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1. ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΗΗ ΚΑΙ ΔΛΔΓΥΟ  

1.1 ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΗΗ ΚΑΙ ΔΛΔΓΥΟ ΓΙΔΡΓΑΙΩΝ ΣΗ 

ΔΓΚΑΣΑΣΑΗ 

Η εγθαηάζηαζε επεμεξγαζίαο ιπκάησλ ηνπ Γήκνπ Γξεβελώλ παξνπζηάδεηαη ζην 

επηζπλαπηόκελν παξάξηεκα. Οπνηαδήπνηε άιιε πιεξνθνξία είλαη ζηε δηάζεζε ησλ 

δηαγσληδνκέλσλ θαηόπηλ γξαπηνύ αηηήκαηνο ζύκθσλα κε ην ζρεηηθό άξζξν ηεο 

Γηαθήξπμεο.  

 

Ο αλάδνρνο έρεη ππνρξέσζε λα παξαθνινπζεί θαη λα ειέγρεη ηηο δηεξγαζίεο πνπ 

επηηεινύληαη  ζηελ εγθαηάζηαζε ησλ Γξεβελώλ ώζηε θαηαξρήλ λα ηεξνύληαη πιήξσο 

νη εγθεθξηκέλνη πεξηβαιινληηθνί όξνη θαη θαηά δεύηεξνλ λα εμαζθαιίδεηαη ε άξηηα 

ιεηηνπξγία ηεο εγθαηάζηαζεο. Πην αλαιπηηθά: 

 

1. ε θαζεκεξηλή βάζε ζα ζπκπιεξώλεηαη ην θύιιν ειέγρνπ. ην έληππν απηό ζα 

θαηαγξάθνληαη πνηνηηθέο παξάκεηξνη, όπσο νζκή, ρξώκα, ύπαξμε αθξώλ, 

επηπιεόλησλ θαζώο θαη νη παξάκεηξνη πνπ κπνξνύλ λα κεηξεζνύλ επί ηόπνπ, όπσο 

ζεξκνθξαζία, θαζηδεζηκόηεηα ιάζπεο. Θα θαηαγξάθνληαη επίζεο νη βαζηθέο ξπζκίζεηο 

πνπ ζρεηίδνληαη κε ηε ιεηηνπξγία ηνπ αεξηζκνύ, ηεο εζσηεξηθήο αλαθπθινθνξίαο 

θαζώο θαη ηεο αλαθπθινθνξίαο ηιύνο. 

 

Δπίζεο ζε θαζεκεξηλή βάζε ζα ζπκπιεξώλεηαη ην εκεξήζην θύιιν εξγαζηώλ 

ειέγρνπ-εμνπιηζκνύ ζα θαηαγξάθνληαη παξαηεξήζεηο ζρεηηθέο κε αζπλήζηζηε 

ζπκπεξηθνξά ηνπ εμνπιηζκνύ.  

 

Βάζεη ησλ ζηνηρείσλ ηνπ παξαπάλσ ειέγρνπ (θαη ζε ζπλδπαζκό θαη κε απνηειέζκαηα 

ησλ εξγαζηεξηαθώλ αλαιύζεσλ ησλ εηζεξρνκέλσλ ιπκάησλ, ηεο επεμεξγαζκέλεο 

εθξνήο θιπ.), ν ππεύζπλνο ιεηηνπξγίαο ζα πξνβαίλεη όηαλ είλαη αλαγθαίν ζε 

δηνξζσηηθέο ελέξγεηεο πνπ ζα αθνξνύλ ζε κεηαβνιή ησλ ξπζκίζεσλ ιεηηνπξγίαο, ηηο 

νπνίεο ζα θαηαγξάθεη ζην θύιιν ειέγρνπ, αιιά θαη ζε άιιεο δηνξζσηηθέο ελέξγεηεο, 

πξνιεπηηθνύ αιιά θαη θαηαζηαιηηθνύ ηύπνπ, πνπ επίζεο ζα θαηαγξάθνληαη ζην 

εκεξήζην θύιιν εξγαζηώλ ειέγρνπ-θαζαξηζκνύ θαζώο θαη ζην εκεξνιόγην 

ιεηηνπξγίαο. 

 

2. ε εβδνκαδηαία βάζε ζα πξαγκαηνπνηνύληαη εξγαζίεο ειέγρνπ-θαζαξηζκνύ θαη ζα 

ζπκπιεξώλνληαη ηα αληίζηνηρα έληππα. ηα έληππα απηά αιιά θαη ζην εκεξνιόγην 

ιεηηνπξγίαο ζα θαηαγξάθνληαη θαη νη δηνξζσηηθέο ελέξγεηεο, πξνιεπηηθνύ αιιά θαη 

θαηαζηαιηηθνύ ηύπνπ, γηα ηελ απνθαηάζηαζε πξνβιεκάησλ θαη ηελ επαλαθνξά ηεο 

εγθαηάζηαζεο ζε θαηάζηαζε θαιήο ιεηηνπξγίαο. 
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3. ην πιαίζην παξαθνινύζεζεο ηεο ιεηηνπξγίαο ηεο εγθαηάζηαζεο ν Αλάδνρνο ζα 

πξνβαίλεη ζε δηελέξγεηα εξγαζηεξηαθώλ αλαιύζεσλ ζύκθσλα κε ην πξόγξακκα, πνπ 

παξνπζηάδεηαη ζην έληππν εξγαζηεξηαθώλ αλαιύζεσλ. ε απηό απνηππώλνληαη ηα 

ζεκεία δεηγκαηνιεςίαο, νη παξάκεηξνη πνπ αλαιύνληαη θαη ε ζπρλόηεηα ησλ 

αλαιύζεσλ. Μεηά ηελ αλάιπζε ησλ απνηειεζκάησλ ν ππεύζπλνο ιεηηνπξγίαο ζα 

πξνβαίλεη όηαλ είλαη αλαγθαίν (βι. πίλαθα 1 γηα όξηα ηηκώλ) ζε δηνξζσηηθέο ελέξγεηεο 

πξνιεπηηθνύ θπξίσο θαη ελίνηε θαηαζηαιηηθνύ ηύπνπ, ηηο νπνίεο ζα θαηαγξάθεη ζην 

θύιιν ειέγρνπ  θαη ην εκεξνιόγην ιεηηνπξγίαο.  

 

Σα απνηειέζκαηα ησλ εξγαζηεξηαθώλ αλαιύζεσλ πνπ ζα πξαγκαηνπνηεί ν Αλάδνρνο 

ζα θαηαγξάθνληαη ζην έληππν. Σν έληππν απηό απνηειεί κηα κνξθή αλαθνξάο ηεο 

θαηάζηαζεο ιεηηνπξγίαο ηεο ΔΔΛ Γξεβελώλ ζε κεληαία βάζε.  

Κάζε κήλα ζα πξαγκαηνπνηείηαη κε θξνληίδα ηνπ Αλαδόρνπ θαη δαπάλεο ηεο ΓΔΤΑΓ 

(ζε εξγαζηήξην ηεο επηινγήο ηεο) δεηγκαηνιεςία ηεο εθξνήο. 

 

Ο Αλάδνρνο έρεη ηελ απνθιεηζηηθή επζύλε ηεο νξζήο ιεηηνπξγίαο ηεο εγθαηάζηαζεο  

θαη ηελ ηήξεζε ησλ πεξηβαιινληηθώλ όξσλ ηνπ έξγνπ.  ηνλ Πίλαθα 1 πνπ αθνινπζεί 

δίλνληαη ηα επηηξεπηά όξηα ζπγθεθξηκέλσλ παξακέηξσλ ζηελ εθξνή, πνπ πξέπεη λα 

ηεξνύληαη : 

 

Πίνακας 1:  

 

ΟΡΙΑ ΔΚΡΟΗ 

Παράμετρος Μέση Ημερήσια σγκέντρωση 

BOD5 ≤25 mg/L 

COD ≤125 mg/L 

Αησξνύκελα ζηεξεά ≤ 35 mg/L 

Καζηδάλνληαη ζηεξεά εληόο 2 σξώλ ζε 

θώλν Imhoff 

≤0,3 mL/L 

Οιηθό Άδσην ≤15 mg/L 

Ακκσληαθό άδσην ≤2 mg/L 

Φώζθνξνο ≤2 mg/L 

Λίπε-Έιαηα 0   

Δπηπιένληα ζηεξεά 0 mg/L 

Τπνιεηκκαηηθό ριώξην ≤ 0.5 mg/L 

Γηαιπκέλν νμπγόλν ≥ 5 mg/L 

Οιηθά θνινβαθηεξηνεηδή < 50 Απ./100mL 

 

Σν 95% ησλ δεηγκάησλ ζα βξίζθεηαη εληόο ησλ παξαπάλσ νξίσλ 
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4. Ο Αλάδνρνο είλαη απνθιεηζηηθά ππεύζπλνο γηα ηελ απνηειεζκαηηθή ιεηηνπξγία ηνπ 

ζπζηήκαηνο αθπδάησζεο ηεο ιάζπεο. Θα ζπκπιεξώλεη ην έληππν  – εκεξήζην 

θύιιν κεηξήζεσλ κνλάδαο αθπδάησζεο ιάζπεο. Δπίζεο ζε εβδνκαδηαία βάζε ζα 

ζπκπιεξώλεη ην έληππν, πνπ ζρεηίδεηαη κε ηελ απνκάθξπλζε ηεο πεξίζζεηαο ιάζπεο.  

 

Δπίζεο ζα πξαγκαηνπνηεί, αλ απαηηεζεί, αλαιύζεηο νιηθώλ ζηεξεώλ ζηελ 

αθπδαησκέλε ηιύ (ηα απνηειέζκαηα θαηαγξάθνληαη ζην πξναλαθεξζέλ έληππν) γηα 

ηνλ έιεγρν ηεο απνηειεζκαηηθόηεηαο ηνπ ζπζηήκαηνο αθπδάησζεο. ε πεξίπησζε 

απμεκέλεο πγξαζίαο ν ππεύζπλνο ιεηηνπξγίαο ζα πξνβαίλεη ζε θαηάιιειεο 

δηνξζσηηθέο ελέξγεηεο κε ζηόρν ηε κείσζή ηεο, γεληθόηεξα δε ζα ζηνρεύεη ζηε 

κείσζε ηνπ όγθνπ ηεο πξνο δηάζεζε ηιύνο.  

 

5. Ο Αλάδνρνο είλαη απνθιεηζηηθά ππεύζπλνο θαη γηα ηελ απνηειεζκαηηθή ιεηηνπξγία 

ηνπ αληιηνζηαζίνπ πξνζαγσγήο ησλ ιπκάησλ ζηελ εγθαηάζηαζε. Θα θαζαξίδεη 

θαζεκεξηλά ηνλ θάδν εζραξηζκάησλ θαη ζα κεξηκλά γηα ηελ ζσζηή ιεηηνπξγία ησλ 

αληιηώλ. 

 

6. ε κεληαία βάζε ν αλάδνρνο ζα ζπκπιεξώλεη ην θύιιν αλαθνξάο ζρεηηθά κε ηε 

ιεηηνπξγία ηεο εγθαηάζηαζεο. 

 

 

Ο Αλάδνρνο ζα πξέπεη λα ελεκεξώλεη ηνλ Φνξέα Λεηηνπξγία/Γηαρείξηζεο ηνπ έξγνπ 

ζρεηηθά κε ηηο ηπρόλ ζνβαξέο δπζκελείο επηπηώζεηο ζην πεξηβάιινλ πνπ 

δηαπηζηώλνληαη θαηά ηηο δηαδηθαζίεο ειέγρνπ θαη παξαθνινύζεζεο, θαη λα 

ζπκκνξθώλεηαη κε πξνο ηελ απόθαζε ησλ αξκόδησλ αξρώλ όζνλ αθνξά ζην είδνο 

θαη ζην ρξνλνδηάγξακκα ησλ ιεπηέσλ επαλνξζσηηθώλ κέηξσλ εθόζνλ νη επηπηώζεηο 

νθείινληαη ζε δηθή ηνπ ππαηηηόηεηα. ηελ πεξίπησζε απηή νη δαπάλεο ησλ 

επαλνξζσηηθώλ κέηξσλ βαξύλνπλ ηνλ Αλάδνρν. 

 

1.2 ΓΙΑΘΔΗ ΣΔΛΙΚΗ ΔΚΡΟΗ 

Σα επεμεξγαζκέλα ιύκαηα ζα δηαηίζεληαη ζηνλ πνηακό Γξεβελίηε. 

 

1.3 ΚΑΣΑΝΑΛΩΗ ΥΗΜΙΚΩΝ, ΑΝΑΛΩΙΜΩΝ, ΔΝΔΡΓΔΙΑ, ΝΔΡΟΤ. 

Η πξνκήζεηα ησλ απαξαίηεησλ ρεκηθώλ είλαη επζύλε ηεο ΓΔΤΑΓ θαη ζα γίλεηαη από 

ηελ ΓΔΤΑΓ. Η απνζήθεπζε θαη πξνεηνηκαζία ησλ ρεκηθώλ (πνιπειεθηξνιύηε, 

δηαιύκαηνο απνιπκαληηθνύ ρισξίνπ) θαη ινηπώλ αλαισζίκσλ πιηθώλ (γηα ην 

εξγαζηήξην θιπ.), πνπ είλαη απαξαίηεηα γηα ηε ζσζηή θαη απξόζθνπηε ιεηηνπξγία ηνπ 

έξγνπ ζα γίλεηαη κε κέξηκλα ηνπ Αλαδόρνπ θαη δαπάλε ηεο ΓΔΤΑΓ. Σν θόζηνο ηεο 

ελέξγεηαο θαη ηνπ λεξνύ γηα ηε ιεηηνπξγία ηεο εγθαηάζηαζεο είλαη επζύλε ηεο ΓΔΤΑ 

θαη ζα γίλεηαη από ηελ ΓΔΤΑΓ. 
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1.4 ΑΠΟΜΑΚΡΤΝΗ ΠΑΡΑΠΡΟΪΟΝΣΩΝ 

Η ζπιινγή θαη ε κεηαθνξά ηεο αθπδαησκέλεο ηιύνο, παξαπξντόλησλ ηεο 

εγθαηάζηαζεο ζα γίλεηαη από ηελ ΓΔΤΑΓ. Σν πξνζσπηθό ηνπ αλαδόρνπ ζα 

ζπλεξγάδεηαη θαη ζα βνεζά εθόζνλ απαηηεζεί. Η ΓΔΤΑΓ ζπλάπηεη μερσξηζηεί 

ζύκβαζε γηα ηελ κεηαθνξά ηεο ηιύνο ζε αδεηνδνηεκέλν ρώξν. 

 

2. ΤΝΣΗΡΗΗ ΔΞΟΠΛΙΜΟΤ ΔΓΚΑΣΑΣΑΗ 

Ο Αλάδνρνο είλαη ππνρξεσκέλνο λα αθνινπζήζεη ην γεληθό πξόγξακκα ζπληήξεζεο 

ηεο ΓΔΤΑΓ. Με ηελ έλαξμε ηεο ζύκβαζεο ν Αλάδνρνο νθείιεη λα θαηαγξάςεη θαη λα 

ειέγμεη ηνλ ππάξρνληα εμνπιηζκό. Οπνηαδήπνηε βιάβε ζηηο ππνδνκέο θαη ηνλ 

ειεθηξνκεραλνινγηθό εμνπιηζκό ζα θαηαγξαθεί. Ο Αλάδνρνο νθείιεη λα πξνβεί , αλ 

ηνπ δεηεζεί από ηνλ εξγνδόηε, ζηηο απαηηνύκελεο δηνξζσηηθέο ελέξγεηεο. Σν θόζηνο 

απηώλ ησλ επεκβάζεσλ ζα βαξύλεη ηνλ εξγνδόηε, ώζηε ε εγθαηάζηαζε ηελ νπνία ζα 

παξαιάβεη ν Αλάδνρνο λα βξίζθεηαη ζε άξηζηε θαηάζηαζε. 

 

ηε ζπλέρεηα ν Αλάδνρνο ζα εθαξκόζεη ηαθηηθό πξόγξακκα ζπληήξεζεο, ζύκθσλα 

κε όζα αλαθέξνληαη παξαθάησ.  

 

Η ιεηηνπξγία θαη ζπληήξεζε (πξνιεπηηθή θαη επηδηνξζσηηθή) ηνπ εμνπιηζκνύ, θύξηνπ 

θαη βνεζεηηθνύ, ηνπ ρξεζηκνπνηνύκελνπ θαηά ηε ιεηηνπξγία ηεο εγθαηάζηαζεο αιιά 

θαη ηνπ εθεδξηθνύ ζα γίλεηαη ζύκθσλα κε ηηο νδεγίεο ησλ θαηαζθεπαζηώλ ηνπ θαη κε 

γλήζηα εμαξηήκαηα θαη αληαιιαθηηθά. πγθεθξηκέλα, ην θόζηνο αληηθαηάζηαζεο ησλ 

βαζηθώλ αληαιιαθηηθώλ ηνπ ζπλόινπ ηνπ εμνπιηζκνύ, ηα νπνία απαηηνύλ αιιαγή ζε 

ζπγθεθξηκέλα ρξνληθά δηαζηήκαηα πνπ θαζνξίδνληαη από ηνπο θαηαζθεπαζηέο ηνπο 

ζηα πιαίζηα ηεο πξνιεπηηθήο ζπληήξεζεο, βαξαίλεη ηε ΓΔΤΑ. 

 

Δηδηθόηεξα ζα γίλνληαη εξγαζίεο ζπληήξεζεο ζε κεληαία βάζε, ζε εμάκελε βάζε, ζε 

εηήζηα βάζε θαη ζε δηεηή βάζε. ηα έληππα απηά ζα θαηαγξάθνληαη θαη πηζαλέο 

δηνξζσηηθέο ελέξγεηεο, πξνιεπηηθνύ αιιά θαη θαηαζηαιηηθνύ ηύπνπ γηα ηελ 

απνθαηάζηαζε πηζαλώλ πξνβιεκάησλ. Οη βιάβεο ηνπ εμνπιηζκνύ πνπ δελ νθείινληαη 

ζηελ θαθή ιεηηνπξγία ή ειιείςεηο  ζπληήξεζεο, αιιά ζε παιαηόηεηα ή αλσηέξα βία, 

ζα επηδηνξζώλνληαη από ηνλ αλάδνρν θαηόπηλ εληνιήο ηεο ΓΔΤΑΓ, ν νπνίνο ζα 

απνδεκηώλεηαη γηα ην θόζηνο αληαιιαθηηθώλ ή θαη κεραλεκάησλ.  

 

Οη εξγαζίεο ζπληήξεζεο ζα θαηαγξάθνληαη ζην εκεξνιόγην ιεηηνπξγίαο ηνπ έξγνπ. 

 

Ο όξνο «ζπληήξεζε» πεξηιακβάλεη θαη απνθαηάζηαζε ησλ επηρξηζκάησλ, βαθώλ, 

κνλώζεσλ, δηαξξνώλ εμνπιηζκνύ θαη ππέξγεησλ ζσιελώζεσλ, θαζαξηζκό θαλαιηώλ 

θαη θξεαηίσλ, ζπληήξεζε θαη πόηηζκα ησλ θπηώλ θαη ινηπέο εξγαζίεο, όπσο 
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θαζαξηόηεηα εζσηεξηθώλ θαη εμσηεξηθώλ ρώξσλ, νη νπνίεο είλαη απαξαίηεηεο γηα ηελ 

θαιή ζπλνιηθή εκθάληζε ηνπ ρώξνπ ηεο Δγθαηάζηαζεο.   

 

ηηο εξγαζίεο «ζπληήξεζεο» πεξηιακβάλεηαη επίζεο ν έιεγρνο θαζώο ε ζπληήξεζε 

ηνπ εμνπιηζκνύ ηνπ αληιηνζηαζίνπ αλύςσζεο ησλ ιπκάησλ πξνο ηελ ΔΔΛ Γξεβελώλ. 

Δξγαζίεο απνθαηάζηαζεο ππόγεησλ ζσιελώζεσλ θαη εζσηεξηθήο νδνπνηίαο ζα 

επηζεκαίλνληαη θαη ζα θνζηνινγνύληαη από ηνλ Αλάδνρν αιιά ζα πιεξώλνληαη 

ηδηαίηεξα από ηνλ εξγνδόηε. Δπίζεο ε απνθαηάζηαζε βιαβώλ πνπ αθνξνύλ ζηα 

απνρεηεπηηθά δίθηπα εληόο ησλ νηθηζκώλ αιιά θαη ζηνλ θεληξηθό απνρεηεπηηθό αγσγό 

δελ πεξηιακβάλνληαη ζην αληηθείκελν ηεο παξνύζαο ζύκβαζεο.  

 

Ο αλάδνρνο δελ επζύλεηαη ζηελ πεξίπησζε πξόθιεζεο θζνξώλ ή θαηαζηξνθώλ ηνπ 

εμνπιηζκνύ θαη ινηπώλ ππνδνκώλ ηεο εγθαηάζηαζεο πνπ νθείινληαη ζε βαλδαιηζκό, 

θινπή, δνιηνθζνξά ή θπζηθή θαηαζηξνθή.  

 

 

3. ΜΔΣΡΑ ΑΦΑΛΔΙΑ 

3.1 ΤΠΟΥΡΔΩΔΙ ΣΩΝ ΔΠΙΚΔΠΣΩΝ ΣΗ ΔΓΚΑΣΑΣΑΗ 

Οη θαλόλεο πνπ δηέπνπλ ηηο ππνρξεώζεηο ησλ επηζθεπηώλ ηεο εγθαηάζηαζεο ζα 

αθνξνύλ ζηα εμήο: 

o Πξηλ από θάζε επίζθεςε ζα πξέπεη λα εμαζθαιίδνπλ ηελ αλάινγε άδεηα 

επίζθεςεο ζην ρώξν, από ηνπο αξκόδηνπο ηνπ Φνξέα Λεηηνπξγίαο, νη νπνίνη θαη 

ζπληνλίδνπλ ηελ επίζθεςε κε ηελ νκάδα ιεηηνπξγίαο.   

o Πξνζέξρνληαη ζην πιαίζην ηνπ ηζρύνληνο σξαξίνπ ιεηηνπξγίαο ηεο κνλάδαο θαη 

ζπλνδεύνληαη πάληα από ππάιιειν ηεο εγθαηάζηαζεο. 

o πκκνξθώλνληαη κε ην θαζεζηώο ησλ κέηξσλ αηνκηθήο αζθάιεηαο. 

o πκκνξθώλνληαη κε ηηο εηδηθέο δηαηάμεηο. 

o Κνηλνπνηνύλ ηα ζπκπεξάζκαηα ηηο επίζθεςήο ηνπο. 

 

ε πεξίπησζε πνπ ν επηζθέπηεο είλαη αξκόδην ειεγθηηθό όξγαλν, δελ απαηηείηαη 

αδεηνδόηεζε γηα ηελ επίζθεςή ηνπ. Δλ όςεη όκσο ηεο επηθείκελεο έλαξμεο ηνπ 

ειέγρνπ επηβάιιεηαη λα ελεκεξσζνύλ νη αξκόδηνη πξντζηάκελνη ηνπ Φνξέα 

Γηαρείξηζεο. 

 

Καηά ηε ρξνληθή πεξίνδν ηνπ 24ώξνπ πνπ ε εγθαηάζηαζε είλαη αλνηθηή ηα κέηξα  

αζθάιεηαο είλαη επζύλε ηνπ Αλαδόρνπ. 

Η αζθάιεηα θαη θύιαμε ηεο εγθαηάζηαζεο πνπ αθνξά θπξίσο ζηελ πξνζηαζία ηεο 

έλαληη θινπήο, βαλδαιηζκνύ ππξθαγηάο θαη θαηξηθώλ θαηλνκέλσλ θαηά ηε ρξνληθή 

πεξίνδν ηνπ 24ώξνπ πνπ ε εγθαηάζηαζε είλαη θιεηζηή είλαη επζύλε ηνπ εξγνδόηε. 
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3.2 ΑΣΟΜΙΚΗ ΑΦΑΛΔΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΣΑΙΑ  

Η αηνκηθή αζθάιεηα θαη πξνζηαζία ησλ εξγαδνκέλσλ ηεο εγθαηάζηαζεο επηδηώθεηαη 

κε θαλνληζκνύο θαη κέηξα πνπ δηαθξίλνληαη ζε δύν θαηεγνξίεο: 

1. ηνπο θαλόλεο πνπ ζεζπίδνπλ θαη δηακνξθώλνπλ ζπγθεθξηκέλνπο ηξόπνπο 

ζπκπεξηθνξάο, κε ζηόρν λα ειαρηζηνπνηεζνύλ νη θίλδπλνη γηα ηελ δηθή ηνπο 

αζθάιεηα. 

2. ην ζπγθεθξηκέλν εμνπιηζκό πνπ ρξεζηκνπνηείηαη  πξνθεηκέλνπ λα 

κεγηζηνπνηεζεί ε αζθάιεηα έλαληη αηπρήκαηνο. 

 

 

4. ΔΚΘΔΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΗΗ ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΑ ΚΑΙ ΔΛΔΓΥΟΤ 

Ο αλάδνρνο ζα ζπκπιεξώλεη όια ηα πξναλαθεξζέληα έληππα ειέγρνπ θαη 

ζπληήξεζεο, ηα νπνία ζα ηεξνύληαη ζηνπο αληίζηνηρνπο θαθέινπο ζην ρώξν ηεο 

εγθαηάζηαζεο θαη ζα είλαη δηαζέζηκα γηα θάζε έιεγρν από ηελ ΓΔΤΑ Γξεβελώλ αιιά 

θαη άιιεο αξκόδηεο ππεξεζίεο.  

 

Όπσο πξναλαθέξζεθε ζα ζπκπιεξώλεη ην έληππν κε ηα απνηειέζκαηα ησλ 

εξγαζηεξηαθώλ αλαιύζεσλ. Δπίζεο ζα ζπκπιεξώλεη ην θύιιν αλαθνξάο. Σα 

παξαπάλσ έληππα αλαθέξνληαη ζε κεληαία βάζε θαη ζα ζπλνδεύνπλ ηε κεληαία 

έθζεζε ηνπ Αλαδόρνπ πξνο ηνλ εξγνδόηε. 

 

ε κεληαία βάζε ν Αλάδνρνο ζα πξνεηνηκάδεη έθζεζε, ε νπνία ζα πεξηιακβάλεη: 

 Σα πξναλαθεξζέληα έληππα 

 Πίλαθα κε ηελ θαηαλάισζε θαη ην θόζηνο ρεκηθώλ θαη ελέξγεηαο. εκεηώλεηαη όηη 

ε έθζεζε ηνπ θόζηνπο ελέξγεηαο ζα γίλεηαη βάζεη ησλ ζηνηρείσλ πνπ ζα δίλνληαη 

από ηνλ εξγνδόηε. 

 Παξαγόκελεο πνζόηεηεο παξαπξντόλησλ. 

 Γηνξζσηηθέο ελέξγεηεο ηεο ιεηηνπξγίαο θαη απνηειέζκαηα απηώλ. 

 Δλέξγεηεο πξνιεπηηθήο θαη επηδηνξζσηηθήο ζπληήξεζεο πνπ πξαγκαηνπνηήζεθαλ 

θαηά ηελ πεξίνδν αλαθνξάο. 

 Γηνηθεηηθέο ελέξγεηεο πνπ αθνξνύλ ζηε ιεηηνπξγία, όπσο πγεηνλνκηθνί έιεγρνη θαη 

έθηαθηνη έιεγρνη. 

 

Ο Αλάδνρνο έρεη ηελ επζύλε ζύληαμεο νπνηαζδήπνηε έθζεζεο, εγγξάθνπ απαηηεζεί 

από αξκόδηεο αξρέο (ΤΠΔΥΩΓΔ, Γ/λζε Τγείαο θιπ.) γηα νπνηαδήπνηε ρξνληθή πεξίνδν. 

 

ην ηέινο ηεο ρξνληθήο πεξηόδνπ ηεο ζύκβαζεο ν αλάδνρνο ζα ζπληάμεη 

ζπγθεληξσηηθή έθζεζε ζηελ νπνία ζα θαηαδεηθλύεηαη ε ζπλνιηθή ιεηηνπξγία ηεο 

εγθαηάζηαζεο θαη ε ηθαλνπνίεζε ησλ πεξηβαιινληηθώλ όξσλ αθελόο θαη αθεηέξνπ ε 
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απνηειεζκαηηθή ζπληήξεζε ηνπ εμνπιηζκνύ (αξρηθή θαηάζηαζε εμνπιηζκνύ, 

ελέξγεηεο ζπληήξεζεο/επηδηόξζσζεο θαη ηειηθή θαηάζηαζε). 

 

Οη εηήζηεο εθζέζεηο πξέπεη λα θπιάζζνληαη επί κία δεθαεηία. Οη κεληαίεο εθζέζεηο ζα 

θπιάζζνληαη ζηα αξρεία ηνπ Αλαδόρνπ, ζε ειεθηξνληθή κνξθή, γηα όιε ηε δηάξθεηα 

ηεο ζύκβαζεο ηνπ. 

 

Γηα ηελ εθπόλεζε ησλ παξαπάλσ, ν Αλάδνρνο είλαη ππνρξεσκέλνο λα ηεξεί 

εκεξνιόγην ιεηηνπξγίαο θαη ζπληήξεζεο, ζην νπνίν ζα θαηαγξάθνληαη εθηόο από ηηο 

εξγαζίεο ιεηηνπξγίαο θαη ζπληήξεζεο θαη όια ηα έθηαθηα ή δπζκελή πεξηζηαηηθά πνπ 

αληηκεησπίζηεθαλ. Δπίζεο, ν Αλάδνρνο νθείιεη λα θαηαγξάθεη κε θαηάιιειν ηξόπν 

όια ηα πξσηνγελή ζηνηρεία πνπ αθνξνύλ ζηηο παξαπάλσ δξαζηεξηόηεηεο θαη 

αθνινύζσο λα ηα επεμεξγάδεηαη θαη αμηνινγεί κε θαηάιιειεο ζηαηηζηηθέο κεζόδνπο. 

Όια ηα πξσηνγελή θαη επεμεξγαζκέλα ζηνηρεία ζα θπιάζζνληαη ζην ρώξν δηνίθεζεο 

ηεο εγθαηάζηαζεο, γηα όιε ηε δηάξθεηα ηεο ηζρύνο ηεο ζύκβαζεο, ππό ειεθηξνληθή 

κνξθή θαη ζα ηίζεληαη ζηε δηάζεζε θάζε αξκόδηαο ππεξεζίαο, όηαλ απηό απαηηεζεί. 

 

 

5. ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΚΑΙ ΔΠΙΜΟΡΦΩΗ ΠΡΟΩΠΙΚΟΤ 

Η εθπαίδεπζε θαη επηκόξθσζε ζα αθνξά όιεο ηηο εηδηθόηεηεο ηνπ απαζρνινύκελνπ 

πξνζσπηθνύ θαη ζα επηιέγεηαη γηα θάζε εηδηθόηεηα εξγαδνκέλνπ αλάινγα κε ην 

αληηθείκελν εξγαζίεο, ην επίπεδν ησλ γλώζεώλ ηνπ θαη ηελ εκπεηξία ηνπ. 

 

Η εθπαίδεπζε ησλ εξγαδνκέλσλ ζα αξρίζεη ακέζσο κεηά ηελ πξόζιεςε ηνπο, όπνπ 

ζα ελεκεξσζνύλ γηα ηα θαζήθνληά ηνπο, ηηο ηδηαηηεξόηεηεο ησλ εθηεινύκελσλ 

εξγαζηώλ ηνπο θαη γηα ηνπο θηλδύλνπο πνπ ελδέρεηαη λα παξνπζηαζζνύλ θαηά ηελ 

εξγαζία. 

 

ηε ζπλέρεηα, ζα πξέπεη λα εθπαηδεύνληαη θαηά ηαθηά ρξνληθά δηαζηήκαηα, κε βάζε 

ζπγθεθξηκέλν πξόγξακκα πνπ ζα δηαζέηεη ν Αλάδνρνο, ην νπνίν ζα δεκηνπξγεζεί 

βάζεη ησλ αλαγθώλ ηνπ πξνζσπηθνύ, ηα ιεηηνπξγηθά πξνβιήκαηα πνπ 

αληηκεησπίδνληαη θηι. 

 

ηα ζέκαηα εθπαίδεπζεο κεηαμύ άιισλ ζα πεξηιακβάλνληαη: 

 

 Σα θαζήθνληα θαη ηηο νξζέο πξαθηηθέο θαηά ηελ εξγαζία θαη ην ρεηξηζκό 

κεραλεκάησλ, εξγαιείσλ θιπ. 

 Σν πθηζηάκελν λνκνζεηηθό πιαίζην 

 Σελ πεξηβαιινληηθή παξαθνινύζεζε 

 Σα κέηξα αζθάιεηαο πνπ πξέπεη λα ιακβάλνληαη θαηά ηελ εξγαζία θαη ηα ζρεηηθά 

 κέηξα δηάζσζεο 
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 Η ζσζηή ρξήζε ησλ ζρεηηθώλ Μέζσλ Αηνκηθήο Πξνζηαζίαο (πρ. αλαπλεπζηηθώλ 

 ζπζθεπώλ) ζύκθσλα θαη κε ηε Οδεγία 89/656/ΔΟΚ 

 Η ηήξεζε ηεο αηνκηθήο πγηεηλήο θαη ε εθαξκνγή Πξώησλ Βνεζεηώλ 

 Οη βιαπηηθνί παξάγνληεο ζηνπο νπνίνπο ελδέρεηαη λα εθηεζνύλ, νη ελδερόκελεο 

 επηπηώζεηο ζηελ πγεία ηνπο θαη ηα κέηξα πξόιεςεο θαη αληηκεηώπηζεο ηνπο 

 Οη δηαδηθαζίεο αζθαινύο εξγαζίαο 

 

ν Αλάδνρνο ζα πξέπεη λα ηεξεί κεηξών κε ηηο εθπαηδεύζεηο ηνπ πξνζσπηθνύ πνπ 

ιακβάλνπλ ρώξα θαη λα κπνξεί λα ηηο απνδεηθλύεη κέζσ ησλ αληίζηνηρσλ 

πηζηνπνηεηηθώλ εθπαίδεπζεο. 
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6. ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ 

 
6.1 ΣΔΥΝΙΚΗ ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ ΔΓΚΑΣΑΣΑΗ 
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Α. Καηαιεθηηθό Α/Σ ηξνθνδνζίαο  

Γεωκεηξηθά ραξαθηεξηζηηθά/Εμνπιηζκόο: 

Τν αληιηνζηάζην είλαη νξζνγσληθήο θαηόςεσο, θαηαζθεπαζκέλν από νπιηζκέλν 

ζθπξόδεκα. Θα θέξεη νπέο θαιπκκέλεο κε ρπηνζηδεξά θαπάθηα. Πεξηιακβάλεη ηα 

παξαθάησ ηκήκαηα: 

 Φξεάηην εζραξηζκνύ. Σην ζεκείν απνιήμεσο ηνπ αγσγνύ βαξύηεηαο, ν 

νπνίνο ηξνθνδνηεί ην αληιηνζηάζην, ππάξρεη εζραξνθάδνο από αλνμείδσην 

ράιπβα γηα ηελ ζπγθξάηεζε νγθνδώλ ζηεξεώλ (>50 mm).  

 Υπόγεην πγξό ζάιακν αλαξξνθήζεσο εληόο ηνπ νπνίνπ είλαη ηνπνζεηεκέλα 

πέληε (5) ππνβξύρηα αληιεηηθά ζπγθξνηήκαηα, από ηα νπνία ην δύν είλαη 

εθεδξηθά. Οη πξνζθεξόκελεο αληιίεο είλαη ηνπ νίθνπ ABS, κνληέιν AFP 1543 

– M110/4D, παξνρήο 160 m3/h ζε καλνκεηξηθό 15,3 m. Γηα ηηο αλάγθεο ηεο 

Β΄θάζεο ηνπ έξγνπ ζα εγθαηαζηαζεί κία αθόκα όκνηα αληιία. Κάζε αληιία 

θέξεη εηδηθό ζύλδεζκν απηνκάηνπ εκπινθήο κε ηνλ θαηαζιηπηηθό αγσγό. 

Δπίζεο ππάξρεη ε δπλαηόηεηα αλύςσζεο θαη εμόδνπ θάζε αληιίαο από ηνλ 

πγξό ζάιακν κε ηελ βνήζεηα νδεγώλ ρσξίο λα απαηηείηαη θάζνδνο 

πξνζσπηθνύ ζ΄απηό. Γηα ηελ απνθπγή επηθάζηζεο ζηεξεώλ ζηα ηνηρώκαηα 

θαη ζηνλ ππζκέλα ηνπ ζαιάκνπ ζπγθεληξώζεσο ησλ ιπκάησλ έρεη 

εγθαηαζηαζεί εληόο ηνπ πγξνύ ζαιάκνπ ζύζηεκα αλάδεπζεο, απνηεινύκελν 

από έλαλ αλαδεπηήξα, ηύπνπ πξνπέιαο, ηζρύνο 1,5 KW, ηνπ νίθνπ ABS, RW 

3021 – Α 15/6.   

 Ξερσξηζηό ζάιακν δηθιείδσλ, όπνπ είλαη εγθαηαζηεκέλα ηα εηδηθά ηεκάρηα 

(βαιβίδεο αληεπηζηξνθήο, δηθιείδεο θιπ.). Σπζθεπή αληηπιεγκαηηθήο 

πξνζηαζίαο δελ απαηηείηαη, ζύκθσλα κε ηελ ηεθκεξίσζε πνπ επηζπλάπηεηαη 

ζην ηεύρνο Ζ/Μ εμνπιηζκνύ. 

 Δπίγεηα αλσδνκή απνηεινύκελε από ηξεηο μερσξηζηνύο ρώξνπο. Ο έλαο 

ρώξνο πάλσ από ηνλ πγξό ζάιακν απνηειεί ηνλ ρώξν εξγαζίαο θαη παξέρεη 

ηελ δπλαηόηεηα θαζόδνπ θαη αλόδνπ ησλ αληιηώλ κε ζύζηεκα αλπςσηηθνύ 

κεραληζκνύ εγθαηεζηεκέλνπ ζην ρώξν. Οη άιινη ρώξνη ηεο αλσδνκήο 

ρξεζηκεύνπλ γηα ηελ ηνπνζέηεζε ησλ ειεθηξηθώλ πηλάθσλ θαη ηνπ 

ειεθηξνπαξαγσγνύ δεύγνπο. 

Ζ ηξνθνδόηεζε ηνπ αληιηνζηαζίνπ κε ειεθηξηθό ξεύκα γίλεηαη από ην δίθηπν ρακειήο 

ηάζεο ηεο ΓΔΖ, ελώ παξάιιεια πξνβιέπεηαη ηξνθνδόηεζε από ην ηνπηθό Ζ/Ε, 
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ηζρύνο 75 KVA. Τν πξνζθεξόκελν Ζ/Ε είλαη ηεο PETROGEN. Ζ ηθαλόηεηα ηνπ Ζ/Ε 

είλαη γηα ην ζύλνιν ησλ αληιηώλ ηνπ Α/Σ. 

Δπηπιένλ, ην αληιηνζηάζην θέξεη γείσζε ηεο ειεθηξηθήο ηνπ εγθαηάζηαζεο θαζώο θαη 

ζύζηεκα αληηθεξαπληθήο πξνζηαζίαο ηνπ ππέξγεηνπ νηθίζθνπ.  

 Σπλνςίδνληαο, ν εγθαηεζηεκέλνο εμνπιηζκόο ηνπ θαηαιεθηηθνύ Α/Σ ηξνθνδνζίαο 

ηνπ έξγνπ είλαη: 

Εγθαηεζηεκέλνο εμνπιηζκόο Α/Σ ηξνθνδνζίαο  

Τκήκα εμνπιηζκνύ  Τεκάρηα Τερληθά ραξαθηεξηζηηθά 

Αληιίεο  5 (3+2) 160 m3/h, 15,3 m, 1436 

rpm 

Φνλδξνεζράξα 1 50 mm άλνηγκα 

Αλαδεπηήξαο  1 Τύπνπ πξνπέιαο 

Θπξνθξάγκαηα  1  Φεηξνζηξνθάινπ 

H/Z 1 75 KVA 

Σύζηεκα απόζκεζεο  1 1000 m3/h 

Αλπςσηηθόο κεραληζκόο 1 Βαξνύιθν 

Δηδηθά ηεκάρηα (δηθιείδεο 

απνκόλσζεο, δηθιείδεο 

αληεπηζηξνθήο θιπ.) 

10 Όπσο πεξηγξάθνληαη ζην 

αληίζηνηρν θεθάιαην ηνπ 

ηόκνπ Ζ/Μ 
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2.1. Φξεάηην εηζόδνπ – Έξγν εζράξωζεο  

2.1.1. Φξεάηην εηζόδνπ  

Γεωκεηξηθά ραξαθηεξηζηηθά/Εμνπιηζκόο: 

Τν θξεάηην εηζόδνπ θαηαζθεπάδεηαη εληόο ηνπ θηηξίνπ πξνεπεμεξγαζίαο, αλάληε ηεο 

κνλάδαο εζράξσζεο. Σην θξεάηην θαηαιήγνπλ ν δίδπκνο θαηαζιηπηηθόο αγσγόο 

πξνζαγσγήο ησλ ιπκάησλ, νλνκαζηηθήο δηακέηξνπ DN400 θαη ν θαηαζιηπηηθόο 

αγσγόο DN 160 από ην Α/Σ ζηξαγγηδίσλ ηεο εγθαηάζηαζεο.  

Οη δηαζηάζεηο ηνπ θξεαηίνπ εηζόδνπ είλαη: 

Γεωκεηξηθά ραξαθηεξηζηηθά θξεαηίνπ εηζόδνπ 

Μήθνο θξεαηίνπ 1,8 m 

Πιάηνο θξεαηίνπ  1,8 m 

Σπλνιηθό βάζνο θξεαηίνπ 4,4 m 

Δλεξγό βάζνο θξεαηίνπ 3,53 m 

 

2.2. ΜΟΝΑΓΑ ΔΣΦΑΡΩΣΗΣ 

Γεωκεηξηθά ραξαθηεξηζηηθά/Εμνπιηζκόο:  

Ζ κνλάδα ηεο εζράξσζεο, όπσο θαη ην θξεάηην εηζόδνπ, ν κεηξεηήο παξνρήο θαη ε 

εμάκκσζε είλαη εγθαηεζηεκέλε εληόο ηνπ θηηξίνπ πξνεπεμεξγαζίαο. Σην θηίξην είλαη 

εγθαηεζηεκέλν ζύζηεκα απόζκεζεο ελεξγνύ άλζξαθα ηνπ νίθνπ RURAFIL. 

Ζ κνλάδα ηεο εζράξσζεο απνηειείηαη από δύν θαλάιηα, ην θαλάιη ηεο 

απηνθαζαξηδόκελεο εζράξαο θαη ην παξαθακπηήξην θαλάιη ηεο ρεηξνθαζαξηδόκελεο. 

Τα γεσκεηξηθά ραξαθηεξηζηηθά ησλ θαλαιηώλ παξνπζηάδνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα: 

Γεωκεηξηθά ραξαθηεξηζηηθά θαλαιηώλ εζράξωζεο 

Αξηζκόο θαλαιηώλ εζράξσζεο  2 

Μήθνο έθαζηνπ θαλαιηνύ  3m 

Πιάηνο έθαζηνπ θαλαιηνύ  0,6m 

Σπλνιηθό βάζνο κνλάδαο 1,60 m 
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Μέγηζην βάζνο ξνήο  αλάληε  εζραξώλ  0,65 m 

 

Δπί ηεο ζηέςεο ησλ θαλαιηώλ έρεη ηνπνζεηεζεί κεηαιιηθόο δηάδξνκνο θίλεζεο ηνπ 

πξνζσπηθνύ γηα ηελ   επίβιεςε – ζπληήξεζε  ηνπ θηλεηήξα   ηνπ ζπκπηεζηή 

εζραξηζκάησλ. 

Σην ζεκείν εηζόδνπ θαη εμόδνπ ηνπ  θαλαιηνύ  ηεο απηόκαηεο εζράξαο  

ηνπνζεηνύληαη ζπξνθξάγκαηα κε ηα νπνία επηηπγράλεηαη ε απνκόλσζε ηνπ θαλαιηνύ  

ηεο απηόκαηεο εζράξαο   Tα ζπξνθξάγκαηα είλαη  από αλνμείδσην ράιπβαο AISI 

304.  Ζ παξάθακςε  ζην άιιν θαλάιη επηηπγράλεηαη  ε    αλύςσζε ηεο ζηάζκεο ηνπ 

ππζκέλα ηνπ θαλαιηνύ ζην επίπεδν ππεξρείιηζεο ησλ ιπκάησλ.  

Ζ απηνθαζαξηδόκελε εζράξα είλαη θεθιηκέλνπ ηύπνπ, δηαθέλσλ 12 mm, πιάηνπο 

0,8m, θαηαζθεπαζκέλε από αλνμείδσην ράιπβα AISI 304. Ζ εζράξα απνηειείηαη από 

ηα παξαθάησ κέξε: 

 Δζραξσηό θξάγκα ξάβδσλ από αλνμείδσην ράιπβα 

 Απηνθεξόκελν ζθειεηό κε  νδεγνύο θίλεζεο ηνπ ρηεληνύ 

 Κηλνύκελν ρηέλη ην νπνίν αθαηξεί ηα θεξηά πιηθά εθηόο ηεο ξνήο ησλ ιπκάησλ 

 Γηάηαμε θαζαξηζκνύ απόμεζεο ηνπ ρηεληνύ 

 Κύξην άμνλα θίλεζεο κεηά αιπζνηξνρώλ θαη αιπζίδσλ κεηάδνζεο θίλεζεο ηνπ 

ρηεληνύ 

Ο κεραληζκόο θηλήζεσο ηεο είλαη ζηεγαλόο, ζηεξηγκέλνο ζε ζηδεξνθαηαζθεπή κε 

θαηάιιειε αληηδηαβξσηηθή πξνζηαζία.  

Ζ ρεηξνθαζαξηδόκελε εζράξα ιεηηνπξγεί σο εθεδξηθή, έρεη  άλνηγκα ξάβδσλ 20 mm. 

Ζ ζράξα, ε νπνία απνηειεί κηα εληαία ζηηβαξή θαηαζθεπή, απνηειείηαη από 

θαηαθόξπθνπο ξάβδνπο, πάρνπο πεξίπνπ 10 mm κε ιεπηπλόκελε δηαηνκή γηα λα 

ειαρηζηνπνηείηαη ν θίλδπλνο έκθξαμεο. Τνπνζεηείηαη κε θιίζε 70% ζην 

παξαθακπηήξην θαλάιη θαη θαζαξίδεηαη από εηδηθή ηζνπγθξάλα από ηνλ εξγάηε πνπ 

έρεη ηελ επζύλε ηεο θαιήο ιεηηνπξγίαο ησλ εγθαηαζηάζεσλ. Τν πιηθό θαηαζθεπήο ηεο 

είλαη αλνμείδσηνο ράιπβαο AISI 304.  

Τα εζραξίζκαηα απνκαθξύλνληαη κέζσ εηδηθνύ θνριία κεηαθνξάο θαη ζπκπίεζεο θαη 

νδεγνύληαη  ζε εηδηθνύο θάδνπο, ρσξεηηθόηεηαο 1,1 m3 έθαζηνο.  
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Δίλαη εγθαηεζηεκέλνο θνριίαο κεηαθνξάο θαη ζπκπίεζεο, δηάκεηξνπ Φ250 θαη 

δπλακηθόηεηαο παξνρήο 2 m3/h. Τν ζπγθξόηεκα θέξεη δώλε απνζηξάγγηζεο, 

κεηαθνξάο θαη ζπκπίεζεο. Ζ θαηαζθεπή είλαη από αλνμείδσην ράιπβα AISI 304, ελώ 

ν θνριίαο δελ έρεη άμνλα θαη είλαη θαηαζθεπαζκέλνο από θαηάιιειν θξάκα κεηάιινπ. 

Σπλνςίδνληαο, ν εγθαηεζηεκέλνο εμνπιηζκόο ηεο κνλάδαο εζράξσζεο πεξηιακβάλεη: 

Εγθαηεζηεκέλνο εμνπιηζκόο κνλάδαο εζράξωζεο  

Τκήκα εμνπιηζκνύ  Τεκάρηα Τερληθά ραξαθηεξηζηηθά 

Απηόκαηε εζράξα  1 12 mm άλνηγκα   

Φεηξνθαζαξηδόκελε εζράξα 1 20 mm άλνηγκα 

Σπκπηεζηήο εζραξηζκάησλ  1 Φ250, 2 m3/h 

Κάδνη απνζήθεπζεο εζραξηζκάησλ  2 1,1 m3 έθαζηνο  

Θπξνθξάγκαηα  2 800 x 800 mm, 

Φεηξνζηξνθάινπ 

Σύζηεκα απόζκεζεο  1 Δλεξγνύ άλζξαθα,  

Δληαίν ζύζηεκα απόζκεζεο 

γηα όιν ην θηίξην  

πξνεπεμεξγαζίαο. 

 

2.3. Μνλάδα κέηξεζεο παξνρήο (ζηελ πξνεπεμεξγαζία) 
 

Γεωκεηξηθά ραξαθηεξηζηηθά / Εμνπιηζκόο: 

Ζ κνλάδα κέηξεζεο παξνρήο ηεο πξνεπεμεξγαζίαο εγθαζίζηαηαη θαηάληη ηεο 

κνλάδαο εζράξσζεο.  

Ζ κέηξεζε γίλεηαη ζε αλνηθηό θαλάιη ηύπνπ Parshall. Τν θαλάιη, ην νπνίν θέξεη ζηε 

ζηέςε ηνπ εζραξσηά θαιύκκαηα θαη είλαη πιήξσο πξνζβάζηκν. Τν πιάηνο ηεο 

ζηέλσζεο ηνπ θαλαιηνύ είλαη 9 ηληζώλ ώζηε λα ππεξθαιύπηεη πάλσ από ην 25% ηελ 

παξνρή αηρκήο ηεο Β’ θάζεο.  Ο πξνζθεξόκελνο κεηξεηήο έρεη ηθαλόηεηα κέηξεζεο 

παξνρήο έσο 1200 m3/h.  

Γεωκεηξηθά ραξαθηεξηζηηθά κνλάδαο κέηξεζεο παξνρήο 

Πιάηνο ζηέλσζεο  9” 

Μήθνο θαλαιηνύ αλάληη ζηέλσζεο  10,00 m 
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Μήθνο θαλαιηνύ θαηάληη ζηέλσζεο  5,50 m 

Πιάηνο θαλαιηνύ  0,6 m 

Σπλνιηθό βάζνο κνλάδαο 1,2 m 

Δλεξγό βάζνο κνλάδαο  0,16 m 

Ο κεηξεηήο απνηειείηαη από ηα παξαθάησ θύξηα ζηνηρεία: 

 Αηζζεηήξην ζηάζκεο, 

 Πνκπό ζήκαηνο 

 Χεθηαθό όξγαλν ζηηγκηαίαο θαη αζξνηζηηθή έλδεημε παξνρήο 

 Καηαγξαθή παξνρήο ζην SCADA 

Ο κεηξεηήο είλαη ξπζκηζκέλνο ζε ζρέζε κε ην κέγεζνο ηνπ δηαύινπ κέηξεζεο έηζη 

ώζηε λα δίλεη ηελ πξαγκαηηθή έλδεημε ζε m3/h ζην όξγαλν έλδεημεο  

Καλάληη ηεο κνλάδαο εζράξσζεο θαη πξηλ ηελ είζνδν ηνπ κεηξεηή ππάξρεη 

αλεκπόδηζην κήθνο ξνήο ζε νκαιό θαλάιη κε θαηαθόξπθα ηνηρεία, κήθνπο 10,00m.  

Τα ιύκαηα κεηά ηελ κέηξεζε παξνρήο ηξνθνδνηνύλ ηνλ έλαλ ή θαη ζηνπο δύν 

αεξηδόκελνπο εμακκσηέο.  

 

2.4. Μνλάδα εμάκκωζεο – ιηπνζπιινγήο  

Γεωκεηξηθά ραξαθηεξηζηηθά/εμνπιηζκόο: 

Ζ κνλάδα εμάκκσζεο – ιηπνζπιινγήο ζηεγάδεηαη ζην θηίξην πξνεπεμεξγαζίαο. 

Πξόθεηηαη γηα δίδπκε αεξηδόκελε κνλάδα, κε αλεμάξηεηεο παιηλδξνκηθέο γέθπξεο, 

ζηελ νπνία επηηπγράλεηαη: 

 ν δηαρσξηζκόο θαη ε θαηαθξάηεζε ησλ ζθαηξηθώλ ζσκαηηδίσλ άκκνπ δηακέηξνπ 

κεγαιύ-ηεξεο ησλ 0,2 mm, ζε πνζνζηό κεγαιύηεξν ηνπ 90%, 

 ε ζπιινγή θαη απνκάθξπλζε ησλ ιηπώλ θαη ειαίσλ ησλ εηζεξρνκέλσλ ιπκάησλ.  

Ζ ηξνθνδνζία ηεο γίλεηαη από ηελ έμνδν ηνπ κεηξεηή παξνρήο από θαλάιη 

εμνπιηζκέλν κε θαηάιιεια ζπξνθξάγκαηα. 

Σηελ είζνδν θάζε εμακκσηή πξνβιέπεηαη ζπξόθξαγκα απνκόλσζεο κε 

ρεηξνζηξόθαιν ρεηξηζκνύ. Τα ζπξνθξάγκαηα είλαη θαηαζθεπαζκέλα από αλνμείδσην 

ράιπβα.  
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Σην θαηάληε άθξν ηνπ εμακκσηή ηνπνζεηείηαη ππεξρεηιηζηήο ιεπηήο ζηέςεσο, ν 

νπνίνο εθηείλεηαη ζ’όιν ην πιάηνο ηνπ θάζε εμακκσηή. Τα ιύκαηα ζηελ έμνδν ηνπ 

εμακκσηή ππεξρεηιίδνπλ ζε θξεάηην εμόδνπ θαη από εθεί κέζσ αγσγνύ νδεγνύληαη 

ζην θξεάηην κεξηζκνύ Α’.  

Ο θάζε εμακκσηήο έρεη ηε κνξθή αεξηδόκελεο νξζνγσληθήο επηκήθνπο δεμακελήο, 

εηδηθά δηακνξθσκέλεο, έηζη ώζηε ε άκκνο λα ζπγθεληξώλεηαη ζε θαηάιιειν  θξεάηην   

όπνπ  ζα αληιείηαη πξνο ηνλ δηαρσξηζηή   κε ηελ βνήζεηα   θαηάιιειεο   αληιίαο .  

Ζ θάζε δεμακελή εμάκκσζεο έρεη ηα αθόινπζα γεσκεηξηθά ραξαθηεξηζηηθά: 

Γεωκεηξηθά ραξαθηεξηζηηθά δεμακελήο εμάκκωζεο  

Πιάηνο κνλάδαο εμάκκσζεο 1,2 m 

Πιάηνο κνλάδαο απνιίπαλζεο 1,0 m 

Μήθνο κνλάδαο  8,0 m 

Σπλνιηθό βάζνο κνλάδαο 4,0 m 

Δλεξγό βάζνο κνλάδαο  2,6 m 

Σηε ζηέςε ηεο θάζε κνλάδαο έρεη εγθαηαζηαζεί ε παιηλδξνκηθή γέθπξα. Ζ θάζε 

παιηλδξνκηθή γέθπξα θέξεη μέζηξν ππζκέλα γηα ηε ζπγθέληξσζε ηεο άκκνπ ζε εηδηθό 

θξεάηην ζην αλάληη άθξν ηεο θάζε δεμακελήο, όπνπ βξίζθεηαη ε αληιία 

απνκάθξπλζεο άκκνπ, θαζώο θαη επηθαλεηαθό μέζηξν γηα ηε ζπιινγή ησλ 

επηπιεόλησλ ειαίσλ. Τν πιηθό θαηαζθεπήο ηεο γέθπξαο είλαη ράιπβαο ν νπνίν έρεη 

πξνζηαηεπηεί κε επνμεηδηθή βαθή. Φέξεη ηξνρνύο θίλεζεο, νδεγνύο θίλεζεο, 

ειεθηξνθηλεηήξα κε ζύζηεκα κεηάδνζεο θίλεζεο ζηνπο ηξνρνύο, ηεξκαηηθνύο 

δηαθόπηεο κε θαηάιιειν κεραληζκό ελεξγνπνίεζεο θαη ειεθηξηθό πίλαθα κε όια ηα 

απαξαίηεηα ζηνηρεία ιεηηνπξγίαο. Τα εληόο πγξώλ κεηαιιηθά κέξε είλαη από 

αλνμείδσην ράιπβα AISI 304. Τα μέζηξα ειαίνπ θαη άκκνπ θέξνπλ εηδηθό πιαζηηθό.  

Γηα ηελ απνκάθξπλζε ηεο άκκνπ, έρνπλ εγθαηαζηαζεί δύν (2) ζηαζεξέο ππνβξύρηεο 

αληιίεο άκκνπ, παξνρήο 12 m3/h  έθαζηε. 

Τν κίγκα άκκνπ-ιπκάησλ πνπ αλαξξνθάηαη νδεγείηαη ζε ζύζηεκα πιύζεο – 

δηαρσξηζκνύ (ηύπνπ θνριία), από όπνπ απνκαθξύλεηαη κε  δνρεία, ρσξεηηθόηεηαο 

1,1 m3 έθαζην. Τν ζπγθξόηεκα έρεη ηε κνξθή κεηαιιηθήο ρνάλεο ζηνλ ππζκέλα ηεο 

νπνίαο θαζηδάλεη ε άκκνο.  

Ζ έιηθα είλαη από καιαθό ράιπβα κε θαηάιιειε αληηδηαβξσηηθή πξνζηαζία. Σην 

θνίισκα ηεο βάζεο ππάξρεη δηάηαμε ππεξρείιηζεο από αλνμείδσην ράιπβα γηα ηελ 
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απνκάθξπλζε ηνπ λεξνύ θαη ησλ νξγαληθώλ νπζηώλ. Τν όιν ζύζηεκα θίλεζεο είλαη 

θαιπκκέλν κε πξνζηαηεπηηθό ζθέπαζηξν.  

Ο αέξαο γηα ηνλ αεξηζκό ηνπ εμακκσηή επηηπγράλεηαη κε ηε βνήζεηα ηξηώλ ηξίινβσλ  

θπζεηήξσλ ηύπνπ ROOTS (ν έλαο εθεδξηθόο) θαη δηαρπηώλ ρνλδξήο θπζαιίδαο.  

Έρνπλ εγθαηαζηαζεί ηξεηο (2+1) θπζεηήξεο, ηνπ νίθνπ ROBUSCHI,  δπλακηθόηεηαο 

2,6 m3/min, έθαζηνο, ζηα 400 mbar. Ο θάζε θπζεηήξαο είλαη εγθαηεζηεκέλνο εληόο 

ερνκνλσηηθνύ θισβνύ, ηύπνπ ROBOX ηνπ ηδίνπ κε ηνλ θπζεηήξα θαηαζθεπαζηηθνύ 

νίθνπ. Ζ ιεηηνπξγία ησλ θπζεηήξσλ ελαιιάζζεηαη θπθιηθά γηα νκνηόκνξθε θζνξά.  

Οη θπζεηήξεο κε ηνπο ειεθηξνθηλεηήξεο ηνπο ηνπνζεηνύληαη ζε αλεμάξηεην ρώξν ηνπ 

θηηξίνπ πξνεπεμεξγαζίαο. 

Ο θάζε θπζεηήξαο ζπλδέεηαη κε ηηο ζσιελώζεηο αέξα κε εύθακπηνπο ζπλδέζκνπο, 

ώζηε λα κελ ππόθεηηαη ζε θξαδαζκνύο θηα θνξηίζεηο από ηνπο ζσιήλεο. Σηελ έμνδν 

ππάξρεη δηθιείδα αζθαιείαο, ξπζκηζκέλε ώζηε λα αλνίγεη ζε πίεζε 0,05 bar 

παξαπάλσ από ηελ νλνκαζηηθή πίεζε ιεηηνπξγίαο θαη έρεη ηε δπλαηόηεηα 

παξνρέηεπζεο ηθαλήο πνζόηεηαο αέξα, ζε πεξίπησζε αλάγθεο, ώζηε λα απνθεπρζεί 

ηπρόλ ππεξθόξησζε ηνπ θπζεηήξα θαη ηνπ θηλεηήξα. Δπηπιένλ, ν θάζε θπζεηήξαο 

πεξηιακβάλεη όινλ ηνλ απαηηνύκελν βνεζεηηθό εμνπιηζκό: βαιβίδα αληεπηζηξνθήο, 

βαιβίδεο αζθαιείαο, θίιηξα εηζαγσγήο αέξα, ζηγαζηήξεο εμόδνπ – εηζόδνπ, δηθιείδεο 

απνκόλσζεο, ειαζηηθνύο αληηθξαδαζκηθνύο ζπλδέζκνπο εμαγσγήο, αληηθξαδαζκηθά 

ζηεξίγκαηα βάζεο θιπ. 

Ζ δηνρέηεπζε ηνπ αέξα πνπ ζηέιλνπλ νη θπζεηήξεο ζηνλ όγθν ησλ πγξώλ ζα γίλεηαη 

κέζσ δηαρπηώλ. Έρνπλ εγθαηαζηαζεί 8 δηαρπηέο ρνλδξήο θπζαιίδαο αλά δεμακελή 

εμάκκσζεο, ηνπ νίθνπ Wilfley Weber, κνληέιν CBS –24. Δίλαη ηνπνζεηεκέλνη ζε 

δεύγε θαηά κήθνο ηεο πιεπξάο ηεο δεμακελήο εμάκκσζεο κε ηε κηθξόηεξε θιίζε θαη 

ζε νξηδόληηα ζηάζκε.  

Οη δηαρπηέο είλαη κε εκθξαδόκελνπ ηύπνπ θαη θέξνπλ εηδηθό αλνμείδσην ηξηγσληθό 

θάιπκα πνπ θαιύπηεη ηελ θάησ πιεπξά ηνπο. Τν θάιπκα απηό εκπνδίδεη ηα ζηεξεά λα 

εηζέιζνπλ ζην εζσηεξηθό ηνπ δηαρπηή ελώ ηαπηόρξνλα θαηεπζύλεη ηε ξνή ηνπ πγξνύ 

γύξσ από ηηο πιεπξηθέο επηθάλεηεο ηνπ δηαρπηή ώζηε κε ηε ξνή ηνπ πγξνύ νη 

θπζαιίδεο ηνπ αέξα δηαζπώληαη ζε κηθξόηεξεο. Γηα ηελ εμηζνξξόπηζε ηεο πίεζεο 

ιεηηνπξγίαο, θάζε δηαρπηήο θέξεη θαηάιιειν ζηόκην εηζόδνπ ηνπ αέξα. Οη δηαρπηέο 

θαζώο θαη όια ηα επί κέξνπο ηκήκαηα όπσο ζσιελώζεηο αέξα, εηδηθά ηεκάρηα 

ζύλδεζεο θαη ζηεξίγκαηα είλαη από αλνμείδσην ράιπβα AISI 304 L.  
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Τα ιίπε θαη ηα έιαηα ππνβνεζνύκελα από ηνλ αεξηζκό ηνπ εμακκσηή αλέξρνληαη 

ζηελ επηθάλεηα, ζπγθεληξώλνληαη ζε εηδηθό πιεπξηθό θαλάιη, πιάηνπο 1 κέηξνπ θαη 

απνκαθξύλνληαη κε ηε βνήζεηα ηνπ επηθαλεηαθνύ μέζηξνπ. 

Από εθεί ηα ιύκαηα νδεγνύληαη ζε γεηηνληθό θξεάηην θαηάιιεια δηακνξθσκέλν έηζη 

ώζηε ηα ιίπε λα ζπζζσξεύνληαη ζην πάλσ κέξνο ηνπ θαη λα κπνξνύλ εύθνια λα 

απνκαθξπλζνύλ κε βπηηνθόξν όρεκα. Τα ζηξαγγίζκαηα  ζην θξεάηην ιηπώλ 

απνκαθξύλνληαη.   

Σπλνςίδνληαο, ν εμνπιηζκόο ηεο κνλάδαο εμάκκσζεο-ιηπνζπιινγήο πνπ έρεη 

εγθαηαζηαζεί κε ηελ παξνύζα εξγνιαβία πεξηγξάθεηαη ζηνλ αθόινπζν πίλαθα: 

Εγθαηεζηεκέλνο εμνπιηζκόο κνλάδαο εμάκκωζεο-ιηπνζπιινγήο  

Τκήκα εμνπιηζκνύ  Τεκάρηα Τερληθά ραξαθηεξηζηηθά 

Παιηλδξνκηθέο γέθπξεο κε μέζηξα 

ππζκέλα 

2 2,5 m πιάηνο 

Αληιίεο άκκνπ 2 12 m3/h 

Κνριίαο πιύζεο άκκνπ 1 Φ250 

Φπζεηήξεο αεξηζκνύ εμάκκσζεο 3 2,6 m3/h, 400 mbar 

Γηαρπηέο εμάκκσζεο 16 Φνλδξήο θπζζαιίδαο 

Θπξνθξάγκαηα  2 800 x 500 mm (ηα 2 ηεο 

εμάκκσζεο) 

600x 200 mm (γηα ηελ 

παξάθακςε) 

Κάδνη απνζήθεπζεο άκκνπ  2  1,1 m3 

Δπηζεκαίλεηαη όηη θαη ν ρώξνο ησλ εμακκώζεσλ απνζκείηαη από ην εληαίν ζύζηεκα 

απόζκεζεο ηνπ θηηξίνπ πξνεπεμεξγαζίαο ην νπνίν πεξηγξάθεθε ζην ππνθεθάιαην 

ηεο κνλάδαο εζράξσζεο.  

 

2.5. ΦΡΔΑΤΙΟ ΜΔΡΙΣΜΟΥ Α΄(ΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΒΑΘΜΙΓΑΣ) 

Γεσκεηξηθά ραξαθηεξηζηηθά / Δμνπιηζκόο: 

Σα ιύκαηα κεηά ηελ κνλάδα εμάκκσζεο/ιηπνζπιινγήο νδεγνύληαη ζην θξεάηην 

κεξηζκνύ Α’, όπνπ πξαγκαηνπνηείηαη ν κεξηζκόο ησλ ιπκάησλ πξνο ηηο ηξεηο (3) 
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αλεμάξηεηεο γξακκέο βηνινγηθήο επεμεξγαζίαο ηεο Α’ θάζεο θαη ζηελ κειινληηθή 

ηέηαξηε γξακκή ηεο Β΄θάζεο.  

Σν θξεάηην κεξηζκνύ ηεο βηνινγηθήο βαζκίδαο απνηειείηαη από δύν ρώξνπο: 

ηνλ ζάιακν εηζόδνπ θαη θαηάληε ηα θξεάηηα θόξηηζεο εμόδνπ ηα νπνία 

ηξνθνδνηνύληαη από ηζνκήθεηο ππεξρεηιηζηέο. 

 

Γεωκεηξηθά ραξαθηεξηζηηθά κεξηζηή παξνρήο Α΄  

Σπλνιηθό κήθνο  5,5 m 

Σπλνιηθό πιάηνο  5,4 m 

Μήθνο δηακεξίζκαηνο κεξηζκνύ  2,0 m 

Πιάηνο δηακεξίζκαηνο κεξηζκνύ  1,0 m 

 Σην ζάιακν απηό εηζέξρνληαη δύν αγσγνί: 

 Φ315  10αηκ  κεηαθέξνληαο ην ζύλνιν ησλ παξνρώλ επαλαθπθινθνξίαο 

ιάζπεο από ην αληιηνζηάζην Δ.Η. 

 Φ 500, ν νπνίνο κεηαθέξεη ηελ παξνρή εηζόδνπ από ηελ κνλάδα εμάκκσζεο 

Δπηπιένλ, από ην ζάιακν εηζόδνπ ηνπ θξεαηίνπ κεξηζκνύ μεθηλάεη ν αγσγόο 

παξάθακςεο ηεο βηνινγηθήο επεμεξγαζίαο πξνο ην πνηάκη. Ο αγσγόο απνκνλώλεηαη 

από ζπξόθξαγκα κε ρεηξνζηξόθαιν πνπ είλαη θαηαζθεπαζκέλν από αλνμείδσην 

ράιπβα. 

Ο ζάιακνο εηζόδνπ θέξεη ελδηάκεζν ηνηρείν έηζη ώζηε λα εμαζθαιίδεηαη ε 

κεγηζηνπνίεζε ηεο δηαδξνκήο ηνπ κίγκαηνο ηιύνο – λσπώλ ιπκάησλ (αλάκημε) θαη ε 

εμαλαγθαζκέλε αλνδηθή θίλεζε ησλ πγξώλ πξηλ ηελ ηζνθαηαλνκή ηνπο.  

Τα ιύκαηα από ηνλ ζάιακν εηζόδνπ κέζσ ηζνκεθώλ ππεξρεηιηζηώλ κήθνπο 2,0 

κέηξσλ. ηξνθνδνηνύλ ηα θξεάηηα ηξνθνδνζίαο ησλ δεμακελώλ βηνεπηινγήο. Ο 

κεξηζηήο παξνρήο θαηαζθεπάδεηαη, σο πξνο ην δνκηθό ηνπ ηκήκα, γηα ηέζζεξεηο 

ηζνδύλακεο γξακκέο. Σηελ ζηέςε ησλ ππεξρεηιηζηώλ ππάξρνπλ ζπξνθξάγκαηα από 

αλνμείδσην ράιπβα, δηαζηάζεσλ 2000 x 500 mm, ώζηε λα γίλεηαη εύθνια ε 

απνκόλσζε ησλ δεμακελώλ ζε πεξίπησζε πνπ απαηηείηαη.  
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Σηελ ζπλέρεηα, ε ηζνκεξηζκέλε παξνρή - παξνρή εηζόδνπ θαη επαλαθπθινθνξίαο 

ελεξγνύ ηιύνο θαη ζηξαγγηδίσλ - ηξνθνδνηεί  κε αγσγό Φ 400  ή κέζσ ππνβξπρίσλ 

νπώλ έθαζηε ησλ δεμακελώλ βηνεπηινγήο.  

Σπλνςίδνληαο, ν ζπλνιηθόο εγθαηεζηεκέλνο εμνπιηζκόο ηνπ κεξηζηή παξνρήο Α΄ 

είλαη ν αθόινπζνο: 

Σπλνιηθόο εμνπιηζκόο κεξηζηή παξνρήο Α΄  

Τκήκα εμνπιηζκνύ Τεκάρηα Χαξαθηεξηζηηθά 

Θπξνθξάγκαηα  3 2000 x 500 mm, κε ρεηξνζηξόθαιν 

Θπξόθξαγκα παξάθακςεο 1 500 x 600 , κε ρεηξνζηξόθαιν 
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2.6. Μνλάδεο βηνινγηθήο επεμεξγαζίαο (Γεμακελέο βηνεπηινγήο, αλαεξόβηεο, 
αλνμηθέο θαη αεξόβηεο δεμακελέο, Α/Σ αλαθπθινθνξίαο αλάκηθηνπ πγξνύ) 

2.6.1. Δεμακελέο βηνεπηινγήο 

Γεωκεηξηθά ραξαθηεξηζηηθά /Εμνπιηζκόο: 

Από ηνλ κεξηζηή παξνρήο ηξνθνδνηείηαη ν βηνεπηινγέαο κε αγσγό Φ400. ή κε 

ππνβξύρηεο νπέο  Φ400.  

Τξεηο θαη κία κειινληηθή  δεμακελέο βηνεπηινγήο καδί κε ηξεηο θαη κία  κειινληηθή  

αλαεξόβηεο δεμακελέο βηνινγηθήο απνθσζθόξσζεο, ηξεηο θαη κηα κειινληηθή  

αλνμηθέο δεμακελέο απνληηξνπνίεζεο θαζώο θαη νη ηξεηο  θαη κία κειινληηθή  

δεμακελέο αεξηζκνύ (νμεηδσηηθέο ηάθξνη) απνηεινύλ κηα εληαία δνκηθά  δηάηαμε.    

Ο ζπλνιηθόο όγθνο θάζε βηνεπηινγέα είλαη 68,89 m3 εμαζθαιίδνληαο ρξόλν 

παξακνλήο ηεο ηάμεο ησλ 20 min πεξίπνπ ζε όιεο ηηο θάζεηο ιεηηνπξγίαο ηνπ έξγνπ. 

Ο πξνζθεξόκελνο βηνεπηινγέαο είλαη καηαλδξηθνύ ηύπνπ κε δύν δηακεξίζκαηα.  

Τα γεσκεηξηθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ βηνεπηινγέα δίλνληαη ζηνλ αθόινπζν πίλαθα: 

Γεωκεηξηθά ραξαθηεξηζηηθά βηνεπηινγέα 

Αξηζκόο βηνεπηινγέσλ Α’θάζεο 3 

Αξηζκόο δηακεξηζκάησλ / βηνεπηινγέα 2 

Πιάηνο θάζε δηακεξίζκαηνο   3,2 m 

Μήθνο θάζε δηακεξίζκαηνο  3,10 m 

Σπλνιηθό βάζνο κνλάδαο 4,20 m 

Δλεξγό βάζνο κνλάδαο  3,70 m 

Πξνθεηκέλνπ λα εμαζθαιίδεηαη ε ελαηώξεζε θαη ε νκνγελνπνίεζε ηνπ κίγκαηνο, ν 

θάζε βηνεπηινγέαο, εμνπιίδεηαη κε έλαλ αλαδεπηήξα.  

Οη αλαδεπηήξεο είλαη βπζηζκέλνη θαη θέξνπλ θαηαθόξπθν κεηαιιηθό ζηύιν 

θαηαζθεπαζκέλν από αλνμείδσην ράιπβα AISI 304, ζηεξεσκέλν ζηνλ ππζκέλα ηεο 

δεμακελήο. Ο θαηαθόξπθνο ζηύινο θέξεη αλπςσηηθή δηάηαμε θαηάιιειεο 

δπλακηθόηεηαο, γηα ηελ αλύςσζε θαη ηελ ζπληήξεζε ηνπ αλαδεπηήξα. Ζ πξνπέια 

αλαδεύζεσο είλαη από αλνμείδσην ράιπβα θαη ηνπνζεηεκέλε ζε νξηδόληην άμνλα. 

Τα ιύκαηα κέζσ ππνβξύρησλ ζπξίδσλ, δηαζηάζεσλ 0,8 x 0,8 m, ηξνθνδνηνύλ ηε 

δεμακελή βηνινγηθήο απνθσζθόξσζεο.  
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Σπλνςίδνληαο, ν ζπλνιηθόο εγθαηεζηεκέλνο εμνπιηζκόο ηνπ βηνεπηινγέα είλαη ν 

αθόινπζνο: 

Εγθαηεζηεκέλνο εμνπιηζκόο βηνεπηινγέα  

Τκήκα εμνπιηζκνύ Τεκάρηα Χαξαθηεξηζηηθά 

Αλαδεπηήξεο  3 RW 2022 

 

2.6. Μνλάδα βηνινγηθήο απνθωζθόξωζεο  

Γεωκεηξηθά ραξαθηεξηζηηθά/Εμνπιηζκόο: 

Υπάξρνπλ 3 δεμακελέο απνθσζθόξσζεο ηζνδύλακεο κεηαμύ ηνπο. Τα 

ραξαθηεξηζηηθά ησλ πξνζθεξόκελσλ δεμακελώλ είλαη: 

 

Γεωκεηξηθά ραξαθηεξηζηηθά κνλάδαο βηνινγηθήο απνθωζθόξωζεο  

Αξηζκόο δεμακελώλ  3  

Αξηζκόο δηακεξηζκάησλ/ δεμακελή  2 

Σπλνιηθό κήθνο δεμακελήο  9 m 

Σπλνιηθό πιάηνο δεμακελήο  6,50 m 

Σπλνιηθό βάζνο 4,20 m 

Δλεξγό βάζνο  3,70 m 

Δλεξγόο όγθνο θάζε δεμακελήο  271 m3 

Σπλνιηθόο όγθνο κνλάδαο Α’ θάζεο 813 m3 

 

Οη δεμακελέο βηνινγηθήο απνθσζθόξσζεο ηξνθνδνηνύληαη κέζσ ππνβξύρηαο 

ζπξίδαο από ηνλ βηνεπηινγέα θαη θέξνπλ αλαδεπηήξεο  νη νπνίνη είλαη ηνπνζεηεκέλνη 

ζε  θαηάιιειε ζέζε  αληηδηακεηξηθά  ησλ  νπώλ εηζόδνπ . 

Οη αλαδεπηήξεο είλαη βπζηζκέλνη θαη θέξνληαη από θαηαθόξπθν κεηαιιηθό ζηύιν 

θαηαζθεπαζκέλν από αλνμείδσην ράιπβα AISI 304, ζηεξεσκέλν ζηνλ ππζκέλα ηεο 

δεμακελήο. Υπάξρεη ε δπλαηόηεηα κεηαθίλεζεο ηνπ αλαδεπηήξα θαζ’ύςνο, ώζηε λα 

είλαη δπλαηή ε ξύζκηζή ηνπο «επί ηόπνπ». Ο θαηαθόξπθνο ζηύινο θέξεη αλπςσηηθή 
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δηάηαμε θαηάιιειεο δπλακηθόηεηαο, γηα ηελ αλύςσζε θαη ηελ ζπληήξεζε ηνπ 

αλαδεπηήξα. Ζ πξνπέια αλαδεύζεσο είλαη από αλνμείδσην ράιπβα θαη 

ηνπνζεηεκέλε ζε νξηδόληην άμνλα. 

Οη ζέζεηο θαη νη αξηζκνί ησλ αλαδεπηήξσλ θαζνξίζηεθαλ από ηνλ θαηαζθεπαζηηθό 

νίθν ABS.  

Ζ έμνδνο ησλ ιπκάησλ πξνο ηηο δεμακελέο απνληηξνπνίεζεο γίλεηαη κέζσ 

ππνβξύρηαο ζπξίδαο, δηαζηάζεσλ 0,8 x 0,8 m. 

Σπλνςίδνληαο, ν εμνπιηζκόο ζηε κνλάδα βηνινγηθήο απνθσζθόξσζεο είλαη ν 

παξαθάησ: 

Ινινγηθήο Εγθαηεζηεκέλνο εμνπιηζκόο βηνινγηθήο απνθωζθόξωζεο  

Τκήκα εμνπιηζκνύ Τεκάρηα Χαξαθηεξηζηηθά 

Αλαδεπηήξεο  6 (2/δεμ.) 300 mm πξνπέια 

 

Τα ηνηρία ησλ δεμακελώλ ζηνλ ππζκέλα είλαη θαηάιιεια δηακνξθσκέλα, ώζηε λα 

κελ επηηξέπεηαη ε δεκηνπξγία λεθξώλ δσλώλ θαη λα ππνβνεζείηαη ε θίλεζε ησλ 

ιπκάησλ. 
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2.6.3. Μνλάδα απνληηξνπνίεζεο 

Γεωκεηξηθά ραξαθηεξηζηηθά / Εμνπιηζκόο: 

Τξεηο ηζνδύλακεο δεμακελέο απνληηξνπνίεζεο είλαη θαηαζθεπαζκέλεο θαηάληε ησλ 

δεμακελώλ βηνινγηθήο απνθσζθόξσζεο θαη αλάληε ησλ νμεηδσηηθώλ ηάθξσλ. 

Σηε κνλάδα απηή ζπληειείηαη ε δηεξγαζία ηεο απνληηξνπνίεζεο.  

Ζ θάζε δεμακελή θέξεη 2 δηακεξίζκαηα, έηζη ώζηε λα επηηπγράλνληαη ζπλζήθεο  

εκβνινεηδνύο ξνήο. Τα γεσκεηξηθά ραξαθηεξηζηηθά ηεο θάζε δεμακελήο 

απνληηξνπνίεζεο θαίλνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα: 

Γεωκεηξηθά ραξαθηεξηζηηθά κνλάδαο πξν-απνληηξνπνίεζεο  

Αξηζκόο δεμακελώλ  3  

Αξηζκόο δηακεξηζκάησλ/δεμακελή  2 

Σπλνιηθό κήθνο  21,75 m 

Σπλνιηθό πιάηνο  6,5 m 

Σπλνιηθό βάζνο 4,20 m 

Δλεξγό βάζνο  3,70 m 

Δλεξγόο όγθνο θάζε δεμακελήο  523 m3 

Σπλνιηθόο όγθνο κνλάδσλ  1569 m3 

Ζ ηξνθνδνζία ησλ δεμακελώλ απνληηξνπνίεζεο γίλεηαη κέζσ ππνβξύρηαο ζπξίδαο, 

δηαηνκήο 0,8 x 0,8 m από ηελ δεμακελή απνθσζθόξσζεο. Ταπηόρξνλα ζηελ είζνδό 

ηεο θαηαιήγεη ν θαηαζιηπηηθόο αγσγόο Φ 323, από ην αληιηνζηάζην ηνπ 

ληηξνπνηεκέλνπ αλάκηθηνπ πγξνύ.  

Σε θάζε δεμακελή απνληηξνπνίεζεο είλαη ηνπνζεηεκέλνη 2 αλαδεπηήξεο, ζπλνιηθά 6 

ηεκάρηα.  

Οη αλαδεπηήξεο είλαη βπζηζκέλνη θαη θέξνληαη από θαηαθόξπθν κεηαιιηθό ζηύιν 

θαηαζθεπαζκέλν από αλνμείδσην ράιπβα AISI 304, ζηεξεσκέλν ζηνλ ππζκέλα ηεο 

δεμακελήο. Ο θαηαθόξπθνο ζηύινο θέξεη αλπςσηηθή δηάηαμε θαηάιιειεο 

δπλακηθόηεηαο, γηα ηελ αλύςσζε θαη ηελ ζπληήξεζε ηνπ αλαδεπηήξα. Ζ πξνπέια 

αλαδεύζεσο είλαη από αλνμείδσην ράιπβα θαη ηνπνζεηεκέλε ζε νξηδόληην άμνλα. 
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Τα ηνηρία ησλ δεμακελώλ ζηνλ ππζκέλα είλαη θαηάιιεια δηακνξθσκέλα, ώζηε λα 

κελ επηηξέπεηαη ε δεκηνπξγία λεθξώλ δσλώλ θαη λα ππνβνεζείηαη ε θίλεζε ησλ 

ιπκάησλ. 

Τα ιύκαηα κέζσ ππνβξύρηαο ζπξίδαο, δηαζηάζεσλ 0,6 x 1,0 m νδεγνύληαη ζηε 

δεμακελή αεξηζκνύ.  

Δπί ηεο ζηέςεο ησλ δεμακελώλ απνληηξνπνίεζεο ππάξρεη γέθπξα πξόζβαζεο κε ηε 

ζρεηηθή θιίκαθα πξόζβαζεο θαζώο θαη πξνζηαηεπηηθά θηγθιηδώκαηα.  

Σπλνςίδνληαο ν εμνπιηζκόο ζηελ κνλάδα απνληηξνπνίεζεο είλαη ν παξαθάησ: 

Εγθαηεζηεκέλνο εμνπιηζκόο απνληηξνπνίεζεο  

Τκήκα εμνπιηζκνύ Τεκάρηα Χαξαθηεξηζηηθά 

Αλαδεπηήξεο  6 (2/δεμ.)  300 mm πξνπέια  RW3032 

 

2.6.4. Μνλάδα αεξηζκνύ (Ομεηδωηηθέο ηάθξνη) 

Γεωκεηξηθά ραξαθηεξηζηηθά / Εμνπιηζκόο: 

Από ηελ κνλάδα απνληηξνπνίεζεο ηα ιύκαηα, κέζσ ππνβξύρησλ ζπξίδσλ, 

νδεγνύληαη ζηηο ηξεηο νμεηδσηηθέο ηάθξνπο. 

Οη δηαζηάζεηο θαη ηα γεσκεηξηθά ραξαθηεξηζηηθά θάζε νμεηδσηηθήο ηάθξνπ είλαη: 

Γεωκεηξηθά ραξαθηεξηζηηθά νμεηδωηηθώλ ηάθξωλ  

Αξηζκόο δεμακελώλ  3 

Σπλνιηθό κήθνο δεμακελήο  43,0 m 

Μήθνο επζύγξακκνπ ηκήκαηνο δεμακελήο  34,0 m 

Γηάκεηξνο θπθιηθώλ ηκεκάησλ δεμακελήο  9.0 m 

Αξηζκόο δηαύισλ ζε θάζε δεμακελή  2 

Πιάηνο έθαζηνπ δηαύινπ  4,5 m 

Ύςνο ιπκάησλ εληόο ηεο δεμακελήο 3,60 m 

Σηηο νμεηδσηηθέο ηάθξνπο επηηπγράλεηαη ε νμείδσζε ηνπ νξγαληθνύ θνξηίνπ θαη ε 

ληηξνπνίεζε ησλ ιπκάησλ. Ο ζπλνιηθόο όγθνο θάζε νμεηδσηηθήο ηάθξνπ είλαη 1386 

m3.  
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Κάζε νμεηδσηηθή ηάθξνο θέξεη παξάιιειν εζσηεξηθό ηνηρίν κε ηελ θαηά κήθνο 

πιεπξά ηεο θαη αθξηβώο ζηελ κέζε ηεο δεμακελήο, ώζηε λα επηηπγράλεηαη ε θπθιηθή 

θίλεζε ησλ ιπκάησλ. Τν πέξαο ηνπ ηνηρίνπ επξίζθεηαη ζε απόζηαζε πεξίπνπ 4,80m 

από ηελ εμσηεξηθή θπθιηθή πεξίκεηξν ησλ δεμακελώλ. Δλδηάκεζα ηνπ πέξαηνο ηνπ 

ηνηρίνπ θαη ηνπ θπθιηθνύ εμσηεξηθνύ ηνηρίνπ ηεο νμεηδσηηθήο ηάθξνπ ππάξρεη 

έθθεληξν εκηθπθιηθό ηνηρίν κε ην εμσηεξηθό, ζηελ κέζε πεξίπνπ ηνπ ειεύζεξνπ 

αλνίγκαηνο, ώζηε λα εμαζθαιίδεηαη ε πεξηζηξνθή ησλ ιπκάησλ. Τα ηνηρία ησλ 

δεμακελώλ ζηνλ ππζκέλα είλαη θαηάιιεια δηακνξθσκέλα, ώζηε λα κελ επηηξέπεηαη 

ε δεκηνπξγία λεθξώλ δσλώλ θαη λα ππνβνεζείηαη ε θίλεζε ησλ ιπκάησλ.  

Δπηπιένλ, γηα θάζε νμεηδσηηθή ηάθξν έρεη πξνβιεθζεί ζύζηεκα εθθέλσζεο κε 

βαξύηεηα, πνπ απνηειείηαη από αγσγόο ειάρηζηεο νλνκαζηηθήο δηακέηξνπ Φ160 

εμνπιηζκέλν κε δηθιείδα ηύπνπ ζύξηε. O αγσγόο εθθέλσζεο ζπλδέεηαη κε εηδηθά 

δηακνξθσκέλν θξεάηην εθθέλσζεο από όπνπ κε αγσγό νη εθθελώζεηο νδεγνύληαη 

ζην δίθηπν ζηξαγγηζκάησλ ηεο εγθαηάζηαζεο.   

Δπίζεο θάζε κία εθ ηώλ νμεηδσηηθώλ ηάθξσλ είλαη εμνπιηζκέλε κε δύν 

επηθαλεηαθνύο αεξηζηήξεο ησλ 22 KW έθαζηνο, δηαζηαζηνινγεκέλνπο ώζηε λα 

πξνζδίδνπλ ηα απαηηνύκελα πνζά νμπγόλνπ ζηα ιύκαηα. Ο εγθαηεζηεκέλνο 

εμνπιηζκόο αεξηζκνύ ησλ δεμακελώλ είλαη ηνπ νίθνπ SPAANS κε δπλαηόηεηα 

απόδνζεο νμπγόλνπ από έθαζην αεξηζηήξα 10-38 KgO2/h.  

H ηζρύο, ησλ εγθαηεζηεκέλσλ αεξηζηήξσλ αλά δεμακελή, αλέξρεηαη ζε 44 KW. Με 

ηελ απμεκέλε απόδνζε ζε νμπγόλν παξέρεηαη ζπλεπώο ζεκαληηθή ρξνληθή εθεδξεία 

από ηνλ εγθαηεζηεκέλν εμνπιηζκό, πνπ ιεηηνπξγεί ππέξ ηεο αζθάιεηαο ηνπ έξγνπ. 

Ο αεξηζηήξαο απηόο είλαη επηκήθεο, κε εκθξαζζόκελνπ ηύπνπ θαη αλαξηάηαη από 

γέθπξα νπιηζκέλνπ ζθπξνδέκαηνο. Απνηειείηαη από θιαληδσηό θνίιν άμνλα πνπ 

πεξηζηξέθεηαη δίλνληαο ηελ δπλαηόηεηα ζηα πηεξύγηα πνπ είλαη κνληαξηζκέλα επάλσ 

ηνπ λα δεκηνπξγνύλ ηελ απαξαίηεηε ηύξβε γηα ηελ νμπγόλσζε ησλ ιπκάησλ. Ζ 

ηαρύηεηα πεξηζηξνθήο είλαη κηθξή, 74,1 rpm, θαη παξέρεηαη ε δπλαηόηεηα νκαιήο 

εθθίλεζεο αθόκα θαη όηαλ επξίζθεηαη ζην κέγηζην βάζνο βύζηζεο. 

Τν ζπγθξόηεκα ηνπ αεξηζηήξα είλαη θαηάιιειν γηα ιεηηνπξγία ζην ύπαηζξν θαη ζην 

εηδηθό πεξηβάιινλ ησλ δεμακελώλ αεξηζκνύ. Ο εμνπιηζκόο πνπ είλαη ζε επαθή κε ηα 

ιύκαηα ζα είλαη θαηαζθεπαζκέλνο από αλνμείδσην ράιπβα. 

Ο πξνζθεξόκελνο αεξηζηήξαο είλαη θαηάιιεινο γηα ιεηηνπξγία 8.000 σξώλ/έηνο.  
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Οη αεξηζηήξεο εδξάδνληαη ζε γέθπξα  από ζθπξόδεκα. Ζ γέθπξα θέξεη θαηάιιειν 

άλνηγκα γηα ηελ εύθνιε απνζύλδεζε θαη εμαγσγή ηνπ ζηξνθείνπ. Καηά ηελ θαλνληθή 

ιεηηνπξγία ηεο εγθαηάζηαζεο ην άλνηγκα θαιύπηεηαη κε εζράξα. 

 Ζ πξόζβαζε επί ηεο γέθπξαο πνπ είλαη ηνπνζεηεκέλνο ν αεξηζηήξαο γίλεηαη κέζσ 

ζηδεξέληαο  ζθάιαο, εγθαηεζηεκέλεο πιεπξηθά ηεο δεμακελήο.  

Γηα ηελ αζθαιή θαη ζπλερή αλάδεπζε ηνπ αλάκηθηνπ πγξνύ  εληόο ησλ δεμακελώλ 

αεξηζκνύ ζηελ νπνηαδήπνηε πεξίπησζε ξύζκηζεο θαη αλεμαξηήησο ηνπ ηξόπνπ 

ξύζκηζεο ηνπ ζπζηήκαηνο αεξηζκνύ (παύζε ελόο αεξηζηήξα, ιεηηνπξγία 

κεραλεκάησλ ζε ρακειέο ζηξνθέο θιπ.) ή αθόκα θαη δηαθνπήο ηεο εθεθηξνδόηεζεο 

εμαζθαιίδεηαη ειάρηζηε ηαρύηεηα ξνήο 0,3 m/s κε πξνσζεηήξεο ξνήο (1 

πξνσζεηήξαο αλά νμεηδσηηθή ηάθξν, κε δηάκεηξν πξνπέιαο 1800 mm) 

Οη ηξεηο αλαδεπηήξεο είλαη νξηδόληηνη ηύπνπ έιηθαο. Ζ έιηθα απνηειείηαη από 

πηεξύγηα, θαηαζθεπαζκέλα πιαζηηθό αλζεθηηθό ζηε δηάβξσζε, ζηεξεσκέλε ζε 

άμνλα από αλνμείδσην ράιπβα.  

Σπλνςίδνληαο ν εμνπιηζκόο ζηηο νμεηδσηηθέο ηάθξνπο είλαη: 

Εγθαηεζηεκέλνο εμνπιηζκόο νμεηδωηηθώλ ηάθξωλ  

Τκήκα εμνπιηζκνύ Τεκάρηα Χαξαθηεξηζηηθά 

Αεξηζηήξεο 6 (2/δεμ.) 22 KW 

Αλαδεπηήξεο  3 (1/δεμ.)  1800 mm πξνπέια 

Ο έιεγρνο ηεο νμπγόλσζεο γίλεηαη κε κεηξεηέο δηαιπκέλνπ νμπγόλνπ εληόο έθαζηεο 

ησλ δεμακελώλ αηζζεηεξίσλ.  

Τα επεμεξγαζκέλα ιύκαηα δηεξρόκελα από ππεξρεηιηζηή  κήθνπο  6,0κ 

ηξνθνδνηνύλ ην ζάιακν εμόδνπ ηεο δεμακελήο αεξηζκνύ.   Σηε ζπλέρεηα ηα ιύκαηα 

από ηνλ ζάιακν εμόδνπ ησλ νμεηδσηηθώλ ηάθξσλ, κέζσ ηνπ θξεαηίνπ δηαλνκήο 

θαζίδεζεο, ην νπνίν είλαη ελζσκαησκέλν ζην θεληξηθό θξεάηην ππεξρείιηζεο,  

ηζνκνηξάδνληαη  ζηηο δεμακελέο  θαζίδεζεο  κε  αγσγνύο  από PVC Φ400. 

 

2.6.5. Α/Σ ληηξνπνηεκέλνπ αλάκηθηνπ πγξνύ  

Αλάληε ηνπ ππεξρεηιηζηή εμόδνπ θάζε νμεηδσηηθήο ηάθξνπ είλαη ην αληιηνζηάζην 

επαλαθπθινθνξίαο ηνπ ληηξνπνηεκέλνπ αλάκηθηνπ πγξνύ. 
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Τν θάζε αληιηνζηάζην απνηειείηαη από 2 αληιίεο (1 ελ ιεηηνπξγία θαη 1 εθεδξηθή) –

πνπ παξέρνπλ ηελ δπλαηόηεηα επαλαθπθινθνξίαο ληηξνπνηεκέλνπ αλάκηθηνπ πγξνύ 

ηεο ηάμεο ηνπ 400 % ηεο παξνρήο ηξνθνδνζίαο ηνπ έξγνπ.  

Οη αληιίεο έρνπλ παξνρή 334 m3/h έθαζηε ζε καλνκεηξηθό 1,90 κέηξσλ,  

Οη αληιίεο ιεηηνπξγνύλ κε ελαιιαγή ιεηηνπξγίαο ηνπο γηα ηελ νκνηόκνξθε θζνξά 

ηνπο.  

Κάζε αληιία θέξεη ζηνλ αγσγό εμόδνπ ζπξηαξνδηθιείδα θαη δηθιείδα αληεπηζηξνθήο 

πξηλ ηε ζπκβνιή ηνπ κε ηνλ θνηλό θαηαζιηπηηθό αγσγό. 

Σπλνςίδνληαο, ν εμνπιηζκόο ζην Α/Σ ληηξνπνηεκέλνπ αλάκηθηνπ πγξνύ είλαη: 

Εγθαηεζηεκέλνο εμνπιηζκόο Α/Σ ληηξνπνηεκέλνπ αλάκηθηνπ πγξνύ   

Τκήκα εμνπιηζκνύ Τεκάρηα Χαξαθηεξηζηηθά 

Αληιίεο  6 (3+3 

εθεδξηθέο) 

334 m3/h,  1,90 m 

 

2.7. Γεμακελέο ηειηθήο θαζίδεζεο 

 

2.7.1. Μνλάδα κεξηζκνύ παξνρήο θαζηδήζεωλ 

Γεωκεηξηθά ραξαθηεξηζηηθά / Εμνπιηζκόο: 

Τα ιύκαηα από ηελ έμνδν ησλ δεμακελώλ ησλ νμεηδσηηθώλ ηάθξσλ, κε αλεμάξηεηνπο 

αγσγνύο ηξνθνδνηνύλ ηελ κνλάδα κεξηζκνύ ηεο παξνρήο ησλ θαζηδήζεσλ. Οη 

αγσγνί ηξνθνδνζίαο ηνπ κεξηζηή είλαη από PVC Φ 400 ζεηξάο 41. Οη αγσγνί 

δηαζύλδεζεο ησλ θξεαηίσλ κεξηζηνύ πξνο ηηο  δεμακελέο θαζίρεζεο  είλαη PVC Φ400 

Ο κεξηζηήο παξνρήο απνηειείηαη από ην ζάιακν εηζόδνπ, πνπ ηαπηόρξνλα είλαη θαη 

ην θξεάηην  ππεξρείιηζεο ησλ ελδηάκεζσλ δεμακελώλ  αεξηζκνύ, θαη ηα θξεάηηα 

εμόδνπ ηα νπνία ηξνθνδνηνύληαη από ηζνκήθεηο ππεξρεηιηζηέο. 

Ο ζάιακνο εηζόδνπ  είλαη ζπλνιηθνύ κήθνπο 16,15 κέηξσλ θαη πιάηνπο 2,00 κέηξσλ. 

Σην ζάιακν απηό εηζέξρνληαη νη δύν αγσγνί Φ400  (ν έλαο κειινληηθόο ). 

Τα ιύκαηα από ηνλ ζάιακν εηζόδνπ κέζσ ηζνκεθώλ ππεξρεηιηζηώλ κήθνπο 2,00 

κέηξσλ ηξνθνδνηνύλ ηα θξεάηηα ηξνθνδνζίαο ησλ δεμακελώλ θαζηδήζεσλ. Ο 

κεξηζηήο παξνρήο θαηαζθεπάδεηαη γηα ηέζζεξηο ηζνδύλακεο γξακκέο. Σηελ ζηέςε 



«ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΑ & ΤΝΣΗΡΗΗ ΔΓΚΑΣΑΣΑΗ ΔΠΔΞΔΡΓΑΙΑ ΛΤΜΑΣΩΝ 

ΓΗΜΟΤ ΓΡΔΒΔΝΩΝ» 

 

Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο 30 

ησλ ππεξρεηιηζηώλ ηνπνζεηνύληαη ζπξνθξάγκαηα από αλνμείδσην ράιπβα, 

δηαζηάζεσλ 2000 x 500 mm, ώζηε λα γίλεηαη εύθνια ε απνκόλσζε ησλ δεμακελώλ 

ζε πεξίπησζε πνπ απαηηείηαη. Δμνπιίδνληαη κόλν ηα ηξία θξεάηηα, ελώ ην ηέηαξην 

απνκνλώλεηαη κε πξνζσξηλό ηνηρίν. 

Σπλνςίδνληαο ν εγθαηεζηεκέλνο εμνπιηζκόο ηνπ κεξηζηή είλαη: 

Εγθαηεζηεκέλνο εμνπιηζκόο κεξηζηή θαζηδήζεωλ   

Τκήκα εμνπιηζκνύ Τεκάρηα Χαξαθηεξηζηηθά 

Θπξνθξάγκαηα 3 2000 x 500 mm, ρεηξνζηξόθαινπ 

 

Σηελ ζπλέρεηα, ε ηζνκεξηζκέλε παξνρή ηξνθνδνηεί κε αγσγό Φ400 έθαζηε ησλ ηξηώλ 

δεμακελώλ θαζίδεζεο.  

 

2.7.2. Δεμακελέο ηειηθήο θαζίδεζεο 

Γεωκεηξηθά ραξαθηεξηζηηθά / Εμνπιηζκόο: 

Υπάξρνπλ ηξεηο θπθιηθέο δεμακελέο, κε πεξηζηξεθόκελν μέζηξν ιάζπεο, εζσηεξηθήο 

δηακέηξνπ 19,5 m. Τν πιεπξηθό βάζνο είλαη 3,5 κέηξα. 

Τα γεσκεηξηθά ραξαθηεξηζηηθά θάζε δεμακελήο θαζίδεζεο θαίλνληαη ζηνλ αθόινπζν 

πίλαθα: 

Γεωκεηξηθά ραξαθηεξηζηηθά θαζίδεζεο   

Δζσηεξηθή δηάκεηξνο θαζίδεζεο 19,5 m 

Πιεπξηθό βάζνο   3,5 m 

.  

Σύζηεκα ηξνθνδνζίαο:  

Ζ θάζε δεμακελή ηξνθνδνηείηαη από ηνλ κεξηζηή παξνρήο κε αγσγό δηακέηξνπ 

Φ400, δηεξρόκελν θάησ από ηνλ ππζκέλα ησλ δεμακελώλ θαη κε θάζεηε αλνδηθή 

πνξεία εζσηεξηθά θαη νκναμνληθά ηεο θεληξηθήο θνιώλαο ηεο δεμακελήο.  

Τα ιύκαηα εμέξρνληαη  πεξίπνπ ζην κέζν ηνπ βάζνπο ηεο πεξίπνπ, κέζσ θαηάιιειεο 

δηάηαμεο ζξαύζεσο ηεο ελέξγεηαο γηα ηελ απνθπγή αλαηαξάμεσλ. Δηδηθόηεξα:  
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Σην άλσ ηκήκα ηεο θεληξηθήο θνιώλαο θαη ζην πέξαο ηνπ θάζεηνπ αγσγνύ 

ηξνθνδνζίαο ηεο δεμακελήο ππάξρνπλ 4 αθηηληθά αλνίγκαηα, ύςνπο 45 εθαηνζηώλ ην 

θαζέλα, από ηελ πεξηθέξεηα ηνπ αγσγνύ ηξνθνδνζίαο έσο ηελ εμσηεξηθή πιεπξά ηεο 

θνιώλαο. 

Από ηα αλνίγκαηα απηά εθξέεη κε ηαρύηεηα θάησ ησλ 0,05 m/s ε παξνρή 

ηξνθνδνζίαο έθαζηεο δεμακελήο, δειαδή ην 1/λ ηεο παξνρήο ησλ λενεηζεξρνκέλσλ 

ιπκάησλ εηζόδνπ, ην ζύλνιν ηεο παξνρήο ηεο επαλαθπθινθνξίαο ηεο ελεξγνύ ηιύνο 

θαη ην ζύλνιν ηεο παξνρήο ησλ ζηξαγγηδίσλ, όπνπ σο λ νξίδεηαη ν αξηζκόο ησλ 

ιεηηνπξγνύλησλ κνλάδσλ.  

Ο ζρεδηαζκόο ησλ αλνηγκάησλ ηεο θεληξηθήο θνιώλαο πνπ ηξνθνδνηνύλ ηελ κνλάδα 

θαζίδεζεο θαζνξίδεη ηελ ηαρύηεηα ηξνθνδνζίαο. Τα πξνβιήκαηα πνπ δεκηνπξγνύληαη 

ζε κεγαιύηεξεο ηαρύηεηεο είλαη νη αλαηαξάμεηο ησλ ήδε θαζηδεκέλσλ ζηεξεώλ ζηνλ 

ππζκέλα θαη ε κεησκέλε απνδνηηθόηεηα ηεο εγθαηάζηαζεο, εθόζνλ από απηή 

θαζνξίδνληαη ηα πνηνηηθά ζηνηρεία ηεο επαλαθπθινθνξνύζαο ελεξγνύ ηιύνο. 

Τύκπαλν από ράιπβα είλαη εγθαηεζηεκέλν ζην θέληξν, νκνθπθιηθά ηεο θνιώλαο 

έδξαζεο ηεο γέθπξαο, ην νπνίν ρξεζηκεύεη ζαλ αλαθιαζηήξαο ηεο εηζεξρόκελεο 

παξνρήο (θξάγκα εξεκίαο), ώζηε λα κεησζεί αθόκε πεξηζζόηεξν ε ηαρύηεηά ηεο. Τν 

θάησ κέξνο ηνπ ηύκπαλνπ, απ' όπνπ θαη εμέξρνληαη ηα ιύκαηα, βξίζθεηαη ζε 

θαηάιιειν ύςνο από ηνλ ππζκέλα ηεο δεμακελήο, ώζηε λα κελ δηαηαξάζζεηαη θαη 

αλπςώλεηαη ε ζπκππθλσκέλε ηιύο πνπ ηξνθνδνηεί ην αληιηνζηάζην 

επαλαθπθινθνξίαο ηεο ηιύνο θαη λα δηαηεξνύληαη αθελόο νη απαηηνύκελεο 

ζπγθεληξώζεηο ζε ζηεξεά ζηνλ ππζκέλα θαη αθεηέξνπ νη ειάρηζηεο ζπγθεληξώζεηο ζε 

ζηεξεά ζηελ ειεύζεξε επηθάλεηα ησλ πγξώλ.  

Οη θαηεπζύλζεηο ηεο ξνήο ησλ ιπκάησλ θαηά ηελ ηξνθνδνζία ηνπο κέζα ζηελ 

δεμακελή είλαη αθηηληθέο θαη από ην θέληξν (ηηο ζπξίδεο εηζόδνπ) πξνο ηελ πεξηθέξεηα 

(ηα εμσηεξηθά ηνηρία) ησλ δεμακελώλ. Καηά ηελ αθηηληθή θαη πξνο ηελ πεξηθέξεηα 

θίλεζε ησλ ιπκάησλ, ζσκαηίδηα κε δηάκεηξν κηθξόηεξε από 0.2 mm θαζηδάλνπλ 

πξνο ηα θαηώηεξα ζηξώκαηα. Απνηέιεζκα ησλ παξαπάλσ δηεξγαζηώλ είλαη ε 

δηαζηξσκάησζε ησλ ιπκάησλ ζε ζηξώζεηο δηαθνξεηηθώλ πεξηεθηηθνηήησλ ζε ζηεξεά 

κε αύμεζε ησλ πεξηεθηηθνηήησλ απηώλ από ηελ επηθάλεηα πξνο ηνλ ππζκέλα.  

Οη δώλεο δηαζηξσκάησζεο νπζηαζηηθά είλαη ηέζζεξηο. Ξεθηλώληαο από ηελ επηθάλεηα, 

πξώηε δώλε είλαη ε δώλε δηαύγαζεο κε ειάρηζην απαηηνύκελν βάζνο 50 εθαηνζηά θαη 

κεηαβαιιόκελν έσο 1,20 κέηξα.  
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Αθνινπζεί ε δώλε θαζίδεζεο, όπνπ επηηπγράλεηαη ν δηαρσξηζκόο, ε ζπζζσκάησζε 

θαη ε θαηαθάζηζε ησλ ζηεξεώλ.  

Ψο ηξίηε δώλε ζηε ζεηξά είλαη ε δώλε πάρπλζεο, όπνπ ζπκππθλνύηαη ε 

ζπζζσκαησκέλε ηιύο θαη απμάλεη ην βάξνο ηεο απμαλνκέλεο έηζη θαη ηεο ηαρύηεηαο 

θαζίδεζεο ελώ ηειεπηαία δώλε είλαη ε δώλε απνζήθεπζεο ηεο ζπκππθλσκέλεο ηιύνο. 

Τα ραξαθηεξηζηηθά ηεο ηιύνο ζηε δώλε απνζήθεπζεο είλαη θαζνξηζηηθά γηα ηελ 

ιεηηνπξγία όιεο ηεο εγθαηάζηαζεο εθόζνλ ζε κεγάιν βαζκό ε απνδνηηθόηεηα ησλ 

δεμακελώλ ληηξνπνίεζεο – απνληηξνπνίεζεο εμαξηώληαη από ηα πνηνηηθά 

ραξαθηεξηζηηθά ηεο επαλαθπθινθνξνύζαο ελεξγνύ ηιύνο. 

Σπλήζσο ε θαηώηαηε ζηξώζε ηεο ηιύνο είλαη πςειήο πεξηεθηηθόηεηαο ζε ζηεξεά, κε 

ζπγθέληξσζε απηώλ λα θπκαίλεηαη κεηαμύ 8.000 θαη 12.000 mg/l. Οη ζπγθεληξώζεηο 

ησλ 8.000 mg/l ραξαθηεξίδνληαη σο θαθέο απνδόζεηο ηεο δεμακελήο θαζίδεζεο, ελώ 

αληίζεηα νη ζπγθεληξώζεηο ησλ 12.000 mg/l ζεσξνύληαη πνιύ θαιέο.  

 

Σύζηημα σπερτείλιζης διασγούς σγρού 

Τν δηαπγέο πγξό ηεο επηθαλεηαθήο ζηξώζεο ππεξρεηιίδεη πεξηκεηξηθά ηεο δεμακελήο 

θαζίδεζεο, εληόο θαλαιηνύ πιάηνπο 0,5 m, θαη ελεξγνύ βάζνπο 0,40 κέηξσλ 

θαηαζθεπαζκέλν κε ειαθξά θιίζε ώζηε ην δηαπγέο πγξό λα ζπγθεληξώλεηαη ζε 

εμσηεξηθό θξεάηην θαη ηειηθά λα θαηαιήγεη ζην θξεάηην εηζόδνπ ηεο κνλάδαο 

δηύιηζεο. Ζ θιίζε ηνπ θαλαιηνύ ππεξρείιηζεο ζα είλαη 0.2%, κε πςειόηεξν ζεκείν ην 

αληηδηακεηξηθό ζεκείν ηνπ θξεαηίνπ εμόδνπ ώζηε λα γίλεηαη εύθνια ε απνξξνή ησλ 

πγξώλ πξνο απηό.  

Δζσηεξηθά ησλ ηνηρίσλ ηνπ θαλαιηνύ ζπιινγήο ησλ ππεξρεηιίζεσλ, ππάξρεη  

ξπζκηδόκελνο ηξηγσληθόο ππεξρεηιηζηήο ώζηε κε θαηάιιειε ξύζκηζε, λα επηηεπρζεί 

έλα απόιπηα νξηδόληην επίπεδν ππεξρείιηζεο ειαρηζηνπνηώληαο ηελ ηαρύηεηα 

ππεξρείιηζεο ησλ ζηεξεώλ.  

Ο ππεξρεηιηζηήο είλαη θαηαζθεπαζκέλνο από αλνμείδσηε ιακαξίλα AISI 304 πάρνπο 

2 mm. Τα βύζκαηα θαη νη βίδεο ζηεξέσζεο είλαη από αλνμείδσην ράιπβα.  Σηηο ζέζεηο 

ζηεξέσζεο ππάξρνπλ ειιεηςνεηδείο ηξύπεο ή άιιε δηακόξθσζε, πνπ επηηξέπνπλ κηα 

θαηαθόξπθε ξύζκηζε 25 mm. H πιάθα ηνπ ππεξρεηιηζηή είλαη ζηεξεσκέλε ζην 

ηνίρσκα ηεο δεμακελήο θαη έρεη ρξεζηκνπνηεζεί ζηεγαλνπνηεηηθό γηα λα 

παξεκπνδίδεηαη ε δηαξξνή θάησ από ηελ πιάθα ηνπ ππεξρεηιηζηή.  
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 Ο ππζκέλαο ηνπ πεξηκεηξηθνύ θαλαιηνύ ησλ θαζηδήζεσλ είλαη ηνπιάρηζηνλ 7 

εθαηνζηά πςειόηεξα από ηελ κέγηζηε ζηάζκε εληόο ηνπ θξεαηίνπ εμόδνπ ησλ 

θαζηδήζεσλ.  

Τα  δηαπγαζκέλα ιύκαηα  ζπγθεληξώλνληαη από όια ηα θξεάηηα  εμόδνπ ησλ 

θαζηδήζεσλ  ζην θξεάηην  ηεο δεμακελήο θαζίδεζεο 08.2  θαη από εθεί κέζσ αγσγνύ  

Φ500 νδεγνύληαη ζην θξεάηην εηζόδνπ ηνπ δηπιηζηεξίνπ αλάληε ηεο δεμακελήο 

κέηξεζεο παξνρήο/ ρισξίσζεο. Ο ππζκέλαο ησλ θξεαηίσλ εμόδσλ είλαη 

ρσξνζηαζκηζκέλνο έηζη ώζηε λα κελ ππάξρνπλ επαλαθνξέο ησλ ιπκάησλ από ην 

έλα θξεάηην πξνο ην άιιν αιιά λα δεκηνπξγείηαη ζπλερήο ξνή.  

 

Σύζηημα ζσλλογής επιπλεόνηων 

 

Τν θξάγκα   επηπιεόλησλ  είλαη αλνδείδσην   από ιακαξίλα   πάρνπο 2mm,   ύςνπο  

350 mm  θαη  ζπλδέεηαη απ’  επζείαο  κε ηνλ νδνλησηό   ππεξρεηιηζηή . Ζ απόζηαζε  

ηνπ θξάγκαηνο  από ηνλ ππεξρεηιηζηή είλαη   250mm   θαη ππεξβαίλεη ηελ ζηάζκε 

εξεκίαο   ζηελ δεμακελή θαηά  100mm .  Σην θξάγκα εξεκίαο έρεη  ζηεξηρζεί θαη  ε  

ρνάλε ζπιινγήο   επηπιεόλησλ  κέζσ ηεο  νπνία  απνκαθξύλνληαη ηα  επηπιένληα 

θαη νη αθξνί πξνο ην αληιηνζηάζην ζηξαγγηδίσλ   κε αγσγό Φ160. 

 

Σύζηημα ζσλλογής ηης ιλύος 

Ο ππζκέλαο ηεο δεμακελήο είλαη δηακνξθσκέλνο κε θιίζε (8%) ώζηε λα δηεπθνιύλεη 

ηελ κεηαθνξά ηεο ηιύνο πξνο ην θέληξν. Πεξηκεηξηθά ηεο βάζεσο ηεο θνιώλαο, έρεη 

θαηαζθεπαζηεί πεξηθεξεηαθό θσληθό θξεάηην ζην νπνίν ζπζζσξεύεηαη ε ηιύο θαηά 

ηελ θπθιηθή θίλεζε ηνπ μέζηξνπ ηνπ ππζκέλα. Τν μέζηξν απηό είλαη θαηαζθεπαζκέλν 

από ιάκεο αλνμείδσηνπ ράιπβα θαη είλαη αλαξηεκέλν από ηε γέθπξα κε εηδηθό π 

ζρήκα ώζηε λα κεηαθηλεί ηελ ιάζπε πξνο ην θεληξηθό θξεάηην ζπιινγήο ηεο ηιύνο 

θαιύπηνληαο νιόθιεξε ηελ επηθάλεηα ηνπ ππζκέλα ηεο δεμακελήο, ρσξίο λα αθήλεη 

πεξηνρέο ζπζζώξεπζεο ηιύνο.  

Ζ γέθπξα,  έρεη κήθνο ίζν κε ηελ αθηίλα ηεο δεμακελήο (10,5 κέηξα) θαη θέξεη 

πξνζηαηεπηηθά θηγθιηδώκαηα ώζηε λα απνηειεί ηαπηόρξνλα θαη ην δηάδξνκν 

επίζθεςεο ηεο κνλάδαο. Ζ θίλεζε ηεο γίλεηαη κέζσ πεξηθεξεηαθώλ ειαζηηθώλ 

ηξνρώλ πνπ θπιίνληαη πάλσ ζηε ζηέςε ηνπ εμσηεξηθνύ ηνηρίνπ ηεο δεμακελήο. 

Ζ ιάζπε από ηηο δεμακελέο δεπηεξνβάζκηαο θαζίδεζεο ηξνθνδνηεί ην αληιηνζηάζην 

επαλαθπθινθνξίαο, κε αγσγό  PVC Φ 315. 
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Από ην αληιηνζηάζην κέζσ αληιηώλ ηξνθνδνηείηαη ν κεξηζηήο παξνρήο ηεο 

βηνινγηθήο βαζκίδαο ηεο εγθαηάζηαζεο κε ηηο ππνινγηζκέλεο πνζόηεηεο 

επαλαθπθινθνξίαο ελεξγνύ ηιπνο. Σην ίδην αληιηνζηάζην έρνπλ ηνπνζεηεζεη θαη νη 

αληιίεο πεξίζζεηαο ηεο ιάζπεο. Ζ πεξηγξαθή θαη ν ηξόπνο ιεηηνπξγίαο ηνπ 

αληιηνζηαζίνπ επαλαθπθινθνξίαο θαη πεξίζζεηαο ηιύνο γίλεηαη ζε άιιν ππνθεθάιαην.  

  

2.8. Μνλάδα δηπιίζεωο  

Ζ κνλάδα δηύιηζεο απνηειείηαη από 2 θιίλεο άκκνπ ζπλερνύο πιύζεο κέζσ 

παιηλδξνκηθήο γέθπξαο. Οη δηαζηάζεηο θάζε θιίλεο είλαη 4 x 8 κ θαη άξα ε ζπλνιηθή 

επηθάλεηα θίιηξαλζεο είλαη 64 m2.  

Ζ δηπιηζηηθή θιίλε ηνπ θίιηξνπ απνηειείηαη από εγθάξζηεο ισξίδεο (θπςέιεο) 

πιάηνπο 30 cm. Τν ύςνο ηεο θιίλεο άκκνπ είλαη 30 cm, ελώ ε ρξεζηκνπνηνύκελε 

άκκνο είλαη νλνκαζηηθήο δηακέηξνπ 0,5-0,6 mm θαη κε ζπληειεζηή νκνηνκνξθίαο 

κηθξόηεξν ηνπ 1,5. H άκκνο ζηεξίδεηαη ζε ςεπδνππζκέλα από πνξώδεο πιηθό.  

Σα γεσκεηξηθά ραξαθηεξηζηηθά ηεο κνλάδαο θίιηξαλζεο είλαη: 

Γεωκεηξηθά ραξαθηεξηζηηθά θιίλεο θίιηξαλζεο  

Σπλνιηθό κήθνο κνλάδαο θίιηξαλζεο  8 m 

Σπλνιηθό πιάηνο κνλάδαο θίιηξαλζεο    4 m 

Πιάηνο θαλαιηνύ ηξνθνδνζίαο θίιηξσλ  1,0 m 

Δπηθάλεηα θίιηξαλζεο  32 m2 

Πιάηνο έθαζηεο θπςέιεο 20 cm 

 

Ζ ηξνθνδνζία γίλεηαη κέζσ βαξπηηθνύ αγσγνύ, δηαηνκήο Φ400, από ην θξεάηην 

εμόδνπ ηεο πιεζηέζηεξεο κνλάδαο θαζίδεζεο πξνο ην θξεάηην ηξνθνδνζίαο ηνπ 

θίιηξνπ. Από ην θξεάηην ηξνθνδνζίαο, κέζσ ζπξνγξαγκάησλ ηα ιύκαηα εηζέξρνληαη 

ζηα θαλάιη ηξνθνδνζίαο ηεο θάζε θιίλεο θίιηξαλζεο. Τν θαλάιη ηξνθνδνζίαο έρεη 

πιάηνο 0,6 m. Από ην θαλάιη απηό θαη δηακέζνπ νπώλ, ην ιύκαηα εηζέξρνληαη ζηηο 

θιίλεο θίιηξαλζεο.  

Τν λεξό αθνύ πεξάζεη από ηηο θιίλεο θαη ηνλ ςεπδνππζκέλα θαηαιήγεη ζην πιεπξηθό 

θαλάιη δηακέζνπ νπώλ. Από ην θαλάιη απηό, πνπ έρεη πιάηνο 0,7 m, ην δηπιηζκέλν 
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λεξό ππεξρεηιίδεη κέζσ ππεξρεηιηζηή από θάζε θιίλε πξνο θνηλό θξεάηην εμόδνπ ηεο 

κνλάδαο από όπνπ κε αγσγό Φ 500 νδεγείηαη ζηε κνλάδα απνιύκαλζεο.   

Πάλσ από ηηο θιίλεο θαη θαηά κήθνο ηεο δεμακελήο θηλείηαη γέθπξα κε ηαρύηεηα 0,5 

m/min πεξίπνπ. Μέζσ απηήο ηεο γέθπξαο πξαγκαηνπνηείηαη ε έθπιπζε θάζε κηαο 

θπςέιεο ρσξηζηά. Οη δηαζηάζεηο ηεο γέθπξαο έθπιπζεο θάζε θιίλεο είλαη 4,35 x  

1,10 κ 

Ζ θιίλε ηνπ θίιηξνπ, όπσο πξναλαθέξζεθε, απνηειείηαη από κηα ζεηξά 

απηνθεξόκελσλ εγθάξζησλ ρσξηζκάησλ πνπ ζα ρσξίδνπλ ηελ επηθάλεηα ηνπ 

θίιηξνπ ζε θπςέιεο. Κάζε θπςέιε είλαη έηζη δηαηεηαγκέλε ώζηε λα ζπλδέεηαη κε κηα 

μερσξηζηή νπή έθπιπζεο. Κάζε ρώξηζκα είλαη κνλσκέλν θαηάιιεια θαη ζηηο δύν 

πιεπξέο ώζηε λα ειαρηζηνπνηνύληαη νη δηαξξνέο θαηά ηελ έθπιπζε θαη ν θίλδπλνο 

δηάβξσζεο ηνπ ζπζηήκαηνο ζηξάγγηζεο.  

Οη πνξώδεηο πιάθεο ηνπ ςεπδνππζκέλα ζηεξίδνληαη θαηά ηέηνην ηξόπν ώζηε θαη λα 

εμαζθαιίδεηαη ε απαηηνύκελε ζηεγαλόηεηα θαη ε ειάρηζηε δπλαηή θαηαπόλεζε ησλ 

πιαθώλ.  

Τα ραξαθηεξηζηηθά ησλ πιαθώλ απηώλ είλαη ηα αθόινπζα: 

Μέγηζηε δηάκεηξνο πόξσλ  1300 κ. 

Πνξώδεο 30% -40% 

Αληνρή ζε ιπγηζκό 1000 psi θαη’ειάρηζην 

Πάρνο πιάθαο 2 cm 

Υιηθό θαηαζθεπήο  Ομείδην αινπκηλίνπ  

Τν κέζν δηύιηζεο απνηειείηαη από άξηζηεο πνηόηεηαο ππξηηηθή άκκν, θαηάιιειεο γηα 

ρξήζε ζε θίιηξα, ζύκθσλα κε ηηο πξνδηαγξαθέο ηεο AWWA. Ζ άκκνο πνπ 

ρξεζηκνπνηείηαη ζην θίιηξν είλαη θαηάιιεια δηαβαζκηζκέλε. Ζ ελεξγόο ηεο δηάκεηξνο 

ζα είλαη 0,55-0,65mm θαη ν ζπληειεζηήο νκνηνκνξθίαο ηεο κηθξόηεξνο από 1,5.  

Ζ κεηαθηλνύκελε γέθπξα πεξηιακβάλεη θαη ζηεξίδεη ηνλ κεραληζκό θίλεζεο, ηηο 

αληιίεο θαη ην απηόκαην ζύζηεκα έθπιπζεο θαζώο θαη ην ζύζηεκα απνκάθξπλζεο 

ησλ λεξώλ έθπιπζεο. Δίλαη εγθαηεζηεκέλεο δύν (2) γέθπξεο, κία γηα θάζε θιίλε 

θίιηξαλζεο, κε όια ηα εμαξηήκαηα, ηνπ νίθνπ ECOPLANTS  κε εγθαηεζηεκέλε ηζρύο 

0,37 KW έθαζηε.  

Ο κεραληζκόο θίλεζεο απνηειείηαη από έλαλ κεησηήξα πνπ κεηαδίδεη ηελ θίλεζε θαη 

ζηνπο δπν ηξνρνύο. 
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Ζ γέθπξα θέξεη κηα ρνάλε ε νπνία αθελόο δηαθόπηεη ηελ ηξνθνδνζία ηεο θάζε 

θπςέιεο θαηά ηε δηάξθεηα έθπιπζεο θαη αθεηέξνπ εγθισβίδεη ηα λεξά έθπιπζεο ηεο 

θπςέιεο.  

Τν ζύζηεκα έθπιπζεο θαη απνκάθξπλζεο ηνπ λεξνύ πιύζεο πεξηιακβάλεη δύν 

ππνβξύρηεο αληιίεο, νη νπνίεο ζα είλαη αλαξηεκέλεο από ηε γέθπξα. Κάζε αληιία 

κπνξεί λα παξέρεη 5 m3/h ζηα 6 m καλνκεηξηθνύ.  

Ζ έθπιπζε πξαγκαηνπνηείηαη από ππνβξύρηα αληιία δπλακηθόηεηαο 40 m3/h ε νπνία 

είλαη αλαξηεκέλε ζηε γέθπξα κέζσ θαηάιιεινπ πιαηζίνπ ζηήξημεο θαη αληιεί 

δηπιηζκέλν λεξό από ην πιεπξηθό θαλάιη. Τν δηάθξαγκα απνκόλσζεο ζηεξίδεηαη ζην 

πιαίζην θαηά ηξόπν ώζηε λα κπνξεί λα αθνινπζεί ηπρόλ αλσκαιίεο ηνπ πιεπξηθνύ 

ηνηρείνπ ηεο θιίλεο θαη ησλ νπώλ εμόδνπ ηνπ δηπιηζκέλνπ λεξνύ. Δπίζεο, ππάξρεη ε 

δπλαηόηεηα ειαζηηθώλ κεηαθηλήζεσλ ηνπ δηαθξάγκαηνο πνπ ειέγρνληαη από 

αλνμείδσηα ειαηήξηα ή άιιν θαηάιιειν ζύζηεκα.  

Τα λεξά ηεο έθπιπζεο ζπγθεληξώλνληαη ζηελ επηθάλεηα ηεο θπςέιεο, εγθισβίδνληαη 

από ηε ρνάλε θαη ζηε ζπλέρεηα αληινύληαη κε άιιε ππνβξύρηα αληιία πξνο ηε 

δηώξπγα ηνπ λεξνύ έθπιπζεο.  

Ζ ρνάλε ζπιινγήο ησλ λεξώλ έθπιπζεο είλαη θαηαζθεπαζκέλε από αλνμείδσην 

ράιπβα θαη είλαη ζρεδηαζκέλε ώζηε λα επηηξέπεη ηελ δηόγθσζε ηνπ κέζνπ δηύιηζεο.  

Ο αγσγόο απαγσγήο έρεη εγθαηαζηαζεί ζην πάλσ ηκήκα ηεο ρνάλεο θαη ζπλδέεηαη 

κε ηελ αληιία απνκάθξπλζεο. Δπίζεο, ζηηο δύν άθξεο ηεο ρνάλεο έρνπλ 

εγθαηαζηαζεί δπν δηακήθεηο ιάκεο γηα ηελ επηθαλεηαθή απόμεζε θαηαζθεπαζκέλεο 

από αλνμείδσην ράιπβα. 

Καηόπηλ ηα λεξά έθπιπζεο πέθηνπλ ζε θαλάιη θαη δηνρεηεύνληαη κε βαξύηεηα ζε 

θξεάηην ηνπ δηθηύνπ ζηξαγγηδίσλ.  

Οη δεμακελέο ησλ θίιηξσλ, ηα θαλάιηα ηξνθνδνζίαο θαη απαγσγήο ησλ δηπιηζκέλσλ 

ιπκάησλ έρνπλ θαηαζθεπαζηεί από νπιηζκέλν ζθπξόδεκα.  
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2.9. Μνλάδα απνιύκαλζεο 

Ζ κνλάδα απνιύκαλζεο απνηειείηαη από: 

 ηνλ κεηξεηή παξνρήο ηεο απνιύκαλζεο 

 ηε κνλάδα ρισξίσζεο απνηεινύκελε από 2 δεμακελέο 

 ηε δεμακελή απνρισξίσζεο 

Σην θεθάιαην απηό πεξηγξάθεηαη θαη ε κνλάδα κεηαεξηζκνύ ε νπνία απνηειεί δνκηθά 

εληαία θαηαζθεπή κε νιόθιεξε ηελ κνλάδα απνιύκαλζεο.  

2.9.1. Μεηξεηήο παξνρήο απνιύκαλζεο  

Γεωκεηξηθά ραξαθηεξηζηηθά / Εμνπιηζκόο: 

Από ηε κνλάδα δηύιηζεο, ηα δηπιηζκέλα ιύκαηα ηξνθνδνηνύλ ηελ κνλάδα κέηξεζεο 

ηεο παξνρήο ηεο απνιύκαλζεο κέζσ αγσγνύ  PVC δηαηνκήο Φ500. 

Ζ κνλάδα κέηξεζεο ηεο παξνρήο επξίζθεηαη δνκηθά ελνπνηεκέλε κε ηελ κνλάδα 

ρισξίσζεο. To θαλάιη είλαη ζπκκεηξηθά θαηαζθεπαζκέλν ζην θέληξν ησλ δύν 

κνλάδσλ ρισξίσζεο.  

Ο κεηξεηήο παξνρήο ηύπνπ Parshall, απνηειείηαη από δηώξπγα ε νπνία θέξεη ιαηκό 

κε ζηέλσκα πνπ εμαλαγθάδεη ηελ ζπζζώξεπζε ιπκάησλ θαη ηελ αύμεζε ηνπ βάζνπο 

ξνήο ησλ αλάληε ηνπ ζηελώκαηνο, αλαινγηθά ηεο εηζεξρόκελεο ζην έξγν παξνρήο.  

Ακέζσο θαηάληε ηνπ ζηελώκαηνο  γίλεηαη  ν κεξηζκόο ηεο  παξνρήο ζηηο δύν  

δεμακελέο  κέζσ ζπξνθξαγκάησλ.  Απηό επηηπγράλεηαη κε ηελ ρσξνζέηεζε ηνπ 

ππζκέλα  ηνπ θαλαιηνύ ζην ύςνο ηεο  ππεξρείιηζεο. 

Σηελ είζνδν  θάζε δεμακελήο  εθρύλεηαη ην δηάιπκα ηνπ ππνρισξηώδνπο λαηξίνπ. 

Σα γεσκεηξηθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ κεηξεηή παξνρήο είλαη: 

Γεωκεηξηθά ραξαθηεξηζηηθά κνλάδαο κέηξεζεο παξνρήο 

Πιάηνο ζηέλσζεο  9’’ 

Σπλνιηθό κήθνο  12m 

Μήθνο θαλαιηνύ αλάληη ζηέλσζεο  8 m 

Μήθνο θαλαιηνύ θαηάληη ζηέλσζεο  2,5 m 

Πιάηνο θαλαιηνύ  0,6m 
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Σπλνιηθό ύςνο θαλαιηνύ 1, 0  m 

Τν αηζζεηήξην ζηάζκεο αληηιακβάλεηαη ην εθάζηνηε ύςνο ζηάζκεο από ηνλ ρξόλν 

εθπνκπήο-ιήςεο ησλ ππεξήρσλ πνπ εθπέκπεη, θαη ζπκπεξηιακβάλεη κεηαηξνπέα 

ζήκαηνο πνπ κεηαθξάδεη ην κεηξνύκελν ύςνο ζηάζκεο ζε παξνρή βάζεη 

πξνγξακκαηηδόκελεο καζεκαηηθήο ζπλάξηεζεο, όξγαλν έλδεημεο ηεο ζηηγκηαίαο 

παξνρήο θαη όξγαλν αζξνηζηηθό ησλ εηζεξρνκέλσλ όγθσλ. 

Ο κεηαηξνπέαο ζήκαηνο πεξηιακβάλεη κηθξνεπεμεξγαζηή πνπ γξακκηθνπνηεί ηελ 

καζεκαηηθή ζπλάξηεζε ζηάζκεο-παξνρήο, δηνξζώλεη ην απνηέιεζκα κε ηελ εθάζηνηε 

ζεξκνθξαζία, ππθλόηεηα θαη ζρεηηθή πγξαζία αέξα θαη εμάγεη ζηηγκηαία ηηκή παξνρήο 

κε ζήκα 4-20 mA πξνο ην Κέληξν Διέγρνπ ηνπ Έξγνπ. Ο κεηαηξνπέαο έρεη 

εγθαηαζηαζεί πιεπξηθά ηνπ πνκπνύ ππεξήρσλ. 

Τν πιάηνο ηεο ζηέλσζεο ηνπ θαλαιηνύ είλαη 9 ηληζώλ ώζηε λα ππεξθαιύπηεη πάλσ 

από ην 25% ηελ παξνρή αηρκήο ηεο Β’ θάζεο.  Ο πξνζθεξόκελνο κεηξεηήο έρεη 

ηθαλόηεηα κέηξεζεο παξνρήο έσο 1200 m3/h.  

Ο κεηξεηήο ζηάζκεο, ηύπνπ ππεξήρσλ, ηερλνινγηθά είλαη ν πιένλ εμειηγκέλνο, 

ζρεηηθά κε άιια ζπζηήκαηα κέηξεζεο ιόγσ ηεο κέγηζηεο αθξίβεηαο πνπ πξνζθέξεη 

θαη ηεο άξηζηεο ιεηηνπξγηθόηεηάο ηνπ. Καλέλα ηκήκα ηνπ πξνζθεξνκέλνπ 

ζπζηήκαηνο κέηξεζεο παξνρήο δελ βξίζθεηαη ζε επαθή κε ηα ιύκαηα, ώζηε λα 

επεξεάδεηαη ε κέηξεζε θαη ε δηαρξνληθή ζηαζεξόηεηά ηνπ. 

Τα ιύκαηα από ην θαλάιη κέηξεζεο ηεο παξνρήο θαη ακέζσο θαηάληε ηεο κέηξεζεο 

ηεο παξνρήο, ηξνθνδνηνύλ ηνλ κεξηζηή παξνρήο ηεο δεμακελήο ρισξίσζεο.  

. 

2.9.2. Δεμακελέο ριωξίωζεο  

Γεωκεηξηθά ραξαθηεξηζηηθά / Εμνπιηζκόο  

Σθνπόο ηεο απνιύκαλζεο είλαη ε θαηαζηξνθή ησλ παζνγόλσλ κηθξννξγαληζκώλ 

ησλ απνβιήησλ ώζηε λα απνθεύγεηαη ε κεηάδνζε αζζελεηώλ κέζσ ηνπ λεξνύ ηνπ 

απνδέθηε.  

Δίλαη ην ηειηθό ζηάδην επεμεξγαζίαο ησλ ιπκάησλ, έρεη ζαλ ζηόρν ηελ νινθιεξσηηθή 

θαηαζηξνθή ησλ παζνγόλσλ κηθξννξγαληζκώλ, δεδνκέλνπ όηη θαηαζηξνθή απηώλ 

γίλεηαη θαη ζε άιια ζηάδηα ηεο επεμεξγαζίαο. 

Ζ κνλάδα ρισξίσζεο ζρεδηάδεηαη σο θνηλό δνκηθό έξγν κε ηελ κνλάδα κέηξεζεο ηεο 

παξνρήο θαη ηελ δεμακελή απνρισξίσζεο. 
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Σην θξεάηην κεξηζκνύ ηνπνζεηνύληαη 2 ζπξνθξάγκαηα, δηαζηάζεσλ 1000 x 300 mm. 

Με ηελ θαηάιιειε επηινγή ησλ ζπξνθξαγκάησλ δηεπζεηείηαη ε ιεηηνπξγία ηεο κίαο ή 

ησλ δύν κνλάδσλ ρισξίσζεο. Τξίην ζπξόθξαγκα δηαζηάζεσλ 500Φ600 ηνπνζεηείηαη 

επί ηνπ αγσγνύ παξάθακςεο.  Ο αγσγόο απηόο  ηξνθνδνηεί  ηελ  πξώηε  θιίκαθα 

νμπγόλσζεο.  

Ο ζάιακνο επαθήο ησλ ιπκάησλ κε ην ριώξην έρεη θαηαζθεπαζηεί από θαλάιηα 

ζπλνιηθνύ κήθνπο 14,0 κέηξσλ κε δηακήθε εζσηεξηθά ηνηρία γηά ηελ καηαλδξηθή 

δηαδξνκή ησλ ιπκάησλ. Σηνλ ζρεδηαζκό πξνβιέπνληαη ζπλνιηθά 4 θαλάιηα πιήξε 

γηα ηελ ιεηηνπξγία ησλ παξνρώλ αηρκήο ηνπ έξγνπ, ελώ ζηηο δηεξγαζίεο ησλ δηαύισλ 

ηεο ρισξίσζεο ζπκκεηέρεη θαη ην θαλάιη κέηξεζεο ηεο παξνρήο.  

Τν πιάηνο ησλ θαλαιηώλ είλαη 1,2 κέηξα .  

Tα γεσκεηξηθά ραξαθηεξηζηηθά θάζε δεμακελήο ρισξίσζεο είλαη: 

Γεωκεηξηθά ραξαθηεξηζηηθά δεμακελήο ριωξίωζεο 

Αξηζκόο δεμακελώλ  2 

Αξηζκόο θαλαιηώλ/δεμακελή 4 

Μήθνο θάζε θαλαιηνύ 14 m 

Πιάηνο θάζε θαλαιηνύ  1,2 m 

Σπλνιηθό βάζνο κνλάδαο 1,6 m 

Τα ιύκαηα δηεξρόκελα από ηνπο δηαύινπο επηηπγράλνπλ ζηνλ ρξόλν επαθήο ηνπο κε 

ην ριώξην, ηελ δέζκεπζε ησλ πνζνηήησλ ρισξίνπ πνπ θαηαζηξέθνπλ ηνπο 

κηθξννξγαληζκνύο.  

Έρνπλ εγθαηαζηαζεί δύν δνζνκεηξηθέο αληιίεο ππνρισξηώδνπο λαηξίνπ, εθ ησλ 

νπνίσλ ε κία εθεδξηθή. Οη αληιίεο είλαη δηαθξαγκαηηθνύ ηύπνπ θαη ε ιεηηνπξγία ηνπο 

ειέγρεηαη από ηνλ κεηξεηή παξνρήο.  

Γηα ηελ απνζήθεπζε ηνπ ππνρισξηώδνπο λαηξίνπ έρεη ρξεζηκνπνηεζεί έλα πιαζηηθό 

δνρείν, ρσξεηηθόηεηαο 2,5 m3, ζπλνιηθήο απνζεθεπηηθήο ηθαλόηεηαο 30 εκεξώλ.  

Σπλνςίδνληαο, ν εγθαηεζηεκέλνο εμνπιηζκόο ηεο κνλάδαο ρισξίσζεο πεξηιακβάλεη: 

Εγθαηεζηεκέλνο εμνπιηζκόο ριωξίωζεο 

Τκήκα εμνπιηζκνύ Τεκάρηα Χαξαθηεξηζηηθά 

Θπξνθξάγκαηα 3 1000 x 300 mm (2 δεμακελώλ 
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ρισξίσζεο), κε ρεηξνζηξόθαιν 

500 x 300 mm (1 επί ηνπ αγσγνύ 

παξάθακςεο  παξάθακςεο), κε 

ρεηξνζηξόθαιν  

Γνζνκεηξηθέο αληιίεο   2 0-100 l/h 

Γεμακελέο απνζήθεπζεο  1 2,5 m3  

 

2.9.3. Μνλάδα απνριωξίωζεο 

Γεωκεηξηθά ραξαθηεξηζηηθά/ Εμνπιηζκόο: 

Τν θξεάηην απνρισξίσζεο έρεη θαηαζθεπαζηεί σο δνκηθά εληαία θαηαζθεπή κε ηελ 

δεμακελή ρισξίσζεο, θαη ηηο θιίκαθεο κεηααεξηζκνύ.  

Σε ζπγθεθξηκέλε ζέζε έρεη εγθαηαζηαζεί έλαο αλαδεπηήξαο κε ηνλ νπνίν 

επηηπγράλεηαη  πιήξεο αλάκημε  ησλ ρισξησκέσλ  ιπκάησλ κε ην  κέζν 

απνρισξίσζεο . 

Ζ ηξνθνδνζία ηεο κνλάδαο γίλεηαη κε αγσγό Φ500 από ην έλα ηκήκα ηεο ρισξίσζεο 

θαη από ηνλ ππεξρεηιηζηή ηνπ δεύηεξνπ ηκήκαηνο πνπ είλαη θαηαζθεπαζκέλνο ζην 

ελδηάκεζν ηνηρίν ησλ δεμακελώλ ρισξίσζεο θαη απνρισξίσζεο. 

 

Γεωκεηξηθά ραξαθηεξηζηηθά θξεαηίνπ απνριωξίωζεο  

Πιάηνο  2,8 m έθαζην 

Σπλνιηθό κήθνο  3,7 m 

Σπλνιηθό βάζνο κνλάδαο 1,60 m 

Δλεξγό βάζνο κνλάδαο  1,10 m 

 

Δληόο ηνπ θηηξίνπ απνιύκαλζεο, ζε αλεμάξηεην ρώξν έρεη εγθαηαζηαζεί ζύζηεκα 

απνρισξίσζεο κε δύν δνζνκεηξηθέο αληιίεο, εθ ησλ νπνίσλ ε κία απνηειεί εθεδξεία 

ηνπ ζπζηήκαηνο ηθαλόηεηαο από 0-145 mg/l. 

Γηα ηελ απνζήθεπζε ηνπ δηαιύκαηνο απνρισξίσζεο έρεη εγθαηαζηαζεί πιαζηηθό  

δνρείν 2,5m3 από ην νπνίν αληινύλ νη αληιίεο απνρισξίσζεο. 

Σπλνςίδνληαο, ν εγθαηεζηεκέλνο εμνπιηζκόο ηεο κνλάδαο απνρισξίσζεο είλαη: 
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Εγθαηεζηεκέλνο εμνπιηζκόο απνριωξίωζεο 

Τκήκα εμνπιηζκνύ Τεκάρηα Χαξαθηεξηζηηθά 

Γνζνκεηξηθέο αληιίεο 2 (1+1) 0-145 mg/l 

Αλαδεπηήξαο 1 RW 2022  300 mm πξνπέια 

Γεμακελή απνζήθεπζεο  1 2,5 m3  

 

 

2.9.4. Κηίξην απνιύκαλζεο / Μνλάδα βηνκεραληθνύ λεξνύ  

Όινο ν εμνπιηζκόο ηεο κνλάδαο ρισξίσζεο θαη απνρισξίσζεο είλαη 

εγθαηεζηεκέλνο εληόο αλεμάξηεηνπ θηηξηαθνύ ρώξνπ ηνπ θηηξίνπ ρισξίσζεο πνπ 

ρσξνζεηείηαη πιεζίνλ  ηεο κνλάδαο ρισξίσζεο, κε άκεζε πξόζβαζε από ηνλ 

θεληξηθό δξόκν ηνπ έξγνπ.  

Αλαιπηηθή πεξηγξαθή ηνπ νηθίζθνπ απνιύκαλζεο γίλεηαη ζην θεθάιαην ησλ θηηξηαθώλ 

έξγσλ.  

Σε αλεμάξηεην εκηππόγεην ρώξν ηνπ νηθίζθνπ ρισξίσζεο - απνρισξίσζεο έρεη 

εγθαηαζηαζεί ην πηεζηηθό ζπγθξόηεκα πνπ ηξνθνδνηεί ην δίθηπν βηνκεραληθνύ 

λεξνύ. 

Τν ζπγθξόηεκα απνηειείηαη από ηα εμήο ζηνηρεία: 

- Γύν αληιεηηθά ζπγθξνηήκαηα (ην έλα εθεδξηθό) μεξνύ ηύπνπ, ηνπ νίθνπ MARCO 

PUMPS, κνληέιν MPC –H2-150 νξηδόληηαο εγθαηάζηαζεο, κε όια ηα 

απαηηνύκελα εμαξηήκαηα θαη ηε βάζε ζηεξεώζεσο, νλνκαζηηθήο παξνρήο 50 

m3/h ζηα 50 κ.Σ.Υ. έθαζην. 

- Έλα πηεζηηθό δνρείν από ράιπβα ST 37-2 πςειήο αληνρήο, ρσξεηηθόηεηαο 500 l.  

- Τηο ζσιελώζεηο δηαζπλδέζεσο, κεησηέο πηέζεσο θαη ηα εηδηθά ηεκάρηα 

ιεηηνπξγίαο ηνπ όινπ ζπγθξνηήκαηνο.  

 

2.9.5. Μνλάδα κεηααεξηζκνύ 

Ζ κνλάδα κεηααεξηζκνύ, θαηαζθεπάδεηαη δνκηθά ζπλερόκελε κε ηηο κνλάδεο 

ρισξίσζεο θαη απνρισξίσζεο.  
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Από ηνλ ππεξρεηιηζηή εμόδνπ ηνπ θξεαηίνπ απνρισξίσζεο ηα ιύκαηα ηξνθνδνηνύλ 

ηε κνλάδα θιηκάθσλ νμπγόλσζεο.  

Ζ πηώζε ησλ ιπκάησλ από ηηο θιίκαθεο νμπγόλσζεο είλαη ηεο ηάμεο ησλ 1.00 

κέηξσλ.  

Έρνπλ θαηαζθεπαζηεί 5 θιίκαθεο. Τν ύςνο ηεο θάζε κίαο είλαη 1.2 m.  

 

10. Έξγα δηάζεζεο επεμεξγαζκέλωλ ιπκάηωλ  

Από ηελ έμνδν ηεο κνλάδαο κεηαεξηζκνύ ηα ιύκαηα νδεγνύληαη ζην Γξεβεληώηηθν 

πνηακό κε αγσγό από PVC 10 atm δηαηνκήο Φ500. Ζ εθξνή ηνπ αγσγνύ βξίζθεηαη 

πεξίπνπ ζην πςόκεηξν ηεο θνίηεο ηνπ πνηακνύ. 

Ο ζρεδηαζκόο απηόο γίλεηαη ώζηε ηα έξγα δηάζεζεο λα πιεξνύλ ηηο απαηηήζεηο ησλ 

πεξηβαιινληηθώλ όξσλ ηνπ έξγνπ. 

 

2.11. Α/Σ αλαθπθινθνξίαο θαη απνκαθξύλζεωο πεξίζζεηαο ηιύνο  

 

Τν αληιηνζηάζην αλαθπθινθνξίαο θαη πεξίζζεηαο ηιύνο έρεη θαηαζθεπαζηεί ζε ζέζε 

ζπκκεηξηθή σο πξνο ηηο δεμακελέο θαζίδεζεο.  

Μέζα ζην αληιηνζηάζην είλαη εγθαηεζηεκέλεο νη αληιίεο επαλαθπθινθνξίαο ηεο 

ελεξγνύ ηιύνο πνπ κεηαθέξνπλ ηελ παξνρή πξνο ηνλ κεξηζηή παξνρήο Α΄ θαη νη 

αληιίεο απνκάθξπλζεο ηεο πεξίζζεηαο ηεο ηιύνο πξνο ηε κνλάδα ηεο πάρπλζεο.  

Οη ζπγθεληξώζεηο ηεο ηιύνο ζηνλ θώλν ζπιινγήο ησλ δεμακελώλ δεπηεξνβάζκηαο 

θαζίδεζεο, όπσο πξναλαθέξζεθε, θπκαίλνληαη από 8.000 έσο 12.000 mg/l ζηεξεά. 

Οη ζπγθεληξώζεηο απηέο εμαξηώληαη από πνηθίιεο παξακέηξνπο όπσο ηα πνηνηηθά 

ζπζηαηηθά ησλ εηζεξρνκέλσλ ιπκάησλ, ηελ θαιή ή όρη ιεηηνπξγία ησλ δεμακελώλ 

αεξηζκνύ, ηα κεγέζε ησλ παξνρώλ αλά δεμακελή θαζίδεζεο, ηε ζεξκνθξαζία, ηηο 

επηθαλεηαθέο θνξηίζεηο ησλ θαζηδήζεσλ, ηνλ ρξόλν παξακνλήο ησλ ιπκάησλ ζε 

απηέο θ.ι.π. 

Βαζηθή πξνϋπόζεζε γηα ηελ θαιή ιεηηνπξγία ηεο βηνινγηθήο βαζκίδαο είλαη ε 

δηαηήξεζε ηεο ζπγθέληξσζεο ησλ ζηεξεώλ ζε απηήλ ζην επίπεδν ησλ 3,500 - 5.000 

mg/l. Πξνθεηκέλνπ, ινηπόλ, λα δηαηεξεζεί κέζα ζηε κνλάδα  

ληηξνπνίεζεο/απνληηξνπνίεζεο ε παξαπάλσ επηιεγκέλε θαηά ζπλζήθεο ιεηηνπξγίαο 

ηνπ έξγνπ ζπγθέληξσζε ελεξγνύ ηιύνο, πξέπεη πνζόηεηα ηεο ελεξγνύ ηιύνο από ηηο 
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δεμακελέο θαζίδεζεο λα επηζηξέθεη ζηνλ βηνινγηθό αληηδξαζηήξα. Ταπηόρξνλα 

πξέπεη ε θαζαξή παξαγσγή ηεο ελεξγνύ ηιύνο λα απνκαθξύλεηαη από ηε βηνινγηθή 

βαζκίδα πξνο ηε γξακκή επεμεξγαζίαο ηεο ιάζπεο, δεδνκέλνπ όηη θαηά ηε βηνινγηθή 

δηεξγαζία ε ελεξγόο ηιύο ζπλερώο πνιιαπιαζηάδεηαη θαη ζπλεπώο ε κάδα ηεο 

απμάλεηαη.  

Τηο παξαπάλσ ιεηηνπξγίεο επαλαθπθινθνξίαο θαη απνκάθξπλζεο ελεξγνύ ηιύνο 

εμππεξεηεί ην αληιηνζηάζην επαλαθπθινθνξίαο θαη πεξίζζεηαο ηιύνο.  

Πην ζπγθεθξηκέλα, ην αληιηνζηάζην απνηειείηαη από ηα παξαθάησ ηκήκαηα: 

 πγξό ζάιακν ζπιινγήο ηεο ελεξγνύ ηιύνο από ηηο δεμακελέο θαζίδεζεο, ζηνλ 

νπνίν είλαη εγθαηεζηεκέλεο νη αληιίεο επαλαθπθινθνξίαο ελεξγνύ ηιύνο 

 μερσξηζηό εκηππόγεην ρώξν, δηαζηάζεσλ 3,00 x 5,00 m, ν νπνίνο θέξεη 

θιίκαθα πξόζβαζεο.  Ο ππνβηβαζκόο ηνπ δαπέδνπ γίλεηαη εμαηηίαο ηεο απαίηεζεο 

ζεηηθνύ καλνκεηξηθνύ γηα ηηο αληιίεο πεξίζζεηαο ιάζπεο. 

 μερσξηζηό μεξό ρώξν αλάληε ηνπ πγξνύ ζαιάκνπ, δηαζηάζεσλ 2,0 x 4,0 m, 

όπνπ έρνπλ ηνπνζεηεζεί νη ηειεζθνπηθέο δηθιείδεο γηα ηελ εμαζθάιηζε 

απνκάθξπλζεο ίζσλ πνζνηήησλ ηιύνο από θάζε Γ.Γ.Κ. Αλάληε θαη θαηάληε ηεο 

θάζε ηειεζθνπηθήο δηθιείδαο ππάξρνπλ δηθιείδεο απνκόλσζεο, ειεγρόκελεο από 

ρεηξνζηξόθαιν ζηε ζηέςε ησλ δεμακελώλ. 

 μερσξηζηό μεξό ρώξν βαλνζηαζίνπ, ζηνλ νπνίν είλαη ηνπνζεηεκέλεο νη 

δηθιείδεο θαη νη βαιβίδεο αληεπηζηξνθήο ησλ θαηαζιηπηηθώλ αγσγώλ ησλ αληιηώλ 

επαλαθπθινθνξίαο 

Γηα ηελ επαλαθπθινθνξία ηεο ιάζπεο από ηνλ πγξό ζάιακν ηνπ αληιηνζηαζίνπ 

ελεξγνύ ηιύνο ζην κεξηζηή ησλ δεμακελώλ αεξηζκνύ, έρνπλ εγθαηαζηαζεί ηξείο (3) 

ππνβξύρηεο θπγνθεληξηθέο αληιίεο εθ ησλ νπνίσλ νη δύν  είλαη ζε ιεηηνπξγία θαη ε κία  

είλαη εθεδξηθή. Σηνλ πγξό ζάιακν ππάξρεη ζέζε γηα ηελ ηνπνζέηεζε κηαο αθόκα  

όκνηαο αληιίαο αλαθπθινθνξίαο ζηελ Β΄θάζε. Ζ αληινύκελε ελεξγόο ηιύο νδεγείηαη 

ζην θξεάηην κεξηζκνύ Α΄ ησλ βηνινγηθώλ δηεξγαζηώλ κε θνηλό θαηαζιηπηηθό αγσγό 

PVC δηαηνκήο Φ315  όπνπ αλακεηγλύεηαη κε ηνλ θύξην όγθν ησλ εηζεξρνκέλσλ 

ιπκάησλ θαη ζηε ζπλέρεηα ζα δηαλέκεηαη ζηνπο βηνεπηινγείο.  

Ζ παξνρεηεπηηθή ηθαλόηεηα ηεο αλαθπθινθνξίαο είλαη 150% ηεο παξνρήο 

ζρεδηαζκνύ ηνπ έξγνπ. Καηά ζπλέπεηα ε παξνρή θάζε αληιίαο ζα είλαη 159 m3/h ζε 

καλνκεηξηθό 3.5  κέηξσλ. Γηα ηελ απνθπγή ηεο δηάζπαζεο ησλ ζπζζσκαηώζεσλ ηεο 
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ιάζπεο oi αληιίεο  πνπ έρνπλ ηνπνζεηεζεί έρνπλ  ρακειή ηαρύηεηα πεξηζηξνθήο ησλ 

920 rpm. 

Γηα ηελ απνκάθξπλζε ηεο πιενλάδνπζαο ελεξγνύ ηιύνο έρνπλ εγθαηαζηαζεί ηξεηο (3) 

αληιίεο ειηθνεηδνύο ξόηνξα, εθ ησλ νπνίσλ ε κία ζα είλαη εθεδξηθή. Ζ αληινύκελε 

πιενλάδνπζα ελεξγόο ηιύο νδεγείηαη ζηνλ αληίζηνηρν κεραληθό παρπληή. Ζ επηινγή 

ησλ αληιηώλ έγηλε ώζηε λα κελ δεκηνπξγνύληαη θίλδπλνη ζηόκσζεο ησλ αγσγώλ 

κεηαθνξάο ηεο έλπδξεο ιάζπεο θαηά ηελ κεηαθνξά ηεο. Ο αγσγόο θαηάζιηςεο  

ηξνθνδνηεί  ηελ γξακκή επεμεξγαζίαο ιάζπεο. Γηθιείδεο θαη αγσγνί επηηξέπνπλ ηελ 

ηξνθνδνζία νπνηαζδήπνηε γξακκήο ιάζπεο από νπνηαδήπνηε αληιία. 

Οη αληιίεο απηέο είλαη ζεηηθήο εθηόπηζεο, θαη βξίζθνληαη ζηνλ εκηππόγεην ρώξν ηνπ 

αληιηνζηαζίνπ ζην ρακειόηεξν δηακνξθσκέλν έδαθνο, ώζηε λα εμαζθαιίδεηαη ε 

ηξνθνδνζία ηνπο κε ζεηηθό καλνκεηξηθό.  

Ζ ιεηηνπξγία ησλ αληιηώλ πεξίζζεηαο είλαη καλδαισκέλε κε ηε ιεηηνπξγία ηεο 

κνλάδαο πάρπλζεο – αθπδάησζεο.  

Όπσο πξναλαθέξζεθε, ζηνπο αγσγνύο ηξνθνδνζίαο ηνπ Α/Σ έρνπλ εγθαηαζηαζεί 

δηθιείδεο από αλνμείδσην ράιπβα γηα ηελ πδξαπιηθή απνκόλσζε ησλ δεμακελώλ 

θαζίδεζεο.  

Δπίζεο, θάζε αληιία αλαθπθινθνξίαο θαη πεξίζζεηαο θέξεη ζηνλ αγσγό εμόδνπ 

ζπξηνδηθιείδα θαη δηθιείδα αληεπηζηξνθήο πξν ηεο ζπκβνιήο κε ηνλ θνηλό 

θαηαζιηπηηθό αγσγό.  Έηζη είλαη δπλαηή ε απνκόλσζή ηνπο ζε πεξίπησζε βιάβεο 

θαη ε ελαιιαθηηθή ηνπο ιεηηνπξγία, ώζηε ε δηάηαμε λα δηαζέηεη ειεπζεξίεο ρεηξηζκώλ 

θαη ιεηηνπξγηθή επειημία. 

πλνςίδνληαο, ν εμνπιηζκόο ζην Α/ επαλαθπθινθνξίαο & πεξίζζεηαο ηιύνο είλαη ν 

αθόινπζνο:  

Εγθαηεζηεκέλνο εμνπιηζκόο Α/Σ επαλαθπθινθνξίαο & πεξίζζεηαο    

Τκήκα εμνπιηζκνύ Τεκάρηα Χαξαθηεξηζηηθά 

Αληιίεο επαλαθπθινθνξίαο 

Δ.Η. 

3 (2+1 εθεδξηθή) 159m3/h, 3,5 m 

Αληιίεο πεξίζζεηαο Δ.Η. 3 (2+1) 0-38,6 m3/h 

Γηθιείδεο απνκόλσζεο 

αγσγώλ ηιύνο από δεμ. 

3 Μία γηα θάζε αγσγό 

ηξνθνδνζίαο  
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θαζίδεζεο 

 

2.12. Μνλάδα επεμεξγαζίαο πεξίζζεηαο ηιύνο (Α/Σ παρπκέλεο ηιύνο, 

κεραληθή αθπδάηωζε ηιύνο, ζπγθξόηεκα πνιπειεθηξνιύηε, ινηπόο 

βνεζεηηθόο εμνπιηζκόο) 

Από ην αληιηνζηάζην πεξίζζεηαο ιάζπεο, κε ηηο αληιίεο ειηθνεηδνύο ξόηνξα 

ηξνθνδνηείηαη ε κνλάδα κεραληθήο επεμεξγαζίαο ηεο ιάζπεο, ε νπνία βξίζθεηαη 

εληόο απνζκνύκελνπ θηηξίνπ, ηνπ θηηξίνπ αθπδάησζεο. Αλαιπηηθή πεξηγξαθή ηνπ 

θηηξίνπ αθπδάησζεο γίλεηαη ζην αληίζηνηρν θεθάιαην ησλ θηηξηαθώλ έξγσλ.  

Ο βαζηθόο ειεθηξνκεραλνινγηθόο εμνπιηζκόο πεξηιακβάλεη ηνλ κεραληθό παρπληή, 

ηελ ηαηληνθηιηξόπξεζα, ην ζύζηεκα παξαζθεπήο πνιπειεθηξνιύηε, ηηο αληιίεο 

δνζνκέηξεζεο πνιπειεθηξνιύηε, ηηο αληιίεο έθπιπζεο, κεηαθνξηθά ζπζηήκαηα γηα 

ηελ κεηαθνξά ηεο πίηηαο ζην ρώξν απνζήθεπζή ηεο, ηνλ θάδν απνζήθεπζεο ηεο 

ιάζπεο θαζώο θαη ην ζύζηεκα απόζκεζεο ελεξγνύ άλζξαθα. 

Μεραληθόο παρπληήο: 

Έρνπλ εγθαηαζηαζεί δύν (2) κεραληθνί παρπληέο ηθαλνί λα θαιύςνπλ ηηο αλάγθεο ηεο 

Β΄θάζεο.   

 Τν πιάηνο ηεο ηαηλίαο ηνπ παρπληή είλαη 1980 mm θαη ε εγθαηεζηεκέλε ηζρύο 0,55 

KW.  

Ζ ηξάπερα πάρπλζεο ηνπνζεηείηαη ελ ζεηξά κε ηελ  ηαηληνθηιηξόπξεζζα, θαη 

απνηειείηαη από: 

 Γνρείν θξνθίδσζεο κε αλαδεπηήξα 

 Πιαίζην από αλνμείδσην ράιπβα 

 Σύζηεκα δηαλνκήο ηεο ηιύνο ζηελ ηαηλία 

 Ηκάληαο (ηαηλία) από πνιπεζηέξα 

 Λεπίδα απόμεζεο θαη απνκάθξπλζεο ηιύνο 

 Σύζηεκα πιύζεο ηκάληα κε αθξνθύζηα 

 Γηάηαμε ζπιινγήο ζηξαγγηζκάησλ θαη πγξώλ πιύζεο 

 Πλεπκαηηθό ζύζηεκα ηάλπζεο θαη επζπγξάκκηζεο ηνπ ηκάληα 

 Σύζηεκα θίλεζεο κε απμνκεησηήξα ζηξνθώλ 
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 Ζιεθηξηθόο πίλαθαο ιεηηνπξγίαο θαη ειέγρνπ 

Ζ ηιύο από ην αληιηνζηάζην πεξίζζεηαο ηιύνο θηάλεη ζην δνρείν  θξνθίδσζεο    θαη 

αλακηγλύεηαη κε δηάιπκα πνιπειεθηξνιύηε.  Τν δνρείν  θέξεη ελζσκαησκέλν 

αλαδεπηήξα ώζηε λα επηηπγράλεηε  ε πιήξεο  αλάκημε.  Ζ θξνθηδσκέλε ηιύο 

θαηαλέκεηαη νκνηόκνξθα πάλσ ζηελ ηαηλία ηεο ηξάπεδαο όπνπ θαη ζπληειείηαη ν 

δηαρσξηζκόο ησλ πγξώλ από ηελ ηιύ κε βαξύηεηα. Ζ ηαηλία ηεο ηξάπεδαο θαηά ηελ 

επαλαθνξά ηεο ζηε ζέζε εηζόδνπ ηεο ηιύνο, εθπιέλεηαη από έλα θύθισκα ςεθαζκνύ 

εμνπιηζκέλν κε κπεθ θαη έηζη αθαηξνύληαη ηα παξακέλνληα ζσκαηίδηα πάλσ ζηηο 

ηαηλίεο. Τα λεξά ηεο έθπιπζεο θαζώο θαη ηα ζηξαγγίζκαηα ζπγθεληξώλνληαη ζε 

ζπιιεθηήξα από αλνμείδσην ράιπβα θαη νδεγνύληαη ζην δίθηπν ζηξαγγηζκάησλ.  

Ζ παρπκέλε ηιύο απνξξίπηεηαη κε ζπγθέληξσζε ζηεξεώλ πεξίπνπ 5% από ην 

θαηάληε άθξν ηεο ηξάπεδαο ζηελ ηαηληνθηιηξόπξεζζα. 

Σε όια ηα  κεραληθά κέξε ηεο ηξάπεδαο ππάξρεη εύθνιε πξόζβαζε γηα επηζεώξεζε, 

ζπληήξεζε θαη επηζθεπή.  

Ταηληνθηιηξόπξεζζα: 

Έρνπλ εγθαηαζηαζεί δύν (2) ηαηληνθηιηξόπξεζεο ηεο εηαηξίαο EMO (κνληέιν OMEGA 

100200) κε πιάηνο ηαηλίαο 2.00 m. Ζ ιεηηνπξγηθή αξρή ηεο ηαηληνθηιηξόπξεζζαο 

βαζίδεηαη ζηε ζπκπίεζε ηεο ηιύνο κεηαμύ δύν (2) πδαηνπεξαηώλ αηέξκνλσλ θαη 

πξννδεπηηθά ζπγθιηλνπζώλ ηαηληώλ πνπ πεξηζηξέθνληαη (θηλνύληαη) ζπγρξνληζκέλα 

κε καηαλδξηθή πνξεία (S) πέξημ αξηζκνύ θπιίλδξσλ. Ζ αθπδαησκέλε ηιύο είλαη 

απνηέιεζκα ηεο πίεζεο πνπ εμαζθείηαη από ηηο ηαηλίεο ιόγσ ηεο καηαλδξηθήο 

θίλεζεο.  

Ζ ηαηληνθηιηξόπξεζζα απνηειείηαη από ηα παξαθάησ κέξε: 

 Πιαίζην από αλνμείδσην ράιπβα 

 Ταηλίεο αθπδάησζεο 

 Απηόκαην ζύζηεκα ηάλπζεο – επζπγξάκκηζεο ηαηλίαο (πλεπκαηηθό) 

 Σύζηεκα πιύζεο 

 Σύζηεκα ζπιινγήο ζηξαγγηζκάησλ 

 Κηλεηήξαο ξπζκηδόκελεο ηαρύηεηαο 

 Ζιεθηξηθόο πίλαθαο ιεηηνπξγίαο θαη ειέγρνπ 
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Πξηλ ηελ είζνδό ηεο ζηελ πξέζζα, ε ηιύο δηέξρεηαη από δώλε απνζηξάγγηζεο κε 

βαξύηεηα. Έηζη θαηά ηελ κεηάβαζε πξνο ην ζηάδην ηεο ζπκπίεζεο, ην κεγαιύηεξν 

κέξνο ησλ πγξώλ έρεη ήδε δηαρσξηζηεί από ηελ ηιύ.  

Σην ζηάδην ηεο ζπκπίεζεο, ε θάησ ηαηλία ζπγθιίλεη κε ηελ άλσ δεκηνπξγώληαο κία 

ζθελνεηδή δηαδξνκή θαη βαζκηαία ε ηιύο ζπκπηέδεηαη. Ζ αθπδαησκέλε ηιύο 

απνθνιιάηαη από ηηο ηαηλίεο ζην ηειεπηαίν ζηάδην κε ιεπίδεο απόμεζεο.  

Καη νη δύν ηαηλίεο εθπιέλνληαη ζπλερώο (κε λεξό από ην δίθηπν βηνκεραληθνύ λεξνύ 

ηεο εγθαηάζηαζεο), θαηά ηε δηαδξνκή ηνπο πξνο ην ζεκείν ηξνθνδνζίαο ηεο ηιύνο. 

Τα ζηξαγγίζκαηα θαη ην λεξό έθπιπζεο ζπιιέγνληαη θαη απνκαθξύλνληαη από ην 

ζύζηεκα απνζηξάγγηζεο ηεο ηαηληνθηιηξόπξεζζαο ζην θάησ κέξνο ηνπ 

κεραλήκαηνο.  

Όια ηα κεραληθά κέξε είλαη εύθνια πξνζβάζηκα θαη νξαηά.  

Αεξνζπκπηεζηήο ηάλπζεο ηαηληώλ 

Υπάξρνπλ 3 αεξνζπκπηεζηέο, εθ ησλ νπνίσλ ν έλαο εθεδξηθόο, ηθαλόηεηαο 7 m3/h 

ζηα 7 bar, εγθαζηεζηεκέλεο ηζρύνο 1,5 KW.  

Σύζηεκα έθπιπζεο παρπληώλ θαη πξεζζώλ: 

Τν λεξό έθπιπζεο ηξνθνδνηείηαη από αλεμάξηεηεο αληιίεο πιύζεο πνπ αλαξξνθνύλ 

από δεμακελή λεξνύ θαηαζθεπαζκέλε παξάπιεπξα ηεο κνλάδαο πάρπλζεο – 

αθπδάησζεο. Ζ δεμακελή ηξνθνδνηείηαη από ην πηεζηηθό βηνκεραληθνύ λεξνύ ελώ 

ππάξρεη θαη ε ζύλδεζή ηεο κε ην δίθηπν ύδξεπζεο.  

Υπάξρνπλ 3 αληιίεο πιύζεο, εθ ησλ νπνίσλ ε κία εθεδξηθή, παξνρήο 16 m3/h ζηα 7 

bar, εγθαηεζηεκέλεο ηζρύνο 5,5 KW. 

Kάζε δηάηαμε πιύζεο πεξηιακβάλεη πνιιά ζηόκηα ςεθαζκνύ από αλνμείδσην 

ράιπβα. 

 

 

 

Σπγθξόηεκα πξνεηνηκαζίαο πνιπειεθηξνιύηε: 

Τν ζύζηεκα παξαζθεπήο πνιπειεθηξνιύηε  πεξηιακβάλεη  ηξεηο (3) αλαδεπηήξεο θαη 

ηξία αλεμάξηεηα δηακεξίζκαηα αλάδεπζεο θαη σξίκαλζεο ηνπ πνιπειεθηξνιύηε, 

ηθαλόηεηαο 4000 l/h.  
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Ο πνιπειεθηξνιύηεο, κε ηελ κνξθή θόλεσο, ηξνθνδνηείηαη από θαηάιιειε ζπζθεπή 

αλακίμεσο ε νπνία κε ηε ζεηξά ηεο ηξνθνδνηείηαη από ζπγθξόηεκα ζηαζεξήο 

ξπζκηδόκελεο παξνρήο βηνκεραληθνύ λεξνύ.  

Σηε ζπλέρεηα ηξνθνδνηεί ην θπξίσο ζύζηεκα πξνεηνηκαζίαο απνηεινύκελν από 3 

αλνηθηά δνρεία δηακεξίζκαηα από AISI 316, ηα νπνία είλαη: 

 Γηακέξηζκα αξρηθήο αλακίμεσο, όπνπ γίλεηαη ε αξρηθή αλάκημε ηνπ 

πνιπειεθηξνιύηε κε λεξό κέρξν ζπγθέληξσζεο 0,5 % θ.β. 

 Γηακέξηζκα σξίκαλζεο πνιπειεθηξνιύηε (ρξόλνο σξίκαλζεο 40 min) 

 Γεμακελή εθαξκνγήο, όπνπ πξαγκαηνπνηείηαη πεξαηηέξσ αξαίσζε 

ηνπ αξρηθνύ δηαιύκαηνο κέρξη 0,2 % θ.β. 

Από ην ηειεπηαίν δηακέξηζκα κε ηε βνήζεηα δνζνκεηξηθήο αληιίαο ην δηάιπκα 

ηξνθνδνηείηαη ζην ηύκπαλν αλάκημεο όπνπ αλακηγλύεηαη κε ηελ πεξίζζεηα ηιύνο 

πξνο πάρπλζε.  

Τα ηξία απηά δνρεία πξνζθέξνληαη ελνπνηεκέλα, πιήξσο εμνπιηζκέλα. 

Αληιίεο δνζνκέηξεζεο πνιπειεθηξνιύηε: 

Ζ δνζνκέηξεζε ηνπ πνιπειεθηξνιύηε γίλεηαη κε ηε ρξήζε ηξησλ θνριησηώλ αληιηώλ 

ζεηηθήο εθηόπηζεο (mono pumps), εθ ησλ νπνίσλ ε κία εθεδξηθή. Οη αληιίεο απηέο 

ιεηηνπξγνύλ κε ελαιιάμ εθεδξεία. Ζ παξνρή ζην ζεκείν ιεηηνπξγίαο είλαη 1161 lt/h 

κε πίεζε ιεηηνπξγίαο έσο 4 bar. Ζ ιεηηνπξγία ησλ αληιηώλ ειέγρεηαη από αηζζεηήξεο 

ζηάζκεο θαζώο θαη από ζύζηεκα απηόκαηεο θπθιηθήο ελαιιαγήο.  

 

Σύζηεκα κεηαθνξάο αθπδαηωκέλεο ηιύνο: 

Μεηαθνξηθνί θνριίεο (έλαο θεθιηκέλνο θαη έλαο νξηδόληηνο) κεηαθέξνπλ ηελ πίηηα ζε 

ζηεγαζκέλν ρώξν απνζήθεπζήο ηεο θαη ηελ απνζέηνπλ ζε θάδνπο, έηζη ώζηε λα 

είλαη δπλαηή ε απ’επζείαο θόξησζή ηεο ζε θνξηεγό απηνθίλεην ή ξπκνπιθόκελε 

θαξόηζα.  

Τν όιν ζπγθξόηεκα πξνεηνηκαζίαο – ηξνθνδνζίαο θαη αλάκημεο ηνπ 

πνιπειεθηξνιύηε κε ηε ιάζπε ηνπνζεηείηαη πάλσ ζε δάπεδν κε ζηξαγγηζηηθή 

ξάκπα, ώζηε νη ηπρόλ ππεξρεηιίζεηο λα ζηξαγγίδνληαη πξνο ην αληιηνζηάζην 

ζηξαγγηδίσλ. Κάζε δηακέξηζκα θέξεη θξνπλό εθθέλσζεο κε ζύλδεζε πξνο ηελ 

απνρέηεπζε.  
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Σπλνςίδνληαο, ν εμνπιηζκόο ζηελ κνλάδα κεραληθήο πάρπλζεο – αθπδάησζεο είλαη 

ν παξαθάησ: 

Εγθαηεζηεκέλνο εμνπιηζκόο κνλάδαο κεραληθήο πάρπλζεο – αθπδάηωζεο   

Τκήκα εμνπιηζκνύ  Τεκάρηα Τερληθά ραξαθηεξηζηηθά 

Μεραληθόο παρπληήο  2 2 m πιάηνο ηαηλίαο 

(ζπκπ. δνρείν 

πξναλάκημεο) 

Ταηληνθηιηξόπξεζζα 2 2 m πιάηνο ηαηλίαο 

Γνζνκεηξηθέο αληιίεο 

πνιπειεθηξνιύηε 

3 (2+1) 156 –1161 l/h 

Σπγθξόηεκα πνιπειεθηξνιύηε 1 4000 l/h 

Αεξνζπκπηεζηέο 3 (2+1) 7 m3/h, 7 bar 

Κεθιηκέλνο θνριίαο κεηαθνξάο πίηηαο 1 Φ 250 

Οξηδόληηνο θνριίαο κεηαθνξάο πίηηαο 1 Φ 250 

Αληιίεο έθπιπζεο παρπληή & πξέζζαο 3 (2+1) 16 m3/h, 7 bar 

Κάδνο απνζήθεπζεο 

πνιπειεθηξνιύηε  

1 20 lt 

Κάδνο απνζήθεπζεο πίηηαο 1 10 m3 

Σύζηεκα απόζκεζεο 1 Δλεξγνύ άλζξαθα, 4000 

m3/h 

 

Τα ζηξαγγίδηα από ηελ έθπιπζε ησλ κεραλεκάησλ θαη ηελ ζπκπίεζε ηεο ιάζπεο, 

νδεγνύληαη κέζσ θξεαηίσλ θαη θαλαιηώλ πνπ θαηαζθεπάδνληαη ζην δάπεδν ηνπ 

θηηξίνπ αθπδάησζεο, ζε θξεάηην θαη θαηαιήγνπλ ζην αληιηνζηάζην ζηξαγγηδίσλ. 

 

2.13. Α/Σ ζηξαγγηδίωλ  

Γεσκεηξηθά ραξαθηεξηζηηθά/ Δμνπιηζκόο: 

Ζ επηινγή ηεο ζέζεο ηνπ αληιηνζηαζίνπ ζηξαγγηδίσλ γίλεηαη  ζην ρακειόηεξν ζεκείν 

ηεο εγθαηάζηαζεο  ώζηε κε βαξύηεηα λα κπνξνύλ λα   θζάλνπλ όινη  νη αγσγνί. 
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Σην Α/Σ ζηξαγγηδίσλ θαηαιήγνπλ ηα εμήο ξεύκαηα: 

- ζηξαγγίδηα από ηηο δηεξγαζίεο πάρπλζεο θαη αθπδάησζεο 

- λεξά εθπιύζεσλ από ηηο κνλάδεο κεραληθήο πάρπλζεο θαη κεραληθήο 

αθπδάησζεο  θαη  πξνεπεμεξγαζίαο  

- ζηαγγίδηα από ηηο εθπιύζεηο θπςειώλ θίιηξνπ 

- ιύκαηα από ηελ απνρέηεπζε  ηνπ θηηξίνπ δηνίθεζεο 

- εθθελώζεηο κνλάδσλ εμάκκσζεο θαη αεξηζκνύ 

Τν αληιηνζηάζην ζηξαγγηδίσλ είλαη εμνπιηζκέλν κε δύν αληιίεο, παξνρήο 100 m3/h ζε 

καλνκεηξηθό 13,49 κέηξσλ, εθ ησλ νπνίσλ ε κία είλαη εθεδξηθή.  

Δληόο ηνπ μεξνύ ζαιάκνπ ηνπ Α/, ζηνλ θαηαζιηπηηθό θάζε αληιίαο ηνπνζεηείηαη 

δηθιείδα απνκνλώζεσο θαη αληεπηζηξνθήο.  

πλνςίδνληαο, ν εγθαηεζηεκέλνο εμνπιηζκόο ηνπ Α/ ζηξαγγηδίσλ πεξηιακβάλεη: 

Εγθαηεζηεκέλνο εμνπιηζκόο Α/Σ ζηξαγγηδίωλ    

Τκήκα εμνπιηζκνύ Τεκάρηα Χαξαθηεξηζηηθά 

Αληιίεο ζηξαγγηδίσλ 2 (1+1 

εθεδξηθέο) 

100 m3/h,  

Γηθιείδεο απνκόλσζεο  2  

Γηθιείδεο αληεπηζηξνθήο  2  

Τα ζπιιεγόκελα ζηξαγγίδηα κε θνηλό θαηαζιηπηηθό αγσγό, DN 200, νδεγνύληαη ζην 

θξεάηην εηζόδνπ ηεο εγθαηάζηαζεο.  

Τν αληιηνζηάζην θέξεη πιάθα νξνθήο θαη ρπηνζηδεξά θαιύκαηα γηα ηελ εύθνιε 

ηνπνζέηεζε θαη απνκάθξπλζε ηνπ εμνπιηζκνύ ηνπ.  

 

 

2.14.  Κηίξηα  εγθαηάζηαζεο  

Σηελ εγθαηάζηαζε επεμεξγαζίαο ιπκάησλ   ηνπ Γήκνπ Γξεβελώλ εθηόο από ηηο 

κνλάδεο  πνπ πξναλαθέξακε ππάξρνπλ θαη ηα παξαθάησ θηίξηα : 
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 Κηίξην δηνίθεζεο, ην νπνίν εμππεξεηεί ηηο δηνηθεηηθέο αλάγθεο ηεο 

εγθαηάζηαζεο. Σην εξγαζηήξην ηνπ θηηξίνπ γίλνληαη νη ρεκηθέο αλαιύζεηο . Τν 

θηίξην δηαζέηεη εηδηθό  ρώξν ζπλεξγείνπ θαη απνζήθεο. 

 Κηίξην ελέξγεηαο ζην νπνίν ηνπνζεηνύληαη νη Μ/Σ,  νη πίλαθεο  ρακειήο θαη 

κέζεο ηάζεο  θαη ην ειεθηξνπαξαγσγό δεύγνο . 
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