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Κεφάλαιο 1 ΒΑΚΚΕ ΑΡΧΕ ΧΕΔΚΑΜΟΤ 

 

1.1 ΕΚΑΓΩΓΗ 
 

Θ παροφςα Τεχνικι Ρεριγραφι αναφζρεται ςτθν μελζτθ, καταςκευι και κζςθ ςε αποδοτικι 
λειτουργία του ζργου «Εγκατάςταςθ επεξεργαςίασ λυμάτων Αρνιςςασ» τθσ Δθμοτικισ 
Ενότθτασ Βεγορίτιδασ του Διμου Ζδεςςασ. ΕιδικότερΑ, αφορά τθσ Ά Φάςθσ τθσ Μονάδοσ 
Επεξεργαςίασ Λυμάτων μόνο τον οικιςμό τθσ Άρνιςςασ και κα εξυπθρετεί τον πλθκυςμό τθσ 
για διάςτθμα 20ετίασ. 

Ο ςχεδιαςμόσ των εγκαταςτάςεων πραγματοποιείται ζτςι ϊςτε να ζχει θ εγκατάςταςθ τθ 
μορφι μιασ ευζλικτθσ, ςυμπαγοφσ και επεκτάςιμθσ μονάδασ, ενϊ ταυτόχρονα να 
περιορίηονται ςτο ελάχιςτο οι πικανζσ οχλιςεισ ςτθν περιοχι του ζργου.  

Για τθν καλι λειτουργία τθσ MΕΛ κα πρζπει να εξαςφαλίηονται: 

 Ελαςτικότθτα και πλιρθσ προςαρμογι των ζργων ςτισ θμεριςιεσ διακυμάνςεισ 
τθσ παραγωγισ λυμάτων. 

 Απλι και ςτακερι λειτουργία, χωρίσ να απαιτοφνται πολφπλοκεσ ενζργειεσ από 
το προςωπικό. Πλθ θ ΜΕΛ κα ρυκμίηεται είτε αυτόματα είτε χειρωνακτικά, 
τοπικά για κάκε μονάδα (διακόπτθσ ΑYTO-ΜΑΝUAL). 

 Αιςκθτικι χωροκζτθςθ των εγκαταςτάςεων και απόλυτθ προςαρμογι ςτο 
περιβάλλον, με τουσ απαιτοφμενουσ δρόμουσ και διαδρόμουσ για τθν ομαλι 
πρόςβαςθ, τθν εφκολθ χωρίσ περιττοφσ ελιγμοφσ προςζγγιςθ και απομάκρυνςθ 
των ιδιωτικϊν οχθμάτων και των φορτθγϊν αυτοκίνθτων τροφοδοςίασ χθμικϊν 
διαλυμάτων και αποκομιδισ τυχόν υποπροϊόντων κλπ. 

 Λειτουργία χωρίσ οχλιςεισ ςτον περιβάλλοντα χϊρο (κόρυβοι, ατμοςφαιρικι 
ρφπανςθ κ.λπ.). 

 Επιδίωξθ κατά το δυνατόν τθσ ελαχιςτοποίθςθσ τθσ κατανάλωςθσ ενζργειασ και 
χθμικϊν. 

Θ Τεχνικι Μελζτθ Ρροςφοράσ που τελικϊσ κα επιλεγεί, κα πρζπει να εξαςφαλίηει τθν 
εφαρμογι μιασ ορκολογικισ λφςθσ, ςφγχρονθσ τεχνολογίασ και πλιρουσ αυτομα-
τοποιθμζνθσ, απόλυτα αςφαλοφσ ωσ προσ τθν ποιότθτα των επεξεργαςμζνων λυμάτων, 
βζλτιςτθ ωσ προσ το λειτουργικό κόςτοσ και με υψθλι ποιότθτα υλικϊν καταςκευισ και 
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εξοπλιςμοφ, ϊςτε να εξαςφαλίηεται μεγάλοσ χρόνοσ ηωισ του ζργου, και ςυγχρόνωσ να 
εντάςςεται αρμονικά ςτθν υφιςτάμενθ λειτουργία τθσ εγκατάςταςθσ. 

Επιςθμαίνεται ότι κάκε τεχνικι προςφορά κα πρζπει να ςυμμορφϊνεται με το ςφνολο των 
προδιαγραφϊν του παρόντοσ τεφχουσ. 

1.2 ΑNTIKEIMENO ΠΑΡΟΤΑ ΕΡΓΟΛΑΒΚΑ 

Το αντικείμενο των δθμοπρατοφμενων ζργων περιλαμβάνει: 

 τθν εκπόνθςθ τθσ Μελζτθσ Εφαρμογισ και κάκε είδουσ ςυμπλθρωματικισ 
μελζτθσ και ζρευνασ, 

 τθν καταςκευι των ζργων Ρολιτικοφ Μθχανικοφ, 

 τθν προμικεια και εγκατάςταςθ όλου του θλεκτρολογικοφ και μθχανολογικοφ 
εξοπλιςμοφ, 

 τθν κζςθ ςε αποδοτικι λειτουργία και τθν δοκιμαςτικι λειτουργία του ζργου για 
χρονικό διάςτθμα ζξι (6) μθνϊν, 

Επίςθσ ςτο αντικείμενο τθσ παροφςασ εργολαβίασ περιλαμβάνεται και κάκε εργαςία ι 
προμικεια και εγκατάςταςθ εξοπλιςμοφ, θ οποία είναι αναγκαία για τθν ολοκλθρωμζνθ 
καταςκευι, τθν άρτια και αποδοτικι λειτουργία του Ζργου, ζςτω και αν δεν αναφζρεται ρθτά 
ςτα Τεφχθ Δθμοπράτθςθσ. 

Ο Ανάδοχοσ κα ζχει τθν πλιρθ και αποκλειςτικι ευκφνθ για τθν επίτευξθ των απαιτοφμενων 
αποδόςεων επεξεργαςίασ όςον αφορά τισ τελικζσ εκροζσ και τθν επεξεργαςμζνθ ιλφ, οι 
οποίεσ πρζπει να είναι ςφμφωνεσ με τα όςα κακορίηονται ςτο παρόν τεφχοσ κακϊσ και με 
τισ εγγυιςεισ που ζχει υποβάλλει μαηί με τθν Τεχνικι Ρροςφορά του. 

1.3  ΓΗΠΕΔΟ ΣΗ ΕΓΚΑΣΑΣΑΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΚΑ ΝΕΡΟΤ 

1.3.1 Γενικά 

Ο χϊροσ ςτον οποίο κα καταςκευαςτεί θ εγκατάςταςθ επεξεργαςίασ λυμάτων, βρίςκεται 
δυτικά του οικιςμοφ Άρνιςςασ, ςτθ κζςθ «Σαοφλ», ςε τμιμα του αγροτεμαχίου 7379 ζκταςθσ 
4.846m2 και ςε απόςταςθ 1,4km περίπου από το κζντρο του.  

Θ πρόςβαςθ ςε αυτό επιτυγχάνεται μζςω χωμάτινθσ αγροτικισ οδοφ πολφ καλισ βατότθτασ. 

Το δίκτυο θλεκτροδότθςθσ τθσ ΔΕΘ απζχει 100m περίπου από τα όρια του αγροτεμαχίου τθσ 
εγκατάςταςθσ επεξεργαςίασ λυμάτων. 

Θ λειτουργία τθσ Μονάδασ περιλαμβάνει δφο επιμζρουσ γραμμζσ βιολογικισ επεξεργαςίασ 
λυμάτων, τεχνολογίασ, “κινοφμενθσ κλίνθσ”, δυναμικότθτασ 210m3/d. 

Στα ςυνθμμζνα Τοπογραφικά Διαγράμματα παρουςιάηονται αφενόσ το γιπεδο τθσ ΜΕΛ 
(Σχζδιο Υ-1 «Τοπογραφικό Διάγραμμα Γθπζδου Εγκατάςταςθσ Επεξεργαςίασ Λυμάτων») και 
αφετζρου ο διακζςιμοσ προτεινόμενοσ χϊροσ, ζκταςθσ 4,8 ςτρεμμάτων περίπου, εντόσ του 
οποίου προτείνεται να χωροκετθκοφν τα ζργα που κα καταςκευαςτοφν ςτο πλαίςιο τθσ 
παροφςασ εργολαβίασ (Σχζδιο Υ-2 «Γενικι Διάταξθ Εγκατάςταςθσ Επεξεργαςίασ Λυμάτων»). 



Σελίδα  3 

ΔΓΚΑΣΑΣΑΗ ΔΠΔΞΔΡΓΑΙΑ ΛΤΜΑΣΩΝ ΑΡΝΙΑ  ΣΔΦΝΙΚΗ ΤΓΓΡΑΥΗ ΤΠΟΦΡΔΩΔΩΝ 

 

 

Κάκε διαγωνιηόμενοσ κεωρείται ότι ζχει επιςκεφκεί τον χϊρο του Ζργου και είναι ικανο-
ποιθμζνοσ από τον βακμό δυςκολίασ ςχετικά με τθν πρόςβαςθ από και προσ τον χϊρο και 
τθν διακίνθςθ ςε αυτόν. 

1.3.2 Γευηεσνικά και λοιπά ζηοισεία 

Στθν περιοχι του ζργου ςυναντϊνται κυρίωσ αποκζςεισ του Τεταρτογενοφσ (κοριματα και 
ερυκρζσ λιγότερο αδρόκοκκεσ αποκζςεισ, ερυκροί άργιλοι με κραφςματα αςβεςτολίκων, 
κοριματα και καςτανζσ λιγότερο αδρόκοκκεσ αποκζςεισ και αλλουβιακζσ αποκζςεισ και 
ςφγχρονα κοριματα ερυκροφ χρϊματοσ. 

Γεωμορφολογικά, θ περιοχι χαρακτθρίηεται λοφϊδθσ. Ρεδινζσ εκτάςεισ αναπτφςςονται κατά 
μικοσ τθσ λίμνθσ Βεγορίτιδασ. Οι πεδινζσ εκτάςεισ κατά ζνα μεγάλο ποςοςτό 
δθμιουργικθκαν μεταξφ των ετϊν 1956-1978, λόγω πτϊςθσ ςτάκμθσ τθσ λίμνθσ εξαιτίασ τθσ 
υπεράντλθςθσ και υπερεκμετάλλευςθσ των νερϊν τθσ λίμνθσ κυρίωσ από τθ ΔΕΘ. 

Σε κάκε περίπτωςθ θ υποβολι προςφοράσ ςτο διαγωνιςμό αποτελεί τεκμιριο ότι ο 
διαγωνιηόμενοσ ζχει ελζγξει και γνωρίηει πλιρωσ τισ εδαφοτεχνικζσ ςυνκικεσ του γθπζδου 
τθσ ΕΕΝ και τισ ζχει λάβει υπόψθ κατά τθ ςφνταξθ τθσ προςφοράσ. 

1.4 ΚΛΚΜΑΚΩΗ ΣΩΝ ΕΡΓΩΝ 

Οι διαγωνιηόμενοι οφείλουν να υποβάλουν αναλυτικό χρονοδιάγραμμα υλοποίθςθσ του 
ζργου κακϊσ και αναλυτικι ζκκεςθ τεκμθρίωςθσ των εργαςιϊν και να προςδιορίςουν με 
ακρίβεια και πλιρωσ τεκμθριωμζνα τθν αλλθλουχία των εργαςιϊν και τθν εγκατάςταςθ του 
εξοπλιςμοφ. 

1.5 ΠΑΡΑΜΕΣΡΟΚ ΧΕΔΚΑΜΟΤ 

1.5.1 Παποσέρ ζσεδιαζμού 

Tα δεδομζνα ςχεδιαςμοφ τθσ εγκατάςταςθσ επεξεργαςίασ λυμάτων παρουςιάηονται ςτουσ 
πίνακεσ που ακολουκοφν. 

 

Πίμακας 1: Δεδξμέμα ρυεδιαρμξύ 

Ρλθκυςμόσ ςχεδιαςμοφ [EP] 2.100 

Μζςθ θμεριςια παροχι (Qd) [m3/d] 420,00 

Μζγιςτθ ωριαία παροχι (Qmax,h) [m3/h] 50,00 

 

Πίμακας 2: Ρσπαμςικά τξοςία 

Ραράμετροσ Μονάδα Α’ Φάςθ (χειμϊνασ) Α’ Φάςθ (κζροσ) 
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Ραράμετροσ Μονάδα Α’ Φάςθ (χειμϊνασ) Α’ Φάςθ (κζροσ) 

BOD5 
mg/l 300 300 

kg/d 126 126 

COD 
mg/l 600 600 

kg/d 252 252 

ΣS 
mg/l 350 350 

kg/d 147 147 

Νξλ 
mg/l 43 43 

kg/d 18 18 

Ρ 
mg/l 11,9 11,9 

kg/d 5 5 

Θεομξκοαρία λσμάςχμ °C 15 22 

 

Πίμακας 3: Απαιςήρειπ πξιξςικώμ υαοακςηοιρςικώμ ενόδξσ εγκαςάρςαρηπ 

Παοάμεςοξπ Μξμάδα σγκέμςοχρη 

BOD5 mg/l < 25 

SS mg/l < 35 

Ρ mg/l < 2 

Αμμχμιακό άζχςξ mg/l < 2 

Ολικό άζχςξ mg/l < 15 

Ολικά κξλξβακςηοιξειδή ΜΡΝ/100 ml ≤ 100 

Το 95% των δειγμάτων κα βρίςκεται ςτα παραπάνω όρια. Θ ςυγκζντρωςθ τθσ αφυδατωμζνθσ 
λάςπθσ κα είναι ≥ 18% 

1.5.2 Λοιπέρ απαιηήζειρ 

(1) Οι εγκεκριμζνοι Ρεριβαλλοντικοί Προι. 

(2) Το όριο του κορφβου ςτα όρια του οικοπζδου τθσ εγκατάςταςθσ.  

(3) Πλεσ οι κτθριακζσ εγκαταςτάςεισ πρζπει να είναι ςφμφωνα με τισ 

απαιτιςεισ του Γενικοφ Οικοδομικοφ Κανονιςμοφ (ΓΟΚ) και τισ παροφςεσ 

προδιαγραφζσ και υπόκεινται ςτθν ζγκριςθ τθσ ΕΡΑΕ. 
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Κεφάλαιο 2 ΣΕΧΝΚΚΗ ΠΕΡΚΓΡΑΦΗ  

2 ΜΟΝΑΔΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΚΑ ΛΤΜΑΣΩΝ  

Θ εγκατάςταςθ επεξεργαςίασ λυμάτων κα περιλαμβάνει τισ εξισ επιμζρουσ μονάδεσ: 

2.1 ΕΚΟΔΟ – ΠΡΟΕΠΕΞΕΡΓΑΚΑ – ΕΞΚΟΡΡΟΠΗΗ: 

2.1.1 Φπεαηιο ειζόδος - Αθιξηρ – Ανηλιοζηάζιο Ανύτυζηρ 

Τα λφματα κα καταλιγουν βαρυτικά μζςω αγωγϊν προςαγωγισ ςτο φρεάτιο ειςόδου – 
άφιξθσ τθσ εγκατάςταςθσ. Το φρεάτιο κα διακζτει χονδροεςχάρα για τθν κατακράτθςθ 
φερτϊν υλικϊν, κα είναι καταςκευαςμζνο από οπλιςμζνο ςκυρόδεμα και κατάλλθλων 
διαςτάςεων και κα διακζτει ςφςτθμα εξαεριςμοφ και απόςμθςθσ. Εντόσ του φρεατίου κα 
τοποκετθκεί ηεφγοσ υποβρφχιων αντλιϊν ανφψωςθσ (θ μία εφεδρικι), ζκαςτθ ελάχιςτθσ 
παροχισ 50m3/hr ςε μανομετρικό περί τα 8m, ικανι δθλαδι να ανυψϊνει τθν μζγιςτθ 
ωριαία παροχι ςτθν κατάντθ μονάδα προεπεξεργαςίασ.  

Στον εξοπλιςμό του εν λόγω φρεατίου περιλαμβάνονται: 

 Υποβρφχιεσ αντλίεσ (ανφψωςθσ) λυμάτων (1 + 1 εφεδρεία) 

 Μια χονδροεςχάρα 

Ενδεικτικά Τεχνικά χαρακτθριςτικά υποβρφχιων αντλιϊν 

 Τεμάχια 2 (1 + 1 εφεδρεία) 

 Ραροχι 50 m3/h 

 Μανομετρικό 8 m 

 Κατάκλιψθ DΝ 80 

 Ιςχφσ 4 KW 
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2.1.2 ΜΟΝΑΔΑ πποεπεξεπγαζίαρ λςμάηυν 

Μετά το φρεάτιο ειςόδου – άφιξθσ τα λφματα οδθγοφνται ςτθ μονάδα προεπεξεργαςίασ, θ 
οποία ςυνδυάηει τισ παρακάτω λειτουργίεσ: 

Εςχάρωςθ  

- Συλλογι εςχαριςμάτων  

- Συμπίεςθ εςχαριςμάτων 

- Εξαγωγι και απόρριψθ των εςχαριςμάτων ςε κάδουσ 

Αμμοςυλλογι 

- Συλλογι τθσ άμμου 

- Ρλφςθ τθσ άμμου 

- Εξαγωγι και απόρριψθ τθσ άμμου ςε κάδουσ 

Λιποςυλλογι 

- Συλλογι λιπϊν 

- Εξαγωγι και απόρριψθ των λιπϊν ςε κάδουσ. 

Θα πρζπει να ςθμειωκεί, ότι θ εςχάρα τθσ εν λόγω μονάδασ κα κακαρίηεται αυτομάτωσ με 
ειδικό μθχανιςμό (αυτοκακαριηόμενθ) και κα υπάρχει διάταξθ παράκαμψθσ (by pass) με 
χειροκακαριηόμενθ εςχάρα (εφεδρικι), θ οποία κα χρθςιμοποιείται ςε περίπτωςθ βλάβθσ ι 
ςυντιρθςθσ τθσ αυτοκακαριηόμενθσ. 

Θ δυναμικότθτα τθσ μονάδασ προεπεξεργαςίασ κα πρζπει να είναι τουλάχιςτον ίςθ με τθν 
παροχι αιχμισ, δθλαδι 50m3/h. Θ μονάδα δεν κα απαιτεί ειδικζσ δομικζσ καταςκευζσ και 
εκτεταμζνθ εγκατάςταςθ και κα εγκλειςτεί ςε χϊρο καταςκευαςμζνο από πάνελ, 
τοποκετθμζνθ ςε κατάλλθλθ βάςθ από ςκυρόδεμα, ζκταςθσ τθσ τάξθσ των 50m2 και 
εφοδιαςμζνο με ςφςτθμα απόςμθςθσ, ςφμφωνα με τθν Ε.Ρ.Ο. του ζργου. 

Τα απόβλθτα, ειςερχόμενα ςτθ μονάδα, κα εςχαρίηονται ςτα 5mm και κα ςυμπιζηονται 
διαμζςου τθσ αυτοκακαριηόμενθσ διάταξθσ. Ο κεκλιμζνοσ κοχλίασ κα ανυψϊνει τα 
εςχαρίςματα, τα οποία ςυγχρόνωσ ςυμπιζηονται πριν απορριφκοφν ςτουσ κάδουσ. Τα 
λφματα, απαλλαγμζνα από τα ογκϊδθ και φερτά ςτερεά (εςχαρίςματα) περνοφν ςτο κάλαμο 
αμμοςυλλογισ και απολίπανςθσ, όπου εκτελείται ο διαχωριςμόσ τθσ άμμου (ςωματίδια >200 
μm) και των λιπϊν. Θ άμμοσ ςυλλζγεται ςτον πυκμζνα τθσ δεξαμενισ. Από εκεί, 
πραγματοποιείται θ αφαίρεςθ τθσ άμμου από τθ δεξαμενι με τθ βοικεια ςυςτιματοσ 
κοχλιϊν και ςυγχρόνωσ αφυδατϊνεται ςε επίπεδο ςυγκζντρωςθσ ςτερεϊν 60% περίπου. Για 
τθν υποβοικθςθ τθσ λιποςυλλογισ, κακϊσ και για τθ μείωςθ του οργανικοφ φορτίου ςτα 
λφματα, διενεργείται διάχυςθ αζρα ςτον κφριο κάλαμο διαχωριςμοφ. Θ διάχυςθ 
πραγματοποιείται από εγκατεςτθμζνουσ διαχυτιρεσ χονδρισ φυςαλίδασ για τθν αποφυγι 
εμφράξεων. Θ απαγωγι των λιπϊν από τθν επιφάνεια τθσ δεξαμενισ γίνεται διαμζςου 
παλινδρομικοφ ξζςτρου, το οποίο απορρίπτει ςε ενςωματωμζνο κάλαμο ςυλλογισ. 

Ο φυςθτιρασ αμμοςυλλογισ κα εγκαταςτακεί εντόσ του οικίςκου που εγκακίςταται και το 
compact ςυγκρότθμα τθσ προεπεξεργαςίασ για ελαχιςτοποίθςθ των εκπομπϊν κορφβου ςτθν 
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άμεςθ περιοχι του ζργου. Θ άμμοσ και τα εςχαρίςματα ςυλλζγονται ςε κάδουσ 
απορριμμάτων πλευρικά τθσ μονάδασ και απομακρφνονται με κατάλλθλο απορριμματοφόρο 
όχθμα. Τα λίπθ μζςω αντλιϊν καταλιγουν ςτουσ κάδουσ των εςχαριςμάτων, όπου 
απορρίπτονται μαηί με τα πλυμζνα ςυμπιεςμζνα εςχαρίςματα που ζχουν αφαιρεκεί κατά τθ 
διαδικαςία τθσ εςχάρωςθσ. 

Το ζργο κα περιλαμβάνει ζνα (1) πλιρεσ compact προκαταςκευαςμζνο ςφςτθμα, 
δυναμικότθτασ 50m3/hr (τουλάχιςτον 15lt/sec). Στον εξοπλιςμό του ςυςτιματοσ 
περιλαμβάνονται: 

 1 αυτοκακαριηόμενθ εςχάρα,  

 1 φυςθτιρασ εξάμμωςθσ 

 1 ςφςτθμα απόςμθςθσ 

 2 κάδοι ςυλλογισ εςχαριςμάτων – άμμου και λιπϊν 

 ςωλθνϊςεισ, βάνεσ, εξαρτιματα ςφνδεςθσ τθσ μονάδασ εςχάρωςθσ. 

Ενδεικτικά Τεχνικά χαρακτθριςτικά αυτοκακαριηόμενθσ εςχάρασ 

Τεμάχια: 1 (ζνα) 

Τφποσ τυμπάνου 

Διάκενα ράβδων: 5 mm 

Ρροςταςία Ι 65 

Θ αυτόματθ εςχάρα κα φζρει αυτοματιςμό με ψθφιακό αιςκθτιριο άνω-κάτω ςτάκμθσ 
τφπου υπζρθχων και χριςθ PLC με δυνατότθτα χρονοπρογράμματοσ. 

Τεχνικά χαρακτθριςτικά κάδων ςυλλογισ εςχαριςμάτων 

Τεμάχια :2 (δφο) 

Τφποσ Ρλαςτικόσ (κάδοσ απορριμμάτων) 

Πγκοσ:  1.100 lit. 

2.1.3 Δεξαμενη εξιζοπποπηζηρ 

Μετά τθν προεπεξεργαςία, τα λφματα οδθγοφνται με ελεφκερθ ροι ςτθ δεξαμενι 
εξιςορρόπθςθσ όγκου 250m3, θ οποία είναι υπεδάφια και καταςκευαςμζνθ από ςκυρόδεμα 
C30/37. Στθ δεξαμενι αυτι εξιςορροποφνται οι υδραυλικζσ ωριαίεσ αιχμζσ και 
ομογενοποιοφνται τα ειςερχόμενα λφματα ϊςτε να εξαςφαλίηεται θ ομαλι τροφοδοςία τθσ 
βιολογικισ βακμίδασ κατάντθ. Ο υδραυλικόσ χρόνοσ παραμονισ των λυμάτων είναι 5h για 
τθν παροχι αιχμισ. 

Για τθν εξαςφάλιςθ τθσ ομογενοποίθςθσ ςτθ δεξαμενι, κα εγκαταςτακεί υποβρφχιο 
ςυγκρότθμα προαεριςμοφ και ανάδευςθσ των λυμάτων τφπου Jet. Το ςυγκρότθμα αυτό 
χρθςιμεφει ςτο να κρατιςει το λφμα και τα αιωροφμενα οργανικά και ανόργανα ςτερεά που 
βρίςκονται ςε αυτό ςε αιϊρθςθ και επιπλζον επιτυγχάνεται πλιρθσ απϊλεια δυςάρεςτων 
οςμϊν. 
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Στθ ςυνζχεια, τα λφματα τροφοδοτοφνται ςτθ βιολογικισ βακμίδα με τθν βοικεια 
υποβρυχίων αντλιϊν που βρίςκονται εγκατεςτθμζνεσ εντόσ τθσ δεξαμενισ. Ριο ςυγκεκριμζνα 
εγκακίςτανται δφο ηεφγθ αντλιϊν (ζνα για κάκε ςυγκρότθμα βιολογικισ επεξεργαςίασ (μία 
από κάκε ηεφγοσ κφρια και μία εφεδρικι), δυναμικότθτασ περί τα 10m3/h ζκαςτθ (21 ϊρεσ 
λειτουργίασ), ςε κατάλλθλο μανομετρικό ϊςτε να τροφοδοτείται ομαλά ζκαςτο ςυγκρότθμα 
βιολογικισ επεξεργαςίασ.  

Στθ δεξαμενι εξιςορρόπθςθσ προβλζπεται υπερχείλιςθ υψθλισ ςτάκμθσ ζκτακτθσ ανάγκθσ, 
από όπου τα λφματα, μζςω αγωγοφ βαρφτθτασ, κα παρακάμπτουν τθν εγκατάςταςθ (αγωγόσ 
by-pass). 

Στον εξοπλιςμό τθσ μονάδασ περιλαμβάνονται: 

 4 υποβρφχιεσ αντλίεσ (τροφοδοςίασ) λυμάτων (2 + 2 εφεδρεία) 

 φλοτεροδιακόπτεσ ςτάκμθσ για τθν αυτόματθ λειτουργία των αντλιϊν 

 ςωλθνϊςεισ, βάνεσ, εξαρτιματα ςφνδεςθσ των αντλιϊν με τθ μονάδα βιολογικισ   
επεξεργαςίασ 

 1 venturi jet αεριςμοφ λυμάτων 

 1 αντλία λιπϊν 

 εξοπλιςμόσ απομάκρυνςθσ-τοποκζτθςθσ αντλιϊν με βαροφλκα 

 αγωγόσ by pass. 

Ενδεικτικά Τεχνικά χαρακτθριςτικά υποβρφχιων αντλιϊν λυμάτων 

 Τεμάχια 4 (2 + 2 εφεδρεία) 

 Ραροχι 10 m3/h 

 Μανομετρικό 8 m 

 Κατάκλιψθ DΝ 40 

 Ιςχφσ 3KW 

Το αντλιοςτάςιο τροφοδοςίασ κα φζρει αυτοματιςμό που κα γίνεται με τθ χριςθ 
πιεςοςτατικοφ αιςκθτιριου ςτάκμθσ 4-20mA τφπου λυμάτων και κα υπάρχει επιπλζον ζνα 
φλοτζρ ξθράσ λειτουργίασ και ζνα φλοτζρ υπερχείλιςθσ. 

Ενδεικτικά Τεχνικά χαρακτθριςτικά venturi jet 

 Τεμάχια 1 

 Ιςχφσ 3,2 KW, 400 V, 50 Θz 

2.2 ΜΟΝΑΔΑ ΒΚΟΛΟΓΚΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΚΑ 

Θ κφρια επεξεργαςία των λυμάτων πραγματοποιείται ςτθ μονάδα βιολογικισ επεξεργαςίασ, 
θ οποία αποτελείται τουλάχιςτον από δφο γραμμζσ επεξεργαςίασ λυμάτων τεχνολογίασ 
«Κινοφμενθσ Κλίνθσ». Θ εν λόγω μονάδα είναι μία ςυμπαγισ μονάδα, θ οποία περιλαμβάνει 



Σελίδα  9 

ΔΓΚΑΣΑΣΑΗ ΔΠΔΞΔΡΓΑΙΑ ΛΤΜΑΣΩΝ ΑΡΝΙΑ  ΣΔΦΝΙΚΗ ΤΓΓΡΑΥΗ ΤΠΟΦΡΔΩΔΩΝ 

 

 

όλα τα κφρια ςτάδια βιολογικισ επεξεργαςίασ. Εν προκειμζνω προτείνεται θ προμικεια και 
εγκατάςταςθ δφο compact ςυγκροτθμάτων βιολογικισ επεξεργαςίασ δυναμικότθτασ 
210m3/day ζκαςτο. Κάκε ζνα από τα δφο ςυγκροτιματα αυτά κα τροφοδοτείται ξεχωριςτά 
από το αντίςτοιχο ηεφγοσ αντλιϊν που βρίςκονται εντόσ τθσ δεξαμενισ εξιςορρόπθςθσ.  

Από τθ δεξαμενι εξιςορρόπθςθσ, τα λφματα οδθγοφνται με άντλθςθ ςτθ μονάδα βιολογικισ 
επεξεργαςίασ. Επιλζγεται μζκοδοσ με χριςθ αιωροφμενου πλθρωτικοφ υλικοφ. Θ βιολογικι 
επεξεργαςία μελετάται, ςχεδιάηεται και καταςκευάηεται για τθν θμεριςια παροχι 
420,00m3/d (παροχι ςχεδιαςμοφ). 

Θ εν λόγω μονάδα κα είναι ςε κζςθ να δεχτεί και να επεξεργαςτεί αποδοτικά, τα 
ειςερχόμενα υδραυλικά και ρυπαντικά φορτία λυμάτων από τθ δεξαμενι εξιςορρόπθςθσ. Θ 
διεργαςία διαιρείται ςε δφο υποςυςτιματα: ζνα ςφςτθμα αιωροφμενθσ βιομάηασ και ζνα 
προςκολλθμζνθσ βιομάηασ ςε μορφι πλθρωτικοφ υλικοφ. 

Οι βιοχθμικζσ διεργαςίεσ λαμβάνουν χϊρα και ςτα δφο υποςυςτιματα με εκείνο του 
πλθρωτικοφ υλικοφ να κυριαρχεί. Με βάςθ αυτιν τθν υποδιαίρεςθ, οι παράμετροι 
ςχεδιαςμοφ του ςυνόλου του ςυςτιματοσ προκφπτουν από ζναν ςυνυπολογιςμό των 
αντιςτοίχων παραμζτρων κάκε υποςυςτιματοσ. Ζτςι για τθ μεν αιωροφμενθ βιομάηα ιςχφουν 
όλα τα κριτιρια ςχεδιαςμοφ του τυπικοφ ςυςτιματοσ ενεργοφ ιλφοσ, ενϊ για το πλθρωτικό 
υλικό ιςχφουν οι βαςικζσ παράμετροι ςχεδιαςμοφ των ςυςτθμάτων προςκολλθμζνθσ 
βιομάηασ. Οι παράμετροι – κριτιρια ςχεδιαςμοφ του ςυςτιματοσ προκφπτουν από τισ 
βαςικζσ παραμζτρουσ τθσ αιωροφμενθσ βιομάηασ, προςαυξθμζνεσ λόγω τθσ ανάπτυξισ τθσ 
ςτο πλθρωτικό υλικό, ενϊ προςτίκενται επιπλζον και οριςμζνεσ κρίςιμεσ παράμετροι 
ςχεδιαςμοφ ςυςτθμάτων προςκολλθμζνθσ βιομάηασ.  

Στον πίνακα που ακολουκεί φαίνονται τελικά τα ςυνολικά κριτιρια ςχεδιαςμοφ ζκαςτου 
ςυγκροτιματοσ, κακϊσ και οι τιμζσ των αντίςτοιχων παραμζτρων, ϊςτε να επιτευχκοφν τα 
αποτελζςματα τθσ απαιτοφμενθσ εκροισ. 

 
Ρίνακασ 4: Ραράμετροι ςχεδιαςμοφ – Χαρακτθριςτικά βιολογικϊν αντιδραςτιρων 

ΡΑΑΜΕΤΟΣ ΜΟΝΑΔΑ ΤΙΜΘ 

Ραροχι ςχεδιαςμοφ m3/d 420,00 

Ειςερχόμενο φορτίο BOD5 Kg/d 126 

Ειςερχόμενο φορτίο SS Kg/d 147 

Ειςερχόμενο φορτίο αμμωνίασ Kg/d 18 

Μζςο ποςοςτό πλιρωςθσ αντιδραςτιρα % 65 

Ειδικι ενεργι επιφάνεια βιοφορζων m2/m3 800 

Υδραυλικόσ χρόνοσ παραμονισ hr 5,66 
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ΡΑΑΜΕΤΟΣ ΜΟΝΑΔΑ ΤΙΜΘ 

Οργανικι φόρτιςθ επιφανείασ του φορζα 

ανάπτυξθσ βιομάηασ 
g BOD5/m2.d 2,45 

Θλικία ιλφοσ days 218 

Συγκζντρωςθ ςτο ανάμικτο υγρό  MLSS (για το 

υποςφςτθμα αιωροφμενθσ βιομάηασ) 
mg/l 1500-3500 

Ζκαςτο ςυγκρότθμα βιολογικισ επεξεργαςίασ αποτελείται από καλάμουσ και το 
μθχανοςτάςιο. Ριο αναλυτικά: 

Θάλαμοσ απονιτροποίθςθσ: Ο κάλαμοσ αυτόσ βρίςκεται ςε ανοξικζσ ςυνκικεσ, ενϊ υπάρχει 
μθχανικι ανάδευςθ διαμζςου κατακόρυφου αναδευτιρα. Οι ανοξικζσ ςυνκικεσ 
διατθροφνται μζςω του ανακυκλοφοροφμενου νιτροποιθμζνου υγροφ και των νιτρικϊν που 
αυτό διακζτει. Θ ανακυκλοφορία του ανάμικτου υγροφ πραγματοποιείται μζςω κατάλλθλθσ 
αντλίασ, θ οποία βρίςκεται εντόσ του καλάμου νιτροποίθςθσ 

Θάλαμοι βιοαποδόμθςθσ: Για τθ διεργαςία τθσ βιοαποδόμθςθσ (μείωςθσ του οργανικοφ 
φορτίου) υπάρχουν κάλαμοι πλιρουσ ανάδευςθσ εν ςειρά, οι οποίοι λειτουργοφν ςε 
αερόβιεσ ςυνκικεσ. Αυτό επιτυγχάνεται με τθν υποβρφχια διάχυςθ αζρα, μζςω κατάλλθλα 
διαςταςιολογθμζνου δικτφου και φυςθτιρα 

Θάλαμοσ νιτροποίθςθσ: Εδϊ διενεργείται κυρίωσ θ διαδικαςία τθσ νιτροποίθςθσ των 
λυμάτων, με τθν ανάπτυξθ των ςχετικϊν μικροοργανιςμϊν (αυτότροφοι) ςε αερόβιεσ 
ςυνκικεσ 

Κακίηθςθ: Μετά τθν αερόβια επεξεργαςία, το υγρό κατευκφνεται ςτον τελευταίο κάλαμο 
προσ τθν κακίηθςθ και διαφγαςι του. Ο διαχωριςμόσ του ανάμικτου υγροφ πραγματοποιείται 
με τθ βοικεια ειδικϊν διατάξεων τφπου λαμζλλασ, για τθν ελαχιςτοποίθςθ τθσ απαιτοφμενθσ 
ζκταςθσ. Τμιμα τθσ ιλφοσ που ςυςςωρεφεται ςτον πυκμζνα τθσ κακίηθςθσ, ανακυκλοφορεί 
μζςω αντλίασ ςτθν είςοδο του πρϊτου καλάμου τθσ βιολογικισ επεξεργαςίασ, για περαιτζρω 
ςτακεροποίθςι τθσ, ενϊ θ υπόλοιπθ απομακρφνεται ωσ περίςςεια ιλφοσ από το ςφςτθμα και 
οδθγείται ςτθ μονάδα πάχυνςθσ – αφυδάτωςθσ 

Μθχανοςτάςιο: Ο ςχετικόσ με τθ βιολογικι επεξεργαςία εξοπλιςμόσ, κακϊσ και ο 
θλεκτρολογικόσ πίνακασ ελζγχου κα βρίςκονται πλθςίον. Το μθχανοςτάςιο κα αςφαλίηει 
διαμζςου διπλισ μεταλλικισ πόρτασ, θ οποία φζρει τισ απαραίτθτεσ περςίδεσ εξαεριςμοφ. 
Στο μθχανοςτάςιο ζκαςτου ςυγκροτιματοσ, κα περιλαμβάνονται τουλάχιςτον τα κάτωκι: 

 Αντλία ανακυκλοφορίασ και απόρριψθσ λάςπθσ ελάχιςτθσ παροχισ 15m3/hr 

 Αντλία ανακυκλοφορίασ ανάμικτου υγροφ ελάχιςτθσ παροχισ 40m3/hr  

 Θλεκτροδικλείδεσ 



Σελίδα  11 

ΔΓΚΑΣΑΣΑΗ ΔΠΔΞΔΡΓΑΙΑ ΛΤΜΑΣΩΝ ΑΡΝΙΑ  ΣΔΦΝΙΚΗ ΤΓΓΡΑΥΗ ΤΠΟΦΡΔΩΔΩΝ 

 

 

 Θλεκτρολογικόσ πίνακασ λειτουργίασ και αυτοματιςμοφ με τα απαραίτθτα όργανα 
(inverters, οξυγονόμετρο, θλεκτρολογικά όργανα παρακολοφκθςθσ τάςθσ και 
φορτίου).  

Ο απαιτοφμενοσ αζρασ ςε κάκε ςυγκρότθμα βιολογικισ επεξεργαςίασ κα διοχετεφεται από  
ηεφγοσ φυςθτιρων (ζνασ κφριοσ και ζνασ εφεδρικόσ) που εγκακίςτανται υπαίκρια, ςε 
ςτεγαςμζνο χϊρο παραπλεφρωσ των ςυγκροτθμάτων και εντόσ θχομονωτικοφ κλωβοφ. Για 
κάκε ςυγκρότθμα υπολογίηεται ζνα ηεφγοσ φυςθτιρων ζκαςτοσ εκ των οποίων κα ζχει 
δυναμικότθτα 400Nm3/hr ςτα 400mbar 

Από τθν ζξοδο τθσ μονάδασ βιολογικισ επεξεργαςίασ, τα διαυγαςμζνα υγρά καταλιγουν με 
βαρφτθτα ςτθ μονάδα απολφμανςθσ. 

Στον εξοπλιςμό τθσ μονάδασ περιλαμβάνονται: 

 2 μονάδεσ επεξεργαςίασ λυμάτων με τθ μζκοδο αιωροφμενου πλθρωτικοφ υλικοφ 

 ςωλθνϊςεισ, βάνεσ, εξαρτιματα ςφνδεςθσ των επιμζρουσ τμθμάτων τθσ μονάδασ. 

Τεχνικά χαρακτθριςτικά κάκε μονάδασ «Κινοφμενθσ Κλίνθσ» 

Ζκαςτθ μονάδα κα αποτελείται από 4 καλάμουσ επεξεργαςίασ και το μθχανοςτάςιο. 
Ειδικότερα: 

 1 κάλαμο Απονιτροποίθςθσ με μθχανικι ανάδευςθ διαμζςου κατακόρυφου 
αναδευτιρα και ανακυκλοφορία ανάμικτου υγροφ μζςω αντλίασ, θ οποία κα 
βρίςκεται εντόσ του αντιδραςτιρα νιτροποίθςθσ 

 1 κάλαμο Βιοαποδόμθςθσ με υποβρφχιο ςφςτθμα διάχυςθσ αζρα μζςω φυςθτιρα 
(και ζναν εφεδρικό)  

 1 κάλαμο Νιτροποίθςθσ 

 1 κάλαμο Τελικισ κακίηθςθσ με ειδικζσ διατάξεισ τφπου λαμζλλασ (αυλϊν κακίηθςθσ) 
και αντλία ανακυκλοφορίασ & απόρριψθσ λάςπθσ 

 Μθχανοςτάςιο: με: 

o Αντλία ανακυκλοφορίασ και απόρριψθσ λάςπθσ ελάχιςτθσ παροχισ 10m3/hr 

o Αντλία ανακυκλοφορίασ ανάμικτου υγροφ ελάχιςτθσ παροχισ 40m3/hr 

o Θλεκτροδικλείδεσ 

o Θλεκτρολογικόσ πίνακασ λειτουργίασ & αυτοματιςμοφ με τα απαραίτθτα 
όργανα (inverters, οξυγονόμετρο, θλεκτρολογικά όργανα παρακολοφκθςθσ 
τάςθσ και φορτίου).  

Ενδεικτικά Τεχνικά χαρακτθριςτικά φυςθτιρα αεριςμοφ 

 Ραροχι αζρα 400m3/h 

 Ρίεςθ λειτουργίασ 350mbar  

 Τεμάχια 4 (2 + 2 εφεδρικό) 
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 Ιςχφσ 8 KW. 

Ενδεικτικά Τεχνικά χαρακτθριςτικά αντλίασ ανακυκλοφορίασ και απόρριψθσ λάςπθσ 

 Τεμάχια 1 

 Ραροχι 15 m3/h 

 Μανομετρικό 20 m 

 Κατάκλιψθ DΝ 75 

 Ιςχφσ 4 KW, 400 V, 50 Θz. 

Ενδεικτικά Τεχνικά χαρακτθριςτικά αντλίασ ανακυκλοφορίασ ανάμικτου υγροφ 

 Τεμάχια 1 

 Ραροχι 40 m3/h 

 Μανομετρικό 3 m 

 Κατάκλιψθ DΝ 100 

 Ιςχφσ 2,2 KW, 400 V, 50 Θz. 

2.3 ΔΕΞΑΜΕΝΗ ΑΠΟΛΤΜΑΝΗ  

Θ απολφμανςθ κα γίνεται με υποχλωριϊδεσ νάτριο μζςα ςε κατάλλθλθ διάταξθ (δεξαμενι 
χλωρίωςθσ), θ οποία κα εξαςφαλίηει τθ ςωςτι αποδοτικότθτα τθσ μεκόδου για το ςφνολο 
των λυμάτων, ανεξάρτθτα από τισ εκάςτοτε παροχζσ.  

Θ δεξαμενι χλωρίωςθσ κα είναι μαιανδρικοφ ςχιματοσ, καταςκευαςμζνθ από ςκυρόδεμα 
C30/37 και κα ζχει ωφζλιμο όγκο τουλάχιςτον 30m3. Θα δοςομετρείται διάλυμα 
υποχλωριϊδουσ νατρίου (εντόσ δοχείου προςωρινισ αποκικευςθσ) με δοςομετρικι αντλία 
διαφραγματικοφ τφπου, θ οποία κα είναι εγκατεςτθμζνθ ςτθ μονάδα επεξεργαςίασ ιλφοσ. 

Πίμακαπ 5: Χαοακςηοιρςικά δεναμεμώμ απξλύμαμρηπ 

Χαρακτθριςτικά Μονάδα Τιμζσ 

Χρόνοσ παραμονισ ςτθν παροχι ςχεδιαςμοφ  mins 90 

Χρόνοσ παραμονισ ςτθν παροχι αιχμισ mins 36 

Ωφζλιμοσ όγκοσ δεξαμενισ m3 30 

Αρικμόσ λωρίδων - 5 

Ρλάτοσ m 1 

Μικοσ m 6 

Βάκοσ m 1 
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Μετά τθ χλωρίωςθ, τα λφματα οδθγοφνται ςε φρεάτιο ςτο οποίο λαμβάνει χϊρα θ 
διαδικαςία τθσ αποχλωρίωςθσ με τθν προςκικθ κατάλλθλου διαλφματοσ (π.χ. SO2). Το 
φρεάτιο κα είναι εξοπλιςμζνο με αναδευτιρα. 

Στον εξοπλιςμό τθσ μονάδασ περιλαμβάνονται: 

 1 πλιρεσ ςφςτθμα δοςομετρίασ διαλφματοσ NaOCl 

 ςωλθνϊςεισ, βάνεσ, εξαρτιματα ςφνδεςθσ τθσ διατομζσ και μικθ μονάδασ ςτισ 
κατάλλθλεσ 

 1 μετρθτι παροχισ 

 1 ςφςτθμα αποχλωρίωςθσ. 

Ενδεικτικά Τεχνικά χαρακτθριςτικά ςυςτιματοσ δοςομετρίασ διαλφματοσ NaOCl 

 Τεμάχια                                                1 

 Ιςχφσ                                                    0,02 kW 

 Πγκοσ δοχείου διαλφματοσ NaOCl          200 l 

 Υλικό δοχείου                                       PΕ. 

Ο μετρθτισ παροχισ 4-20mA κα είναι θλεκτρομαγνθτικοφ τφπου, με οκόνθ ζναρξθσ και 
προγραμματιηόμενο ςετ παραμζτρων και ο αυτοματιςμόσ κα υλοποιείται μζςω PLC. 

2.4 ΦΡΕΑΣΚΟ ΕΞΟΔΟΤ,  

Στον εν λόγω φρεάτιο κα ςυγκεντρϊνονται τα επεξεργαςμζνα πλζον λφματα (κακαρά), πριν 
τθ διάκεςι τουσ ςτον ενδιάμεςο φυςικό αποδζκτθ. Το φρεάτιο κα είναι κατάλλθλων 
διαςτάςεων και καταςκευαςμζνο από οπλιςμζνο ςκυρόδεμα C30/37. 

Από το φρεάτιο εξόδου, τα λφματα κα οδθγοφνται μζςω βαρυτικοφ αγωγοφ PVC Φ≥200 ρςξ 

ζμα Ραναγίτςασ και εν ςυνεχεία ςτθ λίμνθ Βεγορίτιδα. 

2.5 ΜΟΝΑΔΑ ΠΑΧΤΝΗ – ΑΦΤΔΑΣΩΗ ΛΑΠΗ 

Θ περίςςεια ιλφοσ από τον πυκμζνα του καλάμου κακίηθςθσ κάκε ςυγκροτιματοσ, 
απομακρφνεται περιςταςιακά και οδθγείται μζςω τθσ αντλίασ ανακυκλοφορίασ – απόρριψθσ 
ιλφοσ αρχικά ςτθ δεξαμενι πάχυνςθσ και ακολοφκωσ βαρυτικά ςτθ μονάδα μθχανικισ 
αφυδάτωςισ τθσ. 

Θ δεξαμενι πάχυνςθσ αποτελείται από ςιλό PE, ελάχιςτου όγκου 5m3 για τθν εξυπθρζτθςθ 
των αναγκϊν τθσ μονάδασ. Τα ςτραγγίδια ςτθν επιφάνεια τθσ δεξαμενισ πάχυνςθσ, κα 
οδθγοφνται διαμζςου δικτφου καταςκευαςμζνου από γαλβανιςμζνο εν κερμϊ χάλυβα  
βαρυτικά ςτθ δεξαμενι εξιςορρόπθςθσ. 

Ρροκειμζνου ο εξοπλιςμόσ αφυδάτωςθσ ιλφοσ να αποτελεί μία ςυμπαγι και μεταφερόμενθ 
μονάδα, εγκακίςταται εντόσ container κατάλλθλων διαςτάςεων. Το εν λόγω κοντζινερ κα 
εγκλειςτεί μαηί με τθ δεξαμενι πάχυνςθσ ςε κλειςτό χϊρο από πάνελ, ζκταςθσ τθσ τάξθσ των 
50m2 εφοδιαςμζνο με ςφςτθμα απόςμθςθσ, ςφμφωνα με τθν Ε.Ρ.Ο. του ζργου. Στον ίδιο 
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χϊρο κα εγκαταςτακεί και ο εξοπλιςμόσ αποκικευςθσ και δοςομζτρθςθσ διαλφματοσ NaOCl, 
θ μονάδα παραςκευισ διαλφματοσ πολυθλεκτρολφτθ και ο θλεκτρολογικόσ πίνακασ τθσ 
μονάδασ. Συγκεκριμζνα εντόσ του container αφυδάτωςθσ κα εγκαταςτακεί ο παρακάτω 
εξοπλιςμόσ: 

 Αναδευόμενο δοχείο κροκίδωςθσ ιλφοσ 

 Μονάδα προετοιμαςίασ διαλφματοσ πολυθλεκτρολφτθ 

 Αντλία δοςομζτρθςθσ διαλφματοσ πολυθλεκτρολφτθ, δυναμικότθτασ περί τα 20 lt/h 

 Κοχλιωτι διάταξθ αφυδάτωςθσ ιλφοσ 

 Κεκλιμζνοσ κοχλίασ μεταφοράσ αφυδατωμζνθσ ιλφοσ 

 Γενικόσ πίνακασ ιςχφοσ και αυτοματιςμοφ τθσ εγκατάςταςθσ. 

Το container φζρει ανοιγόμενεσ κφρεσ και επιτοίχιο ανεμιςτιρα για τον ικανοποιθτικό 
εξαεριςμό του χϊρου. 

Θ αφυδατωμζνθ ιλφσ, μζςω τθσ κοχλιωτισ διάταξθσ μεταφοράσ, οδθγείται ςε μεταλλικοφσ 
κάδουσ απορριμμάτων. 

Θ λειτουργία τθσ μονάδασ πάχυνςθσ αφυδάτωςθσ κα γίνεται με εκκίνθςθ από το χειριςτι τθσ 
μονάδασ και για όςο χρόνο αυτόσ επικυμεί. Θ κοχλιωτι αντλία, θ οποία βρίςκεται εγκατε-
ςτθμζνθ ςτο μθχανοςτάςιο τθσ μονάδασ βιολογικισ επεξεργαςίασ, αναρροφά τθν ιλφ από τθ 
δεξαμενι κακίηθςθσ ιλφοσ και τροφοδοτεί τθ δεξαμενι πάχυνςθσ. 

Από τον κωνικό πυκμζνα τθσ δεξαμενισ πάχυνςθσ, θ παχυμζνθ πλζον ιλφσ οδθγείται 
βαρυτικά ςτο δοχείο κροκίδωςθσ. Το δοχείο κροκίδωςθσ είναι καταςκευαςμζνο από 
ανοξείδωτο χάλυβα, το οποίο φζρει κατακόρυφο αργόςτροφο αναδευτιρα. Σκοπόσ τθσ 
διάταξθσ είναι θ ανάμιξθ τθσ ιλφοσ με το διάλυμα του πολυθλεκτρολφτθ και θ παραμονι τθσ 
μζςα ςτο δοχείο για επαρκι χρόνο, ϊςτε να κροκιδωκεί πριν οδθγθκεί ςτθ μονάδα 
αφυδάτωςθσ. 

Από το δοχείο κροκίδωςθσ, θ κροκιδωμζνθ ιλφσ τροφοδοτείται, μζςω αγωγοφ PVC ςτθν 
είςοδο τθσ κοχλιωτισ διάταξθσ αφυδάτωςθσ. Θ κοχλιωτι διάταξθ αφυδάτωςθσ ιλφοσ 
αποτελεί μία κλειςτι διαμικθ διάταξθ, θ οποία εγκακίςταται ςε υπερυψωμζνθ βάςθ 
καταςκευαςμζνθ από γαλβανιςμζνο εν κερμϊ χάλυβα. Θ ιλφσ τροφοδοτείται ςτο ζνα άκρο 
τθσ και εξζρχεται αφυδατωμζνθ από το άλλο. 

Θ αφυδατωμζνθ ιλφσ από τθν ζξοδο τθσ διάταξθσ αφυδάτωςθσ, τροφοδοτείται ςε κεκλιμζνο 
μεταφορικό κοχλία ιλφοσ, ο οποίοσ είναι εγκατεςτθμζνοσ εγκάρςια ςε ςχζςθ με τθ διάταξθ 
αφυδάτωςθσ, που τθν απορρίπτει ςε κάδουσ απόρριψθσ αφυδατωμζνθσ ιλφοσ εξωτερικά του 
container.  

Ρροκειμζνου να είναι δυνατι θ διανομι τθσ ιλφοσ ςε περιςςότερουσ από ζναν κάδουσ 
απόρριψθσ αφυδατωμζνθσ ιλφοσ, ο κεκλιμζνοσ κοχλίασ φζρει ςτθν ζξοδό του 
περιςτρεφόμενθ διάταξθ ολίςκθςθσ τθσ αφυδατωμζνθσ ιλφοσ (ςζςουλα). Θ αφυδατωμζνθ 
ιλφσ κα ζχει τελικι περιεκτικότθτα ςε ςτερεά τθσ τάξθσ των 20-25%, γεγονόσ που τθν κακιςτά 
ικανι να διατεκεί ςε ΧΥΤ. 
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Θ κοχλιωτι διάταξθ αφυδάτωςθσ φζρει ςτο κάτω μζροσ λεκάνθ ςυγκζντρωςθσ ςτραγγιδίων 
και φλάντηα για τθ ςφνδεςθ του υδραυλικοφ δικτφου απομάκρυνςθσ των ςτραγγιδίων. Τα 
ςυλλεγόμενα ςτραγγίδια οδθγοφνται διαμζςου δικτφου καταςκευαςμζνου από 
γαλβανιςμζνο εν κερμϊ χάλυβα, ςτθ δεξαμενι εξιςορρόπθςθσ, οπότε ειςζρχονται εκ νζου 
ςτον κφκλο τθσ επεξεργαςίασ. 

Θ διάταξθ προετοιμαςίασ διαλφματοσ πολυθλεκτρολφτθ περιλαμβάνει δφο κατακόρυφα 
κυλινδρικά δοχεία, καταςκευαςμζνα από ανοξείδωτο χάλυβα, τα οποία είναι τοποκετθμζνα 
το ζνα πάνω ςτο άλλο. Το άνω δοχείο είναι εξοπλιςμζνο με κατακόρυφο αναδευτιρα και 
αποτελεί το δοχείο προετοιμαςίασ-ωρίμανςθσ του διαλφματοσ. Θ ωρίμανςθ του υγροφ 
πολυθλεκτρολφτθ κα γίνεται για τουλάχιςτον 60min. Το κάτω δοχείο χρθςιμοποιείται για τθν 
αποκικευςθ και δοςομζτρθςθ του ζτοιμου διαλφματοσ. 

Θ αντλία δοςομζτρθςθσ διαλφματοσ πολυθλεκτρολφτθ είναι τοποκετθμζνθ ςε βάςθ, 
παραπλεφρωσ τθσ διάταξθσ προετοιμαςίασ και αναρροφά το διάλυμα από τθν κάτω 
δεξαμενι δοςομζτρθςθσ διαλφματοσ. 

Θ μονάδα επεξεργαςίασ ιλφοσ, κακϊσ και οι κάδοι απόρριψθσ ιλφοσ, κα τοποκετθκοφν ςε 
κατάλλθλθ βάςθ από ςκυρόδεμα και κα εγκλειςτοφν ςε κλειςτό χϊρο, καταςκευαςμζνο από 
πάνελ, εφοδιαςμζνο με ςφςτθμα εξαεριςμοφ και απόςμθςθσ. 

Στον εξοπλιςμό τθσ μονάδασ περιλαμβάνονται: 

 1 δεξαμενι πάχυνςθσ κωνικοφ πυκμζνα 

 1 ςφςτθμα επεξεργαςίασ λάςπθσ, εντόσ container κατάλλθλων διαςτάςεων, με: 

 1 Κοχλιωτι αντλία αφυδάτωςθσ ιλφοσ 

 1 Κοχλιωτι αντλία απόρριψθσ ιλφοσ 

 1 πλιρεσ ςφςτθμα προετοιμαςίασ και δοςομζτρθςθσ πολυθλεκτρολφτθ 

 ςωλθνϊςεισ, βάνεσ, εξαρτιματα ςφνδεςθσ των μονάδων ςτισ κατάλλθλεσ διατομζσ 
και μικθ.  

Ενδεικτικά Τεχνικά χαρακτθριςτικά κοχλιωτισ αντλίασ αφυδάτωςθσ ιλφοσ 

 Τεμάχια                            1 

 Τφποσ                               κοχλίασ 

 Ιςχφσ                                6,4 kW 

 Υλικό καταςκευισ             ανοξείδωτοσ χάλυβασ 

Ενδεικτικά Τεχνικά χαρακτθριςτικά κοχλιωτισ αντλίασ απόρριψθσ ιλφοσ 

 Τεμάχια                            1 

 Τφποσ                               κοχλίασ 

 Ιςχφσ                                2,0 kW 

 Υλικό καταςκευισ             ανοξείδωτοσ χάλυβασ 
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Ενδεικτικά Τεχνικά χαρακτθριςτικά ςυςτιματοσ προετοιμαςίασ και δοςομζτρθςθσ 
πολυθλεκτρολφτθ 

Δοχείο διαλφματοσ πολυθλεκτρολφτθ 

 Τεμάχια                             1 

 Τφποσ Κυλινδρικό, κατακόρυφο 

 Πγκοσ 1.000 lit 

 Υλικό καταςκευισ Ρολυαικυλζνιο 

 Αvαδευτιρασ διαλφματοσ πολυθλεκτρολφτθ 

 Τφποσ Κατακόρυφοσ φλαντηωτόσ 

 Ιςχφσ 0,37 KW Ι 400 V/ 50 ΘΗ 

 Τφποσ πτερωτισ Τουρμπίνα 4 πτερυγίων 45ο 

 Ρροςταςία Ι 54 

 Μικοσ άξονα 700 mm 

 Διάμετροσ άξονα 32 mm 

 Στροφζσ 25 rpm 

 Διάμετροσ πτερωτισ 230 mm 

 Υλικό καταςκευισ Άξονασ και πτερωτι από ανοξ. χάλυβα AlSl 304 

Δοςιμετρικι αντλία προςκικθσ πολυθλεκτρολφτθ 

 Τεμάχια                             1 

 Ραροχι 20 lit/hr 

 Ρίεςθ 3 bar 

 Ιςχφσ κινθτιρα 20 W / 380 V / 50 ΘΗ 

 Ρροςταςία Ι 54 

 Συνδζςεισ                          3/4 

Σφςτθμα παροχισ νεροφ διάλυςθσ 

Το ςφςτθμα αποτελείται από: 

 Μετρθτι παροχισ νεροφ τφπου κατακόρυφου βακμονομθμζνου ςωλινα με πλωτιρα 
(ροτάμετρο)  

 Θλεκτροβάνα N.C., 1" 

 Τισ απαραίτθτεσ ςωλθνϊςεισ από PVC, βάνεσ, μειωτι πίεςθσ, πιεηοςτάτθ κλπ, ζτςι 
ϊςτε το ςφςτθμα διάλυςθσ να είναι πλιρεσ και να λειτουργεί αυτόματα 

 Χοάνθ ανάμιξθσ νεροφ - πολυθλεκτρολφτθ, τφπου κυκλϊνα. 
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Κεφάλαιο 3  

Στο παρόν Κεφάλαιο ςχεδιάηονται τα θλεκτρομθχανολογικά ζργα τθσ εγκατάςταςθσ. 

3 ΗΛΕΚΣΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΚΚΑ ΕΡΓΑ ΕΓΚΑΣΑΣΑΗ 

3.1 ΑΠΑΚΣΟΤΜΕΝΗ ΚΧΤ ΑΝΣΛΚΩΝ 

Η ιρυύπ για ςιπ αμςλίεπ ςηπ εγκαςάρςαρηπ και παοξσριάζξμςαι ρςξμ ακόλξσθξ Πίμακα. 

Πίμακαπ 6: Ιρυύπ Αμςλιώμ Εγκαςάρςαρηπ 

Αμτλία 
Παροχή 

(m3/hr) 

Μαμομετρικό 

(m) 

Βαθμός 

Απόδοσης 

Ισχύς 

(KW) 

Ισχύς 

επιλεγμέμης 

αμτλίας 

Αμςλία ςοξτξδξρίαπ 

βιξλξγικώμ βαθμίδχμ 
10 8,00 0,5 0,44 3,00 

Αμςλία αμακσκλξτξοίαπ 

αμαμίκςξσ σγοξύ 
40 3,00 0,5 0,65 2,20 

Αμςλία αμακσκλξτξοίαπ 

& απόοοιφηπ λάρπηπ 
15 20,00 0,5 1,64 4,00 

 

3.2 ΠΕΡΚΓΡΑΦΗ ΗΛΕΚΣΡΟΛΟΓΚΚΩΝ ΕΓΚΑΣΑΣΑΕΩΝ 

3.2.1 Ιζσςονηερ κανονιζμοι 

Οι εγκαταςτάςεισ κα εκτελεςτοφν ςφμφωνα με τουσ παρακάτω κανονιςμοφσ, τουσ όρουσ τθσ 
ΔΕΘ, τουσ κανόνεσ τθσ τζχνθσ και τθσ επιςτιμθσ και τισ οδθγίεσ τθσ Επίβλεψθσ. 

α. Κανον. Εςωτ. Εγκαταςτάςεων: Εφθμερίδα τθσ Κυβερνιςεωσ 

 Φυλ.59 τεφχοσ ΙΙ 11-04-55 

 Φυλ.293 τεφχοσ ΙΙ 11-05-66 
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 Φυλ.630 τεφχοσ ΙΙ 25-10-66 

 Φυλ.620 τεφχοσ ΙΙ 18-10-66 

 Φυλ.118 τεφχοσ Ι 24-06-66 

 Φυλ.1525 τεφχοσ ΙΙ 31-12-73 

β. Διάταγμα «περί καταςκευισ και λειτουργίασ θλεκτρικϊν εν γζνει «εγκαταςτάςεων» ΦΕΚ 
89Α11982. 

γ. Διάφορεσ οδθγίεσ τθσ ΔΕΘ, όπωσ «Εγκατάςταςθ Μετρθτικϊν Διατάξεων Θλεκτροδότθςθσ 
Καταναλωτϊν Μζςθσ Τάςεωσ» κλπ. 

δ. Τυποποίθςθ DΙΝ, BS και ΝΕΜΑ. 

ε. Επίςθμοι κανονιςμοί τθσ χϊρασ προζλευςθσ των ςυςκευϊν οργάνων και υλικϊν, εφόςον 
αυτά προζρχονται από χϊρεσ του εξωτερικοφ. 

3.2.2 Ηλεκηποδοηηζη εγκαηαζηαζηρ 

Πλο το ςυγκρότθμα τθσ εγκατάςταςθσ επεξεργαςίασ λυμάτων, κα τροφοδοτθκεί από το 
δίκτυο Χαμθλισ Τάςθσ (Χ.Τ.) τθσ ΔΕΘ και θ μζτρθςθ κα γίνει ςτον πλθςιζςτερο ςτφλο.  

Στο χϊρο του οικίςκου διοίκθςθσ, κα προβλεφκοφν ειδικοί χϊροι για τθν εγκατάςταςθ των 
παρακάτω: 

α. Του Θλεκτρικοφ Ρίνακα Ιςχφοσ και Αυτοματιςμοφ (Θ/Ρ) 

β. Του Εφεδρικοφ Θλεκτροπαραγωγοφ Ηεφγουσ (ΕΘΗ). 

Το «πεδίο» αφίξεωσ του Θ/Ρ τροφοδοτείται από τθ γραμμι τθσ ΔΕΘ. 

Από τον Θ/Ρ με ιδιαίτερεσ γραμμζσ, κα τροφοδοτθκεί όλοσ ο εξοπλιςμόσ τθσ εγκατάςταςθσ 
επεξεργαςίασ λυμάτων. 

Για τθν εξυπθρζτθςθ των θλεκτρικϊν φορτίων ανάγκθσ τθσ εγκατάςταςθσ επεξεργαςίασ 
λυμάτων, προβλζπεται θ εγκατάςταςθ ενόσ εφεδρικοφ θλεκτροπαραγωγοφ ηεφγουσ (ΕΘΗ). 

Το ΕΘΗ μζςω του πίνακα ιςχφοσ και αυτοματιςμοφ, κα τροφοδοτεί με ιςχφ τον Θ/Ρ μζςω 
διακόπτθ μεταγωγισ, ςτθν περίπτωςθ που το ςφςτθμα επιτιρθςθσ τάςεωσ του πίνακα ΕΘΗ 
διαπιςτϊςει τα παρακάτω: 

α. Διακοπι τθσ τάςεωσ από τθ ΔΕΘ 

β. Ρτϊςθ τάςεωσ μεγαλφτερθ από το 10% 

γ. Σφάλμα μιασ φάςθσ τροφοδοτιςεωσ 

δ. Σφάλμα Μ/Σ Ιςχφοσ (εκτόσ από ςφάλμα βραχυκυκλϊματοσ). 

Θ εκκίνθςθ του ΕΘΗ και θ τροφοδότθςθ των θλεκτρικϊν φορτίων του Θ/Ρ κα γίνεται τελείωσ 
αυτόματα και ςε χρόνο που δε κα ξεπερνά τα 15sec, για τθν περίπτωςθ επιτυχοφσ εκκίνθςθσ 
του ΕΘΗ με τθν πρϊτθ προςπάκεια. 

Το ίδιο αυτόματα κα γίνεται και θ διακοπι τθσ λειτουργίασ του ΕΘΗ, ςε περίπτωςθ 
αποκατάςταςθσ τθσ τάςεωσ από τθσ ΔΕΘ. 
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Το όργανο αυτόματθσ μεταγωγισ από ΔΕΘ ςε Θ/Η και αντίςτροφα, κα περιλαμβάνει οκόνθ 
απεικόνιςθσ, κα είναι προγραμματιςμζνο μζςω ςετ παραμζτρων και κα ζχει καταγραφικό 
ιςτορικό βλαβϊν και γεγονότων. 

3.2.3 Εθεδπικο ηλεκηποπαπαγυγο ζεςγορ 

Σε ιδιαίτερο χϊρο του οικίςκου, κα εγκαταςτακεί ζνα ΕΘΗ αυτόματθσ λειτουργίασ ιςχφοσ 
τουλάχιςτον 50 KVΑ, τάςεωσ 230/400V, 1500rpm και ςυχνότθτασ 50ΘΗ. 

Το ΕΘΗ αποτελείται από τα ακόλουκα κφρια μζρθ: 

 Ρετρελαιοκινθτιρα 

 Τριφαςικι γεννιτρια 

 Αντικραδαςμικι βάςθ τοποκζτθςθσ και ςφηευξθσ γεννιτριασ και κινθτιρα 

 Θλεκτρικό πίνακα ελζγχου και μεταγωγισ. 

Είναι πετρελαιοκίνθτο, υδρόψυκτο και κα ςυνοδεφεται με αυτόματθ διάταξθ εκκινιςεωσ και 
τροφοδοτιςεωσ των θλεκτρικϊν φορτίων ανάγκθσ. 

Το ΕΘΗ ξεκινάει θλεκτρικά με τθ βοικεια εκκινθτιρα και ςυςςωρευτϊν εκκινιςεωσ και 
ςυνοδεφεται από αυτόματθ διάταξθ για τθ φόρτιςθ των ςυςςωρευτϊν. Θ φόρτιςθ των 
ςυςςωρευτϊν ελζγχεται μζςω οργάνων, αμπερομζτρου και βολτομζτρου.  

Είναι ςε κζςθ να αποδϊςει θλεκτρικι ιςχφ ςυνεχοφσ λειτουργίασ τουλάχιςτον 140 KVΑ ςτθν 
αναχϊρθςθ του εναλλακτιρα, με ςυντελεςτι ιςχφοσ ςυνφ = 0,80 κάτω από τισ ακόλουκεσ 
ςυνκικεσ: 

Το παραγόμενο θλεκτρικό ρεφμα κα είναι τριφαςικό πολικισ τάςεωσ 400V (φαςικι τάςθ 
230V), ςυχνότθτασ 50ΘΗ 

Το χρθςιμοποιοφμενο καφςιμο κα είναι πετρζλαιο «ντίηελ» των ελλθνικϊν διυλιςτθρίων, 
κερμαντικισ ικανότθτασ 10.000 κερμίδων ανά χιλιόγραμμο 

Θ κερμοκραςία του περιβάλλοντοσ και του αναρροφϊμενου αζρα από τον 
πετρελαιοκινθτιρα κα είναι μζχρι και 52οC. 

Ο πετρελαιοκινθτιρασ και ο εναλλακτιρασ κα είναι αρίςτθσ ποιότθτασ αυτοδιεγειρόμενοσ, 
αυτορρυκμιηόμενοσ θλεκτρονικοφ τφπου, άνευ ψθκτρϊν, δακτυλίων και ςυλλζκτθ 
(BRUSGΚESS). 

Από τον εναλλακτιρα του ΕΘΗ, μζςω του πίνακα λειτουργίασ και ελζγχου του ΕΘΗ, 
τροφοδοτείται ο Γενικόσ Ρίνακασ Χαμθλισ Τάςθσ (μζςω ςυςτιματοσ μεταγωγισ), ςτθν 
περίπτωςθ που το ςφςτθμα επιτιρθςθσ τάςεωσ (θλεκτρονικοφ τφπου) του ΕΘΗ διαπιςτϊςει 
διακοπι τθσ τάςεωσ από τθ ΔΕΘ ι πτϊςθ τάςεωσ μεγαλφτερθ του 10% ι ςφάλμα ςε μια 
φάςθ οπότε το θλεκτρονικό ςφςτθμα επιτιρθςθσ τάςεωσ διακόπτει (με τθ λειτουργία 
βοθκθτικϊν κυκλωμάτων) τθν τροφοδότθςθ από τθ ΔΕΘ εκκινεί το ΕΘΗ και αναλαμβάνει τα 
θλεκτρικά φορτία ανάγκθσ ςε χρόνο 15sec. 
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Πταν αποκαταςτακεί το ςφάλμα από τθ ΔΕΘ, το ςφςτθμα επιτιρθςθσ τάςεωσ διαπιςτϊνει 
τθν αποκατάςταςθ πλθν όμωσ τθν εντολι για μεταγωγι των θλεκτρικϊν φορτίων από το ΕΘΗ 
ςτο δίκτυο τθσ ΔΕΘ τθ δίνει μετά από 10 λεπτά (ρφκμιςθ χρόνου 1-10 min). 

Μετά τθ μεταγωγι των θλεκτρικϊν φορτίων ςτο δίκτυο τθσ ΔΕΘ, το ΕΘΗ κα λειτουργεί για 
5min (δυνατότθτα ρφκμιςθσ 1-10 min) χωρίσ φορτίο για να ψυχκοφν τα κρίςιμα ςτοιχεία του 
και ςτθ ςυνζχεια διακόπτεται αυτόματα θ λειτουργία του και παραμζνει ςε ετοιμότθτα. 

Σε περίπτωςθ που δεν εκκινιςει το ΕΘΗ αμζςωσ μετά τθ διακοπι τθσ τάςεωσ από τθ ΔΕΘ, 
υπάρχει ςφςτθμα δφο ακόμθ επαναλθπτικϊν προςπακειϊν εκκινιςεωσ, οπότε εάν τελικά δεν 
εκκινιςει το ΕΘΗ κα δίνεται ιςχυρό ακουςτικό και οπτικό ςιμα που ειδοποιεί το χειριςτι για 
να εκκινιςει το ΕΘΗ μζςω του χειροκίνθτου ςυςτιματοσ. 

Το ΕΘΗ ζχει τθ δυνατότθτα να υπερφορτίηεται κατά 10% ανά εξάωρο λειτουργίασ. 

3.3 ΗΛΕΚΣΡΚΚΟ ΠΚΝΑΚΑ ΚΧΤΟ ΚΑΚ ΑΤΣΟΜΑΣΚΜΟΤ – ΑΤΣΟΜΑΣΚΜΟΚ  

Ο Θλεκτρικόσ Ρίνακασ Ιςχφοσ και Αυτοματιςμοφ (H/Ρ) κα είναι τφπου πεδίου και κα 
αποτελείται από τυποποιθμζνα και προκαταςκευαςμζνα ερμάρια (κυψζλεσ) κατάλλθλα για 
ελεφκερθ ζδραςθ πάνω ςτο δάπεδο. 

Ο πίνακασ κα είναι ςτακεροφ τφπου, κα ζχει προςταςία Ι 40 (κατά DΙΝ 40050 και IEC 144) 
και κα περιλαμβάνει τα παρακάτω πεδία: 

Ρεδίο 1 ηεφξθσ Θ/Η 

Ρεδίο 2 Διανομισ ςτον Θ/Μ εξοπλιςμό τθσ εγκατάςταςθσ. 

3.3.1 Μεηαλλικά επμάπια 

Τα μεταλλικά ερμάρια κα είναι καταςκευαςμζνα από λαμαρίνα DΚP πάχουσ 1,5mm και κα 
περιλαμβάνουν πλιρθ διαχωριςτικά τοιχϊματα μεταξφ των διαδοχικϊν ερμαρίων από 
λαμαρίνα. Τα ερμάρια κα ςυνδζονται μεταξφ τουσ ϊςτε να αποτελοφν ενιαίο πίνακα που κα 
μπορεί μελλοντικά να επεκτακεί με τθν προςκικθ νζων. 

3.3.2 Υαπακηηπιζηικά πίνακα 

Ο ΓΡ - ΧΤ τφπου πεδίων γενικά κα ζχει και τα ακόλουκα χαρακτθριςτικά και κα ςυμφωνεί με 
τισ παρακάτω απαιτιςεισ: 

α. Ονομαςτικι τάςθ : 500V για ςφςτθμα 3 φάςεων, 4 αγωγϊν 

                                                        με γειωμζνο ουδζτερο 

β. Συνκικεσ λειτουργίασ : ςε εςωτερικοφσ χϊρουσ με κερμοκραςία 

                                                          περιβάλλοντοσ ζωσ 45°C 

γ. Ιςχφοντεσ κανονιςμοί : VDE 0660 και IEC 439. 

Κάκε πεδίο του ΓΡ-ΧΤ κα περιλαμβάνει τα όργανα διακοπισ και προςταςίασ για τθν αςφαλι 
πλιρθ λειτουργία του πίνακα. 
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Ο χειριςμόσ των οργάνων διακοπισ και ηεφξεωσ κα γίνεται από τθν εμπρόςκια όψθ των 
αντίςτοιχων πεδίων χωρίσ να απαιτείται άνοιγμα τθσ κφρασ. 

Οι ηυγοί φάςεων προβλζποναται από θλεκτρολυτικό χαλκό και κα είναι βαμμζνοι ςτα τρία 
χρϊματα των φάςεων. 

Θ διατομι και ςτιριξθ των ηυγϊν κα είναι κατάλλθλεσ για τθν προβλεπόμενθ ζνταςθ 
βραχυκυκλϊματοσ. 

Οι ηυγοί ουδζτερου και γείωςθσ προβλζπονται με διατομι, ίςθ με τθ διατομι των ηυγϊν των 
φάςεων ζωσ τα 16 mm2 και μιςισ διατομισ για μεγαλφτερεσ διατομζσ. Οι αναχωριςεισ προσ 
τουσ πίνακεσ διανομισ προβλζπονται με διακόπτεσ φορτίου και αςφάλειεσ. 

Ο Θ/Ρ κα περιλαμβάνει τθ ςφνδεςθ αυτόματου ςυςτιματοσ πυκνωτϊν διορκϊςεωσ του 
ςυντελεςτοφ ιςχφοσ (cοsφ) με 1 βακμίδα των 20 KVAR για τθν διόρκωςθ του cοsφ ςτθν τιμι 
0,99. 

Οι πυκνωτζσ κα είναι ερμθτικά κλειςτοί τφπου φφλλων χαρτιοφ εμβαπτιςμζνων ςε λάδι και 
με απϊλειεσ μικρότερεσ των 5W/KVAR. 

Θ τάςθ λειτουργίασ τθσ ςυςτοιχίασ των πυκνωτϊν κα είναι 400V, θ τάςθ χειριςμοφ 230V και 
θ ςυχνότθτα 50ΘΗ. 

Κάκε βακμίδα των πυκνωτϊν κα ζχει χωριςτι προςταςία μζςω μαχαιρωτϊν αςφαλειϊν και 
κα λειτουργεί με αυτόματο τθλεχειριηόμενο διακόπτθ του οποίου θ τάςθσ του πθνίου 
οπλιςμοφ κα είναι 220V και αντιςτάςεωσ εκφορτίςεωσ όταν ο διακόπτθσ τίκεται εκτόσ 
κυκλϊματοσ. 

Θ εγκατάςταςθ κα είναι εφοδιαςμζνθ με ζνα αυτόματο ρυκμιςτι άεργου ιςχφοσ αςφμμετρθσ 
φορτίςεωσ τροφοδοτοφμενου μζςω μεταςχθματιςτϊν εντάςεωσ κατάλλθλθσ ςχζςεωσ 
μεταςχθματιςμοφ. 

Θα υπάρχει θ δυνατότθτα επιλογισ χειροκίνθτθσ λειτουργίασ του ςυςτιματοσ διόρκωςθσ. 

Ο πίνακασ κα περιλαμβάνει: 

 Γενικό διακόπτθ φορτίου 

 Τρία (3) αμπερόμετρα με Μ/Σ 

 Βολτόμετρο 0:500 V με μεταγωγζα 7 κζςεων 

 Τρεισ (3) Ενδεικτικζσ λυχνίεσ τάςθσ. 

Σε κάκε κινθτιρα - καταναλωτι κα υπάρχουν: 

 Αυτόματοσ διακόπτθσ με κατάλλθλα κερμικά και μαγνθτικά ςτοιχεία  

 Τθλεχειριηόμενοι διακόπτεσ αζροσ 

 Θερμικό 

 Τοπικόσ ζλεγχοσ κινθτιρα – καταναλωτϊν. 

Σε κάκε εκκινθτι κα είναι τοποκετθμζνα είτε ςτθν όψθ του πίνακα είτε πλθςίον του κινθτιρα 
εάν είναι μεγάλθ θ απόςταςθ του από τον πίνακα τα παρακάτω: 
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 Διακόπτθσ ΑUT-MAN-OFF  

 Μπουτόν START-STOP 

 Ενδεικτικζσ λυχνίεσ START-STOP-OVERLOAD. 

Σε οριςμζνουσ κινθτιρεσ πλθςίον τουσ κα υπάρχει μόνο διακόπτθσ αςφαλείασ (S) 
(emergency stop). Σε κακζνα εκκινθτι χρθςιμοποιείται αυτόματοσ διακόπτθσ αντί για 
αςφάλεια τιξθσ ϊςτε να υπάρχει πλιρθ προςταςία. Στον πίνακα καταςκευάηεται ιδιαίτεροσ 
χϊροσ για τθν εγκατάςταςθ του P.L.C. με τροφοδοτικό. Από τον πίνακα τροφοδοτοφνται 
εξωτερικοί ρευματοδότεσ και οι γραμμζσ φωτιςμοφ και μικρϊν καταναλωτϊν. 

Για τθ γείωςθ του πίνακα προβλζπεται ςυλλεκτιριοσ ηυγόσ κατάλλθλθσ διατομισ που οδεφει 
ςε όλο το μικοσ του πίνακα ςτον οποίο γειϊνεται το εξωτερικό περίβλθμα, τα δευτερεφοντα 
τυλίγματα των μεταςχθματιςτϊν εντάςεωσ κακϊσ και θ αγϊγιμθ κωράκιςθ των καλωδίων. Οι 
πίνακεσ αφοφ υποςτοφν λεπτομερι απολίπανςθ και φωςφάτωςθ βάφονται με 
θλεκτροςτατικι βαφι epox-polyester, με απόχρωςθ RAL 7032, ι άλλθ απόχρωςθ που κα 
εγκρικεί από τθν Υπθρεςία. 

Ο θλεκτρικόσ Ρίνακασ ιςχφοσ κα τοποκετθκεί ςε ιδιαίτερο χϊρο του κτθρίου και κα 
περιλαμβάνει ξεχωριςτό πεδίο για τον αυτοματιςμό. 

Ο Αυτοματιςμόσ του αντλιοςταςίου τροφοδοςίασ κα γίνεται με τθν χριςθ πιεςοςτατικοφ 
αιςκθτιριου ςτάκμθσ 4-20mA τφπου λυμάτων και κα υπάρχει επιπλζον ζνα φλοτζρ ξθράσ 
λειτουργίασ και ζνα φλοτζρ υπερχείλιςθσ. 

Ο χλωριωτισ κα είναι αναλογικόσ προγραμματιςμζνοσ με ςετ παραμζτρων με ςιμα ειςόδου 
4-20mA, τθν οποία κα παίρνει από αναλογικι ζξοδο του PLC, κακϊσ και ενςωματωμζνθ 
ψθφιακι ζξοδο βλάβθσ και φλοτζρ για κατϊτατθ ςτάκμθ χλωρίου. 

Θ όλθ εγκατάςταςθ τθσ μονάδασ επεξεργαςίασ κα ελζγχεται μζςω προγράμματοσ SCADA και 
τα κατάλλθλα PLC και Θ/Υ και κα υπάρχει ςφςτθμα τθλεειδοποίθςθσ βλαβϊν μζςω 
μθνυμάτων SMS ςε κινθτό τθλζφωνο τθσ υπθρεςίασ. Το SCADA κα διακζτει εικόνεσ 
απεικόνιςθσ τθσ εγκατάςταςθσ, παραμετροποίθςθσ εμφάνιςθσ μθνυμάτων βλαβϊν και 
λειτουργίασ και των διαφόρων γραφθμάτων απεικόνιςθσ ιςτορικοφ ςχετικά με τθ λειτουργία 
τθσ εγκατάςταςθσ (ςτάκμθσ λυμάτων ειςόδου, ςτιγμιαία παροχι, θμερθςία παροχι, 
ρεφματοσ λειτουργίασ αντλιϊν κλπ). 

3.4 ΗΛΕΚΣΡΚΚΕ ΕΓΚΑΣΑΣΑΕΚ ΦΩΣΚΜΟΤ ΟΚΚΚΚΟΤ 

Οι θλεκτρικζσ εγκαταςτάςεισ φωτιςμοφ περιλαμβάνουν:  

α. Τισ ςωλθνϊςεισ και τα καλϊδια 

β. Τουσ διακόπτεσ 

γ. Τα φωτιςτικά ςϊματα. 
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3.4.1 υληνώζειρ και καλώδια 

Οι θλεκτρικζσ γραμμζσ φωτιςμοφ κα καταςκευαςτοφν με καλϊδια τφπου ΝΥΥ που κα 
οδεφουν μζςα ςε πλαςτικοφσ ςωλινεσ ιςχυροφ τφπου ELECTROFLEX. 

Οι γραμμζσ προσ τα φωτιςτικά ςϊματα κα αποτελοφνται από τρεισ αγωγοφσ (φάςθ 
ουδζτεροσ για γείωςθ) διατομισ 1,5 mm2 που κα προςτατεφονται με μικροαυτόματουσ 10Α. 

Τα καλϊδια ΝΥΥ ανάλογα με τον αρικμό των αγωγϊν κα εγκαταςτακοφν ςε ςωλινεσ των 
παρακάτω διαμζτρων: 

α. ΝΥΥ 3Χ1.5 mm2 Διάμετροσ ςωλινα Φ16 mm 

β. ΝΥΥ 4Χ1.5 mm2 Διάμετροσ ςωλινα Φ18 mm 

γ. ΝΥΥ 5Χ1.5 mm2 Διάμετροσ ςωλινα Φ30 mm. 

Τα κυκλϊματα φωτιςμοφ κα είναι ανεξάρτθτα από τα υπόλοιπα κυκλϊματα ιςχυρϊν 
ρευμάτων. 

3.4.2 Διακόπηερ 

Οι διακόπτεσ που κα χρθςιμοποιθκοφν κα είναι βακμοφ ςτεγανότθτασ όπωσ κακορίηεται από 
τουσ ςχετικοφσ κανονιςμοφσ και κα εγκαταςτακοφν ςε φψοσ 1,20m από το τελειωμζνο 
δάπεδο. 

Οι διακόπτεσ κα είναι κατάλλθλοι για χωνευτοί εγκατάςταςθ κοινοί ι ςτεγανοί ανάλογα με 
τθ κζςθ που κα εγκαταςτακοφν. 

3.4.3 Φυηιζηικά ζώμαηα 

Τα φωτιςτικά ςϊματα που κα εγκαταςτακοφν κα είναι ςτεγανοφ τφπου με λάμπεσ 
φκοριςμοφ 36W και 58W και με κάλυμμα. 

Τα φωτιςτικά ςϊματα που κα τοποκετθκοφν ςε εξωτερικό χϊρο κα είναι ςτεγανά τφπου 
χελϊνασ με λαμπτιρα πυράκτωςθσ 100W. 

3.4.4 ΗΛΕΚΣΡΙΚΗ ΕΓΚΑΣΑΣΑΗ ΕΞΩΣΕΡΙΚΟΤ ΦΩΣΙΜΟΤ 

Θ θλεκτρικι εγκατάςταςθ εξωτερικοφ φωτιςμοφ αφορά προβολείσ ςτεγανοφσ 
τοποκετθμζνουσ περιμετρικά των κτθρίων. 

Οι λαμπτιρεσ των φωτιςτικϊν κα είναι ατμϊν νατρίου υψθλισ πίεςθσ 250W. 

3.5 ΤΣΗΜΑ ΓΕΚΩΕΩΝ 

Το ςφςτθμα γειϊςεωσ αρχίηει από το ςυλλεκτιριο ηυγό γειϊςεωσ του Θ/Ρ και καταλιγει ςε 
κάκε ςθμείο ρευματολθψίασ χωρίσ να ςυνδζεται προσ οποιαδιποτε άλλθ εγκατάςταςθ ι 
ςφςτθμα ι τον ουδζτερο. Πλα τα μθ ευριςκόμενα υπό τάςθ μεταλλικά μζρθ των ςυςκευϊν, 
μθχανθμάτων, κινθτιρων, φωτιςτικϊν ςωμάτων κλπ γειϊνονται επί του ςυςτιματοσ τοφτου. 
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Για τθ ςφνδεςθ των ςυλλεκτιριων ηυγϊν γειϊςεωσ των διαφόρων πινάκων προβλζπονται τα 
ακόλουκα: 

Οι τοπικοί πίνακεσ ςυνδζονται με ανεξάρτθτο αγωγό γειϊςεωσ προσ το ςυλλεκτιριο ηυγό 
γειϊςεωσ του Θ/Ρ 

Ο ςυλλεκτιριοσ ηυγόσ γειϊςεωσ του Θ/Ρ ςυνδζεται προσ τθν τεχνθτι γθ. 

Θ γείωςθ των θλεκτρικϊν καταναλωτϊν γίνεται με χριςθ τετραπολικϊν και μονοπολικϊν ι 
πενταπολικϊν καλωδίων αντίςτοιχα. 

Στο χϊρο του Θ/Η καταςκευάηεται κεμελιακι γείωςθ (ΦΕΚ 8/1525/31-12-73). Επίςθσ 
προβλζπεται ξεχωριςτό τρίγωνο γείωςθσ για τον ουδζτερο του Θ/Η. Θ αντίςταςθ γειϊςεωσ 
κα να είναι μικρότερθ από τθν τιμι που ορίηει θ ΔΕΘ (ςυνικωσ 1 Ω). Πλεσ οι θλεκτρικζσ 
ςυςκευζσ κα γειωκοφν με αγωγό γείωςθσ. 

3.6 ΗΛΕΚΣΡΟΠΑΡΑΓΩΓΟ ΖΕΤΓΟ 

Σε ιδιαίτερο χϊρο του οικίςκου κα εγκαταςτακεί θλεκτροπαραγωγό ηεφγοσ. Είναι ςθμαντικό 
ςτθν εγκατάςταςθ επεξεργαςίασ λυμάτων, ςε περίπτωςθ διακοπισ από ΔΕΘ, να υπάρχει θ 
δυνατότθτα να δεχκεί το ςφνολο τθσ παροχισ των λυμάτων, να τα επεξεργαςτεί ςε μία 
τουλάχιςτον γραμμι επεξεργαςίασ και να γίνει πλιρθσ απολφμανςι τουσ.  

Για το λόγο αυτό, μζςω του Θ/Η κα πρζπει να εξυπθρετοφνται τα εξισ: 

 Αντλίεσ ανφψωςθσ 

 Ζργα προεπεξεργαςίασ λυμάτων 

 Αντλίεσ τροφοδοςίασ βιολογικισ βακμίδασ 

 Φυςθτιρεσ αεριςμοφ 

 Αντλιοςτάςιο ανακυκλοφορίασ λάςπθσ και ανάμικτου υγροφ 

 Ζνασ τουλάχιςτον αναδευτιρασ ςε κάκε τμιμα επεξεργαςίασ 

 Απολφμανςθ 

 Ανάγκεσ εςωτερικοφ και εξωτερικοφ φωτιςμοφ των κτιρίων 

 Κζντρο ελζγχου. 

Το θλεκτροπαραγωγό ηεφγοσ κα αποτελείται από τα εξισ κφρια μζρθ: 
α) Σξμ πεςοελαιξκιμηςήοα 

β) Ση γεμμήςοια παοαγχγήπ ηλεκςοικξύ οεύμαςξπ 

γ) Ση δεναμεμή κασρίμξσ 

δ) Σξμ πίμακα ελέγυξσ και ασςξμαςιρμξύ εκκιμήρεχπ 

ε) Σημ κξιμή βάρη ρςηοίνεχπ. 

Θ εγκατάςταςθ του εξοπλιςμοφ κα γίνει ςφμφωνα με τα αναφερόμενα ςτθν παροφςα και 
ςτισ επιμζρουσ Ρροδιαγραφζσ, κακϊσ επίςθσ και ςτισ οδθγίεσ του καταςκευαςτι. 

Από το Τεφχοσ Δ-3, προκφπτει θ εγκατεςτθμζνθ ιςχφσ των φορτίων που κα εξυπθρετοφνται 
από το θλεκτροπαραγωγό ηεφγοσ. Θ Ονομαςτικι Ιςχφσ του Θ/Ηείναι 50 KVΑ 
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Κεφάλαιο 4  

Για τθν παρακολοφκθςθ τθσ εφρυκμθσ λειτουργίασ και αποτελεςματικότθτασ τθσ 
εγκατάςταςθσ, ςτθν προκαταςκευαςμζνθ μονάδα βιολογικισ επεξεργαςίασ υπάρχει 
εγκατεςτθμζνο ςφςτθμα μζτρθςθσ διαλυμζνου οξυγόνου. Τζλοσ, όλεσ οι αντλίεσ λειτουργοφν 
με αυτόματθ ρφκμιςθ τθσ ςτάκμθσ. 

4 ΤΣΗΜΑ ΠΕΡΚΒΑΛΛΟΝΣΚΚΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΙΗΗ-ΒΟΗΙΗΣΚΚΑ 

ΕΡΓΑ ΤΠΟΔΟΜΗ 

Στα ζργα υποδομισ περιλαμβάνονται: 

 Θ απαραίτθτθ εςωτερικι οδοποιία τθσ εγκατάςταςθσ, για τθν πρόςβαςθ ςε όλεσ τισ 
μονάδεσ με πλάτοσ δρόμων 4m και διάςτρωςθ με άςφαλτο 

 Θ περίφραξθ γθπζδου τθσ εγκατάςταςθσ με ςυρματόπλεγμα τετραγωνικϊν οπϊν 
ςτερεωμζνο ςε ςιδθροςωλινεσ 

 Θ πφλθ τθσ κεντρικισ ειςόδου του οικοπζδου 

 Ο οικίςκοσ διοίκθςθσ τθσ εγκατάςταςθσ 

 Θ διαμόρφωςθ του περιβάλλοντοσ χϊρου με δενδροφφτευςθ ςε κατάλλθλα ςθμεία, 
με δζνδρα μθ φυλλοβόλα ςε αποςτάςεισ μεταξφ τουσ περίπου 5m 

 Το εςωτερικό δίκτυο διανομισ νεροφ για τθν εξυπθρζτθςθ των αναγκϊν τθσ εγκατά-
ςταςθσ 

 Το δίκτυο θλεκτριςμοφ, θλεκτροφωτιςμοφ και αποχζτευςθσ τθσ εγκατάςταςθσ 

 Το θλεκτροπαραγωγό ηεφγοσ (Θ/Η). 

4.1 ΕΡΓΑ ΚΑΣΑΚΕΤΗ ΠΕΡΚΦΡΑΞΗ 

Για τθν προςταςία του οικοπζδου τθσ εγκατάςταςθσ από ανεπικφμθτεσ παρεμβάςεισ, κα 
καταςκευαςτεί περιμετρικά του οικοπζδου περίφραξθ από ςυρματόπλεγμα τετραγωνικϊν 
οπϊν, το οποίο κα ςτθρίηεται ςε ςιδθροςωλινεσ. Με τθν περίφραξθ κα καταςκευαςτεί και 
πφλθ, ςυρόμενθ, πλάτουσ 4m για τθν είςοδο ςτο οικόπεδο τθσ εγκατάςταςθσ. 
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4.2 ΔΚΚΣΤΟ ΟΜΒΡΚΩΝ 

Για τθν αποςτράγγιςθ του εςωτερικοφ χϊρου τθσ εγκατάςταςθσ, το δίκτυο οδοποιίασ και θ 
διαμόρφωςθ του περιβάλλοντοσ χϊρου κα ζχουν κατάλλθλεσ κλίςεισ, ϊςτε να επιτρζπουν 
τθν επιφανειακι απορροι των όμβριων υδάτων εκτόσ τθσ περιμζτρου τθσ εγκατάςταςθσ.  

Επιπρόςκετα, περιμετρικά ςτα όρια του οικοπζδου και εςωτερικά τθσ περίφραξθσ κα 
καταςκευαςτεί τάφροσ απορροισ ομβρίων, ανεπζνδυτθ και τραπεηοειδοφσ διατομισ. 

4.3 ΟΚΚΚΚΟ ΔΚΟΚΚΗΗ 

Ο οικίςκοσ διοίκθςθσ τθσ εγκατάςταςθσ κα είναι τφπου ISOBOX, ςυνολικοφ ελάχιςτου 
ωφζλιμου εμβαδοφ περί τα 20m2, ο οποίοσ κα περιλαμβάνει: 

 χϊρο παραμονισ προςωπικοφ (χϊροσ γραφείων και κεντρικοφ ελζγχου τθσ 
εγκατάςταςθσ) 

 χϊρο αποκικευςθσ του εργοςταςιακοφ εξοπλιςμοφ, των απαραίτθτων εργαλείων και 
του εξοπλιςμοφ πυρόςβεςθσ 

 χϊρο εγκατάςταςθσ Θ/Η και θλεκτρολογικϊν τθσ εγκατάςταςθσ 

 χϊρο WC. 

Ο οικίςκοσ κα εξοπλιςτεί με όλα τα δίκτυα εξυπθρζτθςισ του (θλεκτροδότθςθσ, φωτιςμοφ, 
υδροδότθςθσ, κζρμανςθσ, αποχζτευςθσ τθλεφωνικισ επικοινωνίασ), ενϊ για τισ ανάγκεσ 
πόςιμου νεροφ κα χρθςιμοποιθκοφν ψφκτεσ και φιάλεσ των 20lt. 

Θ υδροδότθςθ του οικίςκου (WC κλπ) κα πραγματοποιείται από το υδροδοτικό δίκτυο τθσ 
περιοχισ, με ευκφνθ του φορζα λειτουργίασ τθσ εγκατάςταςθσ. 

Ο χϊροσ του εργαςτθρίου κα είναι εξοπλιςμζνοσ με εργαςτθριακό πάγκο και νιπτιρα 
ανοξείδωτο διπλό, κακϊσ επίςθσ και με τον ακόλουκο εργαςτθριακό εξοπλιςμό, με ςκοπό τθ 
λιψθ δειγμάτων για τθν παρακολοφκθςθ τθσ εφρυκμθσ λειτουργίασ τθσ εγκατάςταςθσ: 

 Δφο κϊνοι Imhοff με τθ βάςθ τουσ 

 Βακμονομθμζνοι κφλινδροι των 50, 100, 250, 500, 1000, 2000 ml 

 Ογκομετρικζσ φιάλεσ των 50, 100, 250, 500, 1000 ml 

 Φορθτό θλεκτρονικό οξυγονόμετρο. 

4.4 ΠΑΡΟΧΗ ΕΝΕΡΓΕΚΑ 

Θ θλεκτροδότθςθ τθσ εγκατάςταςθσ γίνεται από το δίκτυο Χαμθλισ Τάςθσ (Χ.Τ.) τθσ ΔΕΘ. Στισ 
αλλαγζσ διεφκυνςθσ τθσ όδευςθσ καλωδίων προβλζπεται θ καταςκευι θλεκτρολογικϊν 
φρεατίων.  

Για τθν τροφοδοςία του εξοπλιςμοφ και των λοιπϊν καταναλϊςεων εγκακίςτανται 
θλεκτρολογικοί πίνακεσ που κα τροφοδοτοφνται από το Γενικό Ρίνακα Χαμθλισ Τάςθσ 
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(Γ.Ρ.Χ.Τ.) (τοποκετείται εντόσ του οικίςκου για τον κεντρικό ζλεγχο ολόκλθρθσ τθσ 
εγκατάςταςθσ) ωσ εξισ:  

 ζνασ πίνακασ εντόσ ζκαςτου ςυγκροτιματοσ τθσ βιολογικισ βακμίδασ που κα 
εξυπθρετεί τθ βιολογικι επεξεργαςία 

 ζνασ πίνακασ εντόσ τθσ μονάδασ επεξεργαςίασ ιλφοσ. Εναλλακτικά, ο πίνακασ αυτόσ 
δφναται να αφαιρεκεί και ο κεντρικόσ πίνακασ Γ.Ρ.Χ.Τ. να εξυπθρετεί τισ ανάγκεσ και 
τθσ μονάδασ αφυδάτωςθσ 

 θ μονάδα προεπεξεργαςίασ, κακϊσ και οι λοιπζσ καταναλϊςεισ εντόσ τθσ μονάδασ 
(π.χ. αντλιοςτάςια τροφοδοςίασ, δεξαμενι εξιςορρόπθςθσ) κα εξυπθρετοφνται από 
τον κεντρικό πίνακα Γ.Ρ.Τ.Χ.. 

Για τθν εναλλακτικι θλεκτροδότθςθ τθσ εγκατάςταςθσ, ςε περίπτωςθ διακοπισ του δικτφου 
τθσ ΔΕΘ, προβλζπεται θ προμικεια και τοποκζτθςθ ςτο ζργο κατάλλθλου 
θλεκτροπαραγωγοφ ηεφγουσ (Θ/Η), οι προδιαγραφζσ του οποίου περιγράφονται ςτο 3ο 
Κεφάλαιο. Το Θ/Η κα τοποκετθκεί ςε ειδικό χϊρο του οικίςκου διοίκθςθσ τθσ εγκατάςταςθσ. 

4.5 ΕΩΣΕΡΚΚΗ ΟΔΟΠΟΚΚΑ 

Ρροβλζπεται θ διαμόρφωςθ οδικϊν διαδρόμων  ϊςτε να είναι προςβάςιμεσ όλεσ οι 
μονάδεσ πλάτουσ 4m. Οι κλίςεισ τθσ οδοποιίασ κα επιτρζπουν τθν επιφανειακι 
απορροι των ομβρίων. 

4.6 ΕΞΩΣΕΡΚΚΟ ΦΩΣΚΜΟ 

Ο Ανάδοχοσ κα προτείνει το δίκτυο φωτιςμοφ ςτουσ εςωτερικοφσ δρόμουσ τθσ 
Εγκατάςταςθσ Επεξεργαςίασ Λυμάτων. 

Τα φωτιςτικά ςϊματα κα είναι τφπου προβολζα με λαμπτιρεσ λαμπτιρεσ ατμϊν νατρίου 
υψθλισ πίεςθσ, ιςχφοσ τουλάχιςτον 250W και κα τοποκετθκοφν ςε τοίχουσ. 

4.7 ΕΡΓΑ ΔΕΝΔΡΟΦΤΣΕΤΗ  

Οι διαγωνιηόμενοι κα πρζπει να μεριμνιςουν ιδιαίτερα για τθν τελικι διαμόρφωςθ των 
ζργων (δενδροφυτεφςεισ κτλ.) βάςει των κανόνων τθσ αρχιτεκτονικισ καλαιςκθςίασ και με 
γνϊμονα τον περιοριςμό των οπτικϊν οχλιςεων ςτθν ευρφτερθ περιοχι. Ιδιαίτερθ ζμφαςθ 
κα πρζπει να δοκεί κατά τθ ςφνταξθ των τεχνικϊν προςφορϊν ςτα μζτρα που αφοροφν τον 
ζλεγχο του κορφβου, τθν αςφάλεια και υγιεινι των εργαηομζνων ςε όλεσ τισ επιμζρουσ 
μονάδεσ του ζργου. Θα γίνει κατάλλθλθ διαμόρφωςθ και φφτευςθ ενδθμικϊν ειδϊν μθ 
φυλλοβόλων δζνδρων, καμνϊν και καλλωπιςτικϊν φυτϊν. Θ περιοχι μεταξφ των ζργων και 
των υφιςτάμενων μονάδων τθσ νοτιοδυτικισ πλευράσ κα επιςτρωκεί με χλοοτάπθτα 

Για τθν προςταςία του χϊρου από ανζμουσ, αλλά και για τθν αιςκθτικι του αναβάκμιςθ, κα 
γίνει δεντροφφτευςθ με ταχυαυξι αεικαλι φυτά περιμετρικά του οικοπζδου και εςωτερικά 
τθσ περίφραξθσ. Θ απόςταςθ από τθν περίφραξθ κα είναι 1,5m. Θ απόςταςθ μεταξφ των 
δζντρων κα είναι 5m. Θ άρδευςθ των περιμετρικϊν φυτεφςεων κα γίνεται με ευκφνθ του 
φορζα λειτουργίασ του ζργου. 
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4.8 ΑΝΣΚΠΤΡΚΚΗ – ΑΝΣΚΚΕΡΑΤΝΚΚΗ ΠΡΟΣΑΚΑ 

Θ εγκατάςταςθ επεξεργαςίασ λυμάτων κα είναι εξοπλιςμζνθ με κατάλλθλο πυροςβεςτικό 
εξοπλιςμό, ζτςι ϊςτε να υπάρχει πρόβλεψθ για τθν επαρκι αντιμετϊπιςθ πικανϊν 
πυρκαγιϊν ςτο χϊρο ι ςτον οικίςκο που κα καταςκευαςτεί ςτο γιπεδο τθσ εγκατάςταςθσ. 

Για το λόγο αυτό προβλζπεται θ προμικεια δφο πυροςβεςτιρων ξθράσ κόνεωσ 6kg, οι οποίοι 
κα αποκθκεφονται εντόσ ειδικοφ χϊρου ςτον οικίςκο και ενόσ τροχιλατου πυροςβεςτιρα 
25kg τοποκετθμζνου ςτο φπαικρο. 

Επίςθσ κα γίνουν όλεσ οι απαραίτθτεσ εργαςίεσ και κα προμθκευτεί ο απαραίτθτοσ 
εξοπλιςμόσ για τθν αντικεραυνικι προςταςία (εγκατάςταςθ τριγϊνου γείωςθσ) τθσ 
εγκατάςταςθσ. 

4.9 ΔΚΚΣΤΟ ΤΔΡΕΤΗ – ΑΡΔΕΤΗ – ΣΡΑΓΓΚΔΚΩΝ 

Το υφιςτάμενο δίκτυο φδρευςθσ κα επεκτακεί για να καλφψει τισ ανάγκεσ των ζργων: 

 παραςκευισ διαλυμάτων χθμικϊν, 

 πλφςθσ των επιμζρουσ μονάδων τθσ εγκατάςταςθσ, 

 άρδευςθσ του πραςίνου τθσ εγκατάςταςθσ, 

 απαιτοφμενεσ λοιπζσ ανάγκεσ νεροφ χριςθσ τθσ εγκατάςταςθσ, ςφμφωνα με τθ 
μελζτθ των  Διαγωνιηόμενων. 

To δίκτυο ςτραγγιδίων από τισ πλφςεισ των μονάδων ι τισ πλφςεισ των χθμικϊν διαλυμάτων 
κα οδθγεί τα ςτραγγίδια με βαρφτθτα ςτο δίκτυο αποχζτευςθσ τθσ ΜΕΛ. 

 

4.10  ΤΣΗΜΑ ΔΚΑΙΕΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΜΕΝΩΝ ΛΤΜΑΣΩΝ  

Από το φρεάτιο εξόδου, τα λφματα κα οδθγοφνται μζςω βαρυτικοφ αγωγοφ PVC Φ≥200 ςτο 
ζμα Ραναγίτςασ και εν ςυνεχεία ςτθ λίμνθ Βεγορίτιδα. 
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Κεφάλαιο 5  

5 ΤΣΗΜΑ  ΕΛΕΓΧΟΤ ΚΑΚ  ΛΕΚΣΟΤΡΓΚΑ  ΣΩΝ  ΕΓΚΑΣΑΣΑΕΩΝ  

Ο ζλεγχοσ των ςθμαντικότερων λειτουργιϊν του ζργου κα πραγματοποιείται με τθ βοικεια 
του κζντρου ελζγχου τθσ εγκατάςταςθσ, με τουσ τοπικοφσ ςτακμοφσ ελζγχου που κα 
εγκαταςτακοφν ςε επιμζρουσ περιοχζσ των ζργων. Οι τοπικοί ςτακμοί κα διαβιβάηουν όλεσ 
τισ ςχετικζσ με τον εξοπλιςμό πλθροφορίεσ ςτο κζντρο ελζγχου.  

Από τουσ τοπικοφσ θλεκτρικοφσ πίνακεσ γίνεται θ διανομι τθσ θλεκτρικισ ενζργειασ και 
ταυτόχρονα ο ζλεγχοσ του εγκακιςτάμενου εξοπλιςμοφ των επιμζρουσ μονάδων λαμβά-
νοντασ υπόψθ και τον τρόπο χειριςμοφ. Το ςφςτθμα αυτοματιςμοφ, αν δεν διακζτει δικό 
του πίνακα, κα βρίςκεται ςε ανεξάρτθτο πεδίο κάκε θλεκτρικοφ πίνακα διανομισ. Για τθν 
επικοινωνία με το κζντρο ελζγχου κα επεκτακεί το υφιςτάμενο δίκτυο οπτικϊν ινϊν το 
οποίο εξυπθρετεί το κτίριο του καυςτικοφ νατρίου και το αντλιοςτάςιο ανάκτθςθσ. 

Το ςφςτθμα αυτοματιςμοφ δεν απαιτείται να είναι πλιρωσ αυτοματοποιθμζνο, με τθν 
ζννοια ότι οι αποφάςεισ και θ ενεργοποίθςθ του τθλεχειριςμοφ κα μποροφν να 
πραγματοποιοφνται από το χειριςτι των εγκαταςτάςεων και όχι απαραίτθτα αυτόματα από 
τον υπολογιςτι. 

Ο Ανάδοχοσ είναι υπεφκυνοσ: 

 Για τον ςχεδιαςμό, τθν εφαρμογι και τθ λειτουργία του εξοπλιςμοφ, τισ διατάξεισ 
παρακολοφκθςθσ και τα κυκλϊματα ελζγχου ςε ςυνδυαςμό με τισ απαιτιςεισ των 
προδιαγραφϊν. 

 Για ςυνεννόθςθ και ςυνεργαςία με τουσ προμθκευτζσ του επιμζρουσ εξοπλιςμοφ, 
ϊςτε να διαςφαλιςκεί θ πλιρθσ ςυμβατότθτα όλου του εξοπλιςμοφ τόςο ςε επίπεδο 
μεμονωμζνων ςτοιχείων όςο και ςε επίπεδο ςυνόλων. 

 Για τθν προμικεια και εγκατάςταςθ όλων των μανδαλϊςεων, ςυναγερμϊν και 
άλλων διατάξεων που προδιαγράφονται, κακϊσ και αυτϊν που αιτιολογθμζνα κα 
ηθτιςει θ Υπθρεςία και απαιτοφνται για τθν αςφαλι και αποτελεςματικι 
λειτουργία των επιμζρουσ μονάδων. 

 Για τθν προμικεια και εγκατάςταςθ όλων των ςτοιχείων όπωσ π.χ. εξοπλιςμοφ 
επζκταςθσ ςυςτιματοσ SCADA, ενιςχυτϊν, μεταςχθματιςτϊν, φίλτρων διατάξεων 
προςταςίασ εξοπλιςμοφ και γραμμϊν, ςτακεροποιθτϊν τάςεωσ, μετατροπζων, 
τροφοδοτικϊν και παρόμοιων τεμαχίων τα οποία απαιτοφνται για να 
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πραγματοποιοφνται ςωςτά οι προδιαγραφόμενεσ λειτουργίεσ, ϊςτε να εξαςφαλίηεται 
αςφαλισ και αξιόπιςτθ εγκατάςταςθ. 

 Για τθν εξαςφάλιςθ τθσ αντικεραυνικισ προςταςίασ όλων των κυκλωμάτων και 
οργάνων και τθν προςταςία ζναντι άλλων ειςαγομζνων τάςεων. 

 Να εξαςφαλίςει και να αποδείξει ςτθν Υπθρεςία ότι όλα τα ςυςτιματα 
παρακολοφκθςθσ, οργάνων και ελζγχου είναι ρυκμιςμζνα και ςυνδεδεμζνα, ϊςτε να 
επιτυγχάνουν τον βζλτιςτο ζλεγχο τθσ λειτουργίασ των ζργων, και θ όλθ εγκατάςταςθ 
των αυτοματιςμϊν λειτουργεί ςαν ζνα ενιαίο ςφςτθμα. 

5.1 ΓΕΝΚΚΕ ΑΠΑΚΣΗΕΚ ΕΛΕΓΧΟΤ ΚΑΚ ΛΕΚΣΟΤΡΓΚΑ ΣΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΚΑ 

Οι επιμζρουσ μονάδεσ κα ελζγχονται από τοπικά PLC, τα οποία αναλαμβάνουν να 
επεξεργαςκοφν όλα τα τοπικά ςτοιχεία που ςυλλζγονται (κατάςταςθ μθχανθμάτων, 
αντλιϊν, μετριςεισ οργάνων κτλ.) και με το τοπικό πρόγραμμα αποφαςίηουν για τθν 
ενεργοποίθςθ ι απενεργοποίθςθ των μθχανθμάτων. 

Τα PLC κα επικοινωνοφν με το κζντρο ελζγχου μζςω του δικτφου για να ενθμερϊςουν για 
τθν κατάςταςθ των μθχανθμάτων που ελζγχουν (λειτουργία, διακεςιμότθτα, βλάβθ κτλ.) 
κακϊσ και για τισ ενδείξεισ των οργάνων μζτρθςθσ. Δζχονται εντολζσ από τα προγράμματα 
του κεντρικοφ ςτακμοφ ι από τον χειριςτι (εφόςον αυτό είναι επιτρεπτό) ςχετικζσ με τισ 
παραμζτρουσ τθσ διαδικαςίασ (set-point, επικυμθτζσ τιμζσ κτλ.). 

Ο εξοπλιςμόσ τθσ εγκατάςταςθσ πρζπει να μπορεί να λειτουργεί με τρεισ τρόπουσ ιτοι: 
i.  ;  Συμβατικόσ αυτοματιςμόσ (χωρίσ χριςθ PLC), κατά τον οποίο οι ρυκμίςεισ 

γίνονται τοπικά. Στθν περίπτωςθ αυτι μεταβιβάηονται προσ το κεντρικό 
ςφςτθμα οι πλθροφορίεσ λειτουργίασ και βλαβϊν. 

ii. Τοπικόσ αυτοματιςμόσ μζςω PLC, κατά τον οποίο θ λειτουργία γίνεται 
αυτόνομα (χωρίσ επζμβαςθ ρφκμιςθσ από το κζντρο ελζγχου) και οι ρυκμίςεισ 
γίνονται τοπικά. Ρροσ το κεντρικό ςφςτθμα μεταβιβάηονται οι πλθροφορίεσ 
λειτουργίασ και βλαβϊν. 

iii. Κεντρικόσ αυτοματιςμόσ μζςω του κζντρου ελζγχου. Οι ρυκμίςεισ γίνονται 
από το κζντρο ελζγχου, ςε περίπτωςθ όμωσ βλάβθσ του ι διακοπισ τθσ 
επικοινωνίασ, θ λειτουργία εξακολουκεί να γίνεται από τα τοπικά PLC ι από 
τοπικοφσ ςυμβατικοφσ αυτοματιςμοφσ, ι και τα δυο και τότε μποροφν να 
γίνουν και ρυκμίςεισ από αυτό. 

Οι αυτοματιςμοί (ςυμβατικόσ, τοπικόσ, ι κεντρικόσ) δίνουν τα κατάλλθλα ςιματα, 
πλθροφορίεσ και μετριςεισ για να παρακολουκείται θ λειτουργία τουσ από το κζντρο 
ελζγχου. 
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Κεφάλαιο 6  

6 ΙΕΗ Ε ΑΠΟΔΟΣΚΚΗ  ΛΕΚΣΟΤΡΓΚΑ – ΔΟΚΚΜΑΣΚΚΗ ΛΕΚΣΟΤΡΓΚΑ 

ΣΩΝ  ΕΡΓΩΝ  ΑΠΟ  ΣΟΝ  ΑΝΑΔΟΧΟ 

6.1 ΓΕΝΚΚΑ 

Μετά τθν ολοκλιρωςθ των εργαςιϊν καταςκευισ του ζργου κα ξεκινιςει θ διαδικαςία 
«Θζςθσ των μονάδων ςε αποδοτικι λειτουργία» και αφοφ προθγουμζνωσ ζχουν εκτελεςκεί 
οι «Δοκιμζσ Ολοκλιρωςθσ» ςφμφωνα με το άρθρο 5 τησ ΕΤ. Για το ςκοπό αυτό ο Ανάδοχοσ 
οφείλει με δικι του ευκφνθ να υποβάλλει τουλάχιςτον ζνα (1) μινα πριν τθν ζναρξθ των 
διαδικαςιϊν αυτϊν προσ ζγκριςθ ςτθν Υπθρεςία το πρόγραμμα «κζςθσ των μονάδων ςε 
αποδοτικι λειτουργία». Σθμειϊνεται ότι ςτθν 18μθνθ προκεςμία καταςκευισ του ζργου 
περιλαμβάνονται τόςο οι δοκιμζσ ολοκλιρωςθσ και θ αποδοτικι λειτουργία των μονάδων 
όςο και θ δοκιμαςτικι λειτουργία των ζργων. 

Θ μζγιςτθ διάρκεια τθσ «κζςθσ των μονάδων ςε αποδοτικι λειτουργία» ορίηεται ςε 
τριάντα (30) θμζρεσ και αρχίηει μετά από ςχετικι ζγκριςθ τθσ Υπθρεςίασ. Θ «κζςθ των 
μονάδων ςε αποδοτικι λειτουργία» κα γίνει για το ςφνολο του ζργου και ολοκλθρϊνεται 
μετά τθν ςυνεχι λειτουργία των επιμζρουσ μονάδων και τθν επίτευξθ τθσ επικυμθτισ 
ςυγκζντρωςθσ αφυδατωμζνθσ ιλφοσ για τουλάχιςτον πζντε (5) θμζρεσ, ζτςι ϊςτε να 
μπορζςει να επακολουκιςει θ «Δοκιμαςτικι Λειτουργία των ζργων από τον Ανάδοχο». 

Θ δοκιμαςτικι λειτουργία των ζργων από τον Ανάδοχο κα γίνει για το ςφνολο του ζργου 
(γραμμι λυμάτων και γραμμι ιλφοσ), και κα αρχίςει μετά τθν ολοκλιρωςθ τθσ «κζςθσ ςε 
αποδοτικι λειτουργία» τόςο τθσ γραμμισ λυμάτων, όςο και τθσ γραμμισ ιλφοσ. 

Μετά τθν επιτυχι ολοκλιρωςθ τθσ «κζςθσ ςε αποδοτικι λειτουργία» και τθσ «δοκιμαςτικισ 
λειτουργίασ των ζργων από τον Ανάδοχο», ο Ανάδοχοσ κα υποβάλει ςτθν Υπθρεςία το 
Μθτρϊο του Ζργου, τον Φάκελο Αςφάλειασ και Υγιεινισ, κακϊσ επίςθσ και τα Εγχειρίδια 
Λειτουργίασ και Συντιρθςθσ. Μετά τθν ολοκλιρωςθ των παραπάνω, εκδίδεται ςχετικι 
Βεβαίωςθ Ρεράτωςθσ Εργαςιϊν. 
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6.2 ΙΕΗ ΣΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ Ε ΑΠΟΔΟΣΚΚΗ ΛΕΚΣΟΤΡΓΚΑ – ΔΟΚΚΜΑΣΚΚΗ ΛΕΚΣΟΤΡ-

ΓΚΑ ΣΩΝ ΕΡΓΩΝ ΑΠΟ ΣΟΝ ΑΝΑΔΟΧΟ 
 

6.2.1 Θέζη μονάδυν ζε αποδοηική λειηοςπγία 

Θ κζςθ ςε αποδοτικι λειτουργία περιλαμβάνει τθν ελεγχόμενθ διοχζτευςθ λυμάτων και 
ιλφοσ ςτισ επιμζρουσ μονάδεσ, ϊςτε να μπορεί να : 

 ρυκμιςτεί όλοσ ο επιμζρουσ εξοπλιςμόσ και γίνει ζλεγχοσ όλων των ςυςτθμάτων 
αςφαλείασ, που είναι διαςυνδεδεμζνα (interlocked) 

 ρυκμιςτεί θ βζλτιςτθ δόςθ  χθμικϊν 

 να λειτουργιςει θ εγκατάςταςθ ςυνεχϊσ επί πζντε (5) τουλάχιςτον θμζρεσ. 

Θ ςυνεχισ λειτουργία μίασ επιμζρουσ μονάδασ (π.χ. αφυδάτωςθ) ι των λειτουργιϊν ενόσ 
θλεκτρικοφ πίνακα κεωρείται ότι ζλθξε επιτυχϊσ μετά από ςυνεχι επιτυχθμζνθ λειτουργία 
τθσ αντίςτοιχθσ μονάδασ επί πζντε (5) θμζρεσ τουλάχιςτον. Στθν περίπτωςθ που δεν 
ικανοποιθκεί θ παραπάνω απαίτθςθ, ο Ανάδοχοσ οφείλει να: 

 εντοπίςει τον λόγο τθσ αποτυχίασ 

 υποβάλει προτάςεισ για επανόρκωςθ 

 λάβει γραπτι ζγκριςθ για τισ προτάςεισ αυτζσ από τθν Υπθρεςία 

 επανορκϊςει το πρόβλθμα και να επαναλάβει τθ διαδικαςία, ϊςτε οι μονάδεσ να 
λειτουργιςουν ςυνεχϊσ για πζντε (5) τουλάχιςτον θμζρεσ. 

Ο Ανάδοχοσ επιβαρφνεται με όλεσ τισ δαπάνεσ που απαιτοφνται για τθν κζςθ ςε αποδοτικι 
λειτουργία. Στισ δαπάνεσ του Αναδόχου περιλαμβάνονται, ενδεικτικά και όχι περιοριςτικά 
και οι κατωτζρω δαπάνεσ: 

 Δαπάνεσ ςυντιρθςθσ του θλεκτρομθχανολογικοφ εξοπλιςμοφ των μονάδων. Στον 
εξοπλιςμό αυτό περιλαμβάνονται και όλεσ οι εφεδρικζσ μονάδεσ (αντλίεσ, κινθτιρεσ 
κτλ.) για τθν ομαλι και απρόςκοπτθ λειτουργία των επιμζρουσ μονάδων. 

 Οι δαπάνεσ για κάκε απαραίτθτθ εργαςία, περιλαμβανομζνων των δαπανϊν 
προςωπικοφ, αναλωςίμων υλικϊν (χθμικά κτλ.), ακόμθ και αν δεν αναφζρονται ρθτά 
ςτα ςυμβατικά τεφχθ, προκειμζνου θ όλθ διαδικαςία να είναι άρτια και ςφμφωνθ 
με τουσ κανόνεσ τθσ τζχνθσ και τθσ επιςτιμθσ. 

 Δαπάνεσ προμικειασ, μιςκϊςεων, λειτουργίασ και ςυντιρθςθσ εργαλείων, εφοδίων, 
μθχανθμάτων, οχθμάτων, βυτιοφόρων κτλ., που απαιτοφνται για τθ κζςθ ςε 
αποδοτικι λειτουργία όλων των επιμζρουσ μονάδων. 

 Δαπάνεσ για τα μζτρα αςφαλείασ των επιμζρουσ μονάδων. Δαπάνεσ 
αποηθμιϊςεων για ατυχιματα από ευκφνθ του Αναδόχου που κα προκλθκοφν ςτο 
προςωπικό του Αναδόχου ι ςε τρίτουσ που εμπλζκονται ι μθ ςτο ζργο. 

 Δαπάνεσ για το ςυςτθματικό κακαριςμό του περιβάλλοντοσ χϊρου και του 
εςωτερικοφ χϊρου όλων των επιμζρουσ μονάδων. 
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Κατά τθ διάρκεια τθσ κζςθσ ςε αποδοτικι λειτουργία, ο Ανάδοχοσ κα πρζπει να παρζχει 
πλιρθ και ςυνεχι τεχνικι κάλυψθ και να πραγματοποιεί κάκε ρφκμιςθ και επιδιόρκωςθ που 
κα καταςτεί αναγκαία. Επίςθσ κα προβεί ςε αποκαταςτάςεισ ι/και επιδιορκϊςεισ, όπου 
αυτό απαιτείται, οφτωσ ϊςτε το ςφνολο του εξοπλιςμοφ κακϊσ επίςθσ και τα ζργα πολιτικοφ 
μθχανικοφ να μποροφν να ανταποκρικοφν ςτισ προδιαγραφόμενεσ απαιτιςεισ. 

Οι όποιεσ δαπάνεσ προκφψουν από τθν παράταςθ τθσ «κζςθσ των μονάδων ςε αποδοτικι 
λειτουργία» βαρφνουν αποκλειςτικά τον Ανάδοχο, χωρίσ αυτόσ να δικαιοφται ουδεμία 
πρόςκετθ αποηθμίωςθ εκ του γεγονότοσ αυτοφ. 

6.2.2 Δοκιμαζηική λειηοςπγία ηυν έπγυν από ηον Ανάδοσο 

Μετά τθν ολοκλιρωςθ τθσ «κζςθσ ςε αποδοτικι λειτουργία» ξεκινά τθν διαδικαςία 
«Δοκιμαςτικι Λειτουργία των Ζργων από τον Ανάδοχο». Κατά τθν διαδικαςία αυτι, ο 
Ανάδοχοσ υποχρεοφται να αποδείξει ςτθν Υπθρεςία ότι τθροφνται τα όρια εκροισ, που 
ορίηονται ςτθν παροφςα Τεχνικι Συγγραφι Υποχρεϊςεων και όλοσ ο εξοπλιςμόσ μπορεί να 
λειτουργιςει αξιόπιςτα όπωσ ζχει μελετθκεί, ότι ανταποκρίνεται πλιρωσ ςτα κριτιρια 
απόδοςθσ που ζχουν προδιαγραφεί και ότι κάκε τμιμα του εξαςφαλίηει όλα τα επίπεδα 
αυτοματιςμοφ και αςφαλείασ που προδιαγράφονται. 

Ο Ανάδοχοσ κα λειτουργιςει με δικι του ευκφνθ και δαπάνεσ για ζναν (1) μινα τθν 
εγκατάςταςθ, μετά τθν επιτυχι ολοκλιρωςθ τθσ «Θζςθσ ςε αποδοτικι λειτουργία». Κατά 
τθ περίοδο αυτι, ο Ανάδοχοσ κα διακζςει το παρακάτω προςωπικό, με τισ παρακάτω 
ειδικότθτεσ: 

 ζνασ (1) προϊςτάμενοσ λειτουργίασ: Μθχανικόσ 15ετοφσ εμπειρίασ ςε αντίςτοιχα ζργα 

 ζνασ (1) εργοδθγόσ μθχανολόγοσ: 5ετοφσ εμπειρίασ  

 ζνασ εργάτθσ 

Ο Ανάδοχοσ για τθν πραγματοποίθςθ των ελζγχων κα προμθκεφςει όλα τα απαραίτθτα 
όργανα, προςωπικό και όλον τον αναγκαίο εξοπλιςμό και κα εκτελζςει όλεσ τισ εργαςίεσ 
που είναι απαραίτθτεσ για τθν ικανοποιθτικι διεξαγωγι των ελζγχων. Ο Ανάδοχοσ 
επιβαρφνεται με όλεσ τισ δαπάνεσ που απαιτοφνται για τθν δοκιμαςτικι λειτουργία των 
μονάδων. Στισ δαπάνεσ του Αναδόχου περιλαμβάνονται, ενδεικτικά και όχι περιοριςτικά και 
οι κατωτζρω δαπάνεσ που βαρφνουν αποκλειςτικά αυτόν: 

 Δαπάνεσ ςυντιρθςθσ του θλεκτρομθχανολογικοφ εξοπλιςμοφ των μονάδων. Στον 
εξοπλιςμό αυτό περιλαμβάνονται και όλεσ οι εφεδρικζσ μονάδεσ (αντλίεσ, κινθτιρεσ 
κτλ.) για τθν ομαλι και απρόςκοπτθ λειτουργία των επιμζρουσ μονάδων. 

 Οι δαπάνεσ για κάκε απαραίτθτθ εργαςία, περιλαμβανομζνων των δαπανϊν 
προςωπικοφ, αναλωςίμων υλικϊν κτλ. ακόμθ και αν δεν αναφζρονται ρθτά ςτα 
ςυμβατικά τεφχθ, προκειμζνου θ όλθ διαδικαςία να είναι άρτια και ςφμφωνθ με τουσ 
κανόνεσ τθσ τζχνθσ και τθσ επιςτιμθσ. 

 Δαπάνεσ προμικειασ, μιςκϊςεων, λειτουργίασ και ςυντιρθςθσ εργαλείων, εφοδίων, 
μθχανθμάτων, οχθμάτων κτλ., που απαιτοφνται για τθν δοκιμαςτικι λειτουργία όλων 
των επιμζρουσ μονάδων. 

 Δαπάνεσ για τα μζτρα αςφαλείασ των επιμζρουσ μονάδων. Δαπάνεσ αποηθμιϊςεων 
για ατυχιματα από ευκφνθ του Αναδόχου που κα προκλθκοφν ςτο προςωπικό του 
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Αναδόχου ι ςε τρίτουσ που εμπλζκονται ι μι ςτο ζργο. 

 Δαπάνεσ για το ςυςτθματικό κακαριςμό του περιβάλλοντοσ χϊρου και του 
εςωτερικοφ χϊρου όλων των επιμζρουσ μονάδων. 

 Επίςθσ τον Ανάδοχο βαρφνουν οι απαραίτθτεσ δαπάνεσ για τισ δειγματολθψίεσ, 
κακϊσ επίςθσ και τισ εργαςτθριακζσ αναλφςεισ. 

Τθν Υπθρεςία βαρφνουν οι δαπάνεσ χθμικϊν και παροχισ θλεκτρικοφ ρεφματοσ, κακϊσ 
επίςθσ και οι δαπάνεσ μεταφοράσ και διάκεςθσ των παραπροϊόντων επεξεργαςίασ (ιλφσ 
κτλ.). Ωςτόςο ςθμειϊνεται ότι ο Ανάδοχοσ κα παραδϊςει τισ δεξαμενζσ αποκικευςθσ των 
χθμικϊν πλιρεισ με τα αντίςτοιχα χθμικά διαλφματα πριν τθν ζναρξθ τθσ δοκιμαςτικισ 
λειτουργίασ του ζργου. 

Ο Ανάδοχοσ κα εξαςφαλίςει τθν λιψθ των αναγκαίων δειγμάτων και τθν εκτζλεςθ των 
απαιτουμζνων μετριςεων και αναλφςεων ςε εγκεκριμζνο από τθν Υπθρεςία Εργαςτιριο. 
Κάκε δείγμα κα διαχωρίηεται ςε δφο μζρθ, εκ των οποίων το ζνα κα παραλαμβάνει ο 
Ανάδοχοσ, ενϊ το δεφτερο κα παραδίδεται ςτθν Υπθρεςία, θ οποία κα προβαίνει ςε 
ελζγχουσ ςτα δικά τθσ ι εξωτερικά εργαςτιρια τθσ επιλογισ τθσ. Θ Υπθρεςία διατθρεί το 
δικαίωμα να επιςκζπτεται το εργαςτιριο που εκτελεί τισ αναλφςεισ για λογαριαςμό του 
Αναδόχου και να ελζγχει εάν τθροφνται οι προβλεπόμενεσ διαδικαςίεσ. 

Οι ζλεγχοι τιρθςθσ των αποδόςεων κεωρείται ότι ολοκλθρϊκθκαν ικανοποιθτικά, εάν ζχουν 
επιτευχκεί τα ακόλουκα: 

(1) Τθροφνται τα όρια εκροϊν και οι αποδόςεισ επιμζρουσ μονάδων επεξεργαςίασ 
ςφμφωνα με τα αναφερόμενα ςτο παρόν Τεφχουσ 

(2) Οι λειτουργικζσ παράμετροι των επιμζρουσ μονάδων βρίςκονται μζςα ςτα 
επιτρεπόμενα και προδιαγραφόμενα όρια αυτοφ του Τεφχουσ. 

(3) Το ςφςτθμα ελζγχου λειτουργίασ είναι κατάλλθλο για τθν αυτοματοποιθμζνθ 
λειτουργία των εγκαταςτάςεων 

Εάν ο ζλεγχοσ αποτφχει είτε λόγω του ότι δεν τθροφνται οι παραπάνω απαιτιςεισ είτε λόγω 
του ότι παρουςιάςτθκαν προβλιματα ςτον εξοπλιςμό, ο Ανάδοχοσ οφείλει να: 

 εντοπίςει τον λόγο τθσ αποτυχίασ 

 υποβάλει προτάςεισ για επανόρκωςθ 

 λάβει γραπτι ζγκριςθ για τισ προτάςεισ αυτζσ από τθν Υπθρεςία 

 επανορκϊςει το πρόβλθμα και να επαναλάβει τθ διαδικαςία των «δοκιμϊν 
ολοκλιρωςθσ». Οι όποιεσ δαπάνεσ προκφψουν από τθν παράταςθ των δοκιμϊν 
ολοκλιρωςθσ και τθσ κζςθσ ςε αποδοτικι λειτουργία τθσ Εγκατάςταςθσ, λόγω μθ 
ικανοποίθςθσ των ςυμβατικϊν απαιτιςεων, βαρφνουν αποκλειςτικά τον Ανάδοχο, 
χωρίσ αυτόσ να δικαιοφται ουδεμία πρόςκετθ αποηθμίωςθ εκ του γεγονότοσ αυτοφ. 

Κατά τθν διάρκεια τθσ περιόδου «Δοκιμαςτικισ Λειτουργίασ των ζργων από τον Ανάδοχο», ο 
Ανάδοχοσ με δικζσ του δαπάνεσ και μζςα κα εκπαιδεφςει το προςωπικό του ΚτΕ, ϊςτε να 
μπορεί αυτό να αντεπεξζλκει ςτισ απαιτιςεισ των υπθρεςιϊν διεφκυνςθσ, λειτουργίασ και 
ςυντιρθςθσ των ζργων τθσ ΜΕΛ. 
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6.2.3 Ππόγπαμμα δειγμαηολητιών και αναλύζευν δοκιμαζηικήρ λειηοςπγίαρ 

Ο Ανάδοχοσ κα εξαςφαλίςει τθν λιψθ των αναγκαίων δειγμάτων και τθν εκτζλεςθ των 
απαιτουμζνων μετριςεων και αναλφςεων ςε εγκεκριμζνο από τθν Υπθρεςία Εργαςτιριο. 

Κάκε δείγμα κα διαχωρίηεται ςε δφο μζρθ, εκ των οποίων το ζνα κα παραλαμβάνει ο 
Ανάδοχοσ, ενϊ το δεφτερο κα παραδίδεται ςτθν Υπθρεςία, θ οποία κα προβαίνει ςε ελζγχουσ 
ςτα δικά τθσ ι εξωτερικά εργαςτιρια τθσ επιλογισ τθσ. Θ Υπθρεςία διατθρεί το δικαίωμα να 
επιςκζπτεται το εργαςτιριο που εκτελεί τισ αναλφςεισ για λογαριαςμό του Αναδόχου και να 
ελζγχει εάν τθροφνται οι προβλεπόμενεσ διαδικαςίεσ. 

Οι ζλεγχοι τιρθςθσ των αποδόςεων κεωρείται ότι ολοκλθρϊκθκαν ικανοποιθτικά, εάν ζχουν 
επιτευχκεί τα ακόλουκα: 

(1) Τθροφνται τα όρια εκροϊν των παραγράφων 3.2 και 3.3 του Κεφαλαίου Α του παρόντοσ 
Τεφχουσ 

(2) Οι αποδόςεισ επιμζρουσ μονάδων επεξεργαςίασ, είναι ςφμφωνθ με τα αναφερόμενα ςτο 
Κεφάλαιο Α του παρόντοσ Τεφχουσ, παράγραφοι 3.2 και 3.3 (όπου ζχει εφαρμογι) 

(3) Οι λειτουργικζσ παράμετροι των επιμζρουσ μονάδων βρίςκονται μζςα ςτα επιτρεπόμενα 
και προδιαγραφόμενα όρια αυτοφ του Τεφχουσ.  

(4) Το ςφςτθμα ελζγχου λειτουργίασ είναι κατάλλθλο για τθν αυτοματοποιθμζνθ λειτουργία 
των εγκαταςτάςεων 

Εάν ο ζλεγχοσ αποτφχει είτε λόγω του ότι δεν τθροφνται οι παραπάνω απαιτιςεισ είτε λόγω 
του ότι παρουςιάςτθκαν προβλιματα ςτον εξοπλιςμό, ο Ανάδοχοσ οφείλει να: 

o εντοπίςει τον λόγο τθσ αποτυχίασ 

o υποβάλει προτάςεισ για επανόρκωςθ 

o λάβει γραπτι ζγκριςθ για τισ προτάςεισ αυτζσ από τθν Υπθρεςία 

o επανορκϊςει το πρόβλθμα και να επαναλάβει τθ διαδικαςία των «δοκιμϊν 
ολοκλιρωςθσ». 

Οι όποιεσ δαπάνεσ προκφψουν από τθν παράταςθ των δοκιμϊν ολοκλιρωςθσ τθσ 
Εγκατάςταςθσ Επεξεργαςίασ Λυμάτων, λόγω μθ ικανοποίθςθσ των ςυμβατικϊν απαιτιςεων, 
βαρφνουν αποκλειςτικά τον Ανάδοχο, χωρίσ αυτόσ να δικαιοφται ουδεμία πρόςκετθ 
αποηθμίωςθ εκ του γεγονότοσ αυτοφ. 

Οι δοκιμζσ μπορεί να επαναλθφκοφν μζχρι τρεισ (3) φορζσ. Σε περίπτωςθ τελικισ αςτοχίασ 
των δοκιμϊν απόδοςθσ - ςυμμόρφωςθσ και μετά τθ τρίτθ επανάλθψθ, κα τεκοφν ςε 
εφαρμογι τα οριηόμενα ςτθ παρ.3, του Άρκρου 71 του Ν.3669/08. 

Το Ρρόγραμμα δειγματολθψιϊν και αναλφςεων παρουςιάηεται ςτο παρακάτω Ρίνακα89. Οι 
δειγματολθψίεσ, οι μετριςεισ και οι αναλφςεισ κα γίνουν ςφμφωνα με τα παρακάτω 
πρότυπα: Standard Methods τθσ APHA, EN, ΙSO κτλ. Στο πρόγραμμα που κα ςυντάξει ο 
Ανάδοχοσ για τθν «κζςθ των μονάδων ςε αποδοτικι λειτουργία» και των «δοκιμϊν 
ολοκλιρωςθσ», κα κακορίςει επακριβϊσ τισ μετροφμενεσ παραμζτρουσ και τα πρότυπα 
δειγματολθψιϊν, μετριςεων και αναλφςεων. 
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Ιζςη δειγματοληψίασ / 
ελζγχου 

Μετροφμενη / 
ελεγχόμενη παράμετροσ 

υχνότητα Σφποσ 
Δείγματοσ 

Είςοδοσ ΕΕΛ 

Ραροχι Συνεχισ  

COD 

Θμεριςια Σφνκετο 

BOD5 

TS 

TKN 

TP 

Βιολογικόσ αντιδραςτιρασ  

DO Συνεχισ  

Συγκζντρωςθ ςτερεϊν 2/θμζρα Στιγμιαίο 

VS/DS 2/εβδομάδα Στιγμιαίο 

   

Θερμοκραςία Θμεριςια Στιγμιαίο 

Ζξοδοσ δεξαμενισ 
βιοαντιδραςτιρα 

Θολότθτα Θμεριςια Στιγμιαίο 

   

   

Ανακυκλοφορία Ραροχι Συνεχισ  

Ρερίςςεια Ιλφσ 

Ραροχι Συνεχισ  

Συγκζντρωςθ ςτερεϊν 2/θμζρα Στιγμιαίο 

   

Απολφμανςθ-Αποχλωρίωςθ 

Κολοβακτθρίδια Θμεριςια Σφνκετο 

Υπολειμματικό Χλϊριο Συνεχισ  

   

Φρεάτιο εξόδου 

COD 

Θμεριςια Σφνκετο 

BOD5 

TS 

ΝΘ4-Ν 

ΝΟ3-Ν 

Τ 

 

Ζξοδοσ μονάδασ πάχυνςθσ -
αφυδάτωςθσ 

Συγκζντρωςθ ςτερεϊν Θμεριςια  

    

Στραγγίδια μονάδασ 
αφυδάτωςθσ 

Συγκζντρωςθ ςτερεϊν Θμεριςια  
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Ππου ςτον παραπάνω Ρίνακα, θ ςυχνότθτα δειγματολθψίασ ορίηεται ωσ «ςυνεχισ», θ 
μετροφμενθ παράμετροσ μετράται από όργανο in line. 

Μετά τθν επιτυχι ολοκλιρωςθ τθσ «κζςθσ ςε αποδοτικι λειτουργία» και τθσ «Δοκιμαςτικισ 
Λειτουργίασ των Ζργων από τον Ανάδοχο», ο Ανάδοχοσ κα υποβάλει ςτθν Υπθρεςία το 
Μθτρϊο του Ζργου, τον Φάκελο Αςφάλειασ και Υγιεινισ, κακϊσ επίςθσ και τα Εγχειρίδια 
Λειτουργίασ και Συντιρθςθσ. Μετά τθν ολοκλιρωςθ των παραπάνω, εκδίδεται ςχετικι 
Βεβαίωςθ Ρεράτωςθσ Εργαςιϊν. 

6.2.4 ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ ΠΡΟΩΠΙΚΟΤ 

Κατά τθν διάρκεια τθσ περιόδου «Δοκιμαςτικισ Λειτουργίασ τθσ ΕΕΛ από τον Ανάδοχο», ο 
Ανάδοχοσ με δικζσ του δαπάνεσ και μζςα κα εκπαιδεφςει το προςωπικό του ΚτΕ, ϊςτε να 
μπορεί αυτό να αντεπεξζλκει ςτισ απαιτιςεισ των υπθρεςιϊν διεφκυνςθσ, λειτουργίασ και 
ςυντιρθςθσ τθσ Εγκατάςταςθσ Επεξεργαςίασ Λυμάτων. Θ διάρκεια τθσ εκπαίδευςθσ ορίηεται 
ςε δφο (2) μινεσ. Για τον ςκοπό αυτό ο Ανάδοχοσ τζςςερισ (4) μινεσ πριν τθν ολοκλιρωςθ 
τθσ δοκιμαςτικισ λειτουργίασ κα προςδιορίςει τον αρικμό και τα προςόντα του 
απαιτοφμενου προςωπικοφ λειτουργίασ και ςυντιρθςθσ και κα ςυντάξει το πρόγραμμα 
εκπαίδευςθσ. Θ Υπθρεςία κα εγκρίνει το πρόγραμμα εκπαίδευςθσ, κα κακορίςει τον ακριβι 
αρικμό των εκπαιδευομζνων ανά κζςθ και κα διακζςει το εν λόγω προςωπικό δφο (2) μινεσ 
πριν τθν ολοκλιρωςθ τθσ «Δοκιμαςτικισ Λειτουργίασ τθσ ΕΕΛ από τον Ανάδοχο». 

 

6.2.5 ΤΝΣΗΡΗΗ ΣΩΝ ΕΡΓΩΝ ΑΠΌ ΣΟΝ ΑΝΑΔΟΥΟ 

Κατά τον χρόνο εγγφθςθσ και υποχρεωτικισ ςυντιρθςθσ ο Ανάδοχοσ είναι υποχρεωμζνοσ να 
επικεωρεί τακτικά το ζργο, να το διατθρεί ςε ικανοποιθτικι κατάςταςθ και να 
αποκακιςτά κάκε βλάβθ του. Θ ςυντιρθςθ κα γίνεται ςφμφωνα με τα προβλεπόμενα από 
τουσ καταςκευαςτζσ του εξοπλιςμοφ. 

Επιςθμαίνεται ότι ςτισ δαπάνεσ ςυντιρθςθσ κατά το χρόνο εγγφθςθσ περιλαμβάνονται και: 

 οι οποιεςδιποτε δαπάνεσ ςυντιρθςθσ, των εργαςιϊν πολιτικοφ μθχανικοφ. 

 οι οποιεςδιποτε δαπάνεσ ςυντιρθςθσ των θλεκτρομθχανολογικϊν εγκαταςτάςεων 

Δεν περιλαμβάνονται ςτισ δαπάνεσ ςυντιρθςθσ οι ακόλουκεσ δαπάνεσ, οι οποίεσ 
κεωροφνται ςαν βλάβεσ εκ τθσ χριςεωσ: 

 αναλϊςιμα (χθμικά) 
 λιπαντικά εξοπλιςμοφ 
 αςφάλειεσ των θλεκτρικϊν πινάκων εφ’ όςον οι καταςτροφζσ τουσ δεν 

οφείλονται ςε αςτοχία άλλου υλικοφ τα οποία κα αντικαταςτιςει ι 
επιςκευάςει ο Ανάδοχοσ 

 ενδεικτικζσ λυχνίεσ των θλεκτρικϊν πινάκων 

Βλάβεσ λόγω κακισ ι μθ ζγκαιρθσ ςυντιρθςθσ δεν κεωροφνται βλάβεσ εκ τθσ χριςεωσ και 
επιβαρφνουν αποκλειςτικά τον Ανάδοχο. Σε περίπτωςθ που από εςφαλμζνθ ςυντιρθςθ θ 
αςτοχία εξοπλιςμοφ του ζργου προκλθκοφν βλάβεσ ςε άλλεσ εγκαταςτάςεισ και άτομα ο 
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Ανάδοχοσ είναι αποκλειςτικά υπεφκυνοσ για τθν αποκατάςταςθ των βλαβϊν αυτϊν και τθν 
κάλυψθ των ςχετικϊν απαιτιςεων που κα προκφψουν. 

Ο Ανάδοχοσ οφείλει να αποκακιςτά άμεςα τισ βλάβεσ. Εάν αυτό δεν γίνεται θ Υπθρεςία 
διατθρεί το δικαίωμα να αποκαταςτιςει μόνθ τθσ με οποιοδιποτε τρόπο τισ βλάβεσ, οπότε 
θ ςχετικι δαπάνθ κα γίνεται εισ βάροσ και για λογαριαςμό του Αναδόχου. Στθ περίπτωςθ 
αυτι, ο Ανάδοχοσ κα καταβάλει και τισ δαπάνεσ του προςωπικοφ του Κυρίου του Ζργου 
που απαςχολικθκε για τθν επιςκευι των βλαβϊν. 

Εάν ο Ανάδοχοσ δεν καταβάλει το ςχετικό ποςό εντόσ δεκαπζντε θμερϊν από τθν 
ειδοποίθςθ θ είςπραξθ αυτοφ γίνεται από τισ εγγυθτικζσ επιςτολζσ που ζχει προςκομίςει ι 
με οποιοδιποτε άλλο νόμιμο τρόπο. 

Ο Ανάδοχοσ είναι υποχρεωμζνοσ να ςυντάξει και να ενθμερϊνει το θμερολόγιο των 
εργαςιϊν ςυντιρθςθσ που ζγιναν μζςα ςτο χρόνο που είχε τθν ευκφνθ τθσ ςυντιρθςθσ. Στο 
θμερολόγιο κα αναγράφονται και οι τυχόν βλάβεσ και δυςλειτουργίεσ που διαπιςτϊκθκαν 
και ο τρόποσ αποκατάςταςισ τουσ. 

Με τθν λιξθ τθσ ςυντιρθςθσ κα παραδοκεί το θμερολόγιο ςτθν Υπθρεςία. 
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Κεφάλαιο 7  

7 ΜΗΣΡΩΟ  ΣΟΤ  ΕΡΓΟΤ 

Μετά τθν ολοκλιρωςθ τθσ διαδικαςίασ «κζςθ των μονάδων ςε αποδοτικι λειτουργία» 
και τθσ «Δοκιμαςτικισ Λειτουργίασ των Ζργων από τον Ανάδοχο», ο Ανάδοχοσ υποχρεοφται 
να παραδϊςει ςτθν Υπθρεςία το Μθτρϊο του ζργου το οποίο κα είναι ςυνταγμζνο ςτθν 
ελλθνικι εκτόσ από τα εγχειρίδια των ξζνων καταςκευαςτϊν, τα οποία κα πρζπει να είναι 
ςυνταγμζνα και ςτθν αγγλικι. 

Πλα τα ςτοιχεία αυτά του μθτρϊου του ζργου αρικμθμζνα και ταξινομθμζνα ςε φακζλουσ 
κα υποβλθκοφν ςτθν Υπθρεςία και ςε ψθφιακι μορφι. 

Ο Ανάδοχοσ δεν δικαιοφται ιδιαίτερθσ αμοιβισ για τθν τιρθςθ και τθν παραγωγι των 
προαναφερκζντων ςτοιχείων για τθν ςφνταξθ του μθτρϊου του ζργου, αφοφ θ ςχετικι 
δαπάνθ είναι ανθγμζνθ ςτα επιμζρουσ Άρκρα Τιμολογίου. 

Το Μθτρϊο του ζργου κα περιλαμβάνει κατ’ ελάχιςτον: 
(1) Ρίνακα απογραφισ, ςτον οποίο κα εμφανίηονται περιλθπτικά και 

κωδικοποιθμζνα όλα τα επιμζρουσ ζργα και ο εγκακιςτάμενοσ εξοπλιςμόσ. 
(2) Αντίγραφα τυποποιθμζνων διαςτάςεων κατά DIN, κάκε ςχεδίου με αρικμοφσ 

προοδευτικισ αρίκμθςθσ, που χρθςιμοποιικθκε κατά τθν εκτζλεςθ του ζργου 
με όλεσ τισ μεταβολζσ, ανακεωριςεισ, διορκϊςεισ και εγκρίςεισ του 
αντίςτοιχου «εγκρίνεται για τθν καταςκευι» ςχεδίου, ζτςι ϊςτε κάκε τζτοιο 
ςχζδιο να απεικονίηει επακριβϊσ το τμιμα του ζργου όπωσ αυτό 
καταςκευάςκθκε. Τα ςχζδια αυτά πρζπει να ζχουν τθν ζνδειξθ “ΟΡΩΣ 
ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΘΘΚΕ”. 

(3) Εγχειρίδια εγκατάςταςθσ με λεπτομερείσ οδθγίεσ, με διαγράμματα και 
εικονογραφιςεισ για τθν ςυναρμολόγθςθ, ανζγερςθ και αποςυναρμολόγθςθ 
όλου το επιμζρουσ εξοπλιςμοφ, κατάλλθλα κωδικοποιθμζνων ςφμφωνα με τον 
Ρίνακα Απογραφισ. 

(4) Εγχειρίδια λειτουργίασ και ςυντιρθςθσ με οδθγίεσ για τθ ρφκμιςθ, λειτουργία, 
ςυντιρθςθ και επιςκευι κάκε επιμζρουσ εξοπλιςμοφ, κατάλλθλα 
κωδικοποιθμζνων, ςφμφωνα με τον Ρίνακα Απογραφισ. Θα πρζπει να 
περιλαμβάνονται χωριςτά οι εργαςίεσ και οι ζλεγχοι, που κα γίνονται 
κακθμερινά, εβδομαδιαία, μθνιαία κτλ, κακϊσ επίςθσ και οι ζκτακτοι ζλεγχοι 
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και εργαςίεσ, που κα πρζπει να γίνονται μετά τθν ςυμπλιρωςθ οριςμζνων 
ωρϊν λειτουργίασ. Το εγχειρίδιο πρζπει να ςυνοδεφεται και με όλα τα ζντυπα 
που πρζπει να ςυμπλθρϊνονται για τον ζλεγχο τθσ λειτουργίασ του εξοπλιςμοφ. 

(5)  Ρίνακα υλικϊν και εργαλείων, που απαιτοφνται για τθν λειτουργία και 
ςυντιρθςθ, όπωσ: 
- χρϊματα 
- λιπαντικά 
- εργαλεία για ςυναρμολόγθςθ και αποςυναρμολόγθςθ 
- χθμικά αντιδραςτιρα για λειτουργία ρφκμιςθσ των οργάνων 

(6) Ρίνακα ανταλλακτικϊν και αναλϊςιμων ςε ετιςια βάςθ κακϊσ επίςθσ και 
τυχόν απαιτιςεισ για μακροπρόκεςμεσ ςθμαντικζσ επιςκευζσ. 

(7) Αναλυτικι λίςτα των υπεργολάβων και προμθκευτϊν που χρθςιμοποιικθκαν 
ςτο ζργο, ςτθν οποία κα περιλαμβάνονται και οι ακόλουκεσ πλθροφορίεσ: 
- Πνομα προμθκευτϊν/υπεργολάβων 
- Διεφκυνςθ και τθλζφωνο 
- Πνομα αρμοδίου 
- Ρεριγραφι τθσ υπθρεςίασ, ι των υλικϊν που χοριγθςε 

(8) Φωτογραφίεσ: Για κάκε μονάδα επεξεργαςίασ κα περιζχονται δζκα (10) 
τουλάχιςτον ζγχρωμεσ φωτογραφίεσ από τισ διάφορεσ φάςεισ καταςκευισ. 
Υποχρεωτικά κα περιλαμβάνονται φωτογραφίεσ από το αρχικό ςτάδιο (πριν 
αρχίςουν οι εργαςίεσ τθσ εργολαβίασ) και από το τελικό ςτάδιο, μετά τθν «κζςθ 
τθσ μονάδασ ςε αποδοτικι λειτουργία». 

(9) Ρρόγραμμα ποιότθτασ ζργου: Θα περιλαμβάνεται το πρόγραμμα ποιότθτασ που 
εφαρμόςτθκε για το ζργο, κακϊσ επίςθσ και όλα τα πρακτικά δοκιμϊν. 

Το Μθτρϊο του Ζργου κα παραδοκεί ςε τρία αντίγραφα και αποτελεί απαραίτθτθ 
προχπόκεςθ για να για να ςυνταχκεί θ βεβαίωςθ περάτωςθσ εργαςιϊν, κακϊσ 
επίςθσ και ζνα αντίγραφο ςε ψθφιακι μορφι. 

 
Εδεςςα, …. /…./2019 
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