
           
 
 
 
 

 

ΤΕΧΝΙΚΘ ΥΡΘΕΣΙΑ 

Ταχ. Διεφκυνςθ: Αγίων Θεοδϊρων 202 

Ταχ. Κϊδικασ: 68 200 

Τθλζφωνο:2552023474 

Fax: 2552081422 

E-mail: deyaor@otenet.gr 
 

 

ΕΡΓΟ : «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΟΝΑΔΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΙΑ ΝΕΡΟΤ ΟΙΚΙΜΩΝ ΔΗΜΟΤ ΟΡΕΣΙΑΔΑ» 

ΤΝΟΠΣΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

Θ ΔΕΥΑ Ορεςτιάδασ προκειμζνου να αντιμετωπίςει τισ διαρκϊσ αυξανόμενεσ ανάγκεσ φδρευςθσ 
ςτουσ οικιςμοφσ τθσ δικαιοδοςίασ τθσ κα προμθκευτεί μονάδεσ επεξεργαςίασ φδατοσ όπωσ αυτζσ 
αναφζρονται ςτον παρακάτω πίνακα. 

Α/Α ΟΙΚΙΜΟ 
ΔΤΝΑΜΙΚΟΣΗΣΑ 

m3/ h  

 
Μζθοδοσ 

Επεξεργαςίασ 

 
Θζςη 
εγκατάςταςησ 

1 ΣΕΡΝΑ 50 m3/ h Αντίςτροφθ όςμωςθ Γεϊτρθςθ 

2 ΟΡΜΕΝΙΟ 50 m3/ h Αντίςτροφθ όςμωςθ Δεξαμενι 

3 ΚΑΒΤΛΗ 50 m3/ h Αντίςτροφθ όςμωςθ Δεξαμενι 

4 ΕΛΑΙΑ 35 m3/ h Αντίςτροφθ όςμωςθ Γεϊτρθςθ 

5 ΠΣΕΛΕΑ 35 m3/ h Αντίςτροφθ όςμωςθ Δεξαμενι 

6 ΠΕΣΡΩΣΑ 35 m3/ h Αντίςτροφθ όςμωςθ 
Ενδιάμεςα 
(γεϊτρθςθ 

με δεξαμενι) 

7 ΔΙΚΑΙΑ 60 m3/ h Αντίςτροφθ όςμωςθ Γεϊτρθςθ 2 

8 ΛΕΠΣΗ 
(επζκταςθ 

υφιςτάμενθσ 
μονάδασ 22 m3/ h 

Φίλτρα 
Γεϊτρθςθ 

Επιχειρηςιακό Πρόγραμμα «Υποδομέσ 

Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόροσ 

Ανάπτυξη» 2014-2020 

Ευρωπαΰκή Ένωςη 
Ταμείο Συνοχήσ 
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κατά 22 m3/ h) 

9 ΝΕΟΧΩΡΙ 

(επζκταςθ 
υφιςτάμενθσ 

μονάδασ 22 m3/ h 
κατά 22 m3/ h) 

Φίλτρα 

Γεϊτρθςθ 

10 
ΘΟΤΡΙΟ -

ΧΕΙΜΩΝΙΟ 
65 m3/ h Φίλτρα 

Γεϊτρθςθ 

11 ΚΑΣΑΝΙΕ 85 m3/ h Φίλτρα Αντλιοςτάςιο 2 

12 ΡΙΖΙΑ 100 m3/ h 
Φίλτρα & Αντίςτροφθ 

όςμωςθ Δεξαμενι 

13 ΒΤΑ 

(επζκταςθ 
υφιςτάμενθσ 

μονάδασ 54 m3/ h 
κατά 106 m3/ h) 

Φίλτρα 

Δεξαμενι 

14 ΠΕΝΣΑΛΟΦΟ 51 m3/ h Αντίςτροφθ όςμωςθ Γεϊτρθςθ 

 

ΔΙΑΓΩΝΙΜΟ – ΤΜΒΑΗ: Θ ςφμβαςθ κα προζλκει μετά από δθμόςιο ανοιχτό διαγωνιςμό ωσ 
προμικεια & τοποκζτθςθ ςφμφωνα με τον Ν. 4412/16 όπωσ ιςχφει με κριτιριο ανάκεςθσ τθν 
πλζον ςυμφζρουςα από οικονομικισ άποψθσ προςφορά, βάςθ τθσ βζλτιςτθσ ςχζςθσ ποιότθτασ – 
τιμισ. 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕ : 
Αρμόδιοσ υπάλλθλοσ: 
Ηθλιαςκόπουλοσ Ραςχάλθσ, Μίντηιασ Αναςτάςιοσ    Τθλ. 2552023474  Mail: deyaor@otenet.gr 
Διεφκυνςθ Επικοινωνίασ: Αγίων Θεοδϊρων 202 

 

ΣΕΧΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ 

1. ΓΕΝΙΚΑ-ΤΝΟΠΣΙΚΕ ΠΕΡΙΓΡΑΦΕ ΕΠΙΜΕΡΟΤ ΕΓΚΑΣΑΣΑΕΩΝ 
 
Οι μονάδεσ επεξεργαςίασ νεροφ πρόκειται να τοποκετθκοφν ςτα παρακάτω Δθμοτικά 
Διαμερίςματα (ςυνοπτικά αναφζρονται οι προσ επεξεργαςία παροχζσ νεροφ, οι μζκοδοι που 
πρόκειται να εφαρμοςτοφν και οι κζςεισ εγκατάςταςισ τουσ). Από τοφδε και ςτο εξισ οι 
εγκαταςτάςεισ κα αναφζρονται με τον αφξοντα αρικμό που αναφζρεται ςτον παρακάτω πίνακα. 
 

Α/Α ΟΙΚΙΜΟ 
ΔΤΝΑΜΙΚΟΣΗΣΑ 
m3/ h  

 
Μζθοδοσ 
Επεξεργαςίασ 

 
Θζςη 
εγκατάςταςησ 

1 ΣΕΡΝΑ 50 m3/ h Αντίςτροφθ όςμωςθ Γεϊτρθςθ 

2 ΟΡΜΕΝΙΟ 50 m3/ h Αντίςτροφθ όςμωςθ Δεξαμενι 

3 ΚΑΒΤΛΗ 50 m3/ h Αντίςτροφθ όςμωςθ Δεξαμενι 
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4 ΕΛΑΙΑ 35 m3/ h Αντίςτροφθ όςμωςθ Γεϊτρθςθ 

5 ΠΣΕΛΕΑ 35 m3/ h Αντίςτροφθ όςμωςθ Δεξαμενι 

6 ΠΕΣΡΩΣΑ 35 m3/ h Αντίςτροφθ όςμωςθ 
Ενδιάμεςα 
(γεϊτρθςθ 
με δεξαμενι) 

7 ΔΙΚΑΙΑ 60 m3/ h Αντίςτροφθ όςμωςθ Γεϊτρθςθ 2 

8 ΛΕΠΣΗ 

(επζκταςθ 
υφιςτάμενθσ 
μονάδασ 22 m3/ h 
κατά 22 m3/ h) 

Φίλτρα 

Γεϊτρθςθ 

9 ΝΕΟΧΩΡΙ 

(επζκταςθ 
υφιςτάμενθσ 
μονάδασ 22 m3/ h 
κατά 22 m3/ h) 

Φίλτρα 

Γεϊτρθςθ 

10 
ΘΟΤΡΙΟ -
ΧΕΙΜΩΝΙΟ 

65 m3/ h Φίλτρα 
Γεϊτρθςθ 

11 ΚΑΣΑΝΙΕ 85 m3/ h Φίλτρα Αντλιοςτάςιο 2 

12 ΡΙΖΙΑ 100 m3/ h 
Φίλτρα & Αντίςτροφθ 
όςμωςθ Δεξαμενι 

13 ΒΤΑ 

(επζκταςθ 
υφιςτάμενθσ 
μονάδασ 54 m3/ h 
κατά 106 m3/ h) 

Φίλτρα 

Δεξαμενι 

14 ΠΕΝΣΑΛΟΦΟ 51 m3/ h Αντίςτροφθ όςμωςθ Γεϊτρθςθ 

 

2. ΒΑΗ ΤΠΟΛΟΓΙΜΩΝ 
 
Οι αναλφςεισ νεροφ που πρζπει να λθφκοφν υπόψθ για κάκε μια εγκατάςταςθ  από αυτζσ που κα 
εφαρμοςτεί θ μζκοδοσ τθσ αντίςτροφθσ όςμωςθσ είναι οι παρακάτω: 
 
1.ΣΤΕΝΑ 
 

• Αςβζςτιο 47,40 ppmωσ ιόν 
• Πξινα ανκρακικά 172,00 ppmωσ ιόν 
• Νάτριο 47,26 ppmωσ ιόν 
• Θειικά 0,00 ppmωσ ιόν 
• Κάλιο 1,90 ppmωσ ιόν 
• Χλωριοφχα 58,70 ppmωσ ιόν 
• Αμμωνιακά 0,00 ppmωσ ιόν 
• Μαγνιςιο 10,60 ppmωσ ιόν 
• Βάριο 0,00 ppmωσ ιόν 
• Φκοριοφχα 0,27 ppmωσ ιόν 
• Ρυρίτιο 18,50 ppmωσ ιόν 
• pH 7,20  
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2.ΟΜΕΝΙΟ 
 

• Αςβζςτιο 117,00 ppmωσ ιόν 
• Πξινα ανκρακικά 245,00ppmωσ ιόν 
• Νάτριο 89,40ppmωσ ιόν 
• Θειικά 240,00 ppmωσ ιόν 
• Κάλιο 2,30 ppmωσ ιόν 
• Χλωριοφχα 72,50ppmωσ ιόν 
• Αμμωνιακά 0,00 ppmωσ ιόν 

• Μαγνιςιο 18,80 ppmωσ ιόν 
• Βάριο 0,05 ppmωσ ιόν 
• Φκοριοφχα 1,00 ppmωσ ιόν 
• Ρυρίτιο 17,00ppmωσ ιόν 

• pH 7,40  
 
 

3. ΚΑΒΥΛΘ 
 

• Αςβζςτιο 79,70 ppmωσ ιόν 
• Πξινα ανκρακικά 228,00ppmωσ ιόν 
• Νάτριο 64,20ppmωσ ιόν 
• Θειικά 88,60 ppmωσ ιόν 
• Κάλιο 1,50 ppmωσ ιόν 
• Χλωριοφχα 93,60ppmωσ ιόν 
• Αμμωνιακά 0,00 ppmωσ ιόν 

• Μαγνιςιο 21,30 ppmωσ ιόν 
• Βάριο 0,10 ppmωσ ιόν 
• Φκοριοφχα 0,39 ppmωσ ιόν 
• Ρυρίτιο 15,40ppmωσ ιόν 
• pH 7,20  

 
4.  ΕΛΑΙΑ 

 
• Αςβζςτιο 124,00 ppmωσ ιόν 
• Πξινα ανκρακικά 260,00ppmωσ ιόν 
• Νάτριο 55,5ppmωσ ιόν 
• Θειικά 118,00 ppmωσ ιόν 
• Κάλιο 3,20 ppmωσ ιόν 
• Χλωριοφχα 158,00ppmωσ ιόν 
• Αμμωνιακά 0,00 ppmωσ ιόν 

• Μαγνιςιο 23,70 ppmωσ ιόν 
• Βάριο 0,15 ppmωσ ιόν 
• Φκοριοφχα 0,39 ppmωσ ιόν 
• Ρυρίτιο 13,60ppmωσ ιόν 
• pH 7,40  
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5. ΡΤΕΛΕΑ 
 

• Αςβζςτιο 63,00 ppmωσ ιόν 
• Πξινα ανκρακικά 176,00ppmωσ ιόν 
• Νάτριο 41,10ppmωσ ιόν 
• Θειικά 70,40 ppmωσ ιόν 
• Κάλιο 1,70 ppmωσ ιόν 
• Χλωριοφχα 49,80ppmωσ ιόν 
• Αμμωνιακά 0,00 ppmωσ ιόν 

• Μαγνιςιο 12,80 ppmωσ ιόν 
• Βάριο 0,07 ppmωσ ιόν 
• Φκοριοφχα 0,64 ppmωσ ιόν 
• Ρυρίτιο 13,00ppmωσ ιόν 
• pH 7,60  

 
6. ΡΕΤΩΤΑ 

 
• Αςβζςτιο 147,00 ppmωσ ιόν 
• Πξινα ανκρακικά 190,00 ppmωσ ιόν 
• Νάτριο 77,00 ppmωσ ιόν 
• Θειικά 235,00 ppmωσ ιόν 
• Κάλιο 3,30 ppmωσ ιόν 
• Χλωριοφχα 176,00 ppmωσ ιόν 
• Αμμωνιακά 0,00 ppmωσ ιόν 

• Μαγνιςιο 23,50 ppmωσ ιόν 
• Βάριο 0,12 ppmωσ ιόν 
• Φκοριοφχα 0,45 ppmωσ ιόν 
• Ρυρίτιο 11,90 ppmωσ ιόν 
• pH 7,10  

 
7. ΔΙΚΑΙΑ 

 
• Αςβζςτιο 63,80 ppmωσ ιόν 
• Πξινα ανκρακικά 179,00 ppmωσ ιόν 
• Νάτριο 29,00 ppmωσ ιόν 
• Θειικά 38,40 ppmωσ ιόν 
• Κάλιο 1,10 ppmωσ ιόν 
• Χλωριοφχα 33,80  ppmωσ ιόν 
• Αμμωνιακά 0,00 ppmωσ ιόν 

• Μαγνιςιο 11,20 ppmωσ ιόν 
• Βάριο 0,08 ppmωσ ιόν 
• Φκοριοφχα 0,25 ppmωσ ιόν 
• Ρυρίτιο 16,40  ppmωσ ιόν 
• pH 7,10  
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12.ΙΗΙΑ 
 

• Αςβζςτιο 85,70 ppmωσ ιόν 
• Πξινα ανκρακικά 282,00 ppmωσ ιόν 
• Νάτριο 79,80 ppmωσ ιόν 
• Θειικά 178,00 ppmωσ ιόν 
• Κάλιο 4,10 ppmωσ ιόν 
• Χλωριοφχα 63,40 ppmωσ ιόν 
• Αμμωνιακά 0,00 ppmωσ ιόν 

• Μαγνιςιο 25,60 ppmωσ ιόν 
• Βάριο 0,07 ppmωσ ιόν 
• Φκοριοφχα 0,78 ppmωσ ιόν 
• Ρυρίτιο 17,00 ppmωσ ιόν 
• pH 7,2  

 
 
 
 
14. ΡΕΝΤΑΛΟΦΟΣ 
 

• Αςβζςτιο 108,00 ppmωσ ιόν 
• Πξινα ανκρακικά 180,00 ppmωσ ιόν 
• Νάτριο 46,30 ppmωσ ιόν 
• Θειικά 98,00 ppmωσ ιόν 
• Κάλιο 5,00 ppmωσ ιόν 
• Χλωριοφχα 95,70 ppmωσ ιόν 
• Αμμωνιακά 0,00 ppmωσ ιόν 

• Μαγνιςιο 20,00 ppmωσ ιόν 
• Βάριο 0,00 ppmωσ ιόν 
• Φκοριοφχα 0,46 ppmωσ ιόν 
• Ρυρίτιο 13,50 ppmωσ ιόν 
• pH 7,2 

 
. 
Για όλεσ τισ περιπτϊςεισ όπου εφαρμόηεται θ αντίςτροφθ όςμωςθ (1,2,3,4,5,6,7,12,14) κα 
λαμβάνονται υπόψιν ςτο ςχεδιαςμό επιπλζον των ανωτζρω αναλφςεων και οι ακόλουκεσ τιμζσ 
παραμζτρων: 
Νιτρικά:       100 mg/l 
Μαγγάνιο:  800 μg/l 
Σίδθροσ:  600 μg/l 
Μπορεί να προςδιοριςτεί και όποια άλλθ παράμετροσ κρίνεται ςθμαντικι, αλλά ςε καμία 
περίπτωςθ δεν κα λθφκεί ςαν βάςθ ςχεδιαςμοφ  κάποια τιμι ςυγκζντρωςθσ ιόντοσ μικρότερθ των 
παραπάνω 
Ο ιςοςκελιςμόσ (balancing) ανιόντων-κατιόντων ςτο πρόγραμμα υπολογιςμοφ των μεμβρανϊν κα 
γίνεται με προςκικθ ιόντων Νατρίου και Χλωρίου 
 
Για όλεσ τισ περιπτϊςεισ που εφαρμόηεται μόνο φίλτρανςθ (περιπτϊςεισ  8,9,10,11 και 13) κα 
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λαμβάνονται υπόψιν επιπλζον ωσ ςφςταςθ ακατζργαςτου νεροφ για τθν διαςταςιολόγθςθ των 
ςυςτθμάτων οι ακόλουκεσ τιμζσ παραμζτρων: 
 
Θολότθτα :     40 ΝΤU 
Μαγγάνιο:  800 μg/l 
Σίδθροσ:  600 μg/l 
 
Επιπλζον για τισ περιπτϊςεισ απομάκρυνςθσ αρςενικοφ (περιπτϊςεισ 8,9,10,11,13) κα λαμβάνεται 
υπόψιν και ςυγκζντρωςθ Αρςενικοφ 70 μg/l. 
 
Αυτό γίνεται με ςκοπό τα ςυςτιματα να είναι ςχεδιαςμζνα ζτςι ϊςτε να είναι ςε κζςθ να 
αντιμετωπίςουν τισ μζγιςτεσ τιμζσ που ζχουν παρατθρθκεί  των παραπάνω παραμζτρων, οι οποίεσ 
εμφανίηουν κατά καιροφσ μεταβολζσ. 
 
 
 

3. ΠΟΙΟΣΙΚΑ ΧΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΑ ΕΞΟΔΟΤ 
Τα χαρακτθριςτικά του παραγόμενου νεροφ κα πρζπει να καλφπτουν τθν ςχετικι νομοκεςία περί 
ποςίμου νεροφ( για όλο το εφροσ κερμοκραςιϊν λειτουργίασ των μονάδων) , ιτοι  τισ 
παραμζτρουσ που πρζπει να πλθροφνται για το νερό ανκρϊπινθσ κατανάλωςθσ βάςει τθσ Κοινισ 
Υπουργικισ Απόφαςθσ Αρικμ. Γ1(δ)/ ΓΡ οικ.67322-Τεφχοσ Β’ 3282/19.09.2017. 
Ειδικότερα και επιπλζον των παραπάνω θ απαιτοφμενθ ποιότθτα εξόδου του επεξεργαςμζνου 
φδατοσ είναι θ ακόλουκθ : 
PH     6,5-8,5 
Μαγγάνιο:     < 5 μg/l 
Σίδθροσ :    < 15 μg/l  
Αρςενικό:                                                < 5    μg/l 
Νιτρικά:     <5mg/l (με εξαίρεςθ τθν περίπτωςθ των ιηίων όπου ο 
περιοριςμόσ αυτόσ κα ιςχφει μόνο για το παραγόμενο από τθν αντίςτροφθ όςμωςθ νερό, ενϊ για 
το τελικά παραγόμενο κα ιςχφει το όριο τθσ νομοκεςίασ περί ποςίμου) 
Κολοβακτθριδιοειδι (Ρ.Α.Κ)  μθδζν ςε 100ml 
Κολοβακτθρίδια κοπράνων   μθδζν 
Εντερόκοκκοι    μθδζν 
Επιπλζον ςτισ μονάδεσ που περιλαμβάνουν αντίςτροφθ όςμωςθ ο δείκτθσ ςτακερότθτασ  
LangellierStabilityIndex (LSI) του παραγόμενου νεροφ κα πρζπει να είναι  -0.2=<LSI=<+0.2  ςε όλο 
το εφροσ κερμοκραςιϊν λειτουργίασ, εξαςφαλίηοντασ ζτςι ότι το παραγόμενο νερό δεν κα είναι 
διαβρωτικό 
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4. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΓΚΑΣΑΣΑΕΩΝ 
 
4.1. Δ.Δ ΣΤΕΝΑΣ 

 
4.1.1 ΕΙΣΑΓΩΓΘ 

Οι διαρκϊσ αυξανόμενεσ ανάγκεσ φδρευςθσ του Διαμερίςματοσ υποχρεϊνουν ςτθν αξιοποίθςθ 
όλων των γεωτριςεων, ακόμθ και αυτϊν που εμφανίηουν ακαταλλθλότθτα από άποψθ κυρίωσ 
Νιτρικϊν αλάτων αλλά και ιχνϊν Μαγγανίου και Σιδιρου. 
Οι εγκαταςτάςεισ επεξεργαςίασ του νεροφ κα τροφοδοτοφνται με αντλθτικό ςυγκρότθμα από 
Δεξαμενι εξιςορρόπθςθσ και κα το παραδίδουν ςτθν υπάρχουςα  Δεξαμενι αποκικευςθσ.  
Οι αιχμζσ ηιτθςθσ κα εξαςφαλίηονται από τισ δεξαμενζσ αποκικευςθσ. 
 
4.1.2 ΘΕΣΘ ΤΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 

Θ προβλεπόμενθ κζςθ των εγκαταςτάςεων κα είναι ςτο χϊρο τθσ γεϊτρθςθσ  
 
4.1.3 ΕΡΙΛΟΓΘ ΤΘΣ ΜΕΘΟΔΟΥ ΕΡΕΞΕΓΑΣΙΑΣ 

Λαμβανομζνων υπόψθ των απαιτοφμενων μεγεκϊν, τθσ ανάλυςθσ του νεροφ , τθσ επικυμθτισ 
ποιότθτασ  παραγόμενου νεροφ (πόςιμο) του κόςτουσ λειτουργίασ  και μειωμζνθσ επίβλεψθσ και 
τθσ ανάγκθσ επεξεργαςίασ νεροφ επιλζγουμε τθ μζκοδο τθσ ΑΝΤΙΣΤΟΦΘΣ ΟΣΜΩΣΘΣ. 
Θ προτεινόμενθ μζκοδοσ βαςίηεται επί παγκοςμίωσ εφαρμοςμζνθσ  και παραδεκτισ τεχνολογίασ 
των θμιπερατϊν μεμβρανϊν και τθσ αντιςτροφισ του φυςικοφ φαινομζνου τθσ όςμωςθσ. 
Θ αντίςτροφθ όςμωςθ είναι μία διεργαςία κατά τθν οποία διαχωρίηεται το κακαρό νερό από το 
νερό που περιζχει άλατα με τθ βοικεια μιασ θμιπερατισ μεμβράνθσ, θ οποία δρα ςαν μοριακό και 
ιοντικό φίλτρο. Το ςφςτθμα μεμβρανϊν που εφαρμόηεται ςτα ςυςτιματα αντίςτροφθσ όςμωςθσ  
νεροφ είναι ικανό να κατακρατιςει περιςςότερο από το 99% των αλάτων που βρίςκονται ςε 
διάλυςθ νερό. 
Αρχικά το ακατζργαςτο νερό πρζπει να υποςτεί κατάλλθλθ προκατεργαςία, ϊςτε να γίνει από 
χθμικι και φυςικι άποψθ κατάλλθλο για τθ διεργαςία τθσ αντίςτροφθσ όςμωςθσ. 
Θ αντίςτροφθ όςμωςθ απαιτεί το νερό το οποίο φκάνει ςτισ μεμβράνεσ να ζχει διάφορεσ 
παραμζτρουσ (ενδεικτικά SDI, κολότθτα, pΘ, οργανικζσ ουςίεσ και ςίδθρο) ςε τιμζσ μικρότερεσ 
από τα όρια που κζτει ο καταςκευαςτισ των μεμβρανϊν, ϊςτε να εξαςφαλίηεται θ ποιότθτα και θ 
ποςότθτα του παραγόμενου πόςιμου νεροφ. 
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4.1.4  ΣΥΝΟΡΤΙΚΘ ΡΕΙΓΑΦΘ ΤΘΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΘΣ 

 
Το νερό τθσ γεϊτρθςθσ οδθγείται ςε Δεξαμενι εξιςορρόπθςθσ 40 Μ3. 
Από εκεί με αντλίεσ προϊκθςθσ οδθγείται μζςα από τισ μονάδεσ προκατεργαςίασ- ϊςτε να 
διαςφαλίηεται θ «υγεία» τθσ εγκατάςταςθσ και θ μακροηωία τθσ – και τροφοδοτείται ςτθ ςυςκευι 
αντίςτροφθσ όςμωςθσ όπου και υφίςταται τθ βαςικι επεξεργαςία. 
Εξερχόμενο και αφοφ υποςτεί τθν κατάλλθλθ μετακατεργαςία βζλτιςτθσ ςυμμόρφωςθσ με τισ 
απαιτιςεισ τθσ Νομοκεςίασ Ρόςιμου νεροφ και τθν αναγκαία μεταχλωρίωςθ για πρόςδοςθ 
απολυμαντικισ ικανότθτασ, παραδίδεται ςε δεξαμενι προϊκθςθσ 25 Μ3, και με τθ βοικεια 
αντλιοςταςίου οδθγείται ςτθ δεξαμενι αποκικευςθσ. 
 
Θ μονάδα επεξεργαςίασ κα επεξεργάηεται 50 m3/ϊρα. 
 
4.2  Δ.Δ ΟΜΕΝΙΟΥ 

 
4.2.1 ΕΙΣΑΓΩΓΘ 

Οι διαρκϊσ αυξανόμενεσ ανάγκεσ φδρευςθσ του Διαμερίςματοσ υποχρεϊνουν ςτθν αξιοποίθςθ 
όλων των γεωτριςεων, ακόμθ και αυτϊν που εμφανίηουν ακαταλλθλότθτα από άποψθ κυρίωσ 
Νιτρικϊν αλάτων και ιχνϊν Μαγγανίου αλλά και Σιδιρου. 
Οι εγκαταςτάςεισ επεξεργαςίασ του νεροφ κα τροφοδοτοφνται με αντλθτικό ςυγκρότθμα από 
Δεξαμενι εξιςορρόπθςθσ και κα το παραδίδουν ςτθν υπάρχουςα Δεξαμενι αποκικευςθσ.  
Οι αιχμζσ ηιτθςθσ κα εξαςφαλίηονται από τισ δεξαμενζσ αποκικευςθσ. 
 
4.2.2 ΘΕΣΘ ΤΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 

Θ προβλεπόμενθ κζςθ των εγκαταςτάςεων κα είναι ςτο χϊρο των δεξαμενϊν αποκικευςθσ. 
 
4.2.3 ΕΡΙΛΟΓΘ ΤΘΣ ΜΕΘΟΔΟΥ ΕΡΕΞΕΓΑΣΙΑΣ 

Λαμβανομζνων υπόψθ των απαιτοφμενων μεγεκϊν, τθσ ανάλυςθσ του νεροφ , τθσ επικυμθτισ 
ποιότθτα παραγόμενου νεροφ (πόςιμο) του κόςτουσ λειτουργίασ  και μειωμζνθσ επίβλεψθσ και τθσ 
ανάγκθσ επεξεργαςίασ νεροφ επιλζγουμε τθ μζκοδο τθσ ΑΝΤΙΣΤΟΦΘΣ ΟΣΜΩΣΘΣ. 
Θ προτεινόμενθ μζκοδοσ βαςίηεται επί παγκοςμίωσ εφαρμοςμζνθσ  και παραδεκτισ τεχνολογίασ 
των θμιπερατϊν μεμβρανϊν και τθσ αντιςτροφισ του φυςικοφ φαινομζνου τθσ όςμωςθσ. 
Θ αντίςτροφθ όςμωςθ είναι μία διεργαςία κατά τθν οποία διαχωρίηεται το κακαρό νερό από το 
νερό που περιζχει άλατα με τθ βοικεια μιασ θμιπερατισ μεμβράνθσ, θ οποία δρα ςαν μοριακό και 
ιοντικό φίλτρο. Το ςφςτθμα μεμβρανϊν που εφαρμόηεται ςτα ςυςτιματα αντίςτροφθσ όςμωςθσ  
νεροφ είναι ικανό να κατακρατιςει περιςςότερο από το 99% των αλάτων που βρίςκονται ςε 
διάλυςθ νερό. 
Αρχικά το ακατζργαςτο νερό πρζπει να υποςτεί κατάλλθλθ προκατεργαςία, ϊςτε να γίνει από 
χθμικι και φυςικι άποψθ κατάλλθλο για τθ διεργαςία τθσ αντίςτροφθσ όςμωςθσ. 
Θ αντίςτροφθ όςμωςθ απαιτεί το νερό το οποίο φκάνει ςτισ μεμβράνεσ να ζχει διάφορεσ 
παραμζτρουσ (ενδεικτικά SDI, κολότθτα, pΘ, οργανικζσ ουςίεσ και ςίδθρο) ςε τιμζσ μικρότερεσ 
από τα όρια που κζτει ο καταςκευαςτισ των μεμβρανϊν, ϊςτε να εξαςφαλίηεται θ ποιότθτα και θ 
ποςότθτα του παραγόμενου πόςιμου νεροφ. 
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4.2.4  ΣΥΝΟΡΤΙΚΘ ΡΕΙΓΑΦΘ ΤΘΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΘΣ 

Το νερό τθσ γεϊτρθςθσ οδθγείται ςε Δεξαμενι εξιςορρόπθςθσ 40 Μ3. 
Από εκεί με αντλίεσ προϊκθςθσ οδθγείται μζςα από τισ μονάδεσ προκατεργαςίασ- ϊςτε να 
διαςφαλίηεται θ «υγεία» τθσ εγκατάςταςθσ και θ μακροηωία τθσ – και τροφοδοτείται ςτθ ςυςκευι 
αντίςτροφθσ όςμωςθσ όπου και υφίςταται τθ βαςικι επεξεργαςία. 
Εξερχόμενο και αφοφ υποςτεί τθν κατάλλθλθ μετακατεργαςία βζλτιςτθσ ςυμμόρφωςθσ με τισ 
απαιτιςεισ τθσ Νομοκεςίασ Ρόςιμου νεροφ και τθν αναγκαία μεταχλωρίωςθ για πρόςδωςθ 
απολυμαντικισ ικανότθτασ,  παραδίδεται ςε δεξαμενι αποκικευςθσ. 
 
Θ μονάδα επεξεργαςίασ κα επεξεργάηεται 50 m3/ϊρα. 
 
4.3. Δ.Δ. ΚΑΒΥΛΘΣ 

 

4.3.1 ΕΙΣΑΓΩΓΘ 

Οι διαρκϊσ αυξανόμενεσ ανάγκεσ φδρευςθσ του Διαμερίςματοσ υποχρεϊνουν ςτθν αξιοποίθςθ 
όλων των γεωτριςεων, ακόμθ και αυτϊν που εμφανίηουν ακαταλλθλότθτα από άποψθ Νιτρικϊν 
αλάτων, Σιδιρου και Μαγγανίου. 
Οι εγκαταςτάςεισ επεξεργαςίασ του νεροφ κα τροφοδοτοφνται με αντλθτικό ςυγκρότθμα από 
Δεξαμενι εξιςορρόπθςθσ και κα το παραδίδουν ςτθν υπάρχουςα  Δεξαμενι αποκικευςθσ.  
Οι αιχμζσ ηιτθςθσ κα εξαςφαλίηονται από τισ δεξαμενζσ αποκικευςθσ. 
 
4.3.2 ΘΕΣΘ ΤΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 

Θ προβλεπόμενθ κζςθ των εγκαταςτάςεων κα είναι ςτο χϊρο των δεξαμενϊν αποκικευςθσ. 
 
4.3.3 ΕΡΙΛΟΓΘ ΤΘΣ ΜΕΘΟΔΟΥ ΕΡΕΞΕΓΑΣΙΑΣ 

Λαμβανομζνων υπόψθ των απαιτουμζνων μεγεκϊν, τθσ ανάλυςθσ του νεροφ , τθν επικυμθτι 
ποιότθτα παραγόμενου νεροφ (πόςιμο) του κόςτουσ λειτουργίασ  και μειωμζνθσ επίβλεψθσ και τθσ 
ανάγκθσ επεξεργαςίασ νεροφ επιλζγουμε τθ μζκοδο τθσ ΑΝΤΙΣΤΟΦΘΣ ΟΣΜΩΣΘΣ. 
Θ προτεινόμενθ μζκοδοσ βαςίηεται επί παγκοςμίωσ εφαρμοςμζνθσ  και παραδεκτισ τεχνολογίασ 
των θμιπερατϊν μεμβρανϊν και τθσ αντιςτροφισ του φυςικοφ φαινομζνου τθσ όςμωςθσ. 
Θ αντίςτροφθ όςμωςθ είναι μία διεργαςία κατά τθν οποία διαχωρίηεται το κακαρό νερό από το 
νερό που περιζχει άλατα με τθ βοικεια μιασ θμιπερατισ μεμβράνθσ, θ οποία δρα ςαν μοριακό και 
ιοντικό φίλτρο. Το ςφςτθμα μεμβρανϊν που εφαρμόηεται ςτα ςυςτιματα αντίςτροφθσ όςμωςθσ  
νεροφ είναι ικανό να κατακρατιςει περιςςότερο από το 99% των αλάτων που βρίςκονται ςε 
διάλυςθ νερό. 
Αρχικά το ακατζργαςτο νερό πρζπει να υποςτεί κατάλλθλθ προκατεργαςία, ϊςτε να γίνει από 
χθμικι και φυςικι άποψθ κατάλλθλο για τθ διεργαςία τθσ αντίςτροφθσ όςμωςθσ. 
Θ αντίςτροφθ όςμωςθ απαιτεί το νερό το οποίο φκάνει ςτισ μεμβράνεσ να ζχει διάφορεσ 
παραμζτρουσ (ενδεικτικά SDI, κολότθτα, pΘ, οργανικζσ ουςίεσ και ςίδθρο) ςε τιμζσ μικρότερεσ 
από τα όρια που κζτει ο καταςκευαςτισ των μεμβρανϊν, ϊςτε να εξαςφαλίηεται θ ποιότθτα και θ 
ποςότθτα του παραγόμενου πόςιμου νεροφ. 
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4.3.4  ΣΥΝΟΡΤΙΚΘ ΡΕΙΓΑΦΘ ΤΘΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΘΣ 

Το νερό τθσ γεϊτρθςθσ οδθγείται ςε Δεξαμενι εξιςορρόπθςθσ 40 Μ3. 
Από εκεί με αντλίεσ προϊκθςθσ οδθγείται μζςα από τισ μονάδεσ προκατεργαςίασ- ϊςτε να 
διαςφαλίηεται θ «υγεία» τθσ εγκατάςταςθσ και θ μακροηωία τθσ – και τροφοδοτείται ςτθ ςυςκευι 
αντίςτροφθσ όςμωςθσ όπου και υφίςταται τθ βαςικι επεξεργαςία. 
Εξερχόμενο και αφοφ υποςτεί τθν κατάλλθλθ μετακατεργαςία βζλτιςτθσ ςυμμόρφωςθσ με τισ 
απαιτιςεισ τθσ Νομοκεςίασ Ρόςιμου νεροφ και τθν αναγκαία μεταχλωρίωςθ για πρόςδωςθ 
απολυμαντικισ ικανότθτασ,  παραδίδεται ςε δεξαμενι αποκικευςθσ. 
 
Θ μονάδα επεξεργαςίασ κα επεξεργάηεται 50 m3/ϊρα. 
 
 
4.4. Δ.Δ ΕΛΑΙΑΣ 

 
4.4.1 ΕΙΣΑΓΩΓΘ 

Οι διαρκϊσ αυξανόμενεσ ανάγκεσ φδρευςθσ του Διαμερίςματοσ υποχρεϊνουν ςτθν αξιοποίθςθ 
όλων των γεωτριςεων, ακόμθ και αυτϊν που εμφανίηουν ακαταλλθλότθτα από άποψθ κυρίωσ 
Νιτρικϊν και ιχνϊν Μαγγανίου αλλά και Σιδιρου. 
Οι εγκαταςτάςεισ επεξεργαςίασ του νεροφ κα τροφοδοτοφνται με αντλθτικό ςυγκρότθμα από 
Δεξαμενι εξιςορρόπθςθσ και κα το παραδίδουν ςτθν υπάρχουςα  Δεξαμενι αποκικευςθσ.  
Οι αιχμζσ ηιτθςθσ κα εξαςφαλίηονται από τισ δεξαμενζσ αποκικευςθσ. 
 
4.4.2 ΘΕΣΘ ΤΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 

Θ προβλεπόμενθ κζςθ των εγκαταςτάςεων κα είναι ςτο χϊρο τθσ Γεϊτρθςθσ. 
 
4.4.3 ΕΡΙΛΟΓΘ ΤΘΣ ΜΕΘΟΔΟΥ ΕΡΕΞΕΓΑΣΙΑΣ 

Λαμβανομζνων υπόψθ των απαιτοφμενων μεγεκϊν, τθσ ανάλυςθσ του νεροφ , τθν επικυμθτι 
ποιότθτα παραγόμενου νεροφ (πόςιμο) του κόςτουσ λειτουργίασ  και μειωμζνθσ επίβλεψθσ και τθσ 
ανάγκθσ επεξεργαςίασ νεροφ επιλζγουμε τθ μζκοδο τθσ ΑΝΤΙΣΤΟΦΘΣ ΟΣΜΩΣΘΣ. 
Θ προτεινόμενθ μζκοδοσ βαςίηεται επί παγκοςμίωσ εφαρμοςμζνθσ και παραδεκτισ τεχνολογίασ 
των θμιπερατϊν μεμβρανϊν και τθσ αντιςτροφισ του φυςικοφ φαινομζνου τθσ όςμωςθσ. 
Θ αντίςτροφθ όςμωςθ είναι μία διεργαςία κατά τθν οποία διαχωρίηεται το κακαρό νερό από το 
νερό που περιζχει άλατα με τθ βοικεια μιασ θμιπερατισ μεμβράνθσ, θ οποία δρα ςαν μοριακό και 
ιοντικό φίλτρο. Το ςφςτθμα μεμβρανϊν που εφαρμόηεται ςτα ςυςτιματα αντίςτροφθσ όςμωςθσ  
νεροφ είναι ικανό να κατακρατιςει περιςςότερο από το 99% των αλάτων που βρίςκονται ςε 
διάλυςθ νερό. 
Αρχικά το ακατζργαςτο νερό πρζπει να υποςτεί κατάλλθλθ προκατεργαςία, ϊςτε να γίνει από 
χθμικι και φυςικι άποψθ κατάλλθλο για τθ διεργαςία τθσ αντίςτροφθσ όςμωςθσ. 
Θ αντίςτροφθ όςμωςθ απαιτεί το νερό το οποίο φκάνει ςτισ μεμβράνεσ να ζχει διάφορεσ 
παραμζτρουσ (ενδεικτικά SDI, κολότθτα, pΘ, οργανικζσ ουςίεσ και ςίδθρο) ςε τιμζσ μικρότερεσ 
από τα όρια που κζτει ο καταςκευαςτισ των μεμβρανϊν, ϊςτε να εξαςφαλίηεται θ ποιότθτα και θ 
ποςότθτα του παραγόμενου πόςιμου νεροφ. 
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4.4.4  ΣΥΝΟΡΤΙΚΘ ΡΕΙΓΑΦΘ ΤΘΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΘΣ 

Το νερό τθσ γεϊτρθςθσ οδθγείται ςε Δεξαμενι εξιςορρόπθςθσ 40 m3. 
Από εκεί με αντλίεσ προϊκθςθσ οδθγείται μζςα από τισ μονάδεσ προκατεργαςίασ- ϊςτε να 
διαςφαλίηεται θ «υγεία» τθσ εγκατάςταςθσ και θ μακροηωία τθσ – και τροφοδοτείται ςτθ ςυςκευι 
αντίςτροφθσ όςμωςθσ όπου και υφίςταται τθ βαςικι επεξεργαςία. 
Εξερχόμενο και αφοφ υποςτεί τθν κατάλλθλθ μετακατεργαςία βζλτιςτθσ ςυμμόρφωςθσ με τισ 
απαιτιςεισ τθσ Νομοκεςίασ Ρόςιμου νεροφ και τθν αναγκαία μεταχλωρίωςθ για πρόςδοςθ 
απολυμαντικισ ικανότθτασ,  παραδίδεται ςε δεξαμενι προϊκθςθσ 25 m3 και με τθ βοικεια 
αντλιοςταςίου οδθγείται ςτθ δεξαμενι αποκικευςθσ. 
 
Θ μονάδα επεξεργαςίασ κα επεξεργάηεται 35 m3/ϊρα. 
 
4.5 Δ.Δ ΡΤΕΛΕΑΣ 

 
ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ  
4.5.1 ΕΙΣΑΓΩΓΘ 

Οι διαρκϊσ αυξανόμενεσ ανάγκεσ φδρευςθσ του Διαμερίςματοσ υποχρεϊνουν ςτθν αξιοποίθςθ 
όλων των γεωτριςεων, ακόμθ και αυτϊν που εμφανίηουν ακαταλλθλότθτα από άποψθ Νιτρικϊν 
αλάτων  και ιχνϊν Μαγγανίου και Σιδιρου. 
Οι εγκαταςτάςεισ επεξεργαςίασ του νεροφ κα τροφοδοτοφνται με αντλθτικό ςυγκρότθμα από 
Δεξαμενι εξιςορρόπθςθσ όπου κα γίνεται το νερό  τθσ γεϊτρθςθσ  και κα το παραδίδουν ςτθν 
υπάρχουςα  Δεξαμενι αποκικευςθσ.  
Οι αιχμζσ ηιτθςθσ κα εξαςφαλίηονται από τισ δεξαμενζσ αποκικευςθσ. 
 
4.5.2 ΘΕΣΘ ΤΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 

Θ προβλεπόμενθ κζςθ των εγκαταςτάςεων κα είναι ςτο χϊρο των δεξαμενϊν αποκικευςθσ. 
 

4.5.3 ΕΡΙΛΟΓΘ ΤΘΣ ΜΕΘΟΔΟΥ ΕΡΕΞΕΓΑΣΙΑΣ 

Λαμβανομζνων υπόψθ των απαιτουμζνων μεγεκϊν, τθσ ανάλυςθσ του νεροφ , τθν επικυμθτι 
ποιότθτα παραγόμενου νεροφ (πόςιμο) του κόςτουσ λειτουργίασ  και μειωμζνθσ επίβλεψθσ και τθσ 
ανάγκθσ επεξεργαςίασ νεροφ επιλζγουμε τθ μζκοδο τθσ ΑΝΤΙΣΤΟΦΘΣ ΟΣΜΩΣΘΣ. 
Θ προτεινόμενθ μζκοδοσ βαςίηεται επί παγκοςμίωσ εφαρμοςμζνθσ  και παραδεκτισ τεχνολογίασ 
των θμιπερατϊν μεμβρανϊν και τθσ αντιςτροφισ του φυςικοφ φαινομζνου τθσ όςμωςθσ. 
Θ αντίςτροφθ όςμωςθ είναι μία διεργαςία κατά τθν οποία διαχωρίηεται το κακαρό νερό από το 
νερό που περιζχει άλατα με τθ βοικεια μιασ θμιπερατισ μεμβράνθσ, θ οποία δρα ςαν μοριακό και 
ιοντικό φίλτρο. Το ςφςτθμα μεμβρανϊν που εφαρμόηεται ςτα ςυςτιματα αντίςτροφθσ όςμωςθσ  
νεροφ είναι ικανό να κατακρατιςει περιςςότερο από το 99% των αλάτων που βρίςκονται ςε 
διάλυςθ νερό. 
Αρχικά το ακατζργαςτο νερό πρζπει να υποςτεί κατάλλθλθ προκατεργαςία, ϊςτε να γίνει από 
χθμικι και φυςικι άποψθ κατάλλθλο για τθ διεργαςία τθσ αντίςτροφθσ όςμωςθσ. 
Θ αντίςτροφθ όςμωςθ απαιτεί το νερό το οποίο φκάνει ςτισ μεμβράνεσ να ζχει διάφορεσ 
παραμζτρουσ (ενδεικτικά SDI, κολότθτα, pΘ, οργανικζσ ουςίεσ και ςίδθρο) ςε τιμζσ μικρότερεσ 
από τα όρια που κζτει ο καταςκευαςτισ των μεμβρανϊν, ϊςτε να εξαςφαλίηεται θ ποιότθτα και θ 
ποςότθτα του παραγόμενου πόςιμου νεροφ. 
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4.5.4  ΣΥΝΟΡΤΙΚΘ ΡΕΙΓΑΦΘ ΤΘΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΘΣ 

 
Το νερό τθσ γεϊτρθςθσ οδθγείται ςε Δεξαμενι εξιςορρόπθςθσ 40 m3. 
Από εκεί με αντλίεσ προϊκθςθσ οδθγείται μζςα από τισ μονάδεσ προκατεργαςίασ- ϊςτε να 
διαςφαλίηεται θ «υγεία» τθσ εγκατάςταςθσ και θ μακροηωία τθσ – και τροφοδοτείται ςτθ ςυςκευι 
αντίςτροφθσ όςμωςθσ όπου και υφίςταται τθ βαςικι επεξεργαςία. 
Εξερχόμενο και αφοφ υποςτεί τθν κατάλλθλθ μετακατεργαςία βζλτιςτθσ ςυμμόρφωςθσ με τισ 
απαιτιςεισ τθσ Νομοκεςίασ Ρόςιμου νεροφ και τθν αναγκαία μεταχλωρίωςθ για πρόςδοςθ 
απολυμαντικισ ικανότθτασ,  παραδίδεται ςε δεξαμενι προϊόντοσ. 
Από αυτιν μζςω κατάλλθλων αντλιϊν προϊκθςθσ οδθγείται ςτθ δεξαμενι φορτίου.  
 
Θ μονάδα επεξεργαςίασ κα επεξεργάηεται 35 Μ3/ϊρα. 
 
4.6 Δ.Δ ΡΕΤΩΤΩΝ 

 
ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ  
4.6.1 ΕΙΣΑΓΩΓΘ 

Οι διαρκϊσ αυξανόμενεσ ανάγκεσ φδρευςθσ του Διαμερίςματοσ υποχρεϊνουν ςτθν αξιοποίθςθ 
όλων των γεωτριςεων, ακόμθ και αυτϊν που εμφανίηουν ακαταλλθλότθτα από άποψθ κυρίωσ 
νιτρικϊν Νιτρικϊν αλάτων  και ιχνϊν Μαγγανίου. 
Οι εγκαταςτάςεισ επεξεργαςίασ του νεροφ κα τροφοδοτοφνται με αντλθτικό ςυγκρότθμα από 
Δεξαμενι εξιςορρόπθςθσ και κα το παραδίδουν ςτθν υπάρχουςα  Δεξαμενι αποκικευςθσ.  
Οι αιχμζσ ηιτθςθσ κα εξαςφαλίηονται από τισ δεξαμενζσ αποκικευςθσ. 
 
4.6.2 ΘΕΣΘ ΤΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 

Θ προβλεπόμενθ κζςθ των εγκαταςτάςεων κα είναι ςτον χϊρο που βρίςκεται μεταξφ τθσ 
γεϊτρθςθσ και τθσ Δεξαμενισ. 
 
4.6.3 ΕΡΙΛΟΓΘ ΤΘΣ ΜΕΘΟΔΟΥ ΕΡΕΞΕΓΑΣΙΑΣ 

Λαμβανομζνων υπόψθ των απαιτοφμενων μεγεκϊν, τθσ ανάλυςθσ του νεροφ , τθν επικυμθτι 
ποιότθτα παραγόμενου νεροφ (πόςιμο) του κόςτουσ λειτουργίασ  και μειωμζνθσ επίβλεψθσ και τθσ 
ανάγκθσ επεξεργαςίασ νεροφ επιλζγουμε τθ μζκοδο τθσ ΑΝΤΙΣΤΟΦΘΣ ΟΣΜΩΣΘΣ. 
Θ προτεινόμενθ μζκοδοσ βαςίηεται επί παγκοςμίωσ εφαρμοςμζνθσ  και παραδεκτισ τεχνολογίασ 
των θμιπερατϊν μεμβρανϊν και τθσ αντιςτροφισ του φυςικοφ φαινομζνου τθσ όςμωςθσ. 
Θ αντίςτροφθ όςμωςθ είναι μία διεργαςία κατά τθν οποία διαχωρίηεται το κακαρό νερό από το 
νερό που περιζχει άλατα με τθ βοικεια μιασ θμιπερατισ μεμβράνθσ, θ οποία δρα ςαν μοριακό και 
ιοντικό φίλτρο. Το ςφςτθμα μεμβρανϊν που εφαρμόηεται ςτα ςυςτιματα αντίςτροφθσ όςμωςθσ  
νεροφ είναι ικανό να κατακρατιςει περιςςότερο από το 99% των αλάτων που βρίςκονται ςε 
διάλυςθ νερό. 
Αρχικά το ακατζργαςτο νερό πρζπει να υποςτεί κατάλλθλθ προκατεργαςία, ϊςτε να γίνει από 
χθμικι και φυςικι άποψθ κατάλλθλο για τθ διεργαςία τθσ αντίςτροφθσ όςμωςθσ. 
Θ αντίςτροφθ όςμωςθ απαιτεί το νερό το οποίο φκάνει ςτισ μεμβράνεσ να ζχει διάφορεσ 
παραμζτρουσ (ενδεικτικά SDI, κολότθτα, pΘ, οργανικζσ ουςίεσ και ςίδθρο) ςε τιμζσ μικρότερεσ 
από τα όρια που κζτει ο καταςκευαςτισ των μεμβρανϊν, ϊςτε να εξαςφαλίηεται θ ποιότθτα και θ 
ποςότθτα του παραγόμενου πόςιμου νεροφ. 
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4.6.4  ΣΥΝΟΡΤΙΚΘ ΡΕΙΓΑΦΘ ΤΘΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΘΣ 

Το νερό τθσ γεϊτρθςθσ οδθγείται ςε Δεξαμενι εξιςορρόπθςθσ 40 m3. 
Από εκεί με αντλίεσ προϊκθςθσ οδθγείται μζςα από τισ μονάδεσ προκατεργαςίασ- ϊςτε να 
διαςφαλίηεται θ «υγεία» τθσ εγκατάςταςθσ και θ μακροηωία τθσ – και τροφοδοτείται ςτθ ςυςκευι 
αντίςτροφθσ όςμωςθσ όπου και υφίςταται τθ βαςικι επεξεργαςία. 
Εξερχόμενο και αφοφ υποςτεί τθν κατάλλθλθ μετακατεργαςία βζλτιςτθσ ςυμμόρφωςθσ με τισ 
απαιτιςεισ τθσ Νομοκεςίασ Ρόςιμου νεροφ και τθν αναγκαία μεταχλωρίωςθ για πρόςδωςθ 
απολυμαντικισ ικανότθτασ, παραδίδεται ςε δεξαμενι προϊκθςθσ 25 Μ3, και με τθ βοικεια 
αντλιοςταςίου οδθγείται ςτθ δεξαμενι αποκικευςθσ. 
 
Θ μονάδα επεξεργαςίασ κα επεξεργάηεται 35 m3/ϊρα. 
 
4.7 Δ.Δ ΔΙΚΑΙΩΝ 

 
4.7.1 ΕΙΣΑΓΩΓΘ 

Οι διαρκϊσ αυξανόμενεσ ανάγκεσ φδρευςθσ του Διαμερίςματοσ υποχρεϊνουν ςτθν αξιοποίθςθ 
όλων των γεωτριςεων, ακόμθ και αυτϊν που εμφανίηουν ακαταλλθλότθτα από άποψθ Νιτρικϊν 
αλάτων, Σιδιρου και  Μαγγανίου. 
Οι εγκαταςτάςεισ επεξεργαςίασ του νεροφ κα τροφοδοτοφνται με αντλθτικό ςυγκρότθμα από 
Δεξαμενι εξιςορρόπθςθσ όπου κα γίνεται το νερό  τθσ γεϊτρθςθσ  και κα το παραδίδουν ςτθν 
υπάρχουςα  Δεξαμενι αποκικευςθσ.  
Οι αιχμζσ ηιτθςθσ κα εξαςφαλίηονται από τισ δεξαμενζσ αποκικευςθσ. 
 
4.7.2 ΘΕΣΘ ΤΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 

Θ προβλεπόμενθ κζςθ των εγκαταςτάςεων κα είναι ςτο χϊρο τθσ Γεϊτρθςθσ 2. 
 
4.7.3 ΕΡΙΛΟΓΘ ΤΘΣ ΜΕΘΟΔΟΥ ΕΡΕΞΕΓΑΣΙΑΣ 

Λαμβανομζνων υπόψθ των απαιτουμζνων μεγεκϊν, τθσ ανάλυςθσ του νεροφ , τθν επικυμθτι 
ποιότθτα παραγόμενου νεροφ (πόςιμο) του κόςτουσ λειτουργίασ  και μειωμζνθσ επίβλεψθσ και τθσ 
ανάγκθσ επεξεργαςίασ νεροφ επιλζγουμε τθ μζκοδο τθσ ΑΝΤΙΣΤΟΦΘΣ ΟΣΜΩΣΘΣ. 
Θ προτεινόμενθ μζκοδοσ βαςίηεται επί παγκοςμίωσ εφαρμοςμζνθσ  και παραδεκτισ τεχνολογίασ 
των θμιπερατϊν μεμβρανϊν και τθσ αντιςτροφισ του φυςικοφ φαινομζνου τθσ όςμωςθσ. 
Θ αντίςτροφθ όςμωςθ είναι μία διεργαςία κατά τθν οποία διαχωρίηεται το κακαρό νερό από το 
νερό που περιζχει άλατα με τθ βοικεια μιασ θμιπερατισ μεμβράνθσ, θ οποία δρα ςαν μοριακό και 
ιοντικό φίλτρο. Το ςφςτθμα μεμβρανϊν που εφαρμόηεται ςτα ςυςτιματα αντίςτροφθσ όςμωςθσ  
νεροφ είναι ικανό να κατακρατιςει περιςςότερο από το 99% των αλάτων που βρίςκονται ςε 
διάλυςθ νερό. 
Αρχικά το ακατζργαςτο νερό πρζπει να υποςτεί κατάλλθλθ προκατεργαςία, ϊςτε να γίνει από 
χθμικι και φυςικι άποψθ κατάλλθλο για τθ διεργαςία τθσ αντίςτροφθσ όςμωςθσ. 
Θ αντίςτροφθ όςμωςθ απαιτεί το νερό το οποίο φκάνει ςτισ μεμβράνεσ να ζχει διάφορεσ 
παραμζτρουσ (ενδεικτικά SDI, κολότθτα, pΘ, οργανικζσ ουςίεσ και ςίδθρο) ςε τιμζσ μικρότερεσ 
από τα όρια που κζτει ο καταςκευαςτισ των μεμβρανϊν, ϊςτε να εξαςφαλίηεται θ ποιότθτα και θ 
ποςότθτα του παραγόμενου πόςιμου νεροφ. 
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4.7.4  ΣΥΝΟΡΤΙΚΘ ΡΕΙΓΑΦΘ ΤΘΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΘΣ  

Το νερό τθσ γεϊτρθςθσ οδθγείται ςε Δεξαμενι εξιςορρόπθςθσ 40 m3. 
Από εκεί με αντλίεσ προϊκθςθσ οδθγείται μζςα από τισ μονάδεσ προκατεργαςίασ- ϊςτε να 
διαςφαλίηεται θ «υγεία» τθσ εγκατάςταςθσ και θ μακροηωία τθσ – και τροφοδοτείται ςτθ ςυςκευι 
αντίςτροφθσ όςμωςθσ όπου και υφίςταται τθ βαςικι επεξεργαςία. 
Εξερχόμενο και αφοφ υποςτεί τθν κατάλλθλθ μετακατεργαςία βζλτιςτθσ ςυμμόρφωςθσ με τισ 
απαιτιςεισ τθσ Νομοκεςίασ Ρόςιμου νεροφ και τθν αναγκαία μεταχλωρίωςθ για πρόςδωςθ 
απολυμαντικισ ικανότθτασ,  παραδίδεται ςε δεξαμενι προϊκθςθσ 25 m3, και με τθ βοικεια 
αντλιοςταςίου οδθγείται ςτθ δεξαμενι αποκικευςθσ. 
Από αυτιν μζςω κατάλλθλων αντλιϊν προϊκθςθσ οδθγείται ςτθ δεξαμενι φορτίου.  
 
Θ μονάδα επεξεργαςίασ κα επεξεργάηεται 60 m3/ϊρα. 
 
4.8. Δ.Δ.ΛΕΡΤΘΣ 

 
4.8.1 ΕΙΣΑΓΩΓΘ 

Οι διαρκϊσ αυξανόμενεσ ανάγκεσ φδρευςθσ του Διαμερίςματοσ υποχρεϊνουν ςτθν επζκταςθ και 
ςυμπλιρωςθ τθσ υπάρχουςασ μονάδασ αφαίρεςθσ Μαγγανίου – Σιδιρου και Αρςενικοφ που 
εμφανίηονται ςτο νερό των  γεωτριςεων. 
Οι εγκαταςτάςεισ επεξεργαςίασ του νεροφ κα τροφοδοτοφνται με αντλθτικό ςυγκρότθμα από τθ 
Δεξαμενι ςυλλογισ του νεροφ των γεωτριςεων και κα το παραδίδουν ςτον αγωγό μεταφοράσ ςτθ 
δεξαμενι αποκικευςθσ. 
Οι αιχμζσ ηιτθςθσ κα εξαςφαλίηονται από αυτιν. 
 
4.8.2 ΘΕΣΘ ΤΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 

Θ προβλεπόμενθ κζςθ των εγκαταςτάςεων κα είναι ςτο  χϊρο τθσ γεϊτρθςθσ. 
 
4.8.3 ΕΡΙΛΟΓΘ ΤΘΣ ΜΕΘΟΔΟΥ ΕΡΕΞΕΓΑΣΙΑΣ 

Λαμβανομζνων υπόψιν των απαιτοφμενων μεγεκϊν, του κόςτουσ λειτουργίασ  και μειωμζνθσ 
επίβλεψθσ και τθσ ανάγκθσ επεξεργαςίασ νεροφ με τισ περιεκτικότθτεσ αρςενικοφ και 
ιχνοςτοιχείων που παρουςιάηει, επιλζγουμε τθ μζκοδο τθσ ΟΞΕΙΔΩΣΘΣ – ΚΟΚΚΙΔΩΣΘΣ ΚΑΙ 
ΕΡΙΛΕΚΤΙΚΘΣ ΦΙΛΤΑΝΣΘΣ – ΑΡΟΧΛΩΙΩΣΘΣ-ΜΕΤΑΧΛΩΙΩΣΘΣ 
Θ προτεινόμενθ μζκοδοσ βαςίηεται επί παγκοςμίωσ εφαρμοςμζνθσ  και παραδεκτισ τεχνολογίασ 
και περιλαμβάνει κατά ςειρά τισ ακόλουκεσ διεργαςίεσ: 
 
α) Οξείδωςθ με τθν προςκικθ ικανοποιθτικισ ποςότθτασ διαλφματοσ χλωρίου ωσ οξειδωτικοφ 
μζςου 
β) Φίλτρανςθ μζςω ειδικοφ φίλτρου για τθν κατακράτθςθ Αρςενικοφ και Μαγγανίου – Σιδιρου με 
προθγοφμενθ προςκικθ κατάλλθλου υποβοθκθτικοφ κροκκίδωςθσ. 
γ) Φίλτρανςθ αποχλωρίωςθσ – απόςμθςθσ με ενεργό άνκρακα. 
δ) Μεταχλωρίωςθ 
 
Με τθ μζκοδο αυτι χρθςιμοποιοφνται μειωμζνεσ ποςότθτεσ χθμικϊν μζςων και απαιτείται 
ελάχιςτοσ χϊροσ εγκαταςτάςεων. 
Μετά τα φίλτρα ακολουκεί χλωρίωςθ με διάλυμα υποχλωριϊδουσ νατρίου για τθν απολφμανςθ 
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και αποκατάςταςθ ςτο νερό υπολειμματικισ ςυγκεντρϊςεωσ χλωρίου προκειμζνου να διατεκεί 
αςφαλϊσ ςτο δίκτυο.  
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4.8.4 ΣΥΝΟΡΤΙΚΘ ΡΕΙΓΑΦΘ ΤΘΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΘΣ 
 
Στον αγωγό προςαγωγισ του ανεπεξζργαςτου νεροφ (από γεϊτρθςθ), γίνεται αυτόματθ προςκικθ 
οξειδωτικοφ μζςου (υποχλωριϊδεσ νάτριο) για απολφμανςθ-οξείδωςθ των διαλυτϊν μορφϊν 
Μαγγανίου (Mn) – Σιδιρου (Fe) και Αρςενικοφ (As), ςε αδιάλυτεσ και παραδίδεται ςτθ Δεξαμενι 
εξιςορρόπθςθσ. Με τθ βοικεια αντλιϊν υψθλισ πίεςθσ οδθγείται ςε φίλτρανςθ μζςω ειδικοφ 
φίλτρου (καταλυτικό υλικό με ςυνεχι ενεργοποίθςθ) για τθν κατακράτθςθ των εμφανιςκζντων 
ιχνοςτοιχείων Αρςενικοφ κακϊσ και του Μαγγανίου – Σιδιρου, αφοφ προθγθκεί ζγχυςθ 
κατάλλθλου κροκκιδωτικοφ για κροκκίδωςθ επαφισ εντόσ του φίλτρου. 
Θ φίλτρανςθ διεξάγεται ςε κλειςτά φίλτρα πιζςεωσ με 3 κλίνεσ υλικϊν (χαλίκια) υποςτιριξθσ και 3 
κλίνεσ υλικϊν φίλτρανςθσ επιλεγμζνθσ κοκκομετρικισ ςφνκεςθσ και ειδικοφ βάρουσ. Ζτςι 
επιτυγχάνεται επιμικυνςθ του κφκλου φίλτρανςθσ (λόγω βακμιδωτισ ςυγκράτθςθσ των ρφπων), 
άριςτο αποτζλεςμα επεξεργαςίασ (λόγω πολυςτρωματικότθτοσ) και άριςτθ ςυμπεριφορά των 
φίλτρων  (λόγω μθ ανάμειξθσ των  κλινϊν μεταξφ τουσ). 
Θ διανομι του νεροφ εντόσ των φίλτρων γίνεται ςτθν είςοδο μεν με τφπο  ομπρζλασ ςτθν δε ζξοδο 
(πυκμζνασ) με ψευδοπυκμζνα και ακροφφςια ςε κατάλλθλο αρικμό και διάταξθ. 
Θ λειτουργία τθσ φίλτρανςθσ και θ διεξαγωγι των αυτομάτων πλφςεων γίνεται με μονάδα –
προγραμματιςμοφ –οδιγθςθσ και ςυγκρότθμα αυτόματων βαλβίδων. 
Το νερό εν ςυνεχεία διοχετεφεται ςε παρόμοιασ καταςκευισ και δυναμικότθτοσ αυτόματα φίλτρα 
ενεργοφ άνκρακα για αποχλωρίωςθ, απόςμθςθ, αποχρωματιςμό. 
Το διθκθμζνο νερό μετά τθν ζξοδο από τα φίλτρα χλωριϊνεται προκειμζνου να αποκτιςει το 
απαιτοφμενο υπολειμματικό χλϊριο και να οδθγθκεί ςτθν δεξαμενι αποκικευςθσ απ’ όπου εν 
ςυνεχεία κα διατεκεί αςφαλϊσ ςτο δίκτυο. Θ χλωρίωςθ του νεροφ πραγματοποιείται με ζγχυςθ 
του διαλφματοσ υποχλωριϊδουσ νατρίου μζςα ςτον αγωγό που οδθγεί το νερό ςτθν δεξαμενι 
αποκικευςθσ. 
Σε περίπτωςθ πλθρϊςεωσ τθσ δεξαμενισ αποκικευςθσ,  ανιχνευτισ ςτάκμθσ δίνει ςιμα ςτον 
πίνακα του αντλιοςταςίου και διακόπτεται θ παροχι νεροφ προσ το διυλιςτιριο. 
Λόγω των υψομζτρων και τθσ ανάγκθσ φφλαξθσ και κλιματολογικισ προςταςίασ οι εγκαταςτάςεισ 
επεξεργαςίασ με τα δοςομετρικά ςυςτιματα  κα ςτεγαςκοφν ςε κτίριο (επιφάνειασ 40 Μ2). 
 
Θ νζα μονάδα επεξεργαςίασ κα επεξεργάηεται 22Μ3/ϊρα. 
Θα προςτεκεί επιπλζον και μονάδα αποχλωρίωςθσ 22 Μ3/ϊρα ςε ςειρά τθσ υπάρχουςασ μονάδασ 
ϊςτε το τελικό μζγεκοσ να αποδίδει 44 Μ3/ϊρα. 
 
4.9. Δ.Δ ΝΕΟΧΩΙΟΥ 

 
4.9.1 ΕΙΣΑΓΩΓΘ 

Οι διαρκϊσ αυξανόμενεσ ανάγκεσ φδρευςθσ του Διαμερίςματοσ υποχρεϊνουν ςτθν επζκταςθ και 
ςυμπλιρωςθ τθσ υπάρχουςασ μονάδασ αφαίρεςθσ Μαγγανίου, Σιδιρου και Αρςενικοφ που 
εμφανίηονται ςτο νερό των  γεωτριςεων. 
Οι εγκαταςτάςεισ επεξεργαςίασ του νεροφ κα τροφοδοτοφνται με αντλθτικό ςυγκρότθμα από τθ 
Δεξαμενι ςυλλογισ του νεροφ των γεωτριςεων και κα το παραδίδουν ςτον αγωγό μεταφοράσ ςτθ 
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δεξαμενι αποκικευςθσ. 
Οι αιχμζσ ηιτθςθσ κα εξαςφαλίηονται από αυτιν. 
 
4.9.2 ΘΕΣΘ ΤΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 

Θ προβλεπόμενθ κζςθ των εγκαταςτάςεων κα είναι ςτο  χϊρο τθσ γεϊτρθςθσ. 
 
4.9.3 ΕΡΙΛΟΓΘ ΤΘΣ ΜΕΘΟΔΟΥ ΕΡΕΞΕΓΑΣΙΑΣ 

Λαμβανομζνων υπόψιν των απαιτοφμενϊν μεγεκϊν, του κόςτουσ λειτουργίασ  και μειωμζνθσ 
επίβλεψθσ και τθσ ανάγκθσ επεξεργαςίασ νεροφ με τισ περιεκτικότθτεσ αρςενικοφ και 
ιχνοςτοιχείων Σιδιρου (Fe) και Μαγγανίου (Mn) που παρουςιάηει, επιλζγουμε τθ μζκοδο τθσ 
ΟΞΕΙΔΩΣΘΣ – ΚΟΚΚΙΔΩΣΘΣ ΚΑΙ ΕΡΙΛΕΚΤΙΚΘΣ ΦΙΛΤΑΝΣΘΣ – ΑΡΟΧΛΩΙΩΣΘΣ-ΜΕΤΑΧΛΩΙΩΣΘΣ 
Θ προτεινόμενθ μζκοδοσ βαςίηεται επί παγκοςμίωσ εφαρμοςμζνθσ και παραδεκτισ τεχνολογίασ 
και περιλαμβάνει κατά ςειρά τισ ακόλουκεσ διεργαςίεσ: 
 
α) Οξείδωςθ με τθν προςκικθ ικανοποιθτικισ ποςότθτασ διαλφματοσ χλωρίου ωσ οξειδωτικοφ 
μζςου 
β) Φίλτρανςθ μζςω ειδικοφ φίλτρου για τθν κατακράτθςθ Αρςενικοφ και Μαγγανίου – Σιδιρου με 
προθγοφμενθ προςκικθ κατάλλθλου υποβοθκθτικοφ κροκκίδωςθσ. 
γ) Φίλτρανςθ αποχλωρίωςθσ – απόςμθςθσ με ενεργό άνκρακα. 
δ) Μεταχλωρίωςθ 
 
Με τθ μζκοδο αυτι χρθςιμοποιοφνται μειωμζνεσ ποςότθτεσ χθμικϊν μζςων και απαιτείται 
ελάχιςτοσ χϊροσ εγκαταςτάςεων. 
Μετά τα φίλτρα ακολουκεί χλωρίωςθ με διάλυμα υποχλωριϊδουσ νατρίου για τθν απολφμανςθ 
και αποκατάςταςθ ςτο νερό υπολειμματικισ ςυγκεντρϊςεωσ χλωρίου προκειμζνου να διατεκεί 
αςφαλϊσ ςτο δίκτυο.  
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4.9.4 ΣΥΝΟΡΤΙΚΘ ΡΕΙΓΑΦΘ ΤΘΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΘΣ 

Στον αγωγό προςαγωγισ του ανεπεξζργαςτου νεροφ (από γεϊτρθςθ), γίνεται αυτόματθ προςκικθ 
οξειδωτικοφ μζςου (υποχλωριϊδεσ νάτριο) για απολφμανςθ-οξείδωςθ των διαλυτϊν μορφϊν 
Μαγγανίου (Mn) – Σιδιρου (Fe) και Αρςενικοφ (As) ςε αδιάλυτεσ και παραδίδεται ςτθ Δεξαμενι 
εξιςορρόπθςθσ. Με τθ βοικεια αντλιϊν υψθλισ πίεςθσ οδθγείται ςε φίλτρανςθ μζςω ειδικοφ 
φίλτρου (καταλυτικό υλικό με ςυνεχι ενεργοποίθςθ) για τθν κατακράτθςθ των εμφανιςκζντων 
ιχνοςτοιχείων Αρςενικοφ κακϊσ και του Μαγγανίου – Σιδιρου, αφοφ προθγθκεί ζγχυςθ 
κατάλλθλου κροκκιδωτικοφ για κροκκίδωςθ επαφισ εντόσ του φίλτρου. 
Θ φίλτρανςθ διεξάγεται ςε κλειςτά φίλτρα πιζςεωσ με 3 κλίνεσ υλικϊν (χαλίκια) υποςτιριξθσ και 3 
κλίνεσ υλικϊν φίλτρανςθσ επιλεγμζνθσ κοκκομετρικισ ςφνκεςθσ και ειδικοφ βάρουσ. Ετςι 
επιτυγχάνεται επιμικυνςθ του κφκλου φίλτρανςθσ (λόγω βακμιδωτισ ςυγκράτθςθσ των ρφπων), 
άριςτο αποτζλεςμα επεξεργαςίασ (λόγω πολυςτρωματικότθτοσ) και άριςτθ ςυμπεριφορά των 
φίλτρων  (λόγω μθ ανάμειξθσ των  κλινϊν μεταξφ τουσ). 
Θ διανομι του νεροφ εντόσ των φίλτρων γίνεται ςτθν είςοδο μεν με τφπο  ομπρζλασ ςτθν δε ζξοδο 
(πυκμζνασ) με ψευδοπυκμζνα/ανεςτραμμζνο δίςκο και ακροφφςια, ςε κατάλλθλο αρικμό και 
διάταξθ. 
Θ λειτουργία τθσ φίλτρανςθσ και θ διεξαγωγι των αυτομάτων πλφςεων γίνεται με μονάδα –
προγραμματιςμοφ –οδιγθςθσ και ςυγκρότθμα αυτόματων βαλβίδων. 
Το νερό εν ςυνεχεία διοχετεφεται ςε παρόμοιασ καταςκευισ και δυναμικότθτοσ αυτόματα φίλτρα 
ενεργοφ άνκρακα για αποχλωρίωςθ, απόςμθςθ, αποχρωματιςμό. 
Το διθκθμζνο νερό μετά τθν ζξοδο από τα φίλτρα χλωριϊνεται προκειμζνου να αποκτιςει το 
απαιτοφμενο υπολειμματικό χλϊριο και να οδθγθκεί ςτθν δεξαμενι αποκικευςθσ απ’ όπου εν 
ςυνεχεία κα διατεκεί αςφαλϊσ ςτο δίκτυο. Θ χλωρίωςθ του νεροφ πραγματοποιείται με ζγχυςθ 
του διαλφματοσ υποχλωριϊδουσ νατρίου μζςα ςτον αγωγό που οδθγεί το νερό ςτθν δεξαμενι 
αποκικευςθσ. 
Σε περίπτωςθ πλθρϊςεωσ τθσ δεξαμενισ αποκικευςθσ,  ανιχνευτισ ςτάκμθσ δίνει ςιμα ςτον 
πίνακα του αντλιοςταςίου και διακόπτεται θ παροχι νεροφ προσ το διυλιςτιριο. 
Λόγω των υψομζτρων και τθσ ανάγκθσ φφλαξθσ και κλιματολογικισ προςταςίασ οι εγκαταςτάςεισ 
επεξεργαςίασ με τα δοςομετρικά ςυςτιματα  κα ςτεγαςκοφν ςε κτίριο (επιφάνειασ 72 m2 διότι κα 
μεταςτεγαςκεί εδϊ και θ υπάρχουςα μονάδα). 
 
Θ μονάδα επεξεργαςίασ κα επεξεργάηεται 22m3/ϊρα. 
Θα προμθκευκεί επιπροςκζτωσ και αποχλωρίωςθ 22 m3/ϊρα για τθν υπάρχουςα μονάδα, ϊςτε το 
τελικό μζγεκοσ να αποδίδει 44 m3/ϊρα. 
 
 
4.10. Δ.Δ ΘΟΥΙΟΥ-ΧΕΙΜΩΝΙΟΥ 

 
4.10.1 ΕΙΣΑΓΩΓΘ 

Οι διαρκϊσ αυξανόμενεσ ανάγκεσ φδρευςθσ του Διαμερίςματοσ υποχρεϊνουν ςτθν αξιοποίθςθ 
όλων των γεωτριςεων, ακόμθ και αυτϊν που εμφανίηουν ακόμθ δυςμενζςτερθ φόρτιςθ από 
πλευράσ ιχνοςτοιχείων Αρςενικοφ, Μαγγανίου (Mn) και Σιδιρου (Fe). 
Οι εγκαταςτάςεισ επεξεργαςίασ του νεροφ κα τροφοδοτοφνται με αντλθτικό ςυγκρότθμα από τθ 
Δεξαμενι ςυλλογισ του νεροφ των γεωτριςεων και κα το παραδίδουν ςτισ Υπάρχουςεσ Δεξαμενζσ 
Αποκικευςθσ Θουρίου και Χειμωνίου (αφοφ μεςολαβιςει προςωρινι Δεξαμενι και αντλίεσ 
προϊκθςθσ μεγάλου μανομετρικοφ). 
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Οι αιχμζσ ηιτθςθσ κα εξαςφαλίηονται από αυτζσ τισ τελικζσ δεξαμενζσ των οικιςμϊν. 
 
4.10.2 ΘΕΣΘ ΤΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 

Θ προβλεπόμενθ κζςθ των εγκαταςτάςεων κα είναι ςτο  χϊρο τθσ γεϊτρθςθσ. 
 
4.10.3 ΕΡΙΛΟΓΘ ΤΘΣ ΜΕΘΟΔΟΥ ΕΡΕΞΕΓΑΣΙΑΣ 

Λαμβανομζνων υπόψιν των απαιτοφμενων μεγεκϊν, του κόςτουσ λειτουργίασ  και μειωμζνθσ 
επίβλεψθσ και τθσ ανάγκθσ επεξεργαςίασ νεροφ με τισ περιεκτικότθτεσ αρςενικοφ και 
ιχνοςτοιχείων που παρουςιάηει, επιλζγουμε τθ μζκοδο τθσ ΟΞΕΙΔΩΣΘΣ – ΚΟΚΚΙΔΩΣΘΣ ΚΑΙ 
ΕΡΙΛΕΚΤΙΚΘΣ ΦΙΛΤΑΝΣΘΣ – ΑΡΟΧΛΩΙΩΣΘΣ-ΜΕΤΑΧΛΩΙΩΣΘΣ 
Θ προτεινόμενθ μζκοδοσ βαςίηεται επί παγκοςμίωσ εφαρμοςμζνθσ  και παραδεκτισ τεχνολογίασ 
και περιλαμβάνει κατά ςειρά τισ ακόλουκεσ διεργαςίεσ: 
 
α) Οξείδωςθ με τθν προςκικθ ικανοποιθτικισ ποςότθτασ διαλφματοσ χλωρίου ωσ οξειδωτικοφ 
μζςου 
β) Φίλτρανςθ μζςω ειδικοφ φίλτρου για τθν κατακράτθςθ Αρςενικοφ, Μαγγανίου (Mn) και 
Σιδιρου (Fe), με προθγοφμενθ προςκικθ κατάλλθλου υποβοθκθτικοφ κροκκίδωςθσ. 
γ) Φίλτρανςθ αποχλωρίωςθσ – απόςμθςθσ με ενεργό άνκρακα. 
δ) Μεταχλωρίωςθ 
 
Με τθ μζκοδο αυτι χρθςιμοποιοφνται μειωμζνεσ ποςότθτεσ χθμικϊν μζςων και απαιτείται 
ελάχιςτοσ χϊροσ εγκαταςτάςεων. 
Μετά τα φίλτρα ακολουκεί χλωρίωςθ με διάλυμα υποχλωριϊδουσ νατρίου για τθν απολφμανςθ 
και αποκατάςταςθ ςτο νερό υπολειμματικισ ςυγκεντρϊςεωσ χλωρίου προκειμζνου να διατεκεί 
αςφαλϊσ ςτο δίκτυο.  
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4.10.4 ΣΥΝΟΡΤΙΚΘ ΡΕΙΓΑΦΘ ΤΘΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΘΣ 

Στον αγωγό προςαγωγισ του ανεπεξζργαςτου νεροφ (από γεϊτρθςθ), γίνεται αυτόματθ προςκικθ 
οξειδωτικοφ μζςου (υποχλωριϊδεσ νάτριο) για απολφμανςθ και οξείδωςθ των διαλυτϊν μορφϊν  
Αρςενικοφ ςε αδιάλυτεσ και παραδίδεται ςτθ Δεξαμενι εξιςορρόπθςθσ. Με τθ βοικεια αντλιϊν 
οδθγείται ςε φίλτρανςθ μζςω ειδικοφ φίλτρου (καταλυτικό υλικό με ςυνεχι ενεργοποίθςθ) για τθν 
κατακράτθςθ των εμφανιςκζντων ιχνοςτοιχείων Αρςενικοφ, αφοφ προθγθκεί ζγχυςθ κατάλλθλου 
κροκκιδωτικοφ για κροκκίδωςθ επαφισ εντόσ του φίλτρου. 
Θ φίλτρανςθ διεξάγεται ςε κλειςτά φίλτρα πιζςεωσ με 3 κλίνεσ υλικϊν (χαλίκια) υποςτιριξθσ και 3 
κλίνεσ υλικϊν φίλτρανςθσ επιλεγμζνθσ κοκκομετρικισ ςφνκεςθσ και ειδικοφ βάρουσ. Ζτςι 
επιτυγχάνεται επιμικυνςθ του κφκλου φίλτρανςθσ (λόγω βακμιδωτισ ςυγκράτθςθσ των ρφπων), 
άριςτο αποτζλεςμα επεξεργαςίασ (λόγω πολυςτρωματικότθτοσ) και άριςτθ ςυμπεριφορά των 
φίλτρων  (λόγω μθ ανάμειξθσ των  κλινϊν μεταξφ τουσ). 
Θ διανομι του νεροφ εντόσ των φίλτρων γίνεται ςτθν είςοδο μεν με τφπο ομπρζλασ ςτθν δε ζξοδο 
(πυκμζνασ) με ψευδοπυκμζνα/ανεςτραμμζνο δίςκο και ακροφφςια ςε κατάλλθλο αρικμό και 
διάταξθ. 
Θ λειτουργία τθσ φίλτρανςθσ και θ διεξαγωγι των αυτομάτων πλφςεων γίνεται με μονάδα –
προγραμματιςμοφ –οδιγθςθσ και ςυγκρότθμα αυτόματων βαλβίδων. 
Το νερό εν ςυνεχεία διοχετεφεται ςε παρόμοιασ καταςκευισ και δυναμικότθτοσ αυτόματα φίλτρα 
ενεργοφ άνκρακα για αποχλωρίωςθ, απόςμθςθ, αποχρωματιςμό. 
Το διθκθμζνο νερό μετά τθν ζξοδο από τα φίλτρα χλωριϊνεται προκειμζνου να αποκτιςει το 
απαιτοφμενο υπολειμματικό χλϊριο και να οδθγθκεί ςτθν ενδιάμεςθ δεξαμενι απ’ όπου εν 
ςυνεχεία με τθ βοικεια αντλιοςταςίου κα οδθγθκεί ςτθν δεξαμενι αποκικευςθσ και κα διατεκεί 
αςφαλϊσ ςτο δίκτυο. Θ χλωρίωςθ του νεροφ πραγματοποιείται με ζγχυςθ του διαλφματοσ 
υποχλωριϊδουσ νατρίου μζςα ςτον αγωγό που οδθγεί το νερό ςτθν δεξαμενι αποκικευςθσ. 
Σε περίπτωςθ πλθρϊςεωσ τθσ δεξαμενισ αποκικευςθσ,  ανιχνευτισ ςτάκμθσ δίνει ςιμα ςτον 
πίνακα του αντλιοςταςίου και διακόπτεται θ παροχι νεροφ προσ το διυλιςτιριο. 
Λόγω των υψομζτρων και τθσ ανάγκθσ φφλαξθσ και κλιματολογικισ προςταςίασ οι εγκαταςτάςεισ 
επεξεργαςίασ με τα δοςομετρικά ςυςτιματα κα ςτεγαςκοφν ςε κτίριο (επιφάνειασ 40m2). 
 
Θ μονάδα επεξεργαςίασ κα επεξεργάηεται 65m3/ϊρα. 
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4.11. Δ.Δ ΚΑΣΤΑΝΙΩΝ 
 
4.11.1 ΕΙΣΑΓΩΓΘ 

Οι διαρκϊσ αυξανόμενεσ ανάγκεσ φδρευςθσ του Διαμερίςματοσ υποχρεϊνουν ςτθν αξιοποίθςθ 
όλων των γεωτριςεων, ακόμθ και αυτϊν που εμφανίηουν ακόμθ δυςμενζςτερθ φόρτιςθ από 
πλευράσ ιχνϊν Μαγγανίου (Mn) και Σιδιρου (Fe) 
Επιπροςκζτωσ θ κζςπιςθ ςτθν Ευρωπαϊκι Ζνωςθ μειωμζνου ορίου για το Αρςενικό (As) επιβάλλει  
τθν αντιμετϊπιςθ του κζματοσ αυτοφ. 
Οι εγκαταςτάςεισ επεξεργαςίασ του νεροφ κα τροφοδοτοφνται με αντλθτικό ςυγκρότθμα από τθ 
Δεξαμενι ςυλλογισ του νεροφ των γεωτριςεων και κα το παραδίδουν ςτον υπάρχοντα 
Υδατόπυργο. 
Οι αιχμζσ ηιτθςθσ κα εξαςφαλίηονται από αυτόν. 
 
4.11.2 ΘΕΣΘ ΤΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 

Θ προβλεπόμενθ κζςθ των εγκαταςτάςεων κα είναι ςτο  χϊρο του αντλιοςταςίου 2. 
 
4.11.3 ΕΡΙΛΟΓΘ ΤΘΣ ΜΕΘΟΔΟΥ ΕΡΕΞΕΓΑΣΙΑΣ 

Λαμβανομζνων υπόψιν των απαιτοφμενων μεγεκϊν, του κόςτουσ λειτουργίασ  και μειωμζνθσ 
επίβλεψθσ και τθσ ανάγκθσ επεξεργαςίασ νεροφ με τισ περιεκτικότθτεσ αρςενικοφ και 
ιχνοςτοιχείων που παρουςιάηει, επιλζγουμε τθ μζκοδο τθσ ΟΞΕΙΔΩΣΘΣ – ΚΟΚΚΙΔΩΣΘΣ ΚΑΙ 
ΕΡΙΛΕΚΤΙΚΘΣ ΦΙΛΤΑΝΣΘΣ – ΑΡΟΧΛΩΙΩΣΘΣ-ΜΕΤΑΧΛΩΙΩΣΘΣ 
Θ προτεινόμενθ μζκοδοσ βαςίηεται επί παγκοςμίωσ εφαρμοςμζνθσ  και παραδεκτισ τεχνολογίασ 
και περιλαμβάνει κατά ςειρά τισ ακόλουκεσ διεργαςίεσ: 
 
α) Οξείδωςθ με τθν προςκικθ ικανοποιθτικισ ποςότθτασ διαλφματοσ χλωρίου ωσ οξειδωτικοφ 
μζςου 
β) Φίλτρανςθ μζςω ειδικοφ φίλτρου για τθν κατακράτθςθ Αρςενικοφ και Μαγγανίου – Σιδιρου,  
με προθγοφμενθ προςκικθ κατάλλθλου υποβοθκθτικοφ κροκκίδωςθσ. 
γ) Φίλτρανςθ αποχλωρίωςθσ – απόςμθςθσ με ενεργό άνκρακα. 
δ) Μεταχλωρίωςθ 
 
Με τθ μζκοδο αυτι χρθςιμοποιοφνται μειωμζνεσ ποςότθτεσ χθμικϊν μζςων και απαιτείται 
ελάχιςτοσ χϊροσ εγκαταςτάςεων. 
Μετά τα φίλτρα ακολουκεί χλωρίωςθ με διάλυμα υποχλωριϊδουσ νατρίου για τθν απολφμανςθ 
και αποκατάςταςθ ςτο νερό υπολειμματικισ ςυγκεντρϊςεωσ χλωρίου προκειμζνου να διατεκεί 
αςφαλϊσ ςτο δίκτυο.  
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4.11.4 ΣΥΝΟΡΤΙΚΘ ΡΕΙΓΑΦΘ ΤΘΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΘΣ 

Στον αγωγό προςαγωγισ του ανεπεξζργαςτου νεροφ (από γεϊτρθςθ), γίνεται αυτόματθ προςκικθ 
οξειδωτικοφ μζςου (υποχλωριϊδεσ νάτριο) για απολφμανςθ-οξείδωςθ των διαλυτϊν μορφϊν 
Σιδιρου (Fe) και Μαγγανίου (Mn) και Αρςενικοφ ςε αδιάλυτεσ και παραδίδεται ςτθ Δεξαμενι 
εξιςορρόπθςθσ. Με τθ βοικεια αντλιϊν οδθγείται ςε φίλτρανςθ μζςω ειδικοφ φίλτρου 
(αυτοαναγεννϊμενου) για τθν κατακράτθςθ των εμφανιςκζντων ιχνοςτοιχείων Αρςενικοφ κακϊσ 
και του Μαγγανίου, αφοφ προθγθκεί ζγχυςθ κατάλλθλου κροκκιδωτικοφ για κροκκίδωςθ επαφισ 
εντόσ του φίλτρου. 
Θ φίλτρανςθ διεξάγεται ςε κλειςτά φίλτρα πιζςεωσ με 3 κλίνεσ υλικϊν (χαλίκια) υποςτιριξθσ και 3 
κλίνεσ υλικϊν φίλτρανςθσ επιλεγμζνθσ κοκκομετρικισ ςφνκεςθσ και ειδικοφ βάρουσ. Ετςι 
επιτυγχάνεται επιμικυνςθ του κφκλου φίλτρανςθσ (λόγω βακμιδωτισ ςυγκράτθςθσ των ρφπων), 
άριςτο αποτζλεςμα επεξεργαςίασ (λόγω πολυςτρωματικότθτοσ) και άριςτθ ςυμπεριφορά των 
φίλτρων  (λόγω μθ ανάμειξθσ των  κλινϊν μεταξφ τουσ). 
Θ διανομι του νεροφ εντόσ των φίλτρων γίνεται ςτθν είςοδο μεν με τφπο ομπρζλασ ςτθν δε ζξοδο 
με ψευδοπυκμζνα και ακροφφςια, ςε κατάλλθλο πλικοσ και διάταξθ. 
Θ λειτουργία τθσ φίλτρανςθσ και θ διεξαγωγι των αυτομάτων πλφςεων γίνεται με μονάδα –
προγραμματιςμοφ –οδιγθςθσ και ςυγκρότθμα αυτόματων βαλβίδων. 
Το νερό εν ςυνεχεία διοχετεφεται ςε παρόμοιασ καταςκευισ και δυναμικότθτοσ αυτόματα φίλτρα 
ενεργοφ άνκρακα για αποχλωρίωςθ, απόςμθςθ, αποχρωματιςμό. 
Το διθκθμζνο νερό μετά τθν ζξοδο από τα φίλτρα χλωριϊνεται προκειμζνου να αποκτιςει το 
απαιτοφμενο υπολειμματικό χλϊριο και να οδθγθκεί ςτθν δεξαμενι αποκικευςθσ απ’ όπου εν 
ςυνεχεία κα διατεκεί αςφαλϊσ ςτο δίκτυο. Θ χλωρίωςθ του νεροφ πραγματοποιείται με ζγχυςθ 
του διαλφματοσ υποχλωριϊδουσ νατρίου μζςα ςτον αγωγό που οδθγεί το νερό ςτθν δεξαμενι 
αποκικευςθσ. 
Σε περίπτωςθ πλθρϊςεωσ τθσ δεξαμενισ αποκικευςθσ,  ανιχνευτισ ςτάκμθσ δίνει ςιμα ςτον 
πίνακα του αντλιοςταςίου και διακόπτεται θ παροχι νεροφ προσ το διυλιςτιριο. 
Τα απόνερα τθσ πλφςθσ των φίλτρων είναι λιγοςτά, αραιωμζνα και μθ τοξικά και κα εκρζουν 
τοπικά μζςω μικρισ λεκάνθσ και υπερχείλιςθσ, ςε παρακείμενο ρζμα . 
Λόγω των υψομζτρων και τθσ ανάγκθσ φφλαξθσ και κλιματολογικισ προςταςίασ οι εγκαταςτάςεισ 
επεξεργαςίασ με τα δοςομετρικά ςυςτιματα  κα ςτεγαςκοφν ςε κτίριο (επιφάνειασ 88 m2). 
Θ μονάδα επεξεργαςίασ κα επεξεργάηεται 85 Μ3/ϊρα. 
 
4.12. Δ.Δ ΙΗΙΩΝ 

 
4.12.1 ΕΙΣΑΓΩΓΘ 

Οι διαρκϊσ αυξανόμενεσ ανάγκεσ φδρευςθσ του Διαμερίςματοσ υποχρεϊνουν ςτθν επζκταςθ τθσ 
δυναμικότθτασ με αξιοποίθςθ όλων των γεωτριςεων, ακόμθ και αυτϊν που εμφανίηουν 
δυςμενζςτερθ φόρτιςθ από πλευράσ ιχνϊν Σιδιρου (Fe), Μαγγανίου (Mn) και Νιτρικϊν αλάτων. 
Οι εγκαταςτάςεισ επεξεργαςίασ του νεροφ κα τροφοδοτοφνται με αντλθτικό ςυγκρότθμα από τθ 
Δεξαμενι ςυλλογισ του νεροφ των γεωτριςεων και κα το παραδίδουν ςτον Υδατόπυργο.  
Οι αιχμζσ ηιτθςθσ κα εξαςφαλίηονται από τον Υδατόπυργο. 
 
4.12.2 ΘΕΣΘ ΤΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 

Θ προβλεπόμενθ κζςθ των εγκαταςτάςεων κα είναι ςτο χϊρο τθσ Δεξαμενισ αποκικευςθσ. 
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4.12.3 ΕΡΙΛΟΓΘ ΤΘΣ ΜΕΘΟΔΟΥ ΕΡΕΞΕΓΑΣΙΑΣ 

Λαμβανομζνων υπόψιν των απαιτοφμενων μεγεκϊν, του κόςτουσ λειτουργίασ  και μειωμζνθσ 
επίβλεψθσ και τθσ ανάγκθσ επεξεργαςίασ νεροφ με διακυμάνςεισ κολότθτοσ και ιχνοςτοιχείων που 
κα παρουςιάηει, επιλζγουμε τθ μζκοδο τθσ ΟΞΕΙΔΩΣΘΣ – ΦΙΛΤΑΝΣΘΣ – ΑΡΟΧΛΩΙΩΣΘΣ-
ΑΝΤΙΣΟΦΘΣ ΟΣΜΩΣΘΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΧΛΩΙΩΣΘΣ. 
Θ προτεινόμενθ μζκοδοσ βαςίηεται επί παγκοςμίωσ εφαρμοςμζνθσ  και παραδεκτισ τεχνολογίασ 
φίλτρανςθσ κακϊσ και των θμιπερατϊν μεμβρανϊν και τθσ αντιςτροφισ του φυςικοφ φαινομζνου 
τθσ όςμωςθσ. 
Θ αντίςτροφθ όςμωςθ είναι μία διεργαςία κατά τθν οποία διαχωρίηεται το κακαρό νερό από το 
νερό που περιζχει άλατα με τθ βοικεια μιασ θμιπερατισ μεμβράνθσ, θ οποία δρα ςαν μοριακό και 
ιοντικό φίλτρο. Το ςφςτθμα μεμβρανϊν που εφαρμόηεται ςτα ςυςτιματα αντίςτροφθσ όςμωςθσ  
νεροφ είναι ικανό να κατακρατιςει περιςςότερο από το 99% των αλάτων που βρίςκονται ςε 
διάλυςθ νερό. 
Αρχικά το ακατζργαςτο νερό πρζπει να υποςτεί κατάλλθλθ προκατεργαςία, ϊςτε να γίνει από 
χθμικι και φυςικι άποψθ κατάλλθλο για τθ διεργαςία τθσ αντίςτροφθσ όςμωςθσ. 
Θ αντίςτροφθ όςμωςθ απαιτεί το νερό το οποίο φκάνει ςτισ μεμβράνεσ να ζχει διάφορεσ 
παραμζτρουσ (ενδεικτικά SDI, κολότθτα, pΘ, οργανικζσ ουςίεσ και ςίδθρο) ςε τιμζσ μικρότερεσ 
από τα όρια που κζτει ο καταςκευαςτισ των μεμβρανϊν, ϊςτε να εξαςφαλίηεται θ ποιότθτα και θ 
ποςότθτα του παραγόμενου πόςιμου νεροφ. 
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4.12.4 ΣΥΝΟΡΤΙΚΘ ΡΕΙΓΑΦΘ ΤΘΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΘΣ 

Στον αγωγό προςαγωγισ του ανεπεξζργαςτου νεροφ (ςτισ γεωτριςεισ), γίνεται αυτόματθ 
προςκικθ οξειδωτικοφ μζςου (υποχλωριϊδεσ νάτριο) για απολφμανςθ – οξείδωςθ των διαλυτϊν 
μορφϊν Σιδιρου (Fe) και Μαγγανίου (Mn) ςε αδιάλυτεσ και οδθγείται ςε δεξαμενι 
εξιςορρόπθςθσ 40m3. 

Από εκεί μζςω αντλιϊν προϊκθςθσ οδθγείται ςτθ φίλτρανςθ κολότθτασ - Σιδιρου και 
Μαγγανίου. 

Θ φίλτρανςθ διεξάγεται ςε κλειςτά φίλτρα πιζςεωσ με 3 κλίνεσ υλικϊν (χαλίκια) υποςτιριξθσ 
και 3 κλίνεσ υλικϊν φίλτρανςθσ επιλεγμζνθσ κοκκομετρικισ ςφνκεςθσ και ειδικοφ βάρουσ. Ζτςι 
επιτυγχάνεται επιμικυνςθ του κφκλου φίλτρανςθσ (λόγω βακμιδωτισ ςυγκράτθςθσ των ρφπων), 
άριςτο αποτζλεςμα επεξεργαςίασ (λόγω πολυςτρωματικότθτοσ) και άριςτθ ςυμπεριφορά των 
φίλτρων  (λόγω μθ ανάμειξθσ των  κλινϊν μεταξφ τουσ). 

Θ διανομι του νεροφ εντόσ των φίλτρων γίνεται ςτθν είςοδο μεν με τφπο  ομπρζλασ ςτθν δε 
ζξοδο (πυκμζνασ) με ψευδοπυκμζνα/ανεςτραμμζνο δίςκο και ακροφφςια ςε κατάλλθλο αρικμό 
και διάταξθ. 

Θ λειτουργία τθσ φίλτρανςθσ και θ διεξαγωγι των αυτομάτων πλφςεων γίνεται με μονάδα –
προγραμματιςμοφ –οδιγθςθσ και ςυγκρότθμα αυτόματων βαλβίδων. 

Το νερό εν ςυνεχεία διοχετεφεται ςε παρόμοιασ καταςκευισ και δυναμικότθτοσ αυτόματα 
φίλτρα ενεργοφ άνκρακα για αποχλωρίωςθ, απόςμθςθ, αποχρωματιςμό. 

Το παραγόμενο νερό οδθγείται προσ τον Υδατόπυργο, αφοφ γίνει διακλάδωςθ ζτςι ϊςτε ζνα 
μεγάλο τμιμα (περίπου το 65%) υποςτεί περαιτζρω επεξεργαςία. 

Το τμιμα αυτό  οδθγείται μζςα από τισ μονάδεσ προκατεργαςίασ- ϊςτε να διαςφαλίηεται θ 
«υγεία» τθσ εγκατάςταςθσ και θ μακροηωία τθσ – και τροφοδοτείται ςτθ ςυςκευι αντίςτροφθσ 
όςμωςθσ όπου και υφίςταται τθν βαςικι επεξεργαςία απομάκρυνςθσ Νιτρικϊν. 
Εξερχόμενο και αφοφ υποςτεί τθν κατάλλθλθ μετακατεργαςία βζλτιςτθσ ςυμμόρφωςθσ με τισ 
απαιτιςεισ τθσ Νομοκεςίασ Ρόςιμου νεροφ και τθν αναγκαία μεταχλωρίωςθ για πρόςδοςθ 
απολυμαντικισ ικανότθτασ, παραδίδεται ςε δεξαμενι προϊκθςθσ 25 Μ3, και με τθ βοικεια 
αντλιοςταςίου οδθγείται ςτον Υδατόπυργο. 
 

Θ μονάδα επεξεργαςίασ κα επεξεργάηεται 100 Μ3/ϊρα. 
 
 
4.13.  Δ.Δ ΒΥΣΣΑΣ 

 
4.13.1 ΕΙΣΑΓΩΓΘ 

Οι διαρκϊσ αυξανόμενεσ ανάγκεσ φδρευςθσ του Διαμερίςματοσ υποχρεϊνουν ςτθν επζκταςθ 
τθσ δυναμικότθτασ με αξιοποίθςθ όλων των γεωτριςεων, ακόμθ και αυτϊν που εμφανίηουν 
δυςμενζςτερθ φόρτιςθ από πλευράσ ιχνϊν Σιδιρου, Μαγγανίου (Mn) και κολότθτασ. 

Οι εγκαταςτάςεισ επεξεργαςίασ του νεροφ κα τροφοδοτοφνται με αντλθτικό ςυγκρότθμα από 
τθ Δεξαμενι ςυλλογισ του νεροφ των γεωτριςεων και κα το παραδίδουν ςτθν υπάρχουςα  
Δεξαμενι αποκικευςθσ.  

Οι αιχμζσ ηιτθςθσ κα εξαςφαλίηονται από τισ δεξαμενζσ αποκικευςθσ. 
 
4.13.2 ΘΕΣΘ ΤΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 

Θ προβλεπόμενθ κζςθ των εγκαταςτάςεων κα είναι ςτο χϊρο των ςθμερινϊν υπαρχουςϊν 
εγκαταςτάςεων. 
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4.13.3 ΕΡΙΛΟΓΘ ΤΘΣ ΜΕΘΟΔΟΥ ΕΡΕΞΕΓΑΣΙΑΣ 

Λαμβανομζνων υπόψιν των απαιτοφμενων μεγεκϊν, του κόςτουσ λειτουργίασ  και μειωμζνθσ 
επίβλεψθσ και τθσ ανάγκθσ επεξεργαςίασ νεροφ με διακυμάνςεισ κολότθτοσ και ιχνοςτοιχείων που 
κα παρουςιάηει, επιλζγουμε τθ μζκοδο τθσ ΟΞΕΙΔΩΣΘΣ – ΦΙΛΤΑΝΣΘΣ – ΑΡΟΧΛΩΙΩΣΘΣ – 
ΜΕΤΑΧΛΩΙΩΣΘΣ 

Θ προτεινόμενθ μζκοδοσ βαςίηεται επί παγκοςμίωσ εφαρμοςμζνθσ  και παραδεκτισ 
τεχνολογίασ και περιλαμβάνει κατά ςειρά τισ ακόλουκεσ διεργαςίεσ: 
 

α) Οξείδωςθ με τθν προςκικθ ικανοποιθτικισ ποςότθτασ διαλφματοσ χλωρίου ωσ 
οξειδωτικοφ μζςου 

β) Φίλτρανςθ για τθν κατακράτθςθ των οξειδωμζνων ιχνοςτοιχείων Fe, Mn, κακϊσ και τθσ 
προχπάρχουςασ κολότθτασ. 

γ) Φίλτρανςθ αποχλωρίωςθσ – απόςμθςθσ με ενεργό άνκρακα. 
δ) Μεταχλωρίωςθ 

 
Με τθ μζκοδο αυτι χρθςιμοποιοφνται μειωμζνεσ ποςότθτεσ χθμικϊν μζςων και απαιτείται 

ελάχιςτοσ χϊροσ εγκαταςτάςεων. 
Μετά τα φίλτρα ακολουκεί χλωρίωςθ με διάλυμα υποχλωριϊδουσ νατρίου για τθν απολφμανςθ 

και αποκατάςταςθ ςτο νερό υπολειμματικισ ςυγκεντρϊςεωσ χλωρίου προκειμζνου να διατεκεί 
αςφαλϊσ ςτο δίκτυο. 
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Στον αγωγό προςαγωγισ του ανεπεξζργαςτου νεροφ (ςτισ γεωτριςεισ), γίνεται αυτόματθ 
προςκικθ οξειδωτικοφ μζςου (υποχλωριϊδεσ νάτριο) για απολφμανςθ – οξείδωςθ των διαλυτϊν 
μορφϊν Σιδιρου (Fe) και Μαγγανίου (Mn) ςε αδιάλυτεσ. 
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4.13.4 ΣΥΝΟΡΤΙΚΘ ΡΕΙΓΑΦΘ ΤΘΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΘΣ 

Θ φίλτρανςθ διεξάγεται ςε κλειςτά φίλτρα πιζςεωσ με 3 κλίνεσ υλικϊν (χαλίκια) υποςτιριξθσ 
και 3 κλίνεσ υλικϊν φίλτρανςθσ επιλεγμζνθσ κοκκομετρικισ ςφνκεςθσ και ειδικοφ βάρουσ. Ζτςι 
επιτυγχάνεται επιμικυνςθ του κφκλου φίλτρανςθσ (λόγω βακμιδωτισ ςυγκράτθςθσ των ρφπων), 
άριςτο αποτζλεςμα επεξεργαςίασ (λόγω πολυςτρωματικότθτοσ) και άριςτθ ςυμπεριφορά των 
φίλτρων  (λόγω μθ ανάμειξθσ των  κλινϊν μεταξφ τουσ). 

Θ διανομι του νεροφ εντόσ των φίλτρων γίνεται ςτθν είςοδο μεν με τφπο ομπρζλασ ςτθν δε 
ζξοδο (πυκμζνασ) με ψευδοπυκμζνα/ανεςτραμμζνο δίςκο και ακροφφςια ςε κατάλλθλο αρικμό 
και διάταξθ. 

Θ λειτουργία τθσ φίλτρανςθσ και θ διεξαγωγι των αυτομάτων πλφςεων γίνεται με μονάδα – 
προγραμματιςμοφ – οδιγθςθσ και ςυγκρότθμα αυτόματων βαλβίδων. 

Το νερό εν ςυνεχεία διοχετεφεται ςε παρόμοιασ καταςκευισ και δυναμικότθτοσ αυτόματα 
φίλτρα ενεργοφ άνκρακα για αποχλωρίωςθ, απόςμθςθ, αποχρωματιςμό. 

Το διθκθμζνο νερό μετά τθν ζξοδο από τα φίλτρα χλωριϊνεται προκειμζνου να αποκτιςει το 
απαιτοφμενο υπολειμματικό χλϊριο και να οδθγθκεί ςτθν δεξαμενι αποκικευςθσ απ’ όπου εν 
ςυνεχεία κα διατεκεί αςφαλϊσ ςτο δίκτυο. Θ χλωρίωςθ του νεροφ πραγματοποιείται με ζγχυςθ 
του διαλφματοσ υποχλωριϊδουσ νατρίου μζςα ςτον αγωγό που οδθγεί το νερό ςτθν δεξαμενι 
αποκικευςθσ. 

Σε περίπτωςθ πλθρϊςεωσ τθσ δεξαμενισ αποκικευςθσ,  ανιχνευτισ ςτάκμθσ δίνει ςιμα ςτον 
πίνακα του αντλιοςταςίου και διακόπτεται θ παροχι νεροφ προσ το διυλιςτιριο. 

Λόγω των υψομζτρων και τθσ ανάγκθσ φφλαξθσ και κλιματολογικισ προςταςίασ οι 
εγκαταςτάςεισ επεξεργαςίασ με τα δοςομετρικά ςυςτιματα  κα ςτεγαςκοφν ςτο υπάρχον κτίριο. 

Θ μονάδα επεξεργαςίασ κα επεξεργάηεται 106 Μ3/ϊρα, ιτοι κα αποδίδει 160 Μ3/ϊρα από 
κοινοφ με τθν υπάρχουςα. 

 
4.14. Δ.Δ ΡΕΝΤΑΛΟΦΟΥ 

 

4.14.1 ΕΙΣΑΓΩΓΘ 

Οι διαρκϊσ αυξανόμενεσ ανάγκεσ φδρευςθσ του Διαμερίςματοσ υποχρεϊνουν ςτθν αξιοποίθςθ 
όλων των γεωτριςεων, ακόμθ και αυτϊν που εμφανίηουν ακαταλλθλότθτα από άποψθ κυρίωσ 
Νιτρικϊν αλάτων αλλά και ιχνϊν Μαγγανίου και Σιδιρου. 

Οι εγκαταςτάςεισ επεξεργαςίασ του νεροφ κα τροφοδοτοφνται με αντλθτικό ςυγκρότθμα από 
Δεξαμενι εξιςορρόπθςθσ και κα το παραδίδουν ςτθν υπάρχουςα  Δεξαμενι αποκικευςθσ.  

Οι αιχμζσ ηιτθςθσ κα εξαςφαλίηονται από τισ δεξαμενζσ αποκικευςθσ. 
 
4.14.2 ΘΕΣΘ ΤΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 

Θ προβλεπόμενθ κζςθ των εγκαταςτάςεων κα είναι ςτο χϊρο τθσ γεϊτρθςθσ  
 
4.14.3 ΕΡΙΛΟΓΘ ΤΘΣ ΜΕΘΟΔΟΥ ΕΡΕΞΕΓΑΣΙΑΣ 

Λαμβανομζνων υπόψθ των απαιτοφμενων μεγεκϊν, τθσ ανάλυςθσ του νεροφ , τθν επικυμθτι 
ποιότθτα παραγόμενου νεροφ (πόςιμο) του κόςτουσ λειτουργίασ  και μειωμζνθσ επίβλεψθσ και τθσ 
ανάγκθσ επεξεργαςίασ νεροφ επιλζγουμε τθ μζκοδο τθσ ΑΝΤΙΣΤΟΦΘΣ ΟΣΜΩΣΘΣ. 

Θ προτεινόμενθ μζκοδοσ βαςίηεται επί παγκοςμίωσ εφαρμοςμζνθσ  και παραδεκτισ 
τεχνολογίασ των θμιπερατϊν μεμβρανϊν και τθσ αντιςτροφισ του φυςικοφ φαινομζνου τθσ 
όςμωςθσ. 
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Θ αντίςτροφθ όςμωςθ είναι μία διεργαςία κατά τθν οποία διαχωρίηεται το κακαρό νερό από το 
νερό που περιζχει άλατα με τθ βοικεια μιασ θμιπερατισ μεμβράνθσ, θ οποία δρα ςαν μοριακό και 
ιοντικό φίλτρο. Το ςφςτθμα μεμβρανϊν που εφαρμόηεται ςτα ςυςτιματα αντίςτροφθσ όςμωςθσ  
νεροφ είναι ικανό να κατακρατιςει περιςςότερο από το 99% των αλάτων που βρίςκονται ςε 
διάλυςθ νερό. 

Αρχικά το ακατζργαςτο νερό πρζπει να υποςτεί κατάλλθλθ προκατεργαςία, ϊςτε να γίνει από 
χθμικι και φυςικι άποψθ κατάλλθλο για τθ διεργαςία τθσ αντίςτροφθσ όςμωςθσ. 

Θ αντίςτροφθ όςμωςθ απαιτεί το νερό το οποίο φκάνει ςτισ μεμβράνεσ να ζχει διάφορεσ 
παραμζτρουσ (ενδεικτικά SDI, κολότθτα, pΘ, οργανικζσ ουςίεσ και ςίδθρο) ςε τιμζσ μικρότερεσ 
από τα όρια που κζτει ο καταςκευαςτισ των μεμβρανϊν, ϊςτε να εξαςφαλίηεται θ ποιότθτα και θ 
ποςότθτα του παραγόμενου πόςιμου νεροφ. 
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4.14.4 ΣΥΝΟΡΤΙΚΘ ΡΕΙΓΑΦΘ ΤΘΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΘΣ 

Το νερό τθσ γεϊτρθςθσ οδθγείται ςε Δεξαμενι εξιςορρόπθςθσ 40 Μ3. 
Από εκεί με αντλίεσ προϊκθςθσ οδθγείται μζςα από τισ μονάδεσ προκατεργαςίασ- ϊςτε να 

διαςφαλίηεται θ «υγεία» τθσ εγκατάςταςθσ και θ μακροηωία τθσ – και τροφοδοτείται ςτθ ςυςκευι 
αντίςτροφθσ όςμωςθσ όπου και υφίςταται τθ βαςικι επεξεργαςία. 
Εξερχόμενο και αφοφ υποςτεί τθν κατάλλθλθ μετακατεργαςία βζλτιςτθσ ςυμμόρφωςθσ με τισ 
απαιτιςεισ τθσ Νομοκεςίασ Ρόςιμου νεροφ και τθν αναγκαία μεταχλωρίωςθ για πρόςδωςθ 
απολυμαντικισ ικανότθτασ, παραδίδεται ςε δεξαμενι προϊκθςθσ 25 Μ3, και με τθ βοικεια 
αντλιοςταςίου οδθγείται ςτθ δεξαμενι αποκικευςθσ 
 
 

Θ μονάδα επεξεργαςίασ κα επεξεργάηεται 50 m3/ϊρα. 
 

5. ΣΕΧΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ ΦΙΛΣΡΩΝ ΑΠΟΜΑΚΡΤΝΗ ΙΔΗΡΟΤ -ΜΑΓΓΑΝΙΟΤ -  
ΑΡΕΝΙΚΟΤ 

 
Ο προμθκευτισ κα παρουςιάςει πλιρωσ τθν προςφερόμενθ μονάδα, αναλφοντασ κάκε επιλογι 
του, παρακζτοντασ πλιρθ μεγζκθ και δεδομζνα (υπολογιςμοφσ, τεχνικζσ προδιαγραφζσ, 
απαιτοφμενθ ιςχφσ λειτουργίασ, παροχζσ, υλικά καταςκευισ και εργοςτάςιο καταςκευισ των 
επιμζρουσ εξαρτθμάτων, παραμζτρουσ λειτουργίασ κλπ.). 

Οι τεχνικζσ προςφορζσ κα περιλαμβάνουν, α) τεχνικι περιγραφι, όπου κα περιγράφονται 
αναλυτικά οι επί μζρουσ ςυςκευζσ επεξεργαςίασ νεροφ, τα μεγζκθ τουσ κλπ, β) ςχζδια 
κατόψεων διαγραμμάτων ροισ  & Ι κλπ, γ) υπολογιςμοφσ που κα αποδεικνφουν τθν ορκότθτα 
των επιλογϊν, δ) κατάλογο προςφερομζνου εξοπλιςμοφ με ςαφι κακοριςμό του 
καταςκευαςτι, τφπου ςυςκευισ, τεχνικϊν χαρακτθριςτικϊν κλπ, ςυνοδευόμενο από τεχνικά 
φυλλάδια, προςπζκτουσ, τεχνικά εγχειρίδια χριςθσ και ςυντιρθςθσ για όλεσ τισ 
προςφερόμενεσ ςυςκευζσ, όπωσ δοςομετρικά ςυςτιματα, φίλτρα άμμου, αντλίεσ, όργανα 
μετριςεων, αυτοματιςμοφ, PLC κλπ. Πλα τα παραπάνω πρζπει να είναι καταςκευισ γνωςτϊν 
και καλισ φιμθσ εργοςταςίων, με αποδεδειγμζνθ εμπειρία, διάρκεια και επιτυχία ςτισ 
επεξεργαςίεσ που προορίηονται, ε) οτιδιποτε άλλο αναφζρεται ςε άλλα ςθμεία των τευχϊν 
δθμοπράτθςθσ ι κρίνουν οι διαγωνιηόμενοι ςκόπιμο να περιλάβουν. 
 

Για οποιαδιποτε τυχόν απόκλιςθ από τισ προδιαγραφζσ τθσ μελζτθσ (πέραν των ςημείων τησ 
μελέτησ όπου αναγράφεται ο όροσ επί ποινή αποκλειςμοφ), κα υπάρχει ολοκλθρωμζνθ 
αιτιολόγθςθ και πλιρθσ τεκμθρίωςθ των πλεονεκτθμάτων που αυτι παρουςιάηει, ϊςτε να 
αξιολογθκεί κατάλλθλα από τθν αρμόδια επιτροπι. 

5.1 ΚΙΤΘΙΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ – ΦΙΛΤΑ ΔΙΘΘΘΣΘΣ 

Κάκε φίλτρο διικθςθσ πάνω από τισ ςτρϊςεισ του υποςτρϊματοσ κα φζρει τρείσ (3) 
τουλάχιςτον ςτρϊςεισ φίλτρανςθσ διαφορετικισ κοκομετρίασ και ειδικοφ βάρουσ ,εκ των οποίων θ 
μια με ειδικό καταλυτικό υλικό διαρκϊσ ενεργοποιοφμενο. Θ ταχφτθτα φίλτρανςθσ δεν κα 
υπερβαίνει τα 13m3/m2/ϊρα και το ελάχιςτο φψοσ πλθρωτικϊν υλικϊν  κα είναι κατϋ ελάχιςτον 1 
μζτρο(επί ποινι αποκλειςμοφ). 

19DIAB000007536 2019-12-23



Κάκε φίλτρο ενεργοφ άνκρακα κα περιζχει τουλάχιςτον 3 ςτρϊςεισ υποςτρϊματοσ και κλίνθ 
ενεργοφ άνκρακα, κα εκπλζνεται με το νερό τροφοδοςίασ του και κα είναι παρόμοιασ τεχνολογίασ 
και μεγζκουσ  και ανταλλακτικϊν με τα φίλτρα κολότθτοσ. Θ ταχφτθτά του δεν κα ξεπερνά τα 20 
m3/m2/ϊρα. (επί ποινι αποκλειςμοφ) 

- Ρεριοχι κερμοκραςιϊν νεροφ : 5-50oC 
- Χρόνοσ ξεπλφματοσ   : ζωσ 30 min (max) 
- Απαιτοφμενθ τάςθ ρεφματοσ  : 220V-50Hz 
 
Στο τζλοσ και μετά από κάκε φίλτρο κα υπάρχει ςφςτθμα δειγματολθψίασ νεροφ, ϊςτε να 

γίνεται καλφτεροσ ζλεγχοσ τθσ μονάδασ. 
 

5.2 ΑΝΤΛΙΕΣ ΤΟΦΟΔΟΣΙΑΣ 

Ρροτείνονται 3 όμοια αντλθτικά ςυγκροτιματα, οριηόντια, φυγοκεντρικά, τφπου επιφάνειασ . 
Θ παροχι και το μανομετρικό κα είναι κατάλλθλα επιλεγμζνα ϊςτε να διαςφαλίηονται οι 

ςωςτζσ παράμετροι λειτουργίασ τόςο κατά τθν κανονικι ροι όςο και κατά τθν αντίςτροφθ πλφςθ. 
Ζνα αντλθτικό κα εξαςφαλίηει τθν κανονικι λειτουργία, 2 μαηί τισ περιοδικζσ πλφςεισ και ζνα κα 

είναι εφεδρικό. Οι αντλίεσ κα είναι με μονομπλόκ ςφνδεςθ και το υλικό καταςκευισ κα είναι 
ανοξείδωτοσ χάλυβασ 316L 
 
5.3 ΔΟΣΟΜΕΤΘΣΘ ΧΛΩΙΟΥ 

α. Ρροχλωρίωςθ 
Θ προςκικθ χλωρίου κα γίνεται με τροφοδοτικι αντλία διαφραγματικοφ τφπου, παροχισ 

τουλάχιςτον 3lt/ϊρα ςε 5 atm.  Θ αντλία κα είναι αυτόματθσ αναρρόφθςθσ και κα μπορεί να 
ρυκμιςτεί από 0 ζωσ 100% τθσ απόδοςισ τθσ υποχρεωτικά τόςο με ρφκμιςθ μικουσ εμβολιςμοφ 
όςο και ςυχνότθτασ εμβολιςμοφ.. Πλα τα υλικά τθσ αντλίασ κα πρζπει να είναι ςυμβατά με τθ 
χριςθ. 

Θα ςυνοδεφεται από κάδο παραςκευισ και αποκικευςθσ διαλφματοσ χλωρίου χωρθτικότθτασ 
τζτοιασ ϊςτε το ςχθματιηόμενο διάλυμα να επαρκεί για τροφοδοςία τουλάχιςτον 96 ωρϊν 
λειτουργίασ, όχι όμωσ μικρότερο των 500 λίτρων. Θα είναι από κατάλλθλο υλικό. 

Θα εγκαταςτακεί μια (1) δοςομετρικι αντλία ςτον οικίςκο (+ μία εφεδρικι)  
 
β. Μεταχλωρίωςθ 

Θ προςκικθ χλωρίου κα γίνεται με τροφοδοτικι αντλία διαφραγματικοφ τφπου, παροχισ 
τουλάχιςτον 0,8lt/ϊρα ςε 10 atm.  Θ αντλία κα είναι αυτόματθσ αναρρόφθςθσ και κα μπορεί να 
ρυκμιςτεί από 0 ζωσ 100% τθσ απόδοςισ τθσυποχρεωτικά τόςο με ρφκμιςθ μικουσ εμβολιςμοφ 
όςο και ςυχνότθτασ εμβολιςμοφ. Πλα τα υλικά τθσ αντλίασ κα πρζπει να είναι ςυμβατά με τθ 
χριςθ. 

Θα εγκαταςτακεί μια (1) δοςομετρικι αντλία ςτον οικίςκο των φίλτρων.  
 

5.4 ΔΟΣΟΜΕΤΘΣΘ ΔΙΑΛΥΜΑΤΟΣ ΚΟΚΚΙΔΩΤΙΚΟΥ 

Θ προςκικθ διαλφματοσ FeCl3κα γίνεται με τροφοδοτικι αντλία διαφραγματικοφ τφπου, 
παροχισ τουλάχιςτον 3lt/ϊρα ςε 8atm. Θ αντλία κα είναι αυτόματθσ αναρρόφθςθσ και κα μπορεί 
να ρυκμιςτεί από 0 ζωσ 100% τθσ απόδοςισ τθσ υποχρεωτικά τόςο με ρφκμιςθ μικουσ 
εμβολιςμοφ όςο και ςυχνότθτασ εμβολιςμοφ. Πλα τα υλικά τθσ αντλίασ κα πρζπει να είναι 
ςυμβατά με τθ χριςθ. 

19DIAB000007536 2019-12-23



  Θα ςυνοδεφεται από κάδο παραςκευισ και αποκικευςθσ διαλφματοσ FeCl3 χωρθτικότθτασ 
τζτοιασ ϊςτε το ςχθματιηόμενο διάλυμα να επαρκεί για τροφοδοςία τουλάχιςτον 96 ωρϊν 
λειτουργίασ, όχι όμωσ μικρότερο των 500 λίτρων. Θα είναι από κατάλλθλο υλικό.  

Θα εγκαταςτακεί  μία (1) δοςομετρικι αντλία ςτο κτιριο.(+1 εφεδρικι) 
 
5.5. ΣΥΣΤΘΜΑ ΦΙΛΤΑΝΣΘΣ 

Το ςυγκρότθμα κα αποτελείται από μία μονάδα δφο τουλάχιςτον βακμίδων φίλτρανςθσ (δφο 
φίλτρα εν ςειρά). 

Κάκε βακμίδα μπορεί να είναι απλό φίλτρο (1 δοχείο) ι δίδυμο φίλτρο (2 δοχεία) 
Θ κάκε μια από τισ δφο βακμίδεσ φίλτρανςθσ τθσ μονάδασ κα αποτελείται από τα εξισ: 

 
α. Δοχείο φίλτρου 
Τα φίλτρα κα ακολουκοφν τισ παρακάτω προδιαγραφζσ: 

Τα δοχεία φίλτρων  κα είναι καταςκευαςμζνα από χαλυβδοζλαςμα ςφμφωνα ( επί ποινι 
αποκλειςμοφ) με το DIN 19605 ζκδοςθ 1995-04, PED 2014/68/UE EN 13445 IN S275JR, EN 10025 
STANDARD, με PLATE FOR NOZZLES και πλφςθ με αζρα/ ι και νερό 

 Διάμετροσ δοχείου:    αναλόγωσ παροχισ 

 Φψοσ κυλινδρικό:    αναλόγωσ παροχισ 

 Φψοσ ολικό:    αναλόγωσ παροχισ 

 Ράχοσ κυλινδρικοφ τοιχϊματοσ:   αναλόγωσ μεγζκουσ φίλτρου 

 Ράχοσ ακραίων κόλων:                αναλόγωσ μεγζκουσ φίλτρου 

 Ράχοσ πλάκασ ψευδοπυκμζνα:   αναλόγωσ μεγζκουσ φίλτρου 

 Θερμοκραςία ςχεδιαςμοφ:  40oC  

 Ρίεςθ ςχεδιαςμοφ:   6 bar 

 Ρίεςθ δοκιμισ:   9 bar 

 Θα φζρουν 3 ανκρωποκυρίδεσ κατάλλθλθσ ανά περίπτωςθ διαμζτρου (μία ςτθν οροφι, 
μία ςτο κυλινδρικό τμιμα και μία ςτον πυκμζνα). 

 Θα ςτθρίηονται ςε 4 πζλματα τετράγωνα ςε διάταξθ τετραγϊνου και με κατάλλθλθ ανά 
περίπτωςθ απόςταςθ των κζντρων τουσ 

 Εςωτερικι προςταςία: Επεξεργαςία με αμμοβολι κατθγορίασ SA 2,5 και επάλλθλεσ 
εποξειδικζσ βαφζσ 2 ςυςτατικϊν ολικοφ πάχουσ 250 μικρϊν , τελικοφ χρϊματοσ 
ελεφαντοςτοφ κατάλλθλθ για τρόφιμα 

 Εξωτερικι προςταςία: Επεξεργαςία με αμμοβολι κατθγορίασ SA 2,5 και επάλλθλεσ 
εποξειδικζσ βαφζσ, ολικοφ πάχουσ 250 μικρϊν.  
 

Οι βαφζσ κα πρζπει να καλφπτουν τα κάτωκι( επί ποινι αποκλειςμοφ):   

1. Εποξειδικι βαφι 2 ςυςτατικϊν για ταχφ ςτζγνωμα, ςφμφωνα με EN DIRECTIVE 2004/42/EC 
: Υποκατθγορία j. 

2. Εποξειδικι βαφι 2 ςυςτατικϊν για αςτάρωμα και αντιδιαβρωτικι προςταςία, 
ςυμμόρφωςθ με SSPC-Paint 20, type 2, level 3 

3. Εποξειδικι βαφι 2 ςυςτατικϊν, απαλλαγμζνθ από διαλφτεσ για προςταςία επιφανειϊν 
δεξαμενϊν και δοχείων πόςιμου νεροφ ςφμφωνα με NORSOK M-501, εκδ.6, systemnos 7A 
και 7Β. Εγκεκριμζνο από WRAS για πόςιμο νερό ζωσ 35οC. Ριςτοποιθμζνο από NSF 
International ςφμφωνα με το NSF/ANSI standard 61- DrinkingwaterSystemComponents 
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β. Εςωτερικό ςφςτθμα κατανομισ νεροφ 
Το φίλτρο κα φζρει ενςωματωμζνο ςτο εςωτερικό του πυκμζνα το ςφςτθμα κατανομισ νεροφ 

τφπου ψευδοπυκμζνα, ο οποίοσ κα φζρει πλικοσ ειδικϊν πλαςτικϊν ακροφυςίων, ςυμμετρικά 
τοποκετθμζνων ςε όλθ τθν επιφάνειά του, για τθν ομοιόμορφθ ιςοκατανομι του νεροφ (είτε κατά 
τθν κανονικι λειτουργία, είτε κατά τθν πλφςθ). 
 
γ. Στρϊςεισ-Υλικά φίλτρανςθσ 

Σε κάκε βακμίδα φίλτρανςθσ  οι διάτρθτοι αυτοί κατανομείσ κα καλφπτονται από τρεισ (3) 
ςτρϊςεισ χαλίκων υποςτρϊματοσ, το ολικό φψοσ των οποίων πρζπει να είναι μεγαλφτερο από 32 
εκ. Οι ςτρϊςεισ του υποςτρϊματοσ υποβοθκοφν τθν ορκι κατανομι του νεροφ και υποςτθρίηουν 
τισ ςτρϊςεισ των υλικϊν φίλτρανςθσ. 

 
Θ 1θ βακμίδα φίλτρανςθσ (φίλτρανςθ κολότθτοσ- αποςιδιρωςθ- απομαγγανίωςθ- αφαίρεςθ 

αρςενικοφ) - πάνω από τισ ςτρϊςεισ του υποςτρϊματοσ- κα φζρει τρεισ (3) τουλάχιςτον ςτρϊςεισ 
φίλτρανςθσ. 

Θ 2θ βακμίδα φίλτρανςθσ- (φίλτρανςθ με ενεργό άνκρακα) πάνω από τισ ςτρϊςεισ του 
υποςτρϊματοσ- κα φζρει δυο (2) τουλάχιςτον ςτρϊςεισ φίλτρανςθσ. 

Τα ορυκτά υλικά τα οποία απαρτίηουν τισ διάφορεσ ςτρϊςεισ φίλτρανςθσ, πρζπει να είναι 
μεγάλθσ αντοχισ ςε τριβζσ και δεν πρζπει να προςδίδουν χρϊμα, γεφςθ ι οςμι ςτο κατεργαςμζνο 
νερό. 

Θα ςυνοδεφονται  απαραιτιτωσ από τεχνικά φυλλάδια, φυλλάδια ςτοιχείων αςφαλείασ υλικοφ 
και από πιςτοποιθτικά καταλλθλότθτασ για χριςθ ςε πόςιμο νερό ςφμφωνα με το ιςχφον 
Ευρωπαϊκό Ρρότυπο ΕΝ 12904:2004. 
 
δ. Σωλθνϊςεισ, βαλβίδεσ, εξαρτιματα του φίλτρου 

Τα διάφορα τεμάχια ςωλθνϊςεων και τα εξαρτιματα κα είναι καταςκευαςμζνα από υλικό 
ανκεκτικό ςτθ διάβρωςθ και κατάλλθλο για τρόφιμα (FOOD GRADE).  

Οι βαλβίδεσ κα είναι τφπου πεταλοφδασ, αυτόματεσ, πνευματικισ οδιγθςθσ.  
Πλεσ οι ζξοδοι προσ τθν αποχζτευςθ κα πρζπει να είναι εξοπλιςμζνεσ με περιοριςτζσ-ρυκμιςτζσ 

ροισ( self-adjustingflowcontrols). 
Με περιοριςτζσ -ρυκμιςτζσ ροισ πρζπει επίςθσ να είναι εφοδιαςμζνεσ οι ζξοδοι προϊόντοσ 

κάκε γραμμισ φίλτρανςθσ μιασ ι περιςςότερων βακμίδων 
Θ ζξοδοσ του διυλιςμζνου νεροφ των φίλτρων κα είναι εφοδιαςμζνθ και με δικλείδα 

αποχζτευςθσ διυλιςμζνου νεροφ, ϊςτε να επιτυγχάνεται απόρριψθ του διυλιςμζνου νεροφ 
φςτερα από κακαριςμό ι βλάβθ του ςυςτιματοσ. 
 
5.6. ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΙ 

Το ςφςτθμα αυτοματιςμοφ κα είναι ςχεδιαςμζνο ϊςτε να εκτελοφνται αυτόματα οι εξισ κφκλοι 
για κάκε βακμίδα φίλτρανςθσ 

- Αντίςτροφο ξζπλυμα του φίλτρου (BW)  
- Ξζπλυμα κατά τθν κανονικι φορά και του φίλτρου (RINSE)  
- Απόδοςθ κακαροφ νεροφ 

 
Για τον λόγο αυτό κα υπάρχει Κεντρικόσ Ρίνακασ Ελζγχου που να εκτελεί κατ’ ελάχιςτον τισ εξισ 

λειτουργίεσ : 
- Θα δίνει εντολζσ ςτισ βαλβίδεσ να ανοιγοκλείνουν ανάλογα με τον κφκλο του 

προγράμματοσ. 
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- Θα δζχεται ρυκμίςεισ των χρόνων διάρκειασ κάκε κφκλου. 
- Θα δζχεται ρυκμίςεισ για τον προκακοριςμζνο χρόνο (θμζρα και ϊρα) ζναρξθσ του 

κακαριςμοφ του φίλτρου. 
- Θα μπορεί να δεχκεί εντολι εκτόσ του προκακοριςμζνου χρονικοφ προγράμματοσ 

και από άλλο εξωτερικό αιςκθτιριο (π.χ. πτϊςθ πίεςθσ εντόσ του φίλτρου). 
- Μόλισ λάβει εντολι για κακαριςμό, κα μπορεί να τθ μεταδϊςει ς’ άλλο ςτοιχείο τθσ 

εγκατάςταςθσ. 
- Θα εκκινεί τισ αντλίεσ ανάλογα με τθ ηιτθςθ τθσ Δεξαμενισ  κακαροφ νεροφ ι τθσ 

αυτόματθσ  πλφςθσ των φίλτρων. 
Ομοίωσ για τθν τιρθςθ των ορκϊν παροχϊν νεροφ κατά τουσ διάφορουσ κφκλουσ αντιςτρόφου 

και κανονικοφ ξεπλφματοσ, ανεξάρτθτα από τθν πίεςθ του νεροφ τροφοδοςίασ, τα φίλτρα κα είναι 
εξοπλιςμζνα με αυτοελεγχόμενουσ ρυκμιςτζσ ροισ. 

 
Τζλοσ, κα είναι δυνατό, θ εντολι για ζναρξθ παραγωγισ κακαροφ νεροφ ι ξεπλφματοσ, να 

γίνεται  και χειροκίνθτα. 
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6. ΣΕΧΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ ΜΟΝΑΔΩΝ ΑΝΣΙΣΡΟΦΗ ΟΜΩΗ 
 
6.1. Γενικά 

Αντικείμενο των τεχνικϊν προδιαγραφϊν, είναι ο προςδιοριςμόσ των απαιτιςεων τθσ ΔΕΥΑ 
Ορεςτιάδασ , οι οποίεσ πρζπει να λθφκοφν υπόψθ ςτον ςχεδιαςμό του κάκε προμθκευτι. 

Θ προςφερόμενθ μονάδα κα είναι απόλυτα καινοφρια και αμεταχείριςτθ, επίςθσ όλα τα 
επιμζρουσ εξαρτιματα και όργανα κα φζρουν ςιμανςθ CE (όπου απαιτείται) και οι 
καταςκευαςτζσ τουσ  κα διακζτουν πιςτοποιθτικό ISO 9001. 

Ο προμθκευτισ κα παρουςιάςει πλιρωσ τθν προςφερόμενθ μονάδα, αναλφοντασ κάκε επιλογι 
του, παρακζτοντασ πλιρθ μεγζκθ και δεδομζνα (υπολογιςμοφσ, τεχνικζσ προδιαγραφζσ, 
απαιτοφμενθ ιςχφσ λειτουργίασ, παροχζσ, υλικά καταςκευισ και εργοςτάςιο καταςκευισ των 
επιμζρουσ εξαρτθμάτων, παραμζτρουσ λειτουργίασ κλπ.). 

Οι τεχνικζσ προςφορζσ κα περιλαμβάνουν, α) τεχνικι περιγραφι, όπου κα περιγράφονται 
αναλυτικά οι επί μζρουσ ςυςκευζσ επεξεργαςίασ νεροφ, τα μεγζκθ τουσ κλπ, β) ςχζδια 
κατόψεων διαγραμμάτων ροισ  & Ι κλπ, γ) υπολογιςμοφσ που κα αποδεικνφουν τθν ορκότθτα 
των επιλογϊν, δ) κατάλογο προςφερομζνου εξοπλιςμοφ με ςαφι κακοριςμό του 
καταςκευαςτι, τφπου ςυςκευισ, τεχνικϊν χαρακτθριςτικϊν κλπ, ςυνοδευόμενο από τεχνικά 
φυλλάδια, προςπζκτουσ, τεχνικά εγχειρίδια χριςθσ και ςυντιρθςθσ για όλεσ τισ 
προςφερόμενεσ ςυςκευζσ, όπωσ δοςομετρικά ςυςτιματα, φίλτρα άμμου, αντλίεσ, όργανα 
μετριςεων, αυτοματιςμοφ, PLC κλπ. Πλα τα παραπάνω πρζπει να είναι καταςκευισ γνωςτϊν 
και καλισ φιμθσ εργοςταςίων, με αποδεδειγμζνθ εμπειρία, διάρκεια και επιτυχία ςτισ 
επεξεργαςίεσ που προορίηονται, ε) οτιδιποτε άλλο αναφζρεται ςε άλλα ςθμεία των τευχϊν 
δθμοπράτθςθσ ι κρίνουν οι διαγωνιηόμενοι ςκόπιμο να περιλάβουν. 
 

Για οποιαδιποτε τυχόν απόκλιςθ (επί τα βελτίω)από τισ προδιαγραφζσ τθσ μελζτθσ (εκτόσ των 
ςημείων τησ μελέτησ όπου αναγράφεται ο όροσ επί ποινή αποκλειςμοφ), κα υπάρχει 
ολοκλθρωμζνθ αιτιολόγθςθ και πλιρθσ τεκμθρίωςθ των πλεονεκτθμάτων που αυτι παρουςιάηει, 
ϊςτε να αξιολογθκεί κατάλλθλα από τθν αρμόδια επιτροπι. 

Θ μονάδα αφαλάτωςθσ κα φζρει κάκε απαραίτθτθ διάταξθ και αυτοματιςμό, ϊςτε να 
πραγματοποιεί αυτόνομα όλο τον κφκλο επεξεργαςίασ, δθλαδι υδρολθψία ακατζργαςτου νεροφ 
(αντλίεσ), προκατεργαςία (φίλτρα), αντλίεσ υψθλισ πίεςθσ, μεμβράνεσ αφαλάτωςθσ (αντίςτροφθ 
όςμωςθ), μετακατεργαςία, αποκικευςθ παραγόμενου νεροφ ςε δεξαμενι, όπωσ ορίηεται ςτθν 
κάκε μια από τισ περιπτϊςεισ Δθμοτικϊν Διαμεριςμάτων 

Πλα τα ςυςτιματα τθσ μονάδασ αφαλάτωςθσ αντίςτροφθσ όςμωςθσ (προκατεργαςία, 
μετακατεργαςία , φίλτρα, μεμβράνεσ,  κ.ά.), κα είναι εργονομικά εγκατεςτθμζνα εντόσ των 
οικίςκων όπωσ περιγράφονται. 

Θ μονάδα με ευκφνθ και επιβάρυνςθ του προμθκευτι κα εγκαταςτακεί ςε διαμορφωμζνο χϊρο 
όπωσ αναφζρεται ςε κάκε περίπτωςθ . Ο προμθκευτισ κα μεριμνιςει για τθν ςφνδεςθ τθσ 
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μονάδασ με τα ςθμεία αναρρόφθςθσ νεροφ (αρχικζσ δεξαμενζσ ) ,του ςθμείου αποχζτευςθσ τθσ 
άλμθσ, τθν τοποκζτθςθ των αγωγϊν παροχισ του ακατζργαςτου νεροφ, του πόςιμου νεροφ, και 
τθσ απόρριψθσ τθσ άλμθσ και των νερϊν ζκπλυςθσ των φίλτρων, όπωσ αυτό αναφζρεται κατά 
περίπτωςθ ςτο κεφ.4.  H ΔΕΥΑ κα εξαςφαλίςει τθν παροχι θλεκτρικοφ ρεφματοσ και τθ ςφνδεςι 
του ςτον πίνακα τθσ . 

Ιδιαίτερθ ςθμαςία ζχει θ ακριβισ εκτίμθςθ του πραγματικοφ κόςτουσ του παραγόμενου νεροφ 
(€/m3), μζγεκοσ το οποίο κα παρουςιαςτεί αναλυτικά από τον προμθκευτι, λαμβάνοντασ υπόψθ 
του τθν κατανάλωςθ του θλεκτρικοφ ρεφματοσ, χριςθ χθμικϊν, αναλϊςιμων υλικϊν κλπ. 

Θα προςδιοριςτοφν ειδικότερα τα παρακάτω ςτοιχεία: 

 Κατανάλωςθ θλεκτρικισ ενζργειασ ςε KWh/ m3 και €/m3. 

 Κατανάλωςθ χθμικϊν υλικϊν (χωριςτά ανά υλικό και ςυνολικά το κόςτοσ χριςθσ χθμικϊν) 
ςε Kgr/ m3 και €/ m3. 

 Κόςτοσ απαςχολοφμενου προςωπικοφ ςε €/ m3. 

 Κόςτοσ ςυντιρθςθσ - αναλϊςιμων υλικϊν ςε €/ m3. 

 Τελικό κόςτοσ παραγόμενου νεροφ €/ m3. 
 

Ο υπολογιςμόσ του ενεργειακοφ κόςτουσ του παραγόμενου νεροφ, κα γίνει με τθν τιμι τθσ 
κιλοβατϊρασ (KWh) ενδεικτικά ςτα 0,105 € και του προςωπικοφ 15 ευρϊ θ εργατοϊρα. Για τα 
ςυνικθ χθμικά που χρθςιμοποιοφνται από τθν ΔΕΥΑ ωσ κόςτοσ κα υπολογιςτεί: 

Τιμι χλωρίου  , €/kg= 0,5 

Τιμι Θειικοφ οξζωσ, Θ2SΟ4, €/kg= 0,25 

 Τιμι ΝaΟΘ (διάλυμα) , €/kg= 0,5 

Τιμι Τριχλωριοφχου Σιδιρου, €/kg= 0,5 

 Κάκε προμθκευτισ κα δεςμευκεί για το ςυνολικό κόςτοσ που κα παρουςιάςει. 

Ο προμθκευτισ κα παραδϊςει τθ μονάδα ςε κατάςταςθ πλιρουσ λειτουργίασ, πλιρωσ 
ςυνδεδεμζνθ με τα δίκτυα παροχισ θλεκτρικοφ ρεφματοσ, ακατζργαςτου και παραγόμενου νεροφ, 
απόρριψθσ τθσ άλμθσ, κακϊσ και κάκε άλλου δικτφου και κάκε απαραίτθτθσ για τθν αςφαλι και 
ςωςτι λειτουργία τθσ μονάδασ, διάταξθσ που απαιτείται για τθν παροφςα εγκατάςταςθ. Επίςθσ θ 
μονάδα κα διακζτει και κα είναι ςυνδεδεμζνθ με όλεσ εκείνεσ τισ αςφαλιςτικζσ δικλείδεσ και 
όργανα που προβλζπονται, ζτςι ϊςτε να παρζχεται μζγιςτθ αςφάλεια ςτο προςωπικό και ςτο 
υλικό. Για τθν εξαςφάλιςθ τθσ καλισ λειτουργίασ τθσ μονάδασ, ο προμθκευτισ υποχρεοφται να 
εκτελζςει όλεσ τισ απαραίτθτεσ δοκιμζσ λειτουργίασ και αναλφςεισ του παραγόμενου νεροφ. 
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6.2. Σχζδια - Υπολογιςμοί 

Ο κάκε προςφζρωνκα παρουςιάςει πλιρθ και λεπτομερι ςχζδια (υπό κλίμακα) τθσ μονάδασ, ςτα 
οποία κα αποτυπϊνονται με κάκε λεπτομζρεια και ςαφινεια όλα τα ςυςτιματα και 
υποςυςτιματα, κακϊσ και τα καταςκευαςτικά και τεχνικά τθσ χαρακτθριςτικά. Επίςθσ κα 
υποβλθκοφν διαγράμματα ροισ, γενικζσ διατάξεισ όλων των εγκαταςτάςεων ςτθ μονάδα 
αντίςτροφθσ όςμωςθσ  και των φίλτρωνκαι όλα τα θλεκτρολογικά ςχζδια των εγκαταςτάςεων. 
Επίςθσ κα γίνει αναλυτικι παρουςίαςθ (ςχζδια και περιγραφι λειτουργίασ) του 
Ρρογραμματιηόμενου Λογικοφ Ελεγκτι (PLC), ϊςτε να μπορεί να εξακριβωκεί και να αξιολογθκεί 
κάκε του λειτουργία. 

Τα ςχζδια διάταξθσ του εξοπλιςμοφ κα είναι μεγάλθσ ακρίβειασ και κα κεωρθκοφν δεςμευτικά 
όςον αφορά ςτθν εςωτερικι διαρρφκμιςθ και τισ διαςτάςεισ γενικότερα. 

Θ προςφορά κα ςυνοδεφεται από αναλυτικά τεφχθ υπολογιςμϊν, που κα αιτιολογοφν πλιρωσ τισ 
επιμζρουσ επιλογζσ (αντλιϊν, φίλτρων, κάδων, υλικϊν καταςκευισ, χθμικϊν κ.λ.π.). 

Σοβαρό ςφάλμα υπολογιςμϊν ςε τεφχοσ υπολογιςμοφ ι/ και υπολογιςμό του κόςτουσ λειτουργίασ 
τθσ μονάδασ κακϊσ και απουςία παρουςίαςθσ υπολογιςμοφ (από τον προςφζροντα ι τον 
καταςκευαςτι τμιματοσ εξοπλιςμοφ) κατά τθν κρίςθ τθσ επιτροπισ αξιολόγθςθσ μπορεί να 
επιφζρει αποκλειςμό τθσ τεχνικισ προςφοράσ. 

Κατ’ ελάχιςτο κα παρουςιαςτοφν αναλυτικοί υπολογιςμοί για τα παρακάτω (για κάκε μια από τισ 
περιπτϊςεισ ) 

*Σχεδιαςμό διάταξθσ μεμβρανϊν, με βάςθ πρόγραμμα υπολογιςμοφ από τον καταςκευαςτι τουσ 
(που κα δθλϊνεται ότι μπορεί να διατίκεται ςτθν επιτροπι του διαγωνιςμοφ για επιβεβαίωςθ 
υπολογιςμϊν ςε περίπτωςθ αμφιςβιτθςθσ).  

*  Για όλεσ τισ αντλίεσ του ςυςτιματοσ. Αναλυτικό υπολογιςμό αντλιϊν και κατανάλωςθσ 
ενζργειασ από αυτζσ. (με βάςθ πρόγραμμα υπολογιςμοφ από τον καταςκευαςτι τουσ (που κα 
δθλϊνεται ότι μπορεί να διατίκεται ςτθν επιτροπι του διαγωνιςμοφ για επιβεβαίωςθ 
υπολογιςμϊν ςε περίπτωςθ αμφιςβιτθςθσ). 

*Αναλυτικοί υπολογιςμοί μετακατεργαςίασ και απόδειξθ κάλυψθσ των απαιτιςεων τθσ 
διακιρυξθσ για τθν ποιότθτα του τελικά παραγόμενου νεροφ. 

* Υπολογιςμοί για όλουσ τουσ αρικμθτικοφσ περιοριςμοφσ που κζτει ςτο ςχεδιαςμό θ διακιρυξθ 
και φυςικά για τα ςτοιχεία εκείνα που ηθτοφνται επί ποινι αποκλειςμοφ. 

*Υπολογιςμοί ανά περίπτωςθ για τθν αναγκαία δοςομζτρθςθαντικακαλατωτικοφ ,με πρόγραμμα 
υπολογιςμοφ από τον καταςκευαςτι του αντικακαλατωτικοφ (που κα δθλϊνεται ότι μπορεί να 
διατίκεται ςτθν επιτροπι του διαγωνιςμοφ για επιβεβαίωςθ υπολογιςμϊν ςε περίπτωςθ 
αμφιςβιτθςθσ).  
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6.3. Ροςότθτα παραγόμενου πόςιμου νεροφ. 

Η παραγωγή ςε  κ.μ./24ωρο θα είναι θ μζγιςτθ δυνατι θμεριςια (24ϊρθ) παραγόμενθ ποςότθτα 
για κερμοκραςία ακατζργαςτου νεροφ 18oC (κερμοκραςία ςχεδιαςμοφ) και με ελάχιςτο ποςοςτό 
ανάκτθςθσ νεροφ το 77% (επί ποινι αποκλειςμοφ) 
Οι ενδιαφερόμενοι προμθκευτζσ κα παρουςιάςουν αναλυτικό πίνακα παραγωγισ νεροφ ανά 
βακμό από 16 οCμζχρι τουσ 20 0C, ϊςτε να εκτιμθκεί κατά την παραλαβή τθσ μονάδασ ανάλογα με 
τθν εποχι (κερμοκραςία ακατζργαςτου νεροφ) θ παραγωγι από τθν αρμόδια επιτροπι. 

6.4 Ροιότθτα πόςιμου νεροφ 

Το παραγόμενο νερό κα είναι απολφτωσ κατάλλθλο για πόςιμο, ςφμφωνα με τθν ιςχφουςα 
υγειονομικι διάταξθ του Ελλθνικοφ κράτουσ, δθλαδι με τθν 98/83 οδθγία του Συμβουλίου των 
Ευρωπαϊκϊν Κοινοτιτων τθσ 3-11-1998 , όπωσ δθμοςιεφκθκε ςτο Φ.Ε.Κ. 892 τεφχοσ 2, τθσ 11-7-
2001 και με τθν τροποποίθςθ από τθν Κοινι Υπουργικι Απόφαςθ Αρικμ. Γ1(δ)/ ΓΡ οικ.67322-
Τεφχοσ Β’ 3282/19.09.2017.  

Ο προμθκευτισ είναι υποχρεωμζνοσ με δικζσ του ενζργειεσ και δαπάνεσ να προβεί ςε χθμικζσ και 
μικροβιολογικζσ αναλφςεισ του παραγόμενου νεροφ (όπωσ πίνακασ I που ακολουκεί).,τα 
αποτελζςματα των οποίων πρζπει οπωςδιποτε να πλθροφν τισ παραπάνω προδιαγραφζσ. Σε 
περίπτωςθ που οι αναλφςεισ δεν ολοκλθρωκοφν από τον προμθκευτι εντόσ ενόσ (1) μινα από τθν 
παράδοςθ τθσ μονάδασ, θ ΔΕΥΑ κα προβεί ςτισ αναλφςεισ με δικζσ του ενζργειεσ και το ποςό κα 
παρακρατθκεί από τθν εγγφθςθ καλισ εκτζλεςθσ. 

Αν κατά τισ αναλφςεισ το παραγόμενο νερό προκφψει ακατάλλθλο για πόςιμο, ο προμθκευτισ 
είναι υποχρεωμζνοσ να προβεί με δικά του ζξοδα ςε οποιαδιποτε ενζργεια βελτίωςθσ απαιτθκεί, 
ϊςτε θ ποιότθτα του παραγόμενου νεροφ να είναι απόλυτα ςφμφωνθ με τισ παραπάνω 
προδιαγραφζσ. Σε διαφορετικι περίπτωςθ θ μονάδα κα κρικεί ακατάλλθλθ και κα απορριφκεί. 

Ο κάκε προςφζρων οφείλει , ςτθν τεχνικι του προςφορά να  παρουςιάςει για κάκε μια από τισ 
περιπτϊςεισ με εφαρμογι αντίςτροφθσ όςμωςθσ, τα προβλεπόμενα χαρακτθριςτικά του 
παραγόμενου νεροφ, με βάςθ τον πίνακα Ι. 

    ΡΙΝΑΚΑΣ Ι 

Ραράμετροσ Mονάδεσ 
Ανϊτερο 
αποδεκτό 
επίπεδο 

Επίπεδο 
ςυγκζντρωςθσ 
προμθκευτι 
(20οC) 

Αργίλιο μg/lt 200 
 

Αμμϊνιο mg/lt 0,50 
 

Ολικάδιαλυτά ςτερεά TDS  mg/lt 
  

Σκλθρότθτα Ολικι (as CaCO3)  mg/lt 
  

Αγωγιμότθτα  mS/cm,20οC  
  

Θολότθτα  NTU  <0,1 
 

Κατιόντα υδρογόνου 
 

6,5<X<8,5 
 

Escherichia Coli  Αρικμόσ/100ml  0 
 

Αρικμόσ αποικιϊν 220C, 370C  Αρικμόσ/100ml  0 
 

19DIAB000007536 2019-12-23



Κολοβακτθριοειδι  Αρικμόσ/100ml  0 
 

Μαγγάνιο μg/lt 50 
 

Σίδθροσ μg/lt 200 
 

Νιτρϊδθ mg/lt 0,50 
 

Υπολειμματικό χλϊριο mg/lt <0,2 
 

Βρωμικά μg/lt 10 
 

Νιτρικά mg/lt 50 
 

Χλωριόντα  mg/lt <200 
 

Νάτριο mg/lt 200 
 

Θειικά mg/lt 250  

Αρςενικό μg/lt 10  

 

6.5 Στάδια επεξεργαςίασ φδατοσ 

Θ μονάδα κα τοποκετθκεί ςε χϊρο επιλογισ τθσ ΔΕΥΑΟ, όπωσ αυτόσ ζχει αναφερκεί εντόσ 
οικίςκου. Θ ΔΕΥΑ κα εξαςφαλίςει τθν παροχι θλεκτρικοφ ρεφματοσ και τθ ςφνδεςι του ςτον 
υποςτακμό. 

Λειτουργία μονάδασ 
Θ λειτουργία τθσ μονάδασ αφαλάτωςθσ κα περιλαμβάνει αναλυτικότερα τα εξισ ςτάδια 
επεξεργαςίασ: 

α. Άντλθςθ του ακατζργαςτου  νεροφ (αντλίεσ υδρολθψίασ, δεξαμενζσ εξιςορρόπθςθσ), 
     β. Ρροκατεργαςία. 

 Φίλτρανςθ με φίλτρο παρακράτθςθσ κολότθτασ - αιωροφμενων ςωματιδίων   
(αμμόφιλτρα) 

 Αντικακαλατωτικι προςταςία με δοςομζτρθςθαντικακαλατωτικοφ χθμικοφ  

 Φίλτρανςθ μζςω φίλτρου/ων φυςιγγίων. 
 

γ. Σφςτθμα αντίςτροφθσ όςμωςθσ. 

 Κατάκλιψθ προεπεξεργαςμζνου νεροφ ςε υψθλι πίεςθ μζςω περιςτροφικισ 
φυγοκεντρικισ αντλίασ 

 Αφαλάτωςθ ακατζργαςτου φδατοσ με διζλευςθ από μεμβράνεσ αντίςτροφθσ 
όςμωςθσ (R.O.), 

 Σφςτθμα αυτόματθσ ζκπλυςθσ μεμβρανϊν, 

 Μονάδα χθμικοφ κακαριςμοφ (μπορεί να είναι κοινι με το ςφςτθμα ζκπλυςθσ), 
Μετακατεργαςία. 

 Αφξθςθ ςκλθρότθτασ, αλκαλικότθτασ και διόρκωςθ του pH, 

 Μεταχλωρίωςθ, 

 Αποκικευςθ πόςιμου νεροφ ςε δεξαμενι. 
 

Τα τεχνικά μεγζκθ (ιςχφσ αντλιϊν, παροχζσ, πιζςεισ λειτουργίασ, διατομζσ κλπ) και τα τεχνικά 
χαρακτθριςτικά των επιμζρουσ διατάξεων και εξαρτθμάτων τθσ μονάδασ (αντλίεσ 
τροφοδοςίασ ακατζργαςτου νεροφ, ςωλινεσ κατάκλιψθσ, φίλτρα, αντλίεσ υψθλισ πίεςθσ, 
μεμβράνεσ αντίςτροφθσ όςμωςθσ, ςωλθνϊςεισ υψθλισ και χαμθλισ πίεςθσ, δοςομετρικζσ 
αντλίεσ, χθμικά υλικά κλπ.) κα είναι αποκλειςτικά επιλογζσ του προμθκευτι ανάλογα με τθ 
ςχεδίαςθ και τθ φιλοςοφία του κάκε προςφερόμενου ςυςτιματοσ και φυςικά τισ τεχνικζσ 
προδιαγραφζσ. 
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6.6. Λειτουργία τθσ μονάδασ – Βαςικόσ μθχανολογικόσ εξοπλιςμόσ 

Θ λειτουργία τθσ μονάδασ  κα περιλαμβάνει  τα εξισ ςτάδια επεξεργαςίασ: 

6.6.1. Τροφοδοςία ακατζργαςτου νεροφ- χλωρίωςθ 

 
Το προσ κατεργαςία νερό που κα τροφοδοτεί τθ μονάδα κα παραδίδεται ςε δεξαμενι 

εξιςορρόπθςθσ. Στθν δεξαμενι κα υφίςταται χλωρίωςθ για απολφμανςθ του ακατζργαςτου 
νεροφ. Θ ζγχυςθ διαλφματοσ χλωρίου κα πραγματοποιείται από δφο αντλίεσ διαφραγματικοφ 
τφπου (θ μία εφεδρικι) ρυκμιηόμενθσ παροχισ υποχρεωτικά τόςο με ρφκμιςθ μικουσ εμβολιςμοφ 
όςο και ςυχνότθτασ εμβολιςμοφ θλεκτρονικοφ τφπου. Το ςφςτθμα ακόμθ κα περιλαμβάνει 
βακμονομθμζνο κάδο διαλφματοσ χωρθτικότθτασ 200 λίτρων, απ' όπου κα αναρροφάται το 
διάλυμα, ο οποίοσ κα είναι καταςκευαςμζνοσ από ανκεκτικό ςτισ ουςίεσ αυτζσ πλαςτικό υλικό. Θα 
φζρει επίςθσ δείκτθ ςτάκμθσ και ςφςτθμα εκκζνωςθσ. 
Θ κάκε δοςιμετρικι αντλία κα ζχει παρoχι τουλάχιςτον 2 l/hr ςε πίεςθ 10 bar. 

 
Από τθν δεξαμενι, μζςω δφο κατάλλθλων τροφοδοτικϊν αντλιϊν (θ μία εφεδρικι) 
καταςκευαςμζνεσ από ανοξείδωτο χάλυβα AISI 316/316L οι οποίεσ κα εκκινοφνταιαπό softstarter, 
με αγωγοφσ κατάλλθλθσ διαμζτρου από πολυαικυλζνιο κατάλλθλθσ πίεςθσ λειτουργίασ και κα το 
κατακλίβουν προσ τθν προκατεργαςία. Στθν κατάκλιψθ, οι ςωλθνϊςεισ κα φζρουν βαλβίδα 
αντεπιςτροφισ και βάνα απομόνωςθσ και κα ςυναντϊνται ςε ςυλλζκτθ, από τον οποίο κα 
αναχωρεί ζνασ μόνο αγωγόσ τθσ ίδιασ επίςθσ διαμζτρου κα κατακλίβεται προσ τθν 
προκατεργαςία. Θ κάκε αντλία κα πρζπει να είναι ςυνδεδεμζνθ απ’ ευκείασ με τον θλεκτρικό τθσ 
κινθτιρα ο οποίοσ κα είναι κλειςτόσ, αςφγχρονοσ, βραχυκυκλωμζνου δρομζα, αερόψυκτοσ , 
κλάςθσ μόνωςθσ F. Στθν κατάκλιψθ των αντλιϊν υπάρχει ενςωματωμζνθ βαλβίδα αντεπιςτροφισ 
και ςφςτθμα βανϊν απομόνωςθσ. 
 

6.6.2. Φίλτρανςθ με φίλτρα παρακράτθςθσ κολότθτασ , βαρζων μετάλων και αιωροφμενων 
ςωματιδίων 

 
Το νερό κατόπιν, κα οδεφει προσ τα φίλτρα παρακράτθςθσ κολότθτασ, όπου κα κατακρατοφνται θ 
κολότθτα, διάφορα αιωροφμενα ςωματίδια, βαρζα μζταλλα και άλλεσ βλαπτικζσ για τθν 
επεξεργαςία ουςίεσ και κα περιορίηεται θ ρυπαρότθτα του νεροφ (SDI) εντόσ των αποδεκτϊν για 
τισ μεμβράνεσ ορίων. 

 

Τα φίλτρα κα είναι βιομθχανικοφ τφπου καταςκευαςμζνα από ενιςχυμζνο πολυεςτζρα 
(Fiberglass) και κα αντζχουν ςε πιζςεισ λειτουργίασ μεγαλφτερεσ τουλάχιςτον κατά 50% από 
τθν πίεςθ ςτθν οποία κα λειτουργιςουν ςτθν πραγματικότθτα και κατ’ ελάχιςτο 6 bar και 
κερμοκραςία τουλάχιςτον 30οC. Οι ςωλθνϊςεισ και τα εξαρτιματα κα είναι καταςκευαςμζνα 
από PE 16 Atm ι άλλο ςυνκετικό υλικό υψθλισ αντοχισ ςτθ διάβρωςθ και τισ πιζςεισ 
λειτουργίασ. 

Για τθ φίλτρανςθ, χρθςιμοποιοφνται διαφορετικισ ςφςταςθσ, διαφορετικισ κοκκομετρίασ και 
διαφορετικοφ ειδικοφ βάρουσ υλικά, τα οποία διαςτρϊνονται διαδοχικά μζςα ςτο κάκε φίλτρο. Ωσ 
υλικό φίλτρανςθσ, χρθςιμοποιείται διαφορετικισ κοκκομετρίασχαλαηιακό χαλίκι, χαλαηιακιάμμοσ, 
, ανκρακίτθσ , ειδικό υλικό κατακράτθςθσ Σιδιρου και Μαγγανίου κλπ. Ο προςφζρων κα 
περιγράφει αναλυτικά τα υλικά πλιρωςθσ των φίλτρων με τα χαρακτθριςτικά και τισ ιδιότθτζσ 
τουσ, όπωσ κοκκομετρία (mm), πάχοσ κάκε ςτρϊςθσ (mm), βάροσ κάκε ςτρϊςθσ (kg) και ειδικό 
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βάροσ κάκε υλικοφ (gr/cm3). Το νερό κα ειςζρχεται από το πάνω μζροσ του φίλτρου και αφοφ 
διαπεράςει όλα τα ςτρϊματα κα εξζρχεται από το κάτω μζροσ του. Ο προμθκευτισ κα 
παρουςιάςει αναλυτικά τα υλικά πλιρωςθσ των φίλτρων και τισ απαιτοφμενεσ ποςότθτεσ που 
περιζχονται ς' αυτά και κα αποδεικνφει τθν καταλλθλότθτα τθσ επιλογισ του με βάςθ τθν 
ςφςταςθ του προσ επεξεργαςία νεροφ. (επί ποινι αποκλειςμοφ). 

Τα ειδικά υλικά τα οποία κα απαρτίηουν τισ διάφορεσ ςτρϊςεισ φίλτρανςθσ, πρζπει να είναι 
μεγάλθσ αντοχισ, τόςο ςτισ τριβζσ όςο και ςτο χρόνο και επίςθσ δεν πρζπει να προςδίδουν 
χρϊμα, γεφςθ ι οςμι ςτο κακαριηόμενο νερό και κα ςυνοδεφονται από τεχνικά φυλλάδια, 
φυλλάδια ςτοιχείων αςφαλείασ υλικοφ και από πιςτοποιθτικά καταλλθλότθτασ για χριςθ ςε 
πόςιμο νερό ςφμφωνα με το ιςχφον Ευρωπαϊκό Ρρότυπο ΕΝ 12902:2004 (Ρροϊόντα που 
χρθςιμοποιοφνται για τθν επεξεργαςία νεροφ που προορίηεται για ανκρϊπινθ κατανάλωςθ. 
Ανόργανα υλικά υποςτρϊματοσ και φίλτρανςθσ. Μζκοδοι ελζγχου). 

Τα φίλτρα κα κακαρίηονται ανάλογα με τισ προδιαγραφζσ του καταςκευαςτι. Αυτό κα γίνεται με 
τθν βοικεια αυτοματιςμϊν που κα αντιςτρζφουν τθ ροι εντόσ του φίλτρου (backwash), 
παραςφροντασ τισ επικακίςεισ (ςε καμία περίπτωςθ ο κακαριςμόσ αυτόσ δεν κα είναι επιβλαβισ 
και δεν κα μειϊνει τθ ηωι του φίλτρου). 

 
Τα αυτόματα φίλτρα, κα ελζγχονται από πνευματικζσ βαλβίδεσ, οι οποίεσ κα κλείνουν και κα 

ανοίγουν για να κατευκφνουν τθ ροι του νεροφ κατά τισ φάςεισ τθσ κανονικισ λειτουργίασ και του 
αντιςτρόφου ξεπλφματοσ.  

Το αφιλτράριςτο νερό κα διζρχεται μζςα από τισ κλίνεσ φίλτρανςθσ με ροι από πάνω προσ τα 
κάτω με ταχφτθτα που δεν κα ξεπερνά τα 15 m/hr (επί ποινι αποκλειςμοφ) και βακμιαία  κα 
αφινει τθ κολότθτά και τουσ λοιποφσ ρφπουσ του ςτθ μάηα των υλικϊν φίλτρανςθσ. 

Οι παροχζσ τόςο κατά τθν κανονικι ροι όςο και κατά τθν αντίςτροφθ πλφςθ των φίλτρων κα 
ελζγχονται από αυτορρυκμιηόμενουσ ρυκμιςτζσ ροισ (τοποκετθμζνουσ ςτθ γραμμι αποχζτευςθσ 
και προϊόντοσ) 

Ζτςι, θ ποιότθτα του φιλτραριςμζνου νεροφ ςε ςυνδυαςμό με τα ςτάδια τθσ προκατεργαςίασ 
που ακολουκοφν, κα υπερκαλφπτει τισ απαιτιςεισ του καταςκευαςτι των μεμβρανϊν. 
 

Θ λειτουργία του κάκε φίλτρου κα ελζγχεται από κατάλλθλο θλεκτρονικό πίνακα, ο οποίοσ κα 
προγραμματίηεται και κα εκτελεί αυτόματα τουσ κφκλουσ απόπλυςθσ. Με τον προγραμματιςμό κα 
είναι δυνατόσ ο προςδιοριςμόσ τθσ διάρκειασ και τθσ περιοδικότθτασ κάκε κφκλου και ο ζλεγχοσ 
των αντίςτοιχων βαλβίδων. Οι διαδικαςίεσ αυτζσ κα μποροφν να γίνονται και με χειροκίνθτεσ 
εντολζσ όταν ο εκάςτοτε υπάλλθλοσ το επικυμεί. Οι αυτοματιςμοί κα λειτουργοφν για λόγουσ 
αςφαλείασ ςε χαμθλι τάςθ και ιςχφ. 

Πλεσ οι ςωλθνϊςεισ και τα υδραυλικά εξαρτιματα, κα είναι καταςκευαςμζνα από PVC ι άλλο 
ςυνκετικό υλικό υψθλισ αντοχισ ςτθ διάβρωςθ και τισ πιζςεισ λειτουργίασ. 

Ο αρικμόσ τουσ και θ επιφάνεια φίλτρανςθσ κα είναι τζτοια ϊςτε για φίλτρα τριϊν υλικϊν 
φίλτρανςθσ να τθρείται ταχφτθτα φίλτρανςθσ 15 m/h μζγιςτο. Σε περίπτωςθ που τα 
προςφερόμενα φίλτρα είναι δφο υλικϊν φίλτρανςθσ, δεν γίνεται δεκτι ταχφτθτα φίλτρανςθσ 
μεγαλφτερθ από 10 m/h. Φίλτρα με ζνα υλικό φίλτρανςθσ δεν κα γίνονται δεκτά (επί ποινι 
αποκλειςμοφ). 

Θ επιλογι για μζγιςτθ επιτρεπτι ταχφτθτα 15 m/hr (και όχι 13 (m/hr)  ζγινε δεδομζνου ότι θ 
φίλτρανςθ για μζταλλα ( Σίδθροσ, Μαγγάνιο, Αρςενικό) ςτισ μονάδεσ αυτζσ γίνεται για τθν 
προςταςία των μεμβρανϊν από ρφπουσ και όχι για τθν απευκείασ παραγωγι νεροφ για ανκρϊπινθ 
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κατανάλωςθ. Άρα μια μικρι διαρροι δεν κα ζχει ςαν αποτζλεςμα να αλλοιωκεί θ ποιότθτα του 
τελικά παραγόμενου νεροφ, μιασ και οι ανωτζρω ρφποι κα κατακρατθκοφν από τισ μεμβράνεσ. 

Τα παραπάνω τεχνικά χαρακτθριςτικά, πρζπει να επιβεβαιϊνονται από το προςπζκτουσ και το 
αναλυτικό τεχνικό εγχειρίδιο του εργοςταςίου καταςκευισ του φίλτρου, τα οποία υποχρεωτικά κα 
υποβλθκοφν ςτθν τεχνικι προςφορά. 

6.6.3. Αποχλωρίωςθ με δοςομζτρθςθ διαλφματοσ Πξινου κειϊδουσ νατρίου 

 
Μετά τθν απολφμανςθ του νεροφ με χλϊριο, απαιτείται θ απομάκρυνςθ του χλωρίου το οποίο 

είναι καταςτρεπτικόσ παράγοντασ για τισ μεμβράνεσ. Αυτό γίνεται με ζγχυςθ διαλφματοσ όξινου 
κειϊδουσ νατρίου που εξουδετερϊνει το ενεργό χλϊριο. Θ ζγχυςθ διαλφματοσ Πξινου κειϊδουσ 
νατρίου κα πραγματοποιείται από δφο αντλίεσ διαφραγματικοφ τφπου (θ μία εφεδρικι) 
ρυκμιηόμενθσ παροχισ υποχρεωτικά τόςο με ρφκμιςθ μικουσ εμβολιςμοφ όςο και ςυχνότθτασ 
εμβολιςμοφ θλεκτρονικοφ τφπου. Το ςφςτθμα ακόμθ κα περιλαμβάνει βακμονομθμζνο κάδο 
διαλφματοσ χωρθτικότθτασ 200 λίτρων, απ' όπου κα αναρροφάται το διάλυμα, ο οποίοσ κα είναι 
καταςκευαςμζνοσ από ανκεκτικό ςτισ ουςίεσ αυτζσ πλαςτικό υλικό. Θα φζρει επίςθσ δείκτθ 
ςτάκμθσ και ςφςτθμα εκκζνωςθσ. 
Θ κάκε δοςομετρικι αντλία κα ζχει παροχι τουλάχιςτον 2 l/hr ςε πίεςθ 10 bar. 

 
Ο τελικόσ  ζλεγχοσ τθσ αποτελεςματικότθτασ αποχλωρίωςθσ κα γίνεται μζςω μζτρθςθσ δυναμικοφ 
οξειδοαναγωγισ (Redox) και τθν ενεργοποίθςθ αντίςτοιχου ςυναγερμοφ- διακοπισ τθσ 
λειτουργίασ τθσ μονάδασ ςε περίπτωςθ ανεπαρκοφσ αποχλωρίωςθσ. 

6.6.4. Αντικακαλατωτικι προςταςία με δοςομζτρθςθαντικακαλατωτικοφ χθμικοφ 

 
Με ςκοπό τθν εξαςφάλιςθ τθσ μζγιςτθσ δυνατισ απόδοςθσ των μεμβρανϊν τθσ αντίςτροφθσ 

όςμωςθσ, δθλαδι προσ αποφυγι κάκε είδουσ κακαλάτωςθσ, όπωσ αυτϊν του ανκρακικοφ 
αςβεςτίου, του φκοριοφχου αςβεςτίου, τυχόν κειικοφ βαρίου και κειικοφ ςτροντίου και ειδικά 
των αποκζςεων ςιδιρου-μαγγανίου και πυριτικϊν είναι απαραίτθτθ θ τροφοδότθςθ μικρισ δόςθσ 
αντικακαλατωτικοφ χθμικοφ, μζςω τροφοδοτικισ αντλίασ, εξειδικευμζνου ςε αυτοφ του είδουσ 
των αποκζςεων. 

Λόγω τθσ φφςθσ των ρφπων του νεροφ και για επιπλζον αςφάλεια, ςτον υπολογιςμό τθσ 
αντικακαλατωτικισ προςταςίασ  κα λθφκοφν υπόψθ ωσ ελάχιςτεσ ςυγκεντρϊςεισ ςιδιρου και 
μαγγανίου μετά τα πολυςτρωματικά φίλτρα οι  μζγιςτεσ επιτρεπτζσ ςυγκεντρϊςεισ του ποςίμου 
νεροφ (ιτοι 0,2 ppmFe και 0,05 ppmΜn.) 

Το προτεινόμενο αντικακαλατωτικό κα πρζπει να ςυνοδεφεται από ζντυπο τεχνικϊν 
δεδομζνων, MSDS, ζγκριςθ για τθν χριςθ του ςτισ μεμβράνεσ που πρόκειται να χρθςιμοποιθκοφν 
από τον καταςκευαςτι των μεμβρανϊν αυτϊν, πιςτοποίθςθ από τον NSF  για τθ χριςθ του ςε 
μονάδεσ αντίςτροφθσ όςμωςθσ που παράγουν  νερό για ανκρϊπινθ κατανάλωςθ.  Από τα  
ςτοιχεία που υποβάλλονται  κα πρζπει να προκφπτει ικανότθτα αντιμετϊπιςθσ αποκζςεων 
ανκρακικοφ αςβεςτίου μζχρι LSI =3 κακϊσ και πολφ καλι ικανότθτα αντιμετϊπιςθσ αποκζςεων 
πυριτικϊν. 

Θ ζγχυςθ αντικακαλατωτικοφ κα πραγματοποιείται από δφο αντλίεσ διαφραγματικοφ τφπου (θ 
μία εφεδρικι) ρυκμιηόμενθσ παροχισ υποχρεωτικά τόςο με ρφκμιςθ μικουσ εμβολιςμοφ όςο και 
ςυχνότθτασ εμβολιςμοφ, θλεκτρονικοφ τφπου. Το ςφςτθμα ακόμθ κα περιλαμβάνει 
βακμονομθμζνο κάδο διαλφματοσ χωρθτικότθτασ 200 λίτρων, απ' όπου κα αναρροφάται το 
διάλυμα, ο οποίοσ κα είναι καταςκευαςμζνοσ από ανκεκτικό ςτισ ουςίεσ αυτζσ πλαςτικό υλικό. Θα 
φζρει επίςθσ δείκτθ ςτάκμθσ και ςφςτθμα εκκζνωςθσ. 
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Θ κάκε δοςιμετρικι αντλία κα ζχει παρoχι τουλάχιςτον 2 l/hr ςε πίεςθ 10 bar. 

6.6.5. Τελικι φίλτρανςθ αςφαλείασ με φίλτρα φυςιγγίων 

 
Σωματίδια ι κάκε υλικό το οποίο πικανόν να διζφυγε από το ςφςτθμα τθσ φίλτρανςθσ ι να 

προςτζκθκε λόγω τθσ ζγχυςθσ των χθμικϊν διαλυμάτων, πρζπει να κατακρατθκεί πριν από τθ 
μονάδα τθσ αντίςτροφθσ όςμωςθσ, ϊςτε να προλθφκεί κάκε ηθμιά ςτισ μεμβράνεσ και ςτθν αντλία 
υψθλισ πίεςθσ. 

Ρροσ το ςκοπό αυτό, το νερό κα διζρχεται μζςω φίλτρων φυςιγγίων καταςκευαςμζνων από 
κατάλλθλο υλικό, με αναλϊςιμα φυςίγγια, διπλισ πλζξθσ, τα οποία κατακρατοφν όλα τα 
ςωματίδια που είναι μεγαλφτερα από 1 μικρόν. 

Τα φίλτρα αυτά κα περιλαμβάνουν αντικακιςτϊμενα φυςίγγια. Το δοχείο κα είναι 
καταςκευαςμζνο από κατάλλθλο πλαςτικό υλικό ι από ανοξείδωτο χάλυβα AISI 316L 

Κατά τθν προςφορά ο κάκε προμθκευτισ κα παρουςιάςει πλιρθ τεχνικά ςτοιχεία των φίλτρων 
(υλικό καταςκευισ, διαςτάςεισ, παροχι ανά ϊρα, παράμετροι λειτουργίασ κ.λπ.). 

 
Στθν είςοδο και τθν ζξοδο των φίλτρων φυςιγγίων, όπωσ και ςτθν κοινι ςωλινωςθ ειςόδου και 

εξόδου των φίλτρων παρακράτθςθσ κολότθτασ, κα διαμορφωκοφν κατάλλθλεσ αναμονζσ για τθ 
ςφνδεςθ του οργάνου μζτρθςθσ του SDI. 
Με αυτό τον τρόπο εφκολα κα ελζγχεται θ ποιότθτα του ακατζργαςτου νεροφ και θ ςωςτι 
λειτουργία του κάκε ςταδίου κατεργαςίασ. 

6.6.6. Άντλθςθ ςε υψθλι πίεςθ και αφαλάτωςθ με διζλευςθ από μεμβράνεσ αντίςτροφθσ 
όςμωςθσ (R.O.) 

 
Για να υπερνικθκεί τόςο θ οςμωτικι πίεςθ, όςο και θ πτϊςθ πίεςθσ ςτισ μεμβράνεσ και τισ 
ςωλθνϊςεισ, είναι απαραίτθτο να αντλθκεί το νερό ςε υψθλι πίεςθ. Ρροσ τοφτο κα 
χρθςιμοποιείται  περιςτροφικι αντλία υψθλισ πίεςθσ, καταςκευαςμζνθ από ανοξείδωτο χάλυβα 
AISI 316/316L.  
Θ  αντλία κα πρζπει να είναι ςυνδεδεμζνθ απ’ ευκείασ με τον θλεκτρικό τθσ κινθτιρα ο οποίοσ κα 
είναι κλειςτόσ, αςφγχρονοσ, βραχυκυκλωμζνου δρομζα αερόψυκτοσ και κα είναι κατάλλθλθσ 
παροχισ  και πίεςθσ , όπωσ κα υπολογίηονται από τον ςχεδιαςμό και ειδικότερα από το 
πρόγραμμα υπολογιςμοφ του καταςκευαςτι των μεμβρανϊν. 

Θ αντίςτροφθ όςμωςθ κα διεξαχκεί ςε μονάδα  ςυςτοιχίασ μεμβρανϊν οι οποίεσ κα  ζχουν 
ζχουν επί ποινι αποκλειςμοφ ελάχιςτθ ικανότθτα κατακρατιςεωσ αλάτων 99,5%  
(Minsaltrejection για 2000 ppmNaCl, 150 psi, 25oC , Ph 7 , 15% recovery ) και ενεργοφ επιφάνειασ 
440 ft2. Το νερό ειςζρχεται ςτθ μεμβράνθ όπου γίνεται ο διαχωριςμόσ του προϊόντοσ (κακαρό 
νερό) από το απόρριμμα. 

Το απόρριμμα με μεγάλθ ςυγκζντρωςθ αλάτων απορρίπτεται ςτθν αποχζτευςθ, ενϊ το προϊόν, 
κακαρό νερό, οδθγείται προσ τθ δεξαμενι αποκικευςθσ παραγόμενου νεροφ. 

Οι μεμβράνεσ κα είναι διατεταγμζνεσ ανάλογα με τον ςχεδιαςμό ςε δοχεία πιζςεωσ, μζγιςτθσ 
πίεςθσ κατ’ ελάχιςτον  450 psi. Σε κάκε δοχείο πιζςεωσ οι μεμβράνεσ κα είναι τοποκετθμζνεσ εν 
ςειρά, δθλαδι θ απόρριψθ τθσ πρϊτθσ αποτελεί τθν τροφοδοςία τθσ δεφτερθσ κλπ. 

Ο αρικμόσ και θ διάταξθ των μεμβρανϊν κα επιλεγοφν με τρόπο που να είναι εντόσ των ορίων 
παροχϊν, πίεςθσ ,flux  και λοιπϊν χαρακτθριςτικϊν που προβλζπει ο καταςκευαςτισ των 
μεμβρανϊν. Ειδικότερα, για λόγουσ αςφάλειασ και άνεςθσ ςτο ςχεδιαςμό, ςτισ ςυνκικεσ 
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ςχεδιαςμοφ θ μζςθ τιμι flux (φόρτιςθσ) δεν κα ξεπερνά τα 29 lmh και θ μζγιςτθ τιμι  flux ανά 
ςτοιχείο τα 37 lmh.(επί ποινι αποκλειςμοφ) 

6.6.7. Μονάδα χθμικοφ κακαριςμοφ και ζκπλυςθσ των μεμβρανϊν 

 
Είναι απαραίτθτο ςτο ςφςτθμα των μεμβρανϊν να γίνεται όποτε απαιτείται κακαριςμόσ με 

χθμικά μζςα για τθν απομάκρυνςθ των ακακαρςιϊν και επικακιςεων, που μπορεί να οδθγιςουν 
ςε ζμφραξθ και καταςτροφι των μεμβρανϊν. 

Το ςφςτθμα χθμικοφ κακαριςμοφ κα αποτελείται από: 
- Δοχείο αποκικευςθσ διαλφματοσ χθμικϊν ουςιϊν, από πολυαικυλζνιο υψθλισ αντοχισ ςτθ 

διάβρωςθ 
- Οριηόντια φυγοκεντρικι αντλία τροφοδοςίασ καταςκευαςμζνθ από ανοξείδωτο χάλυβα (AISI 

316/316L) ςτα διαβρεχόμενα μζρθ. 
- υκμιςτι παροχισ διαλφματοσ. 
- υκμιςτι ανακυκλοφορίασ.  
- Θερμαντικό ςτοιχείο  
- Ενδεικτικό μζτρθςθσ κερμοκραςίασ 
- Φίλτρο ςτερεϊν ςωματιδίων 
Το ίδιο ςφςτθμα κα χρθςιμοποιείται και για τθν απόπλυςθ των μεμβρανϊν (flushing), τθσ 

αντλίασ υψθλισ πίεςθσ και τθσ γραμμισ υψθλισ πίεςθσ και απόρριψθσ άλμθσ, με το παραγόμενο 
αφαλατωμζνο νερό. 
Θ πλφςθ αυτι γίνεται κάκε φορά που ςταματά θ λειτουργία τθσ μονάδασ αντίςτροφθσ όςμωςθσ ι 
και περιοδικά προγραμματιςμζνα εφόςον απαιτθκεί. Το δοχείο κα πρζπει να ζχει όγκο που να 
επαρκεί για ζνα πλιρεσ πλφςιμο μεμβρανϊν και αντλθτικοφςυγκροτιματοσ και φυςικά για 
κακαριςμό όλων των μεμβρανϊν. 

6.6.8. Αφξθςθ ςκλθρότθτασ, αλκαλικότθτασ και διόρκωςθ του pH 

 
Για να καταςτεί το επεξεργαςμζνο νερό πόςιμο ςφμφωνα με τθν ιςχφουςα υγειονομικι διάτα-

ξθ, είναι απαραίτθτο πλθν τθσ εξουδετζρωςθσ του pH, το οποίο ζχει το  επεξεργαςμζνο νερό και θ 
οποία οφτωσ ι άλλωσ κα γινόταν, να γίνει και αφξθςθ τθσ ςκλθρότθτάσ του κακϊσ επίςθσ και 
ανάλογθ αφξθςθ τθσ αλκαλικότθτασ, ϊςτε να φκάςουν ςε επίπεδο τζτοιο, που το νερό δεν κα 
είναι διαβρωτικό. 

Οι δφο αυτζσ διεργαςίεσ επιτυγχάνονται δια τθσ διελεφςεωσ του επεξεργαςμζνου νεροφ μζςω 
ενόσ κλειςτοφ δοχείου  (ανάλογθσ καταςκευισ με τα δοχεία των φίλτρων κολότθτασ) με υψθλι 
αντοχι ςε χθμικζσ ουςίεσ, πίεςθ και διάβρωςθ το οποίο περιζχει CaCO3, με ταχφτθτα μικρότερθ 
από 25 m/hr  το οποίο προοδευτικά διαλφεται κακϊσ περνά το νερό, αντιδρϊντασ με το 
περιεχόμενο ς' αυτό CO2, με ςυνζπεια τθν αφξθςθ τθσ ςκλθρότθτάσ του και του pH. 

Επειδι όμωσ ενδζχεται  θ αφξθςθ τθσ ςκλθρότθτασ μ' αυτόν τον τρόπο να μθν  φκάνει ςτα 
επικυμθτά επίπεδα, κα προβλζπεται να μπορεί να γίνεται πριν τθν είςοδο ςτο δοχείο ζγχυςθ 
ποςότθτασ κειικοφ οξζοσ μζςω αυτόματθσ  δοςομετρικισ αντλίασ τφπου μεμβράνθσ. Το κειικό οξφ 
αντιδρά με το ανκρακικό αςβζςτιο και ζτςι το νερό εξζρχεται από το φίλτρο με διορκωμζνα ςτα 
προβλεπόμενα επίπεδα τα ωσ άνω χαρακτθριςτικά. 

Με pHμετρο  κα ελζγχεται το pH του τελικοφ πόςιμου νεροφ, διότι κακϊσ είναι πικανόν, λόγω 
τθσ φυςικισ διακφμανςθσ παραμζτρων όπωσ θ κερμοκραςία, να απαιτοφνται διαφορετικζσ τιμζσ 
pH ςτο τελικό νερό, οπότε κα γίνεται θ τελικι διόρκωςθ με τθν ζγχυςθ ελάχιςτθσ δόςθσ 
υδροξειδίου του νατρίου (ςόδασ),  μζςω μιασ δοςομετρικισ αντλίασρυκμιηόμενθ υποχρεωτικά 
τόςο με ρφκμιςθ μικουσ εμβολιςμοφ όςο και ςυχνότθτασ εμβολιςμοφ.Το ςφςτθμα ακόμθ κα 
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περιλαμβάνει βακμονομθμζνουσ  κάδουσ διαλφματοσ χωρθτικότθτασ 200 λίτρων, απ' όπου κα 
αναρροφάται το διάλυμα, ο οποίοσ κα είναι καταςκευαςμζνοσ από ανκεκτικό ςτισ ουςίεσ αυτζσ 
πλαςτικό υλικό. Θα φζρει επίςθσ δείκτθ ςτάκμθσ και ςφςτθμα εκκζνωςθσ. 

6.6.9. Μεταχλωρίωςθ 

 
Ρριν οδθγθκεί το πόςιμο νερό ςτθ δεξαμενι αποκικευςθσ παραγόμενου πόςιμου νεροφ τθσ 

εγκατάςταςθσ, κα υφίςταται απολφμανςθ  με τθν απαραίτθτθ ποςότθτα ελεφκερου χλωρίου με 
ζγχυςθ διαλφματοσ υποχλωριϊδουσ νατρίου μζςω δφο δοςομετρικϊν αντλιϊν (θ μία εφεδρικι)  
ρυκμιηόμενεσ υποχρεωτικά τόςο με ρφκμιςθ μικουσ εμβολιςμοφ όςο και ςυχνότθτασ εμβολιςμοφ. 
Το ςφςτθμα ακόμθ κα περιλαμβάνει βακμονομθμζνο κάδο διαλφματοσ από γραμμικό 
πολυαικυλζνιο (LMDPE) χωρθτικότθτασ 200 λίτρων, απ' όπου κα αναρροφάται το διάλυμα, ο 
οποίοσ κα είναι καταςκευαςμζνοσ από ανκεκτικό ςτισ ουςίεσ αυτζσ πλαςτικό υλικό. Θα φζρει 
επίςθσ δείκτθ ςτάκμθσ και ςφςτθμα εκκζνωςθσ. 

Θα επιτυγχάνεται οπωςδιποτε περίςςεια ενεργοφ χλωρίου 0.1-0.3 mgr/lit. 

6.6.10. Ενδιάμεςθ Δεξαμενι 
Στθ ςυνζχεια το νερό από τθν μονάδα οδθγείται ςτθν ενδιάμεςθ δεξαμενι ανφψωςθσ (όπου 

προβλζπεται).  
 

6.6.11 Αντλιοςτάςιο ανφψωςθσ (όπου προβλζπεται) 

 
Θα περιλαμβάνει 2 όμοια αντλθτικά ςυγκροτιματα φυγοκεντρικά τφπου επιφανείασ, με τα 

διαβρεχόμενα μζρθ τουσ από ανοξείδωτο 316L . Θ παροχι  και το μανομετρικό τθσ κάκε αντλίασ 
κα είναι τζτοια  που να κατακλίβει τθν εν λόγω ποςότθτα από τθν ςτάκμθ τθσ εγκατάςταςθσ ςτθ 
δεξαμενι αποκικευςθσ.  

6.6.12. Θλεκτρικόσ Ρίνακασ – Αυτοματιςμοί 
Το ςφςτθμα κα περιλαμβάνει κεντρικό θλεκτρικό πίνακα IP65, με αυτοματιςμό PLC 

(ProgrammableLogicController) και SCADA. Οι χριςτεσ κα  μποροφν να προςαρμόςουν τθ 
λειτουργία του ςυςτιματοσ μζςω μιασ οκόνθσ απεικόνιςθσ και ενόσ εφχρθςτου μενοφ. 

Α. Το ςφςτθμα αυτοματιςμοφ των φίλτρων κα είναι ςχεδιαςμζνο ϊςτε να εκτελοφνται 
αυτόματα οι εξισ κφκλοι για κάκε βακμίδα φίλτρανςθσ 

- Αντίςτροφο ξζπλυμα του φίλτρου (BW)  
- Ξζπλυμα κατά τθν κανονικι φορά και του φίλτρου (RINSE)  
- Απόδοςθ κακαροφ νεροφ 
Για τον λόγο αυτό κα υπάρχει Κεντρικόσ Ρίνακασ Ελζγχου που να εκτελεί κατ’ ελάχιςτον τισ εξισ 

λειτουργίεσ : 
- Θα δίνει εντολζσ ςτισ βαλβίδεσ να ανοιγοκλείνουν ανάλογα με τον κφκλο του 

προγράμματοσ. 
- Θα δζχεται ρυκμίςεισ των χρόνων διάρκειασ κάκε κφκλου. 
- Θα δζχεται ρυκμίςεισ για τον προκακοριςμζνο χρόνο (θμζρα και ϊρα) ζναρξθσ του 

κακαριςμοφ του φίλτρου. 
- Θα μπορεί να δεχκεί εντολι εκτόσ του προκακοριςμζνου χρονικοφ προγράμματοσ και από 

άλλο εξωτερικό αιςκθτιριο (π.χ. πτϊςθ πίεςθσ εντόσ του φίλτρου). 
- Μόλισ λάβει εντολι για κακαριςμό, κα μπορεί να τθ μεταδϊςει ς’ άλλο ςτοιχείο τθσ 

εγκατάςταςθσ. 
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- Θα εκκινεί τισ αντλίεσ ανάλογα με τθ ηιτθςθ τθσ Δεξαμενισ  κακαροφ νεροφ ι τθσ 
αυτόματθσ  πλφςθσ των φίλτρων. 

Ομοίωσ για τθν τιρθςθ των ορκϊν παροχϊν νεροφ κατά τουσ διάφορουσ κφκλουσ αντιςτρόφου 
και κανονικοφ ξεπλφματοσ, ανεξάρτθτα από τθν πίεςθ του νεροφ τροφοδοςίασ, τα φίλτρα κα είναι 
εξοπλιςμζνα με αυτοελεγχόμενουσ ρυκμιςτζσ ροισ. 

Τζλοσ, κα είναι δυνατό, θ εντολι για ζναρξθ παραγωγισ κακαροφ νεροφ ι ξεπλφματοσ, να 
γίνεται χειροκίνθτα. 

 
Β. Το ςφςτθμα αντίςτροφθσ όςμωςθσ κα περιλαμβάνει κεντρικό θλεκτρικό πίνακα IP65, με 

αυτοματιςμό PLC (ProgrammableLogicController) και SCADA. Οι χριςτεσ κα  μποροφν να 
προςαρμόςουν τθ λειτουργία του ςυςτιματοσ μζςω μιασ οκόνθσ απεικόνιςθσ και ενόσ εφχρθςτου 
μενοφ. 

Πλο το ςφςτθμα ελζγχου  κα είναι προςτατευμζνο μζςω των ακόλουκων εξαρτθμάτων 
αςφαλείασ τουλάχιςτον , τα οποία μεταβιβάηουν ζνα ςιμα ςυναγερμοφ ςτον πίνακα ελζγχου. 

 Μαγνθτοκερμικόσ διακόπτθσ ςε κάκε θλεκτρικό κινθτιρα. 

 Σφςτθμα προςταςίασ όλων των αντλιϊν από «εν ξθρϊ» λειτουργία. 

 Συναγερμόσ από τιμι pH του πόςιμου νεροφ εκτόσ των επιτρεπτϊν ορίων και διακοπι 
τθσ λειτουργίασ, ςε ρυκμιηόμενο χρόνο. 

 Συναγερμόσ από υψθλι αγωγιμότθτα του νεροφ ςτθν ζξοδο των μεμβρανϊν. 

 Συναγερμόσ από υψθλι/χαμθλι παροχι ςτθ γραμμι παραγόμενου νεροφ. 

 Συναγερμόσ από υψθλι/χαμθλι παροχι ςτθ γραμμι τθσ απορριπτόμενθσ άλμθσ. 

 Συναγερμόσ χαμθλισ πίεςθσ ςτθν είςοδο τθσ αντλίασ υψθλισ πίεςθσ. 

 Συναγερμόσ υψθλισ πίεςθσ ςτθν είςοδο των μεμβρανϊν. 

 Συναγερμόσ χαμθλισ πίεςθσ ςτθν είςοδο των μεμβρανϊν. 

 Συναγερμόσ υψθλισ πίεςθσ ςτθν απόρριψθ των μεμβρανϊν. 

 Συναγερμόσ από υψθλι κερμοκραςία ςτθν είςοδο τθσ αντλίασ υψθλισ πίεςθσ. 

 Συναγερμόσ χαμθλισ ςτάκμθσ ςτα δοχεία των χθμικϊν διαλυμάτων. 

 Συναγερμόσ υψθλισ/χαμθλισ ςτάκμθσ ςτθ δεξαμενι παραγόμενου νεροφ 
 
Επί πλζον οι ακόλουκεσ παράμετροι ελζγχονται ςυνεχϊσ: 

 pΘ πόςιμου νεροφ 

 Αγωγιμότθτα παραγόμενου νεροφ 

 Ραροχι παραγόμενου νεροφ 

 Ραροχι απορριπτόμενθσ άλμθσ 

 Ρίεςθ ςτθν κατάκλιψθ κάκε αντλίασ 

 Ρίεςθ ςτθν είςοδο κάκε φίλτρου 

 Ρίεςθ ςτθν ζξοδο κάκε φίλτρου 

 Διαφορικι πίεςθ μεταξφ των φίλτρων κολότθτασ 

 Ρίεςθ τροφοδοςίασ αντλίασ υψθλισ πίεςθσ 

 Ρίεςθ τροφοδοςίασ μεμβρανϊν 

 Ρίεςθ απόρριψθσ μεμβρανϊν 

 Ρίεςθ απόρριψθσ άλμθσ 

 Ρίεςθ παραγόμενου νεροφ μετά τθ ςυςκευι αντίςτροφθσ όςμωςθσ 

 Θερμοκραςία τροφοδοτοφμενου νεροφ 

 Στάκμθ ςτα δοχεία των χθμικϊν διαλυμάτων 

 Στάκμθ παραγόμενου νεροφ ςτθ δεξαμενι 
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 Ώρεσ λειτουργίασ όλων των αντλιϊν του ςυςτιματοσ 
 
Πργανα παρακολοφκθςθσ και ελζγχου 
Τα όργανα παρακολοφκθςθσ και ελζγχου μζςω των οποίων γίνεται θ λειτουργία τθσ μονάδοσ 

αφαλάτωςθσ κα είναι κατ’ ελάχιςτον τα εξισ:  
Ζναν μετρθτι – μεταδότθ pΘ αποτελοφμενο από αιςκθτιριο, ψθφιακό ενδεικτικό και 

controller, ςτθ γραμμι τελικοφ πόςιμου νεροφ. 

 Ζναν μετρθτι – μεταδότθ αγωγιμότθτασ, αποτελοφμενο από κατάλλθλο αιςκθτιριο, 
ψθφιακό ενδεικτικό και controller ςτθ γραμμι προϊόντοσ τθσ ςυςκευισ αντίςτροφθσ 
όςμωςθσ. 

 Από ζναν μετρθτι ολικισ παροχισ ςτθν γραμμι παραγόμενου νεροφ και ςτθν γραμμι 
απόρριψθσ τθσ άλμθσ του αφαλατωτι ςε m3/h. 

 Από ζνα μανόμετρο, από ανοξείδωτο χάλυβα,  ςτθν κατάκλιψθ κάκε αντλίασ (0- 10 bar). 

 Από ζνα μανόμετρο, από ανοξείδωτο χάλυβα, ςτθν είςοδο κάκε φίλτρου (άμμου, 
φυςιγγίων 0- 10 bar). 

 Από ζνα μανόμετρο, από ανοξείδωτο χάλυβα, ςτθν ζξοδο κάκε φίλτρου (0 -10 bar). 

 Ζνα μανόμετρο, από ανοξείδωτο χάλυβα, εφρουσ 0 -10 bar για τον ζλεγχο τθσ πιζςεωσ 
τροφοδοςίασ προ τθσ αντλίασ υψθλισ πιζςεωσ. 

 Ζνα μανόμετρο, από ανοξείδωτο χάλυβα, εφρουσ 0 -20 bar για τον ζλεγχο τθσ πιζςεωσ 
τροφοδοςίασ των μεμβρανϊν του αφαλατωτι. 

 Ζνα μανόμετρο, από ανοξείδωτο χάλυβα, εφρουσ 0 -20 bar για τον ζλεγχο τθσ πιζςεωσ 
του απορρίμματοσ του αφαλατωτι -  ζξοδοσ άλμθσ. 

 Ζνα μανόμετρο ςτθ γραμμι του παραγόμενου νεροφ, μετά τθ ςυςκευι αντίςτροφθσ 
όςμωςθσ. 

 Ζναν  μεταδότθ πίεςθσ και  διακόπτθ χαμθλισ πιζςεωσ ςτθ γραμμι τροφοδοςίασ τθσ 
αντλίασ υψθλισ πιζςεωσ. 

 Ζναν μεταδότθ πίεςθσ και διακόπτθ υψθλισ πιζςεωσ ςτθν είςοδο των μεμβρανϊν 
(ζξοδοσ αντλίασ υψθλισ πίεςθσ). 

 Ζναν μεταδότθ πίεςθσ και διακόπτθ υψθλισ πιζςεωσ ςτθν ζξοδο των μεμβρανϊν. 

 Ζναν μεταδότθ πίεςθσ και διακόπτθ υψθλισ πιζςεωσ ςτθ γραμμι αφαλατωμζνου νεροφ. 

 Ζνα ψθφιακό κερμόμετρο με λειτουργία κερμοςτάτθ τοποκετθμζνο ςτθ γραμμι 
προκατεργαςμζνου νεροφ πριν τθ μονάδα αφαλάτωςθσ. 

 Μετρθτζσ ςτάκμθσ ςτα δοχεία των χθμικϊν διαλυμάτων. 

 Στάκμθ παραγόμενου νεροφ ςτθ δεξαμενι 

 Ζναν θλεκτρικό ωρομετρθτι 
 
 Πλεσ οι τιμζσ από τα όργανα ελζγχου και τουσ μεταδότεσ πίεςθσ απεικονίηονται ςτθν οκόνθ 

αφισ του πίνακα και ςτο ςφςτθμα SCADA, ςε πίνακα δεδομζνων και μιμικό διάγραμμα. 
 

Ορεςτιάδα 23-12-2019 
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ΘΛΕΚΤΟΛΟΓΟΣ ΜΘΧΑΝΙΚΟΣ                 ΑΧΙΤΕΚΤΩΝ ΜΘΧΑΝΙΚΟΣ 
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