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1.  ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ 

 

Το έργο αφορά τις Εγκαταστάσεις Επεξεργασίας και ∆ιάθεσης Λυµάτων των οικισµών 

Μανωλά και Ποταµού της νήσου Θηρασιάς. 

Το αντικείµενο του δηµοπρατούµενου έργου έργων περιλαµβάνει : 

- την εκπόνηση της Μελέτης Εφαρµογής και κάθε είδους συµπληρωµατικής µελέτης 

- την κατασκευή των έργων Πολιτικού Μηχανικού 

- την προµήθεια και εγκατάσταση όλου του Μηχανολογικού και Ηλεκτρολογικού εξοπλισµού 

- την λειτουργία των Εγκαταστάσεων Επεξεργασίας και ∆ιάθεσης Λυµάτων 

Όπως περιγράφεται στα Τεύχη ∆ηµοπράτησης περιλαµβάνεται επίσης κάθε εργασία ή 

προµήθεια και εγκατάσταση εξοπλισµού που απαιτείται για ολοκληρωµένη κατασκευή και άρτια και 

αποδοτική λειτουργία του Έργου, έστω και αν δεν αναφέρεται ρητά στα Τεύχη ∆ηµοπράτησης.\ 

Στο αντικείµενο του Έργου συµπεριλαµβάνεται η δοκιµαστική λειτουργία και η θέση σε 

αποδοτική λειτουργία καθώς και η κανονική λειτουργία και συντήρηση του έργου για 6 µήνες 

Οι διαγωνιζόµενοι θα συντάξουν Τεχνική  Μελέτη Προσφοράς η οποία θα τηρεί αυστηρά τις 

ελάχιστες απαιτήσεις σχεδιασµού καθώς και τις αντίστοιχες τεχνικές προδιαγραφές, όπως αυτές 

αναφέρονται στην Τεχνική Προµελέτη και τα Τεύχη ∆ηµοπράτησης και λαµβάνοντας υπόψη την 

εγκεκριµένη Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του έργου. 

Ο Ανάδοχος θα έχει την πλήρη και αποκλειστική ευθύνη για την επίτευξη των απαιτούµενων 

αποδόσεων επεξεργασίας όσον αφορά τις τελικές εκροές, οι οποίες πρέπει να είναι σύµφωνες µε 

τα όσα καθορίζονται στο παρόν τεύχος καθώς και µε τις εγγυήσεις που έχει υποβάλλει µε την 

Τεχνική Προσφορά του. 
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2.  ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΕ∆ΙΑΣΜΟ, ΜΕΛΕΤΗ &  Η-Μ 
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ 

 

Τα παρακάτω ειδικά στοιχεία αποτελούν τις ελάχιστες υποχρεωτικά απαιτήσεις (επί ποινή 

αποκλεισµού) βάση των οποίων θα συνταχθούν οι τεχνικές προσφορές. 

2.1 Χαρακτηριστικά λυµάτων στην είσοδο των έργων 

Τα ποιοτικά χαρακτηριστικά και παροχές είναι αυτά που αναγράφονται στον πίνακα 4 του 

τεύχους της Τεχνικής Προµελέτης.  

2.2 Γενική διάταξη έργων 

Τα δηµοπρατούµενα έργα θα κατασκευασθούν εντός των ορίων που καθορίζονται στα 

σχετικά σχέδια που αποτελούν αναπόσπαστο τµήµα της τεχνικής προµελέτης και των τευχών 

δηµοπράτησης. Οποιαδήποτε µονάδα επεξεργασίας ή κτίριο θα επέχει τουλάχιστον 2m από τα 

όρια του γηπέδου. 

2.3  Φρεάτιο εισαγωγής 

∆ιαστάσεων περίπου 1,5 Χ 1,5 m και κατάλληλου βάθους µε καπάκι βαρέως τύπου. Θα 

πρέπει να τονισθεί ότι ο ανάδοχος στην Τεχνική Προσφορά τους θα πρέπει να λάβει υπόψη ότι η 

προ- κατεργασία θα πρέπει να γίνεται µε φυσική ροή ώστε να αποφεύγονται τα προβλήµατα που 

δηµιουργούνται από την συσσώρευση λιπών στο φρεάτιο εισαγωγής, λαµβανοµένου υπόψη της 

µεταβλητότητας της παροχής λυµάτων. 

2.4 Εσχάρωση 

• Αυτόµατη και µηχανική  εσχάρα µε διάκενα µικρότερα ή ίσα των 6 mm διαστάσεων περίπου 

1,0 Χ 1,0 m. 

• Υλικό κατασκευής ανοξείδωτο χάλυβα τουλάχιστον SS 316. 

• ΙSO κατασκευαστή αυτόµατης εσχάρας 

2.5 Λιποσυλλογή  

• Όγκος λιποσυλλέκτη περίπου 1 m3 

2.6 Εξάµµωση  

• ISO κατασκευαστή γέφυρας εξάµµωσης 

• ISO κατασκευαστή συµπαγούς µονάδας εσχάρωσης - εξάµµωσης (εναλλακτική λύση) 

2.7  ∆εξαµενή καθίζησης 

• ∆εξαµενή καθίζησης ελάχιστου όγκου 60 m3.  

• Περιλαµβάνονται δύο (2) αεραντλίες ή άλλες κατάλληλες αντλίες διάθεσης της 

καθιζάνουσας λάσπης και δύο (2) αντλίες ανύψωσης λυµάτων που λειτουργούν 

εναλλακτικά και θα τα µεταφέρουν στις δεξαµενές φωτοκατάλυσης.  

• ISO κατασκευαστή αντλιών και αεραντλιών. 
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• Σε κάθε περίπτωση επί πλέον µία (1) εφεδρική αντλία, δηλαδή δύο (2) εφεδρικές αντλίες 

2.8 Σιλό λάσπης 

• Ελάχιστος όγκος 18 m3. 

• Μία (1) αεραντλία ή αντλία για τη διάθεση της λάσπης 

• Ειδική διάταξη διαχωρισµού στραγγιδίων και στερεών 

• Μία (1) εφεδρική αεραντλία ή αντλία 

2.9 ∆εξαµενή οξείδωσης  

• Αριθµός µονάδων τουλάχιστον δύο (2) 

• Όγκος κάθε µονάδας τουλάχιστον 60 m3 

• Ενεργό βάθος δεξαµενών, όχι µεγαλύτερο των 0,8 m. 

• Αριθµός Φυσητήρων τουλάχιστον τέσσερις (4), ανά δύο (2) σε εναλλακτική λειτουργία 

• Παροχή φυσητήρων >15 m3/h 

• ISO κατασκευαστή φυσητήρων και δοσιµετρικών αντλιών 

• ∆ύο (2) ∆οσοµετρικές αντλίες  

• Θα περιλαµβάνονται κατάλληλα δοχεία µε αναδευτήρα αποθήκευσης του καταλύτη. 

2.10  ∆εξαµενή καθίζησης φωτοκατάλυσης  

• Αριθµός µονάδων τουλάχιστον δύο (2) 

• Όγκος κάθε µονάδας τουλάχιστον 60 m3 

• Κυκλικές δεξαµενές βάθος δεξαµενών, όχι µεγαλύτερο των 2,6 m. 

• Αριθµός αντλιών ή αεραντλιών τουλάχιστον τέσσερις (4). ∆ύο (2) για ανακυκλοφορία του 

καταλύτη και δύο (2) για την µεταφορά του στο σιλό λάσπης. Οι αντλίες κάθε ζεύγους 

λειτουργούν εναλλακτικά. 

• ISO κατασκευαστή αντλιών 

• Σε κάθε περίπτωση επί πλέον µία (1) εφεδρική αντλία, δηλαδή δύο (2) εφεδρικές αντλίες 

2.11 Τεχνητός υγρότοπος 

• ∆ύο (2) υγρότοποι εµβαδού  έκαστος τουλάχιστον 200 m2. 

2.12 ∆εξαµενή εξισορόπησης 

• Ελάχιστος όγκος 150 m3. 

2.13 Μονάδα Υπερδιήθησης 

• ∆υναµικότητας παραγωγής 90 m3/day 

• Πλήρως αυτοµατοποιηµένη 
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• ∆ύο (2) αντλίες τροφοδοσίας σε εναλλακτική λειτουργία 

• ∆ύο (2) πολυστρωµατικά φίλτρα διαµέτρου 1,2 m. 

• ‘Ένα (1) φίλτρο φυσιγγίων 

• Ανάκτηση τουλάχιστον 90 % 

• Μία (1) αντλία έκπλυσης µε το αντίστοιχο δοχείο έκπλυσης. 

• Όργανα µέτρησης µε έξοδο 4-20 mA για πιέσεις, παροχές, αγωγιµότητα, οξειδωσιµότητας, 

pH  στον κλάδο τροφοδοσίας και παραγόµενου νερού. 

2.14 ∆εξαµενή συλλογής 

• Όγκος >200 m3. 

• ∆ύο (2) αντλίες κατάλληλης ισχύος (20 m3/h σε πίεση 4 bar ) από SS 316 για παράλληλη 

και εναλλακτική λειτουργία. 

• ISO κατασκευαστή αντλιών. 

• Επί πλέον µία (1) εφεδρική αντλία 

• Αεροκώδωνας τουλάχιστον 500 lt. 

2.15  Σύστηµα υπόγειας διάθεσης λυµάτων 

• Ο χώρος της υπόγειας διάθεσης των λυµάτων θα είναι τουλάχιστον 480 m2  σύµφωνα µε 

όσα αναφέρονται στην τεχνική προµελέτη και την ΜΠΕ. 

• Κατάλληλο σύστηµα σωληνώσεων 

2.16 Αγωγός µεταφοράς λυµάτων και νερού 

• ISO κατασκευαστή σωλήνων και ειδικών τεµαχίων από PVC και HDPE. 

2.17 Κτίριο ∆ιοίκησης και χώροι υγιεινής και αποδυτηρίων 

• Θα περιλαµβάνεται κτίριο εµβαδού τουλάχιστον 75 m2 µε τέσσερις (4)   χώρους όπως 

περιγράφονται στην τεχνική προµελέτη και δίνεται ενδεικτικά στο σχέδιο Θ.6. 

• Ο χώρος υγιεινής θα είναι τουλάχιστον 10 m2. 

2.18 Κτίριο Υπερδιήθησης  

• Θα περιλαµβάνεται κτίριο εµβαδού τουλάχιστον 60 m2 µε δύο  χώρους όπως 

περιγράφονται στην τεχνική προµελέτη και δίνεται ενδεικτικά στο σχέδιο Θ.7. 

2.19 Κτίριο προκατεργασίας  

• Θα περιλαµβάνεται κτίριο εµβαδού τουλάχιστον 72 m2 µε δύο  χώρους όπως 

περιγράφονται στην τεχνική προµελέτη και δίνεται ενδεικτικά στο σχέδιο Θ.8. 
2.20  Μετρητής παροχής 
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• Θα περιλαµβάνεται µετρητής παροχής ανοιχτού καναλιού τύπου Parshall ή Ventouri που 

θα τοποθετηθεί µετά την προεπεξεργασία ή µετά των δεξαµενών δευτεροβάθµιας 

καθίζησης. 
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3. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΕΡΓΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ 
 

Για την µελέτη και κατασκευή των έργων Π.Μ. ο ανάδοχος υποχρεούται στην πιστή και 

ακριβή εφαρµογή των όσων ορίζονται και αναφέρονται στα Τεύχη ∆ηµοπράτησης. 

Ως κανονισµοί νοούνται, τόσο για την Τεχνική Μελέτη Προσφοράς όσο και για την Μελέτη 

Εφαρµογής, οι ισχύοντες Ελληνικοί Κανονισµοί. Μόνο σε περίπτωση ανεπάρκειας των Ελληνικών 

Κανονισµών θα χρησιµοποιούνται οι εγκεκριµένοι Κανονισµοί των χωρών – µελών της Ε.Ε. µε την 

έγκριση του εργοδότη, καθώς και τα Ευρωπαϊκά Πρότυπα (Ε.Ν.). Επισηµαίνεται οι τελευταίοι αυτοί 

Κανονισµοί θα πρέπει : 

• Να είναι συµβατοί µε τον Ε.Α.Κ.-2000 και ΕΚΩΣ 2000 καθώς και τους λοιπούς Ελληνικούς 

Κανονισµούς τους οποίους θα συµπληρώσουν. 

• Να µην έρχονται σε αντίθεση µε θεσµοθετηµένες διατάξεις της Ελληνικής Νοµοθεσίας 

• Να λαµβάνουν υπόψη τις ιδιαιτερότητες της χώρας µας (σεισµικότητα, κλίµα, δοµικά υλικά 

κλπ.) 

3.1  Κατηγορίες σκυροδεµάτων και οπλισµών 

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

• Το σύνολο των δοµικών έργων (δεξαµενές, κτιριακά κλπ.) θα εδράζεται υποχρεωτικά σε 

εξοµαλυντικές στρώσεις ελάχιστου πάχους 0,10 m από σκυρόδεµα C8/10. 

• Οι εγκιβωτισµοί των κάθε είδους σωληνώσεων (όπου αυτό απαιτείται) θα γίνονται από 

σκυρόδεµα C12/15. 

• Το σύνολο των κάθε είδους φρεατίων θα κατασκευάζεται από ποιότητα οπλισµένου 

σκυροδέµατος C16/20. Από οπλισµένο σκυρόδεµα C20/25 θα κατασκευάζεται και ο φέρων 

οργανισµός των κτιριακών έργων. 

• Το σύνολο των δεξαµενών θα κατασκευασθεί από οπλισµένο σκυρόδεµα κατηγορίας 

C20/25 ή ανώτερης. 

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

Β500C. 

• Οι κατηγορίες σκυροδέµατος και οπλισµού που αναφέρονται εδώ είναι η ελάχιστη 

υποχρέωση του αναδόχου. 

3.2 Ωθήσεις γαιών 

Για τον υπολογισµό της ώθησης γαιών πάνω στις κατασκευές, όπου δεν είναι δυνατόν να 

εφαρµοστούν οι Ελληνικοί Κανονισµοί, αναφέρεται ενδεικτικά ότι είναι δυνατόν να χρησιµοποιηθεί 

το DIN 1055, το DIN 4085 και γενικά οι Γερµανικοί Κανονισµοί. 
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3.3 Θεµελιώσεις – Καθιζήσεις 

Για την 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. 

3.4 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 οποία ενδεχοµένως ασκηθεί σε αυτά µε τον δυσµενέστερο κάθε φορά συνδυασµό 

φορτίσεως. 

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

Κανονισµούς. 

• Για την αντισεισµική µελέτη καθορίζεται η κατηγορία σπουδαιότητας Σ3 µε συντελεστή 

σπουδαιότητας των έργων γ1 =1.15. 

• 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. 

3.5 Έλεγχος σε ρηγµάτωση 

Για τον υπολογισµό του ελέγχου των ρωγµών για έργα από οπλισµένο σκυρόδεµα ισχύουν 

τα αναφερόµενα στον Ελληνικό Κανονισµό Σκυροδέµατος ΕΚΩΣ 2000. Επειδή όµως έργα µε 

ειδικές απαιτήσεις έναντι ρηγµατώσεως (δεξαµενές) δεν καλύπτονται πλήρως από τον Κανονισµό 

αυτόν είναι δυνατόν να χρησιµοποιηθούν άλλοι Κανονισµοί BS 8007, EC2. H απαίτηση για τις 

δεξαµενές είναι να µην υπάρχει ρωγµή εύρους µεγαλύτερου από 0,2 mm. 



K:\N2000a\cons\∆ΙΟΡΘΩΣΗ ΤΕΥΧΩΝ-ΑΛΛΑΓΗ ΗΜΕΡ\new_5247_ETePro.doc                         - 10 -                                                  
Ν2000a/5247/B02 

 

4. ΓΕΝΙΚΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΑ ∆Ε∆ΟΜΕΝΑ 
 

4.1  Εισαγωγή  

Η Εγκατάσταση Επεξεργασίας Καθαρισµού και διάθεσης Λυµάτων της Θηρασίας θα γίνει σε 

ιδιόκτητο οικόπεδο της Κοινότητας Οίας, σε απόσταση από τα όρια του οικισµού του Ποταµού 

µεγαλύτερη των 500 m περίπου. Στην εγκατάσταση θα οδηγούνται τα λύµατα των Οικισµών 

Μανωλά και Ποταµού µε δυνατότητα επέκτασης στην ευρύτερη περιοχή των οικισµών της 

Θηρασίας. Ο προβλεπόµενος χώρος για τις εγκαταστάσεις επεξεργασίας έχει έκταση περίπου 4,7 

στρέµµατα και δίνεται σε σχετικό σχέδιο.  

4.2 Παράµετροι σχεδιασµού  

Λαµβάνοντας υπόψη την απόφαση έγκρισης περιβαλλοντικών όρων 9729/6228/7-5-2009 της 

∆ιεύθυνσης ΠΕ.ΧΩ της Περιφέρειας Ν. Αιγαίου, η εγκατάσταση επεξεργασίας και καθαρισµού 

λυµάτων θα διαστασιολογηθεί για τα παρακάτω υδραυλικά και ρυπαντικά φορτία εισροών και 

εκροών. 
 
Πίνακας 1.  Συγκεντρώσεις εκροών επεξεργασµένων λυµάτων 
 

Παράµετρος Τιµή-Μονάδα µέτρησης 

pH 6-9,5 

∆ιαλυµένο Οξυγόνο ≥  3 mg/l 

Ευκρινώς επιλέοντα ή καθιζάνοντα στερεά Άνευ 

Εναποθέσεις ιλύος, πηκτίνες, έλαια, λίπη και 
γενικά ουσίες που µπορούν να προκαλέσουν 
ζηµίες σε αρδευτικές και στραγγιστικές 
εγκαταστάσεις και έργα 

 

Άνευ 

ΒΟD5 <25 mg/l 

COD < 125 mg/l 

Ολικό Άζωτο < 15 mg/l 

Ολικός Φωσφόρος  < 2 mg/l 

Αιωρούµενα στερεά, SS < 30 mg/l 

Καθιζάνοντα στερεά < 0,3mg/l (εντός 2 h σε κώνο Imhoff) 

Βαθµός Αλκαλίωσης 60 % 

Βόριο, Β ≤3 mg/l 

Χλωριόντα (CI-) ≤120 mg/l 

Ηλεκτρική αγωγιµότητα στους 20ο C ≤750 µS/cm 

Θερµοκρασία ≤28ο C 

Ολικά Κολοβακτηριοειδή, για το 90 % των 
δειγµάτων 

≤500 ανά 100 ml 
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Τα ως άνω όρια αφορούν κυρίως τις εκροές της δευτεροβάθµιας επεξεργασίας που είναι και αυτή 

που θα λειτουργεί όλο το χρόνο. Οι εκροές της τριτοβάθµιας επεξεργασίας, µετά την υπερδιήθηση 

και τη χλωρίωση, έχουν αυστηρότερα όρια µιας και µακροπρόθεσµος στόχος είναι άρδευση, βλέπε 

παράγραφο 6.3. 
Πίνακας 2   Θεωρητικές παροχές λυµάτων 

α/α ΣΤΟΧΕΙΑ Μονάδα µέτρησης Έτος 2005 Έτος 2025 Ε̈τος 2045 

1 Μόνιµοι κάτοικοι άτοµα 268 327 399 

1α Μέση ηµερήσια παροχή λυµάτων κυβικά µέτρα/ηµέρα 32,16 39,24 47,88 

2 Εποχιακοί κάτοικοι άτοµα 200 244 423 

2α Μέση ηµερήσια παροχή λυµάτων κυβικά µέτρα/ηµέρα 32 39,04 67,68 

3 ∆ιερχόµενοι επισκέπτες άτοµα 500 743 1100 

3α Μέση ηµερήσια παροχή λυµάτων κυβικά µέτρα/ηµέρα 12 17,832 26,4 

4 Συνολικός πληθυσµός άτοµα 968 1314 1922 

5 Συνολική µέση ηµερήσια παροχή λυµάτων κυβικά µέτρα/ηµέρα 76,16 96,112 141,96 

6 Πρσαύξηση 10 % κυβικά µέτρα/ηµέρα 83,776 105,7232 156,156 

7 
Μεγίστη ηµερήσια παροχή  

Λυµάτων 
κυβικά µέτρα/ηµέρα 114,24 144,168 212,94 

8 
Μέση ηµερήσια παροχή λυµάτων 

(Χειµερινή περίοδος) 
κυβικά µέτρα/ηµέρα 32 39 48 

9 Παροχή αιχµής κυβικά µέτρα/ώρα 12 17 24 

10 ΒΟD5 kg/day 400 400 400 

11 Αιωρούµενα στερεά (SS) kg/day 350 350 350 

12 Ολικό άζωτο mg/lt 70 70 70 

13 Φωσφόρος mg/lt 17 17 17 
 

4.3 Αισθητική µονάδων επεξεργασίας-Περιβαλλοντικά στοιχεία. 

Ιδιαίτερη έµφαση θα πρέπει να δοθεί κατά τη σύνταξη των τεχνικών προσφορών από τους 

διαγωνιζόµενους στα στοιχεία που αφορούν την περιβαλλοντική προστασία και την αισθητική των 

µονάδων, κτιρίων και περιβάλλοντος χώρου. Τα στοιχεία αυτά θα πρέπει να αντιµετωπισθούν 

ειδικά και αφορούν τον έλεγχο των οσµών, των θορύβων, την ασφάλεια και υγιεινή των 

εργαζοµένων στην εγκατάσταση και την γενική αρχιτεκτονική του χώρου . 

4.4 Συνοπτική περιγραφή του συστήµατος επεξεργασίας 

 Η προβλεπόµενη µέθοδος επεξεργασίας είναι αυτή της Φωτοκαταλυτικής Επεξεργασίας, 

της Επεξεργασίας µε τεχνητούς υγρότοπους και τριτοβάθµια κατεργασία µε υπερδιήθηση. Το 

σύστηµα επεξεργασίας που θα εφαρµοσθεί υπερκαλύπτει πλήρως και στον απαιτούµενο βαθµό 

απόδοσης τις παροχές και φορτία σχεδιασµού, ενώ ο προσφερόµενος εξοπλισµός θα πρέπει να 

είναι σύµφωνος µε τους διεθνείς κανονισµούς και πρότυπα (ISO, DIN, BS, EΛΟΤ κλπ.) όπως θα 

αποδεικνύεται µε τα αντίστοιχα πιστοποιητικά που ζητούνται στα Τεύχη ∆ηµοπράτησης. 

Στην παρούσα εργολαβία περιλαµβάνονται οι Εγκαταστάσεις Επεξεργασίας Λυµάτων, για 

τις οποίες απαιτείται µελέτη και κατασκευή. Ειδικότερα περιλαµβάνουν : 
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1. Την πρωτοβάθµια κατεργασία. των λυµάτων µε εσχαρισµό, λιποσυλλογή, αµµοσυλλογή 

και δεξαµενή πρωτοβάθµιας επεξεργασίας/καθίζησης 

2. Τον σχεδιασµό και κατασκευή των εγκαταστάσεων φωτοκαταλυτικής επεξεργασίας 

λυµάτων. 

3. Τον σχεδιασµό και κατασκευή της εγκατάστασης κατεργασίας των λυµάτων σε δεύτερο 

επίπεδο, µε εκ νέου κατεργασία µε τη βοήθεια υδροχαρών φυτών.  

4. Την δεξαµενή εξισορόπησης  

5. Τριτοβάθµια επεξεργασία µε µονάδα υπερδιήθησης ώστε να διασφαλίζεται η ποιότητά 

τους, πριν τα κατεργασµένα λύµατα  διατεθούν προς άρδευση σε παρακείµενες 

καλλιέργειες. 

6. Την δεξαµενή συλλογής λυµάτων 

7. Το σύστηµα υπόγειας διάθεσης επεξεργασµένων λυµάτων  

8. Το σύστηµα ποτίσµατος και βιοµηχανικού νερού 

9. Το σύστηµα απόσµησης των χώρων 

10. Τα έργα διαµόρφωσης ή επαναφοράς στην αρχική τους κατάσταση των δρόµων και 

µονοπατιών πρόσβασης στις εγκαταστάσεις 

11. Βοηθητικά δίκτυα. 

12. Κτιριακά έργα. 

13. ∆ίκτυα διανοµής ηλεκτρικής ενέργειας και αυτοµατισµών 

Στην παρούσα εργολαβία προβλέπεται επίσης η εγκατάσταση µετρητικών οργάνων, 

εργαστηριακού και βοηθητικού εξοπλισµού καθώς και κάθε έργου ή εργασία που απαιτείται για την 

επιτυχή λειτουργία των εγκαταστάσεων. 

Περιλαµβάνεται επίσης : 

- η εκπόνηση της Μελέτης Εφαρµογής 

- η διαµόρφωση της οδού πρόσβασης προς την Ε.Ε.Λ. και 

- η λειτουργία των εγκαταστάσεων για ένα έτος. 

Όλα τα έργα που απαιτούνται στην παρούσα εργολαβία θα διαστασιολογηθούν και 

κατασκευασθούν για την τελική φάση. 
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5. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΣΧΕ∆ΙΑΣΜΟΥ 
 

5.1 Πεδίο Εφαρµογής – Ορισµοί 

Η παρούσα Προδιαγραφή αναφέρεται στις απαιτήσεις σχεδιασµού των εγκαταστάσεων 

επεξεργασίας λυµάτων και των επιµέρους µονάδων επεξεργασίας. 

Ο σχεδιασµός και ο εξοπλισµός των µονάδων επεξεργασίας πρέπει να είναι σύµφωνος µε 

την ΕΝ 12255 και µε τις επιµέρους προδιαγραφές και τα υπόλοιπα τεύχη δηµοπράτησης. . 

5.2 Γενικές απαιτήσεις 

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.  

Θα πρέπει να λαµβάνεται υπόψη το ενδεχόµενο διαφορικών καθιζήσεων τµηµάτων των 

δοµικών έργων και του εξοπλισµού που εγκαθίσταται (π.χ. σωληνώσεις διασύνδεσης). Για τον 

σκοπό αυτό θα πρέπει να προβλέπονται εύκαµπτες συνδέσεις τµηµάτων του εξοπλισµού ή 

διασύνδεσης εξοπλισµού και δοµικών έργων, σύµφωνα µε τα αναφερόµενα στην ΕΝ 12255-1. 

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. Σε κάθε περίπτωση πρέπει να 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.  

5.3 Ειδικές απαιτήσεις για τις επιµέρους µονάδες επεξεργασίας 

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.  
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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.  

Θα πρέπει να εγκαθίστανται προστατευτικές µπάρες ανάντη των αεριστήρων οριζόντιου 

άξονα στις οξειδωτικές τάφρους.  

Πλησίον του εξοπλισµού και σε εύκολα προσβάσιµη θέση πρέπει να υπάρχει κοµβίον 

εκτάκτου ανάγκης για την παύση λειτουργίας του εξοπλισµού σε περίπτωση ανάγκης. 
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6. ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΡΓΩΝ 
 
6.1 Μονάδα επεξεργασίας  
 

6.1.1 Φρεάτιο εισόδου-Μετρητής παροχής 

Ανάντι του κυρίως  έργου θα κατασκευασθεί φρεάτιο εισόδου όπου θα τοποθετηθεί σταθερή 

ανοξείδωτη εσχάρα µε διάκενα 70mm για την αποµάκρυνση µεγάλων αντικειµένων. Ο καθαρισµός 

της εσχάρας θα είναι χειρωνακτικός.  Το φρεάτιο εισόδου θα τοποθετηθεί σε θέση που θα ορίσουν 

οι διαγωνιζόµενοι εντός του γηπέδου των εγκαταστάσεων. Οι διαγωνιζόµενοι θα θεωρήσουν ότι ο 

αγωγός προσαγωγής των λυµάτων στο φρεάτιο άφιξης (Φ1) θα βρίσκεται σε βάθος 0,50 µέτρων 

από το φυσικό έδαφος, της οδού προσπέλασης. Το φρεάτιο θα φέρει κάλυµµα βαρέως τύπου. 
Ο µετρητής παροχής θα είναι ανοιχτού καναλιού τύπου Parshall ή Ventouri που θα 

τοποθετηθεί µετά την προεπεξεργασία ή µετά των δεξαµενών δευτεροβάθµιας καθίζησης. 

6.1.2  Προ-επεξεργασία (Εσχάρωση - Αµµοσυλλογή - Λιποσυλλογή) 

Εσχάρωση 

Γενικά ισχύουν τα αναφερόµενα στην ΕΝ 12255-2. Η επιλογή του εξοπλισµού θα γίνεται 

σύµφωνα µε τα αναφερόµενα στην ΣΥ και την προµελέτη λαµβάνοντας υπόψη και το είδος της 

προς εσχάρωση ροής (π.χ. ανεπεξέργαστα λύµατα, βοθρολύµατα, ιλύς κτλ.). 

Θα πρέπει κατ’ ελάχιστο να προσδιορίζονται : 

• το διάκενο της εσχάρας  

• η ταχύτητα δια µέσου της εσχάρας και στην διώρυγα προσαγωγής για όλο το εύρος των 

παροχών 

• η µέγιστη αποδεκτή διαφορική στάθµη (ανάντη και κατάντη της εσχάρας)  

• η µέγιστη ποσότητα εσχαρισµάτων προς συµπίεση (L/min) και ο βαθµός συµπίεσής τους 

(%TS).  

Η µονάδα εσχάρωσης πρέπει να σχεδιάζεται µε την µορφή παραλλήλων γραµµών. Εάν 

προβλέπεται µία µόνο γραµµή εσχάρωσης θα πρέπει να υπάρχει διάταξη παράκαµψης, ενώ στις 

άλλες περιπτώσεις θα πρέπει να είναι δυνατή, από υδραυλική άποψη, η διοχέτευση της συνολικής 

παροχής από τις υπόλοιπες µονάδες (θεωρώντας ότι µία µονάδα βρίσκεται εκτός λειτουργίας). 

Ο εξοπλισµός της προεπεξεργασίας πρέπει να είναι όσο το δυνατό πιο αυτοµατοποιηµένος, 

ώστε να ελαχιστοποιείται η επαφή των ανθρώπων µε τα παραπροϊόντα προεπεξεργασίας 

(εσχαρίσµατα, άµµος επιπλέοντα κτλ.).  

Η µονάδα εσχάρωσης θα εγκατασταθεί εντός κτιρίου και θα πρέπει να προβλεφθεί επαρκής 

εξαερισµός και ο αέρας θα πρέπει να οδηγείται σε µονάδα απόσµησης πριν την διοχέτευσή του 

στην ατµόσφαιρα. 

Η εσχάρωση των λυµάτων θα γίνεται σε κλειστή κατασκευή και θα αποτελείται από µία 

µηχανικά και µία χειροκίνητα κινούµενη εσχάρα και µία σταθερή που θα τοποθετηθεί σε ειδικό 
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κανάλι παράκαµψης. Το πλάτος των καναλιών ανάντη της εσχάρας θα είναι υπολογισµένο ώστε η 

ταχύτητα των λυµάτων να µην είναι κατώτερη των 0,30 m/sec και να µην υπερβαίνει τα 1,30 

m/sec. 

Η αυτοκαθαριζόµενη εσχάρα θα είναι επίπεδη κεκλιµένη και θα αφαιρεί όλα τα άνω των 6mm 

στερεά από τα λύµατα. Η εσχάρα των 6mm θεωρείται υπερκάλυψη των Π.Ο. και όχι αντίφαση. Η 

λειτουργία της εσχάρας θα είναι αυτόµατη µε ρυθµιζόµενο χρονοδιακόπτη και µε ενεργοποίησή της 

λόγω υψηλής στάθµης υγρού στο κανάλι ανάντη της εσχάρας. Τα εσχαρίσµατα µέσω µεταφορικής 

ταινίας ή κοχλία θα οδηγούνται σε πρέσα εσχαρισµάτων η οποία θα συµπιέζει τα εσχαρίσµατα σε 

ποσοστό τουλάχιστον 40% και θα απορρίπτει στον τροχήλατο κάδο εντός του κτιρίου. Γίνεται 

επίσης δεκτή κλειστή διάταξη εσχάρωσης-µεταφοράς και συµπίεσης εσχαρισµάτων (π.χ. τύπου 

τυµπάνου) που θα απορρίπτει τα εσχαρίσµατα σε τροχήλατο κάδο. Τα µεταλλικά µέρη του 

συστήµατος µεταφοράς και συµπίεσης θα είναι κατασκευασµένα από ανοξείδωτο χάλυβα. 

Τα κανάλια της εσχάρωσης θα διαθέτουν τέτοια υψόµετρα ώστε να στραγγίζουν στην 

δεξαµενή καθίζησης σε περιπτώσεις µηδενικής παροχής. Η προσφερόµενη σχάρα θα είναι 

σύµφωνα µε την αντίστοιχη προδιαγραφή των τευχών των προδιαγραφών. Ειδικότερα θα 

περιλαµβάνει: 

Α. Ηλεκτροκίνητη µεταφορική ταινία από ελαστικό ιµάντα πάχους τουλάχιστον 5mm. Το 

πλάτος της ταινίας δεν θα είναι µικρότερο των 0,40 m. Η εκκίνηση και η στάση λειτουργίας 

της ταινίας θα σχετίζεται άµεσα µε την κίνηση της αυτοκαθαριζόµενης εσχάρας. 

Εναλλακτικά µπορεί να χρησιµοποιηθεί ηλεκτροκίνητος κοχλίας ή κλειστή περιστροφική 

διατοµή µε την πρέσα εσχαρισµάτων. 

Β. Θυροφράγµατα µε χειροστρόφαλο ή συρτοθυρίδες, για την αποµόνωση των καναλιών 

εσχάρωσης, µε στέψη υπερχειλιστή, ώστε σε περίπτωση βλάβης της αυτοκαθαριζόµενης 

εσχάρας, τα λύµατα να υπερχειλίζουν στο κανάλι παράκαµψης. 

Γ. Πρέσα εσχαρισµάτων τύπου «έλικα» χωρίς κεντρικό άξονα µε ηλεκτροκίνητο κινητήριο 

µηχανισµό, ισχύος τουλάχιστον 2kW. 

∆. Ανυψωτικός εξαερισµού και απόσµησης. 

Εξάµµωση - Αφαίρεση επιπλεόντων 

 Γενικά ισχύουν τα αναφερόµενα στην ΕΝ 12255-3. Ο σχεδιασµός της εξάµµωσης πρέπει να 

γίνεται λαµβάνοντας υπόψη ειδικό βάρος της άµµου 2,65 kg/m3 και θερµοκρασία λυµάτων 10ΟC. 

Τα τυπικά µεγέθη της άµµου είναι 0,16 mm, 0,20 mm, 0,25 mm και 0,30 mm, ενώ οι αποδόσεις 

95% και 99%.  

Εφ’ όσον δεν προδιαγράφεται διαφορετικά οι µονάδες εξάµµωσης σχεδιάζονται για την 

αποµάκρυνση άµµου ιδεατής διαµέτρου 0,30 mm σε ποσοστό 99%, σύµφωνα µε την ΕΝ 12255-3. 

Οι δεξαµενές εξάµµωσης πρέπει να σχεδιάζονται µε την µορφή παράλληλων γραµµών. Εάν 

προβλέπεται µία µόνο δεξαµενή εξάµµωσης, θα πρέπει να υπάρχει διάταξη παράκαµψης της 

µονάδας,  ενώ στις άλλες περιπτώσεις θα πρέπει να είναι δυνατή, από υδραυλική άποψη, η 
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διοχέτευση της συνολικής παροχής από τις υπόλοιπες µονάδες (θεωρώντας ότι µία µονάδα 

βρίσκεται εκτός λειτουργίας). 

Η µέγιστη επιτρεπόµενη ταχύτητα στις σωληνώσεις  αέρα είναι 20 m/s. 

Εάν δεν προδιαγράφεται διαφορετικά η ηµερήσια ποσότητα της άµµου θα πρέπει να µπορεί 

να αποµακρύνεται σε διάρκεια έξι ωρών.  

Η εξάµµωση και η αφαίρεση επιπλεόντων ουσιών θα πραγµατοποιείται σε δίδυµη 

αεριζόµενη δεξαµενή που θα σχεδιαστεί ώστε να αποµακρύνει σωµατίδια άµµου άνω των 0,20 

mm σε ποσοστό τουλάχιστον 90% για την παροχή αιχµής. Ο εξαµµωτής θα τοποθετηθεί σε 

κλειστό κτίριο που µπορεί να είναι το ίδιο µε το κτίριο εσχάρωσης. 

Ο αερισµός στις δεξαµενές εξάµµωσης θα παρέχεται µέσω διαχυτήρων χονδρής φυσαλίδας 

που θα τοποθετηθούν κατά µήκος της δεξαµενής. Οι διαχυτήρες θα είναι από ανοξείδωτο χάλυβα 

µε υψηλή αντίσταση στην έντονα διαβρωτική δράση των λυµάτων και να µην φράσσουν στις 

παύσεις. Για την παροχή αέρα θα εγκατασταθούν δύο φυσητήρες σε λειτουργία (ένας για κάθε 

δεξαµενή) και ένας κοινός εφεδρικός. 

Η καθιζάνουσα άµµος στον πυθµένα της εξάµµωσης µπορεί να αποµακρύνεται µε τους 

παρακάτω τρόπους: 

Α. Με ξέστρο πυθµένα που είναι ενσωµατωµένο στη γέφυρα και τη βοήθεια αεραντλιών (air 

lift). H τροφοδοσία των αεραντλιών θα γίνεται µέσω τριών ανεξάρτητων αεροσυµπιεστών 

(δύο σε λειτουργία και ένας εφεδρικός), µε ελάχιστο µανοµετρικό λειτουργίας 10 m και 

δυναµικότητα τουλάχιστον 1,0 m3/λεπτό ο κάθε ένας. Οι σωληνώσεις των αεραντλιών θα 

κατασκευασθούν από ανοξείδωτο χάλυβα διαµέτρου τουλάχιστον 100 mm. 

Β. Με αναρρόφηση από υποβρύχιες αντλίες άµµου, µε πτερωτή τύπου Vortex, 

ενσωµατωµένες στην παλινδροµική γέφυρα ή από σταθερές αντλίες άµµου (Vortex) 

τοποθετηµένες στο άκρο του διαµορφωµένου πυθµένα των εξαµµωτών. Σε κάθε 

περίπτωση θα προµηθευτούν τρεις αντλίες (µία για κάθε εξαµµωτή και µία στην 

αποθήκη). 

Το µίγµα νερού/άµµου θα οδηγείται σε ειδική διάταξη διαχωρισµού ανάλογης παροχής µε 

κατάλληλη αντιδιαβρωτική προστασία, ενώ τα υπερχειλίζοντα υγρά θα επιστρέφουν στη δεξαµενή 

καθίζησης. Ο διαχωριστής άµµου καθώς και ο κάδος συλλογής άµµου θα βρίσκονται 

τοποθετηµένα εντός του κτιρίου προκατεργασίας. 

Οι επιπλέουσες ουσίες θα συλλέγονται σε πλευρικό κανάλι από όπου µε λεπίδες σάρωσης 

που είναι αναρτηµένες στην παλινδροµική γέφυρα θα οδηγούνται σε φρεάτιο συλλογής. Η 

αποµάκρυνσή τους από το φρεάτιο συλλογής θα γίνεται µε βυτιοφόρο όχηµα ενώ θα υπάρχει και 

πρόβλεψη σε περιπτώσεις εκτάκτου ανάγκης να οδηγούνται στο δίκτυο στραγγιδίων. 

Εναλλακτική διάταξη εσχάρωσης - εξάµµωσης 



K:\N2000a\cons\∆ΙΟΡΘΩΣΗ ΤΕΥΧΩΝ-ΑΛΛΑΓΗ ΗΜΕΡ\new_5247_ETePro.doc                         - 18 -                                                  
Ν2000a/5247/B02 

 

Εναλλακτικά του περιγραφέντος συστήµατος εσχάρωσης-εξάµµωσης γίνεται δεκτή η ενιαία 

κλειστή συµπαγής διάταξη που περιλαµβάνει αυτόµατη εσχάρα, αεριζόµενη εξάµµωση και 

λιποσυλλογή. 

Η διάταξη θα έχει τη δυνατότητα για επεξεργασία παροχής λυµάτων 5 l/s και θα αποτελείται 

από: 

Α. Αυτόµατη εσχάρα µε διάκενα ραβδώσεων ίσα ή µικρότερα των 6 mm. Ο καθαρισµός των 

ραβδώσεων από τη συγκράτηση των στερεών θα γίνεται µέσω βραχίονα που φέρει 

οδοντωτή διάταξη η οποία εισέρχεται στις ραβδώσεις. 

Β. Συλλογή, µεταφορά και συµπίεση των εσχαρισµάτων απευθείας σε κάδο συλλογής. 

Γ. ∆ιάταξη συλλογής, µεταφοράς και αφυδάτωσης της άµµου και απευθείας διάθεση της σε 

κάδο απορριµµάτων όγκου τουλάχιστον 1m3. 

∆. 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). 

Ε. διάταξη συλλογής λιπών και αντλία µεταφοράς τους στην είσοδο της εσχάρας ή σε 

φρεάτιο συλλογής λιπών 

Στ. ∆ιάταξη εκκένωσης και παράκαµψης 

Η ανωτέρω συµπαγής διάταξη εσχάρωσης-εξάµµωσης θα είναι εξ’ ολοκλήρου από 

ανοξείδωτο χάλυβα, θα είναι προϊόν βιοµηχανικό, γνωστού οίκου µε πλούσιο εφαρµογή σε 

αντίστοιχες µονάδες προεπεξεργασίας αναλόγου µεγέθους. Λόγω της τυποποίησης της απλής και 

στιβαρής κατασκευής που εγγυώνται πολύ µεγάλο χρόνο λειτουργίας δεν απαιτείται εφεδρικό 

σύστηµα. Η διάταξη εσχάρωσης- εξάµµωσης και οι κάδοι συλλογής εσχαρισµάτων και άµµου θα 

τοποθετηθούν εντός του κτιρίου προ-κατεργασίας. 

Εκτιµώµενη ισχύς συστήµατος προκατεργασίας = 2 kW 

6.1.3  ∆εξαµενή καθίζησης 

Γενικά ισχύουν τα αναφερόµενα στην ΕΝ 12255-4. Η επιλογή του εξοπλισµού και των 

επιµέρους διατάξεων θα γίνεται λαµβάνοντας υπόψη τα αναφερόµενα στην ΣΥ και την προµελέτη 

και ειδικότερα: 

• την επιφανειακή φόρτιση (m3/m2.d) για την παροχή σχεδιασµού ή/και την επιθυµητή 

απόδοση της διεργασίας (% BOD5, SS, TN, TP κτλ.)  

• τον επιθυµητό όγκο ή χρόνο παραµονής για την παροχή σχεδιασµού  

• τον τύπο της πρωτοβάθµιας καθίζησης (κυκλική, ορθογωνική κτλ.) 

• τον τρόπο συλλογής ιλύος και επιπλεόντων 

Στην δεξαµενή αυτή θα γίνεται και η αποµάκρυνση της άµµου και άλλων σωµατιδίων 

γεωλογικής ή όχι υφής και µε διάµετρο µεγαλύτερη των 0.2 cm που δεν είναι οργανικής 
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προελεύσεως και έχουν ταχύτητα καθίζησης µεγαλύτερη εκείνης των οργανικών στερεών. Ο 

πυθµένας της δεξαµενής καθίζησης είναι διαµορφωµένος µε ανεστραµµένο κώνο για την καλύτερη 

καθίζηση της λάσπης και την αποφυγή χρησιµοποίησης ξέστρου συγκέντρωσης της λάσπης στον 

πυθµένα της δεξαµενής. Στον κωνοειδή πυθµένα της βρίσκεται σύστηµα αεραντλίας (Air Lift) ή 

άλλης κατάλληλης αντλίας, το οποίο µε χρονοδιακόπτη λειτουργεί για την άντληση και 

αποµάκρυνση της λάσπης. Η δεξαµενή θα φέρει αντλητικό συγκρότηµα για την µεταφορά των 

λυµάτων προς επεξεργασία στη δεξαµενή φωτοκατάλυσης καθώς και αντλητικό συγκρότηµα 

µεταφοράς των καθιζανόντων στερεών Τα χαρακτηριστικά των αντλητικών συγκροτηµάτων θα 

είναι:  

Επιλογή αντλίας ισχύος τουλάχιστον 4,5 kW παρέχει 120 m3/h στα  7 m   και 170 m3/h στα  5 

m   που κρίνεται απόλυτα ικανοποιητική. Λαµβάνοντας υπόψη ότι ο όγκος των λυµάτων που θα 

διακινούνται ηµερησίως είναι µικρότερος των 50 m3 προκύπτει ότι η φόρτιση των δεξαµενών 

φωτοκατάλυσης θα γίνεται σε χρόνο µικρότερο των 30 min.  

Η δεξαµενή θα είναι κλειστή για περιορισµό των οσµών. 

Θα χρησιµοποιηθούν δύο αντλίες ανύψωσης λυµάτων σε παράλληλη και εναλλακτική 

λειτουργία συνολικής εκτιµώµενης ισχύος 9 kW.  

Θα πρέπει να χρησιµοποιηθεί επίσης και αντλία µεταφοράς λάσπης, παροχής  5 m3/h. Θα 

εγκατασταθούν δύο αντλίες σε εναλλακτική λειτουργία. Η εκτιµώµενη ισχύς κάθε αντλίας  θα 

είναι: P= 0,7 kW.  

Αντλίες λυµάτων 

Παροχή :  120 m3/h 

Μανοµετρικό :  7 m 

Υλικό κατασκευής : Ανοξείδωτο χάλυβα 

Θα φέρουν επίσης πτερύγια ανοιχτού τύπου VORTEX, µε ενσωµατωµένο πυκνωτή, θερµική 

προστασία, πλήρως στεγανοποιηµένο κινητήρα και καλώδιο τουλάχιστον 10 m. Οι αντλίες θα 

φέρουν soft start-stop. 

Αντλίες λάσπης 

Παροχή :  5 m3/h 

Μανοµετρικό :  10 m 

Υλικό κατασκευής :  Ανοξείδωτο χάλυβα 

Εκτιµώµενη συνολική ισχύς καθίζησης = 11 kW 

 

6.1.4 Σιλό λάσπης 

Το σιλό λάσπης θα έχει όγκο τουλάχιστον 18 m3. Τα διαυγασµένα νερά µε αγωγό βαρύτητας 

θα επιστρέφουν στη δεξαµενή καθίζησης. 
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Θα εγκατασταθεί αεραντλία ή άλλη αντλία ώστε να είναι δυνατή η µεταφορά της λάσπης και 

διάθεσή της σε κάδους. Το µίγµα νερού/άµµου θα οδηγείται σε ειδική διάταξη διαχωρισµού 

(αφυδάτωσης) ανάλογης παροχής µε κατάλληλη αντιδιαβρωτική προστασία, ενώ τα 

υπερχειλίζοντα υγρά θα επιστρέφουν στο φρεάτιο εισόδου ή τη δεξαµενή καθίζησης. 

Η βάση του σιλό θα είναι κωνική για την καλύτερη συγκέντρωση και µεταφορά της λάσπης. 

Εκτιµώµενη συνολική ισχύς σιλό = 1 kW 

 

6.1.5 ∆εξαµενές φωτοκατάλυσης  

Θα κατασκευασθούν δύο παράλληλες ορθογωνικές δεξαµενές όγκου η κάθε µία τουλάχιστον 

60 m3 και ενεργού βάθους 0,8 m. 

Σε κάθε µία θα τοποθετηθούν δύο φυσητήρες,  (1) ένας σε λειτουργία ένας (1) εφεδρικός, 

παροχής τουλάχιστον 15 m3/h. Θα περιλαµβάνονται τέσσερις (4) διαχυτήρες λεπτής φυσαλίδας, µη 

φρασσόµενου τύπου. Τα χαρακτηριστικά των φυσητήρων θα είναι: 

Παροχή  69 m3/h 

Μανοµετρικό  2 m στήλης νερού 

Εκτιµώµενη Ισχύς  1,5 kW 

Θα εγκατασταθούν επίσης τέσσερις (4) δοσοµετρικές αντλίες (δύο σε λειτουργία και δύο 

εφεδρικές), δύο (2) για δοσοµέτρηση οξέως-βάσεως για ρύθµιση pH και δύο (2) για δοσοµέτρηση 

καταλύτη µαζί µε τα απαιτούµενα δοχεία κλπ. 

Σε συνέχεια των δεξαµενών αντιδραστήρων θα κατασκευασθούν δύο (2) δεξαµενές 

καθίζησης όπου θα είναι ο χώρος συλλογής του καταλύτη. Θα είναι κυκλικές µε  κωνικό πυθµένα 

για την καλύτερη συλλογή του καταλύτη. Θα πρέπει να χρησιµοποιηθεί επίσης και η αντλία 

ανακύκλωσης του καταλύτη, παροχής  5 m3/h. Θα εγκατασταθούν δύο αντλίες σε εναλλακτική 

λειτουργία. Η εκτιµώµενη ισχύς κάθε αντλίας  θα είναι: P= 0,7 kW. Επίσης θα χρησιµοποιηθούν και 

αντλίες µεταφοράς του καταλύτη στο σιλό λάσπης. Η παροχή θα είναι   5 m3/h. Θα εγκατασταθούν 

δύο αντλίες σε εναλλακτική λειτουργία. Η εκτιµώµενη ισχύς κάθε αντλίας  θα είναι: P= 0,7 kW.  

Εκτιµώµενη συνολική ισχύς φωτοκατάλυσης = 6 kW 

 

6.1.6 Σύστηµα τροφοδοσίας καταλύτη/οξειδωτικού 

Ο καταλύτης θα παραδίδεται στην εγκατάσταση σε µορφή σκόνης. Η παρασκευή του 

αιωρήµατος του καταλύτη θα γίνεται σε κατάλληλο δοχείο το οποίο θα φέρει κατάλληλα 

διαστασιολογηµένο αναδευτήρα µε ανοξείδωτη πτερωτή. Η γραµµή τροφοδοσίας του νερού θα 

φέρει δικλείδα στην αρχή, δικλείδα ρύθµισης της παροχής, παροχόµετρο τροφοδοσίας και 

ηλεκτροβάνα αυτόµατου ελέγχου.  
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Επίσης το σύστηµα θα περιλαµβάνει, κατάλληλο τροφοδοτικό σύστηµα του αιωρήµατος του 

καταλύτη στον φωτοκαταλυτικό αντιδραστήρα µε δυνατότητα δοσοµέτρησης του αιωρήµατος του 

καταλύτη, µε αντλίες περιστρεφόµενου ρότορα θετικής εκτόπισης, µεταβλητής παροχής καθώς και 

µε ένδειξη παροχής. Απαιτείται η χρησιµοποίηση δύο όµοιων συστηµάτων, από τα οποία το ένα 

θα θεωρείται εφεδρικό. 

Οξειδωτικό 

Το οξειδωτικό θα παραδίδεται στην εγκατάσταση σε µορφή διαλύµατος πυκνότητας 50%.  

Απαιτείται κατάλληλο ανοξείδωτο τροφοδοτικό σύστηµα του οξειδωτικού στον φωτοκαταλυτικό 

αντιδραστήρα µε δυνατότητα δοσοµέτρησης του, µε αντλίες περιστρεφόµενου ρότορα θετικής 

εκτόπισης, µεταβλητής παροχής καθώς και µε ένδειξη παροχής. Απαιτείται η χρησιµοποίηση δύο 

όµοιων συστηµάτων, από τα οποία το ένα θα θεωρείται εφεδρικό. 

Προδιαγραφές καταλύτη / οξειδωτικού 

Ως καταλύτης θα χρησιµοποιηθεί το TiO2 (οξείδιο του τιτανίου) ή άλλος αναλόγων ιδιοτήτων 

το οποίο πρέπει να έχει τις απαραίτητες φωτοκαταλυτικές ιδιότητες. Η προµήθειά του µπορεί να 

γίνει από την εγχώρια αγορά ή από κάποιον οίκο του εξωτερικού. 

Η ειδική του επιφάνεια µπορεί να  κυµαίνεται µεταξύ 10- 100 m2/g. 

Ως πρόσθετο οξειδωτικό θα χρησιµοποιηθεί το Η2Ο2 (υπεροξείδιο του υδρογόνου) υπό 

µορφή διαλύµατος τουλάχιστον  35%.   

 

6.1.7 Τεχνητοί Υγρότοποι 

Ο τεχνητός υγρότοπος θα είναι συνολικής έκτασης περίπου 400 m2 . Θα αποτελείται από δύο 

παράλληλες µεταξύ τους κλίνες υπόγειας ροής, έκτασης 200 m2 και διαστάσεων πε4ίπου 

24Χ8,5Χ1,5m η κάθε µία.  Η κίνηση των λυµάτων εντός του υγροτόπου θα γίνεται κατά την 

οριζόντια διεύθυνση και µε την βοήθεια της βαρύτητας. Ο συνολικός χρόνος παραµονής των 

λυµάτων στον τεχνητό υγρότοπο θα πρέπει να είναι µεγαλύτερος των 5 ηµερών. Οι δύο κλίνες θα 

πρέπει να στεγανοποιηθούν προκειµένου να αποφευχθεί τυχόν διαρροή των λυµάτων στη γύρω 

περιοχή. Μετά την κατασκευή και στεγανοποίηση των κλινών θα γίνει πλήρωσή τους σε βάθος 70 

cm µε υπόστρωµα ασβεστολιθικής σύστασης και µειούµενης κοκκοµετρίας από την επιφάνεια 

προς τον πυθµένα των κλινών. Στις κλίνες θα µεταφυτευθούν από γειτονική περιοχή, ριζώµατα του 

υγροτοπικού µακροφύτου Phragmites communis L.  

 Για την οµοιόµορφη διανοµή των λυµάτων και την ευκολότερη στράγγιση των κλινών 

υπόγειας ροής, θα τοποθετηθούν στα άνω και κάτω τµήµατα τους και σε πλάτος 1-2 m, πέτρες 

λατοµείου διαµέτρου µεγαλύτερης των 15 cm.  

Για τη µεταφορά και κατανοµή των λυµάτων στις κλίνες του τεχνητού υγροτόπου θα πρέπει 

να κατασκευαστούν επίσης:  
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• Φρεάτιο, στην κεφαλή του υγροτόπου εξοπλισµένο: µε ροόµετρο, ηλεκτροµαγνητική βαλβίδα 

και ηλεκτρονικό σύστηµα αυτοµατισµού για τη ρύθµιση της παροχής (Q), του συνολικού όγκου 

και του χρόνου κατά τον οποίο θα παροχετεύονται τα λύµατα κατά τη διάρκεια του 24ώρου.  

• Φρεάτιο σιφωνισµού, ανάντη των κλινών υπόγειας ροής. Σκοπός του φρεατίου αυτού είναι η 

µετατροπή της µικρής και συνεχούς παροχής (από τον αγωγό µεταφοράς των λυµάτων και της 

υπερχείλιση από τη δεξαµενή σταθεροποίησης) σε παλµική ροή µεγαλύτερης παροχής. Αυτό 

κρίθηκε απαραίτητο για την αξιοποίηση της συνολικής επιφάνειας των κλινών που 

επιτυγχάνεται όταν η εφαρµογή των λυµάτων πραγµατοποιείται οµοιόµορφα σε όλο το πλάτος 

της λεκάνης. Με τον τρόπο αυτό θα επιτυγχάνεται ροή εµβόλου (plug flow) εντός των λεκανών. 

Για τον σκοπό θα τοποθετηθούν σωλήνες εφαρµογής που καλύπτουν ολόκληρο το µήκος της 

κεφαλής των κλινών και µε δεδοµένη την ποιότητα των λυµάτων, η διάµετρος των οπών 

αυτών, θα πρέπει να υπερβαίνει τα 12 mm.  

• Από το φρεάτιο σιφωνισµού τα λύµατα θα πρέπει να διανέµονται ισοµερώς στις δύο κλίνες του 

υγροτόπου. Οι σωλήνες προσαγωγής των λυµάτων στις κλίνες θα πρέπει να είναι 

εφοδιασµένοι µε βάνες που θα επιτρέπουν την ρύθµιση ακόµα και διακοπή της ροής σε κάθε 

µία από τις κλίνες σε περιπτώσεις που κρίνεται απαραίτητο (π.χ. εργασίες συντήρησης) 

• Σωλήνες Φ110 µέσω των οποίων θα πραγµατοποιείται η απορροή των λυµάτων από τα 

φρεάτια και τις λεκάνες. Η ρύθµιση της στάθµης των υδάτων στις κλίνες και η εκκένωσή τους 

θα γίνεται µέσω απλών µηχανισµών ρύθµισης της στάθµης (γωνιών) από PVC που θα 

βρίσκονται σε φρεάτια στις εξόδους των κλινών υπόγειας ροής. Στην περίπτωση αυτή η 

στάθµη στις λεκάνες θα καθορίζεται από την κλίση των γωνιών αυτών σε σχέση µε το 

κατακόρυφο που βρίσκεται στο κατώτερο άκρο των κλινών υπόγειας ροής. 

• Οι τελικές εκροές του τεχνητού υγροτόπου θα οδηγούνται από τα φρεάτια εξόδου και µε τη 

βαρύτητα σε δεξαµενή εξισορόπησης. Ο όγκος της δεξαµενής θα είναι ~150 m3, από όπου στη 

συνέχεια θα µπορούν να επαναχρησιµοποιηθούν για άρδευση ή για τριτοβάθµια επεξεργασία. 

Η διαµόρφωση της δεξαµενής θα πρέπει να γίνει µε τρόπο που να προσοµοιάζει όσο το 

δυνατό καλύτερα φυσική υδατοσυλλογή. 

 

6.1.8 ∆εξαµενή εξισορόπησης 

Τα επεξεργασµένα λύµατα µετά τον υγρότοπο θα οδεύουν µε φυσική ροή στην δεξαµενή 

εξισορόπησης. Η λειτουργία της µονάδας υπερδιήθησης που θα επιτελεί το έργο της τριτοβάθµιας 

κατεργασίας, θα πρέπει να λειτουργεί µόνο όταν ένας ικανός όγκος εκροών θα έχουν παραχθεί 

από τον υγρότοπο. Συνεπώς όγκος δεξαµενής 150 m3 θεωρείται ικανοποιητικός για λειτουργία της 

µονάδας υπερδιήθησης για τουλάχιστον 2 ηµέρες. 

Η δεξαµενή θα είναι κλειστή και θα έχει όλα τα απαιτούµενα υδραυλικά κλπ. εξαρτήµατα, 

αγωγό και βάνα εκκένωσης, αγωγό υπερχείλισης, θυρίδα επίσκεψης κλπ. 

 

6.1.9 ∆εξαµενή συλλογής 
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Τα επεξεργασµένα και απολυµασµένα λύµατα θα οδηγούνται σε δεξαµενή συγκέντρωσης 

όγκου τουλάχιστον 200 m3. Η δεξαµενή θα έχει όλα τα απαιτούµενα υδραυλικά κλπ. εξαρτήµατα, 

αγωγό και βάνα εκκένωσης, αγωγό υπερχείλισης, θυρίδα επίσκεψης κλπ. 

Στην δεξαµενή συλλογής θα εγκατασταθούν δύο αντλίες, σε παράλληλη και εναλλακτική 

λειτουργία, οι οποίες θα τροφοδοτούν υπόγειο δίκτυο σωληνώσεων από το οποίο θα γίνεται 

υπόγεια ή επιφανειακή άρδευση των καλλωπιστικών δένδρων, χλοοτάπητα και καλλιεργειών στο 

χώρο του οικοπέδου. Θα προβλέπεται και κεντρικός αγωγός συνδεδεµένος µε τις αντλίες από τον 

οποίο θα είναι δυνατή η άρδευση παρακείµενων καλλιεργειών. Το αντλιοστάσιο µπορεί να 

τοποθετηθεί στο κτίριο υπερδιήθησης. 

Η λειτουργία και χειρισµός του αντλιοστασίου θα πρέπει να είναι αυτόµατος και χειροκίνητος. 

Εκτιµώµενη συνολική ισχύς  = 10 kW 

 

6.1.10 Καλλιέργειες εντός του οικοπέδου 

Εντός του οικοπέδου που θα κατασκευαστεί η µονάδα επεξεργασίας λυµάτων απαιτείται να 

εγκατασταθούν χλοοτάπητας, καλλωπιστικά δένδρα, θάµνοι και ανθοκοµικά είδη. Για τον σκοπό 

αυτό θα πρέπει να επιλεγούν κατά προτίµηση ανθοκοµικά και αρωµατικά είδη φυτών τα οποία 

είναι ενδηµικά της περιοχής (π.χ. θυµάρι). Περιφερειακά της εγκατάστασης θα πρέπει να 

φυτευθούν δέντρα. Όλες οι επιφάνειες καλλιεργειών και γενικά όλων των χώρων που δεν 

διακινούνται οχήµατα πρέπει να είναι καλυµµένες µε χλοοτάπητα. Για την άρδευση των φυτών 

απαιτείται η τοποθέτηση αντλητικού συγκροτήµατος στη δεξαµενή συλλογής των επεξεργασµένων 

καθώς και η εγκατάσταση του απαραίτητου αρδευτικού δικτύου. Το πρωτεύον και δευτερεύον 

δίκτυο θα είναι υπόγεια (σε βάθος περίπου 20 cm) προκειµένου να είναι προστατευµένα από τις 

καιρικές συνθήκες και τυχόν ζηµιές που µπορεί να προκληθούν από τις µετακινήσεις ατόµων και 

οχηµάτων εντός της εγκατάστασης. Η άρδευση θα γίνεται µε καταιονισµό στην περίπτωση του 

χλοοτάπητα, και µε τη χρήση σταλλακτήρων (άρδευση µε σταγόνες) για τα είδη των δένδρων και 

των θάµνων. Η ισχύς της αντλίας καθώς και το µήκος και διάµετρος των αγωγών µεταφοράς και 

εφαρµογής θα καθοριστούν ανάλογα µε την έκταση, τα είδη και τον αριθµό των φυτών που θα 

εγκατασταθούν. Η κατανάλωση νερού υπολογίζεται κατά µέσον όρο ότι θα είναι της τάξης των 1,5 

λίτρων/θάµνο/ηµέρα και 3-4 λίτρων/δένδρο/ηµέρα. Τέλος, το αρδευτικό δίκτυο θα πρέπει να 

περιλαµβάνει επίσης βάνες για τον έλεγχο της ροής του νερού (ηλεκτροβάνες ή απλές) καθώς και 

χρονοδιακόπτη για τον καθορισµό της χρονικής διάρκειας που θα διαρκεί η άρδευση. 

 

6.1.11 ∆οσοµετρικά συστήµατα 

Τα δοσοµετρικά συγκροτήµατα θα είναι γνωστού οίκου. Θα περιλαµβάνουν: 

Τροφοδοσία καταλύτη, ρύθµισης pH, χλωρίωση 

• Κατάλληλο τροφοδοτικό σύστηµα σκόνης στο δοχείο διάλυσης µε χοάνη . 
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• ∆οχείο διάλυσης και παρασκευής διαλύµατος. Το δοχείο θα φέρει κατάλληλο 

διαστασιολογηµένο αναδευτήρα µε ανοξείδωτη πτερωτή. Η γραµµή τροφοδοσίας νερού θα 

φέρει δικλείδα στην αρχή, φίλτρο νερού, µανόµετρο ελέγχου πίεσης, δικλείδα ρύθµισης της 

παροχής, παραχόµετρο τροφοδοσίας και ηλεκτροβάνα αυτόµατου ελέγχου. 

• Σύστηµα δοσοµέτρησης του διαλύµατος του καταλύτη, µε αντλίες περιστρεφόµενου ρότορα 

θετικής εκτόπισης, µεταβλητής παροχής και ένδειξη παροχής. Απαιτείται η χρησιµοποίηση 

δύο οµοίων αντλητικών συγκροτηµάτων, από τα οποία το ένα θα θεωρείται εφεδρικό.  

 

6.1.12 Μονάδα υπερδιήθησης 

Η µονάδα Υπερδιήθησης θα είναι κατασκευασµένη από εταιρεία που διαθέτει πιστοποιητικό 

ISO 9001. Θα είναι συµπαγής και θα περιλαµβάνει τα παρακάτω χαρακτηριστικά: 

• Η µονάδα θα είναι αυτόνοµη και θα µπορεί να παράγει 90 m3/day.  

• Ελάχιστη ανάκτησή της είναι 90 % 

• Τα απορριπτόµενα θα επιστρέφουν στην δεξαµενή καθίζησης για να υποστούν εκ νέου 

κατεργασία. Η µονάδα θα πρέπει να είναι πλήρως αυτοµατοποιηµένη και να εκκινεί όταν η 

δεξαµενή εξισορόπησης είναι πλήρης. Θα φέρει σύστηµα έκπλυσης ώστε να πλένονται οι 

µεµβράνες κάθε φορά που η µονάδα σταµατά ή απαιτείται η έκπλυση των φίλτρων. 

• Αυτόµατη/χειροκίνητη λειτουργία 

• Αυτόµατη έναρξη και παύση λειτουργία από την στάθµη της δεξαµενής εξισορόπησης. 

• Σήµατα για ένδειξη και καταγραφή πίεσης αντλίας, πίεσης πριν και µετά το πολυστρωµατικό 

φίλτρο και πριν τις µεµβράνες 

• Σήµατα για ένδειξη και καταγραφή των παροχών άλµης και παραγόµενου νερού 

• Σήµατα για ένδειξη και καταγραφή pH και αγωγιµότητας παραγόµενου νερού 

• Αυτόµατη/χειροκίνητη λειτουργία 

• ∆ιασύνδεση πιέσεων µε αυτόµατη έκπλυση των πολυστρωµατικών φίλτρων 

• ∆ιασύνδεση πιέσεων µε µήνυµα αλλαγής φίλτρων φυσιγγίων 

Εκτιµώµενη συνολική ισχύς  = 3 kW 

 

6.2  Συστήµατα ασφαλείας 

Αυτόµατη διακοπή της λειτουργίας των µηχανών θα πρέπει να γίνεται για τουλάχιστον τις 

παρακάτω περιπτώσεις: 

• ∆ηµιουργία  βραχυκυκλώµατος 

• ∆ιακοπή µίας φάσης τροφοδοσίας 
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• Υπερθέρµανση κινητήρων 

Επίσης θα πρέπει να προβλέπονται παρακάµψεις των διαφόρων σταδίων και διάθεση των 

λυµάτων στον τεχνητό υγρότοπο, καθώς και υπερχειλίσεις που θα οδεύουν τα λύµατα πάλι στον 

τεχνητό υγρότοπο. Η όλη εγκατάσταση θα πρέπει να ελέγχεται µέσω του συστήµατος SCADA και 

να ειδοποιείται ο υπεύθυνος εφόσον διαπιστωθούν αποκλείσεις από την φυσιολογική λειτουργία. 

 

6.3 Βιοµηχανικό νερό και νερό προς άρδευση εντός Ε.Ε.Λ. 

Η ποιότητα του επεξεργασµένου µε τριτοβάθµια επεξεργασία και απολυµασµένου νερού θα είναι 

τουλάχιστον η παρακάτω: 

ΒΟD5       :  ≤10 mg/l 

Αιωρούµενα στερεά :  ≤ 10 mg/l 

Ολικά Κολοβακτηρίδια: ≤ 2 για το 90% των δειγµάτων και  ≤ 20 για 1 δείγµα/2 µήνες 

COD        :      ≤ 10 mg/l 

Σηµειώνεται ότι η ως άνω απαίτηση των εκροών της τριτοβάθµιας επεξεργασίας είναι 

πολύ αυστηρότερη των περιβαλλοντικών  όρων διότι µακροπρόθεσµος στόχος είναι η 

ανακύκλωση του νερού και η άρδευση παρακείµενων εκτάσεων  

 

6.4  Μονάδες απόσµησης 

• ∆ιατάξεις απόσµησης προβλέπονται στις ακόλουθες εγκαταστάσεις: 

• εσχάρωσης – λιποσυλλογή  (προκατεργασίας) 

• Αποθήκη εσχαρισµάτων 

Είναι αποδεκτή η εγκατάσταση ενιαίου συστήµατος απόσµησης που θα εξυπηρετεί όλες τις 

παραπάνω µονάδες. Το δίκτυο απόσµησης θα είναι κατάλληλο για 5 τουλάχιστον εναλλαγές αέρα 

ανά ώρα. Αν η σχετική απόσταση των κτιρίων είναι µικρότερη των 35 m είναι αποδεκτή η 

εγκατάσταση ενός ενιαίου συστήµατος απόσµησης. Στην περίπτωση αυτή θα κατασκευασθεί 

δίκτυο αεραγωγών  στους προς απόσµηση χώρους µε δυνατότητα ρύθµισης της παροχής αέρα 

των επιµέρους κλάδων, µέσω ρυθµιστικών διαφραγµάτων αεραγωγών (control dampers). Το 

δίκτυο των αεραγωγών θα σχεδιασθεί έτσι ώστε η µέγιστη ταχύτητα να είναι µικρότερη των 

14m/sec. Το συγκρότηµα απόσµησης θα πρέπει να έχει την δυνατότητα αντιµετώπισης συνεχών 

συγκεντρώσεων 2 ppm ισοδύναµων H2S και 5 ppm ισοδυνάµων ΝΗ3. Η απόδοση της µονάδας θα 

είναι για το υδρόθεια και αµµωνία τουλάχιστον 90% για τις συνθήκες διαστασιολόγησης. Ως 

συστήµατα απόσµησης γίνονται δεκτά τα παρακάτω: 

Α. Βιόφιλτρο 

Το συγκρότηµα θα αποτελείται κατ’ ελάχιστο από τις εξής επί µέρους µονάδες: 

∆εξαµενή µε το µέσο φίλτρανσης, 
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Ανεµιστήρα, 

Ηλεκτρικό πίνακα τροφοδοσίας και ελέγχου. 

∆εξαµενή µε το µέσο φίλτρανσης 

Το βιόφιλτρο θα είναι κατασκευασµένο από ενισχυµένο πλαστικό υλικό υψηλής µηχανικής 

και θερµικής αντοχής, κατάλληλο για υπαίθρια τοποθέτηση. Θα είναι δυναµικότητας κατάλληλης 

για επεξεργασία αέρα παροχής που αντιστοιχεί σε πέντε ωριαίες εναλλαγές του στους 

αποσµούµενους χώρους, επιφάνειας φίλτρανσης τουλάχιστον 10m2, µε δυνατότητα καθαρισµού 

τουλάχιστον 90%. Θα πρέπει να είναι δυνατή η διακοπτόµενη λειτουργία του χωρίς µεταβολή των 

χαρακτηριστικών λειτουργίας του και να υπάρχει η δυνατότητα επεκτασιµότητάς του.  

Ο αέρας θα εισέρχεται από τον πυθµένα και θα οδηγείται προς τα άνω. Προβλέπεται η 

τοποθέτηση πληρωτικού υλικού φίλτρανσης σε ακανόνιστη διάταξη, προκειµένου να εξασφαλισθεί 

η ικανοποιητική επαφή του αέρα το υλικό. Το πληρωτικό υλικό θα είναι κατάλληλο ώστε να 

συνδυάζει διαφορετικές µηχανικές δοµές και βιολογικές ιδιότητες, αποφεύγοντας τη συστολή του 

στρώµατος και διατηρώντας για µεγάλα χρονικά διαστήµατα σταθερή την πτώση του αέρα που θα 

διέρχεται. Το περίβληµα θα φέρει όλες τις προβλέψεις για όλες τις απαραίτητες φλαντζωτές 

συνδέσεις για την είσοδο και την έξοδο του αέρα, την απαγωγή του εκπλύµατος , την εκκένωσή 

του, την εγκατάσταση των αισθητηρίων των οργάνων µέτρησης και των θέσεων δειγµατοληψίας 

του αέρα καθώς και ανθρωποθυρίδα για την επιθεώρηση του εσωτερικού. 

Ανεµιστήρας 

Ο ανεµιστήρας θα είναι αξονικής ροής, ονοµαστικής παροχής τουλάχιστον κατά 20% 

µεγαλύτερης της απαιτούµενης που προκύπτει από τον υπολογισµό της µελέτης, σε πίεση 

κατάλληλη για τη διακίνηση του αέρα από τα σηµεία απαγωγής στο περιβάλλον δια µέσου της 

µονάδας του βιόφιλτρου, λαµβάνοντας υπ’οψη και την αύξηση της πτώσης πίεσης µετά από χρόνο 

λειτουργίας. Η διαστασιολόγηση του ανεµιστήρα θα βασίζεται στα χαρακτηριστικά του 

προσφερόµενου συστήµατος (πτώση πίεσης κλπ.) και θα ικανοποιεί τις απαιτήσεις της παρούσας 

και των λοιπών Τευχών ∆ηµοπράτησης. 

Ο ανεµιστήρας θα είναι εφοδιασµένος µε τις απαραίτητες δικλείδες αποµόνωσης , µανόµετρα 

για τον έλεγχο της καλής λειτουργίας, εύκαµπτο σύνδεσµο για τη σύνδεση της κατάθλιψης µε την 

κατάντι σωλήνωση και θα είναι εγκατεστηµένος σε βάση µέσω αντικραδασµικών συνδέσµων, για 

την απορρόφηση των κραδασµών. Ο ανεµιστήρας θα είναι κατάλληλος για συνεχή λειτουργία σε 

έντονα διαβρωτική ατµόσφαιρα. Το συγκρότηµα του ανεµιστήρα θα είναι τοποθετηµένο σε 

προστατευµένο κάλυµµα. Η στάθµη θορύβου σε κανονική λειτουργία δεν πρέπει να υπερβαίνει τα 

60dB (A) σε απόσταση 1m. 

Ηλεκτρικός πίνακας τροφοδοσίας και ελέγχου 

Ο ηλεκτρικός πίνακας του συγκροτήµατος θα είναι πλήρης για την αυτόµατη λειτουργία του 

βιοφίλτρου και σύµφωνος µε τις σχετικές προδιαγραφές ηλεκτρολογικών πινάκων. Θα είναι 

κατάλληλος για εξωτερική τοποθέτηση, προστασία ΙΡ 65. Η τάση λειτουργίας θα είναι 400V/230V-

50Hz και η τάση των βοηθητικών κυκλωµάτων και αυτοµατισµών 24V DC. Τα υλικά µε τα οποία θα 
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είναι εξοπλισµένος θα ακολουθούν τους κανονισµού VDE  και τα πρότυπα DΙΝ. Οι γραµµές των 

καλωδίων θα είναι προσεκτικά τοποθετηµένες για την αποφυγή βραχυκυκλώµατος, κάθε καλώδιο 

θα είναι κατάλληλου χρώµατος και αριθµηµένο. 

Μεταξύ των άλλων, ο ηλεκτρικός πίνακας θα φέρει: 

Ενδεικτικές λυχνίες στην πρόσοψη , που θα σηµαίνουν τη λειτουργία ή τη βλάβη κάθε επί 

µέρους µηχανήµατος, την πτώση θερµικού κινητήρα, την ύπαρξη τάσης για κάθε φάση και 

ωροµετρική λειτουργίας για τον κινητήρα του ανεµιστήρα. 

Ένα κύριο διακόπτη της µονάδας και όργανα προστασίας (αυτόµατες ασφάλειες, αυτόµατοι 

διακόπτες προστασίας, θερµικά) για το κάθε µηχάνηµα. 

Τα όργανα µέτρησης οι ενδείξεις των οποίων θα εµφανίζονται στην πρόσοψη. 

Επίσης θα έχει τη δυνατότητα να δέχεται και να λαµβάνει εξωτερικά σε επαφές ελεύθερες 

δυναµικού τα ακόλουθα σήµατα: 

• Θέση σε λειτουργία 

• Ένδειξη ότι το σύστηµα λειτουργεί 

• Ένδειξη επί µέρους βλάβης, η οποία δεν έθεσε το σύστηµα στο σύνολο του ή τµηµατικά εκτός 

λειτουργίας. 

• Μπουτόν για reset alarm  και δοκιµές ενδεικτικών λυχνιών. 

 

Β. Φίλτρα ενεργού άνθρακα 

Στην περίπτωση αυτή η απόσµηση θα γίνεται µε διατάξεις εξαερισµού των χώρων του 

καθαρισµού του αέρα µε την βοήθεια ειδικών φίλτρων «ξηρού τύπου» και την απόρριψη του 

καθαρού αέρα στο περιβάλλον µε την βοήθεια ανεµιστήρα. 

Κάθε διάταξη θα αποτελείται βασικά από δίκτυο αεραγωγών, αναρρόφησης και διοχέτευσης 

του αέρα, το φίλτρο απόσµησης µε γόµωση από ειδικά στερεά συγκράτησης των δύσοσµων 

αερίων και ανεµιστήρα – εξαεριστήρα. 

Η παροχή του κάθε ανεµιστήρα θα είναι τέτοια ώστε να εξασφαλίζεται ότι γίνονται 5 

τουλάχιστον εναλλαγές αέρα την ώρα από κάθε επιµέρους χώρο που αποσµείται. 

Το συγκρότηµα της απόσµησης θα αποτελείται από: 

• σύστηµα απόσµησης ξηρού τύπου (φίλτρα) 

• φυγοκεντρικό ανεµιστήρα 

• συγκρότηµα αεραγωγών και στοµίων 

• αφυγραντή αέρα (αν απαιτείται) 

∆ιατάξεις αεραγωγών 
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Οι αεραγωγοί θα είναι κυκλικής ή ορθογωνικής διατοµής και θα διαστασιολογηθούν ώστε η 

ταχύτητα να µην υπερβαίνει τα 14 m/sec. 

Το υλικό κατασκευής τους θα είναι γαλβανισµένος χάλυβας πάχους τουλάχιστον 2 mm ή 

κοινός χάλυβας πάχους τουλάχιστον 4 χιλστ µε ειδική επεξεργασία – βαφή για τα έντονα 

διαβρωτικό περιβάλλον που υπάρχει λόγω του υδρόθειου. 

Ο κατακόρυφος απαγωγός µετά τον ανεµιστήρα θα υπερβαίνει το ύψος του αντίστοιχου 

κτιρίου κατά τουλάχιστον 1,5 m µε κατάλληλη προστατευτική κατάληξη. 

Ανεµιστήρες 

Οι ανεµιστήρες θα εγκατασταθούν πριν ή µετά το ειδικό φίλτρο και θα είναι φυγοκεντρικού 

τύπου µε στόµιο εισόδου κατάλληλης διαµέτρου. Η σύνδεση ανεµιστήρα απόσµησης θα είναι 

τέτοια ώστε να µην µεταδίδονται κραδασµοί από την πλευρά του ανεµιστήρα στο φίλτρο. 

Ο κάθε ανεµιστήρας θα είναι απλής αναρρόφησης και θα κινείται από ηλεκτροκινητήρα 

τριφασικό, αντιεκρηκτικό, βραχυκυκλωµένο δροµέα, προστασίας τουλάχιστον ΙΡ 54 µε τη βοήθεια 

τροχαλιών και τραπεζοειδών ιµάντων. Οι στροφές του ανεµιστήρα δεν θα υπερβαίνουν τις 3.000 

ανά πρώτο λεπτό. 

Φίλτρο απόσµησης 

Για τον περιορισµό των οσµών κατά την λειτουργία των ανεµιστήρων, ο αέρας απαγωγής θα 

διέρχεται πριν της έξοδο στην ατµόσφαιρα διά φίλτρου στερεών χηµικών ειδικά για την 

εξουδετέρωση της δυσοσµίας, η οποία συνοδεύει τα λύµατα όπως υδρόθειο, µεθυλική µερκαπτάνη 

κλπ., από αέρα κορεσµένο σε υγρασία. 

Το φίλτρο θα αποτελείται από συµµετρική διάταξη µεταλλικών κιβωτίων (φιλτροθήκες) εντός 

των οποίων συρταρώνονται και στεγανοποιούνται διάτρητες πλάκες που περιέχουν τα στερεά 

χηµικά τα οποία δεν πρέπει να έχουν τοξικές ή διαβρωτικές ιδιότητες, δεν θα είναι εύφλεκτα και θα 

πρέπει να µπορούν να διαθέτουν χωρίς κανένα κίνδυνο, µετά την χρησιµοποίησή του, µε τα 

οικιακά απορρίµµατα. 

Η παροχή κάθε φίλτρου (φιλτραριζόµενος αέρας κ.µ./ώρα) θα είναι τουλάχιστον ίση µε την 

παροχή του αντίστοιχου ανεµιστήρα απαγωγής. 

 

6.5  Σωληνώσεις Παρακαµπτήριες διατάξεις 

Όλοι οι αγωγοί διακίνησης λυµάτων και ιλύος θα µελετηθούν ώστε να διέρχεται η παροχή 

αιχµής, και η ταχύτητα δεν θα πρέπει να υπερβαίνει τα 2,5 m/s. Η τραχύτητα των αγωγών θα 

ληφθεί σύµφωνα µε τις προδιαγραφές των κατασκευαστών. Στις µη εκτεθειµένες σωληνώσεις 

βαρύτητας λυµάτων, ανάµικτου υγρού, ιλύος, στραγγιδίων θα χρησιµοποιηθούν πλαστικοί 

σωλήνες PVC .  Όπου οι σωλήνες είναι εκτεθειµένοι θα χρησιµοποιηθούν σωλήνες από µαύρο 

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

σε σκυρόδεµα.  Οι καµπύλες υπόγειων δικτύων θα διαµορφώνονται µε καµπύλες από PVC ή 



K:\N2000a\cons\∆ΙΟΡΘΩΣΗ ΤΕΥΧΩΝ-ΑΛΛΑΓΗ ΗΜΕΡ\new_5247_ETePro.doc                         - 29 -                                                  
Ν2000a/5247/B02 

 

HDPE, ενώ τα ειδικά τεµάχια (γωνίες, ταυ, κλπ.) των εκτεθειµένων σωληνώσεων, ή των τµηµάτων 

αγωγών σε φρεάτια δικλείδων θα είναι µαύρο HDPE. 

Για την ασφαλή και απρόσκοπτη λειτουργία των εγκαταστάσεων θα προβλεφθούν 

παρακαµπτήριες διατάξεις στα εξής τουλάχιστον σηµεία: 

• Παράκαµψη όλης της εγκατάστασης, που θα οδηγεί τα λύµατα στον τεχνητό υγρότοπο. 

• Παράκαµψη της δεξαµενής καθίζησης 

• Παράκαµψη της δεξαµενής εξισορόπησης. 

• Παράκαµψη των δεξαµενών φωτοκατάλυσης. 

• Παράκαµψη του υγρότοπου 

• Παράκαµψη της υπερδιήθησης 

 

6.6 Μεταλλικές κατασκευές 

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 τις λεπτοµέρειες, την κατασκευή και την τοποθέτηση θα είναι σύµφωνες µε το BS 449, ώστε 

να σηκώνουν φορτίου 750 kg/m3. Τα σκαλοπάτια θα είναι εσχαρωτά, στερεωµένα στα πλαϊνά 

στηρίγµατα και όχι 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, κλπ.) 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 0,3 % του ανοίγµατός τους. 

Η πρόσβαση στο εσωτερικό των δεξαµενών θα γίνεται µε δύο φορητές χαλύβδινους 

κλίµακες, που θα προµηθεύσει ο Ανάδοχος. 

 

6.7 Βοηθητικός εξοπλισµός 

Ο Ανάδοχος οφείλει να προµηθεύσει τον παρακάτω βοηθητικό εξοπλισµό: 



K:\N2000a\cons\∆ΙΟΡΘΩΣΗ ΤΕΥΧΩΝ-ΑΛΛΑΓΗ ΗΜΕΡ\new_5247_ETePro.doc                         - 30 -                                                  
Ν2000a/5247/B02 

 

1. Οκτώ (8) µεταλλικούς κάδους µεταφοράς προϊόντων προκαταρκτικής επεξεργασίας και 

καταλύτη για µεταφορά και διάθεση του περιεχοµένου, χωρητικότητος τουλάχιστον 1 m3, o 

κάθε ένας. 

2. Τέσσερις (4) φορητούς πυροσβεστήρες ξηρής κόνεως τουλάχιστον 6 kg για την αντιµετώπιση 

εκτάκτων συνθηκών πυρκαγιάς. 

3. Εργαλεία συνεργείου όπως: 

- βενζινοκίνητη µηχανή κοπής χλοοτάπητα Φ450mm / 1kW 

- τσουγκράνα, τσάπα, κλαδευτήρι κλπ. εργαλεία κηπουρικής 

- δράπανο Φ13mm 

- σιδεροπρίονο 

- ηλεκτροσυγκολλητής 

- πάγκος εργασίας µε µέγκενη 

- κατάλληλοι γρασαδόροι 

- σετ µικροεργαλείων 

4. ∆ύο (2) φορητές υποβρύχιες αντλίες λυµάτων ελάχιστης δυναµικότητας 10 lit/sec, η κάθε µία, 

σε µανοµετρικό 6 m για την αποστράγγιση δεξαµενών, αντλιοστασίων, κλπ. Η κάθε αντλία θα 

είναι εφοδιασµένη µε ηλεκτρικό καλώδιο µήκους τουλάχιστον 20 m και εύκαµπτο σωλήνα µε 

ταχυσύνδεσµο τουλάχιστον 20 m. 

5. Θα προβλεφθεί επίσης η ύπαρξη πέντε (5) τουλάχιστον εξωτερικών ρευµατοδοτών και 

παροχών νερού σε κατάλληλα σηµεία για την λειτουργία των παραπάνω συσκευών. 

6. Εργαστηριακά όργανα: 

      Ποσότητα 

• µετρητής pΗ     1 

• συσκευή COD (6 θέσεις)    1 

• σύστηµα ΒΟD (5 θέσεις)    1 

• φούρνο για θερµοκρασία 1200C   1 

• ζυγός ακριβείας (0,001 gr) 0-300 gr  1 

• αντλία κενού     1 

• αναδευτήρας     3 

• κώνος imhoff     3 

• µετρητής D.O (φορητός)    1 

• περισταλιτική αντλία    1 
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• σύστηµα φιλτραρίσµατος     2 

• φορητό φασµατοφωτόµετρο   1 

• ψυγείο      1 

• πυρανόµετρο     1 

• σύστηµα µέτρησης της ηλιακής ακτινοβολίας 

(περιοχή UV και ορατού)    1 

• Γυάλινα υλικά εργαστηρίου   10 ανά είδος 

• λοιπός βοηθητικός εξοπλισµός  (θερµόµετρα, χρονόµετρα, λαβίδες, ορθοστάτες, κλπ.) 

 

6.8  ∆ιαµόρφωση χώρου - ∆ίκτυα 

Περίφραξη 

Περίφραξη των εγκαταστάσεων επεξεργασίας θα τοποθετηθεί περίφραξη σύµφωνα µε τα 

στοιχεία της αντίστοιχης προδιαγραφής. 

Όπου προβλέπεται είσοδος στις εγκαταστάσεις θα τοποθετηθεί δίφυλλη µεταλλική θύρα 

ελάχιστου πλάτους 5 m µε κλειδαριά ασφαλείας. 

Φυτοκαλύψεις 

Οι φυτοκαλύψεις θα γίνουν σύµφωνα µε όσα αναφέρονται στην παράγραφο  6.1.10 

∆ίκτυο άρδευσης 

Για την άρδευση των δένδρων, φυτών, θάµνων και χωρών πρασίνου (χλοοτάπητα) που 

προβλέπονται στην εγκατάσταση θα κατασκευασθεί ακτινικό δίκτυο άρδευσης από 

σταλακτοφόρους σωλήνες πολυαιθυλενίου, που θα συνδεθούν µε τις αντλίες της δεξαµενής 

συλλογής. Επίσης θα τοποθετηθούν 4 τουλάχιστον πυροσβεστικοί κρουνοί. 

Θα κατασκευασθεί επίσης ειδικός αγωγός από PVC Φ63 συνδεδεµένος µε τις αντλίες της 

δεξαµενής συλλογής επεξεργασµένων λυµάτων, στο άκρο του οποίο θα µπορούν να 

προσαρµόζονται εύκαµπτοι αγωγοί σπιράλ 2 ιντσών, µήκους τουλάχιστον 400 m, µε τους οποίους 

θα γίνεται άρδευση των παρακείµενων εκτάσεων. Οι σωλήνες θα διατεθούν από τον ανάδοχο. 

Εξωτερικός φωτισµός 

Ο Ανάδοχος θα εγκαταστήσει δίκτυο φωτισµού στους εσωτερικούς δρόµους των 

εγκαταστάσεων επεξεργασίας λυµάτων, καθώς και στην περίµετρο των εγκαταστάσεων, µε ιστούς 

φωτισµού σε µέγιστη  µεταξύ τους απόσταση 30 m, στην είσοδο, στα προαύλια των κτιρίων και 

στις µονάδες επεξεργασίας όπου εγκαθίσταται Η/Μ εξοπλισµός. 

Τα φωτιστικά σώµατα θα είναι τύπου βραχίονα ή προβολέα µε λαµπτήρες NaHP ισχύος 

τουλάχιστον 150W, τοποθετούµενα σε ιστούς ύψους 8 m ή τοίχους. Η µέση στάθµη φωτισµού στο 

οικόπεδο της Ε.Ε.Λ. θα είναι τουλάχιστον 20 lux µε συνολική οµοιοµορφία τουλάχιστον U = 0.4. 
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Tηλεφωνική εγκατάσταση 

Θα εγκατασταθεί πλήρες τηλεφωνικό σύστηµα, συµβατό και συνδεδεµένο µε το δίκτυο του 

ΟΤΕ µε 1 τουλάχιστον εξωτερική γραµµή. 

Το τηλεφωνικό κέντρο θα τοποθετηθεί στο κτίριο διοίκησης ενώ για την ενδοεπικοινωνία 

προβλέπεται η κατασκευή δευτερεύοντος τηλεφωνικού δικτύου. Θα εγκατασταθούν τηλεφωνικές 

λήψεις στα κτίρια. 

Ειδικά έργα διαµόρφωσης 

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 (π.χ. τοίχος αντιστήριξης, κλίµακες, παρτέρια κλπ.). 

 

6.9 Οδοποιία  

Εσωτερικοί δρόµοι 

Θα κατασκευασθεί κατάλληλο δίκτυο πρόσβασης προς όλες τις µονάδες επεξεργασίας και τα 

κτίρια της εγκατάσταση. Παραπλεύρως του κτιρίου διοίκησης θα προβλεφθεί χώρος στάθµευσης 

για δύο τουλάχιστον οχήµατα. 

Όλοι οι δρόµοι θα είναι ασφαλτοστρωµένοι µε ελάχιστο πλάτος 5 m και µέγιστη κατά µήκος 

κλίση 6 %, κατασκευασµένοι σύµφωνα µε την αντίστοιχη Τεχνική Προδιαγραφή. 

Στην περιοχή του κτιρίου προ-επεξεργασίας θα πρέπει να υπάρχει επαρκής χώρος για την 

προσέγγιση και τους ελιγµούς των βυτιοφόρων και των οχηµάτων αποκοµιδής εσχαρισµάτων και 

άµµου. Οι ελάχιστες ακτίνες καµπυλότητας για την διακίνηση των βυτιοφόρων και φορτηγών θα 

ληφθούν 8 m, ενώ για τα επιβατικά οχήµατα 6 m. Όλοι οι δρόµοι θα έχουν κατάλληλη επίκληση, 

τουλάχιστον 2 %, για την διευκόλυνση απορροής των οµβρίων. 

Πεζοδρόµια – Χαλικόστρωση 

Γύρω από όλα τα κτίρια και περιµετρικά των δρόµων θα υπάρχουν πλακόστρωτα 

πεζοδρόµια ελάχιστου πλάτους 0,5 m, ενώ στους ακάλυπτους χώρους του γηπέδου και γύρω από 

τις µονάδες προβλέπεται η κατασκευή χλοοτάπητα  στα σηµεία πρόσβασης στους χώρους 

δενδροφύτευσης. 

∆ίκτυο οµβρίων 

Η συλλογή και απορροή των όµβριων από τους χώρους των εγκαταστάσεων θα γίνεται 

µέσω της εσωτερικής οδοποιίας προς το φυσικό αποδέκτη ή µε την κατασκευή υπογείου δικτύου 

µε στόµια υδροσυλλογής και τσιµεντοσωλήνες ελάχιστης διαµέτρου 20 cm. 

Oδός πρόσβασης 
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Για την πρόσβαση στο γήπεδο των Ε.Ε.Λ. θα διαµορφωθεί και ασφαλτοστρωθεί ο 

υφιστάµενος αγροτικός δρόµος µήκους 550 µέτρων περίπου. Το πλάτος του δρόµου καθορίζεται 

στους εγκεκριµένους περιβαλλοντικούς όρους. 

Η διαµόρφωση προβλέπει κατ’ ελάχιστο δύο στρώσεις βάσης συνολικού πάχους 20 cm, 

ασφαλτική προεπάλειψη και ασφαλτική στρώση 5 cm. 

 

6.10 Κτιριακά έργα 

Γενικά 

Όλες οι κτιριακές εγκαταστάσεις πρέπει να είναι σύµφωνα µε τις απαιτήσεις του Νέου 

Οικοδοµικού Κανονισµού (Ν4067/2012) και τις παρούσες προδιαγραφές και υπόκεινται στην 

έγκριση της ΕΠΑΕ. 

Όλα τα κτιριακά έργα θα είναι κατασκευασµένο από οπλισµένο σκυρόδεµα και θα φέρουν 

τοιχοποιία πληρωµής από οπτοπλινθοδοµές. 

Η αρχιτεκτονική όλων των κτιρίων πρέπει να παρέχει άνετους χώρους διακίνησης, 

ευχαρίστηση εξωτερική εµφάνιση εναρµονισµένη στο τοπίο µε απλές καθαρές γραµµές, ανθεκτικά 

υλικά στις καιρικές συνθήκες και µικρές απαιτήσεις συντηρήσεις. 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 ελάχιστα κτιριακά έργα που προβλέπονται στις εγκαταστάσεις είναι τα ακόλουθα: 

• Κτίριο ∆ιοίκησης, Αποδυτήρια, Χηµείο 

• Κτίριο Προκατεργασίας & Αποθήκης 

• Κτίριο Υπερδιήθησης, χώρος Η/Ζ 

Κτίριο ∆ιοίκησης  

Το κτίριο διοίκησης θα είναι συνολικού εµβαδού τουλάχιστον 70 m2 και θα περιλαµβάνει τους 

εξής ανεξάρτητους χώρους: 

1. ∆ωµάτιο ελέγχου όπου θα βρίσκεται το γραφείο του χειριστή και ο κεντρικός πίνακας ελέγχου 

της εγκατάστασης επιφάνειας τουλάχιστον 15 m2. 

2. Εργαστήριο τουλάχιστον 20 m2 εξοπλισµένο µε πάγκο εργασίας και νεροχύτη. 

3. Χώρος επιστάτη. 

4. Ανεξάρτητος χώρος υγιεινής και ανεξάρτητος χώρος αποδυτήρια επιφάνειας τουλάχιστον 20 

m2 που θα φέρει πάγκο και νεροχύτη.  

Τα δάπεδα του εργαστηρίου, χώρου ελέγχου, και των χώρων υγιεινής και αποδυτηρίων θα 

επενδυθούν µε πλακίδια δαπέδου, ενώ στους υπόλοιπους χώρους θα γίνει διάστρωση µε µωσαϊκά 

δάπεδα από λευκό τσιµέντο. Οι τοίχοι των χώρων υγιεινής και του εργαστηρίου θα επενδυθούν 

µέχρι ύψους 2,20 m µε πλακίδια άριστης ποιότητας. 



K:\N2000a\cons\∆ΙΟΡΘΩΣΗ ΤΕΥΧΩΝ-ΑΛΛΑΓΗ ΗΜΕΡ\new_5247_ETePro.doc                         - 34 -                                                  
Ν2000a/5247/B02 

 

Οι τοίχοι θα χρωµατισθούν µε πλαστικό χρώµα και οι ξύλινες και σιδηρές επιφάνειες θα 

ελαιοχρωµατισθούν. 

Το κτίριο διοίκησης θα φέρει επίσης κατάλληλες µονώσεις έναντι υγρασίας και θερµότητας 

σύµφωνα µε τους ισχύοντες κανονισµούς. Θα φέρει επίσης διατάξεις κλιµατισµού (ψύξης-

θέρµανσης) στους χώρους γραφείων, αποδυτηρίων και εργαστηρίων. 

Κτίριο Προκατεργασίας  

Η προεπεξεργασία των λυµάτων θα γίνεται σε στεγασµένο κτίριο κατάλληλων διαστάσεων, 

ώστε να εξασφαλίζεται η οµαλή λειτουργία και συντήρηση των περιεχοµένων µονάδων. 

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

διαβρωτικό περιβάλλον. Η διαστασιολόγηση των έργων Π.Μ. και ΗΛΜ του κτιρίου θα γίνει 

σύµφωνα µε τις αντίστοιχες τεχνικές προδιαγραφές. 

Το κτίριο προεπεξεργασίας θα περιλαµβάνει τους παρακάτω χώρους: 

• Χώρος εσχάρωσης 

• Χώρος αεριζόµενου εξαµµωτή 

• Χώρος τοποθέτησης φυσητήρων εξάµµωσης και ηλεκτρικού πίνακα 

•  Ανεξάρτητο χώρο αποθήκευσης εσχαρισµάτων και χηµικών. 

Η ηχοµόνωση του κτιρίου θα είναι τέτοια ώστε ο θόρυβος σε απόσταση ενός µέτρου από τον 

εξωτερικό τοίχο να µην υπερβαίνει τα 60 dB. 

Το όλο κτίριο θα έχει επαρκείς διαστάσεις για τις απαιτήσεις των προβλεπόµενων 

διαδικασιών και την ευχερή συντήρηση των περιεχοµένων µηχανηµάτων. 

Το κτίριο πρέπει να έχει ικανοποιητική πρόσβαση για την διακίνηση των οχηµάτων 

µεταφοράς εσχαρισµάτων και άµµου. 

Το δάπεδο του κτιρίου θα είναι στρωµένο µε αντιολισθηρά πλακίδια. 

Η πλάκα οροφής θα µονωθεί έναντι υγρασίας και θερµότητας και θα διαστρωθεί µε 

σκυρόδεµα ρύσεων. Για την θερµοµόνωση οροφής θα τοποθετηθεί εξηλασµένη  πολυστερίνη 25 

kg/m3, πάχους τουλάχιστον 3 cm. 

 

Κτίριο Υπερδιήθησης 

Το κτίριο χλωρίωσης θα έχει συνολική επιφάνεια τουλάχιστον 56 m2 και θα φέρει δύο τουλάχιστον 

ανεξάρτητους θαλάµους, για την εγκατάσταση του συγκροτήµατος Υπερδιήθησης, του αντλητικού 

συγκροτήµατος διάθεσης επεξεργασµένων λυµάτων και του συστήµατος χλωρίωσης. Στον άλλο 

χώρο θα τοποθετηθεί το Η/Ζ. 

Το κτίριο θα πρέπει να έχει ικανοποιητική πρόσβαση από οχήµατα, ενώ το δάπεδο θα έχει 

επίστρωση από πλακίδια δαπέδου άριστης ποιότητας. Ο χώρος της µονάδας υπερδιήθησης θα 

έχει κατάλληλο αποχετευτικό σύστηµα για την συλλογή πιθανόν διαρροών ή προϊόντων έκπλυσης. 
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Η πλάκα οροφής θα µονωθεί έναντι υγρασίας και θερµότητας και θα διαστρωθεί µε σκυρόδεµα 

ρύσεων. Για την θερµοµόνωση οροφής θα τοποθετηθεί εξηλασµένη  πολυστερίνη 25 kg/m3, 

πάχους τουλάχιστον 3 cm. 

Ανάλογα µε την διάταξη που θα προτείνουν οι διαγωνιζόµενοι είναι αποδεκτή η ενοποίηση του 

κτιρίου υπερδιήθησης µε κάποιο άλλο κτίριο της Ε.Ε.Λ.  

 

6.11  ∆ιάθεση για πότισµα εντός των ΕΕΛ και υπεδάφια διάθεση 

Τα κατεργασµένα λύµατα θα διατίθενται υπογείως στο έδαφος σε εφαρµογή της  Κ.Υ.Α. 

Ε1β./221/22-1-1965 « περί διαθέσεως λυµάτων και βιοµηχανικών αποβλήτων» όπως 

τροποποιήθηκε µε την Γ1/17831/71(ΦΕΚ 986) και Γ4/1305/74 (ΦΕΚ 801 τ. Β΄ και την ∆.ΥΓ2/ΓΠ 

οικ. 133551/2008. Μέρος των επεξεργασµένων λυµάτων, µέσω του δικτύου άρδευσης, βλέπε 

σχέδιο Θ5, θα χρησιµοποιείται αφενός για βιοµηχανική χρήση εντός των ΕΕΛ αφετέρου για 

άρδευση φυτών και δέντρων εντός πάλι των ΕΕΛ.  

Σύµφωνα µε το άρθρο 8 παρ2 της Κ.Υ.Α. Ε1β./221/22-1-1965 τα διατιθέµενα υπεδάφια 

λύµατα θα πρέπει: 

i. Να έχουν υποστεί κατεργασία ισοδύναµη µε απλή καθίζηση διάρκειας 2 ωρών 

ii. Η απορροφητικότητα των εδαφών θα πρέπει να είναι τέτοια ώστε να µην παρατηρείται 

υπερχείλιση των διατιθέµενων λυµάτων. 

iii. Η διάθεση θα πρέπει να γίνεται κατά τέτοιο τρόπο ώστε να προστατεύονται τα υπόγεια 

ύδατα. Η διάθεση θα πρέπει να γίνεται σε απόσταση µικρότερη των 30 m από πηγές, 

φρεάτια και ακτές, 15 m από αγωγούς υδραγωγείων και 3 m από θεµέλια κτιρίων.  

Σύµφωνα µε όσα έχουν αναφερθεί τα προηγούµενα κριτήρια υπερκαλύπτονται διότι: 

Α) Τα λύµατα υφίστανται τρεις διαφορετικές κατεργασίες συµπεριλαµβανοµένης και της 

προκατεργασίας καθίζησης. 

Β)  Η υπόγεια διάθεση των επεξεργασµένων λυµάτων θα γίνεται µε σύστηµα υπόγειων 

διάτρητων σωλήνων σε έκταση 500 m2, όπως φαίνεται και στο σχήµα που ακολουθεί. Οι σωλήνες 

θα τροφοδοτούνται µε φυσική ροή µέσω υπερχειλίσεως από την δεξαµενή συλλογής των λυµάτων. 

Οι σωλήνες θα τοποθετηθούν σε βάθος τουλάχιστον 1,5 µέτρων σε στρώµα χαλικιών (0,15 cm)  

πάχους τουλάχιστον 30 cm. Το έδαφος θα επαναφερθεί στην αρχική του κατάσταση και θα γίνει η 

σχετική  δενδροφύτευση. Λαµβανοµένου υπόψη του πορώδους υπεδάφους της Θηρασίας και της 

µεγάλης υδατοπερατότητας του δεν αναµένεται οιοδήποτε επιφανειακή εµφάνιση λυµάτων. Με 

δεδοµένο την µη ύπαρξη υδροφόρου ορίζοντα (290/280/9-1-09 έγγραφο της Γενικής ∆ιεύθυνσης 

Ν. Αιγαίου, ∆ιεύθυνση Υδάτων) η κατασκευή φρεατίου φόρτισης για εµπλουτισµό του, που 

αναφέρεται στην υποβληθείσα ΜΠΕ είναι άνευ ουσίας και αφαιρείται καθώς θα γίνεται µόνο 

υπεδάφια διάθεση λυµάτων.  Στο σχήµα που ακολουθεί φαίνεται ενδεικτικά ο τρόπος διάθεσης των 

επεξεργασµένων λυµάτων στο έδαφος. 
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Γ)  Σύµφωνα µε το έγγραφο 290/280/9-1-09 της Γενικής ∆ιεύθυνσης Ν. Αιγαίου, ∆ιεύθυνση 

Υδάτων δεν υπάρχει υδροφόρος ορίζοντας στην νήσο Θηρασία, λόγω ηφαιστιογενούς πορώδους 

υπεδάφους και µικρού µεγέθους των υδρολογικών λεκανών και της µη δυνατότητας συγκράτησης 

νερού.  Αυτό επιβεβαιώνεται και από το γεγονός ότι στο νησί δεν υπήρχαν ούτε υπάρχουν πηγές, 

πηγάδια και γεωτρήσεις εξαιτίας της άντλησης θάλασσας. 
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Σχήµα Θ5 : Υπόγεια διάθεση επεξεργασµένων λυµάτων 

 

6.12  Σύστηµα ελέγχου και λειτουργίας των εγκαταστάσεων 

Γενικές αρχές σχεδιασµού του συστήµατος 

Ο έλεγχος των σηµαντικότερων λειτουργιών της εγκαταστάσεων θα πραγµατοποιείται µε τη 

βοήθεια του Κέντρου Ελέγχου που θα εγκατασταθεί στην αίθουσα ελέγχου, του κτιρίου διοίκησης. 

Το σύστηµα θα είναι πλήρως αυτοµατοποιηµένο, µε την έννοια ότι οι αποφάσεις και η 

ενεργοποίηση του τηλεχειρισµού θα µπορούν να πραγµατοποιούνται από το χειριστή των 

εγκαταστάσεων. Ταυτόχρονα κάθε εργασία θα µπορεί να εκτελείται και χειροκίνητα και όχι 

απαραίτητα αυτόµατα από τον υπολογιστή. 

Ειδικότερα οι γενικές αρχές του συστήµατος ελέγχου και λειτουργίας των εγκαταστάσεων θα 

είναι οι παρακάτω: 

• χειρισµοί που εκτελούνται σε αραιά χρονικά διαστήµατα, κυρίως για λόγους συντήρησης και 

σωστής λειτουργίας των έργων λόγω διακύµανσης των παροχών (αποµόνωση µονάδων, 

άνοιγµα/κλείσιµο θυροφραγµάτων ή δικλείδων αποµόνωσης) θα γίνονται τοπικά (χειροκίνητα) 

χωρίς τηλεχειρισµό. 

• καθηµερινοί χειρισµοί ιδιαίτερης σηµασίας για την ποιότητα εκροών (ανακυκλοφορίας 

καταλύτη,  διαλυµένο οξυγόνο κλπ.) για τις οποίες µάλιστα απαιτείται αξιολόγηση 

πληροφοριών και  λειτουργικών χαρακτηριστικών θα µπορούν να γίνονται µε τηλεχειρισµό από 

τον χειριστή του Κέντρου  Ελέγχου της Εγκατάστασης (ΚΕΛ), 

Σωληνώσεις

υπόγειας διάθεσης

Υπέδαφος

∆εξαµενή

επεξεργασµένων

λυµάτων
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• εκτός από τα παραπάνω προκειµένου να αντιµετωπισθούν περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης, 

πλησίον κάθε εξοπλισµού και ανεξάρτητα από τον τρόπο λειτουργίας του, θα υπάρχει πλήκτρο 

ON / OFF που η ενεργοποίησή του θα  ηχεί συναγερµό ενώ ταυτόχρονα θα ειδοποιείται 

τηλεφωνικά  ο υπεύθυνος. 

Τρόπος ελέγχου και λειτουργίας των µονάδων επεξεργασίας 

Από τους τοπικούς πίνακες θα γίνεται η διανοµή ηλεκτρικής ενέργειας και ο έλεγχος του 

εξοπλισµού της επιµέρους µονάδας λαµβάνοντας υπόψη και τον τρόπο χειρισµού. 

Οι διαγωνιζόµενοι θα καθορίσουν την διάταξη, τον αριθµό και τον κατά περίπτωση αναγκαίο 

εξοπλισµό των τοπικών πινάκων ελέγχου και διανοµής, ώστε να εξασφαλίζεται τόσο οι ειδικά 

προδιαγραφόµενες γενικές αρχές ελέγχου όσο και ο παρακάτω περιγραφόµενος τρόπος 

λειτουργίας των επιµέρους µονάδων. 

Ο έλεγχος λειτουργίας των µονάδων επεξεργασίας θα πρέπει να καλύπτει κατ’ ελάχιστο τις 

παρακάτω απαιτήσεις : 

1.  Εσχάρωση 

Μηχανική εσχάρα ηλεκτρικά ή χειροκίνητα κινούµενη 

Σύστηµα µεταφοράς εσχαρισµάτων 

2. Λιποσυλλέκτης 

Ηλεκτρικά ή χειροκίνητα κινούµενος 

Σύστηµα µεταφοράς λιπών 

3. Καθίζηση 

Ξέστρα 

- συνεχής λειτουργία 

- αυτόµατη / χειροκίνητη επιλογή 

- τοπικοί διακόπτες ασφαλείας 

- καταγραφή ωρών λειτουργίας 

Αντλιοστάσιο 

- φλοτεροδιακόπτες 

- χρονοδιακόπτες 

- αυτόµατη εναλλαγή µε εφεδρεία 

4. ∆οσοµετρικές αντλίες 

- σήµα από µετρητή παροχής 

- σήµα από µετρητή pH, καταλύτη και χλωρίου 

- αυτόµατη εναλλαγή µε εφεδρική 
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- αυτόµατη/χειροκίνητη επιλογή 

- τοπικοί διακόπτες ασφαλείας 

5. ∆εξαµενές οξείδωσης 

Αυτόµατη λειτουργία και ελεγχόµενη χρονικά του φυσητήρα 

Αυτόµατη δοσιµέτρηση του καταλύτη / οξειδωτικού. 

Αυτόµατη λειτουργία ηλεκτροβάνας για µεταφορά των λυµάτων από τη δεξαµενή Α στη 

δεξαµενή Β  

Αντλία για επανακυκλοφορία ή διάθεση του καταλύτη 

6. Τεχνητός υγρότοπος 

Ελάχιστη παραµονή 5 ηµέρες 

7. Μονάδα υπερδιήθησης 

Αυτόµατη έναρξη και λήξη λειτουργίας της µονάδας από τη στάθµη της δεξαµενής 

εξισορόπησης 

Πλήρης καταγραφή παραµέτρων λειτουργίας οπτικά και στον κεντρικό πίνακα ελέγχου στο 

κτίριο ∆ιοίκησης 

8. ∆εξαµενή αποθήκευσης 

9. Αντλιοστάσιο διάθεσης λυµάτων 

Το αντλιοστάσιο ελέγχεται από το σύστηµα ελέγχου και φέρει µετρητή στάθµης που καθορίζει 

την λειτουργία του. 

Κέντρο ελέγχου της εγκατάστασης (ΚΕΛ) 

Στο Κέντρο Ελέγχου της Εγκατάστασης (ΚΕΕ) που θα βρίσκεται στο κτίριο διοίκησης, θα 

απεικονίζονται σε οθόνη Η/Υ οι τηλενδείξεις, θα υπάρχουν καταγραφικά συστήµατα για καταγραφή 

ενδεικτικών τιµών στον σκληρό δίσκο του Η/Υ ή στον εκτυπωτή και τέλος θα γίνεται τηλεχειρισµός 

όπου απαιτείται. Στο ΚΕΕ επίσης θα υπάρχει παραστατικό διάγραµµα των εγκαταστάσεων (mimic 

diagram), στο οποίο θα γίνεται απεικόνιση όλων των πληροφοριών λειτουργίας των επιµέρους 

µονάδων. 

Γενικά για κάθε επιµέρους µονάδα θα υπάρχουν : 

Ενδεικτικές λυχνίες µε τις ενδείξεις: 

- «εντός/εκτός λειτουργίας» 

- κατάσταση λειτουργίας µονάδας 

- «τηλεχειρισµός/τοπικός έλεγχος» 

- αναγγελτήρας συναγερµού 
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Στην περίπτωση τηλεχειρισµού θα υπάρχει το αντίστοιχο διάγραµµα στον Η/Υ µε το 

κατάλληλο λογισµικό όπου θα µε τη βοήθεια του mouse ή πλήκτρων θα γίνεται η λειτουργία της 

µονάδας. 

Ανεξάρτητα από τα παραπάνω, το σύστηµα επίβλεψης θα έχει τη δυνατότητα επεξεργασίας 

και εκτύπωσης µε Η/Υ των στοιχείων που συγκεντρώθηκαν και ειδικότερα: 

- έκθεση καθηµερινών συµβάντων 

- περίληψη µηνιαίων συµβάντων 

Στις εκθέσεις αυτές θα γίνεται αναφορά σε όλα τα τµήµατα των µονάδων, που δεν 

λειτουργούν οµαλά (λόγω βλάβης κινητήρων, συναγερµού υψηλής στάθµης, συντήρησης κλπ.) και 

θα γίνεται καταγραφή των κύριων παραµέτρων της επεξεργασίας που παρέχονται στο ΚΕΛ (πχ. 

παροχή, δόση οξέος καταλύτη οξειδωτικού κλπ.). 

∆οµή του κέντρου ελέγχου της εγκατάστασης 

Το σύστηµα που θα εγκατασταθεί θα περιλαµβάνει: 

• Τα αισθητήρια και όργανα µέτρησης και ελέγχου µε τοπικά PLCs 

• Τον κεντρικό πίνακα ελέγχου ο οποίος θα πρέπει να χρησιµοποιεί κύριο PLC 

• Την τερµατική µονάδα παρακολούθησης και χειρισµού µε τον εκτυπωτή της 

• Τις καλωδιώσεις διασύνδεσης των παραπάνω 

• Τη µονάδα αδιάλειπτης τροφοδότησης (UPS) του συστήµατος 

• Τους απαραίτητους προσαρµογείς (interfaces) για την διασύνδεση των PLCs µε τα 

αισθητήρια 

• Το απαραίτητο λογισµικό για την λειτουργία του συστήµατος SCADA 

Ο ηλεκτρονικός υπολογιστής, θα  έχει τα ακόλουθα ελάχιστα στοιχεία: 

• Έγχρωµη επίπεδη οθόνη 19” τεχνολογίας LED ή ΤFT 

• Πληκτρολόγιο 101 χαρακτήρων και mouse 

• Μνήµη RAM ≥ 2GB 

• Σκληρό δίσκο SATA ≥ 300GB 

• Mother Board µε επεξεργαστή CPU Intel i5 ή i7 > 3GHz 

• Κάρτα γραφικών ΑΤΙ 1600X900pixels / 100Hz / RAM 1GB 

• Μονάδα DVD W/R 

• Θύρες επικοινωνίας µε τις υπόλοιπες µονάδες του συστήµατος (4Χ USB, 2X Ethernet 

κλπ.) 

• Εκτυπωτής Laser Color A4 / 600 dpi µε ταχύτητα εκτύπωσης ≥ 8 σελίδες το λεπτό 



K:\N2000a\cons\∆ΙΟΡΘΩΣΗ ΤΕΥΧΩΝ-ΑΛΛΑΓΗ ΗΜΕΡ\new_5247_ETePro.doc                         - 41 -                                                  
Ν2000a/5247/B02 

 

Ο υπολογιστής συνδέεται µε την τερµατική µονάδα και σκοπό έχει την καταγραφή όλων των 

µεταβολών που εµφανίζεται στα σηµεία ελέγχου του συστήµατος. 

 

6.13 Ηλεκτρική εγκατάσταση 

Ηλεκτροδότηση της εγκατάστασης  

Η ηλεκτροδότηση της εγκατάστασης θα γίνει από το δίκτυο χαµηλής τάσης της ∆.Ε.Η. Στο 

χώρο ελέγχου θα βρίσκεται ο γενικός πίνακας χαµηλής τάσης . 

 

6.14  Μέτρα ασφαλείας 

Γενικά ισχύουν τα αναφερόµενα στην ΕΝ 12255-10 και στα επιµέρους Κεφάλαια της 

Συγγραφής Υποχρεώσεων.  

 

6.14.1  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, σύµφωνα µε την ΕΝ 12255-10, 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. Εφ’ όσον προδιαγράφεται σχετικά, ο µόνιµα εγκαθιστάµενος 

εξοπλισµός ανίχνευσης πρέπει να χρησιµοποιείται για την ενεργοποίηση των συστηµάτων 

ασφαλείας της περιοχής (π.χ. θέση σε λειτουργία του εξαερισµού), καθώς επίσης θα πρέπει να 

υπάρχει πρόβλεψη µε µέσα επικοινωνίας (π.χ. 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.  

Για την εξέταση των κινδύνων δηµιουργίας εκρηκτικής ατµόσφαιρας, για την επιλογή και 

υλοποίηση των µέτρων προστασίας πρέπει να εφαρµόζεται η Κοινοτική Οδηγία Νο 99/92/EC του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου. 

Στις περιοχές του έργου, που ο κίνδυνος έκρηξης είναι µεγάλος πρέπει να υπάρχει 

κατάλληλη σήµανση και η πρόσβαση σε αυτούς να περιορίζεται µόνο σε εξουσιοδοτηµένα άτοµα.  

Εάν δεν προδιαγράφεται διαφορετικά, σύµφωνα µε το ISO 79-10, ενώ στην Ζώνη 2 

κατατάσσονται : 

• η εσχάρωση και εξάµµωση 

• οι θάλαµοι αναρρόφησης αντλιοστασίων  
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Στις παραπάνω περιοχές του έργου, και όπου αλλού ορίζεται στην ΣΥ, θα πρέπει να 

εγκατασταθούν µόνιµοι ανιχνευτές µεθανίου, µονοξειδίου του άνθρακα και υδρόθειου. 

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) 

6.14.2 ∆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. 

Σε κάθε περίπτωση τα χρησιµοποιούµενα χηµικά δεν είναι επικίνδυνα εκτός του χλωρίου.  

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. 

6.14.3 Σήµανση 

Στους χώρους των εγκαταστάσεων επεξεργασίας λυµάτων θα πρέπει να εγκατασταθούν 

ευδιάκριτες επιγραφές σε περίοπτες και κατάλληλες θέσεις. Ειδικότερα επιγραφές πρέπει να 

αναρτώνται :  

α. στην είσοδο επικίνδυνων περιοχών, για την προειδοποίηση κινδύνου (π.χ. υψηλή στάθµη 

θορύβου, κίνδυνος ηλεκτροπληξίας, επικίνδυνα χηµικά, κτλ.). 

β. για την κοινοποίηση ειδικών υποχρεώσεων ή απαιτήσεων που επιβάλλονται για την είσοδο 

στον χώρο (π.χ. απαγόρευση του καπνίσµατος, χρήση γυαλιών ασφαλείας, ακουστικών 

κτλ.). 

γ. για τον εξοπλισµό ασφαλείας της περιοχής (π.χ. έξοδοι κινδύνου, εξοπλισµός διάσωσης, 

κουτί πρώτων βοηθειών κτλ.). 
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7.  ∆ΟΚΙΜΑΣΤΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ  ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ  ΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΑΠΟ ΤΟΝ 
ΑΝΑ∆ΟΧΟ 
 

7.1 ∆οκιµαστική λειτουργία 

Μετά την πλήρη κατασκευή του έργου, θα αρχίσει η διαδικασία της δοκιµαστικής λειτουργίας. 

Ο Ανάδοχος θα ειδοποιήσει εγγράφως της Υπηρεσία για την έναρξη της δοκιµαστικής λειτουργίας, 

η οποία θα έχει µέγιστη διάρκεια 2 µήνες και αποσκοπεί στην επίτευξη των ορίων εκροής των 

επεξεργασµένων λυµάτων που ορίζονται στα Τεύχη ∆ηµοπράτησης. 

Πέρας της δοκιµαστικής λειτουργίας θεωρείται η επίτευξη  των ορίων εκροής των λυµάτων 

για πέντε (5) συνεχόµενες ηµέρες µε χαρακτηριστικά λυµάτων όπως αυτά καθορίζονται στη 

παρούσα, 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 

δοκιµαστική λειτουργίας κατά δύο (2) επιπλέον µήνες. 

Η Υπηρεσία διατηρεί το δικαίωµα ελέγχου και επαλήθευσης για κάθε αποτελέσµατος εκροής 

λυµάτων λαµβάνοντας και στέλνοντας δείγµατα σε αναγνωρισµένο χηµικό εργαστήριο. Μέγιστη 

χρονική διάρκεια ελέγχου και επαλήθευσης των αποτελεσµάτων εκροής από τις πλευρές 

Υπηρεσίας ανέρχεται σε ένα (1) µήνα από την έγγραφη ειδοποίηση του Αναδόχου. 

Στην περίπτωση που η εγκατάσταση πάψει να λειτουργεί λόγω νέων εκτελούµενων έργων 

λόγω άλλης αιτίας (εκτός των περιπτώσεων ανωτέρας βίας, ή διακοπής της παροχή 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 ΒΟD5 είναι µικρότερα από 

αυτά του σχεδιασµού, θα γίνεται εναλλακτικά σε λειτουργία το ελάχιστο πλήθος µονάδας 

επεξεργασίας, έτσι ώστε να µην προκαλείται υπέρβαση µοναδιαίων φορτίων, σε σχέση µε 

δεδοµένα σχεδιασµού των αντίστοιχων µονάδων. 

 

7.2 Λειτουργία του έργου από τον ανάδοχο 

Ο Ανάδοχος θα λειτουργήσει µε δική του ευθύνη και δαπάνες για έξι (6) µήνες µετά το πέρας 

της δοκιµαστικής λειτουργίας. Η λειτουργία θα γίνει µε προσωπικό του Αναδόχου µε τις παρακάτω 

ειδικότητες :   
o Ένας (1) προϊστάµενος λειτουργίας: Μηχανικός 15ετούς εµπειρίας  
o ένας (1) χηµικός υπεύθυνος των χηµικών αναλύσεων: Χηµικός 5ετούς εµπειρίας  
o ένας (1) εργοδηγός ηλεκτρολόγος: 5ετούς εµπειρίας 
o ένας (1) εργάτης 

Ο Ανάδοχος κατά την 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, κλπ.) 
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Στην λειτουργία του Κέντρου µε ευθύνη του Αναδόχου συµπεριλαµβάνονται όλες οι 

αναγκαίες εργασίες, συντηρήσεις, κλπ. για την πλήρη λειτουργία των εγκαταστάσεων σύµφωνα µε 

τις παρούσες προδιαγραφές και την οριστική µελέτη , όπως θα εγκριθεί . Επίσης θα προβλεφθεί η 

εκπαίδευση του προσωπικού του φορέα. 

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 

(εσχαρώµατα, καταλύτη). 

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  :  

o Η ετοιµασία του φακέλου µε όλα τα απαραίτητα έγγραφα για την έκδοση της άδειας 

λειτουργίας της ΕΕΛ από τον ΚτΕ. 

o η µελέτη άρδευσης σύµφωνα µε τη σχετική παράγραφο των Περιβαλλοντικών Όρων 

και η έκδοση της σχετικής άδειας από την Περιφερειακή Ενότητα Κυκλάδων.  


