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ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ   

ΓΗΜΟΣΙΚΗ ΔΠΙΥΔΙΡΗΗ 

ΤΓΡΔΤΗ ΑΠΟΥΔΣΔΤΗ 

ΓΡΔΒΔΝΩΝ (ΓΔΤΑΓ) 

 

ΔΡΓΑΙΑ:  Λεηηνπξγία -  πληήξεζε ηεο 

Δγθαηάζηαζεο Δπεμεξγαζίαο Λπκάηωλ 

ηεο πόιεο ηωλ Γξεβελώλ 
ΑΡΙΘΜΟ     

ΜΔΛΔΣΗ: 

 

 

 

60/2018 

 

  ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ:  36.000,00  ΔΤΡΩ 

 

ΣΔΥΝΙΚΗ ΔΚΘΔΗ 
 

Με  ηελ  παξνχζα  Μειέηε - ηερληθή πεξηγξαθή  ε Γ.Δ.Τ.Α. ΓΡΔΒΔΝΩΝ  πξφθεηηαη  λα  πξνβεί  ζηελ 

ιεηηνπξγία - ζπληήξεζε ηεο Δγθαηάζηαζεο επεμεξγαζίαο ιπκάησλ ηεο πφιεο ησλ Γξεβελψλ. Η 

εγθαηάζηαζε επεμεξγαζίαο ιπκάησλ ηνπ Γήκνπ Γξεβελψλ παξνπζηάδεηαη ζην επηζπλαπηφκελν παξάξηεκα.  

Ο αλάδνρνο έρεη ππνρξέσζε λα παξαθνινπζεί θαη λα ειέγρεη ηηο δηεξγαζίεο πνπ επηηεινχληαη  ζηελ Δ.Δ.Λ. 

ησλ Γξεβελψλ ψζηε λα ηεξνχληαη πιήξσο νη εγθεθξηκέλνη πεξηβαιινληηθνί φξνη  (ζε ζπλεξγαζία κε ηελ 

Γ/λζε Σερλ. Τπεξεζηψλ ηεο ΓΔΤΑΓ), λα πξαγκαηνπνηεί ηελ απαηηνχκελε ζπληήξεζε ηνπ εμνπιηζκνχ, λα 

πξαγκαηνπνηεί ηηο εξγαζίεο αθπδάησζεο ηεο ηιχνο θαη ινηπέο εξγαζίεο πνπ απαηηνχληαη ψζηε εμαζθαιίδεηαη 

ε άξηηα ιεηηνπξγία ηεο εγθαηάζηαζεο. 

ε θαζεκεξηλή βάζε (Γεπηέξα – Παξαζθεπή) ζα ππάξρεη θπζηθή παξνπζία ελφο ηνπιάρηζηνλ ππεχζπλνπ 

απφ 08.00 κέρξη 16.00  θαη αλά πάζα ζηηγκή αλ ρξεηαζηεί κεηά απφ εληνιή ηεο ππεξεζίαο 

(πεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ αξγηψλ). 

Ο ππεχζπλνο ζα είλαη ηνπιάρηζηνλ Μεραλνιφγνο Γ.Δ., κε ειάρηζηε απνδεδεηγκέλε εκπεηξία ζε παξφκνηα ή 

κεγαιχηεξεο δπλακηθφηεηαο εγθαηάζηαζε γηα πέληε (5) έηε.  Η εγκαηάζηαζη Επεξεπγαζίαρ Λςμάηων Δήμος 

Γπεβενών εξςπηπεηεί ιζοδύναμο πληθςζμό 22.500 καηοίκων με δςναηόηηηα επέκηαζηρ ζε 30.000 καηοίκοςρ 

και δέσεηαι έωρ και 7.000 m3 ημεπηζίωρ. Ππόκειηαι για εγκαηάζηαζη ενεπγού ιλύορ παπαηεηαμένος αεπιζμού, 

με νιηποποίηζη – απονιηποποίηζη και απομάκπςνζη θωζθόπος. Η ηελική εκποή ςθίζηαηαι διύλιζη και 

απολύμανζη ενώ η πεπίζζεια βιολογικήρ ιλύορ ςθίζηαηαι πάσςνζη ζε μησανικό πασςνηή και αθςδάηωζη ζε 

ηαινιοθιληπόππεζζα. 

ε εκεξήζηα βάζε ζα ζπκπιεξψλεηαη ην θχιιν ειέγρνπ πνπ ζα ηνπ ρνξεγεζεί απφ ηελ ππεξεζία. ην 

έληππν απηφ ζα θαηαγξάθνληαη πνηνηηθέο παξάκεηξνη, φπσο νζκή, ρξψκα, χπαξμε αθξψλ, επηπιεφλησλ 

θαζψο θαη νη παξάκεηξνη πνπ κπνξνχλ λα κεηξεζνχλ επί ηφπνπ, φπσο ζεξκνθξαζία, θαζηδεζηκφηεηα 

ιάζπεο. Θα θαηαγξάθνληαη επίζεο νη ηξνπνπνηήζεηο πνπ ζα γίλνληαη (κεηά απφ ζπλελλφεζε θαη εληνιή ηεο 

ππεξεζίαο) ζηηο βαζηθέο ξπζκίζεηο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηε ιεηηνπξγία ηνπ αεξηζκνχ, ηεο εζσηεξηθήο 

αλαθπθινθνξίαο θαζψο θαη ηεο αλαθπθινθνξίαο ηιχνο. 

Δπίζεο ζα θαηαγξάθνληαη παξαηεξήζεηο ζρεηηθέο κε αζπλήζηζηε ζπκπεξηθνξά ηνπ εμνπιηζκνχ.  

Βάζεη ησλ ζηνηρείσλ ηνπ παξαπάλσ ειέγρνπ (θαη ζε ζπλδπαζκφ θαη κε απνηειέζκαηα ησλ εξγαζηεξηαθψλ 

αλαιχζεσλ ησλ εηζεξρνκέλσλ ιπκάησλ, ηεο επεμεξγαζκέλεο εθξνήο θιπ.), ε ππεξεζία ζα κπνξεί λα πξνβεί 

ζε δηνξζσηηθέο ελέξγεηεο πνπ ζα αθνξνχλ ζε κεηαβνιή ησλ ξπζκίζεσλ ιεηηνπξγίαο, ηηο νπνίεο ζα 

θαηαγξάθεη ν αλάδνρνο ζην θχιιν ειέγρνπ, αιιά θαη ζε άιιεο δηνξζσηηθέο ελέξγεηεο, πξνιεπηηθνχ αιιά 

θαη θαηαζηαιηηθνχ ηχπνπ, πνπ επίζεο ζα θαηαγξάθνληαη ζην εκεξήζην θχιιν εξγαζηψλ ειέγρνπ-

θαζαξηζκνχ θαζψο θαη ζην εκεξνιφγην ιεηηνπξγίαο. 

ε εβδνκαδηαία βάζε ζα πξαγκαηνπνηνχληαη εξγαζίεο ειέγρνπ-θαζαξηζκνχ. Θα θαηαγξάθνληαη θαη νη 

δηνξζσηηθέο ελέξγεηεο, πξνιεπηηθνχ αιιά θαη θαηαζηαιηηθνχ ηχπνπ, γηα ηελ απνθαηάζηαζε πξνβιεκάησλ 

θαη ηελ επαλαθνξά ηεο εγθαηάζηαζεο ζε θαηάζηαζε θαιήο ιεηηνπξγίαο. 

ην πιαίζην ηεο ιεηηνπξγίαο ηεο εγθαηάζηαζεο ν αλάδνρνο ζα βνεζά ζηελ δηελέξγεηα εξγαζηεξηαθψλ 

αλαιχζεσλ πνπ ζα πξαγκαηνπνηνχληαη. 

Μεηά ηελ αλάιπζε ησλ απνηειεζκάησλ ε ππεξεζία ζα πξνβαίλεη, φηαλ είλαη αλαγθαίν, ζε δηνξζσηηθέο 

ελέξγεηεο πξνιεπηηθνχ θπξίσο θαη ελίνηε θαηαζηαιηηθνχ ηχπνπ, ηηο νπνίεο ζα θαηαγξάθεη ν αλάδνρνο.  

Ο αλάδνρνο ζα ελεκεξψλεηαη γηα ηα απνηειέζκαηα ησλ εξγαζηεξηαθψλ αλαιχζεσλ πνπ ζα 

πξαγκαηνπνηνχληαη. 

 

ηνλ Πίλαθα 1 πνπ αθνινπζεί δίλνληαη ηα επηηξεπηά φξηα ζπγθεθξηκέλσλ παξακέηξσλ ζηελ εθξνή, πνπ 

πξέπεη λα ηεξνχληαη : 
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Πίλαθαο 1:  
 

ΟΡΙΑ ΔΚΡΟΗ 

Παξάκεηξνο Μέζε Ηκεξήζηα πγθέληξωζε 

BOD5 ≤25 mg/L 

COD ≤125 mg/L 

Αησξνχκελα ζηεξεά ≤ 35 mg/L 

Καζηδάλνληαη ζηεξεά εληφο 2 σξψλ ζε θψλν 

Imhoff 

≤0,3 mL/L 

Οιηθφ Άδσην ≤15 mg/L 

Ακκσληαθφ άδσην ≤2 mg/L 

Φψζθνξνο ≤2 mg/L 

Λίπε-Έιαηα 0   

Δπηπιένληα ζηεξεά 0 mg/L 

Τπνιεηκκαηηθφ ριψξην ≤ 0.5 mg/L 

Γηαιπκέλν νμπγφλν ≥ 5 mg/L 

Οιηθά θνινβαθηεξηνεηδή < 50 Απ./100mL 

 
Ο αλάδνρνο ζα κεξηκλά  γηα ηελ απνηειεζκαηηθή ιεηηνπξγία ηνπ ζπζηήκαηνο αθπδάησζεο ηεο ιάζπεο. Θα 

ιεηηνπξγεί ην ζχζηεκα (ηαηληνθηιηξφπξεζζεο) φπνηε απαηηείηαη πξνθεηκέλνπ ηελ παξαγσγή αθπδαησκέλεο 

ηιχνο. Θα ζπκπιεξψλεη ην έληππν  –εκεξήζην θχιιν κεηξήζεσλ κνλάδαο αθπδάησζεο ιάζπεο. Δπίζεο ζα 

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

Δπίζεο ζα βνεζά ζηε δηελέξγεηα αλαιχζεσλ νιηθψλ ζηεξεψλ ζηελ αθπδαησκέλε ηιχ  γηα ηνλ έιεγρν ηεο 

απνηειεζκαηηθφηεηαο ηνπ ζπζηήκαηνο αθπδάησζεο. ε πεξίπησζε απμεκέλεο πγξαζίαο ν αλάδνρνο ζα 

ελεκεξψλεη ηελ Σερληθή Τπεξεζία ηεο ΓΔΤΑΓ θαη ζα πξνβαίλεη κεηά απφ εληνιή ζε θαηάιιειεο 

δηνξζσηηθέο ελέξγεηεο κε ζηφρν ηε κείσζή ηεο, γεληθφηεξα δε ζα ζηνρεχεη ζηε κείσζε ηνπ φγθνπ ηεο πξνο 

δηάζεζε ηιχνο.  

Η ζπιινγή θαη ε κεηαθνξά ηεο αθπδαησκέλεο ηιχνο (θαη ησλ ινηπψλ παξαπξντφλησλ) ζα γίλεηαη κε 

κέξηκλα θαη δαπάλεο ηεο ΓΔΤΑΓ. Ο αλάδνρνο  ζα κεξηκλά – ελεκεξψλεη ηελ ΓΔΤΑΓ  γηα ηελ κεηαθνξά 

ησλ container πνπ απαηηνχληαη. 

Ο αλάδνρνο ζα πξέπεη λα ελεκεξψλεη ηελ ΓΔΤΑΓ ζρεηηθά κε ηηο ηπρφλ ζνβαξέο δπζκελείο επηπηψζεηο ζην 

πεξηβάιινλ πνπ δηαπηζηψλνληαη θαηά ηηο δηαδηθαζίεο ειέγρνπ θαη παξαθνινχζεζεο. 

Σν θφζηνο ηεο ελέξγεηαο, ηνπ λεξνχ, ε πξνκήζεηα ησλ ρεκηθψλ (πνιπειεθηξνιχηε, δηαιχκαηνο 

απνιπκαληηθνχ ρισξίνπ) θαη ινηπψλ αλαισζίκσλ πιηθψλ (γηα ην εξγαζηήξην θιπ.), πνπ είλαη απαξαίηεηα 

γηα ηε ζσζηή θαη απξφζθνπηε ιεηηνπξγία ηεο Δγθαηάζηαζεο ζα γίλεηαη κε κέξηκλα θαη δαπάλεο ηεο 

ΓΔΤΑΓ. Ο αλάδνρνο ζα κεξηκλά – ελεκεξψλεη ηελ ΓΔΤΑΓ γηα ηελ επάξθεηα – πξνκήζεηα πιηθψλ - 

αληαιιαθηηθψλ πνπ απαηηνχληαη.  

Ο αλάδνρνο ζα εθαξκφδεη ην ηαθηηθφ πξφγξακκα ζπληήξεζεο πνπ ζα ηνπ ρνξεγεζεί, ζχκθσλα κε φζα 

αλαθέξνληαη παξαθάησ. Θα πξέπεη λα ελεκεξψλεη ηελ ππεξεζία γηα φηη εξγαζίεο απαηηνχληαη  εθηφο ηνπ 

πξνγξάκκαηνο ζπληήξεζεο 2 εβδνκάδεο πην πξίλ ψζηε ε ππεξεζία λα θξνληίδεη γηα ηνπο εξγαδφκελνπο ή 

εμσηεξηθά εμεηδηθεπκέλα ζπλεξγεία πνπ ζα πξαγκαηνπνηήζνπλ ηηο επηπιένλ εξγαζίεο.  

Η ιεηηνπξγία θαη ζπληήξεζε (πξνιεπηηθή θαη επηδηνξζσηηθή) ηνπ εμνπιηζκνχ, θχξηνπ θαη βνεζεηηθνχ, ηνπ 

ρξεζηκνπνηνχκελνπ θαηά ηε ιεηηνπξγία ηεο εγθαηάζηαζεο αιιά θαη ηνπ εθεδξηθνχ ζα γίλεηαη ζχκθσλα κε 

ηηο νδεγίεο ησλ θαηαζθεπαζηψλ θαη ηεο ΓΔΤΑΓ. Σν θφζηνο αληηθαηάζηαζεο ησλ αληαιιαθηηθψλ ηνπ 

ζπλφινπ ηνπ εμνπιηζκνχ,  βαξαίλεη ηε ΓΔΤΑ. 

Δηδηθφηεξα ζα γίλνληαη εξγαζίεο ζπληήξεζεο ζε κεληαία βάζε, ζε εμάκελε βάζε, ζε εηήζηα βάζε θαη ζε 

δηεηή βάζε. Ο αλάδνρνο  ζα βνεζά ην πξνζσπηθφ ηεο ΓΔΤΑΓ  θαη ηα ζπλεξγεία πνπ ζα επηζθέπηνληαη ηελ 

κνλάδα γηα εμεηδηθεπκέλεο εξγαζίεο.  

Ο φξνο «ζπληήξεζε» πεξηιακβάλεη θαη απνθαηάζηαζε ησλ επηρξηζκάησλ, βαθψλ, κνλψζεσλ, δηαξξνψλ 

εμνπιηζκνχ θαη ππέξγεησλ ζσιελψζεσλ, θαζαξηζκφ θαλαιηψλ θαη θξεαηίσλ, ζπληήξεζε θαη πφηηζκα ησλ 

θπηψλ θαη ινηπέο εξγαζίεο, φπσο θαζαξηφηεηα εζσηεξηθψλ θαη εμσηεξηθψλ ρψξσλ, νη νπνίεο είλαη 

απαξαίηεηεο γηα ηελ θαιή ζπλνιηθή εκθάληζε ηνπ ρψξνπ ηεο Δγθαηάζηαζεο.   

ηηο εξγαζίεο «ζπληήξεζεο» πεξηιακβάλεηαη επίζεο ν έιεγρνο θαζψο ε ζπληήξεζε ηνπ εμνπιηζκνχ ηνπ 

αληιηνζηαζίνπ αλχςσζεο ησλ ιπκάησλ πξνο ηελ ΔΔΛ Γξεβελψλ. Ο αλάδνρνο ζα κεξηκλά γηα ηελ ζσζηή 
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ιεηηνπξγία ηνπ αληιηνζηαζίνπ πξνζαγσγήο κε ην θαζεκεξηλφ άδεηαζκα ηνπ θάδνπ ζπιινγήο ησλ θεξηψλ 

πιηθψλ θαη ην μεκπινθάξηζκα ησλ αληιηψλ φπνηε απαηηείηαη. 

Ο αλάδνρνο ζα είλαη επίζεο ππεχζπλνο γηα ην μεκπινθάξηζκα ηνπ ζπλφινπ ηνπ εμνπιηζκνχ ηεο 

εγθαηάζηαζεο απφ παληά – κσξνκάληεια θ.ι.π. 

ε πεξίπησζε βιάβεο εμνπιηζκνχ ηεο εγθαηάζηαζεο ν αλάδνρνο είλαη ππνρξεσκέλνο λα 

απνζπλαξκνινγήζεη ηνλ εμνπιηζκφ, λα ηνλ θνξηψζεη πξνθεηκέλνπ ηελ απνζηνιή ηνπ γηα επηζθεπή θαη ζηε 

ζπλέρεηα λα ηνλ εγθαηαζηήζεη. 

Ο αλάδνρνο ζα ζπκπιεξψλεη φια ηα πξναλαθεξζέληα έληππα ειέγρνπ θαη ζπληήξεζεο, ηα νπνία ζα 

ηεξνχληαη ζηνπο αληίζηνηρνπο θαθέινπο ζην ρψξν ηεο εγθαηάζηαζεο θαη ζα είλαη δηαζέζηκα γηα θάζε 

έιεγρν απφ ηελ ΓΔΤΑ Γξεβελψλ αιιά θαη άιιεο αξκφδηεο ππεξεζίεο.  

Σα παξαπάλσ ζηνηρεία αλαθέξνληαη ζε κεληαία βάζε θαη ζα απνηεινχλ ηε κεληαία έθζεζε ηνπ αλαδφρνπ  

πξνο ηνλ εξγνδφηε. 

 Ο  πξνυπνινγηζκφο  ησλ εξγαζηψλ  αλέξρεηαη  ζην  πνζφ  ησλ  36.000,00 Δπξψ  ρσξίο  ην Φ.Π.Α. 

 

 

Γξεβελά  11/10/2018 Γξεβελά  11/10/2018 

ΤΝΣΑΥΘΗΚΔ ΘΔΩΡΗΘΗΚΔ 
 

 

 

ΠΟΤΛΙΟ ΘΔΟΓΩΡΟ ΣΟΣΙΓΗ ΔΠΑΜΔΙΝΩΝΓΑ 

ΜΗΥΑΝΟΛΟΓΟ ΜΗΥΑΝΙΚΟ ΠΟΛΙΣΙΚΟ ΜΗΥΑΝΙΚΟ 
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ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ   

ΓΗΜΟΣΙΚΗ ΔΠΙΥΔΙΡΗΗ 

ΤΓΡΔΤΗ ΑΠΟΥΔΣΔΤΗ 

ΓΡΔΒΔΝΩΝ (ΓΔΤΑΓ) 

 

ΔΡΓΑΙΑ:  Λεηηνπξγία -  πληήξεζε ηεο 

Δγθαηάζηαζεο Δπεμεξγαζίαο Λπκάηωλ 

ηεο πόιεο ηωλ Γξεβελώλ 
ΑΡΙΘΜΟ     

ΜΔΛΔΣΗ: 

 

 

 

60/2018 

 

  ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ:  36.000,00  ΔΤΡΩ 

 

ΣΙΜΟΛΟΓΙΟ 
       

Λεηηνπξγία -  πληήξεζε ηεο Δγθαηάζηαζεο Δπεμεξγαζίαο Λπκάησλ ηεο πφιεο ησλ Γξεβελψλ  

       

ηελ ηηκή πεξηιακβάλεηαη ε δαπάλε γηα ηελ πιήξε ιεηηνπξγία - ζπληήξεζε ηεο Δγθαηάζηαζεο 

Δπεμεξγαζίαο Λπκάησλ ηεο πφιεο ησλ Γξεβελψλ γηα έλα έηνο, ζχκθσλα κε ηελ αλσηέξσ ηερληθή 

πεξηγξαθή. Σνπιάρηζηνλ θαζεκεξηλή πελζήκεξε νρηάσξε παξακνλή ελφο ππεπζχλνπ (Σνπιάρηζηνλ 

Μεραλνιφγνπ Γ.Δ. κε  5εηε εκπεηξία) ζηελ εγθαηάζηαζε. Σν επηπιένλ σξάξην ιεηηνπξγίαο θαη νη εκέξεο 

εξγαζίαο ζα θαζνξίδνληαη απφ ηελ ΓΔΤΑΓ ζχκθσλα κε ην πξφγξακκα ζπληήξεζεο, ηε δηελέξγεηα ησλ 

αλαιχζεσλ, ηα απνηειέζκαηα ησλ αλαιχζεσλ, ηηο ηπρφλ βιάβεο θ.ι.π..  

 

ΕΥΡΩ (Ολογπάφωρ)  : Τπιάντα έξι σιλιάδερ  Εςπώ.  

(Απιθμητικώρ) : 36.000,00 €  
 

 
 

                                                                                                

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ 

 

Α/Α 
ΔΡΓΑΙΑ 

ΜΟΝ 

ΜΔΣΡΗΗ ΠΟΟΣΗΣΑ 

ΣΙΜΗ 

ΜΟΝΑΓΟ ΓΑΠΑΝΗ 

1 

Λεηηνπξγία - ζπληήξεζε ηεο 

Δγθαηάζηαζεο Δπεμεξγαζίαο 

Λπκάησλ ηεο πφιεο ησλ Γξεβελψλ 

γηα έλα έηνο 

Σεκ. 1 36.000,00  36.000,00 

ΑΘΡΟΙΜΑ 36.000,00 

ΦΠΑ 24%   8.640,00 

ΤΝΟΛΟ 44.640,00 

 

 

 
Γξεβελά  11/10/2018 Γξεβελά  11/10/2018 

ΤΝΣΑΥΘΗΚΔ ΘΔΩΡΗΘΗΚΔ 
 

 

 

ΠΟΤΛΙΟ ΘΔΟΓΩΡΟ ΣΟΣΙΓΗ ΔΠΑΜΔΙΝΩΝΓΑ 

ΜΗΥΑΝΟΛΟΓΟ ΜΗΥΑΝΙΚΟ ΠΟΛΙΣΙΚΟ ΜΗΥΑΝΙΚΟ 
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ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ   

ΓΗΜΟΣΙΚΗ ΔΠΙΥΔΙΡΗΗ 

ΤΓΡΔΤΗ ΑΠΟΥΔΣΔΤΗ 

ΓΡΔΒΔΝΩΝ (ΓΔΤΑΓ) 

 

ΔΡΓΑΙΑ:  Λεηηνπξγία -  πληήξεζε ηεο 

Δγθαηάζηαζεο Δπεμεξγαζίαο Λπκάηωλ 

ηεο πόιεο ηωλ Γξεβελώλ 
ΑΡΙΘΜΟ     

ΜΔΛΔΣΗ: 

 

 

 

60/2018 

 

  ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ:  36.000,00  ΔΤΡΩ 

 

ΣΔΥΝΙΚΗ ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ ΔΓΚΑΣΑΣΑΗ ΔΠΔΞΔΡΓΑΙΑ ΛΤΜΑΣΩΝ  

ηεο πόιεο ηωλ ΓΡΔΒΔΝΩΝ 

 

Α. Καηαιεθηηθό Α/ ηξνθνδνζίαο  

 

 Ο εγθαηεζηεκέλνο εμνπιηζκφο ηνπ θαηαιεθηηθνχ Α/ ηξνθνδνζίαο ηνπ έξγνπ είλαη: 

 

Δγθαηεζηεκέλνο εμνπιηζκόο Α/ ηξνθνδνζίαο  

Σκήκα εμνπιηζκνύ  Σεκάρηα Σερληθά ραξαθηεξηζηηθά 

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

Υνλδξνεζράξα 1 50 mm άλνηγκα 

Αλαδεπηήξαο  1 Σχπνπ πξνπέιαο 

Θπξνθξάγκαηα  1  Υεηξνζηξνθάινπ 

H/Z 1 75 KVA 

χζηεκα απφζκεζεο  1 1000 m
3
/h 

Αλπςσηηθφο κεραληζκφο 1 Βαξνχιθν 

Δηδηθά ηεκάρηα (δηθιείδεο απνκφλσζεο, 

δηθιείδεο αληεπηζηξνθήο θιπ.) 

10 Όπσο πεξηγξάθνληαη ζην 

αληίζηνηρν θεθάιαην ηνπ 

ηφκνπ Η/Μ 

 
2.1. Φξεάηην εηζόδνπ – Έξγν εζράξωζεο  

2.1.1. Φξεάηην εηζόδνπ  

Γεωκεηξηθά ραξαθηεξηζηηθά/Δμνπιηζκόο: 

Οη δηαζηάζεηο ηνπ θξεαηίνπ εηζφδνπ είλαη: 

Γεωκεηξηθά ραξαθηεξηζηηθά θξεαηίνπ εηζόδνπ 

Μήθνο θξεαηίνπ 1,8 m 

Πιάηνο θξεαηίνπ  1,8 m 

πλνιηθφ βάζνο θξεαηίνπ 4,4 m 

Δλεξγφ βάζνο θξεαηίνπ 3,53 m 
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2.2. Μνλάδα εζράξωζεο 

Σα γεσκεηξηθά ραξαθηεξηζηηθά ησλ θαλαιηψλ παξνπζηάδνληαη ζηνλ επφκελν πίλαθα: 

 

Γεωκεηξηθά ραξαθηεξηζηηθά θαλαιηώλ εζράξωζεο 

Αξηζκφο θαλαιηψλ εζράξσζεο  2 

Μήθνο έθαζηνπ θαλαιηνχ  3m 

Πιάηνο έθαζηνπ θαλαιηνχ  0,6m 

πλνιηθφ βάζνο κνλάδαο 1,60 m 

Μέγηζην βάζνο ξνήο  αλάληε  εζραξψλ  0,65 m 

Ο εγθαηεζηεκέλνο εμνπιηζκφο ηεο κνλάδαο εζράξσζεο πεξηιακβάλεη: 

Δγθαηεζηεκέλνο εμνπιηζκόο κνλάδαο εζράξωζεο  

Σκήκα εμνπιηζκνύ  Σεκάρηα Σερληθά ραξαθηεξηζηηθά 

Απηφκαηε εζράξα  1 12 mm άλνηγκα   

Υεηξνθαζαξηδφκελε εζράξα 1 20 mm άλνηγκα 

πκπηεζηήο εζραξηζκάησλ  1 Φ250, 2 m
3
/h 

Κάδνη απνζήθεπζεο εζραξηζκάησλ  2 1,1 m
3
 έθαζηνο  

Θπξνθξάγκαηα  2 800 x 800 mm, Υεηξνζηξνθάινπ 

χζηεκα απφζκεζεο  1 Δλεξγνχ άλζξαθα,  

Δληαίν ζχζηεκα απφζκεζεο γηα 

φιν ην θηίξην  πξνεπεμεξγαζίαο. 

2.3. Μνλάδα κέηξεζεο παξνρήο (ζηελ πξνεπεμεξγαζία) 

 

Γεωκεηξηθά ραξαθηεξηζηηθά κνλάδαο κέηξεζεο παξνρήο 

Πιάηνο ζηέλσζεο  9” 

Μήθνο θαλαιηνχ αλάληη ζηέλσζεο  10,00 m 

Μήθνο θαλαιηνχ θαηάληη ζηέλσζεο  5,50 m 

Πιάηνο θαλαιηνχ  0,6 m 

πλνιηθφ βάζνο κνλάδαο 1,2 m 

Δλεξγφ βάζνο κνλάδαο  0,16 m 

 

2.4. Μνλάδα εμάκκωζεο – ιηπνζπιινγήο  
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Η θάζε δεμακελή εμάκκσζεο έρεη ηα αθφινπζα γεσκεηξηθά ραξαθηεξηζηηθά: 

Γεωκεηξηθά ραξαθηεξηζηηθά δεμακελήο εμάκκωζεο  

Πιάηνο κνλάδαο εμάκκσζεο 1,2 m 

Πιάηνο κνλάδαο απνιίπαλζεο 1,0 m 

Μήθνο κνλάδαο  8,0 m 

πλνιηθφ βάζνο κνλάδαο 4,0 m 

Δλεξγφ βάζνο κνλάδαο  2,6 m 

Ο εμνπιηζκφο ηεο κνλάδαο εμάκκσζεο-ιηπνζπιινγήο πνπ έρεη εγθαηαζηαζεί πεξηγξάθεηαη ζηνλ αθφινπζν 

πίλαθα: 

Δγθαηεζηεκέλνο εμνπιηζκόο κνλάδαο εμάκκωζεο-ιηπνζπιινγήο  

Σκήκα εμνπιηζκνύ  Σεκάρηα Σερληθά ραξαθηεξηζηηθά 

Παιηλδξνκηθέο γέθπξεο κε μέζηξα 

ππζκέλα 

2 2,5 m πιάηνο 

Αληιίεο άκκνπ 2 12 m
3
/h 

Κνριίαο πιχζεο άκκνπ 1 Φ250 

Φπζεηήξεο αεξηζκνχ εμάκκσζεο 3 2,6 m
3
/h, 400 mbar 

Γηαρπηέο εμάκκσζεο 16 Υνλδξήο θπζζαιίδαο 

Θπξνθξάγκαηα  2 800 x 500 mm (ηα 2 ηεο 

εμάκκσζεο) 

600x 200 mm (γηα ηελ 

παξάθακςε) 

Κάδνη απνζήθεπζεο άκκνπ  2  1,1 m
3
 

2.5. Φξεάηην κεξηζκνύ Α΄(βηνινγηθήο βαζκίδαο) 

εωκεηξηθά ραξαθηεξηζηηθά κεξηζηή παξνρήο Α΄  

πλνιηθφ κήθνο  5,5 m 

πλνιηθφ πιάηνο  5,4 m 

Μήθνο δηακεξίζκαηνο κεξηζκνχ  2,0 m 

Πιάηνο δηακεξίζκαηνο κεξηζκνχ  1,0 m 

Ο ζπλνιηθφο εγθαηεζηεκέλνο εμνπιηζκφο ηνπ κεξηζηή παξνρήο Α΄ είλαη ν αθφινπζνο: 

πλνιηθόο εμνπιηζκόο κεξηζηή παξνρήο Α΄  
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Σκήκα εμνπιηζκνύ Σεκάρηα Υαξαθηεξηζηηθά 

Θπξνθξάγκαηα  3 2000 x 500 mm, κε ρεηξνζηξφθαιν 

Θπξφθξαγκα παξάθακςεο 1 500 x 600 , κε ρεηξνζηξφθαιν 

2.6. Μνλάδεο βηνινγηθήο επεμεξγαζίαο (Δεμακελέο βηνεπηινγήο, αλαεξόβηεο, αλνμηθέο θαη αεξόβηεο 
δεμακελέο, Α/Σ αλαθπθινθνξίαο αλάκηθηνπ πγξνύ) 

2.6.1. Γεμακελέο βηνεπηινγήο 

Σα γεσκεηξηθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ βηνεπηινγέα δίλνληαη ζηνλ αθφινπζν πίλαθα: 

Γεωκεηξηθά ραξαθηεξηζηηθά βηνεπηινγέα 

Αξηζκφο βηνεπηινγέσλ Α’θάζεο 3 

Αξηζκφο δηακεξηζκάησλ / βηνεπηινγέα 2 

Πιάηνο θάζε δηακεξίζκαηνο   3,2 m 

Μήθνο θάζε δηακεξίζκαηνο  3,10 m 

πλνιηθφ βάζνο κνλάδαο 4,20 m 

Δλεξγφ βάζνο κνλάδαο  3,70 m 

 

Ο ζπλνιηθφο εγθαηεζηεκέλνο εμνπιηζκφο ηνπ βηνεπηινγέα είλαη ν αθφινπζνο: 

Δγθαηεζηεκέλνο εμνπιηζκόο βηνεπηινγέα  

Σκήκα εμνπιηζκνύ Σεκάρηα Υαξαθηεξηζηηθά 

Αλαδεπηήξεο  3 RW 2022 

2.6. Μνλάδα βηνινγηθήο απνθωζθόξωζεο  

Γεωκεηξηθά ραξαθηεξηζηηθά/Δμνπιηζκόο: 

Τπάξρνπλ 3 δεμακελέο απνθσζθφξσζεο ηζνδχλακεο κεηαμχ ηνπο. Σα ραξαθηεξηζηηθά ησλ 

πξνζθεξφκελσλ δεμακελψλ είλαη: 

Γεωκεηξηθά ραξαθηεξηζηηθά κνλάδαο βηνινγηθήο απνθωζθόξωζεο  

Αξηζκφο δεμακελψλ  3  

Αξηζκφο δηακεξηζκάησλ/ δεμακελή  2 

πλνιηθφ κήθνο δεμακελήο  9 m 

πλνιηθφ πιάηνο δεμακελήο  6,50 m 

πλνιηθφ βάζνο 4,20 m 

Δλεξγφ βάζνο  3,70 m 

Δλεξγφο φγθνο θάζε δεμακελήο  271 m
3 
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πλνιηθφο φγθνο κνλάδαο Α’ θάζεο 813 m
3
 

Ο εμνπιηζκφο ζηε κνλάδα βηνινγηθήο απνθσζθφξσζεο είλαη ν παξαθάησ: 

Ινινγηθήο Δγθαηεζηεκέλνο εμνπιηζκόο βηνινγηθήο απνθωζθόξωζεο  

Σκήκα εμνπιηζκνύ Σεκάρηα Υαξαθηεξηζηηθά 

Αλαδεπηήξεο  6 (2/δεμ.) 300 mm πξνπέια 

2.6.3. Μνλάδα απνληηξνπνίεζεο 

Γεωκεηξηθά ραξαθηεξηζηηθά / Δμνπιηζκόο: 

Σξεηο ηζνδχλακεο δεμακελέο απνληηξνπνίεζεο είλαη θαηαζθεπαζκέλεο θαηάληε ησλ δεμακελψλ 

βηνινγηθήο απνθσζθφξσζεο θαη αλάληε ησλ νμεηδσηηθψλ ηάθξσλ. 

Σα γεσκεηξηθά ραξαθηεξηζηηθά ηεο θάζε δεμακελήο απνληηξνπνίεζεο θαίλνληαη ζηνλ επφκελν πίλαθα: 

Γεωκεηξηθά ραξαθηεξηζηηθά κνλάδαο πξν-απνληηξνπνίεζεο  

Αξηζκφο δεμακελψλ  3  

Αξηζκφο δηακεξηζκάησλ/δεμακελή  2 

πλνιηθφ κήθνο  21,75 m 

πλνιηθφ πιάηνο  6,5 m 

πλνιηθφ βάζνο 4,20 m 

Δλεξγφ βάζνο  3,70 m 

Δλεξγφο φγθνο θάζε δεμακελήο  523 m
3 

πλνιηθφο φγθνο κνλάδσλ  1569 m
3 

Ο εμνπιηζκφο ζηελ κνλάδα απνληηξνπνίεζεο είλαη ν παξαθάησ: 

Δγθαηεζηεκέλνο εμνπιηζκόο απνληηξνπνίεζεο  

Σκήκα εμνπιηζκνύ Σεκάρηα Υαξαθηεξηζηηθά 

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

2.6.4. Μνλάδα αεξηζκνύ (Ομεηδωηηθέο ηάθξνη) 

Γεωκεηξηθά ραξαθηεξηζηηθά / Δμνπιηζκόο: 

Απφ ηελ κνλάδα απνληηξνπνίεζεο ηα ιχκαηα, κέζσ ππνβξχρησλ ζπξίδσλ, νδεγνχληαη ζηηο ηξεηο 

νμεηδσηηθέο ηάθξνπο. 

Οη δηαζηάζεηο θαη ηα γεσκεηξηθά ραξαθηεξηζηηθά θάζε νμεηδσηηθήο ηάθξνπ είλαη: 
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Γεωκεηξηθά ραξαθηεξηζηηθά νμεηδωηηθώλ ηάθξωλ  

Αξηζκφο δεμακελψλ  3 

πλνιηθφ κήθνο δεμακελήο  43,0 m 

Μήθνο επζχγξακκνπ ηκήκαηνο δεμακελήο  34,0 m 

Γηάκεηξνο θπθιηθψλ ηκεκάησλ δεμακελήο  9.0 m 

Αξηζκφο δηαχισλ ζε θάζε δεμακελή  2 

Πιάηνο έθαζηνπ δηαχινπ  4,5 m 

Ύςνο ιπκάησλ εληφο ηεο δεμακελήο 3,60 m 

Ο εμνπιηζκφο ζηηο νμεηδσηηθέο ηάθξνπο είλαη: 

Δγθαηεζηεκέλνο εμνπιηζκόο νμεηδωηηθώλ ηάθξωλ  

Σκήκα εμνπιηζκνύ Σεκάρηα Υαξαθηεξηζηηθά 

Αεξηζηήξεο 6 (2/δεμ.) 22 KW 

Αλαδεπηήξεο  3 (1/δεμ.)  1800 mm πξνπέια 

2.6.5. Α/ ληηξνπνηεκέλνπ αλάκηθηνπ πγξνύ  

Ο εμνπιηζκφο ζην Α/ ληηξνπνηεκέλνπ αλάκηθηνπ πγξνχ είλαη: 

Δγθαηεζηεκέλνο εμνπιηζκόο Α/ ληηξνπνηεκέλνπ αλάκηθηνπ πγξνύ   

Σκήκα εμνπιηζκνύ Σεκάρηα Υαξαθηεξηζηηθά 

Αληιίεο  6 (3+3 

εθεδξηθέο) 

334 m
3
/h,  1,90 m 

2.7. Δεμακελέο ηειηθήο θαζίδεζεο 

2.7.1. Μνλάδα κεξηζκνύ παξνρήο θαζηδήζεωλ 

Ο εγθαηεζηεκέλνο εμνπιηζκφο ηνπ κεξηζηή είλαη: 

Δγθαηεζηεκέλνο εμνπιηζκόο κεξηζηή θαζηδήζεωλ   

Σκήκα εμνπιηζκνύ Σεκάρηα Υαξαθηεξηζηηθά 

Θπξνθξάγκαηα 3 2000 x 500 mm, ρεηξνζηξφθαινπ 

2.7.2. Γεμακελέο ηειηθήο θαζίδεζεο 

Σα γεσκεηξηθά ραξαθηεξηζηηθά θάζε δεμακελήο θαζίδεζεο θαίλνληαη ζηνλ αθφινπζν πίλαθα: 

Γεωκεηξηθά ραξαθηεξηζηηθά θαζίδεζεο   

Δζσηεξηθή δηάκεηξνο θαζίδεζεο 19,5 m 
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Πιεπξηθφ βάζνο   3,5 m 

 2.8. Μνλάδα δηπιίζεωο  

Σα γεσκεηξηθά ραξαθηεξηζηηθά ηεο κνλάδαο θίιηξαλζεο είλαη: 

Γεωκεηξηθά ραξαθηεξηζηηθά θιίλεο θίιηξαλζεο  

πλνιηθφ κήθνο κνλάδαο θίιηξαλζεο  8 m 

πλνιηθφ πιάηνο κνλάδαο θίιηξαλζεο    4 m 

Πιάηνο θαλαιηνχ ηξνθνδνζίαο θίιηξσλ  1,0 m 

Δπηθάλεηα θίιηξαλζεο  32 m
2 

Πιάηνο έθαζηεο θπςέιεο 20 cm 

2.9. Μνλάδα απνιύκαλζεο 

2.9.1. Μεηξεηήο παξνρήο απνιύκαλζεο  

Γεωκεηξηθά ραξαθηεξηζηηθά / Δμνπιηζκόο: 

Σα γεσκεηξηθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ κεηξεηή παξνρήο είλαη: 

Γεωκεηξηθά ραξαθηεξηζηηθά κνλάδαο κέηξεζεο παξνρήο 

Πιάηνο ζηέλσζεο  9’’ 

πλνιηθφ κήθνο  12m 

Μήθνο θαλαιηνχ αλάληη ζηέλσζεο  8 m 

Μήθνο θαλαιηνχ θαηάληη ζηέλσζεο  2,5 m 

Πιάηνο θαλαιηνχ  0,6m 

πλνιηθφ χςνο θαλαιηνχ 1, 0  m 

2.9.2. Γεμακελέο ριωξίωζεο  

Γεωκεηξηθά ραξαθηεξηζηηθά / Δμνπιηζκόο  

Tα γεσκεηξηθά ραξαθηεξηζηηθά θάζε δεμακελήο ρισξίσζεο είλαη: 

Γεωκεηξηθά ραξαθηεξηζηηθά δεμακελήο ριωξίωζεο 

Αξηζκφο δεμακελψλ  2 

Αξηζκφο θαλαιηψλ/δεμακελή 4 

Μήθνο θάζε θαλαιηνχ 14 m 

Πιάηνο θάζε θαλαιηνχ  1,2 m 
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πλνιηθφ βάζνο κνλάδαο 1,6 m 

Ο εγθαηεζηεκέλνο εμνπιηζκφο ηεο κνλάδαο ρισξίσζεο πεξηιακβάλεη: 

Δγθαηεζηεκέλνο εμνπιηζκόο ριωξίωζεο 

Σκήκα εμνπιηζκνύ Σεκάρηα Υαξαθηεξηζηηθά 

Θπξνθξάγκαηα 3 1000 x 300 mm (2 δεμακελψλ ρισξίσζεο), 

κε ρεηξνζηξφθαιν 

500 x 300 mm (1 επί ηνπ αγσγνχ 

παξάθακςεο  παξάθακςεο), κε 

ρεηξνζηξφθαιν  

Γνζνκεηξηθέο αληιίεο   2 0-100 l/h 

Γεμακελέο απνζήθεπζεο  1 2,5 m
3
  

2.9.3. Μνλάδα απνριωξίωζεο 

Γεωκεηξηθά ραξαθηεξηζηηθά/ Δμνπιηζκόο: 

Γεωκεηξηθά ραξαθηεξηζηηθά θξεαηίνπ απνριωξίωζεο  

Πιάηνο  2,8 m έθαζην 

πλνιηθφ κήθνο  3,7 m 

πλνιηθφ βάζνο κνλάδαο 1,60 m 

Δλεξγφ βάζνο κνλάδαο  1,10 m 

Ο εγθαηεζηεκέλνο εμνπιηζκφο ηεο κνλάδαο απνρισξίσζεο είλαη: 

Δγθαηεζηεκέλνο εμνπιηζκόο απνριωξίωζεο 

Σκήκα εμνπιηζκνύ Σεκάρηα Υαξαθηεξηζηηθά 

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

Αλαδεπηήξαο 1 RW 2022  300 mm πξνπέια 

Γεμακελή απνζήθεπζεο  1 2,5 m
3
  

2.9.4. Κηίξην απνιύκαλζεο / Μνλάδα βηνκεραληθνύ λεξνύ  

Όινο ν εμνπιηζκφο ηεο κνλάδαο ρισξίσζεο θαη απνρισξίσζεο είλαη εγθαηεζηεκέλνο εληφο 

αλεμάξηεηνπ θηηξηαθνχ ρψξνπ ηνπ θηηξίνπ ρισξίσζεο πνπ ρσξνζεηείηαη πιεζίνλ  ηεο κνλάδαο 

ρισξίσζεο, κε άκεζε πξφζβαζε απφ ηνλ θεληξηθφ δξφκν ηνπ έξγνπ.  

Αλαιπηηθή πεξηγξαθή ηνπ νηθίζθνπ απνιχκαλζεο γίλεηαη ζην θεθάιαην ησλ θηηξηαθψλ έξγσλ.  
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ε αλεμάξηεην εκηππφγεην ρψξν ηνπ νηθίζθνπ ρισξίσζεο - απνρισξίσζεο έρεη εγθαηαζηαζεί ην 

πηεζηηθφ ζπγθξφηεκα πνπ ηξνθνδνηεί ην δίθηπν βηνκεραληθνχ λεξνχ. 

2.9.5. Μνλάδα κεηααεξηζκνύ 

Η κνλάδα κεηααεξηζκνχ, θαηαζθεπάδεηαη δνκηθά ζπλερφκελε κε ηηο κνλάδεο ρισξίσζεο θαη 

απνρισξίσζεο.  

Απφ ηνλ ππεξρεηιηζηή εμφδνπ ηνπ θξεαηίνπ απνρισξίσζεο ηα ιχκαηα ηξνθνδνηνχλ ηε κνλάδα 

θιηκάθσλ νμπγφλσζεο.  

Η πηψζε ησλ ιπκάησλ απφ ηηο θιίκαθεο νμπγφλσζεο είλαη ηεο ηάμεο ησλ 1.00 κέηξσλ.  

Έρνπλ θαηαζθεπαζηεί 5 θιίκαθεο. Σν χςνο ηεο θάζε κίαο είλαη 1.2 m.  

10. Έξγα δηάζεζεο επεμεξγαζκέλωλ ιπκάηωλ  

Απφ ηελ έμνδν ηεο κνλάδαο κεηαεξηζκνχ ηα ιχκαηα νδεγνχληαη ζην Γξεβεληψηηθν πνηακφ κε 

αγσγφ απφ PVC 10 atm δηαηνκήο Φ500. Η εθξνή ηνπ αγσγνχ βξίζθεηαη πεξίπνπ ζην πςφκεηξν ηεο 

θνίηεο ηνπ πνηακνχ. 

Ο ζτεδιαζμός ασηός γίνεηαι ώζηε ηα έργα διάθεζης να πληρούν ηις απαιηήζεις ηων 

περιβαλλονηικών όρων ηοσ έργοσ. 

2.11. Α/Σ αλαθπθινθνξίαο θαη απνκαθξύλζεωο πεξίζζεηαο ηιύνο  

Ο εμνπιηζκφο ζην Α/ επαλαθπθινθνξίαο & πεξίζζεηαο ηιχνο είλαη ν αθφινπζνο:  

Δγθαηεζηεκέλνο εμνπιηζκόο Α/ επαλαθπθινθνξίαο & πεξίζζεηαο    

Σκήκα εμνπιηζκνύ Σεκάρηα Υαξαθηεξηζηηθά 

Αληιίεο επαλαθπθινθνξίαο Δ.Ι. 3 (2+1 εθεδξηθή) 159m
3
/h, 3,5 m 

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

Γηθιείδεο απνκφλσζεο αγσγψλ 

ηιχνο απφ δεμ. θαζίδεζεο 

3 Μία γηα θάζε αγσγφ ηξνθνδνζίαο  

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

ηιύνο, ζπγθξόηεκα πνιπειεθηξνιύηε, ινηπόο βνεζεηηθόο εμνπιηζκόο) 

Ο εμνπιηζκφο ζηελ κνλάδα κεραληθήο πάρπλζεο – αθπδάησζεο είλαη ν παξαθάησ: 

Δγθαηεζηεκέλνο εμνπιηζκόο κνλάδαο κεραληθήο πάρπλζεο – αθπδάηωζεο   

Σκήκα εμνπιηζκνύ  Σεκάρηα Σερληθά ραξαθηεξηζηηθά 

Μεραληθφο παρπληήο  2 2 m πιάηνο ηαηλίαο (ζπκπ. 

δνρείν πξναλάκημεο) 

Σαηληνθηιηξφπξεζζα 2 2 m πιάηνο ηαηλίαο 
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Γνζνκεηξηθέο αληιίεο πνιπειεθηξνιχηε 3 (2+1) 156 –1161 l/h 

πγθξφηεκα πνιπειεθηξνιχηε 1 4000 l/h 

Αεξνζπκπηεζηέο 3 (2+1) 7 m
3
/h, 7 bar 

Κεθιηκέλνο θνριίαο κεηαθνξάο πίηηαο 1 Φ 250 

Οξηδφληηνο θνριίαο κεηαθνξάο πίηηαο 1 Φ 250 

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

Κάδνο απνζήθεπζεο πνιπειεθηξνιχηε  1 20 lt 

Κάδνο απνζήθεπζεο πίηηαο 1 10 m
3
 

χζηεκα απφζκεζεο 1 Δλεξγνχ άλζξαθα, 4000 m
3
/h 

2.13. Α/Σ ζηξαγγηδίωλ  

Ο εγθαηεζηεκέλνο εμνπιηζκφο ηνπ Α/ ζηξαγγηδίσλ πεξηιακβάλεη: 

Δγθαηεζηεκέλνο εμνπιηζκόο Α/ ζηξαγγηδίωλ    

Σκήκα εμνπιηζκνύ Σεκάρηα Υαξαθηεξηζηηθά 

Αληιίεο ζηξαγγηδίσλ 2 (1+1 εθεδξηθέο) 100 m
3
/h,  

Γηθιείδεο απνκφλσζεο  2  

Γηθιείδεο αληεπηζηξνθήο  2  

2.14.  Κηίξηα  εγθαηάζηαζεο  

ηελ εγθαηάζηαζε επεμεξγαζίαο ιπκάησλ   ηνπ Γήκνπ Γξεβελψλ εθηφο απφ ηηο κνλάδεο  πνπ 

πξναλαθέξακε ππάξρνπλ θαη ηα παξαθάησ θηίξηα : 

 Κηίξην δηνίθεζεο, ην νπνίν εμππεξεηεί ηηο δηνηθεηηθέο αλάγθεο ηεο εγθαηάζηαζεο. ην 

εξγαζηήξην ηνπ θηηξίνπ γίλνληαη νη ρεκηθέο αλαιχζεηο . Σν θηίξην δηαζέηεη εηδηθφ  ρψξν 

ζπλεξγείνπ θαη απνζήθεο. 

 Κηίξην ελέξγεηαο ζην νπνίν ηνπνζεηνχληαη νη Μ/,  νη πίλαθεο  ρακειήο θαη κέζεο ηάζεο  

θαη ην ειεθηξνπαξαγσγφ δεχγνο . 

                                                                                        

Γξεβελά  11/10/2018 Γξεβελά  11/10/2018 

ΤΝΣΑΥΘΗΚΔ ΘΔΩΡΗΘΗΚΔ 
 

 

 

ΠΟΤΛΙΟ ΘΔΟΓΩΡΟ ΣΟΣΙΓΗ ΔΠΑΜΔΙΝΩΝΓΑ 

ΜΗΥΑΝΟΛΟΓΟ ΜΗΥΑΝΙΚΟ ΠΟΛΙΣΙΚΟ ΜΗΥΑΝΙΚΟ 

 

 

 

 


