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ΚΚΕΕΦΦΑΑΛΛΑΑΙΙΟΟ  ΑΑ..  

  

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

 

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

1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
Η παρούσα Τεχνική Περιγραφή αναφέρεται στην κατασκευή του έργου «Βελτίωση 
εγκαταστάσεων Επεξεργασίας και ∆ιάθεσης Λυµάτων Σκάλας Πάτµου (Ν3100)» στο 
νησί της Πάτµου του νοµού ∆ωδεκανήσου της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου. 

Οι αρχές που πρέπει να ακολουθηθούν κατά το σχεδιασµό της γενικής διάταξης είναι  

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

β) οι αναµενόµενες περιβαλλοντικές επιπτώσεις να είναι ελάχιστες, τόσο στην ευρύτερη περιοχή 
(χερσαίο και θαλάσσιο περιβάλλον), όσο και στους χώρους των εργαζοµένων. Οι εργαζόµενοι 
πρέπει να είναι και να νοιώθουν απόλυτα ασφαλείς και η διαβίωση τους στους χώρους εργασίας 
να είναι κατά το δυνατόν ευχάριστη. 
 
Για την καλή λειτουργία των ΕΕΛ θα πρέπει να εξασφαλίζονται: 
 

Ελαστικότητα και πλήρης προσαρµογή των τµηµάτων των ΕΕΛ στις ηµερήσιες διακυµάνσεις 
των υδραυλικών και ρυπαντικών φορτίων. 
 
Απλή και σταθερή λειτουργία, χωρίς να απαιτούνται πολύπλοκες ενέργειες από το 
προσωπικό. Όλη η ΕΕΛ θα ρυθµίζεται είτε αυτόµατα είτε χειρονακτικά, τοπικά για κάθε 
µονάδα (διακόπτης ΑYTO-ΜΑΝUAL). 

  
Λειτουργία χωρίς οχλήσεις στον περιβάλλοντα χώρο (οσµές, στάσιµα νερά , θόρυβοι, 
ατµοσφαιρική ρύπανση, οπτική ρύπανση κ.λ.π.). 

 
Αισθητική χωροθέτηση των εγκαταστάσεων, απόλυτη προσαρµογή στο περιβάλλον, µε τους 
απαιτούµενους δρόµους και διαδρόµους για την οµαλή πρόσβαση, την άνετη διαµονή των 
επισκεπτών, την εύκολη χωρίς περιττούς ελιγµούς προσέγγιση και αποµάκρυνση των 
ιδιωτικών οχηµάτων και των φορτηγών αυτοκίνητων αποκοµιδής των υποπροϊόντων κλπ. 

 
Κατάλληλη αξιοποίηση του υπάρχοντος πρασίνου καθώς και δηµιουργία νέου, ώστε να µειωθεί 
η υποβάθµιση της περιοχής και να περιοριστεί η οπτική επαφή εκ των έξω προς τις 
εγκαταστάσεις.  

 
Επιδίωξη κατά το δυνατόν εσωτερικής διακίνησης των λυµάτων µε βαρύτητα, χωρίς ενδιάµεσα 
αντλιοστάσια, ώστε να ελαχιστοποιούνται οι υδραυλικές απώλειες και η κατανάλωση ενέργειας. 

 
Η γενική διάταξη λόγω των δυσκολιών που παρουσιάζει το ανάγλυφο του οικοπέδου (έντονες 
κλίσεις προς την θάλασσα) θα πρέπει να ικανοποιεί τα παρακάτω κριτήρια: 
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Να ελαχιστοποιεί την έκταση του απαιτούµενου οικοπέδου. 

 
Η χωροταξική διάταξη είναι τέτοια ώστε να εξασφαλίζεται η  καλύτερη δυνατή λειτουργία και 
συντήρηση ,των µονάδων και ιδιαίτερα: 

 
 Η αλληλουχία διάταξης των µονάδων θα ακολουθεί την φυσική ροή των υγρών και 

της ιλύος 
 τα έργα εισόδου των λυµάτων θα τοποθετηθούν α) στην πλευρά εισόδου του 

Κεντρικού Αποχετευτικού Αγωγού ώστε να ελαχιστοποιείται το µήκος των 
σωληνώσεων σύνδεσης β) στο σηµείο σύνδεσης της µονάδας µε το οδικό δίκτυο, 
ώστε να είναι ευκολότερη η πρόσβαση και οι ελιγµοί των διαφόρων οχηµάτων. 

 το κτίριο ∆ιοίκησης και βοηθητικών χώρων θα τοποθετηθεί έτσι ώστε να είναι 
δυνατή η επόπτευση του συνόλου της εγκατάστασης. 

 
 
Η τελική διαµόρφωση του οικοπέδου και οι κλίσεις του εσωτερικού οδικού δικτύου θα µελετηθούν 
ώστε να διευκολύνεται η επιφανειακή απορροή των οµβρίων προς την θάλασσα. 
 
 
Πλεονεκτήµατα της εγκατάστασης 
 
Η εγκατάσταση Βιολογικού καθαρισµού που θα σχεδιασθεί θα πρέπει να παρουσιάζει ιδιαίτερη 
ευελιξία λειτουργίας και παράλληλα να ανταποκρίνεται σε υψηλές απαιτήσεις ποιότητας της 
εκροής, πραγµατοποιώντας αποµάκρυνση αζώτου και φωσφόρου.  
 
Η βιολογική βαθµίδα της εγκατάστασης στην τελική της µορφή, θα αποτελείται από δύο όµοιες και 
παράλληλες γραµµές λειτουργίας που θα καλύπτουν όσον αφορά την µελέτη, τόσο τις ανάγκες της 
Α’  φάσης όσο και της Β’φάσης. Σε φορτίσεις αιχµής θα λειτουργούν και οι δύο παράλληλες  
γραµµές, ενώ σε χαµηλές φορτίσεις θα λειτουργεί µόνο η µία γραµµή. Η κάθε γραµµή θα 
αποτελείται από δεξαµενές βιολογικής αποµάκρυνσης φωσφόρου, απονιτροποίησης, 
νιτροποίησης - αερισµού και µεµβρανών. Γενικώτερα το σύνολον των έργων Πολιτικού Μηχανικού 
θα κατασκευασθεί για τις ανάγκες της Α’ και Β’ φάσης, ενώ ο Η/Μ εξοπλισµός που θα τοποθετηθεί 
θα αφορά τις ανάγκες της Α’ Φάσης.  
 
 
Περιληπτική περιγραφή των εγκαταστάσεων επεξεργασίας και διάθεσης των λυµάτων 
 
Ο σχεδιασµός της εγκατάστασης, θα έχει σαν βάση την εκµετάλλευση της φυσικής διαµόρφωσης 
του γηπέδου όπου πρόκειται να κατασκευασθούν οι ΕΕΛ του ∆ήµου Πάτµου. Το φρεάτιο  εισόδου 
των εγκαταστάσεων θα τοποθετηθεί στην είσοδο του οικοπέδου, όπου καταλήγει Ο Κύριος 
Αποχετευτικός Αγωγός (Κ.Α.Α.) του ∆ήµου (βαρύτητας από PVC σειρά 41 διατοµής Φ400). 
Στο φρεάτιο εισόδου επίσης θα καταλήγουν τα στραγγίδια των έργων προεπεξεργασίας και τα 
στραγγίδια της µονάδας επεξεργασίας ιλύος και οι απορροές της αποχέτευσης του κτιρίου 
διοίκησης. 
 
Κοντά στην είσοδο των ΕΕΛ θα προβλεφθεί χώρος για την κατασκευή µονάδας προεπεξεργασίας 
120 µ3/ηµέρα βοθρολυµάτων, από τις διάφορες περιοχές του νησιού που δεν διαθέτουν δίκτυα 
αποχέτευσης. 
 
Μετά την προεπεξεργασία τα βοθρολύµατα θα οδηγούνται στο φρεάτιο εισόδου και απ’ εκεί θα 
ακολουθούν την πορεία των υπολοίπων αστικών λυµάτων. 
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Εξυπακούεται πώς µπροστά από την εν λόγω εγκατάσταση θα προβλεφθεί ικανός χώρος για τους 
ελιγµούς των βυτιοφόρων τόσο κατά την προσέγγιση όσο και κατά την αποµάκρυνση τους  
  
Από το φρεάτιο εισόδου τα λύµατα θα καταλήγουν στις compact µονάδες εσχάρωσης - 
εξάµµωσης, µε βαρύτητα. 
  
Με τον αγωγό παράκαµψης (Βy pass) από το φρεάτιο εισόδου θα παρακάµπτεται όλη η 
εγκατάσταση µέχρι το φρεάτιο φόρτισης του υποθαλάσσιου αγωγού. 
 
Τα προϊόντα της εσχάρωσης και η άµµος θα µεταφέρονται και θα συγκεντρώνονται σε κάδους για 
την αποθήκευση τους, µέχρι την τελική τους διάθεση στο χώρο υγειονοµικής ταφής. Τα υγρά 
στραγγίδια θα οδηγούνται στο φρεάτιο εισόδου της εγκατάστασης. 
 
Η παροχή των εισερχόµενων λυµάτων µετράται µε ηλεκτροµαγνητικούς ή µετρητές υπερήχων επί 
των αγωγών εξόδου των ως άνω compact µονάδων και οδηγούνται στη δεξαµενή εξισορόπησης . 
  
Θα δηµιουργηθεί η δυνατότητα εκτροπής της ροής των λυµάτων προς τον παρακαµπτήριο αγωγό 
της µονάδας, ώστε να είναι δυνατή η παράκαµψη της δεξαµενής εξισορόπησης και της βιολογικής 
βαθµίδας. 
 
Στη συνέχεια τα λύµατα θα οδηγούνται στην νέα δεξαµενή εξισορόπησης των ηµερησίων αιχµών 
που θα κατασκευασθεί κοντά στην είσοδο του υπάρχοντος βιολογικού αντιδραστήρα. 
 
Από την έξοδο της δεξαµενής εξισορόπησης θα αντλείται προς το φρεάτιο µερισµού της παροχής 
σταθερή ποσότητα λυµάτων που αποτελεί αρχή του βιολογικού αντιδραστήρα. Το φρεάτιο 
µερισµού και ο βιολογικός αντιδραστήρας στο σύνολό του θα διαµορφωθεί µέσα στις  υπάρχουσες 
δεξαµενές του βιολογικού αντιδραστήρα της υφιστάµενης µονάδας. Βάση της επεξεργασίας των 
λυµάτων είναι δύο γραµµές συστοιχιών µεµβρανών (MBR) , µία για κάθε γραµµή λειτουργίας, που 
θα τοποθετηθούν σε κατάλληλων διαστάσεων δεξαµενές. Αναλυτικά ο βιολογικός αντιδραστήρας 
θα περιλαµβάνει το φρεάτιο µερισµού της παροχής και δύο γραµµές βιολογικής επεξεργασίας που 
η κάθε µία περιλαµβάνει εν σειρά  
 
Αναερόβια δεξαµενή βιολογικής αποµάκρυνσης φωσφόρου β) Ανοξικές δεξαµενές γ) 
Επαµφοτερίζουσες δεξαµενές που θα µπορούν να λειτουργήσουν ανάλογα µε τις ανάγκες ως 
ανοξικές ή ως αερόβιες δεξαµενές, δεξαµενές αερισµού και δεξαµενές τοποθέτησης των 
συστοιχιών MBR.  
 
Η ιλύς στις δεξαµενές MBR θα ανακυκλοφορείται µε τη βοήθεια των αντλιοστασίων 
ανακυκλοφορίας - απαγωγής ιλύος, στο φρεάτιο µερισµού των  δεξαµενών βιολογικής 
επεξεργασίας (εξωτερική ανακυκλοφορία) για να διατηρείται σταθερό το ποσοστό ενεργού ιλύος, 
και στις ανοξικές δεξαµενές (εσωτερική ανακυκλοφορία νιτρικών), ενώ η πλεονάζουσα ιλύς θα 
αντλείται προς την τράπεζα πάχυνσης (κτίριο λάσπης). 
 
Μετά τις δεξαµενές MBR τα επεξεργασµένα λύµατα θα οδηγούνται προς την µονάδα 
απολύµανσης, όπου θα γίνεται η απολύµανσή τους µε χλωρίωση. 
 
Τα απολυµασµένα λύµατα θα καταλήγουν είτε στη δεξαµενή βιοµηχανικού νερού, από όπου θα 
µπορούν να χρησιµοποιηθούν για εσωτερικές ανάγκες άρδευσης του περιβάλλοντος χώρου της 
εγκατάστασης µε κατάλληλο δίκτυο κ.λ.π., είτε θα καταλήγουν  στη δεξαµενή φόρτισης του 
υποθαλασσίου αγωγού, απ' όπου θα διοχετεύονται στην θάλασσα µε υποθαλάσσιο αγωγό 
συνολικού µήκους 215,75 µ. από σωλήνες Φ315 ΡΕ 80 10ατµ και βάθους άξονα διαχυτήρα 25,00 
µ.(Μήκος χερσαίου τµήµατος 31,25 µ. µήκος υποθαλάσσιου τµήµατος 176,50 µ. και µήκος 
διαχυτήρα 8,00 µ.)  
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Θα είναι δυνατή η διοχέτευση των επεξεργασµένων από τη δεξαµενή βιοµηχανικού νερού στην 
δεξαµενή φόρτισης του υποθαλασσίου αγωγού. 
 
Οι αγωγοί παράκαµψης (Βy Pass) θα καταλήγουν στην δεξαµενή φόρτισης του υποθαλασσίου 
αγωγού, ώστε σε περίπτωση προβλήµατος να διοχετεύονται  απ ευθείας στον αποδέκτη. 
 
Η περίσσεια ιλύος θα παροχετεύεται σε πλήρη διάταξη µηχανικής πάχυνσης και αφυδάτωσης  
οποία περιλαµβάνει µηχανική τράπεζα πάχυνσης, ταινιοφιλτρόπρεσσα κ.λ.π..  
 
Τα υγρά που θα στραγγίζουν από την τράπεζα πάχυνσης και την ταινιοφιλτρόπρεσσα θα 
διοχετεύονται στο φρεάτιο εισόδου της εγκατάστασης. Η αφυδατωµένη ιλύς θα µεταφέρεται για 
διάθεση στον χώρο υγειονοµικής ταφής 
  
Μέσα στο χώρο των εγκαταστάσεων θα κατασκευαστεί το Κτίριο ∆ιοίκησης, µε τους απαραίτητους 
λειτουργικούς χώρους (χηµείο,  κ.α.) και την αίθουσα ελέγχου από την οποία θα γίνεται ο κεντρικός 
έλεγχος της εγκατάστασης µε ολοκληρωµένο σύστηµα αυτοµατισµού (SCADA). Οι φυσητήρες 
αερισµού των δεξαµενών αερισµού θα τοποθετηθούν σε ιδιαίτερο κτίριο.  
 
Λεπτοµερείς περιγραφές για τον σχεδιασµό των διαφόρων µονάδων δίνονται στο επόµενο 
κεφάλαιο Β. 
Τα παραπροϊόντα της επεξεργασίας, δηλαδή η αφυδατωµένη λάσπη, τα εσχαρίσµατα της 
εσχάρωσης και η άµµος της εξάµµωσης θα µεταφέρονται για υγειονοµική ταφή σε εγκεκριµένο 
χώρο διάθεσης στερεών απορριµµάτων του ∆ήµου Πάτµου. 
 
Μέσα στις ανάγκες του έργου και χωρίς υπερβάλλον κόστος για τον κύριο του έργου, 
προβλέπεται και η πρόχειρη κατασκευή όλων των απαιτούµενων έργων (σωληνογραµµής 
κλπ), η οποία θα οδηγεί µέχρι την ολοκλήρωση του παρόντος έργου, τα εισερχόµενα 
σήµερα λύµατα, στον αποδέκτη. Με την ολοκλήρωση της κατασκευής των εγκαταστάσεων 
της ΕΕΛ, η πρόχειρη κατασκευή θα αποξηλωθεί και αποµακρυνθεί µε ευθύνη του 
αναδόχου. 
 

2. ΑNTIKEIMENO ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΑΣ ΕΡΓΟΛΑΒΙΑΣ 

 
Το αντικείµενο της παρούσας εργολαβίας µε τίτλο, «Βελτίωση εγκαταστάσεων Επεξεργασίας 
και ∆ιάθεσης Λυµάτων Σκάλας Πάτµου (Ν3100)»είναι ο ριζικός επανασχεδιασµός και η  
βελτίωση των υφισταµένων Εγκαταστάσεων Επεξεργασίας και ∆ιάθεσης Λυµάτων, που 
κατασκευάστηκαν κατά την δεκαετία του 1980 και αρχές της δεκαετίας του 1990, στην θέση 
ΛΑΚΚΑ της νήσου Πάτµου. Η εν λόγω ΕΕΛ λειτουργούσε πληµµελώς επί πολλά έτη και 
επεξεργαζόταν τα αστικά λύµατα του οικισµού Σκάλας και ενός τµήµατος των οικισµών Χώρας και 
Κάµπου του ∆ήµου Πάτµου της νήσου Πάτµου, του Νοµού ∆ωδεκανήσου, όπως προσκοµίζονται 
και µέχρι σήµερα, δηλαδή µε τον ΚΑΑ του στην παρούσα θέση. Σήµερα βεβαίως τα εν λόγω 
λύµατα διοχετεύονται απ’ ευθείας χωρίς καµιά επεξεργασία στην θάλασσα (στο κύµα), αφού ο 
παλαιός υποθαλάσσιος αγωγός που είχε παλαιότερα κατασκευασθεί, έχει πλήρως καταστραφεί. 
Από τα υπάρχοντα έργα τα οποία παρουσιάζουν σηµαντική φθορά λόγω της άµεσης γειτονίας 
τους µε την θάλασσα, θα διατηρηθούν (αφού βεβαίως αποκατασταθεί η αντοχή και στεγανότητά 
τους) ,όσα εντάσσονται στην προτεινόµενη λύση.   

Το αντικείµενο των δηµοπρατούµενων έργων περιλαµβάνει: 

� την εκπόνηση της Οριστικής Μελέτης, της µελέτης Εφαρµογής και κάθε είδους 
συµπληρωµατικής µελέτης και έρευνας του εν θέµατι έργου, 

� την κατασκευή των έργων Πολιτικού Μηχανικού για τις ανάγκες Α’ και Β’ φάσης, 
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� την προµήθεια και εγκατάσταση όλου του ηλεκτρολογικού και µηχανολογικού εξοπλισµού για 
τις ανάγκες της Α’ φάσης, την θέση σε αποδοτική λειτουργία και τις δοκιµές ολοκλήρωσης, 

� την λειτουργία του έργου από τον Ανάδοχο  του έργου για χρονικό διάστηµα έξι (6) µηνών  

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

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

 

3. ΓΗΠΕ∆Ο ΤΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ 

3.1 Γενικά  
Η κατασκευή του έργου «ΒΕΛΤΙΩΣΕΙΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ  
ΛΥΜΑΤΩΝ (ΕΕΛ) ∆ΗΜΟΥ ΠΑΤΜΟΥ» θα γίνει σε γήπεδο εντός των διοικητικών ορίων του ∆ήµου 
Πάτµου, στη θέση ΛΑΚΚΑ  κοντά στον οικισµό ΣΚΑΛΑ και σε απόσταση 0,600  km περίπου από 
αυτόν.  

Η διαθέσιµη έκταση ορίζεται από τα σηµεία (1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 
22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 1) στο Τοπογραφικό ∆ιάγραµµα, και έχει 
έκταση 8.732,00 µ2 περίπου.  

Η πρόσβαση στο γήπεδο γίνεται από δηµόσια οδό, η οποία θα επεκταθεί µέχρι την πλατεία 
ελιγµών των ΕΕΛ. Στο αντικείµενο της εργολαβίας περιλαµβάνεται και η διαµόρφωση του δρόµου 
πρόσβασης στην είσοδο των εγκαταστάσεων µήκους: 

 

3.2 Γεωλογικά - Γεωτεχνικά στοιχεία 

Σε ιδιαίτερο Τεύχος περιλαµβάνονται τα διαθέσιµα γεωλογικά - γεωτεχνικά στοιχεία του 
υπεδάφους, που θα πρέπει να ληφθούν υπόψη.  

Σε κάθε περίπτωση η υποβολή προσφοράς στο διαγωνισµό αποτελεί τεκµήριο ότι ο 
διαγωνιζόµενος έχει ελέγξει και γνωρίζει πλήρως τις εδαφοτεχνικές συνθήκες του γηπέδου της 
ΕΕΛ και τις έχει λάβει υπόψη κατά τη σύνταξη της προσφοράς.  

 

3.3  ∆ίκτυα κοινής ωφελείας 

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

 

3.4  Προσαγωγή λυµάτων  

Στο αντικείµενο της παρούσας εργολαβίας περιλαµβάνεται και η διασύνδεση του καταληκτικού 
φρεατίου  µε τα έργα  εισόδου της Εγκατάστασης Επεξεργασίας Λυµάτων.  

 

3.5  ∆ιάθεση λυµάτων 
 
Η διάθεση των επεξεργασµένων λυµάτων θα γίνει µε αγωγό διάθεσης στη θάλασσα που θα 
υπολογισθεί µε τα φορτία της Β’ Φάσης, ολικού µήκους 215,75 µ. από σωλήνες Φ315 ΡΕ 80 
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10ατµ και βάθους άξονα διαχυτήρα 25,00 µ.(Μήκος χερσαίου τµήµατος 31,25 µ. , µήκος 
υποθαλάσσιου τµήµατος 176,50 µ. και µήκος διαχυτήρα 8,00 µ.) Κλιµατολογικά Στοιχεία νήσου 
Πάτµου 
 

4. ΚΛΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΝΗΣΟΥ ΠΑΤΜΟΥ 

4.1 Γενικά 

Η Πάτµος διαθέτει µετεωρολογικό σταθµό (Μ.Σ.), ο οποίος εγκαταστάθηκε πρόσφατα. Επίσης  ο 
πλησιέστερος Μ.Σ., που στην προκειµένη περίπτωση βρίσκεται στη νήσο Λέρο (Νο 768) είναι 
εγκατεστηµένος σε υψόµετρο 11,8 m, µε συντεταγµένες: γεωγραφικό µήκος 26o 48’ Α και πλάτος 
37o 11’Β και διαθέτει µετρήσεις για την χρονική περίοδο 1986 – 1993. Ωστόσο, λαµβανοµένου 
υπόψη ότι ο ως άνω σταθµός διαθέτει µία ολιγοετή χρονοσειρά δεδοµένων, καθώς και το γεγονός 
ότι από το έτος 1993 υπολειτουργεί και ως εκ τούτου δεν παρέχει αξιόπιστα στατιστικά δεδοµένα, 
θεωρήθηκε ως καταλληλότερος, αν και ευρισκόµενος σε µεγαλύτερη απόσταση από την περιοχή 
µελέτης, ο Μ.Σ. της Ρόδου, για την εκτίµηση των κλιµατολογικών συνθηκών της θέσης του έργου.  

Ο Μ.Σ. της Ρόδου (Νο 749), είναι εγκατεστηµένος σε υψόµετρο 11,5 m, µε συντεταγµένες: 
γεωγραφικό µήκος 28o 07’ Α και πλάτος 36o 24’Β.  ∆ιαθέτει µετρήσεις για την χρονική περίοδο 
1955 – 2001, που αντιστοιχεί σε µία χρονοσειρά δεδοµένων 46 ετών. Τα χορηγηθέντα στοιχεία 
των παρατηρήσεων του εν λόγω µετεωρολογικού σταθµού, που παρατίθενται στη συνέχεια, 
αφορούν θερµοκρασία, ύψος βροχής - σχετική υγρασία, ηµέρες µε συννεφιά - βροχή - χιόνι - 
καταιγίδα - χαλάζι - οµίχλη - δρόσο – παγετό καθώς και ανεµολογικά στοιχεία. 

Επίσης, για την παρουσίαση των βροχοµετρικών στοιχείων χρησιµοποιούνται οι µετρήσεις του 
σταθµού Ασφενδιού, της Νήσου Κω που ανήκει στο Υπουργείο Γεωργίας και είναι 
αντιπροσωπευτικός για την ευρύτερη περιοχή των νησιών Β.∆ωδεκανήσου. Ο σταθµός όσον 
αφορά τις βροχοπτώσεις διαθέτει πλήρεις και αξιόπιστες µετρήσεις από το 1982 µέχρι σήµερα. Ο 
σταθµός διαθέτει βροχόµετρο, εξατµισήµετρο, ηλιογράφο και όργανο µετρήσεως ταχύτητας 
ανέµου. Η θέση και ο προσανατολισµός του µπορούν να θεωρηθούν αντιπροσωπευτικές των 
συνθηκών του έργου. Για τα στοιχεία θερµοκρασίας, υγρασίας αέρα, κλπ., χρησιµοποιήθηκαν οι 
µετρήσεις του σταθµού της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας, ο οποίος βρίσκεται επίσης στην 
Κω και παρέχει αξιόπιστα στοιχεία. Ο σταθµός µέχρι το 1981 λειτουργούσε στην πόλη της Κω 
(υψόµετρο +10µ.). Από το 1982, λειτουργεί στην περιοχή του αεροδροµίου της Κω (υψόµετρο 
+129µ.).  

 

4.2 Θερµοκρασία 

Τα δεδοµένα της θερµοκρασίας που ελήφθησαν από τον Μ.Σ. Ρόδου παρουσιάζονται στον πίνακα 
που ακολουθεί: 

ΠΙΝΑΚΑΣ 4.8.2.: Θερµοκρασιακά δεδοµένα Μ.Σ. Ρόδου (1955 – 2001) 

ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ (οC)  

ΜΕΣΗ ΜΕΣΗ    
ΜΕΓΙΣΤΗ 

ΜΕΣΗ        
ΕΛΑΧΙΣΤΗ 

ΑΠΟΛΥΤΗ 
ΜΕΓΙΣΤΗ 

ΑΠΟΛΥΤΗ      
ΕΛΑΧΙΣΤΗ 

ΙΑΝ. 12,0 15,1 9,0 22,0 -4,0 

ΦΕΒ. 12,2 15,2 8,9 22,0 -2,2 

ΜΑΡΤ. 13,7 16,9 10,2 27,6 0,2 

ΑΠΡ. 16,6 20,0 12,7 30,6 5,2 

ΜΑΙ. 20,6 24,2 16,0 34,8 5,0 

ΙΟΥΝ. 24,8 28,3 20,1 37,4 12,6 

ΙΟΥΛ. 26,9 30,5 22,4 40,0 14,6 
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ΑΥΓ. 27,1 30,7 22,9 42,0 17,0 

ΣΕΠΤ. 24,7 28,2 20,7 36,6 10,2 

ΟΚΤ. 20,9 24,5 17,1 33,2 7,2 

ΝΟΕΜ. 16,7 20,2 13,4 28,4 2,4 

∆ΕΚ. 13,5 16,6 10,5 22,8 1,2 

Από τα δεδοµένα του παραπάνω πίνακα προκύπτουν τα εξής: 

− η απόλυτη µέγιστη θερµοκρασία σηµειώνεται τον µήνα Αύγουστο, µε 42,0 °C  

− η απόλυτη ελάχιστη θερµοκρασία είναι σηµειώνεται τον µήνα Ιανουάριο, µε -4,0 °C 

− η µέση µέγιστη θερµοκρασία του έτους είναι 30,7 °C και σηµειώνεται τον µήνα Αύγουστο 

− η µέση ελάχιστη θερµοκρασία του έτους είναι 8,9 °C και σηµειώνεται τον µήνα Φεβρουάριο 

− οι θερµότεροι µήνες του έτους είναι ο Αύγουστος και ο Ιούλιος µε 27,1 °C και 26,9 °C, 
αντίστοιχα. 

− οι ψυχρότεροι µήνες του έτους είναι ο Ιανουάριος και ο Φεβρουάριος, µε 12,0°C και 
12,2°C, αντίστοιχα. 

4.3 Σχετική υγρασία 

Η διακύµανση της σχετικής υγρασίας ανά µήνα, σύµφωνα µε τις διαθέσιµες µετρήσεις του Μ.Σ. 
Ρόδου, φαίνονται στον πίνακα που ακολουθεί: 

 
ΠΙΝΑΚΑΣ 4.8.3.: Μέση µηνιαία υγρασία – Μ.Σ. Ρόδου (1955 – 2001) 

Μήνας Μέση σχετική 
υγρασία (%) 

Ιανουάριος 70.5 

Φεβρουάριος 69.5 

Μάρτιος 69.3 

Απρίλιος 67.2 

Μάιος 65.3 

Ιούνιος 59.0 

Ιούλιος 58.3 

Αύγουστος 60.6 

Σεπτέµβριος 61.9 

Οκτώβριος 67.8 

Νοέµβριος 71.6 

∆εκέµβριος 72.6 
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Σύµφωνα µε τον παραπάνω πίνακα, η µέση σχετική υγρασία είναι 66,13%, µε µικρές 
διακυµάνσεις, από 58,3% τον µήνα Ιούλιο µέχρι 72,6% τον µήνα ∆εκέµβριο. 

 

4.4 Ανεµολογικά στοιχεία 

Η ετήσια συχνότητα (επί τοις εκατό) της διεύθυνσης του ανέµου και της έντασής του (σε 
Beaufort) στο µετεωρολογικό σταθµό του αεροδροµίου της Ρόδου για τη χρονική περίοδο 
1955-1997 (Ε.Μ.Υ.) παρουσιάζονται στον πίνακα 4.8.4. 

 
Πίνακας 4.8.4 Ενδεικτικά ανεµολογικά στοιχεία µετεωρολογικού σταθµού αεροδροµίου της 
Ρόδου 

BEAUF B BA A NA N N ∆ ∆ B∆ ΝΗΝΕΜΙΑ ΣΥΝΟΛΟ 

0 18.330 18.330 

1 .175 .055 .175 .318 .230 .230 .712 .08 2.103 

2 .822 .384 1.052 2.104 1.348 2.071 4.909 1.764 14.454 

3 1.140 .405 1.107 2.312 1.315 2.761 11.166 4.328 24.534 

4 1.249 .153 .504 1.523 .866 2.170 14.256 6.027 26.748 

5 .493 .044 .153 .614 .384 .647 5.139 2.356 9.830 

6 .175 .011 .066 .405 .230 .121 1.249 .767 3.024 

7 .033 .011 .022 .263 .121 .011 .099 110 .670 

8 .011 .000 .011 .131 .044 .011 .022 .011 .241 

9 .000 .000 .011 .022 .011 .000 .000 .000 .044 

10 .000 .000 .000 .011 .011 .000 .000 .000 .022 

> 11 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 

ΣΥΝΟΛΟ 4.098 1.063 3.101 7.703 4.560 8.022 37.552 15.571 18.330 100.000 

 

4.5 Βροχοπτώσεις 

Στον πίνακα 4.8.5 παρουσιάζονται οι τιµές των βροχοπτώσεων ανά µήνα από το µετεωρολογικό 
σταθµό του αεροδροµίου της Ρόδου για τη χρονική περίοδο 1955-1997 (Ε.Μ.Υ. – Τµήµα 
Στατιστικής Κλιµατολογίας). 

 

Πίνακας 4.8.5 Ενδεικτικά στοιχεία βροχοπτώσεων του µετεωρολογικού σταθµού αεροδροµίου της 
Ρόδου 

 

Ύψος Βροχοπτώσεων (mm) 

Σύνολο ανά µήνα Μέγιστο ύψος ανά 
24h 

Ιανουάριος 149,6 126,2 

Φεβρουάριος 105,7 92,4 

Μάρτιος 75,6 76,9 

Απρίλιος 27,8 119,5 
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Μάιος 18,6 138,5 

Ιούνιος 2,3 28,6 

Ιούλιος 0,4 6,9 

Αύγουστος 0,2 4,8 

Σεπτέµβριος 5,8 34,4 

Οκτώβριος 65,5 158,0 

Νοέµβριος 94,1 178,8 

∆εκέµβριος 157,4 146,4 

Οι µηνιαίες και ετήσιες µετρήσεις βροχοπτώσεων, αντίστοιχα στους σταθµούς Ασφενδιού, πόλεως 
Κω και αεροδροµίου Κω, παρατίθενται στον πίνακα 4.8.6. Στον ίδιο πίνακα δίνονται επίσης 
συνοπτικά τα µηνιαία ύψη βροχής των τριών πρώτων σταθµών για το µέσο υδρολογικό έτος. Το 
µέσο ετήσιο ύψος βροχής στο σταθµό Ασφενδιού για την περίοδο 198289 είναι 762mm έναντι 
575mm του σταθµού αεροδροµίου Κω για την ιδία περίοδο, που εν µέρει δικαιολογείται από τη 
διαφορά υψοµέτρου µεταξύ των δύο σταθµών. Το ελάχιστο ύψος βροχής στο σταθµό Ασφενδιού 
είναι 575mm (1986-87), έναντι 308mm στο σταθµό αεροδροµίου Κω το ίδιο έτος. 

 

 
Πίνακας 4.8.6 Μηνιαία ύψη βροχής περιοχής µελέτης (mm) 

Μέσο υδρολογικό έτος 

Μήνες 
Κως, πόλη 

(ΕΜΥ) 

1969-81 

Κως, αεροδρόµιο 

(ΕΜΥ) 

1981-88 

Ασφενδιού Υπ. 

Γεωργίας 

1983-89 

Ξηρό υδρολογικό 

έτος (1986-87) 

Ασφενδιού 

Οκτώβριος 77 15 18 61

Νοέµβριος 92 80 76 Ο

∆εκέµβριος 171 98 147 63

Ιανουάριος 219 119 190 118

Φεβρουάριος 155 121 135 74

Μάρτιος 79 93 140 178

Απρίλιος 45 23 36 58

Μάϊος 18 10 10 23

lούνιος 7 5 1 Ο

lούλιος Ο Ο Ο Ο

Αύγουστος Ο Ο Ο Ο

Σεπτέµβριος 7 10 9 Ο

 

5. ΜΕΘΟ∆ΟΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ - ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ ΣΧΕ∆ΙΑΣΜΟΥ 

5.1 Γενικά  
Η µέθοδος επεξεργασίας της εν θέµατι εγκατάστασης θα βασίζεται υποχρεωτικά σε συνδυασµό 
συστήµατος µεµβρανών MBR, µε  σύστηµα παρατεταµένου αερισµού πλήρους σταθεροποίησης 
της ιλύος, βιολογικής αποµάκρυνσης φωσφόρου (αναερόβια ζώνη) και αζώτου (νιτροποίηση – 
απονιτροποίηση) και διήθησης των επεξεργασµένων λυµάτων µέσω µεµβρανών. 
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H περιγραφή του συστήµατος και της διαδικασίας επεξεργασίας καθώς και των επί µέρους 
µονάδων σε συνδυασµό µε τις ειδικές προδιαγραφές των έργων, γίνεται αναλυτικά στο Β’ 
κεφάλαιο του τεύχους αυτού.  

Τα εν λόγω αναφερόµενα αποτελούν το ελάχιστο ποσοτικό και ποιοτικό αποδεκτό όριο των 
προσφορών και η τήρησή τους είναι υποχρεωτική για τους διαγωνιζόµενους. 

 

5.2 Υδραυλικά και ρυπαντικά φορτία λυµάτων στην είσοδο των εγκαταστάσεων 
Οι παράµετροι, υπολογισµού των έργων σύµφωνα µε τα στοιχεία της εγκεκριµένης 
περιβαλλοντικής µελέτης είναι οι παρακάτω : 
 
 
 Αρχική φάση 20 ετία Τελική φάση 40 ετία 

 ΧΕΙΜΩΝΑΣ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ ΧΕΙΜΩΝΑΣ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ 
ΙΣΟ∆ΥΝΑΜΟΙ ΠΛΗΘΥΣΜΟΙ (EW) ΚΑΘΕ ΠΕΡΙΟ∆ΟΥ 

Εξυπηρ. Πληθ. µε 
δίκτυα 

3.800 7.400 4.600 9.100 
 

ΠΑΡΟΧΕΣ ΛΥΜΑΤΩΝ 
Μέση ηµερήσια 
παροχή (m3/d) 

669 1.244 810 1.529 
 

max ηµερήσια 
παροχή (m3/d) 

973 1.836 1.178 2.257 
 

Παροχή αιχµής 
(m3/h) 

96 
 

164 112 195 

ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΡΥΠΑΝΤΙΚΑ  ΦΟΡΤΙΑ ΣΤΗΝ ΕΙΣΟ∆Ο 
Klg BOD/day 231 447 280 550 
Klg SS/day 304 592 368 728 
Klg TN/day  57 111  69 137 
Klg R/day  18  34  21  41 

ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΕΙΣ ΡΥΠΑΝΤΙΚΩΝ ΦΟΡΤΙΩΝ ΣΤΗΝ ΕΙΣΟ∆Ο ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΣΗ ΠΑΡΟΧΗ 
BOD  mg/l 345 360 345 360 
SS   mg/l 455 476 455 476 
TN   mg/l  85  89  85  89 
R    mg/l  26  27  26  27 

ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΕΙΣ ΡΥΠΑΝΤΙΚΩΝ ΦΟΡΤΙΩΝ ΣΤΗΝ ΕΙΣΟ∆Ο ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΓΙΣΤΗ ΠΑΡΟΧΗ 
BOD  mg/l 237 244 237 244 
SS   mg/l 312 323 312 323 
TN   mg/l  59  60  59  60 
R    mg/l  18  18  18  18 
 
 
 
 
Για τον σχεδιασµό ελήφθησαν: 
 
Θερµοκρασία λυµάτων Χειµώνα       :  12ο 

     Καλοκαίρι     :  22ο 

 
Ποσοστό εξαερώσιµων στερεών (VSS) 70 % των SS 
 

Όρια εκροής στην έξοδο των εγκαταστάσεων 
 
Τα επεξεργασµένα υγρά µετά την απολύµανση και πριν την διάθεση, θα πρέπει να πληρούν τα 
όρια που αναφέρονται στις οικείες Νοµαρχιακές Αποφάσεις και πάντως όχι µεγαλύτερα από τα 
αναφερόµενα στην ΚΥΑ 5673/400/5-3-97 (Οδηγία 91/271 ΕΟΚ) και τους εγκεκριµένους 
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Περιβαλλοντικούς όρους. Ειδικότερα πρέπει να έχουν τα εξής βασικά χαρακτηριστικά και κατά τις 
δύο φάσεις λειτουργίας των έργων : 

Τα χαρακτηριστικά των επεξεργασµένων λυµάτων (80% των δειγµάτων) πρέπει να ικανοποιούν τα 
παρακάτω µέγιστα όρια: 

 
Παράµετρος Όρια 

pH  6,5 - 9 

COD [mg/l] ≤ 80 

Ολικό BOD5 [mg/l] ≤ 10 

Αιωρούµενα στερεά (TS) [mg/l] ≤ 10 

Ολικό άζωτο (ΤΝ) [mg/l] ≤ 10 

Αµµωνιακό άζωτο (ΝH4-N) [mg/l] ≤ 2 

Νιτρικό άζωτο (NO3-N) [mg/l] ≤ 5 

Ολικός φώσφορος (ΤΡ) [mg/l] ≤ 5 

Περιττωµατικά κολοβακτηριδοειδή  [FC/100 ml ≤ 5 

Υπολειµµατικό χλώριο  [mg/l] ≤ 0,5 

Λίπη  -  Έλαια [mg/l] ≤ 0,1 

   

 
Η ιλύς, µετά την αφυδάτωση θα πρέπει να έχει µέση ηµερήσια συγκέντρωση στερεών τουλάχιστον 
18% και θα διατίθεται σε Χώρο Υγειονοµικής Ταφής. Το ποσοστό των λαµβανοµένων δειγµάτων 
που µπορούν να βρίσκονται εκτός των ανωτέρω ορίων, καθώς και η ποιότητα των δειγµάτων 
αυτών, καθορίζεται στο Παράρτηµα 1 της ΚΥΑ 5673/97 και στους περιβαλλοντικούς όρους. 
       
Τα παραπάνω όρια συγκέντρωσης ρυπαντών θα επιτυγχάνονται µ’ επεξεργασία και όχι µε 
αραίωση.  
 

5.3 Ειδικές οριακές τιµές στάθµης θορύβου και δονήσεων σύµφωνα µε τις ισχύουσες 
διατάξεις. 

Το επιτρεπόµενο όριο θορύβου, που εκπέµπεται στο περιβάλλον από την εγκατάσταση 
καθορίζεται στον Πίνακα 1 του άρθρου 2 του Π∆ 1180/1981 (ΦΕΚ 293Α/81). Στη συγκεκριµένη 
περίπτωση το όριο θορύβου καθορίζεται σε 55 dBA  µετρούµενο στα όρια του οικοπέδου της 
εγκατάστασης. 
 
Κατά την διάρκεια της κατασκευής της µονάδας ισχύουν οι δεσµεύσεις για τα µηχανήµατα που 
καθορίζονται στις Υπουργικές Αποφάσεις. 
 
α) 2375/78 (ΦΕΚ 689Β/18.8.78) 
β) 56206/86 (ΦΕΚ 570Β/9.9.86) 
γ) 69001/88 (ΦΕΚ 751Β/18.10.88) 
δ) 765/91 (ΦΕΚ 81Β/21.2.91) 
 
Στην οδό πρόσβασης της µονάδος θα πρέπει να τηρούνται τα προβλεπόµενα από την Υπουργική 
Απόφαση 17252/92 όρια θορύβου.  
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5.4 Λοιπές απαιτήσεις 

Οι εγκεκριµένοι Περιβαλλοντικοί Όροι (Αποφάσεις ΑΠ 98/15.02.2013 και 174/01.10.2002 
επισυνάπτονται στη Συγγραφή Υποχρεώσεων 

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

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

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

Όλες οι κτιριακές εγκαταστάσεις πρέπει να είναι σύµφωνες µε τις απαιτήσεις του Γενικού 
Οικοδοµικού Κανονισµού (ΓΟΚ), των ισχυόντων ΕΥΡΩΚΩ∆ΙΚΩΝ, ΚΑΝΕΠΕ κ.λ.π. και των 
παρουσών προδιαγραφών και οι µελέτες θα υπόκεινται στην προέγκριση όλων των αρµοδίων 
υπηρεσιών για την έκδοση Πολεοδοµικής αδείας. 

 Αερισµός  

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

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

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

AOR : ηµερήσια ζήτηση οξυγόνου 

B : ηµερήσια ποσότητα αποµακρυνόµενου BOD5 [kg/d] 

NH : ηµερήσια ποσότητα νιτροποιούµενου αζώτου [kg/d[ 

ΝD : ηµερήσια ποσότητα απονιτροποιούµενου αζώτου [kg/d] 

MS : ποσότητα ανάµικτου υγρού στον βιολογικό αντιδραστήρα 
(=MLSSxV)   

T          :     θερµοκρασία ανάµικτου υγρού [C] 

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

AOR = 2,30 x VSS (διασπώµενα)  

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

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

( )DO - TC β  α20T1,024

20
C AOR

 SOR
⋅⋅−

⋅
= , όπου: 

SOR  ζήτηση οξυγόνου σε τυπικές συνθήκες [kgO2/d[ 
C20 συγκέντρωση κορεσµού οξυγόνου σε T.Σ. (= 9,07 mg/l) 
CT συγκέντρωση κορεσµού σε καθαρό νερό (για θερµοκρασία Τ0C) 
DO διαλυµένο οξυγόνο στο ανάµικτο υγρό (DO = 2,0 mg/l) 
α διορθωτικός συντελεστής για το ανάµικτο υγρό 
β συντελεστής αναγωγής της συγκέντρωσης κορεσµού (β = 0,95). 

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

α = e-0,084xMLSS , όπου:  
MLSS  συγκέντρωση ανάµικτου υγρού σε [kg/m3] 
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Βιολογικός αντιδραστήρας 

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

EFF

D

NNO

N
R

)( 3 −
= , όπου: 

                    ΝD ηµερήσια ποσότητα απονιτροποιoύµενου αζώτου [kg/d] 
                  (ΝΟ3-Ν)EFF ηµερήσια ποσότητα νιτρικών στην έξοδο [kg/d] 

 Σύστηµα MBR 

Κάθε διαγωνιζόµενος θα πρέπει να συνάψει συµφωνία (προσύµφωνο) συνεργασίας (όχι κατ' 
ανάγκη αποκλειστικής) µε τον κατασκευαστή του συστήµατος των µεµβρανών, το οποίο θα τεθεί 
σε ισχύ σε περίπτωση ανάθεσης του έργου σε αυτόν. Στο πλαίσιο της εν λόγω συµφωνίας, ο 
κατασκευαστής του συστήµατος µεµβρανών θα αναλαµβάνει κατ' ελάχιστον: 

Τον έλεγχο και την αποδοχή - έγκριση της µελέτης εφαρµογής του έργου σε ότι αφορά το σύστηµα 
των µεµβρανών και ειδικότερα:  

Η διάταξη της µονάδας MBR (διαστάσεις δεξαµενών κτλ.), από την είσοδο έως την έξοδο των 
δεξαµενών εγκατάστασης των µεµβρανών, περιλαµβανοµένων των διατάξεων τροφοδότησης µε 
ανάµικτο υγρό και ανακυκλοφορίας της ιλύος 

Ο σχεδιασµός του τρόπου ελέγχου της λειτουργίας του συστήµατος MBR. 

Τα τεχνικά χαρακτηριστικά όλου του εξοπλισµού που εξυπηρετεί την λειτουργία του συστήµατος 
µεµβρανών (αντλίες διηθηµάτων, φυσητήρες, δοχεία και σύστηµα τροφοδοσίας χηµικών 
καθαρισµού, κτλ.). 

Τις µονάδες εκείνες ή τον εξοπλισµό που επηρεάζουν την λειτουργία, απόδοση και τον χρόνο ζωής 
των µεµβρανών (π.χ. απαιτούµενη µονάδα προεπεξεργασίας). 

Η αποδοχή - έγκριση της µελέτης θα πιστοποιείται µε επιστολή του κατασκευαστή των µεµβρανών 
προς τον Ανάδοχο, η οποία θα κοινοποιείται στον Κύριο του Έργου, πριν την έγκριση της µελέτης 
εφαρµογής από την Υπηρεσία. Η εν λόγω αποδοχή της µελέτης από τον κατασκευαστή των 
µεµβρανών αποτελεί αναγκαία προϋπόθεση για την έγκριση της µελέτης εφαρµογής. 

Την προµήθεια των µονάδων µεµβρανών µε όλο τον παρελκόµενο εξοπλισµό. Επισηµαίνεται ότι 
τµήµα της προµήθειας του κατασκευαστή των µεµβρανών είναι και ο τοπικός πίνακας ελέγχου και 
αυτοµατισµού λειτουργίας (αντλίες διηθηµάτων, φυσητήρες, σύστηµα τροφοδοσίας χηµικών 
καθαρισµού, κτλ.) 

Τον έλεγχο και την βεβαίωση της ορθής κατασκευής και εγκατάστασης του παρελκόµενου 
εξοπλισµού και ειδικότερα:  

Εγκατάσταση των συστοιχιών (modules) των µεµβρανών. 

Εγκατάσταση παρελκόµενου εξοπλισµού: αντλίες διηθηµάτων, φυσητήρες καθαρισµού σύστηµα 
τροφοδοσίας χηµικών καθαρισµού. 

Υδραυλικές συνδέσεις και σωληνώσεις όλων των παραπάνω. 

Τα όργανα ελέγχου για την αυτόµατη λειτουργία του συστήµατος.  

Η βεβαίωση ορθής εγκατάστασης του βασικού εξοπλισµού θα πιστοποιείται µε επιστολή του 
κατασκευαστή των µεµβρανών προς τον Ανάδοχο µε κοινοποίηση προς τον Κύριο του Έργου, 
πριν την έναρξη των δοκιµών ελέγχου της µονάδας MBR, σύµφωνα µε το Άρθρο 9,  της 
Συγγραφής Υποχρεώσεων. Η εν λόγω βεβαίωση αποτελεί προϋπόθεση για την έναρξη των 
δοκιµών ελέγχου της µονάδας MBR.  

Τον έλεγχο και παρακολούθηση της διαδικασίας «θέση σε αποδοτική λειτουργία και  δοκιµές 
ολοκλήρωσης», του συστήµατος MBR. 
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Την  υποβοήθηση του Αναδόχου στη σύνταξη εγχειριδίου λειτουργίας της µονάδας MBR, στο 
οποίο θα περιγράφεται µεταξύ άλλων ο τρόπος λειτουργίας, οι διαδικασίες καθαρισµού και 
συντήρησης, οι χειρισµοί ελέγχου, ο αυτοµατισµός λειτουργίας, κτλ. Τον έλεγχο και 
παρακολούθηση κατά την Λειτουργία και Συντήρηση των έργων από τον Ανάδοχο και την 
επιτόπου επίβλεψη µε ευθύνη της, της βασικής συντήρησης του συστήµατος MBR 

Την  υποβοήθηση του Αναδόχου στη σύνταξη εγχειριδίου λειτουργίας της µονάδας MBR, στο 
οποίο θα περιγράφεται µεταξύ άλλων ο τρόπος λειτουργίας, οι διαδικασίες καθαρισµού και 
συντήρησης, οι χειρισµοί ελέγχου, ο αυτοµατισµός λειτουργίας, κτλ. 

Την εκπαίδευση του προσωπικού του Κυρίου του Έργου στη λειτουργία και συντήρηση της 
µονάδας MBR. 

Ότι άλλο κρίνεται απαραίτητο από τον κατασκευαστή του συστήµατος µεµβρανών, προκειµένου να 
ισχύει η εγγύηση του συστήµατος 

Επιπλέον του προσυµφώνου συνεργασίας, θα πρέπει να υποβληθεί δήλωση του κατασκευαστή 
των µεµβρανών, µε την οποία θα βεβαιώνει ότι:  

Ήλεγξε την τεχνική προσφορά του διαγωνιζοµένου και συµφωνεί: 
µε τον βασικό σχεδιασµό του συστήµατος MBR όπως οριοθετείται από την είσοδο έως την έξοδο 
των δεξαµενών εγκατάστασης των µεµβρανών, µε τα παρελκόµενά του (τροφοδότηση, πλύση µε 
αέρα, πλύση µε χηµικά, αντλίες διαυγασµένων κτλ.). 
µε το διάκενο της λεπτοεσχάρωσης, που εγκαθίσταται ανάντη της βιολογικής βαθµίδας  

Εγγυάται την απόδοση του συστήµατος MBR (συγκέντρωση στερεών και θολότητα), για τα φορτία 
σχεδιασµού, σύµφωνα µε τα αναφερόµενα στη συνέχεια. Οι όροι και οι προϋποθέσεις, που θα 
τίθενται, είναι αντικείµενο της τεχνικής αξιολόγησης της τεχνικής προσφοράς των διαγωνιζοµένων. 

Εγγύηση του χρόνου ζωής των µεµβρανών, ο οποίος πρέπει να είναι µεγαλύτερος των πέντε (5) 
ετών. Οι όροι και οι προϋποθέσεις, που θα τίθενται, είναι αντικείµενο της τεχνικής αξιολόγησης της 
τεχνικής προσφοράς των διαγωνιζοµένων. 

6. ΚΛΙΜΑΚΩΣΗ ΤΩΝ ΕΡΓΩΝ 
ΜΕΘΟ∆ΟΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ – ΧΡΟΝΙΚΗ ΚΛΙΜΑΚΩΣΗ ΤΩΝ ΕΡΓΩΝ 

 
Η µέθοδος επεξεργασίας της εν θέµατι εγκατάστασης θα βασίζεται υποχρεωτικά σε συνδυασµό 
συστήµατος µεµβρανών MBR, µε σύστηµα παρατεταµένου αερισµού πλήρους σταθεροποίησης 
της ιλύος, βιολογικής αποµάκρυνσης φωσφόρου (αναερόβια ζώνη) και αζώτου (νιτροποίηση – 
απονιτροποίηση) και διήθησης των επεξεργασµένων λυµάτων µέσω µεµβρανών. 
  
H περιγραφή του συστήµατος και της διαδικασίας επεξεργασίας καθώς και των επί µέρους 
µονάδων σε συνδυασµό µε τις ειδικές προδιαγραφές των έργων, γίνεται αναλυτικά στο κεφάλαιο 
Β’ του τεύχους αυτού.  
Τα εν λόγω αναφερόµενα αποτελούν το ελάχιστο ποσοτικό και ποιοτικό αποδεκτό όριο των 
προσφορών και η τήρησή τους είναι υποχρεωτική για τους διαγωνιζοµένους. 
 
Η απαιτούµενη κλιµάκωση των έργων που περιγράφονται στην εισαγωγή του παρόντος 
κεφαλαίου φαίνεται στον παρακάτω πίνακα: 

 

ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΕΡΓΑ  ΕΡΓΑ 
Π/Μ 

ΕΡΓΑ 
Η/Μ 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

1 2 3 4 
Αγωγός προσαγ.–Φρεάτιο Εισόδου Β Β  
Προεπεξεργασία     
Μονάδες Compact(εξαµ,εσχ.,απολ) Β A  
Μονάδα βοθρολυµάτων Β Β  
Μετρητές Παροχής  Α  
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∆εξαµενή εξισορρόπησης  Β Α  
Βιολογική επεξεργασία     
Μεριστής Παροχής  Β Β  
Βιολογική αποφωσφόρωση  Β Α  
Απονιτροποίηση – νιτροποίηση  Β Α  
Μονάδα Μεµβρανών Β Α  
Κτίριο εξυπηρέτησης (φυσητήρων)  Β Α  
Αντλιοστ. ανακυκλοφορία ιλύος  Β Α  
Αντλιοστάσιο περίσσειας ιλύος Β Α  
Χλωρίωση – αποχλωρ - οικίσκος Β Β  
Κτίρια διοίκ, αποθ, Η/Ζ, Υποστ.  Β Β  
Έργα διάθεσης  Β Β  
Επεξεργασία ιλύος     
Πάχυνση δευτεροβάθµιας ιλύος Β Α  
Αφυδάτωση ιλύος  Β Α  
Βοηθητικά δίκτυα  Β Β  

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

ΤΤΕΕΧΧΝΝΙΙΚΚΗΗ  ΠΠΕΕΡΡΙΙΓΓΡΡΑΑΦΦΗΗ--    ΕΕΙΙ∆∆ΙΙΚΚΕΕΣΣ  ΠΠΡΡΟΟ∆∆ΙΙΑΑΓΓΡΡΑΑΦΦΕΕΣΣ  ΕΕΡΡΓΓΩΩΝΝ  

ΓΕΝΙΚΕΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ  

Το παρόν κεφάλαιο περιλαµβάνει ενσωµατωµένες την Τεχνική Περιγραφή και τις Ειδικές Τεχνικές 
Προδιαγραφές της µελέτης του έργου «Βελτίωση Εγκαταστάσεων Επεξεργασίας και ∆ιάθεσης 
Λυµάτων Πάτµου» που θα κατασκευασθούν στον χώρο των παλαιών µη λειτουργούντων 
εγκαταστάσεων και περιγράφουν κάθε επί µέρους τµήµα του έργου αναλυτικά. Στην περιγραφή 
κάθε επιµέρους µονάδας θα αναλύεται αν θα είναι εντελώς νέα ή αν θα προκύπτει από ενίσχυση, 
επισκευή και στεγάνωση υφισταµένης. 

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

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

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

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

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

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

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

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



 

K:\N3100\Cons\tefhi\5267_TP-ETP.doc    - 17 -   Ν3100/5267/Β02 

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

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

ΗΗ  ΕΕΓΓΚΚΑΑΤΤΑΑΣΣΤΤΑΑΣΣΗΗ  ΟΟΛΛΟΟΥΥ  ΤΤΟΟΥΥ  ΕΕΞΞΟΟΠΠΛΛΙΙΣΣΜΜΟΟΥΥ  ΘΘΑΑ  ΠΠΡΡΕΕΠΠΕΕΙΙ  ΝΝΑΑ  ΓΓΙΙΝΝΕΕΙΙ  ΣΣΥΥΜΜΦΦΩΩΝΝΑΑ  ΜΜΕΕ  ΤΤΑΑ  
ΟΟΡΡΙΙΖΖΟΟΜΜΕΕΝΝΑΑ  ΣΣΤΤΙΙΣΣ  ΣΣΧΧΕΕΤΤΙΙΚΚΕΕΣΣ  ΠΠΡΡΟΟ∆∆ΙΙΑΑΓΓΡΡΑΑΦΦΕΕΣΣ  ΚΚΑΑΙΙ  ΤΤΙΙΣΣ  ΟΟ∆∆ΗΗΓΓΙΙΕΕΣΣ  ΤΤΟΟΥΥ  ΚΚΑΑΤΤΑΑΣΣΚΚΕΕΥΥΑΑΣΣΤΤΗΗ  ΤΤΟΟΥΥ  
ΕΕΞΞΟΟΠΠΛΛΙΙΣΣΜΜΟΟΥΥ..  ΓΓΙΙΑΑ  ΤΤΟΟΝΝ  ΣΣΚΚΟΟΠΠΟΟ  ΑΑΥΥΤΤΟΟ,,  ΟΟ  ΑΑΝΝΑΑ∆∆ΟΟΧΧΟΟΣΣ  ΘΘΑΑ  ΠΠΡΡΕΕΠΠΕΕΙΙ  ΝΝΑΑ  ΠΠΕΕΡΡΙΙΛΛΑΑΒΒΕΕΙΙ  ΣΣΤΤΗΗΝΝ  
ΠΠΡΡΟΟΣΣΦΦΟΟΡΡΑΑ  ΤΤΟΟΥΥ  ΤΤΙΙΣΣ  ΥΥΠΠΗΗΡΡΕΕΣΣΙΙΕΕΣΣ  ΤΤΟΟΥΥ  ΚΚΑΑΤΤΑΑΣΣΚΚΕΕΥΥΑΑΣΣΤΤΗΗ  ΤΤΟΟΥΥ  ΕΕΞΞΟΟΠΠΛΛΙΙΣΣΜΜΟΟΥΥ  ΓΓΙΙΑΑ  ΤΤΗΗΝΝ  
ΠΠΑΑΡΡΑΑΚΚΟΟΛΛΟΟΥΥΘΘΗΗΣΣΗΗ  ΚΚΑΑΤΤΑΑ  ΤΤΗΗΝΝ  ΣΣΥΥΝΝΑΑΡΡΜΜΟΟΛΛΟΟΓΓΗΗΣΣΗΗ,,  ΤΤΗΗ  ΘΘΕΕΣΣΗΗ  ΤΤΟΟΥΥ  ΕΕΡΡΓΓΟΟΥΥ  ΣΣΕΕ  ΛΛΕΕΙΙΤΤΟΟΥΥΡΡΓΓΙΙΑΑ  
ΚΚΑΑΙΙ  ΤΤΙΙΣΣ  ∆∆ΟΟΚΚΙΙΜΜΕΕΣΣ  ΤΤΟΟΥΥ..  ΣΣΕΕ  ΚΚΑΑΘΘΕΕ  ΠΠΕΕΡΡΙΙΠΠΤΤΩΩΣΣΗΗ  ΠΠΡΡΕΕΠΠΕΕΙΙ  ΝΝΑΑ  ΕΕΞΞΑΑΣΣΦΦΑΑΛΛΙΙΖΖΕΕΤΤΑΑΙΙ  ΕΕΥΥΧΧΕΕΡΡΗΗΣΣ  ΚΚΑΑΙΙ  
ΑΑΣΣΦΦΑΑΛΛΗΗΣΣ  ΠΠΡΡΟΟΣΣΒΒΑΑΣΣΗΗ    ΚΚΑΑΙΙ  ΘΘΑΑ  ΠΠΡΡΕΕΠΠΕΕΙΙ  ΝΝΑΑ  ΛΛΑΑΜΜΒΒΑΑΝΝΟΟΝΝΤΤΑΑΙΙ  ΟΟΛΛΑΑ  ΤΤΑΑ  ΑΑΝΝΑΑΓΓΚΚΑΑΙΙΑΑ  ΜΜΕΕΤΤΡΡΑΑ  ΓΓΙΙΑΑ  
ΤΤΗΗΝΝ  ΑΑΠΠΟΟΚΚΟΟΜΜΙΙ∆∆ΗΗ  ΚΚΑΑΙΙ  ΣΣΥΥΝΝΤΤΗΗΡΡΗΗΣΣΗΗ  ΤΤΟΟΥΥ..    
 

1. ΕΡΓΑ ΥΠΟ∆ΟΧΗΣ ΛΥΜΑΤΩΝ  

1.1 ΦΡΕΑΤΙΟ ΕΙΣΟ∆ΟΥ  

ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ 

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

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

 

1.2 ΠΡΟΤΑΣΗ ΠΡΟΜΕΛΕΤΗΣ 
Φρεάτιο εισόδου 

Όπως προκύπτει από τα αναλυτικά στοιχεία της µελέτης των δικτύων αποχέτευσης, τα λύµατα που 
θα διατίθενται για επεξεργασία στην ΕΕΛ του ∆ήµου Πάτµου, θα προσκοµίζονται µε τον ΚΑΑ του 
οικισµού της Σκάλας, απ’ ευθείας στο φρεάτιο εισόδου. Η ποιότητα των λυµάτων αυτών είναι η 
συνήθης των αστικών λυµάτων και θα έχουν τα αντίστοιχα χαρακτηριστικά, όπως αυτά 
αναφέρονται στο προηγούµενο κεφάλαιο. 
 
Ο ΚΑΑ είναι αγωγός βαρύτητας Φ400 που µεταφέρει τα λύµατα από το αντλιοστάσιο ΥΑ1 µέσω 
φρεατίου θραύσεως στο φρεάτιο εισόδου . 
 
Το πιθανό υψόµετρο πυθµένα του Κεντρικού Αποχετευτικού Αγωγού (Κ.Α.Α.) στο σηµείο άφιξής 
του στο φρεάτιο εισόδου, είναι +27,00 m (υψόµετρο εδάφους +28,00 m περίπου) σύµφωνα µε την 
παρούσα προµελέτη.  
 

Το φρεάτιο θα αποτελείται από δύο θαλάµους εν σειρά. Τον θάλαµο αυτού καθ’ αυτού του 
φρεατίου εισόδου µήκους κατά την ροή 4,40 µ., πλάτους 1,50 µ. και ολικού ύψους 1,80 µ. 
φόρτισης του αγωγού προς τις compact µονάδες εξάµµωσης, απολίπωσης εσχάρωσης και τον 
θάλαµο φόρτισης του αγωγού by pass µήκους κατά την ροή 1,20 µ., πλάτους 1,50 µ. και ύψους 
1,80 µ. 
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Στο φρεάτιο εισόδου της εγκατάστασης, και πριν την διάταξη υπερχείλισης προς τον αγωγό 
παράκαµψης θα τοποθετηθεί χειροκίνητη εσχάρα από ανοξείδωτο χάλυβα µε αποστάσεις ράβδων 
20 mm για την συγκράτηση των χονδρών υλικών, ώστε τα εκβαλλόµενα ανεπεξέργαστα λύµατα 
προς τον θαλάσσιο αποδέκτη να έχουν απαλλαγεί από χονδρά υλικά.  
 
Κατά την κανονική λειτουργία των Εγκαταστάσεων τα λύµατα από το Φρεάτιο Εισόδου θα 
οδηγούνται στις compact µονάδες εξάµµωσης, απολίπωσης εσχάρωσης µέσω αγωγού βαρύτητας 
Φ400. Η οπή του αγωγού αυτού θα φέρει ηλεκτροκίνητο θυρόφραγµα. Σε κατάσταση έκτακτης 
ανάγκης το θυρόφραγµα θα κλείνει την οπή του αγωγού, οπότε τα λύµατα θα εκτρέπονται προς το 
φρεάτιο φόρτισης του αγωγού παράκαµψης.  
Στο φρεάτιο εισόδου θα συµβάλλουν οι παρακάτω αγωγοί: 

o Ο ΚΑΑ προσαγωγής των αστικών λυµάτων. 
o Ο καταθλιπτικός αγωγός προσαγωγής των στραγγιδίων από το φρεάτιο συλλογής 

στραγγιδίων. 
 

1.3 ΑΓΩΓΟΣ ΠΑΡΑΚΑΜΨΗΣ 
O αγωγός παράκαµψης θα κατασκευασθεί από σωλήνες PVC τουλάχιστον Φ400 σειράς 41 και θα 

έχει κατάλληλη κλίση ώστε να λειτουργεί µε βαρύτητα για τη µέγιστη παροχή της δεύτερης φάσης. 

Προβλέπεται η κατασκευή φρεατίων επίσκεψης και ελέγχου της ροής από οπλισµένο σκυρόδεµα 

στα σηµεία κάµψης του αγωγού . Ελάχιστη απόσταση µεταξύ φρεατίων σε ευθυγραµµίες ορίζονται 

τα 50 m. Το κάλυµµά τους θα είναι   από χυτοσίδηρο σφαιροειδή γραφίτη.  

Ο αγωγός παράκαµψης θα καταλήγει απ’ ευθείας στο φρεάτιο φόρτισης του υποθαλασσίου 

αγωγού. 

 

Υλικά κατασκευής  

Οι µεταλλικές κατασκευές κάθε είδους, οι σωληνώσεις και τα ειδικά τεµάχια, καθώς και τα υλικά και 

µικροϋλικά στερέωσης, ανεξάρτητα από το εάν διαβρέχονται ή όχι από τα υγρά θα είναι από 

ανοξείδωτο χάλυβα ΑΙSΙ 304. 

 

2. ΕΡΓΑ ΠΡΟΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΜΟΝΑ∆ΕΣ ΕΣΧΑΡΩΣΗΣ – ΕΞΑΜΜΩΣΗΣ - 
ΑΠΟΛΙΠΑΝΣΗΣ 

2.1 Γενικά – Λειτουργία  

Στη µονάδα προεπεξεργασίας θα πραγµατοποιείται η εσχάρωση, η εξάµµωση και η απολίπανση 
των αστικών λυµάτων που προσέρχονται στην εγκατάσταση. Η προεπεξεργασία θα γίνεται σε 
βιοµηχανοποιηµένα συγκροτήµατα, στα οποία θα γίνεται το σύνολο των παραπάνω διεργασιών. 

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

Η µονάδα που θα  τοποθετηθεί θα πρέπει να έχει την ικανότητα να υπερκαλύπτει την παροχή 
αιχµής της A'Φάσης και θα δηµιουργηθεί υποδοµή ώστε να είναι δυνατή η προσθήκη µίας ακόµη 
µονάδας που θα καλύψει την παροχή της Β’ Φάσης. Προς τούτο ενδεικτικά προτείνεται η 
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εγκατάσταση µιάς µονάδος βιοµηχανικού τύπου (εσχάρωσης, εξάµµωσης, απολίπανσης) compact 
µέγιστης ωριαίας παροχής 50,00 lit/sec > 45,40 lit/sec.  

Το συγκρότηµα προεπεξεργασίας θα είναι βιοµηχανικό προϊόν, κατασκευαστή, που θα διαθέτει 
ISO 9001 ή ισοδύναµο για τον σχεδιασµό και την κατασκευή παρόµοιων µονάδων, κατάλληλης 
δυναµικότητας, ώστε να διέρχεται η παροχή αιχµής. Το συγκρότηµα θα αποτελείται από δεξαµενή 
κατάλληλων διαστάσεων κατασκευασµένη από ανοξείδωτο χάλυβα, στην οποία θα υπάρχει 
εγκατεστηµένος ο εξοπλισµός εσχάρωσης, εξάµµωσης και απολίπανσης.  Η τοποθέτηση του 
συγκροτήµατος θα γίνει πάνω σε πλάκα οπλισµένου σκυροδέµατος καταλλήλων διαστάσεων ώστε 
να παραλαµβάνει τα φορτία κατά την λειτουργία του, χωρίς ρηγµατώσεις και παραµορφώσεις. 
Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δοθεί στην περίπτωση κατά την οποία η βάση έδρασης τοποθετηθεί 
πάνω σε νέες επιχώσεις. Στην περίπτωση αυτή το υπόστρωµα θα υποστεί συµπύκνωση 95% 
κατά PROCTOR. Επίσης θα πρέπει να ληφθεί πρόνοια ώστε το επίχωµα να στραγγίζεται. 

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

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

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

Η απολίπανση των λυµάτων, θα επιτυγχάνεται µε την παροχέτευση αέρα, ώστε να δηµιουργείται 
στροβιλισµός κατά µήκος της δεξαµενής κοντά στον πυθµένα της δεξαµενής εξάµµωσης και κατά 
µήκος αυτής. Ο αερισµός θα δηµιουργείται από αεροσυµπιεστή κατάλληλης δυναµικότητας, που 
θα ελέγχεται από τον ηλεκτρικό πίνακα του συστήµατος.  

Κατά µήκος της δεξαµενής εξάµµωσης διαµορφώνεται κανάλι ηρεµίας για την διαχωρισµό των 
επιπλεόντων, τα οποία στη συνέχεια αποµακρύνονται µε διάταξη σάρωσης από ανοξείδωτο 
χάλυβα, προς θάλαµο συγκέντρωσης, από όπου µέσω αντλίας οδηγούνται στη ζώνη συµπίεσης 
του κοχλία εσχαρισµάτων για την διάθεσή τους µαζί µε τα εσχαρίσµατα.    

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

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

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

Συνοπτικά η εν λόγω εγκατάσταση θα πρέπει να επιτυγχάνει: 
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Εσχάρωση των εισερχόµενων ευµεγέθων στερεών µεγέθους µεγαλύτερου από 3 mm 

Ανύψωση των εσχαρισµάτων 

Συµπύκνωση-αφυδάτωση των εσχαρισµάτων και απόρριψη σε κάδο (µείωση όγκου >50%) 

∆ιαχωρισµό της άµµου (απόδοση >95% για κοκκοµετρία >0.20 mm) 

Ανύψωση και αφυδάτωση της  άµµου που υφίσταται καθίζηση και απόρριψη σε κάδο.  

Αφαίρεση ελαίων και λιπών. 

 

2.2 Εξοπλισµός της Εγκατάστασης 

Ενδεικτικά ο κύριος εξοπλισµός της µονάδας θα αποτελείται από τα κάτωθι επί µέρους τµήµατα: 

Βαθµίδα εσχάρωσης πλήρης. 

Βαθµίδα διαχωρισµού και αποµάκρυνσης άµµου πλήρης. 

Μονάδα διαχωρισµού λιπών πλήρης.  

Αγωγό εκκένωσης µε σωλήνα και φλάντζα αναλόγου διαµέτρου. 

Θα πρέπει να περιλαµβάνονται επιπλέον: 

∆είκτης στάθµης, εγκατεστηµένος στην χοάνη εισόδου. 

∆ιάταξη εξαέρωσης . 

Φυσητήρας . 

Γλίστρα απόρριψης εσχαρισµάτων. 

Γλίστρα απόρριψης άµµου. 

Χειροκίνητη βάνα εκκένωσης δεξαµενής. 

Mικροδιακόπτες ασφαλείας στα καλύµµατα. 

Ηλεκτρικός πίνακας τροφοδοσίας και αυτοµατισµού.  

Ο πίνακας θα ελέγχει: 

Τον κινητήρα της εσχάρας 

Τον κινητήρα του κοχλία µεταφοράς άµµου 

Τον κινητήρα του κεκλιµένου κοχλία αποµάκρυνσης άµµου 

Τον φυσητήρα 

Τον δείκτη στάθµης στην χοάνη της εσχάρας 

Τους µικροδιακόπτες ασφαλείας 

Τις ηλεκτροβάνες έκπλυσης 

Επίσης θα διατίθεται  mini-PLC. 

 

2.3 Βασικά χαρακτηριστικά της µονάδας 

Βασικά χαρακτηριστικά της µονάδας θα πρέπει να είναι: 

α) Η συγκέντρωση σε µικρό χώρο όλου του απαραίτητου εξοπλισµού για την εκτέλεση των 
απαραίτητων λειτουργιών προεπεξεργασίας. 
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β) Η όλη κατασκευή των δεξαµενών (εσχάρωσης – εξάµµωσης) θα είναι από ανοξείδωτο χάλυβα 
AISI 304 και θα επιτρέπει την διέλευση και επεξεργασία οξέων, βασικών προϊόντων και 
υπολειµµάτων τροφών. 

γ) Άµεσος και αποτελεσµατικός καθαρισµός σε κάθε περιστροφή του κοχλία ανύψωσης 
εσχαρισµάτων της επιφάνειας εσχάρωσης.  

δ) Όλες οι λειτουργίες της µονάδος θα εκτελούνται από την αντίστοιχη µονάδα κίνησης. 

ε) Η εγκατάσταση θα πρέπει είναι απλή και γρήγορη. 

στ) Οι ενέργειες συντήρησης εάν απαιτηθούν θα είναι απλές.   
 

2.4 Μετρητής παροχής 
Η µέτρηση της παροχής θα γίνεται µε δύο ηλεκτροµαγνητικούς ή µετρητές που λειτουργούν µε 

υπερήχους κατάλληλους για τοποθέτηση σε αγωγούς υπό πίεση . Θα µπορεί να µετρηθεί παροχή 

από 0 -250 m3/h και τοποθετούνται στους αγωγό τροφοδοσίας της δεξαµενής εξισορρόπησης. 

3. ΕΡΓΑ ΥΠΟ∆ΟΧΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΒΟΘΡΟΛΥΜΑΤΩΝ 

3.1 Γενικά 

Οι εγκαταστάσεις υποδοχής και προεπεξεργασίας βοθρολυµάτων τοποθετούνται σε κατάλληλη 
θέση επί του δρόµου εισόδου ώστε να πληρούνται οι παρακάτω προϋποθέσεις. 

Να είναι προσβάσιµες στα βυτιοφόρα οχήµατα που θα µεταφέρουν τα βοθρολύµατα . 

Να υπάρχει επαρκής χώρος ώστε να είναι ευχερείς οι ελιγµοί των βυτιοφόρων οχηµάτων. 

Οι εγκαταστάσεις να είναι κοντά στις άλλες εγκαταστάσεις εισόδου και κυρίως στο φρεάτιο 
εισόδου, ώστε να µην απαιτούνται µεγάλες αντλήσεις κατά την µεταφορά των 
προεπεξεργασµένων βοθρολυµάτων σ’ αυτό. 

Οι εγκαταστάσεις λειτουργίας της εν λόγω µονάδας θα βρίσκονται σε µονώροφο κτίριο εξωτερικών 
ενδεικτικών διαστάσεων 11,70 * 6,20 και καθαρού ενδεικτικού ύψους 4,00 µ. από οπλισµένο 
σκυρόδεµα C20/25 οπλισµένο µε οπλισµό B500C. Εφ΄ όσον τελικώς επιλεγεί από τους 
διαγωνιζόµενους η προτεινόµενη για τις εγκαταστάσεις βοθρολυµάτων θέση, το κτίριο θα πρέπει 
να αποτελέσει αντιστήριξη του εκσκαπτοµένου πρανούς,   άρα τουλάχιστον η περίµετρος του 
κτηρίου θα είναι τοίχωµα οπλισµένου σκυροδέµατος.  

Η δεξαµενή αποθήκευσης και προεπεξεργασίας των βοθρολυµάτων θα γίνει ακριβώς κάτω από 
το κτίριο και θα έχει ωφέλιµο όγκο τουλάχιστον 120,00 µ3. Θα είναι απολύτως στεγανή γεγονός 
που θα ελεγχθεί µε σχολαστικότητα από τον ανάδοχο σε συνεργασία µε τον επιβλέποντα το έργο 
πριν την οριστική επίχωσή της. 

 

3.2 Κτίριο εγκαταστάσεων 

Το κτίριο θα διαθέτει κατ’ ελάχιστον: 

Κατάλληλο και επαρκή χώρο για την τοποθέτηση compact  µονάδος εσχάρωσης και εξάµµωσης. 
Θα είναι έτσι  διαµορφωµένος ώστε να είναι δυνατή και εύκολη η προσκόµιση και εγκατάστασή της 
µονάδος στην θέση αυτή, ο έλεγχος και η συντήρησή της, όπως επίσης και η ενδεχόµενη 
αποµάκρυνσή της, για επισκευή ή αντικατάσταση. 

Επαρκή χώρο για την τοποθέτηση δύο τροχήλατων κάδων αποθήκευσης των εσχαρισµάτων και 
της άµµου στην κατάλληλη θέση, δίπλα στις εξόδους της µονάδος και χώρο για τους 
απαιτούµενους ελιγµούς των κάδων µέχρι την έξοδο του κτιρίου όπου θα γίνεται η απόρριψη τους 
σε κατάλληλο όχηµα (χειρονακτικά). 
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Κλειστό χώρο για την τοποθέτηση του ηλεκτρικού πίνακα και των εν γένει  ηλεκτρικών 
εγκαταστάσεων. 

Χώρο για την τοποθέτηση του δοχείου θειικού µαγγανίου και των αντιστοίχων δοσιµετρικών 
αντλιών . 

Χώρο για την τοποθέτηση δύο λοβοειδών φυσητήρων προαερισµού των βοθρολυµάτων  

Θέσεις όπου θα προβλεφθεί η τοποθέτηση µεταλλικών καλυµµάτων για να είναι δυνατός ό 
έλεγχος ή η δυνατότητα ανάσυρσης των αντλιών του αναδευτήρα και των διαχυτών. 

 

3.3 ∆εξαµενή εξισορόπησης - προαερισµου βοθρολυµάτων 

Η εκροή της compact  µονάδας  θα εισέρχεται µε φυσική ροή στην υπόγεια δεξαµενή 
προεπεξεργασίας - εξισορρόπησης των βοθρολυµάτων απ' όπου µέσω κατάλληλου αντλητικού 
συγκροτήµατος θα καταθλίβεται προς το φρεάτιο εισόδου. 

Στη δεξαµενή εξισορρόπησης βοθρολυµατων θα επιτυγχάνεται η αποθήκευση τους. 

Η δεξαµενή θα διαθέτει επαρκή όγκο για την εξισορρόπηση της διακύµανσης των ηµερήσιων 
εισερχόµενων παροχών. Θα είναι κλειστή, ορθογωνική δεξαµενή, ωφέλιµου όγκου τουλάχιστον  
120,00 µ3, στο πάνω µέρος της οποίας τοποθετούνται µεταλλικά ανοξείδωτα καπάκια επίβλεψης 
του εξοπλισµού µέσα στη δεξαµενή.  

Στη δεξαµενή θα προβλεφθεί η εγκατάσταση συστήµατος αερισµού µε υποβρύχια διάχυση ώστε 
τα βοθρολύµατα να υφίστανται έντονο προαερισµό, για την επίτευξη αερόβιων συνθηκών και 
σύστηµα υποβρύχιας ανάδευσης µε µηχανικό αναδευτήρα για την αποφυγή επικαθίσεων, όπως 
περιγράφεται παρακάτω. 

 

Σύστηµα αερισµού 

Το σύστηµα αερισµού της δεξαµενής θα απαρτίζεται από ζεύγος λοβοειδών φυσητήρων (ο ένας 
εφεδρικός) και από διαχυτές µεσαίας ή χοντρής φυσαλίδας, διατεταγµένους πλευρικά στον 
πυθµένα της δεξαµενής, µε τα κατάλληλα εξαρτήµατα (ρακόρ, βάνες) που θα επιτρέπουν την 
εύκολη αποµάκρυνση τους για συντήρηση και επισκευή χωρίς να διακόπτεται η λειτουργία του 
συστήµατος. Οι φυσητήρες θα εγκατασταθούν σε ιδιαίτερη αίθουσα µε επαρκή αερισµό και 
κατάλληλη ηχοµόνωση. Όλοι οι αγωγοί αέρα εντός της δεξαµενής θα είναι κατασκευασµένοι από 
ανοξείδωτο χάλυβα.  

Ο όγκος του παρεχόµενου αέρα θα είναι µεγαλύτερος από 1,5 Νm3/h m3 δεξαµενής βοθρολυµάτων. 
Η λειτουργία των φυσητήρων εναλλάσσεται για την οµοιόµορφη φθορά τους. Οι φυσητήρες θα 
περιλαµβάνουν ηχοµονωτική καµπίνα για την ελάττωση του εκπεµπόµενου θορύβου. Το ζεύγος 
κινητήρα - φυσητήρα εδράζεται σε κοινή βάση, κατασκευασµένη από χαλύβδινους δοκούς, σε 
ύψος κατάλληλο, ώστε να είναι επισκέψιµα και προσιτά όλα τα µέρη του συγκροτήµατος. Η βάση 
εδράζεται στο δάπεδο, µέσω ελαστικών συνδέσµων για την απορρόφηση των κραδασµών. 
Επίσης, η σύνδεση των φυσητήρων µε τα δίκτυα του αέρα γίνεται µε ελαστικούς σωλήνες, που 
λειτουργούν σαν αντικραδασµικοί σύνδεσµοι. Ο αέρας θα παρέχεται από: 

 -   σύστηµα διάχυσης ή 

               -    από υποβρύχιους αεριστήρες τύπου flow-jet 

Οι διαχυτήρες θα είναι µεσαίας ή χοντρής φυσαλίδας, θα είναι βιοµηχανικό προϊόν 
κατασκευασµένοι από ανοξείδωτο χάλυβα και θα τροφοδοτούνται από ανεξάρτητους κλάδους 
(drops), που θα αποµονώνονται µε δικλείδα τύπου σφαίρας (ball valve), ή πεταλούδας.  

Στην παρούσα προµελέτη ενδεικτικά προεκτιµάται ότι απαιτούνται  32 ανοξείδωτοι διαχυτές 
χονδρής φυσαλίδας διατεταγµένους ανα τετράδες περιµετρικά της δεξαµενής, µε µέγιστη 
δυναµικότητα 75 Nm3/h   ο καθένας. Όλες οι σωληνώσεις του συστήµατος υποβρύχιας διάχυσης, 
από την έξοδο των φυσητήρων αερισµού µέχρι τους διαχυτές θα είναι κατασκευασµένες από 
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ανοξείδωτο χάλυβα. Πάνω από τα σηµεία τοποθέτησης των διαχυτών υπάρχουν ορθογωνικά 
ανοίγµατα µε καπάκια (0,40x0,50 m) , από τα οποία γίνεται η παρακολούθηση λειτουργίας τους 
καθώς και η αποµάκρυνση τους για λόγους συντήρησης.  

 

Σύστηµα µηχανικής ανάδευσης    

Στη δεξαµενή εξισορρόπησης - προαερισµού βοθρολυµάτων θα πρέπει να εγκατασταθεί 
σύστηµα υποβρύχιας µηχανικής ανάδευσης, το οποίο θα λειτουργεί µε την παύση του συστήµατος 
αερισµού αναλόγου ισχύος. Η ανέλκυση και καθέλκυση του αναδευτήρα θα γίνεται µε οδηγό 
τετραγωνικής διατοµής. 

 

Αντλιοστάσιο βοθρολυµάτων 

Η άντληση των βοθρολυµάτων προς το φρεάτιο εισόδου θα γίνεται µε δύο υποβρύχιες 
φυγοκεντρικές αντλίες (η µία εφεδρική) που εγκαθίστανται εντός της δεξαµενής. Ενδεικτικά στα 
πλαίσια της παρούσας  προµελέτης προτείνεται η χρήση δύο αντλιών βοθρολυµάτων, µε παροχή 
30 m3/h και µανοµετρικό 10,00 m  η καθεµία, µε πέρασµα στερεών 100 mm.  

Οι αντλίες θα είναι κατάλληλες για µη επεξεργασµένα λύµατα. Η κάθε αντλία θα τοποθετηθεί επί 
κατάλληλου πέλµατος επικαθίσεως που στερεώνεται στο σκυρόδεµα του πυθµένα του υγρού 
θαλάµου και περιλαµβάνει την φλάντζα µε τον καταθλιπτικό αγωγό και κατάλληλο κατακόρυφο 
οδηγό ανέλκυσης - καθέλκυσης, κατασκευασµένο από ανοξείδωτο χάλυβα. Η αντλία µέσω του 
οδηγού θα έχει την δυνατότητα ελεύθερης ολίσθησης και θα εµπλέκεται ή θα απεµπλέκεται 
αυτόµατα στην φλάντζα του καταθλιπτικού αγωγού, χωρίς να απαιτείται επίσκεψη στο εσωτερικό 
του υγρού θαλάµου για τη σύνδεση ή αποσύνδεση της. 

Για να είναι δυνατή η ανέλκυση - καθέλκυση των αντλιών, η πλάκα της δεξαµενής θα φέρει δύο (2) 
ορθογωνικές οπές διαστάσεων 0,70x0,60 m µε κάλυµµα από ανοξείδωτο χάλυβα AISI 304.  

Επίσης, για την µεταφορά των αντλιών, θα προβλέπεται η ύπαρξη κατάλληλου ανυψωτικού 
µηχανισµού µε χειροκίνητο βαρούλκο πάνω από την θέση εγκατάστασης τους. 

Η κάθε αντλία θα φέρει στον αγωγό εξόδου της, συρταροδικλείδα και δικλείδα αντεπιστροφής προ 
της συµβολής της µε τον κοινό καταθλιπτικό αγωγό.  

 

Λοιπές εγκαταστάσεις 

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

όργανο µέτρησης pH,  

µετρητής COD  

µετρητής TSS 

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

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

Το συγκρότηµα προεπεξεργασίας βοθρολυµάτων θα είναι πλήρως κλειστό µε στόµια 
αποµάκρυνσης του δύσοσµου αέρα προς την µονάδα απόσµησης. Εξάλλου η δεξαµενή 
εξισορρόπησης πρέπει να είναι συνδεδεµένη µε το δίκτυο εξαερισµού και απόσµησης.  
 
Ενδεικτικά τεχνικά στοιχεία compact διάταξης για µηχανική εσχάρωση και εξάµµωση 
βοθρολυµάτων, για µια θέση εκκένωσης 
Προτείνεται ενδεικτικά η τοποθέτηση εντός του κτιρίου των βοθρολυµάτων compact διάταξης 
εσχάρωσης και εξάµµωσης βοθρολυµάτων µέγιστης παροχής 70 - 100 m³/h,  
 
Ο χρόνος εκκένωσης ενός βυτιοφόρου 15 m³ εκτιµάται ότι πραγµατοποιείται σε 10 – 12 λεπτά, 
λαµβάνοντας υπόψιν τη µέση συγκέντρωση στερεών 1,0 % DM στον ελλαδικό χώρο κατά την 
εκκένωση των βοθρολυµάτων, το στόµιο εισόδου της µονάδας DN100 καθώς επίσης και την 
ελάχιστη υψοµετρική διαφορά 500 mm της βάνας εξόδου βυτιοφόρου µε τον ταχυσύνδεσµο 
ένωσης του βυτιοφόρου µε την compact µονάδα. 
 
Γενικά η εκκένωση ενός βυτιοφόρου 15 m³ σε 10 - 12 λεπτά υπολογίζεται για τη µέγιστη 
συγκεντρωση 0,2 – 1,5 % DM στα βοθρολύµατα ή 2000 – 15000 mg/l καθώς επίσης για µία 
ελάχιστη υψοµετρική διαφορά 500 mm της βάνας εξόδου βυτιοφόρου µε τον ταχυσύνδεσµο 
ένωσης του βυτιοφόρου µε την compact µονάδα. 
 
Θα υπάρχει ταχυσυνδέσµος και η ηλεκτροβάνα . 
 
Η αποκοµιδή της άµµου είναι 90% για κοκοµετρία ίση των 0,20 mm. 
 
Επίσης στην επιθυµητή διάταξη θα περιλαµβάνεται οπωσδήποτε και λιθοπαγίδα,  κατάντη του  
ταχυσυνδέσµου και της ηλεκτροβάνας στη διάταξη.  
 
Η ύπαρξη  λιθοπαγίδας στο σύστηµα επιβάλλεται , λόγω της παρουσίας απορροφητικών βόθρων 
στον ελλαδικό χώρο. 
Συνοπτικά η εγκατάσταση πρέπει να περιλαµβάνει τουλάχιστον τα παρακάτω: 
 
• Την κατάλληλη εσχάρα . 
• Σύστηµα έκπλυσης εσχαρισµάτων στην εσχάρα και σύνδεση της ηλεκτροµαγνητικής βαλβίδας µε 
το PLC του ηλεκτρικού πίνακα 
• Σύστηµα έκπλυσης δοχείου εσχάρας στο τέλος προσέλευσης βυτιοφόρων µε σύνδεση της 
ηλεκτροµαγνητικής βαλβίδας µε το PLC του ηλεκτρικού πίνακα. 
• Σύστηµα έκπλυσης εσχαρισµάτων στη ζώνη συµπίεσής των στο τέλος του κοχλία της εσχάρας µε 
σύνδεση της ηλεκτροµαγνητικής βαλβίδας µε το PLC του ηλεκτρικού πίνακα. 
• Ηλεκτροβάνα  µε ταχυσύνδεσµο. 
• Ηλεκτρικό πίνακα και σύστηµα αυτοµάτου ελέγχου όλης της διάταξης (λειτουργία των δύο 
κοχλίων, της εσχάρας, ηλεκτροβάνας κ.τ.λ.) 
• Επιλογικό διακόπτη για την ηλεκτροβάνα της διάταξης 
• Σύνδεση της ηλεκτροβάνας µε το PLC του ηλεκτρικού πίνακα. 
• Ωροµετρητή για την λειτουργία της εσχάρας στον PLC του πίνακα 
• Θερµοστάτη για την προστασία του ηλεκτρικού πίνακα από την υγρασία.  
• ∆ύο γλίστρες, ορθογώνιου σχήµατος ανοικτού τύπου για την έξοδο εσχαρισµάτων και άµµου από 
τη συσκευή αναλόγου µήκους  
• Μία λιθοπαγίδα. 
κ.λ.π. 
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4. ∆ΕΞΑΜΕΝΗ ΕΞΙΣΟΡΟΠΗΣΗΣ 

Η δεξαµενή εξισορόπησης που θα έχει σαν σκοπό την ρύθµιση των ηµερήσιων αιχµών, θα είναι 
κατασκευασµένη από οπλισµένο σκυρόδεµα C20/25 µε οπλισµό B500C. Στην παρούσα 
προµελέτη ενδεικτικά προτείνεται η κατασκευή δεξαµενής εξισορόπησης µε ενεργό όγκο 
542,00m3, περίπου, που θα διαθέτει αποτελεσµατικό σύστηµα ανάµιξης. Ο υπολογισµός του 
όγκου της φαίνεται στο συνηµµένο τεύχος υδραυλικών υπολογισµών και προκύπτει θεωρώντας 
πως από την µία πλευρά θα υπάρχει από την εν λόγω δεξαµενή προς την βιολογική βαθµίδα 
σταθερή απόληψη καθ’ όλο το 24ωρο και από την άλλη τροφοδότηση των ΕΕΛ από το δίκτυο του 
οικισµού απορροής κατανεµηµένης καθόλο το 24ωρο που αντιστοιχεί σε µια τυπική τουριστική 
πόλη. Από τους υπολογισµούς προκύπτει πως ο απαιτούµενος όγκος της ισούται µε το 22 % της 
µέγιστης ηµερησίας παροχής της 40ετίας, ήτοι: 0,22 * 2.257,00 = 496,54 µ3. < 542,00 µ3. Ο 
αριθµός, η θέση και τα χαρακτηριστικά των αναδευτήρων (τύπος, ισχύς, στροφές, διάµετρος 
πτερωτής κτλ.) θα επιλεγούν από τον κατασκευαστή – προµηθευτή του σχετικού εξοπλισµού, 
λαµβάνοντας υπόψη τη γεωµετρία της δεξαµενής, την συγκέντρωση στερεών κτλ. Για τον σκοπό 
αυτό η τεχνική προσφορά θα συνοδεύεται από σχετικό φύλλο υπολογισµού, µε το οποίο θα 
τεκµηριώνεται η επιλογή και ο σχεδιασµός του συστήµατος ανάµιξης από τον προµηθευτή του 
σχετικού εξοπλισµού.  

Η δεξαµενή εξισορόπησης θα είναι καλυµµένη και θα διαθέτει σύστηµα εξαερισµού, που θα οδηγεί 
τον δύσοσµο αέρα στην µονάδα απόσµησης. Στη πλάκα οροφής θα προβλεφθούν επαρκή 
ανοίγµατα, που θα είναι καλυµµένα από στεγανά καλύµµατα, για την επίσκεψη, την εγκατάσταση 
και την αποµάκρυνση του εξοπλισµού 

Στη δεξαµενή πρέπει να προβλεφθεί υπερχείλιση υψηλής στάθµης, που θα οδηγεί την 
υπερχειλίζουσα παροχή στο φρεάτιο µερισµού της υφιστάµενης συµβατικής βιολογικής βαθµίδας, 
ενώ στο πυθµένα θα διαµορφωθεί φρεάτιο για την εγκατάσταση ή την αναρρόφηση των αντλιών 
εξισορόπησης. Οι αντλίες εξισορόπησης θα έχουν συνολική δυναµικότητα 77,00 m3/h σύµφωνα µε 
την υδραυλική µελέτη για τις συνθήκες της 20ετίας και θα ελέγχονται από inverter. Ενδεικτικά 
επιλέγονται για τις ανάγκες της 20ετίας 3 αντλίες παροχής 40,00 m3/h η κάθε µία εκ των οποίων η 
µία θα είναι εφεδρική. Για την κάλυψη των αναγκών της 40ετίας θα προβλεφθεί χώρος για την 
τοποθέτηση ακόµα µιάς όµοιας αντλίας. 

Στη δεξαµενή εξισορόπησης  θα εγκατασταθούν τουλάχιστον δύο διακόπτες στάθµης:  

ένας υψηλής στάθµης, που θα ενηµερώνει το ΚΕΛ της εγκατάστασης ότι έχει ενεργοποιηθεί η 
υπερχείλιση υψηλής στάθµης και ένας  

χαµηλής στάθµης, που θα διακόπτει την λειτουργία των αντλιών εξισορόπησης 

Οι διακόπτες στάθµης θα πρέπει να ενεργοποιούν και οπτικό και ηχητικό συναγερµό.  Εκτός από 
τα παραπάνω στη δεξαµενή εξισορόπησης θα εγκατασταθεί και µετρητής συνεχούς µέτρησης της 
στάθµης (πχ. τύπου υπερήχων), η ένδειξη του οποίου θα µεταφέρεται στο ΚΕΛ, ώστε αυτόµατα να 
καθορίζεται η λειτουργία των αντλιών.  

Θα πρέπει να προβλεφθεί  ασφαλής τρόπος εκκένωσης της δεξαµενής όταν υπάρχει η ανάγκη 
καθαρισµού της µε βαρύτητα. Προς τούτο υποδεικνύεται να προβλεφθεί η κατασκευή αγωγού 
βαρύτητας διατοµής Φ315 από PVC σειράς 41 που θα εκκινεί από το επίπεδο του πυθµένα της και 
θα καταλήγει σε φρεάτιο του αγωγού bay pass σε χαµηλό σηµείο. Η δικλείδα ελέγχου της ροής του 
εν λόγω αγωγού θα τοποθετηθεί σε φρεάτιο από οπλισµένο σκυρόδεµα καθαρών διαστάσεων 
1,00 * 1,00 κατάντη της δεξαµενής και σε επαφή µε αυτήν.  

Κατά τον υπολογισµό των τοιχωµάτων και του πυθµένα της δεξαµενής εξισορόπησης (το ίδιο 
ισχύει για όλες της δεξαµενές οπλισµένου σκυροδέµατος) θα γίνουν όλοι οι απαραίτητοι έλεγχοι 
έναντι ρηγµάτωσης (µειωµένο εύρος ρωγµών) ώστε να εξασφαλίζεται η απόλυτη στεγανότητα της. 
Επίσης θα περιγραφεί ακριβώς ο τρόπος σύνδεσης τοιχείων και πυθµένα ώστε να εξασφαλίζεται η 
απόλυτη στεγανότητα της εκεί και όπου αλλού προβλέπεται αρµός εργασίας. Επίσης τονίζεται 
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ρητά πως ανεξάρτητα από την µέθοδο στεγάνωσης η χρήση στεγανωτικού µάζης αρίστης 
ποιότητας είναι υποχρεωτική. Εξυπακούεται πως πριν την επίχωση της δεξαµενής θα γίνουν όλες 
οι απαραίτητες δοκιµές στεγάνωσης. 
 

5. ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΑΝΤΙ∆ΡΑΣΤΗΡΑΣ 

5.1 Γενικά  

Ο βιολογικός αντιδραστήρας στο σύνολό του θα διαµορφωθεί χρησιµοποιώντας  τις δεξαµενές του 
βιολογικού αντιδραστήρα των υφισταµένων εγκαταστάσεων. Θα προηγηθεί βεβαίως η ενίσχυση 
και επισκευή τους ώστε να αποκτήσουν τόσο την απαιτούµενη αντοχή όσο και πλήρη στεγανότητα. 
Οι διαγωνιζόµενοι µπορούν να χρησιµοποιήσουν οποιανδήποτε αποδεκτή µέθοδο επιθυµούν 
αρκεί να αποδείξουν ότι µε την προτεινόµενη µέθοδο εξασφαλίζουν 

- Την απαιτούµενη αντοχή  

- Απόλυτη στεγανότητα σε κάθε σηµείο της. 

Ενδεικτικά στις Τεχνικές Προδιαγραφές προτείνεται µία µέθοδος αποκατάστασης των ως ανω 
κατασκευών µε εκτοξευόµενο σκυρόδεµα χωρίς αυτή να είναι δεσµευτική.  Μπορεί να προταθεί µία 
αντίστοιχη µε τη χρήση σύνθετων υλικών ή άλλη.  

Μετά την επισκευή και ενίσχυση πυθµένων και τοιχείων των υφισταµένων δεξαµενών θα πρέπει να 
γίνουν οι απαιτούµενες από τους υδραυλικούς και υγειονολογικούς υπολογισµούς αυξήσεις  τόσο 
των ωφελίµων, όσο και των λειτουργικών όγκων των δεξαµενών ώστε να υπάρχει βεβαιότητα για 
την επάρκειά τους κατά την λειτουργία των τόσο στις συνθήκες 20 ετίας όσο και κατά τις συνθήκες 
40 ετίας. Εδώ τονίζεται ρητά πως δεν θα υπάρξει καµµία πρόβλεψη επέκτασης του βιολογικού 
αντιδραστήρα, δηλαδή θα υπάρξουν µόνο δύο γραµµές λειτουργίας. Ενδεχόµενη αύξηση της 
δυναµικότητας των εγκαταστάσεων πέραν των αναγκών της 40 ετίας θα γίνει µόνο µε αύξηση των 
συστοιχιών των µεµβρανών (ΜBR). Εξυπακούεται ότι πέραν του ωφελίµου όγκου και ενός ύψους 
30 – 40 εκ. για ασφάλεια έναντι υπερχείλισης θα πρέπει να υπάρχει είτε στηθαίο ύψους 80 εκ είτε 
µεταλλικό κιγκλίδωµα ύψους τουλάχιστον 1,10 µ.  

Στον βιολογικό αντιδραστήρα θα συµπεριληφθεί ο µεριστής παροχής και τα Α/Σ ανακυκλοφορίας – 
περίσσειας ιλύος όπως φαίνεται στα αντίστοιχα σχέδια της προµελέτης. 

Με την βιολογική επεξεργασία επιτυγχάνεται η βιολογική αποµάκρυνση φωσφόρου, η νιτροποίηση 
και απονιτροποίηση, καθώς επίσης και η αποικοδόµηση του οργανικού φορτίου. Για την βιολογική 
επεξεργασία θα εφαρµοστεί η µέθοδος της ενεργού ιλύος µε µεµβράνες για τον διαχωρισµό υγρών 
– στερεών (MBR). Οι βιολογικοί αντιδραστήρες, το σύστηµα των µεµβρανών και η ανακυκλοφορία 
ιλύος αποτελούν µία ενιαία διεργασία, ο βαθµός απόδοσης της οποίας εξαρτάται από τον 
συνδυασµένο σχεδιασµό των επιµέρους µονάδων. 

Ειδικότερα η βιολογική επεξεργασία θα περιλαµβάνει:  

Αναερόβια ζώνη για την βιολογική αποµάκρυνση του φωσφόρου 

Ανοξική ζώνη για την απονιτροποίηση  

Αερόβια ζώνη για την νιτροποίηση και την οξείδωση του οργανικού φορτίου  

Σύστηµα µεµβρανών  

Ανακυκλοφορία ιλύος  

Η διαστασιολόγηση και ο σχεδιασµός των επιµέρους τµηµάτων της βιολογικής επεξεργασίας θα 
πρέπει να γίνει λαµβάνοντας υπόψη την εποχιακή διακύµανση των φορτίων (χειµώνας – 
καλοκαίρι) και το ότι ο βιολογικός αντιδραστήρας θα τροφοδοτείται µε σταθερή παροχή από τη 
δεξαµενή εξισορρόπησης καθ’ όλη τη διάρκεια της ηµέρας.  
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Ανάλογα µε το τύπο των µεµβρανών (π.χ. επίπεδες µεµβράνες, µεµβράνες κοίλων ινών) και τις 
απαιτήσεις του κατασκευαστή τους, είναι αναγκαία η αποµάκρυνση από τα λύµατα σωµατιδίων 
µικρότερων από 3mm (1 mm – 3 mm), ώστε να εξασφαλίζεται η ικανοποιητική λειτουργία των 
MBR. Για το σκοπό αυτό στην προεπεξεργασία πρέπει να προβλεφθούν δύο βαθµίδες εσχάρωσης 
εφ’ όσον κρίνεται απαραίτητο: µία λεπτοεσχάρα µε διάκενο <10 mm και στη συνέχεια 
λεπτοκόσκινο µε διάκενο, σύµφωνα µε τις υποδείξεις του κατασκευαστή των µεµβρανών. 
Εναλλακτικά το λεπτοκόσκινο µπορεί να εγκατασταθεί κατάντη της προεπεξεργασίας (εσχάρωση 
µε διάκενο µικρότερο από 10 mm και εξάµµωση) και πριν την τροφοδότηση της βιολογικής 
βαθµίδας µε MBR (Μετά την έξοδο της δεξαµενής εξισορρόπησης και πριν την είσοδο στον 
µεριστή παροχής. 

Εφ’ όσον η compact µονάδα προεπεξεργασίας που θα επιλεγεί από τους διαγωνιζοµένους 
εξασφαλίζει τις παραδοχές της µονάδος MBR ως προς την διάµετρο των σωµατιδίων ενδέχεται να 
µην χρειαστεί  λεπτοκόσκινο (µπορεί δηλαδή να είναι ενσωµατωµένο στην compact µονάδα 
προεπεξεργασίας. 

Η διαστασιολόγηση της µονάδας διαχωρισµού υγρών – στερεών µε µεµβράνες θα γίνει για τις 
παρακάτω παροχές:  

 
Μέση ηµερήσια παροχή 20ετίας [m3/d] Συνεχής τροφοδότηση για 24 ώρες 

Μέση ηµερήσια παροχή 40ετίας  [m3/d] Συνεχής τροφοδότηση για 24 ώρες 

Μέση ωριαία παροχή µεγίστης 
ηµερησίας 20ετίας [m3/d] Συνεχής τροφοδότηση για 24 ώρες 

Μέση ωριαία παροχή µεγίστης 
ηµερησίας 40ετίας [m3/h] Συνεχής τροφοδότηση για 24 ώρες  

 

Στο σηµείο αυτό πρέπει να τονισθεί πως η προµήθεια και τοποθέτηση του Η/Μ εξοπλισµού 

του βιολογικού αντιδραστήρα θα αφορά µόνον την λειτουργία της µονάδος σε συνθήκες 20 

ετίας (διαφόρων ειδών αντλίες, συστοιχίες µεµβρανών, φυσητήρες, διαχυτές κ.λ.π.).  

 

5.2 Μεριστης δεξαµενών αερισµού 

Όπως προαναφέρθηκε, για τις ανάγκες τόσο της α’ όσο και της β’ Φάσης, θα προβλεφθεί  η άµεση 
κατασκευή δύο γραµµών βιολογικής επεξεργασίας και αυτών µόνον µέσα στον υφιστάµενο 
βιολογικό αντιδραστήρα αφού τηρηθούν όλα όσα λέχθηκαν στην προηγούµενη παράγραφο. 

 Το φρεάτιο µερισµού που θα επιµερίζει την παροχή στις δεξαµενές του βιολογικού αντιδραστήρα 
θα κατασκευασθεί για την λειτουργία των δύο αυτών γραµµών.  

Το προβλεπόµενο φρεάτιο µερισµού θα αποτελείται από ένα θάλαµο υποδοχής των λυµάτων από 
την δεξαµενή εξισορρόπησης και της ανακυκλοφορούσης ενεργού ιλύος από το αντλιοστάσιο 
ανακυκλοφορίας. Σε κανονικές συνθήκες λειτουργίας θα µερίζει την παροχή της α’ ή β’ φάσης στις 
δύο γραµµές βιολογικής επεξεργασίας.  

Στα περιµετρικά τοιχώµατα του κεντρικού θαλάµου υπάρχουν δύο στόµια που φέρουν αντίστοιχα 
θυροφράγµατα. Με τον χειρισµό των θυροφραγµάτων µπορεί να οδηγηθεί η ροή: 

 
1. Στις δύο γραµµές τις βιολογικής βαθµίδας. 

2. Στην µία µόνο γραµµή της βιολογικής βαθµίδας αριστερά ή δεξιά. 

Η παράκαµψη της βιολογικής βαθµίδας θα γίνεται από την εκκένωση της δεξαµενής 
εξισορρόπησης. 
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5.3 Βιολογική επεξεργασία (ΜΕΘΟ∆ΟΣ ΕΝΕΡΓΟΥ ΙΛΥΟΣ ΜΕ ΜΕΜΒΡΑΝΕΣ MBR) 

ΕΙ∆ΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΑΝΤΙ∆ΡΑΣΤΗΡΑ 

5.3.1 Εισαγωγική Παρατήρηση: 
Η διαστασιολόγηση των µεµβρανών διαχωρισµού υγρών – στερεών εξαρτάται άµεσα από την 
υδραυλική φόρτιση των µεµβρανών. Για τον σκοπό αυτό θα πρέπει µε σαφήνεια να προσδιορίζεται 
η διακύµανση της παροχής λυµάτων, που θα οδηγείται στους βιολογικούς αντιδραστήρες MBR και 
ειδικότερα θα πρέπει στα Τεύχη ∆ηµοπράτησης να προσδιορίζονται:  
Η µέση ηµερήσια παροχή: η παροχή, που θα χρησιµοποιηθεί για την εκτίµηση των λειτουργικών 
δαπανών της µονάδας 
Η µέγιστη εβδοµαδιαία παροχή: η παροχή λυµάτων, που εκτιµάται ότι θα διέρχεται συνεχώς από 
τις µεµβράνες για λιγότερο από δύο εβδοµάδες  
Η µέγιστη ηµερήσια παροχή: η παροχή λυµάτων που µπορεί να έχει συνεχή διάρκεια για λιγότερο 
από 24 ώρες  
Η µέγιστη ωριαία παροχή: η παροχή λυµάτων, που µπορεί να διέρχεται συνεχώς από τις 
µεµβράνες για λιγότερο από 4 ώρες ηµερησίως 

 

5.3.2 Λεπτοεσχάρωση  
Η µονάδα λεπτοεσχάρωσης εφ’ όσον απαιτηθεί σύµφωνα µε τα αναφερόµενα στην παράγραφο 
5.1. θα αποτελείται από ένα ή περισσότερα κόσκινα µε κατάλληλο διάκενο, σύµφωνα µε τις 
απαιτήσεις του κατασκευαστή των συστηµάτων MBR και θα είναι βιοµηχανικό προϊόν 
κατασκευαστή, που θα διαθέτει ISO για τον σχεδιασµό και την κατασκευή παρόµοιων µονάδων 
(λεπτοεσχάρωσης). To κάθε κόσκινο θα είναι κατασκευασµένο εξ ολοκλήρου από ανοξείδωτο 
χάλυβα, θα έχει τύµπανο εσχάρωσης, διάταξη έκπλυσης και διάθεσης των εσχαρισµάτων σε 
κοχλία µεταφοράς - συµπίεσης, καθώς και υπερχείλιση υψηλής στάθµης, µέσω της οποίας τα 
υπερχειλίζοντα θα οδηγούνται στο δίκτυο στραγγιδίων της εγκατάστασης. Εξάλλου, στο κατώτερο 
σηµείο της µονάδας λεπτοεσχάρωσης θα υπάρχει χειροκίνητη βάνα για την εκκένωση και τον 
καθαρισµό της διάταξης. Η εκκένωση κάθε διάταξης θα γίνεται προς το δίκτυο στραγγιδίων της 
ΕΕΛ. 
Το λεπτοκόσκινο θα συνοδεύεται από ηλεκτρικό πίνακα µε PLC για τον αυτόµατο έλεγχο της όλης 
µονάδας. Στο Κέντρο Ελέγχου (ΚΕΛ) θα µεταφέρονται σήµατα λειτουργίας / βλάβης για το σύνολο 
του εξοπλισµού. 

 

5.3.3 Βιολογική αποµάκρυνση φωσφόρου  

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

 

Αριθµός παράλληλων µονάδων  [#] 2 

Χρόνος παραµονής  [h] ≥ 1,0 

Ποσοστό αποµάκρυνσης φωσφόρου  [%] ≤ 80% 

Στην είσοδο της αναερόβιας ζώνης θα οδηγείται και η ανακυκλοφορία από τις δεξαµενές 
µεµβρανών. Στη δεξαµενή θα εγκατασταθεί αποτελεσµατικό σύστηµα ανάµιξης του ανάµικτου 
υγρού. Ο αριθµός, η θέση και τα χαρακτηριστικά των αναδευτήρων (τύπος, ισχύς, στροφές, 
διάµετρος πτερωτής κτλ.) θα επιλεχτούν από κατασκευαστή – προµηθευτή του σχετικού 
εξοπλισµού, λαµβάνοντας υπόψη τη γεωµετρία της δεξαµενής, την συγκέντρωση του ανάµικτου 
υγρού κτλ. Για τον σκοπό αυτό η τεχνική προσφορά θα συνοδεύεται από σχετικό φύλλο 
υπολογισµού, µε το οποίο θα τεκµηριώνεται η επιλογή και ο σχεδιασµός του συστήµατος ανάµιξης 
από τον προµηθευτή του σχετικού εξοπλισµού.  
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Με την βιολογική αποµάκρυνση φωσφόρου, το ποσοστό αποµάκρυνσης του φωσφόρου δεν θα 
ληφθεί µεγαλύτερο από 80% του φορτίου στην είσοδο της βιολογικής βαθµίδας. , Στη περίπτωση 
που µε την βιολογική αποµάκρυνση του φωσφόρου δεν µπορεί να ικανοποιηθούν τα όρια εκροής, 
θα πρέπει να προβλεφθεί µονάδα χηµικής κατακρήµνισης του φωσφόρου για την αποµάκρυνση 
του πρόσθετου φορτίου, σύµφωνα µε τα καθοριζόµενα στο παρόν τεύχος.  

 

5.3.4 Βιολογικός αντιδραστήρας  

Η νιτροποίηση και απονιτροποίηση των λυµάτων θα γίνεται σε βιολογικούς αντιδραστήρες, που θα 
διαθέτουν επάλληλες αερόβιες και ανοξικές ζώνες. Λόγω του ότι ο απαιτούµενος αερόβιος και 
ανοξικός όγκος µεταβάλλεται σηµαντικά από την διακύµανση της θερµοκρασίας, θα πρέπει η 
ανοξική και η αερόβια ζώνη να µπορούν να µεταβάλλονται ανάλογα µε τις απαιτήσεις. Για τον λόγο 
αυτό θα πρέπει τµήµα της µονάδας (σε κάθε γραµµή) να µπορεί να λειτουργεί είτε σαν αερόβιος ή 
σαν ανοξικός όγκος µε την πρόβλεψη επαµφοτεριζόντων διαµερισµάτων  

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

 

Αριθµός παράλληλων µονάδων  [#] 2 

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

Συγκέντρωση αναµίκτου υγρού (MLSS) [mg/l] ≤ 10.000 

Ηλικία ιλύος (SRT) [d] ≥ 20 

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

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

Τα λύµατα θα εισέρχονται στην ανοξική ζώνη, στη συνέχεια στα επαµφοτερίζοντα διαµερίσµατα και 
τέλος θα διέρχονται από τα αερόβια διαµερίσµατα κάθε βιολογικού αντιδραστήρα. Στην είσοδο της 
ανοξικής ζώνης θα οδηγείται και το ανάµικτο υγρό, που θα ανακυκλοφορεί από το κατάντη άκρο 
της αερόβιας ζώνης κάθε βιολογικού αντιδραστήρα. Η παροχή της ανακυκλοφορίας νιτρικών θα 
µπορεί να ρυθµίζεται µε χρονοπρόγραµµα από το ΚΕΛ της εγκατάστασης, λαµβάνοντας υπόψη 
την µέτρηση της παροχής των λυµάτων και τον επιθυµητό ρυθµό ανακυκλοφορίας νιτρικών. 
Εναλλακτικά η ανακυκλοφορία νιτροποιηµένων εκροών µπορεί να συνδυαστεί µε την 
ανακυκλοφορία ιλύος από τις δεξαµενές των µεµβρανών (βλ. παρ.5.3.4.2.3. του παρόντος 
τεύχους).  

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

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

Για τον υπολογισµό της µέσης ζήτησης οξυγόνου στον βιολογικό αντιδραστήρα θα πρέπει να 
ληφθεί υπόψη και το οξυγόνο, που παρέχεται στο ανάµικτο υγρό από τον αερισµό για την πλύση 
των µεµβρανών. Για τον υπολογισµό της προσδιδόµενης ποσότητας οξυγόνου από την πλύση 
µεµβρανών, δεν θα ληφθεί συντελεστής απόδοσης του συστήµατος διάχυσης µεγαλύτερος από 
3% ανά µέτρο βύθισης του συστήµατος διάχυσης του αέρα για την πλύση των µεµβρανών 

Για τον υπολογισµό του απαιτούµενου οξυγόνου σε τυπικές συνθήκες θα ληφθεί συντελεστής άλφα 
(alpha factor), από την παρακάτω σχέση:  

α = e-0,084xMLSS  

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

Η διάταξη των διαχυτήρων θα καλύπτει οµοιόµορφα τον πυθµένα της ζώνης αερισµού για την 
αποφυγή ασύµµετρων καταστάσεων παροχής οξυγόνου και ανάδευσης. Η µέγιστη παροχή αέρα 
ανά µονάδα ενεργού επιφάνειας µεµβράνης διάχυσης κατά την λειτουργία δεν θα ξεπερνά τα 
85Νm3/h.m2, ενώ για την εξασφάλιση επαρκούς ανάµιξης στην αερόβια ζώνη η ελάχιστη παροχή 
αέρα πρέπει να είναι τουλάχιστον 2,0 Νm3/h ανά m2 επιφάνειας δεξαµενής.  

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

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

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

Οι σωληνώσεις αέρα, που βρίσκονται κάτω από την επιφάνεια του νερού πρέπει να είναι 
κατασκευασµένες από ανοξείδωτο χάλυβα ή από πλαστικό (πχ. PVC, PΡ κτλ.) επαρκούς αντοχής 
στη θερµοκρασία του πεπιεσµένου αέρα.  

Ο απαιτούµενος αέρας θα παρέχεται από φυσητήρες, που θα είναι εγκατεστηµένοι σε αίθουσα µε 
κατάλληλη ηχοµόνωση και εξαερισµό.  Εάν δεν προδιαγράφεται διαφορετικά, όταν θα λειτουργούν 
όλοι οι φυσητήρες στο ονοµαστικό τους φορτίο θα πρέπει:  
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• η στάθµη θορύβου σε απόσταση 1,00 m από τον τοίχο του κτιρίου να είναι µικρότερη από 
65dBA,  

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

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

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

• ∆ιακοπτόµενη λειτουργία φυσητήρων αέρα 

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

• Ρύθµιση των οδηγητικών πτερυγίων εισόδου ή/και εξόδου των φυγοκεντρικών συµπιεστών 
(turbo compressors) 

• Ρύθµιση των δικλείδων προσαγωγής αέρα σε κάθε βιολογικού αντιδραστήρα σε 
συνδυασµό µε την αυξοµείωση της παροχής αέρα από τους φυσητήρες, ανάλογα µε την πίεση 
στον συλλέκτη εξόδου των φυσητήρων.  

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

 

5.3.4.2 Σύστηµα µεµβρανών  

5.3.4.2.1 Γενικά  

Ο σχεδιασµός της µονάδας διαχωρισµού υγρών – στερεών µε µεµβράνες θα γίνει σύµφωνα µε τις 
υποδείξεις του προµηθευτή του προσφεροµένου συστήµατος µεµβρανών. Για τον σκοπό αυτό µε 
την Τεχνική Προσφορά πρέπει να υποβληθεί δήλωση του κατασκευαστή των µεµβρανών στην 
οποία θα βεβαιώνεται ότι:  

Ήλεγξε την τεχνική προσφορά του διαγωνιζοµένου και συµφωνεί: 

µε τον βασικό σχεδιασµό του συστήµατος MBR όπως οριοθετείται από την είσοδο έως την έξοδο 
των δεξαµενών εγκατάστασης των µεµβρανών, µε τα παρελκόµενά του (τροφοδότηση, πλύση µε 
αέρα, πλύση µε χηµικά, αντλίες διαυγασµένων κτλ.). 

µε το διάκενο της λεπτοεσχάρωσης, που εγκαθίσταται ανάντη της βιολογικής βαθµίδας  

Εγγυάται την απόδοση του συστήµατος MBR (συγκέντρωση στερεών και θολότητα), για τα φορτία 
σχεδιασµού, σύµφωνα µε τα αναφερόµενα στο Τεύχος 3 (Τεχνική Περιγραφή – Ειδικές 
Προδιαγραφές). 

Εγγύηση του χρόνου ζωής των µεµβρανών, ο οποίος πρέπει να είναι µεγαλύτερος των πέντε (5) 
ετών. Οι όροι και οι προϋποθέσεις, που θα τίθενται, είναι αντικείµενο της τεχνικής αξιολόγησης της 
τεχνικής προσφοράς των διαγωνιζοµένων 

Ο σχεδιασµός θα γίνει για την ικανοποίηση των παρακάτω ελάχιστων απαιτήσεων:  

Η υδραυλική φόρτιση των µεµβρανών (flux, σε lt/m2.h) για θερµοκρασίες µικρότερες των 200C 
δίδεται από την παρακάτω σχέση: 

)20(
0 )025,1( −×= TFF , όπου:  

F: Υδραυλική φόρτιση σε θερµοκρασία Τ (0C) 
F0: Υδραυλική φόρτιση σε θερµοκρασία Τ≥200C, (βλ. παρακάτω Πίνακα)  
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Υδραυλική φόρτιση F20 (flux)  ∆ιάρκεια  

Μέση ηµερήσια παροχή  [lt/m2.h] ≤ 20,00  

Μέγιστη εβδοµαδιαία παροχή [lt/m2.h] ≤ 25,00 Συνεχής φόρτιση για δύο βδοµάδες  

Μέγιστη ηµερήσια παροχή [lt/m2.h] ≤ 30,00 Συνεχής φόρτιση για 24 ώρες  

Μέγιστη ωριαία παροχή [lt/m2.h] ≤ 40,00 Συνεχής φόρτιση για 4 ώρες  

 

Για τον υπολογισµό της υδραυλικής φόρτισης του προηγούµενου πίνακα, πρέπει να λαµβάνεται 
υπόψη ο πραγµατικός χρόνος λειτουργίας των µεµβρανών αφαιρουµένου του χρόνου πλύσης, 
ανάπαυσης κτλ.  

Κατά την διαδικασία καθαρισµού των µεµβρανών, όταν η αντίστοιχη δεξαµενή µεµβρανών θα 
βρίσκεται εκτός λειτουργίας τον καθαρισµό, το σύνολο της παροχής θα διέρχεται από τις 
υπόλοιπες δεξαµενές. Η διαστασιολόγηση των MBR θα γίνει λαµβάνοντας υπόψη ότι κατά τη 
περίοδο του καθαρισµού θα διέρχεται από το έργο η µέγιστη εβδοµαδιαία παροχή.   

Από την έξοδο των βιολογικών αντιδραστήρων, το ανάµικτο υγρό θα οδηγείται στις δεξαµενές 
εγκατάστασης των µεµβρανών (δεξαµενές διήθησης), κατασκευασµένες από οπλισµένο 
σκυρόδεµα. Η τροφοδοσία των δεξαµενών διήθησης µπορεί να γίνει είτε µε βαρύτητα ή µέσω 
αντλιοστασίου. Η έξοδος των διαυγασµένων θα γίνεται είτε µε αντλίες διαυγασµένων ή µε την 
βαρύτητα. Σε κάθε περίπτωση το προσφερόµενο σύστηµα πρέπει να τεκµηριωθεί επαρκώς από 
υδραυλικής άποψης και θα αξιολογηθεί η ευελιξία του, η απλότητα λειτουργίας του και η 
καταναλισκόµενη ενέργεια.  

Στις δεξαµενές θα εγκατασταθούν οι απαραίτητες συστοιχίες (modules) µεµβρανών, στις οποίες θα 
προβλεφθούν όλες οι απαραίτητες συνδέσεις εκροής των διαυγασµένων λυµάτων και παροχής του 
αέρα καθαρισµού, σύµφωνα µε τις οδηγίες του προµηθευτή του συστήµατος. Ο πυθµένας κάθε 
δεξαµενής θα έχει ελαφριά κλίση και φρεάτιο κατάλληλων διαστάσεων για την εγκατάσταση 
φορητής αντλίας εκκένωσης. Από τον πυθµένα των δεξαµενών θα αναρροφούν και οι αντλίες 
περίσσειας ιλύος.  

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

 
Αριθµός παράλληλων µονάδων  [#] 2 

Συγκέντρωση ανάµικτου υγρού στη δεξαµενή µεµβρανών  [mg/lt] ≤ 13.000 

 

5.3.4.2.2 Εξοπλισµός εξυπηρέτησης συστήµατος MBR 

Σε ιδιαίτερο κτίριο, που θα κατασκευαστεί πλησίον των δεξαµενών MBR, θα εγκατασταθεί όλος ο 
απαραίτητος εξοπλισµός για την λειτουργία των µεµβρανών διαχωρισµού υγρών – στερεών.  

 

Φυσητήρες καθαρισµού µεµβρανών 

Για τον καθαρισµό των µεµβρανών θα εγκατασταθούν φυσητήρες για την παροχή του απαραίτητου 
αέρα πλύσης. Η παροχή του αέρα πλύσης θα καθοριστεί από τον προµηθευτή των µεµβρανών. 
Θα εγκατασταθεί τουλάχιστον ένας φυσητήρας για κάθε δεξαµενή διήθησης, ενώ θα παρέχεται 
εφεδρεία τουλάχιστον 25%. Οι φυσητήρες καθαρισµού των µεµβρανών θα πρέπει να 
εγκατασταθούν σε αίθουσα µε κατάλληλη ηχοµόνωση και εξαερισµό, η οποία µπορεί να είναι κοινή 
µε αυτή, στην οποία εγκαθίστανται και οι φυσητήρες αερισµού της βιολογικής βαθµίδας. Εάν δεν 
προδιαγράφεται διαφορετικά, όταν θα λειτουργούν όλοι οι φυσητήρες στο ονοµαστικό τους φορτίο 
θα πρέπει:  
η στάθµη θορύβου σε απόσταση 1,0m από τον τοίχο του κτιρίου να είναι µικρότερη από 65dBA,  
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η αύξηση θερµοκρασίας µέσα στην αίθουσα να είναι µικρότερη από 50C.  
 

Σύστηµα καθαρισµού των µεµβρανών 

Το σύστηµα καθαρισµού µεµβρανών περιλαµβάνει τον εξοπλισµό αποθήκευσης και 
δοσοµέτρησης των κατάλληλων διαλυµάτων χηµικών τα οποία χρησιµοποιούνται για τον σκοπό 
αυτό. Το σύστηµα θα είναι ανάλογο της τεχνολογίας που προσφέρεται και στην τεχνική προσφορά 
των διαγωνιζοµένων θα υπάρχει αναλυτική περιγραφή του εξοπλισµού και του τρόπου λειτουργίας 
του. Στη Τεχνική Προσφορά θα δίνονται αναλυτικές πληροφορίες του τρόπου και των διαδικασιών 
καθαρισµού των µεµβρανών.  

 

Αντλίες διαυγασµένων (permeate pumps) 

Στη περίπτωση, που η αποµάκρυνση των διαυγασµένων θα γίνεται µε αντλίες, θα εγκατασταθεί 
µία τουλάχιστον αντλία για την εξυπηρέτηση κάθε δεξαµενής διήθησης ενώ θα υπάρχει 
τουλάχιστον 25% εφεδρεία. Οι αντλίες θα είναι λοβοειδείς, ενώ στην περίπτωση εφαρµογής 
αντίστροφης έκπλυσης των µεµβρανών, θα έχουν δυνατότητα αναστροφής της ροής ώστε να 
γίνεται µε την ίδια αντλία η πλύση µε καθαρό νερό των µεµβρανών κατά το πρόγραµµα αυτόµατα. 
Οι προδιαγραφές, ο τρόπος λειτουργίας και ρύθµισης της παροχής και τα λοιπά χαρακτηριστικά 
των ως άνω αντλιών θα είναι σύµφωνες µε τις απαιτήσεις του συστήµατος των µεµβρανών. 

 

Λοιπός εξοπλισµός 

Στο κτίριο εξυπηρέτησης των µεµβρανών θα εγκατασταθούν και όλος ο βοηθητικός εξοπλισµός για 
την λειτουργία του συστήµατος µεµβρανών (σωληνώσεις διακίνησης αέρα, νερού χηµικών κτλ.). 
Όλες οι σωληνώσεις θα διαθέτουν ηλεκτρικές ή πνευµατικές δικλείδες µε ένδειξη θέσης για την 
αυτόµατη λειτουργία της µονάδας. Όλες οι σωληνώσεις του συστήµατος θα είναι κατασκευασµένες 
από ανοξείδωτο χάλυβα ή πλαστικό υλικό, εκτός αυτών που θα είναι εκτεθειµένες στην ηλιακή 
ακτινοβολία, οι οποίες θα είναι κατασκευασµένες αποκλειστικά από ανοξείδωτο χάλυβα. 

 

5.3.4.2.3 Έλεγχος λειτουργίας  

Για τον έλεγχο και τον αυτοµατισµό λειτουργίας του συστήµατος, καθώς και για να είναι δυνατή η 
τηλε-επίβλεψη (on-line monitoring) του συστήµατος των µεµβρανών από τον προµηθευτή αυτού, 
θα πρέπει να προσφέρονται όλα τα απαραίτητα όργανα για την µέτρηση όλων των βασικών 
παραµέτρων λειτουργίας. Ο αριθµός και το είδος των οργάνων που προσφέρονται θα είναι σαφή 
στην τεχνική προσφορά του κάθε διαγωνιζόµενου και θα προτείνονται από τον κατασκευαστή του 
συστήµατος µεµβρανών. 

Η λειτουργία του συστήµατος των µεµβρανών θα είναι αυτόµατη. Για τον σκοπό αυτό τµήµα της 
προµήθεια του συστήµατος MBR θα είναι και ο ηλεκτρικός πίνακας της µονάδας, που συνδέει όλα 
τα δεδοµένα της διαδικασίας και τις µετρήσεις των οργάνων, ώστε να λειτουργεί πλήρως αυτόµατα 
και µε ασφάλεια το όλο σύστηµα. Τα βασικά στοιχεία του αυτοµατισµού (τρόπος λειτουργίας και 
διαχείριση παραµέτρων) αποτελούν αντικείµενο σχεδιασµού του προµηθευτή του συστήµατος των 
µεµβρανών. Στη τεχνική προσφορά του κάθε διαγωνιζόµενου, θα πρέπει να υπάρχει αναλυτική 
περιγραφή του τρόπου ελέγχου λειτουργίας και του προσφερόµενου εξοπλισµού. 

Θα πρέπει  να παρέχονται οι παρακάτω τουλάχιστον πληροφορίες στο Κέντρο Ελέγχου της 
εγκατάστασης, µε την πρόβλεψη κατάλληλων οργάνων µέτρησης.  

Στάθµη δεξαµενών διήθησης  

Συγκέντρωση στερεών στις δεξαµενές διήθησης 

Παροχή διηθηµένου υγρού από κάθε δεξαµενή µεµβρανών 



 

K:\N3100\Cons\tefhi\5267_TP-ETP.doc    - 34 -   Ν3100/5267/Β02 

Πίεση στη γραµµή διηθηµένου υγρού  

Θολότητα εξόδου στη κάθε γραµµή διηθηµένου υγρού 

Παρεχόµενος αέρας για την πλύση των µεµβρανών (air scouring) 

 

5.3.4.2.4 Ανακυκλοφορία ιλύος  

Η ιλύς από τις δεξαµενές των µεµβρανών θα ανακυκλοφορεί στους βιολογικούς αντιδραστήρες, 
έτσι ώστε να διατηρείται ικανοποιητική συγκέντρωση αναµίκτου υγρού. Η ιλύς από τις δεξαµενές 
των µεµβρανών (δεξαµενές διήθησης) υπερχειλίζει σε διώρυγα ή φρεάτιο από όπου στη συνέχεια 
θα οδηγείται στη κεφαλή των βιολογικών αντιδραστήρων. Ανάλογα µε τον τρόπο τροφοδότησης 
των δεξαµενών διήθησης (µε αντλίες ή βαρύτητα), η ανακυκλοφορία µπορεί να πραγµατοποιηθεί 
είτε µε την βαρύτητα ή µέσω αντλιών.  

Ο ρυθµός ανακυκλοφορίας θα καθορίζεται από την συγκέντρωση του ανάµικτου υγρού στον 
βιολογικό αντιδραστήρα και στις δεξαµενές MBR. Για τον σκοπό αυτό θα πρέπει να εγκατασταθούν 
µετρητές στερεών στους βιολογικούς αντιδραστήρες, καθώς επίσης και στις δεξαµενές διήθησης, 
οι ενδείξεις των οποίων θα µεταφέρεται στο Κέντρο Ελέγχου (ΚΕΛ) της εγκατάστασης. Η παροχή 
ανακυκλοφορίας θα ρυθµίζεται αυτόµατα λαµβάνοντας υπόψη την παροχή των λυµάτων και τον 
επιθυµητό ρυθµό ανακυκλοφορίας.  

Στη περίπτωση κοινού αντλιοστασίου ανακυκλοφορίας ιλύος και νιτρικών, το αντλιοστάσιο θα 
σχεδιασθεί µε την δυσµενέστερη παροχή (παροχή ανακυκλοφορίας νιτρικών και ανακυκλοφορίας 
ιλύος).  

Οι αντλίες ανακυκλοφορίας ή/και οι αντλίες τροφοδότησης των MBR µπορεί να είναι φυγοκεντρικές 
ή αξονικής ροής (ξηρού ή υποβρύχιου τύπου), σύµφωνα µε τις σχετικές προδιαγραφές.  

 

5.3.4.2.5 Αντλίες περίσσειας ιλύος 

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

Οι αντλίες θα λειτουργούν µε χρονοπρόγραµµα, ώστε να εξασφαλίζεται καθηµερινή αποµάκρυνση 
ιλύος, λαµβάνοντας υπόψη και τα λειτουργικά χαρακτηριστικά της µονάδας επεξεργασίας ιλύος.  
 

 

5.4 Προµελέτη βιοαντιδραστήρα (ΜΕΘΟ∆ΟΣ ΕΝΕΡΓΟΥ ΙΛΥΟΣ ΜΕ ΜΕΜΒΡΑΝΕΣ MBR) 

 

5.4.1. Γενικά 
Όπως προαναφέρθηκε για την βιολογική επεξεργασία θα εφαρµοστεί η µέθοδος της ενεργού ιλύος 
µε µεµβράνες για τον διαχωρισµό υγρών – στερεών (MBR). Οι βιολογικοί αντιδραστήρες, το 
σύστηµα των µεµβρανών και η ανακυκλοφορία ιλύος αποτελούν µία ενιαία διεργασία, ο βαθµός 
απόδοσης της οποίας εξαρτάται από τον συνδυασµένο σχεδιασµό των επιµέρους µονάδων. 
Ουσιαστικά έχουµε µία διεργασία ενεργού ιλύος στην οποία ο διαχωρισµός στερεών - υγρών θα 
γίνει µε κάποιο σύστηµα µεµβρανών. Εδώ θα πρέπει να τονισθεί πώς: 
Οι διαστασιολόγησεις των διαφόρων µονάδων (δεξαµενών) του βιοαντιδραστήρα που 
αναφέρονται στην παρούσα προµελέτη, η διάταξη και θέση των δεξαµενών, η ανάγκη ή όχι 
λειτουργίας επαµφοτεριζουσών δεξαµενών, περιγραφές διατάξεων συσκευών (διαχυτές, 
φυσητήρες, αντλίες κ.λ.π) αριθµός και δυναµικότητα αυτών, είδος µεµβρανών κ.λ.π. είναι 
απολύτως ενδεικτικές και σε καµία περίπτωση δεν είναι δεσµευτικές στις επιλογές των 
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διαγωνιζοµένων. Οι διαγωνιζόµενοι µπορούν να επιλέξουν οποιανδήποτε λύση που θα 
τηρεί όµως απαρέγκλιτα τις γενικές αρχές της παρούσας.  
Όπως είναι γνωστό, βασικός σκοπός του συστήµατος της ενεργού ιλύος είναι η αποµάκρυνση 
των διαλελυµένων οργανικών ουσιών των λυµάτων µε βιοχηµικές διαδικασίες. Με την ορθολογική 
διαστασιολόγηση των µονάδων βιολογικής επεξεργασίας, δηµιουργούνται οι απαραίτητες 
συνθήκες για την αποµάκρυνση των ενώσεων του άνθρακα, του αζώτου και του φωσφόρου, ώστε 
να ικανοποιούνται οι προδιαγραφές της εκροής των υγρών και της λάσπης  που θα παραχθεί και 
έχουν τεθεί από τους όρους της εγκριθείσας Περιβαλλοντικής Μελέτης. 
Η βιολογική βαθµίδα των εγκαταστάσεων επεξεργασίας (ΕΕΛ) του ∆ήµου Πάτµου θα αποτελείται 
από δύο γραµµές και µόνον λειτουργίας εντός των υφισταµένων δεξαµενών της παλαιάς 
εγκατάστασης που θα καλύπτουν παρούσες, συνθήκες 20 ετίας και συνθήκες 40 ετίας που η κάθε 
µία θα περιλαµβάνει τις παρακάτω µονάδες: 
- Φρεάτιο µερισµού της παροχής 
- ∆εξαµενές αναερόβιας επαφής 
- ∆εξαµενές ανοξικής ζώνης (απονιτροποίησης) 
- ∆εξαµενές αερισµού (νιτροποίησης) 
- ∆εξαµενές τοποθέτησης των συστοιχιών µεµβρανών 
- Αντλιοστάσιο ανακυκλοφορίας νιτρικών (εσωτερική ανακυκλοφορία) - ενεργού ιλύος και 
απαγωγής περίσσειας ιλύος 
∆εν θα υπάρξει ούτε θα προβλεφθεί τρίτη γραµµή λειτουργίας 

Ο βιολογικός αντιδραστήρας στο σύνολό του θα διαµορφωθεί χρησιµοποιώντας τις δεξαµενές του 
βιολογικού αντιδραστήρα των υφισταµένων εγκαταστάσεων. Θα προηγηθεί βεβαίως η ενίσχυση 
και επισκευή των τοιχωµάτων και του πυθµένα ώστε να αποκτήσουν τόσο την απαιτούµενη αντοχή 
όσο και πλήρη στεγανότητα. Οι διαγωνιζόµενοι µπορούν να χρησιµοποιήσουν οποιανδήποτε 
αποδεκτή µέθοδο επιθυµούν (µανδύες κοινού ή εκτοξευόµενου σκυροδέµατος, σύνθετα υλικά ή 
συνδυασµούς των ανωτέρω) αρκεί να αποδείξουν ότι µε την προτεινόµενη µέθοδο εξασφαλίζεται 

- Η απαιτούµενη αντοχή  

- Απόλυτη στεγανότητα σε κάθε σηµείο της. 

Ενδεικτικά στις Τεχνικές Προδιαγραφές προτείνεται µία µέθοδος αποκατάστασης των ως άνω 
κατασκευών µε εκτοξευόµενο σκυρόδεµα χωρίς αυτή να είναι δεσµευτική.  Μπορεί να προταθεί µία 
αντίστοιχη µε τη χρήση σύνθετων υλικών ή άλλη ή συνδυασµός αυτών.  

Μετά την επισκευή και ενίσχυση πυθµένων και τοιχείων των υφισταµένων δεξαµενών θα πρέπει να 
γίνουν οι απαιτούµενες από τους υδραυλικούς και υγειονολογικούς υπολογισµούς αυξήσεις  τόσο 
των ωφελίµων, όσο και των λειτουργικών όγκων των δεξαµενών ώστε να υπάρχει βεβαιότητα για 
την επάρκειά τους κατά την λειτουργία των τόσο στις συνθήκες 20 ετίας όσο και κατά τις συνθήκες 
40 ετίας. Εδώ τονίζεται ρητά πως δεν θα υπάρξει καµµία πρόβλεψη επέκτασης του βιολογικού 
αντιδραστήρα, δηλαδή θα υπάρξουν µόνο δύο γραµµές λειτουργίας. Ενδεχόµενη αύξηση της 
δυναµικότητας των εγκαταστάσεων πέραν των αναγκών της 40 ετίας θα γίνει µόνο µε αύξηση των 
συστοιχιών των µεµβρανών (ΜBR). Εξυπακούεται ότι πέραν του ωφελίµου όγκου και ενός ύψους 
30 – 40 εκ. για ασφάλεια έναντι υπερχείλισης θα πρέπει να υπάρχει είτε στηθαίο ύψους 80 εκ είτε 
µεταλλικό κιγκλίδωµα ύψους τουλάχιστον 1,10 µ.  
 

5.4.2. Βιολογική αποµάκρυνση φωσφόρου 
Ο φώσφορος εµφανίζεται στα λύµατα µε την µορφή κυρίως ορθοφωσφορικών (PO4

-3) 
πολυφωσφορικών (P2O7) και οργανικών ενώσεων. Αποτελεί βασικό συστατικό για την 
σύνθεση του κυτταρικού ιστού των µικροοργανισµών και για την µεταφορά ενέργειας. 
Η βιολογική αποµάκρυνση του φωσφόρου γίνεται από ειδικά βακτήρια (Αcinetobacter ) τα οποία 
όταν βρεθούν σε συνθήκες stress  (έλλειψη οξυγόνου), αποθηκεύουν στα κύτταρά τους 
περισσότερη ποσότητα φωσφόρου από αυτήν που χρειάζονται για τις πραγµατικές ανάγκες 
µεταβολισµού των. 
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Οι συνθήκες stress δηµιουργούνται µε την προσθήκη αναερόβιας δεξαµενής πριν την 

ανοξική και αερόβια δεξαµενή. 

Μηχανισµός κατακράτησης του φωσφόρου 

Τα βακτήρια (Αcinetobacter ) είναι αερόβια, όµως σε αναερόβιες συνθήκες και απουσία 
νιτρικών υδρολύουν τα αποθηκευµένα πολυφωσφορικά, παράγοντας έτσι ενέργεια, την οποία 
χρησιµοποιούν για πρόσληψη και αποθήκευση εντός των κυττάρων οργανικής ουσίας 
(άνθρακα). Τα φωσφορικά µε την υδρόλυσή τους απελευθερώνονται από την κυτταρική µάζα των 
βακτηρίων  και διαλύονται στα λύµατα. 
Η έλλειψη διαλυµένου (DO) αλλά και δεσµευµένου οξυγόνου (ΝΟ3-Ν) είναι απαραίτητη, έτσι ώστε 
άλλοι ετεροτροφικοί µικροοργανισµοί να µην έχουν την δυνατότητα αποθήκευσης οργανικού 
άνθρακα, λόγω έλλειψης πηγής ενέργειας. 
Όταν το ανάµικτο υγρό βρεθεί στην αερόβια δεξαµενή, τα βακτήρια αυτά χρησιµοποιούν τον 
αποθηκευµένο οργανικό άνθρακα ως τροφή. Η ενέργεια που παράγεται κατά την οξείδωση του 
άνθρακα της οργανικής ουσίας χρησιµοποιείται για την πρόσληψη των φωσφορικών που είχαν 
προηγουµένως υδρολυθεί στην αναερόβια δεξαµενή και βρίσκονται διαλελυµένα στο υγρό. Έτσι τα 
φωσφορικά δεσµεύονται στην µάζα του κυττάρου των βακτηριδίων ως  πολυφωσφορικά. 
Η διαδικασία αυτή έχει σαν αποτέλεσµα η τελική ποσότητα των πολυφωσφορικών που 
αποθηκεύονται στα κύτταρα των βακτηριδίων να είναι πολύ µεγαλύτερη από αυτήν που θα 
αποθήκευαν τα ίδια βακτήρια σε κανονικές συνθήκες (αν δεν διέρχονταν από αναερόβιες συνθήκες  
και δεν ήταν σε κατάσταση stress). 
Η ποσότητα αυτή, που σε κανονικές συνθήκες (ήτοι χρήση φωσφόρου από τα κύτταρα µόνο για 
την σύνθεση πρωτοπλάσµατος), είναι 1,5-2% σε ξηρά στερεά, στην περίπτωση παρουσίας 
αναερόβιου αντιδραστήρα ανέρχεται σε 5–6% [δηλ. από 20-25% σε 70-80%] λόγω της πρόσληψης 
και αποθήκευσης των πολυφωσφορικών στην βιοµάζα. 
Είναι προφανές ότι ο αποµακρυνόµενος φώσφορος θα βρίσκεται στην περίσσεια λάσπης 
και θα ακολουθεί την επεξεργασία της. 
Κατά την επεξεργασία της ιλύος στην πάχυνση και αφυδάτωση, όπου επικρατούν αναερόβιες 
συνθήκες, θα έπρεπε να απελευθερώνονται τα πολυφωσφορικά µέσω υδρόλυσης από τη µάζα 
των βακτηρίων αυτών. ∆ηλαδή τα φωσφορικά τελικά θα έπρεπε να βρίσκονται στα στραγγίδια. 
Άρα η πλήρης αποµάκρυνση του φωσφόρου θα επιτυγχανόταν µε χηµική κατακρήµνιση, πριν τα 
στραγγίδια επανέλθουν στο φρεάτιο εισόδου. 
Ωστόσο πρόσφατες έρευνες έδειξαν ότι µεγάλο µέρος του φωσφόρου της ιλύος (περίπου 60-70%) 
βρίσκεται σε δεσµευµένη µορφή καθώς αντιδρά µε το σίδηρο και το ασβέστιο που βρίσκονται στα 
λύµατα και ο συνολικός βαθµός αποµάκρυνσης, χωρίς την χηµική κατακρήµνιση, κυµαίνεται 
περίπου στο 50%. 
Η παρουσία νιτρικών στην αναερόβια ζώνη θα εµπόδιζε τον µηχανισµό της αποµάκρυνσης του 
φωσφόρου εξ’ αιτίας του ανταγωνισµού των βακτηριδίων της απονιτροποίησης. Πράγµατι αυτά θα 
χρησιµοποιούσαν µέρος της οργανικής ουσίας µειώνοντας έτσι την σχέση BOD5/Ρ που υπάρχει 
για τα Αcinetobacter. 
 

Αναερόβιος υδραυλικός χρόνος παραµονής 

Οι συνθήκες που δηµιουργούνται στην αναερόβια ζώνη είναι κατάλληλες  για: 
• την παραγωγή πτητικών οξέων από αναερόβια ζύµωση εύκολα βιοδιασπάσιµων οργανικών 

ενώσεων , και  
• κατανάλωση των πτητικών οξέων από πολυφωσφορικά βακτήρια µε παράλληλη έκλυση 

φωσφόρου. 
Ο αναερόβιος χρόνος παραµονής πρέπει να είναι αρκετός ώστε να µεγιστοποιείται η 
αποµάκρυνση οργανικού φορτίου από τα πολυφωσφορικά βακτήρια. 
Πολύ υψηλοί χρόνοι παραµονής όµως, µπορεί να έχουν αρνητική επίδραση στην βιολογική 
αποµάκρυνση του φωσφόρου, όπου η παραγωγή ενέργειας από την έκλυση φωσφόρου επαρκεί 
µόνο για την απλή συντήρηση του κυττάρου και δεν συνοδεύεται από απόληψη οργανικών 
ενώσεων (Βarnard 1984) από τα βακτήρια. 
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Γι αυτό το λόγο δεν συνηθίζεται ο σχεδιασµός της αναερόβιας ζώνης µε χρόνους παραµονής 
µεγαλύτερους από 2,5 h. 
 
Περιγραφή εγκαταστάσεων 
Τα λύµατα, υπό περίπου σταθερή ωριαία παροχή από την δεξαµενή εξισορρόπησης, µε άντληση, 
οδηγούνται στον µεριστή παροχής και διαµοιράζονται στις αναερόβιες δεξαµενές βιολογικής 
αποµάκρυνσης φωσφόρου κατά τα ανωτέρω που είναι στην τελική τους µορφή δύο, παράλληλης 
λειτουργίας. Οι δεξαµενές θα είναι ορθογωνικής διατοµής µε ωφέλιµο βάθος 4,00 m . Η στέψη 
τους θα είναι 0,80 m πάνω από την στάθµη των λυµάτων και ο ωφέλιµος όγκος τους 164,00 m3 (2 
x 82,00 m3). 
Σε κάθε διαµέρισµα των δεξαµενών τοποθετείται ένας οριζόντιος υποβρύχιος αναδευτήρας, τύπου 
έλικας, από ανοξείδωτο χάλυβα, µε ισχύ ανάδευσης 1,5 KW για την καλή ανάµιξη των 
περιεχοµένων λυµάτων και την ικανοποιητική επαφή βιοµάζας και λυµάτων. 
Σε περίπτωση συντήρησης ή επισκευής της µονάδας κατάλληλοι µηχανισµοί, που θα διαθέτει ο 
κάθε αναδευτήρας, θα επιτρέπουν την ανύψωση, καθέλκυση ή την αντικατάσταση των mixers 
ακόµα και όταν οι δεξαµενές είναι γεµάτες. 
Κάθε δεξαµενή θα περιλαµβάνει και όργανο µέτρησης διαλυµένου οξυγόνου για τον έλεγχο των 
αναερόβιων συνθηκών (optional). 

 5.4.3. ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΙΚΟΥ ΦΟΡΤΙΟΥ ΚΑΙ ΑΖΩΤΟΥ  

Νιτροποίηση 
Νιτροποίηση είναι η µετατροπή µε βιολογική οξείδωση, των ανόργανων ενώσεων του αζώτου, 

που υπάρχουν στα λύµατα, σε νιτρώδη και νιτρικά. 

Το άζωτο στα λύµατα βρίσκεται υπό δύο µορφές, οργανική και ανόργανη µε τις παρακάτω 
περίπου αναλογίες: 
 
Ν–οργαν= 25% - οργανική ουσία βιοαποικοδοµήσιµη (12%), µη βιοαποικοδοµήσιµη (13%) 
Ν - ανόργανο  =  75%     συνολικά αµµωνιακό άζωτο (ΝΗ4 - Ν) 
Η προέλευσή του είναι : 
Ν - οργανικό κυρίως από ουσίες ζωικής ή φυτικής προέλευσης όπως αµινοξέα, πρωτείνες, ουρία. 
Ν - ανόργανο από την αποσύνθεση της ουρίας και την αναερόβια αποσύνθεση των πρωτεϊνών. 
Και οι δύο µορφές αυτές του αζώτου σε υδάτινο περιβάλλον µετατρέπονται σε αµµωνιακό άζωτο. 
Οι παράµετροι που επηρεάζουν την διεργασία της Νιτροποίησης - Απονιτροποίησης είναι: 
η θερµοκρασία 
το pΗ 
η ηλικία λάσπης 
το οργανικό φορτίο 
Η αναλογία του εισερχόµενου οργανικού φορτίου προς το άζωτο είναι βασικός παράγων και 
πρέπει να διατηρείται το δυνατόν σταθερή η σχέση: BOD5/ΤΚΝ = 100/ 5. 
Η Νιτροποίηση του αµµωνιακού αζώτου σε νιτρώδη (ΝΟ2

-) και νιτρικά (ΝΟ3-) γίνεται από 
αυτοτροφικά βακτήρια δηλ. βακτήρια που παίρνουν την αναγκαία ενέργεια από την οξείδωση της 
αµµωνίας (ΝΗ3) και έχουν σαν πηγή άνθρακα, τον ανόργανο άνθρακα (CO2)  και όχι τον 
άνθρακα της οργανικής ουσίας. 
Η µετατροπή της αµµωνίας σε νιτρικά γίνεται σε δύο στάδια: 
 

 Νitrosomonas 

α)  ΝΗ4
+ + 3/2 O2      2Η+ + H2Ο + ΝΟ2

- 

 Νitrobacter 

β)  ΝΟ2
- + 1/2 O2      ΝΟ3

- 

----------------------------------------------------------------------------- 
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    ΝΗ4
+  +   2O2      ΝΟ3

-  +  2Η+  +  H2Ο 

 

Μέρος του αζώτου χρησιµοποιείται και για την βακτηριακή σύνθεση των Nitrosomonas και 

Νitrobacter. 

 

4 CO2 + ΗCΟ3
- + H2Ο + ΝΗ4

+    C5H7O2N + 5O2 

 

θεωρώντας ότι η κυτταρική σύνθεση έχει τον τύπο C5H7O2N. 
Η ολική βιοχηµική αντίδραση οξείδωσης σε νιτρικά και βακτηριακής σύνθεσης , είναι: 
ΝΗ4

++ 1,86 O2 + 0,08 CO2 + 0,02 ΗCΟ3 0,02 C5H7O2N + 0,96 H2Ο + 1,96 Η+ + 
0,98 ΝΟ3

- 

Απονιτροποίηση 
Απονιτροποίηση είναι η µετατροπή του νιτρικού αζώτου (ΝΟ3-Ν) από ετεροτροφικά βακτήρια 
(Μicrococcus, bacillus κτλ.) σε αέριο άζωτο (Ν2), το οποίο απελευθερώνεται στην ατµόσφαιρα. 
Οι µικροοργανισµοί αυτοί σε ανοξικές συνθήκες δηλ. έλλειψη διαλυµένου οξυγόνου DO και 

παρουσία νιτρικών ΝΟ3-Ν χρησιµοποιούν το οξυγόνο των νιτρικών ως πηγή ενέργειας, και 

παράγουν άζωτο (Ν2), αντί διοξειδίου του άνθρακα (CO2) και νερό (H2Ο). 

ΝΟ3 -Ν + 6Η+ + 5e-                            1/2Ν2 + 3H2Ο  

Επί πλέον για την βακτηριακή σύνθεση είναι αναγκαία η παρουσία οργανικής ουσίας. 
Εκτός από την χρήση των νιτρικών αντί του ελεύθερου αζώτου, η αντίδραση της απονιτροποίησης 
είναι ίδια µε την οξείδωση του οργανικού φορτίου (άνθρακα). 
Να σηµειωθεί ότι κατά την βιολογική επεξεργασία µέρος του εισερχόµενου αζώτου χρησιµοποιείται 
για την βακτηριακή σύνθεση στο αερόβιο βιολογικό στάδιο. Η ποσότητα αυτή είναι περίπου 3 –5% 
του αποµακρυνόµενου BOD5. 
 
Περιγραφή βιολογικής επεξεργασίας 

Οι δεξαµενές θα είναι ορθογωνικής διατοµής µε ενδεικτικό ωφέλιµο βάθος 4,00 m και η στέψη των 
δεξαµενών θα είναι 0,80 m πάνω από την στάθµη των λυµάτων. Η είσοδος των λυµάτων από την 
ανοξική στην δεξαµενή αερισµού γίνεται δια µέσου οπής στο κάθετο τοιχίο µε τον πυθµένα κοινό 
για τις δύο δεξαµενές. Ο ωφέλιµος όγκος που διατίθεται για τις ανοξικές δεξαµενές είναι 2 * 10,50 
* 4,10 * 4,00  = 344,40 m3 (2 x 172,20 m3).   
Μετά τις ανοξικές δεξαµενές έπονται δύο δεξαµενές που θα έχουν επαµφοτερίζοντα ρόλο, δηλαδή 
εφ’ όσον τις ψυχρές περιόδους ο απαιτούµενος ανοξικός όγκος δεν επαρκεί θα λειτουργούν ως 
ανοξικές, άλλως θα λειτουργούν ως αεριζόµενες. Μετά από αυτές έπονται τέσσερις καθαρά 
αεριζόµενες ορθογωνικές δεξαµενές. Πλευρικά των επαµφοτεριζουσών  δεξαµενών  ένθεν και 
ένθεν αυτών θα  κατασκευασθούν δύο δεξαµενές στις οποίες θα τοποθετηθούν οι συστοιχίες των 
µεµβρανών που απαιτούνται για τις ανάγκες της 20 ετίας. Κατ’ επέκταση των δεξαµενών των 
µεµβρανών θα κατασκευασθούν φρεάτια από οπλισµένο σκυρόδεµα για την τοποθέτηση των 
αντλιών (1 + 1 εφεδρική σε κάθε θάλαµο) περίσσειας ιλύος. 
 

Ενδεικτικά προβλέπονται : 

∆ύο δεξαµενές µε επαµφοτερίζοντα ρόλο 

Μήκος                                                                                                9,15 µ. 

Πλάτος                                                                                               3,15 µ. 

Ωφέλιµο βάθος                                                                                  4,00 µ. 
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Ωφέλιµος όγκος  µιας δεξαµενής                                                  115,29 µ3 

Συνολικός ωφέλιµος όγκος  δύο δεξαµενών      2 * 115,29 µ3 = 230,58 µ3 

 

Τέσσερις δεξαµενές αερισµού 

Μήκος                                                                                                9,15 µ. 

Πλάτος                                                                                               3,15 µ. 

Ωφέλιµο βάθος                                                                                  4,00 µ. 

Ωφέλιµος όγκος  µιας δεξαµενής                                                  115,29 µ3 

Συνολικός ωφέλιµος όγκος  δύο δεξαµενών      4 * 115,29 µ3 = 461,16 µ3 

∆ύο δεξαµενές µεµβρανών 

Μήκος                                                                                                9,15 µ. 

Πλάτος                                                                                               3,15 µ. 

Ωφέλιµο βάθος                                                                                  4,00 µ. 

Ωφέλιµος όγκος  µιας δεξαµενής                                                  115,29 µ3 

Συνολικός ωφέλιµος όγκος  δύο δεξαµενών      2 * 115,29 µ3 = 230,58 µ3 

 

Εσωτερικά, σε όλες τις δεξαµενές του βιολογικού σταδίου, και στα σηµεία ένωσης των πυθµένων 
µε τα πλευρικά τοιχία δεν θα υπάρχουν ορθές γωνίες αλλά οι ενώσεις θα γίνονται υπό γωνία 135 
µοιρών. 
Στις δεξαµενές ανοξικής ζώνης τοποθετούνται κατάλληλοι οριζόντιοι υποβρύχιοι αναδευτήρες από 
ανοξείδωτο χάλυβα, ένας σε κάθε δεξαµενή, για την συνεχή ανάδευση των λυµάτων. Τα mixers 
χρησιµοποιούνται στις δεξαµενές απονιτροποίησης για την κυκλοφορία και την ανάµιξη της 
βιοµάζας µέσα στην δεξαµενή. Η ροή που δηµιουργείται, εµποδίζει τις κατακαθίσεις και διατηρεί τα 
βακτήρια της απονιτροποίησης σε κίνηση. Στις δεξαµενές αυτές δεν πρέπει να αυξηθεί το 
εισερχόµενο οξυγόνο, γι’ αυτό η εγκατάστασή τους γίνεται αρκετά κάτω από την επιφάνεια του 
νερού, ώστε να αποφευχθούν ο κυµατισµός και οι στρόβιλοι που µπορούν να προκαλέσουν είσοδο 
του αέρα στο νερό. Σε κάθε δεξαµενή εγκαθίστανται δύο αναδευτήρες µε ισχύ ανάδευσης 1,5 KW 
έκαστος. 
Ο κάθε αναδευτήρας διαθέτει κατάλληλο µηχανισµό που επιτρέπει την ανύψωση, την καθέλκυση ή 
την αντικατάστασή του σε περίπτωση συντήρησης ή επισκευής της µονάδας, ακόµα και όταν οι 
δεξαµενές είναι γεµάτες. 
Η απαιτούµενη ποσότητα οξυγόνου για αποµάκρυνση του ανθρακούχου ρύπου και για πλήρη 
νιτροποίηση (χειµώνα-καλοκαίρι), θα παρέχεται από κυλινδρικούς διαχυτές λεπτής φυσαλίδας, 
µήκους 0,5 m, από ελαστικό υλικό το οποίο κατά την παροχέτευση του αέρα διαστέλλεται και κατά 
την παύση συστέλλεται, ώστε να µην έχουµε προβλήµατα έµφραξης των οπών του διαχυτήρα από 
αιωρούµενα στερεά κατά την περίοδο επισκευής και ελέγχου του συστήµατος. 
Οι διαχυτές τοποθετούνται κατά µήκος και των δύο πλευρών κάθε δεξαµενής αερισµού ως και των 
δύο δεξαµενών µε επαµφοτερίζοντα ρόλο. Η πλευρική διάχυση δηµιουργεί συνθήκες σπειροειδούς 
ροής, οι οποίες είναι ιδανικές για την κίνηση της βιοµάζας στο βιολογικό αντιδραστήρα. 
Οι διαχυτές είναι βυθισµένοι σε βάθος 3,50 m περίπου από την ελεύθερη επιφάνεια του νερού. 
Κάθε οµάδα  διαχυτών θα φέρει ρύθµιση παροχής τύπου πεταλούδας και δικλείδα αποµόνωσης, 
όπως επίσης και σύστηµα οδήγησης για την ευχερή αποσύνδεσή του σε περίπτωση βλάβης, 
χωρίς να διακόπτεται η λειτουργία του συστήµατος. 
Με το σύστηµα οδήγησης εξασφαλίζεται η τοποθέτηση του συστήµατος αερισµού στην αρχική του 
θέση µετά από κάθε µετακίνησή του. 
Αποτελείται από οδηγούς ράβδους που τοποθετούνται παράλληλα µε κάθε στέλεχος. Αντιστοιχεί 
ένας οδηγός για κάθε στέλεχος. Μια αρθρωτή σύνδεση ανάµεσα στο στέλεχος και την οδηγό 
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ράβδο επιτρέπει την ολίσθηση του συστήµατος υποστήριξης για την εύκολη ανάδυση και 
κατάδυσή του. 
Ολοι οι άκαµπτοι κλάδοι τροφοδοσίας και διανοµής του αέρα, είτε έρχονται σε επαφή µε τα λύµατα, 
είτε όχι, θα είναι κατασκευασµένοι από ανοξείδωτο χάλυβα ΑISI 304. 
Ο απαιτούµενος αέρας για τις απαιτήσεις της A’ ΦΑΣΗΣ θα παράγεται από φυσητήρες λοβοειδείς 
(ROOTS).  
Η κάθε δεξαµενή αερισµού θα τροφοδοτείται από έναν φυσητήρα, ενώ υπάρχει και ένας εφεδρικός 
για κάθε δεξαµενή.  
Η ρύθµιση παροχής του αέρα (οξυγόνου) θα γίνεται µεταβάλλοντας τις στροφές του 
ηλεκτροκινητήρα του φυσητήρα σε όλο το εύρος µεταξύ της ελάχιστης και µέγιστης αποδιδοµένης 
ισχύος (ΙΝVΕRΤΕR). Η ρύθµιση αυτή θα γίνεται από το σύστηµα ελέγχου µέσω των ενδείξεων των 
οξυγονοµέτρων κάθε δεξαµενής. Αποτέλεσµα των αυτοµατισµών αυτών είναι να παρέχεται κάθε 
στιγµή ακριβώς η απαιτούµενη ποσότητα οξυγόνου στο σύστηµα. 
Οι φυσητήρες θα εναλλάσσονται αυτόµατα για την οµοιόµορφη φθορά τους ενώ σε περίπτωση 
βλάβης θα τίθεται αυτόµατα σε λειτουργία ο εφεδρικός. 
Οι φυσητήρες θα παραδοθούν πλήρεις µε ηλεκτροκινητήρα, ιµάντες µετάδοσης κίνησης σιγαστήρα 
- φίλτρο αναρρόφησης, σιγαστήρα κατάθλιψης, ελαστικούς αντικραδασµικούς συνδέσµους, 
βαλβίδα ασφαλείας µε το απαιτούµενο ταυ, βαλβίδα αντεπιστροφής, ανακουφιστική βαλβίδα 
εκκίνησης και αντικραδασµικά στηρίγµατα βάσης, του κατασκευαστή των φυσητήρων. 
Οι φυσητήρες θα είναι εγκατεστηµένοι σε νέο κτίριο µε επαρκή εξαερισµό και ηχοµονωτικό υλικό 
ώστε ο θόρυβος σε απόσταση 1m από αυτό να µην υπερβαίνει τα 60 dΒ. Επί πλέον θα φέρει 
ανυψωτικό µηχανισµό ηλεκτροκίνητο ικανότητας 1500Κg, για επισκευή και συντήρηση. 
Σε κάθε δεξαµενή αερισµού θα τοποθετηθεί και ένας µετρητής αιωρούµενων στερεών. 
Τα προστατευτικά κιγκλιδώµατα όλων των δεξαµενών του βιολογικού σταδίου (αναερόβια, ανοξική 
και αερόβια δεξαµενή} θα είναι κατασκευασµένα από ανοξείδωτο χάλυβα. 
Ανάµεσα στις δεξαµενές αερισµού και την ανοξική ζώνη θα γίνεται εσωτερική ανακυκλοφορία του 
ανάµικτου υγρού, που οδηγεί τις νιτροποιηµένες εκροές από την έξοδο των δεξαµενών αερισµού 
προς τις δεξαµενές ανοξικής ζώνης, για να κρατείται σταθερή η συγκέντρωση των πτητικών 
στερεών. 
Η ανακυκλοφορούσα ποσότητα θα εισέρχεται από τις δεξαµενές MBR µε βαρύτητα µέσω 
ρυθµιζοµένων µε ανοξείδωτα θυροφράγµατα οπών, από κατάλληλο ύψος, σε δύο κανάλια 
απαερίωσης, ένα για κάθε γραµµή λειτουργίας µέσα από τα οποία δι’ επιτοιχίων αντλιών θα γίνεται 
η ανακυκλοφορία του ανάµικτου υγρού (ανακυκλοφορία νιτρικών) προς τις ανοξικές δεξαµενές. 
Σε κάθε κανάλι θα τοποθετηθεί µία κύρια αντλία και µία εφεδρική παροχής η κάθε µία ίσης 
τουλάχιστον µε το 300%  της µέγιστης σταθερής παροχής που διέρχεται από την κάθε γραµµή 
επεξεργασίας για τις συνθήκες της 20 ετίας.  
Τονίζεται ότι όλες οι µεταλλικές κατασκευές κάθε είδους, οι σωληνώσεις και τα ειδικά τεµάχια, 
καθώς και τα υλικά και µικροϋλικά στερέωσης, ανεξάρτητα από το εάν διαβρέχονται ή όχι από τα 
υγρά θα είναι από ανοξείδωτο χάλυβα ΑΙSΙ 304. 
Η λειτουργία των αντλιών θα γίνεται µέσω ρυθµιστή στροφών (inverter.) και εναλλάξ για την 
οµοιόµορφη φθορά τους. Υπάρχει και η δυνατότητα χειροκίνητης λειτουργίας. Σε περίπτωση 
βλάβης τίθεται αυτόµατα σε λειτουργία το εφεδρικό αντλητικό συγκρότηµα. 
Στο πέρας των καναλιών απαερίωσης θα διαµορφωθούν δύο φρεάτια στα οποία θα τοποθετηθούν 
οι αντλίες εξωτερικής ανακυκλοφορίας, µία κύρια και µία εφεδρική, για κάθε γραµµή λειτουργίας 
συνολικά δύο κύριες και δύο εφεδρικές παροχής έως 100% της µέγιστης σταθερής παροχής που 
διέρχεται από την κάθε γραµµή επεξεργασίας για τις συνθήκες της 20 ετίας. Η εν λόγω παροχή θα 
ανακυκλοφορείται µέσω του φρεατίου µερισµού.  
Από το ίδιο αντλιοστάσιο γίνεται και η απαγωγή της περίσσειας ιλύος προς τη µονάδα πάχυνσης 
µε τις αντλίες απαγωγής ιλύος. 
Οι µεµβράνες θα είναι τοποθετηµένες όπως προαναφέρθηκε στα διαµερίσµατα 9,15Χ3,15 m . 
 
Για την επιτόπια αντίστροφη πλύση κάθε συστοιχία χρειάζεται µία δεξαµενή σε ύψος 1m.  
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Ενδεικτικά η κάθε δεξαµενή µεµβρανών θα τροφοδοτείται από ένα φυσητήρα 600Nm3/h  
κινούµενο µέσω  inverter,  ώστε να µπορεί να λειτουργεί στα 450Nm3/h στην 20ετία. Επίσης ο 
φυσητήρας θα µπορεί  να λειτουργεί χαµηλότερα σε περίπτωση που τεθεί κάποια συστοιχία εκτός. 
 
Προβλέπεται ο ίδιος τύπος φυσητήρα και για τον κύριο αερισµό, µε µεγαλύτερη πίεση και παροχή.  
Ως εκ τούτου, όπως αναφέρθηκε και παραπάνω αν τοποθετηθούν 2+1 εφεδρικός αερισµού, αυτός 
µπορεί να είναι και εφεδρικός για τις µεµβράνες. Αλλιώς, µπορούν να τοποθετηθούν 4 
φυσητήρες+2 εφεδρικοί.  
Κάθε γραµµή θα έχει την δική της αντλία αναρρόφησης διηθήµατος. Μπορεί, αν είναι επιθυµητό, 
να υπάρχει και µία εφεδρική. 
Κάθε γραµµή µεµβρανών αποτελείται από µία ή περισσότερες συστοιχίες µεµβρανών , 
εµβαπτισµένων στη λάσπη. Θα προβλέπονται οπωσδήποτε 2 γραµµές µεµβρανών.  
Τα στοιχεία στήριξης και περιβολής των µεµβρανών θα είναι από  ανοξείδωτο χάλυβα  AISI 316 
(1.4571).  
Το συλλεγόµενο διήθηµα θα ρέει ελεύθερα ώστε να αποτρέπεται η δηµιουργία θυλάκων αέρος, 
που µειώνουν την ενεργή επιφάνεια µεµβράνης. 
Οι επιµέρους κασέτες κάθε συστοιχίας θα συνδέονται µεταξύ τους µε στεγανές σωληνώσεις που 
θα συγκεντρώνονται τελικά σε ένα κεντρικό στόµιο αναρρόφησης διηθήµατος.  

Θα προβλέπεται µέτρηση της παροχής του διηθήµατος, ώστε να υπάρχει η δυνατότητα 
προειδοποίησης για καθαρισµό της µεµβράνης.  

Ο βασικός καθαρισµός της µεµβράνης θα συντελείται από συνεχή παροχή αέρος πλύσης , µέσω 
κατάλληλου φυσητήρα. Οι συστοιχίες θα φέρουν στο κάτω µέρος κατάλληλα σχεδιασµένους από 
τον κατασκευαστή του συστήµατος µεµβράνης, διαχυτές ελαστικής µεµβράνης EPDM, µεσαίας 
φυσαλίδας, συνδεδεµένους µε ενιαίο συλλεκτήριο αγωγό.     

Οι φυσητήρες πλύσης (ένας για κάθε γραµµή µεµβρανών) θα λειτουργεί µέσω µετατροπέα 
συχνότητας για να ανταποκρίνεται σε χαµηλότερες απαιτήσεις αέρα σε περίπτωση που τεθεί 
κάποια συστοιχία εκτός λειτουργίας. Η πίεση κατάθλιψης κάθε φυσητήρα θα επιτηρείται,  για την 
πρόληψη λειτουργίας των µεµβρανών χωρίς αέρα πλύσης.  

Σε τακτά διαστήµατα και πριν τον προγραµµατισµένο εξαµηνιαίο ή ετήσιο χηµικό καθαρισµό, θα 
υπάρχει η δυνατότητα επιτόπιας αντίστροφης πλύσης των µεµβρανών µέσω βαρύτητας.  Για το 
σκοπό αυτό θα προβλέπεται δοχείο που θα τοποθετείται σε ύψος όχι µεγαλύτερο από 1m  από 
την άνω στάθµη νερού στη δεξαµενή µεµβρανών, στο οποίο θα αποθηκεύεται αραιό χηµικό 
διάλυµα και θα έχει όγκο που θα  ορίζεται από τον κατασκευαστή των µεµβρανών στην 
προσφορά.  
 
 

6. ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗ  ΜΕ ΧΛΩΡΙΩΣΗ 
 

6.1 Γενικές προδιαγραφές διαδικασίας χλωρίωσης - αποχλωρίωσης 

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

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

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

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

 
Παροχή σχεδιασµού  [lt/sec] 26,11 

Χρόνος επαφής  [min] ≥ 60 

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

Βάθος υγρού  [m] ≤ 2,00 

Θα εγκατασταθούν δύο τουλάχιστον δοσοµετρικές αντλίες, από τις οποίες η µία εφεδρική, 
κατάλληλης δυναµικότητας για την προσθήκη ενεργού χλωρίου τουλάχιστον 8mg/l  για την παροχή 
αιχµής. Η λειτουργία των δοσοµετρικών αντλιών θα ρυθµίζεται αναλογικά µε την µέτρηση παροχής 
και συντελεστή αναλογίας που θα ορίζεται από το ΚΕΛ, ενώ θα υπάρχει δυνατότητα λειτουργίας µε 
χρονοπρόγραµµα.  

Θα πρέπει να εγκατασταθούν ένα ή περισσότερα δοχεία συνολικής αποθηκευτικής ικανότητας 
τουλάχιστον για 20 ηµέρες για την µέση ηµερήσια παροχή, κατασκευασµένα από κατάλληλο 
πλαστικό υλικό και στη περίπτωση τροφοδότησης από βυτιοφόρο όχηµα µε δίκτυο απ’ευθείας 
πλήρωσης. Κάθε δοχείο θα διαθέτει ένδειξη στάθµης, διάταξη εκκένωσης µε σφαιρική βάνα και ένα 
ζεύγος διακοπτών χαµηλής στάθµης: ένας για την διακοπή λειτουργίας των δοσοµετρικών αντλιών, 
και ένας δεύτερος για ενηµέρωση προκειµένου να γίνει επαναπλήρωση του αντίστοιχου δοχείου.  

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

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

Στη περίπτωση που χρησιµοποιηθεί σκόνη για την προετοιµασία διαλύµατος µεταθειώδους 
νατρίου θα πρέπει να εγκατασταθεί δοχείο επαρκούς ωφέλιµου όγκου για την προετοιµασία 
διαλύµατος, που θα καλύπτει τις ανάγκες δύο τουλάχιστον ηµερών (για την παροχή σχεδιασµού), 
κατασκευασµένο από κατάλληλο πλαστικό υλικό και εξοπλισµένο µε αναδευτήρα και χοάνη 
τροφοδοσίας. Το δοχείο θα διαθέτει θα διαθέτει διάταξη εκκένωσης µε σφαιρική βάνα και ένα 
διακόπτη χαµηλής στάθµης για την διακοπή λειτουργίας των δοσοµετρικών αντλιών. Εξάλλου θα 
πρέπει να προβλεφθεί χώρος για την αποθήκευση του άλατος σε σάκους για την κάλυψη των 
αναγκών για τουλάχιστον 20 ηµέρες για την µέση ηµερήσια παροχή.   

Στη περίπτωση που χρησιµοποιηθεί έτοιµο διάλυµα του εµπορίου θα πρέπει να εγκατασταθούν 
ένα ή περισσότερα δοχεία συνολικής αποθηκευτικής ικανότητας τουλάχιστον για 20 ηµέρες για την 
µέση ηµερήσια παροχή, κατασκευασµένα από κατάλληλο πλαστικό υλικό και στη περίπτωση 
τροφοδότησης από βυτιοφόρο όχηµα µε δίκτυο απ’ευθείας πλήρωσης. Κάθε δοχείο θα διαθέτει 
ένδειξη στάθµης, διάταξη εκκένωσης µε σφαιρική βάνα και ένα ζεύγος διακοπτών χαµηλής 
στάθµης: ένας για την διακοπή λειτουργίας των δοσοµετρικών αντλιών, και ένας δεύτερος για 
ενηµέρωση προκειµένου να γίνει επαναπλήρωση του αντίστοιχου δοχείου.  

Ο εξοπλισµός χλωρίωσης και αποχλωρίωσης θα εγκατασταθούν σε οικίσκο, όπου θα προβλεφθεί 
επαρκής εξαερισµός για 5 εναλλαγές / ώρα. Εναλλακτικά ο εξοπλισµός µπορεί να εγκατασταθεί σε 
ιδιαίτερη αίθουσα άλλου βιοµηχανικού κτιρίου της ΕΕΛ.   
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Τα δοχεία χηµικών θα εγκατασταθούν µέσα σε λεκάνες κατασκευασµένες από σκυρόδεµα, 
κατάλληλων διαστάσεων για την συγκράτηση τυχόν διαρροών. Οι λεκάνες θα είναι εσωτερικά 
επενδεδυµένες µε οξύµαχα πλακίδια και στον πυθµένα τους θα διαµορφωθεί φρεάτιο για την 
εγκατάσταση φορητής αντλίας στραγγιδίων. Στη λεκάνη θα πρέπει να εγκατασταθεί ένα ηλεκτρόδιο 
στάθµης για την ανίχνευση τυχόν διαρροής.   

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

Η κατασκευή της ζητούµενης µαιανδροειδούς δεξαµενής θα πρέπει να γίνει στην θέση της παλαιάς 
εγκατάστασης δυτικά του βιολογικού αντιδραστήρα αφού γίνουν οι απαραίτητες τροποποιήσεις.  

Θα προηγηθεί βεβαίως η ενίσχυση και επισκευή των τοιχωµάτων (όσων δεν θα καθαιρεθούν) και 
του πυθµένα ώστε να αποκτήσουν τόσο την απαιτούµενη αντοχή όσο και πλήρη στεγανότητα. Οι 
διαγωνιζόµενοι µπορούν να χρησιµοποιήσουν οποιανδήποτε αποδεκτή µέθοδο επιθυµούν αρκεί 
να αποδείξουν ότι µε την προτεινόµενη µέθοδο εξασφαλίζουν 

- Την απαιτούµενη αντοχή  

- Απόλυτη στεγανότητα σε κάθε σηµείο της. 

Ενδεικτικά στις Τεχνικές Προδιαγραφές προτείνεται µία µέθοδος αποκατάστασης των ως ανω 
κατασκευών µε εκτοξευόµενο σκυρόδεµα χωρίς αυτή να είναι δεσµευτική.  Μπορεί να προταθεί µία 
αντίστοιχη µε τη χρήση σύνθετων υλικών ή άλλη.  

Μετά την επισκευή και ενίσχυση πυθµένων και τοιχείων των υφισταµένων δεξαµενών θα πρέπει να 
γίνουν οι απαιτούµενες από τους υδραυλικούς και υγειονολογικούς υπολογισµούς αυξήσεις  τόσο 
των ωφελίµων, όσο και των λειτουργικών όγκων των δεξαµενών και η κατά το δυνατόν 
συµµόρφωση µε τις τεθείσες προδιαγραφές, ώστε να υπάρχει βεβαιότητα για την επάρκειά τους 
κατά την λειτουργία των τόσο στις συνθήκες 20 ετίας όσο και κατά τις συνθήκες 40 ετίας.  

Εδώ θα πρέπει να τονισθεί πως η χρήση των υπαρχουσών δεξαµενών χλωρίωσης θα γίνει 
και αν ακόµη δεν πληρούνται απόλυτα οι τεθείσες αρχικά προδιαγραφές είτε ως προς τον 
ελάχιστο χρόνο επαφής είτε ως προς τον λόγο µήκους προς πλάτος διαδροµής. 

 

6.2 Προµελέτη απολύµανσης µε χλωρίωση 
 

6.2.1. ∆ΕΞΑΜΕΝΗ ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗΣ (ΧΛΩΡΙΩΣΗΣ) 
Στην προµελέτη αυτή δίδεται µια ενδεικτική λύση χρησιµοποίησης των υπαρχουσών 
µαιανδροειδών δεξαµενών ώστε να υπάρχει κατά το δυνατόν συµµόρφωση µε τις τεθείσες στην 
προηγούµενη παράγραφο προδιαγραφές.  
 
Απολύµανση είναι η διαδικασία ελάττωσης των παθογόνων µικροβίων σε ανεκτά επίπεδα ώστε να 
µην είναι επικίνδυνα για την ανθρώπινη υγεία στους χώρους διάθεσης. Παθογόνοι παράγοντες 
που περιέχονται στα επεξεργασµένα λύµατα είναι διάφορα βακτήρια, ιοί, κύστεις και αυγά 
εντερικών παρασίτων.  
 
Η απολύµανση που προτείνεται µε την παρούσα µελέτη είναι η πλέον διαδεδοµένη και 
χρησιµοποιεί ως απολυµαντικό µέσο το χλώριο. 
  
Τα διαυγασµένα επεξεργασµένα λύµατα από τις δεξαµενές MBR οδηγούνται προς τη δεξαµενή 
χλωρίωσης .  
 
Προτείνεται η κατασκευή νέων φρεατίων εισόδου και εξόδου διαστάσεων 1,50 (µήκος ) * 1,50 
(πλάτος) * 2,00 µ.  (βάθος) σε επαφή µε την υπάρχουσα δεξαµενή, αφού βεβαίως αυτή 
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επισκευασθεί και ενισχυθεί σύµφωνα µε τα προηγούµενα. Προτείνεται επίσης η καθαίρεση όλων 
των εσωτερικών εγκαρσίων τοιχωµάτων, η διατήρηση του ενός διαµήκους και η κατασκευή ενός 
διαµήκους ακόµη σύµφωνα µε τα σχέδια. Το συνολικό µήκος των µαιάνδρων   Η µαιανδροειδής 
διαµόρφωση της, βοηθά στην καλή ανάµιξη των επεξεργασµένων µε το απολυµαντικό αυξάνοντας 
το χρόνο επαφής τους. 
 
 Τελικά η προκύπτουσα  µαιανδροειδής δεξαµενή επαφής έχει  τρείς διαδρόµους . Το πλάτος των 
διαδρόµων είναι 1,00 m και το µήκος κάθε διαδρόµου 13,00 m. Το συνολικό µήκος της διαδροµής 
είναι 41,00 m . Το ωφέλιµο βάθος 2,00 m και ο συνολικός ωφέλιµος όγκος της  93,00 m3 
(θεωρείται ότι πληρούται η σχετική προδιαγραφή). Η σχέση µήκους προς πλάτος διαδροµής είναι 
41,00 : 1,00 >  40,00 : 1,00. 
 
Σαν απολυµαντικό χρησιµοποιείται διάλυµα υποχλωριώδους νατρίου (NaOCl) περιεκτικότητας 140 
gr/lit  σε ενεργό χλώριο. Η προσθήκη γίνεται στο φρεάτιο εισόδου της δεξαµενής, ωφελίµων 
διαστάσεων µήκος * πλάτος * ύψος = 1,50 * 1,50 * 2,00 όπου γίνεται η ανάµιξη του. Στον 
πυθµένα του φρεατίου υπάρχουν δύο οπές που φέρουν ανοξείδωτα θυροφράγµατα αποµόνωσης. 
Η µία οπή διαστάσεων 0,50 * 0,50 εξασφαλίζει την επικοινωνία φρεατίου εισόδου µε δεξαµενή 
χλωρίωσης που στις κανονικές συνθήκες λειτουργίας είναι ανοικτή για να εισέρχονται τα 
επεξεργασµένα λύµατα. Η δεύτερη οπή που στην κανονική λειτουργία είναι κλειστή, επικοινωνεί µε 
τον αγωγό by pass  διατοµής Φ400 από PVC σειράς 41 που οδηγεί τα λύµατα προς το φρεάτιο 
φόρτισης του υποθαλάσσιου αγωγού κι έτσι  παρακάµπτεται η µονάδα χλωρίωσης όταν πρέπει.  
 
Στο τέλος του τελευταίου καναλιού υπάρχει υπερχειλιστής λεπτής στέψης πλάτους 1,00 µ. που 
οδηγεί τα επεξεργασµένα λύµατα στο φρεάτιο αποχλωρίωσης και εν συνεχεία στα φρεάτια εξόδου. 
 

 6.2.2. ΦΡΕΑΤΙΟ ΑΠΟΧΛΩΡΙΩΣΗΣ – ΦΡΕΑΤΙΑ ΕΞΟ∆ΟΥ 

Η απολύµανση µε τη µέθοδο της χλωρίωσης, είναι η πλέον γνωστή που εφαρµόστηκε σ’ όλους 
τους βιολογικούς της Ελλάδος τα τελευταία χρόνια, γι αυτό υπάρχει το σηµαντικό πλεονέκτηµα της 
εµπειρίας. Υπάρχουν βέβαια τα µειονεκτήµατα της τοξικότητας του χλωρίου, τα οποία αίρονται αφ 
ενός µε την χρησιµοποίηση µετρητού του υπολειµµατικού χλωρίου και έκχυσης του ΝαΟCl µε 
δοσιµετρική αντλία όπως αναφέρθηκε προηγουµένως, ώστε η διαβιβαζόµενη ποσότητα χλωρίου 
να είναι η ελάχιστη και αφ ετέρου µε τη χρήση διάταξης αποχλωρίωσης που περιλαµβάνει τα 
παρακάτω: 

Από το φρεάτιο ηρεµίας στην έξοδο της δεξαµενής χλωρίωσης, τα χλωριωµένα επεξεργασµένα 
λύµατα µέσω του προαναφερθέντος υπερχειλιστή   λεπτής στέψης υπερχειλίζουν στο φρεάτιο 
όπου θα πραγµατοποιηθεί η αποχλωρίωση. Το φρεάτιο αυτό έχει κατά την έννοια της ροής µήκος 
* πλάτος * ύψος = 2,20 * 1,80 * 2,20 και ενεργό ύψος 2,00 µ. και αποτελείται από δύο χώρους 
που επικοινωνούν µε υποβρύχια ορθογωνική οπή 1,80 * 0,50 .  Τα επεξεργασµένα λύµατα 
εκτελούν εξαναγκασµένη ροή  κάτω από το ενδιάµεσο τοιχείο µε τέτοιο τρόπο ώστε να 
επιτυγχάνεται στροβιλισµός, που έχει σαν αποτέλεσµα την αύξηση της επιφανείας και του χρόνου 
επαφής µε το διάλυµα του αποχλωριωτού.  

 

Ως αποχλωριωτής εφαρµόζεται διάλυµα Μetabisulfite (Na2S2O5) περιεκτικότητας 30% σε ενεργό 
Na2S2O5 και διαβιβάζεται στα λύµατα µε κατάλληλες δοσιµετρικές αντλίες. Για την καλύτερη 
ανάµειξη τοποθετείται στο φρεάτιο ταχύστροφος αναδευτήρας.   
 
Μετά την αποχλωρίωση, τα επεξεργασµένα λύµατα υπερχειλίζουν προς δύο δυνατές κατευθύνσεις 
που απολήγουν µέσω δύο υπερχειλιστών λεπτής στέψης σε δύο όµοια φρεάτια µήκους * 
πλάτους = 1,50 * 0,80 µ. Στην βάση και των δύο φρεατίων υπάρχουν οπές απ’ όπου εκκινούν 
αγωγοί προς την δεξαµενή βιοµηχανικού νερού και προς το φρεάτιο φόρτισης του υποθαλασσίου 
αγωγού που και οι δύο διαθέτουν ανοξείδωτα θυροφράγµατα ώστε να είναι δυνατή η ροή είτε προς 
την µία είτε προς την άλλη κατεύθυνση.  
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6.2.3. ΟΙΚΙΣΚΟΣ ΧΗΜΙΚΩΝ 
 
Το σύνολο του εξοπλισµού της µονάδας απολύµανσης τοποθετείται σε µικρό οικίσκο που 
περιλαµβάνει δύο ανεξάρτητους χώρους . Στον ένα χώρο που είναι ανοικτός µε περιµετρικό 
στηθαίο ασφαλείας ύψους 0,50 µ. εσωτερικών διαστάσεων 1,80 * 2,00  και ύψους 2,50 µ. 
τοποθετείται η δεξαµενή αποθήκευσης του διαλύµατος υποχλωριώδους νατρίου (NaOCl) και στον 
άλλο που είναι κλειστός διαστάσεων 3,55 * 2,00  και ύψους 2,50 µ. τοποθετούνται κατά σειράν η 
δεξαµενή ηµερήσιας κατανάλωσης (NaOCl) οι δύο δοσιµετρικές αντλίες χλωρίωσης, το δίκτυο 
µεταφοράς του απολυµαντικού στο φρεάτιο εισόδου της δεξαµενής χλωρίωσης όπου γίνεται η 
ανάµειξη, η µονάδα προετοιµασίας του διαλύµατος Μetabisulfite (Na 2S2O5), οι δύο δοσιµετρικές 
αντλίας αποχλωρίωσης και το δίκτυο µεταφοράς του αποχλωριωτού στο φρεάτιο αποχλωρίωσης 
όπου θα γίνει η ανάµειξή του. 
Οι εξωτερικές διαστάσεις του κτιρίου είναι µήκος * πλάτος = 6,00 * 2,40  και ύψος 3,00 µ. 
 
∆εξαµενή αποθήκευσης διαλύµατος υποχλωριώδους νατρίου (NaOCl) 
Είναι κατασκευασµένη από σκληρό πολυαιθυλένιο (LDPE) µε σταθεροποιητές UV 
προχρωµατισµένο, µε πολύ µεγάλη διάρκεια ζωής. Είναι εξοπλισµένη µε στηρίγµατα, θυρίδα 
επίσκεψης , εξοπλισµό εκκένωσης, αναµονή υπερχείλισης και δίκτυο πλήρωσης µε κατάλληλη 
αναµονή για την τροφοδοσία από το βυτιοφόρο µεταφοράς του χλωριωτού, ώστε η τροφοδοσία να 
γίνεται αυτόµατα χωρίς την προσέγγιση ανθρώπινου παράγοντα µε απόλυτη ασφάλεια. Ο όγκος 
της είναι τουλάχιστον 3.000 liter ώστε να υπάρχει επάρκεια σε χλωριωτή για συνεχή λειτουργία της 
εγκατάστασης πάνω από 30 ηµέρες. 
 
Στο εσωτερικό της υπάρχουν πλωτηροδιακόπτες χαµηλής και πολύ χαµηλής στάθµης ώστε να 
γίνεται αντιληπτή η ανάγκη πλήρωσης της µέσω του συστήµατος PLC. 
 
∆οχείο ηµερήσιας κατανάλωσης διαλύµατος υποχλωριώδους νατρίου (NaOCl) 
Το δοχείο ηµερήσιας κατανάλωσης όγκου 200 lt. είναι κυλινδρικής διατοµής, κατακόρυφο Φ0,57 * 
0,92 µ. Φέρει πλωτηροδιακόπτη χαµηλής στάθµης για την παύση λειτουργίας της δοσιµετρικής 
αντλίας καθώς και σύστηµα εκκένωσης. Η τροφοδοσία του, γίνεται από την δεξαµενή 
αποθήκευσης µε αγωγό PVC Φ50.  
 
 
∆ύο δοσιµετρικές αντλίες χλωρίωσης 
Οι δοσιµετρικές  αντλίες χλωρίωσης είναι δύο, µία σε λειτουργία και µία εφεδρική. Η µέγιστη 
παροχή κάθε µίας είναι 14 lit/h   στα 10 bar . Υπάρχει δυνατότητα ρύθµισης της παροχής από 0 – 
100 % της ονοµαστικής παροχής της αντλίας µέσω κατάλληλου συστήµατος αυτοµατισµού (4-10 
mA)  που δέχεται σήµατα από τον µετρητή παροχής και τον µετρητή υπολειµµατικού χλωρίου. Οι 
δοσιµετρικές αντλίες ρυθµίζονται από την αίθουσα κεντρικού ελέγχου  και τοπικά χειροκίνητα. 
 
Γίνεται εναλλαγή στη λειτουργία των αντλιών ώστε να φθείρονται οµοιόµορφα. Σε περίπτωση 
βλάβης της κυρίας αντλίας η εκκίνηση της εφεδρικής γίνεται αυτόµατα. 
 
Μονάδα παρασκευής διαλύµατος Na2S2O5 

Το υλικό αποχλωρίωσης θα αποθηκεύεται σε σκόνη και θα παρασκευάζεται σε κατάλληλη µονάδα 
απ’ όπου τροφοδοτούνται οι δύο δοσιµετρικές αντλίες  αποχλωρίωσης.  

 
∆ύο δοσιµετρικές αντλίες αποχλωρίωσης 

Το συγκρότηµα των δοσιµετρικών αντλιών αποτελείται από δύο αντλίες εκ των οποίων η µία σε 
λειτουργία και η άλλη εφεδρική. Η ρύθµιση των δοσιµετρικών αντλιών τροφοδοσίας του διαλύµατος 
Na2S2O5 γίνεται αυτόµατα. Η δοσιµέτρηση ρυθµίζεται σύµφωνα µε τις ενδείξεις του µετρητή 
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παροχής στην είσοδο της χλωρίωσης και ενός µετρητή υπολειµµατικού χλωρίου που θα βρίσκεται 
στο φρεάτιο εξόδου της εγκατάστασης.  

 
 

7. ΤΕΛΙΚΗ ∆ΙΑΘΕΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΜΕΝΩΝ ΛΥΜΑΤΩΝ ΜΕ ΥΠΟΘΑΛΑΣΣΙΟ ΑΓΩΓΟ 
 

7.1 Γενικά 
Το έργο της διάθεσης των επεξεργασµένων λυµάτων των ΕΕΛ του ∆ήµου Πάτµου θα απαρτίζεται 
από τρία επιµέρους έργα που εξετάζονται αναλυτικά παρακάτω: 
 
Ο αγωγός µεταφοράς των καθαρών από το φρεάτιο εξόδου των ΕΕΛ µέχρι την είσοδο της 
δεξαµενή αναρρύθµισης . 
 
Η δεξαµενή αναρρύθµισης – φρεάτιο φόρτισης υποθαλάσσιου αγωγού. 
 
Ο αγωγός διάθεσης από την έξοδο του φρεατίου φόρτισης έως το τελευταίο άκρο του διαχυτήρα 
που περιλαµβάνει χερσαίο και υποθαλάσσιο τµήµα µε τον διαχυτήρα του. 
 

7.2 Αγωγός µεταφοράς καθαρών από το φρεάτιο εξόδου των ΕΕΛ έως τη δεξαµενή 
αναρρύθµισης ∆Α 

Ο αγωγός µεταφοράς καθαρών εκκινεί από το φρεάτιο εξόδου των ΕΕΛ και καταλήγει στο φρεάτιο 
εισόδου της δεξαµενής αναρρύθµισης ∆Α όπως περιγράφεται παρακάτω στο αντίστοιχο κεφάλαιο. 
Είναι αγωγός βαρύτητας διαµέτρου Φ400 από PVC σειράς 41 ολικού µήκους 64,40 µ.   
 

7.3 ∆εξαµενή Αναρρύθµισης 
Για να υπάρχουν κατά το δυνατόν  σταθερές  συνθήκες εκροής από τον διαχυτήρα, προβλέπεται η 
κατασκευή δεξαµενής αναρρύθµισης της παροχής και φρεάτιο φόρτισης του αγωγού διάθεσης. 
 
Έτσι άλλωστε θα διασφαλισθεί διαλείπουσα εκροή από τα επιστόµια του διαχυτήρα, µε 
αποτέλεσµα πολύ ευµενέστερες συνθήκες διάχυσης των λυµάτων. 
 
Τα οριστικά υψόµετρα τόσον της ανώτατης όσον και της κατωτάτης στάθµης των  επεξεργασµένων 
λυµάτων εντός της δεξαµενής αναρρυθµίσεως θα καθορισθούν από τους διαγωνιζοµένους 
ανάλογα µε το τελικό υδραυλικό προφίλ των εγκαταστάσεων και του υποθαλασσίου 
αγωγού διαθέσεως που θα προτείνουν, για τις κρίσιµες τιµές της παροχής. 
 
Η δεξαµενή  θα αποτελείται από τρία τµήµατα: 
 
Α) Το φρεάτιο εισόδου της δεξαµενής αναρρύθµισης, κατ ελάχιστο µήκους 2 µ., πλάτους 
1,25 µ. και ύψους 0,65 µ. στο οποίο θα εισέρχονται τα επεξεργασµένα λύµατα από την δεξαµενή 
χλωρίωσης ή τη δεξαµενή βιοµηχανικού νερού.  
 
Β) Την δεξαµενή αναρρύθµισης, που θα απαρτίζεται από δύο ορθογωνικής κατόψεως χώρους. 
Ο ένας χώρος θα βρίσκεται ακριβώς κάτω από το φρεάτιο εισόδου, θα έχει τις ίδιες διαστάσεις µε 
αυτό και ύψος κατ ελάχιστον 1,85 µ. Ο άλλος θα έχει κατ ελάχιστον µήκος 3,75 µ. πλάτος 2,50 
µ. και ύψος 2,75 µ. 
 
Γ) Την δεξαµενή φόρτισης του υποθαλασσίου αγωγού που θα έχει κατ ελάχιστον µήκος 1,50 µ. 
πλάτος 1,25 µ. και ύψος 3,00 µ. Από τον πυθµένα του φρεατίου φόρτισης εκκινεί το χερσαίο 
τµήµα του υποθαλασσίου αγωγού. Στην εν λόγω δεξαµενή θα καταλήγει επίσης ο αγωγός 
παράκαµψης (από το φρεάτιο εισόδου της εγκατάστασης ,από την είσοδο της βιολογικής βαθµίδας 
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κ.λ.π.). Πριν την είσοδο του αγωγού παράκαµψης στην δεξαµενή φόρτισης, θα προβλεφθεί βάνα 
που δεν θα επιτρέπει την είσοδο των καθαρών στον αγωγό παράκαµψης κατά την κανονική 
λειτουργία. Η βάνα θα ανοίγει κατά την λειτουργία των παρακάµψεων.  
 
Στο κοινό τοίχωµα φρεατίου εισόδου και δεξαµενής αναρρύθµισης προβλέπεται η κατασκευή 
ανοίγµατος στο οποίο θα τοποθετηθεί θυρόφραγµα από ανοξείδωτο χάλυβα. Όταν το θυρόφραγµα 
είναι κλειστό και δεν λειτουργεί η δεξαµενή αναρρύθµισης π.χ. στην περίπτωση εκβολής 
ανεπεξέργαστων λυµάτων στη θάλασσα λόγω βλάβης του συστήµατος ή στην περίπτωση ανάγκης 
συντήρησης της δεξαµενής αναρρύθµισης, τα λύµατα θα οδηγούνται απ ευθείας στο φρεάτιο 
φόρτισης  µέσω του δικτύου παράκαµψης και στη συνέχεια στον αγωγό εκβολής. Η επικοινωνία 
δεξαµενής αναρρύθµισης και φρεατίου φόρτισης θα γίνεται µε ένα σιφωνοειδή υπερχειλιστή 
ορθογωνικής διατοµής ώστε να εξασφαλίζονται οι συνθήκες λειτουργίας µε βάση τις οποίες θα γίνει 
ο υπολογισµός του υποθαλασσίου αγωγού. 
  
Επίσης η πρόσβαση στην δεξαµενή θα πρέπει να είναι εύκολη και θα πρέπει να υπάρχει 
δυνατότητα επιθεωρήσεως της και όταν ακόµη είναι πλήρης λυµάτων. 
 
Θα υπάρχει επίσης κάποιο σύστηµα (π.χ. υαλότουβλα στους πλαινούς τοίχους των θαλάµων) πού 
θα επιτρέπει τον φυσικό φωτισµό της . 
 
Τα τοιχεία, ο  πυθµένας και η πλάκα επικαλύψεως της δεξαµενής θα κατασκευασθούν από 
οπλισµένο σκυρόδεµα C20/25 µε οπλισµό Β500C και σύµφωνα µε τις διατάξεις των 
προδιαγραφών Πολιτικού Μηχανικού. 
 
Οι οπλισµοί του πυθµένα θα τοποθετηθούν επί αόπλου σκυροδέµατος C12/16 πάχους 
τουλάχιστον 10 εκ. 
 
Οι εσωτερικές επιφάνειες της θα προστατευθούν µε επάλειψη από κατάλληλο αντιδιαβρωτικό 
υλικό (π.χ. εποξειδικές ρητίνες κλπ) προστασίας από τις θειούχες ενώσεις των λυµάτων. 
 
Θα προβλεφθεί επίσης εξαερισµός της δεξαµενής. Οι σωλήνες εξαερισµού από αγωγούς PVC 10 
atm Φ160 θα υπέρκεινται τουλάχιστον 3 µ. της επιφανείας του εδάφους και θα είναι πολύ καλά 
αγκυρωµένοι. 
 
Η αυτόµατη  εκκένωση της δεξαµενής θα πραγµατοποιείται, µε  σιφωνοειδή υπερχειλιστή  κυκλικής 
διατοµής από ανοξείδωτο χάλυβα. 
 
Όλα τα θυροφράγµατα, δικλείδες και λοιποί µηχανισµοί που θα χρησιµοποιηθούν πρέπει να είναι 
κατάλληλου τύπου για λύµατα. 
 
Γενικώς για την κατασκευή του έργου θα εφαρµοσθούν οι Ελληνικοί κανονισµοί  και οι άλλες 
διατάξεις (Νόµοι , διατάγµατα, υπουργικές αποφάσεις, εγκύκλιοι κλπ), που ισχύουν στην Ελλάδα. 
Αυτό δεν ισχύει για εργασίες ή υλικά για τα οποία δεν υπάρχουν πρότυπες  προδιαγραφές ή  
κανονισµοί και  διατάξεις, όπως επίσης και σε περίπτωση που αναφέρεται τούτο ρητά στην 
παρούσα Τεχνική Προδιαγραφή. 
 

7.4 Αγωγός υποθαλάσσιας διάθεσης 

7.4.1. ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΓΡΑΦΗ 
Το έργο της υποθαλάσσιας διάθεσης θα κατασκευασθεί δυτικά των ΕΕΛ   και η πορεία του 
φαίνεται στις οριζοντιογραφίες της µελέτης . 
 
Τα επεξεργασµένα λύµατα θα διατίθενται στην ανοικτή θάλασσα µε υποθαλάσσιο αγωγό σε βάθος 
25,00 µ. (υψόµετρο άξονα αγωγού) που θα διαθέτει οριζόντιο διαχυτήρα τοποθετηµένο κάθετα στα 
επικρατούντα ρεύµατα µε στόµια ανά 4,00 µ. κατ ελάχιστον.  
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Ο αγωγός τελικής διάθεσης θα αποτελείται από τα ακόλουθα τµήµατα. Το χερσαίο τµήµα του 
τοποθετηµένο σε όρυγµα, από την έξοδο του φρεατίου φόρτισης (δεξαµενή αναρρύθµισης) µέχρι 
την αρχή του υποθαλασσίου τµήµατος και το υποθαλάσσιο τµήµα του από το πέρας του χερσαίου 
τµήµατος έως το άκρο του διαχυτήρα.  
 
Το ολικό µήκος του αγωγού διάθεσης χερσαίου και υποθαλάσσιου τµήµατος είναι  215,75 µ. (από την 
έξοδο της δεξαµενής αναρρύθµισης) ώστε να επιτυγχάνονται οι απαιτούµενες αραιώσεις. Το χερσαίο 
τµήµα του είναι 31,25 µ. και το συνολικό υποθαλάσσιο µαζί µε το διαχυτήρα 184,50 µ . Το βάθος στο 
άκρο του διαχυτήρα είναι 25,00 µ. > 20,00 µ. 

 
Ο εν λόγω αγωγός, µε το σύστηµα εξαέρωσης  του  και τα έργα προστασίας της αγκύρωσης του 
στην ακτή από τούς κυµατισµούς, η δεξαµενή αναρρύθµισης µε τον αγωγό υπερχείλισης – 
παράκαµψης της, στην περίπτωση που δεν λειτουργήσει  η αυτόµατη εκκένωση της δεξαµενής 
αποτελούν το σύστηµα διάθεσης των λυµάτων του ∆ήµου Πάτµου.  

 
Ο υποθαλάσσιος αγωγός και η δεξαµενή Αναρρύθµισης (φόρτισης) θα υπολογισθούν για τα 
υδραυλικά φορτία αιχµής Β’ Φάσης. 
 
O υπολογισµός του διαχυτήρα έγινε έτσι ώστε  η διασπορά των ρύπων να έχει τιµές χαµηλότερες 
των προβλεποµένων από τους κανονισµούς. 
 
Όπως προκύπτει από τους υδραυλικούς υπολογισµούς της προµελέτης επιλέγεται υποβρύχιος 
αγωγός ονοµαστικής διαµέτρου D= 315 mm , ονοµαστικής πιέσεως 10 atm  από PE 80. 
 
Από την γεωλογική εποπτεία προκύπτει ότι υπάρχει βραχώδης πυθµένας σ’ όλο το µήκος του 
υποθαλασσίου αγωγού. 

 

7.4.2. ΓΕΩΜΟΡΦΟΛΟΓΙΑ 
Ο βυθός είναι βραχώδης σ’ όλο το µήκος του υποθαλασσίου αγωγού η δε κλίση είναι σχετικά 
έντονη.  

Το  µέγιστο βάθος του βυθού στο άκρο του διαχυτήρα είναι περίπου 25,00 µέτρα .  

Το τελικό βάθος εκβολής θεωρείται αρκετό ώστε τα στόµια εκβολής του διαχυτήρα να θεωρηθεί µε 
ασφάλεια ότι βρίσκονται έξω από τις ζώνες θραύσεων των κυµάτων και τις επακόλουθες δυσµενείς 
συνέπειες στο έργο .   

7.4.3. ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΠΟ ΝΑΥΣΙΠΛΟΪΑ – ΡΕΥΜΑΤΑ 

Το πέρας του αγωγού θα πρέπει οπωσδήποτε να σηµανθεί µε πλωτό σηµαντήρα. Παρ ότι η 
περιοχή όπου θα κατασκευασθεί ο υποθαλάσσιος αγωγός δεν αποτελεί αγκυροβόλιο, εν τούτοις 
πρέπει να προστατεύεται από την πιθανότητα σύρσης αγκυρών στο βυθό, σε απόσταση περίπου 
200 µέτρα από το σηµαντήρα του άκρου του. 

‘Όπως είναι γνωστό οι κυµατισµοί επηρεάζουν τον υποθαλάσσιο αγωγό κοντά στην ακτή. Κατά το 
στάδιο λειτουργίας τα ακροφύσια θα πρέπει να είναι συνεχώς πληρωµένα µε λύµατα , χωρίς να 
επιτρέπεται η είσοδος θαλασσινού νερού σε αυτά κατά το στάδιο παύσης της λειτουργίας των . Η 
απαίτηση αυτή γίνεται δύσκολη σε ρηχά νερά και ιδιαίτερα στην ζώνη θραύσης των κυµάτων όπου 
παρατηρούνται µεγάλες µεταβολές πίεσης .  Επιπλέον κίνδυνος είναι η παράσυρση και απόθεση 
θαλασσινού νερού µέσα στον αγωγό και η δηµιουργία ιζηµάτων εν αιώρηση λόγων των ταχυτήτων 
µε αντίθετη φορά από αυτή των λυµάτων . Με βάση τα προαναφερθέντα ορίζεται ως βάθος 
ασφαλείας τα 7.00 µέτρα κάτω από την κατώτερη ρηχία της επιφανείας της θάλασσας 
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7.4.4. ΧΑΡΑΞΗ ΤΟΥ ΑΓΩΓΟΥ  

Τα σηµαντικότερα κριτήρια χάραξης του υποθαλάσσιου τµήµατος του αγωγού διάθεσης θα είναι τα 
παρακάτω: 

Ο αγωγός τόσο οριζοντιογραφικά όσο και υψοµετρικά θα πρέπει να αποτελείται από µεγάλα  
ευθύγραµµα τµήµατα χωρίς έντονες κάµψεις που θα του εξασφαλίζουν καλή λειτουργία. 
Ο άξονάς του θα πρέπει να είναι κάθετος στην ακτογραµµή ώστε η απόσταση του σηµείου 
εκβολής από την ακτή να καθίσταται µέγιστη µε το µικρότερο µήκος αγωγού. 
Η χάραξη να είναι τέτοια ώστε ο διαχυτήρας να καταλήγει στα επιθυµητά βάθη µε το µικρότερο 
δυνατό µήκος. Να έχουµε δηλαδή µεγιστοποίηση  των διαλύσεων µε το µικρότερο δυνατόν κόστος. 
Ο αγωγός να κατασκευάζεται έξω  από το αγκυροβόλιο της περιοχής. 
Ο διαχυτήρας να είναι εκτός της ζώνης θραύσης των κυµατισµών, όπως αναλύθηκε 
προηγουµένως. 

Η χάραξη του αγωγού θα ήταν δυνατόν να ακολουθεί µια ισοβαθή για κατασκευαστικούς κυρίως 
λόγους . Η απαίτηση αυτή δεν αποτελεί κρίσιµο µέγεθος για την καλή λειτουργία του. Κρισιµότερη 
παράµετρος είναι η διεύθυνση των ρευµάτων σε συνδυασµό µε τα ποιοτικά χαρακτηριστικά και την 
απόσταση των ακτών από τον διαχυτήρα. 

7.4.5. ΕΡΜΑΤΩΣΗ ΤΟΥ ΑΓΩΓΟΥ 

Ο σωλήνας στην ακτή και στην ζώνη θραύσης των κυµατισµών θα  εγκιβωτισθεί και τοποθετηθεί 
σε όρυγµα. Η προστασία του από την διάβρωση των κυµατισµών θα εξασφαλισθεί µε φυσικούς 
ογκόλιθους . Θα εξασφαλίζεται η καλή αγκύρωση του αγωγού χωρίς να υπάρχουν ορατά σηµεία 
της , µε χρήση κατάλληλων βαρών, όπως θα προκύψουν από την µελέτη ευστάθειας του και τα 
σχέδια της µελέτης εφαρµογής.  

Για την προστασία από τραυµατισµό του σωλήνα προτείνεται η παρεµβολή µαλακού υλικού (π.χ. 
φύλλο πολυαιθυλενίου πάχους 5 χιλιοστών). 

7.4.6. ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΤΟΥ ΑΓΩΓΟΥ  

Για την καλύτερη εξασφάλιση του αγωγού , ο αγωγός σε όλο του το µήκος θα τοποθετηθεί εντός 
τάφρου.  

Κατά µήκος του πυθµένα και εγκιβωτισµός του αγωγού σε δύο πλευρικά αναχώµατα , έτσι ώστε να 
εξασφαλίζεται η προστασία του αγωγού και να µην προεκβάλλει ο αγωγός του πυθµένα 
προκαλώντας φορτίσεις στις λιθορριπές λόγω της ισχυρής κυµατικής δράσης . 

7.4.7. ΥΛΙΚΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ  

Τα υλικά προστασίας του αγωγού θα πρέπει να αναφέρονται αναλυτικά στα σχέδια της µελέτης και 
στα υπόλοιπα συµβατικά τεύχη. 

Η σύνδεση των τεµαχίων του αγωγού και η ερµάτωση του θα γίνει σε ειδική βάση . ∆εν θα 
προβλέπονται ακτίνες καµπυλότητας µεγαλύτερτες από τις ελαστικές επιτρεπόµενες . Πριν την 
πόντιση του αγωγού θα γίνει εκσκαφή του πυθµένα και τοποθέτηση ογκολίθων στήριξης . Η 
πόντιση του αγωγού προβλέπεται να γίνει µε σταδιακή πλήρωση του αγωγού µε νερό , οπότε τα 
βάρη του αγωγού , του νερού και των σωµάτων αγκύρωσης να υπερνικήσουν την άνωση που 
αναγκάζει τον αγωγό να επιπλέει. Μετά την πόντιση του αγωγού , θα γίνουν εργασίες προστασίας 
του και στερεώσεως του. 

7.4.8. ΕΡΜΑΤΩΣΗ ∆ΙΑΧΥΤΗΡΑ 

Κατά µήκος του διαχυτήρα θα πρέπει να προβλεφθούν έρµατα από σκυρόδεµα για καλύτερη 
έδραση και σταθεροποίηση του τµήµατος αυτού. 
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7.4.9. ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ ΠΟΝΤΙΣΗΣ - ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΑΓΩΓΟΥ 

Η διαδοχή των εργασιών για την τοποθέτηση του αγωγού εκβολής θα είναι η παρακάτω 
περιγραφόµενη: 

Α) Εκσκαφή της τάφρου όπου απαιτείται µε παράλληλη αποµάκρυνση όλων των βυθοκορυµάτων 

Β) Καταβιβασµός του επιπλέοντας σωλήνα αφού εκ διωχθεί ο αέρας από αυτόν. 

Γ) Εξοµάλυνση των ανωµαλιών του πυθµένα και αποµάκρυνση των επανεπιχώσεων 

∆) Τοποθέτηση σακκολίθων στα τµήµατα που απαιτείται 

Ε) Έλεγχος υψοµέτρων. 

Στ) Συµπλήρωση εξισωτικής στρώσης αµµοχάλικου όπου απαιτείται 

Ζ) Συµπλήρωση άλλων στρώσεων λιθορριπών. 

Θα καταβληθεί η µέγιστη δυνατή προσπάθεια για την δηµιουργία οµαλής κλίσης ώστε να καταστεί 
δυνατή η συνεχεία του αγωγού χωρίς καµπυλώσεις. 

Τα προϊόντα που δεν θα ξαναχρησιµοποιηθούν από την εγκατάσταση του αγωγού θα ριφθούν σε 
περιοχή κατάντη του σκάµµατος σε σχέση µε την φορά των κυριότερων ρευµάτων της περιοχής . 

Η σύνδεση των τεµαχίων του αγωγού και η ερµάτωση του θα γίνει σε ειδική βάση στην ξηρά και 
στην συνεχεία ο αγωγός θα καθελκύεται στη θάλασσα όπου θα επιπλέει.Ο αγωγός θα τοποθετείται 
στη τάφρο ή στον πυθµένα µε το ελεύθερο άκρο του να επιπλέει επίσης , έως την σύνδεση του µε 
το άκρο του επόµενου τµήµατος τοποθέτησης . 

Η σύνδεση των σωληνωτών τεµαχίων θα γίνει µε µετωπική κόλληση µέσω καλαµιών τα οποία 
στην συνέχεια θα συνδεθούν µεταξύ τους και µε φλάντζες . 

Για την διατήρηση του αγωγού στην επιφάνεια της θάλασσας θα πωµατισθεί στεγανά το ελεύθερο 
άκρο του ώστε να µην εισέρχεται θαλασσινό νερό και ο αγωγός θα µεταφερθεί µε επίπλευση στην 
θέση που θα βυθιστεί. 

  Ιδιαίτερη προσοχή θα δοθεί στην εκδίωξη του αέρα από τον αγωγό ώστε να µην παραµείνουν 
περιοχές µε αέρα εντός αυτού. 

Η βύθιση του αγωγού και η τοποθέτηση στην τελική του θέση στο όρυγµα θα γίνεται µε την 
βοήθεια δυτών , όπου θα ελέγχεται η έδραση του αγωγού , και η βελτιστοποίηση του εδάφους για 
την οµαλή τοποθέτηση του αγωγού. 

Η τοποθέτηση των σακκολίθων και των ογκολίθων θα γίνεται µε ειδικό γερανό που θα τους 
αποθέτει στο σηµείο τοποθέτησης τους και µε την βοήθεια των δυτών θα εγκαθίσταται στην 
προβλεπόµενη θέση. 

 

7.5 ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΙ ΑΓΩΓΟΥ 
 

7.5.1. ΠΑΡΑ∆ΟΧΕΣ 
∆εδοµένου ότι ο αγωγός είναι ελαφρύτερος από το θαλασσινό νερό, θα πρέπει να τοποθετηθούν 
επ’ αυτού κατάλληλα βάρη ( από µολύβι, οπλισµένο σκυρόδεµα, κλπ), που θα τον εξασφαλίζουν 
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από τον κίνδυνο ανώσεως . Τα βάρη πρέπει να  τοποθετηθούν πυκνά και πάντως σε αποστάσεις 
που να µην υπερβαίνουν τα 5 µέτρα αφού γίνουν οι απαιτούµενοι υπολογισµοί ευσταθείας. 
 
- Οι υδραυλικοί υπολογισµοί του αγωγού από πολυαιθυλένιο θα γίνουν : 
 
κατά PRANDTL - COLEBROOK 
µε συντελεστή τραχύτητας Κs = 0,05 χιλστ. 
µε µέση πυκνότητα θαλασσινού νερού γ' = 1,028 χγ/λ 
µε µέση πυκνότητα λυµάτων          γ = 0,998 χγ/λ 
 
Η µελέτη διασποράς των ρύπων στον θαλάσσιο αποδέκτη θα γίνουν σε τρία στάδια και σύµφωνα 
µε τους παρακάτω τύπους και παραδοχές για λόγους οµοιοµορφίας. 
 
Ο αγωγός εκβολής στο σύνολο του θα υπολογισθεί µε βάση την παροχή αιχµής θέρους τις 40 
ετίας προσαυξηµένη κατά 20 % περίπου ήτοι 195/ 3,60 * 1,20 = 65,00 lit/sec   αφού υπάρχει 
σοβαρή πιθανότητα σύνδεσης και άλλων οικισµών του ∆ήµου Πάτµου µε τις ΕΕΛ στο µέλλον και 
ως εκ της φύσεώς του το έργο αυτό θα πρέπει να είναι επαρκές και τότε. 
  
Η εκροή απ' όλες τις θυρίδες του διαχυτήρα οφείλει να είναι οµοιόµορφη κατά το δυνατόν για όλες 
τις διακυµάνσεις της παροχής αποχέτευσης των επεξεργασµένων λυµάτων. 
 
Η ταχύτητα µέσα στον διαχυτήρα πρέπει να είναι αρκετά µεγάλη ώστε να εµποδίζεται η εναπόθεση 
των εναποµεινάντων αιωρουµένων στερεών υλών. 
 
Στην περίπτωση µας όπου τα διατιθέµενα λύµατα θα είναι πλήρως επεξεργασµένα τέτοιο 
πρόβληµα δεν υπάρχει. Παρ' όλα αυτά όµως έχει αποδειχθεί ότι ταχύτητα 0,40-0,80 m/sec  είναι 
αρκετή για  να εµποδίσει την εναπόθεση φερτών µέσα στον διαχυτήρα. Εν τούτοις θα τοποθετηθεί 
θυρόφραγµα στο τέλος , ώστε να είναι δυνατός ο καθαρισµός του. 
 
Για να αποφευχθεί η εµπλοκή των διαχεοµένων φλεβών ώστε να επιτύχουµε υψηλότερες τιµές 
αρχικής αραιώσεως, η ελαχίστη απόσταση των στοµίων θα είναι 15% του βάθους της θάλασσας 
περίπου. 
 
Γενικά ο επιτυχηµένος σχεδιασµός του διαχυτήρα µπορεί να εξασφαλίσει µεγάλη αρχική αραίωση 
των λυµάτων στον θαλάσσιο αποδέκτη. 
 
Η εκροή των λυµάτων από τα στόµια θα πρέπει να γίνεται µε ικανοποιητική αρχική ταχύτητα ώστε 
να παρεµποδίζεται η είσοδος θαλασσίου νερού από το στόµιο στον διαχυτήρα κατά την εκροή. 
 
Ως γνωστόν ένα τέτοιο γεγονός θα δηµιουργούσε καθίζηση των φερτών λόγω βύθισης του 
θαλασσίου νερού στον πυθµένα του διαχυτήρα αφού είναι βαρύτερο από τα λύµατα. 
 
Για να εξασφαλίζεται η συνθήκη αυτή, δηλαδή η παρεµπόδιση της εισόδου του θαλασσινού νερού 
στον διαχυτήρα πρέπει η ταχύτητα εκροής από κάθε στόµιο να έχει τιµή τέτοια ώστε ο αριθµός 
Froude στο σηµείο εκροής να έχει τιµή µεγαλύτερη από 0,59. 
 
Ως γνωστόν είναι F =  Uo /  ((γ' - γ)gd/γ')1/2 

 
όπου F ο αριθµός του Froude 
 
    Uo η αρχική ταχύτητα εκροής των λυµάτων στην έξοδο του στοµίου 
    γ' η πυκνότητα του θαλασσίου νερού 
    γ η πυκνότητα των λυµάτων στην έξοδο του στοµίου 
    g η επιτάχυνση της βαρύτητας 
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    d η διάµετρος του στοµίου 
 
Συνιστάται σ' όλες τις θυρίδες F >> 1 
 
Κατ' αυτόν τον τρόπο το θαλασσινό νερό που θα εισέλθει στον υποθαλάσσιο αγωγό και στον 
διαχυτήρα κατά την πόντιση τους θα  παρασυρθεί από την ροή των λυµάτων και δεν θα διεισδύσει 
ξανά. 
 

7.5.2. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΟΝΤΕΛΟΥ ∆ΙΑΣΠΟΡΑΣ ΤΩΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΜΕΝΩΝ ΛΥΜΑΤΩΝ 
Μετά τον υπολογισµό του υποθαλασσίου αγωγού και του διαχυτήρα, ακολουθεί ο υπολογισµός 
διαχύσεως των εναποµεινάντων ρύπων στον θαλάσσιο αποδέκτη σε τρία στάδια. 
 

7.5.2.1 ΣΤΑ∆ΙΟ ΑΡΧΙΚΗΣ ΑΡΑΙΩΣΕΩΣ 
Τα επεξεργασµένα  λύµατα µετά την εκροή τους από τον διαχυτήρα, επειδή έχουν διαφορά 
πυκνότητας από το θαλάσσιο νερό, έχουν ανοδική συνιστώσα που συνεχώς µειούται λόγω της 
αναµίξεως τους µε αυτό.  Εξυπακούεται ότι η αρχική αραίωση  υπολογίζεται µε  την προυπόθεση 
ότι η θάλασσα είναι ακίνητη. Ο µηχανισµός αραιώσεως, εξαρτάται από την στρωµατοποίηση του 
θαλασσίου αποδέκτη που έχει σχέση µε την εποχή του έτους. 
 
Στην προκειµένη περίπτωση λόγω του ότι το βάθος εκβολής είναι σχετικά µικρό ( 24,45µ.), 
επιλογή που έχει σχέση µε  τις επικρατούσες ανεµολογικές συνθήκες της περιοχής του κόλπου, η 
παραδοχή οµοιογενούς αποδέκτη για τον υπολογισµό της αρχικής αραιώσεως είναι ορθή. Άρα 
έχουµε την περίπτωση αρχικής αραιώσεως κυλινδρικής δέσµης σε οµογενές µέσον. 
 
O βαθµός αραιώσεως D1 δίδεται από την σχέση του Cederwall : 
 
                                                        5/3 
D1 = 0,54 F ( 0,38 Yo /d F + 0,66 ) 
                    
 
όπου Υο το βάθος του εξεταζόµενου στοµίου από την επιφάνεια της   
        θάλασσας 
     F  ο αριθµός Froude στη θέση του εξεταζόµενου στοµίου 
     d  η διάµετρος του εξεταζόµενου στοµίου. 
 
 

7.5.2.2 ΣΤΑ∆ΙΟ ΟΡΙΖΟΝΤΙΑΣ ∆ΙΑΣΠΟΡΑΣ ΤΩΝ ΛΥΜΑΤΩΝ ΛΟΓΩ ΘΑΛΑΣΣΙΟΥ ΡΕΥΜΑΤΟΣ 
Μετά την αρχική αραίωση των λυµάτων στον κώνο ανόδου, αρχίζει η οριζόντια διασπορά υπό την 
επίδραση των ανεµογενών ρευµάτων. 
 
Επί το δυσµενέστερο δεχόµεθα ρεύµα προς την ακτή µε ταχύτητα 3 cm/sec. 
 
Το πρόβληµα της αραιώσεως λόγω διασποράς επιλύεται µε τις σχέσεις του Βrooks µε την 
προϋπόθεση ότι είναι αµελητέα η κατακόρυφη και διαµήκης διάχυση ,ενώ ο συντελεστής 
πλευρικής διαχύσεως ε δίδεται από τη σχέση: 
                    
                    4/3 
ε/εο = (L / b) 
 
Ο βαθµός αραιώσεως λόγω διαχύσεως D2 δίδεται από την σχέση: 
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                                                         3 
D2 = 1 / erf (1,50 /(1 + 0,667 β x /b) – 1) 1/2                                  
 
 
                          1/3                            4/3 
όπου β = 0,12  b  / U  για εο = 0,01. b 
 
 
είναι b  το ενεργό πλάτος του συστήµατος διαχύσεως σε cm. 
 
U η ταχύτητα του ρεύµατος σε  cm / sec . 
 
x η απόσταση του συστήµατος διαχύσεως από την περιοχή προστασίας σε cm. 
 

7.5.2.3 ΣΤΑ∆ΙΟ ΑΠΟΣΥΝΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ 
Η αποσύνθεση των αποβλήτων δεν αποτελεί φάση αραιώσεως, αλλά γίνεται ταυτόχρονα µε την 
οριζόντια διασπορά λόγω ρευµάτων.  
 
Γίνεται περαιτέρω αποδόµηση των οργανικών ουσιών, τροποποίηση της χηµικής συνθέσεως 
ορισµένων ρύπων σε πιο αβλαβή µορφή ,όπως π.χ. των κυανιούχων σε κυανικά. Κυρίως 
ενδιαφέρει η µείωση του µικροβιακού πληθυσµού, που οφείλεται στην υπεριώδη ακτινοβολία του 
ηλιακού φωτός. 
Ο βαθµός αραιώσεως D3 στην περίπτωση αυτή δίδεται από την σχέση: 
            
D3 = exp (0,064 x / T90 U) 
            
Η σταθερά Τ90 είναι ο χρόνος κατά τον οποίο καταστρέφεται το µικροβιακό φορτίο κατά 90% και 
εξαρτάται από τις τοπικές συνθήκες. Λόγω της πολύ έντονης ηλιοφάνειας της περιοχής ακόµα και 
τον χειµώνα λαµβάνεται Τ90 = 3 ώρες. 
 
 

8. ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΙΛΥΟΣ 

8.1 Γενικά  

Η γραµµή επεξεργασίας ιλύος περιλαµβάνει τις εξής επιµέρους µονάδες:  

Μηχανική πάχυνση ιλύος 

Μηχανική αφυδάτωση της ιλύος 

Κατά τον σχεδιασµό των µονάδων επεξεργασίας ιλύος θα πρέπει να ληφθούν όλα τα απαραίτητα 
µέτρα για τον έλεγχο των οσµών, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στους εγκεκριµένους 
περιβαλλοντικούς όρους.  

οι µονάδες µηχανικής πάχυνσης και αφυδάτωσης της ιλύος θα λειτουργούν σε 5ήµερη βάση, 8 
ώρες την ηµέρα. 

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

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

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

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

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

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

 
Αριθµός παράλληλων µονάδων  [#] 1 

[m3/h] 25,00 
∆υναµικότητα µονάδας  

[kg/h] 2,80 

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

Συγκράτηση στερεών   [%] ≥ 95,0% 

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

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

 

8.3 Αφυδάτωση ιλύος 

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

Οι µονάδες αφυδάτωσης της ιλύος και ο συναφής εξοπλισµός (αντλίες, συγκρότηµα προετοιµασίας 
χηµικών κτλ.) θα λειτουργούν αυτόµατα, ενώ θα παρέχεται η δυνατότητα και χειροκίνητης 
λειτουργίας.  

Οι µονάδες αφυδάτωσης και ο βοηθητικός τους εξοπλισµός θα βρίσκονται εντός κτιρίου, µε 
επαρκή εξαερισµό και εφόσον προδιαγράφεται σχετικά και απόσµηση. Όλος ο επιµέρους 
εξοπλισµός πρέπει να λειτουργεί αυτόµατα, ενώ θα παρέχεται η δυνατότητα και χειροκίνητης 
λειτουργίας.  

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

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

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

 

8.4 Παρασκευή και δοσοµέτρηση πολυηλεκτρολύτη 

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

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

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

∆ιαµέρισµα παρασκευής υγρού διαλύµατος µε ανοξείδωτο αναδευτήρα σταθερών στοφών.  

∆ιαµέρισµα ωρίµανσης διαλύµατος µε ανοξείδωτο αναδευτήρα σταθερών στροφών 

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

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

Κάθε διαµέρισµα του συγκροτήµατος πρέπει να έχει υπερχείλιση υψηλής στάθµης και κρουνό 
αποχέτευσης προς το δίκτυο στραγγιδίων της εγκατάστασης, µε δυνατότητα πλήρους εκκένωσης 
και των τριών διαµερισµάτων. Το νερό που χρησιµοποιείται για την προετοιµασία του διαλύµατος 
πρέπει να είναι από το δίκτυο πόσιµου νερού της εγκατάστασης και η σωληνογραµµή πρέπει να 
διαθέτει όλα τα απαραίτητα υδραυλικά εξαρτήµατα: µετρητή παροχής, ρυθµιστή πίεσης, αυτόµατο 
διακόπτη, ηλεκτροβάνα κτλ.  

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

∆ιάταξη τροφοδοσίας ξηράς κόνεως αποτελούµενη από χοάνη τροφοδότησης και δοσοµετρικό 
κοχλία. Η χοάνη θα διαθέτει ελεγκτή στάθµης, που θα παρέχει σήµα χαµηλής στάθµης σκόνης 
πολυµερούς και διάταξη δόνησης για τη σωστή προώθηση της σκόνης προς τον δοσοµετρικό 
κοχλία.  

∆ιάταξη τροφοδοσίας υγρού γαλακτώµατος, αποτελούµενη από αντλία γαλακτώµατος και 
επιλογικό διακόπτη δύο θέσεων στον τοπικό πίνακα του συγκροτήµατος «σκόνη-γαλάκτωµα». 

Όλος ο παραπάνω εξοπλισµός περιλαµβανοµένου και του ηλεκτρικού πίνακα πρέπει να είναι 
προϊόν ενός κατασκευαστή µε εµπειρία σε παρόµοια συστήµατα, έτσι ώστε να εξασφαλίζεται η 
συµβατότητα των επιµέρους τµηµάτων του.  

Οι δοσοµετρικές αντλίες θα αναρροφούν από το διαµέρισµα αποθήκευσης και τροφοδοτούν το 
συγκρότηµα µηχανικής πάχυσης ή/και αφυδάτωσης. Θα εγκατασταθεί µία δοσοµετρική αντλία για 
κάθε συγκρότηµα, ενώ σε κάθε περίπτωση θα υπάρχει ελάχιστη εφεδρεία 25%.  
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Λαµβάνοντας υπόψη τις διαφορετικές ποιοτικές και ποσοτικές απαιτήσεις του χρησιµοποιούµενου 
πολυηλεκτρολύτη, θα πρέπει να προβλεφθούν ξεχωριστά συγκροτήµατα παρασκευής 
πολυηλεκτρολύτη για τις µονάδες µηχανικής πάχυνσης και αφυδάτωσης, εκτός από τις 
περιπτώσεις ενιαίων συγκροτηµάτων πάχυνσης και αφυδάτωσης (π.χ. τράπεζα πάχυνσης και 
ταινιοφιλτρόπρεσα ή φυγοκεντρητής για πάχυνση και αφυδάτωση της ιλύος).   

 

8.5 Ταινιοφιλτρόπρεσα 

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

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

 
Αριθµός παράλληλων µονάδων  [#] 1 

[m3/h] 25,00 
∆υναµικότητα µονάδας  

[kg/h] 2,80 

Βαθµός συµπίεσης   

Συγκέντρωση αφυδατωµένης ιλύος (για VS/DS ≤ 75%)  [%] ≥ 18,0% 

Συγκράτηση στερεών   [%] ≥ 95,0% 

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

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

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

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

Κάθε πρέσα θα διαθέτει αντλία πλύσης, που θα τροφοδοτείται από το δίκτυο βιοµηχανικού νερού, 
παροχής και µανοµετρικού, σύµφωνα µε τις απαιτήσεις του κατασκευαστή. Τα νερά έκπλυσης θα 
οδηγούνται σε δοχεία συλλογής από ανοξείδωτο χάλυβα AISI 304 και από εκεί στην ειδικά 
διαµορφωµένη βάση της ταινιοφιλτρόπρεσας, από όπου µε βαρύτητα θα καταλήγουν στο δίκτυο 
στραγγιδίων της εγκατάστασης. Εάν προδιαγράφεται σχετικά µπορεί να χρησιµοποιούνται τα 
στραγγίδια από την ζώνη βαρύτητας της ταινιοφιλτρόπρεσας για την πλύση των ταινιών. Σε κάθε 
περίπτωση όµως θα πρέπει οι αντλίες πλύσης να έχουν σύνδεση µε το δίκτυο βιοµηχανικού νερού.  
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8.6 Φυγοκεντρητές  

Ο φυγοκεντρικός διαχωριστήρας θα αποτελείται από περιστρεφόµενο φυγοκεντρικό τύµπανο που 
εσωτερικά θα φέρει κοχλία περιστρεφόµενο µαζί µε το τύµπανο. Η είσοδος της προς αφυδάτωση 
λάσπης στο τύµπανο θα γίνεται µέσω ειδικού οµόκεντρου σωλήνα εισόδου που θα απορρίπτει τη 
λάσπη κατ’ αρχήν στο εσωτερικό του άξονα του κοχλία. Από το εσωτερικό του άξονα του κοχλία η 
λάσπη θα περνά µέσω οπών στο εξωτερικό του κοχλία (εσωτερικά του τυµπάνου). Ο κοχλίας θα 
µεταφέρει τα στερεά προς την έξοδο των στερεών από το τύµπανο. Τύµπανο και κοχλίας θα έχουν 
συγκλίνον κωνικό σχήµα προς το άκρο εξόδου στερεών. Η έξοδος των υγρών (στραγγισµάτων) θα 
γίνεται από το απέναντι άκρο του τυµπάνου µέσω σειράς ρυθµιζόµενων υπερχειλιστών. 

Ο φυγοκεντρικός διαχωριστήρας θα εδράζεται σε στιβαρό πλαίσιο, το οποίο θα µπορεί να 
παραλάβει όλα τα δυναµικά και στατικά φορτία, χωρίς παραµορφώσεις η έντονες ταλαντώσεις. 

Τα εξαρτήµατα του φυγοκεντρητή που έρχονται σε επαφή µε τη λάσπη θα είναι κατασκευασµένα 
από ανοξείδωτο χάλυβα ποιότητας ισοδύναµης ή ανώτερης από AISI 316. Τα ακροπτερύγια του 
κοχλία καθώς και οι οπές διόδου της λάσπης θα φέρουν επιπρόσθετη προστασία. 

Ο σωλήνας τροφοδοσίας του φυγοκεντρικού διαχωριστήρα θα πρέπει να µπορεί να 
αποσυναρµολογείται και να εξέρχεται από το συγκρότηµα χωρίς την ανάγκη ανοίγµατος και 
αποσυναρµολόγησης του συστήµατος τυµπάνου κοχλία. 

Η κίνηση του τυµπάνου θα επιτυγχάνεται µέσω ενός κύριου ηλεκτροκινητήρα. Θα πρέπει να 
υπάρχει δυνατότητα ρύθµισης των στροφών λειτουργίας µε inverter σε όλη την περιοχή στροφών. 
Η ρύθµιση της διαφορικής ταχύτητας του κοχλία θα γίνεται µε ξεχωριστό κινητήρα ρυθµιζόµενων 
στροφών (ηλεκτρικό ή υδραυλικό), που θα παρέχει τη δυνατότητα κίνησης του κοχλία ακόµα και 
όταν το τύµπανο είναι σε στάση. Ο κύριος κινητήρας θα κινεί το τύµπανο, ενώ ο δεύτερος 
κινητήρας µέσω ξεχωριστού συστήµατος κίνησης θα αλλάζει την διαφορική ταχύτητα, είτε 
απ’ευθείας, µέσω διαφορικού µειωτήρα, ή λειτουργώντας ως γεννήτρια, οπότε θα ανατροφοδοτεί 
στον κυρίως κινητήρα την παραγόµενη ηλεκτρική ενέργεια. 

Ο φυγοκεντρητής θα πρέπει να ελέγχεται από ιδιαίτερο ψηφιακό όργανο ελέγχου ή PLC και 
ρυθµιστές συχνότητας των ηλεκτροκινητήρων, που θα είναι τµήµα της προµήθειας του 
κατασκευαστή του φυγοκεντρητή και θα ενσωµατωθούν στον πίνακα ελέγχου της µονάδας 
αφυδάτωσης. Ο πίνακας θα παρέχει ψηφιακά σήµατα αστοχίας του συγκροτήµατος καθώς και 
ψηφιακά όργανα ένδειξης της ροπής του κοχλία, της ταχύτητας του τυµπάνου, της διαφορικής 
ταχύτητας τυµπάνου/κοχλία και της θερµοκρασίας των εδράνων. 

Το συγκρότηµα πρέπει να τίθεται αυτόµατα εκτός λειτουργίας σε περιπτώσεις:  

υπερφόρτωσης (υψηλή ροπή) του κοχλία,  

• υπερθέρµανσης εδράνων,  

• υπερβολικών κραδασµών και 

• υπερθέρµανσης των κινητήρων  

Για κάθε είδος αστοχίας θα υπάρχει ιδιαίτερη ένδειξη στον πίνακα ελέγχου της µονάδας 
αφυδάτωσης, µήνυµα για την λίπανση των εδράνων, ενηµέρωση του ΚΕΛ της µονάδας, καθώς 
επίσης και ακουστικό σήµα συναγερµού.  

Από τον Πίνακα ελέγχου θα πρέπει να παρέχεται η δυνατότητα ρύθµισης των παρακάτω 
τουλάχιστον λειτουργικών παραµέτρων του συγκροτήµατος: 

• ταχύτητα περιστροφής τυµπάνου   

• διαφορική ταχύτητα περιστροφής τυµπάνου – κοχλία 

• ροπή ασκούµενη στο κοχλία 
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Η διαφορική ταχύτητα θα µπορεί να ρυθµίζεται αυτόµατα από το ψηφιακό όργανο ελέγχου και 
ρύθµισης της λειτουργίας του φυγοκεντρητή αλλά και να παρέχεται και η δυνατότητα  επέµβασης 
του χειριστή.  

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

 
Αριθµός παράλληλων µονάδων  [#] 1 

[m3/h] 25,00 
∆υναµικότητα µονάδας  

[kg/h] 2,80 

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

Συγκράτηση στερεών   [%] ≥ 95,0% 

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

 

Η απόδοση του φυγοκεντρητή (συγκέντρωση στερεών εξόδου, συγκράτηση στερεών, κατανάλωση 
πολυηλεκτρολύτη) θα επιβεβαιώνεται µε γραπτή εγγύηση του προµηθευτή του συστήµατος για την 
συγκεκριµένη εφαρµογή.  

 

8.7 Κοχλιόπρεσα  

Σε µικρές µονάδες αφυδάτωσης (δυναµικότητας µέχρι 35kg/h) µπορούν να εγκατασταθεί 
κοχλιόπρεσα για την µηχανική πάχυνση και αφυδάτωση της ιλύος. Η κοχλιόπρεσα αποτελείται από 
κοχλία κωνικού άξονα (αυξανόµενης διαµέτρου από την ζώνη εισόδου προς την ζώνη εξόδου) και 
κυλινδρικά τύµπανα κατασκευασµένα από ανοξείδωτο πλέγµα µε διάκενο 250µm.  

Η κροκιδωµένη λάσπη εισέρχεται στο ένα άκρο της µονάδας και στη πρώτη ζώνη διαχωρίζεται η 
υγρή από την στερεά φάση µε την βαρύτητα. Στη συνέχεια η ιλύς παραλαµβάνεται από τα 
πτερύγια του κοχλία και συµπιέζεται σταδιακά, λόγω του κωνικού σχήµατος του άξονα του κοχλία, 
οδηγούµενη στο τελευταίο στάδιο, όπου η ιλύς συµπιέζεται µέσω πνευµατικής διάταξης συµπίεσης 
και εξέρχεται της µονάδας.  

Κατά την διαδικασία αφυδάτωσης ο κοχλίας περιστρέφεται αργόστροφα (max rpm ≤ 10rpm), ενώ 
κατά την έκπλυση διακόπτεται η τροφοδότηση της µονάδας, ο κοχλίας περιστρέφεται ανάστροφα 
και µε την βοήθεια βιοµηχανικού νερού και διάταξης ακροφυσίων, καθαρίζεται η επιφάνεια των 
κυλινδρικών τυµπάνων.   

Το συγκρότηµα της κοχλιόπρεσας θα είναι κατασκευασµένο από ανοξείδωτο χάλυβα,  πλήρως 
κλειστού τύπου µε ανοιγόµενο κάλυµµα επιθεώρησης και θα είναι βιοµηχανικό προϊόν 
κατασκευαστή, που θα διαθέτει ISO 9001 ή ισοδύναµο για τον σχεδιασµό και την κατασκευή 
παρόµοιων µονάδων, κατάλληλης δυναµικότητας, ώστε να ικανοποιούνται τα παρακάτω κριτήρια:  



 

K:\N3100\Cons\tefhi\5267_TP-ETP.doc    - 59 -   Ν3100/5267/Β02 

 

Αριθµός παράλληλων µονάδων  [#] 1 

[m3/h] 25,00 
∆υναµικότητα µονάδας  

[kg/h] 2,80 

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

Συγκράτηση στερεών   [%] ≥ 95,0% 

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

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

 

8.8 Σύστηµα µεταφοράς αφυδατωµένης ιλύος 

Η αφυδατωµένη ιλύς από την έξοδο του συγκροτήµατος θα µεταφέρεται µέσω ενός ή 
περισσοτέρων κοχλιών ή µεταφορικών ταινιών, κατάλληλης δυναµικότητας, εκτός της αίθουσας 
αφυδάτωσης, σε στεγασµένο χώρο για την διάθεσή της σε κάδους ανάλογης χωρητικότητας . Οι 
κοχλίοµεταφορείς θα είναι σύµφωνα µε τις σχετικές προδιαγραφές, χωρίς άξονα. Θα προσφερθούν 
τρεις κάδοι, ενώ στον χώρο αποκοµιδής θα πρέπει να υπάρχει η δυνατότητα για στέγαση και 
τροφοδότηση δύο κάδων.  

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

 

8.9 Έλεγχος λειτουργίας  

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

 

9. ΕΛΕΓΧΟΣ ΟΣΜΩΝ 

9.1 Γενικά  

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

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

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

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

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

Τακτικός καθαρισµός των δεξαµενών αποθήκευσης µε βιοµηχανικό νερό (πχ. δεξαµενή 
βοθρολυµάτων) και πλήρωσή τους µε βιοµηχανικό νερό, όταν βρίσκονται εκτός λειτουργίας.  
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Όπου προβλέπεται από τους εγκεκριµένους περιβαλλοντικούς όρους (βλ. Παράρτηµα Ι της ου 
παρόντος Τεύχους) θα πρέπει να εγκατασταθούν συστήµατα εξαερισµού για την συλλογή του 
δύσοσµου αέρα και διοχέτευσή του σε µονάδες απόσµησης πριν την διάθεσή του στην 
ατµόσφαιρα. 

  

9.2 ∆ίκτυο αεραγωγών 

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

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

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

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

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

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

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

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

 

9.3 Μονάδες απόσµησης  

Η διαστασιολόγηση των µονάδων απόσµησης θα γίνει για την µείωση τουλάχιστον κατά 95% των 
οσµηρών ουσιών του παρακάτω Πίνακα:  
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H2S NH3 R.SH 

Αποσµούµενος χώρος 
[ppm] [ppm] [ppm] 

Έργα εισόδου – 
Προεπεξεργασία 10 5 5 

Υποδοχή βοθρολυµάτων  25 15 15 

Πρωτοβάθµια ιλύς 15 10 10 

Περίσσεια ιλύς  10 5 5 

Αφυδάτωση  5 15 10 

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

(1) Κλίνες προσρόφησης  

 

9.4 Κλίνες προσρόφησης 

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

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

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

Το κέλυφος της µονάδας θα είναι κατασκευασµένο από υλικό ανθεκτικό σε διαβρωτικό περιβάλλον 
και κατάλληλο για υπαίθρια εγκατάσταση. Για την πρόσβαση στο εσωτερικό της µονάδας, θα 
πρέπει να προβλεφθούν κατάλληλες θύρες µε κλείστρα και µεντεσέδες κατασκευασµένα από 
ανοξείδωτο χάλυβα AΙSI 316. Η µονάδα απόσµησης θα στηρίζεται σε κατάλληλη ανοξείδωτη βάση 
βαρέως τύπου.10. ∆ΙΚΤΥΑ ΛΥΜΑΤΩΝ – ΙΛΥΟΣ ΚΑΙ ΣΤΡΑΓΓΙ∆ΙΩΝ 

10. ∆ΙΚΤΥΑ ΛΥΜΑΤΩΝ – ΙΛΥΟΣ ΚΑΙ ΣΤΡΑΓΓΙ∆ΙΩΝ 

10.1 ∆ίκτυο στραγγιδίων 

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

Το δίκτυο στραγγιδίων θα πρέπει να έχει επαρκείς κλίσεις και παροχετευτικότητα για την εκκένωση 
των δεξαµενών σε αυτό. Εναλλακτικά µπορεί να προβλεφθεί ξεχωριστό δίκτυο εκκένωσης των 
δεξαµενών.  
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Το αντλιοστάσιο(α) στραγγιδίων (εάν απαιτείται) θα εξοπλισθεί µε δύο υποβρύχιες αντλίες 
λυµάτων (η µία εφεδρική) κατάλληλης παροχής και µανοµετρικού. 

 

11. ΒΟΗΘΗΤΙΚΑ ∆ΙΚΤΥΑ 

11.1 ∆ίκτυο ύδρευσης και βιοµηχανικού νερού 

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

Το δίκτυο βιοµηχανικού νερού θα καλύπτει τουλάχιστον:  

• Πλύση δεξαµενών και λοιπών χώρων της ΕΕΛ 

• Πλύση εξοπλισµού 

• Πλύση σωληνώσεων διακίνησης ιλύος  

• Άρδευση του χώρου της ΕΕΛ 

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

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

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

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

Η υδροληψία της δεξαµενής βιοµηχανικού νερού θα γίνεται από τις εκροές της Εγκατάστασης 
Επεξεργασίας Λυµάτων. Εάν δεν προδιαγράφεται διαφορετικά ή ποιότητα του βιοµηχανικού νερού 
θα πρέπει να ικανοποιεί τις απαιτήσεις του πίνακα 2 της ΚΥΑ 145116 (ΦΕΚ 354Β/2011). Θα 
πρέπει να εξασφαλιστεί η δυνατότητα πλήρωσης της δεξαµενής βιοµηχανικού νερού µε νερό από 
το δίκτυο ύδρευσης, στη περίπτωση που η ποσότητα του βιοµηχανικού νερού δεν είναι επαρκής.  

 

11.2 ∆ίκτυο πυρόσβεσης – Ενεργητική  πυροπροστασία 

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

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

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

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

 

11.3 Σωληνώσεις - παρακαµπτήριες διατάξεις 

 

11.3.1. Υλικά σωληνώσεων  

Οι σωληνώσεις, που θα εγκατασταθούν  στο έργο, θα ακολουθούν τις παρακάτω αρχές: 

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

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

− Οι σωληνώσεις που διέρχονται κάτω από τεχνικά έργα θα κατασκευάζονται από 
χαλυβδοσωλήνες ή χυτοσιδηροούς σωλήνες και θα είναι εγκιβωτισµένοι σε σκυρόδεµα.  

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

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

 

11.3.2. Παρακαµπτήριες διατάξεις  

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

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

Παράκαµψη εσχάρωσης  

Παράκαµψη ολόκληρης της βιολογικής βαθµίδας. 

Παράκαµψη µονάδας διύλισης  

Παράκαµψη δεξαµενής επαφής 
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12. ∆ΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΧΩΡΟΥ – ΜΕΤΡΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 

12.1 ∆ιαµόρφωση του χώρου 

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

 

12.2 Αποχέτευση οµβρίων 

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

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

 

12.3 Εσωτερική οδοποιία  

Θα κατασκευαστεί κατάλληλο δίκτυο οδοποιίας για την πρόσβαση προς όλες τις µονάδες 
επεξεργασίας και τα κτίρια της εγκατάστασης. Παραπλεύρως του κτιρίου διοίκησης θα προβλεφθεί 
χώρος στάθµευσης για τρία τουλάχιστον οχήµατα. Όλοι οι δρόµοι θα είναι ασφαλτοστρωµένοι µε 
ελάχιστο πλάτος 4m και µέγιστη κλίση 12%. Στις περιοχές του έργου όπου είναι πιθανή η στάση ή 
στάθµευση οχηµάτων πρέπει να παρέχεται επιπλέον χώρος για την απρόσκοπτη διέλευση άλλων 
οχηµάτων καθώς και επαρκής χώρος ελιγµών 

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

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

 

12.4 Πεζοδρόµια – Χαλικόστρωση 

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

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

Στερεά εγκιβωτισµού θα τοποθετηθούν στην εξωτερική οριογραµµή των περιφερειακών δρόµων 
στις θέσεις που φαίνονται στα σχέδια της Μελέτης. Σε όλες τις άλλες περιπτώσεις θα 
τοποθετηθούν κρασπεδόρειθρα.  
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Στις ακάλυπτες περιοχές του γηπέδου (πχ. σε περιοχές κατασκευής µελλοντικών µονάδων) θα 
πρέπει να προβλεφθεί χαλικόστρωση για τον περιορισµό της ανεξέλεγκτης ανάπτυξης χλωρίδας. 

 

12.5 Εξωτερική οδοποιία  

Θα κατασκευασθούν 50,00 µ. έργων οδοποιίας εκτός του γηπέδου της Εγκατάστασης 
Επεξεργασίας Λυµάτων  

 

12.6 Έργα πρασίνου 

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

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

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

 

12.7 Περίφραξη 

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

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

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

 

12.8 Εξωτερικός φωτισµός 

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

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

 

12.9 Τηλεφωνική εγκατάσταση 

Θα εγκατασταθεί πλήρες τηλεφωνικό σύστηµα, συµβατό και συνδεδεµένο µε το δίκτυο του ΟΤΕ µε 
µία (1) τουλάχιστον εξωτερική γραµµή. 

Το τηλεφωνικό κέντρο θα βρίσκεται στο κτίριο διοίκησης ενώ για την ενδοεπικοινωνία προβλέπεται 
η κατασκευή δευτερεύοντος τηλεφωνικού δικτύου. Θα εγκατασταθούν τηλεφωνικές λήψεις σε 
όλους τους χώρους του κτιρίου διοίκησης, καθώς επίσης και σε όλα τα κτίρια του έργου. Όλα τα 
απαιτούµενα ειδικά έργα διαµόρφωσης για την ευστάθεια, λειτουργικότητα και αισθητική του 
χώρου και των εγκαταστάσεων επιβαρύνουν τον Ανάδοχο, που πρέπει να τα προβλέπει στο 
κόστος της προσφοράς του (πχ. επιχώµατα, αντιστηρίξεις, κτλ.). 
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12.10 Μέτρα ασφαλείας 

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

 

12.10.1. Κλειστοί χώροι 

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

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

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

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

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

Εάν δεν προδιαγράφεται διαφορετικά: 

• η αίθουσα πάχυνσης και αφυδάτωσης της ιλύος 

• οι θάλαµοι αναρρόφησης αντλιοστασίων  

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

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

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

 

12.10.2. ∆ιακίνηση και αποθήκευση χηµικών 

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

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

 

12.10.3. Σήµανση 

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

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

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

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

 

13. ΟΙΚΟ∆ΟΜΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ  

13.1 Κτιριακά έργα 

Όλες οι κτιριακές εγκαταστάσεις πρέπει να είναι σύµφωνες µε τις απαιτήσεις του Γενικού 
Οικοδοµικού Κανονισµού (ΓΟΚ), των ισχυόντων ΕΥΡΩΚΩ∆ΙΚΩΝ, ΚΑΝΕΠΕ κ.λ.π. και των 
παρουσών προδιαγραφών και οι µελέτες θα υπόκεινται στην προέγκριση όλων των αρµοδίων 
υπηρεσιών για την έκδοση Πολεοδοµικής αδείας. Ειδικότερα ισχύει το Π∆ της 1 – Αυγούστου – 
2001 / ΦΕΚ 621 (τεύχος ∆’) περί « Καθορισµού Ζώνης Οικιστικού Ελέγχου, κατωτάτου ορίου 
κατάτµησης και λοιπών όρων και περιορισµών δόµησης στην εκτός ορίων οικισµών 
προϋφισταµένων του έτους 1923 περιοχή ∆ήµου Πάτµου (νήσου Πάτµου Ν. ∆ωδεκανήσου). Η 
οριστική µελέτη και µελέτη εφαρµογής θα τύχει της έγκρισης του ΣΧΟΠ Καλύµνου (ΤΜΗΜΑ 
ΓΕΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΑΙΓΑΙΟΥ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ) και θα εκδοθεί η κατά τον 
νόµο προβλεπόµενη άδεια από το Πολεοδοµικό Γραφείο Καλύµνου. (Πληροφορίες στα τηλέφωνα 
2243-059032 (ΣΧΟΠ) και 2243- 361301 (ΠΟΛΕΟ∆ΟΜΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΚΑΛΥΜΝΟΥ). 

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

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

 
Χώροι Πατώµατα Τοίχοι Οροφές 

Γραφεία Πλακίδια δαπέδου Κονίαµα, βαφή Κονίαµα βαφή ή 
ψευδοοροφή 

Εργαστήριο Πλακίδια δαπέδου Εφυαλωµένα πλακίδια – 
κονίαµα, βαφή 

Κονίαµα βαφή ή 
ψευδοοροφή 

WC – αποδυτήρια Πλακίδια δαπέδου Εφυαλωµένα πλακίδια – 
κονίαµα, βαφή 

Κονίαµα βαφή ή 
ψευδοοροφή 

Αίθουσες πινάκων Πλακίδια δαπέδου Κονίαµα, βαφή Κονίαµα βαφή ή 
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ψευδοοροφή 

Αποθήκη - Συνεργείο Αντιολισθηρό 
βιοµηχανικό δάπεδο Κονίαµα, βαφή Εµφανές σκυρόδεµα ή 

ψευδοοροφή 

Υποσταθµός Αντιολισθηρό 
βιοµηχανικό δάπεδο Κονίαµα, βαφή Εµφανές σκυρόδεµα ή 

ψευδοοροφή 

Αίθουσες εξοπλισµού 
επεξεργασίας 

Αντιολισθηρό 
βιοµηχανικό δάπεδο 

Εφυαλωµένα πλακίδια – 
κονίαµα, βαφή 

Εµφανές σκυρόδεµα ή 
ψευδοοροφή 

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

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

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

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

κοινοί υαλοπίνακες µε ελάχιστο πάχος 2 mm, χρησιµοποιούνται για συνήθη παράθυρα µε µέγιστη 
διάσταση πλαισίου 0,80m 

υαλοπίνακες απλής ή διπλής λείανσης µε πάχος 3mm – 5mm (ηµικρύσταλλα), χρησιµοποιούνται 
σε παράθυρα µε µεγαλύτερες διαστάσεις πλαισίων από 0,80m 

 

13.2 Κτίριο διοίκησης – λειτουργίας  

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

 
Αίθουσα  min m 2 Παρατηρήσεις  

Αίθουσα ελέγχου - γραφείο 17,00 πλήρως επιπλωµένη 

Χηµείο – Εργαστήριο 17,00 µε πάγκους εργασίας και νεροχύτη 

Αποδυτήρια - Βεστιάριο  7,60 µε ερµάρια (δύο αποδυτήρια και ένα 
βεστιάριο) 

Χώροι υγιεινής 3,60 Ένα WC ανδρών, ένα WC γυναικών µε 
χρήση και από ΑΜΕΑ 

Κουζίνα  4,00 πλήρως επιπλωµένη  

Αποθήκη - Συνεργείο 16,00 µε ερµάρια  

Οι εγκαταστάσεις του κτιρίου θα κατασκευαστούν σύµφωνα µε τους ισχύοντες κανονισµούς 
εσωτερικών εγκαταστάσεων, καθώς επίσης και σύµφωνα µε τις προδιαγραφές για την 
εξυπηρέτηση ατόµων µε ειδικές ανάγκες (ΑΜΕΑ). Ενδεικτικά αναφέρονται:  

Εγκατάσταση θέρµανσης και κλιµατισµού  

Εγκαταστάσεις υγιεινής και αποχέτευσης προς το δίκτυο στραγγιδίων 
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Εγκαταστάσεις ισχυρών και ασθενών ρευµάτων 

Εγκατάσταση ύδρευσης µε δίκτυα ζεστού και κρύου νερού 

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

Εγκατάσταση εξαερισµού 

Στο εργαστήριο θα εγκατασταθεί εργαστηριακός πάγκος µήκους τουλάχιστον 4m, µε ντουλάπια 
στο κάτω µέρος, ράφια σε ανωδοµή, ενσωµατωµένα διπλό νιπτήρα ανοξείδωτο, ρευµατοδότες και 
επιφάνεια από ανθεκτικό υλικό. 

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

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

 

13.3 Λοιπά κτίρια εξυπηρέτησης  

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

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

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

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

 

13.4 Μεταλλικές κατασκευές και κατασκευές από GRP 

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

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

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

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

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

 

13.5 ΕΡΓΑ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ 

13.5.1. Έργα από σκυρόδεµα  

13.5.1.1 Γενικά  

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

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

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

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

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

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

• δεξαµενές 

• υγροί θάλαµοι αντλιοστασίων  

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

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

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

 

13.5.1.2 Υλικά  

Στο έργο θα χρησιµοποιηθούν οι παρακάτω κατηγορίες σκυροδέµατος και οπλισµού: 

Σκυρόδεµα καθαριότητας:  C 8/10 τουλάχιστον 

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

• κατασκευές κατηγορίας 1 και 2: C 20/25 τουλάχιστον 

• κατασκευές κατηγορίας          2: C 25/30 τουλάχιστον 

 

Η ποιότητα του χρησιµοποιούµενου τσιµέντου θα είναι σύµφωνο µε τον ΕΛΟΤ EN 206-1. 
Τσιµέντο ανθεκτικό στα θειικά θα χρησιµοποιηθούν στις παρακάτω µονάδες.   

 
Μονάδα Τύπος Τσιµέντου 

∆εξαµενή Βοθρολυµάτων IV (SR) 

Στην περίπτωση που η ανωδοµή µίας µονάδας κατατάσσεται, σε άλλη κατηγορία κατασκευής 
από την υποδοµή της, θα πρέπει να εφαρµόζεται η υψηλότερη ποιότητα σκυροδέµατος στο 
σύνολο του φορέα. 

Στα τµήµατα του έργου που έρχονται σε επαφή µε υγρό περιβάλλον (π.χ. δεξαµενές φρεάτια 
κτλ.) θα χρησιµοποιηθεί σύµφωνα µε την αντίστοιχη Τεχνική Προδιαγραφή στεγανωτικό µάζας. 

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

 

13.5.1.3 Έλεγχος σε ρηγµάτωση 

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

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

 

13.5.1.4 Χαλύβδινες κατασκευές   

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

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

Αµµοβολή κατά Sa 21/2 

Θερµό γαλβάνισµα πάχους ξηράς στρώσης 120 µm 

Εποξικό primer πάχους ξηράς στρώσης (ΠΞΣ) 100 mµ 

Βαφή µε εποξικό χρώµα ΠΞΣ 160 µm 

Τελική στρώση µε αλειφατικού τύπου πολυουρεθάνη ΠΞΣ 40 µm  

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

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

Η µορφή των ελασµάτων και η χρωµατική απόχρωση θα καθοριστεί στην αρχιτεκτονική και θα 
είναι της έγκρισης της Υπηρεσίας. 

 

14. ΒΟΗΘΗΤΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 

Ο Ανάδοχος οφείλει να προµηθεύσει τον παρακάτω βοηθητικό εξοπλισµό: 

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

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

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

∆ύο (2) φορητές υποβρύχιες αντλίες λυµάτων ελάχιστης δυναµικότητας 20m3/h, εκάστη, σε 
µανοµετρικό τουλάχιστον 10m, µε ηλεκτρικό καλώδιο µήκους τουλάχιστον 20m και εύκαµπτο 
σωλήνα µε ταχυσύνδεσµο τουλάχιστον 20m. 

 

Εξοπλισµός συνεργείου:  

Εξοπλισµός Ποσότητα Παρατηρήσεις 

Μεταλλικός πάγκος εργασίας µε µέγγενη 1  

Αεροσυµπιεστής 1  

Τροχός λείανσης επιφανειών  1  

Τρυπάνι  2  

Σιδεροπρίονο  2  

Σύστηµα ηλεκτροσυγκόλλησης µε Argon 1  

Φορητή ηλεκτροσυγκόλληση  1  

Σύστηµα οξυγονοκόλλησης 1  

Σετ εργαλείων χειρός υδραυλικού  1  

Σετ εργαλείων µηχανουργού  1  

Σετ εργαλείων ηλεκτρολόγου   1  

Σετ εργαλείων βαφής µετ. επιφανειών  1  

 



 

K:\N3100\Cons\tefhi\5267_TP-ETP.doc    - 73 -   Ν3100/5267/Β02 

Εργαστηριακός εξοπλισµός:  

Εξοπλισµός Ποσότητα Παρατηρήσεις 

Συσκευή µέτρησης BOD5 1  

Ηλεκτρονικό φωτόµετρο ή φασµατοφωτόµετρο για 
την µέτρηση: 

COD, 
NH4-N,  
NO3-N, 

TP 
 

1 
Αντιδραστήρια για την µέτρηση 
100 δειγµάτων για κάθε 
παράµετρο 

Πλήρες σύστηµα µέτρησης στερεών  1 
Περιλαµβάνεται ζυγός ακριβείας, 
κλίβανος ξήρανσης, ξηραντήρας, 
συσκευή διήθησης κτλ. 

Φορητό οξυγονόµετρο 2  

Φορητό pHµετρο 2  

Κλίβανος αποτέφρωσης (> 6500C) 1  

Κώνος Imhoff 3  

Ψυγείο χωρητικότητας 250lt 1  

Περισταλτική αντλία  1  

Αναδευτήρας µεταβλητών στροφών  2  

Ογκοµετρικοί κύλινδροι (50, 100, 250, 500, 1000 
ml) και σιφώνια αναρρόφησης (1, 2, 5, 10 ml) 5 Για κάθε µέγεθος  

Κάψες πορσελάνης  5 Για κάθε µέγεθος 

Βοηθητικός εξοπλισµός   Θερµόµετρα, χρονόµετρα, 
λαβίδες, ορθοστάτες κτλ.  

 

15. ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 

15.1 Ηλεκτροδότηση της εγκατάστασης 

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

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

Ο γενικός πίνακας µέσης τάσης 

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

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

Το ηλεκτροπαραγωγό ζεύγος 

Αν απαιτείται από τη ∆.Ε.Η. στο κτίριο του υποσταθµού θα υπάρχει ανεξάρτητος χώρος για την 
εγκατάσταση των οργάνων µέτρησης και προστασίας της Μ.Τ. Κάθε χώρος θα είναι επαρκής για 
τη λειτουργία και τη συντήρηση του εξοπλισµού και για την άνετη και ασφαλή εργασία εντός αυτού. 
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Κάθε χώρος θα εξαερίζεται επαρκώς σύµφωνα µε τις απαιτήσεις του εξοπλισµού. Για τον 
εξαερισµό θα υπάρχουν περσιδωτά ανοίγµατα κατάλληλων διαστάσεων για την είσοδο και/ή την 
έξοδο νωπού αέρα και όπου απαιτείται εξαναγκασµένη ροή αέρα θα γίνεται µε επίτοιχους 
ανεµιστήρες ή ανεµιστήρες οροφής. Η δυναµικότητα των ανεµιστήρων θα καθοριστεί µε βάση τα 
στοιχεία λειτουργίας του εξοπλισµού. Τα ανοίγµατα θα φέρουν προστατευτικό πλέγµα. 

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

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

 

15.2 Σύστηµα διανοµής ενέργειας 

15.2.1. Πίνακας µέσης τάσης 

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

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

ονοµαστική τάση λειτουργίας 24 kV, 50 Hz, 

αντοχή σε διέλευση βραχυκυκλώµατος 16 kA/1 sec. 

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

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

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

σχετική υγρασία 95% µέγιστη. 

Η προστασία θα είναι τουλάχιστον ΙΡ41 κατά DIN 40050 και IEC 144 και η στάθµη µόνωσης 20 N 
κατά VDE0111. 

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

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

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

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

 

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

IEC 60265  MV switches 
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IEC 60129  AC disconnectors and earthing switches 

IEC 60694  Common clauses for MV switchgear and controlgear 

IEC 60420  MV AC switch-fuse combinations 

IEC 60056  MV AC circuit breakers 

IEC 60282-1  MV fuses 

IEC 60185  Current transformers 

IEC 60186  Voltage transformers 

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

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

 

15.2.2. Μετασχηµατιστής 

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

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

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

Ο συντελεστής ετεροχρονισµού των καταναλώσεων ίσος προς 1,0. 

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

Ο συντελεστής ισχύος θα λαµβάνεται ίσος µε 0,80. 

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

 

15.2.3. Πίνακες χαµηλής τάσης 

Οι ηλεκτρικοί πίνακες πρέπει να κατασκευασθούν σύµφωνα µε τα εξής:  

Ισχύοντες Νόµους και ∆ιατάγµατα του Ελληνικού Κράτους. 

Ισχύοντες οδηγίες ∆ΕΗ 

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

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

Πρότυπο IEC 529 που αναφέρει το βαθµό προστασίας ενός περιβλήµατος, ενάντια σε 
ξένα σωµατίδια και ενάντια στο νερό. 
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Ισχύοντες Νόµους, ∆ιατάγµατα και κανονισµούς για την πρόληψη των ατυχηµάτων. 

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

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

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

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

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

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

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

 

15.2.4. Ηλεκτρικές γραµµές 

Όλα τα καλώδια που θα χρησιµοποιηθούν για την κατασκευή ηλεκτρικών εγκαταστάσεων, θα 
συµφωνούν µε τις απαιτήσεις των ακολούθων προτύπων, εκτός εάν προδιαγράφεται διαφορετικά: 

 

VDE 0207, Teile 1-24 Προδιαγραφές µονωτικών υλικών και µανδυών για καλώδια. 

VDE 0250, Teile 1, 102, ..., 818 Κανονισµοί για µονωµένους αγωγούς εγκαταστάσεων 
ισχύος και φωτισµού. 
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VDE 0270 Καλώδια µε µόνωση από πλαστικό για εξωτερική εγκατάσταση σε υγρό και 
εκρηκτικό περιβάλλον. 

VDE 0271 Καλώδια µε µόνωση PVC(Y) 

VDE 0272 Καλώδια µε µόνωση Πολυαιθυλένιο (2Y) 

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

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

VDE 0282 Αγωγοί µε µόνωση PVC 

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

IEC 60502-2 Καλώδια ισχύος µε µόνωση PVC 

 

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

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

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

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

Καλώδια ισχύος χαµηλής τάσης  

Καλώδια εντολής και εσωτερικής διανοµής 

Καλώδια για σήµατα οργάνων 

Καλώδια για εγκαταστάσεις φωτισµού 

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

 

15.2.5. Ηλεκτροπαραγωγό ζεύγος 

Για την αντιµετώπιση πιθανών διακοπών ηλεκτρικού ρεύµατος της ∆ΕΗ, θα εγκατασταθεί ένα 
ηλεκτροπαραγωγό ζεύγος συνεχούς ισχύος τουλάχιστον 100 kVA, µε δεξαµενή πετρελαίου 
κατάλληλης χωρητικότητας για την αυτόνοµη συνεχή λειτουργία του επί οκτώ (8) ώρες µε το 
φορτίο, που αναφέρεται στο παρακάτω Πίνακα.  

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

Μονάδα υποδοχής και προεπεξεργασίας βοθρολυµάτων  100% 

Προεπεξεργασία 100% 

Βιολογική επεξεργασία 50% 

Έργα διάθεσης λυµάτων  100% 

Αντλιοστάσια ιλύος 50% 

Μονάδα µηχανικής πάχυνσης και αφυδάτωσης ιλύος 50% 

Σύστηµα αυτοµατισµού  100% 

Εξωτερικός φωτισµός  50% 

Κτίριο διοίκησης  100% 

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

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

 

15.2.6. Γειώσεις 

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

• Θεµελιακή γείωση των κτιρίων 

• Ισοδυναµική προστασία των δαπέδων έναντι βηµατικών τάσεων 

• Γείωση προστασίας των ηλεκτρολογικής εγκατάστασης 

• Γείωση ουδετέρων κόµβων στη χαµηλή τάση των µετασχηµατιστών 

• Γείωση των µεταλλικών µερών των εγκαταστάσεων 

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

 

15.2.7. Αντιεκρηκτική προστασία 

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

 

15.2.8. Εγκατάσταση φωτισµού και ρευµατοδοτών 

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

Σε όλα τα κτίρια, αίθουσες και τους κλειστούς χώρους πρέπει να εγκατασταθεί πλήρες σύστηµα 
εσωτερικού φωτισµού µε λαµπτήρες φθορισµού και µονοφασικών ρευµατοδοτών τύπου «schuko». 
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Σε κάθε περίπτωση ο τύπος και η διάταξη των φωτιστικών σωµάτων θα είναι τέτοια ώστε να δίδει 
οµοιόµορφο φωτισµό (ελάχιστο/µέγιστο, µεγαλύτερο από 0,75): 

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

 
Περιοχή έργου  Στάθµη φωτισµού [Lux] 

Γραφεία, εργαστήρια, αίθουσα ελέγχου  500 

Αίθουσες στις οποίες εγκαθίσταται εξοπλισµός  200 

Χώροι διέλευσης (διάδροµοι κτλ.) 100 

Κλιµακοστάσια  150 

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

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

 
Σε συγκεκριµένες περιοχές του έργου όπου κρίνεται απαραίτητο θα εγκατασταθεί τοπικός 
φωτισµός µε προβολείς, ισχύος σύµφωνα µε τη µελέτη. 
Τα καλώδια ισχύος και σηµάτων θα τοποθετηθούν υπογείως εντός σωλήνων PVC. Η διέλευση των 
καλωδίων από δρόµους θα γίνει µε σωλήνες PVC που θα εγκιβωτιστούν µε σκυρόδεµα. Σε 
κατάλληλες αποστάσεις θα κατασκευαστούν φρεάτια. Τα καλώδια που διέρχονται σε τοιχεία θα 
τοποθετηθούν σε κατάλληλες εσχάρες. 

 

16. ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ  

16.1 Γενικά 

Ο έλεγχος των σηµαντικότερων λειτουργιών της εγκατάστασης θα πραγµατοποιείται µε τη βοήθεια 
του Κέντρου Ελέγχου της Εγκατάστασης (ΚΕΛ) και µε τοπικούς σταθµούς ελέγχου που θα 
εγκατασταθούν σε επιµέρους περιοχές του έργου.  

Οι τοπικοί σταθµοί θα διαβιβάζουν όλες τις σχετικές µε τον εξοπλισµό πληροφορίες στο Κέντρο 
Ελέγχου. Οι διαγωνιζόµενοι θα καθορίσουν τη διάταξη, τον αριθµό και τον κατά περίπτωση 
αναγκαίο εξοπλισµό των τοπικών σταθµών ελέγχου, ώστε να εξασφαλίζονται τόσο οι 
προδιαγραφόµενες γενικές αρχές ελέγχου όσο και ο παρακάτω περιγραφόµενος τρόπος 
λειτουργίας των επιµέρους µονάδων. 

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

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

Ο Ανάδοχος είναι υπεύθυνος: 

Για τον σχεδιασµό, την εφαρµογή και τη λειτουργία του εξοπλισµού, τις διατάξεις παρακολούθησης 
και τα κυκλώµατα ελέγχου σε συνδυασµό µε τις απαιτήσεις των προδιαγραφών. 
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Για συνεννόηση και συνεργασία µε τους προµηθευτές του επιµέρους εξοπλισµού, ώστε να 
διασφαλισθεί η πλήρης συµβατότητα όλου του εξοπλισµού τόσο σε επίπεδο µεµονωµένων 
στοιχείων όσο και σε επίπεδο συνόλων. 

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

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

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

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

 

16.2 Γενικές αρχές σχεδιασµού του συστήµατος 

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

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

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

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

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

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

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

16.3.1. Γενικές απαιτήσεις 

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

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

 

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

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

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

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

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

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

• Μπουτόν εκκίνησης (START) 

• Μπουτόν στάσης (STOP) 

• Επιλογικό διακόπτη µε θέσεις (XEIΡ-Ο-AUTO) 

Κάθε κινητήρας θα µεταβιβάζει στο ΚΕΛ κατ’ ελάχιστον τις εξής καταστάσεις: 

• Λειτουργία κινητήρα 

• Στάση κινητήρα 

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

• Υπερφόρτιση κινητήρα / πτώση θερµικού 

Για κάθε κινητήριο µηχανισµό θα καταγράφονται οι ώρες λειτουργίας του 

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

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

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

Κάθε τµήµα του εξοπλισµού πρέπει να διαθέτει τοπικό διακόπτη ασφαλείας. 
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Τα δοχεία αποθήκευσης χηµικών, που χρησιµοποιούνται στις διεργασίες, θα διαθέτουν κατ’ 
ελάχιστον διακόπτη κατώτατης στάθµης ενώ σε όσα η πλήρωση γίνεται αυτόµατα θα τοποθετείται 
επιπλέον διακόπτης ανώτατης στάθµης. 

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

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

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

 

16.3.2. Ειδικές απαιτήσεις 

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

Γενικός εξοπλισµός 

Αντλίες 

• έλεγχος από στάθµη αναρρόφησης 

Αναδευτήρες 

• έλεγχος από χρονοπρόγραµµα  

Μετρητής παροχής (στην είσοδο της ΕΕΛ 

• µέτρηση και καταγραφή στιγµιαίων και αθροιστικών ενδείξεων 

Βιολογικοί αντιδραστήρες 

Αναδευτήρες 

• λειτουργική διασύνδεση µε σύστηµα αερισµού (στη περίπτωση 
επαµφοτεριζόντων διαµερισµάτων) 

• έλεγχος από χρονοπρόγραµµα  

Σύστηµα αερισµού 

• λειτουργική διασύνδεση µε µετρητές οξυγόνου  

• έλεγχος από χρονοπρόγραµµα  

Αντλίες εσωτερικής ανακυκλοφορίας 

• λειτουργική διασύνδεση µε µετρητή παροχής ιλύος  

• έλεγχος από χρονοπρόγραµµα  

Αντλιοστάσιο ανακυκλοφορίας και περίσσειας ιλύος 

Αντλία ανακυκλοφορίας ιλύος 

• λειτουργική διασύνδεση µε µετρητή παροχής λυµάτων  

• έλεγχος από χρονοπρόγραµµα  

Αντλία περίσσειας ιλύος 

• έλεγχος από χρονοπρόγραµµα  
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Μονάδα απολύµανσης µε χλωρίωση και αποχλωρίωση 

• λειτουργική διασύνδεση αντλίας χλωρίωσης µε µετρητή παροχής 

• λειτουργική διασύνδεση αντλίας αποχλωρίωσης µε µετρητή υπολειµµατικού 
χλωρίου 

• έλεγχος από χρονοπρόγραµµα των αντλιών χλωρίωσης και αποχλωρίωσης 

Έργα διάθεσης  

• έλεγχος στάθµης φρεατίου φόρτισης αγωγού διάθεσης και δεξαµενής 
αναρρύθµισης 

Επεξεργασία ιλύος 

Μηχανική πάχυνση ή / και αφυδάτωση ιλύος 

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

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

• αυτόµατη ενεργοποίηση συστήµατος έκπλυσης  

 

16.3.3. Κέντρο ελέγχου της εγκατάστασης (ΚΕΛ) 

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

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

Γενικά για κάθε επιµέρους µονάδα θα υπάρχουν: 

µία ή περισσότερες ενδεικτικές λυχνίες µε τις καταστάσεις: 

• «σε λειτουργία» 

• «σε στάση» 

• «εκτός λειτουργίας / βλάβη» 

• «ένδειξη τηλεχειρισµού / τοπικού ελέγχου» 

αναγγελία συναγερµού (κινητήρα, στάθµης, οργάνου κλπ) 

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

έκθεση καθηµερινών συµβάντων  

περίληψη µηνιαίων συµβάντων 

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

 

16.3.4. Γενικές αρχές σχεδιασµού διακοπτών συναγερµού – ασφαλείας 

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

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

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

 

17. ΟΡΓΑΝΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ 

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

 

17.1 Γενικές αρχές σχεδιασµού οργάνων µέτρησης 

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

 

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

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

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

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

Όλοι οι αναλογικοί τηλεµεταδότες, δέκτες και τα ενσύρµατα συστήµατα µεταδόσεως θα 
λειτουργούν µε σήµατα 0/4...20 mA εκτός αν επιβάλλεται διαφορετικά από τµήµα του εξοπλισµού. 
Κάθε όργανο θα διαθέτει επαφές συναγερµού και θα µεταδίδει αντίστοιχο σήµα σε περίπτωση 
βλάβης ή σε περίπτωση ένδειξης εκτός των ορίων. 

Όπου απαιτείται αντιστάθµιση θερµοκρασίας (π.χ. µέτρηση διαλυµένου οξυγόνου, µέτρηση pH) θα 
γίνεται αυτόµατα από το ίδιο το όργανο.  

 



 

K:\N3100\Cons\tefhi\5267_TP-ETP.doc    - 85 -   Ν3100/5267/Β02 

17.2 Προβλεπόµενος εξοπλισµός 

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

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

 
Όργανο µέτρησης Θέση Παρατηρήσεις 

Μέτρηση παροχής 

Είσοδος της ΕΕΛ,  
Έξοδος διαυγασµένων από δεξαµενές MBR 
Παροχή αέρα µονάδας πλύσης MBR 
Τροφοδοσία πάχυνσης ή / και αφυδάτωσης 

 

Συγκέντρωση 
στερεών 

Βιολογικός αντιδραστήρας  
∆εξαµενές µεµβρανών MBR 
Βοθρολύµατα  
Έξοδος µονάδας πάχυνσης 

 

Θολότητα Έξοδος διαυγασµένων από δεξαµενές MBR  
∆ιαλυµένο οξυγόνο Βιολογικός αντιδραστήρας  
Μετρητές στάθµης Εσχάρωση (διαφορική στάθµη)  
Θερµοκρασία   
Μέτρηση COD ∆εξαµενή βοθρολυµάτων   

pH Βιολογικός αντιδραστήρας  
Βοθρολύµατα 

 

Υπολειµµατικό 
χλώριο 

Απολύµανση – αποχλωρίωση  

Αυτόµατος 
δειγµατολήπτης 

Είσοδος εγκατάστασης 
Έξοδος εγκατάστασης  

 

Εκτός των ανωτέρω, θα πρέπει να εγκατασταθούν:  

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

Μετρητές ή / και διακόπτες στάθµης σε δεξαµενές αποθήκευσης (ιλύος, βοθρολυµάτων, 
βιοµηχανικού νερού κτλ.) και γενικά σε κανάλια και δεξαµενές όπου απαιτείται ρύθµιση 
της στάθµης. 

 
Κάθε άλλο σύστηµα απαραίτητο για την αδιάλειπτη και ασφαλή λειτουργία του έργου. 

18. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΝΑ∆ΟΧΟ  

18.1 Γενικά  

Ο Ανάδοχος θα λειτουργήσει µε δική του ευθύνη και δαπάνες για έξι (6) µήνες την Εγκατάσταση, 
µετά το πέρας την ολοκλήρωση επιτυχώς των «δοκιµών ολοκλήρωσης». Κατά τη περίοδο αυτή, ο 
Ανάδοχος θα διαθέσει το παρακάτω προσωπικό, µε τις παρακάτω ειδικότητες: 

ένας (1) προϊστάµενος λειτουργίας: Μηχανικός 15ετούς εµπειρίας  

ένας (1) χηµικός υπεύθυνος των χηµικών αναλύσεων: Χηµικός 5ετούς εµπειρίας  

ένας (1) εργοδηγός ηλεκτρολόγος: 5ετούς εµπειρίας 

τρεις εργάτες 

Ο Ανάδοχος κατά τη φάση της λειτουργίας των έργων από τον ίδιο, θα προβαίνει στις απαραίτητες 
συστηµατικές αναλύσεις και θα καταγράφει κάθε έκτακτο συµβάν ή ενέργεια που έλαβε χώρα 
(επιδιορθώσεις, συντηρήσεις, εξοπλισµού, κτλ.). 
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Καθ’ όλη τη διάρκεια της λειτουργίας και συντήρησης, ο Ανάδοχος θα πρέπει να λειτουργεί την 
Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυµάτων µε τον πλέον αποδοτικό τρόπο, ώστε να τηρούνται οι 
εγγυηµένες αποδόσεις. Η Υπηρεσία διατηρεί το δικαίωµα ελέγχου των ανωτέρω ανά πάσα στιγµή 
και χωρίς προηγούµενη προειδοποίηση. 

Στην λειτουργία της ΕΕΛ µε ευθύνη του Αναδόχου περιλαµβάνονται όλες οι αναγκαίες εργασίες 
συντήρησης σύµφωνα µε τα συµβατικά τεύχη. Το σύνολο των δαπανών κατά τη 15-µηνη περίοδο 
λειτουργίας και συντήρησης της Εγκατάστασης βαρύνουν αποκλειστικά τον Ανάδοχο, εξαίρεση τις 
δαπάνες: 

προµήθειας νερού, ηλεκτρικής ενέργειας και χηµικών,  

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

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

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

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

 

18.2 Συντήρηση των έργων από τον Ανάδοχο 

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

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

• οι οποιεσδήποτε δαπάνες συντήρησης, των  εργασιών πολιτικού µηχανικού.  

• οι οποιεσδήποτε δαπάνες συντήρησης των ηλεκτροµηχανολογικών εγκαταστάσεων 

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

• αναλώσιµα (πολυηλεκτρολύτης, ασβέστης, αποσµητικό υλικό κτλ.) 

• λιπαντικά εξοπλισµού  
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•   ασφάλειες των ηλεκτρικών πινάκων εφ’ όσον οι καταστροφές τους δεν οφείλονται 
σε αστοχία    

•   άλλου υλικού τα οποία θα αντικαταστήσει ή επισκευάσει ο Ανάδοχος   ενδεικτικές 
   λυχνίες  των  ηλεκτρικών πινάκων 

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

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

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

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

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

 

18.3 Μητρώο του έργου  

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

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

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

Το Μητρώο του έργου θα περιλαµβάνει κατ’ ελάχιστον:  

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

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

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

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

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

- χρώµατα 

- λιπαντικά 

- εργαλεία για συναρµολόγηση και αποσυναρµολόγηση 

- χηµικά αντιδραστήρα για λειτουργία ρύθµισης των οργάνων  

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

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

- Όνοµα προµηθευτών/υπεργολάβων 

- ∆ιεύθυνση και τηλέφωνο 

- Όνοµα αρµοδίου 

- Περιγραφή της υπηρεσίας, ή των υλικών που χορήγησε 

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

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

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

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

 

18.4 ΘΕΣΗ ΣΕ ΑΠΟ∆ΟΤΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ – ∆ΟΚΙΜΕΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ – ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ 
ΕΡΓΩΝ ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΝΑ∆ΟΧΟ 

18.4.1. Γενικά  

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

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

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

Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση της «θέσης σε αποδοτική λειτουργία» και των «δοκιµών 
ολοκλήρωσης», ο Ανάδοχος θα υποβάλει στην Υπηρεσία το Μητρώο του Έργου, τον Φάκελο 
Ασφάλειας και Υγιεινής, καθώς επίσης και τα Εγχειρίδια  Λειτουργίας και Συντήρησης. Μετά την 
ολοκλήρωση των παραπάνω, εκδίδεται σχετική Βεβαίωση Περάτωσης Εργασιών.  

 

18.4.2. Θέση µονάδων σε αποδοτική λειτουργία  

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

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

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

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

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

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

εντοπίσει τον λόγο της αποτυχίας 

υποβάλει προτάσεις για επανόρθωση 

λάβει γραπτή έγκριση για τις προτάσεις αυτές από την Υπηρεσία 

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

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

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

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

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

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

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

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

 

18.4.3. ∆οκιµές ολοκλήρωσης 

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

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

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

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

∆απάνες προµήθειας, µισθώσεων, λειτουργίας και συντήρησης εργαλείων, εφοδίων, 
µηχανηµάτων, οχηµάτων, βυτιοφόρων κτλ., που απαιτούνται για την δοκιµαστική 
λειτουργία όλων των επιµέρους µονάδων. 

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

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

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



 

K:\N3100\Cons\tefhi\5267_TP-ETP.doc    - 91 -   Ν3100/5267/Β02 

 

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

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

Τηρούνται τα όρια εκροών των  του Κεφαλαίου Α του παρόντος Τεύχους 

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

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

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

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

εντοπίσει τον λόγο της αποτυχίας 

υποβάλει προτάσεις για επανόρθωση 

λάβει γραπτή έγκριση για τις προτάσεις αυτές από την Υπηρεσία 

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

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

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

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

Θέση δειγµατοληψίας Μετρούµενη  
παράµετρος 

Συχνότητα 
δειγµατοληψίας Τύπος δείγµατος 

Παροχή  Συνεχής  
COD 
BOD5 

TS 
TKN 

Είσοδος ΕΕΛ 

ΤΡ 

Ηµερήσια Σύνθετο 

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

Βιολογικός  
αντιδραστήρας  

Θερµοκρασία  Ηµερήσια  Στιγµιαίο 
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Θέση δειγµατοληψίας Μετρούµενη  
παράµετρος 

Συχνότητα 
δειγµατοληψίας Τύπος δείγµατος 

Ανακυκλοφορία  Παροχή Συνεχής  
Παροχή  Συνεχής  

Περίσσεια ιλύς  
Συγκέντρωση στερεών 2/ηµέρα  Στιγµιαίο 
Κολοβακτηρίδια  Ηµερήσια  Σύνθετο 

Απολύµανση – αποχλωρίωση  
Υπολειµµατικό χλώριο  Συνεχής  
COD 
BOD5 

TS 
ΝΗ4-Ν 
ΝΟ3-Ν 

Φρεάτιο εξόδου 

ΤΡ 

Ηµερήσια Σύνθετο 

Έξοδος πάχυνσης – 
αφυδάτωσης  Συγκέντρωση στερεών 2/ηµέρα  Στιγµιαίο 

COD Σύνθετο Στραγγίδια πάχυνσης – 
αφυδάτωσης  TS 

Ηµερήσια  
Σύνθετο 

 

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

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

 

 

18.4.4 Λειτουργία των έργων από τον Ανάδοχο 

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

 

19. ΜΕΛΕΤΕΣ 

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

• Τοπογραφική αποτύπωση 

• Προµελέτη έργου 

• Τροποποίηση ΜΠΕ 

• Έκθεση γεωλογικής αναγνώρισης 

• Έγκριση Περιβαλλοντικών  Όρων 
 

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. 

 

20. 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.  

 

21.  ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΙ ΟΡΟΙ  
Για το σύνολο του έργου έχει εκπονηθεί Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων  και έχει εκδοθεί 
Απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων µε τα υπ αριθµ. 98 σχετ 110/12-122/13 της 
15.02.2013 και ΑΠ 174 σχετ 603/2002 της 1.10.2002 έγγραφα της Περιφέρειας Ν. Αιγαίου. 
 
Οι παραπάνω Αποφάσεις Έγκρισης των Περιβαλλοντικών Όρων, υπάρχουν στο Παράρτηµα της 
ΕΣΥ. 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.  
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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