⋅
= , όπου: 

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

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

− CT: συγκέντρωση κορεσµού σε καθαρό νερό (για θερµοκρασία Τ0C) 

− DO: διαλυµένο οξυγόνο στο ανάµικτο υγρό (DO = 2,0 mg/l) 

− α: διορθωτικός συντελεστής για το ανάµικτο υγρό 

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

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

α = e-0,084xMLSS , όπου:  

− MLSS:  συγκέντρωση ανάµικτου υγρού σε [kg/m3] 

(8) Βιολογικός αντιδραστήρας 

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

EFF

D

NNO

N
R

)( 3 −
= , όπου: 

− ΝD: ηµερήσια ποσότητα απονιτροποιoύµενου αζώτου [kg/d] 

− (ΝΟ3-Ν)EFF: ηµερήσια ποσότητα νιτρικών στην έξοδο [kg/d] 
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5. ΚΛΙΜΑΚΩΣΗ ΤΩΝ ΕΡΓΩΝ  
Οι βασικές επιµέρους µονάδες της εγκατάστασης και οι φάσεις σχεδιασµού αυτών, παρουσιάζονται 
στον παρακάτω Πίνακα. Οι διαγωνιζόµενοι οφείλουν να υποβάλουν Τεχνική Προσφορά που θα 
τηρεί τις ελάχιστες απαιτήσεις του Πίνακα.  

 
ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΕΡΓΑ  ΕΡΓΑ Π/Μ ΕΡΓΑ Η/Μ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

1 2 3 4 

    
Φρεάτιο εισόδου Β Β  
Προεπεξεργασία     

Εσχάρωση  Β Β  
Εξάµµωση-Λιποσυλλογή Β Α  

Βιολογική επεξεργασία     
Απονιτροποίηση  Α Α  
Φρεάτιο µερισµού Β Α  

Αερισµός-Νιτροποίηση Α Α  
Τελική καθίζηση     

Φρεάτιο µερισµού Β Β  
∆εξαµενές τελικής καθίζησης Α Α  

Αντλιοστάσιο ανακυκλοφορίας ιλύος  Β Α  
Αντλιοστάσιο περίσσειας ιλύος  Β Α  

Απολύµανση  Β Α  
Έργα διάθεσης  Β Β  
Επεξεργασία ιλύος     

Πάχυνση ιλύος Β Α  
Αφυδάτωση ιλύος  Β Α  

Βοηθητικά δίκτυα  Β Α  

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

Τα αναφερόµενα στο παρόν Κεφάλαιο Α του Τεύχους Ειδικών Προδιαγραφών αποτελούν τις 
ελάχιστες υποχρεωτικές απαιτήσεις (επί ποινή αποκλεισµού) µε βάση τα οποία θα συνταχθούν οι 
τεχνικές προσφορές. Η µη συµµόρφωση οποιωνδήποτε Τεχνικών Μελετών  Προσφοράς µε τις 
απαιτήσεις του Κεφαλαίου Α του παρόντος Τεύχους, θα έχει ως συνέπεια τον αποκλεισµό των 
αντίστοιχων Τεχνικών Προσφορών από την περαιτέρω διαδικασία αξιολόγησης των Τεχνικών 
Προσφορών, σύµφωνα µε το Άρθρο 4 της ∆ιακήρυξης. 
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ΒΒ..  ΤΤΕΕΧΧΝΝΙΙΚΚΗΗ  ΠΠΕΕΡΡΙΙΓΓΡΡΑΑΦΦΗΗ    

1. ΓΕΝΙΚΑ  

Ο σχεδιασµός της εγκατάστασης θα έχει σαν βάση την εκµετάλλευση της φυσικής διαµόρφωσης 
του γηπέδου όπου πρόκειται να κατασκευασθούν οι ΕΕΛ του ∆ήµου Καρπάθου. Το φρεάτιο  
εισόδου των εγκαταστάσεων θα τοποθετηθεί σε υψηλό σηµείο όπου καταλήγει ο Κύριος 
Αποχετευτικός Αγωγός (Κ.Α.Α.). 
Στο φρεάτιο εισόδου επίσης θα καταλήγουν τα στραγγίδια των έργων προεπεξεργασίας, τα 
στραγγίδια της µονάδας επεξεργασίας ιλύος, καθώς επίσης και οι αποχετεύσεις των κτιρίων 
εξυπηρέτησης της εγκατάστασης. 
 
Από το φρεάτιο εισόδου θα υπάρχει αγωγός παράκαµψης όλης της µονάδος, ο οποίος θα οδηγεί 
τα λύµατα στο φρεάτιο εκροών των ΕΕΛ.  Σηµειώνεται ότι σε περίπτωση γενικής βλάβης στις ΕΕΛ,  
η παράκαµψη θα γίνεται από το αντλιοστάσιο Α/ΣΚ6 του αποχετευτικού δικτύου προς τον 
υποθαλάσσιο αγωγό στον Άγιο Πέτρο, αντί να αντλούνται τα λύµατα προς τις ΕΕΛ και στην 
συνέχεια ξανά προς τα πίσω προς τον υποθαλάσσιο αγωγό. 
 
Από το φρεάτιο εισόδου τα λύµατα θα καταλήγουν στη µονάδα εσχάρωσης, µε αγωγό βαρύτητας. 
 
Η µονάδα εσχάρωσης θα αποτελείται από δύο κανάλια, ένα µε αυτόµατη µηχανική 
αυτοκαθαριζόµενη εσχάρα µε πλάτος διακένων 6 mm και ένα δεύτερο το οποίο θα λειτουργεί σαν 
παράκαµψη της µονάδος και θα είναι εφοδιασµένο µε µία απλή χειροκαθαριζόµενη εσχάρα µε 
πλάτος διακένων 10 mm. 
 
Η µονάδα εσχάρωσης θα τοποθετηθεί µέσα σε κλειστό κτίριο. Με ειδικό φίλτρο θα επιτυγχάνεται η 
απόσµηση του κτιρίου. 
 
Μετά την εσχάρωση θα υπάρχει αγωγός παράκαµψης (by-pass), ο οποίος θα οδηγεί τα λύµατα 
στο αντλιοστάσιο εκροών, όταν αυτό καθίσταται αναγκαίο. Μετά την εσχάρωση τα λύµατα θα 
οδηγούνται στην µονάδα εξάµµωσης µε φυσική ροή. Η µονάδα εξάµµωσης θα αποτελείται από 
δίδυµο αεριζόµενο αµµοσυλλέκτη. Οι ανόργανες ύλες καθιζάνουν σε χοάνες συλλογής άµµου απ' 
όπου αντλούνται αυτόµατα, µε τη βοήθεια αεραντλιών σε σύστηµα πλύσεως – αφυδατώσεως. 
 
Τα λίπη και έλαια υποβοηθούµενα από τις µικρές φυσαλίδες του αέρα που διοχετεύονται στον 
εξαµµωτή, ανέρχονται στην επιφάνεια, συγκεντρώνονται σε πλευρικό κανάλι και αποµακρύνονται 
µε τη βοήθεια αεραντλίας (air skimmer) ή αντλίας επιπλεόντων, σε φρεάτιο συλλογής και 
συµπυκνώσεως στο κατάντη άκρο του εξαµµωτή. Τα λίπη συγκεντρώνονται στο άνω µέρος του 
φρεατίου και αποµακρύνονται περιοδικά µε χειρωνακτικό τρόπο. Η αποκοµιδή των λιπών θα 
γίνεται µε όχηµα στο χώρο υγειονοµικής ταφής του ∆ήµου. Τα υγρά του φρεατίου συγκεντρώσεως 
λιπών θα καταλήγουν προς το αντλιοστάσιο στραγγιδίων ή προς τον εξαµµωτή. 
 
Τα προϊόντα της εσχάρωσης και η άµµος θα µεταφέρονται και θα συγκεντρώνονται σε κάδους για 
την αποθήκευση τους, µέχρι την τελική τους διάθεση στο χώρο υγειονοµικής ταφής. Τα υγρά 
στραγγίδια θα οδηγούνται µε βαρύτητα στο αντλιοστάσιο στραγγιδίων και από εκεί  µε άντληση στο 
φρεάτιο εισόδου της εγκατάστασης. 
 
Στη συνέχεια τα λύµατα θα περνούν από το κανάλι µέτρησης παροχής, τύπου Parshall και στο 
φρεάτιο εκροής αυτού. Από το φρεάτιο αυτό θα υπάρχει η δυνατότητα εκτροπής της ροής των 
λυµάτων προς τον παρακαµπτήριο αγωγό της µονάδας, ώστε να είναι δυνατή η παράκαµψη της 
βιολογικής βαθµίδας. 
Τα λύµατα από το φρεάτιο εκροής του διαύλου Parshall, οδηγούνται στο φρεάτιο εισόδου της 
δεξαµενής απονιτροποίησης (ανοξική δεξαµενή). Στο φρεάτιο αυτό οδηγούνται µε άντληση η 
ανακυκλοφορία του ανάµικτου υγρού και η ανακυκλοφορία ιλύος.  

 
Η µονάδα απονιτροποίησης θα αποτελείται από δύο δεξαµενές παράλληλης λειτουργίας. Οι δύο 
δεξαµενές θα λειτουργούν το καλοκαίρι, ενώ θα υπάρχει δυνατότητα τον χειµώνα να λειτουργεί 
µόνο η µία. Στις δεξαµενές ειδικά ετερότροφα βακτήρια (απονιτροποιητές) χρησιµοποιώντας τον 
άνθρακα των εισερχοµένων λυµάτων και τα νιτρικά που επιστρέφουν µε το ανάµικτο υγρό 
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επανακυκλοφορίας, ανάγουν τα νιτρικά προς αέριο άζωτο και µειώνουν το BOD5 των λυµάτων 
προς την δεξαµενή αερισµού .  
 
Στη συνέχεια τα λύµατα εισέρχονται σε µεριστή παροχής. Μέσω αυτού η παροχή θα µοιράζεται 
στις ακολουθούσες δεξαµενές αερισµού, µέσω αγωγών βαρύτητας. Στην δεξαµενή αερισµού, οι 
µικροοργανισµοί (ενεργός ιλύς) διασπούν τις οργανικές ύλες και σχηµατίζουν νέα ιλύ. Παράλληλα 
πραγµατοποιείται η νιτροποίηση των νιτρικών. 
 
Μετά τον αερισµό τα λύµατα, µε υπερχείλιση θα οδηγούνται στο φρεάτιο µερισµού των δεξαµενών 
τελικής καθίζησης. Από το φρεάτιο µερισµού, το ανάµικτο υγρό οδηγείται στις δεξαµενές 
καθίζησης. 
Μέσω υποβρύχιας οπής υπάρχει επικοινωνία της δεξαµενής αερισµού µε το αντλιοστάσιο 
ανακυκλοφορίας ανάµικτου υγρού. Με καταθλιπτικό αγωγό το ανακυκλοφορούµενο ανάµικτο υγρό 
οδηγείται στο φρεάτιο εισόδου της δεξαµενής απονιτροποίησης. 
 
Οι δεξαµενές τελικής καθίζησης θα φέρουν γέφυρα µε σάρωθρο ιλύος στον πυθµένα και σάρωθρο 
επιπλεόντων. 
 
Η καθιζάνουσα ιλύς οδηγείται στο αντλιοστάσιο ανακυκλοφορίας και περίσσειας ιλύος. Με τη 
βοήθεια των αντλιών ανακυκλοφορίας η ιλύς θα ανακυκλοφορεί στο φρεάτιο εισόδου της 
δεξαµενής απονιτροποίησης για να διατηρείται σταθερή η συγκέντρωση του ανάµικτου υγρού στις 
δεξαµενές αερισµού. Η πλεονάζουσα ιλύς θα αντλείται προς την µονάδα  πάχυνσης. 
 
Τα επιπλέοντα στερεά των δεξαµενών καθίζησης θα συλλέγονται σε παράπλευρο φρεάτιο µε την 
βοήθεια του σαρώθρου επιπλεόντων απ’ όπου θα απάγονται σε τακτά χρονικά διαστήµατα µε 
βυτίο σε εγκεκριµένο χώρο διάθεσης του ∆ήµου Καρπάθου. 
 
Μετά τις δεξαµενές καθίζησης τα επεξεργασµένα λύµατα θα υπερχειλίζουν  προς την µονάδα 
απολύµανσης, όπου θα γίνεται η απολύµανσή τους µε χλωρίωση. 
 
Τελικά τα απολυµασµένα λύµατα θα καταλήγουν στη δεξαµενή βιοµηχανικού νερού, από όπου θα 
µπορούν να χρησιµοποιηθούν για τις εσωτερικές ανάγκες άρδευσης του περιβάλλοντος χώρου της 
εγκατάστασης και για πυρόσβεση  µε κατάλληλα δίκτυα και αντλιοστάσιο, είτε θα καταλήγουν  στο 
αντλιοστάσιο εκροών  µε υπερχείλιση και µέσω καταθλιπτικού αγωγού στο φρεάτιο φόρτισης του 
υποθαλασσίου αγωγού, απ' όπου θα διοχετεύονται στην θάλασσα.   
 
Οι αγωγοί παράκαµψης (by pass) θα καταλήγουν στο φρεάτιο εξόδου-αντλιοστάσιο εκροών, ώστε 
σε περίπτωση προβλήµατος τα λύµατα να διοχετευθούν απ’ ευθείας στον αποδέκτη. 
 
Σε περίπτωση σηµαντικού προβλήµατος στις ΕΕΛ θα είναι δυνατή και η διάθεση των λυµάτων απ΄ 
ευθείας στην θάλασσα µε παράκαµψη πριν το αντλιοστάσιο Α/ΣΚ6. Το αντλιοστάσιο αυτό βρίσκεται 
στην θέση Αγ. Πέτρος.  
 
Η περίσσεια ιλύος θα παροχετεύεται σε πλήρη διάταξη µηχανικής πάχυνσης και αφυδάτωσης, η 
οποία περιλαµβάνει µηχανική τράπεζα πάχυνσης και ταινιοφιλτρόπρεσσα.  
 
Τα υγρά που θα στραγγίζουν από την τράπεζα πάχυνσης και την ταινιοφιλτρόπρεσσα θα 
διοχετεύονται  στο φρεάτιο εισόδου της εγκατάστασης. Η αφυδατωµένη ιλύς θα µεταφέρεται για 
διάθεση σε χώρο υγειονοµικής ταφής. 
  

Στο χώρο των εγκαταστάσεων θα κατασκευαστεί το Κτίριο ∆ιοικήσεως, µε τους απαραίτητους 
λειτουργικούς χώρους (χηµείο, γραφεία κ.α.) και την αίθουσα ελέγχου από την οποία θα γίνεται ο 
κεντρικός έλεγχος της εγκατάστασης µε ολοκληρωµένο σύστηµα αυτοµατισµού (SCADA). Επίσης, 
θα κατασκευασθεί κτίριο όπου θα τοποθετηθεί το Ηλεκτροπαραγωγό Ζεύγος και ο  
Μετασχηµατιστής και Κτίριο συνεργείου-αποθήκης.  

Οι φυσητήρες αερισµού του αµµολιποσυλλέκτη και των δεξαµενών αερισµού θα τοποθετηθούν σε 
ιδιαίτερα κτίρια, ηχοµονωµένα. 
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2. ΕΡΓΑ ΕΙΣΟ∆ΟΥ-ΑΓΩΓΟΣ ΠΑΡΑΚΑΜΨΗΣ 
Το υψόµετρο πυθµένα των Κεντρικών Αποχετευτικών Αγωγών (Κ.Α.Α.) στην είσοδο της 
εγκατάστασης, είναι στο +54.90 (υψόµετρο φυσικού εδάφους +55.50 m περίπου και 
διαµορφωµένου +54,10). Από το φρεάτιο εισόδου τα λύµατα  οδηγούνται στις εγκαταστάσεις 
εσχάρωσης µέσω αγωγού βαρύτητας.  

 
Οι διαστάσεις του φρεατίου θα είναι επαρκείς για την απρόσκοπτη ροή των ακαθάρτων χωρίς 
επιστροφή στον αγωγό προσαγωγής και κατασκευάζεται ώστε να µπορεί να εξυπηρετήσει την 
παροχή αιχµής του τελικού σταδίου σχεδιασµού (Β' ΦΑΣΗ). 
 
Στο φρεάτιο εισόδου τοποθετείται χονδροεσχάρα διακένων 20 mm και πλάτους ίσου µε το πλάτος 
του φρεατίου κατασκευασµένη, από ανοξείδωτο χάλυβα AISI 304.  Η εσχάρα αυτή θα είναι 
χειροκαθαριζόµενη. Τα εσχαρίσµατα θα συλλέγονται σε κάδο εσχαρισµάτων µε διάτρητο δάπεδο. 
Ο κάδος αυτός θα είναι τοποθετηµένος εντός του φρεατίου κατάντη της εσχάρας κοντά στην στέψη 
της, ώστε τα αφαιρούµενα  εσχαρίσµατα να απορρίπτονται στον κάδο αυτόν και να στραγγίζουν  
µόνα τους.  Τα συλλεγόµενα εσχαρίσµατα θα τοποθετούνται σε κάδο απορριµµάτων για τελική 
αποµάκρυνση µαζί µε τα εσχαρίσµατα της µονάδας εσχάρωσης. Ο όγκος των εσχαρισµάτων στο 
φρεάτιο εισόδου εκτιµάται ότι θα είναι πολύ µικρός, διότι σε όλα τα αντλιοστάσια του ΚΑΑ υπάρχει 
χονδροεσχάρα. 
Τα καλύµµατα του φρεατίου εισόδου είναι κατασκευασµένα από γαλβανισµένο χάλυβα, ελαχίστου 
πάχους 5 mm και βαµµένα. Το κάλυµµα θα αφαιρείται εύκολα στην θέση του κάδου.  

Από το φρεάτιο εισόδου θα υπάρχει αγωγός παράκαµψης όλης της µονάδος, ο οποίος θα οδηγεί 
τα λύµατα στο φρεάτιο εξόδου των ΕΕΛ.   

3. ΠΡΟΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ  
Τα έργα της προεπεξεργασίας περιλαµβάνουν εσχάρωση και αµµολιποσυλλογή. Η µονάδα 
εσχάρωσης κατασκευάζεται για την κάλυψη της παροχής αιχµής της B' Φάσης. 

Περιλαµβάνει µία αυτόµατη, µηχανικά καθαριζόµενη εσχάρα, και µια εσχάρα καθαριζόµενη 
χειρονακτικά µε ειδικό ξέστρο, που είναι τοποθετηµένες σε αντίστοιχους διαύλους. Ο δίαυλος 
εγκατάστασης της χειροκαθαριζόµενης εσχάρας αποτελεί κανάλι εκτροπής της αυτόµατης εσχάρας 
σε περίοδο συντήρησης ή έµφραξής της. Στην κανονική λειτουργία της εγκατάστασης τα λύµατα 
εισέρχονται στο κανάλι της αυτόµατης εσχάρας. Με τη λειτουργία ηλεκτροκίνητων θυροφραγµάτων, 
που τοποθετούνται στην είσοδο των καναλιών µπορεί να γίνεται επιλεκτική λειτουργία της 
αυτοκαθαριζόµενης ή της χειροκαθαριζόµενης εσχάρας. 

Σε περίοδο συντήρησης ή έµφραξης της αυτόµατης εσχάρας όλη η παροχή µπορεί να υπερχειλίζει 
αυτόµατα προς το κανάλι της χειρονακτικά καθαριζόµενης εσχάρας, µε υπερχείλιση ασφαλείας. 

Οι δίαυλοι των εσχαρών διαθέτουν και στην έξοδό τους ηλεκτροκίνητα θυροφράγµατα 
αποµόνωσης. Στην έξοδο της µονάδας εσχάρωσης υπάρχει φρεάτιο στο οποίο καταλήγουν οι 
παροχές των εσχαρών. Από το φρεάτιο αυτό τα λύµατα οδηγούνται στον εξαµµωτή µέσω αγωγού 
βαρύτητος.  

Στο φρεάτιο τέλους της εσχάρωσης υπάρχουν χειροκίνητα θυροφράγµατα, µε τα οποία  είναι 
δυνατή η αποµόνωση των επόµενων µονάδων και η εκτροπή των λυµάτων προς το πλησιέστερο 
φρεάτιο του αγωγού παρακάµψεως των µονάδων. 

Η εγκατάσταση εξάµµωσης - λιποσυλλογής αποτελείται από δίδυµη αεριζόµενη επιµήκη δεξαµενή. 
Η τροφοδοσία της µίας ή της άλλης δεξαµενής θα αποµονώνεται µε χειροκίνητα θυροφράγµατα 
όµοιου τύπου µε εκείνων της εσχάρωσης. Η κάθε δεξαµενή θα είναι υπολογισµένη ώστε να µπορεί 
να δεχθεί ολόκληρη την παροχή αιχµής της Β’ φάσης.  
Η εγκατάσταση θα είναι υπολογισµένη έτσι ώστε να εξασφαλίζει το διαχωρισµό και την κατακράτηση των 
σωµατιδίων, µε κόκκους µεγαλύτερους των 0,2 mm (άµµος κλπ) σε ποσοστό µεγαλύτερο του 95% και 
διαµέτρου 0,25 mm κατά 95% για την παροχή αιχµής, ενώ τα οργανικά σωµατίδια παραµένουν σε 
αιώρηση. Η διαλυµένη οργανική ύλη και τα αιωρούµενα σωµατίδια οργανικής φύσεως διαχωρίζονται από 
τις χονδρόκοκκες ανόργανες ύλες και ακολουθούν την ροή των λυµάτων για περαιτέρω επεξεργασία. 

Το βάθος του υγρού  και το βάθος της δεξαµενής θα είναι επαρκή για τη συµπλήρωση της 
σπειροειδούς κίνησης του αέρα (SPIRAL ROLL), µε σταθερή ταχύτητα 0,3 m/s σε κάθε συνθήκη 
ροής και σε όλη τη διατοµή της δεξαµενής . 
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Η έξοδος των λυµάτων από τον εξαµµωτή γίνεται µε υπερχείλιση προς το επόµενο στάδιο 
επεξεργασίας. 

  

4. ΜΕΤΡΗΤΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ 
Τα λύµατα µετά την εξάµµωση εισέρχονται στην διάταξη µέτρησης της παροχής που είναι κοινή 
διώρυγα τύπου ΡΑRSΗΑLL . 

Η διαστασιολόγηση της διώρυγας είναι τέτοια ώστε να είναι δυνατή µέτρηση παροχής µέχρι και 
25% της παροχής αιχµής , η δε καταγραφή της παροχής των λυµάτων που διέρχονται από την 
διώρυγα θα γίνεται αυτόµατα. Στην είσοδο του µετρητή διαµορφώνονται συνθήκες στρωτής ροής µε 
κατάλληλο µήκος καναλιού προ του διαύλου . 

Η στένωση της διώρυγας, προκαλεί αύξηση του βάθους ροής ανάντη, που είναι συνάρτηση της 
παροχής των λυµάτων. Συσκευή υπερήχων, µετρά το βάθος ροής, καταγράφει την αντίστοιχη τιµή 
παροχής λυµάτων και δίδει αυτόµατα την ένδειξη στην κεντρική µονάδα ελέγχου. 

 

5. ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ  
Η µέθοδος επεξεργασίας βασίζεται στη µέθοδο της ενεργού ιλύος, παραλλαγή «παρατεταµένου 
αερισµού (extended aeration) µε πλήρη σταθεροποίηση της ιλύος», βιολογική αποµάκρυνση 
φωσφόρου και αζώτου.  

Εφαρµόζεται η µέθοδος Α/O (Anoxic-Oxidized), η οποία συνδυάζει ανοξική και αερόβια ζώνη σε 
σειρά. 

Η βιολογική βαθµίδα των εγκαταστάσεων επεξεργασίας (ΕΕΛ) αποτελείται από τις παρακάτω 
µονάδες: 

- ∆εξαµενές ανοξικής ζώνης (απονιτροποίησης) 

- Φρεάτιο µερισµού δεξαµενών αερισµού 

- ∆εξαµενές αερισµού (νιτροποίησης) 

- Φρεάτιο µερισµού δεξαµενών τελικής καθίζησης 

- ∆εξαµενές τελικής καθίζησης 

- Αντλιοστάσιο ανακυκλοφορίας ανάµικτου υγρού 

- Αντλιοστάσιο ανακυκλοφορίας ενεργού ιλύος και απαγωγής περίσσειας ιλύος 

 

Ο ανοξικός αντιδραστήρας τοποθετείται ανάντη του αερόβιου βιολογικού αντιδραστήρα, ώστε να 
είναι δυνατή η αξιοποίηση του οργανικού άνθρακα των ανεπεξέργαστων λυµάτων για την 
απονιτροποίηση. Θα κατασκευασθούν δύο παράλληλες γραµµές βιολογικής επεξεργασίας.  

Οι δεξαµενές βιολογικής επεξεργασίας που θα κατασκευαστούν θα καλύπτουν την µέγιστη 
ηµερήσια παροχή της Α’ ΦΑΣΗΣ. 

Στο κατάντη άκρο των δύο δεξαµενών αερισµού της Α' φάσης και σε επαφή µε αυτές 
κατασκευάζεται το φρεάτιο µερισµού που θα επιµερίζει την παροχή στις δεξαµενές καθιζήσεως. Το 
προβλεπόµενο φρεάτιο µερισµού θα αποτελείται από τρεις θαλάµους. Ο κεντρικός θάλαµος θα 
είναι ο θάλαµος υποδοχής των λυµάτων από τις δύο δεξαµενές αερισµού. Σε κανονικές συνθήκες 
λειτουργίας θα µερίζει την παροχή της Α’ φάσης στις δύο γραµµές βιολογικής επεξεργασίας.  

 
Προβλέπεται η κατασκευή δύο δεξαµενών καθίζησης κυκλικής κάτοψης που θα καλύπτουν τις 
ανάγκες της Α’ Φάσης µία για κάθε γραµµή λειτουργίας της βιολογικής βαθµίδας. Επίσης, 
προβλέπεται χώρος κοντά στις δεξαµενές αυτές, όπου θα κατασκευασθεί µελλοντικά µία ακόµη 
όµοια δεξαµενή που θα καλύπτει µε τις άλλες δύο µαζί τις ανάγκες της Β’ Φάσης.  

 
Από το φρεάτιο µερισµού των δεξαµενών καθίζησης το υγρό θα οδηγείται µε βαρύτητα, προς τις 
δεξαµενές τελικής καθίζησης. 
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Ο αγωγός των λυµάτων από το αντίστοιχο φρεάτιο φόρτισης του µεριστή παροχής, διέρχεται κάτω 
από τον πυθµένα της αντίστοιχης δεξαµενής και καταλήγει στο κέντρο της, ανέρχεται κατακόρυφα 
στο κέντρο της και µε τη βοήθεια ειδικής κατασκευής επιτυγχάνεται ακτινική κατανοµή της παροχής 
σε όλη την επιφάνειά της, χωρίς τον κίνδυνο ανάδευσης της καθιζάνουσας λάσπης. Γύρω από το 
άκρο εκροής του αγωγού αυτού τοποθετείται το φράγµα από την ανοξείδωτη λαµαρίνα για να 
εµποδιστεί η επιφανειακή ροή απ' ευθείας από τον αγωγό στην εκχειλιστή. 
 
Το αντλιοστάσιο ανακυκλοφορίας - απαγωγής ιλύος έχει διπλή λειτουργία. Αφ’ ενός µεν 
πραγµατοποιείται αναρρόφηση της καθιζάνουσας λάσπης από τον πυθµένα των δεξαµενών 
καθίζησης όπου συλλέγεται και η άντληση ενός µέρους της στην είσοδο της ανοξικής δεξαµενής. 
Σκοπός της ανακυκλοφορίας της ιλύος είναι η διατήρηση στα σωστά επίπεδα της συγκέντρωσης 
ενεργού ιλύος στις δεξαµενές αερισµού για την οµαλή λειτουργία της βιολογικής διεργασίας. Αφ’ 
ετέρου συντελεί στην αποµάκρυνση της πλεονάζουσας λάσπης προς την βαθµίδα επεξεργασίας 
της λάσπης. 

Το αντλιοστάσιο κατασκευάζεται µε τρόπο που να αποµονώνεται η λειτουργία απαγωγής ιλύος της 
κάθε δεξαµενής καθίζησης. Λαµβάνεται µέριµνα και για τη µελλοντική δεξαµενή. Οι αντλίες τόσο της 
ανακυκλοφορίας, όσο και της περίσσειας ιλύος αναρροφούν από κοινό φρεάτιο. Οι αντλίες θα 
τοποθετούνται σε ξηρό φρεάτιο όπου θα προβλέπεται πρόσβαση. Ιδιαίτερη µέριµνα πρέπει να 
δοθεί στην απαγωγή των οµβρίων από τους ξηρούς θαλάµους εφόσον είναι ανοικτοί. Θα προταθεί 
και θα περιγραφεί αναλυτικά ο τρόπος λειτουργίας του αντλιοστασίου – αλλά και όλης της ΕΕΛ – 
για όλες τις συνθήκες λειτουργίας (χειµώνα – θέρος). Τέλος, θα προβλεφθούν κατάλληλοι 
ανυψωτικοί µηχανισµοί για τις αντλίες, κιγκλιδώµατα ασφαλείας, βαθµίδες πρόσβασης κλπ. 

Το αντλιοστάσιο κατασκευάζεται για την Β' ΦΑΣΗ για τα έργα Π/Μ. Επιπλέον ο Η/Μ εξοπλισµός 
καλύπτει την µέγιστη ηµερήσια παροχή της Α' ΦΑΣΗΣ. 

6. ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΙΛΥΟΣ  
Η περίσσεια ιλύος που καθηµερινά πρέπει να αποµακρύνεται από τις εγκαταστάσεις, αντλείται από 
το αντλιοστάσιο ανακυκλοφορίας και περίσσειας ιλύος στον µηχανικό παχυντή, όπου επιτυγχάνεται 
αύξηση της συγκέντρωσης των στερεών της, µε τη βοήθεια  διαλύµατος πολυηλεκτρολύτη. Από τον 
παχυντή η λάσπη θα οδηγείται µε βαρύτητα στην ταινιοφιλτρόπρεσσα, η οποία είναι τοποθετηµένη 
κάτω από τον παχυντή, όπου αφυδατώνεται και η συγκέντρωση στερεών φθάνει πάνω από 20%. 

Η µονάδα επεξεργασίας λάσπης κατασκευάζεται για τις ανάγκες της Β’ Φάσης λειτουργίας της 
εγκατάστασης. Οι αντλίες περίσσειας ιλύος διαστασιολογούνται για τα φορτία της Α Φάσης. 

Όλο το σύστηµα επεξεργασίας λάσπης είναι διακοπτόµενης λειτουργίας δηλαδή λειτουργεί 5 ώρες 
την ηµέρα για 5ήµερη εβδοµαδιαία εργασία. Ανάλογα γίνονται οι υπολογισµοί και η επιλογή όλου 
του απαραίτητου Η/Μ εξοπλισµού.   
 

Για τη λειτουργία του συγκροτήµατος µηχανικής πάχυνσης και αφυδάτωσης  προβλέπονται τα 
παρακάτω: 
� Το σύστηµα αποθήκευσης και προετοιµασίας του πολυηλεκτρολύτη µαζί µε τις αντίστοιχες 

δεξαµενές, τους αναδευτήρες και τις δοσοµετρικές αντλίες. 
� Το σύστηµα ανάµιξης πολυηλεκτρολύτη και λάσπης 
� Η µηχανική τράπεζα πάχυνσης. 
� Η ταινιοφιλτρόπρεσσα πολλαπλών βαθµίδων συµπίεσης µε διάταξη ταινίας σχήµατος S. 
� Η διάταξη αποκοµιδής της αφυδατωµένης ιλύος. 
� Το σύστηµα αυτοµάτου ελέγχου των συγκροτηµάτων. 
� Η παροχή βιοµηχανικού νερού υπό υψηλή πίεση για την έκπλυση της τράπεζας και των ταινιών 

της πρέσας. 
� Ο αεροσυµπιεστής, για την τάνυση των ταινιών της  ταινιοφιλτρόπρεσσας. 
� Το σύστηµα συλλογής και απαγωγής των στραγγιδίων και των νερών έκπλυσης προς το 

αντλιοστάσιο στραγγιδίων. 
� Το αντλιοστάσιο στραγγιδίων. 
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7. ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗ 
Τα διαυγασµένα επεξεργασµένα λύµατα από τις δεξαµενές τελικής καθίζησης οδηγούνται µε 
βαρύτητα προς τη δεξαµενή χλωρίωσης. Η µαιανδροειδής διαµόρφωσή της βοηθά στην καλή 
ανάµιξη των επεξεργασµένων µε το απολυµαντικό αυξάνοντας το χρόνο επαφής τους. Η προσθήκη 
γίνεται στο φρεάτιο ανάµιξης, στην είσοδο της δεξαµενής. Σαν απολυµαντικό χρησιµοποιείται 
διάλυµα υποχλωριώδους νατρίου περιεκτικότητας 14% σε ενεργό χλώριο. 

Εφόσον απαιτηθεί (ανίχνευση υπολειµµατικού χλωρίου µε συγκέντρωση>0,5 mg/l), θα προβλεφθεί 
και αποχλωρίωση στο φρεάτιο εξόδου της δεξαµενής χλωρίωσης. 

 

8. ∆ΕΞΑΜΕΝΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΝΕΡΟΥ-ΦΡΕΑΤΙΟ ΕΞΟ∆ΟΥ 
Μετά την απολύµανση τα επεξεργασµένα λύµατα καταλήγουν µε αγωγό βαρύτητας στη δεξαµενή 
βιοµηχανικού νερού, από όπου υπερχειλίζουν στο φρεάτιο εξόδου-αντλιοστάσιο εκροών, µέσω 
υπερχειλιστή λεπτής στέψης και υποβρύχιων οπών. Οι οπές τοποθετούνται σε τέτοιο βάθος νερού 
στη δεξαµενή, ώστε να εξασφαλίζεται ο απαραίτητος όγκος για τη φόρτιση του υποθαλάσσιου 
αγωγού (τουλάχιστον 30 m3). Για τις λοιπές χρήσεις του βιοµηχανικού νερού στην ΕΕΛ 
προβλέπεται κατάλληλος όγκος για τη χρήση σε βιοµηχανικό νερό που προκύπτει από το λοιπό 
ωφέλιµο βάθος της δεξαµενής.  

 

9. ΚΤΙΡΙΑΚΑ ΕΡΓΑ 
Η ΕΕΛ θα περιλαµβάνει τις ακόλουθες κτιριακές εγκαταστάσεις: 

Κτίριο ∆ιοίκησης:  

Το κτίριο διοίκησης θα είναι ισόγειο,  συνολικού εµβαδού 70,5 m2  τουλάχιστον και θα περιλαµβάνει  
τους παρακάτω χώρους:  

 
� Αίθουσα ελέγχου (control room) µε τον πίνακα ελέγχου και τον συναφή εξοπλισµό,  
� Γραφείο προϊσταµένου – είσοδος, 
� Χηµείο - Εργαστήριο µε όλο τον εξοπλισµό, 
� Χώροι υγιεινής από 2 WC - και (2) ντους 
� Αποδυτήρια,  
� Αποθήκη εργαλείων και υλικών,  
� Κουζίνα 
� Θα ληφθεί µέριµνα, µε την κατασκευή κατάλληλων προσβάσεων (ράµπες), µέτρων ασφάλειας, 

wc, κλπ, έτσι ώστε το κτίριο να είναι εύκολα προσβάσιµο και χρησιµοποιούµενο από ΑΜΕΑ. 

 

Κτίριο Συνεργείου-Αποθήκης 

Το συνεργείο θα είναι και αυτό ισόγειο κτίριο, συνολικού εµβαδού περίπου 70 m2 και περιλαµβάνει  
τα εξής : 

 
� Αποθήκη µε άµεση προσπέλαση στο δίκτυο εσωτερικής οδοποιίας των εγκαταστάσεων, ώστε να 

είναι εύκολη η απ’ ευθείας φόρτωση και εκφόρτωση υλικών, µε ελάχιστο εµβαδόν 25 m2     
� Συνεργείο που περιλαµβάνει δύο ανεξάρτητους χώρους: 

µηχανουργείο, ελαχίστου εµβαδού 20, m2 
ηλεκτρολογείο, ελαχίστου εµβαδού 15 m2 

Το µηχανουργείο θα έχει επίσης προσπέλαση απ’ ευθείας στο δίκτυο εσωτερικής οδοποιίας των 
εγκαταστάσεων, για να εξασφαλίζεται η εύκολη φόρτωση και εκφόρτωση των υλικών. 

 

Κτίριο Ενέργειας 

Για την ηλεκτροδότηση των εγκαταστάσεων επεξεργασίας λυµάτων απαιτείται η εγκατάσταση 
µετασχηµατιστή του ηλεκτρικού ρεύµατος, ο οποίος θα τοποθετηθεί σε ειδικό κτίριο 
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(ΥΠΟΣΤΑΘΜΟΣ), σύµφωνα µε τις προδιαγραφές της ∆.Ε.Η. Το κτίριο αυτό, συνολικού εµβαδού 
τουλάχιστον 55 m2,  περιλαµβάνει τους ακόλουθους 4 διακεκριµένους χώρους: 

 
� Χώρος άφιξης, πίνακας µέσης τάσης 
� Χώρος µετασχηµατιστή 
� Χώρος ΗΖ 
� Χώρος γενικού πίνακα χαµηλής τάσης 

 
 
Κτίριο Εσχάρωσης 

Η µονάδα εσχάρωσης θα τοποθετηθεί εντός κτιρίου περίπου 50 m2, το οποίο θα διαθέτει 
εγκατάσταση απόσµησης. Το κτίριο αυτό θα  φέρει  στην οροφή του σύστηµα µονοράγας µε 
ηλεκτροκίνητο ανυψωτικό µηχανισµό ικανότητος 500 kg, για την ευχερή ανύψωση και µετακίνηση 
µηχανηµάτων και εξαρτηµάτων, τα οποία εγκαθίστανται. Η ηλεκτρολογική εγκατάσταση του κτιρίου 
θα είναι αντιεκρηκτική. 
Οι φυσητήρες της εξάµµωσης τοποθετούνται σε παράπλευρο κτίριο, µε επαρκή αερισµό (φυσικό 
και τεχνητό) και κατάλληλη ηχοµόνωση, ώστε ο θόρυβος σε απόσταση 1,00 µ. από τον εξωτερικό 
τοίχο να µην υπερβαίνει τα 60 dBA. Το κτίριο θα φέρει ανυψωτική διάταξη ικανότητας τουλάχιστον 1 
tn (µονοράγα µε ηλεκτρικό βαρούλκο). 
 

Κτίριο Φυσητήρων δεξαµενών αερισµού 
Οι φυσητήρες των δεξαµενών αερισµού θα είναι εγκατεστηµένοι σε οικίσκο µε επαρκή εξαερισµό και 
ηχοµόνωση, ώστε ο θόρυβος σε απόσταση 1m από αυτό να µην υπερβαίνει τα 60 dΒ. Επί πλέον θα 
φέρει ανυψωτικό µηχανισµό ηλεκτροκίνητο ικανότητας τουλάχιστον 1,5 tn για επισκευή και 
συντήρηση. 

 
 
Κτίριο Πάχυνσης-Αφυδάτωσης ιλύος 

Το συγκρότηµα του παχυντή και της ταινιοφιλτρόπρεσσας θα είναι εγκατεστηµένο εντός κτιρίου 
περίπου 95 m2. Το κτίριο θα περιλαµβάνει εκτός από τον κύριο χώρο του συγκροτήµατος παχυντή 
και ταινιοφιλτρόπρεσσας και του συστήµατος προετοιµασίας πολυηλεκτρολύτη, χώρο του 
ηλεκτρολογικού πίνακα χειρισµού σε άµεση οπτική επαφή µε τον κύριο χώρο, χώρο αποθήκευσης 
πολυηλεκτρολύτη και χώρο προσωρινής αποθήκευσης και φόρτωσης της λάσπης. Στο κτίριο 
προβλέπεται εξαερισµός του χώρου της ταινιοφιλτρόπρεσσας µε δύο φυγοκεντρικούς και 
αντιεκρηκτικούς ανεµιστήρες. Στην οροφή του χώρου της ταινιοφιλτρόπρεσσας θα τοποθετηθεί 
γερανογέφυρα ικανότητας 5 tn, για την εξασφάλιση δυνατότητας µετακίνησης και αποµάκρυνσης 
του συγκροτήµατος. 

 

10. ∆ΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΧΩΡΟΥ – ΒΟΗΘΗΤΙΚΑ ∆ΙΚΤΥΑ 
Η ΕΕΛ θα περιλαµβάνει όλες τις απαραίτητες υποδοµές και βοηθητικά δίκτυα όπως δίκτυο 
εσωτερικής οδοποιίας, δίκτυο ύδρευσης, δίκτυο ακαθάρτων, δίκτυο οµβρίων, δίκτυο βιοµηχανικού 
νερού-άρδευσης και πυρόσβεσης, δίκτυο ηλεκτρισµού και ηλεκτροφωτισµού, τηλεφωνική 
εγκατάσταση και εγκατάσταση αλεξικέραυνου, εγκατάσταση πυρασφάλειας και συναγερµού 
πυρανίχνευσης, περίφραξη και πύλη εισόδου, και τα έργα διαµόρφωσης του περιβάλλοντος χώρου.  

 

11. ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 
Τα καλώδια ισχύος και σηµάτων θα τοποθετηθούν υπογείως εντός σωλήνων PVC, σε χωριστές 
οδεύσεις (ισχυρά, ασθενή). Η διέλευση των καλωδίων από δρόµους θα γίνει µε σωλήνες PVC που 
θα εγκιβωτιστούν µε σκυρόδεµα. Σε κατάλληλες αποστάσεις θα κατασκευαστούν φρεάτια. Τα 
καλώδια που διέρχονται σε τοιχία θα τοποθετηθούν σε κατάλληλες εσχάρες. 

Ο εξωτερικός φωτισµός του χώρου των έργων θα γίνεται από κατάλληλο αριθµό φωτιστικών 
σωµάτων. Ο υποπίνακας εξωτερικού φωτισµού τροφοδοτείται από τον κεντρικό πίνακα που 
βρίσκεται µέσα στο κτίριο διοίκησης. 
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12. ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 
Το σύστηµα ελέγχου και λειτουργίας της εγκατάστασης αφορά τις διαδικασίες τηλε-επίβλεψης, τηλε-
ελέγχου, µέτρησης και ρύθµισης παραµέτρων, καθώς και αυτοµατισµού του έργου.  

Το σύστηµα επιτυγχάνει την αποδοτικότερη και ασφαλέστερη τεχνική λύση εξασφαλίζοντας την 
καλύτερη επιλογή συνθηκών λειτουργίας. 

Συγκεκριµένα, ο τηλε-έλεγχος των λειτουργικών παραµέτρων, ο τηλεχειρισµός των στοιχείων του 
µηχανολογικού εξοπλισµού και η τηλε-επίβλεψη του συστήµατος θα επιτυγχάνεται βέλτιστα µε την 
ανάπτυξη, δικτύου πλήρως κατανεµηµένου ελέγχου η ολοκληρωµένη διαχείριση του οποίου θα 
επιτελείται κεντρικά από ισχυρό υπολογιστικό σύστηµα (ΜS) του Κέντρου Ελέγχου Κινητήρων 
(ΚΕΛ). 

Στο σύστηµα θα ενταχθεί και ο τηλεέλεγχος των Α/Σ του αγωγού προσαγωγής που θα 
κατασκευασθούν από άλλη εργολαβία, στην οποία έχει προβλεφθεί  η εγκατάσταση του 
απαιτούµενου εξοπλισµού. 

13. ΕΡΓΑ ∆ΙΑΘΕΣΗΣ 

Η διάθεση των λυµάτων θα γίνει στην θαλάσσια περιοχή βορειοδυτικά της ΕΕΛ στην θέση Αγ. 
Πέτρος. Η πορεία του αγωγού διαθέσεως από την ξηρά προς την θάλασσα φαίνεται στην 
οριζοντιογραφία υπό κλίµακα 1:2.000. 
 
Στην περιοχή του βυθού εικάζεται από την γεωλογική εποπτεία ότι θα υπάρχει βραχώδης πυθµένας 
µε µικρού πάχους επίστρωση από άµµο. Τα λύµατα από το αντλιοστάσιο εκροών στις ΕΕΛ, 
οδηγούνται µε καταθλιπτικό αγωγό στο φρεάτιο φορτίσεως του υποθαλάσσιου αγωγού. Η άντληση 
αυτή κρίνεται απαραίτητη, διότι ο υποθαλάσσιος αγωγός κατασκευάζεται στην θέση Αγ. Πέτρος , 
περίπου 1,0 χλµ Β∆ της θέσεως των ΕΕΛ, όπου απαντώνται βάθη θαλάσσης, τα οποία επιτρέπουν 
την κατασκευή του υποθαλάσσιου αγωγού. Τα βάθη στην θέση αυτή είναι περίπου 40 µέτρα σε 
απόσταση 300,0 µέτρων από την ακτή. Η διάθεση των επεξεργασµένων λυµάτων στο Ν. 
∆ωδεκανήσου επιτρέπεται σε απόσταση µεγαλύτερη των 270,0 µέτρων, βάσει οικείας Νοµαρχιακής 
αποφάσεως. 
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ΓΓ..  ΕΕΙΙ∆∆ΙΙΚΚΕΕΣΣ  ΠΠΡΡΟΟ∆∆ΙΙΑΑΓΓΡΡΑΑΦΦΕΕΣΣ  ΕΕΡΡΓΓΩΩΝΝ  

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

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

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

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

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

Όπου προδιαγράφεται σχετικά (π.χ. αντλιοστάσια, φυσητήρες) θα πρέπει να προβλεφθεί επαρκής 
αριθµός εφεδρικών µονάδων. Η διατιθέµενη εφεδρεία θα πρέπει να είναι τουλάχιστον  50%.  

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

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

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

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

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

2. ΜΟΝΑ∆ΕΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ 

2.1 Φρεάτιο εισόδου-Αγωγός παράκαµψης 

Το φρεάτιο εισόδου θα τοποθετηθεί σε θέση που θα ορίσουν οι διαγωνιζόµενοι εντός του γηπέδου 
των εγκαταστάσεων ανάλογα µε τη γενική διάταξη. Στο φρεάτιο εισόδου της εγκατάστασης, από το 
οποίο θα τροφοδοτείται η µονάδα προεπεξεργασίας, θα κατασκευασθεί διάταξη παράκαµψης των 
Εγκαταστάσεων Επεξεργασίας Λυµάτων, κατά προτίµηση µε υπερχείλιση, που θα οδηγεί τα 
εισερχόµενα λύµατα στο φρεάτιο εξόδου της ΕΕΛ.  

Το φρεάτιο εισόδου θα έχει κατάλληλη διάταξη για την εξοµάλυνση της ροής εισόδου και θα ι να 
εγκατασταθεί µία χειροκαθαριζόµενη χονδροεσχάρα, κατασκευασµένη από ανοξείδωτο χάλυβα, µε 
διάκενα 20mm.  
O αγωγός παράκαµψης θα είναι κατασκευασµένος από πλαστικό σωλήνα µε κατάλληλη διάµετρο 
και θα έχει  κλίση τουλάχιστον 1,5%, ώστε να λειτουργεί µε βαρύτητα για τη µέγιστη παροχή της 
δεύτερης φάσης. Προβλέπεται η κατασκευή φρεατίων επίσκεψης και ελέγχου της ροής από 
οπλισµένο σκυρόδεµα στα σηµεία κάµψης του αγωγού . Ελάχιστη απόσταση µεταξύ φρεατίων σε 
ευθυγραµµίες ορίζονται τα 50 m.  

 
Ο αγωγός παράκαµψης θα καταλήγει στο φρεάτιο εκροής των ΕΕΛ. 

 

2.2 Προεπεξεργασία  

Στη µονάδα προεπεξεργασίας πραγµατοποιείται η εσχάρωση, η εξάµµωση και η απολίπανση των 
λυµάτων. Η προεπεξεργασία θα γίνεται σε διώρυγες και δεξαµενές από σκυρόδεµα, στις οποίες θα 
εγκατασταθεί ο απαραίτητος εξοπλισµός. 

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

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

2.2.1  Εσχάρωση 

Η µονάδα εσχάρωσης σχεδιάζεται για την παροχή αιχµής της Β’ φάσης των έργων. Η 
αυτοκαθαριζόµενη εσχάρα θα έχει τα παρακάτω χαρακτηριστικά:  

Αριθµός παράλληλων µονάδων  1  

Τύπος εσχάρας  βαθµιδωτή εσχάρα – step 
screen 

∆ιάκενο εσχάρας  [mm] 6 

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

Ταχύτητα ανάντη εσχάρας (για την ελάχιστη παροχή) [m/s] ≥ 0,40 

Ποσοστό έµφραξης [%] 25 

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

Οι διώρυγες της εσχάρωσης θα πρέπει να στραγγίζουν προς την επόµενη µονάδα επεξεργασίας, ή 
εναλλακτικά να προβλέπεται κατάλληλη διάταξη αποστράγγισης.  
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Οι διώρυγες εσχάρωσης πρέπει να αποµονώνονται µε θυροφράγµατα και σε περίπτωση έµφραξης 
ή βλάβης της αυτοκαθαριζόµενης εσχάρας τα λύµατα θα υπερχειλίζουν σε διώρυγα, στην οποία θα 
εγκατασταθεί χειροκαθαριζόµενη εσχάρα, µε διάκενο 10 mm. Για τον σκοπό αυτό η στάθµη 
πυθµένα της διώρυγας παράκαµψης θα βρίσκεται σε ψηλότερη στάθµη από την ανώτατη στάθµη 
λυµάτων ανάντη της αυτοκαθαριζόµενης εσχάρας.  

Ο καθαρισµός της χειροκαθαριζόµενης εσχάρας γίνεται χειρωνακτικά µε ειδικό ξέστρο που οι 
προεξοχές του εισέρχονται στα διάκενα της εσχάρας. Τα εσχαρίσµατα συλλέγονται σε αφαιρετό 
κάδο στράγγισης. Ο κάδος αυτός τοποθετείται επάνω στον δίαυλο της εσχάρας, ώστε τα υγρά των 
εσχαρισµάτων να στραγγίζουν επάνω στον δίαυλο.   

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

Οι κοχλίες µεταφοράς εσχαρισµάτων θα είναι µε άξονα. Τα µεταλλικά µέρη του συστήµατος 
µεταφοράς / συµπίεσης των εσχαρισµάτων θα είναι κατασκευασµένα από ανοξείδωτο χάλυβα. 
 
Τα στραγγίσµατα από τη συµπίεση των  εσχαρισµάτων συλλέγονται σε κανάλι από ανοξείδωτο 
χάλυβα, το οποίο βρίσκεται κάτω από τον κοχλία και καταλήγουν  στο κανάλι της αυτόµατης 
εσχάρας. Στο δάπεδο του κτιρίου εσχάρωσης προβλέπεται κανάλι µε σχάρα για συλλογή 
ενδεχοµένων στραγγισµάτων από πλύσεις. Τα στραγγίσµατα αυτά  διοχετεύονται στο κανάλι 
στραγγισµάτων του δαπέδου του κτιρίου και στη συνέχεια οδηγούνται στο αντλιοστάσιο 
στραγγιδίων. 

 

2.2.2 Εξάµµωση - Αφαίρεση επιπλεόντων 

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

 

Αριθµός παράλληλων µονάδων  2  

Χρόνος παραµονής για την παροχή αιχµής της Β’ φάσης ή  [min] 6 

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

Χρόνος παραµονής για τη µέση παροχή της Α’ φάσης ή  [min] 15 

αποµάκρυνση κόκκων > 0,20 mm για τη µέση παροχή [%] >95 

Λόγος µήκος / πλάτος  [-] ≥ 3 / 1 

Παροχή αέρα ανά µέτρο µήκους εξαµµωτή  [m3/m.h] ≥ 12,5 

Η κάθε δεξαµενή είναι υπολογισµένη ώστε να µπορεί να δεχθεί ολόκληρη την παροχή αιχµής , µε 
χρόνο παραµονής 6 min.  
Υπάρχει δυνατότητα λειτουργίας και των δύο ταυτόχρονα ή µόνο της µίας δεξαµενής ανάλογα µε τα 
φορτία της περιόδου. Η δεξαµενή εξάµµωσης θα αποµονώνεται ανάντη µε χειροκίνητα 
θυροφράγµατα. 

 
Η έξοδος των λυµάτων προς το φρεάτιο εκροής του εξαµµωτή γίνεται µε υπόγειο άνοιγµα κατάλληλων 
διαστάσεων για να συγκρατούνται τα επιπλέοντα προς τις κατάντη µονάδες.  Από το φρεάτιο εκροής η 
έξοδος των λυµάτων γίνεται µέσω υπερχειλιστή λεπτής στέψης κατάλληλου µήκους, ώστε η διακύµανση 
της στάθµης του υγρού στη δεξαµενή του εξαµµωτή να µη δηµιουργεί προβλήµατα στη σάρωση των 
ελαίων και λιπών. 

Ο απαιτούµενος αέρας θα παρέχεται από φυσητήρες, που θα είναι εγκατεστηµένοι σε αίθουσα  µε 
κατάλληλη ηχοµόνωση και εξαερισµό. Όταν θα λειτουργούν όλοι οι φυσητήρες στο ονοµαστικό τους 
φορτίο θα πρέπει:  
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• η στάθµη θορύβου σε απόσταση 1,0m από τον τοίχο του κτιρίου να είναι µικρότερη από 60 
dBA,  

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

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

Σε κάθε δεξαµενή εξαµµωτή διαµορφώνεται κατά µήκος του πυθµένα κατάλληλος αριθµός κώνων 
συλλογής άµµου. Σε κάθε κώνο θα αντιστοιχεί µία αεραντλία ή υποβρύχια αντλία, σταθερά 
εγκατεστηµένη µε την οποία γίνεται η αποµάκρυνση της άµµου. 

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

Ο διαχωριστής άµµου θα είναι κατασκευασµένος από ανοξείδωτο χάλυβα και θα διαθέτει σύστηµα 
υπερχείλισης των υγρών και κοχλία αποµάκρυνσης άµµου. Τα υπερκείµενα υγρά θα οδηγούνται 
στο δίκτυο στραγγιδίων της εγκατάστασης και η άµµος θα συγκεντρώνεται σε κάδους όµοιους µε 
αυτούς των εσχαρισµάτων.  
 
Τα λίπη και έλαια υποβοηθούµενα από τις µικρές φυσαλίδες του αέρα που διοχετεύονται στον 
εξαµµωτή, ανέρχονται στην επιφάνεια, συγκεντρώνονται σε πλευρικό κανάλι και αποµακρύνονται 
µε τη βοήθεια αεραντλίας (air skimmer) ή αντλίας επιπλεόντων, η οποία τίθεται σε λειτουργία 
χειρωνακτικά και οδηγεί τα λίπη σε φρεάτιο συλλογής και συµπυκνώσεως στο κατάντη άκρο του 
εξαµµωτή.  
Εντός του φρεατίου αυτού πραγµατοποιείται συµπύκνωση των λιπών και ο διαχωρισµός τους από 
τα υγρά. Τα λίπη συγκεντρώνονται στο άνω µέρος του φρεατίου και αποµακρύνονται περιοδικά µε 
χειρωνακτικό τρόπο (µε την βοήθεια φορητής αντλίας ή  µε βυτίο). Η αποκοµιδή των λιπών θα 
γίνεται µε όχηµα στο χώρο υγειονοµικής ταφής του ∆ήµου. Τα υγρά του φρεατίου συγκεντρώσεως 
λιπών απάγονται µε φορητή αντλία προς το φρεάτιο στραγγιδίων ή προς τον εξαµµωτή. 
 

Στην περίπτωση που κάποια λίπη διαφύγουν από το πλευρικό κανάλι συγκεντρώσεως λιπών και 
συγκεντρωθούν στο κατάντη άκρο κάθε αεριζόµενης δεξαµενής του εξαµµωτή, θα υπάρχει 
δυνατότητα µεταφοράς της αντλίας επιπλεόντων του παρακειµένου καναλιού λιπών, για την 
αποµάκρυνσή τους προς στο φρεάτιο συλλογής και συµπυκνώσεως λιπών. 

 

Η αποµάκρυνση της άµµου θα γίνεται µε ρυθµιζόµενο χρονοπρόγραµµα λειτουργίας των αντλιών, 
µε το οποίο πρέπει να εξασφαλίζει η συχνότερη αποκοµιδή της άµµου από τους ανάντη κώνους 
συλλογής άµµου. Ο διαχωριστής άµµου  θα είναι αλληλοµανδαλωµένος µε την αντλία άµµου.  

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

2.3 Βιολογική Επεξεργασία 

Με την βιολογική επεξεργασία επιτυγχάνεται βιολογική αποµάκρυνση φωσφόρου, η νιτροποίηση 
και απονιτροποίηση, καθώς επίσης και η αποικοδόµηση του οργανικού φορτίου. Για την βιολογική 
επεξεργασία θα εφαρµοστεί η µέθοδος της ενεργού ιλύος, µε την τεχνολογία Α/O (Anoxic-Oxidized), 
η οποία συνδυάζει ανοξική και αερόβια ζώνη σε σειρά µε δεξαµενές τελικής καθίζησης (βλ. 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι). 

 

2.4 Τριτοβάθµια επεξεργασία  

2.4 .1 Γενικά 

Τα διαυγασµένα λύµατα από την βιολογική βαθµίδα οδηγούνται στη µονάδα τριτοβάθµιας 
επεξεργασίας, που περιλαµβάνει τις παρακάτω µονάδες επεξεργασίας :  

• απολύµανση: 

− χλωρίωση και αποχλωρίωση  
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2.4.2 Απολύµανση λυµάτων 

Ο σχεδιασµός της απολύµανσης θα γίνει για την ικανοποίηση των ορίων εκροής, λαµβάνοντας 
υπόψη ότι:  

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

2.4.2.1 Χλωρίωση - Αποχλωρίωση 

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

 

Παροχή σχεδιασµού  Παροχή αιχµής Β’ Φάσης 

Χρόνος επαφής  [min] 30 

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

Βάθος υγρού  [m] ≤ 2,00 

Θα εγκατασταθούν δύο δοσοµετρικές αντλίες, από τις οποίες η µία εφεδρική, κατάλληλης 
δυναµικότητας για την προσθήκη ενεργού χλωρίου συγκέντρωσης τουλάχιστον 8 mg/l για την 
παροχή αιχµής. Ο έλεγχος των αντλιών χλωρίου θα γίνεται µε σύστηµα αυτοµατισµού, που δέχεται 
σήµατα από τον µετρητή παροχής και τον µετρητή υπολειµµατικού χλωρίου η/και µε 
χρονοπρογραµµατισµό σε περίπτωση απώλειας του συστήµατος αυτοµατισµού.  Οι δοσοµετρικές 
αντλίες ρυθµίζονται από την αίθουσα κεντρικού ελέγχου µε σήµα 4-20 mΑ και τοπικά χειροκίνητα. 
Υπάρχει δυνατότητα ρύθµισης της παροχής από 0 – 100 % της ονοµαστικής παροχής της αντλίας 
µέσω κατάλληλου συστήµατος αυτοµατισµού. 

Θα εγκατασταθούν ένα ή περισσότερα δοχεία συνολικής αποθηκευτικής ικανότητας 30 ηµερών για 
τη µέγιστη παροχή της Α’ Φάσης, κατασκευασµένα από κατάλληλο πλαστικό υλικό. 

Κάθε δοχείο θα διαθέτει ένδειξη στάθµης, διάταξη εκκένωσης µε σφαιρική βάνα και ένα ζεύγος 
διακοπτών χαµηλής στάθµης: ένας για την διακοπή λειτουργίας των δοσοµετρικών αντλιών, και 
ένας δεύτερος για ενηµέρωση προκειµένου να γίνει επαναπλήρωση του αντίστοιχου δοχείου. Τα 
σήµατα "εµφανίζονται" στο κέντρο ελέγχου. 

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

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

Στη περίπτωση που χρησιµοποιηθεί σκόνη για την προετοιµασία διαλύµατος µεταθειώδους νατρίου 
θα πρέπει να εγκατασταθεί δοχείο επαρκούς ωφέλιµου όγκου για την προετοιµασία διαλύµατος, 
που θα καλύπτει τις ανάγκες δύο τουλάχιστον ηµερών (για την παροχή σχεδιασµού), 
κατασκευασµένο από κατάλληλο πλαστικό υλικό και εξοπλισµένο µε αναδευτήρα και χοάνη 
τροφοδοσίας. Το δοχείο θα διαθέτει θα διαθέτει διάταξη εκκένωσης µε σφαιρική βάνα και ένα 
διακόπτη χαµηλής στάθµης για την διακοπή λειτουργίας των δοσοµετρικών αντλιών. Εξάλλου θα 
πρέπει να προβλεφθεί χώρος για την αποθήκευση του άλατος σε σάκους για την κάλυψη των 
αναγκών για 30 ηµέρες για τη µέγιστη ηµερήσια παροχή της Α’ Φάσης.   

Στη περίπτωση που χρησιµοποιηθεί έτοιµο διάλυµα του εµπορίου θα πρέπει να εγκατασταθούν ένα 
ή περισσότερα δοχεία συνολικής αποθηκευτικής ικανότητας τουλάχιστον για 30 ηµέρες για τη 
µέγιστη ηµερήσια παροχή της Α’ Φάσης, κατασκευασµένα από κατάλληλο πλαστικό υλικό και στη 
περίπτωση τροφοδότησης από βυτιοφόρο όχηµα µε δίκτυο απ’ευθείας πλήρωσης. Κάθε δοχείο θα 
διαθέτει ένδειξη στάθµης, διάταξη εκκένωσης µε σφαιρική βάνα και ένα ζεύγος διακοπτών χαµηλής 
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στάθµης: ένας για την διακοπή λειτουργίας των δοσοµετρικών αντλιών, και ένας δεύτερος για 
ενηµέρωση προκειµένου να γίνει επαναπλήρωση του αντίστοιχου δοχείου.  

Ο εξοπλισµός χλωρίωσης και αποχλωρίωσης θα εγκατασταθεί σε οικίσκο, όπου θα προβλεφθεί 
επαρκής εξαερισµός για 5 εναλλαγές / ώρα.  

Τα δοχεία χηµικών θα εγκατασταθούν µέσα σε λεκάνες κατασκευασµένες από σκυρόδεµα, 
κατάλληλων διαστάσεων για την συγκράτηση τυχόν διαρροών. Οι λεκάνες θα είναι εσωτερικά 
επενδεδυµένες µε οξύµαχα πλακίδια και στον πυθµένα τους θα διαµορφωθεί φρεάτιο για την 
εγκατάσταση φορητής αντλίας στραγγιδίων. Στη λεκάνη θα πρέπει να εγκατασταθεί ένα ηλεκτρόδιο 
στάθµης για την ανίχνευση τυχόν διαρροής.   

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

2.5 Επεξεργασία ιλύος  

2.5.1 Γενικά  

Η γραµµή επεξεργασίας ιλύος περιλαµβάνει τις εξής επιµέρους µονάδες:  

• Μηχανική πάχυνση ιλύος 

• Μηχανική αφυδάτωση της ιλύος 

Από τον παχυντή η λάσπη θα οδηγείται µε βαρύτητα στην ταινιοφιλτρόπρεσσα, η οποία είναι 
τοποθετηµένη κάτω από τον παχυντή,  όπου αφυδατώνεται και η συγκέντρωση στερεών φθάνει 
πάνω από 20%. 

Κατά τον σχεδιασµό των µονάδων επεξεργασίας ιλύος θα πρέπει να ληφθούν όλα τα απαραίτητα 
µέτρα για τον έλεγχο των οσµών. 

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

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

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

Ανάντη και κατάντη των επιµέρους µονάδων επεξεργασίας ιλύος θα πρέπει να προβλεφθούν 
διατάξεις δειγµατοληψίας και µέτρησης της παροχής, σύµφωνα µε την ΕΝ 12255-8. Όλες οι 
σωληνώσεις πρέπει να έχουν επαρκείς συνδέσεις µε το δίκτυο βιοµηχανικού νερού και το δίκτυο 
στραγγιδίων για την πλύση των αγωγών διακίνησης ιλύος.  

 

2.5.2 Μηχανική πάχυνση της ιλύος 

Η µηχανική πάχυνση της ιλύος θα γίνεται σε τράπεζα πάχυνσης. Η µονάδα µηχανικής πάχυνσης θα 
λειτουργεί αυτόµατα, ενώ θα παρέχεται η δυνατότητα και χειροκίνητης λειτουργίας. Θα συνοδεύεται 
από µονάδα παρασκευής και δοσοµέτρησης διαλύµατος πολυηλεκτρολύτη και εγκαθίσταται εντός 
κτιρίου µε επαρκή εξαερισµό.  

Οι αντλίες τροφοδότησης, οι δοσοµετρικές αντλίες διαλύµατος πολυηλεκτρολύτη, τα δοχεία 
κροκίδωσης, τα συγκροτήµατα πάχυνσης και οι αντλίες αποµάκρυνσης (εφ’ όσον απαιτούνται) θα 
πρέπει να είναι συµβατά µεταξύ τους. Για την ασφάλεια και τον έλεγχο του εξοπλισµού θα πρέπει 
να προβλεφθεί αλληλουχία εκκίνησης και στάσης του επιµέρους εξοπλισµού. 

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

 

Αριθµός παράλληλων µονάδων  1  
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∆υναµικότητα µονάδας  [kg/h] ≥130 

Συγκέντρωση παχυµένης ιλύος (για SVI ≤120 ml/gr) [%] ≥ 4,0% 

Συγκράτηση στερεών   [%] ≥ 95,0% 

Κατανάλωση πολυηλεκτρολύτη  [gr/kg DS] 5,00 

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

2.5.3 Αφυδάτωση ιλύος 

Η αφυδάτωση της ιλύος θα γίνεται σε ταινιοφιλτρόπρεσσα..  

Η µονάδα αφυδάτωσης της ιλύος και ο συναφής εξοπλισµός θα λειτουργούν αυτόµατα, ενώ θα 
παρέχεται η δυνατότητα και χειροκίνητης λειτουργίας. Ο εξοπλισµός της αφυδάτωσης θα στεγάζεται 
στην ίδια αίθουσα µε τον εξοπλισµό της µηχανικής πάχυνσης. 

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

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

 2.5.3.1 Παρασκευή και δοσοµέτρηση πολυηλεκτρολύτη 

Θα προβλεφθεί ενιαίο συγκρότηµα παρασκευής πολυηλεκτρολύτη για τις µονάδες µηχανικής 
πάχυνσης και αφυδάτωσης. 

Το συγκρότηµα παρασκευής πολυηλεκτρολύτη θα είναι αυτόµατο, σχεδιασµένο για συγκέντρωση 
διαλύµατος 0,5% και αποτελείται από: 

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

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

• ∆ιαµέρισµα ωρίµανσης διαλύµατος µε ανοξείδωτο αναδευτήρα σταθερών στροφών 

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

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

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

Κάθε διαµέρισµα του συγκροτήµατος πρέπει να έχει υπερχείλιση υψηλής στάθµης και κρουνό 
αποχέτευσης προς το δίκτυο στραγγιδίων της εγκατάστασης, µε δυνατότητα πλήρους εκκένωσης 
και των τριών διαµερισµάτων. Το νερό που χρησιµοποιείται για την προετοιµασία του διαλύµατος 
πρέπει να είναι από το δίκτυο πόσιµου νερού της εγκατάστασης και η σωληνογραµµή πρέπει να 
διαθέτει όλα τα απαραίτητα υδραυλικά εξαρτήµατα: µετρητή παροχής, ρυθµιστή πίεσης, αυτόµατο 
διακόπτη, ηλεκτροβάνα κτλ.  
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Όλος ο παραπάνω εξοπλισµός περιλαµβανοµένου και του ηλεκτρικού πίνακα πρέπει να είναι 
προϊόν ενός κατασκευαστή µε εµπειρία σε παρόµοια συστήµατα, έτσι ώστε να εξασφαλίζεται η 
συµβατότητα των επιµέρους τµηµάτων του.  

Οι δοσοµετρικές αντλίες θα αναρροφούν από το διαµέρισµα αποθήκευσης και τροφοδοτούν το 
συγκρότηµα µηχανικής πάχυνσης ή/και αφυδάτωσης. Προβλέπεται η τοποθέτηση δύο 
δοσοµετρικών αντλιών τροφοδοσίας πολυηλεκτρολύτη, µία κύρια και µία εφεδρική. Οι αντλίες είναι 
κοχλιωτές, θετικής εκτόπισης, ρυθµιζόµενης παροχής, που η παροχή τους ρυθµίζεται από 10 –
100% της ονοµαστικής. Η ρυθµιζόµενη παροχή των δοσιµετρικών αντλιών επιτυγχάνεται µε 
αυξοµείωση των στροφών του ηλεκτροµειωτήρα. 

 

2.5.3.2 Ταινιοφιλτρόπρεσα 

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

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

 

Αριθµός παράλληλων µονάδων  1  

∆υναµικότητα µονάδας  [kg/h] ≥160 

Βαθµός συµπίεσης  

χαµηλός 

αριθµός κυλίνδρων  

συµπίεσης≤5 

Συγκέντρωση αφυδατωµένης ιλύος (για VS/DS = 70%)  [%] ≥ 20,0% 

Συγκράτηση στερεών   [%] ≥ 95,0% 

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

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

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

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

  

2.5.3.3 Σύστηµα µεταφοράς αφυδατωµένης ιλύος 

Η αφυδατωµένη ιλύς από την έξοδο του συγκροτήµατος θα µεταφέρεται µέσω ενός ή 
περισσοτέρων κοχλιών ή µεταφορικών ταινιών, κατάλληλης δυναµικότητας, εκτός της αίθουσας 
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αφυδάτωσης, σε στεγασµένο χώρο παραπλεύρως για την διάθεσή της σε κάδους χωρητικότητας 5 
m3. Θα µεταφέρεται σε ύψος άνω των 2 m, ώστε να είναι δυνατή η απ’ ευθείας φόρτωσή της σε 
φορτηγό αυτοκίνητο ή ρυµουλκούµενη καρότσα. Οι κοχλιοµεταφορείς θα είναι σύµφωνα µε τις 
σχετικές προδιαγραφές, χωρίς άξονα. Θα προσφερθούν δύο κάδοι (στον χώρο αποκοµιδής θα 
πρέπει να υπάρχει η δυνατότητα για στέγαση και τροφοδότηση ενός κάδου).  

 

2.5.3.4 Έλεγχος λειτουργίας  

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

2.6.1 Γενικά  

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

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

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

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

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

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

Θα πρέπει να εγκατασταθούν συστήµατα εξαερισµού για την συλλογή του δύσοσµου αέρα και 
διοχέτευσή του σε µονάδες απόσµησης πριν την διάθεσή του στην ατµόσφαιρα.  

2.6.2 ∆ίκτυο αεραγωγών 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

H2S NH3 R.SH 
Αποσµούµενος χώρος 

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

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

(1) Κλίνες προσρόφησης  

(1) Βιολογικό φίλτρο 

(2) Χηµικές πλυντηρίδες 

2.6.3.1. Κλίνες προσρόφησης 

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

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

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

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

2.6.3.2.Βιόφιλτρο 

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

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

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

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

Για την χηµική εξουδετέρωση µπορεί να χρησιµοποιηθούν διάφορα οξειδωτικά όπως NaOH, 
NaOCl, H2SO4, H2O2 σε οριζόντιες ή κατακόρυφες πλυντηρίδες διασταυρούµενης ροής. Η παροχή 
ανακυκλοφορίας θα είναι µεγαλύτερη από 3 l/m3 διερχόµενου αέρα. Η ταχύτητα διέλευσης του αέρα 
διαµέσου της πλυντηρίδας θα είναι µικρότερη από 1,5 m/s.   

Η χηµική πλυντηρίδα θα είναι κατάλληλη για υπαίθρια τοποθέτηση κατασκευασµένη από GRP, το 
περίβληµα της οποίας θα φέρει όλες τις απαραίτητες φλαντζωτές συνδέσεις για την είσοδο και την 
έξοδο του αέρα, την είσοδο του πόσιµου νερού, την δοσοµέτρηση των χηµικών, την 
ανακυκλοφορία, την απαγωγή των στραγγιδίων κτλ.  

∆ίπλα στη χηµική πλυντηρίδα θα πρέπει να κατασκευαστούν λεκάνες για την εγκατάσταση των 
δοχείων των διαλυµάτων εξουδετέρωσης των οσµηρών ουσιών. Τα δοχεία θα έχουν αποθηκευτική 
ικανότητα τουλάχιστον για 20 ηµέρες για την µέση ηµερήσια κατανάλωση και θα είναι 
κατασκευασµένα από κατάλληλο πλαστικό υλικό και δίκτυο απ’ευθείας πλήρωσης από βυτιοφόρο 
όχηµα. Κάθε δοχείο θα διαθέτει ένδειξη στάθµης, διάταξη εκκένωσης µε σφαιρική βάνα και ένα 
ζεύγος διακοπτών χαµηλής στάθµης: ένας για την διακοπή λειτουργίας των δοσοµετρικών αντλιών, 
και ένας δεύτερος για ενηµέρωση προκειµένου να γίνει επαναπλήρωση του αντίστοιχου δοχείου. Οι 
λεκάνες θα είναι εσωτερικά επενδεδυµένες µε οξύµαχα πλακίδια και στον πυθµένα τους θα 
διαµορφωθεί φρεάτιο για την εγκατάσταση φορητής αντλίας στραγγιδίων. Σε κάθε λεκάνη θα 
πρέπει να εγκατασταθεί ένα ηλεκτρόδιο στάθµης για την ανίχνευση τυχόν διαρροής.  

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

Η χηµική πλυντηρίδα θα είναι πλήρης µε τις διατάξεις δοσοµέτρησης χηµικών, τις σωληνώσεις 
τροφοδοσίας της πλυντηρίδας, ανακυκλοφορίας των διαλυµάτων, απαγωγής διαλύµατος, τα 
συστήµατα ρύθµισης και ελέγχου στάθµης, αγωγιµότητας, pH κτλ. Η λειτουργία της θα είναι 
αυτόµατη και θα ελέγχεται από τοπικό πίνακα, ο οποίος θα είναι τµήµα της προµήθειας του 
κατασκευαστή της πλυντηρίδας.  

  

2.7 Έργο διάθεσης 

Μετά την απολύµανση τα επεξεργασµένα λύµατα καταλήγουν µε αγωγό βαρύτητας στη δεξαµενή 
βιοµηχανικού νερού, από όπου υπερχειλίζουν στο φρεάτιο εκροής, µέσω υπερχειλιστή λεπτής 
στέψης. 

Τα επεξεργασµένα λύµατα από το φρεάτιο εξόδου της ΕΕΛ, θα οδηγούνται στο φρεάτιο φόρτισης 
του αγωγού διάθεσης. Η δεξαµενή φορτίσεως στον Αγ. Πέτρο,  όσο  και ο υποθαλάσσιος αγωγός 
κατασκευάζονται για τα φορτία αιχµής της Β’ Φάσης. O διαχυτήρας κατασκευάζεται µε στόχο την 
καλύτερη διασπορά  των ρύπων στο θαλάσσιο περιβάλλον. 
Το σύστηµα διάθεσης των λυµάτων µετά την δεξαµενή χλωρίωσης αποτελείται από : 
 
� το φρεάτιο εξόδου-αντλιοστάσιο εκροών 
� τον καταθλιπτικό αγωγό από την ΕΕΛ έως το πιεζοθραυστικό φρεάτιο ΠΖ φορτίσεως του 

αγωγού ξηράς (δεν αποτελεί αντικείµενο της παρούσης εργολαβίας) 
� το φρεάτιο φόρτισης του υποθαλάσσιου αγωγού και  
� τον αγωγό εκβολής. Ο αγωγός εκβολής αποτελείται από µικρό χερσαίο τµήµα του και το 

υποθαλάσσιο.  Τµήµα του υποθαλασσίου αγωγού εκβολής είναι ο διαχυτήρας.  
 

Επειδή η µεταφορά των λυµάτων στην δεξαµενή φορτίσεως του υποθαλάσσιου αγωγού γίνεται µε 
καταθλιπτικό αγωγό, µε την µέγιστη ωριαία παροχή της Α' ή της Β' φάσης κατά τακτά χρονικά 
διαστήµατα, δεν απαιτείται δεξαµενή αναρρυθµίσεως για την φόρτιση του αγωγού, παρά µόνο 
φρεάτιο φορτίσεως.  
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3. ΣΩΛΗΝΩΣΕΙΣ - ΠΑΡΑΚΑΜΠΤΗΡΙΕΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ 

3.1 Υλικά σωληνώσεων  

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

∆ιακινούµενο ρευστό Τρόπος τοποθέτησης Υλικό σωληνογραµµής 

Επιχωµένοι σωλήνες PE , uPVC 
Λύµατα 

Εκτεθειµένοι σωλήνες PE , uPVC 

Επιχωµένοι σωλήνες PE , uPVC 
Ιλύς – Λίπη 

Εκτεθειµένοι σωλήνες PE , uPVC 

Επιχωµένοι σωλήνες PE , uPVC 
∆ίκτυο στραγγιδίων 

Εκτεθειµένοι σωλήνες PE , uPVC 

Επιχωµένοι σωλήνες Ανοξείδωτος χάλυβας 
Αέρας 

Εκτεθειµένοι σωλήνες Ανοξείδωτος χάλυβας 

Επιχωµένοι σωλήνες uPVC 
∆ίκτυα εξαερισµού  

Εκτεθειµένοι σωλήνες uPVC 

Επιχωµένοι σωλήνες PE , uPVC 
Πόσιµο – Βιοµηχανικό νερό 

Εκτεθειµένοι σωλήνες PE , uPVC 

Ειδικότερα:  

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

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

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

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

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

 

3.2 Παρακαµπτήριες διατάξεις  

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

 

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

(2) Παράκαµψη των µονάδων κατάντη της εσχάρωσης 

(3) Παράκαµψη των µονάδων κατάντη του µετρητή παροχής 

(4) Παράκαµψη της δεξαµενής χλωρίωσης 
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4. ΒΟΗΘΗΤΙΚΑ ∆ΙΚΤΥΑ - ∆ΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΧΩΡΟΥ – ΜΕΤΡΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 

4.1 ∆ίκτυο στραγγιδίων 

Το δίκτυο ακάθαρτων και στραγγιδίων θα αποχετεύει τα ακάθαρτα του κτιρίου διοίκησης και των 
λοιπών κτιριακών έργων, καθώς επίσης και τα στραγγίδια της µονάδας επεξεργασίας ιλύος, των 
έργων προεπεξεργασίας και των φρεατίων διαχωρισµού υγρών και επιπλεόντων των δεξαµενών 
καθίζησης. Τα ακάθαρτα και τα στραγγίδια από τις διάφορες µονάδες θα καταλήγουν είτε µε 
βαρύτητα ή µε αντλιοστάσιο(α) ανάντη της προεπεξεργασίας. Κατά µήκος του δικτύου και σε 
µέγιστες αποστάσεις 50m, καθώς επίσης και σε κάθε αλλαγή κατεύθυνσης ή συµβολής κλάδων θα 
κατασκευαστούν φρεάτια επίσκεψης, σύµφωνα µε τις σχετικές προδιαγραφές.  

Το δίκτυο στραγγιδίων θα πρέπει να έχει επαρκείς κλίσεις και παροχετευτικότητα για την εκκένωση 
των δεξαµενών σε αυτό. Εναλλακτικά µπορεί να προβλεφθεί ξεχωριστό δίκτυο εκκένωσης των 
δεξαµενών.  

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

 

4.2 ∆ίκτυο ύδρευσης και βιοµηχανικού νερού 

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

Το δίκτυο βιοµηχανικού νερού θα καλύπτει τουλάχιστον:  

• Πλύση δεξαµενών και λοιπών χώρων της ΕΕΛ 

• Πλύση εξοπλισµού 

• Πλύση σωληνώσεων διακίνησης ιλύος  

• Άρδευση του χώρου της ΕΕΛ 

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

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

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

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

Η υδροληψία της δεξαµενής βιοµηχανικού νερού θα γίνεται από τις εκροές της Εγκατάστασης 
Επεξεργασίας Λυµάτων. Η ποιότητα του βιοµηχανικού νερού θα πρέπει να ικανοποιεί τις 
απαιτήσεις του πίνακα 2 της ΚΥΑ 145116 (ΦΕΚ 354Β/2011). Για τον σκοπό αυτό θα πρέπει να 
προβλεφθεί κατάλληλη διάταξη τριτοβάθµιας επεξεργασίας (π.χ. αµµόφιλτρα, κλπ). 
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Θα πρέπει να εξασφαλιστεί η δυνατότητα πλήρωσης της δεξαµενής βιοµηχανικού νερού µε νερό 
από το δίκτυο ύδρευσης, στη περίπτωση που η ποσότητα του βιοµηχανικού νερού δεν είναι 
επαρκής.  

4.3 ∆ίκτυο πυρόσβεσης – Ενεργητική  πυροπροστασία 

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

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

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

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

4.4 Τηλεφωνική εγκατάσταση 

Θα εγκατασταθεί πλήρες τηλεφωνικό σύστηµα, συµβατό και συνδεδεµένο µε το δίκτυο του ΟΤΕ µε  
µία εξωτερική γραµµή και τουλάχιστον πέντε εσωτερικές. 

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

4.5 ∆ιαµόρφωση του χώρου  

Οι διαγωνιζόµενοι θα πρέπει να µεριµνήσουν ιδιαίτερα για την τελική διαµόρφωση των έργων 
(δενδροφυτεύσεις κτλ.)  βάσει των εγκεκριµένων περιβαλλοντικών όρων, των κανόνων της 
αρχιτεκτονικής καλαισθησίας και µε γνώµονα τον µέγιστο δυνατό περιορισµό της οπτικής επαφής 
της Εγκατάστασης Επεξεργασίας Λυµάτων µε την ευρύτερη περιοχή. Ιδιαίτερη έµφαση θα πρέπει 
να δοθεί κατά τη σύνταξη των τεχνικών προσφορών στα µέτρα που αφορούν τον έλεγχο των 
οσµών, του θορύβου, την ασφάλεια και υγιεινή των εργαζοµένων σε όλες τις επιµέρους µονάδες 
της ΕΕΛ.  

Όλα τα απαιτούµενα ειδικά έργα διαµόρφωσης για την ευστάθεια, λειτουργικότητα και αισθητική του 
χώρου και των εγκαταστάσεων επιβαρύνουν τον Ανάδοχο, που πρέπει να τα προβλέπει στο 
κόστος της προσφοράς του (πχ. επιχώµατα, αντιστηρίξεις, κτλ.). 

4.5.1 Εσωτερική οδοποιία  

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

Η κατασκευή του οδοστρώµατος θα αποτελείται από µία στρώση υπόβασης πάχους 0,10m 
σύµφωνα µε την ΠΤΠ Ο-150, µία στρώση βάσης πάχους 0,10m σύµφωνα µε την ΠΤΠ Ο-155, 
ασφαλτική προεπάλειψη, ασφαλτική στρώση βάσης µε ασφαλτόµιγµα πάχους 50mm σύµφωνα µε 
την ΠΤΠ Α-265 και ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας µε ασφαλτικό σκυρόδεµα πάχους 50mm 
σύµφωνα µε την ΠΤΠ Α-265. 

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

4.5.2 Εξωτερικός φωτισµός 

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

Τα φωτιστικά σώµατα θα είναι τύπου βραχίονα ή προβολέα µε λαµπτήρες ατµών νατρίου υψηλής 
πίεσης, ισχύος τουλάχιστον 250W και θα τοποθετηθούν σε ιστούς ενιαίου ύψους 7 – 10 m ή σε 
τοίχους. Η µέση στάθµη φωτισµού θα είναι τουλάχιστον 20 lux. 

4.5.3 Έργα πρασίνου 

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

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

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

4.5.4 Πεζοδρόµια - Χαλικόστρωση 

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

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

Στερεά εγκιβωτισµού θα τοποθετηθούν στην εξωτερική οριογραµµή των περιφερειακών δρόµων 
στις θέσεις που φαίνονται στα σχέδια της Μελέτης. Σε όλες τις άλλες περιπτώσεις θα τοποθετηθούν 
κρασπεδόρειθρα.  

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

4.5.5 Περίφραξη 

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

Στις εισόδους της ΕΕΛ θα πρέπει να τοποθετηθεί αυτόµατη συρόµενη ή ανοιγόµενη µεταλλική 
θύρα, τηλεχειριζόµενη από το κτίριο διοίκησης ελάχιστου πλάτους 4 m.  

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

4.5.6 Αποχέτευση οµβρίων 

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

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

4.6 Εξωτερική οδοποιία 

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

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

4.7.1 Κλειστοί χώροι 

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

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

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

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

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

Στη Ζώνη 2 κατατάσσονται: 

• η εσχάρωση και εξάµµωση 

• η αίθουσα πάχυνσης και αφυδάτωσης της ιλύος 

• οι θάλαµοι αναρρόφησης αντλιοστασίων  

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

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

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

4.7.2 ∆ιακίνηση και αποθήκευση χηµικών 

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

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

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

4.7.3 Σήµανση 

Στους χώρους των εγκαταστάσεων επεξεργασίας λυµάτων θα πρέπει να εγκατασταθούν 
ευδιάκριτες επιγραφές σε περίοπτες και κατάλληλες θέσεις. Ειδικότερα επιγραφές πρέπει να 
αναρτώνται:  
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• στην είσοδο επικίνδυνων περιοχών, για την προειδοποίηση κινδύνου (π.χ. υψηλή στάθµη 
θορύβου, κίνδυνος ηλεκτροπληξίας, επικίνδυνα χηµικά, κτλ.). 

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

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

 

4.8 Βοηθητικός εξοπλισµός  

Ο Ανάδοχος οφείλει να προµηθεύσει τον παρακάτω βοηθητικό εξοπλισµό: 

(1) ∆ύο (2) φορητούς µηχανισµούς ανύψωσης δυναµικότητας τουλάχιστον 1.000kg και 500kg. 

(2) Τέσσερις (4) κάδους µεταφοράς προϊόντων προκαταρκτικής επεξεργασίας, τροχήλατοι 
κατάλληλοι για φόρτωση, µεταφορά και διάθεση του περιεχοµένου, χωρητικότητος 
τουλάχιστον 1,1m3. 

(3) ∆ύο (2) κάδους µεταφοράς αφυδατωµένης ιλύος, κατάλληλους για φόρτωση, µεταφορά και 
διάθεση του περιεχοµένου, χωρητικότητας τουλάχιστον 5,0m3  

(4) Μία (1) φορητή υποβρύχια αντλία λυµάτων παροχής 18 m3/h σε µανοµετρικό 5 m 

(5) ∆ύο (2) φορητές υποβρύχιες αντλίες λυµάτων, παροχής 50 m3/h σε µανοµετρικό 6 m, µε 
ηλεκτρικό καλώδιο µήκους τουλάχιστον 20 µ. και εύκαµπτο σωλήνα µε ταχυσύνδεσµο 
µήκους τουλάχιστον 20 µ. 

(6) Εξοπλισµός συνεργείου:  

Εξοπλισµός Ποσότητα Παρατηρήσεις 
Επιτραπέζιο τροχό 2 ΗΡ 1  

∆ράπανο κολώνας 1  

Μηχάνηµα ηλεκτροσυγκόλλησης 160 Α 1  

Πάγκο εργασίας 1  

Μέγγενη µηχανουργείου 120 mm 1  

Σωληνοµέγγενη 4" 1  

Κλειδιά allen εως 10 mm   

Κατσαβίδια ίσια και σταυρωτά   

Γαλλικά κλειδιά   

Γερµανικά κλειδιά ανοίγµατος 6-32mm   

Πολυγωνικά κλειδιά ανοίγµατος 6-32mm   

Καρυδάκια ανοίγµατος 6-32mm πλήρη µε 
µανέλα, καστάνια, πολύσπαστο και 
προεκτάσεις 

  

Καρυδάκια βαρέως τύπου ανοίγµατος 32-
36mm 

  

(7) Εργαστηριακός εξοπλισµός:  

Εξοπλισµός Ποσότητα Παρατηρήσεις 

Συσκευή µέτρησης BOD5 1  

Ηλεκτρονικό φωτόµετρο ή 
φασµατοφωτόµετρο για την µέτρηση: 

COD, 
NH4-N,  

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

NO3-N, 
TP 

Υπολειµµατικού χλωρίου 

Πλήρες σύστηµα µέτρησης στερεών  1 

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

Φορητό pHµετρο 1  

Πυριαντήριο (> 6500C) 1  

Κώνος Imhoff 1.000 ml 2  

Ψυγείο χωρητικότητας 250lt 1  

Περισταλτική αντλία  1  

Αναδευτήρας µεταβλητών στροφών  2  

Ξηραντήριο 1  

Συσκευή Βuchner 1  

Ηλεκτρικός απιονιστήρας νερού 1  

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

5 Για κάθε µέγεθος  

Κάψες πορσελάνης  5 Για κάθε µέγεθος 

Ηλεκτρονικός ζυγός ακριβείας διακριτικής 
ικανότητας 0.1 mg 

1  

Βοηθητικός εξοπλισµός   
Θερµόµετρα, χρονόµετρα, 
λαβίδες, ορθοστάτες, ηθµοί 
κτλ.  

Αντιδραστήρια για αναλύσεις κατά την 
περίοδο δοκιµαστικής λειτουργίας και µέχρι 
να τεθεί από τον ανάδοχο σε καλή λειτουργία 
η εγκατάσταση 

  



K:\N5600\cons\tefhi\5156_ΤΠ-ΕΤΠ .doc                         - 39 -                        N5600/5156/Β02 

5. ΟΙΚΟ∆ΟΜΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ  

5.1 Κτιριακά έργα 

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

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

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

 
Χώροι Πατώµατα Τοίχοι Οροφές 

Γραφεία Πλακίδια δαπέδου Κονίαµα, βαφή Κονίαµα βαφή ή 
ψευδοοροφή 

Εργαστήριο Πλακίδια δαπέδου Εφυαλωµένα πλακίδια 
– κονίαµα, βαφή 

Κονίαµα βαφή ή 
ψευδοοροφή 

WC – αποδυτήρια Πλακίδια δαπέδου Εφυαλωµένα πλακίδια 
– κονίαµα, βαφή 

Κονίαµα βαφή ή 
ψευδοοροφή 

Αίθουσες πινάκων Πλακίδια δαπέδου Κονίαµα, βαφή Κονίαµα βαφή ή 
ψευδοοροφή 

Αποθήκη - Συνεργείο Αντιολισθηρό 
βιοµηχανικό δάπεδο 

Κονίαµα, βαφή Εµφανές σκυρόδεµα ή 
ψευδοοροφή 

Υποσταθµός Αντιολισθηρό 
βιοµηχανικό δάπεδο 

Κονίαµα, βαφή Εµφανές σκυρόδεµα ή 
ψευδοοροφή 

Αίθουσες εξοπλισµού 
επεξεργασίας 

Αντιολισθηρό 
βιοµηχανικό δάπεδο 

Εφυαλωµένα πλακίδια 
– κονίαµα, βαφή 

Εµφανές σκυρόδεµα ή 
ψευδοοροφή 

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

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

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

Τα κουφώµατα θα είναι από έγχρωµο αλουµίνιο, της επιλογής της Υπηρεσίας. Εάν δεν 
προδιαγράφεται διαφορετικά οι υαλοπίνακες των εξωτερικών κουφωµάτων είναι διπλοί µε 
ενδιάµεσο κενό αέρος, ενώ των εσωτερικών κουφωµάτων αποτελούνται από µονό κρύσταλλο 
πάχους 2 mm. Γενικά ισχύουν τα ακόλουθα: 

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

5.1.1 Κτίριο διοίκησης – λειτουργίας  

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

 
Αίθουσα  min m 2 Παρατηρήσεις  

Αίθουσα ελέγχου  18,5 πλήρως επιπλωµένη 

Χηµείο – Εργαστήριο 11 µε πάγκους εργασίας 5m και 
νεροχύτη 

Γραφείο υπευθύνου  16 πλήρως επιπλωµένα  

Αποδυτήρια  5 µε ερµάρια  

Χώροι υγιεινής 10 µε WC ανδρών, γυναικών και ΑΜΕΑ 

Κουζίνα  3 πλήρως επιπλωµένη  

Αποθήκη εργαλείων και υλικών 7 µε ερµάρια  

Οι εγκαταστάσεις του κτιρίου θα κατασκευαστούν σύµφωνα µε τους ισχύοντες κανονισµούς 
εσωτερικών εγκαταστάσεων, καθώς επίσης και σύµφωνα µε τις προδιαγραφές για την εξυπηρέτηση 
ατόµων µε ειδικές ανάγκες (ΑΜΕΑ), όπως ράµπες, wc, µέτρα ασφαλείας κλπ. Όλα τα παραπάνω 
θα ενσωµατωθούν στην µελέτη προσφοράς των συµµετεχόντων. Ενδεικτικά αναφέρονται:  

• Εγκατάσταση θέρµανσης και κλιµατισµού  

• Εγκαταστάσεις υγιεινής και αποχέτευσης προς το δίκτυο στραγγιδίων 

• Εγκαταστάσεις ισχυρών και ασθενών ρευµάτων 

• Εγκατάσταση ύδρευσης µε δίκτυα ζεστού και κρύου νερού 

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

• Εγκατάσταση εξαερισµού 

• Στο εργαστήριο θα εγκατασταθεί εργαστηριακός πάγκος µήκους τουλάχιστον 5m, µε 
ντουλάπια κάτω από αυτόν, ενσωµατωµένο ανοξείδωτο νιπτήρα και επιφάνεια από πλακάκια 
εργαστηρίου 

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

Οι τοίχοι των χώρων υγιεινής και του εργαστηρίου θα επενδυθούν µέχρι ύψους 2,20m µε πλακίδια 
αρίστης ποιότητος. Οι υπόλοιποι τοίχοι θα χρωµατισθούν µε πλαστικό χρώµα και οι ξύλινες και 
σιδηρές επιφάνειες θα ελαιοχρωµατισθούν. Τα κουφώµατα των εξωτερικών θυρών και παραθύρων 
θα είναι ξύλινα ή από έγχρωµο αλουµίνιο, της επιλογής της υπηρεσίας, µε διπλούς υαλοπίνακες. Οι 
ποδιές των παραθύρων και των κατωφλιών θα κατασκευασθούν από λευκό µάρµαρο. 

5.1.2 Λοιπά κτίρια εξυπηρέτησης  

Για την εγκατάσταση του εξοπλισµού και την εξυπηρέτηση των εγκαταστάσεων προβλέπεται η 
κατασκευή βιοµηχανικών κτιρίων στην ΕΕΛ (πχ. κτίριο εσχάρωσης, επεξεργασίας ιλύος, χηµικών, 
φυσητήρων δεξαµενών αερισµού,  αποθήκη-συνεργείο, υποσταθµός κτλ.). Η διάταξη των κτιρίων 
θα καθοριστεί από τον διαγωνιζόµενο και τα επιµέρους κτίρια µπορεί να είναι ανεξάρτητα ή τµήµατα 
άλλων βιοµηχανικών κτιρίων της ΕΕΛ.  

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

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

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

5.2 Μεταλλικές κατασκευές και κατασκευές από GRP 

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

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

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

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

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

6.1 Έργα από σκυρόδεµα  

6.1.1 Γενικά  

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

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

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

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

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

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

- δεξαµενές 

- υγροί θάλαµοι αντλιοστασίων  

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

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

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

6.1.2 Υλικά  

Στο έργο θα χρησιµοποιηθούν οι παρακάτω κατηγορίες σκυροδέµατος και οπλισµού: 

• Σκυρόδεµα καθαριότητας:  C 8/10 τουλάχιστον 

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

• Οπλισµένο σκυρόδεµα: 

- κατασκευές κατηγορίας 1: C 20/25 τουλάχιστον 

- κατασκευές κατηγορίας 2: C 25/30 τουλάχιστον 

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

• Στοιχεία από προκατασκευασµένο σκυρόδεµα:      C 25/30 και όχι 
µικρότερη από την 
κατηγορία κατασκευής της 
µονάδας. 

Η ποιότητα του χρησιµοποιούµενου τσιµέντου θα είναι σύµφωνο µε τον ΕΛΟΤ EN 206-1.  

Στην περίπτωση που η ανωδοµή µίας µονάδας κατατάσσεται, σε άλλη κατηγορία κατασκευής από 
την υποδοµή της, θα πρέπει να εφαρµόζεται η υψηλότερη ποιότητα σκυροδέµατος στο σύνολο του 
φορέα. 
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Στα τµήµατα του έργου που έρχονται σε επαφή µε υγρό περιβάλλον (π.χ. δεξαµενές φρεάτια κτλ.) 
θα χρησιµοποιηθεί σύµφωνα µε την αντίστοιχη Τεχνική Προδιαγραφή στεγανωτικό µάζας. 

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

6.1.3 Έλεγχος σε ρηγµάτωση 

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

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

6.2 Χαλύβδινες κατασκευές   

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

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

• Αµµοβολή κατά Sa 21/2 

• Θερµό γαλβάνισµα πάχους ξηράς στρώσης 120 µm 

• Εποξικό primer πάχους ξηράς στρώσης (ΠΞΣ) 100 mµ 

• Βαφή µε εποξικό χρώµα ΠΞΣ 160 µm 

• Τελική στρώση µε αλειφατικού τύπου πολυουρεθάνη ΠΞΣ 40 µm  

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

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

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

7.1 Γενικά 

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

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

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

Ο Ανάδοχος είναι υπεύθυνος: 

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

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

• Για την εξασφάλιση πλήρους συµβατότητας του υφιστάµενου εξοπλισµού (σε περίπτωση 
επέκτασης υφιστάµενης ΕΕΛ) µε τον εγκαθιστάµενο εξοπλισµό και η συγκρότηση µιας 
σταθερής ορθολογικής και ολοκληρωµένης διαδικασιών ενδείξεων, µετρήσεων, 
παρακολουθήσεως και ελέγχου. 

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

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

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

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

 

 

7.2 Γενικές αρχές σχεδιασµού του συστήµατος 

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

• καθηµερινοί χειρισµοί ιδιαίτερης σηµασίας για τη ποιότητα εκροών (ανακυκλοφορία ιλύος, 
υπολειµµατικό χλώριο, διαλυµένο οξυγόνο κτλ.) για τις οποίες µάλιστα απαιτείται αξιολόγηση 
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πληροφοριών και λειτουργικών χαρακτηριστικών θα µπορούν να γίνονται µε τηλεχειρισµό 
από τον χειριστή του Κέντρου Ελέγχου της Εγκατάστασης (ΚΕΛ), 

• περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης (π.χ. υπερχείλιση δεξαµενών και υγρών θαλάµων, λειτουργία 
αντλίας εν ξηρώ, βραχυκύκλωµα ή υπερφόρτιση κτλ.) θα µπορούν να αντιµετωπίζονται 
αυτόµατα και πρέπει να δίνουν οπτικό και ηχητικό σήµα συναγερµού. 

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

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

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

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

7.3 Τρόπος ελέγχου και λειτουργίας των µονάδων επεξεργασίας 

7.3.1 Γενικές απαιτήσεις 

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

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

 

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

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

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

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

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

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

− Μπουτόν εκκίνησης (START) 

− Μπουτόν στάσης (STOP) 

− Επιλογικό διακόπτη µε θέσεις (XEIΡ-Ο-AUTO) 
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(3) Κάθε κινητήρας θα µεταβιβάζει στο ΚΕΛ κατ’ ελάχιστον τις εξής καταστάσεις: 

− Λειτουργία κινητήρα 

− Στάση κινητήρα 

− Θέση επιλογικού διακόπτη λειτουργίας (XEIΡ-Ο-AUTO) 

− Υπερφόρτιση κινητήρα / πτώση θερµικού 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

7.3.2 Ειδικές απαιτήσεις 

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

(1) Γενικός εξοπλισµός 

Αντλίες 

− έλεγχος από στάθµη αναρρόφησης 

Αναδευτήρες 

− έλεγχος από χρονοπρόγραµµα  

Μετρητής παροχής (στην είσοδο της ΕΕΛ) 

− µέτρηση και καταγραφή στιγµιαίων και αθροιστικών ενδείξεων 

(2) Προεπεξεργασία  

Εσχάρωση 

− έλεγχος από χρονοπρόγραµµα  

− έλεγχος από διαφορική στάθµη ανάντη – κατάντη εσχάρας  

− λειτουργική διασύνδεση µε σύστηµα µεταφοράς / συµπίεσης  

Φυσητήρες εξάµµωσης 

− έλεγχος από χρονοπρόγραµµα  

Αντλίες άµµου – πλύση άµµου 

− έλεγχος από χρονοπρόγραµµα  
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− λειτουργική διασύνδεση αντλιών άµµου – πλύσης άµµου 

(3) Βιολογικοί αντιδραστήρες 

Αναδευτήρες 

− έλεγχος από χρονοπρόγραµµα  

Σύστηµα αερισµού 

− λειτουργική διασύνδεση µε µετρητές οξυγόνου  

− έλεγχος από χρονοπρόγραµµα  

Αντλίες εσωτερικής ανακυκλοφορίας 

− inverter 

− έλεγχος από χρονοπρόγραµµα  

Ξέστρα καθίζησης 

− συνεχής λειτουργία 

(4) Αντλιοστάσιο ανακυκλοφορίας και περίσσειας ιλύος 

Αντλία ανακυκλοφορίας ιλύος 

− inverter 

− λειτουργική διασύνδεση µε µετρητή αιωρούµενων στερεών 

− έλεγχος από χρονοπρόγραµµα 

Αντλία περίσσειας ιλύος 

− λειτουργική διασύνδεση µε όργανα µέτρησης στάθµης ιλύος στις δεξαµενές καθίζησης 

− έλεγχος από χρονοπρόγραµµα  

(5) Τριτοβάθµια επεξεργασία   

Μονάδα απολύµανσης µε χλωρίωση και αποχλωρίωση 

− λειτουργική διασύνδεση αντλίας χλωρίωσης µε µετρητή παροχής και µετρητή 
υπολειµµατικού χλωρίου 

− λειτουργική διασύνδεση αντλίας αποχλωρίωσης µε µετρητή υπολειµµατικού χλωρίου 

− έλεγχος από χρονοπρόγραµµα των αντλιών χλωρίωσης και αποχλωρίωσης  

(6) Επεξεργασία ιλύος 

Μηχανική πάχυνση και αφυδάτωση ιλύος 

− λειτουργική διασύνδεση µε αντλίες τροφοδοσίας και συγκρότηµα παρασκευής και 
δοσοµέτρησης πολυηλεκτρολύτη 

− λειτουργική διασύνδεση µε σύστηµα αποκοµιδής παχυµένης ή / και αφυδατωµένης 
ιλύος  

− αυτόµατη ενεργοποίηση συστήµατος έκπλυσης  

 

7.4 Κέντρο ελέγχου της εγκατάστασης (ΚΕΛ) 

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

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

Γενικά για κάθε επιµέρους µονάδα θα υπάρχουν: 

• µία ή περισσότερες ενδεικτικές λυχνίες µε τις καταστάσεις: 

− «σε λειτουργία» 

− «σε στάση» 

− «εκτός λειτουργίας / βλάβη» 

− «ένδειξη τηλεχειρισµού / τοπικού ελέγχου» 

• αναγγελία συναγερµού (κινητήρα, στάθµης, οργάνου κλπ) 

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

• έκθεση καθηµερινών συµβάντων  

• περίληψη µηνιαίων συµβάντων 

• δηµιουργία µηνιαίου και ετήσιου αρχείου 

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

7.5 Γενικές αρχές σχεδιασµού διακοπτών συναγερµού – ασφαλείας 

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

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

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

7.6 Όργανα µέτρησης 

Τα όργανα µέτρησης που θα εγκατασταθούν στο έργο θα είναι κατασκευασµένα από οίκο που είναι 
πιστοποιηµένος µε την τελευταία έκδοση του ISO 9000 ή ισοδύναµο. 

7.6.1 Γενικές αρχές σχεδιασµού οργάνων µέτρησης 

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

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

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

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

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

Όλοι οι αναλογικοί τηλεµεταδότες, δέκτες και τα ενσύρµατα συστήµατα µεταδόσεως θα λειτουργούν 
µε σήµατα 0/4...20 mA εκτός αν επιβάλλεται διαφορετικά από τµήµα του εξοπλισµού. Κάθε όργανο 
θα διαθέτει επαφές συναγερµού και θα µεταδίδει αντίστοιχο σήµα σε περίπτωση βλάβης ή σε 
περίπτωση ένδειξης εκτός των ορίων. 
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Όπου απαιτείται αντιστάθµιση θερµοκρασίας (π.χ. µέτρηση διαλυµένου οξυγόνου, µέτρηση pH) θα 
γίνεται αυτόµατα από το ίδιο το όργανο.  

7.6.2 Προβλεπόµενος εξοπλισµός 

Τα όργανα µέτρησης, που θα εγκατασταθούν στις µονάδες παρουσιάζονται στις επιµέρους Ειδικές 
Προδιαγραφές του Τεύχους αυτού. Στο παρακάτω Πίνακα παρουσιάζονται συνοπτικά τα όργανα 
που προβλέπονται να εγκατασταθούν στις επιµέρους µονάδες.  

∆ιευκρινίζεται ότι σε κάθε περίπτωση οι διαγωνιζόµενοι θα πρέπει να προβλέψουν όλα τα όργανα, 
που είναι απαραίτητα για την αυτόµατη λειτουργία των επιµέρους µονάδων, όπως προδιαγράφεται 
στις παρούσες Ειδικές Προδιαγραφές, ακόµη και εάν αυτά δεν περιλαµβάνονται στο παρακάτω 
Πίνακα.  

 
Όργανο µέτρησης Θέση Παρατηρήσεις 

Μέτρηση παροχής 

Είσοδος ή / και έξοδος της ΕΕΛ,  
Περίσσεια ιλύς, ανακυκλοφορία ιλύος, 
ανακυκλοφορία ανάµικτου υγρού 
  

 

Συγκέντρωση στερεών 
Βιολογικός αντιδραστήρας, αντλιοστάσιο 
ανακυκλοφορίας και αποµάκρυνσης ιλύος 
 

 

∆ιαλυµένο οξυγόνο 
 
Βιολογικός αντιδραστήρας, Φρεάτιο εξόδου 
 

 

Μετρητές στάθµης 
 
Εσχάρωση (διαφορική στάθµη) 
 

 

 
Μετρητές στάθµης ιλύος 
 

∆εξαµενές δευτεροβάθµιας καθίζησης  

 
pH 
 

Βιολογικός αντιδραστήρας  

 
Υπολειµµατικό χλώριο 
 

Απολύµανση  

 
Αυτόµατος 
δειγµατολήπτης 12 
θέσεων 
 

Έξοδος εσχάρωσης 
Έξοδος εγκατάστασης  

Εκτός των ανωτέρω, θα πρέπει να εγκατασταθούν:  

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

• Μετρητές ή / και διακόπτες στάθµης σε δεξαµενές αποθήκευσης  και γενικά σε κανάλια και 
δεξαµενές όπου απαιτείται ρύθµιση της στάθµης. 

• Εξοπλισµό ανίχνευσης τοξικών, αναφλέξιµων ή εκρηκτικών αερίων σε κλειστούς χώρους 
εκρηκτικό τοξικό ή αναφλέξιµο αέριο ή όπου υπάρχει η πιθανότητα έκλυσης τέτοιων αερίων. 

• Κάθε άλλο σύστηµα απαραίτητο για την αδιάλειπτη και ασφαλή λειτουργία του έργου. 
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8. ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 

8.1 Ηλεκτροδότηση της εγκατάστασης 

Η ηλεκτροδότηση της εγκατάστασης θα γίνει από το δίκτυο χαµηλής τάσης (Χ.Τ.) της ∆.Ε.Η. Για τον 
σκοπό αυτό το ακραίο πεδίο του γενικού πίνακα διανοµής χαµηλής τάσης της εγκατάστασης θα 
είναι το πεδίο εισόδου, όπου θα φθάσει το καλώδιο παροχής από τον µετρητή. 

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

• Ο γενικός πίνακας µέσης τάσης 

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

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

• Το ηλεκτροπαραγωγό ζεύγος 

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

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

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

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

8.2 Σύστηµα διανοµής ενέργειας 

8.2.1 Πίνακας µέσης τάσης 

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

• ισχύ βραχυκυκλώµατος 250 MVA – 350 MVA στα 15 kV-20 kV αντίστοιχα,  

• ονοµαστική τάση λειτουργίας 24 kV, 50 Hz, 

• αντοχή σε διέλευση βραχυκυκλώµατος 16 kA/1 sec. 

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

• θερµοκρασίες από  -5°C έως +40°C ( µέση θερµοκρασία 24ωρου 35°C)  

• µέγιστο υψόµετρο εγκατάστασης 1000 m, δηλαδή τάση αντοχής σε βιοµηχανική συχνότητα 
επί 1 min, 50 kV και 125 kV για κρουστική τάση 1,2/50 µs, 

• σχετική υγρασία 95% µέγιστη. 

Η προστασία θα είναι τουλάχιστον ΙΡ41 κατά DIN 40050 και IEC 144 και η στάθµη µόνωσης 20 N 
κατά VDE0111. 
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Ο πίνακας µέσης τάσης θα είναι απόλυτα συµβατός µε τον πίνακα χαµηλής τάσης και τον πίνακα 
της ∆.Ε.Η., σε ότι αφορά τα χαρακτηριστικά (καµπύλη χρόνου εντάσεως) ή τη ρύθµιση των 
οργάνων προστασίας (επιλογική προστασία) και εγκεκριµένος από τις Υπηρεσίες της ∆.Ε.Η. Σε 
περίπτωση εγκατάστασης δύο ή περισσότερων µετασχηµατιστών το φορτίο από τον πίνακα µέσης 
τάσης πρέπει να είναι, κατά το δυνατό, οµοιόµορφα καταµερισµένο µεταξύ τους. 

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

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

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

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

• IEC 60265  MV switches 

• IEC 60129  AC disconnectors and earthing switches 

• IEC 60694  Common clauses for MV switchgear and controlgear 

• IEC 60420  MV AC switch-fuse combinations 

• IEC 60056  MV AC circuit breakers 

• IEC 60282-1  MV fuses 

• IEC 60185  Current transformers 

• IEC 60186  Voltage transformers 

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

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

8.2.2 Μετασχηµατιστής 

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

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

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

• Ο συντελεστής ετεροχρονισµού των καταναλώσεων ίσος προς 1,0. 

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

• Ο συντελεστής ισχύος θα λαµβάνεται ίσος µε 0,80. 

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

Οι ηλεκτρικοί πίνακες πρέπει να κατασκευασθούν σύµφωνα µε τα εξής:  

• Ισχύοντες Νόµους και ∆ιατάγµατα του Ελληνικού Κράτους. 

• Ισχύοντες οδηγίες ∆ΕΗ 

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

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

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

• Ισχύοντες Νόµους, ∆ιατάγµατα και κανονισµούς για την πρόληψη των ατυχηµάτων. 

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

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

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

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

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

Θα πρέπει να υπάρχει πρόβλεψη για τον καθαρισµό του αέρα των αιθουσών στις οποίες 
εγκαθίστανται ηλεκτρικοί πίνακας τύπου πεδίων τόσο από σωµατίδια όσο και από διαβρωτικούς 
ρύπους. Το επίπεδο διαβρωτικότητας στο εσωτερικό του ηλεκτρικού πίνακα θα πρέπει να είναι 
κλάσης 1 σύµφωνα µε το πρότυπο ΕΛΟΤ EN 60654.04. Η ποσότητα του αέρα που θα προσάγεται 
στο εσωτερικό του πίνακα θα πρέπει να µπορεί να απάγει την εκλυόµενη θερµότητα, που παράγετε 
από τον εξοπλισµό του εξασφαλίζοντας ταυτόχρονα και υπερπίεση τουλάχιστον 50 Pa. H 
πιστοποίηση της καλής λειτουργίας θα γίνεται µέσω καταγραφικού οργάνου το οποίο θα 
τοποθετηθεί στο εσωτερικό του ηλεκτρικού πίνακα. Το καταγραφικό όργανο θα λαµβάνει συνεχείς 
µετρήσεις της κλάσης διαβρωτικότητας, οι οποίες θα πρέπει να ικανοποιούν το ανωτέρω πρότυπο. 

Κάθε πίνακας τύπου πεδίων θα φέρει ένα ή περισσότερους θερµαντές οι οποίοι θα προλαµβάνουν 
τη δηµιουργία συµπυκνωµάτων και θα υποβοηθούν τον αερισµό. Οι θερµαντές θα τοποθετηθούν 
κατά τρόπο που δεν θα παρενοχλεί τη λειτουργία του υπολοίπου εξοπλισµού. Η επιφανειακή 
θερµοκρασία οποιουδήποτε µέρους του θερµαντή το οποίο είναι ακάλυπτο και αποτελεί κίνδυνο 
εγκαύµατος, δεν θα ξεπερνά τους 650C. Το κύκλωµα του θερµαντή θα τροφοδοτείται µέσω 
γραµµής που θα φέρει ασφάλεια ή µικροαυτόµατο καταλλήλου µεγέθους και µεταγωγικό διακόπτη 
για την αυτόµατη και χειροκίνητη λειτουργία. Κατά τη χειροκίνητη λειτουργία ο θερµαντής θα 
ελέγχεται από θερµοστάτη ή υγροστάτη. 

8.2.4 Ηλεκτρικές γραµµές 

Όλα τα καλώδια που θα χρησιµοποιηθούν για την κατασκευή ηλεκτρικών εγκαταστάσεων, θα 
συµφωνούν µε τις απαιτήσεις των ακολούθων προτύπων, εκτός εάν προδιαγράφεται διαφορετικά: 
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• VDE 0207, Teile 1-24 Προδιαγραφές µονωτικών υλικών και µανδυών για καλώδια. 

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

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

• VDE 0271 Καλώδια µε µόνωση PVC(Y) 

• VDE 0272 Καλώδια µε µόνωση Πολυαιθυλένιο (2Y) 

• VDE 0273 Καλώδια µε µόνωση ∆ικτυωµένο Πολυαιθυλένιο (2Χ) 

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

• VDE 0282 Αγωγοί µε µόνωση PVC 

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

• IEC 60502-2 Καλώδια ισχύος µε µόνωση PVC 

Η ικανότητα φορτίσεως των καλωδίων θα αποµειωθεί βάσει εγκεκριµένων συντελεστών όδευσης, 
θερµοκρασίας εδάφους, θερµικής αγωγιµότητας εδάφους, οµαδοποίησης κτλ.   

Τα καλώδια θα τοποθετούνται φροντίζοντας να µην υποβληθούν σε µηχανικές και θερµικές 
δοκιµασίες διαφορετικές από τις προβλεπόµενες σύµφωνα µε τον τύπο του χρησιµοποιηµένου 
καλωδίου. Τα καλώδια για τροφοδότηση µηχανηµάτων πρέπει να είναι συνεχή από τον τοπικό 
πίνακα τροφοδοτήσεως τους µέχρι το προβλεπόµενο µηχάνηµα. 

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

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

• Καλώδια ισχύος χαµηλής τάσης  

• Καλώδια εντολής και εσωτερικής διανοµής 

• Καλώδια για σήµατα οργάνων 

• Καλώδια για εγκαταστάσεις φωτισµού 

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

8.2.5 Ηλεκτροπαραγωγό ζεύγος 

Για την αντιµετώπιση πιθανών διακοπών ηλεκτρικού ρεύµατος της ∆ΕΗ, θα εγκατασταθεί ένα 
ηλεκτροπαραγωγό ζεύγος συνεχούς ισχύος τουλάχιστον 250 kVA, µε δεξαµενή πετρελαίου 
κατάλληλης χωρητικότητας για την αυτόνοµη συνεχή λειτουργία του επί σαράντα οκτώ (48) ώρες µε 
το φορτίο, που αναφέρεται στο παρακάτω Πίνακα.  

Το Η/Ζ θα καλύπτει κατ’ ελάχιστο τις παρακάτω µονάδες σε αντίστοιχο ποσοστό του πλήρους 
φορτίου τους: 

 

Μονάδα Ποσοστό κάλυψης πλήρους 
φορτίου 
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Μονάδα Ποσοστό κάλυψης πλήρους 
φορτίου 

Προεπεξεργασία 100% 

Βιολογική επεξεργασία 50% 

Τριτοβάθµια επεξεργασία   

Έργα διάθεσης λυµάτων  100% 

Αντλιοστάσια ιλύος 50% 

Μονάδα µηχανικής πάχυνσης και αφυδάτωσης ιλύος 50% 

Σύστηµα αυτοµατισµού  100% 

Εξωτερικός φωτισµός  50% 

Κτίριο διοίκησης  100% 

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

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

8.3 Γειώσεις 

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

• Θεµελιακή γείωση των κτιρίων 

• Ισοδυναµική προστασία των δαπέδων έναντι βηµατικών τάσεων 

• Γείωση προστασίας των ηλεκτρολογικής εγκατάστασης 

• Γείωση ουδετέρων κόµβων στη χαµηλή τάση των µετασχηµατιστών 

• Γείωση των µεταλλικών µερών των εγκαταστάσεων 

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

8.4 Αντιεκρηκτική προστασία 

Στις περιοχές που χαρακτηρίζονται ως Ζώνες 1 και 2, σύµφωνα µε τα αναφερόµενα στη παρ.4.7.1, 
οι ηλεκτρικές εγκαταστάσεις θα πρέπει να έχουν κατάλληλη αντιεκρηκτική προστασία.  

8.5 Εγκατάσταση φωτισµού και ρευµατοδοτών 

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

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

Σε κάθε περίπτωση ο τύπος και η διάταξη των φωτιστικών σωµάτων θα είναι τέτοια ώστε να δίδει 
οµοιόµορφο φωτισµό (ελάχιστο/µέγιστο, µεγαλύτερο από 0,75): 

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

 
Περιοχή έργου  Στάθµη φωτισµού [Lux] 

Γραφεία, εργαστήρια, αίθουσα ελέγχου  500 
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Αίθουσες στις οποίες εγκαθίσταται εξοπλισµός  200 

Χώροι διέλευσης (διάδροµοι κτλ.) 100 

Κλιµακοστάσια  150 

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

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

Σε συγκεκριµένες περιοχές του έργου όπου κρίνεται απαραίτητο θα εγκατασταθεί τοπικός φωτισµός 
µε προβολείς, ισχύος σύµφωνα µε τη µελέτη. 
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∆∆..  ΘΘΕΕΣΣΗΗ  ΣΣΕΕ  ΑΑΠΠΟΟ∆∆ΟΟΤΤΙΙΚΚΗΗ  ΛΛΕΕΙΙΤΤΟΟΥΥΡΡΓΓΙΙΑΑ  ––  ∆∆ΟΟΚΚΙΙΜΜΕΕΣΣ  ΟΟΛΛΟΟΚΚΛΛΗΗΡΡΩΩΣΣΗΗΣΣ  --  
ΛΛΕΕΙΙΤΤΟΟΥΥΡΡΓΓΙΙΑΑ  ΤΤΩΩΝΝ  ΕΕΡΡΓΓΩΩΝΝ  ΑΑΠΠΟΟ  ΤΤΟΟΝΝ  ΑΑΝΝΑΑ∆∆ΟΟΧΧΟΟ  

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

Η διάρκεια της «θέσης των µονάδων σε αποδοτική λειτουργία» ορίζεται σε τριάντα (30) ηµέρες και 
αρχίζει µετά από σχετική έγκριση της Υπηρεσίας. Η «θέση των µονάδων σε αποδοτική λειτουργία» 
µπορεί να γίνει για το σύνολο του έργου ή χωριστά για την γραµµή λυµάτων και χωριστά για την 
γραµµή ιλύος, µετά την σύµφωνη γνώµη της Υπηρεσίας και ολοκληρώνεται, αφού αποδεδειγµένα 
έχουν αναπτυχθεί οι διεργασίες και µετά την συνεχή λειτουργία των επιµέρους µονάδων για 
τουλάχιστον πέντε (5) ηµέρες, έτσι ώστε να µπορέσουν να επακολουθήσουν οι «δοκιµές 
ολοκλήρωσης».   

Οι δοκιµές ολοκλήρωσης γίνονται για το σύνολο του έργου (γραµµή λυµάτων και γραµµή ιλύος), και 
θα αρχίσουν µετά την ολοκλήρωση της «θέσης σε αποδοτική λειτουργία» τόσο της γραµµής 
λυµάτων, όσο και της γραµµής ιλύος. Η διάρκεια των ∆οκιµών Ολοκλήρωσης ορίζεται σε δέκα (10) 
ηµέρες και ολοκληρώνονται µετά την ικανοποίηση των ορίων, που ορίζονται στο Κεφάλαιο Α, 
παρ.4.2 και παρ.4.3 του παρόντος Τεύχους.  

Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση της «θέσης σε αποδοτική λειτουργία» και των «δοκιµών 
ολοκλήρωσης», ο Ανάδοχος θα υποβάλει στην Υπηρεσία το Μητρώο του Έργου, τον Φάκελο 
Ασφάλειας και Υγιεινής, καθώς επίσης και τα Εγχειρίδια  Λειτουργίας και Συντήρησης. Θέση των 
µονάδων σε αποδοτική λειτουργία – ∆οκιµές ολοκλήρωσης 

2. ΘΕΣΗ ΤΩΝ ΜΟΝΑ∆ΩΝ ΣΕ ΑΠΟ∆ΟΤΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ  - ∆ΟΚΙΜΕΣ 
ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ  

2.1 Θέση µονάδων σε αποδοτική λειτουργία  

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

• αναπτυχθεί η απαραίτητη βιοµάζα, δηλαδή η συγκέντρωση του ανάµικτου υγρού στους 
βιολογικούς αντιδραστήρας να είναι µεγαλύτερη του 80% της συγκέντρωσης σχεδιασµού, να 
έχει παραχθεί επαρκής ποσότητα περίσσειας ιλύος για την λειτουργία της γραµµής ιλύος, 
κτλ.  

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

• να λειτουργήσει η εγκατάσταση συνεχώς επί πέντε (5) τουλάχιστον ηµέρες.  

Κατά την «θέση των µονάδων σε αποδοτική λειτουργία» και µετά από ενηµέρωση της Υπηρεσίας, ο 
Ανάδοχος µπορεί µέσω κατάλληλων εκτροπών της ροής, αποµόνωση ορισµένων µονάδων, 
λειτουργία των µονάδων µε διάφορα υδραυλικά και ρυπαντικά φορτία ή και µεταφορά βιοµάζας από 
άλλες λειτουργούσες Εγκαταστάσεις Επεξεργασίας Λυµάτων να επιταχύνει την διαδικασία 
ανάπτυξης βιοµάζας.   

Η συνεχής λειτουργία µίας επιµέρους µονάδας (π.χ. προεπεξεργασία) ή των λειτουργιών ενός 
ηλεκτρικού πίνακα θεωρείται ότι έληξε επιτυχώς µετά από συνεχή επιτυχηµένη λειτουργία της 
αντίστοιχης µονάδας επί πέντε (5) ηµέρες τουλάχιστον. Στην περίπτωση που δεν ικανοποιηθεί η 
παραπάνω απαίτηση, ο Ανάδοχος οφείλει να: 

• εντοπίσει τον λόγο της αποτυχίας 

• υποβάλει προτάσεις για επανόρθωση 
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• λάβει γραπτή έγκριση για τις προτάσεις αυτές από την Υπηρεσία 

• επανορθώσει το πρόβληµα και να επαναλάβει τη διαδικασία, ώστε οι µονάδες να 
λειτουργήσουν συνεχώς για πέντε (5) τουλάχιστον ηµέρες.  

Ο Ανάδοχος επιβαρύνεται µε όλες τις δαπάνες που απαιτούνται για την θέση σε αποδοτική 
λειτουργία. Στις δαπάνες του Αναδόχου περιλαµβάνονται, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά και οι 
κατωτέρω δαπάνες: 

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

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

• ∆απάνες προµήθειας, µισθώσεων, λειτουργίας και συντήρησης εργαλείων, εφοδίων, 
µηχανηµάτων, οχηµάτων, βυτιοφόρων κτλ., που απαιτούνται για τη θέση σε αποδοτική 
λειτουργία όλων των επιµέρους µονάδων.  

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

• ∆απάνες για το συστηµατικό καθαρισµό του περιβάλλοντος χώρου και του εσωτερικού 
χώρου όλων των επιµέρους µονάδων, 

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

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

2.2 ∆οκιµές ολοκλήρωσης 

Μετά την ολοκλήρωση της «θέσης σε αποδοτική λειτουργία» ξεκινά την διαδικασία των δοκιµών 
ολοκλήρωσης. Πέρας των δοκιµών ολοκλήρωσης θεωρείται η επίτευξη των ορίων εκροής, που 
ορίζονται στο Κεφάλαιο Α του παρόντος Τεύχους (παρ.4.2 και 4.3) για δέκα (10) συνεχόµενες 
ηµέρες και µετά από έγγραφη βεβαίωση της Υπηρεσίας. Κατά την διαδικασία αυτή, ο Ανάδοχος 
υποχρεούται να αποδείξει στην Υπηρεσία ότι όλος ο εξοπλισµός µπορεί να λειτουργήσει αξιόπιστα 
όπως έχει µελετηθεί, ότι ανταποκρίνεται πλήρως στα κριτήρια απόδοσης που έχουν προδιαγραφεί 
και ότι κάθε τµήµα του εξασφαλίζει όλα τα επίπεδα αυτοµατισµού και ασφαλείας που 
προδιαγράφονται. 

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

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

• Οι δαπάνες για κάθε απαραίτητη εργασία, περιλαµβανοµένων των δαπανών προσωπικού, 
αναλωσίµων υλικών κτλ. ακόµη και αν δεν αναφέρονται ρητά στα συµβατικά τεύχη, 
προκειµένου η όλη διαδικασία να είναι άρτια και σύµφωνη µε τους κανόνες της τέχνης και της 
επιστήµης. 
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• ∆απάνες προµήθειας, µισθώσεων, λειτουργίας και συντήρησης εργαλείων, εφοδίων, 
µηχανηµάτων, οχηµάτων, βυτιοφόρων κτλ., που απαιτούνται για την δοκιµαστική λειτουργία 
όλων των επιµέρους µονάδων. 

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

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

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

Την Υπηρεσία βαρύνουν οι δαπάνες χηµικών, παροχής ηλεκτρικού ρεύµατος και νερού, καθώς 
επίσης και οι δαπάνες µεταφοράς και διάθεσης των παραπροϊόντων επεξεργασίας (εσχαρίσµατα, 
άµµος, ιλύς κτλ.). 

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

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

(1) Τηρούνται τα όρια εκροών των παραγράφων 4.2 και 4.3  του Κεφαλαίου Α του παρόντος 
Τεύχους 

(2) Οι αποδόσεις επιµέρους µονάδων επεξεργασίας, είναι σύµφωνη µε τα αναφερόµενα στο 
Κεφάλαιο Α του παρόντος Τεύχους, παράγραφοι 4.2 και 4.3 (όπου έχει εφαρµογή) 

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

(4) Το σύστηµα ελέγχου λειτουργίας είναι κατάλληλο για την αυτοµατοποιηµένη λειτουργία των 
εγκαταστάσεων 

Εάν ο έλεγχος αποτύχει είτε λόγω του ότι δεν τηρούνται οι παραπάνω απαιτήσεις είτε λόγω του ότι 
παρουσιάστηκαν προβλήµατα στον εξοπλισµό, ο Ανάδοχος οφείλει να: 

• εντοπίσει τον λόγο της αποτυχίας 

• υποβάλει προτάσεις για επανόρθωση 

• λάβει γραπτή έγκριση για τις προτάσεις αυτές από την Υπηρεσία 

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

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

Οι δοκιµές µπορεί να επαναληφθούν µέχρι τρεις (3) φορές. Σε περίπτωση τελικής αστοχίας των 
δοκιµών απόδοσης - συµµόρφωσης και µετά τη τρίτη επανάληψη, θα τεθούν σε εφαρµογή τα 
οριζόµενα στη παρ.3, του Άρθρου 71 του Ν.3669/08. 

Το Πρόγραµµα δειγµατοληψιών και αναλύσεων παρουσιάζεται στο παρακάτω Πίνακα. Οι 
δειγµατοληψίες, οι µετρήσεις και οι αναλύσεις θα γίνουν σύµφωνα µε τα παρακάτω πρότυπα: 
Standard Methods της APHA, EN, ΙSO κτλ. Στο πρόγραµµα που θα συντάξει ο Ανάδοχος για την 
«θέση των µονάδων σε αποδοτική λειτουργία» και των «δοκιµών ολοκλήρωσης», θα καθορίσει 
επακριβώς τις µετρούµενες παραµέτρους και τα πρότυπα δειγµατοληψιών, µετρήσεων και 
αναλύσεων.  

 



K:\N5600\cons\tefhi\5156_ΤΠ-ΕΤΠ .doc                         - 59 -                        N5600/5156/Β02 

Θέση δειγµατοληψίας Μετρούµενη  
παράµετρος 

Συχνότητα 
δειγµατοληψίας 

Τύπος δείγµατος 

Παροχή  Συνεχής  
COD 
BOD5 

TS 
TKN 

Είσοδος ΕΕΛ 

ΤΡ 

Ηµερήσια Σύνθετο 

DO Συνεχής  
Συγκέντρωση στερεών  2/ηµέρα Στιγµιαίο 
VS / DS 2/ηµέρα  Στιγµιαίο 
SVI Ηµερήσια  Στιγµιαίο  

Βιολογικός  
αντιδραστήρας  

Θερµοκρασία  Ηµερήσια  Στιγµιαίο 
COD 
BOD5 

TS 
ΝΗ4-Ν 
ΝΟ3-Ν 

Έξοδος ∆ΤΚ 

ΤΡ 

Ηµερήσια Σύνθετο 

Ανακυκλοφορία  Παροχή Συνεχής  
Παροχή  Συνεχής  

Περίσσεια ιλύς  
Συγκέντρωση στερεών 2/ηµέρα  Στιγµιαίο 
Κολοβακτηρίδια  Ηµερήσια  Σύνθετο Απολύµανση – 

αποχλωρίωση  Υπολειµµατικό χλώριο  Συνεχής  
COD 
BOD5 

TS 
ΝΗ4-Ν 
ΝΟ3-Ν 

Φρεάτιο εξόδου 

ΤΡ 

Ηµερήσια Σύνθετο 

Έξοδος πάχυνσης – 
αφυδάτωσης  

Συγκέντρωση στερεών 2/ηµέρα  Στιγµιαίο 

COD Σύνθετο 
TS Σύνθετο 
VS / DS 

Ηµερήσια  
 

Στραγγίδια πάχυνσης 
– αφυδάτωσης  

pH Συνεχής  

Όπου στον παραπάνω Πίνακα, η συχνότητα δειγµατοληψίας ορίζεται ως «συνεχής», η µετρούµενη 
παράµετρος µετράται από όργανο in line.   

Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση της «θέσης σε αποδοτική λειτουργία» και των «δοκιµών 
ολοκλήρωσης», ο Ανάδοχος θα υποβάλει στην Υπηρεσία το Μητρώο του Έργου, τον Φάκελο 
Ασφάλειας και Υγιεινής, καθώς επίσης και τα Εγχειρίδια  Λειτουργίας και Συντήρησης.  
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3. ∆ΟΚΙΜΑΣΤΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΑΠΟ ΤΟΝ 
ΑΝΑ∆ΟΧΟ  

3.1 Γενικά  

Ο Ανάδοχος θα λειτουργήσει µε δική του ευθύνη και δαπάνες για δέκα (10) µήνες την 
Εγκατάσταση, µετά το πέρας την ολοκλήρωση επιτυχώς των «δοκιµών ολοκλήρωσης». Κατά τη 
περίοδο αυτή, ο Ανάδοχος θα διαθέσει το παρακάτω προσωπικό, µε τις παρακάτω ειδικότητες: 

• ένας (1) προϊστάµενος λειτουργίας: Χηµικός Μηχανικός 15ετούς εµπειρίας  

• ένας (1) εργοδηγός µηχανολόγος: 5ετούς εµπειρίας 

• ένας (1) ηλεκτροτεχνίτης : 5ετούς εµπειρίας 

• ένας εργάτης 

Ο Ανάδοχος κατά τη φάση της λειτουργίας των έργων από τον ίδιο, θα προβαίνει στις απαραίτητες 
συστηµατικές αναλύσεις και θα καταγράφει κάθε έκτακτο συµβάν ή ενέργεια που έλαβε χώρα 
(επιδιορθώσεις, συντηρήσεις, εξοπλισµού, κτλ.). 

Καθ’ όλη τη διάρκεια της δοκιµαστικής λειτουργίας και συντήρησης, ο Ανάδοχος θα πρέπει να 
λειτουργεί την Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυµάτων µε τον πλέον αποδοτικό τρόπο, ώστε να 
τηρούνται οι εγγυηµένες αποδόσεις. Η Υπηρεσία διατηρεί το δικαίωµα ελέγχου των ανωτέρω ανά 
πάσα στιγµή και χωρίς προηγούµενη προειδοποίηση. 

Στην λειτουργία της ΕΕΛ µε ευθύνη του Αναδόχου περιλαµβάνονται όλες οι αναγκαίες εργασίες 
συντήρησης σύµφωνα µε τα συµβατικά τεύχη.  

Το σύνολο των δαπανών κατά τη 15-µηνη περίοδο  συντήρησης της Εγκατάστασης βαρύνουν 
αποκλειστικά τον Ανάδοχο, εξαίρεση τις δαπάνες: 

• προµήθειας νερού, ηλεκτρικής ενέργειας και χηµικών,  

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

Κατά την διάρκεια της δοκιµαστικής λειτουργίας και συντήρησης των έργων, ο Ανάδοχος οφείλει να 
λειτουργεί την Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυµάτων µε τον πλέον αποδοτικό τρόπο, ώστε να 
τηρούνται οι εγγυηµένες αποδόσεις και να προβαίνει σε όλες τις απαραίτητες εργασίες συντήρησης. 
Η Υπηρεσία διατηρεί το δικαίωµα ελέγχου των ανωτέρω ανά πάσα στιγµή και χωρίς προηγούµενη 
προειδοποίηση. Ο Ανάδοχος θα είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για οποιαδήποτε διορθωτική 
παρέµβαση ή βελτίωση στο έργο απαιτηθεί προκειµένου να ικανοποιηθούν τα παραπάνω κριτήρια 
το συντοµότερο δυνατόν. Όλες οι σχετικές εργασίες καθώς και τροποποιήσεις ή βελτιώσεις στον 
εξοπλισµό θα πραγµατοποιηθούν µε δική του δαπάνη. 

Σε περίπτωση, που διαπιστωθεί ότι, λόγω υπαιτιότητας του Αναδόχου, δεν τηρούνται οι αποδόσεις 
και τα λοιπά λειτουργικά χαρακτηριστικά, σύµφωνα µε τις εγγυήσεις του Αναδόχου και τα Συµβατικά 
Τεύχη, τότε η Υπηρεσία θα εφαρµόσει τις σχετικές για την περίπτωση διατάξεις της νοµοθεσίας περί 
∆ηµοσίων Έργων.  

Κατά την διάρκεια της περιόδου «∆οκιµαστικής Λειτουργίας και Συντήρησης της ΕΕΛ από τον 
Ανάδοχο», ο Ανάδοχος µε δικές του δαπάνες και µέσα θα εκπαιδεύσει το προσωπικό του ΚτΕ, 
ώστε να µπορεί αυτό να αντεπεξέλθει στις απαιτήσεις των υπηρεσιών διεύθυνσης, λειτουργίας και 
συντήρησης της Εγκατάστασης Επεξεργασίας Λυµάτων. Η διάρκεια της εκπαίδευσης ορίζεται σε 
δύο (2) µήνες. Για τον σκοπό αυτό ο Ανάδοχος έξι (6) µήνες πριν την ολοκλήρωση της 10µηνης 
λειτουργίας θα προσδιορίσει τον αριθµό και τα προσόντα του απαιτούµενου προσωπικού 
λειτουργίας και συντήρησης και θα συντάξει το πρόγραµµα εκπαίδευσης. Η Υπηρεσία θα εγκρίνει το 
πρόγραµµα εκπαίδευσης, θα καθορίσει τον ακριβή αριθµό των εκπαιδευοµένων ανά θέση και θα 
διαθέσει το εν λόγω προσωπικό ένα (1) µήνα πριν την ολοκλήρωση της «∆οκιµαστικής Λειτουργίας 
και Συντήρησης της ΕΕΛ από τον Ανάδοχο».  

3.2 Συντήρηση των έργων από τον Ανάδοχο 

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



K:\N5600\cons\tefhi\5156_ΤΠ-ΕΤΠ .doc                         - 61 -                        N5600/5156/Β02 

Επισηµαίνεται ότι στις δαπάνες συντήρησης κατά το χρόνο εγγύησης περιλαµβάνονται και: 

• οι οποιεσδήποτε δαπάνες συντήρησης, των  εργασιών πολιτικού µηχανικού.  

• οι οποιεσδήποτε δαπάνες συντήρησης των ηλεκτροµηχανολογικών εγκαταστάσεων 

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

• αναλώσιµα (πολυηλεκτρολύτης, αποσµητικό υλικό κτλ.) 

• λιπαντικά εξοπλισµού  

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

• ενδεικτικές λυχνίες των ηλεκτρικών πινάκων 

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

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

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

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

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

4. ΜΗΤΡΩΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ  
Μετά ολοκλήρωση της διαδικασίας «θέση των µονάδων σε αποδοτική λειτουργία – δοκιµές 
ολοκλήρωσης» και πριν την «δοκιµαστική λειτουργία και συντήρηση του έργου από τον Ανάδοχο» ο 
Ανάδοχος υποχρεούται να παραδώσει στην Υπηρεσία το Μητρώο του έργου το οποίο θα είναι 
συνταγµένο στην ελληνική εκτός από τα εγχειρίδια των ξένων κατασκευαστών, τα οποία θα πρέπει 
να είναι συνταγµένα και στην αγγλική.  

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

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

Το Μητρώο του έργου θα περιλαµβάνει κατ’ ελάχιστον:  

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

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



K:\N5600\cons\tefhi\5156_ΤΠ-ΕΤΠ .doc                         - 62 -                        N5600/5156/Β02 

(3) Εγχειρίδια εγκατάστασης µε λεπτοµερείς οδηγίες, µε διαγράµµατα και εικονογραφήσεις για 
την συναρµολόγηση, ανέγερση και αποσυναρµολόγηση όλου το επιµέρους εξοπλισµού, 
κατάλληλα κωδικοποιηµένων σύµφωνα µε τον Πίνακα Απογραφής. 

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

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

- χρώµατα 

- λιπαντικά 

- εργαλεία για συναρµολόγηση και αποσυναρµολόγηση 

- χηµικά αντιδραστήρα για λειτουργία ρύθµισης των οργάνων  

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

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

- Όνοµα προµηθευτών/υπεργολάβων 

- ∆ιεύθυνση και τηλέφωνο 

- Όνοµα αρµοδίου 

- Περιγραφή της υπηρεσίας, ή των υλικών που χορήγησε 

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

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

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

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



K:\N5600\cons\tefhi\5156_ΤΠ-ΕΤΠ .doc                         - 64 -                        N5600/5156/Β02 

Βιολογική επεξεργασία  

(µέθοδος ενεργού ιλύος µε δεξαµενές τελικής καθίζησης) 

1.1. Bιολογική επεξεργασία (µέθοδος ενεργού ιλύος µε ∆ΤΚ) 

1.1.1. Γενικά  

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

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

Ειδικότερα η βιολογική επεξεργασία θα περιλαµβάνει:  

- ∆εξαµενές ανοξικής ζώνης (απονιτροποίησης) 

- Επιλογέας 

-- Φρεάτιο µερισµού δεξαµενών αερισµού 

- ∆εξαµενές αερισµού (νιτροποίησης) 

- Φρεάτιο µερισµού δεξαµενών τελικής καθίζησης 

- ∆εξαµενές τελικής καθίζησης 

- Αντλιοστάσιο ανακυκλοφορίας ανάµικτου υγρού 

- Αντλιοστάσιο ανακυκλοφορίας ενεργού ιλύος και απαγωγής περίσσειας ιλύος 

Με την µέθοδο ενεργού ιλύος επιτυγχάνεται εκτός από την µείωση του οργανικού φορτίου (BOD5) 
και αποµάκρυνση του αζώτου και του φωσφόρου των λυµάτων. Εφαρµόζεται η µέθοδος Α/O 
(Anoxic-Oxidized), η οποία συνδυάζει ανοξική και αερόβια ζώνη σε σειρά. 

∆εν απαιτείται βιολογική αποµάκρυνση του φωσφόρου, διότι θεωρείται µε το ποσοστό του 
φωσφόρου που αποµακρύνεται στην λάσπη, η συγκέντρωση του φωσφόρου στην εκροή είναι 
χαµηλότερη από την απαιτούµενη στα όρια εκροής των επεξεργασµένων λυµάτων.  

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

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

1.1.2. Βιολογικός αντιδραστήρας  

Οι δεξαµενές βιολογικής επεξεργασίας που θα κατασκευαστούν θα καλύπτουν την µέγιστη 
ηµερήσια παροχή της Α’ ΦΑΣΗΣ. Θα κατασκευαστούν δύο παράλληλες γραµµές επεξεργασίας, 
ενώ θα υπάρχει πρόβλεψη για τη µελλοντική επέκταση της εγκατάστασης 

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

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

Ο σχεδιασµός της µονάδας θα γίνει, σύµφωνα µε τα ακόλουθα κριτήρια:  
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Αριθµός παράλληλων µονάδων  2  

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

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

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

Ηλικία ιλύος (SRT) [d] ≥ 18 

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

1.1.2.1. ∆εξαµενές νιτροποίησης – απονιτροποίησης 

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

Τα λύµατα θα εισέρχονται στην ανοξική ζώνη, στη συνέχεια στα επαµφοτερίζοντα διαµερίσµατα και 
τέλος θα διέρχονται από τα αερόβια διαµερίσµατα κάθε βιολογικού αντιδραστήρα. Στην είσοδο της 
ανοξικής ζώνης θα οδηγείται και το ανάµικτο υγρό, που θα ανακυκλοφορεί από το κατάντη άκρο της 
αερόβιας ζώνης κάθε βιολογικού αντιδραστήρα.  

 
Η ανακυκλοφορία του ανάµικτου υγρού (ανακυκλοφορία νιτρικών) γίνεται µέσω υποβρύχιων α- 
ντλιών χαµηλών στροφών (<1.000 rpm). Οι αντλίες θα είναι εγκατεστηµένες σε διακεκριµένο 
αντλιοστάσιο, το οποίο βρίσκεται σε υποβρύχια επικοινωνία µε τη δεξαµενή αερισµού, για εύκολη 
πρόσβαση, χειρισµό των αντλιών και αποφυγή του κινδύνου σπηλαίωσης λόγω του αέρα που 
διαχέεται µέσω των διαχυτών στον πυθµένα των δεξαµενών αερισµού. Θα κατασκευαστεί ένα 
αντλιοστάσιο για κάθε γραµµή επεξεργασίας. Κάθε αντλία φέρει στον αγωγό εξόδου συρτοδικλείδα 
και δικλείδα αντεπιστροφής προ της συµβολής µε τον κοινό καταθλιπτικό αγωγό. Κάθε αντλία θα 
περιλαµβάνει µόνιµο σύστηµα ανύψωσης µε συρµατόσχοινο, ράγες στήριξης των αντλιών και 
βαρούλκο για αντικατάσταση ή συντήρηση. 

 
Τονίζεται ότι όλες οι µεταλλικές κατασκευές κάθε είδους, οι σωληνώσεις και τα ειδικά τεµάχια, 
καθώς και τα υλικά και µικροϋλικά στερέωσης, ανεξάρτητα από το εάν διαβρέχονται ή όχι από τα 
υγρά θα είναι από ανοξείδωτο χάλυβα ΑΙSΙ 304. 

 
Η λειτουργία των αντλιών θα γίνεται µέσω ρυθµιστή στροφών (inverter.) και εναλλάξ για την 
οµοιόµορφη φθορά τους. Θα υπάρχει και η δυνατότητα χειροκίνητης λειτουργίας. Σε περίπτωση 
βλάβης τίθεται αυτόµατα σε λειτουργία το εφεδρικό αντλητικό συγκρότηµα.  

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

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

 

1.1.2.1.1. Σύστηµα αερισµού  

1.1.2.1.2. Αερισµός µε διάχυση αέρα  

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

Η διάταξη των διαχυτήρων θα καλύπτει οµοιόµορφα τον πυθµένα της ζώνης αερισµού για την 
αποφυγή ασύµµετρων καταστάσεων παροχής οξυγόνου και ανάδευσης. Οι διαχυτές θα έχουν 
ικανότητα απόδοσης τουλάχιστον 4 Nm3/h.διαχύτη.  

Ο αριθµός των διαχυτήρων κάθε συστοιχίας και κάθε δεξαµενής συνολικά θα πρέπει να 
προσδιοριστούν από τον προµηθευτή λαµβάνοντας υπόψη τις διαστάσεις του βιολογικού 
αντιδραστήρα και των επιµέρους ζωνών, καθώς επίσης και την εξασφάλιση ικανοποιητικής 
οξυγόνωσης και ανάδευσης του ανάµικτου υγρού. Για τον σκοπό αυτό, η διάταξη των διαχυτήρων 
στη δεξαµενή αερισµού, που θα υποβληθεί κατά την προσφορά, πρέπει να έχει προκύψει 
αποδεδειγµένα σε συνεργασία και µε την επικύρωση του προµηθευτή ή του κατασκευαστή των 
διαχυτών. Οι διαχυτήρες πρέπει να είναι βιοµηχανικό προϊόν κατασκευαστή, που διαθέτει ISO 9001, 
ή ισοδύναµο για τον σχεδιασµό και την κατασκευή παρόµοιου εξοπλισµού, και εµπειρία, η οποία 
πρέπει να αποδεικνύεται µε κατάλογο έργων στα οποία εγκαταστάθηκε παρόµοιος εξοπλισµός του 
κατασκευαστή.  

Κάθε συστοιχία διάχυσης θα τροφοδοτείται µε ξεχωριστό αγωγό τροφοδότησης, που θα 
αποµονώνεται από τον αγωγό µεταφοράς µε δικλείδα αποµόνωσης και ρύθµισης της παροχής 
αέρα, τύπου πεταλούδας ή ισοδύναµου. Επίσης θα πρέπει να προβλεφθούν παγίδες 
συµπυκνωµάτων και κρουνοί αποστράγγισης για κάθε συστοιχία. Οι αγωγοί διανοµής αέρα που θα 
φέρουν τους διαχυτές θα στηρίζονται στον πυθµένα της δεξαµενής σε ειδικά στηρίγµατα από 
ανοξείδωτο χάλυβα ή GRP, ρυθµίσιµα καθ’ύψος ώστε να είναι δυνατή η τοποθέτηση των διαχυτών 
στο ίδιο οριζόντιο επίπεδο. 

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

Ο απαιτούµενος αέρας θα παρέχεται από φυσητήρες, που θα είναι εγκατεστηµένοι σε κτίριο µε 
κατάλληλη ηχοµόνωση και εξαερισµό.  Όταν θα λειτουργούν όλοι οι φυσητήρες στο ονοµαστικό 
τους φορτίο θα πρέπει:  

− η στάθµη θορύβου σε απόσταση 1,0m από τον τοίχο του κτιρίου να είναι µικρότερη 
από 60dBA,  

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

1.1.2.1.3. Έλεγχος λειτουργίας - ρύθµιση παροχής οξυγόνου 

Η λειτουργία του συστήµατος αερισµού θα ρυθµίζεται αυτόµατα, λαµβάνοντας υπόψη τη µέτρηση 
διαλυµένου οξυγόνου, που θα γίνεται στις αερόβιες ζώνες. Για τον σκοπό αυτό σε κάθε βιολογικό 
αντιδραστήρα θα εγκατασταθεί ένα όργανο µέτρησης DO, µε βάση τις µετρήσεις του οποίου θα 
ρυθµίζεται η παροχή οξυγόνου σε κάθε δεξαµενή χωριστά.  
Η ρύθµιση παροχής του αέρα (οξυγόνου) θα γίνεται µεταβάλλοντας τις στροφές του 
ηλεκτροκινητήρα του φυσητήρα σε όλο το εύρος µεταξύ της ελάχιστης και µέγιστης αποδιδοµένης 
ισχύος (inverter). Η ρύθµιση αυτή γίνεται από το σύστηµα ελέγχου µέσω των ενδείξεων των 
οξυγονοµέτρων κάθε δεξαµενής.  

Αποτέλεσµα των αυτοµατισµών αυτών είναι να παρέχεται κάθε στιγµή ακριβώς η απαιτούµενη 
ποσότητα οξυγόνου στο σύστηµα. 
Οι φυσητήρες θα εναλλάσσονται αυτόµατα για την οµοιόµορφη φθορά τους ενώ σε περίπτωση 
βλάβης θα τίθεται αυτόµατα σε λειτουργία ο εφεδρικός. 

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

1.1.3. ∆εξαµενή τελικής καθίζησης 

Ο σχεδιασµός των δεξαµενών τελικής καθίζησης θα γίνει για την κάλυψη των αναγκών της Α’ 
Φάσης µε βάση τα ακόλουθα κριτήρια:  

 

Αριθµός παράλληλων µονάδων  2  
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Επιφανειακή φόρτιση (για τη µέση παροχή)  [m3/m2.d] ≤ 12,00 

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

Φόρτιση στερεών για τη µέση παροχή [kg/m2.d] ≤ 120,00 

   

Φόρτιση στερεών για τη µέγιστη παροχή [kg/m2.h] ≤7,00 

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

Πλευρικό βάθος υγρών   [m] ≥ 3,0m 

Οι κυκλικές δεξαµενές καθίζησης θα έχουν κεντρικό κώνο ιλύος µε ελάχιστη κλίση ως προς την 
οριζόντια 500. Ο πυθµένας της δεξαµενής θα έχει κλίση προς τον κεντρικό κώνο συλλογής ιλύος της 
τάξης του 8-10%, και το freeboard θα είναι τουλάχιστον 0,30m. .  

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

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

− Ο υπερχειλιστής πρέπει να είναι σχήµατος V ή τραπεζοειδής κατασκευασµένος από 
ανοξείδωτο χάλυβα και να διαθέτει φράγµα ηρεµίας, ώστε να εµποδίζεται η εκροή 
επιπλεόντων. Θα πρέπει να υπάρχει η δυνατότητα κατακόρυφης ρύθµισης του 
υπερχειλιστή, ώστε να εξασφαλίζεται η οριζόντια τοποθέτησή του.  

 

1.1.3.1. Αποµάκρυνση ιλύος  

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

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

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

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

 

1.1.3.2. Αποµάκρυνση επιπλεόντων 

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

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

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

Μία ή περισσότερες χοάνες συλλογής επιπλεόντων εγκαθίστανται για την παραλαβή των 
επιπλεόντων από το περιστρεφόµενο ξέστρο σάρωσης. Η χοάνη επιπλεόντων είναι 
κατασκευασµένη από ανοξείδωτο χάλυβα, τοποθετείται στην περιφέρεια της δεξαµενής και διαθέτει 
γλίστρα επαρκούς µήκους, µέσω της οποίας τα επιπλέοντα ωθούµενα από το αρθρωτό τµήµα του 
επιφανειακού ξέστρου καταλήγουν στην χοάνη, απ’ όπου αποµακρύνονται εκτός της δεξαµενής.  

 

1.1.4. Αντλιοστάσιο ανακυκλοφορίας-απαγωγής ιλύος  
 
Το αντλιοστάσιο ανακυκλοφορίας - απαγωγής ιλύος έχει διπλή λειτουργία. Αφ’ ενός µεν 
πραγµατοποιείται αναρρόφηση της καθιζάνουσας λάσπης από τον πυθµένα των δεξαµενών 
καθίζησης όπου συλλέγεται και η άντληση ενός µέρους της στην είσοδο της ανοξικής δεξαµενής. 
Σκοπός της ανακυκλοφορίας της ιλύος είναι η διατήρηση στα σωστά επίπεδα της συγκέντρωσης 
ενεργού ιλύος στις δεξαµενές αερισµού για την οµαλή λειτουργία της βιολογικής διεργασίας. Αφ’ 
ετέρου συντελεί στην αποµάκρυνση της πλεονάζουσας λάσπης προς την βαθµίδα επεξεργασίας 
της λάσπης. 

Το αντλιοστάσιο ανακυκλοφορίας και αποµάκρυνσης ιλύος κατασκευάζεται για την Β' ΦΑΣΗ για τα 
έργα Π/Μ. Επιπλέον ο Η/Μ εξοπλισµός καλύπτει την µέγιστη ηµερήσια παροχή της Α' ΦΑΣΗΣ. 

Η ιλύς από τους κώνους των πυθµένων των δεξαµενών δευτεροβάθµιας καθίζησης θα οδηγείται σε 
φρεάτιο ιλύος από το οποίο ανακυκλοφορεί στην είσοδο της ανοξικής δεξαµενής. Στην έξοδο των 
αγωγών ιλύος από τις ∆ΤΚ πρέπει να προβλεφθούν διατάξεις αποµόνωσης των καθιζήσεων.  

Με τον σχεδιασµό των διατάξεων ανακυκλοφορίας θα πρέπει να εξασφαλίζεται: 

• οµοιόµορφη απαγωγή ιλύος από όλες τις δεξαµενές τελικής καθίζησης  

• ρύθµιση της παροχής ανακυκλοφορίας, χωρίς απότοµες διακυµάνσεις  

 

Η ανακυκλοφορία θα γίνεται µέσω αντλιών. Θα πρέπει να λαµβάνονται όλα τα κατάλληλα µέτρα για 
τον περιορισµό του φυσικού αερισµού της ανακυκλοφορίας. 

Το σύστηµα ανακυκλοφορίας θα πρέπει να έχει δυναµικότητα τουλάχιστον ίση µε το 150% της 
παροχής σχεδιασµού.  

 
Οι αντλίες ανακυκλοφορίας θα είναι ξηρού τύπου, ανοιχτής πτερωτής, χαµηλών στροφών (<1.000 
rpm). Η λειτουργία τους θα γίνεται µε ρυθµιστή στροφών (inverter) και θα εναλλάσσονται κατά τη 
λειτουργία τους, ώστε η φθορά τους να είναι οµοιόµορφη. 

 
Ο καταθλιπτικός αγωγός κάθε αντλίας φέρει συρταροδικλείδα και δικλείδα αντεπιστροφής, πριν την 
συµβολή του µε τον κοινό καταθλιπτικό αγωγό. Η τοποθέτησή τους γίνεται σε ξεχωριστό, ξηρό 
θάλαµο δίπλα από τον υγρό, ώστε να υπάρχει άµεση και εύκολη πρόσβαση. Οι αντλίες 
ανακυκλοφορίας ελέγχονται από κατάλληλο αυτοµατισµό που παίρνει µετρήσεις από τα όργανα 
µέτρησης αιωρούµενων στερεών που είναι τοποθετηµένα στις δεξαµενές αερισµού και στο θάλαµο 
του Α/Σ ανακυκλοφορίας. Οι ενδείξεις αυτές θα µεταφέρονται στο Κέντρο Ελέγχου (ΚΕΛ) της 
εγκατάστασης.  Ο αυτοµατισµός πραγµατοποιείται µε PLC.  

 

Οι αντλίες περίσσειας λάσπης θα µπορούν να αποµακρύνουν την πλεονάζουσα λάσπη προς την 
βαθµίδα επεξεργασίας της. Οι αντλίες θα είναι ξηρού τύπου ανοιχτής πτερωτής. 

Οι αντλίες απαγωγής ελέγχονται από κατάλληλο αυτοµατισµό που παίρνει µετρήσεις από τα 
όργανα µέτρησης στάθµης ιλύος στον πυθµένα των δεξαµενών καθίζησης. Ο αυτοµατισµός 
πραγµατοποιείται µε PLC. 
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Ο αγωγός εξόδου κάθε αντλίας φέρει συρταροδικλείδα και δικλείδα αντεπιστροφής, πριν την 
συµβολή του µε τον κοινό καταθλιπτικό αγωγό. Η τοποθέτησή τους γίνεται σε ξεχωριστό, ξηρό 
θάλαµο δίπλα από τον υγρό, ώστε να υπάρχει άµεση και εύκολη πρόσβαση. 
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