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Α. ΣΔΥΝΙΚΑ ΓΔΓΟΜΔΝΑ – ΒΑΙΚΔ ΑΡΥΔ ΥΔΓΙΑΜΟΤ 

1. ΑNTIKEIMENO ΠΑΡΟΤΑ ΔΡΓΟΛΑΒΙΑ 

Σν αληηθείκελν ησλ δεκνπξαηνχκελσλ έξγσλ πεξηιακβάλεη: 

 ηελ εθπφλεζε ηεο κειέηεο Δθαξκνγήο θαη θάζε είδνπο ζπκπιεξσκαηηθήο κειέηεο θαη 

έξεπλαο, 

 ηελ θαηαζθεπή ησλ έξγσλ Πνιηηηθνχ Μεραληθνχ,  

 ηελ πξνκήζεηα θαη εγθαηάζηαζε φινπ ηνπ ειεθηξνινγηθνχ θαη κεραλνινγηθνχ 

εμνπιηζκνχ,  

 ηελ ζέζε ζε απνδνηηθή ιεηηνπξγία θαη ηελ δνθηκαζηηθή ιεηηνπξγία ηνπ έξγνπ γηα ρξνληθφ 

δηάζηεκα έμη (6) κελψλ.  

Δπίζεο ζην αληηθείκελν ηεο παξνχζαο εξγνιαβίαο πεξηιακβάλεηαη θαη θάζε εξγαζία ή 

πξνκήζεηα θαη εγθαηάζηαζε εμνπιηζκνχ, ε νπνία είλαη αλαγθαία γηα ηελ νινθιεξσκέλε 

θαηαζθεπή, ηελ  άξηηα θαη απνδνηηθή ιεηηνπξγία ηνπ Έξγνπ, έζησ θαη αλ δελ αλαθέξεηαη 

ξεηά ζηα Σεχρε Γεκνπξάηεζεο.  

Ο Αλάδνρνο ζα έρεη ηελ πιήξε θαη απνθιεηζηηθή επζχλε γηα ηελ επίηεπμε ησλ απαηηνχκελσλ 

απνδφζεσλ επεμεξγαζίαο φζνλ αθνξά ηηο ηειηθέο εθξνέο θαη ηελ επεμεξγαζκέλε ηιχ, νη νπνίεο 

πξέπεη λα είλαη ζχκθσλεο κε ηα φζα θαζνξίδνληαη ζην παξφλ ηεχρνο θαζψο θαη κε ηηο 

εγγπήζεηο πνπ έρεη ππνβάιιεη καδί κε ηελ Σερληθή Πξνζθνξά ηνπ. 

 

2. ΓΗΠΔΓΟ ΣΗ ΔΓΚΑΣΑΣΑΗ ΔΠΔΞΔΡΓΑΙΑ ΛΤΜΑΣΩΝ 

2.1 Γεληθά  

Ζ Δγθαηάζηαζε Δπεμεξγαζίαο Λπκάησλ (ΔΔΛ) ζα θαηαζθεπαζηεί ζε νηθφπεδν εληφο ησλ 

δηνηθεηηθψλ νξίσλ ηνπ Γήκνπ Οξεζηηάδαο ηνπ νηθηζκνχ Ν.Βχζζαο θαη ζε απφζηαζε 1 km 

απφ απηφλ.  

Ζ δηαζέζηκε έθηαζε νξίδεηαη απφ ηα ζεκεία Α,Β,Γ,Γ,Δ,Α  ζην ζπλεκκέλν Σνπνγξαθηθφ 

Γηάγξακκα.  

Ζ πξφζβαζε ζην γήπεδν γίλεηαη απφ παξαθείκελν αγξνηηθφ δξφκν. 

 

2.2. Γεωηερληθά ζηνηρεία 

ην Παξάξηεκα Ι ηνπ παξφληνο Σεχρνπο πεξηιακβάλνληαη ηα δηαζέζηκα γεσηερληθά ζηνηρεία 

ηνπ ππεδάθνπο, πνπ ζα πξέπεη λα ιεθζνχλ ππφςε.  

ε θάζε πεξίπησζε ε ππνβνιή πξνζθνξάο ζην δηαγσληζκφ απνηειεί ηεθκήξην φηη ν 

δηαγσληδφκελνο έρεη ειέγμεη θαη γλσξίδεη πιήξσο ηηο εδαθνηερληθέο ζπλζήθεο ηνπ γεπέδνπ 

ηεο ΔΔΛ θαη ηηο έρεη ιάβεη ππφςε θαηά ηε ζχληαμε ηεο πξνζθνξάο. 
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2.3. Γίθηπα θνηλήο ωθειείαο 

Σα δίθηπα ηεο ΓΔΖ, ηνπ ΟΣΔ, ην δίθηπν νκβξίσλ (φπνπ απαηηείηαη), θαζψο θαη ην δίθηπν 

πφζηκνπ λεξνχ ζα κεηαθεξζνχλ κέρξη ηελ είζνδν ηεο Δγθαηάζηαζεο Δπεμεξγαζίαο Λπκάησλ 

κε δαπάλε ηνπ Δξγνδφηε θαη κέξηκλα ηνπ Αλαδφρνπ.   

 

2.4. Πξνζαγωγή ιπκάηωλ  

Ζ πξνζαγσγή ησλ ιπκάησλ γίλεηαη κε δίδπκν θαηαζιηπηηθφ αγσγφ δηακέηξνπ Φ160 απφ 

HDPE 10atm θαη ην πςφκεηξν άθημεο ζηελ εγθαηάζηαζε ζα ιεθζεί ίζν ή κηθξφηεξν απφ ην 

+36.00. ην αληηθείκελν ηεο παξνχζαο εξγνιαβίαο πεξηιακβάλεηαη ε ζχλδεζε ηνπ αγσγνχ 

απηνχ απφ ηα φξηα ηνπ νηθνπέδνπ ηεο ΔΔΛ κέρξη ην θξεάηην εηζφδνπ. 

 

2.5. Γηάζεζε ιπκάηωλ  

Σα επεμεξγαζκέλα ιχκαηα ζα νδεγνχληαη ζε παξαθείκελν ξέκα πνπ βξίζθεηαη πεξίπνπ 10 

κέηξα αλαηνιηθά ηνπ νξίνπ ηνπ γεπέδνπ ηεο ΔΔΛ θαη ζε απφζηαζε 800 κέηξσλ απφ ηα φξηα 

ηνπ πξψελ Γεκνηηθνχ Γηακεξίζκαηνο Ν.Βχζζαο, ζχκθσλα κε ηελ 1891/24-4-2009 απφθαζε 

ηνπ Ννκάξρε Έβξνπ γηα ηνλ θαζνξηζκφ ηνπ απνδέθηε. Ζ πιεκκπξηθή ζηάζκε ηνπ απνδέθηε 

ζα ιεθζεί θαη’ ειάρηζην ίζε κε +30,00. 

Ο αγσγφο δηάζεζεο απνηειεί αληηθείκελν ηεο παξνχζα εξγνιαβίαο 

 

3. ΠΑΡΑΜΔΣΡΟΙ ΥΔΓΙΑΜΟΤ 

3.1. Τδξαπιηθά θαη ξππαληηθά θνξηία ιπκάηωλ 

Ζ εγθαηάζηαζε επεμεξγαζίαο θαη θαζαξηζκνχ ιπκάησλ ζα δηαζηαζηνινγεζεί γηα ηα 

παξαθάησ πδξαπιηθά θαη ξππαληηθά θνξηία. 

ΠΙΝΑΚΑ 1: ΣΟΙΥΔΙΑ ΥΔΓΙΑΜΟΤ 

Παξάκεηξνο 
Α’ Φάζε (20εηία) Β’ Φάζε (40εηία) 

Υεηκψλαο Καινθαίξη Υεηκψλαο Καινθαίξη 

Δμππεξεηνχκελνο πιεζπζκφο  [θάηνηθνη] 3.700 3.700 5.117 5.117 

Μέζε εκεξήζηα παξνρή [m
3
/d] 592 592 819 819 

Παξνρή ζρεδηαζκνχ  [m
3
/d] 592 592 819 819 

Μέγηζηε εκεξήζηα παξνρή  
[m

3
/d] 769,60 769,60 1064,34 1064,34 

[m
3
/h] 32,07 32,07 44,35 44,35 

Παξνρή αηρκήο  
[m

3
/h] 79,77 76,56 104,76 100,33 

[lt/sec] 22,16 21,27 29,10 27,87 

BOD5 [kg/d] 222,0 222,0 307,0 307,0 

Αησξνχκελα ζηεξεά (ΣS)  [kg/d] 259,0 259,0 358,2 358,2 
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VS / TS [%] 75 75 75 75 

Οιηθφ άδσην  (ΣΝ) [kg/d] 48,1 48,1 66,5 66,5 

Οιηθφο θψζθνξνο (TP) [kg/d] 13,0 13,0 17,9 17,9 

Θεξκνθξαζία ιπκάησλ  [
0
C] 12 20 12 20 

Πεξηηησκαηηθά 

θνινβαθηεξηδνεηδή 

[FC / 100 

ml] 
30·10

6
 30·10

6
 30·10

6
 30·10

6
 

Ζ κέζε εκεξήζηα παξνρή ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηνλ ππνινγηζκφ ησλ θαηαλαιψζεσλ θαη ησλ 

βαζηθψλ κεγεζψλ ηεο βηνινγηθήο επεμεξγαζίαο. 

Ζ παξνρή αηρκήο ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηνπο πδξαπιηθνχο ππνινγηζκνχο θαζψο θαη ηελ 

δηαζηαζηνιφγεζε κνλάδσλ θαη παξακέηξσλ ζρεδηαζκνχ ησλ νπνίσλ ε δηαζηαζηνιφγεζε 

εμαξηάηαη απφ απηήλ. Γηεπθξηλίδεηαη φηη γηα ηνλ ζρεδηαζκφ ησλ κνλάδσλ, φπνπ αλαθέξνληαη 

θξηηήξηα θαη παξάκεηξνη ζρεδηαζκνχ πνπ ππνινγίδνληαη ζηελ παξνρή αηρκήο πνπ δηέξρεηαη 

απφ ηελ εθάζηνηε κνλάδα, ζαλ παξνρή αηρκήο ιακβάλεηαη ε πξαγκαηηθή παξνρή αηρκήο πνπ 

δηέξρεηαη απφ ηελ κνλάδα. 

 

3.2. Όξηα εθξνήο  

Σα ραξαθηεξηζηηθά ησλ επεμεξγαζκέλσλ ιπκάησλ (95% ησλ δεηγκάησλ) πξέπεη λα 

ηθαλνπνηνχλ ηα παξαθάησ κέγηζηα φξηα: 

Παξάκεηξνο Όξηα 

Οιηθφ BOD5 [mg/l] < 25 

Οιηθφ COD [mg/l] < 125 

Γηαιπκέλν νμπγφλν [mg/l] >5 

Τπνιεηκκαηηθφ ριψξην  [mg/l] ≥ 0,5 θαη  ≤ 1 

Αησξνχκελα ζηεξεά (TS) [mg/l] < 35 

Οιηθφ άδσην (ΣΝ) [mg/l] ≤ 15 

Ακκσληαθφ άδσην (ΝH4-N) [mg/l] ≤ 2 

Νηηξηθφ άδσην (NO3-N) [mg/l] ≤ 11 

Κνινβαθηεξηνεηδή FC/100 ml < 1000 

Δληεξφθνθθνη  αλά 100 ml < 200 

αικνλέιεο  αλά 100 ml =0 

Λίπε – έιαηα - ρξσζηηθέο [mg/l] =0 

Οξπθηέιαηα - 

πδξνγνλάλζξαθεο 
[mg/l] =0 

Ζ ηιχο, κεηά ηελ αθπδάησζε ζα πξέπεη λα έρεη εκεξήζηα ζπγθέληξσζε ζηεξεψλ ηνπιάρηζηνλ 

20% θαη ζα δηαηίζεηαη ζε αδεηνδνηεκέλν ρψξν. 
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3.3. Λνηπέο απαηηήζεηο 

1.Οη εγθεθξηκέλνη Πεξηβαιινληηθνί Όξνη θαη ε απφθαζε ηξνπνπνίεζεο απηψλ (Απνθάζεηο 

63236/6658/22-11-2010 θαη 3314/28-9-2011, Γλζεο ΠΔΥΧ Πεξηθέξεηαο Αλ.Μαθεδνλίαο - 

Θξάθεο) επηζπλάπηνληαη ζην Παξάξηεκα ΙΙ ηνπ παξφληνο Σεχρνπο.  

2.Γηα ηελ κειέηε πξνζθνξάο ζα ιεθζεί ππφςε φηη παξαπξντφληα ηεο εγθαηάζηαζεο 

(εζραξίζκαηα, ιίπε θαη άκκνο) ζα δηαηίζεληαη ζε Υψξν Τγεηνλνκηθήο Σαθήο.  

3.Σα εζραξίζκαηα ζα είλαη επαξθψο ζπκππθλσκέλα ζε πνζνζηφ κεγαιχηεξν απφ 25%.  

4.Σν φξην ηνπ ζνξχβνπ ζηα φξηα ηνπ νηθνπέδνπ ηεο εγθαηάζηαζεο δελ ζα μεπεξλά ηα 55Dba 

5.Αεξηζκφο  

Ζ δηαζηαζηνιφγεζε ηνπ ζπζηήκαηνο αεξηζκνχ ησλ βηνινγηθψλ αληηδξαζηήξσλ ζα γίλεη 

ιακβάλνληαο ππφςε ηα παξαθάησ:  

Ζ κέζε δήηεζε νμπγφλνπ ζηνπο βηνινγηθνχο αληηδξαζηήξεο δίλεηαη απφ ηελ ζρέζε: 

ΑΟR = 0,65·BOD5,R + 4,57·NN  - 2,85·ΝDN + 0,024·MLSS·Vbio·Re 

φπνπ: 

AOR : απαηηνχκελν νμπγφλν ζε ζπλζήθεο πεδίνπ, kg/d 

BOD5,R : oιηθφαπνκαθξπλφκελν BOD5, kg/d 

ΝN : ακκσληαθφ άδσην πξνο ληηξνπνίεζε, kg/d 

ΝDN : άδσην (Ν-ΝΟx) πξνο απνληηξνπνίεζε, kg/d 

Vbio : φγθνο βηνινγηθήο επεμεξγαζίαο, m
3 

Re : ξπζκφο θαηαλάισζεο Ο2 ιφγσ ελδνγελνχο αλαπλνήο, kgO2/kgMLSSh 

Re=3,1·1,07 
(T-20) 

T : Θεξκνθξαζία πγξνχ, 
o
C 

MLSS : Ζ ζπγθέληξσζε αλάκηθηνπ πγξνχ (kg/m
3
) 

Γηα ηνλ ππνινγηζκφ ηεο σξηαίαο αηρκήο δήηεζεο νμπγφλνπ ζα γίλεη πξνζαχμεζε ηεο κέζεο 

δήηεζεο νμπγφλνπ θαηά 15% ηνπιάρηζηνλ 

Γηα ηνλ ππνινγηζκφ ηνπ απαηηνχκελνπ νμπγφλνπ ζε ηππηθέο ζπλζήθεο εθαξκφδεηαη ε ζρέζε:  

, φπνπ: 

 - SOR δήηεζε νμπγφλνπ ζε ηππηθέο ζπλζήθεο [kgO2/d[ 

             - C20 ζπγθέληξσζε θνξεζκνχ νμπγφλνπ ζε T.. (= 9,07 mg/l) 

              - CT ζπγθέληξσζε θνξεζκνχ ζε θαζαξφ λεξφ (γηα ζεξκνθξαζία Σ0C) 

              - DO δηαιπκέλν νμπγφλν ζην αλάκηθην πγξφ (DO = 2,0 mg/l) 
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              - α δηνξζσηηθφο ζπληειεζηήο γηα ην αλάκηθην πγξφ 

               - β ζπληειεζηήο αλαγσγήο ηεο ζπγθέληξσζεο θνξεζκνχ (β = 0,95). 

Ο δηνξζσηηθφο ζπληειεζηήο γηα ην αλάκηθην πγξφ (α) ιακβάλεηαη απφ ηελ ζρέζε:  

α = e
-0,084xMLSS

 , φπνπ:  

-   MLSS ζπγθέληξσζε αλάκηθηνπ πγξνχ ζε [kg/m3] 

-Βηνινγηθφο αληηδξαζηήξαο 

Ο ππνινγηζκφο ηεο παξνρήο αλαθπθινθνξίαο ληηξηθψλ απφ ηελ αεξφβηα ζηελ αλνμηθή δψλε 

ηνπ βηνινγηθνχ αληηδξαζηήξα δίδεηαη απφ ηελ ζρέζε:  

, φπνπ: 

-      ΝD  εκεξήζηα πνζφηεηα απνληηξνπνηoχκελνπ αδψηνπ [kg/d] 

-    (ΝΟ3-Ν)EFF εκεξήζηα πνζφηεηα ληηξηθψλ ζηελ έμνδν [kg/d] 
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4. ΚΛΙΜΑΚΩΗ ΣΩΝ ΔΡΓΩΝ  

Οη βαζηθέο επηκέξνπο κνλάδεο ηεο εγθαηάζηαζεο θαη νη θάζεηο νη νπνίεο ζα θαιχπηνπλ απηέο, 

παξνπζηάδνληαη ζηνλ παξαθάησ Πίλαθα. εκεηψλεηαη φηη ν ζρεδηαζκφο (κειέηε πξνζθνξάο) 

ζα γίλεη γηα ηελ ηειηθή θάζε ηνπ έξγνπ θαη ν παξαθάησ πίλαθαο πξνζδηνξίδεη ηελ θάζε ηελ 

νπνία ζα θαιχπηνπλ ηα πξνζθεξφκελα έξγα. Οη δηαγσληδφκελνη νθείινπλ λα ππνβάινπλ 

Σερληθή Πξνζθνξά πνπ ζα ηεξεί ηηο ειάρηζηεο απαηηήζεηο Πίλαθα 

 

Οη δηαγσληδφκελνη κπνξνχλ λα ελνπνηήζνπλ κνλάδεο, πνπ αλαθέξνληαη ζηνλ παξαπάλσ 

Πίλαθα, ηεξψληαο ζε θάζε πεξίπησζε ηελ πξνδηαγεγξακκέλε θιηκάθσζε ησλ εξγαζηψλ.  

 

 

 

  

ΔΠΙΜΔΡΟΤ ΔΡΓΑ  ΜΔΛΔΣΗ ΔΡΓΑ Π/Μ ΔΡΓΑ Η/Μ ΠΑΡΑΣΗΡΗΔΙ 

1 2 2 3 4 

Πξνεπεμεξγαζία     

Δζράξσζε Β Β Β  

Δμάκκσζε Β Β Β  

Βηνινγηθή επεμεξγαζία      

Δπηινγέαο κηθξννξγαληζκψλ  Β Β Α  

Απνληηξνπνίεζε – ληηξνπνίεζε  Β Α Α  

Κηίξην εμππεξέηεζεο 

(θπζεηήξσλ)  
Β Β 

Α 
 

Σειηθή θαζίδεζε      

Γεμακελέο Β Α Α  

Αλαθπθινθνξία ηιχνο  Β Β Α  

Αληιηνζηάζην πεξίζζεηαο  Β Β Β  

Απνιχκαλζε -κεηαεξηζκφο Β Β Β  

Έξγα δηάζεζεο  Β Β Β  

Δπεμεξγαζία ηιχνο      

Πάρπλζε δεπηεξνβάζκηαο ηιχνο Β Β Α  

Αθπδάησζε ηιχνο  Β Β Α  

Βνεζεηηθά δίθηπα  Β Β Α  
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Β. ΣΔΥΝΙΚΗ ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ – ΔΙΓΙΚΔ ΣΔΥΝΙΚΔ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΔ 

5. ΔΡΓΑ ΔΙΟΓΟΤ-ΠΡΟΔΠΔΞΔΡΓΑΙΑ 

5.1. Φξεάηην άθημεο 

Ζ πξνζαγσγή ησλ ιπκάησλ γίλεηαη κε δίδπκν θαηαζιηπηηθφ αγσγφ δηακέηξνπ Φ160 απφ 

HDPE 10atm θαη ην πςφκεηξν άθημεο ζηελ εγθαηάζηαζε ζα ιεθζεί ίζν ή κηθξφηεξν απφ ην 

+36.00. Σν θξεάηην ζα θέξεη θαηάιιειεο δηαζηάζεηο γηα ηελ ππνδνρή ησλ αγσγψλ 

πξνζαγσγήο αιιά θαη ζηξαγγηδίσλ θαη πηεδνζξαπζηηθή δηάηαμε έηζη ψζηε ε παξνρή ησλ 

ιπκάησλ ζηελ έμνδφ ηνπ λα απνθαζηζηά γξήγνξα ηνλ νκνηφκνξθν ηξφπν ξνήο. 

ηνπο δχν αγσγνχο πξνζαγσγήο ζα ηνπνζεηεζνχλ ειεθηξνκαγλεηηθά παξνρφκεηξα γηα ηελ 

θαηαγξαθή ηεο εηζεξρφκελεο παξνρήο.Σα παξνρφκεηξα ζα εγθαηαζηαζνχλ ζχκθσλα κε ηηο 

πξνδηαγξαθέο ηνπ θαηαζθεπαζηή γηα αθξηβή κέηξεζε (δηάκεηξνο, κήθε αλάληε-θαηάληε, 

θ.ιπ.) φπσο ζα απνδεηθλχεηαη ζην ζρέδην ηεο κνλάδαο. 

 Απφ ην θξεάηην ζα εθθηλεί αγσγφο παξάθακςεο πξνο ην θξεάηην εμφδνπ ηεο εγθαηάζηαζεο. 

Ζ παξάθακςε ζα κπνξεί λα γίλεη είηε κε ππεξρείιηζε αλάγθεο είηε κέζσ ζπξνθξάγκαηνο θαη’ 

επηινγή ηνπ ρεηξηζηή. Πξηλ ηελ είζνδν ζηνλ αγσγφ παξάθακςεο ζα ππάξρεη εζράξσζε κέζσ 

εζραξνθάδνπ ή άιινπ ηχπνπ ρεηξνθαζαξηδφκελεο εζράξαο απφ αλνμείδσην ράιπβα κε 

δηάθελα 20mm. 

Σν θξεάηην ζα δηαζέηεη ζχζηεκα αεξηζκνχ κε δηαρπηέο ρνλδξήο θπζαιίδαο πνπ ζα 

ηξνθνδνηνχληαη απφ δίθηπν αεξηζκνχ απφ αλνμείδσην ράιπβα. Γηα ηνλ αεξηζκφ ηνπ θξεαηίνπ 

ππάξρεη έλαο θπζεηήξαο ζε ιεηηνπξγία θη έλαο εθεδξηθφο. 

Απφ ην θξεάηην άθημεο ζα εθθηλεί δηάηαμε παξάθακςεο ηεο πξνεπεμεξγαζίαο ζε θαλάιη, κε 

ρεηξνθαζαξηδφκελε εζράξα απφ αλνμείδσην ράιπβα, κε δηάθελα 20mm. Ζ δηάηαμε ζα 

παξαθάκπηεη πιήξσο ην ζχζηεκα πξνεπεμεξγαζίαο. 

 

5.2. ύζηεκα Πξνεπεμεξγαζίαο 

Σα ιχκαηα απφ ην θξεάηην άθημεο νδεγνχληαη κέζσ αλνμείδσηνπ αγσγνχ ζηελ κνλάδα 

πξνεπεμεξγαζίαο πνπ ζα πεξηιακβάλεη compact ζχζηεκα εζράξσζεο – εμάκκσζεο θαη 

απνιίπαλζεο. 

Σν ζπγθξφηεκα πξνεπεμεξγαζίαο ζα είλαη βηνκεραληθφ πξντφλ θαηαζθεπαζηή, πνπ ζα 

δηαζέηεη ISO 9001 ή ηζνδχλακν γηα ηνλ ζρεδηαζκφ θαη ηελ θαηαζθεπή παξφκνησλ κνλάδσλ, 

θαηάιιειεο δπλακηθφηεηαο, ψζηε λα δηέξρεηαη ε παξνρή αηρκήο. Σν ζπγθξφηεκα ζα 

απνηειείηαη απφ δεμακελή θαηάιιεισλ δηαζηάζεσλ θαηαζθεπαζκέλε απφ αλνμείδσην 

ράιπβα, ζηελ νπνία ζα ππάξρεη εγθαηεζηεκέλνο ν εμνπιηζκφο εζράξσζεο, εμάκκσζεο θαη 

απνιίπαλζεο.  

Ζ εζράξσζε ζα γίλεηαη ζε απηφκαηε θπιηλδξηθή εζράξα, ηχπνπ ζηαζεξνχ ή πεξηζηξεθφκελνπ 

ηχκπαλνπ, ελψ ζα πξνβιέπεηαη δηάηαμε ππεξρείιηζεο αλάληε ηεο απηφκαηεο εζράξαο, πνπ ζα 

νδεγεί ηα ιχκαηα ζε ρεηξνθαζαξηδφκελε εζράξα, θαηαζθεπαζκέλε απφ αλνμείδσην ράιπβα. 

Σα ιχκαηα δηαξξένπλ ηελ θπιηλδξηθή εζράξα απφ κέζα πξνο ηα έμσ θαη ηα ζπγθξαηνχκελα 

ζηεξεά απνκαθξχλνληαη κε θαηάιιειε δηάηαμε κέζσ θνριία κεηαθνξάο. Γηα ηνλ θαιχηεξν 
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θαζαξηζκφ ηεο επηθάλεηαο εζράξσζεο ζα πξέπεη λα πξνβιέπεηαη ζχζηεκα έθπιπζεο κε 

βηνκεραληθφ λεξφ.  

Μέζσ ηνπ θνριία ηα εζραξίζκαηα κεηαθέξνληαη, ζπκπηέδνληαη θαη αθπδαηψλνληαη κε ηελ 

βνήζεηα θαηάιιεια δηακνξθσκέλνπ θνριία - ζπκπηεζηή θαη απνξξίπηνληαη ζε θάδν 

εζραξηζκάησλ. Ο θαζαξηζκφο ηεο εζράξαο ζα γίλεηαη απηφκαηα κε βάζε ηελ δηαθνξηθή 

ζηάζκε (αλάληε – θαηάληε) ηεο εζράξαο ή άιιν παξφκνην ζχζηεκα ειέγρνπ ηνπ 

θαηαζθεπαζηή ηνπ κεραλήκαηνο, θαζψο θαη κε ρξνλνπξφγξακκα, πνπ ζα ξπζκίδεηαη απφ ηνλ 

πίλαθα ηνπ ζπζηήκαηνο, ν νπνίνο ζα απνηειεί ηκήκα ηεο πξνκήζεηαο ηνπ θαηαζθεπαζηή ηνπ 

ζπγθξνηήκαηνο.  

Μεηά ηελ εζράξσζε ηα ιχκαηα νδεγνχληαη ζηε κνλάδα εμάκκσζεο, πνπ είλαη κέξνο ηνπ 

εληαίνπ ζπγθξνηήκαηνο εζράξσζεο – εμάκκσζεο. Ζ απνθνκηδή ηεο άκκνπ ζα γίλεηαη κε δχν 

θνριίεο: έλαο θνριίαο ηνπνζεηεκέλνο ζην ππζκέλα θαηά κήθνο ηεο δεμακελήο, πνπ κεηαθέξεη 

ηελ άκκν ζην αλάληε άθξν ηεο δεμακελήο θαη έλαο δεχηεξνο, θεθιηκέλνο, πνπ παξαιακβάλεη 

ηελ άκκν θαη, κεηά ηελ ζηαδηαθή αθπδάησζή ηεο, ηελ δηαζέηεη κέζσ θαηάιιειεο δηάηαμεο ζε 

θάδν. Καη νη δχν θνριίεο ιεηηνπξγνχλ ηαπηφρξνλα αλά ηαθηηθά ρξνληθά δηαζηήκαηα κέζσ ηνπ 

ειεθηξηθνχ πίλαθα ηνπ ζπζηήκαηνο.  

ηε πεξίπησζε, πνπ πξνβιέπεηαη θαη ε απνιίπαλζε ησλ ιπκάησλ, θνληά ζηνλ ππζκέλα ηεο 

δεμακελήο εμάκκσζεο θαη θαηά κήθνο απηήο, ζα πξέπεη λα ππάξρεη παξνρέηεπζε αέξα, ψζηε 

λα δεκηνπξγείηαη ζηξνβηιηζκφο θαηά κήθνο ηεο δεμακελήο. Ο αεξηζκφο επηηπγράλεηαη απφ 

αεξνζπκπηεζηή θαηάιιειεο δπλακηθφηεηαο, πνπ ζα ειέγρεηαη απφ ηνλ ειεθηξηθφ πίλαθα ηνπ 

ζπζηήκαηνο θαη ζα βξίζθεηαη εληφο νηθίζθνπ. Καηά κήθνο ηεο δεμακελήο εμάκκσζεο 

δηακνξθψλεηαη θαλάιη εξεκίαο γηα ηελ δηαρσξηζκφ ησλ επηπιεφλησλ, ηα νπνία ζηε ζπλέρεηα 

απνκαθξχλνληαη κε δηάηαμε ζάξσζεο απφ αλνμείδσην ράιπβα, πξνο ζάιακν ζπγθέληξσζεο, 

απφ φπνπ κέζσ αληιίαο νδεγνχληαη ζηε δψλε ζπκπίεζεο ηνπ θνριία εζραξηζκάησλ γηα ηελ 

δηάζεζή ηνπο καδί κε ηα εζραξίζκαηα.    

ην θαηψηεξν ζεκείν ηεο δεμακελήο εμάκκσζεο ζα ππάξρεη ρεηξνθίλεηε βάλα γηα ηελ 

εθθέλσζε θαη ηνλ θαζαξηζκφ ηεο δηάηαμεο. Ζ εθθέλσζε θάζε δηάηαμεο ζα γίλεηαη πξνο ην 

δίθηπν ζηξαγγηδίσλ ηεο ΔΔΛ.  

Ο ζρεδηαζκφο ηνπ ζπγθξνηήκαηνο ζα γίλεη γηα ηελ ηθαλνπνίεζε ησλ παξαθάησ απαηηήζεσλ:  

Αξηζκφο παξάιιεισλ κνλάδσλ  [#] ≥ 1 

Γηάθελν εζράξαο  [mm] 6 

Απνκάθξπλζε θφθθσλ >0,25 mm γηα ηελ παξνρή αηρκήο  [%] ≥ 90 

Απνκάθξπλζε θφθθσλ >0,20 mm γηα ηελ παξνρή 

ζρεδηαζκνχ  
[%] ≥ 95 

Παξνρή αέξα (αλά m
3
 δεμακελήο εμάκκσζεο) [Νm

3
/m

3
] ≥ 1,50 

Σν ζπγθξφηεκα πξνεπεμεξγαζίαο ζα είλαη πιήξσο θιεηζηφ κε ζηφκηα απνκάθξπλζεο ηνπ 

δχζνζκνπ αέξα πξνο ηελ κνλάδα απφζκεζεο.  

Σν ζπγθξφηεκα ζα ζπλνδεχεηαη απφ ειεθηξηθφ πίλαθα κε PLC γηα ηνλ απηφκαην έιεγρν ηεο 

φιεο κνλάδαο. ην Κέληξν Διέγρνπ (ΚΔΛ) ζα κεηαθέξνληαη ζήκαηα ιεηηνπξγίαο / βιάβεο γηα 

ην ζχλνιν ηνπ εμνπιηζκνχ. 
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6. ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΔΠΔΞΔΡΓΑΙΑ  

6.1. Γεληθά 

Με ηελ βηνινγηθή επεμεξγαζία επηηπγράλεηαη ε ληηξνπνίεζε θαη απνληηξνπνίεζε, θαζψο 

επίζεο θαη ε απνηθνδφκεζε ηνπ νξγαληθνχ θνξηίνπ. Γηα ηελ βηνινγηθή επεμεξγαζία ζα 

εθαξκνζηεί ε κέζνδνοηεο ελεξγνχ ηιχνο κε δεμακελέο ηειηθήο θαζίδεζεο γηα ηνλ δηαρσξηζκφ 

πγξψλ – ζηεξεψλ. Οη βηνινγηθνί αληηδξαζηήξεο, νη δεμακελέο ηειηθήο θαζίδεζεο θαη ε 

αλαθπθινθνξία ηιχνο απνηεινχλ κία εληαία δηεξγαζία, ν βαζκφο απφδνζεο ηεο νπνίαο 

εμαξηάηαη απφ ηνλ ζπλδπαζκέλν ζρεδηαζκφ ησλ επηκέξνπο κνλάδσλ. 

Δηδηθφηεξα ε βηνινγηθή επεμεξγαζία ζα πεξηιακβάλεη:  

 Δπηινγέα κηθξννξγαληζκψλ 

 Φξεάηην κεξηζκνχ 

 Αλνμηθή δψλε γηα ηελ απνληηξνπνίεζε 

 Αεξφβηα δψλε γηα ηελ ληηξνπνίεζε θαη ηελ νμείδσζε ηνπ νξγαληθνχ θνξηίνπ  

 Γεμακελή ηειηθήο θαζίδεζεο  

 Αληιηνζηάζην αλαθπθινθνξίαο ηιχνο  

Ζ δηαζηαζηνιφγεζε θαη ν ζρεδηαζκφο ησλ επηκέξνπο ηκεκάησλ ηεο βηνινγηθήο επεμεξγαζίαο 

πξέπεη λα γίλεη ιακβάλνληαο ππφςε ηελ επνρηαθή δηαθχκαλζε ησλ θνξηίσλ (ρεηκψλαο – 

θαινθαίξη) ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ θνξηίσλ ησλ ζηξαγγηδίσλ.  

Ζ βηνινγηθή βαζκίδα ζα πεξηιακβάλεη δχν (2) γξακκέο γηα ηελ θάζε ζρεδηαζκνχ κε 

πξφβιεςε ηνπ απαξαίηεηνπ αξηζκνχ φκνησλ γξακκψλ γηα ηηο κειινληηθέο αλάγθεο ηνπ έξγνπ. 

 

6.2. Βηνεπηινγέαο 

ηνλ βηνεπηινγέα ζα θαηαιήγεη ε αλαθπθινθνξνχζα ηιχο θαη ηα πξν-επεμεξγαζκέλα ιχκαηα.  

Γηα ηελ δεκηνπξγία επλντθψλ ζπλζεθψλ ψζηε λα αλαπηπρζνχλ βαθηεξίδηα, πνπ έρνπλ ηελ 

ηάζε λα κνξθψλνπλ βηνθξνθίδεο θαη λα απνθιείνπλ ηελ δεκηνπξγία λεκαηνεηδψλ 

βαθηεξηδίσλ, πνπ είλαη ππεχζπλα γηα ηελ δηφγθσζε ηεο ηιχνο, ζα θαηαζθεπαζηεί δεμακελή 

βηνεπηινγήο (selectortank), ζηελ νπνία ζα αλακηγλχεηαη ε αλαθπθινθνξνχζα ηιχο κε ηα 

αλεπεμέξγαζηα ιχκαηα. Ο ζρεδηαζκφο ηεο δεμακελήο ζα γίλεη γηα ηελ ηθαλνπνίεζε ησλ 

παξαθάησ απαηηήζεσλ:  

Υξφλνο παξακνλήο  [min] ≥10,0 

ηε δεμακελή ζα εγθαηαζηαζεί απνηειεζκαηηθφ ζχζηεκα αλάκημεο ηνπ αλάκηθηνπ πγξνχ. Ο 

αξηζκφο, ε ζέζε θαη ηα ραξαθηεξηζηηθά ησλ αλαδεπηήξσλ (ηχπνο, ηζρχο, ζηξνθέο, δηάκεηξνο 

πηεξσηήο θηι.) ζα επηιερηνχλ απφ θαηαζθεπαζηή – πξνκεζεπηή ηνπ ζρεηηθνχ εμνπιηζκνχ, 

ιακβάλνληαο ππφςε ηε γεσκεηξία ηεο δεμακελήο, ηελ ζπγθέληξσζε ηνπ αλάκηθηνπ πγξνχ 

θηι. Γηα ηνλ ζθνπφ απηφ ε ηερληθή πξνζθνξά ζα ζπλνδεχεηαη απφ ζρεηηθφ θχιιν 

ππνινγηζκνχ, κε ην νπνίν ζα ηεθκεξηψλεηαη ε επηινγή θαη ν ζρεδηαζκφο ηνπ ζπζηήκαηνο 

αλάκημεο απφ ηνλ πξνκεζεπηή ηνπ ζρεηηθνχ εμνπιηζκνχ.  
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6.3. Φξεάηηα κεξηζκνύ 

ηα θξεάηηα κεξηζκνχ Η θαη ΗΗ πνπ ζα θαηαζθεπαζηνχλ αλάληε απφ βηνινγηθή βαζκίδα θαη 

δεμακελέο θαζίδεζεο αληίζηνηρα, ζα γίλεηαη ε θαηαλνκή  ηεο παξνρήο ζηηο γξακκέο ηεο 

20ΔΣΗΑ (2 γξακκέο) θαη ζηε κειινληηθή γξακκή ηεο 40ΔΣΗΑ. 

Σν θξεάηην κεξηζκνχ ζα πεξηιακβάλεη δχν ζαιάκνπο, δειαδή αλάληε ην ζάιακν εηζφδνπ 

ζηνλ νπνίν ζα ππάξρεη δηακέξηζκα εξεκίαο θαη θαηάληε ηα θξεάηηα θφξηηζεο πνπ 

αληηζηνηρνχλ απφ έλα ζε θάζε γξακκή φπσο πεξηγξάθεθε παξαπάλσ, ελψ ζην θξεάηην Η ζα 

ππάξρεη θαη έλα επί πιένλ γηα ηελ εθηξνπή ηεο παξνρήο (BY PASS). Ζ ππεξρείιηζε ζα γίλεηαη 

κέζσ ζηαηηθψλ ππεξρεηιηζηψλ, ελψ ζα εγθαηαζηαζνχλ ππνβξχρηα ζπξνθξάγκαηα αγσγνχ ή 

νπήο γηα ηελ δηαθνπή ηεο ηξνθνδνζίαο ηεο θάζε γξακκήο. 

 

6.4. Νηηξνπνίεζε  - απνληηξνπνίεζε 

6.4.1. Γεληθά  

Ο ζρεδηαζκφο ηεο κνλάδαο ζα γίλεη, ζχκθσλα κε ηα αθφινπζα θξηηήξηα:  

 

Ζ ληηξνπνίεζε θαη απνληηξνπνίεζε ζα γίλεηαη ζε δηαθξηηέο δεμακελέο ληηξνπνίεζεο- 

απνληηξνπνίεζεο κε κέγηζην βάζνο πγξνχ ηα 5,0 κέηξα. H ζηέςε ησλ δεμακελψλ ζα είλαη 

θαηά 0.5m ηνπιάρηζηνλ ππεξάλσ ηεο κέγηζηεο ζηάζκεο ησλ πγξψλ. 

Ο αεξηζκφο ησλ ιπκάησλ ζα γίλεηαη κε ππνβξχρηα δηάρπζε.  

Ζ έμνδνο ηνπ αλάκηθηνπ πγξνχ ζα γίλεηαη κε ππεξρείιηζε, εμνπιηζκέλε κε ιάκα απφ 

αλνμείδσην ράιπβα ξπζκηδφκελε θαζ χςνο θαηά 0.05m ηνπιάρηζηνλ, θαηάιιεινπ κήθνπο.  

Ο απαηηνχκελνο αέξαο ζα δίλεηαη απφ ινβνεηδείο θπζεηήξεο εγθαηεζηεκέλνπο ζε θιεηζηφ 

ρψξν κε εμαεξηζκφ. Θα εγθαηαζηαζνχλ ηνπιάρηζηνλ έλαο θπζεηήξαο γηα θάζε γξακκή θαη 

έλαο θνηλφο εθεδξηθφο, κε πξφβιεςε γηα ηελ εγθαηάζηαζε ησλ κειινληηθψλ θπζεηήξσλ ηεο 

Β θάζεο. 

Γηα ηελ αλαθπθινθνξία ηνπ αλάκηθηνπ πγξνχ, ζην θαηάληε άθξν θάζε δεμακελήο αεξηζκνχ 

ζα εγθαηαζηαζνχλ δχν ππνβξχρηεο θπγνθεληξηθέο αληιίεο, πξνζηαηεπκέλεο απφ ηηο θπζαιίδεο 

ηνπ αέξα θαη πηζαλή ζπειαίσζε, εθ ησλ νπνίσλ ε κία εθεδξηθή. Οη  αληιίεο ζα 

εγθαηαζηαζνχλ ζε αλεμάξηεην πγξφ ζάιακν κε δπλαηφηεηα απνκφλσζεο κέζσ 

ζπξνθξάγκαηνο, ν νπνίνο ζα βξίζθεηαη ζε επηθνηλσλία κε ηηο δεμακελέο αεξηζκνχ, ελψ ζα 

ππάξρεη μεξφο ζάιακνο δηθιείδσλ, ηθαλνχ κεγέζνπο γηα ηελ είζνδν ηνπ πξνζσπηθνχ θαη ηνλ 

ρεηξηζκφ ησλ δηθιείδσλ. 

                                                           
1
 Για τον υπολογιςμό τθσ θλικίασ ιλφοσ λαμβάνεται υπόψθ θ ςυγκζντρωςθ του ανάμικτου υγροφ (MLSS) και ο 

όγκοσ τθσ ανοξικισ και αερόβιασ ηϊνθσ 

Ογθνκεηξηθή θφξηηζε  [kg BOD5/m
3
.d] ≤ 0,30 

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

πγθέληξσζε αλακίθηνπ πγξνχ (MLSS) [mg/l] ≤ 5.000 

Ζιηθία ηιχνο (SRT)
1
 [d] ≥ 20 
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Γηα ηελ πξφζβαζε θαη ηνλ ρεηξηζκφ ηνπ εμνπιηζκνχ ζηελ κνλάδα ζα ππάξρνπλ άλεηεο ζθάιεο 

θαη πιαηθφξκεο απφ ζθπξφδεκα. 

6.4.2. Αεξηζκόο κε δηάρπζε αέξα  

Γηα ηνλ αεξηζκφ ζα ρξεζηκνπνηνχληαη δηαρπηήξεο ιεπηήο θπζαιίδαο (κέζε δηάκεηξνο 

θπζαιίδαο 1,5mm - 2,0mm), ηχπνπ ειαζηηθήο κεκβξάλεο απφ EPDM κε κεγάιε κεραληθή 

αληνρή θαη αλζεθηηθφηεηα ζε ρεκηθή αιινίσζε. Οη δηαρπηήξεο ζα είλαη εθνδηαζκέλνη κε 

βαιβίδα αληεπηζηξνθήο, πνπ ζα εκπνδίδεη ηελ είζνδν ιπκάησλ, ζε πεξίπησζε δηαθνπήο ηεο 

παξνρήο αέξα. Ζ βαιβίδα αληεπηζηξνθήο κπνξεί λα απνηειεί ηκήκα ηεο κεκβξάλεο 

θαηάιιεια δηακνξθσκέλν, πνπ λα θξάζζεη ηε δηέιεπζε ηνπ πγξνχ ζηηο ζσιελψζεηο αέξα ή 

αλεμάξηεην εηδηθφ ηεκάρην θαηαζθεπαζκέλν απφ πιαζηηθφ πιηθφ.  

Ζ δηάηαμε ησλ δηαρπηήξσλ ζα θαιχπηεη νκνηφκνξθα ηνλ ππζκέλα ηεο δψλεο αεξηζκνχ γηα ηελ 

απνθπγή αζχκκεηξσλ θαηαζηάζεσλ παξνρήο νμπγφλνπ θαη αλάδεπζεο. Ζ κέγηζηε παξνρή 

αέξα αλά κνλάδα ελεξγνχ επηθάλεηαο κεκβξάλεο δηάρπζεο θαηά ηελ ιεηηνπξγία δελ ζα 

μεπεξλά ηα 100 Νm
3
/h.m

2
, ελψ γηα ηελ εμαζθάιηζε επαξθνχο αλάκημεο ζηελ αεξφβηα δψλε ε 

ειάρηζηε παξνρή αέξα πξέπεη λα είλαη ηνπιάρηζηνλ 2,0 Νm
3
/h αλά m

2
 επηθάλεηαο δεμακελήο.  

Ο αξηζκφο ησλ δηαρπηήξσλ θάζε ζπζηνηρίαο θαη θάζε δεμακελήο ζπλνιηθά ζα πξέπεη λα 

πξνζδηνξηζηνχλ απφ ηνλ πξνκεζεπηή ιακβάλνληαο ππφςε ηηο δηαζηάζεηο ηνπ βηνινγηθνχ 

αληηδξαζηήξα θαη ησλ επηκέξνπο δσλψλ, θαζψο επίζεο θαη ηελ εμαζθάιηζε ηθαλνπνηεηηθήο 

νμπγφλσζεο θαη αλάδεπζεο ηνπ αλάκηθηνπ πγξνχ. Γηα ηνλ ζθνπφ απηφ, ε δηάηαμε ησλ 

δηαρπηήξσλ ζηε δεμακελή αεξηζκνχ, πνπ ζα ππνβιεζεί θαηά ηελ πξνζθνξά, πξέπεη λα έρεη 

πξνθχςεη απνδεδεηγκέλα ζε ζπλεξγαζία θαη κε ηελ επηθχξσζε ηνπ πξνκεζεπηή ή ηνπ 

θαηαζθεπαζηή ησλ δηαρπηψλ. Οη δηαρπηήξεο πξέπεη λα είλαη βηνκεραληθφ πξντφλ 

θαηαζθεπαζηή, πνπ δηαζέηεη ISO 9001, ή ηζνδχλακν γηα ηνλ ζρεδηαζκφ θαη ηελ θαηαζθεπή 

παξφκνηνπ εμνπιηζκνχ, θαη εκπεηξία, ε νπνία πξέπεη λα απνδεηθλχεηαη κε θαηάινγν έξγσλ 

ζηα νπνία εγθαηαζηάζεθε παξφκνηνο εμνπιηζκφο ηνπ θαηαζθεπαζηή.  

Κάζε ζπζηνηρία δηάρπζεο ζα ηξνθνδνηείηαη κε μερσξηζηφ αγσγφ ηξνθνδφηεζεο, πνπ ζα 

απνκνλψλεηαη απφ ηνλ αγσγφ κεηαθνξάο κε δηθιείδα απνκφλσζεο θαη ξχζκηζεο ηεο παξνρήο 

αέξα, ηχπνπ πεηαινχδαο ή ηζνδχλακνπ. Δπίζεο ζα πξέπεη λα πξνβιεθζνχλ παγίδεο 

ζπκππθλσκάησλ θαη θξνπλνί απνζηξάγγηζεο γηα θάζε ζπζηνηρία. Οη αγσγνί δηαλνκήο αέξα 

πνπ ζα θέξνπλ ηνπο δηαρπηέο ζα ζηεξίδνληαη ζηνλ ππζκέλα ηεο δεμακελήο ζε εηδηθά 

ζηεξίγκαηα απφ αλνμείδσην ράιπβα ή GRP, ξπζκίζηκαθαζ’χςνο ψζηε λα είλαη δπλαηή ε 

ηνπνζέηεζε ησλ δηαρπηψλ ζην ίδην νξηδφληην επίπεδν.. 

Ζ δηάκεηξνο ησλ ζσιελψζεσλ αέξα ζα ππνινγηζηνχλ, ψζηε ε ηαρχηεηα αέξα λα κελ μεπεξλά 

ηα 15m/sec, ελψ ζην δίθηπν αέξα πξέπεη λα πξνβιεθζνχλ θαηάιιεια εμαξηήκαηα ζχλδεζεο 

ησλ ζσιελψζεσλ, ηθαλά λα παξαιακβάλνπλ ηηο δηακήθεηο παξακνξθψζεηο ηνπο, ιφγσ 

ζπζηνινδηαζηνιψλ,  

Οη ζσιελψζεηο αέξα, πνπ βξίζθνληαη θάησ απφ ηελ επηθάλεηα ηνπ λεξνχ πξέπεη λα είλαη 

θαηαζθεπαζκέλεο απφ αλνμείδσην ράιπβα AISI 304 ή απφ πιαζηηθφ (πρ. PVC, PΡ θηι.) 

επαξθνχο αληνρήο ζηε ζεξκνθξαζία ηνπ πεπηεζκέλνπ αέξα.  

Ο απαηηνχκελνο αέξαο ζα παξέρεηαη απφ έλαλ θπζεηήξα αλά γξακκή θαη επηπιένλ έλα 

εθεδξηθν. Οη θπζεηήξεο νη νπνίνη ζα θέξνπλ ερνκνλσηηθφ θισβφ θαη ζα είλαη 

εγθαηεζηεκέλνη ζε θηίξην. 
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6.4.3. Έιεγρνο ιεηηνπξγίαο - ξύζκηζε παξνρήο νμπγόλνπ 

Ζ ιεηηνπξγία ηνπ ζπζηήκαηνο αεξηζκνχ ζα ξπζκίδεηαη απηφκαηα, ιακβάλνληαο ππφςε ηελ 

κέηξεζε δηαιπκέλνπ νμπγφλνπ, πνπ ζα γίλεηαη ζηηο αεξφβηεο δψλεο. Γηα ηνλ ζθνπφ απηφ ζε 

θάζε βηνινγηθφ αληηδξαζηήξα ζα εγθαηαζηαζεί έλα ηνπιάρηζηνλ φξγαλν κέηξεζεο DO, κε 

βάζε ηηο κεηξήζεηο ηνπ νπνίνπ ζα ξπζκίδεηαη ε παξνρή νμπγφλνπ ζε θάζε δεμακελή ρσξηζηά.  

Ζ ξχζκηζε ηεο παξνρήο ζα γίλεηαη κε αιιαγή ησλ ζηξνθψλ πεξηζηξνθήο ησλ θπζεηήξσλ 

κέζσ ξπζκηζηή ζηξνθψλ. 

ηε ηερληθή πξνζθνξά πξέπεη λα γίλεηαη εκπεξηζηαησκέλε πεξηγξαθή ηνπ ζπζηήκαηνο 

ειέγρνπ θαη ξχζκηζεο ηνπ ζπζηήκαηνο αεξηζκνχ.  

 

6.5. Γεμακελέο ηειηθήο θαζίδεζεο 

6.5.1. Γεληθά 

Μεηά ηηο δεμακελέο αεξηζκνχ, ην αλάκηθην πγξφ ζα νδεγείηαη ζην θξεάηην κεξηζκνχ ΗΗ θαη 

απφ εθεί ζηηο δεμακελέο θαζίδεζεο. Οη δεμακελέο ζα είλαη θπθιηθέο είηε νξζνγσληθέο. 

Ο ζρεδηαζκφο ησλ δεμακελψλ ηειηθήο θαζίδεζεο ζα γίλεη γηα ηελ ηθαλνπνίεζε ησλ παξαθάησ 

απαηηήζεσλ:  

Αξηζκφο παξάιιεισλ κνλάδσλ  [#] 2 

Δπηθαλεηαθή θφξηηζε (γηα ηελ παξνρή ζρεδηαζκνχ)  [m
3
/m

2
.d] ≤ 10,00 

Δπηθαλεηαθή θφξηηζε (γηα ηελ παξνρή αηρκήο)  [m
3
/m

2
.d] ≤ 36,00 

Φφξηηζε ζηεξεψλ γηα ηελ παξνρή ζρεδηαζκνχ + παξνρή 

αλαθπθινθνξίαο 
[kg/m

2
.d] ≤ 120,00 

Τδξαπιηθή θφξηηζε ππεξρείιηζεο (γηα ηελ παξνρή αηρκήο) [m
3
/m.h] ≤ 10,00 

Πιεπξηθφ βάζνο πγξψλ   [m] ≥ 3,0m 

 

Οη θπθιηθέο δεμακελέο θαζίδεζεο ζα έρνπλ θεληξηθφ θψλν ηιχνο  κε θιίζε σο πξνο ηελ 

νξηδφληηα. Ο ππζκέλαο ηεο δεμακελήο ζα έρεη θιίζε πξνο ηνλ θεληξηθφ θψλν ζπιινγήο ηιχνο, 

θαη ην freeboard ζα είλαη ηνπιάρηζηνλ 0,30m.  

Ο αγσγφο ηξνθνδνζίαο ζα βξίζθεηαη ζην θέληξν ηεο δεμακελήο θαη ζπγθεθξηκέλα ζηελ 

θεληξηθή θνιψλα θαη ζα αλέξρεηαη εγθηβσηηζκέλνο ζε απηήλ κέρξη θαηάιιειν χςνο ζην νπνίν 

ε είζνδνο ησλ πγξψλ ζα γίλεηαη κέζσ νπψλ. ηελ ελ ιφγσ θνιψλα ζα ζηεξίδεηαη ηφζν ν 

θεληξηθφο κεραληζκφο ζηήξημεο ηεο γέθπξαο, φζν θαη ην ηχκπαλν εηζφδνπ εξεκίαο ην νπνίν 

δελ ζα έρεη κηθξφηεξν χςνο απφ 1,5m.  ηνλ θεληξηθφ θψλν ηνπ ππζκέλα ζα ππάξρεη μέζηξν 

ην νπνίν ζα ζαξψλεη ηνλ θψλν γηα ηελ απνθπγή ζπζζψξεπζεο ηεο ηιχνο ζε απηφλ. 

ηηο νξζνγσληθέο δεμακελέο θαζίδεζεο ζα πξέπεη ν ιφγνο κήθνο/πιάηνο λα είλαη >4:1. Ο 

ππζκέλαο θαηαζθεπάδεηαη κε κηθξή θιίζε πξνο ηνλ θψλν ηιχνο θαη ην freeboard ζα είλαη 

ηνπιάρηζηνλ 0,30m.  

Ζ είζνδνο ησλ ιπκάησλ ζηελ δεμακελή ζα πξέπεη λα ζρεδηαζηεί έηζη ψζηε λα κεηψλεηαη ε 

θηλεηηθή ελέξγεηα θαη λα γίλεηαη άκεζε αλάπηπμε ηεο θιέβαο ζε φιν ην πιάηνο ηεο 
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δεμακελήο. Γηα ηνλ ζθνπφ απηφ ζα πξέπεη λα πξνβιεθζνχλ θαηάιιειεο δηαηάμεηο θαη 

δηαθξάγκαηα ζηελ είζνδν ησλ ιπκάησλ ηεο δεμακελήο θαζίδεζεο.  

Ζ απνκάθξπλζε ηνπ δηαπγαζκέλνπ πγξνχ κπνξεί λα γίλεη είηε κέζσ ππεξρεηιηζηή ή δηα κέζνπ 

βπζηζκέλσλ δηάηξεησλ ζσιήλσλ. Οη δηαηάμεηο ππεξρείιηζεο ζα πξέπεη λα ζρεδηαζηνχλ έηζη 

ψζηε λα κελ πξνθαιείηαη κεγάιε δηαθχκαλζε ηεο ζηάζκεο πγξνχ ζηηο δεμακελέο θαζίδεζεο 

γηα φιεο ηηο πδξαπιηθέο θνξηίζεηο.  

Ο ππεξρεηιηζηήο πξέπεη λα είλαη ζρήκαηνο V ή ηξαπεδνεηδήο θαηαζθεπαζκέλνο απφ 

αλνμείδσην ράιπβα θαη λα δηαζέηεη θξάγκα εξεκίαο, ψζηε λα εκπνδίδεηαη ε εθξνή 

επηπιεφλησλ. Θα πξέπεη λα ππάξρεη ε δπλαηφηεηα θαηαθφξπθεο ξχζκηζεο ηνπ ππεξρεηιηζηή, 

ψζηε λα εμαζθαιίδεηαη ε νξηδφληηα ηνπνζέηεζή ηνπ. ηε πεξίπησζε πνπ ε απνκάθξπλζε ηνπ 

δηαπγαζκέλνπ πγξνχ απφ ηελ δεμακελή γίλεηαη κε ππνβξχρην δηάηξεην ζσιήλα ζα πξέπεη λα 

ηθαλνπνηνχληαη νη παξαθάησ απαηηήζεηο:  

  -δηάκεηξνο ππνβξπρίσλ νπψλ: 25mm - 45mm 

            -κέγηζηε ηαρχηεηα ζηνλ ζσιήλα: 0,60m/s 

            - ηαρχηεηα ζηηο ππνβξχρηεο νπέο: 0,60m/s – 1,00m/s 

Οη ππνβξχρηεο νπέο ζα πξέπεη λα βξίζθνληαη 30 cm ρακειφηεξα απφ ηελ αλψηαηε ζηάζκε ηνπ 

πγξνχ ζηελ δεμακελή, ψζηε λα απνθεχγεηαη ε δηαθπγή επηπιεφλησλ καδί κε ην δηαπγαζκέλν 

πγξφ. 

 

6.5.2. Απνκάθξπλζε ηιύνο  

Οη δεμακελέο θαζίδεζεο ζα πξέπεη λα δηαζέηνπλ θαηάιιειεο δηαηάμεηο γηα ηελ απνκάθξπλζε 

ηεο ηιχνο θαη ησλ επηπιεφλησλ. Ζ απνκάθξπλζε ηεο ηιχνο κπνξεί λα πξαγκαηνπνηεζεί:  

1. απφ ζαξσηή ηιχνο ζε νξζνγσληθέο ή θπθιηθέο δεμακελέο  

2. απφ ζαξσηέο κε αιπζίδα ζε νξζνγσληθέο δεμακελέο ή   

3. κε αλαξξφθεζε ηεο ηιχνο  

Ζ ζπιινγή ηεο ηιχνο απφ ηνλ ππζκέλα θπθιηθψλ δεμακελψλ θαζίδεζεο πξνο ηνλ θψλν ηιχνο 

ζα γίλεηαη απφ ζαξσηή, ν νπνίνο ζα θέξεηαη απφ πεξηζηξεθφκελε γέθπξα θαη ζα θπιά ζηνλ 

ππζκέλα ηεο δεμακελήο πάλσ ζε ηξνρνχο απφ teflon ή άιιν θαηάιιειν πιηθφ. 

Ζ γέθπξα πξέπεη λα έρεη δηάδξνκν απφ εζραξσηφ δάπεδν, ειάρηζηνπ πιάηνπο 0,80m κε 

θηγθιηδψκαηα θαη παξαπέην χςνπο πεξί ηα 100mm. Ζ γέθπξα ζηεξίδεηαη ζηελ θεληξηθή 

θνιψλα κέζσ εδξάλνπ θαη ζηελ ζηέςε ηεο δεμακελήο ζην θνξείν θίλεζεο.  

Ο ζαξσηήο κε αιπζίδα ζα δηαζέηεη ιεπίδεο ζάξσζεο ζε απφζηαζε κεηαμχ ηνπο κηθξφηεξε 

απφ έμη κέηξα, πνπ ζα εθηείλνληαη ζε φιν ην πιάηνο ηεο δεμακελήο. Οη ιεπίδεο ζάξσζεο 

νιηζζαίλνπλ ζηνλ ππζκέλα ηεο δεμακελήο θαηά ηελ θίλεζε ζπιινγήο ηεο ηιχνο θαη πάλσ ζε 

ξάγεο θαηά ηελ αλάζηξνθε θίλεζε γηα ηελ ζπιινγή ηνπ αθξνχ. 
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6.5.3. Απνκάθξπλζε επηπιεόληωλ 

Θα πξέπεη λα πξνβιεθζεί θαηάιιειν ζχζηεκα γηα ηελ ζπιινγή ησλ επηπιεφλησλ απφ ηελ 

επηθάλεηα ησλ δεμακελψλ θαζίδεζεο θαη ηελ απνκάθξπλζή ηνπο εθηφο απηήο ζε θαηάιιεια 

δηακνξθσκέλα θξεάηηα. Ο ηξφπνο ζπιινγήο θαη απνκάθξπλζεο ησλ επηπιεφλησλ πξέπεη λα 

δηαζθαιίδεη φηη ηα επηπιένληα δελ ζα αλαθπθινθνξνχλ ζηελ γξακκή επεμεξγαζίαο.  

Οη παιηλδξνκηθέο θαη νη πεξηζηξεθφκελεο γέθπξεο ησλ δεμακελψλ θαζίδεζεο ζα δηαζέηνπλ 

μέζηξν επηπιεφλησλ, αλεξηεκέλν απφ γέθπξα, θαηαζθεπαζκέλν απφ αλνμείδσην ράιπβα, γηα 

ηελ ζάξσζε ησλ επηπιεφλησλ, ηα νπνία κέζσ θαηάιιεισλ δηαηάμεσλ απνκαθξχλνληαη απφ 

ηελ δεμακελή θαη θαηαιήγνπλ ζε παξάπιεπξα θξεάηηα ζπιινγήο. Σα θξεάηηα πξέπεη λα 

δηαζέηνπλ θαηάιιειε δηάηαμε ζπγθξάηεζεο ησλ επηπιεφλησλ θαη ζχλδεζε κε ην δίθηπν 

ζηξαγγηδίσλ ηεο εγθαηάζηαζεο γηα ηελ απνκάθξπλζε ησλ πγξψλ. Σα επηπιένληα απάγνληαη 

πεξηνδηθά κε βπηηνθφξν 

Ζ ζπιινγή ησλ επηπιεφλησλ ζηηο νξζνγσληθέο δεμακελέο θαζίδεζεο κπνξεί λα γίλεη ζε: 

-  ζηαζεξφ θαλάιη  

-  ζπιιεθηήξα επηπιεφλησλ, 

-  θνριία ζπλερνχο ζπιινγήο επηπιεφλησλ 

Ζ ζπιινγή επηπιεφλησλ ζε θπθιηθέο δεμακελήο θαζίδεζεο κπνξεί λα γίλεη:  

-  ρνάλε επηπιεφλησλ, 

-  θηλνχκελε δηψξπγα επηπιεφλησλ ή  

- πεξηζηξεθφκελν θνριία ζπλερνχο ζπιινγήο επηπιεφλησλ 

 

6.6. Αληιηνζηάζην αλαθπθινθνξίαο θαη πεξίζζεηαο ηιύνο 

Θα θαηαζθεπαζηεί ην αληιηνζηάζην αλαθπθινθνξίαο θαη πεξίζζεηαο ηιχνο, ην νπνίν ζα είλαη 

θνηλφ γηα φιεο ηηο γξακκέο βηνινγηθήο επεμεξγαζίαο. 

Ζ ηιχο απφ ηνπο θψλνπο ησλ ππζκέλσλ ησλ δεμακελψλ δεπηεξνβάζκηαο θαζίδεζεο ζα 

νδεγείηαη ζε θξεάηην ηιχνο θνηλφ γηα φιεο ηηο δεμακελέο θαζίδεζεο απφ ην νπνίν 

αλαθπθινθνξεί ζηνλ βηνεπηινγέα.  

Με ηνλ ζρεδηαζκφ ησλ δηαηάμεσλ αλαθπθινθνξίαο ζα πξέπεη λα εμαζθαιίδεηαη: 

      - νκνηφκνξθε απαγσγή ηιχνο απφ φιεο ηηο δεμακελέο ηειηθήο θαζίδεζεο κε ηελ βνήζεηα 

θσδσλνεηδψλ δηθιείδσλ 

       - ξχζκηζε ηεο παξνρήο αλαθπθινθνξίαο, ρσξίο απφηνκεο δηαθπκάλζεηο κε ηελ πξφβιεςε 

ξπζκηζηψλ ζηξνθψλ ζηηο αληιίεο αλαθπθιθνξίαο) 

Σν ζχζηεκα αλαθπθινθνξίαο ζα πξέπεη λα έρεη δπλακηθφηεηα ηνπιάρηζηνλ ίζε κε ην 150% 

ηεο παξνρήο ζρεδηαζκνχ. Ζ παξνρή αλαθπθινθνξίαο πξέπεη λα ξπζκίδεηαη απηφκαηα 

ιακβάλνληαο ππφςε ηελ παξνρή ησλ ιπκάησλ θαη ηνλ επηζπκεηφ ξπζκφ αλαθπθινθνξίαο, ν 

νπνίνο ζα θαζνξίδεηαη ιακβάλνληαο ππφςε ηελ ζπγθέληξσζε ζηεξεψλ ζην βηνινγηθφ 

αληηδξαζηήξα θαη ηελ αλαθπθινθνξνχζαηιχ.  

Οη αληιίεο αλαθπθινθνξίαο ζα είλαη θπγνθεληξηθέο ππνβξχρηνπ ηχπνπ.  
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Οη πεξίζζεηα ηιχο ζα απνκαθξχλεηαη απφ ην θξεάηην ηιχνο κε αληιίεο πξνο ηελ γξακκή 

επεμεξγαζίαο ηεο ηιχνο. Οη αληιίεο πεξίζζεηαο ηιχνο κπνξεί λα είλαη θπγνθεληξηθέο (μεξνχ ή 

ππνβξχρηνπ ηχπνπ), ή αληιίεο ζεηηθήο εθηφπηζεο, ζχκθσλα κε ηηο ζρεηηθέο πξνδηαγξαθέο  

Οη αληιίεο ζα ιεηηνπξγνχλ κε ρξνλνπξφγξακκα, ψζηε λα εμαζθαιίδεηαη θαζεκεξηλή 

απνκάθξπλζε ηιχνο, ιακβάλνληαο ππφςε θαη ηα ιεηηνπξγηθά ραξαθηεξηζηηθά ηεο κνλάδαο 

επεμεξγαζίαο ηιχνο.  

ην αληιηνζηάζην ζα εγθαηαζηαζνχλ: 

 Γχν αληιίεο αλαθπθινθνξίαο (κία θχξηα θαη κία εθεδξηθή) κε ζπλνιηθή δπλακηθφηεηα ίζε 

κε ηνπιάρηζηνλ 150% ηεο παξνρήο ζρεδηαζκνχ, νη νπνίεο ζα θαιχπηνπλ ηελ Α’ θάζε, κε 

ρψξν θαη αλακνλέο γηα ηελ ηνπνζέηεζε κηαο αθφκα αληιίαο γηα ηελ Β’ θάζε.  

 Γχν αληιίεο πεξίζζεηαο ηιχνο (κηα θχξηα θαη κία εθεδξηθή), θαηάιιειεο παξνρήο, γηα ηελ 

θάιπςε ησλ αλαγθψλ ηεο Β’ θάζεο. 

Σν δνκηθφ ηκήκα ηνπ αληιηνζηαζίνπ ηιχνο ζα θαηαζθεπαζηεί γηα ηηο αλάγθεο ηεο ηειηθήο 

θάζεο. Σν αληιηνζηάζην ζα εμνπιηζζεί κε θαηάιιειν κεραληζκφ γηα ηελ απνκάθξπλζε θαη 

επηζθεπή ησλ αληιεηηθψλ ζπζθεπψλ. 

Κάζε αληιία ζα θέξεη ζηνλ αγσγφ εμφδνπ ζπξηαξνδηθιείδα θαη δηθιείδα αληεπηζηξνθήο πξν 

ηεο ζπκβνιήο ηεο κε ην θνηλφ θαηαζιηπηηθφ αγσγφ.  

Σν αληιηνζηάζην ζα δηαζέηεη πγξφ ζάιακν θαη μεξφ ζάιακν ζηνλ νπνίν ζα εγθαηαζηαζνχλ νη 

δηθιείδεο αιιά θαη ην παξνρφκεηξναλαθπθινθνξίαο ηιχνο ζηνλ θνηλφ θαηαζιηπηηθφ 

αλαθπθινθνξίαο. Σν θξεάηην δηθιείδσλ ζα είλαη θιεηζηφ θαη ζα δηαζέηεη θαηάιιειν χςνο θαη 

ινηπέο δηαζηάζεηο θαη αλνίγκαηα γηα ηελ άλεηε είζνδν ηνπ πξνζσπηθνχ ζε απηφ θαη ηνλ 

ρεηξηζκφ ησλ δηθιείδσλ, θαζψο θαη θξεάηην εθθέλσζεο 

Γηα ηελ ζπληήξεζε ησλ αληιηψλ ζα ππάξρεη κφληκε αλπςσηηθή δηάηαμε κε ηθξίσκα θαη 

βαξνχιθν. 

 

7. ΜΟΝΑΓΑ ΑΠΟΛΤΜΑΝΗ 

Ζ απνιχκαλζε ζα γίλεηαη κε πξνζζήθε ρισξίνπ ζε κνλάδα ρισξίσζεο – απνρισξίσζεο. 

Αλάληε ηεο δεμακελήο ρισξίσζεο ζα θαηαζθεπαζζεί κνλάδα κέηξεζεο παξνρήο ζε θαλάιη 

θαη ζηέλσζε ηχπνπ Venturi, θαηάιιεισλ δηαζηάζεσλ, ζην νπνίν ζα εμαζθαιίδεηαη ε 

απνζηξάγγηζε ηνπ θαλαιηνχ ζε κεδεληθέο παξνρέο. 

Ο ζρεδηαζκφο ηεο απνιχκαλζεο ζα γίλεη γηα ηελ ηθαλνπνίεζε ησλ νξίσλ εθξνήο, 

ιακβάλνληαο ππφςε φηη ζηελ αλάληε επεμεξγαζία επηηπγράλεηαη κείσζε ηνπ κηθξνβηαθνχ 

θνξηίνπ θαηά 2,0 log10 

Γηα ηελ ρισξίσζε ησλ ιπκάησλ ζα ρξεζηκνπνηεζεί δηάιπκα ππνρισξηψδνπο λαηξίνπ 

πεξηεθηηθφηεηαο 140 gr/lt ζε ελεξγφ ριψξην. Ζ δηαζηαζηνιφγεζε ηεο κνλάδαο ζα γίλεη γηα ηελ 

ηθαλνπνίεζε ησλ παξαθάησ θξηηεξίσλ:  

Παξνρή ζρεδηαζκνχ  [lt/sec]  
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Θα εγθαηαζηαζνχλ δχν ηνπιάρηζηνλ δνζνκεηξηθέο αληιίεο, απφ ηηο νπνίεο ε κία εθεδξηθή, 

θαηάιιειεο δπλακηθφηεηαο γηα ηελ πξνζζήθε ελεξγνχ ρισξίνπ ηνπιάρηζηνλ 8mg/l γηα ηελ 

παξνρή αηρκήο.  

Ζ ιεηηνπξγία ησλ δνζνκεηξηθψλ αληιηψλ ζα ξπζκίδεηαη αλαινγηθά κε ηελ κέηξεζε παξνρήο 

θαη ζπληειεζηή αλαινγίαο πνπ ζα νξίδεηαη απφ ην ΚΔΛ, ελψ ζα ππάξρεη δπλαηφηεηα 

ιεηηνπξγίαο κε ρξνλνπξφγξακκα.  

Θα πξέπεη λα εγθαηαζηαζνχλ έλα ή πεξηζζφηεξα δνρεία ζπλνιηθήο απνζεθεπηηθήο ηθαλφηεηαο 

ηνπιάρηζηνλ γηα 20 εκέξεο γηα ηελ κέζε εκεξήζηα παξνρή, θαηαζθεπαζκέλα απφ θαηάιιειν 

πιαζηηθφ πιηθφ θαη ζηε πεξίπησζε ηξνθνδφηεζεο απφ βπηηνθφξν φρεκα κε δίθηπν απ’επζείαο 

πιήξσζεο. Κάζε δνρείν ζα δηαζέηεη έλδεημε ζηάζκεο, δηάηαμε εθθέλσζεο κε ζθαηξηθή βάλα 

θαη έλα δεχγνο δηαθνπηψλ ρακειήο ζηάζκεο: έλαο γηα ηελ δηαθνπή ιεηηνπξγίαο ησλ 

δνζνκεηξηθψλ αληιηψλ, θαη έλαο δεχηεξνο γηα ελεκέξσζε πξνθεηκέλνπ λα γίλεη 

επαλαπιήξσζε ηνπ αληίζηνηρνπ δνρείνπ.  

Γηα ηελ απνρισξίσζε ησλ ρισξησκέλσλ ιπκάησλ ζα ρξεζηκνπνηεζεί δηάιπκα (π.ρ. 

κεηαζεηψδνπο λαηξίνπ (Na2S2O5) ή άιιν γηα εμνπδεηέξσζε ηνπ ππνιεηκκαηηθνχ ρισξίνπ. Ζ 

πξνζζήθε ηνπ δηαιχκαηνο ζα γίλεηαη κέζσ δχν ξπζκηδφκελσλ δνζνκεηξηθψλ αληιηψλ απφ ηηο 

νπνίεο ε κία ζα είλαη εθεδξηθή, θαηάιιειεο δπλακηθφηεηαο.  

Ζ ιεηηνπξγία ησλ δνζνκεηξηθψλ αληιηψλ ζα ξπζκίδεηαη απηφκαηα κε βάζε ηελ ζπγθέληξσζε 

ηνπ ππνιεηκκαηηθνχ ρισξίνπ, πνπ ζα κεηξάηαη ζην θαηάληε άθξν ηεο δεμακελήο επαθήο. Ζ 

δνζνκέηξεζε ζα γίλεηαη ζε θξεάηην, πνπ ζα θαηαζθεπαζηεί θαηάληε ηεο δεμακελήο επαθήο, 

ζην νπνίν ζα εμαζθαιίδεηαη ειάρηζηνο ρξφλνο παξακνλήο 1min γηα ηελ παξνρή αηρκήο. ην 

θξεάηην ζα εγθαηαζηαζεί αλαδεπηήξαο ψζηε λα εμαζθαιίδεηαη ηζρχο αλάδεπζεο κεγαιχηεξε 

απφ 40W/m
3
. 

ηε πεξίπησζε πνπ ρξεζηκνπνηεζεί ζθφλε γηα ηελ πξνεηνηκαζία δηαιχκαηνο ζα πξέπεη λα 

εγθαηαζηαζεί δνρείν επαξθνχο σθέιηκνπ φγθνπ γηα ηελ πξνεηνηκαζία δηαιχκαηνο, πνπ ζα 

θαιχπηεη ηηο αλάγθεο δχν ηνπιάρηζηνλ εκεξψλ (γηα ηελ παξνρή ζρεδηαζκνχ), 

θαηαζθεπαζκέλν απφ θαηάιιειν πιαζηηθφ πιηθφ ή αλνμείδσην ράιπβα θαη εμνπιηζκέλν κε 

αλαδεπηήξα θαη ρνάλε ηξνθνδνζίαο. Σν δνρείν ζα δηαζέηεη ζα δηαζέηεη δηάηαμε εθθέλσζεο κε 

ζθαηξηθή βάλα θαη έλα δηαθφπηε ρακειήο ζηάζκεο γηα ηελ δηαθνπή ιεηηνπξγίαο ησλ 

δνζνκεηξηθψλ αληιηψλ. Δμάιινπ ζα πξέπεη λα πξνβιεθζεί ρψξνο γηα ηελ απνζήθεπζε ηνπ 

άιαηνο ζε ζάθνπο γηα ηελ θάιπςε ησλ αλαγθψλ γηα ηνπιάρηζηνλ 20 εκέξεο γηα ηελ κέζε 

εκεξήζηα παξνρή.   

ηε πεξίπησζε πνπ ρξεζηκνπνηεζεί έηνηκν δηάιπκα ηνπ εκπνξίνπ ζα πξέπεη λα 

εγθαηαζηαζνχλ έλα ή πεξηζζφηεξα δνρεία ζπλνιηθήο απνζεθεπηηθήο ηθαλφηεηαο ηνπιάρηζηνλ 

γηα 20 εκέξεο γηα ηελ κέζε εκεξήζηα παξνρή, θαηαζθεπαζκέλα απφ θαηάιιειν πιαζηηθφ 

πιηθφ θαη ζηε πεξίπησζε ηξνθνδφηεζεο απφ βπηηνθφξν φρεκα κε δίθηπν 

                                                           
2
 Ωσ βάκοσ υγροφ ορίηεται το βάκοσ από τθν ςτάκμθ υπερχείλιςθσ μζχρι τθν ςτάκμθ πυκμζνα τθσ δεξαμενισ 

Υξφλνο επαθήο [min] ≥ 30 

Λφγνο κήθνο / πιάηνο δηαδξνκήο  [-] ≥ 40 / 1 

Βάζνο πγξνχ
2
 [m] ≤ 2,00 



 

17 
 

απ’επζείαοπιήξσζεο. Κάζε δνρείν ζα δηαζέηεη έλδεημε ζηάζκεο, δηάηαμε εθθέλσζεο κε 

ζθαηξηθή βάλα θαη έλα δεχγνο δηαθνπηψλ ρακειήο ζηάζκεο: έλαο γηα ηελ δηαθνπή ιεηηνπξγίαο 

ησλ δνζνκεηξηθψλ αληιηψλ, θαη έλαο δεχηεξνο γηα ελεκέξσζε πξνθεηκέλνπ λα γίλεη 

επαλαπιήξσζε ηνπ αληίζηνηρνπ δνρείνπ.  

Ο εμνπιηζκφο ρισξίσζεο θαη απνρισξίσζεο ζα εγθαηαζηαζνχλ ζε νηθίζθν, φπνπ ζα 

πξνβιεθζεί επαξθήο εμαεξηζκφο γηα 5 ελαιιαγέο / ψξα. Δλαιιαθηηθά ν εμνπιηζκφο κπνξεί λα 

εγθαηαζηαζεί ζε ηδηαίηεξε αίζνπζα άιινπ βηνκεραληθνχ θηηξίνπ ηεο ΔΔΛ.   

Σα δνρεία ρεκηθψλ ζα εγθαηαζηαζνχλ κέζα ζε ιεθάλεο θαηαζθεπαζκέλεο απφ ζθπξφδεκα, 

θαηάιιεισλ δηαζηάζεσλ γηα ηελ ζπγθξάηεζε ηπρφλ δηαξξνψλ. Οη ιεθάλεο ζα είλαη εζσηεξηθά 

επελδεδπκέλεο κε νμχκαρα πιαθίδηα θαη ζηνλ ππζκέλα ηνπο ζα δηακνξθσζεί θξεάηην γηα ηελ 

εγθαηάζηαζε θνξεηήο αληιίαο ζηξαγγηδίσλ. ηε ιεθάλε ζα πξέπεη λα εγθαηαζηαζεί έλα 

ειεθηξφδην ζηάζκεο γηα ηελ αλίρλεπζε ηπρφλ δηαξξνήο.   

Οη αγσγνί δηαθίλεζεο ρεκηθψλ ζα θαηαζθεπαζηνχλ απφ PVDF, ΡΔ ή PVC ή άιιν θαηάιιειν 

πιαζηηθφ πιηθφ, πίεζεο 16atm θαη φια ηα πδξαπιηθά εμαξηήκαηα (βάλεο θηι.) ζα 

θαηαζθεπαζηνχλ απφ ην ίδην πιηθφ. 

Μεηά ηελ απνιχκαλζε ζα αθνινπζεί κεηαεξηζκφο γηα ηνλ εκπινπηηζκφ ηεο εθξνήο ζε 

δηαιπκέλν νμπγφλν. Απηφο ζα γίλεηαη ζε δεμακελή κε ηνπιάρηζηνλ 10ιεπηά ρξφλν παξακνλήο 

ζηελ παξνρή αηρκήο θαη κε εκθχζεζε αέξα κέζσ δχν θπζεηήξσλ (ν έλαο εθεδξηθφο) θαη 

ζπζηήκαηνο δηάρπζεο ιεπηήο θπζαιίδαο κε δηαρπηέο φκνηνπο κε απηνχο πνπ εγθαζίζηαληαη 

ζηνλ αεξηζκφ.  

 

8. ΔΠΔΞΔΡΓΑΙΑ ΙΛΤΟ  

8.1. Γεληθά 

Ζ επεμεξγαζίαο ηεο ζηαζεξνπνηεκέλεο πεξίζζεηαο ηιχνο ζα γίλεηαη κε ζχζηεκα κεραληθήο 

πάρπλζεο - αθπδάησζεο. Ζ κνλάδα επεμεξγαζίαο ηιχνο ζπληίζεηαη απφ ηα παξαθάησ θχξηα 

κέξε : 

 Γεμακελή πξνζσξηλήο απνζήθεπζεο ηεο ηιχνο 

 Αληιηνζηάζην ηιχνο 

 Απηφκαην ζχζηεκα πξνεηνηκαζίαο θαη δνζνκέηξεζεο δηαιχκαηνο πνιπεεθηξνιχηε 

 πγθξφηεκα κεραληθήο πάρπλζεο - αθπδάησζεο ηεο ηιχνο 

 χζηεκα κεηαθνξάο αθπδαησκέλεο ηιχνο ζηνλ θάδν κεηαθνξάο ηεο. 

 Σνλ ππφινηπν απαξαίηεην βνεζεηηθφ εμνπιηζκφ θαη δίθηπα 

Σν ζπγθξφηεκα κεραληθήο αθπδάησζεο ζα ηνπνζεηεζεί εληφο θηηξίνπ ην νπνίν ζα δηαζέηεη 

ζχζηεκα απφζκεζεο. Σν θηίξην επεμεξγαζίαο ηιχνο ζα είλαη θαηάιιεια κειεηεκέλν γηα 

δηεπθφιπλζε θάζε θχζεσο εξγαζηψλ θαζαξηζκνχ, ζπληήξεζεο θαη επηζθεπψλ.  

Ζ πάρπλζε θαη αθπδάησζε ζα γίλεηαη ζε θπγφθεληξν αθπδάησζεο. Σν ζπγθξφηεκα πάρπλζεο 

– αθπδάησζεο ζα πξέπεη λα εμαζθαιίδεη εγγπεκέλε απφδνζε ηνπιάρηζηνλ 20% ζπγθέληξσζε 

ζηεξεψλ ζηελ αθπδαησκέλε ηιχ (πίηηα) γηα ζπγθέληξσζε ζηεξεψλ ηεο πξνο επεμεξγαζία 

πεξίζζεηαο ηιχνο 1,0%. 
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Δπίζεο, νη ππνινγηζκνί ηεο δπλακηθφηεηαο ηνπ απαηηνχκελνπ ζπγθξνηήκαηνο επεμεξγαζίαο 

ηιχνο ζα γίλνπλ γηα 5ήκεξε εβδνκαδηαία θαη 7σξε εκεξήζηα ιεηηνπξγία.  

Ζ ηξνθνδνζία ηνπ ζπγθξνηήκαηνο αθπδάησζεο ζα γίλεηαη απφ ηελ δεμακελή πξνζσξηλήο 

απνζήθεπζεο ηιχνο κέζσ δχν (2) αληιηψλ ζεηηθήο εθηφπηζεο ξπζκηδφκελεο παξνρήο (ε κία 

εθεδξηθή θπθιηθά ελαιαζζφκελε). 

ην θηίξην ζα ππάξρεη πξφβιεςε γηα ηελ εγθαηάζηαζε ηνπ απαξαίηεηνπ εμνπιηζκνχ γηα ηελ 

θάιπςε ηεο Β’ θάζεο, αλ απηφ απαηηείηαη. 

 

8.2. Γεμακελή πξνζωξηλήο απνζήθεπζεο ηιύνο 

Πξνθεηκέλνπ λα εμαζθαιίδεηαη επειημία ζηε ιεηηνπξγία ηεο γξακκήο επεμεξγαζίαο ηιχνο ζα 

λα θαηαζθεπαζηεί δεμακελή απνζήθεπζεο ηεο ηιχνο. Ο φγθνο, ν αξηζκφο θαη ε ρσξνζέηεζε 

ηεο δεμακελήο  ζα θαζνξηζηεί ζηε ηερληθή πξνζθνξά ηνπ δηαγσληδφκελνπ, ιακβάλνληαο 

ππφςε ηνλ ηξφπν θαη ρξφλν ιεηηνπξγίαο ησλ επηκέξνπο κνλάδσλ.  

Ζ δεμακελή ζα είλαη θαιπκκέλε θαη ζα δηαζέηεη ζχζηεκα εμαεξηζκνχ, πνπ ζα νδεγεί ηνλ 

δχζνζκν αέξα ζε κνλάδα απφζκεζεο. ηε πιάθα νξνθήο ζα πξνβιεθζνχλ επαξθή αλνίγκαηα, 

πνπ ζα είλαη θαιπκκέλα απφ ζηεγαλά θαιχκκαηα, γηα ηελ επίζθεςε, ηελ εγθαηάζηαζε θαη ηελ 

απνκάθξπλζε ηνπ εμνπιηζκνχ.  

Ζ δεμακελή απνζήθεπζεο ζα θαηαζθεπαζηεί απφ νπιηζκέλν ζθπξφδεκα, ζα έρεη νξζνγσληθή 

ή θπθιηθή θάηνςε θαη ζα δηαζέηεη ππεξρείιηζε πςειήο ζηάζκεο, πνπ ζα ζπλδέεηαη κε ην 

δίθηπν ζηξαγγηδίσλ ηεο ΔΔΛ. Ζ ηξνθνδφηεζε ησλ θαηάληε κνλάδσλ ζα γίλεηαη κε άληιεζε, 

κέζσ αληιηψλ ζεηηθήο εθηφπηζεο, πνπ ζα αλαξξνθνχλ απφ ηνλ ππζκέλα ηεο δεμακελήο. 

ηε δεμακελή ζα εγθαηαζηαζεί ζχζηεκα απηνκαηηζκνχ ζηάζκεο, θαζψο θαη δχν επηπιένλ 

δηαθφπηεο ζηάζκεο: έλαο γηα ηελ δηαθνπή ιεηηνπξγίαο ησλ αληιηψλ, θαη έλαο δεχηεξνο γηα 

ελεκέξσζε ελεξγνπνίεζεο ηεο ππεξρείιηζεο θαη δηαθνπή ιεηηνπξγίαο ησλ αληιηψλ 

ηξνθνδφηεζεο.  

ηε δεμακελή ζα εγθαηαζηαζεί επαξθήο αξηζκφο ππνβξχρησλ αλαδεπηήξσλ γηα ηελ 

εμαζθάιηζε επαξθνχο αλάκημεο. Ο αξηζκφο, ε ζέζε θαη ηα ραξαθηεξηζηηθά ησλ αλαδεπηήξσλ 

(ηχπνο, ηζρχο, ζηξνθέο, δηάκεηξνο πηεξσηήο θηι.) ζα επηιερηνχλ απφ ηνλ πξνκεζεπηή ηνπ 

ζρεηηθνχ εμνπιηζκνχ, ιακβάλνληαο ππφςε ηε γεσκεηξία ηεο δεμακελήο, ηελ ζπγθέληξσζε 

ηιχνο θηι. Γηα ηνλ ζθνπφ απηφ ε ηερληθή πξνζθνξά ζα ζπλνδεχεηαη απφ ζρεηηθφ θχιιν 

ππνινγηζκνχ, κε ην νπνίν ζα ηεθκεξηψλεηαη ε επηινγή θαη ν ζρεδηαζκφο ηνπ ζπζηήκαηνο 

αλάκημεο απφ ηνλ πξνκεζεπηή ηνπ ζρεηηθνχ εμνπιηζκνχ.  

Σν ζχζηεκα αλάκημεο ζα ιεηηνπξγεί ζπλερψο θαη κε απηνκαηηζκφ ζηάζκεο ή κε 

ρξνλνπξφγξακκα, πνπ ζα θαζνξίδεηαη απφ ην Κέληξν Διέγρνπ ηεο ΔΔΛ.  
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8.3. Αθπδάηωζε ηιύνο 

8.3.1. Γεληθά 

Ζ αθπδάησζε ηεο ηιχνο γίλεηαη κε ηελ πξνζζήθε ρεκηθψλ, θπξίσο πνιπειεθηξνιχηε, ζε 

θπγνθεληξεηή. 

Οη κνλάδεο αθπδάησζεο ηεο ηιχνο θαη ν ζπλαθήο εμνπιηζκφο (αληιίεο, ζπγθξφηεκα 

πξνεηνηκαζίαο ρεκηθψλ θηι.) ζα ιεηηνπξγνχλ απηφκαηα, ελψ ζα παξέρεηαη ε δπλαηφηεηα θαη 

ρεηξνθίλεηεο ιεηηνπξγίαο.  

Οη κνλάδεο αθπδάησζεο θαη ν βνεζεηηθφο ηνπο εμνπιηζκφο ζα βξίζθνληαη εληφο θηηξίνπ, κε 

επαξθή εμαεξηζκφ θαη εθφζνλ πξνδηαγξάθεηαη ζρεηηθά θαη απφζκεζε. Όιεο ν επηκέξνπο 

εμνπιηζκφο πξέπεη λα ιεηηνπξγεί απηφκαηα, ελψ ζα παξέρεηαη ε δπλαηφηεηα θαη ρεηξνθίλεηεο 

ιεηηνπξγίαο.  

Οη δηαζηάζεηο ηνπ θηηξίνπ αθπδάησζεο ζα πξέπεη λα πξνζδηνξηζηνχλ ιακβάλνληαο ππφςε ην 

κέγεζνο ηνπ εγθαζηζηάκελνπ εμνπιηζκνχ, θαζψο επίζεο θαη ηηο απαηηήζεηο επηζεψξεζεο θαη 

ζπληήξεζήο ηνπ. Θα πξνβιεθζεί δίθηπν ζπιινγήο θαη απνκάθξπλζεο ησλ ζηξαγγηζκάησλ θαη 

ησλ λεξψλ έθπιπζεο. 

Ο ρψξνο απφζεζεο ηεο αθπδαησκέλεο ηιχνο πξέπεη θιεηζηφο θαη απνζκνχκελνο. Γηα ην 

ζρεδηαζκφ ηεο δηάηαμεο απνθνκηδήο ηεο ηιχνο ζα πξέπεη λα ιεθζεί ππφςε θαη ν ηξφπνο 

δηαθίλεζεο ηεο αθπδαησκέλεο ιάζπεο. Γελ επηηξέπεηαη ε απφξξηςε ηεο αθπδαησκέλεο ηιχνο 

ζην δάπεδν ηνπ ρψξνπ θαη ε ρξήζε θνξησηή γηα ηε πεξαηηέξσ κεηαθφξησζή ηεο.  

Οη αληιίεο ηξνθνδφηεζεο, νη δνζνκεηξηθέο αληιίεο δηαιχκαηνο πνιπειεθηξνιχηε, ηα δνρεία 

θξνθίδσζεο, ηα ζπγθξνηήκαηα αθπδάησζεο θαζψο επίζεο θαη νη δηαηάμεηο απνκάθξπλζεο  

ηεο αθπδαησκέλεο ηιχνο πξέπεη λα είλαη ζπκβαηά κεηαμχ ηνπο. Γηα ηελ αζθάιεηα θαη ηνλ 

έιεγρν ηνπ εμνπιηζκνχ ζα πξέπεη λα πξνβιεθζεί αιιεινπρία εθθίλεζεο θαη ζηάζεο ηνπ 

επηκέξνπο εμνπιηζκνχ. 

8.3.2. Παξαζθεπή θαη δνζνκέηξεζεπνιπειεθηξνιύηε 

Σν ζπγθξφηεκα παξαζθεπήο πνιπειεθηξνιχηε ζα πξέπεη: 

 Να δηαζέηεη ρνάλε ηξνθνδνζίαο ζηεξενχ πνιπειεθηξνιχηε κε δνζνκεηξηθφ θνριία. 

 Ο ζπλνιηθφο ελεξγφο φγθνο ηνπ ζπγθξνηήκαηνο (δηάιπζε, σξίκαλζε, απνζήθεπζε) ζα 

πξέπεη λα εμαζθαιίδεη ειάρηζην ρξφλν παξακνλήο 60 min 

 Να έρεη δηακέξηζκα παξαζθεπήο πγξνχ δηαιχκαηνο κε αλνμείδσην αλαδεπηήξα ζηαζεξψλ 

ζηνθψλ.  

 Να έρεη δηακέξηζκα σξίκαλζεο δηαιχκαηνο κε αλνμείδσην αλαδεπηήξα ζηαζεξψλ ζηξνθψλ 

 Να έρεη δεμακελή απνζήθεπζεο έηνηκνπ δηαιχκαηνο, κε αλνμείδσην αξγφζηξνθν 

αλαδεπηήξα. ηελ δεμακελή απνζήθεπζεο εγθαζίζηαληαη δχν δεχγε ειεθηξνδίσλ, ην έλα 

γηα ηνλ έιεγρν ηεο παξαζθεπήο θαη ην δεχηεξν γηα ηελ πξνζηαζία ησλ δνζνκεηξηθψλ 

αληιηψλ. Δλαιιαθηηθά κπνξεί λα εγθαηαζηαζεί έλα φξγαλν ζπλερνχο κέηξεζεο ηεο 

ζηάζκεο (π.ρ. ηχπνπ ππεξήρσλ) 
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 Να δηαζέηεη ειεθηξηθφ πίλαθα δηαλνκήο θαη απηνκαηηζκψλ ηνπ θαηαζθεπαζηή ηνπ 

ζπζηήκαηνο. Οη ρεηξηζκνί ζα πξέπεη λα κπνξεί γίλνληαη θαη ρεηξνθίλεηα θαη απηφκαηα. 

Κάζε δηακέξηζκα ηνπ ζπγθξνηήκαηνο πξέπεη λα έρεη ππεξρείιηζε πςειήο ζηάζκεο θαη θξνπλφ 

απνρέηεπζεο πξνο ην δίθηπν ζηξαγγηδίσλ ηεο εγθαηάζηαζεο, κε δπλαηφηεηα πιήξνπο 

εθθέλσζεο θαη ησλ ηξηψλ δηακεξηζκάησλ. Σν λεξφ πνπ ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηελ πξνεηνηκαζία 

ηνπ δηαιχκαηνο πξέπεη λα είλαη απφ ην δίθηπν πφζηκνπ λεξνχ ηεο εγθαηάζηαζεο θαη ε 

ζσιελνγξακκή πξέπεη λα δηαζέηεη φια ηα απαξαίηεηα πδξαπιηθά εμαξηήκαηα.  

Όινο ν παξαπάλσ εμνπιηζκφο πεξηιακβαλνκέλνπ θαη ηνπ ειεθηξηθνχ πίλαθα πξέπεη λα είλαη 

πξντφλ ελφο θαηαζθεπαζηή κε εκπεηξία ζε παξφκνηα ζπζηήκαηα, έηζη ψζηε λα εμαζθαιίδεηαη 

ε ζπκβαηφηεηα ησλ επηκέξνπο ηκεκάησλ ηνπ.  

Οη δνζνκεηξηθέο αληιίεο ζα αλαξξνθνχλ απφ ην δηακέξηζκα απνζήθεπζεο θαη ηξνθνδνηνχλ 

ην ζπγθξφηεκα κεραληθήο πάρπζεο ή/θαη αθπδάησζεο. Θα εγθαηαζηαζεί κία δνζνκεηξηθή 

αληιία γηα θάζε ζπγθξφηεκα θαη θαηάιιειε εθεδξεία. 

8.3.3. Φπγνθεληξεηέο 

Ο θπγνθεληξηθφο δηαρσξηζηήξαο ζα απνηειείηαη απφ πεξηζηξεθφκελν θπγνθεληξηθφ ηχκπαλν 

πνπ εζσηεξηθά ζα θέξεη θνριία πεξηζηξεθφκελν καδί κε ην ηχκπαλν. Ζ είζνδνο ηεο πξνο 

αθπδάησζε ιάζπεο ζην ηχκπαλν ζα γίλεηαη κέζσ εηδηθνχ νκφθεληξνπ ζσιήλα εηζφδνπ πνπ 

ζα απνξξίπηεη ηε ιάζπε θαη’ αξρήλ ζην εζσηεξηθφ ηνπ άμνλα ηνπ θνριία. Απφ ην εζσηεξηθφ 

ηνπ άμνλα ηνπ θνριία ε ιάζπε ζα πεξλά κέζσ νπψλ ζην εμσηεξηθφ ηνπ θνριία (εζσηεξηθά 

ηνπ ηπκπάλνπ). Ο θνριίαο ζα κεηαθέξεη ηα ζηεξεά πξνο ηελ έμνδν ησλ ζηεξεψλ απφ ην 

ηχκπαλν. Σχκπαλν θαη θνριίαο ζα έρνπλ ζπγθιίλνλ θσληθφ ζρήκα πξνο ην άθξν εμφδνπ 

ζηεξεψλ. Ζ έμνδνο ησλ πγξψλ (ζηξαγγηζκάησλ) ζα γίλεηαη απφ ην απέλαληη άθξν ηνπ 

ηπκπάλνπ κέζσ ζεηξάο ξπζκηδφκελσλ ππεξρεηιηζηψλ. 

Ο θπγνθεληξηθφο δηαρσξηζηήξαο ζα εδξάδεηαη ζε ζηηβαξφ πιαίζην, ην νπνίν ζα κπνξεί λα 

παξαιάβεη φια ηα δπλακηθά θαη ζηαηηθά θνξηία, ρσξίο παξακνξθψζεηο ε έληνλεο 

ηαιαληψζεηο. 

Σα εμαξηήκαηα ηνπ θπγνθεληξεηή πνπ έξρνληαη ζε επαθή κε ηε ιάζπε ζα είλαη 

θαηαζθεπαζκέλα απφ αλνμείδσην ράιπβα πνηφηεηαο ηζνδχλακεο ή αλψηεξεο απφ AISI 316. 

Σα αθξνπηεξχγηα ηνπ θνριία θαζψο θαη νη νπέο δηφδνπ ηεο ιάζπεο ζα θέξνπλ επηπξφζζεηε 

πξνζηαζία. 

Ο ζσιήλαο ηξνθνδνζίαο ηνπ θπγνθεληξηθνχ δηαρσξηζηήξα ζα πξέπεη λα κπνξεί λα 

απνζπλαξκνινγείηαη θαη λα εμέξρεηαη απφ ην ζπγθξφηεκα ρσξίο ηελ αλάγθε αλνίγκαηνο θαη 

απνζπλαξκνιφγεζεο ηνπ ζπζηήκαηνο ηπκπάλνπ θνριία. 

Ζ θίλεζε ηνπ ηπκπάλνπ ζα επηηπγράλεηαη κέζσ ελφο θχξηνπ ειεθηξνθηλεηήξα. Θα πξέπεη λα 

ππάξρεη δπλαηφηεηα ξχζκηζεο ησλ ζηξνθψλ ιεηηνπξγίαο κε inverter ζε φιε ηελ πεξηνρή 

ζηξνθψλ. Ζ ξχζκηζε ηεο δηαθνξηθήο ηαρχηεηαο ηνπ θνριία ζα γίλεηαη κε μερσξηζηφ θηλεηήξα 

ξπζκηδφκελσλ ζηξνθψλ (ειεθηξηθφ ή πδξαπιηθφ), πνπ ζα παξέρεη ηε δπλαηφηεηα θίλεζεο ηνπ 

θνριία αθφκα θαη φηαλ ην ηχκπαλν είλαη ζε ζηάζε. Ο θχξηνο θηλεηήξαο ζα θηλεί ην ηχκπαλν, 

ελψ ν δεχηεξνο θηλεηήξαο κέζσ μερσξηζηνχ ζπζηήκαηνο θίλεζεο ζα αιιάδεη ηελ δηαθνξηθή 

ηαρχηεηα, είηε απ’επζείαο, κέζσ δηαθνξηθνχ κεησηήξα, ή ιεηηνπξγψληαο σο γελλήηξηα, νπφηε 

ζα αλαηξνθνδνηεί ζηνλ θπξίσο θηλεηήξα ηελ παξαγφκελε ειεθηξηθή ελέξγεηα. 
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Ο θπγνθεληξεηήο ζα πξέπεη λα ειέγρεηαη απφ ηδηαίηεξν ςεθηαθφ φξγαλν ειέγρνπ ή PLC θαη 

ξπζκηζηέο ζπρλφηεηαο ησλ ειεθηξνθηλεηήξσλ, πνπ ζα είλαη ηκήκα ηεο πξνκήζεηαο ηνπ 

θαηαζθεπαζηή ηνπ θπγνθεληξεηή θαη ζα ελζσκαησζνχλ ζηνλ πίλαθα ειέγρνπ ηεο κνλάδαο 

αθπδάησζεο. Ο πίλαθαο ζα παξέρεη ςεθηαθά ζήκαηα αζηνρίαο ηνπ ζπγθξνηήκαηνο θαζψο θαη 

ςεθηαθά φξγαλα έλδεημεο ηεο ξνπήο ηνπ θνριία, ηεο ηαρχηεηαο ηνπ ηπκπάλνπ, ηεο δηαθνξηθήο 

ηαρχηεηαο ηπκπάλνπ/θνριία θαη ηεο ζεξκνθξαζίαο ησλ εδξάλσλ. 

Σν ζπγθξφηεκα πξέπεη λα ηίζεηαη απηφκαηα εθηφο ιεηηνπξγίαο ζε πεξηπηψζεηο:  

 ππεξθφξησζεο (πςειή ξνπή) ηνπ θνριία,  

 ππεξζέξκαλζεο εδξάλσλ,  

 ππεξβνιηθψλ θξαδαζκψλ θαη 

 ππεξζέξκαλζεο ησλ θηλεηήξσλ  

Γηα θάζε είδνο αζηνρίαο ζα ππάξρεη ηδηαίηεξε έλδεημε ζηνλ πίλαθα ειέγρνπ ηεο κνλάδαο 

αθπδάησζεο, κήλπκα γηα ηελ ιίπαλζε ησλ εδξάλσλ, ελεκέξσζε ηνπ ΚΔΛ ηεο κνλάδαο, 

θαζψο επίζεο θαη αθνπζηηθφ ζήκα ζπλαγεξκνχ.  

Απφ ηνλ Πίλαθα ειέγρνπ ζα πξέπεη λα παξέρεηαη ε δπλαηφηεηα ξχζκηζεο ησλ παξαθάησ 

ηνπιάρηζηνλ ιεηηνπξγηθψλ παξακέηξσλ ηνπ ζπγθξνηήκαηνο: 

 ηαρχηεηα πεξηζηξνθήο ηπκπάλνπ   

 δηαθνξηθή ηαρχηεηα πεξηζηξνθήο ηπκπάλνπ – θνριία 

 ξνπή αζθνχκελε ζην θνριία 

Ζ δηαθνξηθή ηαρχηεηα ζα κπνξεί λα ξπζκίδεηαη απηφκαηα απφ ην ςεθηαθφ φξγαλν ειέγρνπ 

θαη ξχζκηζεο ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ θπγνθεληξεηή αιιά θαη λα παξέρεηαη θαη ε δπλαηφηεηα  

επέκβαζεο ηνπ ρεηξηζηή .  

Ο θπγνθεληξεηήο ζα είλαη βηνκεραληθφ πξντφλ θαηαζθεπαζηή, πνπ ζα δηαζέηεη ISO 9001 ή 

ηζνδχλακν γηα ηνλ ζρεδηαζκφ θαη ηελ θαηαζθεπή παξφκνησλ ζπγθξνηεκάησλ, θαηάιιειεο 

δπλακηθφηεηαο, ψζηε λα ηθαλνπνηνχληαη ηα παξαθάησ θξηηήξηα:  

Αξηζκφο παξάιιεισλ κνλάδσλ  [#] ≥ 1 

πγθέληξσζε αθπδαησκέλεο ηιχνο (γηα VS/DS ≤ 75%) [%] ≥ 20,0% 

πγθξάηεζε ζηεξεψλ   [%] ≥ 95,0% 

Καηαλάισζε πνιπειεθηξνιχηε [gr/kg DS] ≤10,00 

Ζ απφδνζε ηνπ θπγνθεληξεηή (ζπγθέληξσζε ζηεξεψλ εμφδνπ, ζπγθξάηεζε ζηεξεψλ, 

θαηαλάισζε πνιπειεθηξνιχηε) ζα επηβεβαηψλεηαη κε γξαπηή εγγχεζε ηνπ πξνκεζεπηή ηνπ 

ζπζηήκαηνο γηα ηελ ζπγθεθξηκέλε εθαξκνγή.  
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8.3.4. ύζηεκα κεηαθνξάο αθπδαηωκέλεο ηιύνο 

Ζ αθπδαησκέλε ηιχο απφ ηελ έμνδν ηνπ ζπγθξνηήκαηνο ζα κεηαθέξεηαη κέζσ ελφο ή 

πεξηζζνηέξσλ θνριηψλ, θαηάιιειεο δπλακηθφηεηαο γηα ηελ δηάζεζή ηεο ζε θάδνπο 

θαηάιιειεο ρσξεηηθφηεηαο. Οη θνιίνκεηαθνξείο ζα είλαη ζχκθσλα κε ηηο ζρεηηθέο 

πξνδηαγξαθέο, ρσξίο άμνλα. 

ηε πεξίπησζε ησλ θπγνθεληξεηψλ ε κεηαθνξά ηεο απνξξηπηφκελεο αθπδαησκέλεο ηιχνο 

απφ ην θπγνθεληξεηή ζα γίλεηαη κφλν κε θνριία. Οη θνιρίεο ζα είλαη κε ειηθνεηδή ζπείξα 

ρσξίο άμνλα θαη ζθάθε απφ αλνμείδσην ράιπβα, ζχκθσλα κε ηηο ζρεηηθέο πξνδηαγξαθέο.  

8.3.5. Έιεγρνο ιεηηνπξγίαο  

ε ηδηαίηεξε αίζνπζα ηνπ θηηξίνπ αθπδάησζεο ζα εγθαηαζηαζεί ν ηνπηθφο πίλαθαο ηεο 

κνλάδαο, ν νπνίνο ζα έρεη PLC, κέζσ ηνπ νπνίνπ ζα ξπζκίδεηαη ε ιεηηνπξγία φινπ ηνπ 

επηκέξνπο εμνπιηζκνχ, ελψ φια ηα ζήκαηα ιεηηνπξγίαο θαη βιάβεο ζα κεηαθέξνληαη ζην 

ΚΔΛ.  

 

9. ΈΛΔΓΥΟ ΟΜΩΝ 

9.1. Γεληθά  

Θα πξέπεη λα ιεθζνχλ κέηξα γηα ηνλ πεξηνξηζκφ ησλ νζκψλ θαηά ηελ δηαθίλεζε, επεμεξγαζία 

θαη απνζήθεπζε ιπκάησλ θαη ηιχνο. Δηδηθφηεξα ζα πξέπεη λα πξνβιεθζεί:  

χλδεζε φισλ ησλ επηκέξνπο κνλάδσλ κε ην δίθηπν βηνκεραληθνχ λεξνχ θαη πξφβιεςε 

επαξθνχο αξηζκνχ πδξνιεςηψλ γηα λα παξέρεηαη ε δπλαηφηεηα ζπζηεκαηηθήο έθπιπζεο φισλ 

ησλ ρψξσλ φπνπ δηαθηλνχληαη ιχκαηα θαη ηιχο  

Πξφβιεςε γηα ηελ απνθπγή δεκηνπξγίαο ζηηο επηκέξνπο κνλάδεο επεμεξγαζίαο λεθξψλ δσλψλ 

κε ζηάζηκα ιχκαηα, ιάζπε θαη επηπιένληα.   

 πζηεκαηηθή ζπληήξεζε θαη θαζαξηζκφ ηνπ εμνπιηζκνχ κε ηελ πξφβιεςε ηαθηηθήο 

έθπιπζεο ησλ ζέζεσλ ζπγθέληξσζεο αθαζαξζηψλ 

 Σαθηηθφο θαζαξηζκφο ησλ δεμακελψλ απνζήθεπζεο κε βηνκεραληθφ λεξφ (πρ. δεμακελή 

βνζξνιπκάησλ, δεμακελή απνζήθεπζεο ηιχνο) θαη πιήξσζή ηνπο κε βηνκεραληθφ λεξφ, 

φηαλ βξίζθνληαη εθηφο ιεηηνπξγίαο.  

Όπνπ πξνβιέπεηαη απφ ηνπο εγθεθξηκέλνπο πεξηβαιινληηθνχο φξνπο ζα πξέπεη λα 

εγθαηαζηαζνχλ ζπζηήκαηα εμαεξηζκνχ γηα ηελ ζπιινγή ηνπ δχζνζκνπ αέξα θαη δηνρέηεπζή 

ηνπ ζε κνλάδεο απφζκεζεο πξηλ ηελ δηάζεζή ηνπ ζηελ αηκφζθαηξα.  

 

9.2. Γίθηπν αεξαγωγώλ 

Όπνπ απαηηείηαη, ζα πξέπεη λα εγθαηαζηαζεί δίθηπν αεξαγσγψλ γηα ηελ ζπιινγή ηνπ πξνο 

επεμεξγαζία αέξα. Σν δίθηπν ζα θαηαζθεπαζηεί απφ αλνμείδσην ράιπβα ή πιαζηηθφ πιηθφ. 

Σν δίθηπν ησλ αεξαγσγψλ ζα ζρεδηαζζεί, ψζηε ε κέγηζηε ηαρχηεηα λα είλαη κηθξφηεξε ησλ 15 

m/sec. 
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Ο δχζνζκνο αέξαο ζα ζπιιέγεηαη θαηά πξνηίκεζε ζηε πεγή (πρ. απ’ επζείαο απφ ηα 

ζπγθξνηήκαηα πξνεπεμεξγαζίαο), ελψ ηδηαίηεξε κέξηκλα ζα ιεθζεί γηα ηελ ζπιινγή θαη ησλ 

βαξέσλ θαη ησλ ειαθξχηεξσλ αέξησλ ξχπσλ, πξνβιέπνληαο θαηάιιεια ζηφκηα ηφζν ζε 

ρακειή φζν θαη ζε πςειή ζηάζκε. Θα πξέπεη λα ιακβάλνληαη κέηξα γηα ηνλ πεξηνξηζκφ ηεο 

παξνρήο ηνπ πξνο απφζκεζε αέξα, απνκνλψλνληαο θαηά ην δπλαηφ ηνπο δχζνζκνπο ρψξνπο, 

ψζηε λα κελ δηαρένληαη νη νζκέο ζε επξχηεξεο πεξηνρέο. 

Ζ δηαζηαζηνιφγεζε ηνπ δηθηχνπ αεξαγσγψλ, φπνπ πξνβιέπεηαη ε εγθαηάζηαζε ζπζηήκαηνο 

απφζκεζεο,  ζα γίλεη, ψζηε λα ηθαλνπνηνχληαη νη παξαθάησ απαηηήζεηο:  

 ε δεμακελέο θαη πγξνχο ζαιάκνπο αληιηνζηαζίσλ θξεαηίσλ θηι. ε παξνρή ηνπ αέξα ζα 

ππνινγηζηεί γηα 24σξε ιεηηνπξγία ηνπ ζπζηήκαηνο εμαεξηζκνχ κε 2 ηνπιάρηζηνλ 

ελαιιαγέο / ψξα, ιακβάλνληαο ππφςε φιν ηνλ αλελεξγφ φγθν ηεο αληίζηνηρεο δεμακελήο, 

ζαιάκνπ, θξεαηίνπ θηι.  

 ην θηίξηα αθπδάησζεο ηιχνο φπνπ δηαθηλείηαη πξνζσπηθφ θαη φηαλ απηή είλαη 

ζηαζεξνπνηεκέλε (π.ρ. θηίξην αθπδάησζεο ρσλεκέλεο ηιχνο ή ηιχνο απφ παξαηεηακέλν 

αεξηζκφ) ε παξνρή ηνπ αέξα ζα ππνινγηζηεί γηα 5 ελαιιαγέο / ψξα θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο 

βάξδηαο (πξνβιεπφκελνο ρξφλνο ιεηηνπξγίαο).  

 ηα θηίξηα εγθαηάζηαζεο εμνπιηζκνχ πξνεπεμεξγαζίαο ιπκάησλ ή βνζξνιπκάησλ πνπ 

δηαθηλείηαη πξνζσπηθφ αιιά ε ιεηηνπξγία ηεο κνλάδαο δελ απαηηεί ηελ κφληκε παξνπζία 

πξνζσπηθνχ, ε παξνρή ηνπ αέξα ζα ππνινγηζηεί γηα 10 ελαιιαγέο / ψξα θαη ν ρξφλνο 

ιεηηνπξγίαο πνπ ζα ιεθζεί ππ’ φςηλ ζα είλαη ν ρξφλνο πνπ εθηηκάηαη φηη ζα ππάξρεη 

παξνπζία πξνζσπηθνχ, ν νπνίνο δελ ζα ιεθζεί κηθξφηεξνο απφ 4ψξεο εκεξεζίσο. 

 ε θάζε πεξίπησζε ζα πξέπεη λα ιακβάλεηαη ππφςε ζηε παξνρή ηνπ δηθηχνπ, ν 

παξερφκελνο αέξαο ζηηο επηκέξνπο κνλάδεο επεμεξγαζίαο (πρ. δεμακελή εμάκκσζεο, 

δεμακελή απνζήθεπζεο ηιχνο κε δηάρπζε θηι.). 

ηε Σερληθή Πξνζθνξά ζα θαζνξηζηνχλ νη θιάδνη ηνπ δηθηχνπ αεξαγσγψλ, πνπ ζα 

εμππεξεηνχληαη απφ κία κνλάδα απφζκεζεο, ιακβάλνληαο ππφςε ηελ ρσξνζέηεζε ησλ 

επηκέξνπο απνζκνχκελσλ ρψξσλ, θαζψο επίζεο θαη ηελ δπλαηφηεηα ξχζκηζεο ηεο παξνρήο 

ηνπ πξνο απφζκεζε αέξα. Όπνπ απαηηείηαη ξχζκηζε ηνπ πξνο απφζκεζε αέξα, ζα πξέπεη λα 

πξνβιεθζεί ηθαλνπνηεηηθφ ζχζηεκα γηα ηελ ξχζκηζε ηεο παξνρήο αέξα (πρ. αλεκηζηήξαο δχν 

ηαρπηήησλ, έιεγρν απφ inverter θηι.).  

ε φιεο ηηο αίζνπζεο πνπ είλαη ζπλδεδεκέλεο κε ην δίθηπν ησλ αεξαγσγψλ απφζκεζεο, θαζψο 

επίζεο θαη φπνπ αλαθέξεηαη ζηε παξνχζα (π.ρ. ρψξνη δηαθίλεζεο ρεκηθψλ θηι.) ζα πξέπεη, 

αλεμαξηήησο ηνπ ζπζηήκαηνο απφζκεζεο, λα εγθαηαζηαζνχλ αμνληθνί αλεκηζηήξεο. 

 

 

  



 

24 
 

9.3. Μνλάδεο απόζκεζεο 

Ζ δηαζηαζηνιφγεζε ησλ κνλάδσλ απφζκεζεο ζα γίλεη γηα ηελ κείσζε ηνπιάρηζηνλ θαηά 95% 

ησλ νζκεξψλ νπζηψλ ηνπ παξαθάησ Πίλαθα:  

Γηα ηελ απφζκεζε κπνξεί λα εθαξκνζηεί έλα απφ ηα παξαθάησ ζπζηήκαηα, ή ζπλδπαζκφο 

ηνπο:  

(1)  Κιίλεο πξνζξφθεζεο  

(2)  Βηνινγηθφ θίιηξν 

(3)  Υεκηθέο πιπληεξίδεο 

9.3.1. Κιίλεο πξνζξόθεζεο 

Οη κνλάδεο απφζκεζεο ζα είλαη ηνπ ηχπνπ πξνζξφθεζεο ησλ αέξησλ ξχπσλ, ζρεδηαζκέλεο 

γηα νξηδφληηα ή θαηαθφξπθε ξνή ηνπ αέξα θαη ζα δηαζέηνπλ επάιιειεο ζηξψζεηο ρεκηθψλ, 

ηνπνζεηεκέλεο ελ ζεηξά, ψζηε λα δηαζθαιίδεηαη ε κεγαιχηεξε απφδνζε ηνπ ζπζηήκαηνο. Οη 

θιίλεο πξνζξφθεζεο ζα είλαη βηνκεραληθφ πξντφλ θαηαζθεπαζηή, πνπ ζα δηαζέηεη ISO γηα ηνλ 

ζρεδηαζκφ θαη ηελ θαηαζθεπή παξφκνησλ κνλάδσλ. 

Ζ δηάξθεηα δσήο ησλ ρεκηθψλ θίιηξσλ ζα πξέπεη λα είλαη ηνπιάρηζηνλ γηα 12 κήλεο 

ιεηηνπξγίαο ηεο κνλάδαο, νπφηε θαη ζα αληηθαζίζηαληαη. Σα ρεκηθά θίιηξα ζα πξέπεη λα είλαη 

άθαπζηα, κε ηνμηθά, εχθνια απνξξηπηφκελα, λα αληέρνπλ ζε πγξαζία έσο 95% θαη λα 

δηαζέηνπλ δείθηεο θνξεζκνχ. 

Ο αλεκηζηήξαο ζα είλαη θπγνθεληξηθφο, θαηάιιειεο παξνρήο θαη ζηαηηθήο πίεζεο θαη ζα 

απνηειεί ηκήκα ηεο πξνκήζεηαο ηνπ θαηαζθεπαζηή ησλ κνλάδσλ απφζκεζεο. Ζ έδξαζε ηνπ 

αλεκηζηήξα ζηελ βάζε ηνπ ζα γίλεηαη κέζσ θαηάιιεισλ αληηθξαδαζκηθψλ ζπλδέζκσλ. 

Σν θέιπθνο ηεο κνλάδαο ζα είλαη θαηαζθεπαζκέλν απφ πιηθφ αλζεθηηθφ ζε δηαβξσηηθφ 

πεξηβάιινλ θαη θαηάιιειν γηα ππαίζξηα εγθαηάζηαζε. Γηα ηελ πξφζβαζε ζην εζσηεξηθφ ηεο 

κνλάδαο, ζα πξέπεη λα πξνβιεθζνχλ θαηάιιειεο ζχξεο κε θιείζηξα θαη κεληεζέδεο 

θαηαζθεπαζκέλα απφ αλνμείδσην ράιπβα AΗSI 316. Ζ κνλάδα απφζκεζεο ζα ζηεξίδεηαη ζε 

θαηάιιειε βάζε βαξέσο ηχπνπ. 

9.3.2. Βηόθηιηξν 

Σν βηφθηιηξν ζα είλαη αλνηθηνχ ηχπνπ θαη ζα είλαη ζα είλαη βηνκεραληθφ πξντφλ 

θαηαζθεπαζηή, πνπ ζα δηαζέηεη ISO γηα ηνλ ζρεδηαζκφ θαη ηελ θαηαζθεπή παξφκνησλ 

κνλάδσλ. Σν πιεξσηηθφ πιηθφ ζα έρεη αθαλφληζηε δηάηαμε, πξνθεηκέλνπ λα εμαζθαιηζζεί ε 

ηθαλνπνηεηηθή επαθή ηνπ αέξα ζην πιηθφ θαη θαηάιιειν, ψζηε λα ζπλδπάδεη δηαθνξεηηθέο 

κεραληθέο δνκέο θαη βηνινγηθέο ηδηφηεηεο, απνθεχγνληαο ηε ζπζηνιή ηνπ ζηξψκαηνο θαη 

δηαηεξψληαο γηα κεγάια ρξνληθά δηαζηήκαηα ζηαζεξή ηελ πηψζε πίεζεο ηνπ αέξα πνπ ζα 

δηέξρεηαη. Σν θέιπθνο ηεο κνλάδαο ζα είλαη θαηαζθεπαζκέλν απφ GRP, ή άιιν θαηάιιειν 

Απνζκνχκελνο ρψξνο 
H2S NH3 R.SH 

[ppm] [ppm] [ppm] 

Έξγα εηζφδνπ – Πξνεπεμεξγαζία 15 5 5 

Τπνδνρή βνζξνιπκάησλ 20 15 15 

Πξσηνβάζκηα ηιχο 15 10 10 

Πεξίζζεηα ηιχο  5 5 5 

Αθπδάησζε  5 15 10 
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πιηθφ γηα ππαίζξηα ηνπνζέηεζε θαη ζα δηαζέηεη φιεο ηηο απαξαίηεηεο θιαληδσηέο ζπλδέζεηο 

γηα ηελ είζνδν ηνπ αέξα, ηελ εγθαηάζηαζε αηζζεηεξίσλ ησλ νξγάλσλ κέηξεζεο θαη ησλ 

ζέζεσλ δεηγκαηνιεςίαο ηνπ αέξα θηι.  

Ζ επηθαλεηαθή θφξηηζε ηνπ βηνινγηθνχ θίιηξνπ ζα είλαη κηθξφηεξε απφ 100 m
3
αέξα/m

2 

επηθαλείαο θίιηξνπ. Αλάληε ηνπ θίιηξνπ ζα εγθαηαζηαζεί πιπληεξίδαεθχγξαλζεο ζηελ νπνία 

ζα πξνζηίζεληαη νμεηδσηηθά, ψζηε ε ζπγθέληξσζε H2S θαη NH3 λα είλαη κηθξφηεξε απφ 5ppm 

πξηλ ηελ είζνδν ζην βηνινγηθφ θίιηξν. Ζ ζπλνιηθή παξνρή δηαβξνρήο ζα είλαη κεγαιχηεξε 

απφ 10 l/m
3
 δηεξρφκελνπ αέξα, ψζηε ε ζρεηηθή πγξαζία ηνπ αέξα λα είλαη >95%. Ζ ηαρχηεηα 

δηέιεπζεο ηνπ αέξα δηακέζνπ ηεο πιπληεξίδαοεθχγξαλζεο ζα είλαη κηθξφηεξε απφ 3,0 m/s.   

Ο αλεκηζηήξαο ζα είλαη θαηάιιειεο παξνρήο θαη ζηαηηθήο πίεζεο.  Ζ έδξαζε ηνπ αλεκηζηήξα 

ζηελ βάζε ηνπ ζα γίλεηαη κέζσ θαηάιιεισλ αληηθξαδαζκηθψλ ζπλδέζκσλ. 

9.3.3. Υεκηθή πιπληεξίδα 

Γηα ηελ ρεκηθή εμνπδεηέξσζε κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζνχλ δηάθνξα νμεηδσηηθά φπσο NaOH, 

NaOCl, H2SO4, H2O2 ζε νξηδφληηεο ή θαηαθφξπθεο πιπληεξίδεο δηαζηαπξνχκελεο ξνήο. Ζ 

παξνρή αλαθπθινθνξίαο ζα είλαη κεγαιχηεξε απφ 3 l/m
3
 δηεξρφκελνπ αέξα. Ζ ηαρχηεηα 

δηέιεπζεο ηνπ αέξα δηακέζνπ ηεο πιπληεξίδαο ζα είλαη κηθξφηεξε απφ 1,5 m/s.   

Ζ ρεκηθή πιπληεξίδα ζα είλαη θαηάιιειε γηα ππαίζξηα ηνπνζέηεζε θαηαζθεπαζκέλε απφ 

GRP, ή άιιν θαηάιιειν πιηθφ, ην πεξίβιεκα ηεο νπνίαο ζα θέξεη φιεο ηηο απαξαίηεηεο 

θιαληδσηέο ζπλδέζεηο γηα ηελ είζνδν θαη ηελ έμνδν ηνπ αέξα, ηελ είζνδν ηνπ πφζηκνπ λεξνχ, 

ηελ δνζνκέηξεζε ησλ ρεκηθψλ, ηελ αλαθπθινθνξία, ηελ απαγσγή ησλ ζηξαγγηδίσλ θηι.  

Γίπια ζηε ρεκηθή πιπληεξίδα ζα πξέπεη λα θαηαζθεπαζηνχλ ιεθάλεο γηα ηελ εγθαηάζηαζε 

ησλ δνρείσλ ησλ δηαιπκάησλ εμνπδεηέξσζεο ησλ νζκεξψλ νπζηψλ. Σα δνρεία ζα έρνπλ 

απνζεθεπηηθή ηθαλφηεηα ηνπιάρηζηνλ γηα 20 εκέξεο γηα ηελ κέζε εκεξήζηα θαηαλάισζε θαη 

ζα είλαη θαηαζθεπαζκέλα απφ θαηάιιειν πιαζηηθφ πιηθφ θαη δίθηπν απ’επζείαο πιήξσζεο 

απφ βπηηνθφξν φρεκα.  

Ο αλεκηζηήξαο ζα είλαη θαηάιιειεο παξνρήο θαη ζηαηηθήο πίεζεο θαη ε έδξαζε ηνπ ζηελ 

βάζε ηνπ ζα γίλεηαη κέζσ θαηάιιεισλ αληηθξαδαζκηθψλ ζπλδέζκσλ.  

Ζ ρεκηθή πιπληεξίδα ζα είλαη πιήξεο κε ηηο δηαηάμεηο δνζνκέηξεζεο ρεκηθψλ, ηηο 

ζσιελψζεηο ηξνθνδνζίαο ηεο πιπληεξίδαο, αλαθπθινθνξίαο ησλ δηαιπκάησλ, απαγσγήο 

δηαιχκαηνο, ηα ζπζηήκαηα ξχζκηζεο θαη ειέγρνπ ζηάζκεο, αγσγηκφηεηαο, pH θηι. Ζ 

ιεηηνπξγία ηεο ζα είλαη απηφκαηε θαη ζα ειέγρεηαη απφ ηνπηθφ πίλαθα, ν νπνίνο ζα είλαη 

ηκήκα ηεο πξνκήζεηαο ηνπ θαηαζθεπαζηή ηεο πιπληεξίδαο.    

 

10. ΈΡΓΟ ΓΙΑΘΔΗ 

Σα επεμεξγαζκέλα ιχκαηα απφ ην θξεάηην εμφδνπ ηεο ΔΔΛ, ζα νδεγνχληαη κέζσ ηνπ αγσγνχ 

δηάζεζεο ζηνλ απνδέθηε.. ην θξεάηην εμφδνπ ηεο ΔΔΛ ζα γίλεηαη ε δεηγκαηνιεςία, ζχκθσλα 

κε ηα θαζνξηδφκελα ζηνπο εγθεθξηκέλνπο πεξηβαιινληηθνχο φξνπο.  
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11. ΩΛΗΝΩΔΙ - ΠΑΡΑΚΑΜΠΣΗΡΙΔ ΓΙΑΣΑΞΔΙ 

11.1. Τιηθά ζωιελώζεωλ  

Οη ζσιελψζεηο, πνπ ζα εγθαηαζηαζνχλ  ζην έξγν, ζα είλαη ζχκθσλα κε ηνλ παξαθάησ 

Πίλαθα:  

Γηαθηλνύκελν ξεπζηό Σξόπνο ηνπνζέηεζεο Τιηθό ζωιελνγξακκήο 

Λχκαηα 

Δπηρσκέλνη ζσιήλεο 

HDPE 10 atm γηα 

βαξπηηθνχο θαη HDPE 

10atm γηα θαηαζιηπηηθνχο 

Δθηεζεηκέλνη ζσιήλεο 
Αλνμείδσηνο ράιπβαο 

ηνπιάρηζηνλ AISI 304  

Ηιχο – Βνζξνιχκαηα – 

Λίπε 

Δπηρσκέλνη ζσιήλεο 

HDPE 10 atm γηα 

βαξπηηθνχο θαη HDPE 

10atm γηα θαηαζιηπηηθνχο 

Δθηεζεηκέλνη ζσιήλεο 

Αλνμείδσηνο ράιπβαο 

ηνπιάρηζηνλ AISI 304 ή 

PVC 16 atm γηα ηελ ιάζπε 

θαη εληφο θηηξίνπ 

Βηναέξην 
Δπηρσκέλνη ζσιήλεο Γελ έρεη εθαξκνγή 

Δθηεζεηκέλνη ζσιήλεο Γελ έρεη εθαξκνγή 

Γίθηπν ζηξαγγηδίσλ 

Δπηρσκέλνη ζσιήλεο 

HDPE 6 atm γηα 

βαξπηηθνχο θαη HDPE 

10atm γηα θαηαζιηπηηθνχο 

Δθηεζεηκέλνη ζσιήλεο 
Αλνμείδσηνο ράιπβαο 

ηνπιάρηζηνλ AISI 304 

Αέξαο 

Δπηρσκέλνη ζσιήλεο 
Αλνμείδσηνο ράιπβαο 

ηνπιάρηζηνλ AISI 304 

Δθηεζεηκέλνη ζσιήλεο 
Αλνμείδσηνο ράιπβαο 

ηνπιάρηζηνλ AISI 304 

Γίθηπα εμαεξηζκνχ  

Δπηρσκέλνη ζσιήλεο HDPE 6 atm 

Δθηεζεηκέλνη ζσιήλεο 
Αλνμείδσηνο ράιπβαο 

ηνπιάρηζηνλ AISI 304 

Πφζηκν – Βηνκεραληθφ 

λεξφ 

Δπηρσκέλνη ζσιήλεο HDPE 10 ή 12,5 atm 

Δθηεζεηκέλνη ζσιήλεο 
Γαιβαληζκέλνο ράιπβαο ή 

θαηάιιειν πιαζηηθφ 

 

Δηδηθφηεξα:  
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 Οη ζσιελψζεηο εληφο λεξνχ, ιπκάησλ ή ιάζπεο (πρ. ζσιελψζεηο πγξψλ ζαιάκσλ θηι.) ζα 

είλαη θαηαζθεπαζκέλνη απφ αλνμείδσην ράιπβα ή απφ θαηάιιειν πιαζηηθφ πιηθφ (φηαλ 

δελ είλαη εθηεζεηκέλν ζηελ ειηαθή αθηηλνβνιία). 

 Οη ζσιελψζεηο αέξα ζε ζπζηήκαηα δηάρπζεο, πνπ βξίζθνληαη εληφο ησλ δεμακελψλ ζα 

είλαη απφ αλνμείδσην ράιπβα ή απφ πιαζηηθφ (πρ. uPVC, PE θηι.) επαξθνχο αληνρήο ζηε 

ζεξκνθξαζία ηνπ πεπηεζκέλνπ αέξα.   

 Θα πξέπεη λα ιακβάλνληαη θαηάιιεια κέηξα πξνζηαζίαο γηα ηηο ζσιελψζεηο πνπ 

δηέξρνληαη θάησ απφ ηερληθά έξγα πξνθεηκέλνπ απηνί λα πξνζηαηεχνληαη απφ θαζηδήζεηο 

ησλ θαηαζθεπψλ. 

 ηηο ζσιελψζεηο δηαζχλδεζεο γεηηνληθψλ θαηαζθεπψλ, ζηηο νπνίεο αλακέλνληαη 

δηαθνξηθέο θαζηδήζεηο κεηαμχ ησλ θαηαζθεπψλ, ζα πξέπεη λα ιακβάλνληαη κέηξα γηα ηελ 

παξαιαβή ηπρφλ δηαθνξηθψλ θαζηδήζεσλ κε ηελ εγθαηάζηαζε δεχγνπο ιπφκελσλ 

ζπλδέζκσλ (δηκπψ).    

 

11.2. Παξαθακπηήξηεο δηαηάμεηο  

ηε ηερληθή πξνζθνξά ζα πξνβιεθζνχλ φιεο νη αλαγθαίεο παξαθάκςεηο γηα ηελ αζθαιή θαη 

απξφζθνπηε ιεηηνπξγία ησλ εγθαηαζηάζεσλ επεμεξγαζίαο ιπκάησλ. Θα πξέπεη λα 

πξνβιεθζνχλ θαη’ειάρηζηνλ νη παξαθάησ παξαθακπηήξηεο δηαηάμεηο:  

(1) Παξάθακςε φιεο ηεο εγθαηάζηαζεο, πνπ ζα νδεγεί ηα ιχκαηα απφ ην θξεάηην εηζφδνπ 

ζην θξεάηην εμφδνπ. 

(2)  Παξάθακςε πξνεπεμεξγαζίαο 

(3) Οιηθή παξάθακςε απφ ην θξεάηην κεξηζκνχ ηεο βηνινγηθήο βαζκίδαο κέρξη ην θξεάηην 

εμφδνπ ηεο εγθαηάζηαζεο 

(4) Παξάθακςε δεμακελήο επαθήο  
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12. ΒΟΗΘΗΣΙΚΑ ΓΙΚΣΤΑ - ΓΙΑΜΟΡΦΩΗ ΥΩΡΟΤ – ΜΔΣΡΑ 

ΑΦΑΛΔΙΑ 

12.1. Γίθηπν ζηξαγγηδίωλ 

Σν δίθηπν αθάζαξησλ θαη ζηξαγγηδίσλ ζα απνρεηεχεη ηα αθάζαξηα ηνπ θηηξίνπ ειέγρνπ θαη 

ησλ ινηπψλ θηηξηαθψλ έξγσλ, ηα ζηξαγγίδηα ηεο κνλάδαο επεμεξγαζίαο ηιχνο θαη ησλ 

θξεαηίσλ δηαρσξηζκνχ πγξψλ θαη επηπιεφλησλ ησλ δεμακελψλ θαζίδεζεο, ηα λεξά πιχζεο 

ησλ θίιηξσλ ζε πεξίπησζε ηξηηνβάζκηαο επεμεξγαζίαο, θ.ιπ.. Σα αθάζαξηα θαη ηα ζηξαγγίδηα 

απφ ηηο δηάθνξεο κνλάδεο ζα θαηαιήγνπλ είηε κε βαξχηεηα ή κε αληιηνζηάζην(α) αλάληε ηεο 

πξνεπεμεξγαζίαο. Καηά κήθνο ηνπ δηθηχνπ θαη ζε κέγηζηεο απνζηάζεηο 50m, θαζψο επίζεο 

θαη ζε θάζε αιιαγή θαηεχζπλζεο ή ζπκβνιήο θιάδσλ ζα θαηαζθεπαζηνχλ θξεάηηα 

επίζθεςεο, ζχκθσλα κε ηηο ζρεηηθέο πξνδηαγξαθέο.  

Σν δίθηπν ζηξαγγηδίσλ ζα πξέπεη λα έρεη επαξθείο θιίζεηο θαη παξνρεηεπηηθφηεηα γηα ηελ 

εθθέλσζε ησλ δεμακελψλ ζε απηφ. Δλαιιαθηηθά κπνξεί λα πξνβιεθζεί είηε μερσξηζηφ δίθηπν 

εθθέλσζεο ησλ δεμακελψλ, είηε εθθέλσζε ησλ δεμακελψλ κε θνξεηή αληιία θαη εχθακπην 

αγσγφ ζην θνληηλφηεξν θξεάηην ζηξαγγηδίσλ.  

Σν αληιηνζηάζην ζηξαγγηδίσλ ζα εμνπιηζζεί κε δχν ππνβξχρηεο αληιίεο ιπκάησλ (ε κία 

εθεδξηθή) θαηάιιειεο παξνρήο θαη καλνκεηξηθνχ. 

 

12.2. Γίθηπν ύδξεπζεο 

Θα θαηαζθεπαζζεί πιήξεο δίθηπν χδξεπζεο εζσηεξηθά ηεο εγθαηάζηαζεο επεμεξγαζίαο 

ιπκάησλ πνπ ζα εμππεξεηεί ην θηίξην ειέγρνπ, φια ηα θηίξηα εμππεξέηεζεο ηεο ΔΔΛ, θαζψο 

θαη φιεο ηηο κνλάδεο πξνεηνηκαζίαο, απνζήθεπζεο θαη δνζνκέηξεζεο ρεκηθψλ δηαιπκάησλ. 

Σν δίθηπν χδξεπζεο ζα μεθηλάεη απφ ηελ είζνδν ηνπ γεπέδνπ ηεο Δγθαηάζηαζεο 

Δπεμεξγαζίαο Λπκάησλ, φπνπ ζα εγθαηαζηαζεί ζε εηδηθφ θξεάηην πδξνκεηξεηήο θαη ζα είλαη 

πιήξσο εμνπιηζκέλν κε δηθιείδεο θαη ινηπά εμαξηήκαηα.  

 

12.3. Γίθηπν βηνκεραληθνύ λεξνύ 

Σν δίθηπν βηνκεραληθνχ λεξνχ ζα θαιχπηεη ηνπιάρηζηνλ:  

 Πιχζε δεμακελψλ θαη ινηπψλ ρψξσλ ηεο ΔΔΛ 

 Πιχζε εμνπιηζκνχ 

 Άξδεπζε ηνπ ρψξνπ ηεο ΔΔΛ 

Οη ππαίζξηεο πδξνιεςίεο ηνπ βηνκεραληθνχ λεξνχ γηα πιχζε ζα δηακνξθσζνχλ απφ 

γαιβαληζκέλν ζηδεξνζσιήλα χςνπο πεξί ηα 90cm απφ ην δάπεδν εξγαζίαο κε ballvalve θαη 

εηδηθφ ηεκάρην θαηάιιειεο δηακέηξνπ γηα ζχλδεζε κε κάληθα. 

Γηα ηελ άξδεπζε ησλ δέλδξσλ, θπηψλ, ζάκλσλ θαη ρψξσλ πξαζίλνπ πνπ πξνβιέπνληαη ζηελ 

εγθαηάζηαζε ζα θαηαζθεπαζζεί δίθηπν άξδεπζεο απφ ζηαιαθηηθφξνπο πιαζηηθνχο αγσγνχο, 

πνπ ζα ζπλδεζνχλ κε ην βηνκεραληθνχ λεξνχ.  

Οη ζσιελψζεηο κε βηνκεραληθφ λεξφ ζα ρξσκαηηζηνχλ κε δηαθνξεηηθφ ρξψκα απφ ηηο 

ζσιελψζεηο ηνπ δηθηχνπ χδξεπζεο, ελψ ζε θάζε πδξνιεςία ζα ηνπνζεηεζεί πηλαθίδα 
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ελεκέξσζεο γηα ηελ απνθπγή ζπκβαηηθήο ρξήζεο ηνπ βηνκεραληθνχ λεξνχ. ε θάζε 

πεξίπησζε πξέπεη λα ιακβάλνληαη φια ηα απαξαίηεηα κέηξα γηα ηελ απνθπγή κφιπλζεο ηνπ 

δηθηχνπ πφζηκνπ λεξνχ απφ ην δίθηπν βηνκεραληθνχ λεξνχ. 

Ζ δηαζηαζηνιφγεζε ηνπ δηθηχνπ βηνκεραληθνχ λεξνχ ζα γίλεη κε ζπληειεζηή ηαπηνρξνληζκνχ 

κεγαιχηεξν απφ 70%. Ζ πδξνιεςία ηνπ δηθηχνπ βηνκεραληθνχ λεξνχ ζα γίλεηαη απφ δεμακελή 

επαξθνχο φγθνπ, απφ φπνπ ζα αλαξξνθά ην πηεζηηθφ ζπγθξφηεκα κε ζεηηθή αλαξξφθεζε, πνπ 

ζα πεξηιακβάλεη θαη’ειάρηζην δχν αληιίεο (ε κία εθεδξηθή) θαηάιιειεο παξνρήο θαη 

καλνκεηξηθνχ θαη πηεζηηθφ δνρείν.  

Ζ πδξνιεςία ηεο δεμακελήο βηνκεραληθνχ λεξνχ ζα γίλεηαη απφ ηηο εθξνέο ηεο Δγθαηάζηαζεο 

Δπεμεξγαζίαο Λπκάησλ. Δάλ δελ πξνδηαγξάθεηαη δηαθνξεηηθά ή πνηφηεηα ηνπ βηνκεραληθνχ 

λεξνχ ζα πξέπεη λα ηθαλνπνηεί ηηο απαηηήζεηο ηνπ πίλαθα 2 ηεο ΚΤΑ 145116 (ΦΔΚ 

354Β/2011).  

Θα πξέπεη λα εμαζθαιηζηεί ε δπλαηφηεηα πιήξσζεο ηεο δεμακελήο βηνκεραληθνχ λεξνχ κε 

λεξφ απφ ην δίθηπν χδξεπζεο, ζηε πεξίπησζε πνπ ε πνζφηεηα ηνπ βηνκεραληθνχ λεξνχ δελ 

είλαη επαξθήο.  

 

12.4. Γίθηπν ππξόζβεζεο – Δλεξγεηηθή  ππξνπξνζηαζία 

Θα πξέπεη λα πξνβιεθζεί δίθηπν ππξφζβεζεο, ζχκθσλα κε ηηο ηζρχνπζεο δηαηάμεηο ηεο 

Ππξνζβεζηηθήο Τπεξεζίαο. ε θάζε πεξίπησζε, ζα πξέπεη λα εγθαηαζηαζεί ηνπιάρηζηνλ έλαο 

ππξνζβεζηηθφο θξνπλφο, πνπ ζα ηξνθνδνηείηαη κε βηνκεραληθφ λεξφ. 

 

12.5. Σειεθωληθή εγθαηάζηαζε 

Θα εγθαηαζηαζεί πιήξεο ηειεθσληθφ ζχζηεκα, ζπκβαηφ θαη ζπλδεδεκέλν κε ην δίθηπν ηνπ 

ΟΣΔ ή άιινπ παξφρνπ ηειεθσλίαο κε κία (1) ηνπιάρηζηνλ εμσηεξηθή γξακκή 

 

12.6. Γηακόξθωζε ηνπ ρώξνπ  

Οη δηαγσληδφκελνη ζα πξέπεη λα κεξηκλήζνπλ ηδηαίηεξα γηα ηελ ηειηθή δηακφξθσζε ησλ έξγσλ 

(δελδξνθπηεχζεηο θηι.) βάζεη ησλ εγθεθξηκέλσλ πεξηβαιινληηθψλ φξσλ, ησλ θαλφλσλ ηεο 

αξρηηεθηνληθήο θαιαηζζεζίαο θαη κε γλψκνλα ηνλ κέγηζην δπλαηφ πεξηνξηζκφ ηεο νπηηθήο 

επαθήο ηεο Δγθαηάζηαζεο Δπεμεξγαζίαο Λπκάησλ κε ηελ επξχηεξε πεξηνρή. Ηδηαίηεξε 

έκθαζε ζα πξέπεη λα δνζεί θαηά ηε ζχληαμε ησλ ηερληθψλ πξνζθνξψλ ζηα κέηξα πνπ 

αθνξνχλ ηνλ έιεγρν ησλ νζκψλ, ηνπ ζνξχβνπ, ηελ αζθάιεηα θαη πγηεηλή ησλ εξγαδνκέλσλ ζε 

φιεο ηηο επηκέξνπο κνλάδεο ηεο ΔΔΛ.  

Όια ηα απαηηνχκελα εηδηθά έξγα δηακφξθσζεο γηα ηελ επζηάζεηα, ιεηηνπξγηθφηεηα θαη 

αηζζεηηθή ηνπ ρψξνπ θαη ησλ εγθαηαζηάζεσλ επηβαξχλνπλ ηνλ Αλάδνρν, πνπ πξέπεη λα ηα 

πξνβιέπεη ζην θφζηνο ηεο πξνζθνξάο ηνπ (πρ. επηρψκαηα, αληηζηεξίμεηο, θηι.). 
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12.6.1. Δζωηεξηθή νδνπνηία  

Θα θαηαζθεπαζηεί θαηάιιειν δίθηπν νδνπνηίαο γηα ηελ πξφζβαζε πξνο φιεο ηηο κνλάδεο 

επεμεξγαζίαο θαη ηα θηίξηα ηεο εγθαηάζηαζεο. Παξαπιεχξσο ηνπ θηηξίνπ ειέγρνπ ζα 

πξνβιεθζεί ρψξνο ζηάζκεπζεο γηα πέληε ηνπιάρηζηνλ νρήκαηα. Όινη νη δξφκνη ζα είλαη 

αζθαιηνζηξσκέλνη κε ειάρηζην πιάηνο 4m θαη κέγηζηε θαηά κήθνο θιίζε 8%. ηηο πεξηνρέο 

ηνπ έξγνπ φπνπ είλαη πηζαλή ε ζηάζε ή ζηάζκεπζε νρεκάησλ πξέπεη λα παξέρεηαη επηπιένλ 

ρψξνο γηα ηελ απξφζθνπηε δηέιεπζε άιισλ νρεκάησλ θαζψο θαη επαξθήο ρψξνο ειηγκψλ 

Ζ θαηαζθεπή ηνπ νδνζηξψκαηνο ζα απνηειείηαη απφ κία ζηξψζε ππφβαζεο πάρνπο 0,10m 

ζχκθσλα κε ηελ ΠΣΠ Ο-150, κία ζηξψζε βάζεο πάρνπο 0,10m ζχκθσλα κε ηελ ΠΣΠ Ο-155, 

αζθαιηηθή πξνεπάιεηςε, αζθαιηηθή ζηξψζε βάζεο κε αζθαιηφκηγκα πάρνπο 50mm 

ζχκθσλα κε ηελ ΠΣΠ Α-260, αζθαιηηθή ζπγθνιιεηηθή επάιεηςε θαη αζθαιηηθή ζηξψζε 

θπθινθνξίαο κε αζθαιηηθφ ζθπξφδεκα πάρνπο 50mm ζχκθσλα κε ηελ ΠΣΠ Α-265. 

Οη ειάρηζηεο αθηίλεο θακππιφηεηαο (ζηνλ άμνλα ηεο νδνχ) γηα ηε δηαθίλεζε ησλ βπηηνθφξσλ 

θαη θνξηεγψλ δελ ζα είλαη κηθξφηεξεο απφ 10m, ελψ γηα ηα επηβαηηθά νρήκαηα 8m. 

Όινη νη δξφκνη ζα έρνπλ θαηάιιειε επίθιεζε, ηνπιάρηζηνλ 1%, γηα ηελ δηεπθφιπλζε 

απνξξνήο ησλ νκβξίσλ. 

12.6.2. Δμωηεξηθόο θωηηζκόο 

Ο Αλάδνρνο ζα εγθαηαζηήζεη δίθηπν θσηηζκνχ ζηνπο εζσηεξηθνχο δξφκνπο ηεο ΔΔΛ κε 

ηζηνχο θσηηζκνχ ζηελ είζνδν, θαζψο επίζεο θαη ζε φιεο ηηο κνλάδεο επεμεξγαζίαο, ζηηο 

νπνίεο εγθαζίζηαηαη ε/κ εμνπιηζκφο. 

Σα θσηηζηηθά ζψκαηα ζα είλαη ηχπνπ βξαρίνλα ή πξνβνιέα, ηζρχνο ηνπιάρηζηνλ 250W θαη ζα 

ηνπνζεηεζνχλ ζε ηζηνχο εληαίνπ χςνπο 7 – 10 m ή ζε ηνίρνπο. Ζ κέζε ζηάζκε θσηηζκνχ ζα 

είλαη ηνπιάρηζηνλ 20 lux 

12.6.3. Έξγα πξαζίλνπ 

Θα γίλεη θαηάιιειε δηακφξθσζε θαη θχηεπζε κε θπιινβφισλ δέλδξσλ ζηνπο αθάιππηνπο 

ρψξνπο εζσηεξηθά ηεο ΔΔΛ θαη πεξηκεηξηθά ηεο πεξίθξαμεο ηεο Δγθαηάζηαζεο Δπεμεξγαζίαο 

Λπκάησλ.  

Θάκλνη θαη θαιισπηζηηθά θπηά ζα θπηεπηνχλ θαη ζε επηιεγκέλνπο ρψξνπο εληφο ησλ 

εγθαηαζηάζεσλ.  

Οη θπηνθαιχςεηο ζα γίλνπλ κε δηάζηξσζε νξγαληθνχ ρψκαηνο, ελψ ζα ππάξρεη ζχζηεκα 

άξδεπζεο. 

12.6.4. Πεδνδξόκηα - Υαιηθόζηξωζε 

Όπνπ απαηηείηαη πξφζβαζε ηνπ πξνζσπηθνχ ζα πξέπεη λα πξνβιεθζνχλ πεδνδξφκηα 

ειάρηζηνπ πιάηνπο 1,00m.  

Γηα πςνκεηξηθέο δηαθνξέο κεγαιχηεξεο ησλ 0,20m είλαη απαξαίηεηε ε ρξήζε  ζθαινπαηηψλ ή 

ξακπψλ. Οη ξάκπεο δελ πξέπεη λα δηαθφπηνληαη απφ ζθαινπάηηα θαη δελ πξέπεη λα έρνπλ 

θιίζε κεγαιχηεξε απφ π:β=1:10. 

ηηο αθάιππηεο πεξηνρέο ηνπ γεπέδνπ (πρ. ζε πεξηνρέο θαηαζθεπήο κειινληηθψλ κνλάδσλ) ζα 

πξέπεη λα πξνβιεθζεί ραιηθφζηξσζε γηα ηνλ πεξηνξηζκφ ηεο αλεμέιεγθηεο αλάπηπμεο 

ρισξίδαο. 
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12.6.5. Πεξίθξαμε 

Πεξηκεηξηθά ηνπ γεπέδνπ ησλ εγθαηαζηάζεσλ επεμεξγαζίαο ζα ηνπνζεηεζεί πεξίθξαμε 

ειάρηζηνπ χςνπο 2m, ζχκθσλα κε ηηο ζρεηηθέο πξνδηαγξαθέο.. 

ηηο εηζφδνπο ηεο ΔΔΛ ζα πξέπεη λα ηνπνζεηεζεί απηφκαηε ζπξφκελε ή αλνηγφκελε 

κεηαιιηθή ζχξα, ηειερεηξηδφκελε απφ ην θηίξην ειέγρνπ ειάρηζηνπ πιάηνπο 5m.  

 

12.6.6. Απνρέηεπζε νκβξίωλ 

Γηα ηελ απνζηξάγγηζε ηνπ εζσηεξηθνχ ρψξνπ ηεο εγθαηάζηαζεο, ην δίθηπν νδνπνηίαο θαη ε 

δηακφξθσζε ηνπ πεξηβάιινληνο ρψξνπ ζα έρνπλ θαηάιιειεο θιίζεηο, ψζηε λα εμαζθαιίδεηαη 

ε ηαρεία απνξξνή ησλ νκβξίσλ πξνο ην θπζηθφ απνδέθηε. Ζ απνξξνή ησλ νκβξίσλ κπνξεί λα 

γίλεηαη είηε επηθαλεηαθά ή κε ηελ θαηαζθεπή ππνγείνπ δηθηχνπ κε ζηφκηα πδξνζπιινγήο θαη 

ηζηκεληνζσιήλεο ειάρηζηεο δηακέηξνπ 40cm.  

Ηδηαίηεξε κέξηκλα ζα πξέπεη λα ιεθζεί γηα ηελ πξνζηαζία ηνπ γεπέδνπ ηεο ΔΔΛ απφ ηηο 

επηθαλεηαθέο απνξξνέο ηεο επξχηεξεο πεξηνρήο κε ηελ θαηαζθεπή ησλ θαηάιιεισλ έξγσλ 

αληηπιεκκπξηθήο πξνζηαζίαο.  

 

12.7. Δμωηεξηθή νδνπνηία  

Γελ απαηηείηαη ε θαηαζθεπή έξγσλ νδνπνηίαο εθηφο ηνπ γεπέδνπ ηεο Δγθαηάζηαζεο 

Δπεμεξγαζίαο Λπκάησλ  

 

12.8. Μέηξα αζθαιείαο 

12.8.1. Κιεηζηνί ρώξνη 

ε θιεηζηνχο ρψξνπο, φπνπ δηαθηλνχληαη ιχκαηα, ηιχο, ρεκηθά, βηναέξην θηι. ζα πξέπεη λα 

ιεθζεί ηδηαίηεξε κέξηκλα γηα ηελ πξφιεςε θηλδχλσλ απφ ηελ κείσζε ηεο ζπγθέληξσζεο ηνπ 

νμπγφλνπ ζηελ αηκφζθαηξα, ππξθαγηά, έθξεμε, δειεηεξίαζε, κφιπλζε ηνπ πξνζσπηθνχ θηι.  

12.8.2. Γηαθίλεζε θαη απνζήθεπζε ρεκηθώλ 

Ζ απνζήθεπζε ρεκηθψλ θαη θαπζίκσλ πξέπεη λα ηθαλνπνηεί ηηο απαηηήζεηο ηεο ΔΝ 12255-10. 

Γεληθά ηα δνρεία ησλ ρεκηθψλ πξέπεη λα είλαη θαηαζθεπαζκέλα απφ αλζεθηηθά πιηθά, θαη λα 

ηνπνζεηνχληαη ζε ζηεγαλέο ιεθάλεο επαξθνχο φγθνπ θαηαζθεπαζκέλεο απφ αληηδηαβξσηηθά 

πιηθά, ψζηε ε ηπρφλ δηαξξνή ρεκηθνχ λα κελ δηαηίζεηαη αλεμέιεγθηα ζην πεξηβάιινλ.  

Ζ ιεθάλε ζα πξέπεη λα δηαζέηεη θξεάηην ζηξάγγηζεο γηα ηελ εγθαηάζηαζε κφληκεο ή θνξεηήο 

αληιίαο γηα ηελ δηάζεζε ησλ ζηξαγγηζκάησλ ζε αζθαιή ρψξν. Γνρεία ησλ ρεκηθψλ πνπ 

κπνξεί λα ζρεκαηίζνπλ επηθίλδπλα κίγκαηα κεηαμχ ηνπο ή λα δηαβξψζνπλ δνρεία άιισλ 

ρεκηθψλ, δελ πξέπεη λα ηνπνζεηνχληαη ζηελ ίδηα ιεθάλε.  

ηα εξγαζηήξηα, ηα κεραλνπξγία θαη φπνπ αιινχ είλαη απαξαίηεηε θχιαμε κηθξήο πνζφηεηαο 

θαπζηηθψλ, εχθιεθησλ, ηνμηθψλ θαη δηαβξσηηθψλ ρεκηθψλ ζα πξέπεη λα απνζεθεχνληαη ζε 

θαηάιιεια θαηαζθεπαζκέλν εξκάξην πνπ ζα θιείλεη θαη αζθαιίδεη κφλν ηνπ. 
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12.8.3. ήκαλζε 

ηνπο ρψξνπο ησλ εγθαηαζηάζεσλ επεμεξγαζίαο ιπκάησλ ζα πξέπεη λα εγθαηαζηαζνχλ 

επδηάθξηηεο επηγξαθέο ζε πεξίνπηεο θαη θαηάιιειεο ζέζεηο. Δηδηθφηεξα επηγξαθέο πξέπεη λα 

αλαξηψληαη:  

 ζηελ είζνδν επηθίλδπλσλ πεξηνρψλ, γηα ηελ πξνεηδνπνίεζε θηλδχλνπ (π.ρ. πςειή ζηάζκε 

ζνξχβνπ, θίλδπλνο ειεθηξνπιεμίαο, επηθίλδπλα ρεκηθά, θηι.). 

 γηα ηελ θνηλνπνίεζε εηδηθψλ ππνρξεψζεσλ ή απαηηήζεσλ πνπ επηβάιινληαη γηα ηελ είζνδν 

ζηνλ ρψξν (π.ρ. απαγφξεπζε ηνπ θαπλίζκαηνο, ρξήζε γπαιηψλ αζθαιείαο, αθνπζηηθψλ 

θηι.). 

 γηα ηνλ εμνπιηζκφ αζθαιείαο ηεο πεξηνρήο (π.ρ. έμνδνη θηλδχλνπ, εμνπιηζκφο δηάζσζεο, 

θνπηί πξψησλ βνεζεηψλ θηι.). 

 

12.9. Βνεζεηηθόο εμνπιηζκόο  

Ο Αλάδνρνο νθείιεη λα πξνκεζεχζεη ηνλ παξαθάησ βνεζεηηθφ εμνπιηζκφ: 

(1) Γχν (2) θνξεηνί κεραληζκνί αλχςσζεο δπλακηθφηεηαο ηνπιάρηζηνλ 1.000kg θαη 

500kg. 

(2) Σξεηο (3) θάδνη κεηαθνξάο πξντφλησλ πξνθαηαξθηηθήο επεμεξγαζίαο, ηξνρήιαηνη 

θαηάιιεινη γηα θφξησζε, κεηαθνξά θαη δηάζεζε ηνπ πεξηερνκέλνπ, ρσξεηηθφηεηνο 

ηνπιάρηζηνλ 1,1m
3
. 

(3) Μία (1) θνξεηέο ππνβξχρηεο αληιίεο ιπκάησλ ειάρηζηεο δπλακηθφηεηαο 30 m
3
/h, 

εθάζηε, ζε καλνκεηξηθφ ηνπιάρηζηνλ 6m, κε ειεθηξηθφ θαιψδην κήθνπο ηνπιάρηζηνλ 

20m θαη εχθακπην ζσιήλα κε ηαρπζχλδεζκν ηνπιάρηζηνλ 20m. 

(4) Δμνπιηζκφο ζπλεξγείνπ:  

Δμνπιηζκόο Πνζόηεηα Παξαηεξήζεηο 

Μεηαιιηθφο πάγθνο εξγαζίαο κε κέγγελε 1  

Σξνρφο ιείαλζεο επηθαλεηψλ  1  

Σξππάλη  2  

ηδεξνπξίνλν  2  

Φνξεηή ειεθηξνζπγθφιιεζε  1  

εη εξγαιείσλ ρεηξφο πδξαπιηθνχ  1  

εη εξγαιείσλ κεραλνπξγνχ  1  

εη εξγαιείσλ ειεθηξνιφγνπ   1  
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(5) Δξγαζηεξηαθφο εμνπιηζκφο:  

Δμνπιηζκόο Πνζόηεηα Παξαηεξήζεηο 

πζθεπή κέηξεζεο BOD5 1  

Ζιεθηξνληθφ θσηφκεηξν ή 

θαζκαηνθσηφκεηξν γηα ηελ κέηξεζε: 

1 

Αληηδξαζηήξηα γηα ηελ 

κέηξεζε 100 δεηγκάησλ 

γηα θάζε παξάκεηξν 

COD, 

NH4-N,  

NO3-N, 

TP 

 

Πιήξεο ζχζηεκα κέηξεζεο ζηεξεψλ  1 

Πεξηιακβάλεηαη δπγφο 

αθξηβείαο, θιίβαλνο 

μήξαλζεο, μεξαληήξαο, 

ζπζθεπή δηήζεζεο θηι. 

Φνξεηφ νμπγνλφκεηξν 2  

Φνξεηφ pHκεηξν 2  

Κιίβαλνο απνηέθξσζεο (>650
0
C) 1  

Κψλνο Imhoff 3  

Φπγείν ρσξεηηθφηεηαο 250lt 1  

Πεξηζηαιηηθή αληιία  1  

Αλαδεπηήξαο κεηαβιεηψλ ζηξνθψλ  2  

Ογθνκεηξηθνί θχιηλδξνη (50, 100, 250, 

500, 1000 ml) θαη ζηθψληα αλαξξφθεζεο 

(1, 2, 5, 10 ml) 

5 Γηα θάζε κέγεζνο  

Κάςεο πνξζειάλεο  5 Γηα θάζε κέγεζνο 

Βνεζεηηθφο εμνπιηζκφο   
Θεξκφκεηξα, ρξνλφκεηξα, 

ιαβίδεο, νξζνζηάηεο θηι.  
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13. ΟΙΚΟΓΟΜΙΚΔ ΔΡΓΑΙΔ  

13.1. Κηηξηαθά έξγα 

Όιεο νη θηηξηαθέο εγθαηαζηάζεηο πξέπεη λα είλαη ζχκθσλα κε ηηο απαηηήζεηο ηνπ Νένπ 

Οηθνδνκηθνχ Καλνληζκνχ (ΝΟΚ) θαη ηηο παξνχζεο πξνδηαγξαθέο θαη ππφθεηληαη ζηελ 

έγθξηζε ηνπ αξκφδηνπ πκβνπιίνπ Αξρηηεθηνληθήο. 

Σα θηηξηαθά έξγα ζα είλαη θαηαζθεπαζκέλα απφ νπιηζκέλν ζθπξφδεκα θαη ζα θέξνπλ 

ηνηρνπνηία πιήξσζεο απφ νπηνπιηλζνδνκέο, ζχκθσλα κε ηηο ζρεηηθέο πξνδηαγξαθέο. Σφζν 

εζσηεξηθά, φζν θαη εμσηεξηθά ησλ θηηξίσλ, πνπ ζα θαηαζθεπαζηνχλ απφ ζθπξφδεκα 

πξνβιέπεηαη επίρξηζκα κε ηξηπηφ ηζηκεληνθνλίακα θαη ζηε ζπλέρεηα νη επηθάλεηεο ζα βαθνχλ 

κε αθξπιηθά ρξψκαηα. Οη απνρξψζεηο ζα είλαη ηεο επηινγήο ηεο Τπεξεζίαο.  

Σα εζσηεξηθά θηληξίζκαηα ησλ θηηξίσλ πξέπεη γεληθά λα είλαη ζχκθσλα κε ηνλ παξαθάησ 

Πίλαθα: 

 

Όιεο νη θηηξηαθέο εγθαηαζηάζεηο ζα θέξνπλ θεξακνζθεπή. Ζ θεξακνζθεπή (μχιηλε 

θαηαζθεπή) ζα θαηαζθεπάδεηαη επί νξηδφληηαο πιάθαο νπιηζκέλνπ ζθπξνδέκαηνο θαη δελ ζα 

είλαη απηνθεξφκελε. Δπί ηεο ζηέγεο ζα θαηαζθεπαζηή θαηάιιειε κφλσζε. 

Υώξνη Παηώκαηα Σνίρνη Οξνθέο 

Αίζνπζα ειέγρνπ Πιαθίδηα δαπέδνπ Κνλίακα, βαθή 
Κνλίακα βαθή ή 

ςεπδννξνθή 

Δξγαζηήξην Πιαθίδηα δαπέδνπ 

Δθπαισκέλα 

πιαθίδηα – θνλίακα, 

βαθή 

Κνλίακα βαθή ή 

ςεπδννξνθή 

WC – απνδπηήξηα Πιαθίδηα δαπέδνπ 

Δθπαισκέλα 

πιαθίδηα – θνλίακα, 

βαθή 

Κνλίακα βαθή ή 

ςεπδννξνθή 

Αίζνπζεο πηλάθσλ Πιαθίδηα δαπέδνπ Κνλίακα, βαθή 
Κνλίακα βαθή ή 

ςεπδννξνθή 

Απνζήθε - 

πλεξγείν 

Αληηνιηζζεξφ 

βηνκεραληθφ δάπεδν 

ή πιαθίδηα δαπέδνπ 

Κνλίακα, βαθή 
Δκθαλέο ζθπξφδεκα 

ή ςεπδννξνθή 

Τπνζηαζκφο 

Αληηνιηζζεξφ 

βηνκεραληθφ δάπεδν  

ή πιαθίδηα δαπέδνπ 

Κνλίακα, βαθή 
Δκθαλέο ζθπξφδεκα 

ή ςεπδννξνθή 

Αίζνπζεο 

εμνπιηζκνχ 

επεμεξγαζίαο 

Αληηνιηζζεξφ 

βηνκεραληθφ δάπεδν  

ή πιαθίδηα δαπέδνπ 

Δθπαισκέλα 

πιαθίδηα – θνλίακα, 

βαθή 

Δκθαλέο ζθπξφδεκα 

ή ςεπδννξνθή 
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Δηδηθφηεξα γηα ηε κφλσζε ηεο ζηέγεο πξνβιέπεηαη θξάγκα πδξαηκψλ κε αζθαιηηθή 

κεκβξάλε πνπ ηνπνζεηείηαη πάλσ ζην πέηζσκα, ζεξκνκφλσζε απφ πιάθεο εμειαζκέλεο 

πνιπζηεξίλεο, ηνπνζέηεζε ζεξκναλαθιαζηηθήο κεκβξάλεο θαη ζηε ζπλέρεηα ηνπνζέηεζε ησλ 

θεξακηδηψλ, πάλσ ζε περάθηα. 

Ζ αξρηηεθηνληθή φισλ ησλ θηηξίσλ πξέπεη λα παξέρεη άλεηνπο ρψξνπο δηαθίλεζεο, επράξηζηε 

εμσηεξηθή εκθάληζε ελαξκνληζκέλε ζηελ αξρηηεθηνληθή ηεο πεξηνρήο κε αλζεθηηθά πιηθά 

ζηηο θαηξηθέο ζπλζήθεο θαη κηθξέο απαηηήζεηο ζπληήξεζεο. Θα πξέπεη επίζεο λα ιεθζνχλ φια 

ηα απαξαίηεηα κέηξα γηα ηελ απνξξνή ησλ νκβξίσλ, ψζηε λα κελ ζηαιάδνπλ λεξά απφ ζηέγεο 

ή γείζα ζηηο πιεπξέο ησλ θηηξίσλ. 

Σα θνπθψκαηα ζα είλαη απφ έγρξσκν αινπκίλην, ηεο επηινγήο ηεο Τπεξεζίαο. Δάλ δελ 

πξνδηαγξάθεηαη δηαθνξεηηθά νη παινπίλαθεο ησλ εμσηεξηθψλ θνπθσκάησλ είλαη δηπινί κε 

ελδηάκεζν θελφ αέξνο, ελψ ησλ εζσηεξηθψλ θνπθσκάησλ απνηεινχληαη απφ κνλφ θξχζηαιιν 

πάρνπο 2 mm. Γεληθά ηζρχνπλ ηα αθφινπζα: 

 θνηλνί παινπίλαθεο κε ειάρηζην πάρνο 2 mm, ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ζπλήζε παξάζπξα κε 

κέγηζηε δηάζηαζε πιαηζίνπ 0,80m 

 παινπίλαθεο απιήο ή δηπιήο ιείαλζεο κε πάρνο 3mm – 5mm (εκηθξχζηαιια), 

ρξεζηκνπνηνχληαη ζε παξάζπξα κε κεγαιχηεξεο δηαζηάζεηο πιαηζίσλ απφ 0,80m 

 

13.1.1. Κηίξην ειέγρνπ 

Σν θηίξην ειέγρνπ – ιεηηνπξγίαο ζα πεξηιακβάλεη ηνπο εμήο αλεμάξηεηνπο ρψξνπο: 

 

Οη εγθαηαζηάζεηο ηνπ θηηξίνπ ζα θαηαζθεπαζηνχλ ζχκθσλα κε ηνπο ηζρχνληεο θαλνληζκνχο 

εζσηεξηθψλ εγθαηαζηάζεσλ, θαζψο επίζεο θαη ζχκθσλα κε ηηο πξνδηαγξαθέο γηα ηελ 

εμππεξέηεζε αηφκσλ κε εηδηθέο αλάγθεο (ΑΜΔΑ). Δλδεηθηηθά αλαθέξνληαη:  

 Δγθαηάζηαζε ζέξκαλζεο θαη θιηκαηηζκνχ  

 Δγθαηαζηάζεηο πγηεηλήο θαη απνρέηεπζεο πξνο ην δίθηπν ζηξαγγηδίσλ 

 Δγθαηαζηάζεηο ηζρπξψλ θαη αζζελψλ ξεπκάησλ 

Αίζνπζα  min m
2
 Παξαηεξήζεηο  

Αίζνπζα ειέγρνπ  15 πιήξσο επηπισκέλε 

Υεκείν – Δξγαζηήξην 
15 κε πάγθνπο εξγαζίαο 5m θαη 

λεξνρχηε 

Απνδπηήξηα θαη Υψξνη πγηεηλήο 
15 κε WC αλδξψλ, γπλαηθψλ θαη 

ΑΜΔΑ 

Κνπδίλα  5 πιήξσο επηπισκέλε  

Απνζήθε  6 κε εξκάξηα  

πλεξγείν  8  
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 Δγθαηάζηαζε χδξεπζεο κε δίθηπα δεζηνχ θαη θξχνπ λεξνχ 

 Δγθαηάζηαζε ππξαζθάιεηαο κε ζχζηεκα ππξαλίρλεπζεο, ηνπο απαηηνχκελνπο 

ππξνζβεζηήξεο θαη θψηα αζθαιείαο 

 Δγθαηάζηαζε εμαεξηζκνχ 

ην εξγαζηήξην ζα εγθαηαζηαζεί εξγαζηεξηαθφο πάγθνο κήθνπο ηνπιάρηζηνλ 4m, κε 

ληνπιάπηα ζην θάησ κέξνο, ξάθηα ζε αλσδνκή, ελζσκαησκέλα δηπιφ ληπηήξα αλνμείδσην, 

ξεπκαηνδφηεο θαη επηθάλεηα απφ αλζεθηηθφ πιηθφ. 

Σα δάπεδα ησλ αηζνπζψλ ζα επελδπζνχλ κε πιαθίδηα δαπέδνπ. ηελ αίζνπζα ηνπ 

εξγαζηεξίνπ ζα γίλεη επέλδπζε κε αληηνιηζζεξά πιαθίδηα, πνπ ζα αληέρνπλ ζηελ επίδξαζε 

ησλ νμέσλ. ηηο αίζνπζεο ηεο απνζήθεο θαη ηνπ ζπλεξγείνπ ηα δάπεδα ζα δηακνξθσζνχλ απφ 

ζθπξφδεκα κε ηειηθή επηθάλεηα αληηνιηζζεξνχ βηνκεραληθνχ δαπέδνπ κε 

επνμεηδηθφξεηηλνθνλίακα ή πιαθίδηα. 

Οη ηνίρνη ησλ ρψξσλ πγηεηλήο θαη ηνπ εξγαζηεξίνπ ζα επελδπζνχλ κέρξη χςνπο 2,20m κε 

πιαθίδηα αξίζηεο πνηφηεηνο. Οη ππφινηπνη ηνίρνη ζα ρξσκαηηζζνχλ κε πιαζηηθφ ρξψκα θαη νη 

μχιηλεο θαη ζηδεξέο επηθάλεηεο ζα ειαηνρξσκαηηζζνχλ. Σα θνπθψκαηα ησλ εμσηεξηθψλ 

ζπξψλ θαη παξαζχξσλ ζα είλαη απφ έγρξσκν αινπκίλην, ηεο επηινγήο ηεο ππεξεζίαο, κε 

δηπινχο πανινπίλαθεο. Οη πνδηέο ησλ παξαζχξσλ θαη ησλ θαησθιηψλ ζα θαηαζθεπαζζνχλ 

απφ ιεπθφ κάξκαξν. 

13.1.2. Λνηπά θηίξηα εμππεξέηεζεο  

Ζ δηάηαμε ησλ θηηξίσλ ζα θαζνξηζηεί απφ ηνλ δηαγσληδφκελν θαη ηα επηκέξνπο θηίξηα κπνξεί 

λα είλαη αλεμάξηεηα ή ηκήκαηα άιισλ βηνκεραληθψλ θηηξίσλ ηεο ΔΔΛ.  

Σα θηίξηα εμππεξέηεζεο ζα δηαζηαζηνινγεζνχλ ιακβάλνληαο ππφςε ηνλ εγθαζηζηάκελν 

εμνπιηζκφ, θαη ηελ εληφο απηψλ άλεηε θαη αζθαιή ρξήζε θαη ιεηηνπξγία, θαζψο επίζεο θαη 

ηελ ηήξεζε φισλ ησλ θαλνληζκψλ αζθαιείαο. ε θάζε πεξίπησζε ζα πξέπεη λα 

εμαζθαιίδεηαη ηθαλνπνηεηηθή πξφζβαζε γηα ηελ εγθαηάζηαζε θαη απνθνκηδή ηνπ 

εγθαζηζηάκελνπ εμνπιηζκνχ, θαζψο επίζεο θαη θαηάιιεινο αλπςσηηθφο κεραληζκφο γηα ηε 

ζπληήξεζε ηνπ ε/κ εμνπιηζκνχ. Σα πιηθά θαηαζθεπήο ησλ θηηξίσλ ζα πξέπεη λα έρνπλ 

αληνρή ζην επηθξαηνχλ ζε απηά πεξηβάιινλ.  

Γεληθά ζηα βηνκεραληθά θηίξηα ηεο εγθαηάζηαζεο ηα δάπεδα ζα δηακνξθσζνχλ απφ 

ζθπξφδεκα κε ηειηθή επηθάλεηα αληηνιηζζεξνχ βηνκεραληθνχ δαπέδνπ ή πιαθίδηα. 

ηνπο ρψξνπο δηαθίλεζεο ρεκηθψλ αληηδξαζηεξίσλ θαη πνιπειεθηξνιχηε ηα δάπεδα  πξέπεη 

λα επελδπζνχλ κε νμχκαρα πιαθίδηα, ελψ ε ηνηρνπνηία κέρξη χςνπο 2,20m επελδχεηαη κε 

πιαθίδηα πνξζειάλεο νηθηαθνχ ηχπνπ. ε φιεο ηηο αίζνπζεο δηαθίλεζεο ρεκηθψλ πξέπεη λα 

πξνβιεθζεί ζχλδεζε κε πφζηκν λεξφ, θαζψο επίζεο θαη λα εγθαηαζηαζεί ληπηήξαο, πνπ ζα 

ζπλδεζεί κε ην δίθηπν ζηξαγγηδίσλ ηεο εγθαηάζηαζεο. 

 

13.2. Μεηαιιηθέο θαηαζθεπέο θαη θαηαζθεπέο από GRP 

Όπνπ απαηηείηαη πξφζβαζε γηα ιεηηνπξγία, ζπληήξεζε ή επηζεψξεζε ζε επίπεδν κε 

πςνκεηξηθή δηαθνξά άλσ ησλ 0,5m ζα πξέπεη λα εγθαηαζηαζνχλ θιίκαθεο, θαζψο επίζεο 

πξνζηαηεπηηθά θηγθιηδψκαηα.  
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Οη θιίκαθεο ζα είλαη ή νηθνδνκηθέο (κε θιίζε αλφδνπ κεηαμχ 30
0
 θαη 45

0
), ή αλεκφζθαιεο (κε 

θιίζε αλφδνπ κεηαμχ 65
0
 θαη 75

0
) ή θαηαθφξπθεο κε ή ρσξίο θισβφ αζθαιείαο.  

Σα θηγθιηδψκαηα ζα έρνπλ ηππνπνηεκέλν ηχπν θαη εκθάληζε, κε ειάρηζην χςνο 1,10m θαη ζα 

είλαη θαηαζθεπαζκέλα απφ γαιβαληζκέλν ράιπβα. 

ε θξεάηηα θαη δεμακελέο, φπνπ απαηηείηαη πξφζβαζε ζην εζσηεξηθφ πξνβιέπεηαη ε 

ηνπνζέηεζε ζηεγαλψλ αληηνιηζζεξψλ θαιπκκάησλ, ή εζραξσηψλ δαπέδσλ. Σα θαιχκκαηα 

θαη εζραξσηά δάπεδα ζα είλαη θαηαζθεπαζκέλα απφ αλνμείδσην ράιπβα, γαιβαληζκέλν 

ράιπβα ή απφ GRP, ζχκθσλα κε ηηο ζρεηηθέο πξνδηαγξαθέο.  

Σα θαιχκκαηα θξεαηίσλ ησλ δηθηχσλ ζηξαγγηδίσλ θαη νκβξίσλ, πνπ βξίζθνληαη επί ησλ 

νδνζηξσκάησλ, ζα είλαη ρπηνζηδεξά, θαηεγνξίαο D400, ζχκθσλα κε ηελ ΔΝ 124. ηα 

πεδνδξφκηα θαη ηνπο ρψξνπο ζηάζκεπζεο ζα είλαη C250, ελψ ζηνπο ρψξνπο πξαζίλνπ Α15.  

 

14. ΔΡΓΑ ΠΟΛΙΣΙΚΟΤ ΜΗΥΑΝΙΚΟΤ 

14.1. Έξγα από ζθπξόδεκα  

14.1.1. Γεληθά  

Όιεο νη εξγαζίεο απφ ζθπξφδεκα ζα πξαγκαηνπνηεζνχλ, ζχκθσλα κε ηηο ζρεηηθέο Σερληθέο 

Πξνδηαγξαθέο θαη ηηο ηζρχνπζεο ζρεηηθέο δηαηάμεηο. 

Λακβάλνληαο ππφςε ην γεγνλφο πσο ε εγθαηάζηαζε ηνπ ΔΔΛ  βξίζθεηαη ζε κεγάιε 

απφζηαζε απφ ηε ζάιαζζα, απφζηαζε κεγαιχηεξε ηνπ νξίνπ ηνπ 1,5ρικ, νη θαηαζθεπέο ηεο 

εγθαηάζηαζεο ηεο ΔΔΛ θαηαηάζζνληαη ζηηο παξαθάησ βαζηθέο θαηεγνξίεο έθζεζεο 

αλαιφγσο ησλ πεξηβαιινληηθψλ δξάζεσλ ζηηο νπνίεο ππφθεηληαη: 

(1) Καηαζθεπέο ησλ νπνίσλ ν θέξσλ νξγαληζκφο είλαη εθηεζεηκέλνο ζηηο εμσηεξηθέο 

ζπλζήθεο αιιά πξνζηαηεπκέλνο απφ ηε βξνρή. 

(2)  Καηαζθεπέο νη νπνίεο έξρνληαη ζε επαθή κε αλεπεμέξγαζηα ιχκαηα. 

(3)  Καηαζθεπέο πνπ είλαη ζπλήζσο γεκάηεο κε πγξά ηα νπνία πεξηέρνπλ ρισξηφληα. 

(4)  Καηαζθεπέο πνπ ππφθεηληαη ζε κεηαβνιή ηεο ζηάζκεο ηνπ πεξηερνκέλνπ ηνπο.  

(5)  Καηαζθεπέο νη νπνίεο είλαη εθηεζεηκέλεο ζε πςειέο ζπγθεληξψζεηο ζεηηθψλ (SO4
2-

). 

 

14.1.2. Τιηθά  

ην έξγν ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ νη παξαθάησ θαηεγνξίεο ζθπξνδέκαηνο θαη νπιηζκνχ: 

 θπξφδεκα θαζαξηφηεηαο:     C 12/15  ηνπιάρηζηνλ 

 Άνπιν ή ειαθξά νπιηζκέλν ζθπξφδεκα δηακνξθψζεσλ, ξχζεσλ θαη εγθηβσηηζκψλ, 

θξαζπεδφξεηζξσλ, επελδχζεσλ ηάθξσλ θηι.:  C 20/25 ηνπιάρηζηνλ  

 Οπιηζκέλν ζθπξφδεκα: 

 Αλάινγα κε ηελ θαηεγνξία έθζεζεο ηεο θαηαζθεήο: C 25/30  ηνπιάρηζηνλ 
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ηνηρεία απφ πξνθαηαζθεπαζκέλν ζθπξφδεκα:  C 25/30 θαη φρη κηθξφηεξε απφ ηελ 

θαηεγνξία θαηαζθεπήο ηεο κνλάδαο. 

ηελ πεξίπησζε πνπ ε αλσδνκή κίαο κνλάδαο θαηαηάζζεηαη, ζε άιιε θαηεγνξία θαηαζθεπήο 

απφ ηελ ππνδνκή ηεο, ζα πξέπεη λα εθαξκφδεηαη ε πςειφηεξε πνηφηεηα ζθπξνδέκαηνο ζην 

ζχλνιν ηνπ θνξέα. 

ηα ηκήκαηα ηνπ έξγνπ πνπ έξρνληαη ζε επαθή κε πγξφ πεξηβάιινλ (π.ρ. δεμακελέο θξεάηηα 

θηι.) ζα ρξεζηκνπνηεζεί ζχκθσλα κε ηελ αληίζηνηρε Σερληθή Πξνδηαγξαθή ζηεγαλσηηθφ 

κάδαο. 

Ο ράιπβαο νπιηζκνχ γηα φιεο ηηο θαηαζθεπέο, ζε ξάβδνπο, πιέγκαηα θαη ζπλδεηήξεο ζα είλαη 

πνηφηεηαο Β500C 

 

14.1.3. Έιεγρνο ζε ξεγκάηωζε 

Οη δεμακελέο ειέγρνληαη έλαληη ξεγκαηψζεσο ψζηε λα εμαζθαιηζηεί ε αλζεθηηθφηεηα ηνπο ζε 

δηάξθεηα. Κξηηήξην ζρεδηαζκνχ απνηειεί ην κέγηζην επηηξεπφκελν άλνηγκα ξσγκήο.  

χκθσλα κε ην ΔΛΟΣ ΔΝ 1992-3 θαη δεδνκέλνπ φηη είλαη απνδεθηή κηα κηθξή πνζφηεηα 

δηαξξνήο, ην κέγηζην επηηξεπφκελν εχξνο ξσγκήο είλαη απφ 0.20mm γηα hD/h≤5 θαη 0.05mm 

γηα hD/h≥35 , φπνπ hD είλαη ην χςνο πγξνχ θαη h ην πάρνο ηνπ ηνηρψκαηνο ηεο δεμακελήο. Γηα 

ελδηάκεζεο ηηκέο ιφγνπ hD/h γίλεηαη γξακκηθή παξεκβνιή. Ο ππνινγηζκφο ηνπ εχξνπο ξσγκήο 

γίλεηαη ππφ ηνπο ζπλδπαζκνχο νξηαθήο θαηάζηαζεο ιεηηνπξγηθφηεηαο θαη  ζχκθσλα κε ηνλ 

ΔΛΟΣ ΔΝ 1992-3. 

Δπίζεο πεξηνξίδνληαη νη ζιηπηηθέο ηάζεηο ζην ζθπξφδεκα ππφ ηνλ βξαρπρξφλην ζπλδπαζκφ 

ιεηηνπξγηθφηεηαο ζχκθσλα κε ηελ ζρέζε : 

ζc ≤ 0.60 ∙ fck 

ηνπο ζπλδπαζκνχο δξάζεσλ γηα ηνλ έιεγρν ζε νξηαθή θαηάζηαζε ιεηηνπξγηθφηεηαο δελ 

ζπκκεηέρνπλ νη ηπρεκαηηθέο θνξηίζεηο, φπσο ε ππεξπιήξσζε ησλ δεμακελψλ, ε απεπζείαο 

έθζεζε ζηνλ ήιην θαζψο θαη νη ζεηζκηθέο δξάζεηο. 

 

14.2. Υαιύβδηλεο θαηαζθεπέο   

Γεληθά νη ραιχβδηλεο θαηαζθεπέο ζα γίλνπλ ζχκθσλα κε ηηο ζρεηηθέο Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο 

θαη ηηο ηζρχνπζεο ζρεηηθέο δηαηάμεηο. Ο κνξθνράιπβαο ζα είλαη πνηφηεηαο S235 (FE 360). Οη 

θαηαζθεπέο ζα απνηεινχληαη απφ πιαηζησηνχο θνξείο επί ησλ νπνίσλ επηθάζνληαη ηεγίδεο θαη 

ε επηθάιπςε.  

Ζ πξνζηαζία ησλ επηθαλεηψλ απφ δηάβξσζε θαη νμείδσζε ζα γίλεη σο εμήο: 

 Ακκνβνιή θαηά Sa 21/2 

 Θεξκφ γαιβάληζκα πάρνπο μεξάο ζηξψζεο 120 κm 

 Δπνμηθφprimer πάρνπο μεξάο ζηξψζεο (ΠΞ) 100 mκ 

 Βαθή κε επνμηθφ ρξψκα ΠΞ 160 κm 

 Σειηθή ζηξψζε κε αιεηθαηηθνχ ηχπνπ πνιπνπξεζάλε ΠΞ 40 κm 
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Ζ νξνθή θαη νη εμσηεξηθέο επηθάλεηεο ησλ θηηξηαθψλ έξγσλ, πνπ ζα θαηαζθεπαζηνχλ απφ 

κνξθνράιπβα, ζα επηθαιπθζνχλ κε ζεξκνκνλσηηθά πάλει. Σα πάλει ζα είλαη ζχλζεηα – 

απηνθεξφκελα δνκηθά ζηνηρεία απφ δχν δηακνξθσκέλα ειαζκαηφθπιια κεηαμχ ησλ νπνίσλ 

ζα ππάξρεη ζθιεξφο αθξφο πνιπνπξεζάλεο, ειάρηζηνπ πάρνπο 4cm, ή κεγαιχηεξνπ, ζχκθσλα 

κε ηελ κειέηε ζεξκνκφλσζεο. Δάλ δελ πξνδηαγξάθεηαη δηαθνξεηηθά ηα ειάζκαηα ζα είλαη 

ραιχβδηλα, ειάρηζηνπ πάρνπο 0,5mm, γαιβαληζκέλα ελ ζεξκψ Ε275 (275 gr/m
2
), ζχκθσλα κε 

ην ΔΝ 10147,  κε επνμεηδηθφ ππφζηξσκα πάρνπο 10κm θαη νξγαληθή επίζηξσζε πάρνπο 

25κm. 

Όπνπ απαηηείηαη, ηα πάλει ζα είλαη ππξάληνρα κε πεηξνβάκβαθα, ειάρηζηνπ πάρνπο 5cm 

Ζ κνξθή ησλ ειαζκάησλ θαη ε ρξσκαηηθή απφρξσζε ζα θαζνξηζηεί ζηελ αξρηηεθηνληθή θαη 

ζα είλαη ηεο έγθξηζεο ηεο Τπεξεζίαο. 

 

15. ΗΛΔΚΣΡΙΚΗ ΔΓΚΑΣΑΣΑΗ 

15.1. Ηιεθηξνδόηεζε ηεο εγθαηάζηαζεο 

Ζ ειεθηξνδφηεζε ζα γίλεη απφ ηελ ρακειή  ηάζε ηεο ΓΔΖ γηα ζπλνιηθή ηζρχ κηθξφηεξε ησλ 

200KW αιιηψο ζα γίλεη απφ ηελ κέζε ηάζε. ε θάζε πεξίπησζε ζα πξέπεη λα γίλνπλ νη 

ζρεδηαζηηθέο πξνβιέςεηο θαη αλακνλέο γηα ηελ κειινληηθή επέθηαζε (έξγα Π/Μ θαη έξγα 

ΖΜ) ψζηε λα κπνξεί λα γίλεη ζχλδεζε κε ηελ κέζε ηάζε κειινληηθά. 

ηελ κειέηε πξνζθνξάο πξέπεη λα γίλεη δηαζηαζηνιφγεζε ηνπ Μ/ (αλ ρξεηάδεηαη) θαη ηνπ 

Ζ/Ε κε βάζε ηελ εγθαηεζηεκέλε ηζρχ ησλ θαηαλαισηψλ ηνπ έξγνπ.  

Δάλ ε ειεθηξνδφηεζε ηεο εγθαηάζηαζεο κπνξεί λα γίλεη απφ ην δίθηπν ρακειήο ηάζεο (Υ.Σ.) 

ηεο Γ.Δ.Ζ. ην αθξαίν πεδίν ηνπ γεληθνχ πίλαθα δηαλνκήο ρακειήο ηάζεο ηεο εγθαηάζηαζεο 

ζα είλαη ην πεδίν εηζφδνπ, φπνπ ζα θζάζεη ην θαιψδην παξνρήο απφ ηνλ κεηξεηή. 

ηε πεξίπησζε πνπ απαηηείηαη, ε ειεθηξνδφηεζε ηεο εγθαηάζηαζεο λα γίλεη απφ ηελ Α θάζε 

απφ ην δίθηπν κέζεο ηάζεο (Μ.Σ.) ηεο Γ.Δ.Ζ. ζα θαηαζθεπαζηεί ππνζηαζκφο ππνβηβαζκνχ 

ηεο ηάζεο, ζηνλ νπνίν ζα ζηεγαζηνχλ ζε αλεμάξηεηα δηακεξίζκαηα: 

 Ο γεληθφο πίλαθαο κέζεο ηάζεο 

 Έλαο ή πεξηζζφηεξνη κεηαζρεκαηηζηέο δηαλνκήο, έθαζηνο ζε ρσξηζηφ δηακέξηζκα, 

δηαζηάζεσλ ψζηε απφ ηα αθξφηαηα ζεκεία ηνπ Μ/ λα εμαζθαιίδεηαη ειάρηζηνο δηάδξνκνο 

πιάηνπο 0,7 m θαη φρη κηθξφηεξνο απφ ηνλ πξνηεηλφκελν απφ ηνλ θαηαζθεπαζηή θαη χςνπο 

ηνπιάρηζηνλ 0,5 m πάλσ απφ ην άλσ άθξν ηνπ Μ/. 

ε θάζε πεξίπησζε ζην θηίξην ελέξγεηαο ζα ππάξρνπλ αλεμάξηεηα δηακεξίζκαηα γηα ηα 

παξαθάησ: 

 Ο γεληθφο πίλαθαο δηαλνκήο ρακειήο ηάζεο (ΓΠΥΣ) θαη ην πεδίν βειηίσζεο ζπλεκηηφλνπ 

 Σν ειεθηξνπαξαγσγφ δεχγνο 

Αλ απαηηείηαη απφ ηε Γ.Δ.Ζ. ζην θηίξην ηνπ ππνζηαζκνχ ζα ππάξρεη αλεμάξηεηνο ρψξνο γηα 

ηελ εγθαηάζηαζε ησλ νξγάλσλ κέηξεζεο θαη πξνζηαζίαο ηεο Μ.Σ. Κάζε ρψξνο ζα είλαη 

επαξθήο γηα ηε ιεηηνπξγία θαη ηε ζπληήξεζε ηνπ εμνπιηζκνχ θαη γηα ηελ άλεηε θαη αζθαιή 

εξγαζία εληφο απηνχ. 
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Κάζε ρψξνο ζα εμαεξίδεηαη επαξθψο ζχκθσλα κε ηηο απαηηήζεηο ηνπ εμνπιηζκνχ. Γηα ηνλ 

εμαεξηζκφ ζα ππάξρνπλ πεξζηδσηά αλνίγκαηα θαηάιιεισλ δηαζηάζεσλ γηα ηελ είζνδν θαη/ή 

ηελ έμνδν λσπνχ αέξα θαη φπνπ απαηηείηαη εμαλαγθαζκέλε ξνή αέξα ζα γίλεηαη κε επίηνηρνπο 

αλεκηζηήξεο ή αλεκηζηήξεο νξνθήο. Ζ δπλακηθφηεηα ησλ αλεκηζηήξσλ ζα θαζνξηζηεί κε 

βάζε ηα ζηνηρεία ιεηηνπξγίαο ηνπ εμνπιηζκνχ. Σα αλνίγκαηα ζα θέξνπλ πξνζηαηεπηηθφ 

πιέγκα. 

Ζ φδεπζε ησλ θαισδίσλ ηζρχνο εληφο ηνπ θηηξίνπ ζα γίλεηαη ζε θαλάιηα πνπ ζα 

δηακνξθσζνχλ ζην δάπεδν θαη/ή ζε ππφγεην ρψξν χςνπο ηνπιάρηζηνλ 0,80 m. Ζ είζνδνο ηνπ 

θαισδίνπ παξνρήο θαη ε έμνδνο ησλ θαισδίσλ δηαλνκήο ζα γίλεηαη απφ θξεάηηα πνπ ζα 

θαηαζθεπαζηνχλ ζε θαηάιιειεο ζέζεηο. ηε πεξίπησζε κεηαζρεκαηηζηψλ ειαίνπ ζα πξέπεη 

λα πξνβιεθζεί ε θαηαζθεπή ιεθάλεο ζπιινγήο ηνπ ειαίνπ ςχμεσο γηα θάζε κεηαζρεκαηηζηή 

πνπ ζα εγθαηαζηαζεί. θαηαζθεπαζκέλε απφ ζθπξφδεκα κε ραιίθηα, θαιπκκέλε κε πιέγκα 

ρσξεηηθφηεηαο ηθαλήο λα ρσξέζεη φιε ηελ πνζφηεηα ιαδηνχ ηνπ Μ/.  

ην θηίξην πξέπεη λα δηαζέηεη ζεκειηαθή γείσζε θαη ζην δάπεδν ησλ δηακεξηζκάησλ κέζεο 

ηάζεο πξέπεη λα θαηαζθεπαζηεί ηζνδπλακηθφ πιέγκα γηα ηελ απνθπγή βεκαηηθψλ ηάζεσλ. 

Γεληθά ζα πξνβιεθζεί ην ζχλνιν ησλ εγθαηαζηάζεσλ γείσζεο πξνζηαζίαο θαη ιεηηνπξγίαο 

ζχκθσλα κε ηνπο ηζρχνληεο θαλνληζκνχο. 

 

15.2. ύζηεκα δηαλνκήο ελέξγεηαο 

15.2.1. Πίλαθαο κέζεο ηάζεο
3
 

Ο πίλαθαο κέζεο ηάζεο ζα είλαη θαηάιιεινο γηα ζχλδεζε ζε ηξηθαζηθφ δίθηπν ηεο ΓΔΖ 

20 kV, 50 Hz κε: 

 ηζρχ βξαρπθπθιψκαηνο 250 MVA – 350 MVA, ζηα 20 kV - 15 kV αληίζηνηρα θαη 

ζχκθσλα κε ηηο νδεγίεο ηεο ΓΔΖ. 

 νλνκαζηηθή ηάζε ιεηηνπξγίαο 24 kV, 50 Hz, 

 αληνρή ζε δηέιεπζε βξαρπθπθιψκαηνο 16 kA/1 sec. 

Δθ’ φζνλ δελ πεξηγξάθεηαη δηαθνξεηηθά ε ζηάζκε κφλσζεο ηνπ πίλαθα ζα ζπκθσλεί κε ηα 

πξφηππα IEC γηα: 

 ζεξκνθξαζίεο απφ  -5°C έσο +40°C (κέζε ζεξκνθξαζία 24σξνπ 35°C)  

 κέγηζην πςφκεηξν εγθαηάζηαζεο 1000 m, δειαδή ηάζε αληνρήο ζε βηνκεραληθή 

ζπρλφηεηα επί 1 min, 50 kV θαη 125 kV γηα θξνπζηηθή ηάζε 1,2/50 κs, 

 ζρεηηθή πγξαζία 95% κέγηζηε. 

Ζ πξνζηαζία ζα είλαη ηνπιάρηζηνλ ΗΡ41 θαηά DIN 40050 θαη IEC 144 θαη ε ζηάζκε κφλσζεο 

20 N θαηά VDE0111. 

Ο πίλαθαο κέζεο ηάζεο ζα είλαη απφιπηα ζπκβαηφο κε ηνλ πίλαθα ρακειήο ηάζεο θαη ηνλ 

πίλαθα ηεο Γ.Δ.Ζ., ζε φηη αθνξά ηα ραξαθηεξηζηηθά (θακπχιε ρξφλνπ εληάζεσο) ή ηε 

ξχζκηζε ησλ νξγάλσλ πξνζηαζίαο (επηινγηθή πξνζηαζία) θαη εγθεθξηκέλνο απφ ηηο 

Τπεξεζίεο ηεο Γ.Δ.Ζ. ε πεξίπησζε εγθαηάζηαζεο δχν ή πεξηζζφηεξσλ κεηαζρεκαηηζηψλ ην 
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θνξηίν απφ ηνλ πίλαθα κέζεο ηάζεο πξέπεη λα είλαη, θαηά ην δπλαηφ, νκνηφκνξθα 

θαηακεξηζκέλν κεηαμχ ηνπο. 

Ο πξνκεζεπηήο ησλ πηλάθσλ πξέπεη  λα έρεη απνδεδεηγκέλε εκπεηξία ζηνλ ζρεδηαζκφ θαη ηελ 

θαηαζθεπή πηλάθσλ κέζεο ηάζεο. 

Όια ηα πιηθά κέζεο ηάζεο ζα πξνέξρνληαη απφ θαηαζθεπαζηή πνπ έρεη πηζηνπνίεζε θαηά ηε 

λεψηεξε έθδνζε ηνπ ISO 9001 ή αληίζηνηρν, ψζηε λα επηηπγράλεηαη ηέιεηα ζχδεπμε κεηαμχ 

ησλ δηαθφξσλ κεραληζκψλ θαη ε κέγηζηε αμηνπηζηία κεηαμχ ησλ εμαξηεκέλσλ κεραληθψλ 

καλδαιψζεσλ. 

Ο εμνπιηζκφο ζα πξέπεη λα είλαη ζχκθσλνο κε ηελ ηειεπηαία έθδνζε ησλ δηεζλψλ πξνηχπσλ:  

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

IEC 60265  MV switches 

IEC 60129  AC disconnectors and earthing switches 

IEC 60694  Common clauses for MV switchgear and controlgear 

IEC 60420  MV AC switch-fuse combinations 

IEC 60056  MV AC circuit breakers 

IEC 60282-1  MV fuses 

IEC 60185  Current transformers 

IEC 60186  Voltage transformers 

IEC 60801  Electromagnetic compatibility for industrial process measurement and control 

equipment. 

Ο πίλαθαο απνηειείηαη απφ κία θπςέιε εηζφδνπ, κία θπςέιε κεηξήζεσλ θαη κία θπςέιε 

ηξνθνδφηεζεο γηα θάζε κεηαζρεκαηηζηή. Οη θπςέιεο ζα είλαη εμνπιηζκέλεο κε απηφκαηνπο 

δηαθφπηεο, δηαθφπηεο θνξηίνπ, γεησηέο, πξσηνγελή θαη/ή δεπηεξνγελή πξνζηαζία θηι. Σα 

θαιψδηα, νη δηαθφπηεο, νη κεηαζρεκαηηζηέο έληαζεο θαη ν ζπλαθήο εμνπιηζκφο πξέπεη λα 

κειεηεζνχλ γηα λα αληέμνπλ ζηελ ηζρχ απηή, ρσξίο λα ππνζηνχλ βιάβε, άζρεηα απφ ηε 

ξχζκηζε ησλ ειεθηξνλφκσλ (ξειέ) πξνζηαζίαο.  

15.2.2. Μεηαζρεκαηηζηήο
4
 

ηνλ ππνζηαζκφ ζα εγθαηαζηαζεί έλαο ηνπιάρηζηνλ κεηαζρεκαηηζηήο δηαλνκήο νλνκαζηηθήο 

ηζρχνο 250 kVA. ε πεξίπησζε εγθαηάζηαζεο πεξηζζφηεξσλ Μ/ ε ζχλδεζή ηνπο ζην δίθηπν 

ζα είλαη παξάιιειε θαη ζηε ρακειή ηάζε ζα γίλεη ηζνθαηαλνκή ησλ θνξηίσλ. 

Οη κεηαζρεκαηηζηέο δηαλνκήο πξνβιέπνληαη εζσηεξηθνχ ρψξνπ, κε νξπθηφ ή ζπλζεηηθφ ιάδη 

ςχμεσο, θπζηθήο θπθινθνξίαο θαη αέξα ςχμεσο ησλ ςπθηηθψλ ρσξίο βεβηαζκέλε θίλεζε 

(ΟΝΑΝ). Δπίζεο πξνβιέπνληαη κεηαζρεκαηηζηέο μεξνχ ηχπνπ κε κφλσζε επνμηθήο ξεηίλεο 

θιάζεο κφλσζεο F κε θπζηθή ςχμε (ΑΝ). Ζ ηάζε πξσηεχνληνο ζα είλαη 20 kV (ή θαη 15 kV), 

ε ηάζε δεπηεξεχνληνο 0,4 kV, ε νκάδα δεχμεο Dy5 ή Dy11, θαηάιιειε γηα δίθηπν 

ζπρλφηεηαο 50 Hz θαη γηα ζπλερή ιεηηνπξγία. 

                                                           
4
 Εφόςον ζχει εφαρμογι 



 

42 
 

Ο κεηαζρεκαηηζηήο (ή νη κεηαζρεκαηηζηέο) ζα δηαζηαζηνινγεζνχλ κε βάζε ηηο εμήο 

παξαδνρέο: 

 Ο ζπληειεζηήο εηεξνρξνληζκνχ ησλ θαηαλαιψζεσλ ίζνο πξνο 1,0. 

 Ζ πηψζε ηάζεο ζην δίθηπν δηαλνκήο σο θάζε θνξηίν δελ ζα είλαη κεγαιχηεξε απφ 5% θαη 

ζχκθσλα κε ην πξφηππν ΔΛΟΣ HD 384. 

 Ο ζπληειεζηήο ηζρχνο ζα ιακβάλεηαη ίζνο κε 0,80. 

 Σν θνξηίν θάζε κεηαζρεκαηηζηή πνπ ζα βξίζθεηαη ζε ιεηηνπξγία δελ ζα ππεξβαίλεη ην 80% 

ηεο νλνκαζηηθήο ηζρχνο ηνπ, ζεσξνπκέλσλ θαη ηπρφλ απνκεηψζεσλ. 

15.2.3. Πίλαθεο ρακειήο ηάζεο 

Οη ειεθηξηθνί πίλαθεο πξέπεη λα θαηαζθεπαζζνχλ ζχκθσλα κε ηα εμήο:  

 Ηζρχνληεο Νφκνπο θαη Γηαηάγκαηα ηνπ Διιεληθνχ Κξάηνπο. 

 Ηζρχνληεο νδεγίεο ΓΔΖ 

 Πξφηππν IEC 909 κε ηα ζπκπιεξσκαηηθά ηκήκαηά ηνπ Μέξε 1 θαη 2, φπνπ αλαθέξεηαη ν 

ηξφπνο ππνινγηζκνχ ηνπ ξεχκαηνο βξαρπθχθισζεο κηαο εγθαηάζηαζεο. 

 Πξφηππν IEC 439-1 πνπ αλαθέξεηαη ζηηο δνθηκέο ηχπνπ θαη ζεηξάο 

 Πξφηππν IEC 529 πνπ αλαθέξεη ην βαζκφ πξνζηαζίαο ελφο πεξηβιήκαηνο, ελάληηα ζε μέλα 

ζσκαηίδηα θαη ελάληηα ζην λεξφ. 

 Ηζρχνληεο Νφκνπο, Γηαηάγκαηα θαη θαλνληζκνχο γηα ηελ πξφιεςε ησλ αηπρεκάησλ. 

Ο εζσηεξηθφο εμνπιηζκφο ησλ πηλάθσλ ρακειήο ηάζεο ζα είλαη πξνκήζεηα ελφο θαη κφλν 

νίθνπ θαηαζθεπήο απηνχ, ψζηε λα εμαζθαιίδεηαη ελαιιαμηκφηεηα απηνχ. Όινη νη ειεθηξηθνί 

πίλαθεο, πνπ ζα απνζηαινχλ ζην εξγνηάμην, πξέπεη λα ζπλνδεχνληαη κε ηα απαξαίηεηα 

έγγξαθα ηνπ θαηαζθεπαζηή, πνπ ζα απνδεηθλχνπλ φηη έρνπλ πξαγκαηνπνηεζεί επηηπρψο νη 

έιεγρνη θαη νη δνθηκέο. 

Ο γεληθφο πίλαθαο δηαλνκήο ρακειήο ηάζεο ζα ηξνθνδνηεί ηνπο ηνπηθνχο πίλαθεο δηαλνκήο. 

ηνλ πίλαθα ζα ζπλδεζεί ην ζχζηεκα βειηίσζεο ζπλεκηηφλνπ ην νπνίν ζα δηαζηαζηνινγεζεί 

ψζηε φηαλ φια ηα θνξηία είλαη ζε ιεηηνπξγία ν ζπληειεζηήο ηζρχνο λα είλαη ηνπιάρηζηνλ ίζνο 

κε 0,97. 

Οη ηνπηθνί πίλαθεο δηαλνκήο/ειέγρνπ ζα ηξνθνδνηνχληαη απφ ην γεληθφ πίλαθα ρακειήο 

ηάζεο θαη ζα έρνπλ αλαρσξήζεηο πξνο ηνπο θαηαλαισηέο. 

Οη ζπξκαηψζεηο ησλ πηλάθσλ ζα θαηαζθεπαζηνχλ κε θαηάιιεια θαιψδηα ζχκθσλα κε ην 

εθαξκνδφκελν πξφηππν. Θα ηνπνζεηεζνχλ κε ζπζηεκαηηθφ ηξφπν ζε θαζαξή δηάηαμε ρσξίο 

επηθαιχςεηο, δηαζηαπξψζεηο θηι., πνπ ζα εμαζθαιίδεη ηελ εχθνιε επίζθεςε νπνηνπδήπνηε 

νξγάλνπ ή ζηνηρείνπ ζην εζσηεξηθφ ηνπ πίλαθα. Θα είλαη θαιά ζηεξεσκέλεο θαη ζα 

ζηεξίδνληαη ζε θαηάιιειεο ξάβδνπο ή θαλάιηα. 

Ζ ζχλδεζε φισλ ησλ εηζεξρνκέλσλ θαη εμεξρφκελσλ θαισδίσλ ζα γίλεηαη κε αθξνδέθηεο πνπ 

ζα ζηεξεψλνληαη επάλσ ζε ξάγα. Οη αθξνδέθηεο ζα είλαη νκαδνπνηεκέλνη θαηά ηάζε θαη ζα 

θέξνπλ ελδεηθηηθή πηλαθίδα ηεο ηάζεσο θαη ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπο. Κάζε αθξνδέθηεο ζα θέξεη 

επθξηλή αξηζκφ αλαγλψξηζεο. Κάζε πίλαθαο ζα θέξεη επαξθή αξηζκφ αθξνδεθηψλ γηα ηε 
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ζχλδεζε φισλ ησλ αγσγψλ πεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ εθεδξηθψλ θαη επηπιένλ 20% 

εθεδξηθνχο αθξνδέθηεο θαη 30% εθεδξηθφ κήθνο ηεο ξάγαο ηνπνζέηεζήο ηνπο. 

ε κνλάδεο πνπ ππάξρεη δηαβξσηηθφ πεξηβάιινλ ν πίλαθαο ζα εγθαζίζηαηαη ζε ηδηαίηεξν ρψξν 

κε αλεμάξηεην εμαεξηζκφ. ε αληίζεηε πεξίπησζε, ζα πξέπεη λα ππάξρεη πξφβιεςε γηα ηνλ 

θαζαξηζκφ ηνπ αέξα ησλ αηζνπζψλ ζηηο νπνίεο εγθαζίζηαληαη ειεθηξηθνί πίλαθαο ηχπνπ 

πεδίσλ ηφζν απφ ζσκαηίδηα φζν θαη απφ δηαβξσηηθνχο ξχπνπο.  

Κάζε πίλαθαο ηχπνπ πεδίσλ ζα θέξεη έλα ή πεξηζζφηεξνπο ζεξκαληέο νη νπνίνη ζα 

πξνιακβάλνπλ ηε δεκηνπξγία ζπκππθλσκάησλ θαη ζα ππνβνεζνχλ ηνλ αεξηζκφ. Οη ζεξκαληέο 

ζα ηνπνζεηεζνχλ θαηά ηξφπν πνπ δελ ζα παξελνριεί ηε ιεηηνπξγία ηνπ ππνινίπνπ 

εμνπιηζκνχ. Ζ επηθαλεηαθή ζεξκνθξαζία νπνηνπδήπνηε κέξνπο ηνπ ζεξκαληή ην νπνίν είλαη 

αθάιππην θαη απνηειεί θίλδπλν εγθαχκαηνο, δελ ζα μεπεξλά ηνπο 65
0
C. Σν θχθισκα ηνπ 

ζεξκαληή ζα ηξνθνδνηείηαη κέζσ γξακκήο πνπ ζα θέξεη αζθάιεηα ή κηθξναπηφκαην 

θαηαιιήινπ κεγέζνπο θαη κεηαγσγηθφ δηαθφπηε γηα ηελ απηφκαηε θαη ρεηξνθίλεηε 

ιεηηνπξγία. Καηά ηε ρεηξνθίλεηε ιεηηνπξγία ν ζεξκαληήο ζα ειέγρεηαη απφ ζεξκνζηάηε ή 

πγξνζηάηε. 

15.2.4. Ηιεθηξηθέο γξακκέο 

Όια ηα θαιψδηα πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα ηελ θαηαζθεπή ειεθηξηθψλ εγθαηαζηάζεσλ, ζα 

ζπκθσλνχλ κε ηηο απαηηήζεηο ησλ αθνινχζσλ πξνηχπσλ, εθηφο εάλ πξνδηαγξάθεηαη 

δηαθνξεηηθά: 

 VDE 0207, Teile 1-24 Πξνδηαγξαθέο κνλσηηθψλ πιηθψλ θαη καλδπψλ γηα θαιψδηα. 

 VDE 0250, Teile 1, 102, ..., 818 Καλνληζκνί γηα κνλσκέλνπο αγσγνχο εγθαηαζηάζεσλ 

ηζρχνο θαη θσηηζκνχ. 

 VDE 0270 Καιψδηα κε κφλσζε απφ πιαζηηθφ γηα εμσηεξηθή εγθαηάζηαζε ζε πγξφ θαη 

εθξεθηηθφ πεξηβάιινλ. 

 VDE 0271 Καιψδηα κε κφλσζε PVC(Y) 

 VDE 0272 Καιψδηα κε κφλσζε Πνιπαηζπιέλην (2Y) 

 VDE 0273 Καιψδηα κε κφλσζε Γηθηπσκέλν Πνιπαηζπιέλην (2Υ) 

 VDE 0278 Δμαξηήκαηα, κνχθεο, αθξνθεθαιέο γηα θαιψδηα κέρξη 30 KV 

 VDE 0282 Αγσγνί κε κφλσζε PVC 

 VDE 0298 Υξήζε θαη επηηξεπφκελεο θνξηίζεηο γηα θαιψδηα ηάζεσο κέρξη 30 KV 

 IEC 60502-2 Καιψδηα ηζρχνο κε κφλσζε PVC 

Ζ ηθαλφηεηα θνξηίζεσο ησλ θαισδίσλ ζα απνκεησζεί βάζεη εγθεθξηκέλσλ ζπληειεζηψλ 

φδεπζεο, ζεξκνθξαζίαο εδάθνπο, ζεξκηθήο αγσγηκφηεηαο εδάθνπο, νκαδνπνίεζεο θηι.   

Σα θαιψδηα ζα ηνπνζεηνχληαη θξνληίδνληαο λα κελ ππνβιεζνχλ ζε κεραληθέο θαη ζεξκηθέο 

δνθηκαζίεο δηαθνξεηηθέο απφ ηηο πξνβιεπφκελεο ζχκθσλα κε ηνλ ηχπν ηνπ ρξεζηκνπνηεκέλνπ 

θαισδίνπ. Σα θαιψδηα γηα ηξνθνδφηεζε κεραλεκάησλ πξέπεη λα είλαη ζπλερή απφ ηνλ ηνπηθφ 

πίλαθα ηξνθνδνηήζεσο ηνπο κέρξη ην πξνβιεπφκελν κεράλεκα. 
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Ζ φδεπζε ησλ θαισδίσλ δηαλνκήο θαη ησλ θαισδίσλ ηνπ απηνκαηηζκνχ κεηαμχ ησλ κνλάδσλ 

ηνπ έξγνπ ζα γίλεηαη ππφγεηα κέζα ζε ζσιήλεο πξνζηαζίαο απφ PVC ή HDPE. Ζ φδεπζε 

θάζε ηχπνπ θαισδίνπ (ηζρχνο, απηνκαηηζκνχ) ζα γίλεηαη ζε αλεμάξηεηνπο ζσιήλεο 

πξνζηαζίαο. Ζ δηέιεπζε ησλ θαισδίσλ απφ δξφκνπο ζα γίλεηαη θάζεηα ζηνλ άμνλά ηνπο θαη 

ζε ζσιήλεο πξνζηαζίαο νη νπνίνη ζα εγθηβσηίδνληαη ζε ζθπξφδεκα. Θα θαηαζθεπαζηνχο 

θξεάηηα επίζθεςεο / δηέιεπζεο / έιμεο ησλ θαισδίσλ ηνπιάρηζηνλ αλά 25m θαη ζε θάζε 

πεξίπησζε αιιαγήο δηεχζπλζεο, εηζφδνπ / εμφδνπ ζε / απφ θηίξην θαη ζηα άθξα δηέιεπζεο απφ 

δξφκν. 

Σα θαιψδηα ή νη αγσγνί πνπ ζα βξίζθνληαη ζηνλ ίδην ζσιήλα, ππφγεην αιιά θαη ππέξγεην, ζα 

πξέπεη λα αλήθνπλ ζηνλ ίδην ηχπν ρξήζεο. Θα πξέπεη λα ρξεζηκνπνηεζνχλ αλεμάξηεηεο 

ζσιελψζεηο γηα: 

 Καιψδηα ηζρχνο ρακειήο ηάζεο  

 Καιψδηα εληνιήο θαη εζσηεξηθήο δηαλνκήο 

 Καιψδηα γηα ζήκαηα νξγάλσλ 

 Καιψδηα γηα εγθαηαζηάζεηο θσηηζκνχ 

Κάζε ζσιήλαο ζα πξέπεη λα έρεη έλα κέγηζην αξηζκφ έμη (6) ελεξγψλ αγσγψλ ζπγρξφλνπ 

ιεηηνπξγίαο, αλεμάξηεηα εάλ δελ έρεη μεπεξάζεη ηνλ νξηδφκελν βαζκφ πιεξφηεηαο. Γηα ηελ 

δηέιεπζε ησλ θαισδίσλ κέζα ζηνπο ζσιήλεο ζα ρξεζηκνπνηνχληαη ιηπαληηθά. Γελ ζα 

ρξεζηκνπνηεζεί νξπθηφ ιίπνο, ζηε πεξίπησζε γπκλψλ θαισδίσλ απφ λενπξέλην ή θαισδίσλ 

κε κε κεηαιιηθέο εμσηεξηθέο επελδχζεηο.  

15.2.5. Ηιεθηξνπαξαγωγό δεύγνο 

Γηα ηελ αληηκεηψπηζε πηζαλψλ δηαθνπψλ ειεθηξηθνχ ξεχκαηνο ηεο ΓΔΖ, ζα εγθαηαζηαζεί 

έλα ειεθηξνπαξαγσγφ δεχγνο ζπλερνχο ηζρχνο ηνπιάρηζηνλ 100 kVA, κε δεμακελή 

πεηξειαίνπ θαηάιιειεο ρσξεηηθφηεηαο γηα ηελ απηφλνκε ζπλερή ιεηηνπξγία ηνπ επί νθηψ (8) 

ψξεο κε ην θνξηίν, πνπ αλαθέξεηαη ζην παξαθάησ Πίλαθα.  

Σν Ζ/Ε ζα θαιχπηεη θαη’ ειάρηζην ηηο παξαθάησ κνλάδεο ζε αληίζηνηρν πνζνζηφ ηνπ πιήξνπο 

θνξηίνπ ηνπο: 

Μνλάδα 
Πνζνζηφ θάιπςεο πιήξνπο 

θνξηίνπ 

Πξνεπεμεξγαζία 100% 

Βηνινγηθή επεμεξγαζία Αλαδεπηήξεο, μέζηξα θαζίδεζεο  

χζηεκα απηνκαηηζκνχ  100% 

Δμσηεξηθφο θσηηζκφο  50% 

Κηίξην ειέγρνπ 100% 

 

Μέζσ ηνπ ζπζηήκαηνο απηνκαηηζκνχ ζα πξέπεη λα παξέρεηαη ε δπλαηφηεηα θαηαλνκήο ηεο 

δηαζέζηκεο ηζρχνο ζηνπο επηκέξνπο ηνπηθνχο πίλαθεο κε πξνηεξαηφηεηεο, πνπ ζα κπνξνχλ λα 

ξπζκίδνληαη απφ ην ΚΔΛ ηεο Δγθαηάζηαζεο.  
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Ο πίλαθαο κεηαγσγήο ζα βξίζθεηαη ζην δηακέξηζκα ηνπ ΓΠΥΣ θαη ζα απνηειεί αλεμάξηεην 

πεδίν ηνπ. 

 

 

15.3. Γεηώζεηο 

ηα θηίξηα θαη ζηνλ ειεθηξνκεραλνινγηθφ εμνπιηζκφ ηεο εγθαηάζηαζεο ζα γίλνπλ νη 

γεηψζεηο πνπ είλαη απαξαίηεηεο γηα ηελ αζθάιεηα θαη ηελ πξνζηαζία αηφκσλ πνπ έξρνληαη ζε 

άκεζε ή έκκεζε επαθή κε απηέο. Δηδηθφηεξα: 

 Θεκειηαθή γείσζε ησλ θηηξίσλ 

 Ηζνδπλακηθή πξνζηαζία ησλ δαπέδσλ έλαληη βεκαηηθψλ ηάζεσλ 

 Γείσζε πξνζηαζίαο ησλ ειεθηξνινγηθήο εγθαηάζηαζεο 

 Γείσζε νπδεηέξσλ θφκβσλ ζηε ρακειή ηάζε ησλ κεηαζρεκαηηζηψλ 

 Γείσζε ησλ κεηαιιηθψλ κεξψλ ησλ εγθαηαζηάζεσλ 

Σα ζπζηήκαηα γείσζεο ζα θαηαζθεπζηνχλ βάζεη ηνπ πξνηχπνπ ΔΛΟΣ HD 384 θαη ησλ 

θαλνληζκψλ ηεο ΓΔΖ. Κάζε ζχζηεκα ζα έρεη έλα θεληξηθφ ηεξκαηηθφ δπγφ γηα θάζε ζχζηεκα 

δηαλνκήο ή θηηξηαθή εγθαηάζηαζε, ζηνλ νπνίν ζα ζπλδένληαη φινη νη αγσγνί γείσζεο. 

 

15.4. Δγθαηάζηαζε θωηηζκνύ θαη ξεπκαηνδνηώλ 

Ζ ειεθηξηθή εγθαηάζηαζε θσηηζκνχ θαη ξεπκαηνδνηψλ ησλ θηηξίσλ θαη ησλ ππαίζξησλ 

ρψξσλ, ζα ηξνθνδνηείηαη απφ ηνπο αληίζηνηρνπο ειεθηξηθνχο πίλαθεο. Ζ αθή θαη ε ζβέζε 

ησλ θσηηζηηθψλ ζα γίλεηαη είηε κέζσ δηαθνπηψλ ηνπνζεηεκέλσλ ζε θαηάιιειεο ζέζεηο 

(εζσηεξηθφο θσηηζκφο) είηε κέζσ θσηνθπηηάξνπ (εμσηεξηθφο θσηηζκφο). 

ε φια ηα θηίξηα, αίζνπζεο θαη ηνπο θιεηζηνχο ρψξνπο πξέπεη λα εγθαηαζηαζεί πιήξεο 

ζχζηεκα εζσηεξηθνχ θσηηζκνχ κε ιακπηήξεο θζνξηζκνχ θαη κνλνθαζηθψλ ξεπκαηνδνηψλ 

ηχπνπ «schuko». 

ε θάζε πεξίπησζε ν ηχπνο θαη ε δηάηαμε ησλ θσηηζηηθψλ ζσκάησλ ζα είλαη ηέηνηα ψζηε λα 

δίδεη νκνηφκνξθν θσηηζκφ (ειάρηζην/κέγηζην, κεγαιχηεξν απφ 0,75): 

Θα πξέπεη λα εμαζθαιίδεηαη ε ζηάζκε θσηηζκνχ ηεο επηθάλεηαο εξγαζίαο ζε θάζε επηκέξνπο 

ρψξν
5
, πνπ αλαθέξεηαη ζην παξαθάησ Πίλαθα: 

                                                           
5
 Συμπλθρϊνεται ο Πίνακασ κατά περίπτωςθ 

Πεξηνρή έξγνπ  ηάζκε θσηηζκνχ [Lux] 

Δξγαζηήξηα, αίζνπζα ειέγρνπ  500 

Αίζνπζεο ζηηο νπνίεο εγθαζίζηαηαη εμνπιηζκφο  200 

Υψξνη δηέιεπζεο (δηάδξνκνη θηι.) 100 
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Δθηφο εάλ πξνδηαγξάθεηαη δηαθνξεηηθά, νη ηζηνί πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα ηνλ εμσηεξηθφ 

θσηηζκφ ζα έρνπλ εληαίν χςνο θαη ζα είλαη κεηαιιηθνί. Οη ηζηνί, νη βξαρίνλεο θαη ηα 

θσηηζηηθά ζψκαηα ζα παξάγνληαη απφ βηνκεραλίεο πνπ θαηέρνπλ πηζηνπνηεηηθφ δηαζθάιηζεο 

πνηφηεηνο ζχκθσλα κε ηε ζεηξά πξνηχπσλ ISO 9000.  

Δίλαη δπλαηή ε ρξεζηκνπνίεζε ειηαθψλ θσηηζηηθψλ ζσκάησλ επί ηζηψλ, θαζέλα απφ ηα 

νπνία ζα δηαζέηεη θσηνβνιηατθφ πιαίζην, ξπζκηζηή θφξηηζεο, ζπζζσξεπηή ηερλνινγίαο 

κνιχβδνπ θιεηζηνχ ηχπνπ θαη φια ηα απαξαίηεηα παξειθφκελα. 

ε ζπγθεθξηκέλεο πεξηνρέο ηνπ έξγνπ φπνπ θξίλεηαη απαξαίηεην ζα εγθαηαζηαζεί ηνπηθφο 

θσηηζκφο κε πξνβνιείο, ηζρχνο ζχκθσλα κε ηε κειέηε. 

 

16. ΤΣΗΜΑ ΔΛΔΓΥΟΤ ΚΑΙ ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΑ 

16.1. Γεληθά 

Ο έιεγρνο ησλ ζεκαληηθφηεξσλ ιεηηνπξγηψλ ηεο εγθαηάζηαζεο ζα πξαγκαηνπνηείηαη κε ηε 

βνήζεηα ηνπ Κέληξνπ Διέγρνπ ηεο Δγθαηάζηαζεο (ΚΔΛ) θαη κε ηνπηθνχο ζηαζκνχο ειέγρνπ 

πνπ ζα εγθαηαζηαζνχλ ζε επηκέξνπο πεξηνρέο ηνπ έξγνπ. Οη ηνπηθνί ζηαζκνί ζα δηαβηβάδνπλ 

φιεο ηηο ζρεηηθέο κε ηνλ εμνπιηζκφ πιεξνθνξίεο ζην Κέληξν Διέγρνπ. Οη δηαγσληδφκελνη ζα 

θαζνξίζνπλ ηε δηάηαμε, ηνλ αξηζκφ θαη ηνλ θαηά πεξίπησζε αλαγθαίν εμνπιηζκφ ησλ ηνπηθψλ 

ζηαζκψλ ειέγρνπ, ψζηε λα εμαζθαιίδεηαη ηφζν νη πξνδηαγξαθφκελεο γεληθέο αξρέο ειέγρνπ 

φζν θαη ν παξαθάησ πεξηγξαθφκελνο ηξφπνο ιεηηνπξγίαο ησλ επηκέξνπο κνλάδσλ. 

Απφ ηνπο ηνπηθνχο ειεθηξηθνχο πίλαθεο γίλεηαη ε δηαλνκή ηεο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο θαη 

ηαπηφρξνλα ν έιεγρνο ηνπ εμνπιηζκνχ ηεο επηκέξνπο κνλάδνο ιακβάλνληαο ππφςε θαη ηνλ 

ηξφπν ρεηξηζκνχ. Σν ζχζηεκα απηνκαηηζκνχ, αλ δελ δηαζέηεη δηθφ ηνπ πίλαθα, ζα βξίζθεηαη 

ζε αλεμάξηεην πεδίν θάζε ειεθηξηθνχ πίλαθα δηαλνκήο. Ζ επηθνηλσλία ηνπ Κέληξνπ Διέγρνπ 

ζα γίλεηαη κε δίθηπν νπηηθψλ ηλψλ. 

Σν ζχζηεκα δελ απαηηείηαη λα είλαη πιήξσο απηνκαηνπνηεκέλν, κε ηελ έλλνηα φηη νη 

απνθάζεηο θαη ε ελεξγνπνίεζε ηνπ ηειερεηξηζκνχ ζα κπνξνχλ λα πξαγκαηνπνηνχληαη απφ ην 

ρεηξηζηή ησλ εγθαηαζηάζεσλ θαη φρη απαξαίηεηα απηφκαηα απφ ηνλ ππνινγηζηή. 

Ο Αλάδνρνο είλαη ππεχζπλνο: 

 Γηα ηνλ ζρεδηαζκφ, ηελ εθαξκνγή θαη ηε ιεηηνπξγία ηνπ εμνπιηζκνχ, ηηο δηαηάμεηο 

παξαθνινχζεζεο θαη ηα θπθιψκαηα ειέγρνπ ζε ζπλδπαζκφ κε ηηο απαηηήζεηο ησλ 

πξνδηαγξαθψλ. 

 Γηα ζπλελλφεζε θαη ζπλεξγαζία κε ηνπο πξνκεζεπηέο ηνπ επηκέξνπο εμνπιηζκνχ, ψζηε λα 

δηαζθαιηζζεί ε πιήξεο ζπκβαηφηεηα φινπ ηνπ εμνπιηζκνχ ηφζν ζε επίπεδν κεκνλσκέλσλ 

ζηνηρείσλ φζν θαη ζε επίπεδν ζπλφισλ. 

 Γηα ηελ εμαζθάιηζε πιήξνπο ζπκβαηφηεηαο ηνπ πθηζηάκελνπ εμνπιηζκνχ (ζε πεξίπησζε 

επέθηαζεο πθηζηάκελεο ΔΔΛ) κε ηνλ εγθαζηζηάκελν εμνπιηζκφ θαη ε ζπγθξφηεζε κηαο 

ζηαζεξήο νξζνινγηθήο θαη νινθιεξσκέλεο δηαδηθαζηψλ ελδείμεσλ, κεηξήζεσλ, 

παξαθνινπζήζεσο θαη ειέγρνπ. 

Κιηκαθνζηάζηα  150 
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 Γηα ηελ πξνκήζεηα θαη εγθαηάζηαζε φισλ ησλ καλδαιψζεσλ, ζπλαγεξκψλ θαη άιισλ 

δηαηάμεσλ πνπ πξνδηαγξάθνληαη, θαζψο θαη απηψλ πνπ αηηηνινγεκέλα ζα δεηήζεη ε 

Τπεξεζία θαη απαηηνχληαη γηα ηελ αζθαιή θαη απνηειεζκαηηθή ιεηηνπξγία ησλ επηκέξνπο 

κνλάδσλ.  

 Γηα ηελ πξνκήζεηα θαη εγθαηάζηαζε φισλ ησλ ζηνηρείσλ φπσο π.ρ. εμνπιηζκνχ 

ζπζηήκαηνο SCADA, εληζρπηψλ, κεηαζρεκαηηζηψλ, θίιηξσλ δηαηάμεσλ πξνζηαζίαο 

εμνπιηζκνχ θαη γξακκψλ, ζηαζεξνπνηεηψλ ηάζεσο, κεηαηξνπέσλ, ηξνθνδνηηθψλ θαη 

παξφκνησλ ηεκαρίσλ ηα νπνία απαηηνχληαη γηα λα πξαγκαηνπνηνχληαη ζσζηά νη 

πξνδηαγξαθφκελεο ιεηηνπξγίεο, ψζηε λα εμαζθαιίδεηαη  αζθαιή θαη αμηφπηζηε 

εγθαηάζηαζε.  

 Γηα ηελ εμαζθάιηζε ηεο αληηθεξαπληθήο πξνζηαζίαο φισλ ησλ θπθισκάησλ θαη νξγάλσλ 

θαη ηελ πξνζηαζία έλαληη άιισλ εηζαγνκέλσλ ηάζεσλ. 

 Να εμαζθαιίζεη θαη λα απνδείμεη ζηελ Τπεξεζία φηη φια ηα ζπζηήκαηα παξαθνινχζεζεο, 

νξγάλσλ θαη ειέγρνπ είλαη ξπζκηζκέλα θαη ζπλδεδεκέλα, ψζηε λα επηηπγράλνπλ ηνλ 

βέιηηζην έιεγρν ηεο ιεηηνπξγίαο ηεο ΔΔΛ, θαη ε φιε εγθαηάζηαζε ησλ απηνκαηηζκψλ 

ιεηηνπξγεί ζαλ έλα εληαίν ζχζηεκα.   

 

16.2. Γεληθέο αξρέο ζρεδηαζκνύ ηνπ ζπζηήκαηνο 

Οη γεληθέο αξρέο ηνπ ζπζηήκαηνο ειέγρνπ θαη ιεηηνπξγίαο ησλ εγθαηαζηάζεσλ ζα είλαη νη 

παξαθάησ: 

 θαζεκεξηλνί ρεηξηζκνί ηδηαίηεξεο ζεκαζίαο γηα ηε πνηφηεηα εθξνψλ (αλαθπθινθνξία ηιχνο, 

ππνιεηκκαηηθφ ριψξην, δηαιπκέλν νμπγφλν θηι.) γηα ηηο νπνίεο κάιηζηα απαηηείηαη 

αμηνιφγεζε πιεξνθνξηψλ θαη ιεηηνπξγηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ ζα κπνξνχλ λα γίλνληαη κε 

ηειερεηξηζκφ απφ ηνλ ρεηξηζηή ηνπ Κέληξνπ Διέγρνπ ηεο Δγθαηάζηαζεο (ΚΔΛ), 

 πεξηπηψζεηο έθηαθηεο αλάγθεο (π.ρ. ππεξρείιηζε δεμακελψλ θαη πγξψλ ζαιάκσλ, 

ιεηηνπξγία αληιίαο ελ μεξψ, βξαρπθχθισκα ή ππεξθφξηηζε θηι.) ζα κπνξνχλ λα 

αληηκεησπίδνληαη απηφκαηα θαη πξέπεη λα δίλνπλ νπηηθφ θαη ερεηηθφ ζήκα ζπλαγεξκνχ. 

 ρεηξηζκνί πνπ εθηεινχληαη ζε αξαηά ρξνληθά δηαζηήκαηα, θπξίσο γηα ιφγνπο ζπληήξεζεο 

θαη ζσζηήο ιεηηνπξγίαο ησλ έξγσλ ιφγσ επνρηαθήο δηαθχκαλζεο ηεο παξνρήο (απνκφλσζε 

κνλάδσλ, άλνηγκα/θιείζηκν ζπξνθξαγκάησλ) ζα γίλνληαη ηνπηθά (ρεηξνθίλεηα) ρσξίο 

ηειερεηξηζκφ, 

 εθηφο απφ ηα παξαπάλσ πξνθεηκέλνπ λα αληηκεησπηζζνχλ πεξηπηψζεηο έθηαθηεο αλάγθεο, 

πιεζίνλ θάζε εμνπιηζκνχ θαη αλεμάξηεηα απφ ηνλ ηξφπν ιεηηνπξγίαο ηνπ, ζα ππάξρεη 

πιήθηξν έθηαθηεο δηαθνπήο ιεηηνπξγίαο (emergencystop). 

Σν ζχζηεκα απηνκαηηζκνχ θαη ειέγρνπ ζθνπφ έρεη ηε δηαρείξηζε φισλ ησλ ςεθηαθψλ θαη 

αλαινγηθψλ ζεκάησλ κεηξήζεσλ θαη ειέγρσλ, ηελ εθηέιεζε ησλ αιγνξίζκσλ ειέγρνπ, ηελ 

απηφκαηε ιεηηνπξγία ησλ κνλάδσλ ππφ θαλνληθέο ζπλζήθεο, ηελ ππνζηήξημε ηνπ ρεηξηζηή 

ψζηε εθείλνο λα έρεη πιήξε θαη ζπλερή εηθφλα φισλ ησλ κεηξνχκελσλ κεγεζψλ θαη λα κπνξεί 

λα παξεκβαίλεη ζηε ξχζκηζε ηεο δηαδηθαζίαο θαη ζηε ιεηηνπξγία θάζε κνλάδαο είηε θεληξηθά 

είηε ηνπηθά.  
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Ζ αξρηηεθηνληθή ηνπ ζπζηήκαηνο πξέπεη λα εμαζθαιίδεη ηε κέγηζηε δπλαηή αζθάιεηα θαη 

απξφζθνπηε ιεηηνπξγία ηεο κνλάδαο, νπφηε θάζε βιάβε ελφο κέξνπο ηνπ ζπζηήκαηνο δελ 

επηηξέπεηαη λα πξνθαιέζεη νιηθή απψιεηα ηεο ιεηηνπξγηθφηεηάο ηνπ. Ζ ρξήζε ζπζηεκάησλ 

ηεο πιένλ ζχγρξνλεο ηερλνινγίαο είλαη επηζπκεηή, σζηφζν ζε βαζκφ πνπ ε αμηνπηζηία ηνπο 

είλαη απνδεθηή ζε βηνκεραληθφ πεξηβάιινλ. 

 

16.3. Σξόπνο ειέγρνπ θαη ιεηηνπξγίαο ηωλ κνλάδωλ επεμεξγαζίαο 

16.3.1. Γεληθέο απαηηήζεηο 

Οη επηκέξνπο κνλάδεο ζα ειέγρνληαη απφ ηνπηθά PLC, ηα νπνία αλαιακβάλνπλ λα 

επεμεξγαζζνχλ φια ηα ηνπηθά ζηνηρεία πνπ ζπιιέγνληαη (θαηάζηαζε κεραλεκάησλ, αληιηψλ, 

κεηξήζεηο νξγάλσλ θηι.) θαη κε ην ηνπηθφ πξφγξακκα απνθαζίδνπλ γηα ηελ ελεξγνπνίεζε ή 

απελεξγνπνίεζε ησλ κεραλεκάησλ. 

Σα  PLC επηθνηλσλνχλ κε ην ΚΔΛ κέζσ ηνπ δηθηχνπ γηα λα ελεκεξψζνπλ γηα ηελ θαηάζηαζε 

ησλ κεραλεκάησλ πνπ ειέγρνπλ (ιεηηνπξγία, δηαζεζηκφηεηα, βιάβε θηι.) θαζψο θαη γηα ηηο 

ελδείμεηο ησλ νξγάλσλ κέηξεζεο. Γέρνληαη εληνιέο απφ ηα πξνγξάκκαηα ηνπ θεληξηθνχ 

ζηαζκνχ ή απφ ηνλ ρεηξηζηή (εθφζνλ απηφ είλαη επηηξεπηφ) ζρεηηθέο κε ηηο παξακέηξνπο ηεο 

δηαδηθαζίαο (set-point, επηζπκεηέο ηηκέο θηι.). 

(1) Ο εμνπιηζκφο ηεο εγθαηάζηαζεο πξέπεη λα κπνξεί λα ιεηηνπξγεί κε ηξεηο ηξφπνπο ήηνη: 

i. πκβαηηθφο απηνκαηηζκφο (ρσξίο ρξήζε PLC), θαηά ηνλ νπνίν νη ξπζκίζεηο γίλνληαη 

ηνπηθά. ηελ πεξίπησζε απηή κεηαβηβάδνληαη πξνο ην θεληξηθφ ζχζηεκα νη 

πιεξνθνξίεο ιεηηνπξγίαο θαη βιαβψλ. 

ii.  Σνπηθφο απηνκαηηζκφο κέζσ PLC, θαηά ηνλ νπνίν ε ιεηηνπξγία γίλεηαη απηφλνκα 

(ρσξίο επέκβαζε ξχζκηζεο απφ ην ΚΔΛ) θαη νη ξπζκίζεηο γίλνληαη ηνπηθά. Πξνο ην 

θεληξηθφ ζχζηεκα κεηαβηβάδνληαη νη πιεξνθνξίεο ιεηηνπξγίαο θαη βιαβψλ. 

iii. Κεληξηθφο απηνκαηηζκφο κέζσ ηνπ ΚΔΛ. Οη ξπζκίζεηο γίλνληαη απφ ην ΚΔΛ, ζε 

πεξίπησζε φκσο βιάβεο ηνπ ή δηαθνπήο ηεο επηθνηλσλίαο, ε ιεηηνπξγία εμαθνινπζεί λα 

γίλεηαη απφ ηα ηνπηθά PLC ή απφ ηνπηθνχο ζπκβαηηθνχο απηνκαηηζκνχο, ή θαη ηα δπν  

θαη ηφηε κπνξνχλ  λα γίλνπλ θαη ξπζκίζεηο απφ απηφ. 

Οη απηνκαηηζκνί (ζπκβαηηθφο, ηνπηθφο, ή θεληξηθφο) δίλνπλ ηα θαηάιιεια ζήκαηα, 

πιεξνθνξίεο θαη κεηξήζεηο γηα λα παξαθνινπζείηαη ε ιεηηνπξγία ηνπο απφ ην ΚΔΛ.  

(2)  Κάζε θηλεηήξαο πξέπεη λα δηαζέηεη ηνπηθφ ρεηξηζηήξην κε ηηο αθφινπζεο ιεηηνπξγίεο : 

          -  Μπνπηφλ εθθίλεζεο (START) 

           - Μπνπηφλ ζηάζεο (STOP) 

           - Δπηινγηθφ δηαθφπηε κε ζέζεηο (XEIΡ-Ο-AUTO) 

(3) Κάζε θηλεηήξαο ζα κεηαβηβάδεη ζην ΚΔΛ θαη’ ειάρηζηνλ ηηο εμήο θαηαζηάζεηο: 

         - Λεηηνπξγία θηλεηήξα 

         - ηάζε θηλεηήξα 

          - Θέζε επηινγηθνχ δηαθφπηε ιεηηνπξγίαο (XEIΡ-Ο-AUTO) 
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          - Τπεξθφξηηζε θηλεηήξα / πηψζε ζεξκηθνχ 

(4) Γηα θάζε θηλεηήξην κεραληζκφ ζα θαηαγξάθνληαη νη ψξεο ιεηηνπξγίαο ηνπ 

(5) ε πεξίπησζε πνπ κία κνλάδα είλαη ιεηηνπξγηθά ζπλδεδεκέλε κε κία άιιε, ηφηε ε 

ιεηηνπξγία ηεο θαζνξίδεη ηελ ιεηηνπξγία θαη ηεο δεχηεξεο θαη επίζεο ε ιεηηνπξγία ηεο 

θαζνξίδεηαη απφ παξακέηξνπο ηεο δεχηεξεο. 

(6) Γεληθά πξέπεη λα εμαζθαιίδεηαη ε θπθιηθή ελαιιαγή ησλ παξάιιεισλ κνλάδσλ 

(πεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ εθεδξηθψλ), κε ζθνπφ ηελ νκνηφκνξθε θζνξά ηνπο.  

(7) Όπνπ ππάξρεη πηζαλφηεηα ιεηηνπξγίαο κίαο αληιίαο «ελ μεξψ» πξέπεη λα ππάξρεη 

πξφβιεςε αλίρλεπζεο ηεο ζηάζκεο αλαξξφθεζεο γηα ηελ πξνζηαζία ηεο αληιίαο. 

(8)  Κάζε ηκήκα ηνπ εμνπιηζκνχ πξέπεη λα δηαζέηεη ηνπηθφ δηαθφπηε αζθαιείαο. 

(9) Σα δνρεία απνζήθεπζεο ρεκηθψλ, πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη ζηηο δηεξγαζίεο, ζα δηαζέηνπλ 

θαη’ ειάρηζηνλ δηαθφπηε θαηψηαηεο ζηάζκεο ελψ ζε φζα ε πιήξσζε γίλεηαη απηφκαηα 

ζα ηνπνζεηείηαη επηπιένλ δηαθφπηεο αλψηαηεο ζηάζκεο. 

(10) ε μεξνχο ζαιάκνπο ή ιεθάλεο, φπνπ ππάξρεη πηζαλφηεηα δηαξξνήο ιπκάησλ, ρεκηθψλ ή 

άιινπ πγξνχ, πξέπεη λα εγθαηαζηαζεί ειεθηξφδην ζηάζκεο θαηάιιεινπ ηχπνπ γηα 

ζεκαηνδφηεζε ζπλαγεξκνχ. 

(11) Σν ρξνλνπξφγξακκα ιεηηνπξγίαο επηκέξνπο εμνπιηζκνχ ζα πξέπεη λα είλαη ξπζκίζηκν θαη 

παξακεηξνπνηεκέλν απφ ην ΚΔΛ  

(12) ε πεξίπησζε εμνπιηζκνχ ή ζπγθξνηεκάησλ εμνπιηζκνχ, ηα νπνία δηαζέηνπλ ή δεηείηαη 

απφ ηηο παξνχζεο πξνδηαγξαθέο λα έρνπλ δηθφ ηνπο απηνκαηηζκφ ειέγρνπ, ηφηε ν 

εμνπιηζκφο ή ηα ζπγθξνηήκαηα εμνπιηζκνχ πξέπεη λα ζπλνδεχνληαη απφ PLC, πνπ ζα 

είλαη ηκήκα ηεο πξνκήζεηαο ηνπ θαηαζθεπαζηή ηνπ εμνπιηζκνχ απηνχ. ε θάζε 

πεξίπησζε πξέπεη λα εμαζθαιίδεηαη ε πιήξεο ζπκβαηφηεηα ηνπ ζπζηήκαηνο 

παξαθνινχζεζεο θαη ειέγρνπ ησλ ζπγθξνηεκάησλ απηψλ κε ην ζχζηεκα ειέγρνπ θαη 

παξαθνινχζεζεο εμνπιηζκνχ ηεο ΔΔΛ.  

16.3.2. Δηδηθέο απαηηήζεηο 

Σα θαη’ ειάρηζην φξγαλα πεδίνπ θαη έιεγρνη ιεηηνπξγίαο θαηαγξάθνληαη σο εμήο: 

Δζσάπωζη – εξάμμωζη - απολίπανζη: 

Έιεγρνο ιεηηνπξγίαο εζράξσζεο κε κέηξεζε δηαθνξηθήο ζηάζκεο ή άιιν παξφκνην ζχζηεκα 

ζε πεξίπησζε πνπ απηφ πξνζθέξεηαη απφ ηνλ θαηαζθεπαζηή ηεο εζράξαο, έιεγρνο 

ελαιιαθηηθά απφ ρξνλνπξφγξακκα θαη ιεηηνπξγηθή καλδάισζε κε ζχζηεκα κεηαθνξάο θαη 

ζπκπίεζεο εζραξηζκάησλ. 

Έιεγρνο γέθπξαο εμάκκσζεο, αληιηψλ άκκνπ θαη θπζεηήξσλ κε ρξνλνπξφγξακκα θαη 

καλδάισζε αληιηψλ – γέθπξαο (ζε πεξίπησζε πνπ νη αληιίεο είλαη αλαξηεκέλεο) ή/θαη 

αληιηψλ – πιπληξίδαο άκκνπ. 

ηελ πεξίπησζε compact ζπζηήκαηνο, έιεγρνο ιεηηνπξγίαο ζχκθσλα κε ηελ θηινζνθία ηνπ 

θαηαζθεπαζηή ηνπ ζπζηήκαηνο ζε πίλαθα πνπ πξνέξρεηαη απφ απηφλ. 

Βιολογική επεξεπγαζία 
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Ρχζκηζε νμπγφλσζεο κε ξχζκηζε ηαρχηεηαο θπζεηήξσλ κε inverter κε βάζε ηελ κέηξεζε 

δηαιπκέλνπ νμπγφλνπ. Θα εγθαηαζηαζνχλ ηνπιάρηζηνλ έλαο κεηξεηήο δηαιπκέλνπ νμπγφλνπ 

ζε θάζε γξακκή επεμεξγαζίαο. 

Λεηηνπξγία αλαδεπηήξσλ κε ρξνλνπξφγξακκα (ζε 24σξε βάζε ζε θαλνληθή ιεηηνπξγία) 

Λεηηνπξγία μέζηξσλ θαζίδεζεο κε ρξνλνπξφγξακκα (ζε 24σξε βάζε ζε θαλνληθή ιεηηνπξγία) 

 

Ανηλιοζηάζιο ανακςκλοθοπίαρ και πεπίζζειαρ ιλύορ 

Ρχζκηζε ιεηηνπξγίαο αληιηνζηαζίνπ αλαθπθινθνξίαο κέζσ ρξνλνπξνγξάκκαηνο κε βάζε ηελ 

παξνρή ηνπ έξγνπ. Δπίζεο, κέηξεζε ηεο παξνρήο αλαθπθινθνξίαο ζηνλ θνηλφ θαηαζιηπηηθφ. 

Ρχζκηζε ιεηηνπξγίαο αληιηνζηαζίνπ πεξίζζεηαο κε βάζε ρξνλνπξφγξακκα. Γηαθνπή 

ιεηηνπξγίαο ζε πεξίπησζε πνιχ πςειήο ζηάζκεο ζηελ δεμακελή πξνζσξηλήο απνζήθεπζεο 

ηιχνο. 

Γηαθφπηεο πνιχ ρακειήο ζηάζκεο γηα ηελ πξνζηαζία απφ ηελ ελ μεξψ ιεηηνπξγία ησλ 

αληιηψλ αλαθπθινθνξίαο θαη πεξίζζεηαο. 

Μέηπηζη παποσήρ λςμάηων 

Γίαπινο Venturi ή Parshall αλάληε ή θαηάληε ηεο εμάκκσζεο ή αλάληε ηεο απνιχκαλζεο. 

Χλωπίωζη - αποσλωπίωζη 

ηάζκεο εηδνπνίεζεο ζηα δνρεία απνζήθεπζεο δηαιπκάησλ, αλαινγηθή ξχζκηζε ιεηηνπξγίαο 

δνζνκεηξηθψλ αληιηψλ κε βάζε ηελ παξνρή ιπκάησλ θαη ηελ ζπγθέληξσζε ππνιεηκκαηηθνχ 

ρισξίνπ ζηελ έμνδν (φξγαλν κέηξεζεο ππνιεηκκαηηθνχ ρισξίνπ ζε θαηάιιειε ζέζε). 

Γεξαμενή πποζωπινήρ αποθήκεςζηρ ιλύορ 

πλερήο κέηξεζε ζηάζκεο θαη επηπιένλ δηαθφπηεο πνιχ ρακειήο θαη πνιχ πςειήο ζηάζκεο 

Σύζηημα αθςδάηωζηρ 

Λεηηνπξγηθή δηαζχλδεζε – καλδάισζε κεηαμχ κεραλεκάησλ θαη εκη-απηφκαηε ιεηηνπξγία 

απφ αλεμάξηεην πίλαθα ηεο κνλάδαο. 

 

16.4. Κέληξν ειέγρνπ ηεο εγθαηάζηαζεο (ΚΔΛ) 

Σν Κέληξν Διέγρνπ ηεο Δγθαηάζηαζεο (ΚΔΛ) ζα βξίζθεηαη ζην θηίξην ειέγρνπ ή ζε άιιν 

αληίζηνηρν θιεηζηφ ρψξν ησλ εγθαηαζηάζεσλ πνπ ζα έρεη ηελ ίδηα ρξήζε θαη ζα ζπλίζηαηαη 

απφ έλαλ θεληξηθφ ειεθηξνληθφ ππνινγηζηή (Ζ/Τ), νζφλε ηνπιάρηζηνλ 21in θαη ηα 

πεξηθεξεηαθά ηνπο (εθηππσηή, νπηηθή κνλάδα απνζήθεπζεο θηι) θαζψο θαη νζφλε επνπηείαο 

κεγέζνπο ηνπιάρηζηνλ 40’’ (κηκηθφ).  

ηελ νζφλε ηνπ Ζ/Τ ηνπ ΚΔΛ ζα απεηθνλίδνληαη δηαγξάκκαηα κε ηε γεληθή άπνςε ηεο 

εγθαηάζηαζεο θαη ησλ επί κέξνπο ηκεκάησλ ηεο. Σα δηαγξάκκαηα ζα πεξηγξάθνπλ ηελ 

θαηάζηαζε ησλ κνλάδσλ κε παξαζηαηηθφ ηξφπν θαη φιεο νη πιεξνθνξίεο ιεηηνπξγίαο θάζε 

κνλάδαο θαη νη ηηκέο θάζε δηεξγαζίαο ζα παξνπζηάδνληαη ζε δηαγξάκκαηα θαη ζε πίλαθεο. Απφ 

ην παξαζηαηηθφ δηάγξακκα ζα γίλεηαη θαη ν ηειερεηξηζκφο ηνπ εμνπιηζκνχ (φπνπ απαηηείηαη).  

Γεληθά γηα θάζε επηκέξνπο κνλάδα ζα ππάξρνπλ: 
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κία ή πεξηζζφηεξεο ελδεηθηηθέο ιπρλίεο κε ηηο θαηαζηάζεηο: 

     -«ζε ιεηηνπξγία» 

-«ζε ζηάζε» 

     -«εθηφο ιεηηνπξγίαο / βιάβε» 

    -«έλδεημε ηειερεηξηζκνχ / ηνπηθνχ ειέγρνπ» 

αλαγγειία ζπλαγεξκνχ (θηλεηήξα, ζηάζκεο, νξγάλνπ θιπ) 

 

16.5. Γεληθέο αξρέο ζρεδηαζκνύ δηαθνπηώλ ζπλαγεξκνύ – αζθαιείαο 

Όινη νη δηαθφπηεο πνπ παξέρνπλ ςεθηαθά ζήκαηα (επαθέο) γηα ζήκαλζε ζπλαγεξκνχ ή γηα 

αλαγθαζηηθή δηαθνπή ιεηηνπξγίαο κίαο κνλάδαο ζα αθνινπζνχλ ηελ αξρή ζρεδηαζκνχ 

«Αζθάιεηα ζε πεξίπησζε βιάβεο» (failsafe). ε πεξίπησζε πνπ πξνθχςεη βιάβε ζε φξγαλν ή 

ζηε κεηάδνζε ζήκαηνο, ζα κεηαδνζεί ζήκα ζπλαγεξκνχ θαη ην ζχζηεκα ζα κεηαβεί ζε 

αζθαιή ζέζε. Χο παξάδεηγκα αλαθέξεηαη: 

 Βιάβε δηαθφπηε ρακειήο ζηάζκεο ζα ζεκάλεη ζπλαγεξκφ ρακειήο ζηάζκεο θαη δελ ζα 

επηηξαπεί ε ιεηηνπξγία ηεο ζρεηηθήο αληιίαο. 

 Βιάβε επηινγηθνχ δηαθφπηε ζα κεηαδψζεη έλδεημε ρεηξνθίλεηεο ιεηηνπξγίαο ζηελ νπνία ζα 

κεηαβεί ην ζχζηεκα. 

 

16.6. Όξγαλα κέηξεζεο 

Σα φξγαλα κέηξεζεο πνπ ζα εγθαηαζηαζνχλ ζην έξγν ζα είλαη θαηαζθεπαζκέλα απφ νίθν πνπ 

είλαη πηζηνπνηεκέλνο κε ηελ ηειεπηαία έθδνζε ηνπ ISO 9000 ή ηζνδχλακν. 

16.6.1. Γεληθέο αξρέο ζρεδηαζκνύ νξγάλωλ κέηξεζεο 

Ο ζρεδηαζκφο ηνπ απηνκαηηζκνχ πνπ αθνξά ζηα φξγαλα κέηξεζεο ζα πξέπεη λα είλαη ηέηνηνο 

ψζηε: 

 Ζ βιάβε ελφο νξγάλνπ δελ ζα παξεκπνδίδεη ηε ιεηηνπξγία ηεο αληίζηνηρεο κνλάδαο. 

 Ζ αζηνρία ελφο νξγάλνπ δελ ζα κεηψλεη ηελ απνηειεζκαηηθή ιεηηνπξγία βαζηθψλ κνλάδσλ 

επεμεξγαζίαο. 

 Μία κέηξεζε εθηφο νξίσλ ζα πξέπεη λα αλαγλσξίδεηαη απφ ην ζχζηεκα απηνκαηηζκνχ, λα 

ζεκαηνδνηείηαη θαη (ζηελ πεξίπησζε πνπ επηηξέπεηαη) ε αληίζηνηρε δηαδηθαζία ζα πξέπεη 

λα ζπλερίδεη λα δηεθπεξαηψλεηαη θαλνληθά. 

Γηα ηα φξγαλα πνπ ζα εγθαηαζηαζνχλ ζε ζσιελψζεηο π.ρ. κεηξεηέο παξνρήο, πίεζεο θηι. ζα 

πξνβιεθζνχλ απαξαίηεηα εμαξηήκαηα γηα ηελ απνκφλσζε, ηελ εθθέλσζε, ηελ 

ζπλαξκνιφγεζε θαη απνζπλαξκνιφγεζε, ήηνη, ηεκάρηα εμαξκψζεσο, δηθιείδεο απνκφλσζεο, 

θξνπλνί εθθέλσζεο θαη δεηγκαηνιεςίαο θαη θαηάιιειεο αλακνλέο γηα ηελ δηεμαγσγή ησλ 

δνθηκψλ θαη ειέγρσλ. 

Όινη νη αλαινγηθνί ηειεκεηαδφηεο, δέθηεο θαη ηα ελζχξκαηα ζπζηήκαηα κεηαδφζεσο ζα 

ιεηηνπξγνχλ κε ζήκαηα 0/4...20 mA εθηφο αλ επηβάιιεηαη δηαθνξεηηθά απφ ηκήκα ηνπ 



 

52 
 

εμνπιηζκνχ. Κάζε φξγαλν ζα δηαζέηεη επαθέο ζπλαγεξκνχ θαη ζα κεηαδίδεη αληίζηνηρν ζήκα 

ζε πεξίπησζε βιάβεο ή ζε πεξίπησζε έλδεημεο εθηφο ησλ νξίσλ. 

Όπνπ απαηηείηαη αληηζηάζκηζε ζεξκνθξαζίαο (π.ρ. κέηξεζε δηαιπκέλνπ νμπγφλνπ, κέηξεζε 

pH) ζα γίλεηαη απηφκαηα απφ ην ίδην ην φξγαλν.  

 

 

Γ. ΘΔΗ Δ ΑΠΟΓΟΣΙΚΗ ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΑ –  ΓΟΚΙΜΑΣΙΚΗ 

ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΑ ΣΩΝ ΔΡΓΩΝ ΑΠΟ ΣΟΝ ΑΝΑΓΟΥΟ 

ΓΔΝΙΚΑ 

Μεηά ηελ νινθιήξσζε ησλ εξγαζηψλ θαηαζθεπήο ηνπ έξγνπ ζα μεθηλήζεη ε δηαδηθαζία 

«Θέζεο ησλ κνλάδσλ ζε απνδνηηθή ιεηηνπξγία» θαη ζηε ζπλέρεηα ζα επαθνινπζήζνπλ νη 

«Γνθηκέο Οινθιήξσζεο». Γηα ην ζθνπφ απηφ ν Αλάδνρνο νθείιεη κε δηθή ηνπ επζχλε λα 

ππνβάιιεη ηνπιάρηζηνλ έλα (1) κήλα πξηλ ηελ έλαξμε ησλ δηαδηθαζηψλ απηψλ πξνο έγθξηζε 

ζηελ Τπεξεζία ην πξφγξακκα «ζέζεο ησλ κνλάδσλ ζε απνδνηηθή ιεηηνπξγία», θαζψο επίζεο 

θαη απηφ ησλ «Γνθηκψλ νινθιήξσζεο».  

Ζ δηάξθεηα ηεο «ζέζεο ησλ κνλάδσλ ζε απνδνηηθή ιεηηνπξγία» νξίδεηαη ζε ηξηάληα (30) 

εκέξεο θαη αξρίδεη κεηά απφ ζρεηηθή έγθξηζε ηεο Τπεξεζίαο. Ζ «ζέζε ησλ κνλάδσλ ζε 

απνδνηηθή ιεηηνπξγία» κπνξεί λα γίλεη γηα ην ζχλνιν ηνπ έξγνπ ή ρσξηζηά γηα ηελ γξακκή 

ιπκάησλ θαη ρσξηζηά γηα ηελ γξακκή ηιχνο, κεηά ηελ ζχκθσλε γλψκε ηεο Τπεξεζίαο θαη 

νινθιεξψλεηαη, αθνχ απνδεδεηγκέλα έρνπλ αλαπηπρζεί νη δηεξγαζίεο (π.ρ. παξαγσγή 

βηνκάδαο, παξαγσγή βηναεξίνπ θηι.) θαη κεηά ηελ ζπλερή ιεηηνπξγία ησλ επηκέξνπο κνλάδσλ 

γηα ηνπιάρηζηνλ πέληε (5) εκέξεο, έηζη ψζηε λα κπνξέζεη λα επαθνινπζήζεη ε «Γνθηκαζηηθή 

Λεηηνπξγία ησλ έξγσλ απφ ηνλ Αλάδνρν» .  

Ζ δνθηκαζηηθή ιεηηνπξγία ησλ έξγσλ απφ ηνλ Αλάδνρν ζα γίλεη γηα ην ζχλνιν ηνπ έξγνπ 

(γξακκή ιπκάησλ θαη γξακκή ηιχνο), θαη ζα αξρίζεη κεηά ηελ νινθιήξσζε ηεο «ζέζεο ζε 

απνδνηηθή ιεηηνπξγία» ηφζν ηεο γξακκήο ιπκάησλ, φζν θαη ηεο γξακκήο ηιχνο. 

Μεηά ηελ επηηπρή νινθιήξσζε ηεο «ζέζεο ζε απνδνηηθή ιεηηνπξγία» θαη ηεο «δνθηκαζηηθήο 

ιεηηνπξγίαο ησλ έξγσλ απφ ηνλ Αλάδνρν», ν Αλάδνρνο ζα ππνβάιεη ζηελ Τπεξεζία ην 

Μεηξψν ηνπ Έξγνπ, ηνλ Φάθειν Αζθάιεηαο θαη Τγηεηλήο, θαζψο επίζεο θαη ηα Δγρεηξίδηα 

Λεηηνπξγίαο θαη πληήξεζεο.  

 

1. ΘΔΗ ΣΩΝ ΜΟΝΑΓΩΝ Δ ΑΠΟΓΟΣΙΚΗ ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΑ 

Ζ ζέζε ζε απνδνηηθή ιεηηνπξγία πεξηιακβάλεη ηελ ειεγρφκελε δηνρέηεπζε ιπκάησλ ζηηο 

επηκέξνπο κνλάδεο, ψζηε λα: 

 αλαπηπρζεί ε απαξαίηεηε βηνκάδα, δειαδή ε ζπγθέληξσζε ηνπ αλάκηθηνπ πγξνχ ζηνπο 

βηνινγηθνχο αληηδξαζηήξαο λα είλαη κεγαιχηεξε ηνπ 80% ηεο ζπγθέληξσζεο ζρεδηαζκνχ, 

λα έρεη παξαρζεί επαξθήο πνζφηεηα πεξίζζεηαο ηιχνο γηα ηελ ιεηηνπξγία ηεο γξακκήο 

ηιχνο, ή/θαη ε παξαγσγή βηναεξίνπ απφ ηελ κνλάδα ρψλεπζεο λα είλαη κεγαιχηεξε ηνπ 

80% ηεο ηηκήο ζρεδηαζκνχ θηι.  
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 ξπζκηζηεί φινο ν επηκέξνπο εμνπιηζκφο θαη γίλεη έιεγρνο φισλ ησλ ζπζηεκάησλ 

αζθαιείαο, πνπ είλαη δηαζπλδεδεκέλα (interlocked)  

 λα ιεηηνπξγήζεη ε εγθαηάζηαζε ζπλερψο επί πέληε (5) ηνπιάρηζηνλ εκέξεο.  

Καηά ηελ «ζέζε ησλ κνλάδσλ ζε απνδνηηθή ιεηηνπξγία» θαη κεηά απφ ελεκέξσζε ηεο 

Τπεξεζίαο, ν Αλάδνρνο κπνξεί κέζσ θαηάιιεισλ εθηξνπψλ ηεο ξνήο, απνκφλσζε 

νξηζκέλσλ κνλάδσλ, ιεηηνπξγία ησλ κνλάδσλ κε δηάθνξα πδξαπιηθά θαη ξππαληηθά θνξηία ή 

θαη κεηαθνξά βηνκάδαο απφ άιιεο ιεηηνπξγνχζεο Δγθαηαζηάζεηο Δπεμεξγαζίαο Λπκάησλ λα 

επηηαρχλεη ηελ δηαδηθαζία αλάπηπμεο βηνκάδαο.   

Ζ ζπλερήο ιεηηνπξγία κίαο επηκέξνπο κνλάδαο (π.ρ. πξνεπεμεξγαζία) ή ησλ ιεηηνπξγηψλ ελφο 

ειεθηξηθνχ πίλαθα ζεσξείηαη φηη έιεμε επηηπρψο κεηά απφ ζπλερή επηηπρεκέλε ιεηηνπξγία 

ηεο αληίζηνηρεο κνλάδαο επί πέληε (5) εκέξεο ηνπιάρηζηνλ. ηελ πεξίπησζε πνπ δελ 

ηθαλνπνηεζεί ε παξαπάλσ απαίηεζε, ν Αλάδνρνο νθείιεη λα: 

 εληνπίζεη ηνλ ιφγν ηεο απνηπρίαο 

 ππνβάιεη πξνηάζεηο γηα επαλφξζσζε 

 ιάβεη γξαπηή έγθξηζε γηα ηηο πξνηάζεηο απηέο απφ ηελ Τπεξεζία 

 επαλνξζψζεη ην πξφβιεκα θαη λα επαλαιάβεη ηε δηαδηθαζία, ψζηε νη κνλάδεο λα 

ιεηηνπξγήζνπλ ζπλερψο γηα πέληε (5) ηνπιάρηζηνλ εκέξεο.  

Ο Αλάδνρνο επηβαξχλεηαη κε φιεο ηηο δαπάλεο πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ ζέζε ζε απνδνηηθή 

ιεηηνπξγία. ηηο δαπάλεο ηνπ Αλαδφρνπ πεξηιακβάλνληαη, ελδεηθηηθά θαη φρη πεξηνξηζηηθά θαη 

νη θαησηέξσ δαπάλεο: 

 Γαπάλεο ζπληήξεζεο ηνπ ειεθηξνκεραλνινγηθνχ εμνπιηζκνχ ησλ κνλάδσλ. ηνλ 

εμνπιηζκφ απηφ πεξηιακβάλνληαη θαη φιεο νη εθεδξηθέο κνλάδεο (αληιίεο, θηλεηήξεο θηι.) 

γηα ηελ νκαιή θαη απξφζθνπηε ιεηηνπξγία ησλ επηκέξνπο κνλάδσλ.  

 Οη δαπάλεο γηα θάζε απαξαίηεηε εξγαζία, πεξηιακβαλνκέλσλ ησλ δαπαλψλ πξνζσπηθνχ, 

αλαισζίκσλ πιηθψλ θηι., αθφκε θαη αλ δελ αλαθέξνληαη ξεηά ζηα ζπκβαηηθά ηεχρε, 

πξνθεηκέλνπ ε φιε δηαδηθαζία λα είλαη άξηηα θαη ζχκθσλε κε ηνπο θαλφλεο ηεο ηέρλεο θαη 

ηεο επηζηήκεο. 

 Γαπάλεο πξνκήζεηαο, κηζζψζεσλ, ιεηηνπξγίαο θαη ζπληήξεζεο εξγαιείσλ, εθνδίσλ, 

κεραλεκάησλ, νρεκάησλ, βπηηνθφξσλ θηι., πνπ απαηηνχληαη γηα ηε ζέζε ζε απνδνηηθή 

ιεηηνπξγία φισλ ησλ επηκέξνπο κνλάδσλ.  

 Γαπάλεο γηα ηα κέηξα αζθαιείαο ησλ επηκέξνπο κνλάδσλ. Γαπάλεο απνδεκηψζεσλ γηα 

αηπρήκαηα απφ επζχλε ηνπ Αλαδφρνπ πνπ ζα πξνθιεζνχλ ζην πξνζσπηθφ ηνπ Αλαδφρνπ ή 

ζε ηξίηνπο πνπ εκπιέθνληαη ή κε ζην έξγν. 

 Γαπάλεο γηα ην ζπζηεκαηηθφ θαζαξηζκφ ηνπ πεξηβάιινληνο ρψξνπ θαη ηνπ εζσηεξηθνχ 

ρψξνπ φισλ ησλ επηκέξνπο κνλάδσλ, 

Καηά ηε δηάξθεηα ηεο ζέζεο ζε απνδνηηθή ιεηηνπξγία, ν Αλάδνρνο ζα πξέπεη λα παξέρεη 

πιήξε θαη ζπλερή ηερληθή θάιπςε θαη λα πξαγκαηνπνηεί θάζε ξχζκηζε θαη επηδηφξζσζε πνπ 

ζα θαηαζηεί αλαγθαία. Δπίζεο ζα πξνβεί ζε απνθαηαζηάζεηο ή/θαη επηδηνξζψζεηο, φπνπ απηφ 

απαηηείηαη, νχησο ψζηε ην ζχλνιν ηνπ εμνπιηζκνχ θαζψο επίζεο θαη ηα έξγα πνιηηηθνχ 

κεραληθνχ λα κπνξεί λα αληαπνθξηζεί ζηηο πξνδηαγξαθφκελεο απαηηήζεηο.  
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Οη φπνηεο δαπάλεο πξνθχςνπλ απφ ηελ παξάηαζε ηεο «ζέζεο ησλ κνλάδσλ ζε απνδνηηθή 

ιεηηνπξγία» βαξχλνπλ απνθιεηζηηθά ηνλ Αλάδνρν, ρσξίο απηφο λα δηθαηνχηαη νπδεκία 

πξφζζεηε απνδεκίσζε εθ ηνπ γεγνλφηνο απηνχ. 

 

 

2. ΓΟΚΙΜΑΣΙΚΗ ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΑ ΣΩΝ ΔΡΓΩΝ ΑΠΟ ΣΟΝ ΑΝΑΓΟΥΟ 

2.1. Γεληθά 

Μεηά ηελ νινθιήξσζε ηεο «Θέζεο ζε απνδνηηθή ιεηηνπξγία» θαη ησλ «Γνθηκψλ 

Οινθιήξσζεο» μεθηλά ηε δηαδηθαζία «Γνθηκαζηηθή Λεηηνπξγία ησλ Έξγσλ απφ ηνλ 

Αλάδνρν». Καηά ηελ δηαδηθαζία απηή, ν Αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα απνδείμεη ζηελ Τπεξεζία 

φηη ηεξνχληαη ηα φξηα εθξνήο, πνπ νξίδνληαη ζην Κεθάιαην Α ηνπ παξφληνο Σεχρνπο (παξ.3.2 

θαη 3.3) θαη φινο ν εμνπιηζκφο κπνξεί λα ιεηηνπξγήζεη αμηφπηζηα φπσο έρεη κειεηεζεί, φηη 

αληαπνθξίλεηαη πιήξσο ζηα θξηηήξηα απφδνζεο πνπ έρνπλ πξνδηαγξαθεί θαη φηη θάζε ηκήκα 

ηνπ εμαζθαιίδεη φια ηα επίπεδα απηνκαηηζκνχ θαη αζθαιείαο πνπ πξνδηαγξάθνληαη. Δπίζεο 

είλαη ππνρξεσκέλνο λα απνδείμεη φηη ε εγθαηάζηαζε έρεη ειεθηξηθή θαηαλάισζε πνπ 

αλαγφκελε ζε KWh/m
3
 εηζεξρφκελεο παξνρήο δελ ππεξβαίλεη ηελ «εγγπεκέλε εηδηθή 

ειεθηξηθή θαηαλάισζε» πνπ έρεη ππνινγίζεη ν αλάδνρνο ζηελ πξνζθνξά ηνπ (κε ηελ 

πξνυπφζεζε φηη ε εηζεξρφκελε παξνρή είλαη ηνπιάρηζηνλ ην 80% ηεο παξνρήο ζρεδηαζκνχ). 

 

2.2. Πξνζωπηθό δνθηκαζηηθήο ιεηηνπξγίαο Αλαδόρνπ 

Ο Αλάδνρνο ζα ιεηηνπξγήζεη κε δηθή ηνπ επζχλε θαη δαπάλεο γηα έμη (6) κήλεο ηελ 

Δγθαηάζηαζε, κεηά ηελ επηηπρή νινθιήξσζε ηεο «Θέζεο ζε απνδνηηθή ιεηηνπξγία». Καηά ηε 

πεξίνδν απηή, ν Αλάδνρνο ζα δηαζέζεη ην παξαθάησ πξνζσπηθφ, κε ηηο παξαθάησ 

εηδηθφηεηεο: 

 έλαο (1) πξντζηάκελνο ιεηηνπξγίαο: Μεραληθφο 15εηνχο εκπεηξίαο  

 έλαο (1) ρεκηθφο ππεχζπλνο ησλ ρεκηθψλ αλαιχζεσλ: Υεκηθφο 5εηνχο εκπεηξίαο  

 έλαο (1) εξγνδεγφο κεραλνιφγνο: 5εηνχο εκπεηξίαο 

 έλαο (1) εξγνδεγφο ειεθηξνιφγνο: 5εηνχο εκπεηξίαο 

 ηξεηο εξγάηεο 

 

2.3. Γαπάλεο δνθηκαζηηθήο ιεηηνπξγίαο  

Ο Αλάδνρνο γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζε ησλ ειέγρσλ ζα πξνκεζεχζεη φια ηα απαξαίηεηα 

φξγαλα, πξνζσπηθφ θαη φινλ ηνλ αλαγθαίν εμνπιηζκφ θαη ζα εθηειέζεη φιεο ηηο εξγαζίεο πνπ 

είλαη απαξαίηεηεο γηα ηελ ηθαλνπνηεηηθή δηεμαγσγή ησλ ειέγρσλ. Ο Αλάδνρνο επηβαξχλεηαη 

κε φιεο ηηο δαπάλεο πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ δνθηκαζηηθή ιεηηνπξγία ησλ κνλάδσλ. ηηο 

δαπάλεο ηνπ Αλαδφρνπ πεξηιακβάλνληαη, ελδεηθηηθά θαη φρη πεξηνξηζηηθά θαη νη θαησηέξσ 

δαπάλεο πνπ βαξχλνπλ απνθιεηζηηθά απηφλ: 
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 Γαπάλεο ζπληήξεζεο ηνπ ειεθηξνκεραλνινγηθνχ εμνπιηζκνχ ησλ κνλάδσλ. ηνλ 

εμνπιηζκφ απηφ πεξηιακβάλνληαη θαη φιεο νη εθεδξηθέο κνλάδεο (αληιίεο, θηλεηήξεο θηι.) 

γηα ηελ νκαιή θαη απξφζθνπηε ιεηηνπξγία ησλ επηκέξνπο κνλάδσλ. 

 Οη δαπάλεο γηα θάζε απαξαίηεηε εξγαζία, πεξηιακβαλνκέλσλ ησλ δαπαλψλ πξνζσπηθνχ, 

αλαισζίκσλ πιηθψλ θηι. Αθφκε θαη αλ δελ αλαθέξνληαη ξεηά ζηα ζπκβαηηθά ηεχρε, 

πξνθεηκέλνπ ε φιε δηαδηθαζία λα είλαη άξηηα θαη ζχκθσλε κε ηνπο θαλφλεο ηεο ηέρλεο θαη 

ηεο επηζηήκεο. 

 Γαπάλεο πξνκήζεηαο, κηζζψζεσλ, ιεηηνπξγίαο θαη ζπληήξεζεο εξγαιείσλ, εθνδίσλ, 

κεραλεκάησλ, νρεκάησλ, βπηηνθφξσλ θηι., πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ δνθηκαζηηθή 

ιεηηνπξγία φισλ ησλ επηκέξνπο κνλάδσλ. 

 Γαπάλεο γηα ηα κέηξα αζθαιείαο ησλ επηκέξνπο κνλάδσλ. Γαπάλεο απνδεκηψζεσλ γηα 

αηπρήκαηα απφ επζχλε ηνπ Αλαδφρνπ πνπ ζα πξνθιεζνχλ ζην πξνζσπηθφ ηνπ Αλαδφρνπ ή 

ζε ηξίηνπο πνπ εκπιέθνληαη ή κε ζην έξγν. 

 Γαπάλεο γηα ην ζπζηεκαηηθφ θαζαξηζκφ ηνπ πεξηβάιινληνο ρψξνπ θαη ηνπ εζσηεξηθνχ 

ρψξνπ φισλ ησλ επηκέξνπο κνλάδσλ. 

 Δπίζεο ηνλ Αλάδνρν βαξχλνπλ νη απαξαίηεηεο δαπάλεο γηα ηηο δεηγκαηνιεςίεο, θαζψο 

επίζεο θαη ηηο εξγαζηεξηαθέο αλαιχζεηο. 

Σελ Τπεξεζία βαξχλνπλ νη δαπάλεο ρεκηθψλ, παξνρήο ειεθηξηθνχ ξεχκαηνο θαη λεξνχ, 

θαζψο επίζεο θαη νη δαπάλεο κεηαθνξάο θαη δηάζεζεο ησλ παξαπξντφλησλ επεμεξγαζίαο 

(εζραξίζκαηα, άκκνο, ηιχο θηι.). 

 

2.4. Μεηξήζεηο θαη αλαιύζεηο θαηά ηε δνθηκαζηηθή ιεηηνπξγία ηωλ έξγωλ 

Ο Αλάδνρνο ζα εμαζθαιίζεη ηελ ιήςε ησλ αλαγθαίσλ δεηγκάησλ θαη ηελ εθηέιεζε ησλ 

απαηηνπκέλσλ κεηξήζεσλ θαη αλαιχζεσλ ζε εγθεθξηκέλν απφ ηελ Τπεξεζία Δξγαζηήξην. 

Κάζε δείγκα ζα δηαρσξίδεηαη ζε δχν κέξε, εθ ησλ νπνίσλ ην έλα ζα παξαιακβάλεη ν 

Αλάδνρνο, ελψ ην δεχηεξν ζα παξαδίδεηαη ζηελ Τπεξεζία, ε νπνία ζα πξνβαίλεη ζε ειέγρνπο 

ζηα δηθά ηεο ή εμσηεξηθά εξγαζηήξηα ηεο επηινγήο ηεο. Ζ Τπεξεζία δηαηεξεί ην δηθαίσκα λα 

επηζθέπηεηαη ην εξγαζηήξην πνπ εθηειεί ηηο αλαιχζεηο γηα ινγαξηαζκφ ηνπ Αλαδφρνπ θαη λα 

ειέγρεη εάλ ηεξνχληαη νη πξνβιεπφκελεο δηαδηθαζίεο. 

Οη έιεγρνη ηήξεζεο ησλ απνδφζεσλ ζεσξείηαη φηη νινθιεξψζεθαλ ηθαλνπνηεηηθά, εάλ έρνπλ 

επηηεπρζεί ηα αθφινπζα:  

(1) Σεξνχληαη ηα φξηα εθξνψλ ησλ παξαγξάθσλ 3.2 θαη 3.3  ηνπ Κεθαιαίνπ Α ηνπ παξφληνο 

Σεχρνπο 

(2) Οη απνδφζεηο επηκέξνπο κνλάδσλ επεμεξγαζίαο, είλαη ζχκθσλε κε ηα αλαθεξφκελα ζην 

Κεθάιαην Α ηνπ παξφληνο Σεχρνπο, παξάγξαθνη 3.2 θαη 3.3 (φπνπ έρεη εθαξκνγή) 

(3) Οη ιεηηνπξγηθέο παξάκεηξνη ησλ επηκέξνπο κνλάδσλ βξίζθνληαη κέζα ζηα επηηξεπφκελα 

θαη πξνδηαγξαθφκελα φξηα απηνχ ηνπ Σεχρνπο.  

(4) Σν ζχζηεκα ειέγρνπ ιεηηνπξγίαο είλαη θαηάιιειν γηα ηελ απηνκαηνπνηεκέλε ιεηηνπξγία 

ησλ εγθαηαζηάζεσλ 
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Δάλ ν έιεγρνο απνηχρεη είηε ιφγσ ηνπ φηη δελ ηεξνχληαη νη παξαπάλσ απαηηήζεηο είηε ιφγσ 

ηνπ φηη παξνπζηάζηεθαλ πξνβιήκαηα ζηνλ εμνπιηζκφ, ν Αλάδνρνο νθείιεη λα: 

 εληνπίζεη ηνλ ιφγν ηεο απνηπρίαο 

 ππνβάιεη πξνηάζεηο γηα επαλφξζσζε 

 ιάβεη γξαπηή έγθξηζε γηα ηηο πξνηάζεηο απηέο απφ ηελ Τπεξεζία 

 επαλνξζψζεη ην πξφβιεκα θαη λα επαλαιάβεη ηε δηαδηθαζία ησλ «δνθηκψλ νινθιήξσζεο». 

Οη φπνηεο δαπάλεο πξνθχςνπλ απφ ηελ παξάηαζε ησλ δνθηκψλ νινθιήξσζεο ηεο 

Δγθαηάζηαζεο Δπεμεξγαζίαο Λπκάησλ, ιφγσ κε ηθαλνπνίεζεο ησλ ζπκβαηηθψλ απαηηήζεσλ, 

βαξχλνπλ απνθιεηζηηθά ηνλ Αλάδνρν, ρσξίο απηφο λα δηθαηνχηαη νπδεκία πξφζζεηε 

απνδεκίσζε εθ ηνπ γεγνλφηνο απηνχ. 

Οη δνθηκέο κπνξεί λα επαλαιεθζνχλ κέρξη ηξεηο (3) θνξέο. ε πεξίπησζε ηειηθήο αζηνρίαο 

ησλ δνθηκψλ απφδνζεο - ζπκκφξθσζεο θαη κεηά ηε ηξίηε επαλάιεςε, ζα ηεζνχλ ζε 

εθαξκνγή ηα νξηδφκελα ζηε παξ.3, ηνπ Άξζξνπ 71 ηνπ Ν.3669/08. 

Σν Πξφγξακκα δεηγκαηνιεςηψλ θαη αλαιχζεσλ παξνπζηάδεηαη ζην παξαθάησ Πίλαθα
6
. Οη 

δεηγκαηνιεςίεο, νη κεηξήζεηο θαη νη αλαιχζεηο ζα γίλνπλ ζχκθσλα κε ηα παξαθάησ πξφηππα: 

Standard Methods ηεο APHA, EN, ΗSO θηι. ην πξφγξακκα πνπ ζα ζπληάμεη ν Αλάδνρνο γηα 

ηελ «ζέζε ησλ κνλάδσλ ζε απνδνηηθή ιεηηνπξγία» θαη ησλ «δνθηκψλ νινθιήξσζεο», ζα 

θαζνξίζεη επαθξηβψο ηηο κεηξνχκελεο παξακέηξνπο θαη ηα πξφηππα δεηγκαηνιεςηψλ, 

κεηξήζεσλ θαη αλαιχζεσλ.  

 

Θέζε 

δεηγκαηνιεςίαο 

Μεηξνχκελε  

παξάκεηξνο 

πρλφηεηα 

δεηγκαηνιεςίαο 
Σχπνο δείγκαηνο 

Δίζνδνο ΔΔΛ 

Παξνρή  πλερήο  

COD 

1 / εβδνκάδα ηηγκηαίν 

BOD5 

TS 

TKN 

ΣΡ 

Βηνινγηθφο  

αληηδξαζηήξαο  

DO πλερήο  

πγθέληξσζε 

ζηεξεψλ  
1 / εβδνκάδα ηηγκηαίν 

VS / DS 1 / εβδνκάδα ηηγκηαίν 

SVI 1 / εβδνκάδα ηηγκηαίν  

Θεξκνθξαζία  πλερήο ηηγκηαίν 

                                                           
6
 Ο πίνακασ ςυμπλθρϊνεται κατά περίπτωςθ 
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Έμνδνο ΓΣΚ 

COD 

1 / εβδνκάδα ηηγκηαίν 

BOD5 

TS 

ΝΖ4-Ν 

ΝΟ3-Ν 

ΣΡ 

Αλαθπθινθνξία Παξνρή πλερήο  

Πεξίζζεηα ηιχο  

Παξνρή  Ζκεξήζηα  

πγθέληξσζε 

ζηεξεψλ 
1 / εβδνκάδα ηηγκηαίν 

Απνιχκαλζε – 

απνρισξίσζε 

Κνινβαθηεξίδηα  1 κήλα ηηγκηαίν 

Τπνιεηκκαηηθφ 

ριψξην  
πλερήο  

Φξεάηην εμφδνπ 

COD 

1 / εβδνκάδα ηηγκηαίν 

BOD5 

TS 

ΝΖ4-Ν 

ΝΟ3-Ν 

ΣΡ 

Έμνδνο πάρπλζεο – 

αθπδάησζεο  

πγθέληξσζε 

ζηεξεψλ 
1 / εβδνκάδα ηηγκηαίν 

ηξαγγίδηα 

πάρπλζεο – 

αθπδάησζεο  

COD 

1 / εβδνκάδα 

ηηγκηαίν 

TS ηηγκηαίν 

    

    

    

Όπνπ ζηνλ παξαπάλσ Πίλαθα, ε ζπρλφηεηα δεηγκαηνιεςίαο νξίδεηαη σο «ζπλερήο», ε 

κεηξνχκελε παξάκεηξνο κεηξάηαη απφ φξγαλν inline.   

Μεηά ηελ επηηπρή νινθιήξσζε ηεο «ζέζεο ζε απνδνηηθή ιεηηνπξγία» θαη ηεο «Γνθηκαζηηθήο 

Λεηηνπξγίαο ησλ Έξγσλ απφ ηνλ Αλάδνρν», ν Αλάδνρνο ζα ππνβάιεη ζηελ Τπεξεζία ην 

Μεηξψν ηνπ Έξγνπ, ηνλ Φάθειν Αζθάιεηαο θαη Τγηεηλήο, θαζψο επίζεο θαη ηα Δγρεηξίδηα  

Λεηηνπξγίαο θαη πληήξεζεο. Μεηά ηελ νινθιήξσζε ησλ παξαπάλσ, εθδίδεηαη ζρεηηθή 

Βεβαίσζε Πεξάησζεο Δξγαζηψλ.  
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2.5. Δθπαίδεπζε πξνζωπηθνύ 

Καηά ηελ δηάξθεηα ηεο πεξηφδνπ «Γνθηκαζηηθήο Λεηηνπξγίαο ηεο ΔΔΛ απφ ηνλ Αλάδνρν», ν 

Αλάδνρνο κε δηθέο ηνπ δαπάλεο θαη κέζα ζα εθπαηδεχζεη ην πξνζσπηθφ ηνπ ΚηΔ, ψζηε λα 

κπνξεί απηφ λα αληεπεμέιζεη ζηηο απαηηήζεηο ησλ ππεξεζηψλ δηεχζπλζεο, ιεηηνπξγίαο θαη 

ζπληήξεζεο ηεο Δγθαηάζηαζεο Δπεμεξγαζίαο Λπκάησλ. Ζ δηάξθεηα ηεο εθπαίδεπζεο νξίδεηαη 

ζε δχν (2) κήλεο. Γηα ηνλ ζθνπφ απηφ ν Αλάδνρνο ηέζζεξηο (4) κήλεο πξηλ ηελ νινθιήξσζε 

ηεο δνθηκαζηηθήο ιεηηνπξγίαο ζα πξνζδηνξίζεη ηνλ αξηζκφ θαη ηα πξνζφληα ηνπ απαηηνχκελνπ 

πξνζσπηθνχ ιεηηνπξγίαο θαη ζπληήξεζεο θαη ζα ζπληάμεη ην πξφγξακκα εθπαίδεπζεο. Ζ 

Τπεξεζία ζα εγθξίλεη ην πξφγξακκα εθπαίδεπζεο, ζα θαζνξίζεη ηνλ αθξηβή αξηζκφ ησλ 

εθπαηδεπνκέλσλ αλά ζέζε θαη ζα δηαζέζεη ην ελ ιφγσ πξνζσπηθφ δχν (2)  κήλεο πξηλ ηελ 

νινθιήξσζε ηεο «Γνθηκαζηηθήο Λεηηνπξγίαο ηεο ΔΔΛ απφ ηνλ Αλάδνρν».  

 

3. ΤΝΣΗΡΗΗ ΣΩΝ ΔΡΓΩΝ ΑΠΟ ΣΟΝ ΑΝΑΓΟΥΟ 

Καηά ηνλ ρξφλν εγγχεζεο θαη ππνρξεσηηθήο ζπληήξεζεο ν Αλάδνρνο είλαη ππνρξεσκέλνο λα 

επηζεσξεί ηαθηηθά ην έξγν, λα ην δηαηεξεί ζε ηθαλνπνηεηηθή θαηάζηαζε θαη λα απνθαζηζηά 

θάζε βιάβε ηνπ. Ζ ζπληήξεζε ζα γίλεηαη ζχκθσλα κε ηα πξνβιεπφκελα απφ ηνπο 

θαηαζθεπαζηέο ηνπ εμνπιηζκνχ. 

Δπηζεκαίλεηαη φηη ζηηο δαπάλεο ζπληήξεζεο θαηά ην ρξφλν εγγχεζεο πεξηιακβάλνληαη θαη: 

 νη νπνηεζδήπνηε δαπάλεο ζπληήξεζεο, ησλ εξγαζηψλ πνιηηηθνχ κεραληθνχ.  

 νη νπνηεζδήπνηε δαπάλεο ζπληήξεζεο ησλ ειεθηξνκεραλνινγηθψλ εγθαηαζηάζεσλ 

Γελ πεξηιακβάλνληαη ζηηο δαπάλεο ζπληήξεζεο νη αθφινπζεο δαπάλεο, νη νπνίεο ζεσξνχληαη 

ζαλ βιάβεο εθ ηεο ρξήζεσο: 

 αλαιψζηκα (πνιπειεθηξνιχηεο, αζβέζηεο, απνζκεηηθφ πιηθφ θηι.) 

 ιηπαληηθά εμνπιηζκνχ  

 αζθάιεηεο ησλ ειεθηξηθψλ πηλάθσλ εθ’ φζνλ νη θαηαζηξνθέο ηνπο δελ νθείινληαη ζε 

αζηνρία άιινπ πιηθνχ ηα νπνία ζα αληηθαηαζηήζεη ή επηζθεπάζεη ν Αλάδνρνο 

 ελδεηθηηθέο ιπρλίεο ησλ ειεθηξηθψλ πηλάθσλ 

 άιιεο βιάβεο ή δεκηέο πνπ νθείινληαη ζηελ θαθή ρξήζε ηνπ εμνπιηζκνχ απφ απηνχο πνπ 

έρνπλ ηελ επζχλε ηεο ιεηηνπξγίαο ηεο εγθαηάζηαζεο 

Βιάβεο ιφγσ θαθήο ή κε έγθαηξεο ζπληήξεζεο δελ ζεσξνχληαη βιάβεο εθ ηεο ρξήζεσο θαη 

επηβαξχλνπλ απνθιεηζηηθά ηνλ Αλάδνρν. ε πεξίπησζε πνπ απφ εζθαικέλε ζπληήξεζε ή 

αζηνρία εμνπιηζκνχ ηνπ έξγνπ πξνθιεζνχλ βιάβεο ζε άιιεο εγθαηαζηάζεηο θαη άηνκα ν 

Αλάδνρνο είλαη απνθιεηζηηθά ππεχζπλνο γηα ηελ απνθαηάζηαζε ησλ βιαβψλ απηψλ θαη ηελ 

θάιπςε ησλ ζρεηηθψλ απαηηήζεσλ πνπ ζα πξνθχςνπλ.   

Ο Αλάδνρνο νθείιεη λα απνθαζηζηά άκεζα ηηο βιάβεο. Δάλ απηφ δελ γίλεηαη ε Τπεξεζία 

δηαηεξεί ην δηθαίσκα λα απνθαηαζηήζεη κφλε ηεο κε νπνηνδήπνηε ηξφπν ηηο βιάβεο, νπφηε ε 

ζρεηηθή δαπάλε ζα γίλεηαη εηο βάξνο θαη γηα ινγαξηαζκφ ηνπ Αλαδφρνπ. ηε πεξίπησζε απηή, 

ν Αλάδνρνο ζα θαηαβάιεη θαη ηηο δαπάλεο ηνπ πξνζσπηθνχ ηνπ Κπξίνπ ηνπ Έξγνπ πνπ 

απαζρνιήζεθε γηα ηελ επηζθεπή ησλ βιαβψλ. 
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Δάλ ν Αλάδνρνο δελ θαηαβάιεη ην ζρεηηθφ πνζφ εληφο δεθαπέληε εκεξψλ απφ ηελ εηδνπνίεζε 

ε είζπξαμε απηνχ γίλεηαη απφ ηηο εγγπεηηθέο επηζηνιέο πνπ έρεη πξνζθνκίζεη ή κε 

νπνηνδήπνηε άιιν λφκηκν ηξφπν 

Ο Αλάδνρνο είλαη ππνρξεσκέλνο λα ζπληάμεη θαη λα  ελεκεξψλεη  ην εκεξνιφγην ησλ 

εξγαζηψλ ζπληήξεζεο πνπ έγηλαλ κέζα ζην ρξφλν πνπ είρε ηελ επζχλε ηεο ζπληήξεζεο. ην 

εκεξνιφγην ζα αλαγξάθνληαη θαη νη ηπρφλ βιάβεο θαη δπζιεηηνπξγίεο πνπ δηαπηζηψζεθαλ θαη 

ν ηξφπνο απνθαηάζηαζήο ηνπο. 

Με ηελ ιήμε ηεο ζπληήξεζεο ζα παξαδνζεί ην εκεξνιφγην ζηελ Τπεξεζία. 

 

4. ΜΗΣΡΩΟ ΣΟΤ ΔΡΓΟΤ 

Μεηά νινθιήξσζε ηεο δηαδηθαζίαο «ζέζε ησλ κνλάδσλ ζε απνδνηηθή ιεηηνπξγία» θαη ηεο 

«Γνθηκαζηηθήο Λεηηνπξγίαο ησλ Έξγσλ απφ ηνλ Αλάδνρν»  ν Αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα 

παξαδψζεη ζηελ Τπεξεζία ην Μεηξψν ηνπ έξγνπ ην νπνίν ζα είλαη ζπληαγκέλν ζηελ 

ειιεληθή εθηφο απφ ηα εγρεηξίδηα ησλ μέλσλ θαηαζθεπαζηψλ, ηα νπνία ζα πξέπεη λα είλαη 

ζπληαγκέλα θαη ζηελ αγγιηθή.  

Όια ηα ζηνηρεία απηά ηνπ κεηξψνπ ηνπ έξγνπ αξηζκεκέλα θαη ηαμηλνκεκέλα ζε θαθέινπο ζα 

ππνβιεζνχλ ζηελ Τπεξεζία θαη ζε ςεθηαθή κνξθή. 

Ο Αλάδνρνο δελ δηθαηνχηαη ηδηαίηεξεο ακνηβήο γηα ηελ ηήξεζε θαη ηελ παξαγσγή ησλ 

πξναλαθεξζέλησλ ζηνηρείσλ γηα ηελ ζχληαμε ηνπ κεηξψνπ ηνπ έξγνπ, αθνχ ε ζρεηηθή 

δαπάλε είλαη αλεγκέλε ζηα επηκέξνπο Άξζξα Σηκνινγίνπ.  

Σν Μεηξψν ηνπ έξγνπ ζα ζπληαρζεί ζχκθσλα κε ηελ απφθαζε ΓΝγ/νηθ 38108/ΦΝ466/07-

06-2017 (ΦΔΚ 1956/Β’/07-06-2017) ηνπ Τπνπξγνχ Τπνδνκψλ θαη Μεηαθνξψλ θαη 

ζπγθεθξηκέλα βάζεη ησλ απαηηήζεσλ ησλ άξζξσλ 1, 2 θαη 3 απηήο. 

Σν Μεηξψν ηνπ Έξγνπ ζα ππνβάιιεηαη καδί κε ηελ ηειηθή επηκέηξεζε θαη ζηελ πιήξε κνξθή 

ηνπ ζα πεξηιακβάλεη απαξαηηήησο ηα παξαθάησ: 

Σν Μεηξψν ηνπ Έξγνπ ζα ππνβάιιεηαη καδί κε ηελ ηειηθή επηκέηξεζε θαη ζηελ πιήξε κνξθή 

ηνπ ζα πεξηιακβάλεη απαξαηηήησο ηα παξαθάησ: 

(1) Πεξηγξαθηθή ΄Δθζεζε ησλ θπξίσλ θάζεσλ εξγαζηψλ, ησλ κεζφδσλ πνπ 

ρξεζηκνπνηεζήθαλ, ησλ δπζθνιηψλ, θιπ, θαζψο θαη πίλαθεο απνγξαθήο πνπ λα 

εκθαλίδνπλ φια ηα ηερληθά δηαθξηηά αληηθείκελα πνπ ζπγθξνηνχλ ην ζπλνιηθφ έξγν. 

Δλδεηθηηθά θαη φρη πεξηνξηζηηθά ζα πξέπεη λα πεξηιακβάλνπλ: 

Σα επηκέξνπο έξγα (δηαθξηηά ηκήκαηα) κε αλαιπηηθή θαηαγξαθή ησλ θπξίσλ 

ραξαθηεξηζηηθψλ ζε ζηήιεο πηλάθσλ, κε ηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο ησλ πιηθψλ πνπ 

ελζσκαηψζεθαλ ζε απηά θαη ηηο εγθξίζεηο απφ ηελ Τπεξεζία ηεο ρξήζεο απηψλ. 

Δγθαηαζηάζεηο πνπ αθνξνχλ δίθηπα άξδεπζεο – ππξφζβεζεο, ππνδνκήο 

ηειεθσλνδφηεζεο, θσηεηλήο ζεκαηνδφηεζεο, νδνθσηηζκνχ, ζπζηεκάησλ ειέγρνπ 

ππνγείσλ ή ππνζαιάζζησλ έξγσλ ζα πεξηιακβάλνληαη κε αλαιπηηθή θαηαγξαθή ησλ 

θπξίσλ ραξαθηεξηζηηθψλ ζε ζηήιεο πηλάθσλ, καδί κε ηα ηερληθά εγρεηξίδηα (νδεγίεο 

ρξήζεο κεραλεκάησλ, ζπζθεπψλ, νξγάλσλ ειέγρνπ, θιπ). 



 

60 
 

(2)  Πιήξε θαηαγξαθή φισλ ησλ εγθεθξηκέλσλ κειεηψλ θαζψο θαη ησλ ππνζηεξηθηηθψλ 

απηψλ, κε ηηο ηειηθέο ηξνπνπνηήζεηο εθφζνλ ππάξρνπλ θαη ηηο εγθξηηηθέο απνθάζεηο ηνπο. 

(3) Σα ζρέδηα βάζεη ησλ νπνίσλ θαηαζθεπάζηεθε ην έξγν (ζρέδηα «φπσο θαηαζθεπάζηεθε»). 

Σα ζρέδηα απηά ζα είλαη σο πξνο ην είδνο (νξηδνληηνγξαθία, θάηνςε, ηππηθή δηαηνκή, 

θάζεηε ηνκή, κεθνηνκή, αμνλνκεηξηθά, θιπ), ηηο θιίκαθεο, ηηο ζρεδηαζηηθέο ιεπηνκέξεηεο 

θιπ ζε πιήξε αληηζηνηρία κε εθείλα ησλ πθηζηάκελσλ εγθεθξηκέλσλ κειεηψλ θαη ησλ 

κειεηψλ εθαξκνγήο, ζα ζπληαρζνχλ δε ζχκθσλα κε ηηο πξνδηαγξαθέο πνπ νξίδνληαη ζην 

Π.Γ. 696/1974. 

(4)  Σα ζρέδηα «φπσο θαηαζθεπάζηεθε» ησλ πάζεο θχζεσο δηθηχσλ δεκνζίσλ θνξέσλ ή 

ηδησηηθψλ εηαηξεηψλ παξνρήο ππεξεζηψλ, ηα νπνία επξίζθνληαη κέζα ζην εχξνο 

θαηάιεςεο πνπ νξίδεηαη ζηελ εγθεθξηκέλε νξηζηηθή κειέηε ηνπ δεκνζίνπ έξγνπ θαη 

θαηαζθεπάζζεθαλ είηε απφ ηνλ αλάδνρν ηνπ έξγνπ, είηε απφ ηνπο θνξείο (δεκφζηνπο ή 

ηδησηηθνχο) ζηνπο νπνίνπο αλήθνπλ ηα δίθηπα απηά. Σα ζρέδηα απηά ζα έρνπλ κνξθή 

αλάινγε κε εθείλε ησλ ζρεδίσλ πνπ παξαζρέζεθαλ απφ ηνπο παξφρνπο ησλ ππεξεζηψλ 

(δεκνζίσλ θνξέσλ ή ηδησηηθψλ εηαηξεηψλ). ηα ζρέδηα απηά, ζα απνηππψλνληαη 

ππνρξεσηηθά θαη θάζε άιιν πξνυθηζηάκελν δίθηπν εληφο ηνπ εχξνπο θαηάιεςεο, εμαηηίαο 

ηνπ νπνίνπ πξνέθπςε ε νπνηαδήπνηε παξαιιαγή ε αλαθαηαζθεπή ησλ δηθηχσλ πνπ 

ελζσκαηψζεθαλ ζην έξγν.  

(5) Γηαγξάκκαηα Απαιινηξηψζεσλ, ελεκεξσκέλα κε φιεο ηηο ηπρφλ γελφκελεο 

ζπκπιεξσκαηηθέο απαιινηξηψζεηο. ηα ζρέδηα απηά ζα δείρλεηαη ν ρσξηζκφο ησλ 

επηκέξνπο επηθαλεηψλ αλάινγα κε ηελ απφθαζε Κήξπμεο Απαιινηξίσζεο, ε πξάμε 

Αλαινγηζκνχ θάζε επί κέξνπο απαιινηξίσζεο κε ηα ζηνηρεία απηήο (αξηζκφο, 

εκεξνκελία, θιπ), θαζψο θαη ε πξάμε εθαξκνγήο εθφζνλ ππάξρεη.  

(6)  Σεχρνο ζηνηρείσλ πςνκεηξηθψλ αθεηεξηψλ κε ελδεηθηηθά ζρέδηα ηεο ζέζεο ηνπο. 

(7) Σεχρνο ζπλνπηηθήο παξνπζίαζεο φισλ ησλ εξεπλψλ πεδίνπ θαη εξγαζηεξίσλ (γεσηερληθέο 

έξεπλεο, γεσινγηθέο έξεπλεο θαη κειέηεο) πνπ δηεμήρζεζαλ θαηά ηε θάζε θαηαζθεπήο 

ηνπ έξγνπ. 

(8) Σεχρνο γηα φιεο ηηο δνθηκέο θαη δηαδηθαζίεο Πνηνηηθνχ Διέγρνπ κε αληίγξαθα φισλ ησλ 

αληίζηνηρσλ πηζηνπνηεηηθψλ ησλ εξγαζηεξίσλ θαη/ή ηνπ/ησλ Οίθνπ/σλ Πνηνηηθνχ 

Διέγρνπ (Ο.Π.Δ.) (εθφζνλ πξνβιέπεηαη ηέηνηνο/νη Ο.Π.Δ. ζχκθσλα κε ηνπο Δηδηθνχο 

Όξνπο Γεκνπξάηεζεο). 

(9) Δγρεηξίδην ιεηηνπξγίαο, επηζεψξεζεο θαη ζπληήξεζεο πνπ ζα πεξηιακβάλεη φιεο ηηο 

νδεγίεο θαη ηνπο ηξφπνπο εθηέιεζεο κηαο πιήξσο ηθαλνπνηεηηθήο θαη απνηειεζκαηηθήο 

ζπληήξεζεο ηνπ έξγνπ. ην εγρεηξίδην ζα πεξηιακβάλνληαη ελδεηθηηθά θαη φρη 

πεξηνξηζηηθά ηα παξαθάησ: 

 Οδεγίεο ζπληήξεζεο αλαθεξφκελεο ζηηο ρξνληθέο πεξηφδνπο, πιηθά, εμνπιηζκφ, θιπ, 

γηα θάζε ζηνηρείν ηεο θαηαζθεπήο. 

 Σεχρνο νδεγηψλ γηα ηηο επηζεσξήζεηο θαη ειέγρνπο, πνπ ζα πξέπεη λα γίλνληαη 

πεξηνδηθά ζην κέιινλ ζηηο εγθαηαζηάζεηο θαζψο θαη ζηα δίθηπα απνζηξάγγηζεο θαη 

απνρέηεπζεο νκβξίσλ.  

 Σεχρε νδεγηψλ γηα ηε ζπληήξεζε θαη ιεηηνπξγία ηνπ έξγνπ ζην ζχλνιφ ηνπ θαζψο 

θαη ησλ δηαθξηηψλ ηκεκάησλ απηνχ. Δηδηθφηεξα γηα ην ηεχρνο νδεγηψλ ζπληήξεζεο 
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θαη ιεηηνπξγίαο ησλ εγθαηαζηάζεσλ, ηνλίδεηαη, φηη ζην ηέινο ηνπ θάζε θεθαιαίνπ 

ησλ νδεγηψλ ζα δίλεηαη πιήξεο πίλαθαο ησλ πεξηιακβαλνκέλσλ ζε απηά 

κεραλεκάησλ κε φια ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπο, ηα ζηνηρεία θαηαζθεπήο ηνπο 

(θαηαζθεπαζηήο/πξνκεζεπηήο, ηχπνο, κνληέιν, κέγεζνο, αξηζκφο ζεηξάο θαηαζθεπήο, 

απνδφζεηο, θαηαλαιψζεηο ελέξγεηαο (ελεξγεηαθή θιάζε), πξνηεηλφκελα 

αληαιιαθηηθά, θιπ), θαη ζα επηζπλάπηνληαη νη έληππεο νδεγίεο (ζηελ Διιεληθή 

Γιψζζα), εγθαηάζηαζεο θαη ζπληήξεζεο ησλ θαηαζθεπαζηψλ. 

 Αλαιπηηθέο Σερληθέο Δθζέζεηο θαη Οδεγίεο γηα ηνλ ηξφπν απνθαηάζηαζεο θζνξψλ 

θαη δεκηψλ, πνπ ηπρφλ ζα παξνπζηαζζνχλ κειινληηθά.  

(10) Σεχρνο ζην νπνίν ζα πεξηγξάθνληαη αλαιπηηθά νη πξαγκαηνπνηεζείζεο ιεηηνπξγίεο θαη 

δνθηκέο θαη ηα απνηειέζκαηά ηνπο, ζα παξνπζηάδεηαη ε νξηζηηθή αμηνιφγεζε ησλ 

δνθηκψλ θαη ιεηηνπξγηψλ θαη ζα πξνηείλεηαη ιεπηνκεξψο ν ηξφπνο ιεηηνπξγίαο ηεο 

εγθαηάζηαζεο γηα ηα δηάθνξα δπλαηά ζελάξηα. Δπίζεο, ζα πεξηγξάθνληαη φινη νη 

έιεγρνη ηνπ εμνπιηζκνχ θαη νη εξγαζηεξηαθέο αλαιχζεηο πνπ πξαγκαηνπνηήζεθαλ, ηα 

πξνβιήκαηα ιεηηνπξγίαο πνπ παξνπζηάζηεθαλ θαη ε επίιπζή ηνπο.  

Σν Μεηξψν ηνπ Έξγνπ ζα ζπλνδεχεηαη ππνρξεσηηθά απφ: 

 Λήςε, εθηχπσζε θαη παξάδνζε ηξηψλ (3) αληηηχπσλ ζε εηδηθφ ραξηί εθηχπσζεο 

θσηνγξαθηθήο πνηφηεηαο θαη ησλ ςεθηαθψλ αξρείσλ (ζε CD ή DVD, θαηά 

πεξίπησζε), ζεηξάο έγρξσκσλ ςεθηαθψλ θσηνγξαθηθψλ αλάιπζεο ≥5,0 Mpixels ησλ 

δηαθφξσλ θάζεσλ ηνπ Έξγνπ, παξαγσγήο πιηθψλ θαη εθηέιεζεο δνθηκψλ.  

 Μία βηληενζθφπεζε κε ςεθηαθή βηληενθάκεξα (mini DV) κε αλάιπζε αηζζεηήξα 

≥1,07 Mpixels, ζπλνιηθήο δηάξθεηαο φρη κηθξφηεξεο ηεο κίαο ψξαο, ζηελ νπνία ζα 

παξνπζηάδεηαη φιν ην θάζκα θαηαζθεπήο ηνπ έξγνπ (θάζεηο θαηαζθεπήο ζχκθσλα κε 

ην εγθεθξηκέλν ρξνλνδηάγξακκα, παξαγσγή πιηθψλ θαη εθηέιεζε απαξαίηεησλ 

δνθηκψλ). Σα ζρφιηα ηεο ηαηλίαο, κεηαμχ άιισλ, λα δίλνπλ έκθαζε ζηηο δξάζεηο θαη ηα 

κέηξα πνπ εθαξκφζηεθαλ γηα ηελ πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο θαη ηελ πνηφηεηα ηνπ 

έξγνπ. Θα παξαδνζνχλ ζηελ Τπεξεζία δχν (2) νινθιεξσκέλα αληίηππα.  

ην κεηξψν έξγνπ ζα ζπκπεξηιεθζνχλ θαη ηα πξαθηηθά ησλ ζπζθέςεσλ κεηαμχ ηεο 

επίβιεςεο θαη αληηπξνζψπσλ ηνπ Αλαδφρνπ, φπσο νξίδνληαη ζηελ Δ..Τ. εθ φζνλ απηφ 

δεηεζεί απφ ηελ Τπεξεζία.  

Ορεστιάδα Ιανουάριος 2020 
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