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1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
Η παρούσα Τεχνική Περιγραφή συντάχθηκε στα πλαίσια δηµοπράτησης του Έργου : 

«Εγκατάσταση επεξεργασίας και έργα διάθεσης λυµάτων ∆ονούσας (Ν2200)» 

Η εγκατάσταση επεξεργασίας λυµάτων θα κατασκευαστεί για να καλύψει τις ανάγκες 
επεξεργασίας και διάθεσης των λυµάτων του οικισµού Σταυρός (∆ονούσα). Η Ε.Ε.Λ. θα 
κατασκευασθεί σε Κοινοτικό οικόπεδο έκτασης 5868m2  στη θέση «Λαγκάδια» όπως 
εµφανίζεται στο προς χρήση τροποποιηµένο τοπογραφικό διάγραµµα, βόρεια του οικισµού. 
Η διάθεση των επεξεργασµένων λυµάτων θα γίνει για άρδευση, πεδίου  26 περίπου 
στρεµµάτων παραπλεύρως της εγκατάστασης. 

1.1 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΟΛΑΒΙΑΣ 

Αντικείµενο της Εργολαβίας αποτελεί η µελέτη, η κατασκευή, η θέση σε λειτουργία και η 
6µηνη λειτουργία του Έργου, ώστε αυτό να λειτουργεί αποδοτικά σύµφωνα µε τις απαιτήσεις 
των Εγκεκριµένων Περιβαλλοντικών Όρων, µε στόχο την προστασία του Περιβάλλοντος και 
την ασφαλή διάθεση των επεξεργασµένων λυµάτων σύµφωνα µε τους όρους της παρούσας. 
Ο Ανάδοχος θα έχει την πλήρη και αποκλειστική ευθύνη για την επίτευξη των απαιτουµένων 
αποδόσεων επεξεργασίας, όσο αφορά τις τελικές εκροές και την επεξεργασµένη ιλύ, οι 
οποίες θα είναι σύµφωνες µε όσα καθορίζονται στο παρόν τεύχος. 

1.2 ΕΙ∆ΙΚΕΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 

Ο σχεδιασµός του έργου θα πρέπει να ελαχιστοποιεί την περιβαλλοντική όχληση και να 
προκαλεί την µικρότερη δυνατή παρέµβαση στο περιβάλλον. Θα πρέπει επίσης να ληφθεί 
ιδιαίτερη µέριµνα, ώστε το περιβάλλον εργασίας στην εγκατάσταση να είναι ασφαλές, άνετο 
και ευχάριστο. 

Για την διάθεση των προϊόντων εκσκαφών θα ληφθεί ιδιαίτερη µέριµνα από τον Ανάδοχο 
κατά την κατασκευή, για την ελαχιστοποίηση του χρόνου των εκσκαφών, τη στήριξη των 
πρανών και την ελαχιστοποίηση της σκόνης και του θορύβου. Τα προϊόντα εκσκαφής θα 
απορρίπτονται µόνον εκεί που θα υποδείξει η επιβλέπουσα Υπηρεσία, απαγορευµένης 
απόλυτα της απόρριψης στη θάλασσα. 

Επιπρόσθετα για τα ορυκτέλαια απαγορεύεται απόλυτα η απόρριψη αυτών στην θάλασσα ή 
στο έδαφος και για τον τρόπο διάθεσης αυτών ισχύει η ΚΥΑ 71560/3053 (ΦΕΚ 665/Β/85). 

1.3 ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

Το έδαφος στην διατιθέµενη έκταση είναι γενικά βραχώδες, µέτριων έως υψηλών κλίσεων. Οι 
διαγωνιζόµενοι οφείλουν να προβούν σε επί τόπου επίσκεψη, εξέταση και ενδεχοµένως 
έρευνα κάθε είδους των εδαφικών συνθηκών, ώστε να σχηµατίσουν ίδια γνώµη, πριν από 
την υποβολή της προσφοράς τους. Επισηµαίνεται ότι στην κατ’ αποκοπή προσφορά 
συµπεριλαµβάνονται όλες οι απαραίτητες εργασίες θεµελιώσεων, εξυγιάνσεων, αντλήσεων, 
εκσκαφών, αντιστηρίξεων και συναφών έργων και ο ανάδοχος έχει την υποχρέωση της 
εκτέλεσής τους, χωρίς καµία πρόσθετη αποζηµίωση. Η γεωτεχνική προµελέτη που έχει 
εκπονηθεί για τις ανάγκες της παρούσας εργολαβίας είναι στη διάθεση των διαγωνιζόµενων 
στα γραφεία της «Εγνατία Οδός ΑΕ». 

1.4 ΦΟΡΤΙΑ ΣΧΕ∆ΙΑΣΜΟΥ  

Η εγκατάσταση θα σχεδιαστεί µε υποχρεωτικά επί ποινή αποκλεισµού βάση τα φορτία 
εισόδου που παρουσιάζονται στον ακόλουθο πίνακα : 
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Α’ Φάση Β’ Φάση  

Χειµώνας Καλοκαίρι Χειµώνας Καλοκαίρι 

Εξυπηρετούµενος Πληθυσµός (κάτοικοι) 180 1120 270 1670 

Μέση Ηµερήσια παροχή (m³ / ηµέρα) 33,0 214,0 52,0 354,0 

BOD5  kg / ηµέρα 10 62 16 100 

Αιωρούµενα στερεά  kg / ηµέρα 11 67 18 109 

Ολικό άζωτο kg / ηµέρα 1,8 11,2 3 18,4 

Φωσφόρος kg / ηµέρα 0,4 2,2 0,5 3,3 

Παροχή αιχµής m³ / ώρα  26,8  44,3 

Θερµοκρασία  15ο C 22ο C   

1.5 ΦΟΡΤΙΑ ΕΞΟ∆ΟΥ 

Οι µέγιστες τιµές εκποµπής ρυπαντικών φορτίων και συγκεντρώσεων που θα επιτυγχάνει η 
εγκατάσταση σύµφωνα µε τις ισχύουσες διατάξεις θα είναι οι ακόλουθες : 

 

Παράµετρος Όριο 

BOD5 ≤ 25 mg/l 

COD ≤ 125 mg/l 

Αιωρούµενα στερεά 10 mg/l 

Ολικό Άζωτο 15 mg/l 

Λίπη – Έλαια 0 mg/l 

Επιπλέοντα στερεά 0 mg/l 

Υπολειµµατικό Χλώριο 0,5 mg/l 

∆ιαλυµένο Οξυγόνο > 5 mg/l 

Κολοβακτηριοειδή 200 / 100 ml 

1.6 ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΕ∆ΙΑΣΜΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 

Τα παρακάτω ειδικά στοιχεία αποτελούν τις ελάχιστες απαιτήσεις (επί ποινή αποκλεισµού) 
βάσει των οποίων θα ελεγχθούν οι τεχνικές προσφορές κατά το πρώτο στάδιο αξιολόγησης. 

1. Χαρακτηριστικά λυµάτων στης είσοδο 

Όπως αυτά αναφέρονται στον πίνακα της παραγράφου 1.4 του παρόντος 

2. Χαρακτηριστικά επεξεργασµένων λυµάτων 

Όπως αυτά αναφέρονται στον πίνακα της παραγράφου 1.5 του παρόντος 

3. Γενική διάταξη έργων 

Τα δηµοπρατούµενα έργα Ε.Ε.Λ. θα κατασκευασθούν εντός των ορίων που 
καθορίζονται στο Τοπογραφικό διάγραµµα. 

4. Μονάδες επεξεργασίας. 

α. Προεπεξεργασία (εσχάρωση-εξάµµωση) 
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− Κλειστή συµπαγής διάταξη από ανοξείδωτο χάλυβα 

− ISO κατασκευαστή 

β. Βιολογική επεξεργασία 

− Σύστηµα µε δύο βιολογικούς αντιδραστήρες διακοπτόµενης λειτουργίας 
(SBR) 

− Ελάχιστος ενεργός όγκος 2 x 150 m3 

− ISO κατασκευαστή συστήµατος αερισµού 

γ. Αφυδάτωση ιλύος 

− Σύστηµα µηχανικής πάχυνσης – αφυδάτωσης ιλύος (τράπεζα -
ταινιοφιλτρόπρεσσα ή φυγοκεντρητής) 

− ISO κατασκευαστή  

δ. ∆εξαµενή αποθήκευσης 

− Συνολικός όγκος δεξαµενής τουλάχιστον 1100 m3 

ε. Τριτοβάθµια επεξεργασία 

− Φίλτρανση των εκροών που οδηγούνται προς άρδευση σε φίλτρο άµµου 
συνεχούς λειτουργίας, ελάχιστης δυναµικότητας τουλάχιστον 30m3/ώρα 

στ. Άρδευση 

− Αντλιοστάσιο άρδευσης µε 2 αντλίες ελάχιστης παροχής 30 m3/h εκάστη 

− ISO αντλιών 

− Εξασφάλιση στάγδην άρδευσης σε πεδίο  26 περίπου στρεµµάτων 

ζ. Υπέργειες κατασκευές 

− Όλες οι υπέργειες κατασκευές θα είναι λιθόκτιστες µε εµφανή λιθοδοµή 
ώστε να εναρµονίζονται µε τις απλές αγροτικές που απαντώνται στην 
ύπαιθρο. 

1.7 ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΕΡΓΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ 

Για την µελέτη και κατασκευή των έργων Π-Μ ο ανάδοχος υποχρεούται στην πιστή και 
ακριβή εφαρµογή των όσων ορίζονται στα Τεύχη ∆ηµοπράτησης. 

Για οποιοδήποτε υλικό, κατασκευή, ποιοτικό έλεγχο (διαδικασίες/ µεθόδους/ δοκιµές κλπ.) θα 
εφαρµόζονται: 

o Οι εγκεκριµένες Ελληνικές Τεχνικές Προδιαγραφές (Ε.ΤΕ.Π.) 

o Τα θεσµοθετηµένα εναρµονισµένα πρότυπα, όπως αναφέρονται στο παράρτηµα 4 

της ∆ΙΠΑ∆/οικ/356/04-10-2012 

o Τα λοιπά ισχύοντα ευρωπαϊκά πρότυπα, και απουσία αυτών, τα διεθνή πρότυπα 

ISO και τα εθνικά πρότυπα (ASTM, BS, DIN, ΕΛΟΤ κλπ.) 

1.7.1 Κατηγόριες Σκυροδεµάτων και Οπλισµών 

Ως προς τις κατηγορίες των σκυροδεµάτων και των οπλισµών ορίζονται τα εξής: 

• Το σύνολο των δοµικών έργων (δεξαµενές, κτιριακά κ.λπ.) θα εδράζεται υποχρεωτικά 
σε εξοµαλυντικές στρώσεις ελάχιστου πάχους 0,10m από σκυρόδεµα C8/10. 
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• Οι εγκιβωτισµοί των κάθε είδους σωληνώσεων (όπου αυτό απαιτείται) θα γίνονται από 
σκυρόδεµα C12/15. 

• Το σύνολο των κάθε είδους φρεατίων θα κατασκευάζεται από οπλισµένο σκυρόδεµα 
κατηγορίας C16/20. Από οπλισµένο σκυρόδεµα C20/25 ή ανώτερης θα κατασκευαστεί 
και ο φέρων οργανισµός των κτιριακών έργων. 

• Το σύνολο των δεξαµενών (εκτός τις δεξαµενές αποθήκευσης) θα κατασκευασθεί από 
οπλισµένο σκυρόδεµα κατηγορίας C20/25 ή ανώτερης. 

• Ο κύριος οπλισµός θα αποτελείται από χαλύβδινες ράβδους µε νευρώσεις υψηλής 
αντοχής κατηγορίας Β500C. 

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

1.7.2 Ωθήσεις γαιών 

Για τον υπολογισµό της ώθησης γαιών πάνω στις κατασκευές και για οποιοδήποτε υλικό, 
κατασκευή, ποιοτικό έλεγχο (διαδικασίες/ µεθόδους/ δοκιµές κλπ.) θα εφαρµόζονται: 

o Οι εγκεκριµένες Ελληνικές Τεχνικές Προδιαγραφές (Ε.ΤΕ.Π.) 

o Τα θεσµοθετηµένα εναρµονισµένα πρότυπα, όπως αναφέρονται στο παράρτηµα 4 

της ∆ΙΠΑ∆/οικ/356/04-10-2012 

o Τα λοιπά ισχύοντα ευρωπαϊκά πρότυπα, και απουσία αυτών, τα διεθνή πρότυπα 

ISO και τα εθνικά πρότυπα (ASTM, BS, DIN, ΕΛΟΤ κλπ.) (ενδεικτικά αναφέρονται 

το DIN 1055, Μέρος 2 και Ερµηνείες, το DIN 4085 και γενικά οι Γερµανικοί 

Κανονισµοί.) 

 

1.7.3 Θεµελιώσεις - Καθιζήσεις 

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

• Οι ολικές καθιζήσεις των κατασκευών δεν θα πρέπει να υπερβαίνουν τα 25 mm. 

• Οι διαφορετικές καθιζήσεις δεν θα πρέπει να δηµιουργούν γωνιακή παραµόρφωση 
µεγαλύτερη από 1/500 έστω και αν ληφθούν ειδικά µέτρα στους υπολογισµούς. 

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

1.7.4 Στατικός και Αντισεισµικός Υπολογισµός 

Για τους υπολογισµούς αυτούς ορίζονται τα εξής: 

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

• Η στατική και αντισεισµική µελέτη θα γίνουν σύµφωνα µε τους ισχύοντες Ελληνικούς 
Κανονισµούς. 
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• Για την αντισεισµική µελέτη ο παράγοντας σπουδαιότητας των έργων καθορίζεται ως 
συνήθης (γ=1.00). 

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

 

1.7.5 Έλεγχος σε ρηγµάτωση 

Η απαίτηση για τις δεξαµενές είναι να µην υπάρχει ρωγµή εύρους µεγαλύτερου από 0,2 
mm.Για τον υπολογισµό του ελέγχου των ρωγµών για έργα από οπλισµένο σκυρόδεµα 
ισχύουν τα αναφερόµενα στον Ελληνικό Κανονισµό Σκυροδέµατος ΕΚΩΣ 2000 και στην 
παράγραφο 1.7.  
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2 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΩΝ ΕΡΓΩΝ 
Τα λύµατα θα εισέρχονται στην εγκατάσταση µε βαρύτητα µέσω αγωγού Φ200 από φρεάτιο 
αποχέτευσης που θα κατασκευασθεί µε τη παρούσα εργολαβία επί της οδού πρόσβασης 
παραπλεύρως των εγκαταστάσεων. Από το φρεάτιο αυτό η ροή των λυµάτων θα γίνεται µε 
βαρύτητα προς τις µονάδες επεξεργασίας που θα περιλαµβάνουν κατ’ ελάχιστον τα 
παρακάτω στάδια (µονάδες): 

• Προεπεξεργασία (εσχάρωση – εξάµµωση) 

• Εξισορρόπηση 

• Βιολογικούς αντιδραστήρες διακοπτόµενης λειτουργίας (SBR) 

• ∆εξαµενή αποθήκευσης νερού άρδευσης (λιµνοδεξαµενή) και αντλιοστάσιο 

• Τριτοβάθµια επεξεργασία 

• Χλωρίωση-αποχλωρίωση 

• Μέτρηση παροχής 

• Μηχανική πάχυνση και αφυδάτωση περίσσειας ιλύος 

• Αν/σιο στραγγιδίων 

• Έργα διάθεσης  

• Κτίριο διοίκησης – λειτουργίας 

• Έργα διαµόρφωσης περιβάλλοντος χώρου 

• ∆εξαµενή και δίκτυο ύδρευσης 

• ∆ίκτυο σωληνώσεων 

• ∆ίκτυο βιοµηχανικού νερού 

• Περίφραξη-οδοποιία 

• Βοηθητικό – εργαστηριακό εξοπλισµό 

• Απόσµηση 

• ∆ίκτυα διανοµής ηλεκτρικής ενέργειας και αυτοµατισµοί 
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3 ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΡΓΩΝ 

3.1 ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΣΧΕ∆ΙΑΣΜΟΥ ΤΩΝ ΕΡΓΩΝ  

Ο σχεδιασµός των έργων θα πρέπει να γίνει κατά τέτοιο τρόπο, ώστε  η εγκατάσταση να 
παρέχει µεγάλη ευελιξία στις εποχιακές διακυµάνσεις φορτίων, θα ικανοποιεί τα όρια εκροής, 
θα εξασφαλίζει άνετο και ασφαλές περιβάλλον εργασίας και θα ελαχιστοποιεί τις 
περιβαλλοντικές παρεµβάσεις που αφορούν την αλλοίωση του τοπίου και τη δηµιουργία 
θορύβου και οσµών. Επίσης οι κτιριακές εγκαταστάσεις θα πρέπει να εναρµονίζονται µε το 
κυκλαδίτικο τοπίο. 

Ο εγκαθιστάµενος εξοπλισµός πρέπει προέρχεται από προµηθευτές, οι οποίοι κατά 
προτίµηση θα είναι πιστοποιηµένοι σύµφωνα µε το ISO 9001. Ο εξοπλισµός που θα 
παραδοθεί πρέπει να έχει αποδεικτικά καλής και αξιόπιστης λειτουργίας σε παρόµοια έργα, 
να είναι ανθεκτικός και απλός στην λειτουργία του, και να παρέχεται στην αγορά επάρκεια 
ανταλλακτικών.  

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. Εάν δεν προδιαγράφεται διαφορετικά ισχύουν τα 
αναφερόµενα στα DIN 19551, 19552, 19553 και 19554.  

Πλησίον των περιοχών, που απαιτούνται εργασίες καθαρισµού, θα πρέπει να προβλεφθούν 
υδροληψίες από το δίκτυο βιοµηχανικού νερού της εγκατάστασης ώστε να αποφεύγεται η 
χρήση πόσιµου νερού για εργασίες πλύσης.  

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.  

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

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 1,10 m. Σύµφωνα µε την ΕΝ 12255-10, εάν προβλέπεται 
παραπέτο ύψους 0,10 m, η µέγιστη επιτρεπτή απόσταση της οριζόντιας ράβδου του 
κιγκλιδώµατος από την στάθµη εργασίας ανέρχεται σε 0,50 m. Στην περίπτωση που δεν 
προβλέπεται παραπέτο, τότε  η απόσταση του πρώτου οριζόντιου στοιχείου του 
κιγκλιδώµατος από την στάθµη εργασίας δεν πρέπει να ξεπερνά τα 0,30 m.  

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

3.2 ΜΟΝΑ∆ΕΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ 

3.2.1 Προεπεξεργασία (εσχάρωση- εξάµµωση- λιποσυλλογή) 

Για την προεπεξεργασία θα εγκατασταθεί κλειστή συµπαγής διάταξη, η οποία θα πρέπει να 
περιλαµβάνει αυτόµατη εσχάρα, αεριζόµενη εξάµµωση και λιποσυλλογή.  

Το συγκρότηµα προεπεξεργασίας θα πρέπει να είναι βιοµηχανικό προϊόν κατασκευαστή 
πιστοποιηµένου σύµφωνα µε το ISO 9001 για τον υπόψη εξοπλισµό. Ο εξοπλισµός θα 
πρέπει να ανήκει στην σειρά παραγωγής του κατασκευαστή και να είναι σύµφωνος µε τις 
επιµέρους Προδιαγραφές. Η κατασκευή του πρέπει να έχει ολοκληρωθεί στο εργοστάσιο του 
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προµηθευτή, πριν την αποστολή του στο εργοτάξιο και οι επί τόπου εργασίες θα 
περιορίζονται στην ανέγερση του εξοπλισµού και σε µικρές µόνο προσαρµογές, οι οποίες 
είναι απαραίτητες για την εγκατάστασή του. 

Το συγκρότηµα προεπεξεργασίας θα πρέπει να έχει δυναµικότητα µεγαλύτερη από 44 m3/h 
και να διαθέτει: 

i. Τύµπανο εσχάρωσης, µε διάκενα ραβδώσεων ίσα ή µικρότερα των 3 mm, ελάχιστης 
διαµέτρου 500 mm. Ο καθαρισµός των ραβδώσεων από τη συγκράτηση των στερεών 
θα γίνεται µέσω περιστρεφόµενου βραχίονα ή από σταθερό βραχίονα και 
περιστρεφόµενο κτένι. 

ii. Συλλογή, µεταφορά και συµπίεση των εσχαρισµάτων απευθείας σε κάδο συλλογής. Ο 
βαθµός συµπίεσης των εσχαρισµάτων πρέπει να είναι µεγαλύτερος από 30% 

iii. ∆εξαµενή αεριζόµενης εξάµµωσης µε επιφανειακή φόρτιση µεγαλύτερη από 35 m/h 
και χρόνο παραµονής µεγαλύτερο από 120 sec. Η αποµάκρυνση και η στράγγιση της 
άµµου θα γίνεται µέσω κοχλιοµεταφορέων. Η αποµάκρυνση της άµµου θα είναι 
τουλάχιστον 85% για κόκκους άµµου διαµέτρου >0,20mm. 

iv. Σύστηµα αερισµού ώστε να δηµιουργείται κυκλικός στροβιλισµός κατά µήκος της 
δεξαµενής για τη συλλογή της άµµου και την αιώρηση των στερεών. Ο αερισµός θα 
παρέχεται από δύο αεροσυµπιεστές (ο ένας εφεδρικός). 

v. ∆ιάταξη συλλογής λιπών και αντλία µεταφοράς τους στην είσοδο της εσχάρας. Θα 
πρέπει να προβλεφθούν δύο αντλίες (η µία εφεδρική) 

vi. ∆ιάταξη εκκένωσης και παράκαµψης καθώς και κατάλληλη υποδοχή για την 
εκκένωση βοθρολυµάτων µέσω βυτιοφόρου οχήµατος. 

vii. Ηλεκτρικός πίνακας ελέγχου της µονάδας, ο οποίος θα είναι κατασκευασµένος από 
τον προµηθευτή του εξοπλισµού. 

Το συγκρότηµα προεπεξεργασίας, καθώς επίσης και οι κάδοι συλλογής εσχαρισµάτων και 
άµµου θα εγκατασταθούν εντός κτιρίου που θα φέρει σύστηµα απόσµησης. Στο κτίριο πρέπει 
να προβλεφθούν επαρκείς διατάξεις (ανυψωτικός εξοπλισµός κτλ.) για την εύκολη 
αποµάκρυνση και συντήρηση του εγκαθιστάµενου εξοπλισµού.  

Όλος ο εξοπλισµός που εγκαθίσταται εντός του κτιρίου πρέπει να έχει αντιεκρηκτική 
προστασία, σύµφωνα µε τις σχετικές Προδιαγραφές. 

Το κτίριο προεπεξεργασίας πρέπει να διαθέτει αντιολισθητικά δάπεδα και επαρκείς παροχές 
βιοµηχανικού νερού για πλύση και σύνδεση µε το δίκτυο στραγγιδίων της εγκατάστασης.  

3.2.2 Βιολογική Επεξεργασία 

Από το συγκρότηµα προεπεξεργασίας τα λύµατα θα οδηγούνται σε ένα ενιαίο συγκρότηµα 
δεξαµενών όπου θα επιτυγχάνεται η προσωρινή αποθήκευση και εξισορρόπηση και η 
βιολογική επεξεργασία. 

3.2.2.1 ∆εξαµενή εξισορόπησης 

Ανάντη της βιολογικής επεξεργασίας θα κατασκευαστεί δεξαµενή εξισορόπησης που θα 
συγκρατούνται προσωρινά τα εισερχόµενα λύµατα κατά τα στάδια στα οποία οι βιολογικοί 
αντιδραστήρες δεν είναι δυνατόν να τροφοδοτηθούν µε αυτά. 

Το σύστηµα επεξεργασίας των λυµάτων µε την µέθοδο της τµηµατικής έναντι της συνεχούς 
τροφοδοσίας των αντιδραστήρων (Sequential Batch Reactor) θα έχει σαν αποτέλεσµα την 
ύπαρξη «νεκρών» για τροφοδοσία µε λύµατα χρόνων, κατά τους οποίους καθίσταται 
απαραίτητη η «προσωρινή» αποθήκευση των εισερχόµενων λυµάτων. Η επιλογή των 
κατάλληλων όγκων για την προσωρινή αυτή αποθήκευση είναι σηµαντική λόγω του ότι από 
τα περιθώρια ασφαλείας αυτής εξαρτάται η επίτευξη βέλτιστης επεξεργασίας, καθώς πολύ 
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µικροί χρόνοι προσωρινής αποθήκευσης οδηγούν στην επίσπευση των διεργασιών της 
βιολογικής επεξεργασίας µε άµεσο αντίκτυπο στην απόδοση του συστήµατος όσον αφορά 
την αποµάκρυνση του οργανικού φορτίου. 

Λαµβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω θα κατασκευαστεί µία δεξαµενή εξισορόπησης ελάχιστου 
όγκου υγρών 120 m³ που θα καλύπτει τις απαιτήσεις προσωρινής αποθήκευσης των 
λυµάτων για την επιτυχή λειτουργία των βιολογικών αντιδραστήρων. 

Στη δεξαµενή εξισορόπησης θα παρέχεται αέρας για την αποτροπή έκλυσης οσµών. Ο 
αερισµός της δεξαµενής θα πραγµατοποιείται µε τους φυσητήρες εξισορόπησης οι οποίοι θα 
βρίσκονται στο κτίριο προεπεξεργασίας – ενέργειας ή σε ανεξάρτητο θάλαµο. 

Η διάχυση του αέρα στη δεξαµενή θα πραγµατοποιείται από διαχυτήρες λεπτής φυσαλίδας 
ελαστικής µεµβράνης οι οποίοι θα είναι κατανεµηµένοι στον πυθµένα της δεξαµενής. Οι 
διαχυτήρες πρέπει να είναι οµοιόµορφα κατασκευασµένοι επί των σωληνώσεων διανοµής 
του αέρα σε απόλυτα οριζόντιο επίπεδο. Οι σωληνώσεις διανοµής πρέπει να εδράζονται σε 
κατάλληλα στηρίγµατα από ανοξείδωτο χάλυβα ρυθµιζόµενου ύψους. 

Οι διαχυτήρες πρέπει να διαθέτουν κατάλληλη διάταξη που θα εµποδίζει την είσοδο νερού 
στους σωλήνες προσαγωγής αέρα όταν σταµατήσει ο αερισµός και πέφτει η πίεση. Η 
µεµβράνη θα είναι κατασκευασµένη από EPDM, µε προβλεπόµενη διάρκεια ζωής άνω των 
10 ετών υπό συνεχή λειτουργία. 

Ο αριθµός των διαχυτήρων που θα εγκατασταθούν πρέπει να είναι επαρκής και κατ’ 
ελάχιστον ένας διαχυτήρας ανά 0,80m2 επιφάνειας δεξαµενής. 

Για την επιλογή των υλικών και εξαρτηµάτων των σωληνώσεων πρέπει να εξασφαλίζεται 
ανθεκτικότητα στη θερµοκρασία, την εσωτερική και εξωτερική διάβρωση, τις διαστολές και 
συστολές καθώς επίσης και σε όλες τις συνήθεις ή έκτακτες καταπονήσεις. Όλες οι 
εκτεθειµένες σωλήνες διακίνησης αέρα πρέπει να είναι από ανοξείδωτο χάλυβα. Οι 
σωληνώσεις διανοµής που βρίσκονται κάτω από τη στάθµη του νερού µπορεί να είναι 
κατασκευασµένες από PVC ή HDPE ή πολυπροπυλένιο ή ανοξείδωτο χάλυβα. Η µέγιστη 
ταχύτητα ροής του αέρα σε οποιοδήποτε τµήµα των σωληνώσεων δεν θα υπερβαίνει τα 
15m/s. 

Από την δεξαµενή εξισορόπησης, τα προεπεξεργασµένα λύµατα θα οδηγούνται στις 
δεξαµενές επεξεργασίας διαµέσου αντλιών εξισορόπησης. Οι αντλίες εξισορόπησης θα είναι 
τρεις (εκ των οποίων η µία είναι κοινή εφεδρική) και θα φέρουν ειδική διάταξη για την 
ανέλκυσή τους. Ο τρόπος τροφοδοσίας των βιολογικών αντιδραστήρων και ο χρόνος 
λειτουργίας των αντλιών θα αναλύεται στην τεχνική προσφορά του διαγωνιζόµενου. 

Στη δεξαµενή εξισορόπησης θα προβλεφθεί και διάταξη υπερχείλισης. 

3.2.2.2 ∆εξαµενές βιολογικής επεξεργασίας (∆εξαµενές SBR) 

i. Γενικά 

Οι δεξαµενές της βιολογικής επεξεργασίας των αποβλήτων θα σχεδιασθούν ώστε να 
επιτευχθεί: 

1. η µείωση του BOD, COD, SS κ.τ.λ. στα όρια που αναφέρονται στα τεύχη 
δηµοπράτησης, 

2. η πλήρης σταθεροποίηση της ιλύος, ώστε µετά την αφυδάτωση να είναι 
απόλυτα κατάλληλη για διάθεση µε ένα από τους διεθνώς αποδεκτούς 
τρόπους (σκουπιδότοπους, αγροτικές εφαρµογές κλπ.). 

Η µέθοδος της πραγµατοποίησης των διαφορετικών λειτουργιών της βιολογικής 
επεξεργασίας σε κάθε αντιδραστήρα θα είναι απολύτως ελεγχόµενη, µέσω του 
συστήµατος αυτοµατισµού. 
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Ιδιαίτερα τονίζεται και θα πρέπει να ληφθεί υπόψη από τους διαγωνιζόµενους ότι τα 
κρίσιµα σηµεία για την επίτευξη του επιθυµητού αποτελέσµατος έχει αποδεχθεί πως 
είναι η συγκράτηση των βιολογικών στερεών κατά το στάδιο του διαχωρισµού και η 
σωστή επαφή της λάσπης µε το προς επεξεργασία απόβλητο. Κατά συνέπεια θα 
πρέπει να προβλεφθεί από τους διαγωνιζόµενους ικανοποιητικός χρόνος επαφής των 
εισερχόµενων λυµάτων µε την βιολογική λάσπη που θα παραµένει στον 
βιοαντιδραστήρα αλλά και αποτελεσµατική τροφοδοσία και ανάµιξη του 
αντιδραστήρα. 

Θα κατασκευαστούν δύο (2) όµοιες παράλληλες µονάδες Βιολογικών Αντιδραστήρων 
(SBR) όπου θα πραγµατοποιείται η αποµάκρυνση του οργανικού φορτίου των 
λυµάτων ελάχιστου ωφέλιµου όγκου υγρών εκάστου τουλάχιστον 150 m³ και 
ελάχιστου συνολικού ωφέλιµου όγκου 300 m³. 

ii. ∆ίκτυα αγωγών τροφοδοσίας - εκκένωσης 

Από την δεξαµενή εξισορόπησης τα λύµατα θα οδηγούνται µέσω του καταθλιπτικού 
αγωγού εκάστης αντλίας στους αγωγούς τροφοδοσίας των δεξαµενών SBR1 και 
SBR2 αντίστοιχα. Κάθε καταθλιπτικός αγωγός εξόδου από την δεξαµενή 
εξισορόπησης θα φέρει δικλείδα αντεπιστροφής και δικλείδα αποµόνωσης της 
αντίστοιχης αντλίας εξισορόπησης. Η τροφοδοσία των λυµάτων στους αντιδραστήρες 
θα τέτοια ώστε να µεγιστοποιείται η επαφή των µικροοργανισµών της λάσπης µε τα 
εισερχόµενα λύµατα. 

Για την εκκένωση του βιολογικού αντιδραστήρα θα εγκατασταθεί σύστηµα σταδιακής 
συνεχούς κατά το πρακτικά δυνατόν εκκένωσης από την επιφάνεια της δεξαµενής. 

Το σύστηµα θα αποτελείται από κατακόρυφο τηλεσκοπικά κινούµενο αγωγό 
υπερχείλισης µεταβλητής στάθµης, αυτοµατοποιηµένο, µε κίνηση από 
ηλεκτροκινητήρα. Η κατακόρυφη µεταβολή στάθµης του αγωγού υπερχείλισης θα 
µπορεί να καλύπτει όλο το εύρος διακύµανσης της στάθµης του βιοαντιδραστήρα 
κατά τη φάση εκκένωσης και µε ρυθµό αρκετά µικρό ώστε να µην δηµιουργούνται 
δίνες εντός της δεξαµενής και υπάρχει ανύψωση στερεών από τον πυθµένα. Θα 
υπάρχει δυνατότητα ηλεκτρονικής ρύθµισης τόσο της ταχύτητας µεταβολής της 
στάθµης του υπερχειλιστή όσο και του εύρους της µεταβολής. Επίσης θα µπορεί η 
µετακίνηση να προγραµµατίζεται χρονικά. 

Η ελάχιστη αποδεκτή ονοµαστική διάµετρος του αγωγού θα είναι 200mm ενώ στο 
άνω µέρος όπου υπερχειλίζει το υγρό η διάµετρος θα ανοίγει βαθµιαία σε κώδωνα µε 
εύρος σύµφωνο µε τη σχετική βιοµηχανική τυποποίηση. Η κατασκευή θα είναι από 
χυτοσίδηρο µε κατάλληλη επιφανειακή προστασία για λειτουργία µέσα σε διαβρωτικό 
περιβάλλον λυµάτων. Ο άξονας του συστήµατος θα είναι ανοξείδωτος. Το όλο 
σύστηµα θα είναι τυποποιηµένο βιοµηχανικό προϊόν κατασκευασµένο από οίκο 
κατασκευής παρόµοιων υδραυλικών εξαρτηµάτων αποκλειόµενων των 
ιδιοκατασκευών. 

Στην έξοδο του αγωγού υπερχείλισης θα υπάρχει χειροκίνητη δικλείδα αποµόνωσης 
και θυρόφραγµα για τη συντήρηση του συστήµατος. 

Παρέχεται η δυνατότητα στους διαγωνιζόµενους να προσφέρουν εναλλακτικά 
συστήµατα ισοδύναµα του ως άνω, υπό την προϋπόθεση να είναι αυτοµατοποιηµένα, 
προγραµµατιζόµενα και συνεχούς απορροής από την επιφάνεια µε χαµηλές 
ταχύτητες εισροής. Ιδιαίτερα επιθυµητά είναι συστήµατα που θα φέρουν και φράγµα 
επιπλεόντων γύρω από το στόµιο εκροής. Συστήµατα πολλαπλών βανών απορροής 
από διάφορες στάθµες της δεξαµενής δεν θα γίνουν δεκτά. 

Η αποµάκρυνση της περίσσειας λάσπης από κάθε δεξαµενή βιολογικής επεξεργασίας 
θα πραγµατοποιείται µέσω αγωγών, ελάχιστης ονοµαστικής διαµέτρου Φ100mm, που 
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οδηγεί τη λάσπη για περαιτέρω επεξεργασία στη µονάδα αφυδάτωσης ιλύος. Το 
σύστηµα αποµάκρυνσης της λάσπης θα εξασφαλίζει την οµοιόµορφη αποµάκρυνση 
της περίσσειας βιολογικής λάσπης από τους αντιδραστήρες. 

iii. Αερισµός - ανάδευση 

Ο αερισµός των δεξαµενών βιολογικής επεξεργασίας θα πραγµατοποιείται µέσω 
πλωτών επιφανειακών βραδύστροφων αεριστήρων κατακόρυφου άξονα. Σε κάθε 
δεξαµενή αερισµού θα εγκατασταθεί ένας αεριστήρας που θα καλύπτει πλήρως τόσο 
τη ζήτηση οξυγόνου της δεξαµενής εντός του προβλεπόµενου κύκλου λειτουργίας 
αυτής, ανάλογα µε τις επιλογές των διαγωνιζόµενων, αλλά και τις απαιτήσεις 
ανάδευσης της δεξαµενής εξασφαλίζοντας συνεχή αιώρηση της βιοµάζας χωρίς τη 
δηµιουργία νεκρών σηµείων. 

Το κάθε συγκρότηµα αεριστήρα θα είναι κατάλληλο για λειτουργία στο ύπαιθρο και 
στο ειδικό περιβάλλον των δεξαµενών αερισµού και ο εξοπλισµός που θα είναι σε 
επαφή µε τα λύµατα θα φέρει πλήρη αντιδιαβρωτική προστασία. 

Κάθε δεξαµενή θα είναι εξοπλισµένη µε έναν βραδύστροφο επιφανειακό αεριστήρα 
ικανό να διατηρήσει επίπεδα διαλυµένου οξυγόνου στα λύµατα της τάξης των 2,00 
mg/l και θα παρέχει ισχύ ανάδευσης τουλάχιστον 40W/m³  

Η απόδοση µεταφοράς διαλυµένου οξυγόνου του προσφερόµενου αεριστήρα σε 
τυπικές συνθήκες (καθαρό νερό, 20οC, 1atm) δεν θα είναι µικρότερη από 2.0 
kgO2/kWh όπως θα πιστοποιείται από εκθέσεις δοκιµών του οίκου κατασκευής των 
αεριστήρων για ίδιας µορφής και ανάλογου µεγέθους πτερωτή αεριστήρα που θα 
πρέπει να υποβληθούν για αξιολόγηση µε την προσφορά του διαγωνιζόµενου. 

Το όλο συγκρότηµα του αεριστήρα θα εδράζεται σε βάση η οποία θα στηρίζεται πάνω 
σε σύστηµα ανοξείδωτων πλωτήρων. Η βάση θα εξασφαλίζει τη δυνατότητα 
παρουσίας προσωπικού συντήρησης του ηλεκτροµειωτήρα. Οι πλωτήρες θα είναι 
µεταβλητού βάρους (µε µερική πλήρωση µε νερό) ώστε να ρυθµίζεται έτσι η βύθιση 
της πτερωτής του αεριστήρα. Το όλο σύστηµα της πλωτής βάσης θα µπορεί να 
ολισθαίνει κατακόρυφα σε σταθερούς ανοξείδωτους οδηγούς ακολουθώντας τις 
διακυµάνσεις της στάθµης του υγρού της δεξαµενής παραµένοντας σταθερά στο 
κέντρο της. Το όλο σύστηµα θα είναι σχεδιασµένο από τον οίκο κατασκευής των 
αεριστήρων και οι διαγωνιζόµενοι θα υποβάλουν µε την προσφορά τους τυπικές 
διατάξεις αντίστοιχων πλωτών συστηµάτων του οίκου κατασκευής των αεριστήρων 
που θα προσφέρουν. Ο οίκος κατασκευής των αεριστήρων θα είναι πιστοποιηµένος 
κατά ISO9001 και θα έχει εκτενή κατάλογο εγκαταστηµένων αεριστήρων διεθνώς. 

Επιπλέον του αεριστήρα κάθε δεξαµενή θα είναι εφοδιασµένη µε κατάλληλο σύστηµα 
ανάδευσης µε υποβρύχιους αναδευτήρες που θα εξασφαλίζει την πλήρη ανάδευση 
του περιεχοµένου της δεξαµενής όπου αυτό προβλέπεται στους κύκλους λειτουργίας 
των αντιδραστήρων. 

Σε κάθε δεξαµενή βιολογικής επεξεργασίας, θα τοποθετηθεί ένα σταθερό σύστηµα 
µέτρησης του διαλυµένου οξυγόνου (D.O.), που θα εξασφαλίζει την οικονοµικότερη 
λειτουργία της εγκατάστασης, διακόπτοντας την λειτουργία των αεριστήρων όταν η 
συγκέντρωση διαλυµένου οξυγόνου υπερβεί το όριο σχεδιασµού. Το οξυγονόµετρο 
θα είναι βιοµηχανικού τύπου, σύγχρονης τεχνολογίας, κατάλληλο για µέτρηση και 
έλεγχο του διαλυµένου οξυγόνου σε εγκαταστάσεις επεξεργασίας υγρών αποβλήτων. 

3.2.3 Μέτρηση παροχής 

Ανάντη της δεξαµενής αποθήκευσης θα τοποθετηθεί διάταξη µέτρησης παροχής σε ανοικτό 
κανάλι σε στένωση Parshall ή Ventouri. Η µέτρηση της παροχής θα επιτυγχάνεται µε 
µέτρηση της στάθµης των υγρών ανάντη της στένωσης µε σύστηµα υπερήχων. Για την 
εξασφάλιση της ακρίβειας της µέτρησης θα υπάρχει ικανό µήκος καναλιού ανάντη της 
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στένωσης. Ο µετρητής παροχής θα είναι συνδυασµένος µε αισθητήριο, ενισχυτή – controller 
και καταγραφικό. Το εύρος της µέτρησης θα είναι τουλάχιστον 0-30 l/s. 

3.2.4 ∆εξαµενή αποθήκευσης 

Τα επεξεργασµένα λύµατα θα οδηγούνται µε βαρύτητα σε δεξαµενή αποθήκευσης 
(λιµνοδεξαµενή) ελάχιστου όγκου 1100 m3. 

Η δεξαµενή αποθήκευσης θα είναι χωµάτινη επενδυµένη µε κατάλληλη γεωµεµβράνη 
ελάχιστου πάχους 2mm και θα εδράζεται σε γεωύφασµα προστασίας από πολυπροπυλένιο, 
µη υφαντό, βελονωτό, ελάχιστης πυκνότητας 300 gr/m2. 

Η αγκύρωση της γεωµεµβράνης θα γίνεται περιµετρικά της δεξαµενής σε τάφρο αγκύρωσης. 
Μετά την τοποθέτηση των υλικών (γεωµεµβράνη, γεωύφασµα), η τάφρος αγκύρωσης θα 
επαναπληρωθεί µε κατάλληλα συµπυκνωµένο εδαφικό υλικό. 

Η έδραση του γεωυφάσµατος και της γεωµεµβράνης θα γίνεται επί συµπυκνωµένης 
αργιλικής στρώσης ελάχιστου πάχους 20 cm. 

3.2.5 Τριτοβάθµια επεξεργασία - απολύµανση 

Για την τήρηση των ορίων εκροής και την ασφαλή λειτουργία του συστήµατος άρδευσης, 
απαιτείται η τριτοβάθµια επεξεργασία των επεξεργασµένων λυµάτων σε φίλτρο άµµου καθώς 
και η απολύµανση τους µε διάλυµα υποχλωριώδους νατρίου. 

Από τη δεξαµενή αποθήκευσης τα δευτεροβάθµια επεξεργασµένα λύµατα µέσω 
αντλιοστασίου που θα κατασκευασθεί παραπλεύρως της δεξαµενής αποθήκευσης θα 
οδηγούνται σε φίλτρο διύλισης. Το αντλιοστάσιο τροφοδοσίας θα αποτελείται από δύο 
αντλίες (µία εφεδρική) λυµάτων ελάχιστης παροχής 30 m3/h η κάθε µία που θα καταθλίβουν 
στο φίλτρο διύλισης. 

Το φίλτρο διύλισης θα είναι βαρύτητας συνεχούς λειτουργίας και αυτοκαθαριζόµενο 
κατασκευασµένο από ανοξείδωτο χάλυβα. Τα υγρά θα εισέρχονται στο άνω µέρος του 
φίλτρου και η διανοµή θα γίνεται οµοιόµορφα στο κάτω µέρος του φίλτρου. Το νερό µε 
ανοδική ροή θα διασχίζει την κλίνη άµµου που συγκρατεί τα αιωρούµενα σωµατίδια, ενώ το 
καθαρό νερό εκρέει προς το άνω µέρος του φίλτρου και θα εξέρχεται προς τη δεξαµενή – 
αντλιοστάσιο άρδευσης. Τα στερεά που παγιδεύονται και συγκρατούνται από την άµµο 
κινούνται προς το κωνικό τµήµα του φίλτρου. Η προώθηση της άµµου προς το διαµέρισµα 
καθαρισµού – διαχωρισµού θα γίνεται µε πεπιεσµένο αέρα µέσω διάταξης airlift. Το airlift 
καθαρίζει την άµµο από τα παγιδευµένα στερεά και τα οδηγεί προς το διαµέρισµα 
καθαρισµού που βρίσκεται στο άνω µέρος του φίλτρου. Στο σηµείο αυτό η άµµος 
υποβάλλεται σε αντίστροφη πλύση καθώς µία ποσότητα διυλισµένου νερού εισέρχεται στο 
κάτω µέρος του διαµερίσµατος καθαρισµού. 

Εναλλακτικά της παραπάνω διάταξης είναι δυνατή η εγκατάσταση περιστρεφόµενου φίλτρου 
βαρύτητας αυτοκαθαρισµού.  Η επιφανειακή φόρτιση της ωφέλιµης (βαθυσµένης) επιφάνειας 
του φίλτρου (70% της ολικής) θα είναι µικρότερη των 40 m/h για την παροχή αιχµής.  

Η λειτουργία του φίλτρου τόσο κατά το στάδιο διύλισης όσο και κατά το στάδιο έκπλυσης θα 
είναι αυτόµατη χωρίς να απαιτείται η διακοπή λειτουργίας του. Τα συλλεγόµενα στερεά θα 
οδηγούνται µε αντλία στο δίκτυο στραγγιδίων. Ο σκελετός του φίλτρου θα είναι 
κατασκευασµένος από ανοξείδωτο χάλυβα, ενώ το διηθητικό µέσο θα έχει διάσταση πόρων 
µικρότερη των 100 µ. 

Μετά τη τριτοβάθµια επεξεργασία τα διυλισµένα λύµατα θα οδηγούνται µε βαρύτητα στη 
δεξαµενή χλωρίωσης – αποχλωρίωσης. Η δεξαµενή χλωρίωσης ελάχιστου ενεργού όγκου 
15m2 θα έχει µαιανδρική ροή, ενώ στο κατάντη άκρο της θα διαµορφωθεί φρεάτιο 
αποχλωρίωσης ελάχιστου ενεργού όγκου 1m3. Οι δεξαµενές χλωρίωσης-αποχλωρίωσης θα 
είναι κλειστές ώστε να αποφεύγονται οι πτώσεις αντικειµένων που θα µπορούσαν να 
προκαλέσουν βλάβη στο δίκτυο άρδευσης. 
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Για τις ανάγκες χλωρίωσης θα χρησιµοποιηθεί NaOCl που θα αποθηκεύεται σε δοχείο όγκου 
τουλάχιστον 500 l. Η προσθήκη του διαλύµατος NaOCl θα γίνεται µέσω δύο ρυθµιζόµενων 
εµβολοφόρων δοσιµετρικών αντλιών (η µία εφεδρική). 

Για τις ανάγκες απολχωρίωσης θα χρησιµοποιηθεί µεταθειώδες νάτριο που θα διαλύεται σε 
νερό εντός δοχείου όγκου τουλάχιστον 300 l υπό ανάδευση. Η προσθήκη του διαλύµατος θα 
γίνεται µέσω δύο ρυθµιζόµενων εµβολοφόρων δοσιµετρικών αντλιών (η µία εφεδρική). 

Όλος ο εξοπλισµός χλωρίωσης – αποχλωρίωσης (δοχεία, αντλίες κτλ.) θα τοποθετηθεί σε 
ανεξάρτητο θάλαµο (οικίσκος χλωρίωσης). 

3.2.6 Αντλιοστάσιο άρδευσης – Πεδίο άρδευσης 

Κατάντη της µονάδας χλωρίωσης-αποχλωρίωσης θα τοποθετηθεί το αντλιοστάσιο άρδευσης 
για τη µεταφορά των επεξεργασµένων λυµάτων στο πεδίο άρδευσης. Το αντλιοστάσιο θα 
εξοπλισθεί µε δύο υποβρύχιες αντλίες λυµάτων εν ξηρώ τοποθετηµένες (η µία εφεδρική) 
παροχής τουλάχιστον 30 m3/h σε µανοµετρικό 45 m. 

Οι αγωγοί αναρρόφησης και κατάθλιψης κάθε αντλίας θα φέρουν δικλείδα αποµόνωσης, ενώ 
οι αγωγοί κατάθλιψης και δικλείδα αντεπιστροφής.. 

Τα επεξεργασµένα υγρά απόβλητα θα διοχετεύονται στο πεδίο άρδευσης µε αγωγούς HDPE 
τουλάχιστον 6 atm. 

Το δίκτυο άρδευσης θα αποτελείται από ένα κεντρικό καταθλιπτικό αγωγό (πρωτεύον δίκτυο) 
ο οποίος θα οδηγεί το υγρό σε φρεάτιο άρδευσης. 

Η εφαρµογή του νερού στα φυτά θα γίνεται µέσω σωληνωτού δικτύου ποτίσµατος  όπου ο 
σταλλακτοφόρος σωλήνας δικτυώνεται σε όλη την επιφάνεια του χώρου άρδευσης. Οι 
ενσωµατωµένοι σταλλάκτες θα έχουν απόσταση µεταξύ τους από 0,30m έως 0,50 m και οι 
γραµµές των σωλήνων θα απέχουν από 4 έως 6m, προσαρµοζόµενοι στη µορφολογία του 
εδάφους ακολουθώντας τις ισοϋψείς. Η διανοµή του νερού θα γίνεται τοπικά σε τµήµα της 
ριζόσφαιρας του φυτού, χωρίς να δηµιουργούνται προβλήµατα διαβροχής γειτονικών 
εκτάσεων. 

Η περίφραξη του προς άρδευση γηπέδου θα γίνει µε συρµατόπλεγµα στερεωµένο σε 
αντηρίδες και πασσάλους ύψους τουλάχιστον 2,5 µ ώστε να µην υπάρχει δυνατότητα 
πρόσβασης του κοινού στο εν λόγω χώρο. Η συνολική αρδευόµενη έκταση θα απέχει τρία (3) 
µέτρα από τα όρια του γηπέδου. 

3.2.7 Αντλιοστάσιο στραγγιδίων 

Τα υγρά απόβλητα (στραγγίδια) από τα διάφορα στάδια επεξεργασίας των λυµάτων και της 
λάσπης, µαζί µε τα υγρά απόβλητα του κτιρίου διοίκησης θα συλλέγονται σε ανεξάρτητο 
δίκτυο αγωγών που θα καταλήγει σε αντλιοστάσιο στραγγιδίων και θα οδηγούνται ξανά προς 
επεξεργασία στην εγκατάσταση. Τα συλλεγόµενα στραγγίδια θα οδηγούνται στη δεξαµενή 
εξισορόπησης µε σκοπό την επεξεργασία τους στους βιολογικούς αντιδραστήρες ή στο 
συγκρότηµα προεπεξεργασίας. 

Το αντλιοστάσιο στραγγιδίων θα αποτελείται από δύο αντλίες υποβρύχιες φυγοκεντρικές (η 
µία εφεδρική) οι οποίες θα επαρκούν για την τελική Φάση του έργου. 

Το αντλιοστάσιο στραγγιδίων θα έχει υγρό θάλαµο κατάλληλων διαστάσεων ώστε να 
εξασφαλίζεται µικρός αριθµός εκκινήσεων ανά ώρα. 

3.2.8 Κτίριο µηχανικής πάχυνσης - αφυδάτωσης 

Η επεξεργασία της περίσσειας βιολογικής λάσπης (πάχυνση και αφυδάτωση) θα γίνεται σε 
στεγασµένο και αποσµούµενο χώρο, µε µηχανικά µέσα. 

Οι εγκαταστάσεις επεξεργασίας της λάσπης θα σχεδιαστούν για την τελική φάση του έργου, 
για ελάχιστη ηµερήσια ποσότητα περίσσειας βιολογικής λάσπης 80 kg ανά ηµέρα και για 
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2ωρη ανά ηµέρα και 5ηµερη ανά εβδοµάδα λειτουργία. Η ολική συγκράτηση στερεών σε όλο 
το σύστηµα πάχυνσης – αφυδάτωσης θα είναι τουλάχιστον 95%. 

Το κτίριο Μηχανικής Πάχυνσης – Αφυδάτωσης θα χωροθετηθεί σε µικρή σχετικά απόσταση 
από τις δεξαµενές επεξεργασίας καθώς σε αυτό θα στεγάζεται και το αντλιοστάσιο 
περίσσειας λάσπης που θα τροφοδοτεί τη µηχανική πάχυνση. 

Το κτίριο θα περιέχει τους ακόλουθους ανεξάρτητους χώρους 

• Χώρος πάχυνσης - αφυδάτωσης λάσπης. 

• Στεγασµένο χώρο αφυδατωµένης λάσπης, 

• Χώρο συνεργείου και αποθήκης  

• Χώρο χηµικών (οικίσκος χλωρίωσης). 

3.2.8.1 Χώρος πάχυνσης - αφυδάτωσης 

Στο χώρο αυτό θα εγκατασταθούν : 

• Το αντλιοστάσιο περίσσειας ιλύος. 

• Η διάταξη µηχανικής πάχυνσης - αφυδάτωσης η οποία θα αποτελείται από µία 
τράπεζα πάχυνσης και µία ταινιοφιλτρόπρεσσα ή ένα φυγοκεντρικό διαχωριστή. 

• Το συγκρότηµα παρασκευής του πολυηλεκτρολύτη. 

• Ο βοηθητικός εξοπλισµός της τράπεζας και της ταινιοφιλτρόπρεσσας (ή αντίστοιχος 
για τον φυγοκεντρικό διαχωριστή), που αποτελείται από δύο αντλίες (η µία εφεδρική) 
πλύσης ταινιών από βιοµηχανικό νερό και από ζεύγος αεροσυµπιεστών (ο ένας 
εφεδρικός) για την τάνυση των ταινιών (σε περίπτωση που απαιτείται από τον 
κατασκευαστή). 

• Η διάταξη µεταφοράς της αφυδατωµένης λάσπης. 

Αντλίες περίσσειας ιλύος 

Για την αποµάκρυνση της περίσσειας βιολογικής ιλύος από τις δεξαµενές επεξεργασίας και 
την εν συνεχεία τροφοδοσία αυτής προς την τράπεζα πάχυνσης θα εγκατασταθούν 2 αντλίες 
θετικής εκτόπισης, ρυθµιζόµενης παροχής εκ των οποίων η µια θα είναι εφεδρική. 

Η παροχή των αντλιών θα είναι τουλάχιστον 5 m3/h. Η τροφοδοσία των αντλιών θα γίνεται 
διάµεσου αγωγού αναρρόφησης που θα καταλήγει εντός του κτιρίου. Σε περίπτωση 
διέλευσης του αγωγού κάτω από κατασκευές από σκυρόδεµα αυτός θα εγκιβωτιστεί. 

Η αντλία περίσσειας ιλύος θα τροφοδοτεί διάταξη ανάµιξης του πολυηλεκτρολύτη µε την 
λάσπη και εν συνεχεία την τράπεζα πάχυνσης. Μετά τη µηχανική πάχυνση, η λάσπη θα 
διοχετεύεται απευθείας στην ταινιοφιλτρόπρεσσα χωρίς την απαίτηση επιπλέον ποσότητας 
πολυηλεκτρολύτη ή άλλου αντλιοστασίου λάσπης. 

Μηχανική Πάχυνση Περίσσειας Βιολογικής Ιλύος 

Η πάχυνση της περίσσειας βιολογικής ιλύος θα γίνεται µε σύστηµα τράπεζας πάχυνσης µε 
υποβοήθηση πολυηλεκτρολύτη. 

Το σύστηµα πάχυνσης θα µπορεί να επεξεργάζεται όλη την ποσότητα ιλύος µέσα σε 2 ώρες 
ανά ηµέρα για 5ήµερη εβδοµαδιαία λειτουργία. Η τράπεζα πάχυνσης θα είναι απολύτως 
κατάλληλη για συνεχή λειτουργία σε 24ωρη βάση. 

Η ελάχιστη συγκέντρωση στερεών στην έξοδο της τράπεζας για συγκέντρωση στερεών στην 
εισερχόµενη ιλύ 0,6%, και κατανάλωση πολυηλεκτρολύτη έως δύο ( 2 ) γραµµάρια ανά kg SS 
τροφοδούµενης ιλύος, θα είναι 5% σε συνθήκες ονοµαστικής (µέγιστης) παροχής 
τροφοδοσίας. 



 K:\N2200\cons\tefhi\5245_ΤΡ-ΕΤΡ.doc                     - 17 –                                                 Ν2200/5245/Β02 

Η µονάδα πάχυνσης θα είναι αυτόνοµη και αυτόµατη, µε διάταξη πλύσεως µε βιοµηχανικό 
νερό και θα είναι αλληλοµανδαλωµένη λειτουργικά τόσο µε τις αντλίες τροφοδοσίας, όσο και 
µε την ταινιοφιλτρόπρεσσα. 

Μηχανική Αφυδάτωση Ιλύος 

Η αφυδάτωση της ιλύος θα γίνεται από ταινιοφιλτρόπρεσσα πολλαπλών βαθµίδων 
συµπίεσης. Η τροφοδοσία της θα γίνεται απευθείας καθώς θα είναι λειτουργικά συνδεδεµένη 
µε την τράπεζα πάχυνσης.  

Για τις ανάγκες της τελικής φάσης θα γίνει η εγκατάσταση ενός συγκροτήµατος αφυδάτωσης, 
που θα έχει τη δυνατότητα να αφυδατώσει την προβλεπόµενη λάσπη, λειτουργώντας κατά 
µέγιστο 2 ώρες, πέντε ηµέρες την εβδοµάδα και σε ποσοστό στερεών µεγαλύτερο του 18%. 
∆εν θα γίνει αποδεκτή φόρτιση στερεών µεγαλύτερη των 150 kg ανά µέτρο πλάτους ταινίας 
και ώρα. 

Η αφυδατωµένη λάσπη µετά την έξοδό της θα µεταφέρεται µέσω µεταφορικού κοχλία ή 
µεταφορικής ταινίας κατάλληλης δυναµικότητας εκτός του κτιρίου αφυδάτωσης σε 
παράπλευρο στεγασµένο χώρο και σε ύψος κατάλληλο για την πλήρωση τροχήλατων 
κάδων. 

Η σχηµατιζόµενη πίτα θα αφαιρείται στην έξοδο της ταινιοφιλτρόπρεσσας µε τη βοήθεια 
πλαστικής λεπίδας απόξεσης, ρυθµιζόµενου διάκένου. Η πίτα θα πέφτει επάνω σε διάταξη 
µεταφοράς που θα οδηγεί αυτή σε δοχεία αποθήκευσης εκτός του κτιρίου απ' όπου θα 
φορτώνονται στο όχηµα αποκοµιδής. 

Οι ταινίες της ταινιοφιλτρόπρεσσας θα καθαρίζονται αυτόµατα µε ενσωµατωµένο σύστηµα 
ψεκασµού, εξοπλισµένο µε µπεκ τα οποία θα αφαιρούν τα παραµένοντα σωµατίδια πάνω 
από τις ταινίες. 

Κάθε σύστηµα ψεκασµού θα λειτουργεί σε όλο το πλάτος της ταινίας και θα ολοκληρώνεται 
µε ένα συλλεκτήρα νερού από AISI 304L ώστε να αποφεύγεται η εκποµπή σταγονιδίων στο 
χώρο. 

Τα νερά της έκπλυσης καθώς και τα στραγγίδια θα συγκεντρώνονται σε ανοικτούς 
συλλεκτήρες απορροής για να καταλήξουν στην αποχέτευση του κτιρίου.  

Ο σχεδιασµός θα έχει γίνει έτσι ώστε η αφαίρεση και συντήρηση των µπεκ να είναι ταχεία και 
εύκολη. 

Οι κύλινδροι της ταινιοφιλτρόπρεσσας θα είναι χαλύβδινοι επενδυµένοι µε nylon ή παρόµοιο 
υλικό ή ανοξείδωτοι και θα στηρίζονται σε εξωτερικά στεγανά έδρανα. Οι  ιµάντες θα είναι 
από πολυεστερικό υλικό και σχεδιασµένοι ώστε να είναι δυνατή η ταχεία και εύκολη 
αντικατάστασή τους. Η ταχύτητα των ιµάντων θα ρυθµίζεται από ειδικό χειριστήριο και τα 
διάκενα των ταινιών θα ρυθµίζονται χειροκίνητα. Το πλαίσιο της µονάδας θα είναι χαλύβδινο 
γαλβανισµένο εν θερµώ ή ανοξείδωτο. Οι βίδες και τα διάφορα υλικά στερέωσης και 
σύνδεσης θα είναι ανοξείδωτα. 

Εναλλακτικά του συστήµατος µηχανικής πάχυνσης – αφυδάτωσης γίνεται αποδεκτό 
συγκρότηµα φυγοκεντρικού διαχωριστή µε τα παρακάτω δεδοµένα: 

• Μέγιστος χρόνος λειτουργίας 2 h/ηµέρα και 5 ηµέρες/εβδοµάδα 

• Συγκέντρωση στερεών εξόδου ≥ 18% 

Ο φυγοκεντρικός διαχωριστής θα αποτελείται από το κυλινδρο-κωνικό τύµπανο που θα 
περιστρέφεται γύρω από τον οριζόντιο άξονα µέσω ηλεκτρικού συστήµατος µετάδοσης 
κίνησης. 
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Θα εδράζεται στη µεταλλική του βάση σε δύο έδρανα στις δύο άκρες του. Εσωτερικά του 
τυµπάνου θα βρίσκεται ο µεταφορικός κοχλίας ο οποίος µέσω ενός µειωτήρα θα 
περιστρέφεται µε ελαφρώς µεγαλύτερη ταχύτητα από το τύµπανο. 

Όλα τα µηχανικά τµήµατα θα βρίσκονται συναρµολογηµένα σε λιπαινόµενα ρουλεµάν. 

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

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

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

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

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

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

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

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

Ειδικά Τεχνικά χαρακτηριστικά του φυγοκεντρικού διαχωριστή. 

1. Κατασκευή τυµπάνου και κοχλία από ανοξείδωτο AISI 304 ή καλύτερο. 

2. Προστασία κοχλία µε αντικαθιστάµενα πλακίδια. 

3. Κεραµική προστασία οπών τροφοδοσίας και εξαγωγής λάσπης 

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

5. Αυτόµατη ρύθµιση της διαφορικής ταχύτητας 

6. Ελαφρύ ηχοµονωτικό κάλυµµα τυµπάνου/κινητήρων από πολυαιθυλένιο 
ενισχυµένο µε ίνες υάλου (fiber glass) 

Συγκρότηµα παρασκευής διαλύµατος πολυηλεκτρολύτη 
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Για την υποβοήθηση της πάχυνσης και αφυδάτωσης της περίσσειας βιολογικής λάσπης θα 
τοποθετηθεί πλήρης µονάδα προπαρασκευής, ωρίµανσης και έγχυσης του πολυηλεκτρολύτη 
µε τη βοήθεια δύο δοσιµετρικών αντλιών (µία σε λειτουργία και µία εφεδρική). Η 
δυναµικότητα του συγκροτήµατος πολυηλεκτρολύτη θα είναι τουλάχιστον 500 l/h. 

Η µονάδα παρασκευής διαλύµατος πολυηλεκτρολύτη θα χρησιµεύει στην προετοιµασία 
υγρού διαλύµατος πολυηλεκτρολύτη, σταθερής περιεκτικότητας (0,1%), που θα έχει στόχο 
την κροκίδωση της εισερχόµενης στην διάταξη µίξης της τράπεζας πάχυνσης της λάσπης και 
την αποτελεσµατική πάχυνσή της. 

Ο πολυηλεκτρολύτης θα εισάγεται στη διάταξη µε στερεά µορφή σκόνης. Θα εγκατασταθεί 
ένα συγκρότηµα που θα ικανοποιεί πλήρως τις απαιτήσεις σε διάλυµα πολυηλεκτρολύτη 
τόσο τις ανάγκες της τράπεζας πάχυνσης όσο και της ταινιοφιλτρόπρεσσας αφυδάτωσης. 

Ηλεκτρικός Πίνακας Ελέγχου 

Το συγκρότηµα πάχυνσης - αφυδάτωσης θα είναι εξοπλισµένο µε ηλεκτρικό Πίνακα Ελέγχου 
απ’ όπου η λειτουργία του συστήµατος θα µπορεί να γίνεται χειροκίνητα αλλά και πλήρως 
αυτοµατοποιηµένα. Ο πίνακας θα είναι τύπου στεγανού ερµαρίου και θα περιλαµβάνει : 

• ∆ιακόπτες χειρισµών 

• Αυτόµατο έλεγχο εκκίνησης-διακοπής κύκλων επανάληψης 

• Ρυθµιστή παροχή ιλύος 

• Ρυθµιστή ταχύτητας ταινιών 

• Ενδεικτικές λυχνίες λειτουργίας 

• Εκκινητήρες 

• Θερµικά προστασίας κινητήρων 

• Ωροµετρητές 

• Σύστηµα διακοπής εκτάκτου ανάγκης 

• Σύστηµα οπτικοακουστικού συναγερµού για τις περιπτώσεις απώλειας πίτας, 
απευθυγράµµισης ταινιών, χαµηλής στάθµης πολυηλεκτρολύτη, υπερφορτίσεις κλπ. 

Επίσης στο χώρο πάχυνσης αφυδάτωσης θα εγκατασταθεί γερανοδοκός κατάλληλης 
δυναµικότητας ανύψωσης που θα εξυπηρετεί τις ανάγκες µετακίνησης του βαρύτερου 
εξοπλισµού που θα εγκατασταθεί. 

Για την αποµάκρυνση των στραγγιδίων της πάχυνσης και της αφυδάτωσης και των νερών 
έκπλυσης του λοιπού εξοπλισµού θα διαµορφωθεί δίκτυο καναλιών ή σωλήνων στο δάπεδο 
του χώρου που θα οδηγεί τα στραγγίδια και τα ενδεχόµενα νερά έκπλυσης στο δίκτυο 
στραγγιδίων της εγκατάστασης. 

3.2.8.2 Χώρος αφυδατωµένης λάσπης 

Παράπλευρα του χώρου πάχυνσης – αφυδάτωσης θα διαµορφωθεί στεγασµένος χώρος 
όπου θα συγκεντρώνεται η αφυδατωµένη λάσπη. Η αφυδατωµένη λάσπη θα εκφορτώνεται 
από την διάταξη µεταφοράς σε ειδικά για τον σκοπό αυτό τροχήλατο κάδο και θα 
αποµακρύνεται σε τακτικά διαστήµατα µαζί τα υπόλοιπα παραπροϊόντα της επεξεργασίας. 

Επίσης στο χώρο αυτό θα εγκατασταθεί το σύστηµα απόσµησης του κτιρίου πάχυνσης 
αφυδάτωσης. Στο σύστηµα αυτό θα καταλήγουν οι κατάλληλοι αεραγωγοί που θα συλλέγουν 
τις εκλυόµενες οσµές από το χώρο επεξεργασίας της βιολογικής λάσπης Το σύστηµα 
απόσµησης θα περιλαµβάνει πέραν των αεραγωγών συλλογής του προς επεξεργασία αέρα 
και κατάλληλο φίλτρο για την κατακράτηση των οσµών. 

3.2.8.3 Χώρος συνεργείου και αποθήκης 
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Ο χώρος του συνεργείου θα εξυπηρετεί τις ανάγκες µικροεπισκευών του 
ηλεκτροµηχανολογικού εξοπλισµού και θα είναι εξοπλισµένος µε ράφια, πάγκο εργασίας µε 
µέγκενη, γρασαδόρο, τρυπάνι, σιδεροπρίονο ηλεκτροσυγκόλληση, τσουγκράνα και σετ 
µικροεργαλείων. 

Στον βοηθητικό εξοπλισµό του έργου που θα παραδοθεί από τον ανάδοχο θα 
περιλαµβάνονται επίσης τα ακόλουθα : 

α. ∆ύο (2) φορητούς µηχανισµούς ανύψωσης δυναµικότητας τουλάχιστον 500 kg και 1000 
kg. 

β. Πέντε (5) µεταλλικούς κάδους µεταφοράς των παραπροϊόντων της  επεξεργασίας των 
λυµάτων και ειδικότερα ένα κάδο για τα εσχαρίσµατα, ένα κάδο για την άµµο και τρεις 
για την αφυδατωµένη λάσπη, τροχήλατους κατάλληλους για φόρτωση, µεταφορά και 
διάθεση του περιεχοµένου, χωρητικότητας 1,1 m³, ο κάθε ένας. 

γ. Έξι (6) φορητούς πυροσβεστήρες ξηρής κόνεως τουλάχιστον 6 kg για την 
αντιµετώπιση εκτάκτων συνθηκών πυρκαγιάς. 

δ. ∆ύο (2) φορητές υποβρύχιες αντλίες λυµάτων δυναµικότητας 10 I/sec, η κάθε µία, σε 
µανοµετρικό 6 µέτρων για την αποστράγγιση δεξαµενών, αντλιοστασίων, κ.λ.π. Η κάθε 
αντλία θα είναι εφοδιασµένη µε ηλεκτρικό καλώδιο µήκους τουλάχιστον 20 m και 
εύκαµπτο σωλήνα τουλάχιστον 20 m µε ταχυσύνδεσµο. 

3.2.8.4 Χώρος Χηµικών (οικίσκος χλωρίωσης) 

Στο χώρο χηµικών θα εγκατασταθούν οι δεξαµενές διαλύµατος υποχλωριώδους νατρίου και 
µεταθειώδους νατρίου και οι δοσιµετρικές αντλίες της χλωρίωσης και αποχλωρίωσης. Ο 
θάλαµος χηµικών θα φέρει σύστηµα εξαερισµού. 

3.3 ΣΩΛΗΝΩΣΕΙΣ - ΠΑΡΑΚΑΜΠΤΗΡΙΕΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ  

Όλοι οι αγωγοί διακίνησης λυµάτων και ιλύος θα µελετηθούν ώστε να διέρχεται η παροχή 
αιχµής της τελικής φάσης  και η ταχύτητα ροής να µην υπερβαίνει την τιµή των 2,0 m/sec. Η 
τιµή του συντελεστή τραχύτητας θα ληφθεί ίση µε Κs=0,2mm για τους αγωγούς από 
πλαστικό (PVC ή HDPE) και Κs=0,3 mm για τους χαλύβδινους ή χυτοσιδηρούς αγωγούς. 

Στους µη εκτεθειµένους αγωγούς βαρύτητας λυµάτων θα χρησιµοποιηθούν πλαστικοί 
σωλήνες PVC ή HDPE. Οι καταθλιπτικοί αγωγοί θα κατασκευαστούν από πλαστικούς 
σωλήνες πιέσεως PVC ή HDPE τουλάχιστον 6 atm ή από ελατό χυτοσίδηρο. Όπου οι αγωγοί 
είναι εκτεθειµένοι θα κατασκευαστούν από χαλυβδοσωλήνες µε κατάλληλη εσωτερική και 
εξωτερική προστασία ή από ελατό χυτοσίδηρο. 

Όπου οι αγωγοί διέρχονται κάτω από δεξαµενές, κανάλια, φρεάτια κλπ. θα εγκιβωτίζονται σε 
σκυρόδεµα. 

Θα προβλεφθούν κατ’ ελάχιστον οι ακόλουθες παρακαµπτήριες διατάξεις : 

• Παράκαµψη του συγκροτήµατος προεπεξεργασίας 

• Παράκαµψη της βιολογικής βαθµίδας. 

• Παράκαµψη της µονάδας χλωρίωσης. 

3.4 ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ 

Όπου απαιτείται πρόσβαση για λειτουργία, συντήρηση ή επιθεώρηση σε επίπεδο µε 
υψοµετρική διαφορά µεγαλύτερη από 0,50 m προβλέπεται η κατασκευή µεταλλικών 
κλιµάκων από γαλβανισµένους σιδηροσωλήνες 1,5'' (ορθοστάτες) και 1'' (οριζόντια τµήµατα). 
Οι κλίµακες ως προς τiς λεπτοµέρειες, την κατασκευή και την τοποθέτηση θα είναι σύµφωνες 
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µε το BS 449, ώστε να σηκώνουν φορτίο 750 kg/m3. Τα σκαλοπάτια θα είναι εσχαρωτά, 
στερεωµένα στα πλαϊνά στηρίγµατα και όχι άµεσα στο τσιµέντο. 

Για την προστασία των εργαζοµένων και των επισκεπτών θα τοποθετηθούν προστατευτικά 
κιγκλιδώµατα από γαλβανισµένους σιδηροσωλήνες 1,5'' και 1'' στους διαδρόµους των 
δεξαµενών, ελάχιστου ύψους 1,10 m, µε ενδιάµεση οριζόντια ράβδο σε ύψος 0,50 m. Όλα τα 
κιγκλιδώµατα θα έχουν τυποποιηµένες διαστάσεις και οµοιόµορφη εµφάνιση. 

Σε φρεάτια και δεξαµενές, όπου απαιτείται πρόσβαση στο εσωτερικό προβλέπεται η 
τοποθέτηση καλυµµάτων από µπακλαβαδωτή γαλβανισµένη λαµαρίνα εφ'όσον δεν 
βρίσκονται σε δρόµο. Στα κανάλια (π.χ. κανάλια διανοµής σε δεξαµενές, κανάλια 
εσχάρωσης, κ.λπ.) προβλέπεται η τοποθέτηση εσχαρωτών δαπέδων µη ολισθηρών από 
γαλβανισµένο µαλακό χάλυβα µε ορθογωνικά µάτια ώστε να είναι δυνατή η οπτική 
παρακολούθηση. Τα εσχαρωτά δάπεδα θα είναι γενικά σύµφωνα µε το B.S. 4592 και θα 
αντέχουν φορτίο 750 kg/m3 µε βέλος κάµψης µικρότερο από 0,2 % του ανοίγµατός τους. 

Η πρόσβαση στο εσωτερικό των δεξαµενών θα γίνεται µε δύο φορητές χαλύβδινες κλίµακες, 
που θα προµηθεύσει ο Ανάδοχος. 

3.5 ΑΠΟΣΜΗΣΗ 

Θα εγκατασταθούν δύο µονάδες απόσµησης, η µία θα εξυπηρετεί το κτίριο αφυδάτωσης και 
η δεύτερη το κτίριο προεπεξεργασίας. Ο σχεδιασµός των µονάδων πρέπει να είναι 
κατάλληλοι για 5 τουλάχιστον εναλλαγές αέρα την ώρα. 

Οι µονάδες απόσµησης πρέπει να έχουν την δυνατότητα αντιµετώπισης συνεχών 
συγκεντρώσεων 5 ppm ισοδύναµων H2S και 3 ppm ισοδύναµων NH3. H απόδοση των 
συστηµάτων πρέπει να είναι µεγαλύτερη από 99% για τις παραπάνω συγκεντρώσεις. Για 
συγκεντρώσεις µικρότερες από τις παραδοχές διαστασιολόγησης πρέπει να είναι µικρότερες 
από 0,1 ppm Η2S και 0,1 ppm ΝΗ3.  

Τα συγκρότηµα απόσµησης πρέπει να είναι βιοµηχανικό προϊόν προερχόµενο από 
κατασκευαστή, µε αποδεδειγµένη καλή και αξιόπιστη λειτουργία σε παρόµοια έργα, 
ανθεκτικό και απλό στην λειτουργία του. Θα πρέπει να ανήκει στην σειρά παραγωγής του 
κατασκευαστή και τα επιµέρους τµήµατά του πρέπει να είναι σύµφωνα µε τις επιµέρους 
Προδιαγραφές. Η κατασκευή και η συναρµολόγηση του πρέπει να έχει ολοκληρωθεί στο 
εργοστάσιο του προµηθευτή, πριν την αποστολή του στο εργοτάξιο και οι επί τόπου εργασίες 
θα περιορίζονται στην ανέγερση του εξοπλισµού και σε µικρές µόνο προσαρµογές, οι οποίες 
είναι απαραίτητες για την εγκατάστασή του. 

Η µονάδα απόσµησης πρέπει να είναι σε θέση να αντιµετωπίσει τις οχληρές οσµές που 
αναπτύσσονται σε εγκαταστάσεις επεξεργασίας λυµάτων. Οι ενώσεις που αναφέρονται 
παραπάνω (υδρόθειο και αµµωνία) νοούνται σαν δείκτες και αντιπροσωπεύουν όλες τις 
οχληρές ενώσεις που συναντώνται σε απαέρια εγκαταστάσεων επεξεργασίας λυµάτων. 
Πρέπει να ληφθεί υπόψη ότι η φύση των οχληρών ουσιών όσο και οι διαδικασίες 
αποδόµησης τους εξαρτώνται από πολλούς παράγοντες και ότι η συγκέντρωση τους θα 
µπορεί να έχει σηµαντικές αυξοµειώσεις µε το χρόνο. 

∆ίκτυο αεραγωγών  

Πρέπει να κατασκευασθεί εσωτερικό δίκτυο αεραγωγών το οποίο θα αναρροφά τον προς 
απόσµηση αέρα από τα κύρια σηµεία έκλυσης οσµών και θα τον οδηγεί στο αντίστοιχο 
συγκρότηµα απόσµησης. 

Η αναρρόφηση θα γίνεται τουλάχιστον από δύο τουλάχιστον σηµεία του κτιρίου 
προεπεξεργασίας και από ένα σηµείο του κτιρίου αφυδάτωσης µέσω ισάριθµων στοµίων 
απαγωγής.  
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Τα τµήµατα των αγωγών που θα οδεύουν εντός των κτιρίων θα είναι από ανοξείδωτο 
χάλυβα. Η επιλογή της διατοµής των αγωγών του δικτύου αεραγωγών θα είναι τέτοια, ώστε η 
ταχύτητα του αέρα να µην υπερβαίνει τα 15 m/s σε οποιοδήποτε σηµείο του δικτύου. 

3.6 ΚΤΙΡΙΑΚΑ ΕΡΓΑ 

3.6.1 Γενικά 

Όλες οι κτιριακές εγκαταστάσεις θα είναι σύµφωνες µε τις απαιτήσεις του Νέου Οικοδοµικού 
Κανονισµού (Ν4067/2012) και τις απαιτήσεις συναρµόδιων υπηρεσιών φορέων. 

Όλα τα κτιριακά έργα θα είναι κατασκευασµένα από οπλισµένο σκυρόδεµα και θα φέρουν 
τοιχοποιία πλήρωσης από οπτοπλινθοδοµές. Η εξωτερική επένδυση των κτιρίων θα είναι 
λιθόκτιστη µε εµφανή λιθοδοµή ελάχιστου πάχους 40cm, ώστε να εναρµονίζονται µε τις 
απλές κατασκευές που απαντώνται στην ύπαιθρο. 

Η αρχιτεκτονική όλων των κτιρίων θα παρέχει άνετους χώρους διακίνησης, ευχάριστη 
εξωτερική εµφάνιση, εναρµονισµένη στο τοπίο µε απλές, καθαρές γραµµές, ανθεκτικά υλικά 
στις καιρικές συνθήκες και µικρές απαιτήσεις συντήρησης. 

Θα ληφθούν όλα τα απαραίτητα µέτρα για την απρόσκοπτη απορροή των οµβρίων, ώστε να 
µην σταλάζουν νερά από στέγες, ή γείσα στις πλευρές των κτιρίων. 

Τα ελάχιστα κτιριακά έργα που προβλέπεται να κατασκευαστούν στα πλαίσια της παρούσης 
εργολαβίας θα είναι τα ακόλουθα : 

• Κτίριο προεπεξεργασίας - ενέργειας. 

• Κτίριο πάχυνσης –αφυδάτωσης. 

• Κτίριο διοίκησης - λειτουργίας. 

3.6.2 Κτίριο ∆ιοίκησης - Λειτουργίας 

Το κτίριο ∆ιοίκησης – Λειτουργίας θα είναι κτίσµα εµβαδού κάτοψης τουλάχιστον 60 m² και 
θα αποτελείται από : 

• χώρο αίθουσας ελέγχου επιφάνειας περίπου 20 m² 

• χώρο εργαστηρίου, επιφάνειας περίπου 10 m² 

• χώρο αποδυτηρίων και χώρο υγιεινής µε WC και ντους  

• µικρή αποθήκη 

Τα υλικά που θα χρησιµοποιηθούν για την κατασκευή του θα είναι άριστης ποιότητας. Ο 
φέρων οργανισµός του κτιρίου θα είναι από οπλισµένο σκυρόδεµα και οι τοιχοποιίες των 
εσωτερικών και εξωτερικών τοίχων θα είναι δροµικές και θα αποτελούνται από 
οπτοπλινθοδοµές µε ασβεστοκονίαµα 1:2,5 των 150 kgr τσιµέντου. 

Τα εσωτερικά επιχρίσµατα θα κατασκευαστούν σε τρεις στρώσεις. Η πρώτη στρώση 
(πεταχτό) θα είναι τσιµεντοκονίαµα 450 kg τσιµέντου µε πάχος 5 mm, η δεύτερη (λάσπωµα) 
από ασβεστοκονίαµα 1 : 2,5 των 150 kg τσιµέντου µε πάχος 14 mm σε δύο φάσεις, και η 
τρίτη στρώση (τριφτή) από µαρµαροκονίαµα 1 : 2 των 150 kg τσιµέντου µε πάχος 5 - 6 mm. 

Τα δάπεδα του κτιρίου διοίκησης σε όλους του χώρους θα είναι µε πλακίδια. Οι τοίχοι των 
χώρων υγιεινής και του εργαστηρίου θα επενδυθούν µέχρι ύψους 2,20m µε πλακίδια άριστης 
ποιότητας. 

Τα κτίρια θα χρωµατιστούν µε πλαστικό χρώµα και οι ξύλινες και σιδηρές επιφάνειες θα 
ελαιοχρωµατιστούν. Οι επενδύσεις των βαθµίδων και οι ποδιές θα κατασκευαστούν από 
λευκό µάρµαρο. Οι µονώσεις θα κατασκευαστούν κατάλληλα έναντι της υγρασίας και της 
θερµότητας. Τα εσωτερικά και εξωτερικά κουφώµατα θα κατασκευαστούν από αλουµίνιο 
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λευκού χρώµατος ή θα είναι ξύλινα. Η πλάκα οροφής θα µονωθεί κατάλληλα έναντι υγρασίας 
και θερµότητας. 

Οι εγκαταστάσεις των κτιρίων θα κατασκευαστούν σύµφωνα µε τους ισχύοντες κανονισµούς 
των εσωτερικών εγκαταστάσεων. 

 

Εξοπλισµός Κτιρίου 

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

περιλαµβάνονται: 

• Εγκαταστάσεις υγιεινής. 

• Εγκαταστάσεις αποδυτηρίων. 

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

• Σύστηµα αποχέτευσης προς το δίκτυο στραγγισµάτων. 

Στον κινητό εξοπλισµό θα περιλαµβάνονται: 

• Εξοπλισµός και επίπλωση των γραφείων. 

• Βασικός εξοπλισµός χηµείου. 

• Βοηθητικός εξοπλισµός. 

Εξοπλισµός Εργαστηρίου - Χηµείου 

Ο ανάδοχος θα εξοπλίσει το εργαστήριο µε τον παρακάτω εξοπλισµό: 

• Μετρητής pH 1 

• Συσκευή COD (6 θέσεις) 1 

• Συσκευή BOD5 (5 θέσεις) 1 

• Φούρνο για θερµοκρασία 120° C 1 

• Ζυγός ακριβείας 1 

• Αντλία κενού 1 

• Αναδευτήρας 3 

• Κώνο Imhoff µε τις βάσεις τους 3 

• Μετρητής D.O. (φορητός) 1 

• Σύστηµα φιλτραρίσµατος 2 

• Φορητό φασµατόµετρο 1 

• Ψυγείο χωρητικότητας 250 λίτρων 1 

• Υαλικά εργαστηρίου 5 ανά είδος 

• Λοιπός βοηθητικός εξοπλισµός (θερµόµετρα, χρονόµετρα, λαβίδες, ορθοστάτες, κ.λ.π.) 

 

3.6.3 Κτίριο Προεπεξεργασίας - Ενέργειας 

Η προεπεξεργασία των λυµάτων θα γίνεται σε στεγασµένο κτίριο, κατάλληλων διαστάσεων, 
που θα εξασφαλίζει την οµαλή λειτουργία και συντήρηση των µονάδων προεπεξεργασίας 
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αλλά και θα περιορίζει την έκλυση οσµών. Το κτίριο θα παρέχει ικανοποιητική πρόσβαση για 
την αποκοµιδή των κάδων συλλογής εσχαρισµάτων και άµµου καθώς και για την τοποθέτηση 
και αποµάκρυνση του ηλεκτροµηχανολογικού εξοπλισµού. 

Σε ανεξάρτητο θάλαµο του κτιρίου θα τοποθετηθεί το Η/Ζ και επίσης σε ξεχωριστό θάλαµο οι 
φυσητήρες του συστήµατος εξισορόπησης. Οι θάλαµοι συνεργείου – αποθήκης και χηµικών 
µπορούν να αποτελούν και ανεξάρτητο κτίριο ανάλογα µε τη διάταξη των διαγωνιζόµενων. 

Το δάπεδο του κτιρίου θα είναι βιοµηχανικού τύπου µε αντιολισθηρή επένδυση. Όλα τα υλικά 
κατασκευής του κτιρίου θα έχουν εξαιρετική αντοχή σε έντονα διαβρωτικό περιβάλλον. Η 
πλάκα οροφής θα µονωθεί κατάλληλα έναντι υγρασίας και θερµότητας. 

Η ηχοµόνωση του κτιρίου θα είναι τέτοια ώστε ο θόρυβος σε απόσταση ενός µέτρου από τον 
εξωτερικό τοίχο να µην υπερβαίνει τα 60 db(A). 

3.6.4 Κτίριο Πάχυνσης - Αφυδάτωσης 

Η επεξεργασία της παραγόµενης λάσπης του βιολογικού καθαρισµού των λυµάτων θα 
γίνεται σε στεγασµένο κτίριο, κατάλληλων διαστάσεων, που θα εξασφαλίζει την οµαλή 
λειτουργία και συντήρηση των µονάδων επεξεργασίας της λάσπης. Το ελάχιστο εσωτερικό 
ύψος του κτιρίου θα είναι κατάλληλο για την εγκατάσταση και αποµάκρυνση του εξοπλισµού 
πάχυνσης και αφυδάτωσης. 

Το δάπεδο του κτιρίου θα είναι καλυµµένο µε αντιολισθηρά πλακίδια. Οι τοίχοι του κτιρίου θα 
κατασκευαστούν µε µπατική οπτοπλινθοδοµή, θα επιχρισθούν µε κονίαµα και θα φέρουν 
πλακίδια µέχρις ύψους 2,00 m. Όλα τα υλικά κατασκευής του κτιρίου θα έχουν εξαιρετική 
αντοχή σε έντονα διαβρωτικό περιβάλλον. Η πλάκα οροφής θα µονωθεί κατάλληλα έναντι 
υγρασίας και θερµότητας. 

Το κτίριο θα παρέχει ικανοποιητική πρόσβαση για την αποκοµιδή των κάδων συλλογής 
αφυδατωµένης λάσπης καθώς και για την τοποθέτηση και αποµάκρυνση του 
ηλεκτροµηχανολογικού εξοπλισµού. 

Παραπλεύρως του κτιρίου θα κατασκευαστεί ανεξάρτητος απόθεσης της αφυδατωµένης 
ιλύος, στεγασµένος µε δάπεδο από σκυρόδεµα καθώς και θάλαµος συνεργείου – αποθήκης 
και θάλαµος χηµικών (οικίσκος χλωρίωσης). 

3.7 ∆ΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΧΩΡΟΥ – ΒΟΗΘΗΤΙΚΑ ∆ΙΚΤΥΑ 

3.7.1 Περίφραξη 

Περιµετρικά των εγκαταστάσεων επεξεργασίας θα τοποθετηθεί περίφραξη ύψους 2 m από 
συρµατόπλεγµα πάχους 2mm και ορθοστάτες µεταλλικούς γαλβανισµένους ανά 2m. 

Στην είσοδο των εγκαταστάσεων, θα τοποθετηθεί δίφυλλη µεταλλική θύρα, ελάχιστου 
πλάτους 5,00 m µε κλειδαριά ασφαλείας. 

3.7.2 Φυτοκαλύψεις 

Περιµετρικά των εγκαταστάσεων θα φυτευθούν αειθαλή δένδρα ή φυτά και θα γίνει 
«επένδυση» των πρανών της εκσκαφής µε αναρριχητικά φυτά. Στους χώρους µεταξύ των 
µονάδων επεξεργασίας θα φυτευθούν θάµνοι. Οι φυτοκαλύψεις θα γίνουν µε διάστρωση 
οργανικού χώµατος. 

3.7.3 ∆ίκτυο ύδρευσης – βιοµηχανικού νερού 

Θα κατασκευασθεί δίκτυο ύδρευσης που θα εξυπηρετεί τα κτιριακά έργα καθώς και δίκτυο 
βιοµηχανικού νερού που θα τροφοδοτεί το κτίριο προεπεξεργασίας, το κτίριο αφυδάτωσης 
και τις υπαίθριες υδροληψίες. 

Και για τα δύο δίκτυα θα χρησιµοποιηθούν γαλβανισµένοι σιδηροσωλήνες ή σωλήνες PVC, 
16 atm. 
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Για το δίκτυο ύδρευσης θα κατασκευασθεί κλειστή δεξαµενή ελαχίστου όγκου 20m3, ενώ για 
τις ανάγκες του βιοµηχανικού νερού θα χρησιµοποιείται η δεξαµενή χλωρίωσης. 

Θα εγκατασταθούν δύο πιεστικά συγκροτήµατα (ύδρευση – βιοµηχανικό νερό) που θα 
καταθλίβουν στα αντίστοιχα δίκτυα. Το κάθε πιεστικό συγκρότηµα θα αποτελείται από δύο 
αντλίες (η µία εφεδρική) και όλο τον παρελκόµενο εξοπλισµό. 

3.7.4 ∆ίκτυο οµβρίων 

Για την απορροή των οµβρίων από τον περιβάλλοντα χώρο εκτός της ΕΕΛ θα κατασκευαστεί 
ορθογωνική τάφρος απορροής οµβρίων επενδυµένη µε σκυρόδεµα, ελάχιστων διαστάσεων 
0,50 x 0,50 m2. Η συλλογή οµβρίων εντός της ΕΕΛ θα γίνεται µέσω της εσωτερικής 
οδοποιίας. 

3.7.5 Οδοποιία 

Θα κατασκευαστεί κατάλληλο οδικό δίκτυο πρόσβασης προς όλες τις µονάδες επεξεργασίας 
και τα κτίρια της εγκατάστασης ελάχιστου πλάτους 5m. Πλησίον της εισόδου της 
εγκατάστασης θα προβλεφθεί χώρος στάθµευσης για δύο τουλάχιστον οχήµατα. 

Στην οδοποιία περιλαµβάνεται επίσης και η οδός πρόσβασης από τον επαρχιακό δρόµο 
µέχρι την Ε.Ε.Λ. µήκους περίπου 120m. 

Γύρω από όλα τα κτίρια και περιµετρικά των δρόµων θα υπάρχουν πλακόστρωτα 
πεζοδρόµια ελάχιστου πλάτους 0,50 m, ενώ στους ακάλυπτους χώρους του γηπέδου γύρω 
από τις δεξαµενές προβλέπεται χαλικόστρωση. 

3.7.6 Λιθόκτιστες κατασκευές 

Όλα τα υπέργεια τµήµατα των δεξαµενών καθώς και τα κτιριακά έργα θα επενδυθούν µε 
λιθοδοµή από αργούς λίθους ελάχιστου πάχους 40cm. Οι χρησιµοποιούµενοι λίθοι θα 
υφίστανται επεξεργασία ώστε να αποκτήσουν κανονικά σχήµατα και διακριτές επιφάνειες 
(ηµιλαξευτή λιθοδοµή) ή κανονικά σχήµατα σε σταθερά µεγέθη και οµοιόµορφες επιφάνειες 
(λαξευτή λιθοδοµή). 

Οι λίθοι δεν θα έχουν προσµίξεις ή ρηγµατώσεις που επηρεάζουν την αντοχή τους, δεν θα 
έχουν σηµαντικές αποκλίσεις στη διάστασή τους και θα είναι επιδεκτικοί επεξεργασίας ώστε 
να κτίζονται µε αρµούς το πολύ 8mm στην περίπτωση της λαξευτής λιθοδοµής και 15mm στη 
περίπτωση της ηµελαξευτής λιθοδοµής. 

3.8 ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 

Η τροφοδότηση µε ηλεκτρική ενέργεια των εγκαταστάσεων θα γίνεται από το δίκτυο χαµηλής 
τάσης µέσω κεντρικού πίνακα διανοµής που θα εγκατασταθεί στο δωµάτιο ελέγχου (control 
room) του κτιρίου διοίκησης. 

Κάθε πίνακας θα περιλαµβάνει κατά περίπτωση τα εξής: 

• Γενικό αυτόµατο διακόπτη ισχύος 

• Γενικές ασφάλειες 

• Βολτόµετρα 

• Αµπερόµετρα 

• Αυτόµατους διακόπτες για κάθε κινητήρα 

• Χειριστήριο on-off-auto για κάθε κινητήρα 

• Αυτόµατους εκκινητές (ρελέ) 

• Αυτόµατους εκκινητές αστέρα – τριγώνου για κινητήρες άνω των 5kW 
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• Ωροµετρητές κινητήρων 

• Θερµικά προστασίας κινητήρων 

• Μικροαυτόµατους για τα βοηθητικά κυκλώµατα 

Γενικός πίνακας χαµηλής τάσης 

Ο Γ.Π.Χ.Τ. θα τοποθετηθεί στο κτίριο διοίκησης και θα είναι κατάλληλος για τάση λειτουργίας 
400V, 50 Hz. Στο πεδίο εισόδου θα καταλήγει η παροχή από τη ∆ΕΗ και τον Η/Ζ. Θα είναι 
τύπου πεδίου µε προστασία ΙΡ54, κατασκευασµένος από έλασµα DKP πάχους 2mm και θα 
διαθέτει τα προβλεπόµενα όργανα ένδειξης. 

Τοπικοί πίνακες  

Για την τροφοδοσία των µηχανηµάτων επεξεργασίας θα κατασκευασθούν τρεις (3) τοπικοί 
πίνακες κλειστού τύπου, στεγανοί, που θα τροφοδοτούνται απ’ ευθείας από το γενικό πίνακα 
και θα καλύπτουν τις εξής περιοχές: 

Τ.Π. 1 Μονάδα προεπεξεργασίας – µονάδα αφυδάτωσης – τριτοβάθµια επεξεργασία – 
αντλιοστάσιο άρδευσης 

Τ.Π.2 Μονάδες επεξεργασίες (αερισµός) – αντλιοστάσιο στραγγιδίων 

Τ.Π.3 Κτίριο διοίκησης 

Καλώδια 

Όλες οι εγκαταστάσεις ηλεκτρικών γραµµών ισχυρών ή ασθενών ρευµάτων θα πληρούν τους 
σχετικούς Ελληνικούς κανονισµούς ή προδιαγραφές καθώς και τις απαιτήσεις της ∆ΕΗ. Όλα 
τα υπόγεια καλώδια που διατρέχουν την εγκατάσταση θα είναι ανθυγρού τύπου (ΝΥΥ) και 
εντός σωληνώσεων PVC. 

Τηλεφωνικό δίκτυο 

Για τις ανάγκες των εγκαταστάσεων θα κατασκευασθεί τηλεφωνικό δίκτυο, συνδεδεµένο µε 
το δίκτυο του ΟΤΕ µε µία εξωτερική γραµµή που θα φθάνει στο κτίριο διοίκησης. 

Εξωτερικός φωτισµός 

Για το φωτισµό των εγκαταστάσεων θα εγκατασταθούν σε φωτιστικά σώµατα µε τους 
αντίστοιχους ιστούς φωτισµού. Τα φωτιστικά σώµατα θα είναι τύπου βραχίονα ή προβολέα 
µε λαµπτήρες Hg ή Na ισχύος 250 W. 

Ηλεκτροπαραγωγό Ζεύγος 

Σε ιδιαίτερο θάλαµο θα εγκατασταθεί Η/Ζ ελάχιστης ισχύος 80 kVA αυτόµατης εκκίνησης, 
εντός ηχοµονωτικού κλωβού. Το Η/Ζ θα περιλαµβάνει την πετρελαιοκινητήρα, τη γεννήτρια 
παραγωγής ηλεκτρικού ρεύµατος, τη δεξαµενή πετρελαίου και τον πίνακα ελέγχου και 
αυτοµατισµού εκκίνησης. 

Όταν για οποιοδήποτε λόγο η ηλεκτρική παροχή από τη ∆ΕΗ διακοπεί, θα εκκινεί αυτόµατα 
το Η/Ζ και θα µεταδίδεται σήµα συναγερµού. Η λειτουργία του Η/Ζ θα διακόπτεται µε την 
αποκατάσταση της παροχής. 

3.9 ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ 

Το σύστηµα αποσκοπεί στο τηλεχειρισµό, τηλεέλεγχο και την αυτόµατη λειτουργία των 
εγκαταστάσεων. Το προτεινόµενο σύστηµα θα εξασφαλίζει αυτόµατα την καλύτερη επιλογή 
συνθηκών λειτουργίας του έργου, ωστόσο θα µπορεί να παρακαµφθεί εν µέρει ή εν όλω 
ώστε να είναι δυνατός ο χειροκίνητος χειρισµός των µονάδων. 

Το σύστηµα αυτοµατισµού θα παρέχει στον χειριστή επαρκείς πληροφορίες για την 
κατάσταση κάθε µονάδας, θα επιτρέπει την αυτόµατη λειτουργία της µονάδας υπό κανονικές 
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συνθήκες, την παρέµβαση του χειριστή στη λειτουργία της µονάδας µέσω του υφιστάµενου 
Η/Υ, θα επιτρέπει τη λειτουργία της µονάδας από το πεδίο αν υπάρχει απώλεια του 
κεντρικού συστήµατος ελέγχου ή αν αυτό κρίνεται απαραίτητο. 

Το κεντρικό σύστηµα ελέγχου θα συσταθεί από τοπικούς σταθµούς ελέγχου (ΤΣΕ) οι οποίοι 
θα εγκατασταθούν στους ηλεκτρικούς πίνακες και θα καλύπτουν τον αντίστοιχο Η/Μ 
εξοπλισµό. Κάθε ΤΣΕ θα αποτελείται από έναν ηλεκτρονικό προγραµµατιζόµενο λογικό 
ελεγκτή (PLC), τροφοδοτικό, κεντρικό µικροεπεξεργαστή και τον απαιτούµενο αριθµό καρτών 
ψηφιακών εξόδων, καρτών ψηφιακών εισόδων και καρτών αναλογικών µεγεθών.  

Στο κτίριο διοίκησης θα εγκατασταθεί το σύστηµα τηλε-ελέγχου – τηλεχειρισµού SCADA 
µέσω του οποίου θα ελέγχονται όλα τα στοιχεία των µονάδων του βιολογικού καθαρισµού. Η 
παρακολούθηση της εγκατάστασης θα πραγµατοποιείται µε τη χρήση οθόνης υπολογιστή. 

Τα παραπάνω PLC θα συνδεθούν στον Κεντρικό Σταθµό Ελέγχου (Κ.Σ.Ε.) στο κτίριο 
διοίκησης και θα ελέγχονται από αυτόν. Το σύστηµα θα συµπληρώνεται µε τις απαραίτητες 
καλωδιώσεις. 

Ο τηλεέλεγχος των λειτουργικών παραµέτρων, ο τηλεχειρισµός των στοιχείων της 
εγκατάστασης και ο αυτοµατισµός της λειτουργίας των διαδικασιών θα επιτευχθεί µε την 
χρησιµοποίηση δικτύου κατανεµηµένου ελέγχου, ηλεκτρονικό υπολογιστή και αντίστοιχο 
λογισµικό Τηλεεποπτείας – Τηλεχειρισµών. Το σύστηµα συγκροτείται από: 

• Τους ΤΣΕ (περιφερειακές µονάδες). 

• Ένα (1) σύστηµα Τηλεεποπτείας - Τηλεχειρισµού το οποίο επικοινωνεί µε τα PLC 
µέσω δικτύου. 

• Ένα σύστηµα Η/Υ µε οθόνη, εκτυπωτή, τροφοδοτικό αδιάλειπτου λειτουργίας, modem 
κτλ. 

Το σύστηµα Τηλεεποπτείας - Τηλεχειρισµού µαζί µε τον υπολογιστή και την κεντρική µονάδα 
ελέγχου θα εγκατασταθούν στο χώρο της αίθουσας ελέγχου του κτιρίου διοίκησης και θα 
υλοποιούν την επικοινωνία χειριστή – µηχανής. 

Ο χειριστής θα µπορεί να επιλέξει µε το ποντίκι ή το πληκτρολόγιο την εποπτική εικόνα της 
επιµέρους διαδικασίας - εγκατάστασης που επιθυµεί και στη συνέχεια αν το κρίνει 
απαραίτητο να προβεί σε τηλεχειρισµό αυτής. Η παρέµβαση του χειριστή στην εξέλιξη της 
διαδικασίας ή σε ορισµένες παραµέτρους των αλγορίθµων ελέγχου γίνεται µε την χρήση 
ιεραρχικά δοµηµένων πινάκων επιλογής (menu driven). 

Tα πάσης φύσεως σφάλµατα, βλάβες, συναγερµοί, πληροφορίες της τρέχουσας κατάστασης 
των εγκαταστάσεων, καταγράφονται στον εκτυπωτή. 

Οι µονάδες αυτοµατισµού θα εγκατασταθούν στους αντίστοιχους ηλεκτρικούς πίνακες και θα 
επιτηρούν και θα ελέγχουν τις επιµέρους εγκαταστάσεις. Συγκεκριµένα, οι τοπικές µονάδες 
θα µπορούν αυτόνοµα να λειτουργήσουν και να ελέγχουν τις επιµέρους εγκαταστάσεις και 
στο πλαίσιο του συνολικού συστήµατος ελέγχου να µεταφέρουν και να δέχονται πληροφορία 
από το Κεντρικό σύστηµα Τηλεχειρισµών και Τηλεελέγχου. 

Οι µονάδες θα επικοινωνούν µεταξύ τους σε λειτουργία "δικτύου" και η βλάβη της µίας δεν θα 
αποκλείει τη λειτουργία των υπολοίπων. 

Θα εγκατασταθεί ένα υπολογιστικό σύστηµα αποτελούµενο από ηλεκτρονικό υπολογιστή, 
οθόνη, εκτυπωτής και µονάδα τροφοδοτικού αδιάλειπτου λειτουργίας. Τα κύρια 
χαρακτηριστικά του: CPU Pentium 4 στα 3 GHz, µνήµη RAM 512 Mb επεκτάσιµη, έγχρωµη 
οθόνη 19in, σκληρό δίσκο (HDD) χωρητικότητας 80 Gb, κάρτα γραφικών µε ενσωµατωµένη 
µνήµη 128 Mb, µονάδα δισκέτας (FDD) 3,5in, µονάδα οπτικού δίσκου (DVD) για λήψη back-
up, πληκτρολόγιο, ποντίκι (mouse), modem 56 K, κουτί µε δύο εσωτερικά slots 3,5 in, τρία 
εξωτερικά slots 5,25 in, ένα εξωτερικό slot 3,5 in, δύο θύρες USB 2.0, µία παράλληλη και µία 
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σειριακή θύρες επικοινωνίας, δύο θύρες PS/2, µία θύρα RJ-45, κάρτα επικοινωνίας για την 
επικοινωνία των τοπικών PLC µε το δίκτυο αυτοµατισµού, λογισµικό τελευταίας γενιάς και 
UPS δυναµικότητας 30min. 

Η αρχιτεκτονική δοµή και η σχεδίαση του συστήµατος κατανεµηµένου ελέγχου εξασφαλίζει 
την καλύτερη επιλογή συνθηκών λειτουργίας του έργου. Η σχεδίαση και τα τεχνικά 
χαρακτηριστικά του χρησιµοποιούµενου υλικού καθιστούν εύκολη την µελλοντική επέκταση 
του συστήµατος τόσο από πλευράς ελεγχόµενων εγκαταστάσεων όσο και από πλευράς 
αυξηµένου βαθµού αυτοµατοποίησης (τηλεχειρισµοί - τηλεεπίβλεψη), µε απλή προσθήκη 
υλικού (hardware) ή/και λογισµικού (software). 

Αρχές λειτουργίας αυτοµατισµού 

Το σύστηµα αυτοµατισµού της εγκατάστασης βασίζεται σε ένα σύστηµα ελέγχου το οποίο 
υλοποιείται µε χρήση PLC τα οποία συνδέονται σε δίκτυο, χωροταξικά κατανεµηµένο σε 
διάφορα σηµεία της εγκατάστασης. Η αρχιτεκτονική του συστήµατος και τα ιδιαίτερα 
χαρακτηριστικά του δικτύου θα εξασφαλίζουν τη µέγιστη δυνατή ασφάλεια και απρόσκοπτη 
λειτουργία του έργου. 

Tο λογισµικό των PLC θα βασισθεί σε συγκεκριµένες αρχές λειτουργίας κινητήρων και θα 
αναπτυχθεί µε µορφή υπορουτίνων, θα είναι δοµηµένο, εύκολα αναγνωρίσιµο και ελέγξιµο, 
έτσι ώστε να υλοποιεί τους αλγορίθµους ελέγχου που διέπουν τη λογική αυτοµατισµού κάθε 
στοιχείου εξοπλισµού των εγκαταστάσεων. 

Το σύστηµα ελέγχου και µετρήσεων θα είναι έτσι σχεδιασµένο ώστε : 

• Να παρέχει στον χειριστή στο κέντρο ελέγχου επαρκείς πληροφορίες για την 
κατάσταση των µονάδων. 

• Να επιτρέπει την αυτόµατη λειτουργία κάθε µονάδας υπό κανονικές συνθήκες. 

• Να επιτρέπει στον χειριστή από το κέντρο ελέγχου να παρέµβει στην λειτουργία µίας 
µονάδας αν αυτός το κρίνει απαραίτητο. 

• Να επιτρέπει την λειτουργία της µονάδας από τον τοπικό πίνακα αυτοµατισµού αν 
υπάρχει απώλεια του κεντρικού συστήµατος ελέγχου ή αν κρίνεται απαραίτητο. 

Το πρόγραµµα των PLC θα έχει τα εξής κύρια χαρακτηριστικά: θα καλύπτει το σύνολο των 
λειτουργικών απαιτήσεων µε επεξεργασία πραγµατικού χρόνου (real time) και θα είναι ενιαίο 
για όλα τα PLC µε υψηλό βαθµό προτεραιότητας. 

Η διαδικασία δηµιουργίας, προσαρµογής, φόρτωσης και ενηµέρωσης του προγράµµατος: 

• Θα είναι απλούστατη, δεδοµένου ότι θα επιτελείται από προσωπικό µη ειδικευµένο ή 
εκπαιδευµένο στην πληροφορική, 

• Θα ακολουθεί την µέθοδο των ερωταποκρίσεων προβλέποντας την καλύτερη δυνατή 
καθοδήγηση του χρήστη µέσω κατάλληλων επιλογών και προτεινόµενων 
ενεργειών/τιµών, 

• ∆εν θα απαιτεί χειρισµό διακοπτών καρτών ή άλλων dip switches ή γενικά επέµβαση 
στο hardware του PLC 

To πρόγραµµα και τα αρχεία παραµετρικών τιµών θα διαφυλάσσονται, ώστε να είναι 
διαθέσιµα σε περίπτωση επανεκκίνησης (restart) χωρίς να απαιτείται εκ νέου εισαγωγή 
τιµών. Η προσθήκη ψηφιακών ή αναλογικών εισόδων, µνήµης RAM, ή άλλων στοιχείων 
hardware θα αναγνωρίζεται αυτόµατα και να ενεργοποιείται µέσω της διαδικασίας 
ενηµέρωσης. Η απενεργοποίηση στοιχείων hardware (είσοδοι/έξοδοι κλπ) θα είναι δυνατή 
µέσω της διαδικασίας ενηµέρωσης. 

Ο χαρακτηρισµός των συλλεγόµενων σηµάτων (πληροφοριών) ως προς την ιεράρχηση, την 
προτεραιότητα, ο καθορισµός των τιµών συναγερµών για κάθε ελεγχόµενη πληροφορία και ο 
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καθορισµός της επιθυµητής αντίδρασης µέσα από προβλεπόµενες εναλλακτικές λειτουργίες 
θα γίνονται µέσω απλουστευµένης διαδικασίας. 

Η επεξεργασία των συλλεγόµενων πληροφοριών, η ιεράρχησή τους σε περίπτωση 
επικείµενης υπερχείλισης της µνήµης, η µορφή, η οµαδοποίηση και η σειρά µε την οποία θα 
αποστέλλονται στο κεντρικό σηµείο ελέγχου θα γίνεται µέσω απλουστευµένης διαδικασίας. 

Κάθε τοπική µονάδα ελέγχου θα διαθέτει: 

• Λογισµικό ελέγχου και επίβλεψης των διαδικασιών της, που µε την µορφή ρουτίνων 
και µε την χρήση παραµέτρων υλοποιεί τις απαιτούµενες λειτουργίες και ελέγχους του 
τοπικού σταθµού. 

• Λογισµικό Επικοινωνίας το οποίο φροντίζει να αποστέλλει τόσο στο Κέντρο Ελέγχου 
όσο και στις άλλες περιφερειακές µονάδες (αν απαιτείται) όλες τις απαιτούµενες 
πληροφορίες και µετρήσεις. Επιπρόσθετα το ίδιο λογισµικό αναλαµβάνει την λήψη 
των απαραίτητων παραµέτρων και χειρισµών από το κέντρο ελέγχου όπως και την 
αποθήκευση - συµπίεση των δεδοµένων όταν δεν υπάρχει επικοινωνία µε το κέντρο 
ελέγχου. 

Τα σήµατα από τα αισθητήρια καταλήγουν στον τοπικό ηλεκτρικό πίνακα. Στον πίνακα αυτό 
θα υπάρχει για κάθε µετρούµενο µέγεθος (στάθµη, παροχή κλπ) ενδεικτική λυχνία και 
όργανο ψηφιακής ένδειξης, το οποίο θα δείχνει την υπέρβαση ορίου του αντίστοιχου 
µεγέθους. Τα όργανα και οι λυχνίες θα λειτουργούν µε 24 VDC ή 220 VAC. 

Η λειτουργία των αντλιών ελέγχεται από τη στάθµη της δεξαµενής από την οποία 
αναρροφούν, ενώ απαραίτητες προϋποθέσεις εκκίνησης των αντλιών είναι: 

α. Ο διακόπτης της συγκεκριµένης αντλίας να είναι σε θέση AUTO. 

β. Να µην έχει σηµανθεί βλάβη ή άλλη δυσλειτουργία της αντλίας. 

γ. Να µην έχει τεθεί η αντλία εκτός λειτουργίας µε εντολή του κέντρου ελέγχου. 

Η εκκίνηση και στάση των αντλιών µπορεί να γίνεται κλιµακωτά για την αποφυγή πληγµάτων. 
Οι αντλίες θα εναλλάσσονται αυτόµατα κυκλικά για οµοιόµορφη φθορά και ισοκατανοµή 
χρόνου λειτουργίας. Εάν στα αντλιοστάσια µία αντλία δεν λειτουργεί για οποιοδήποτε λόγω, 
τίθεται σε λειτουργία αυτόµατα η εφεδρική. 

Όταν λειτουργεί η τοπική µονάδα ελέγχου και υπάρχει σύνδεση µε το κεντρικό σύστηµα 
ελέγχου τα προαναφερθέντα λογισµικά λειτουργούν παράλληλα. Η τοπική µονάδα ελέγχου 
ενηµερώνει και ενηµερώνεται από το κεντρικό σύστηµα ελέγχου και ταυτόχρονα υλοποιεί 
τους απαραίτητους αλγορίθµους ελέγχου των διαδικασιών. Ο χειριστής του κεντρικού 
συστήµατος µπορεί να παρέµβει στην λειτουργία των διαδικασιών υλοποιώντας διάφορα 
«σενάρια» λειτουργίας. 

Όταν λειτουργεί η τοπική µονάδα ελέγχου και δεν υπάρχει σύνδεση µε το κεντρικό σύστηµα 
ελέγχου τα προαναφερθέντα λογισµικά λειτουργούν παράλληλα, µε την διαφοροποίηση ότι 
το λογισµικό επικοινωνιών φροντίζει να αποθηκεύει όλες τις πληροφορίες του τοπικού 
σταθµού και να τις αποστέλλει όταν αποκαθίσταται η σύνδεση. 
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4 ∆ΟΚΙΜΑΣΤΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ - ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΑΠΟ 
ΤΟΝ ΑΝΑ∆ΟΧΟ 

4.1 ∆ΟΚΙΜΑΣΤΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ 

Μετά την πλήρη κατασκευή του έργου, θα αρχίσει η διαδικασία της δοκιµαστικής λειτουργίας. 
Ο Ανάδοχος θα ειδοποιήσει εγγράφως την Υπηρεσία για την έναρξη της δοκιµαστικής 
λειτουργίας, η οποία θα έχει µέγιστη διάρκεια 1 µήνα και θα αποσκοπεί στην επίτευξη των 
ορίων εκροής που ορίζονται στα Τεύχη ∆ηµοπράτησης (αποδοτική λειτουργία). 

Πέρας της δοκιµαστικής λειτουργίας θεωρείται η επίτευξη των ορίων εκροής των λυµάτων για 
πέντε (5) συνεχόµενες ηµέρες µε χαρακτηριστικά λυµάτων αυτά που καθορίζονται στην 
παράγραφο 1.5 της παρούσας, και µετά από έγγραφη βεβαίωση της Επιβλέπουσας 
Υπηρεσίας. 

Αν δεν ικανοποιείται µία ή περισσότερες απαιτήσεις εκροής, ο Ανάδοχος οφείλει να 
τροποποιήσει ή και να συµπληρώσει τα έργα µε δικές του δαπάνες και χωρίς καµία αύξηση 
του συµβατικού τιµήµατος. Στην περίπτωση αυτή η Υπηρεσία µπορεί να χορηγήσει 
παράταση της δοκιµαστικής λειτουργίας κατά έναν (1) επιπλέον µήνα. 

Η Υπηρεσία διατηρεί το δικαίωµα ελέγχου και επαλήθευσης κάθε αποτελέσµατος εκροής 
λυµάτων λαµβάνοντας και στέλνοντας δείγµατα σε αναγνωρισµένο χηµικό εργαστήριο. Η 
µέγιστη χρονική διάρκεια ελέγχου και επαλήθευσης των αποτελεσµάτων εκροής από πλευρά 
της Υπηρεσίας ανέρχεται σε ένα (1) µήνα από την έγγραφη ειδοποίηση του Αναδόχου. 

Στην περίπτωση που η εγκατάσταση πάψει να λειτουργεί λόγω νέων εκτελούµενων έργων ή 
λόγω άλλης αιτίας (εκτός των περιπτώσεων ανωτέρας βίας, ή διακοπής της παροχής 
ρεύµατος από την ∆.Ε.Η.) για χρονικό διάστηµα µεγαλύτερο των πέντε (5) ηµερών, τότε η 
περάτωση του έργου θα παρατείνεται για ανάλογο χρόνο χωρίς πρόσθετη αµοιβή του 
Αναδόχου. 

Κατά την περίοδο της δοκιµαστικής λειτουργίας εάν η παροχή ή το BOD5 είναι µικρότερα από 
αυτά του σχεδιασµού, θα τίθενται εναλλακτικά σε λειτουργία το ελάχιστο πλήθος µονάδων 
επεξεργασίας, έτσι ώστε να µην προκαλείται υπέρβαση µοναδιαίων φορτίων, σε σχέση µε τα 
δεδοµένα σχεδιασµού των αντίστοίχων µονάδων. 

4.2 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΝΑ∆ΟΧΟ 

Ο Ανάδοχος θα λειτουργήσει µε δική του ευθύνη και δαπάνες για έξι (6) µήνες τη µετά το 
πέρας της δοκιµαστικής λειτουργίας. Η λειτουργία θα γίνει µε προσωπικό του Αναδόχου. 
Κατά τη θερινή περίοδο (4 µήνες), το προσωπικό του Αναδόχου θα αποτελείται τουλάχιστον 
από τρία άτοµα µε τις παρακάτω ειδικότητες : 

• ένας χειριστής εγκαταστάσεων 

• ένας ειδικευµένος ηλεκτρολόγος - συντηρητής των εγκαταστάσεων 

• ένας εργάτης 

Κατά τους χειµερινούς µήνες το προσωπικό του Αναδόχου δύναται να είναι ένα άτοµο 
(χειριστής εγκαταστάσεων) καθώς και ένα συνεργείο συντήρησης. 

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 κ.λπ.). 

Στην λειτουργία του Κέντρου µε ευθύνη του Αναδόχου συµπεριλαµβάνονται όλες οι 
αναγκαίες εργασίες, συντηρήσεις, κλπ. για την πλήρη λειτουργία των εγκαταστάσεων 
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σύµφωνα µε τις παρούσες προδιαγραφές και την οριστική µελέτη, όπως θα εγκριθεί. Επίσης 
θα προβλεφθεί η εκπαίδευση του προσωπικού του φορέα, καθώς και η εναλλαγή (εάν 
απαιτείται) των υλικών απόσµησης ώστε να ικανοποιούνται οι αποδόσεις στο τέλος της 
6µηνης λειτουργίας. 

Ο Ανάδοχος βαρύνεται µε όλες τις σχετικές δαπάνες εκτός από τις παρακάτω που ρητά 
βαρύνουν τον Εργοδότη : 

α. ∆απάνη για την ηλεκτρική ενέργεια, νερό και χηµικά 

β. ∆απάνη για τη µεταφορά και τελική διάθεση των υποπροϊόντων επεξεργασίας 
(αφυδατωµένη λάσπη, εσχαρίσµατα, άµµος). 

Οι ανωτέρω δαπάνες αναφέρονται και για το διάστηµα της δοκιµαστικής λειτουργίας του 
Αναδόχου. 

Στις υποχρεώσεις του αναδόχου κατά τη διάρκεια της λειτουργίας της ΕΕΛ από αυτόν 
περιλαµβάνονται επίσης  :  

1. Η ετοιµασία του φακέλου µε όλα τα απαραίτητα έγγραφα για την έκδοση της άδειας 
λειτουργίας της ΕΕΛ από τον ΚτΕ. 

2. η µελέτη άρδευσης σύµφωνα µε την παράγραφο δ31 των Περιβαλλοντικών Όρων 
και η έκδοση της σχετικής άδειας από την Περιφερειακή Ενότητα Κυκλάδων.  

5 ΜΕΛΕΤΕΣ 

Για τo έργo της παρούσας εργολαβίας, διατίθενται οι µελέτες που αναφέρεται παρακάτω: 

 
• Προµελέτη Εγκατάστασης Επεξεργασίας Λυµάτων ∆ονούσας  

• Γεωτεχνική έρευνα Εγκατάστασης Επεξεργασίας Λυµάτων ∆ονούσας  

• Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων Εγκατάστασης Επεξεργασίας και ∆ιάθεσης 
Λυµάτων ∆ονούσας  

Οι  παραπάνω µελέτες θα παραδοθούν στον Ανάδοχο  

Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να υποβάλει όλες τις µελέτες που θα εκπονήσει σε 
ψηφιακή µορφή συµβατή µε DXF ή DWG files, ενώ τα κείµενα θα πρέπει να είναι συµβατά µε 
ASCII files. 

6 ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΙΣ 
Οι εργασίες θα εκτελεστούν σε δηµόσιες εκτάσεις και δεν απαιτούνται απαλλοτριώσεις. Ο 
καθορισµός των ορίων µεταξύ δηµοσίων εκτάσεων και όµορων οικοπέδων, όπου αυτά είναι 
ασαφή, θα καθοριστούν µε τη βοήθεια των τοπικών Αρχών.  

7  ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΙ ΟΡΟΙ  
Για τα έργα της παρούσας εργολαβίας έχει συνταχθεί η παρακάτω Μελέτη Περιβαλλοντικών 
Επιπτώσεων : 
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Α/Α Ονοµασία Μελέτης Αποφάσεις 

1 
Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων Εγκατάστασης 
Επεξεργασίας και ∆ιάθεσης Λυµάτων ∆ονούσας  

 
11972/24.07.2007 

 

1. Ο Ανάδοχος θα πρέπει να δώσει ιδιαίτερη προσοχή στις παραπάνω Αποφάσεις κατά 
την κατασκευή των έργων οι οποίες όµως δεν υποκαθιστούν τυχόν άλλες άδειες και 
εγκρίσεις συναρµόδιων Υπηρεσιών. Όπως αναφέρεται και στις παραπάνω 
αποφάσεις πριν από την έναρξη των εργασιών κατασκευής θα πρέπει να γίνει 
γραπτή συνεννόηση µε εκπρόσωπο της Αρµόδιας εφορείας Αρχαιοτήτων 
προκειµένου να παρίστανται εφόσον είναι επιθυµητό.  

2. Τα ανωτέρω θα πρέπει να λαµβάνονται υπόψη και κατά τη σύνταξη του 
χρονοδιαγράµµατος του έργου, µε σαφείς χρονικούς προσδιορισµούς και ανάλυση 
των επί µέρους δράσεων. 

Η µελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων που αφορά το συγκεκριµένο έργο, συνοδεύει τα 
τεύχη δηµοπράτησης και θα πρέπει να βρίσκεται στα εργοτάξια σ΄ όλη την διάρκεια 
κατασκευής των έργων. 
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