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ΑΑ..  ΣΣΔΔΥΥΝΝΗΗΚΚΑΑ  ΓΓΔΔΓΓΟΟΜΜΔΔΝΝΑΑ  ––  ΒΒΑΑΗΗΚΚΔΔ  ΑΑΡΡΥΥΔΔ  ΥΥΔΔΓΓΗΗΑΑΜΜΟΟΤΤ  

1. ΔΗΑΓΧΓΖ 

ην έξγν  αθνξά ηελ θαηαζθεπή ησλ εμήο δηθηχσλ: 

Α. ΤΓΡΟΓΟΣΖΖ ΑΣΑΛΑΝΣΖ ΑΠΟ ΣΖ ΓΔΧΣΡΖΖ ΚΟΡΚΟΡΑ ΣΖΝ ΓΔΞΑΜΔΝΖ 

      ΓΗΥΣΑΛΧΝΗ 

Έρεη θαηαζθεπαζηεί ην 1992 κε ζηδεξνζσιήλεο θαη παξνπζηάδεη ιφγσ ηεο κεγάιεο πίεζεο πνπ α-
ζθείηαη ζηνλ αγσγφ (~18 αηκφζθαηξεο) ζπρλέο βιάβεο. Δμππεξεηεί ηε κεγαιχηεξε δεμακελή ηνπ 
Γήκνπ (ρσξεηηθφηεηαο 3.000 θπβηθψλ) θαη ε θαιή ηνπ ιεηηνπξγία ηνπ αγσγνχ είλαη θνκβηθή γηα ηελ 
νκαιή πδξνδφηεζε ηεο πφιεο ηεο Αηαιάληεο. 

Δηδηθφηεξα ην έξγν αθνξά ζηελ θαηαζθεπή εμσηεξηθνχ πδξαγσγείνπ γηα ηελ ελίζρπζε ηεο πδξνδφ-
ηεζεο ηεο πξσηεχνπζαο ηνπ Γήκνπ Λνθξψλ, ηεο Αηαιάληεο, φπνπ ηνπο θαινθαηξηλνχο κήλεο δελ  
ππάξρεη επάξθεηα λεξνχ θαηά ηηο κεζεκβξηλέο ψξεο, εμαηηίαο ηεο αχμεζεο ηνπ πιεζπζκνχ ιφγσ 
παξαζεξηζκνχ, αιιά θαη γηα νηθηαθή άξδεπζε ζε θήπνπο. Γηα ην ιφγν απηφ πξνηείλεηαη ε θαηαζθεπή 
ηνπ εμσηεξηθνχ αγσγνχ απφ ηε γεψηξεζε «Κνξθνξά» ζηελ δεμακελή ηεο Αηαιάληεο «Γηρηαιψλη». 
Σν κήθνο ηνπ εμσηεξηθνχ αγσγνχ είλαη 5.600 κέηξα.  

ΜΗΚΟ ΔΙΑΜΕΣΡΟ ΑΦΑΛΣΟ ΑΕΡΑΓΩΓΟΙ ΒΑΝΕ 200 ΒΑΝΕ ΚΑΘΑΡΙΜΟΤ 125 ΑΝΣΙΠΛΗΓΜΑΣΙΚΗ

5600 200 400 6 4 4 1

ΑΣΑΛΑΝΣΗ ΓΕΩΣΡ ΚΟΡΚΟΡΑ-ΔΕΞ ΔΙΧΛΑΝΣΩΝΗ 5 6 χλμ

 

 

 

  

Β. ΤΓΡΟΓΟΣΖΖ ΘΔΟΛΟΓΟΤ ΑΠΟ ΣΖΝ ΓΔΧΣΡΖΖ ΘΔ3 ΔΧ ΣΖΝ ΓΔΞΑΜΔΝΖ ΘΔ2  

Ο Θενιφγνο είλαη έλα απφ ηα ζεκαληηθφηεξα ηνπξηζηηθά ζέξεηξα ηεο Φζηψηηδαο κε απμεκέλε επη-
ζθεςηκφηεηα φιε ηελ πεξίνδν ηνπ θαινθαηξηνχ. Ζ αχμεζε ηνπ πιεζπζκνχ θαη ησλ επηζθεπηψλ ηελ 
θαινθαηξηλή πεξίνδν εθηνμεχνπλ ηηο αλάγθεο πδξνδφηεζεο. Γπζηπρψο ιφγσ ηεο δηείζδπζεο ηεο ζά-



 
Ευρωπαΰκή 
Ένωςη 
Ευρωπαΰκό Σαμείο 
Περιφερειακήσ 
Ανάπτυξησ 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 
«ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΣΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ» ΚΑΙ «ΠΟΛΙΣΙΚΗ 
ΠΡΟΣΑΙΑ» - ΤΠΟΔΙΕΤΘΤΝΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ  
«ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΣΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ» 
ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΣΕΡΑΙΟΣΗΣΑ 14 “ΔΙΑΣΗΡΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΑΙΑ ΣΟΤ 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ – ΠΡΟΑΓΩΓΗ ΣΗ ΑΠΟΔΟΣΙΚΗ ΧΡΗΗ ΣΩΝ ΠΟΡΩΝ 
(Σ)” 
 

 

 

Κσδ. Αξ. Σεχρνπο:3. ΣΔΥΝ_ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ_ΛΟΚΡΟΗ  ειίδα 

  2 

 

ιαζζαο ζηνλ πδξνθφξν νξίδνληα ην λεξφ ηεο πεξηνρήο είλαη πθάικπξν θαη αθαηάιιειν γηα πφζηκν 
(πςειή ζπγθέληξσζε ζε Νάηξην, Υιψξην θαη Ζιεθηξηθή Αγσγηκφηεηα 25° C), κε απνηέιεζκα λα 
απαηηείηαη ε ελίζρπζε ηνπ δηθηχνπ χδξεπζεο απφ ηε δεμακελή ηεο Μαιεζίλαο, κέζσ ηνπ αληιηνζηα-
ζίνπ ηεο Λάξπκλαο.  

Σν έξγν αθνξά ζηελ θαηαζθεπή εμσηεξηθνχ πδξαγσγείνπ γηα ηελ ελίζρπζε ηεο πδξνδφηεζεο ηνπ 
Θενιφγνπ  φπνπ ηνπο θαινθαηξηλνχο κήλεο δελ  ππάξρεη επάξθεηα λεξνχ θαηά ηηο κεζεκβξηλέο ψ-
ξεο. Γηα ην ιφγν απηφ πξνηείλεηαη ε θαηαζθεπή εμσηεξηθνχ αγσγνχ απφ ηελ γεψηξεζε «Γ ΘΔ3 » 
ζηελ δεμακελή Θενιφγνπ  « Γ ΘΔ1».  

ΜΗΚΟ ΔΙΑΜΕΣΡΟ ΑΦΑΛΣΟ ΑΕΡΑΓΩΓΟΙ ΒΑΝΕ 125 ΒΑΝΕ ΚΑΘΑΡΙΜΟΤ 90 ΑΝΣΙΠΛΗΓΜΑΣΙΚΗ

2400 125 0 2 4 4

ΘΕΟΛΟΓΟ ΓΕΩΣΡ-ΔΕΞΑΜ 2 4 χλμ

 

 

 



 
Ευρωπαΰκή 
Ένωςη 
Ευρωπαΰκό Σαμείο 
Περιφερειακήσ 
Ανάπτυξησ 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 
«ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΣΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ» ΚΑΙ «ΠΟΛΙΣΙΚΗ 
ΠΡΟΣΑΙΑ» - ΤΠΟΔΙΕΤΘΤΝΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ  
«ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΣΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ» 
ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΣΕΡΑΙΟΣΗΣΑ 14 “ΔΙΑΣΗΡΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΑΙΑ ΣΟΤ 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ – ΠΡΟΑΓΩΓΗ ΣΗ ΑΠΟΔΟΣΙΚΗ ΧΡΗΗ ΣΩΝ ΠΟΡΩΝ 
(Σ)” 
 

 

 

Κσδ. Αξ. Σεχρνπο:3. ΣΔΥΝ_ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ_ΛΟΚΡΟΗ  ειίδα 

  3 

 

 

Γ. ΤΓΡΟΓΟΣΖΖ ΟΗΚΗΜΟΤ ΚΑΛΑΠΟΓΗ ΓΔΧΣΡ 1+2 ΔΝΓ ΓΔΞ 1+2 - ΓΔΞ ΚΑΛΑΠΟΓΗ 2 4σλμ 

Σν δίθηπν πνπ ζπλδέεη ην αληιηνζηάζην θαη ηε δεμακελή ηνπ Καιαπνδίνπ δηέξρεηαη απφ αγξνηηθέο 
εθηάζεηο θαη είλαη επάισην ζε νξγψζεηο θαιιηεξγεηψλ θαη θαθέο θαηξηθέο ζπλζήθεο. Σν πθηζηάκελν 
δίθηπν ηε ρεηκεξηλή πεξίνδν θαζίζηαηαη απξνζπέιαζην ιφγσ ησλ δπζκελψλ θαηξηθψλ ζπλζεθψλ 
(ρηνλνπηψζεηο θαη έληνλεο βξνρνπηψζεηο). Δμαηηίαο ηεο δηαθνξάο άληιεζεο θαη ηνπ λεξνχ πνπ θηά-
λεη ζηε δεμακελή εηθάδεηαη πσο ππάξρνπλ είηε αθαλείο δηαξξνέο ή ζθφπηκεο ππνθινπέο λεξνχ.  π-
λεπψο, απαηηείηαη ε δεκηνπξγία λένπ πνπ λα είλαη άκεζα πξνζβάζηκν γηα επηζθεπέο θαη ζπληεξή-
ζεηο κέζσ ηεο πθηζηάκελεο νδνπνηίαο. 

 

ΜΗΚΟ ΔΙΑΜΕΣΡΟ ΑΦΑΛΣΟ ΑΕΡΑΓΩΓΟΙ ΒΑΝΕ 160 ΒΑΝΕ ΚΑΘΑΡΙΜΟΤ 125 ΑΝΣΙΠΛΗΓΜΑΣΙΚΗ

2400 160 1272 4 4 4

ΚΑΛΑΠΟΔΙ ΓΕΩΣΡ 1+2 ΕΝΔ ΔΕΞ 1+2 - ΔΕΞ ΚΑΛΑΠ 2 4χλμ

 

 

 



 
Ευρωπαΰκή 
Ένωςη 
Ευρωπαΰκό Σαμείο 
Περιφερειακήσ 
Ανάπτυξησ 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 
«ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΣΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ» ΚΑΙ «ΠΟΛΙΣΙΚΗ 
ΠΡΟΣΑΙΑ» - ΤΠΟΔΙΕΤΘΤΝΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ  
«ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΣΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ» 
ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΣΕΡΑΙΟΣΗΣΑ 14 “ΔΙΑΣΗΡΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΑΙΑ ΣΟΤ 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ – ΠΡΟΑΓΩΓΗ ΣΗ ΑΠΟΔΟΣΙΚΗ ΧΡΗΗ ΣΩΝ ΠΟΡΩΝ 
(Σ)” 
 

 

 

Κσδ. Αξ. Σεχρνπο:3. ΣΔΥΝ_ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ_ΛΟΚΡΟΗ  ειίδα 

  4 

 

 

 

Γ. ΤΓΡΟΓΟΣΖΖ ΚΤΡΣΧΝΖ ΑΠΟ ΣΔ1 – ΓΔΞΑΜΔΝΖ ΚΤΡΣΧΝΖ  

Παρατθρείται ζντονθ λειψυδρία τθν καλοκαιρινι περίοδο ςε μεγάλο τμιμα του οικιςμοφ τθσ Κυρτϊνθσ. 
Τπάρχει απϊλεια μεγάλου ποςοςτοφ του νεροφ (ωσ 40%) εξαιτίασ τθσ λειτουργίασ μονάδασ 

απομάκρυνςθσ των νιτρικϊν ιόντων για να καταςτεί πόςιμο το νερό του αντλιοςταςίου, το οποίο ζχει 
υψθλά νιτρικά απαιτείται θ άμεςθ ενίςχυςθ του εξωτερικοφ δικτφου φδρευςθσ με  νερό απαλλαγμζνο 
από τα νιτρικά ιόντα. 

ΜΗΚΟ ΔΙΑΜΕΣΡΟ ΑΦΑΛΣΟ ΑΕΡΑΓΩΓΟΙ ΒΑΝΕ 125 ΒΑΝΕ ΚΑΘΑΡΙΜΟΤ 90 ΑΝΣΙΠΛΗΓΜΑΣΙΚΗ

3000 125 2680 4 3 3 2

ΚΤΡΣΩΝΗ ΣΕ1 - ΔΕΞΑΜ 3 0χλμ

 

 

 

 

 

Ε. ΤΔΡΟΔΟΣΗΗ ΜΑΡΣΙΝΟΤ ΑΠΟ ΣΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΚΑΣΡΟ ΓΕΩΣΡ - ΔΕΞ 1+2    (ΤΨΗΛΑ ΗΜΕΙΑ) 

ην Μαξηίλν ε πδξνδφηεζε γίλεηαη κέζσ 3 αληιηνζηαζίσλ ζηε δηαδξνκή Κάζηξν – Μαξηίλν. Παξα-
ηεξείηαη ζπρλά πξφβιεκα δηαθνπήο πδξνδφηεζεο ιφγσ ηεο ζχλζεηεο δηαδηθαζίαο κεηαθνξάο ηνπ 
λεξνχ. Παξάιιεια είλαη κηθξή ζε κέγεζνο ε ππάξρνπζα δεμακελή ηνπ Μαξηίλνπ. Σν απνηέιεζκα εί-
λαη ζε θάζε δηαθνπή ξεχκαηνο λα παξαηεξνχληαη πξνβιήκαηα δηαθνπήο ιεηηνπξγίαο ελφο απφ ηα 3  
αληιηνζηάζηα θαη κε απηφκαηε επαλέλαξμε ηνπο. Γηα ηνπο αλσηέξσ ιφγνπο ην Μαξηίλν εκθαλίδεη 
ζπρλά πξφβιεκα έιιεηςεο λεξνχ εμαηηίαο ηνπ ζχλζεηνπ δηθηχνπ κεηαθνξάο θαη ηεο αλεπαξθνχο ζε 
κέγεζνο δεμακελήο. 

πλεπψο πξνηείλεηαη ε δεκηνπξγία ελφο εληαίνπ πδξαγσγείνπ απφ ην αληιηνζηάζην ζε λέα κεγαιχ-
ηεξε δεμακελή, ψζηε λα εθιείςνπλ ηα θαηλφκελα ιεηςπδξίαο.   



 
Ευρωπαΰκή 
Ένωςη 
Ευρωπαΰκό Σαμείο 
Περιφερειακήσ 
Ανάπτυξησ 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 
«ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΣΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ» ΚΑΙ «ΠΟΛΙΣΙΚΗ 
ΠΡΟΣΑΙΑ» - ΤΠΟΔΙΕΤΘΤΝΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ  
«ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΣΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ» 
ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΣΕΡΑΙΟΣΗΣΑ 14 “ΔΙΑΣΗΡΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΑΙΑ ΣΟΤ 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ – ΠΡΟΑΓΩΓΗ ΣΗ ΑΠΟΔΟΣΙΚΗ ΧΡΗΗ ΣΩΝ ΠΟΡΩΝ 
(Σ)” 
 

 

 

Κσδ. Αξ. Σεχρνπο:3. ΣΔΥΝ_ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ_ΛΟΚΡΟΗ  ειίδα 

  5 

 

 

ΜΗΚΟ ΔΙΑΜΕΣΡΟ ΑΦΑΛΣΟ ΑΕΡΑΓΩΓΟΙ ΒΑΝΕ 160 ΒΑΝΕ ΚΑΘΑΡΙΜΟΤ 125 ΑΝΣΙΠΛΗΓΜΑΣΙΚΗ

4800 160 4000 7 4 4 1

ΜΑΡΣΙΝΟ ΓΕΩΣΡ - ΔΕΞ 1+2 - 4 8 χλμ

 

 

 

Σ. ΤΓΡΟΓΟΣΖΖ ΜΑΡΣΗΝΟ ΑΠΟ ΓΔΧΣΡ ΚΟΤΜΑΣΗΛΗΑ - ΓΔΞ ΚΑΡΑΛΖ 2,3σλμ ( ΥΑΜΖΛΑ 

ΖΜΔΗΑ) 

Λόγω των υψομετρικϊν διαφορϊν ςτον οικιςμό και για τθν επίλυςθ του προβλιματοσ ότι κατά τουσ 
κερινοφσ μινεσ τα ψθλά ςθμεία του οικιςμοφ δεν μποροφν να υδροδοτθκοφν διαχωρίηεται το δίκτυο 

υδροδότθςθσ ζτςι θ χαμθλι ηϊνθ κα υδροδοτείται  αυτόνομα από άλλθ υφιςτάμενθ δεξαμενι 
επιλφοντασ οριςτικά το πρόβλθμα τθσ λειψυδρίασ. 



 
Ευρωπαΰκή 
Ένωςη 
Ευρωπαΰκό Σαμείο 
Περιφερειακήσ 
Ανάπτυξησ 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 
«ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΣΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ» ΚΑΙ «ΠΟΛΙΣΙΚΗ 
ΠΡΟΣΑΙΑ» - ΤΠΟΔΙΕΤΘΤΝΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ  
«ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΣΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ» 
ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΣΕΡΑΙΟΣΗΣΑ 14 “ΔΙΑΣΗΡΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΑΙΑ ΣΟΤ 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ – ΠΡΟΑΓΩΓΗ ΣΗ ΑΠΟΔΟΣΙΚΗ ΧΡΗΗ ΣΩΝ ΠΟΡΩΝ 
(Σ)” 
 

 

 

Κσδ. Αξ. Σεχρνπο:3. ΣΔΥΝ_ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ_ΛΟΚΡΟΗ  ειίδα 

  6 

 

 

 

Ε. ΤΓΡΟΓΟΣΖΖ ΜΔΓΑΠΛΑΣΑΝΟΤ 

Σο δίκτυο από το αντλιοςτάςιο μζχρι τον οικιςμό του Μεγαπλατάνου εμφανίηει ςυνεχείσ βλάβεσ οι 
οποίεσ φαίνεται πωσ ςυνδζονται με αςτοχίεσ ςτθν καταςκευι (αγωγόσ ςε βράχο χωρίσ άμμο επίχωςθσ, 

αλλά με υλικά εκςκαφισ) και ςτθν ποιότθτα των υλικϊν που χρθςιμοποιικθκαν (ςωλινεσ κακισ 
ποιότθτασ). Επίςθσ το δίκτυο καταςκευάςτθκε τθν δεκαετία του 1960 είναι από αμιαντοτςιμεντοςωλινεσ 

και ζχει μεγάλεσ διαρροζσ ανά ζξι μζτρα όπου υπάρχουν τα ηιμπϊ ςφνδεςθσ των αγωγϊν, υπολογίηεται 
ότι το 60% του νεροφ διαρρζει αφανϊσ ςτο υπζδαφοσ.  

 

ΜΗΚΟ ΔΙΑΜΕΣΡΟ ΑΦΑΛΣΟ ΑΕΡΑΓΩΓΟΙ ΒΑΝΕ 160 ΒΑΝΕ ΚΑΘΑΡΙΜΟΤ 125 ΑΝΣΙΠΛΗΓΜΑΣΙΚΗ

1800 160 1600 3 3 3

ΜΕΓΑΠΛΑΣΑΝΟ 1 8 + 0 1 χλμ

 

 



 
Ευρωπαΰκή 
Ένωςη 
Ευρωπαΰκό Σαμείο 
Περιφερειακήσ 
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Ζ. ΤΓΡΟΓΟΣΖΖ ΜΑΛΔΗΝΑ 

Ζ Μαιεζίλα είλαη ην δεχηεξν κεγαιχηεξν δεκνηηθφ δηακέξηζκά ηνπ Γήκνπ Λνθξψλ θαη εκθαλίδεη θα-
ζφιε ηε δηάξθεηα ηνπ έηνπο πξνβιήκαηα ιεηςπδξίαο ζηα ςειά ζεκεία ηνπ νηθηζκνχ θαηά ηηο ψξεο 
αηρκήο ηεο θαηαλάισζεο. πλεπψο απαηηείηαη ε θαηαζθεπή κεγαιχηεξεο δεμακελήο (1.000 θπβηθψλ) 
ψζηε λα εμαιεηθζνχλ ηα θαηλφκελα ιεηςπδξίαο ζηνλ νηθηζκφ. 

 

Θ. ΤΓΡΟΓΟΣΖΖ ΑΡΚΗΣΑ ΚΑΗ ΟΗΚΗΜΟΤ ΚΑΛΤΦΧ 

Ζ Αξθίηζα είλαη βαζηθφ ηνπξηζηηθφ ζέξεηξν ηεο Φζηψηηδαο θαη πνιιαπιαζηάδεη ηνλ πιεζπζκφ ηεο 
ηελ θαινθαηξηλή πεξίνδν. Σν λεξφ ηνπ ππάξρνληνο αληιηνζηαζίνπ έρεη  πεξηεθηηθφηεηα ζε αξζεληθφ 
πνπ νξηαθά ππεξβαίλεη ην φξην. Ο παξαζεξηζηηθφο νηθηζκφο Κέδξνο (πιεζίνλ ηεο Αξθίηζαο) πδξεχε-
ηαη απφ αγσγφ κηθξήο δηαηνκήο κε απνηέιεζκα ηε ιεηςπδξία θαηά ηελ θαινθαηξηλή πεξίνδν. 

πλεπψο απαηηνχληαη: 

1) φςτθμα φίλτρου για το αρςενικό με δυναμικότθτα 120 κυβικά μζτρα τθν ϊρα και επεξεργαςία 

του νεροφ ϊςτε να καταςτεί πόςιμο 

2) Νζοσ αγωγόσ μεγαλφτερθσ διατομισ για τον οικιςμό Κζδρου μικουσ 3.830 μζτρων. 
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ΜΗΚΟ ΔΙΑΜΕΣΡΟ ΑΦΑΛΣΟ ΑΕΡΑΓΩΓΟΙ ΒΑΝΕ 160 ΒΑΝΕ ΚΑΘΑΡΙΜΟΤ 125 ΑΝΣΙΠΛΗΓΜΑΣΙΚΗ

3830 160 3200 5 4 4

ΔΕΞΑΜΕΝΗ ΑΡΚΙΣΑ - ΚΑΛΤΨΩ

 

 

Σαπηφρξνλα κε ηα παξαπάλσ εμσηεξηθά δίθηπα ζα θαηαζθεπαζηνχλ θαη ηξείο λέεο κεηαιιηθέο δεμα-
κελέο γηα ηηο αλάγθεο πδξνδφηεζεο ησλ νηθηζκψλ ρσξεηηθφηεηαο 1.000 m

3 
ζηνπο νηθηζκνχο Μαιεζί-

λα , Μαξηίλν θαη Αξθίηζα ελψ ζηνλ νηθηζκφ ηνπ Μεγαπιάηαλνπ ζα  θαηαζθεπαζηεί κεηαιιηθή δεμα-
κελή ρσξεηηθφηεηαο 500 m

3
 . ηνπο παξαπάλσ νηθηζκνχο νη πθηζηάκελεο δεμακελέο έρνπλ ρσξεηη-

θφηεηα κφιηο 160 m
3 

θαη δελ κπνξνχλ λα θαιχςνπλ αλάγθεο πδξνδφηεζεο κίαο ψξαο θαη θπζηθά 
νχηε ηηο αλάγθεο ππξφζβεζεο πνπ θαινχληαη λα θαιχςνπλ νη δεμακελέο χδξεπζεο. 

Η. ΔΝΔΡΓΔΗΑΚΖ ΑΝΑΒΑΘΜΗΖ ΑΝΣΛΗΟΣΑΗΧΝ ΓΖΜΟΤ ΛΟΚΡΧΝ 
Σέινο ζην έξγν πξνβιέπεηαη ε αληηθαηάζηαζε φισλ ησλ ελεξγνβφξσλ αληιεηηθψλ ζπγθξνηεκάησλ 
ηνπ Γήκνπ κε λέεο αληιίεο ελεξγεηαθήο θιάζεο ηνπιάρηζηνλ Α+ θαη πδξαπιηθφ βαζκφ απφδνζεο 
(αληιία θαη θηλεηήξαο) απηψλ  άλσ ηνπ 70%. Οη αληιίεο ζα έρνπλ ηα εμήο ραξαθηεξηζηηθά: 
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Αρικμόσ 

Αντλιϊν

ΠΑΡΟΧΗ 

ΑΝΣΛΙΑ

Ιςχφσ Κινθτιρα 

Hi-Tech Desert

Μανομετρικ

ό φψοσ
Βάκοσ Σοποκζτθςθσ

Βάκοσ 

Αναρρόφθςθσ

Α/Α ΑΣΑΛΑΝΣΗ Χ Τ

1 ΓΕΩΣΡΗΗ ΚΟΡΚΟΡΑ Χ:417324 Τ:4276860 1 120 150 220 65 50

2 ΓΕΩΣΡΗΗ ΜΝΗΜΕΙΟ Χ:411529 Τ:4279887 1 60 70 210 150 120

3 ΓΕΩΣΡΗΗ ΚΑΡΑΚΑΣΗ Χ:412805 Τ:4279904 1 60 70 210 130 95

4 ΓΕΩΣΡΗΗ Μ . ΠΛΑΣΑΝΟΤ Ν 38,687743 Ε 23,018900 1 60 50 150 120 90

5 ΓΕΩΣΡΗΗ ΚΤΠΑΡΙΙ Ν 38639724 Ε 23,066635 1 60 35 100 50 35

6 ΑΡΚΙΣΑ  ΑΛΕΞΗ ΡΕΜΑ ΚΕΔΡΟΤ Χ:415436 Τ:4287826 1 60 40 120 120 60

7 ΓΕΩΣΡΗΗ ΠΟΤΡΝΑΡΑ Χ:414231 Τ:4287288 1 60 60 180 115 80

8 ΓΕΩΣΡΗΗ ΜΑΜΑΚΑ Χ:410713 Τ:4287179 1 66 80 180 150 125

9 ΓΟΤΛΕΜΗ ΑΓ. ΠΑΡΑΚΕΤΗ Ν 38,71883 Ε22.93654 1 30 30 160 190 165

10 ΚΤΡΣΩΝΗ 1 Ν 385793,23 Ε23,040696 1 20 30 220 120 80

11 ΚΤΡΣΩΝΗ 2 Ν 38.596824 Ε 23,038463 1 20 25 170 100 60

12 ΜΑΡΣΙΝΟ Α ΑΡΧΗ 1 Χ:427586 Τ:4266416 1 60 40 120 0 0

13 ΜΑΡΣΙΝΟ Α ΑΡΧΗ 2 Χ:427586 Τ:4266416 1 60 35 100 0 0

14 ΜΑΡΣΙΝΟ ΓΕΩΣΡ. Χ:427603 Τ:4266455 1 60 50 150 130 80

15 ΜΑΡΣΙΝΟ Α ΕΝΔ. Χ:427868 Τ:4267735 1 60 40 125 5 3

16 ΜΑΡΣΙΝΟ Α ΚΟΡ. + ΔΕΞ 1 Χ:430048 Τ:4269619 1 50 10 35 0 0

17 ΜΑΡΣΙΝΟ Α ΚΟΡ. + ΔΕΞ 2 Χ:430048 Τ:4269619 1 50 10 35 0 0

18 ΜΑΡΣΙΝΟ ΓΕΩΣΡ. ΚΟΤΜΑΣΙΛΙΑ Χ:432837 Τ:4268536 1 60 70 210 150 120

19 ΛΑΡΤΜΝΑ Χ:437190 Τ:4267466 1 60 90 250 10 5

20 Α ΜΑΛΕΙΝΑ( ΛΑΡΙΜΝΑ) Χ:437429 Τ:4266219 1 150 90 120 10 5

21 ΜΑΛΕΙΝΑ ΕΝΔΙΑΜΕΟ Α 1 Χ:436255 Τ:4270137 1 120 150 230 0 0

22 ΜΑΛΕΙΝΑ ΕΝΔΙΑΜΕΟ Α 2 Χ:437190 Τ:4267466 1 100 125 230 0 0

23 ΘΕΟΛΟΓΟ ΓΕΩΣΡΗΗ ΠΑΛΑΙΑ Χ:428435 Τ:4275519 1 15 20 230 150 130

24 ΘΕΟΛΟΓΟ ΓΕΩΣΡΗΗ ΝΕΑ Χ:428465 Τ:4276343 1 40 50 210 180 150

25 ΜΑΖΙ Ν 38.603241 Ε 23,201179 1 15 17,5 200 120 90

26 ΣΡΑΓΑΝΑ Γ. ΜΙΚΡΗ ΚΑΣΩ Χ:423934 Τ:4274075 1 50 40 160 70 50

27 ΣΡΑΓΑΝΑ Γ. ΜΕΓΑΛΗ ΑΝΩ  Χ:423959 Τ:4273890 1 50 50 170 85 60

28 ΛΙΒΑΝΑΣΕ ΠΡ. ΗΛΙΑ ΓΕΩΣ. 1 Χ:415381 Τ:4282182 1 60 50 150 80 50

29 ΛΙΒΑΝΑΣΕ ΠΡ. ΗΛΙΑ ΓΕΩΣ. 2 Χ:415461 Τ:4282372 1 90 90 180 90 60

30 ΓΕΩΣΡΗΗ ΚΑΛΑΠΟΔΙ 1 Ν 38626057 Ε 22.871561 1 30 50 310 330 280

31 ΓΕΩΣΡΗΗ ΚΑΛΑΠΟΔΙ 2 Ν38.626266 Ε22.871954 1 25 35 250 215 180

32 ΕΝΔΙΑΜΕΗ ΔΕΞ. ΚΑΛΑΠΟΔΙ 1 Ν38.626225 Ε22.871789 1 30 40 220 6 3

33 ΕΝΔΙΑΜΕΗ ΔΕΞ. ΚΑΛΑΠΟΔΙ 2 Ν38.626225 Ε22.871789 1 20 25 220 6 3

ΣΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΕΙΝΟΜΕΝΩΝ ΑΝΣΛΗΣΙΚΩΝ 

ΤΓΚΡΟΣΗΜΑΣΩΝ 
ΤΔΡΑΤΛΙΚΑ ΧΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΑ

ΤΝΣΕΣΑΓΜΕΝΕ ΓΕΩΣΡΗΕΩΝ

 

 

Καη ζηα επηά εμσηεξηθά δίθηπα ηνπνζεηνχληαη ζηελ αξρή θαη ζην ηέινο ησλ λέσλ δηθηχσλ ζπζηήκα-
ηα ηειε-ειέγρνπ γηα ηελ κέηξεζε ηεο παξνρήο θαη ηηο πίεζεο ησλ δηθηχσλ ζε ζθνπφ ηελ άκεζε αλά-
γλσζε ηπρφλ δηαξξνψλ ζην κέιινλ αιιά θαη γηα ην ππνινγηζκφ ηνπ πδαηηθνχ ηζνδπγίνπ ηνπ εμσηε-
ξηθνχ δηθηχνπ ησλ νηθηζκψλ. 

 

2. ΑNTIKEIMENO ΠΑΡΟΤΑ ΔΡΓΟΛΑΒΗΑ 

Σν αληηθείκελν ησλ δεκνπξαηνχκελσλ έξγσλ πεξηιακβάλεη: 

 ηελ εθπφλεζε ηεο Οξηζηηθήο Μειέηεο, ηεο κειέηεο Δθαξκνγήο θαη θάζε είδνπο ζπκπιεξσκα-
ηηθήο κειέηεο θαη έξεπλαο, 

 ηελ θαηαζθεπή ησλ έξγσλ Πνιηηηθνχ Μεραληθνχ,  

 ηελ πξνκήζεηα θαη εγθαηάζηαζε φινπ ηνπ ειεθηξνινγηθνχ θαη κεραλνινγηθνχ εμνπιηζκνχ,  

 ηελ ζέζε ζε απνδνηηθή ιεηηνπξγία θαη ηηο δνθηκέο νινθιήξσζεο,  
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 ηελ δνθηκαζηηθή ιεηηνπξγία θαη ζπληήξεζε ηνπ έξγνπ γηα ρξνληθφ δηάζηεκα δψδεθα (12) κε-
λψλ 

Δπίζεο ζην αληηθείκελν ηεο παξνχζαο εξγνιαβίαο πεξηιακβάλεηαη θαη θάζε εξγαζία ή πξνκήζεηα 
θαη εγθαηάζηαζε εμνπιηζκνχ, ε νπνία είλαη αλαγθαία γηα ηελ νινθιεξσκέλε θαηαζθεπή, ηελ  άξηηα 
θαη απνδνηηθή ιεηηνπξγία ηνπ Έξγνπ, έζησ θαη αλ δελ αλαθέξεηαη ξεηά ζηα Σεχρε Γεκνπξάηεζεο.  

Ο Αλάδνρνο ζα έρεη ηελ πιήξε θαη απνθιεηζηηθή επζχλε γηα ηελ επίηεπμε ησλ απαηηνχκελσλ απν-
δφζεσλ επεμεξγαζίαο, νη νπνίεο πξέπεη λα είλαη ζχκθσλεο κε ηα φζα θαζνξίδνληαη ζην παξφλ ηεχ-
ρνο θαζψο θαη κε ηηο εγγπήζεηο πνπ έρεη ππνβάιιεη καδί κε ηελ Σερληθή Πξνζθνξά ηνπ. 

 

3. ΓΖΠΔΓΟ ΣΖ ΔΓΚΑΣΑΣΑΖ ΔΠΔΞΔΡΓΑΗΑ ΝΔΡΟΤ 

3.1 Γενικά  

Ζ πξφζβαζε ζην ρψξν επηηπγράλεηαη απφ ηε λφηηα – λνηηνδπηηθή πιεπξά ηνπ νηθνπέδνπ, αξρηθά 
κέζσ αζθαιηνζηξσκέλεο νδνχ απφ ηνλ νηθηζκφ ηεο Αξθίηζαο θαη ζηε ζπλέρεηα κέζσ αγξνηηθήο 
νδνχ, κέηξηαο βαηφηεηαο. 

3.2 Γεωηεσνικά ζηοισεία 

ε θάζε πεξίπησζε ε ππνβνιή πξνζθνξάο ζην δηαγσληζκφ απνηειεί ηεθκήξην φηη ν δηαγσληδφκε-
λνο έρεη ειέγμεη θαη γλσξίδεη πιήξσο ηηο εδαθνηερληθέο ζπλζήθεο ηνπ γεπέδνπ ηεο ΔΔΝ θαη ηηο έρεη 
ιάβεη ππφςε θαηά ηε ζχληαμε ηεο πξνζθνξάο. 

3.3 Γίκηςα κοινήρ ωθελείαρ 

Σα δίθηπα ηεο ΓΔΖ, ηνπ ΟΣΔ θαη ην δίθηπν νκβξίσλ (φπνπ απαηηείηαη) ζα κεηαθεξζνχλ κέρξη ηελ εί-
ζνδν ηεο Δγθαηάζηαζεο Δπεμεξγαζίαο Νεξνχ κε δαπάλε ηνπ Δξγνδφηε θαη κέξηκλα ηνπ Αλαδφρνπ.   

3.4 Πποζαγωγή νεπού ππορ επεξεπγαζία  

Ζ δηαζχλδεζε θαη πξνζαγσγή ηνπ λεξνχ ζηα φξηα ηεο εγθαηάζηαζεο ζα γίλεη κε κέξηκλα θαη δαπά-
λεο ηνπ Δξγνδφηε. Ζ δηαζχλδεζε θαη ε πξνζαγσγή ηνπ λεξνχ ζην θξεάηην άθημεο ηεο Δγθαηάζηα-
ζεο Δπεμεξγαζίαο Νεξνχ πεξηιακβάλεηαη ζην αληηθείκελν ηεο παξνχζαο εξγνιαβίαο θαη ζα γίλεη κε 
κέξηκλα θαη δαπάλεο ηνπ Αλαδφρνπ.  

3.5 Γιάθεζη επεξεπγαζμένος νεπού  

Σν επεμεξγαζκέλν πφζηκν λεξφ ζα δηαηίζεηαη ζην δίθηπν χδξεπζεο ηεο Σ.Κ. Αξθίηζαο 

 



 
Ευρωπαΰκή 
Ένωςη 
Ευρωπαΰκό Σαμείο 
Περιφερειακήσ 
Ανάπτυξησ 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 
«ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΣΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ» ΚΑΙ «ΠΟΛΙΣΙΚΗ 
ΠΡΟΣΑΙΑ» - ΤΠΟΔΙΕΤΘΤΝΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ  
«ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΣΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ» 
ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΣΕΡΑΙΟΣΗΣΑ 14 “ΔΙΑΣΗΡΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΑΙΑ ΣΟΤ 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ – ΠΡΟΑΓΩΓΗ ΣΗ ΑΠΟΔΟΣΙΚΗ ΧΡΗΗ ΣΩΝ ΠΟΡΩΝ 
(Σ)” 
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4. ΠΑΡΑΜΔΣΡΟΗ ΥΔΓΗΑΜΟΤ 

4.1 Πεπιγπαθή ηος πποβλήμαηορ 

Σν δηπιηζηήξην πνζίκνπ λεξνχ ζα εμππεξεηεί ηηο πδξεπηηθέο αλάγθεο ηεο Σ.Κ Αξθίηζαο θαη ηνπ νηθη-
ζκνχ Καιπςψ, ηνπ Γήκνπ Λνθξψλ. Απφ ηηο αλαιχζεηο πνπ έρνπλ δηεμαρζεί ζην λεξφ ησλ γεσηξή-
ζεσλ  ΚΔΓΡΟ θαη ΑΡΚΗΣΑ δηαπηζηψζεθε ζεκαληηθή επηβάξπλζε ζην ζχλνιν ζρεδφλ ησλ πθη-
ζηάκελσλ πεγψλ πδξνιεςίαο κε αξζεληθφ κε ππεξβάζεηο ηεο κέγηζηεο επηηξεπφκελεο ηηκήο ησλ 10 
κg/l.  

4.2 Ποιόηηηα νεπού ππορ επεξεπγαζία 

Γηα ηελ κειέηε ηνπ πξνβιήκαηνο ειήθζεζαλ δείγκαηα λεξνχ θαη πξαγκαηνπνηήζεθαλ νη 
παξαθάησ θπζηθνρεκηθέο αλαιχζεηο απφ ηηο 2 γεσηξήζεηο ΚΔΓΡΟ θαη ΑΡΚΗΣΑ. ηνπο πίλαθεο 
πνπ αθνινπζνχλ παξαηίζεληαη ηα ζπγθεληξσηηθά απνηειέζκαηα ησλ αλαιχζεσλ απηψλ. 

 



 
Ευρωπαΰκή 
Ένωςη 
Ευρωπαΰκό Σαμείο 
Περιφερειακήσ 
Ανάπτυξησ 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 
«ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΣΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ» ΚΑΙ «ΠΟΛΙΣΙΚΗ 
ΠΡΟΣΑΙΑ» - ΤΠΟΔΙΕΤΘΤΝΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ  
«ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΣΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ» 
ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΣΕΡΑΙΟΣΗΣΑ 14 “ΔΙΑΣΗΡΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΑΙΑ ΣΟΤ 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ – ΠΡΟΑΓΩΓΗ ΣΗ ΑΠΟΔΟΣΙΚΗ ΧΡΗΗ ΣΩΝ ΠΟΡΩΝ 
(Σ)” 
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Απφ φιεο ηηο παξαπάλσ αλαιχζεηο πξνθχπηεη φηη ην λεξφ ησλ γεσηξήζεσλ δελ πιεξνί ηα φξηα θα-
ηαιιειφηεηαο γηα ην πφζηκν λεξφ πνπ νξίδνληαη απφ ηελ  Τ.Α. Γ1(δ)/Γ.Π. νηθ 67322/2017, θαζψο 
ππάξρεη ππέξβαζε ησλ αλψηαησλ επηηξεπφκελσλ ηηκψλ. 

 

4.3 Παποσή και θοπηία ζσεδιαζμού 

Σν ζχζηεκα πνπ πεξηγξάθεηαη θαη ζα εγθαηαζηαζεί ζηελ Σ.Κ. Αξθίηζαο ζα είλαη σξηαίαο παξνρήο 

120 m
3
/hr. Δηδηθφηεξα, ην ζχζηεκα θίιηξαλζεο ζα απνηειείηαη απφ δπν γξακκέο επεμεξγαζίαο πα-

ξνρήο 60 m
3
/hr έθαζηε. Ωο θνξηία ζρεδηαζκνχ ζα ιεθζνχλ νη δπζκελέζηεξεο ηηκέο ησλ αλσηέξσ 

αλαιχζεσλ, πξνζαπμεκέλεο θαηά 20% γηα ιφγνπο αζθαιείαο. 

 



 
Ευρωπαΰκή 
Ένωςη 
Ευρωπαΰκό Σαμείο 
Περιφερειακήσ 
Ανάπτυξησ 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 
«ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΣΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ» ΚΑΙ «ΠΟΛΙΣΙΚΗ 
ΠΡΟΣΑΙΑ» - ΤΠΟΔΙΕΤΘΤΝΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ  
«ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΣΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ» 
ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΣΕΡΑΙΟΣΗΣΑ 14 “ΔΙΑΣΗΡΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΑΙΑ ΣΟΤ 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ – ΠΡΟΑΓΩΓΗ ΣΗ ΑΠΟΔΟΣΙΚΗ ΧΡΗΗ ΣΩΝ ΠΟΡΩΝ 
(Σ)” 
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4.4 Πποδιαγπαθέρ διάθεζηρ ππορ καηανάλωζη 

Σν επεμεξγαζκέλν πφζηκν λεξφ ζα δηαηίζεηαη κέζσ αγσγψλ ζην δίθηπν χδξεπζεο ηεο Σ.Κ. Αξθί-
ηζαο.  

Ζ επεμεξγαζία θαη ηξνθνδνζία ηνπ λεξνχ πξέπεη λα γίλεηαη κε ηέηνην ηξφπν, έηζη ψζηε λα ηθαλνπνη-
νχληαη νη φξνη ηεο Τ.Α. Γ1(δ)/Γ.Π. νηθ 67322/2017 - «Πνηφηεηα ηνπ λεξνχ αλζξψπηλεο θαηαλάισ-
ζεο», ζε ζπκκφξθσζε πξνο ηελ νδεγία 98/83/ΔΚ ηνπ πκβνπιίνπ ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο ηεο 
3εο Ννεκβξίνπ 1998, φπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ηελ Οδεγία (ΔΔ) 2015/1787 (L260, 7.10.2015). 

Δηδηθφηεξα ινηπφλ θαζνξίδνληαη ηα εμήο φξηα: 

ΠΗΝΑΚΑ 2: ΜΗΚΡΟΒΗΟΛΟΓΗΚΔ ΠΑΡΑΜΔΣΡΟΗ 

Παπάμεηπορ Παπαμεηπική ηιμή (απιθ-

μόρ/100 ml) 

Escherichia coli (E.coli) 0 

Δληεξφθνθθνη 0 

 

ΠΗΝΑΚΑ 3: ΥΖΜΗΚΔ ΠΑΡΑΜΔΣΡΟΗ 

Παπάμεηπορ Παπαμεηπική ηιμή Μονάδα 

Αξγίιην 200 κg/L 

Ακκψλην 0,50 mg/L 

Υισξηνχρα 250 mg/L 

Clostridium perfringens (ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ 
ησλ ζπφξσλ) 

0 Αξηζκφο/100 mL 

Υξψκα Απνδεθηφ γηα ηνπο 
θαηαλαισηέο θαη 
άλεπ αζπλήζνπο 

κεηαβνιήο 

 

Αγσγηκφηεηα 2500 κS cm
-1

 ζηνπο 
20°C 

πγθέληξσζε ηφλησλ πδξνγφλνπ ≥ 6,5 θαη ≤ 9,5 Μνλάδεο pΖ 

ίδεξνο 200 κg/L 

Μαγγάλην 50 κg/L 

Οζκή Απνδεθηή ζηνπο 
θαηαλαισηέο θαη 
άλεπ αζπλήζνπο 

κεηαβνιήο 

 

Θεηηθά 250 mg/L 

Νάηξην 200 mg/L 



 
Ευρωπαΰκή 
Ένωςη 
Ευρωπαΰκό Σαμείο 
Περιφερειακήσ 
Ανάπτυξησ 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 
«ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΣΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ» ΚΑΙ «ΠΟΛΙΣΙΚΗ 
ΠΡΟΣΑΙΑ» - ΤΠΟΔΙΕΤΘΤΝΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ  
«ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΣΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ» 
ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΣΕΡΑΙΟΣΗΣΑ 14 “ΔΙΑΣΗΡΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΑΙΑ ΣΟΤ 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ – ΠΡΟΑΓΩΓΗ ΣΗ ΑΠΟΔΟΣΙΚΗ ΧΡΗΗ ΣΩΝ ΠΟΡΩΝ 
(Σ)” 
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Γεχζε Απνδεθηή ζηνπο 
θαηαλαισηέο θαη 
άλεπ αζπλήζνπο 

κεηαβνιήο 

 

Αξηζκφο απνηθηψλ ζε  

22° C θαη 37° C 

Άλεπ αζπλήζνπο 
κεηαβνιήο 

 

Κνινβαθηεξηνεηδή 0 Αξηζκφο/100 ml 

Οιηθφο νξγαληθφο άλζξαθαο (TOC) Άλεπ αζπλήζνπο 
κεηαβνιήο 

 

Τπνιεηκκαηηθφ ριψξην ≥ 0,5 mg/l 

Θνιφηεηα < 0,5 NTU 

Αθξπιακίδην 0,10 κg/L 

Αληηκφλην 5,0 κg/L 

Αξζεληθφ 10 κg/L 

Βελδφιην 1,0 κg/L 

Βελδν-α-ππξέλην 0,01 κg/L 

Βφξην 1,0 mg/L 

Βξψκηθα 5,0 κg/L 

Κάδκην 5,0 κg/L 

Υξψκην 50 κg/L 

Υαιθφο 2,0 mg/L 

Κπαληνχρα 50 κg/L 

1,2 -δηρισξναηζάλην 3,0 κg/L 

Δπηρισξπδξίλε 0,10 κg/L 

Φζνξηνχρα 1,5 mg/L 

Μφιπβδνο 10 κg/L 

Τδξάξγπξνο 1,0 κg/L 



 
Ευρωπαΰκή 
Ένωςη 
Ευρωπαΰκό Σαμείο 
Περιφερειακήσ 
Ανάπτυξησ 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 
«ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΣΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ» ΚΑΙ «ΠΟΛΙΣΙΚΗ 
ΠΡΟΣΑΙΑ» - ΤΠΟΔΙΕΤΘΤΝΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ  
«ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΣΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ» 
ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΣΕΡΑΙΟΣΗΣΑ 14 “ΔΙΑΣΗΡΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΑΙΑ ΣΟΤ 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ – ΠΡΟΑΓΩΓΗ ΣΗ ΑΠΟΔΟΣΙΚΗ ΧΡΗΗ ΣΩΝ ΠΟΡΩΝ 
(Σ)” 
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Νηθέιην 20 κg/L 

Νηηξηθά 45 mg/L 

Νηηξψδε 0,10 mg/L 

Παξαζηηνθηφλα 0,10 κg/L 

χλνιν παξαζηηνθηφλσλ 0,50 κg/L 

Πνιπθπθιηθνί αξσκαηηθνί πδξνγνλάλζξαθεο 0,10 κg/L 

ειήλην 10 κg/L 

Σεηξαρισξναηζέλην θαη Σξηρισξαηζέλην 10 κg/L 

Οιηθά ηξηαινγνλνκεζάληα 100 κg/L 

Βηλπινρισξίδην 0,50 κg/L 

 

4.5 Λοιπέρ απαιηήζειρ 

(1) Οη Πξφηππεο Πεξηβαιινληηθέο Γεζκεχζεηο (α.π. 5818/220555 . 07-10-2021 Γηεχζπλζε Πεξη-
βάιινληνο θαη Υσξηθνχ ρεδηαζκνχ Πεξηθέξεηαο ηεξεάο Διιάδαο) επηζπλάπηνληαη ζην Πα-
ξάξηεκα ΗΗ ηνπ παξφληνο Σεχρνπο  

(2) Σν φξην ηνπ ζνξχβνπ ζηα φξηα ηνπ νηθνπέδνπ ηεο εγθαηάζηαζεο δελ ζα μεπεξλά ηα 60dBA. 

(3) Όιεο νη θηηξηαθέο εγθαηαζηάζεηο πξέπεη λα είλαη ζχκθσλα κε ηηο απαηηήζεηο ηνπ Γεληθνχ Οη-
θνδνκηθνχ Καλνληζκνχ (ΓΟΚ) θαη ηηο παξνχζεο πξνδηαγξαθέο. 

 

 

 

 

 

 

 



 
Ευρωπαΰκή 
Ένωςη 
Ευρωπαΰκό Σαμείο 
Περιφερειακήσ 
Ανάπτυξησ 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 
«ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΣΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ» ΚΑΙ «ΠΟΛΙΣΙΚΗ 
ΠΡΟΣΑΙΑ» - ΤΠΟΔΙΕΤΘΤΝΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ  
«ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΣΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ» 
ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΣΕΡΑΙΟΣΗΣΑ 14 “ΔΙΑΣΗΡΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΑΙΑ ΣΟΤ 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ – ΠΡΟΑΓΩΓΗ ΣΗ ΑΠΟΔΟΣΙΚΗ ΧΡΗΗ ΣΩΝ ΠΟΡΩΝ 
(Σ)” 
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5. ΚΛΗΜΑΚΧΖ ΣΧΝ ΔΡΓΧΝ  

Ζ κνλάδα θαηαζθεπάδεηαη ζε κηα θάζε, ζπλεπψο δελ πξνβιέπνληαη δηάθνξα ζηάδηα θιηκάθσζεο 
ηνπ έξγνπ.  

 

 

 



 
Ευρωπαΰκή 
Ένωςη 
Ευρωπαΰκό Σαμείο 
Περιφερειακήσ 
Ανάπτυξησ 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 
«ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΣΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ» ΚΑΙ «ΠΟΛΙΣΙΚΗ 
ΠΡΟΣΑΙΑ» - ΤΠΟΔΙΕΤΘΤΝΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ  
«ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΣΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ» 
ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΣΕΡΑΙΟΣΗΣΑ 14 “ΔΙΑΣΗΡΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΑΙΑ ΣΟΤ 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ – ΠΡΟΑΓΩΓΗ ΣΗ ΑΠΟΔΟΣΙΚΗ ΧΡΗΗ ΣΩΝ ΠΟΡΩΝ 
(Σ)” 
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ΒΒ..  ΣΣΔΔΥΥΝΝΗΗΚΚΖΖ  ΠΠΔΔΡΡΗΗΓΓΡΡΑΑΦΦΖΖΔΔΓΓΚΚΑΑΣΣΑΑΣΣΑΑΖΖ  ΔΔΠΠΔΔΞΞΔΔΡΡΓΓΑΑΗΗΑΑ  ΝΝΔΔΡΡΟΟΤΤ    

1. ΓΔΝΗΚΑ  

Ζ παξνχζα ηερληθή πεξηγξαθή έρεη σο ζηφρν ηνλ θαζνξηζκφ ησλ πξνδηαγξαθψλ ηεο εγθαηάζηαζεο 
επεμεξγαζίαο λεξνχ πνπ πξνηείλεηαη λα θαηαζθεπαζηεί γηα ηελ επεμεξγαζία ηνπ λεξνχ χδξεπζεο 
ηεο Σ.Κ. Αξθίηζαο 

Δηδηθφηεξα ε παξνχζα ηερληθή πεξηγξαθή πεξηιακβάλεη: 

 Σελ πεξηγξαθή θαη ηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο ηνπ ειεθηξνκεραλνινγηθνχ εμνπιηζκνχ πνπ απαη-
ηείηαη γηα ηε θπζηθνρεκηθή επεμεξγαζία ηνπ λεξνχ. 

 Σελ πεξηγξαθή θαη ηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο ηνπ βνεζεηηθνχ Ζ/Μ εμνπιηζκνχ πνπ απαηηείηαη 
γηα ηελ ππνζηήξημε ηνπ ζπζηήκαηνο επεμεξγαζία ηνπ λεξνχ. 

 Σελ πεξηγξαθή θα ηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο ηνπ ησλ έξγσλ ΠΜ πνπ απαηηνχληαη γηα ηε ζηέγα-
ζε ηνπ Ζ/Μ εμνπιηζκνχ  

 

Ζ κνλάδα ζα πεξηιακβάλεη θαη΄ ειάρηζηνλ ηα αθφινπζα ζηάδηα επεμεξγαζίαο: 

 Δμηζνξξφπεζε 

 Άληιεζε 

 Πξνζζήθε νμεηδσηηθψλ κέζσλ 

 Ομείδσζε 

 Μέηξεζε παξνρήο 

 Γηχιηζε - απνκάθξπλζε αξζεληθνχ 

 Απνιχκαλζε  

 Πξνζσξηλή απνζήθεπζε 

Οη δηαγσληδφκελνη κπνξνχλ λα πξνζζέζνπλ επηπιένλ ζηάδηα ή/θαη λα ηξνπνπνηήζνπλ ηελ ζεηξά δη-
αδνρήο ησλ ζηαδίσλ αλαιφγσο ηεο πξφηαζεο πνπ ζα ππνβάιινπλ.  

Ο θαζαξηζκφο ηνπ θίιηξνπ απνκάθξπλζεο αξζεληθνχ πξέπεη λα πξαγκαηνπνηείηαη κε θαζαξφ λεξφ 
φηαλ ην πιεξσηηθφ πιηθφ ηνπ θίιηξνπ έρεη θνξεζζεί απφ ηηο ελψζεηο ηνπ αξζεληθνχ θαη ζα γίλεηαη 
ζχκθσλα κε ηηο νδεγίεο ηνπ πξνκεζεπηή ηνπ πιεξσηηθνχ πιηθνχ. 

Γηα ηελ ηειηθή επηινγή ζπζηήκαηνο θίιηξαλζεο, ηίζεληαη νη παξαθάησ πξνυπνζέζεηο : 

 Ο πιήξεο απηνκαηηζκφο ηεο δηαδηθαζίαο 

 Ζ ειαρηζηνπνίεζε ησλ επηπιένλ απαηηνχκελσλ εγθαηαζηάζεσλ θαη ηνπ ιεηηνπξγηθνχ θνζηνινγί-
νπ θίιηξαλζεο (€ / m

3 
επεμεξγαζκέλνπ λεξνχ). 

 Ζ ειαρηζηνπνίεζε ηεο ρξήζεο ρεκηθψλ κέζσλ 

 Ζ κέγηζηε απφδνζε ησλ πιεξσηηθψλ πιηθψλ 

 Ζ επειημία ζηελ ιεηηνπξγία ηεο εγθαηάζηαζεο 

 Ζ χπαξμε εθεδξεηψλ 
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Όιε δειαδή ε δηαδηθαζία απνκάθξπλζεο ηνπ αξζεληθνχ ζα γίλεηαη ζε θιεηζηφ θχθισκα (θίιηξν) 
πνπ δελ ζα επεξεάδεηαη απφ ην εμσηεξηθφ πεξηβάιινλ (βξνρή, αέξα, ζθνππίδηα, ξχπαλζε θιπ). 

 

Δπίζεο, ε εγθαηάζηαζε ζα πεξηιακβάλεη:  

• Βνεζεηηθά πδξαπιηθά δίθηπα εμππεξέηεζεο ηεο εγθαηάζηαζεο 

• χζηεκα απηνκαηηζκψλ, ειέγρνπ θαη ηειερεηξηζκνχ 

• Κηίξην εμππεξέηεζεο ηεο εγθαηάζηαζεο 

• Έξγα δηακφξθσζεο πεξηβάιινληνο ρψξνπο θαη εζσηεξηθήο νδνπνηίαο 

 

Απφ ηηο δχν γεσηξήζεηο ( Κέδξνπ θαη Αξθίηζαο) ηα λεξά νδεγνχληαη ζηελ δεμακελή (έο) εμηζζνξφ-

πεζεο. ηελ γξακκή θάζε γεψηξεζεο ζα ηνπνζεηεζεί ειεθηξνκαγλεηηθφο κεηξεηήο παξνρήο γηα 

ηελ αλεμάξηεηε θαηαγξαθή ησλ εηζεξρφκελσλ ξνψλ. Απφ ηελ δεμακελή (εο) πξναεξηζκνχ - νμεί-

δσζεο ην λεξφ ζα νδεγείηαη θαηαζιηπηηθά πξνο ηα θίιηξα δηχιηζεο-απνκάθξπλζεο ηνπ αξζεληθνχ. 

Καηαζθεπάδνληαη δχν παξάιιειεο γξακκέο επεμεξγαζίαο δπλακηθφηεηαο 60m3/hr έθαζηε. Σν αλε-

πεμέξγαζην λεξφ ζα πεξλά δηαδνρηθά απφ ηα ζηξψκαηα ηεο πνιπζηξσκαηηθήο θιίλεο , φπνπ ζα γί-

λεηαη πξνζξφθεζε ησλ αξζεληθψλ αιάησλ. Μεηά ηελ επεμεξγαζία ηα λεξά ζα θαηαιήγνπλ ζηελ λέα 

δεμακελή ησλ 1000m3, ε νπνία ζα ρξεζηκνπνηείηαη θαη σο δεμακελή απνζήθεπζεο λεξνχ αληίζηξν-

θεο πιχζεο. Πξηλ ηελ είζνδν ζηελ δεμακελή ζα γίλεηαη δνζνκέηξεζε ππνρισξηψδνπο λαηξίνπ γηα 

ηελ απνιχκαλζε ηνπ λεξνχ. Απφ ηελ δεμακελή ζα ηξνθνδνηείηαη βαξπηηθά ην δίθηπν χδξεπζεο ηεο 

Σ.Κ. Αξθίηζαο. 

Ο θαζαξηζκφο ηνπ θίιηξνπ ζα πξαγκαηνπνηείηαη απηφκαηα κε αληίζηξνθε πιχζε. Ζ αληίζηξνθε 

πιχζε ηνπ πιεξσηηθνχ πιηθνχ ζα γίλεηαη ρξεζηκνπνηψληαο θαζαξφ λεξφ απφ ηελ δεμακελή απνζε-

θεπζεο. Όιε ε δηαδηθαζία, νη ζρεηηθέο ηαρχηεηεο θίιηξαλζεο, αληίζηξνθεο πιχζεο, νη ρξφλνη παξα-

κνλήο, ην χςνο θαη νη δηαζηξψζεηο ηεο θιίλεο θηι ζα πξέπεη λα πξνθχπηνπλ ζαθψο απφ επίζεκα 

έληππα ηνπ θαηαζθεπαζηή ηνπ πξνζξνθεηηθνχ πιηθνχ.   

Ζ εγθαηάζηαζε ζα θαηαζθεπαζηεί έηζη ψζηε λα αληεπεμέξρεηαη ζηηο απαηηήζεηο ηεο πνηφηεηαο ε-

θξνήο θαη αθεηέξνπ λα ειαρηζηνπνηεί ηηο πεξηβαιινληηθέο παξεκβάζεηο. 

Ηδηαίηεξε ζεκαζία δίλεηαη ζηνλ πεξηβάιινληα ρψξν ηνπ έξγνπ, θαζφζνλ πξφθεηηαη γηα εγθαηάζηαζε 

επεμεξγαζίαο πφζηκνπ λεξνχ. Έηζη, ν πεξηβάιισλ ρψξνο ηεο εγθαηάζηαζεο δηακνξθψλεηαη θαηά 

ηέηνην ηξφπν, ψζηε αθελφο λα είλαη επράξηζηνο θαη ιεηηνπξγηθφο θαη αθεηέξνπ, λα είλαη φκνξθνο θαη 

πεξηπνηεκέλνο, ψζηε λα εκπλέεη θαζαξηφηεηα ζηνπο εξγαδνκέλνπο, αιιά θαη ζηνπο επηζθέπηεο κε 

ειάρηζηεο επεκβάζεηο ζην θπζηθφ αλάγιπθν ηνπ εδάθνπο.. 
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Ζ ράξαμε ηεο εζσηεξηθήο νδνπνηίαο πξνο ηηο δηάθνξεο κνλάδεο επεμεξγαζίαο ζα πξέπεη λα γίλεη 

θαηά ηξφπν πνπ λα παξέρεη επαξθείο ρψξνπο ειηγκψλ ζηα ζεκεία φπνπ ζα πξνζεγγίδνπλ ηαθηηθά 

νρήκαηα απνθνκηδήο θαη ηξνθνδνζίαο. 

Σν θηίξην ζηέγαζεο ησλ θπξίσλ κνλάδσλ ηεο γξακκήο επεμεξγαζίαο ηνπ  πφζηκνπ λεξνχ ηνπνζεηεί-

ηαη θεληξηθά ζην ρψξν ηεο εγθαηάζηαζεο θαη ζα ζηεγάζεη ηνλ ζρεηηθφ  ειεθηξνκεραλνινγηθφ εμν-

πιηζκφ (π.ρ. εμνπιηζκφ ειέγρνπ ηεο εγθαηάζηαζεο, απνζήθεπζεο θαη πξνζζήθεο ρεκηθψλ, θ.ι.π.). 

Παξαπιεχξσο ηνπ θηεξίνπ ζα θαηαζθεπαζηεί  ρψξνο ζηάζκεπζεο απηνθηλήησλ. 

Ο ρψξνο ηεο εγθαηάζηαζεο ζα πξνζηαηεπηεί κε πεξίθξαμε ζπξκαηνπιέγκαηνο, ψζηε λα απνηξέπε-

ηαη ε πξνζέγγηζε κε εμνπζηνδνηεκέλσλ αλζξψπσλ, αιιά θαη ησλ δψσλ ηεο ππαίζξνπ. 

Ζ εγθαηάζηαζε ζα πεξηιακβάλεη φιν ηνλ απαξαίηεην εμνπιηζκφ ζσιελψζεσλ θαη βαλψλ γηα ηελ 
ζχλδεζε ησλ επηκέξνπο κνλάδσλ κεηαμχ ησλ θαη ζα πεξηιακβάλεη επίζεο φιν ηνλ απαξαίηεην εμν-
πιηζκφ δπλαηφηεηαο εθθέλσζεο ησλ δεμακελψλ. 

Ζ εγθαηάζηαζε ζα πεξηιακβάλεη ειεθηξηθφ πίλαθα θαη Ζιεθηξνπαξαγσγφ Εεχγνο, ηα νπνία ζα ζηε-
γαζηνχλ ζε μερσξηζηφ ρψξν ηνπ θηηξίνπ, κε ηνλ απαξαίηεην απηνκαηηζκφ θαη εμνπιηζκφ φπσο: 

• δηαθφπηεο ιεηηνπξγίαο  

• ελδεηθηηθέο ιπρλίεο γηα φινπο ηνπο θηλεηήξεο 

• απηνκαηηζκφο θαη έιεγρνο ιεηηνπξγίαο κέζσ SCADA 

• ρξνλνδηαθφπηεο  

• θεληξηθή αζθάιεηα θαη αζθάιεηεο θηλεηήξσλ  

• ζεξκηθά πξνζηαζίαο θηλεηήξσλ  

• ειεθηξνινγηθφ πιηθφ (θεληξηθή παξνρή ξεχκαηνο, θαισδηψζεηο, θνπηηά δηαθιάδσζεο θιπ) ζηηο  
θαηάιιειεο δηαηνκέο θαη κήθε. 
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ΓΓ..  ΔΔΗΗΓΓΗΗΚΚΔΔ  ΠΠΡΡΟΟΓΓΗΗΑΑΓΓΡΡΑΑΦΦΔΔ  ΔΔΡΡΓΓΧΧΝΝ  

1. ΓΔΝΗΚΑ  

Θα πξέπεη φιεο νη δεμακελέο λα κπνξνχλ λα εθθελσζνχλ πιήξσο, είηε κε βαξχηεηα ή κε θνξεηή 
ππνβξχρηα αληιία, γηα ηνλ θαζαξηζκφ ηνπο θαη ηελ ζπληήξεζε ηνπ εμνπιηζκνχ. Γηα ηνλ ζθνπφ απηφ 
ζα πξέπεη λα πξνβιεθζνχλ επαξθείο ξήζεηο ή άιια κέζα γηα ηελ ζηξάγγηζε ηνπ ππζκέλα ησλ δε-
μακελψλ πξνο έλα βαζχ θξεάηην γηα ηελ εγθαηάζηαζε ηεο θνξεηήο αληιίαο ή ηελ ζχλδεζε κε ην δί-
θηπν ζηξαγγηδίσλ.  

Όπνπ πξνδηαγξάθεηαη ζρεηηθά (π.ρ. αληιηνζηάζηα, θπζεηήξεο) ζα πξέπεη λα πξνβιεθζεί επαξθήο 
αξηζκφο εθεδξηθψλ κνλάδσλ. Δάλ δελ νξίδεηαη δηαθνξεηηθά, ε δηαηηζέκελε εθεδξεία ζα πξέπεη λα 
είλαη κεγαιχηεξε απφ 25%.  

Θα πξέπεη λα απνθεχγεηαη ε είζνδνο αηφκσλ ζηνπο πγξνχο ζαιάκνπο ησλ δεμακελψλ. Γηα ηνλ 
ζθνπφ απηφ ζα πξέπεη λα ιακβάλνληαη κέηξα γηα ηελ απνθπγή απνζέζεσλ ζηνπο ζαιάκνπο θαη ζα 
πξέπεη λα παξέρεηαη ε δπλαηφηεηα αλέιθπζεο ηνπ εμνπιηζκνχ απφ ην δάπεδν εξγαζίαο κε θαηάι-
ιειεο δηαηάμεηο θαη αλπςσηηθφ εμνπιηζκφ.  

Όιεο νη ππνβξχρηεο αληιίεο θαη νη ππνβξχρηνη αλαδεπηήξεο ζα πξέπεη λα δηαζέηνπλ νδεγνχο αλέι-
θπζεο απφ αλνμείδσην ράιπβα θαη επαξθέο κήθνο αιπζίδαο πνπ ζα είλαη κφληκα ζπλδεδεκέλε κε 
ηελ αληιία ή ηνλ αλαδεπηήξα γηα ηελ αλχςσζή ηνπο ζην επίπεδν εξγαζίαο. Δπίζεο ζην ζθπξφδεκα 
ζα εγθαηαζηαζνχλ ζσιήλεο κε θιάληδεο σο ππνδνρείο γηα ηελ ζηήξημε ηνπ θνξεηνχ αλπςσηηθνχ 
εμνπιηζκνχ. 

ηηο δεμακελέο ζα πξέπεη λα ππάξρεη ζηεζαίν ειάρηζηνπ χςνπο 80 cm γηα ηελ πξνζηαζία ησλ εξγα-
δνκέλσλ. ηελ πεξίπησζε πνπ απηφ δελ είλαη εθηθηφ ζα πξέπεη λα ηνπνζεηεζνχλ θηγθιηδψκαηα ε-
ιάρηζηνπ χςνπο 1,10m.  

Πιεζίνλ ηνπ εμνπιηζκνχ θαη ζε εχθνια πξνζβάζηκε ζέζε πξέπεη λα ππάξρεη θνκβίνλ εθηάθηνπ α-
λάγθεο γηα ηελ παχζε ιεηηνπξγίαο ηνπ εμνπιηζκνχ ζε πεξίπησζε αλάγθεο. 

Ζ εγθαηάζηαζε φινπ ηνπ εμνπιηζκνχ ζα πξέπεη λα γίλεη ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζηηο ζρεηηθέο 
Πξνδηαγξαθέο θαη ηηο νδεγίεο ηνπ θαηαζθεπαζηή ηνπ εμνπιηζκνχ. ε θάζε πεξίπησζε πξέπεη λα 
εμαζθαιίδεηαη επρεξήο θαη αζθαιήο πξφζβαζε  θαη ζα πξέπεη λα ιακβάλνληαη φια ηα αλαγθαία κέ-
ηξα γηα ηελ απνθνκηδή θαη ζπληήξεζε ηνπ.  

2. ΜΟΝΑΓΔ ΔΠΔΞΔΡΓΑΗΑ 

 

2.1 Γεξαμενή (ερ) εξιζοππόπηζηρ πποαεπιζμού 

ηελ κνλάδα επεμεξγαζίαο ζα ππάξρνπλ κηα ε πεξηζζφηεξεο δεμακελήο φπνπ ζα νδεγείηαη ην πξνο 
επεμεξγαζία λεξφ απφ ηηο γεσηξήζεηο. ηνπο αγσγνχο πξνζαγσγήο ζα γίλεηαη ζπλερήο θαηαγξαθή 
ησλ παξνρψλ κέζσ ειεθηξνκαγλεηηθψλ πδξνκέηξσλ. Ο ειάρηζηνο ρξφλνο παξακνλήο ζηελ δεμα-
κελή ζα είλαη  30 min, κέγεζνο πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζεί γηα ηελ δηαζηαζηνιφγεζε ηνπ ελεξγνχ φγθνπ 
ησλ δεμακελψλ. Σν πιηθφ θαηαζθεπήο θάζε δεμακελήο ζα είλαη είηε ζθπξφδεκα είηε πνιπαηζπιέλην 
κε 10εηή εγγχεζε γήξαλζεο θαη πηζηνπνηεηηθφ θαηαιιειφηεηαο γηα λεξφ θαη ηξφθηκα. Έθαζηε δεμα-
κελή ζα είλαη εμνπιηζκέλε κε ζπξίδα επηζεψξεζεο θαη ζπλδέζεηο πιήξσζεο εθθέλσζεο θαη ππεξ-
ρείιηζεο. Δπηπξφζζεηα ζα είλαη εμνπιηζκέλε κε ζχζηεκα ειέγρνπ ζηάζκεο γηα ηελ πιήξσζε θαη ηελ 
πξνζηαζία ησλ αληιηψλ ηξνθνδνζίαο ησλ θίιηξσλ απφ μεξή ιεηηνπξγία. ε θάζε γξακκή επεμεξ-
γαζίαο ζα ηνπνζεηεζεί κηα αληιία πνπ λα θαιχπηεη ηελ παξνρή ζρεδηαζκνχ ζην θαηάιιειν καλνκε-
ηξηθφ, ελψ ζα εγθαηαζηαζεί θαη κηα εθεδξηθή, έηνηκε πξνο ιεηηνπξγία. Κάζε αληιία ζα είλαη θπγνθε-
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ληξηθή, ηχπνπ επηθαλείαο, κε ειεθηξηθφ θηλεηήξα απ επζείαο ζπλδεδεκέλν κε απηήλ πάλσ ζε εληαία 
βάζε. Ζ παξνρή ηεο αληιίαο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο ιεηηνπξγίαο ζα ξπζκίδεηαη απηφκαηα αλάινγα κε 
ηελ δήηεζε ηεο θαηαλάισζεο, έηζη ψζηε ε κνλάδα λα ιεηηνπξγεί ζπλερψο θαη λα απνθεχγνληαη νη 
ζπρλέο εθθηλήζεηο. Σα πιηθά θαηαζθεπήο ηεο αληιίαο ζην ζχλνιφ ηνπο  ζα είλαη θαηάιιεια γηα ά-
ληιεζε πφζηκνπ λεξνχ. Σν ζψκα θαη , ε πηεξσηή ζα είλαη θαηαζθεπακέλα απφ αλνμείδσην ρπηφ ρά-
ιπβα. Ο ζηππηνζιίπηεο είλαη κεραληθφο, απηνιηπαηλφκελνο απφ ην αληινχκελν λεξφ θαη είλαη θαηα-
ζθεπαζκέλνο απφ θεξακηθά θαη αλζξαθνχρα πιηθά ελψ ηα παξεκβχζκαηα είλαη απφ ειαζηηθφ EPDM 

  

2.2 Οξείδωζη 

Απαξαίηεηε πξνυπφζεζε γηα ηελ επεμεξγαζία ηνπ λεξνχ είλαη ε αχμεζε ηεο ζπγθέληξσζεο ηνπ δηα-
ιπκέλνπ νμπγφλνπ, κε απψηεξν ζθνπφ ην θνξεζκφ ηνπ. Ζ νμείδσζε ηνπ ηξηζζελνχο αξζεληθνχ As

3+
 

ζε πεληαζζελέο As
5+ 

ζα γίλεηαη κε ηελ πξνζζήθε νμεηδσηηθνχ κέζνπ, είηε απ’ επζείαο ζηελ γξακκή 
ηξνθνδνζίαο ησλ θίιηξσλ, είηε ζε πξνεγνχκελν ζηάδην. Αλ σο νμεηδσηηθφ κέζν επηιεγεί ε ρξήζε 
θαζαξνχ νμπγφλνπ,  απηφ  ζα πξέπεη λα παξάγεηαη επη ηφπνπ κε απηφκαην βηνκεραληθφ ζπγθξφηε-
κα ην νπνίν ζα απνηειείηαη απφ αξγφζηξνθν εκβνινθφξν αεξνζπκπηεζηή, αεξνθπιάθην θαη φια ηα 
απαξαίηεηα θίιηξα θαη ζηήιεο πξνζξφθεζεο ππφ πίεζε, νη νπνίεο ζα πεξηέρνπλ ηξνπνπνηεκέλν 
άλζξαθα  θαη δενιηζηθά κνξηαθά θφζθηλα ή ζα  ζηεξίδνληαη ζε άιιε δφθηκε ηερλνινγία.  Ζ ειάρηζηε 
δπλακηθφηεηα ηνπ ζπγθξνηήκαηνο ζα πξνθχπηεη κε βάζε ηελ ζηνηρεηνκεηξία ησλ αληηδξάζεσλ, πιέ-
νλ ηεο ζηάζκεο θνξεζκνχ, ελψ ην παξαγφκελν νμπγφλν ζα είλαη θαζαξφηεηαο ηνπιάρηζηνλ 90%. Σν 
ζπγθξφηεκα ζα θέξεη αλεμάξηεην ειεθηξηθφ πίλαθα κε πξνγξακκαηηδφκελε κνλάδα ειέγρνπ ( PLC), 
ελψ ζα πεξηιακβάλεη θαη φια ηα απαξαίηεηα φξγαλα θαη δηαθφπηεο γηα ηελ ζσζηή θαη αζθαιή ιεη-
ηνπξγία φπσο πηεδνζηάηεο κε ελζσκαησκέλν δηαθφπηε εθθίλεζεο-ζηάζεο, βαιβίδα αζθαιείαο θηι. 
Ζ παξνρή νμπγφλνπ ζα κεηξάηαη ζε θαηάιιεια δηαβαζκηζκέλα ξνφκεηξα κε ηελ αληίζηνηρε βεινλν-
εηδή βαιβίδα ξχζκηζεο, ελψ ζην ζεκείν έγρπζεο ζα ηνπνζεηεζεί θαηάιιεινο ζηαηηθφο αλακίθηεο , 
εηδηθφο γηα ηελ ζπγθεθξηκέλε εθαξκνγή.   

2.3 Φίληπανζη-απομάκπςνζη απζενικού 

Κάζε γξακκή επεμεξγαζίαο λεξνχ ζα απνηειείηαη απφ έλα ή πεξηζζφηεξα θίιηξα ίδηαο θαηαζθεπήο 
ηνπνζεηεκέλα ζε ζεηξά, γηα ηελ απνκάθξπλζε ησλ αλεπηζχκεησλ ραξαθηεξηζηηθψλ ηνπ αλεπεμέξ-
γαζηνπ χδαηνο. Σα θίιηξα ζα είλαη θαηάιιεισλ δηαζηάζεσλ πνπ ζα πξνθχπηνπλ απφ αλαιπηηθνχο 
θαη ηεθκεξησκέλνπο ππνινγηζκνχο πνπ ζα ππνβιεζνχλ κε ηελ ηερληθή πξνζθνξά. Ζ πίεζε αληνρήο 
ηνπ θίιηξνπ ζα είλαη δηπιάζηα ηεο κέγηζηεο πίεζεο ιεηηνπξγίαο. 

Σν πιεξσηηθφ πιηθφ ηνπ θίιηξνπ ζα απνηειείηαη απφ πιηθά γλσζηήο ζχλζεζεο θαη απνηειεζκαηηθφ-
ηεηαο. Ζ πεξηεθηηθφηεηά ηνπ ζε Fe

3+ 
ζα είλαη θαη’ ειάρηζηνλ 30%, ε θαηλφκελή ππθλφηεηά ηνπ 600 

+/- 50 kg/m3 θαη ε εηδηθή επηθάλεηά ηνπ ≥300m
2
/gr.   Γηα ην πιηθφ ζπγθξάηεζεο ηνπ αξζεληθνχ ζα 

πξέπεη λα ππνβιεζεί αλαιπηηθφο ππνινγηζκφο ηνπ ρξφλνπ δσήο ηνπ.  

Ζ έθπιπζε ζα γίλεηαη κε ηξνθνδνζία λεξνχ ή θαη αέξα κέζσ θαηάιιεινπ ζπζηήκαηνο πνπ ζα πξν-
ηείλνπλ νη δηαγσληδφκελνη θαη ζα ηεθκεξηψλεηαη κε ζαθήλεηα ζηελ ηερληθή ηνπο πξνζθνξά.   

Οη εηδηθέο παξνρέο θάζε ζηαδίνπ έθπιπζεο ζα πξνθχπηνπλ ζαθψο απφ ηα ηερληθά θπιιάδηα ησλ 
πξνκεζεπηψλ ησλ πιεξσηηθψλ πιηθψλ. 

Οη δηαγσληδφκελνη, ζηε Σερληθή ηνπο Πξνζθνξά  ζα πεξηγξάθνπλ κε ζαθήλεηα ηελ αιιεινπρία ησλ 
ζηαδίσλ έθπιπζεο θαη ηνλ εθηηκψκελν ρξφλν αλά ζηάδην. 

Οη αληιίεο θαη νη θπζεηήξεο ζα είλαη εγθαηεζηεκέλνη εληφο ρψξσλ κε εμαεξηζκφ θαη ερνκφλσζε. Θα 
πξέπεη λα εμαζθαιίδεηαη ε εχθνιε πξφζβαζε ζε φινλ ηνλ εμνπιηζκφ γηα εξγαζίεο επηζεψξεζεο θαη 
ζπληήξεζεο.  
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ηηο ζσιελψζεηο αέξα ζα ηνπνζεηεζεί βξφγρνο πςειήο ζηάζκεο ή νη θπζεηήξεο ζα ηνπνζεηεζνχλ 
ζε θαηάιιειν πςφκεηξν ψζηε λα απνθεχγεηαη ην πέξαζκα λεξνχ απφ ηα θίιηξα ζηνπο θπζεηήξεο. 
Ζ κέγηζηε επηηξεπφκελε ηαρχηεηα ζηηο ζσιελψζεηο αέξα ζα είλαη 15 m/sec. Όιεο νη ζσιελψζεηο 
λεξνχ θαη αέξα γηα ηε ιεηηνπξγία ησλ θίιηξσλ ζα εγθαηαζηαζνχλ κε ηέηνηα δηάηαμε πνπ ζα παξέρεη 
άλεηε πξφζβαζε γηα επηζεψξεζε θαη ζπληήξεζε, επαξθή θσηηζκφ θαη εμαεξηζκφ.  

Οη αληιίεο θαη νη θπζεηήξεο ζα ειέγρνληαη απφ ξπζκηζηή ζηξνθψλ (inverter), ψζηε ε παξνρή έθ-
πιπζεο λα πξνζαξκφδεηαη αλάινγα κε ηηο απαηηήζεηο ηεο θάζεο έθπιπζεο, ελψ ζηηο αληιίεο ζα ην-
πνζεηεζεί θαη ειεθηξνκαγλεηηθφο κεηξεηήο παξνρήο.  

Ο έιεγρνο ιεηηνπξγίαο θαη θαζαξηζκνχ θάζε θίιηξνπ ζα γίλεηαη κε ζχζηεκα αλεμάξηεησλ πλεπκαηη-
θψλ ή ειεθηξηθψλ βαλψλ κέζσ ηνπ ζπζηήκαηνο απηνκαηηζκνχ, ην νπνίν ζα αλνίγεη θαη ζα θιείλεη ηηο 
αληίζηνηρεο βάλεο θαηά  ηξφπν ψζηε λα απνθεχγνληαη ηα πδξαπιηθά πιήγκαηα. Οη εληνιέο ζα δίλν-
ληαη απφ ηνλ ειεθηξηθφ πίλαθα ζε θαζνξηζκέλνπο ρξφλνπο. Οη βάλεο ζα έρνπλ επηβεβαίσζε ζέζεο. 

Ο θπζεηήξαο αληίζηξνθεο πιχζεο ζα είλαη ηχπνπ πιεπξηθψλ θαλαιηψλ, ρακειήο ζηάζκεο ζνξχβνπ 
( 80<d.B.(A) ), ζα παξέρεη αέξα 100% ειεχζεξν απφ ιάδηα θαη ε παξνρή ηνπ ζα θαιχπηεη ηελ απαί-
ηεζε δηφγθσζεο ησλ πιεξσηηθψλ πιηθψλ ζχκθσλα κε ηα ηερληθά θπιιάδηα ησλ πξνκεζεπηψλ νί-
θσλ. Ζ παξνρή ηνπ θπζεηήξα θαηά ηελ έλαξμε ιεηηνπξγίαο ηνπ ζα είλαη απμαλφκελε ζηαδηαθά ( 
ρξφλνο 60sec) γηα ηελ απνθπγή πδξαπιηθνχ πιήγκαηνο 

 

 

2.4 Απολύμανζη επεξεπγαζμένος νεπού 

Ζ απνιχκαλζε είλαη έλα απαξαίηεην ζηάδην ηεο ηειηθήο επεμεξγαζίαο πξνθεηκέλνπ λα δηαζθαιηζηεί 
φηη ην λεξφ ζηελ έμνδν δελ πεξηέρεη παζνγφλνπο νξγαληζκνχο αιιά θαη γηα λα ειαρηζηνπνηεζνχλ νη 
πηζαλφηεηεο επηκφιπλζεο ζην δίθηπν κεηαθνξάο θαη δηαλνκήο απφ ελδερφκελεο κηθξνβιάβεο. Σν 
επεμεξγαζκέλν λεξφ, κεηά ηελ απνκάθξπλζε ηνπ αξζεληθνχ ζα απνιπκαίλεηαη κε ριψξην ( ππν-
ρισξηψδεο λάηξην). Ζ πξνζζήθε ηνπ ππνρισξηψδνπο λαηξίνπ ζα γίλεηαη ζηνλ αγσγφ εμφδνπ ησλ 
θίιηξσλ θαη πξηλ ηελ είζνδν ηνπ λεξνχ ζηελ δεμακελή απνζήθεπζεο ησλ 1000m3. Θα ρξεζηκνπνη-
εζεί δεχγνο θαηάιιεισλ δνζηκεηξηθψλ αληιηψλ θαη δεμακελή απνζήθεπζεο κε επάξθεηα ηνπιάρη-
ζηνλ 20 εκεξψλ. Οη δνζηκεηξηθέο ζα ηξνθνδνηνχλ ζηαζεξφ φγθν δηαιχκαηνο δηαιχκαηνο ρισξίνπ 
αλά ιίηξν επεμεξγαδφκελνπ λεξνχ, επηηπγράλνληαο κε ηνλ ηξφπν απηφ ζηαζεξφ απνηέιεζκα ρισ-
ξίσζεο. Ζ εηδηθή δφζε ηνπ ρισξίνπ ζα επαλαθαζνξίδεηαη πεξηνδηθά απφ ην ζχζηεκα απηνκαηηζκνχ 
κε βάζε κέηξεζε ηνπ ππνιεηκκαηηθνχ ρισξίνπ πνπ ζα γίλεηαη ζηελ έμνδν ηεο δεμακελήο απνζή-
θεπζεο πξνο ην δίθηπν. 

 

2.5 Γεξαμενή αποθήκεςζηρ επεξεπγαζμένων  

Γηα ηελ απνζήθεπζε ηνπ επεμεξγαζκέλνπ λεξνχ, έηζη ψζηε λα ππάξρεη επάξθεηα θαηά ηηο ψξεο αηρ-
κήο, ηνπνζεηείηαη κεηαιιηθή θπιηλδξηθή δεμακελή χδξεπζεο βαξέσο ηχπνπ, ρσξεηηθφηεηαο 1000m3. 
Ζ δεμακελή επίζεο ζα ηθαλνπνηεί θαη ηηο αλάγθεο αληίζηξνθεο πιχζεο θαη έθπιπζεο ησλ θίιηξσλ. Ζ 
δεμακελή ζα ηνπνζεηεζεί ζε βάζε απφ ζθπξφδεκα. Ζ κέγηζηε δηάκεηξφο ηεο δελ ζα μεπεξλά ηα 
21,00 κ ελψ ην πιεπξηθφ χςνο γηα ιφγνπο ππνβνήζεζεο ηεο θπζηθήο ξνήο ηνπ λεξνχ πξνο ην δί-
θηπν δηαλνκήο δελ ζα είλαη κηθξφηεξν απφ 4,00κ. Σν πιεπξηθφ πιαίζην ηεο δεμακελήο ζα είλαη θαηα-
ζθεπαζκέλν απφ ζπλαξκνινγνχκελα ειάζκαηα, ζπλδεφκελα κε θνριίεο ελψ ζην εζσηεξηθφ ζα ην-
πνζεηεζεί ππφζηξσκα γεσπθάζκαηνο θαη ζεξκνπιαζηηθή κεκβξάλε. Ζ ζθεπή ζα έρεη ηθαλή θιίζε 
θαη ζα είλαη θαηαζθεπαζκέλε απφ πιηθά κε απμεκέλε αληηδηαβξσηηθή πξνζηαζία , κε ζθνπφ ηελ α-
πνθπγή επηκφιπλζεο ηνπ λεξνχ πξνο χδξεπζε θαη ηελ αληνρή ζηνλ ρξφλν. Ζ δεμακελή ζα ζπλν-
δεχεηαη απφ ηα απαξαίηεηα ζηφκηα εηζφδνπ-εμφδνπ-ππεξρείιηζεο θαη αλζξσπνζπξίδεο επίζθεςεο. 
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3. ΧΛΖΝΧΔΗ - ΠΑΡΑΚΑΜΠΣΖΡΗΔ ΓΗΑΣΑΞΔΗ 

3.1 Τλικά ζωληνώζεων  

 Οη ζσιελψζεηο λεξνχ θαη αέξα ζα είλαη θαηαζθεπαζκέλνη απφ αλνμείδσην ράιπβα ή πνιπαη-
ζπιέλην. 

 Οη ζσιελψζεηο αέξα, πνπ βξίζθνληαη εληφο ησλ δεμακελψλ ζα είλαη απφ αλνμείδσην ράιπβα 
ή απφ πιαζηηθφ (πρ. uPVC, PE θηι.) επαξθνχο αληνρήο ζηε ζεξκνθξαζία ηνπ πεπηεζκέλνπ 
αέξα.   

 Οη ζσιελψζεηο πνπ δηέξρνληαη θάησ απφ ηερληθά έξγα ζα θαηαζθεπάδνληαη απφ ραιπβδν-
ζσιήλεο ή ρπηνζηδεξνχο ζσιήλεο θαη ζα είλαη εγθηβσηηζκέλνη ζε ζθπξφδεκα.  

 ηηο ζσιελψζεηο δηαζχλδεζεο γεηηνληθψλ θαηαζθεπψλ, ζηηο νπνίεο αλακέλνληαη δηαθνξηθέο 
θαζηδήζεηο κεηαμχ ησλ θαηαζθεπψλ, ζα πξέπεη λα ιακβάλνληαη κέηξα γηα ηελ παξαιαβή ηπ-
ρφλ δηαθνξηθψλ θαζηδήζεσλ κε ηελ εγθαηάζηαζε δεχγνπο ιπφκελσλ ζπλδέζκσλ (δηκπψ).    

 Οη ζσιελψζεηο ζεξκνχ λεξνχ, εάλ πξνβιέπνληαη, ζα θαηαζθεπαζηνχλ απφ ράιπβα κε θα-
ηάιιειε εζσηεξηθή θαη εμσηεξηθή πξνζηαζία θαη ζα θαιχπηνληαη κε ζεξκνκφλσζε ελδεηθηη-
θνχ ηχπνπ Armaflex θαη επέλδπζε απφ αινπκίλην γηα ηελ ειαρηζηνπνίεζε ησλ απσιεηψλ.   

3.2 Παπακαμπηήπιερ διαηάξειρ  

ηε ηερληθή πξνζθνξά ζα πξνβιεθζνχλ φιεο νη αλαγθαίεο παξαθάκςεηο γηα ηελ αζθαιή θαη απξφ-
ζθνπηε ιεηηνπξγία ησλ εγθαηαζηάζεσλ επεμεξγαζίαο λεξνχ. Θα πξέπεη λα πξνβιεθζνχλ 
θαη’ειάρηζηνλ νη παξαθάησ παξαθακπηήξηεο δηαηάμεηο:  

(1) Παξάθακςε ηεο ππεξβάιινπζαο εηζεξρφκελεο πνζφηεηαο λεξνχ πξνο ην παξαθείκελν ξέκα, 
κέζσ ππεξρείιηζεο ηεο δεμακελήο εμηζνξξφπεζεο 

(2) Παξάθακςε νιφθιεξεο ηεο εγθαηάζηαζεο πξνο ηε δεμακελή απνζήθεπζεο. 
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4. ΒΟΖΘΖΣΗΚΑ ΓΗΚΣΤΑ - ΓΗΑΜΟΡΦΧΖ ΥΧΡΟΤ – ΜΔΣΡΑ ΑΦΑΛΔΗΑ 

4.1 Γίκηςο ακαθάπηων 

Σν δίθηπν αθάζαξησλ ζα απνηειείηαη κφλν απφ λεξά πιχζεο ησλ δηάθνξσλ ρψξσλ ζηέγαζεο εμν-
πιηζκνχ, ηα λεξά εθθέλσζεο ησλ δεμακελψλ θαζψο επίζεο θαη ηα ζηξαγγίδηα ηεο κνλάδαο επεμεξ-
γαζίαο ηιχνο θαη ζα θαηαιήγνπλ κε βαξχηεηα εθηφο ηεο εγθαηάζηαζεο πξνο ην παξαθείκελν ξέκα.  

Σν δίθηπν αθαζάξησλ ζα πξέπεη λα έρεη επαξθείο θιίζεηο θαη παξνρεηεπηηθφηεηα γηα ηελ εθθέλσζε 
ησλ δεμακελψλ ζε απηφ. Δλαιιαθηηθά κπνξεί λα πξνβιεθζεί μερσξηζηφ δίθηπν εθθέλσζεο ησλ δε-
μακελψλ.  

4.2 Σηλεθωνική εγκαηάζηαζη 

Θα εγθαηαζηαζεί πιήξεο ηειεθσληθφ ζχζηεκα, ζπκβαηφ θαη ζπλδεδεκέλν κε ην δίθηπν ηνπ ΟΣΔ κε 
κηα (1) ηνπιάρηζηνλ εμσηεξηθή γξακκή. 

4.3 Γιαμόπθωζη ηος σώπος  

Οη δηαγσληδφκελνη ζα πξέπεη λα κεξηκλήζνπλ ηδηαίηεξα γηα ηελ ηειηθή δηακφξθσζε ησλ έξγσλ (δελ-
δξνθπηεχζεηο θηι.)  βάζεη ησλ εγθεθξηκέλσλ πεξηβαιινληηθψλ φξσλ, ησλ θαλφλσλ ηεο αξρηηεθηνλη-
θήο θαιαηζζεζίαο θαη κε γλψκνλα ηνλ κέγηζην δπλαηφ πεξηνξηζκφ ηεο νπηηθήο επαθήο ηεο Δγθαηά-
ζηαζεο Δπεμεξγαζίαο Νεξνχ κε ηελ επξχηεξε πεξηνρή. Ηδηαίηεξε έκθαζε ζα πξέπεη λα δνζεί θαηά 
ηε ζχληαμε ησλ ηερληθψλ πξνζθνξψλ ζηα κέηξα πνπ αθνξνχλ ηνλ έιεγρν ησλ νζκψλ, ηνπ ζνξχ-
βνπ, ηελ αζθάιεηα θαη πγηεηλή ησλ εξγαδνκέλσλ ζε φιεο ηηο επηκέξνπο κνλάδεο ηεο ΔΔΝ.  

Όια ηα απαηηνχκελα εηδηθά έξγα δηακφξθσζεο γηα ηελ επζηάζεηα, ιεηηνπξγηθφηεηα θαη αηζζεηηθή ηνπ 
ρψξνπ θαη ησλ εγθαηαζηάζεσλ επηβαξχλνπλ ηνλ Αλάδνρν, πνπ πξέπεη λα ηα πξνβιέπεη ζην θφζηνο 
ηεο πξνζθνξάο ηνπ (πρ. επηρψκαηα, αληηζηεξίμεηο, θηι.). 

4.3.1 Δζσηεξηθή νδνπνηία  

Θα θαηαζθεπαζηεί θαηάιιειν δίθηπν νδνπνηίαο γηα ηελ πξφζβαζε πξνο φιεο ηηο κνλάδεο επεμεξ-
γαζίαο θαη ηα θηίξηα ηεο εγθαηάζηαζεο. Παξαπιεχξσο ηνπ θηηξίνπ ζα πξνβιεθζεί ρψξνο ζηάζκεπ-
ζεο γηα δχν ηνπιάρηζηνλ νρήκαηα. Όινη νη δξφκνη ζα είλαη αζθαιηνζηξσκέλνη κε ειάρηζην πιάηνο 
4m θαη κέγηζηε θαηά κήθνο θιίζε 8%. ηηο πεξηνρέο ηνπ έξγνπ φπνπ είλαη πηζαλή ε ζηάζε ή ζηάζ-
κεπζε νρεκάησλ πξέπεη λα παξέρεηαη επηπιένλ ρψξνο γηα ηελ απξφζθνπηε δηέιεπζε άιισλ νρε-
κάησλ θαζψο θαη επαξθήο ρψξνο ειηγκψλ 

Ζ θαηαζθεπή ηνπ νδνζηξψκαηνο ζα απνηειείηαη απφ: 

 Γχν ζηξψζεηο βάζεο θαη δχν ζηξψζεηο ππφβαζεο, έθαζηε πάρνπο 0,10m, ζχκθσλα κε ηα θα-
ζνξηδφκελα ζηηο ΔΛΟΣ-ΣΠ-05-03-03-00 

 Αζθαιηηθή πξνεπάιεηςε, ζχκθσλα κε ηελ ΔΛΟΣ ΣΠ 1501-05-03-11-01 

 Αληηνιηζζεξή ζηξψζε θπθινθνξίαο πάρνπο 50mm, ζχκθσλα κε ηελ ΔΛΟΣ ΣΟ 1501-05-03-12-
01 

. 

Όινη νη δξφκνη ζα έρνπλ θαηάιιειε επίθιεζε, ηνπιάρηζηνλ 1%, γηα ηελ δηεπθφιπλζε απνξξνήο ησλ 
νκβξίσλ. 
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4.3.2 Δμσηεξηθφο θσηηζκφο 

Ο Αλάδνρνο ζα εγθαηαζηήζεη δίθηπν θσηηζκνχ ζηνπο εζσηεξηθνχο δξφκνπο ηεο ΔΔΝ κε ηζηνχο θσ-
ηηζκνχ ζε κέγηζηε κεηαμχ ηνπο απφζηαζε 30m, ζηελ είζνδν, ζηα πξναχιηα ησλ θηηξίσλ, θαζψο επί-
ζεο θαη ζε φιεο ηηο κνλάδεο επεμεξγαζίαο, ζηηο νπνίεο εγθαζίζηαηαη ε/κ εμνπιηζκφο. 

Σα θσηηζηηθά ζψκαηα ζα είλαη ηχπνπ βξαρίνλα ή πξνβνιέα κε ιακπηήξεο αηκψλ λαηξίνπ πςειήο 
πίεζεο, ηζρχνο ηνπιάρηζηνλ 250W θαη ζα ηνπνζεηεζνχλ ζε ηζηνχο εληαίνπ χςνπο 7 – 10 m ή ζε ηνί-
ρνπο. Ζ κέζε ζηάζκε θσηηζκνχ ζα είλαη ηνπιάρηζηνλ 20 lux 

4.3.3 Έξγα πξαζίλνπ 

Θα γίλεη θαηάιιειε δηακφξθσζε θαη θχηεπζε κε θπιινβφισλ δέλδξσλ ζηνπο αθάιππηνπο ρψξνπο 
εζσηεξηθά ηεο ΔΔΝ θαη πεξηκεηξηθά ηεο πεξίθξαμεο ηεο Δγθαηάζηαζεο Δπεμεξγαζίαο Νεξνχ.  

Θάκλνη θαη θαιισπηζηηθά θπηά ζα θπηεπηνχλ θαη ζε επηιεγκέλνπο ρψξνπο εληφο ησλ εγθαηαζηάζε-
σλ.  

Οη θπηνθαιχςεηο ζα γίλνπλ κε δηάζηξσζε νξγαληθνχ ρψκαηνο, ελψ γηα ηελ άξδεπζή ηνπο ζα ρξεζη-
κνπνηεζεί βηνκεραληθφ λεξφ. 

4.3.4 Πεδνδξφκηα - Υαιηθφζηξσζε 

Γχξσ απφ φια ηα θηίξηα ζα πξέπεη λα πξνβιεθζνχλ πεδνδξφκηα ειάρηζηνπ πιάηνπο 1,00m, ψζηε 
λα εμαζθαιίδεηαη επαξθήο πξφζβαζε ζε φιεο ηηο εγθαηαζηάζεηο.  

Γηα πςνκεηξηθέο δηαθνξέο κεγαιχηεξεο ησλ 0,20m είλαη απαξαίηεηε ε ρξήζε  ζθαινπαηηψλ ή ξα-
κπψλ. Οη ξάκπεο δελ πξέπεη λα δηαθφπηνληαη απφ ζθαινπάηηα θαη δελ πξέπεη λα έρνπλ θιίζε κε-
γαιχηεξε απφ π:β=1:10. 

ηεξεά εγθηβσηηζκνχ ζα ηνπνζεηεζνχλ ζηελ εμσηεξηθή νξηνγξακκή ησλ πεξηθεξεηαθψλ δξφκσλ 
ζηηο ζέζεηο πνπ θαίλνληαη ζηα ζρέδηα ηεο Μειέηεο. ε φιεο ηηο άιιεο πεξηπηψζεηο ζα ηνπνζεηεζνχλ 
θξαζπεδφξεηζξα.  

ηηο αθάιππηεο πεξηνρέο ηνπ γεπέδνπ (πρ. ζε πεξηνρέο θαηαζθεπήο κειινληηθψλ κνλάδσλ) ζα 
πξέπεη λα πξνβιεθζεί ραιηθφζηξσζε γηα ηνλ πεξηνξηζκφ ηεο αλεμέιεγθηεο αλάπηπμεο ρισξίδαο. 

4.3.5 Πεξίθξαμε 

Πεξηκεηξηθά ηνπ γεπέδνπ ησλ εγθαηαζηάζεσλ επεμεξγαζίαο ζα ηνπνζεηεζεί πεξίθξαμε ειάρηζηνπ 
χςνπο 2m, ζχκθσλα κε ηηο ζρεηηθέο πξνδηαγξαθέο. 

ηηο εηζφδνπο ηεο ΔΔΝ ζα πξέπεη λα ηνπνζεηεζεί ζπξφκελε ή αλνηγφκελε κεηαιιηθή ζχξα, ειάρη-
ζηνπ πιάηνπο 5m.  

Θα πξέπεη λα πξνβιεθζεί θιεηζηφ θχθισκα ηειεφξαζεο, ην νπνίν ζα δηαζέηεη ηνπιάρηζηνλ δχν θά-
κεξεο αζθαιείαο, εθ ησλ νπνίσλ ε κία ζα ηνπνζεηεζεί ζηελ είζνδν ηεο εγθαηάζηαζεο.  

4.3.6 Απνρέηεπζε νκβξίσλ 

Γηα ηελ απνζηξάγγηζε ηνπ εζσηεξηθνχ ρψξνπ ηεο εγθαηάζηαζεο, ην δίθηπν νδνπνηίαο θαη ε δηακφξ-
θσζε ηνπ πεξηβάιινληνο ρψξνπ ζα έρνπλ θαηάιιειεο θιίζεηο, ψζηε λα εμαζθαιίδεηαη ε ηαρεία α-
πνξξνή ησλ νκβξίσλ πξνο ην θπζηθφ απνδέθηε. Ζ απνξξνή ησλ νκβξίσλ κπνξεί λα γίλεηαη είηε ε-
πηθαλεηαθά ή κε ηελ θαηαζθεπή ππνγείνπ δηθηχνπ κε ζηφκηα πδξνζπιινγήο θαη ηζηκεληνζσιήλεο 
ειάρηζηεο δηακέηξνπ 40cm.  

Ηδηαίηεξε κέξηκλα ζα πξέπεη λα ιεθζεί γηα ηελ πξνζηαζία ηνπ γεπέδνπ ηεο ΔΔΝ απφ ηηο επηθαλεηα-
θέο απνξξνέο ηεο επξχηεξεο πεξηνρήο, κε ηελ πξφβιεςε θαηαζθεπήο θαη δηακφξθσζεο ηάθξσλ 
απνξξνήο νκβξίσλ πεξηκεηξηθά ηνπ γεπέδνπ.  
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4.4 Δξωηεπική οδοποιία  

Γελ απαηηείηαη ε θαηαζθεπή έξγσλ νδνπνηίαο εθηφο ηνπ γεπέδνπ ηεο Δγθαηάζηαζεο Δπεμεξγαζίαο 
Νεξνχ.  

4.5 Μέηπα αζθαλείαρ 

4.5.1 Κιεηζηνί ρψξνη 

ε θιεηζηνχο ρψξνπο, φπνπ δηαθηλνχληαη ηιχο, ρεκηθά, θηι. ζα πξέπεη λα ιεθζεί ηδηαίηεξε κέξηκλα 
γηα ηελ πξφιεςε θηλδχλσλ απφ ηελ κείσζε ηεο ζπγθέληξσζεο ηνπ νμπγφλνπ ζηελ αηκφζθαηξα, 
ππξθαγηά, έθξεμε, δειεηεξίαζε, κφιπλζε ηνπ πξνζσπηθνχ θηι. Γηα ηνλ ιφγν απηφ, είλαη απαξαίηε-
ηε ε χπαξμε ζπζηεκάησλ εμαεξηζκνχ.  

Γηα ηελ εμαζθάιηζε επαξθνχο θπζηθνχ εμαεξηζκνχ ζηνπο θιεηζηνχο ρψξνπο ζα πξέπεη λα πξν-
βιεθζνχλ πεξζηδσηά αλνίγκαηα ζηηο αίζνπζεο. Δάλ ν θπζηθφο εμαεξηζκφο δελ επαξθεί ζα πξέπεη 
λα πξνβιεθζεί εμαλαγθαζκέλνο αεξηζκφο κε θαηάιιεια ζπζηήκαηα εμαεξηζκνχ.  

4.5.2 Γηαθίλεζε θαη απνζήθεπζε ρεκηθψλ 

Γεληθά ηα δνρεία ησλ ρεκηθψλ πξέπεη λα είλαη θαηαζθεπαζκέλα απφ αλζεθηηθά πιηθά, θαη λα ηνπνζε-
ηνχληαη ζε ζηεγαλέο ιεθάλεο επαξθνχο φγθνπ θαηαζθεπαζκέλεο απφ αληηδηαβξσηηθά πιηθά, ψζηε ε 
ηπρφλ δηαξξνή ρεκηθνχ λα κελ δηαηίζεηαη αλεμέιεγθηα ζην πεξηβάιινλ. Ζ ρσξεηηθφηεηα ηεο ιεθάλεο 
πξέπεη λα είλαη ίζε ηνπιάρηζηνλ κε ην 110% ηνπ ελεξγνχ φγθνπ ηνπ κεγαιχηεξνπ δνρείνπ.  

Ζ ιεθάλε ζα πξέπεη λα δηαζέηεη θξεάηην ζηξάγγηζεο γηα ηελ εγθαηάζηαζε κφληκεο ή θνξεηήο αληιί-
αο γηα ηελ δηάζεζε ησλ ζηξαγγηζκάησλ ζε αζθαιή ρψξν. Γνρεία ησλ ρεκηθψλ πνπ κπνξεί λα ζρε-
καηίζνπλ επηθίλδπλα κίγκαηα κεηαμχ ηνπο ή λα δηαβξψζνπλ δνρεία άιισλ ρεκηθψλ, δελ πξέπεη λα 
ηνπνζεηνχληαη ζηελ ίδηα ιεθάλε.  

ηα εξγαζηήξηα, ηα κεραλνπξγία θαη φπνπ αιινχ είλαη απαξαίηεηε θχιαμε κηθξήο πνζφηεηαο θαπ-
ζηηθψλ, εχθιεθησλ, ηνμηθψλ θαη δηαβξσηηθψλ ρεκηθψλ ζα πξέπεη λα απνζεθεχνληαη ζε θαηάιιεια 
θαηαζθεπαζκέλν εξκάξην πνπ ζα θιείλεη θαη αζθαιίδεη κφλν ηνπ. 

4.5.3 ήκαλζε 

ηνπο ρψξνπο ησλ εγθαηαζηάζεσλ επεμεξγαζίαο λεξνχ ζα πξέπεη λα εγθαηαζηαζνχλ επδηάθξηηεο 
επηγξαθέο ζε πεξίνπηεο θαη θαηάιιειεο ζέζεηο. Δηδηθφηεξα επηγξαθέο πξέπεη λα αλαξηψληαη:  

 ζηελ είζνδν επηθίλδπλσλ πεξηνρψλ, γηα ηελ πξνεηδνπνίεζε θηλδχλνπ (π.ρ. πςειή ζηάζκε 
ζνξχβνπ, θίλδπλνο ειεθηξνπιεμίαο, επηθίλδπλα ρεκηθά, θηι.). 

 γηα ηελ θνηλνπνίεζε εηδηθψλ ππνρξεψζεσλ ή απαηηήζεσλ πνπ επηβάιινληαη γηα ηελ είζνδν 
ζηνλ ρψξν (π.ρ. απαγφξεπζε ηνπ θαπλίζκαηνο, ρξήζε γπαιηψλ αζθαιείαο, αθνπζηηθψλ 
θηι.). 

 γηα ηνλ εμνπιηζκφ αζθαιείαο ηεο πεξηνρήο (π.ρ. έμνδνη θηλδχλνπ, εμνπιηζκφο δηάζσζεο, 
θνπηί πξψησλ βνεζεηψλ θηι.). 

4.6 Βοηθηηικόρ εξοπλιζμόρ  

Ο Αλάδνρνο νθείιεη λα πξνκεζεχζεη ηνλ παξαθάησ βνεζεηηθφ εμνπιηζκφ: 

(1) Φνξεηφο κεραληζκφο αλχςσζεο δπλακηθφηεηαο ηνπιάρηζηνλ 500 kg. 

(2) Μία (1) θνξεηή ππνβξχρηα αληιία αθαζάξησλ ειάρηζηεο δπλακηθφηεηαο 100m
3
/h, ζε καλνκε-

ηξηθφ ηνπιάρηζηνλ 6m, κε ειεθηξηθφ θαιψδην κήθνπο ηνπιάρηζηνλ 20m θαη εχθακπην ζσιήλα 
κε ηαρπζχλδεζκν ηνπιάρηζηνλ 20m. 
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5. ΟΗΚΟΓΟΜΗΚΔ ΔΡΓΑΗΔ  

5.1 Κηιπιακά έπγα 

Όιεο νη θηηξηαθέο εγθαηαζηάζεηο πξέπεη λα είλαη ζχκθσλα κε ηηο απαηηήζεηο ηνπ Γεληθνχ Οηθνδνκη-
θνχ Καλνληζκνχ (ΓΟΚ) θαη ηηο παξνχζεο πξνδηαγξαθέο θαη ππφθεηληαη ζηελ έγθξηζε ηεο ΔΠΑΔ. 

Σα θηηξηαθά έξγα ζα είλαη θαηαζθεπαζκέλα απφ νπιηζκέλν ζθπξφδεκα θαη ζα θέξνπλ ηνηρνπνηία 
πιήξσζεο απφ νπηνπιηλζνδνκέο, ζχκθσλα κε ηηο ζρεηηθέο πξνδηαγξαθέο. Σφζν εζσηεξηθά, φζν 
θαη εμσηεξηθά ησλ θηηξίσλ, πνπ ζα θαηαζθεπαζηνχλ απφ ζθπξφδεκα πξνβιέπεηαη επίρξηζκα κε 
ηξηπηφ ηζηκεληνθνλίακα θαη ζηε ζπλέρεηα νη επηθάλεηεο ζα βαθνχλ κε αθξπιηθά ρξψκαηα. Οη απν-
ρξψζεηο ζα είλαη ηεο επηινγήο ηεο Τπεξεζίαο. Δλαιιαθηηθά ηα θηίξηα κπνξνχλ λα θαηαζθεπαζηνχλ 
απφ ραιχβδηλν ζθειεηφ κε επηθάιπςε θαη πιαγηνθάιπςε απφ ζεξκνκνλσηηθά panels. Οη απνρξψ-
ζεηο ηφζν ηεο επηθάιπςεο, φζν θαη ηεο πιαγηνθάιπςεο ζα είλαη ηεο επηινγήο ηεο Τπεξεζίαο.   

Σα εζσηεξηθά θηληξίζκαηα ησλ θηηξίσλ απφ ζθπξφδεκα πξέπεη γεληθά λα είλαη ζχκθσλα κε ηνλ πα-
ξαθάησ Πίλαθα: 

 

Υώποι Παηώμαηα Σοίσοι Οποθέρ 

Γξαθεία Πιαθίδηα δαπέδνπ Κνλίακα, βαθή 
Κνλίακα βαθή ή ςεπ-

δννξνθή 

Δξγαζηήξην Πιαθίδηα δαπέδνπ 
Δθπαισκέλα πιαθίδηα 

– θνλίακα, βαθή 
Κνλίακα βαθή ή ςεπ-

δννξνθή 

WC – απνδπηήξηα Πιαθίδηα δαπέδνπ 
Δθπαισκέλα πιαθίδηα 

– θνλίακα, βαθή 
Κνλίακα βαθή ή ςεπ-

δννξνθή 

Αίζνπζεο πηλάθσλ Πιαθίδηα δαπέδνπ Κνλίακα, βαθή 
Κνλίακα βαθή ή ςεπ-

δννξνθή 

Απνζήθε - πλεξγείν 
Αληηνιηζζεξφ βηνκε-

ραληθφ δάπεδν 
Κνλίακα, βαθή 

Δκθαλέο ζθπξφδεκα ή 
ςεπδννξνθή 

Τπνζηαζκφο 
Αληηνιηζζεξφ βηνκε-

ραληθφ δάπεδν 
Κνλίακα, βαθή 

Δκθαλέο ζθπξφδεκα ή 
ςεπδννξνθή 

Αίζνπζεο εμνπιηζκνχ 
επεμεξγαζίαο 

Αληηνιηζζεξφ βηνκε-
ραληθφ δάπεδν 

Δθπαισκέλα πιαθίδηα 
– θνλίακα, βαθή 

Δκθαλέο ζθπξφδεκα ή 
ςεπδννξνθή 

 

ε πεξίπησζε θηηξίσλ απφ ραιχβδηλν ζθειεηφ θαη επηθαιχςεσλ κε panels ζα πξνβιεθζεί αληηνιη-
ζζεξφ βηνκεραληθφ δάπεδν ζε φινπο ηνπο ρψξνπο.  

ην δψκα ησλ θηηξίσλ απφ ζθπξφδεκα ζα θαηαζθεπαζηεί κφλσζε κε βαηή επηθάλεηα. Δηδηθφηεξα  
πξνβιέπεηαη θξάγκα πδξαηκψλ κε επάιεηςε απφ ειαζηνκεξέο αζθαιηηθφ γαιάθησκα, ζεξκνκφ-
λσζε απφ πιάθεο εμειαζκέλεο πνιπζηεξίλεο ή αληίζηνηρνπ πιηθνχ, ειαθξνκπεηφλ ξχζεσλ κεηα-
βιεηνχ πάρνπο, ζηεγαλνπνίεζε κε κεκβξάλε θαη ηειηθή ζηξψζε απφ βφηζαια ή ιεπθέο ηαξαηζφ-
πιαθεο. Πεξηκεηξηθά ζα θαηαζθεπαζηεί ινχθη ηζηκεληνθνλίαο.  

ηε πεξίπησζε θεξακνζθεπήο πξνβιέπεηαη θξάγκα πδξαηκψλ κε αζθαιηηθή κεκβξάλε πνπ ηνπν-
ζεηείηαη πάλσ ζην πέηζσκα, ζεξκνκφλσζε απφ πιάθεο εμειαζκέλεο πνιπζηεξίλεο, ηνπνζέηεζε 
ζεξκναλαθιαζηηθήο κεκβξάλεο θαη ζηε ζπλέρεηα ηνπνζέηεζε ησλ θεξακηδηψλ, πάλσ ζε περάθηα.  



 
Ευρωπαΰκή 
Ένωςη 
Ευρωπαΰκό Σαμείο 
Περιφερειακήσ 
Ανάπτυξησ 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 
«ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΣΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ» ΚΑΙ «ΠΟΛΙΣΙΚΗ 
ΠΡΟΣΑΙΑ» - ΤΠΟΔΙΕΤΘΤΝΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ  
«ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΣΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ» 
ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΣΕΡΑΙΟΣΗΣΑ 14 “ΔΙΑΣΗΡΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΑΙΑ ΣΟΤ 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ – ΠΡΟΑΓΩΓΗ ΣΗ ΑΠΟΔΟΣΙΚΗ ΧΡΗΗ ΣΩΝ ΠΟΡΩΝ 
(Σ)” 
 

 

 

Κσδ. Αξ. Σεχρνπο:3. ΣΔΥΝ_ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ_ΛΟΚΡΟΗ  ειίδα 

  29 

 

Ζ αξρηηεθηνληθή φισλ ησλ θηηξίσλ απφ ζθπξφδεκα πξέπεη λα παξέρεη άλεηνπο ρψξνπο δηαθίλεζεο, 
επράξηζηε εμσηεξηθή εκθάληζε ελαξκνληζκέλε ζηελ αξρηηεθηνληθή ηεο πεξηνρήο κε αλζεθηηθά πιηθά 
ζηηο θαηξηθέο ζπλζήθεο θαη κηθξέο απαηηήζεηο ζπληήξεζεο. Θα πξέπεη επίζεο λα ιεθζνχλ φια ηα 
απαξαίηεηα κέηξα γηα ηελ απνξξνή ησλ νκβξίσλ, ψζηε λα κελ ζηαιάδνπλ λεξά απφ ζηέγεο ή γείζα 
ζηηο πιεπξέο ησλ θηηξίσλ. 

Σα θνπθψκαηα ζα είλαη απφ έγρξσκν αινπκίλην, ηεο επηινγήο ηεο Τπεξεζίαο. Δάλ δελ πξνδηαγξά-
θεηαη δηαθνξεηηθά νη παινπίλαθεο ησλ εμσηεξηθψλ θνπθσκάησλ είλαη δηπινί κε ελδηάκεζν θελφ αέ-
ξνο, ελψ ησλ εζσηεξηθψλ θνπθσκάησλ απνηεινχληαη απφ κνλφ θξχζηαιιν πάρνπο 2 mm. Γεληθά 
ηζρχνπλ ηα αθφινπζα: 

 θνηλνί παινπίλαθεο κε ειάρηζην πάρνο 2 mm, ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ζπλήζε παξάζπξα κε 
κέγηζηε δηάζηαζε πιαηζίνπ 0,80m 

 παινπίλαθεο απιήο ή δηπιήο ιείαλζεο κε πάρνο 3mm – 5mm (εκηθξχζηαιια), ρξεζηκνπνη-
νχληαη ζε παξάζπξα κε κεγαιχηεξεο δηαζηάζεηο πιαηζίσλ απφ 0,80m 

5.1.1 Κηίξηα εμππεξέηεζεο  

Γηα ηελ εγθαηάζηαζε ηνπ εμνπιηζκνχ θαη ηελ εμππεξέηεζε ησλ εγθαηαζηάζεσλ πξνβιέπεηαη ε θα-
ηαζθεπή βηνκεραληθψλ θηηξίσλ. Ζ δηάηαμε ησλ θηηξίσλ ζα θαζνξηζηεί απφ ηνλ δηαγσληδφκελν θαη ηα 
επηκέξνπο θηίξηα κπνξεί λα είλαη αλεμάξηεηα ή ηκήκαηα άιισλ βηνκεραληθψλ θηηξίσλ ηεο ΔΔΝ.  

Σα θηίξηα εμππεξέηεζεο ζα δηαζηαζηνινγεζνχλ ιακβάλνληαο ππφςε ηνλ εγθαζηζηάκελν εμνπιηζκφ, 
θαη ηελ εληφο απηψλ άλεηε θαη αζθαιή ρξήζε θαη ιεηηνπξγία, θαζψο επίζεο θαη ηελ ηήξεζε φισλ 
ησλ θαλνληζκψλ αζθαιείαο. ε θάζε πεξίπησζε ζα πξέπεη λα εμαζθαιίδεηαη ηθαλνπνηεηηθή πξφ-
ζβαζε γηα ηελ εγθαηάζηαζε θαη απνθνκηδή ηνπ εγθαζηζηάκελνπ εμνπιηζκνχ, θαζψο επίζεο θαη θα-
ηάιιεινο αλπςσηηθφο κεραληζκφο γηα ηε ζπληήξεζε ηνπ ε/κ εμνπιηζκνχ. Σα πιηθά θαηαζθεπήο ησλ 
θηηξίσλ ζα πξέπεη λα έρνπλ αληνρή ζην επηθξαηνχλ ζε απηά πεξηβάιινλ.  

Γεληθά ζηα βηνκεραληθά θηίξηα ηεο εγθαηάζηαζεο ηα δάπεδα ζα δηακνξθσζνχλ απφ ζθπξφδεκα κε 
ηειηθή επηθάλεηα αληηνιηζζεξνχ βηνκεραληθνχ δαπέδνπ κε επνμεηδηθφ ξεηηλνθνλίακα, ελψ ζηα δά-
πεδα γξαθείσλ θαη αηζνπζψλ πηλάθσλ, πξνβιέπεηαη δηάζηξσζε κε θεξακηθά πιαθίδηα δαπέδνπ.   

ηνπο ρψξνπο δηαθίλεζεο ρεκηθψλ αληηδξαζηεξίσλ θαη πνιπειεθηξνιχηε ηα δάπεδα  πξέπεη λα ε-
πελδπζνχλ κε νμχκαρα πιαθίδηα ή λα βαθνχλ κε θαηάιιειε επνμεηδηθή βαθή. ε φιεο ηηο αίζνπζεο 
δηαθίλεζεο ρεκηθψλ πξέπεη λα πξνβιεθζεί ζχλδεζε κε πφζηκν λεξφ, θαζψο επίζεο θαη λα εγθαηα-
ζηαζεί ληπηήξαο, πνπ ζα ζπλδεζεί κε ην δίθηπν ζηξαγγηδίσλ ηεο εγθαηάζηαζεο. 

5.2 Μεηαλλικέρ καηαζκεςέρ και καηαζκεςέρ από GRP 

Όπνπ απαηηείηαη πξφζβαζε γηα ιεηηνπξγία, ζπληήξεζε ή επηζεψξεζε ζε επίπεδν κε πςνκεηξηθή δη-
αθνξά κεγαιχηεξε απφ 0,50m ζα πξέπεη λα εγθαηαζηαζνχλ θιίκαθεο, θαζψο επίζεο πξνζηαηεπηη-
θά θηγθιηδψκαηα.  

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

0
), ή αλεκφζθαιεο (κε θιίζε 

αλφδνπ κεηαμχ 65
0
 θαη 75

0
) ή θαηαθφξπθεο κε ή ρσξίο θισβφ αζθαιείαο.  

Σα θηγθιηδψκαηα ζα έρνπλ ηππνπνηεκέλν ηχπν θαη εκθάληζε, κε ειάρηζην χςνο 1,10m θαη ελδηάκε-
ζε νξηδφληηα ξάβδν ζε χςνο 0,50m, εάλ πξνβιέπεηαη παξαπέην. χκθσλα κε ηελ ΔΝ 12255-10, 
εάλ δελ πξνβιέπεηαη παξαπέην, ε κέγηζηε επηηξεπηή απφζηαζε ηεο νξηδφληηαο ξάβδνπ ηνπ θηγθιη-
δψκαηνο απφ ηελ ζηάζκε εξγαζίαο δελ πξέπεη λα μεπεξλά ηα 0,30m. Σα θηγθιηδψκαηα ζα είλαη θα-
ηαζθεπαζκέλα είηε απφ γαιβαληζκέλνπο ζηδεξνζσιήλεο, ή απφ GRP, ζχκθσλα κε ηηο ζρεηηθέο 
πξνδηαγξαθέο.  

ε θξεάηηα θαη δεμακελέο, φπνπ απαηηείηαη πξφζβαζε ζην εζσηεξηθφ πξνβιέπεηαη ε ηνπνζέηεζε 
ζηεγαλψλ αληηνιηζζεξψλ θαιπκκάησλ, ή εζραξσηψλ δαπέδσλ. Σα θαιχκκαηα θαη εζραξσηά δά-
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πεδα ζα είλαη θαηαζθεπαζκέλα απφ αλνμείδσην ράιπβα, γαιβαληζκέλν ράιπβα ή απφ GRP, ζχκ-
θσλα κε ηηο ζρεηηθέο πξνδηαγξαθέο.  

Σα θαιχκκαηα θξεαηίσλ ησλ δηθηχσλ αθαζάξησλ θαη νκβξίσλ, πνπ βξίζθνληαη επί ησλ νδνζηξσ-
κάησλ, ζα είλαη ρπηνζηδεξά, θαηεγνξίαο D400, ζχκθσλα κε ηελ ΔΝ 124. ηα πεδνδξφκηα θαη ηνπο 
ρψξνπο ζηάζκεπζεο ζα είλαη C250, ελψ ζηνπο ρψξνπο πξαζίλνπ Α15.  
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6. ΔΡΓΑ ΠΟΛΗΣΗΚΟΤ ΜΖΥΑΝΗΚΟΤ 

6.1 Έπγα από ζκςπόδεμα  

6.1.1 Γεληθά  

Όιεο νη εξγαζίεο απφ ζθπξφδεκα ζα πξαγκαηνπνηεζνχλ, ζχκθσλα κε ηηο ζρεηηθέο Σερληθέο Πξνδη-
αγξαθέο  θαη ηηο ηζρχνπζεο ζρεηηθέο δηαηάμεηο.  

Οη επηκέξνπο κνλάδεο ηνπ έξγνπ θαηαηάζζνληαη ζηηο παξαθάησ δχν (2) θαηεγνξίεο θαηαζθεπψλ: 

(1) Καηεγνξία 1: Καηαζθεπέο, νη νπνίεο δελ ππφθεηληαη ζε πδξνζηαηηθή πίεζε ή / θαη ζε σζήζεηο 
γαηψλ. Δλδεηθηηθά, ζε απηή ηελ θαηεγνξία αλήθνπλ: 

- Σα θηίξηα ζηα νπνία επηθξαηνχλ ελ γέλεη μεξέο ζπλζήθεο, φπσο ην θηίξην δηνίθεζεο, ην 
θηίξην ππνζηαζκνχ, ηα θηίξηα εμππεξέηεζεο θηι. 

- Οη αλσδνκέο (ππέξγεηεο θαηαζθεπέο) θηηξίσλ, αληιηνζηαζίσλ θαη δεμακελψλ πνπ δελ 
είλαη άκεζα βξερφκελεο θαη δελ ππφθεηληαη ζε ελδερφκελε έληνλε δξάζε πδξαηκψλ ή 
δηαβξνρή, ιφγσ ησλ ιεηηνπξγηψλ πνπ ζηεγάδνπλ. 

(2) Καηεγνξία 2: Καηαζθεπέο πνπ ππφθεηληαη ζε πδξνζηαηηθή πίεζε ή / θαη ζε σζήζεηο γαηψλ, δε-
ιαδή ζπγθξαηνχλ πγξά ή /θαη έξρνληαη ζε επαθή κε ην έδαθνο. Δλδεηθηηθά, ζε απηή ηελ θαηε-
γνξία αλήθνπλ: 

- δεμακελέο 

- πγξνί ζάιακνη αληιηνζηαζίσλ  

- ηκήκαηα θηηξίσλ ζηα νπνία γίλεηαη δηαθίλεζε πγξψλ, φπσο ε ππνδνκή ηεο πξνεπεμεξ-
γαζίαο 

- Οη αλσδνκέο (ππέξγεηεο θαηαζθεπέο) θηηξίσλ, αληιηνζηαζίσλ θαη δεμακελψλ πνπ ελψ 
δελ είλαη άκεζα βξερφκελεο, ππφθεηληαη ζε ελδερφκελε έληνλε δξάζε πδξαηκψλ ή δηα-
βξνρή, ιφγσ ησλ ιεηηνπξγηψλ πνπ ζηεγάδνπλ. 

- Λνηπέο θαηαζθεπέο κφληκα ή πεξηνδηθά πγξέο, φπσο: Απνζηξαγγηζηηθέο ηάθξνη, Ορεηνί 
πγξψλ ή θαη εμππεξέηεζεο δηθηχσλ ππνδνκήο θηι. 

6.1.2 Τιηθά  

ην έξγν ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ νη παξαθάησ θαηεγνξίεο ζθπξνδέκαηνο θαη νπιηζκνχ: 

 θπξφδεκα θαζαξηφηεηαο:  C 8/10 ηνπιάρηζηνλ 

 Άνπιν ή ειαθξά νπιηζκέλν ζθπξφδεκα δηακνξθψζεσλ, ξχ-
ζεσλ θαη εγθηβσηηζκψλ, θξαζπεδφξεηζξσλ, επελδχζεσλ ηά-
θξσλ θηι.: C 16/20 ηνπιάρηζηνλ  

 Οπιηζκέλν ζθπξφδεκα: 

- θαηαζθεπέο θαηεγνξίαο 1: C 20/25 ηνπιάρηζηνλ 

- θαηαζθεπέο θαηεγνξίαο 2: C 25/30 ηνπιάρηζηνλ 

- γηα θαηαζθεπέο εθηεζεηκέλεο ζε δπζκελείο παξάγνληεο, 
ζχκθσλα κε ην ΔΝ 206-1: C 30/37 ηνπιάρηζηνλ 
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 ηνηρεία απφ πξνθαηαζθεπαζκέλν ζθπξφδεκα:  C 25/30 θαη φρη κηθξφηεξε 
απφ ηελ θαηεγνξία θαηα-
ζθεπήο ηεο κνλάδαο. 

Ζ πνηφηεηα ηνπ ρξεζηκνπνηνχκελνπ ηζηκέληνπ ζα είλαη ζχκθσλν κε ηνλ ΔΛΟΣ EN 206-1.  

ηελ πεξίπησζε πνπ ε αλσδνκή κίαο κνλάδαο θαηαηάζζεηαη, ζε άιιε θαηεγνξία θαηαζθεπήο απφ 
ηελ ππνδνκή ηεο, ζα πξέπεη λα εθαξκφδεηαη ε πςειφηεξε πνηφηεηα ζθπξνδέκαηνο ζην ζχλνιν ηνπ 
θνξέα. 

ηα ηκήκαηα ηνπ έξγνπ πνπ έξρνληαη ζε επαθή κε πγξφ πεξηβάιινλ (π.ρ. δεμακελέο θξεάηηα θηι.) 
ζα ρξεζηκνπνηεζεί ζχκθσλα κε ηελ αληίζηνηρε Σερληθή Πξνδηαγξαθή ζηεγαλσηηθφ κάδαο. 

Ο ράιπβαο νπιηζκνχ γηα φιεο ηηο θαηαζθεπέο, ζε ξάβδνπο, πιέγκαηα θαη ζπλδεηήξεο ζα είλαη πνηφ-
ηεηαο Β500C 

6.1.3 Έιεγρνο ζε ξεγκάησζε 

Βαζηθφ θξηηήξην γηα ηελ δηαζηαζηνιφγεζε ησλ θεξφλησλ ζηνηρείσλ ησλ κνλάδσλ πνπ αλήθνπλ ζηελ 
θαηεγνξία 2, είλαη ν πεξηνξηζκφο ηνπ εχξνπο ησλ ξσγκψλ πνπ πξνθχπηνπλ απφ θάκςε ή θαζαξφ 
εθειθπζκφ γηα ηνπο πην δπζκελείο ζπλδπαζκνχο δξάζεσλ ζηελ νξηαθή θαηάζηαζε ιεηηνπξγηθφηε-
ηαο. Γηα ηα έξγα ηεο ζπγθεθξηκέλεο θαηεγνξίαο 2 ην εχξνο ξσγκψλ δελ πξέπεη λα μεπεξλά ηα νξη-
δφκελα ζηνλ Δπξσθψδηθα 2, Σκήκα 3, παξ.7.3.1.  

Γηα ηα έξγα ηεο θαηεγνξίαο 1, αθνινπζνχληαη ηα νξηδφκελα ζηνλ Δπξσθψδηθα 2, Σκήκα 1, 
παξ.7.3.1. 

6.2 Υαλύβδινερ καηαζκεςέρ   

Γεληθά νη ραιχβδηλεο θαηαζθεπέο ζα γίλνπλ ζχκθσλα κε ηηο ζρεηηθέο Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο θαη ηηο 
ηζρχνπζεο ζρεηηθέο δηαηάμεηο. Ο κνξθνράιπβαο ζα είλαη πνηφηεηαο S235 (FE 360). Οη θαηαζθεπέο 
ζα απνηεινχληαη απφ πιαηζησηνχο θνξείο επί ησλ νπνίσλ επηθάζνληαη ηεγίδεο θαη ε επηθάιπςε.  

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

 Ακκνβνιή θαηά Sa 21/2 

 Δπνμηθφ primer πάρνπο μεξάο ζηξψζεο (ΠΞ) 100 mκ 

 Βαθή κε επνμηθφ ρξψκα ΠΞ 160 κm 

 Σειηθή ζηξψζε κε αιεηθαηηθνχ ηχπνπ πνιπνπξεζάλε ΠΞ 40 κm  

Ζ νξνθή θαη νη εμσηεξηθέο επηθάλεηεο ησλ θηηξηαθψλ έξγσλ, πνπ ζα θαηαζθεπαζηνχλ απφ κνξθν-
ράιπβα, ζα επηθαιπθζνχλ κε ζεξκνκνλσηηθά πάλει. Σα πάλει ζα είλαη ζχλζεηα – απηνθεξφκελα 
δνκηθά ζηνηρεία απφ δχν δηακνξθσκέλα ειαζκαηφθπιια κεηαμχ ησλ νπνίσλ ζα ππάξρεη ζθιεξφο 
αθξφο πνιπνπξεζάλεο, ειάρηζηνπ πάρνπο 4cm, ή κεγαιχηεξνπ, ζχκθσλα κε ηελ κειέηε ζεξκνκφ-
λσζεο. Δάλ δελ πξνδηαγξάθεηαη δηαθνξεηηθά ηα ειάζκαηα ζα είλαη ραιχβδηλα, ειάρηζηνπ πάρνπο 
0,5mm, γαιβαληζκέλα ελ ζεξκψ Ε275 (275 gr/m

2
), ζχκθσλα κε ην ΔΝ 10147,  κε επνμεηδηθφ ππφ-

ζηξσκα πάρνπο 10κm θαη νξγαληθή επίζηξσζε πάρνπο 25κm. 

Ζ κνξθή ησλ ειαζκάησλ θαη ε ρξσκαηηθή απφρξσζε ζα θαζνξηζηεί ζηελ αξρηηεθηνληθή θαη ζα είλαη 
ηεο έγθξηζεο ηεο Τπεξεζίαο. 



 
Ευρωπαΰκή 
Ένωςη 
Ευρωπαΰκό Σαμείο 
Περιφερειακήσ 
Ανάπτυξησ 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 
«ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΣΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ» ΚΑΙ «ΠΟΛΙΣΙΚΗ 
ΠΡΟΣΑΙΑ» - ΤΠΟΔΙΕΤΘΤΝΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ  
«ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΣΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ» 
ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΣΕΡΑΙΟΣΗΣΑ 14 “ΔΙΑΣΗΡΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΑΙΑ ΣΟΤ 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ – ΠΡΟΑΓΩΓΗ ΣΗ ΑΠΟΔΟΣΙΚΗ ΧΡΗΗ ΣΩΝ ΠΟΡΩΝ 
(Σ)” 
 

 

 

Κσδ. Αξ. Σεχρνπο:3. ΣΔΥΝ_ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ_ΛΟΚΡΟΗ  ειίδα 

  33 

 

7. ΤΣΖΜΑ ΔΛΔΓΥΟΤ ΚΑΗ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑ ΣΧΝ ΔΓΚΑΣΑΣΑΔΧΝ  

7.1 Γενικά 

Ο έιεγρνο ησλ ζεκαληηθφηεξσλ ιεηηνπξγηψλ ηεο εγθαηάζηαζεο ζα πξαγκαηνπνηείηαη κε ηε βνήζεηα 
ηνπ Κέληξνπ Διέγρνπ ηεο Δγθαηάζηαζεο (ΚΔΛ) θαη κε ηνπηθνχο ζηαζκνχο ειέγρνπ πνπ ζα εγθαηα-
ζηαζνχλ ζε επηκέξνπο πεξηνρέο ηνπ έξγνπ. Οη ηνπηθνί ζηαζκνί ζα δηαβηβάδνπλ φιεο ηηο ζρεηηθέο κε 
ηνλ εμνπιηζκφ πιεξνθνξίεο ζην Κέληξν Διέγρνπ. Οη δηαγσληδφκελνη ζα θαζνξίζνπλ ηε δηάηαμε, ηνλ 
αξηζκφ θαη ηνλ θαηά πεξίπησζε αλαγθαίν εμνπιηζκφ ησλ ηνπηθψλ ζηαζκψλ ειέγρνπ, ψζηε λα εμα-
ζθαιίδεηαη ηφζν νη πξνδηαγξαθφκελεο γεληθέο αξρέο ειέγρνπ φζν θαη ν παξαθάησ πεξηγξαθφκελνο 
ηξφπνο ιεηηνπξγίαο ησλ επηκέξνπο κνλάδσλ. 

Απφ ηνπο ηνπηθνχο ειεθηξηθνχο πίλαθεο γίλεηαη ε δηαλνκή ηεο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο θαη ηαπηφρξνλα 
ν έιεγρνο ηνπ εμνπιηζκνχ ηεο επηκέξνπο κνλάδαο ιακβάλνληαο ππφςε θαη ηνλ ηξφπν ρεηξηζκνχ. 
Σν ζχζηεκα απηνκαηηζκνχ, αλ δελ δηαζέηεη δηθφ ηνπ πίλαθα, ζα βξίζθεηαη ζε αλεμάξηεην πεδίν θάζε 
ειεθηξηθνχ πίλαθα δηαλνκήο. Ζ επηθνηλσλία ηνπ Κέληξνπ Διέγρνπ ζα γίλεηαη κε δίθηπν νπηηθψλ η-
λψλ. 

Σν ζχζηεκα απαηηείηαη λα είλαη πιήξσο απηνκαηνπνηεκέλν, κε ηελ έλλνηα φηη νη απνθάζεηο θαη ε ε-
λεξγνπνίεζε ηνπ ηειερεηξηζκνχ ζα κπνξνχλ λα πξαγκαηνπνηνχληαη απηφκαηα απφ ηνλ ππνινγηζηή. 

Ο Αλάδνρνο είλαη ππεχζπλνο: 

 Γηα ηνλ ζρεδηαζκφ, ηελ εθαξκνγή θαη ηε ιεηηνπξγία ηνπ εμνπιηζκνχ, ηηο δηαηάμεηο παξαθν-
ινχζεζεο θαη ηα θπθιψκαηα ειέγρνπ ζε ζπλδπαζκφ κε ηηο απαηηήζεηο ησλ πξνδηαγξαθψλ. 

 Γηα ζπλελλφεζε θαη ζπλεξγαζία κε ηνπο πξνκεζεπηέο ηνπ επηκέξνπο εμνπιηζκνχ, ψζηε λα 
δηαζθαιηζζεί ε πιήξεο ζπκβαηφηεηα φινπ ηνπ εμνπιηζκνχ ηφζν ζε επίπεδν κεκνλσκέλσλ 
ζηνηρείσλ φζν θαη ζε επίπεδν ζπλφισλ. 

 Γηα ηελ πξνκήζεηα θαη εγθαηάζηαζε φισλ ησλ καλδαιψζεσλ, ζπλαγεξκψλ θαη άιισλ δηαηά-
μεσλ πνπ πξνδηαγξάθνληαη, θαζψο θαη απηψλ πνπ αηηηνινγεκέλα ζα δεηήζεη ε Τπεξεζία θαη 
απαηηνχληαη γηα ηελ αζθαιή θαη απνηειεζκαηηθή ιεηηνπξγία ησλ επηκέξνπο κνλάδσλ.  

 Γηα ηελ πξνκήζεηα θαη εγθαηάζηαζε φισλ ησλ ζηνηρείσλ φπσο π.ρ. εμνπιηζκνχ ζπζηήκαηνο 
SCADA, εληζρπηψλ, κεηαζρεκαηηζηψλ, θίιηξσλ δηαηάμεσλ πξνζηαζίαο εμνπιηζκνχ θαη 
γξακκψλ, ζηαζεξνπνηεηψλ ηάζεσο, κεηαηξνπέσλ, ηξνθνδνηηθψλ θαη παξφκνησλ ηεκαρίσλ 
ηα νπνία απαηηνχληαη γηα λα πξαγκαηνπνηνχληαη ζσζηά νη πξνδηαγξαθφκελεο ιεηηνπξγίεο, 
ψζηε λα εμαζθαιίδεηαη  αζθαιή θαη αμηφπηζηε εγθαηάζηαζε.  

 Γηα ηελ εμαζθάιηζε ηεο αληηθεξαπληθήο πξνζηαζίαο φισλ ησλ θπθισκάησλ θαη νξγάλσλ θαη 
ηελ πξνζηαζία έλαληη άιισλ εηζαγνκέλσλ ηάζεσλ. 

 Να εμαζθαιίζεη θαη λα απνδείμεη ζηελ Τπεξεζία φηη φια ηα ζπζηήκαηα παξαθνινχζεζεο, νξ-
γάλσλ θαη ειέγρνπ είλαη ξπζκηζκέλα θαη ζπλδεδεκέλα, ψζηε λα επηηπγράλνπλ ηνλ βέιηηζην 
έιεγρν ηεο ιεηηνπξγίαο ηεο ΔΔΝ, θαη ε φιε εγθαηάζηαζε ησλ απηνκαηηζκψλ ιεηηνπξγεί ζαλ 
έλα εληαίν ζχζηεκα.  

 

7.2 Γενικέρ απσέρ ζσεδιαζμού ηος ζςζηήμαηορ 

Οη γεληθέο αξρέο ηνπ ζπζηήκαηνο ειέγρνπ θαη ιεηηνπξγίαο ησλ εγθαηαζηάζεσλ ζα είλαη νη παξαθά-
ησ: 
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 θαζεκεξηλνί ρεηξηζκνί ηδηαίηεξεο ζεκαζίαο γηα ηε πνηφηεηα εθξνψλ (ππνιεηκκαηηθφ ριψξην, 
παξνρή θηι.) γηα ηηο νπνίεο κάιηζηα απαηηείηαη αμηνιφγεζε πιεξνθνξηψλ θαη ιεηηνπξγηθψλ 
ραξαθηεξηζηηθψλ ζα κπνξνχλ λα γίλνληαη κε ηειερεηξηζκφ απφ ηνλ ρεηξηζηή ηνπ Κέληξνπ Δ-
ιέγρνπ ηεο Δγθαηάζηαζεο (ΚΔΛ), 

 πεξηπηψζεηο έθηαθηεο αλάγθεο (π.ρ. ππεξρείιηζε δεμακελψλ θαη πγξψλ ζαιάκσλ, ιεηηνπξγία 
αληιίαο ελ μεξψ, βξαρπθχθισκα ή ππεξθφξηηζε θηι.) ζα κπνξνχλ λα αληηκεησπίδνληαη απ-
ηφκαηα θαη πξέπεη λα δίλνπλ νπηηθφ θαη ερεηηθφ ζήκα ζπλαγεξκνχ. 

 ρεηξηζκνί πνπ εθηεινχληαη ζε αξαηά ρξνληθά δηαζηήκαηα, θπξίσο γηα ιφγνπο ζπληήξεζεο θαη 
ζσζηήο ιεηηνπξγίαο ησλ έξγσλ ιφγσ επνρηαθήο δηαθχκαλζεο ηεο παξνρήο (απνκφλσζε κν-
λάδσλ, άλνηγκα/θιείζηκν ζπξνθξαγκάησλ) ζα γίλνληαη ηνπηθά (ρεηξνθίλεηα) ρσξίο ηειερεηξη-
ζκφ, 

 εθηφο απφ ηα παξαπάλσ πξνθεηκέλνπ λα αληηκεησπηζζνχλ πεξηπηψζεηο έθηαθηεο αλάγθεο, 
πιεζίνλ θάζε εμνπιηζκνχ θαη αλεμάξηεηα απφ ηνλ ηξφπν ιεηηνπξγίαο ηνπ, ζα ππάξρεη πιή-
θηξν έθηαθηεο δηαθνπήο ιεηηνπξγίαο (emergency stop). 

Σν ζχζηεκα απηνκαηηζκνχ θαη ειέγρνπ ζθνπφ έρεη ηε δηαρείξηζε φισλ ησλ ςεθηαθψλ θαη αλαινγη-
θψλ ζεκάησλ κεηξήζεσλ θαη ειέγρσλ, ηελ εθηέιεζε ησλ αιγνξίζκσλ ειέγρνπ, ηελ απηφκαηε ιεη-
ηνπξγία ησλ κνλάδσλ ππφ θαλνληθέο ζπλζήθεο, ηελ ππνζηήξημε ηνπ ρεηξηζηή ψζηε εθείλνο λα έρεη 
πιήξε θαη ζπλερή εηθφλα φισλ ησλ κεηξνχκελσλ κεγεζψλ θαη λα κπνξεί λα παξεκβαίλεη ζηε ξχζ-
κηζε ηεο δηαδηθαζίαο θαη ζηε ιεηηνπξγία θάζε κνλάδαο είηε θεληξηθά είηε ηνπηθά.  

Ζ αξρηηεθηνληθή ηνπ ζπζηήκαηνο πξέπεη λα εμαζθαιίδεη ηε κέγηζηε δπλαηή αζθάιεηα θαη απξφζθν-
πηε ιεηηνπξγία ηεο κνλάδαο, νπφηε θάζε βιάβε ελφο κέξνπο ηνπ ζπζηήκαηνο δελ επηηξέπεηαη λα 
πξνθαιέζεη νιηθή απψιεηα ηεο ιεηηνπξγηθφηεηάο ηνπ. Ζ ρξήζε ζπζηεκάησλ ηεο πιένλ ζχγρξνλεο 
ηερλνινγίαο είλαη επηζπκεηή, σζηφζν ζε βαζκφ πνπ ε αμηνπηζηία ηνπο είλαη απνδεθηή ζε βηνκεραλη-
θφ πεξηβάιινλ. 

7.3 Σπόπορ ελέγσος και λειηοςπγίαρ ηων μονάδων επεξεπγαζίαρ 

7.3.1 Γεληθέο απαηηήζεηο 

Οη επηκέξνπο κνλάδεο ζα ειέγρνληαη απφ ηνπηθά PLC, ηα νπνία αλαιακβάλνπλ λα επεμεξγαζζνχλ 
φια ηα ηνπηθά ζηνηρεία πνπ ζπιιέγνληαη (θαηάζηαζε κεραλεκάησλ, αληιηψλ, κεηξήζεηο νξγάλσλ 
θηι.) θαη κε ην ηνπηθφ πξφγξακκα απνθαζίδνπλ γηα ηελ ελεξγνπνίεζε ή απελεξγνπνίεζε ησλ κε-
ραλεκάησλ. 

Σα  PLC επηθνηλσλνχλ κε ην ΚΔΛ κέζσ ηνπ δηθηχνπ γηα λα ελεκεξψζνπλ γηα ηελ θαηάζηαζε ησλ 
κεραλεκάησλ πνπ ειέγρνπλ (ιεηηνπξγία, δηαζεζηκφηεηα, βιάβε θηι.) θαζψο θαη γηα ηηο ελδείμεηο ησλ 
νξγάλσλ κέηξεζεο. Γέρνληαη εληνιέο απφ ηα πξνγξάκκαηα ηνπ θεληξηθνχ ζηαζκνχ ή απφ ηνλ ρεη-
ξηζηή (εθφζνλ απηφ είλαη επηηξεπηφ) ζρεηηθέο κε ηηο παξακέηξνπο ηεο δηαδηθαζίαο (set-point, επηζπ-
κεηέο ηηκέο θηι.). 

 

(1) Ο εμνπιηζκφο ηεο εγθαηάζηαζεο πξέπεη λα κπνξεί λα ιεηηνπξγεί κε ηξεηο ηξφπνπο ήηνη: 

i. Σνπηθφο απηνκαηηζκφο κέζσ PLC, θαηά ηνλ νπνίν ε ιεηηνπξγία γίλεηαη απηφλνκα 
(ρσξίο επέκβαζε ξχζκηζεο απφ ην ΚΔΛ) θαη νη ξπζκίζεηο γίλνληαη ηνπηθά. Πξνο ην 
θεληξηθφ ζχζηεκα κεηαβηβάδνληαη νη πιεξνθνξίεο ιεηηνπξγίαο θαη βιαβψλ. 

ii. Κεληξηθφο απηνκαηηζκφο κέζσ ηνπ ΚΔΛ. Οη ξπζκίζεηο γίλνληαη απφ ην ΚΔΛ, ζε πεξί-
πησζε φκσο βιάβεο ηνπ ή δηαθνπήο ηεο επηθνηλσλίαο, ε ιεηηνπξγία εμαθνινπζεί λα 
γίλεηαη απφ ηα ηνπηθά PLC ή απφ ηνπηθνχο ζπκβαηηθνχο απηνκαηηζκνχο, ή θαη ηα δπν  
θαη ηφηε κπνξνχλ  λα γίλνπλ θαη ξπζκίζεηο απφ απηφ. 
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Οη απηνκαηηζκνί (ζπκβαηηθφο, ηνπηθφο, ή θεληξηθφο) δίλνπλ ηα θαηάιιεια ζήκαηα, πιεξνθν-
ξίεο θαη κεηξήζεηο γηα λα παξαθνινπζείηαη ε ιεηηνπξγία ηνπο απφ ην ΚΔΛ.  

(2) Οη αλαδεπηήξεο θξνθίδσζεο θαη νη αληιίεο λεξνχ πξέπεη λα δηαζέηνπλ ηνπηθφ ρεηξηζηήξην κε 
ηηο αθφινπζεο ιεηηνπξγίεο: 

 Μπνπηφλ εθθίλεζεο (START) 

 Μπνπηφλ ζηάζεο (STOP) 

 Δπηινγηθφ δηαθφπηε κε ζέζεηο (XEIΡ-Ο-AUTO) 

(3) Κάζε θηλεηήξαο ζα κεηαβηβάδεη ζην ΚΔΛ θαη’ ειάρηζηνλ ηηο εμήο θαηαζηάζεηο: 

 Λεηηνπξγία θηλεηήξα 

 ηάζε θηλεηήξα 

 Θέζε επηινγηθνχ δηαθφπηε ιεηηνπξγίαο (XEIΡ-Ο-AUTO) 

 Τπεξθφξηηζε θηλεηήξα / πηψζε ζεξκηθνχ 

(4) Γηα θάζε θηλεηήξην κεραληζκφ ζα θαηαγξάθνληαη νη ψξεο ιεηηνπξγίαο ηνπ 

(5) ε πεξίπησζε πνπ κία κνλάδα είλαη ιεηηνπξγηθά ζπλδεδεκέλε κε κία άιιε, ηφηε ε ιεηηνπξγία 
ηεο θαζνξίδεη ηελ ιεηηνπξγία θαη ηεο δεχηεξεο θαη επίζεο ε ιεηηνπξγία ηεο θαζνξίδεηαη απφ 
παξακέηξνπο ηεο δεχηεξεο. 

(6) Γεληθά πξέπεη λα εμαζθαιίδεηαη ε θπθιηθή ελαιιαγή ησλ παξάιιεισλ κνλάδσλ (πεξηιακβα-
λνκέλσλ θαη ησλ εθεδξηθψλ), κε ζθνπφ ηελ νκνηφκνξθε θζνξά ηνπο.  

(7) Όπνπ ππάξρεη πηζαλφηεηα ιεηηνπξγίαο κίαο αληιίαο «ελ μεξψ» πξέπεη λα ππάξρεη πξφβιεςε 
αλίρλεπζεο ηεο ζηάζκεο αλαξξφθεζεο γηα ηελ πξνζηαζία ηεο αληιίαο. 

(8) Κάζε ηκήκα ηνπ εμνπιηζκνχ πξέπεη λα δηαζέηεη ηνπηθφ δηαθφπηε αζθαιείαο. 

(9) Σα δνρεία απνζήθεπζεο ρεκηθψλ, πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη ζηηο δηεξγαζίεο, ζα δηαζέηνπλ θαη’ 
ειάρηζηνλ δηαθφπηε θαηψηαηεο ζηάζκεο ελψ ζε φζα ε πιήξσζε γίλεηαη απηφκαηα ζα ηνπν-
ζεηείηαη επηπιένλ δηαθφπηεο αλψηαηεο ζηάζκεο. 

(10) ε μεξνχο ζαιάκνπο ή ιεθάλεο, φπνπ ππάξρεη πηζαλφηεηα δηαξξνήο λεξνχ, ρεκηθψλ ή άιινπ 
πγξνχ, πξέπεη λα εγθαηαζηαζεί ειεθηξφδην ζηάζκεο θαηάιιεινπ ηχπνπ γηα ζεκαηνδφηεζε 
ζπλαγεξκνχ. 

(11) Σν ρξνλνπξφγξακκα ιεηηνπξγίαο επηκέξνπο εμνπιηζκνχ ζα πξέπεη λα είλαη ξπζκίζηκν θαη 
παξακεηξνπνηεκέλν απφ ην ΚΔΛ  

(12) ε πεξίπησζε εμνπιηζκνχ ή ζπγθξνηεκάησλ εμνπιηζκνχ, ηα νπνία δηαζέηνπλ ή δεηείηαη απφ 
ηηο παξνχζεο πξνδηαγξαθέο λα έρνπλ δηθφ ηνπο απηνκαηηζκφ ειέγρνπ, ηφηε ν εμνπιηζκφο ή 
ηα ζπγθξνηήκαηα εμνπιηζκνχ πξέπεη λα ζπλνδεχνληαη απφ PLC, πνπ ζα είλαη ηκήκα ηεο 
πξνκήζεηαο ηνπ θαηαζθεπαζηή ηνπ εμνπιηζκνχ απηνχ. ε θάζε πεξίπησζε πξέπεη λα εμα-
ζθαιίδεηαη ε πιήξεο ζπκβαηφηεηα ηνπ ζπζηήκαηνο παξαθνινχζεζεο θαη ειέγρνπ ησλ ζπ-
γθξνηεκάησλ απηψλ κε ην ζχζηεκα ειέγρνπ θαη παξαθνινχζεζεο εμνπιηζκνχ ηεο ΔΔΝ.  

7.3.2 Δηδηθέο απαηηήζεηο 

Δθηφο ησλ αλαθεξνκέλσλ παξαπάλσ, ν έιεγρνο ιεηηνπξγίαο ηνπ επηκέξνπο εμνπιηζκνχ ησλ κνλά-
δσλ επεμεξγαζίαο ζα πξέπεη λα θαιχπηεη θαη’ ειάρηζηνλ ηηο παξαθάησ απαηηήζεηο: 

Ανηλίερ 

 έιεγρνο απφ ζηάζκε αλαξξφθεζεο 

Αναδεςηήπερ 
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 έιεγρνο απφ ρξνλνπξφγξακκα  

Μεηπηηήρ παποσήρ (ζηην είζοδο ή / και ζηην έξοδο ηηρ ΔΔΝ) 

 κέηξεζε θαη θαηαγξαθή ζηηγκηαίσλ θαη αζξνηζηηθψλ ελδείμεσλ 

Σύζηημα οξςγόνωζηρ 

 έιεγρνο απφ ρξνλνπξφγξακκα  

Γιύλιζη ζε κλίνερ άμμος 

 ιεηηνπξγηθή δηαζχλδεζε παξνρήο εμφδνπ – κέηξεζεο ζηάζκεο  

 ιεηηνπξγηθή δηαζχλδεζε ζπζηήκαηνο πιχζεο κε ηελ κέηξεζε ζηάζκεο  

 έιεγρνο απφ ρξνλνπξφγξακκα ζπζηήκαηνο πιχζεο (θπζεηήξεο, αληιίεο πιχζεο) 

Μονάδα απολύμανζηρ 

 ιεηηνπξγηθή δηαζχλδεζε αληιίαο ρισξίσζεο κε κεηξεηή παξνρήο θαη κεηξεηή ππνιεηκ-
καηηθνχ ρισξίνπ 

 έιεγρνο απφ ρξνλνπξφγξακκα ησλ αληιηψλ ρισξίσζεο  

Ανηλιοζηάζιο ηποθοδοζίαρ δικηύος ύδπεςζηρ  

 έιεγρνο απφ ζηάζκε αλαξξφθεζεο 

Γεξαμενή αποθήκεςζηρ ιλύορ 

 κέηξεζε ζηάζκεο 

 αλίρλεπζε ειάρηζηεο θαη κέγηζηεο ζηάζκεο 

Μησανική αθςδάηωζη ιλύορ 

 ιεηηνπξγηθή δηαζχλδεζε κε αληιίεο ηξνθνδνζίαο θαη ζπγθξφηεκα παξαζθεπήο θαη δν-
ζνκέηξεζεο πνιπειεθηξνιχηε 

 ιεηηνπξγηθή δηαζχλδεζε κε ζχζηεκα απνθνκηδήο αθπδαησκέλεο ηιχνο  

 απηφκαηε ελεξγνπνίεζε ζπζηήκαηνο έθπιπζεο  

 

 

7.4 Κένηπο ελέγσος ηηρ εγκαηάζηαζηρ (ΚΔΛ) 

Σν Κέληξν Διέγρνπ ηεο Δγθαηάζηαζεο (ΚΔΛ) ζα βξίζθεηαη ζε θιεηζηφ ρψξν ησλ εγθαηαζηάζεσλ 
θαη ζα ζπλίζηαηαη απφ έλαλ θεληξηθφ ειεθηξνληθφ ππνινγηζηή (Ζ/Τ), νζφλε ηνπιάρηζηνλ 21in θαη ηα 
πεξηθεξεηαθά ηνπο (εθηππσηή, νπηηθή κνλάδα απνζήθεπζεο θηι). Δπίζεο ν Αλάδνρνο ζα παξαδψ-
ζεη αληίγξαθα φισλ ησλ πξνγξακκάησλ ιεηηνπξγίαο ηνπο. 

ηελ νζφλε ηνπ Ζ/Τ ηνπ ΚΔΛ ζα απεηθνλίδνληαη δηαγξάκκαηα κε ηε γεληθή άπνςε ηεο εγθαηάζηαζεο 
θαη ησλ επί κέξνπο ηκεκάησλ ηεο. Σα δηαγξάκκαηα ζα πεξηγξάθνπλ ηελ θαηάζηαζε ησλ κνλάδσλ 
κε παξαζηαηηθφ ηξφπν θαη φιεο νη πιεξνθνξίεο ιεηηνπξγίαο θάζε κνλάδαο θαη νη ηηκέο θάζε δηεξγα-
ζίαο ζα παξνπζηάδνληαη ζε δηαγξάκκαηα θαη ζε πίλαθεο. Απφ ην παξαζηαηηθφ δηάγξακκα ζα γίλεηαη 
θαη ν ηειερεηξηζκφο ηνπ εμνπιηζκνχ (φπνπ απαηηείηαη).  

Γεληθά γηα θάζε επηκέξνπο κνλάδα ζα ππάξρνπλ: 

 κία ή πεξηζζφηεξεο ελδείμεηο κε ηηο θαηαζηάζεηο: 

 «ζε ιεηηνπξγία» 

 «ζε ζηάζε» 
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 «εθηφο ιεηηνπξγίαο / βιάβε» 

 «έλδεημε ηειερεηξηζκνχ / ηνπηθνχ ειέγρνπ» 

 αλαγγειία ζπλαγεξκνχ (θηλεηήξα, ζηάζκεο, νξγάλνπ θιπ) 

Αλεμάξηεηα απφ ηα παξαπάλσ, ην ζχζηεκα απηνκαηηζκνχ θαη ειέγρνπ ζα έρεη ηε δπλαηφηεηα επε-
μεξγαζίαο θαη εθηχπσζεο ησλ ζηνηρείσλ πνπ ζπγθεληξψζεθαλ θαη εηδηθφηεξα: 

 έθζεζε θαζεκεξηλψλ ζπκβάλησλ  

 πεξίιεςε κεληαίσλ ζπκβάλησλ 

 δεκηνπξγία κεληαίνπ θαη εηήζηνπ αξρείνπ 

ηηο εθζέζεηο απηέο ζα γίλεηαη αλαθνξά ζε φια ηα ηκήκαηα ησλ κνλάδσλ, πνπ δελ ιεηηνπξγνχλ ν-
καιά (ιφγσ βιάβεο θηλεηήξσλ, ζπλαγεξκνχ πςειήο ζηάζκεο, ζπληήξεζεο θηι) θαη ζα γίλεηαη θα-
ηαγξαθή ησλ θχξησλ παξακέηξσλ ηεο επεμεξγαζίαο πνπ παξέρνληαη ζηελ εγθαηάζηαζε (π.ρ. κε-
ηξήζεηο νξγάλσλ, δφζεηο ρεκηθψλ, θαηαλάισζε ελέξγεηαο). 

7.5 Γενικέρ απσέρ ζσεδιαζμού διακοπηών ζςναγεπμού – αζθαλείαρ 

Όινη νη δηαθφπηεο πνπ παξέρνπλ ςεθηαθά ζήκαηα (επαθέο) γηα ζήκαλζε ζπλαγεξκνχ ή γηα αλα-
γθαζηηθή δηαθνπή ιεηηνπξγίαο κίαο κνλάδαο ζα αθνινπζνχλ ηελ αξρή ζρεδηαζκνχ «Αζθάιεηα ζε 
πεξίπησζε βιάβεο» (fail safe). ε πεξίπησζε πνπ πξνθχςεη βιάβε ζε φξγαλν ή ζηε κεηάδνζε ζή-
καηνο, ζα κεηαδνζεί ζήκα ζπλαγεξκνχ θαη ην ζχζηεκα ζα κεηαβεί ζε αζθαιή ζέζε. Ωο παξάδεηγκα 
αλαθέξεηαη: 

 Βιάβε δηαθφπηε ρακειήο ζηάζκεο ζα ζεκάλεη ζπλαγεξκφ ρακειήο ζηάζκεο θαη δελ ζα επη-
ηξαπεί ε ιεηηνπξγία ηεο ζρεηηθήο αληιίαο. 

 Βιάβε επηινγηθνχ δηαθφπηε ζα κεηαδψζεη έλδεημε ρεηξνθίλεηεο ιεηηνπξγίαο ζηελ νπνία ζα 
κεηαβεί ην ζχζηεκα. 

7.6 Όπγανα μέηπηζηρ 

Σα φξγαλα κέηξεζεο πνπ ζα εγθαηαζηαζνχλ ζην έξγν ζα είλαη θαηαζθεπαζκέλα απφ νίθν πνπ είλαη 
πηζηνπνηεκέλνο κε ηελ ηειεπηαία έθδνζε ηνπ ISO 9000 ή ηζνδχλακν. 

7.6.1 Γεληθέο αξρέο ζρεδηαζκνχ νξγάλσλ κέηξεζεο 

Ο ζρεδηαζκφο ηνπ απηνκαηηζκνχ πνπ αθνξά ζηα φξγαλα κέηξεζεο ζα πξέπεη λα είλαη ηέηνηνο ψζηε: 

 Ζ βιάβε ελφο νξγάλνπ δελ ζα παξεκπνδίδεη ηε ιεηηνπξγία ηεο αληίζηνηρεο κνλάδαο. 

 Ζ αζηνρία ελφο νξγάλνπ δελ ζα κεηψλεη ηελ απνηειεζκαηηθή ιεηηνπξγία βαζηθψλ κνλάδσλ 
επεμεξγαζίαο. 

 Μία κέηξεζε εθηφο νξίσλ ζα πξέπεη λα αλαγλσξίδεηαη απφ ην ζχζηεκα απηνκαηηζκνχ, λα 
ζεκαηνδνηείηαη θαη (ζηελ πεξίπησζε πνπ επηηξέπεηαη) ε αληίζηνηρε δηαδηθαζία ζα πξέπεη λα 
ζπλερίδεη λα δηεθπεξαηψλεηαη θαλνληθά. 

Γηα ηα φξγαλα πνπ ζα εγθαηαζηαζνχλ ζε ζσιελψζεηο π.ρ. κεηξεηέο παξνρήο, πίεζεο θηι. ζα πξν-
βιεθζνχλ απαξαίηεηα εμαξηήκαηα γηα ηελ απνκφλσζε, ηελ εθθέλσζε, ηελ ζπλαξκνιφγεζε θαη α-
πνζπλαξκνιφγεζε, ήηνη, ηεκάρηα εμαξκψζεσο, δηθιείδεο απνκφλσζεο, θξνπλνί εθθέλσζεο θαη 
δεηγκαηνιεςίαο θαη θαηάιιειεο αλακνλέο γηα ηελ δηεμαγσγή ησλ δνθηκψλ θαη ειέγρσλ. 

Όινη νη αλαινγηθνί ηειεκεηαδφηεο, δέθηεο θαη ηα ελζχξκαηα ζπζηήκαηα κεηαδφζεσο ζα ιεηηνπξγνχλ 
κε ζήκαηα 0/4...20 mA εθηφο αλ επηβάιιεηαη δηαθνξεηηθά απφ ηκήκα ηνπ εμνπιηζκνχ. Κάζε φξγαλν 
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ζα δηαζέηεη επαθέο ζπλαγεξκνχ θαη ζα κεηαδίδεη αληίζηνηρν ζήκα ζε πεξίπησζε βιάβεο ή ζε πεξί-
πησζε έλδεημεο εθηφο ησλ νξίσλ. 

Όπνπ απαηηείηαη αληηζηάζκηζε ζεξκνθξαζίαο ζα γίλεηαη απηφκαηα απφ ην ίδην ην φξγαλν.  

7.6.2 Πξνβιεπφκελνο εμνπιηζκφο 

Σα φξγαλα κέηξεζεο, πνπ ζα εγθαηαζηαζνχλ ζηηο κνλάδεο παξνπζηάδνληαη ζηηο επηκέξνπο Δηδηθέο 
Πξνδηαγξαθέο ηνπ Σεχρνπο απηνχ. ην παξαθάησ Πίλαθα παξνπζηάδνληαη ζπλνπηηθά ηα φξγαλα 
πνπ πξνβιέπνληαη λα εγθαηαζηαζνχλ ζηηο επηκέξνπο κνλάδεο.  

Γηεπθξηλίδεηαη φηη ζε θάζε πεξίπησζε νη δηαγσληδφκελνη ζα πξέπεη λα πξνβιέςνπλ φια ηα φξγαλα, 
πνπ είλαη απαξαίηεηα γηα ηελ απηφκαηε ιεηηνπξγία ησλ επηκέξνπο κνλάδσλ, φπσο πξνδηαγξάθεηαη 
ζηηο παξνχζεο Δηδηθέο Πξνδηαγξαθέο, αθφκε θαη εάλ απηά δελ πεξηιακβάλνληαη ζην παξαθάησ Πί-
λαθα.  

 

Όξγαλν κέηξεζεο Θέζε Παξαηεξήζεηο 

Μέηξεζε παξνρήο 
Δίζνδνο ηεο ΔΔΝ, 
Αληίζηξνθε πιχζε κε λεξφ, 
 

 

Μεηξεηέο ζηάζκεο 
Γεμακελή εμηζνξξφπεζεο 
 Γεμακελή απνζήθεπζεο επεμεξγαζκέλνπ 
λεξνχ 

 

Τπνιεηκκαηηθφ 
ριψξην 

Γεμακελή απνζήθεπζεο επεμεξγαζκέλνπ 
λεξνχ 

 

Δθηφο ησλ αλσηέξσ, ζα πξέπεη λα εγθαηαζηαζνχλ:  

 Μεηξεηέο ή / θαη δηαθφπηεο ζηάζκεο ζε φινπο ηνπο πγξνχο ζαιάκνπο ησλ αληιηνζηαζίσλ 

 Μεηξεηέο ή / θαη δηαθφπηεο ζηάζκεο ζε δεμακελέο απνζήθεπζεο (ηιχνο, λεξνχ θηι.) θαη γεληθά 
ζε θαλάιηα θαη δεμακελέο φπνπ απαηηείηαη ξχζκηζε ηεο ζηάζκεο. 

 Κάζε άιιν ζχζηεκα απαξαίηεην γηα ηελ αδηάιεηπηε θαη αζθαιή ιεηηνπξγία ηνπ έξγνπ. 
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8. ΖΛΔΚΣΡΗΚΖ ΔΓΚΑΣΑΣΑΖ 

8.1 Ζλεκηποδόηηζη ηηρ εγκαηάζηαζηρ 

Ζ ειεθηξνδφηεζε ηεο εγθαηάζηαζεο ζα γίλεη απφ ην δίθηπν ρακειήο ηάζεο (Υ.Σ.) ηεο Γ.Δ.Ζ. Γηα ηνλ 
ζθνπφ απηφ ην αθξαίν πεδίν ηνπ γεληθνχ πίλαθα δηαλνκήο ρακειήο ηάζεο ηεο εγθαηάζηαζεο ζα εί-
λαη ην πεδίν εηζφδνπ, φπνπ ζα θζάζεη ην θαιψδην παξνρήο απφ ηνλ κεηξεηή. 

ηε πεξίπησζε πνπ απαηηείηαη, ε ειεθηξνδφηεζε ηεο εγθαηάζηαζεο ζα γίλεη απφ ην δίθηπν κέζεο 
ηάζεο (Μ.Σ.) ηεο Γ.Δ.Ζ. Γηα ην ζθνπφ απηφ ζα θαηαζθεπαζηεί ππνζηαζκφο ππνβηβαζκνχ ηεο ηάζεο, 
ζηνλ νπνίν ζα ζηεγαζηνχλ ζε αλεμάξηεηα δηακεξίζκαηα: 

 Ο γεληθφο πίλαθαο κέζεο ηάζεο 

 Έλαο ή πεξηζζφηεξνη κεηαζρεκαηηζηέο δηαλνκήο, έθαζηνο ζε ρσξηζηφ δηακέξηζκα, δηαζηάζε-
σλ ψζηε απφ ηα αθξφηαηα ζεκεία ηνπ Μ/ λα εμαζθαιίδεηαη ειάρηζηνο δηάδξνκνο πιάηνπο 
0,7 m θαη φρη κηθξφηεξνο απφ ηνλ πξνηεηλφκελν απφ ηνλ θαηαζθεπαζηή θαη χςνπο ηνπιάρη-
ζηνλ 0,5 m πάλσ απφ ην άλσ άθξν ηνπ Μ/. 

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

 Σν ειεθηξνπαξαγσγφ δεχγνο 

Αλ απαηηείηαη απφ ηε Γ.Δ.Ζ. ζην θηίξην ηνπ ππνζηαζκνχ ζα ππάξρεη αλεμάξηεηνο ρψξνο γηα ηελ ε-
γθαηάζηαζε ησλ νξγάλσλ κέηξεζεο θαη πξνζηαζίαο ηεο Μ.Σ. Κάζε ρψξνο ζα είλαη επαξθήο γηα ηε 
ιεηηνπξγία θαη ηε ζπληήξεζε ηνπ εμνπιηζκνχ θαη γηα ηελ άλεηε θαη αζθαιή εξγαζία εληφο απηνχ. 

Κάζε ρψξνο ζα εμαεξίδεηαη επαξθψο ζχκθσλα κε ηηο απαηηήζεηο ηνπ εμνπιηζκνχ. Γηα ηνλ εμαεξηζκφ 
ζα ππάξρνπλ πεξζηδσηά αλνίγκαηα θαηάιιεισλ δηαζηάζεσλ γηα ηελ είζνδν θαη/ή ηελ έμνδν λσπνχ 
αέξα θαη φπνπ απαηηείηαη εμαλαγθαζκέλε ξνή αέξα ζα γίλεηαη κε επίηνηρνπο αλεκηζηήξεο ή αλεκη-
ζηήξεο νξνθήο. Ζ δπλακηθφηεηα ησλ αλεκηζηήξσλ ζα θαζνξηζηεί κε βάζε ηα ζηνηρεία ιεηηνπξγίαο 
ηνπ εμνπιηζκνχ. Σα αλνίγκαηα ζα θέξνπλ πξνζηαηεπηηθφ πιέγκα. 

Ζ φδεπζε ησλ θαισδίσλ ηζρχνο εληφο ηνπ θηηξίνπ ζα γίλεηαη ζε θαλάιηα πνπ ζα δηακνξθσζνχλ ζην 
δάπεδν θαη/ή ζε ππφγεην ρψξν χςνπο ηνπιάρηζηνλ 0,80 m. Ζ είζνδνο ηνπ θαισδίνπ παξνρήο θαη ε 
έμνδνο ησλ θαισδίσλ δηαλνκήο ζα γίλεηαη απφ θξεάηηα πνπ ζα θαηαζθεπαζηνχλ ζε θαηάιιειεο ζέ-
ζεηο. ηε πεξίπησζε κεηαζρεκαηηζηψλ ειαίνπ ζα πξέπεη λα πξνβιεθζεί ε θαηαζθεπή ιεθάλεο ζπι-
ινγήο ηνπ ειαίνπ ςχμεσο γηα θάζε κεηαζρεκαηηζηή πνπ ζα εγθαηαζηαζεί. θαηαζθεπαζκέλε απφ 
ζθπξφδεκα κε ραιίθηα, θαιπκκέλε κε πιέγκα ρσξεηηθφηεηαο ηθαλήο λα ρσξέζεη φιε ηελ πνζφηεηα 
ιαδηνχ ηνπ Μ/.  

ην θηίξην πξέπεη λα δηαζέηεη ζεκειηαθή γείσζε θαη ζην δάπεδν ησλ δηακεξηζκάησλ κέζεο ηάζεο 
πξέπεη λα θαηαζθεπαζηεί ηζνδπλακηθφ πιέγκα γηα ηελ απνθπγή βεκαηηθψλ ηάζεσλ. 

8.2 ύζηημα διανομήρ ενέπγειαρ 

8.2.1 Πίλαθεο ρακειήο ηάζεο 

Οη ειεθηξηθνί πίλαθεο πξέπεη λα θαηαζθεπαζζνχλ ζχκθσλα κε ηα εμήο:  

 Ηζρχνληεο Νφκνπο θαη Γηαηάγκαηα ηνπ Διιεληθνχ Κξάηνπο. 

 Ηζρχνληεο νδεγίεο ΓΔΖ 

 Πξφηππν IEC 909 κε ηα ζπκπιεξσκαηηθά ηκήκαηά ηνπ Μέξε 1 θαη 2, φπνπ αλαθέξεηαη ν 
ηξφπνο ππνινγηζκνχ ηνπ ξεχκαηνο βξαρπθχθισζεο κηαο εγθαηάζηαζεο. 

 Πξφηππν IEC 439-1 πνπ αλαθέξεηαη ζηηο δνθηκέο ηχπνπ θαη ζεηξάο 
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 Πξφηππν IEC 529 πνπ αλαθέξεη ην βαζκφ πξνζηαζίαο ελφο πεξηβιήκαηνο, ελάληηα ζε μέλα 
ζσκαηίδηα θαη ελάληηα ζην λεξφ. 

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

Ο εζσηεξηθφο εμνπιηζκφο ησλ πηλάθσλ ρακειήο ηάζεο ζα είλαη πξνκήζεηα ελφο θαη κφλν νίθνπ θα-
ηαζθεπήο απηνχ, ψζηε λα εμαζθαιίδεηαη ελαιιαμηκφηεηα απηνχ. Όινη νη ειεθηξηθνί πίλαθεο, πνπ ζα 
απνζηαινχλ ζην εξγνηάμην, πξέπεη λα ζπλνδεχνληαη κε ηα απαξαίηεηα έγγξαθα ηνπ θαηαζθεπαζηή, 
πνπ ζα απνδεηθλχνπλ φηη έρνπλ πξαγκαηνπνηεζεί επηηπρψο νη έιεγρνη θαη νη δνθηκέο. 

Ο γεληθφο πίλαθαο δηαλνκήο ρακειήο ηάζεο ζα ηξνθνδνηεί ηνπο ηνπηθνχο πίλαθεο δηαλνκήο. ηνλ 
πίλαθα ζα ζπλδεζεί ην ζχζηεκα βειηίσζεο ζπλεκηηφλνπ ην νπνίν ζα δηαζηαζηνινγεζεί ψζηε φηαλ 
φια ηα θνξηία είλαη ζε ιεηηνπξγία ν ζπληειεζηήο ηζρχνο λα είλαη ηνπιάρηζηνλ ίζνο κε 0,97. 

Οη ηνπηθνί πίλαθεο δηαλνκήο/ειέγρνπ ζα ηξνθνδνηνχληαη απφ ην γεληθφ πίλαθα ρακειήο ηάζεο θαη 
ζα έρνπλ αλαρσξήζεηο πξνο ηνπο θαηαλαισηέο. 

Οη ζπξκαηψζεηο ησλ πηλάθσλ ζα θαηαζθεπαζηνχλ κε θαηάιιεια θαιψδηα ζχκθσλα κε ην εθαξκν-
δφκελν πξφηππν. Θα ηνπνζεηεζνχλ κε ζπζηεκαηηθφ ηξφπν ζε θαζαξή δηάηαμε ρσξίο επηθαιχςεηο, 
δηαζηαπξψζεηο θηι., πνπ ζα εμαζθαιίδεη ηελ εχθνιε επίζθεςε νπνηνπδήπνηε νξγάλνπ ή ζηνηρείνπ 
ζην εζσηεξηθφ ηνπ πίλαθα. Θα είλαη θαιά ζηεξεσκέλεο θαη ζα ζηεξίδνληαη ζε θαηάιιειεο ξάβδνπο ή 
θαλάιηα. 

Ζ ζχλδεζε φισλ ησλ εηζεξρνκέλσλ θαη εμεξρφκελσλ θαισδίσλ ζα γίλεηαη κε αθξνδέθηεο πνπ ζα 
ζηεξεψλνληαη επάλσ ζε ξάγα. Οη αθξνδέθηεο ζα είλαη νκαδνπνηεκέλνη θαηά ηάζε θαη ζα θέξνπλ ελ-
δεηθηηθή πηλαθίδα ηεο ηάζεσο θαη ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπο. Κάζε αθξνδέθηεο ζα θέξεη επθξηλή αξηζκφ 
αλαγλψξηζεο. Κάζε πίλαθαο ζα θέξεη επαξθή αξηζκφ αθξνδεθηψλ γηα ηε ζχλδεζε φισλ ησλ αγσ-
γψλ πεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ εθεδξηθψλ θαη επηπιένλ 20% εθεδξηθνχο αθξνδέθηεο θαη 30% εθε-
δξηθφ κήθνο ηεο ξάγαο ηνπνζέηεζήο ηνπο. 

Θα πξέπεη λα ππάξρεη πξφβιεςε γηα ηνλ θαζαξηζκφ ηνπ αέξα ησλ αηζνπζψλ ζηηο νπνίεο εγθαζί-
ζηαληαη ειεθηξηθνί πίλαθαο ηχπνπ πεδίσλ ηφζν απφ ζσκαηίδηα φζν θαη απφ δηαβξσηηθνχο ξχπνπο. 
Σν επίπεδν δηαβξσηηθφηεηαο ζην εζσηεξηθφ ηνπ ειεθηξηθνχ πίλαθα ζα πξέπεη λα είλαη θιάζεο 1 
ζχκθσλα κε ην πξφηππν ΔΛΟΣ EN 60654.04. Ζ πνζφηεηα ηνπ αέξα πνπ ζα πξνζάγεηαη ζην εζσ-
ηεξηθφ ηνπ πίλαθα ζα πξέπεη λα κπνξεί λα απάγεη ηελ εθιπφκελε ζεξκφηεηα, πνπ παξάγεηε απφ ηνλ 
εμνπιηζκφ ηνπ εμαζθαιίδνληαο ηαπηφρξνλα θαη ππεξπίεζε ηνπιάρηζηνλ 50 Pa. H πηζηνπνίεζε ηεο 
θαιήο ιεηηνπξγίαο ζα γίλεηαη κέζσ θαηαγξαθηθνχ νξγάλνπ ην νπνίν ζα ηνπνζεηεζεί ζην εζσηεξηθφ 
ηνπ ειεθηξηθνχ πίλαθα. Σν θαηαγξαθηθφ φξγαλν ζα ιακβάλεη ζπλερείο κεηξήζεηο ηεο θιάζεο δηα-
βξσηηθφηεηαο, νη νπνίεο ζα πξέπεη λα ηθαλνπνηνχλ ην αλσηέξσ πξφηππν. 

Κάζε πίλαθαο ηχπνπ πεδίσλ ζα θέξεη έλα ή πεξηζζφηεξνπο ζεξκαληέο νη νπνίνη ζα πξνιακβάλνπλ 
ηε δεκηνπξγία ζπκππθλσκάησλ θαη ζα ππνβνεζνχλ ηνλ αεξηζκφ. Οη ζεξκαληέο ζα ηνπνζεηεζνχλ 
θαηά ηξφπν πνπ δελ ζα παξελνριεί ηε ιεηηνπξγία ηνπ ππνινίπνπ εμνπιηζκνχ. Ζ επηθαλεηαθή ζεξ-
κνθξαζία νπνηνπδήπνηε κέξνπο ηνπ ζεξκαληή ην νπνίν είλαη αθάιππην θαη απνηειεί θίλδπλν ε-
γθαχκαηνο, δελ ζα μεπεξλά ηνπο 65

0
C. Σν θχθισκα ηνπ ζεξκαληή ζα ηξνθνδνηείηαη κέζσ γξακκήο 

πνπ ζα θέξεη αζθάιεηα ή κηθξναπηφκαην θαηαιιήινπ κεγέζνπο θαη κεηαγσγηθφ δηαθφπηε γηα ηελ 
απηφκαηε θαη ρεηξνθίλεηε ιεηηνπξγία. Καηά ηε ρεηξνθίλεηε ιεηηνπξγία ν ζεξκαληήο ζα ειέγρεηαη απφ 
ζεξκνζηάηε ή πγξνζηάηε. 

8.2.2 Ζιεθηξηθέο γξακκέο 

Όια ηα θαιψδηα πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα ηελ θαηαζθεπή ειεθηξηθψλ εγθαηαζηάζεσλ, ζα ζπκ-
θσλνχλ κε ηηο απαηηήζεηο ησλ αθνινχζσλ πξνηχπσλ, εθηφο εάλ πξνδηαγξάθεηαη δηαθνξεηηθά: 

 VDE 0207, Teile 1-24 Πξνδηαγξαθέο κνλσηηθψλ πιηθψλ θαη καλδπψλ γηα θαιψδηα. 
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Ευρωπαΰκό Σαμείο 
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 VDE 0250, Teile 1, 102, ..., 818 Καλνληζκνί γηα κνλσκέλνπο αγσγνχο εγθαηαζηάζεσλ ηζρχνο 
θαη θσηηζκνχ. 

 VDE 0270 Καιψδηα κε κφλσζε απφ πιαζηηθφ γηα εμσηεξηθή εγθαηάζηαζε ζε πγξφ θαη εθξε-
θηηθφ πεξηβάιινλ. 

 VDE 0271 Καιψδηα κε κφλσζε PVC(Y) 

 VDE 0272 Καιψδηα κε κφλσζε Πνιπαηζπιέλην (2Y) 

 VDE 0273 Καιψδηα κε κφλσζε Γηθηπσκέλν Πνιπαηζπιέλην (2Υ) 

 VDE 0278 Δμαξηήκαηα, κνχθεο, αθξνθεθαιέο γηα θαιψδηα κέρξη 30 KV
1
 

 VDE 0282 Αγσγνί κε κφλσζε PVC 

 VDE 0298 Υξήζε θαη επηηξεπφκελεο θνξηίζεηο γηα θαιψδηα ηάζεσο κέρξη 30 KV
2
 

 IEC 60502-2 Καιψδηα ηζρχνο κε κφλσζε PVC 

Ζ ηθαλφηεηα θνξηίζεσο ησλ θαισδίσλ ζα απνκεησζεί βάζεη εγθεθξηκέλσλ ζπληειεζηψλ φδεπζεο, 
ζεξκνθξαζίαο εδάθνπο, ζεξκηθήο αγσγηκφηεηαο εδάθνπο, νκαδνπνίεζεο θηι.   

Σα θαιψδηα ζα ηνπνζεηνχληαη θξνληίδνληαο λα κελ ππνβιεζνχλ ζε κεραληθέο θαη ζεξκηθέο δνθηκα-
ζίεο δηαθνξεηηθέο απφ ηηο πξνβιεπφκελεο ζχκθσλα κε ηνλ ηχπν ηνπ ρξεζηκνπνηεκέλνπ θαισδίνπ. 
Σα θαιψδηα γηα ηξνθνδφηεζε κεραλεκάησλ πξέπεη λα είλαη ζπλερή απφ ηνλ ηνπηθφ πίλαθα ηξνθν-
δνηήζεσο ηνπο κέρξη ην πξνβιεπφκελν κεράλεκα. 

Ζ φδεπζε ησλ θαισδίσλ δηαλνκήο θαη ησλ θαισδίσλ ηνπ απηνκαηηζκνχ κεηαμχ ησλ κνλάδσλ ηνπ 
έξγνπ ζα γίλεηαη ππφγεηα κέζα ζε ζσιήλεο πξνζηαζίαο απφ PVC ή HDPE. Ζ φδεπζε θάζε ηχπνπ 
θαισδίνπ (ηζρχνο, απηνκαηηζκνχ) ζα γίλεηαη ζε αλεμάξηεηνπο ζσιήλεο πξνζηαζίαο. Ζ δηέιεπζε 
ησλ θαισδίσλ απφ δξφκνπο ζα γίλεηαη θάζεηα ζηνλ άμνλά ηνπο θαη ζε ζσιήλεο πξνζηαζίαο νη ν-
πνίνη ζα εγθηβσηίδνληαη ζε ζθπξφδεκα. Θα θαηαζθεπαζηνχλ θξεάηηα επίζθεςεο / δηέιεπζεο / έιμεο 
ησλ θαισδίσλ ηνπιάρηζηνλ αλά 25m θαη ζε θάζε πεξίπησζε αιιαγήο δηεχζπλζεο, εηζφδνπ / εμφδνπ 
ζε / απφ θηίξην θαη ζηα άθξα δηέιεπζεο απφ δξφκν. 

Σα θαιψδηα ή νη αγσγνί πνπ ζα βξίζθνληαη ζηνλ ίδην ζσιήλα, ππφγεην αιιά θαη ππέξγεην, ζα πξέ-
πεη λα αλήθνπλ ζηνλ ίδην ηχπν ρξήζεο. Θα πξέπεη λα ρξεζηκνπνηεζνχλ αλεμάξηεηεο ζσιελψζεηο 
γηα: 

 Καιψδηα ηζρχνο ρακειήο ηάζεο  

 Καιψδηα εληνιήο θαη εζσηεξηθήο δηαλνκήο 

 Καιψδηα γηα ζήκαηα νξγάλσλ 

 Καιψδηα γηα εγθαηαζηάζεηο θσηηζκνχ 

Κάζε ζσιήλαο ζα πξέπεη λα έρεη έλα κέγηζην αξηζκφ έμη (6) ελεξγψλ αγσγψλ ζπγρξφλνπ ιεηηνπξγί-
αο, αλεμάξηεηα εάλ δελ έρεη μεπεξάζεη ηνλ νξηδφκελν βαζκφ πιεξφηεηαο. Γηα ηελ δηέιεπζε ησλ θα-
ισδίσλ κέζα ζηνπο ζσιήλεο ζα ρξεζηκνπνηνχληαη ιηπαληηθά. Γελ ζα ρξεζηκνπνηεζεί νξπθηφ ιίπνο, 
ζηε πεξίπησζε γπκλψλ θαισδίσλ απφ λενπξέλην ή θαισδίσλ κε κε κεηαιιηθέο εμσηεξηθέο επελ-
δχζεηο.  

                                                      
1
 Γηαγξάθεηαη ζε πεξίπησζε πνπ δελ εθαξκφδεηαη 

2
 Γηαγξάθεηαη ζε πεξίπησζε πνπ δελ εθαξκφδεηαη 
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8.2.3 Ζιεθηξνπαξαγσγφ δεχγνο 

Γηα ηελ αληηκεηψπηζε πηζαλψλ δηαθνπψλ ειεθηξηθνχ ξεχκαηνο ηεο ΓΔΖ, ζα εγθαηαζηαζεί έλα ειε-
θηξνπαξαγσγφ δεχγνο ζπλερνχο ηζρχνο γηα ηελ πιήξε θάιπςε ησλ αλαγθψλ θαηά ηελ θαλνληθή ιεη-
ηνπξγία ηνπ δηπιηζηεξίνπ, κε δεμακελή πεηξειαίνπ θαηάιιειεο ρσξεηηθφηεηαο γηα ηελ απηφλνκε ζπ-
λερή ιεηηνπξγία ηνπ επί νθηψ (8) ψξεο κε ην θνξηίν, πνπ αλαθέξεηαη ζην παξαθάησ Πίλαθα.  

Σν Ζ/Ε ζα θαιχπηεη θαη’ ειάρηζην ηηο παξαθάησ κνλάδεο ζε αληίζηνηρν πνζνζηφ ηνπ πιήξνπο θνξ-
ηίνπ ηνπο: 

 

Μνλάδα 
Πνζνζηφ θάιπςεο πιήξνπο 

θνξηίνπ 

Πξνεπεμεξγαζία 100% 

Γηχιηζε (ρσξίο αληίζηξνθε πιχζε) 100% 

Απνιχκαλζε  100% 

Δμσηεξηθφο – εζσηεξηθφο θσηηζκφο  100% 

Κέληξν ειέγρνπ – ζχζηεκα απηνκαηηζκνχ  100% 

Μέζσ ηνπ ζπζηήκαηνο απηνκαηηζκνχ ζα πξέπεη λα παξέρεηαη ε δπλαηφηεηα θαηαλνκήο ηεο δηαζέ-
ζηκεο ηζρχνο ζηνπο επηκέξνπο ηνπηθνχο πίλαθεο κε πξνηεξαηφηεηεο, πνπ ζα κπνξνχλ λα ξπζκίδν-
ληαη απφ ην ΚΔΛ ηεο Δγθαηάζηαζεο.  

Ο πίλαθαο κεηαγσγήο ζα βξίζθεηαη ζην δηακέξηζκα ηνπ ΓΠΥΣ θαη ζα απνηειεί αλεμάξηεην πεδίν 
ηνπ. 

8.3 Γειώζειρ 

ηα θηίξηα θαη ζηνλ ειεθηξνκεραλνινγηθφ εμνπιηζκφ ηεο εγθαηάζηαζεο ζα γίλνπλ νη γεηψζεηο πνπ 
είλαη απαξαίηεηεο γηα ηελ αζθάιεηα θαη ηελ πξνζηαζία αηφκσλ πνπ έξρνληαη ζε άκεζε ή έκκεζε 
επαθή κε απηέο. Δηδηθφηεξα: 

 Θεκειηαθή γείσζε ησλ θηηξίσλ 

 Ηζνδπλακηθή πξνζηαζία ησλ δαπέδσλ έλαληη βεκαηηθψλ ηάζεσλ 

 Γείσζε πξνζηαζίαο ησλ ειεθηξνινγηθήο εγθαηάζηαζεο 

 Γείσζε νπδεηέξσλ θφκβσλ ζηε ρακειή ηάζε ησλ κεηαζρεκαηηζηψλ 

 Γείσζε ησλ κεηαιιηθψλ κεξψλ ησλ εγθαηαζηάζεσλ 

Σα ζπζηήκαηα γείσζεο ζα θαηαζθεπζηνχλ βάζεη ηνπ πξνηχπνπ ΔΛΟΣ HD 384 θαη ησλ θαλνληζκψλ 
ηεο ΓΔΖ. Κάζε ζχζηεκα ζα έρεη έλα θεληξηθφ ηεξκαηηθφ δπγφ γηα θάζε ζχζηεκα δηαλνκήο ή θηηξηαθή 
εγθαηάζηαζε, ζηνλ νπνίν ζα ζπλδένληαη φινη νη αγσγνί γείσζεο. 

8.4 Δγκαηάζηαζη θωηιζμού και πεςμαηοδοηών 

Ζ ειεθηξηθή εγθαηάζηαζε θσηηζκνχ θαη ξεπκαηνδνηψλ ησλ θηηξίσλ θαη ησλ ππαίζξησλ ρψξσλ, ζα 
ηξνθνδνηείηαη απφ ηνπο αληίζηνηρνπο ειεθηξηθνχο πίλαθεο. Ζ αθή θαη ε ζβέζε ησλ θσηηζηηθψλ ζα 
γίλεηαη είηε κέζσ δηαθνπηψλ ηνπνζεηεκέλσλ ζε θαηάιιειεο ζέζεηο (εζσηεξηθφο θσηηζκφο) είηε κέ-
ζσ θσηνθπηηάξνπ (εμσηεξηθφο θσηηζκφο). 

ε φια ηα θηίξηα, αίζνπζεο θαη ηνπο θιεηζηνχο ρψξνπο πξέπεη λα εγθαηαζηαζεί πιήξεο ζχζηεκα 
εζσηεξηθνχ θσηηζκνχ κε ιακπηήξεο θζνξηζκνχ θαη κνλνθαζηθψλ ξεπκαηνδνηψλ ηχπνπ «schuko». 
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ε θάζε πεξίπησζε ν ηχπνο θαη ε δηάηαμε ησλ θσηηζηηθψλ ζσκάησλ ζα είλαη ηέηνηα ψζηε λα δίδεη 
νκνηφκνξθν θσηηζκφ (ειάρηζην/κέγηζην, κεγαιχηεξν απφ 0,75): 

Θα πξέπεη λα εμαζθαιίδεηαη ε ζηάζκε θσηηζκνχ ηεο επηθάλεηαο εξγαζίαο ζε θάζε επηκέξνπο ρψξν, 
πνπ αλαθέξεηαη ζην παξαθάησ Πίλαθα: 

 

Πεξηνρή έξγνπ  ηάζκε θσηηζκνχ [Lux] 

Γξαθεία, εξγαζηήξηα, αίζνπζα ειέγρνπ  500 

Αίζνπζεο ζηηο νπνίεο εγθαζίζηαηαη εμνπιηζκφο  200 

Υψξνη δηέιεπζεο (δηάδξνκνη θηι.) 100 

Κιηκαθνζηάζηα  150 

Δθηφο εάλ πξνδηαγξάθεηαη δηαθνξεηηθά, νη ηζηνί πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα ηνλ εμσηεξηθφ 
θσηηζκφ ζα έρνπλ εληαίν χςνο θαη ζα είλαη κεηαιιηθνί. Οη ηζηνί, νη βξαρίνλεο θαη ηα θσηηζηηθά ζψκα-
ηα ζα παξάγνληαη απφ βηνκεραλίεο πνπ θαηέρνπλ πηζηνπνηεηηθφ δηαζθάιηζεο πνηφηεηνο ζχκθσλα 
κε ηε ζεηξά πξνηχπσλ ISO 9000.  

Δίλαη δπλαηή ε ρξεζηκνπνίεζε ειηαθψλ θσηηζηηθψλ ζσκάησλ επί ηζηψλ, θαζέλα απφ ηα νπνία ζα 
δηαζέηεη θσηνβνιηατθφ πιαίζην, ξπζκηζηή θφξηηζεο, ζπζζσξεπηή ηερλνινγίαο κνιχβδνπ θιεηζηνχ 
ηχπνπ θαη φια ηα απαξαίηεηα παξειθφκελα. 

ε ζπγθεθξηκέλεο πεξηνρέο ηνπ έξγνπ φπνπ θξίλεηαη απαξαίηεην ζα εγθαηαζηαζεί ηνπηθφο θσηηζκφο 
κε πξνβνιείο. 



 
Ευρωπαΰκή 
Ένωςη 
Ευρωπαΰκό Σαμείο 
Περιφερειακήσ 
Ανάπτυξησ 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 
«ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΣΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ» ΚΑΙ «ΠΟΛΙΣΙΚΗ 
ΠΡΟΣΑΙΑ» - ΤΠΟΔΙΕΤΘΤΝΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ  
«ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΣΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ» 
ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΣΕΡΑΙΟΣΗΣΑ 14 “ΔΙΑΣΗΡΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΑΙΑ ΣΟΤ 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ – ΠΡΟΑΓΩΓΗ ΣΗ ΑΠΟΔΟΣΙΚΗ ΧΡΗΗ ΣΩΝ ΠΟΡΩΝ 
(Σ)” 
 

 

 

Κσδ. Αξ. Σεχρνπο:3. ΣΔΥΝ_ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ_ΛΟΚΡΟΗ  ειίδα 

  44 

 

ΓΓ..  ΘΘΔΔΖΖ  ΔΔ  ΑΑΠΠΟΟΓΓΟΟΣΣΗΗΚΚΖΖ  ΛΛΔΔΗΗΣΣΟΟΤΤΡΡΓΓΗΗΑΑ  ––  ΓΓΟΟΚΚΗΗΜΜΔΔ  ΟΟΛΛΟΟΚΚΛΛΖΖΡΡΧΧΖΖ  --  

ΛΛΔΔΗΗΣΣΟΟΤΤΡΡΓΓΗΗΑΑ  ΣΣΧΧΝΝ  ΔΔΡΡΓΓΧΧΝΝ  ΑΑΠΠΟΟ  ΣΣΟΟΝΝ  ΑΑΝΝΑΑΓΓΟΟΥΥΟΟ  

1. ΓΔΝΗΚΑ  

Μεηά ηελ νινθιήξσζε ησλ εξγαζηψλ θαηαζθεπήο ηνπ έξγνπ ζα μεθηλήζεη ε δηαδηθαζία «Θέζεο ησλ 
κνλάδσλ ζε απνδνηηθή ιεηηνπξγία» θαη ζηε ζπλέρεηα ζα επαθνινπζήζνπλ νη «Γνθηκέο Οινθιήξσ-
ζεο». Γηα ην ζθνπφ απηφ ν Αλάδνρνο νθείιεη κε δηθή ηνπ επζχλε λα ππνβάιιεη ηνπιάρηζηνλ έλα (1) 
κήλα πξηλ ηελ έλαξμε ησλ δηαδηθαζηψλ απηψλ πξνο έγθξηζε ζηελ Τπεξεζία ην πξφγξακκα «ζέζεο 
ησλ κνλάδσλ ζε απνδνηηθή ιεηηνπξγία», θαζψο επίζεο θαη απηφ ησλ «Γνθηκψλ νινθιήξσζεο».  

Ζ δηάξθεηα ηεο «ζέζεο ησλ κνλάδσλ ζε απνδνηηθή ιεηηνπξγία» νξίδεηαη ζε ηξηάληα (30) εκέξεο θαη 
αξρίδεη κεηά απφ ζρεηηθή έγθξηζε ηεο Τπεξεζίαο. Ζ «ζέζε ησλ κνλάδσλ ζε απνδνηηθή ιεηηνπξγία» 
νινθιεξψλεηαη κεηά ηελ ζπλερή ιεηηνπξγία ησλ επηκέξνπο κνλάδσλ γηα ηνπιάρηζηνλ πέληε (5) εκέ-
ξεο, έηζη ψζηε λα κπνξέζνπλ λα επαθνινπζήζνπλ νη «δνθηκέο νινθιήξσζεο».   

Οη δνθηκέο νινθιήξσζεο γίλνληαη γηα ην ζχλνιν ηνπ έξγνπ θαη ζα αξρίζνπλ κεηά ηελ νινθιήξσζε 
ηεο «ζέζεο ζε απνδνηηθή ιεηηνπξγία». Ζ δηάξθεηα ησλ Γνθηκψλ Οινθιήξσζεο νξίδεηαη ζε δέθα (10) 
εκέξεο θαη νινθιεξψλνληαη κεηά ηελ ηθαλνπνίεζε ησλ νξίσλ, πνπ νξίδνληαη ζην Κεθάιαην Α, 
παξ.4.2 θαη παξ.4.3 ηνπ παξφληνο Σεχρνπο.  

Μεηά ηελ επηηπρή νινθιήξσζε ηεο «ζέζεο ζε απνδνηηθή ιεηηνπξγία» θαη ησλ «δνθηκψλ νινθιήξσ-
ζεο», ν Αλάδνρνο ζα ππνβάιεη ζηελ Τπεξεζία ην Μεηξψν ηνπ Έξγνπ, ηνλ Φάθειν Αζθάιεηαο θαη 
Τγηεηλήο, θαζψο επίζεο θαη ηα Δγρεηξίδηα  Λεηηνπξγίαο θαη πληήξεζεο. Μεηά ηελ νινθιήξσζε ησλ 
παξαπάλσ, εθδίδεηαη ζρεηηθή Βεβαίσζε Πεξάησζεο Δξγαζηψλ.  

2. ΘΔΖ ΣΧΝ ΜΟΝΑΓΧΝ Δ ΑΠΟΓΟΣΗΚΖ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑ – ΓΟΚΗΜΔ ΟΛΟ-

ΚΛΖΡΧΖ 

2.1 Θέζη μονάδων ζε αποδοηική λειηοςπγία  

Ζ ζέζε ζε απνδνηηθή ιεηηνπξγία πεξηιακβάλεη ηελ ειεγρφκελε δηνρέηεπζε λεξνχ ζηηο επηκέξνπο 
κνλάδεο, ψζηε λα: 

 ξπζκηζηεί φινο ν επηκέξνπο εμνπιηζκφο θαη γίλεη έιεγρνο φισλ ησλ ζπζηεκάησλ αζθαιείαο, 
πνπ είλαη δηαζπλδεδεκέλα (interlocked)   

 λα ιεηηνπξγήζεη ε εγθαηάζηαζε ζπλερψο επί πέληε (5) ηνπιάρηζηνλ εκέξεο.  

Ζ ζπλερήο ιεηηνπξγία κίαο επηκέξνπο κνλάδαο (π.ρ. πξνεπεμεξγαζία) ή ησλ ιεηηνπξγηψλ ελφο ειε-
θηξηθνχ πίλαθα ζεσξείηαη φηη έιεμε επηηπρψο κεηά απφ ζπλερή επηηπρεκέλε ιεηηνπξγία ηεο αληίζηνη-
ρεο κνλάδαο επί πέληε (5) εκέξεο ηνπιάρηζηνλ. ηελ πεξίπησζε πνπ δελ ηθαλνπνηεζεί ε παξαπά-
λσ απαίηεζε, ν Αλάδνρνο νθείιεη λα: 

 εληνπίζεη ηνλ ιφγν ηεο απνηπρίαο 

 ππνβάιεη πξνηάζεηο γηα επαλφξζσζε 

 ιάβεη γξαπηή έγθξηζε γηα ηηο πξνηάζεηο απηέο απφ ηελ Τπεξεζία 

 επαλνξζψζεη ην πξφβιεκα θαη λα επαλαιάβεη ηε δηαδηθαζία, ψζηε νη κνλάδεο λα ιεηηνπξγή-
ζνπλ ζπλερψο γηα πέληε (5) ηνπιάρηζηνλ εκέξεο.  
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Ο Αλάδνρνο επηβαξχλεηαη κε φιεο ηηο δαπάλεο πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ ζέζε ζε απνδνηηθή ιεηηνπξ-
γία. ηηο δαπάλεο ηνπ Αλαδφρνπ πεξηιακβάλνληαη, ελδεηθηηθά θαη φρη πεξηνξηζηηθά θαη νη θαησηέξσ 
δαπάλεο: 

 Γαπάλεο ζπληήξεζεο ηνπ ειεθηξνκεραλνινγηθνχ εμνπιηζκνχ ησλ κνλάδσλ. ηνλ εμνπιηζκφ 
απηφ πεξηιακβάλνληαη θαη φιεο νη εθεδξηθέο κνλάδεο (αληιίεο, θηλεηήξεο θηι.) γηα ηελ νκαιή 
θαη απξφζθνπηε ιεηηνπξγία ησλ επηκέξνπο κνλάδσλ.  

 Οη δαπάλεο γηα θάζε απαξαίηεηε εξγαζία, πεξηιακβαλνκέλσλ ησλ δαπαλψλ πξνζσπηθνχ, 
αλαισζίκσλ πιηθψλ θηι., αθφκε θαη αλ δελ αλαθέξνληαη ξεηά ζηα ζπκβαηηθά ηεχρε, πξνθεη-
κέλνπ ε φιε δηαδηθαζία λα είλαη άξηηα θαη ζχκθσλε κε ηνπο θαλφλεο ηεο ηέρλεο θαη ηεο επη-
ζηήκεο. 

 Γαπάλεο πξνκήζεηαο, κηζζψζεσλ, ιεηηνπξγίαο θαη ζπληήξεζεο εξγαιείσλ, εθνδίσλ, κερα-
λεκάησλ, νρεκάησλ, βπηηνθφξσλ θηι., πνπ απαηηνχληαη γηα ηε ζέζε ζε απνδνηηθή ιεηηνπξγία 
φισλ ησλ επηκέξνπο κνλάδσλ.  

 Γαπάλεο γηα ηα κέηξα αζθαιείαο ησλ επηκέξνπο κνλάδσλ. Γαπάλεο απνδεκηψζεσλ γηα αηπ-
ρήκαηα απφ επζχλε ηνπ Αλαδφρνπ πνπ ζα πξνθιεζνχλ ζην πξνζσπηθφ ηνπ Αλαδφρνπ ή ζε 
ηξίηνπο πνπ εκπιέθνληαη ή κε ζην έξγν. 

 Γαπάλεο γηα ην ζπζηεκαηηθφ θαζαξηζκφ ηνπ πεξηβάιινληνο ρψξνπ θαη ηνπ εζσηεξηθνχ ρψ-
ξνπ φισλ ησλ επηκέξνπο κνλάδσλ, 

Καηά ηε δηάξθεηα ηεο ζέζεο ζε απνδνηηθή ιεηηνπξγία, ν Αλάδνρνο ζα πξέπεη λα παξέρεη πιήξε θαη 
ζπλερή ηερληθή θάιπςε θαη λα πξαγκαηνπνηεί θάζε ξχζκηζε θαη επηδηφξζσζε πνπ ζα θαηαζηεί αλα-
γθαία. Δπίζεο ζα πξνβεί ζε απνθαηαζηάζεηο ή/θαη επηδηνξζψζεηο, φπνπ απηφ απαηηείηαη, νχησο ψ-
ζηε ην ζχλνιν ηνπ εμνπιηζκνχ θαζψο επίζεο θαη ηα έξγα πνιηηηθνχ κεραληθνχ λα κπνξεί λα αληα-
πνθξηζεί ζηηο πξνδηαγξαθφκελεο απαηηήζεηο.  

Οη φπνηεο δαπάλεο πξνθχςνπλ απφ ηελ παξάηαζε ηεο «ζέζεο ησλ κνλάδσλ ζε απνδνηηθή ιεηηνπξ-
γία» βαξχλνπλ απνθιεηζηηθά ηνλ Αλάδνρν, ρσξίο απηφο λα δηθαηνχηαη νπδεκία πξφζζεηε απνδεκί-
σζε εθ ηνπ γεγνλφηνο απηνχ. 

2.2 Γοκιμέρ ολοκλήπωζηρ 

Μεηά ηελ νινθιήξσζε ηεο «ζέζεο ζε απνδνηηθή ιεηηνπξγία» μεθηλά ηελ δηαδηθαζία ησλ δνθηκψλ ν-
ινθιήξσζεο. Πέξαο ηεο δνθηκαζηηθήο ιεηηνπξγίαο ζεσξείηαη ε επίηεπμε ησλ νξίσλ εθξνήο, πνπ νξί-
δνληαη ζην Κεθάιαην Α ηνπ παξφληνο Σεχρνπο (παξ.4.2 θαη 4.3) γηα δέθα (10) ζπλερφκελεο εκέξεο 
θαη κεηά απφ έγγξαθε βεβαίσζε ηεο Τπεξεζίαο. Καηά ηελ δηαδηθαζία απηή, ν Αλάδνρνο ππνρξενχ-
ηαη λα απνδείμεη ζηελ Τπεξεζία φηη φινο ν εμνπιηζκφο κπνξεί λα ιεηηνπξγήζεη αμηφπηζηα φπσο έρεη 
κειεηεζεί, φηη αληαπνθξίλεηαη πιήξσο ζηα θξηηήξηα απφδνζεο πνπ έρνπλ πξνδηαγξαθεί θαη φηη θάζε 
ηκήκα ηνπ εμαζθαιίδεη φια ηα επίπεδα απηνκαηηζκνχ θαη αζθαιείαο πνπ πξνδηαγξάθνληαη. 

Ο Αλάδνρνο γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζε ησλ ειέγρσλ ζα πξνκεζεχζεη φια ηα απαξαίηεηα φξγαλα, 
πξνζσπηθφ θαη φινλ ηνλ αλαγθαίν εμνπιηζκφ θαη ζα εθηειέζεη φιεο ηηο εξγαζίεο πνπ είλαη απαξαί-
ηεηεο γηα ηελ ηθαλνπνηεηηθή δηεμαγσγή ησλ ειέγρσλ. Ο Αλάδνρνο επηβαξχλεηαη κε φιεο ηηο δαπάλεο 
πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ δνθηκαζηηθή ιεηηνπξγία ησλ κνλάδσλ. ηηο δαπάλεο ηνπ Αλαδφρνπ πεξη-
ιακβάλνληαη, ελδεηθηηθά θαη φρη πεξηνξηζηηθά θαη νη θαησηέξσ δαπάλεο πνπ βαξχλνπλ απνθιεηζηηθά 
απηφλ: 

 Γαπάλεο ζπληήξεζεο ηνπ ειεθηξνκεραλνινγηθνχ εμνπιηζκνχ ησλ κνλάδσλ. ηνλ εμνπιηζκφ 
απηφ πεξηιακβάλνληαη θαη φιεο νη εθεδξηθέο κνλάδεο (αληιίεο, θηλεηήξεο θηι.) γηα ηελ νκαιή 
θαη απξφζθνπηε ιεηηνπξγία ησλ επηκέξνπο κνλάδσλ. 

 Οη δαπάλεο γηα θάζε απαξαίηεηε εξγαζία, πεξηιακβαλνκέλσλ ησλ δαπαλψλ πξνζσπηθνχ, 
αλαισζίκσλ πιηθψλ θηι. αθφκε θαη αλ δελ αλαθέξνληαη ξεηά ζηα ζπκβαηηθά ηεχρε, πξνθεη-
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κέλνπ ε φιε δηαδηθαζία λα είλαη άξηηα θαη ζχκθσλε κε ηνπο θαλφλεο ηεο ηέρλεο θαη ηεο επη-
ζηήκεο. 

 Γαπάλεο πξνκήζεηαο, κηζζψζεσλ, ιεηηνπξγίαο θαη ζπληήξεζεο εξγαιείσλ, εθνδίσλ, κερα-
λεκάησλ, νρεκάησλ, βπηηνθφξσλ θηι., πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ δνθηκαζηηθή ιεηηνπξγία φισλ 
ησλ επηκέξνπο κνλάδσλ. 

 Γαπάλεο γηα ηα κέηξα αζθαιείαο ησλ επηκέξνπο κνλάδσλ. Γαπάλεο απνδεκηψζεσλ γηα αηπ-
ρήκαηα απφ επζχλε ηνπ Αλαδφρνπ πνπ ζα πξνθιεζνχλ ζην πξνζσπηθφ ηνπ Αλαδφρνπ ή ζε 
ηξίηνπο πνπ εκπιέθνληαη ή κή ζην έξγν. 

 Γαπάλεο γηα ην ζπζηεκαηηθφ θαζαξηζκφ ηνπ πεξηβάιινληνο ρψξνπ θαη ηνπ εζσηεξηθνχ ρψ-
ξνπ φισλ ησλ επηκέξνπο κνλάδσλ. 

 Δπίζεο ηνλ Αλάδνρν βαξχλνπλ νη απαξαίηεηεο δαπάλεο γηα ηηο δεηγκαηνιεςίεο, θαζψο επί-
ζεο θαη ηηο εξγαζηεξηαθέο αλαιχζεηο. 

Σελ Τπεξεζία βαξχλνπλ νη δαπάλεο ρεκηθψλ, παξνρήο ειεθηξηθνχ ξεχκαηνο θαη λεξνχ, θαζψο ε-
πίζεο θαη νη δαπάλεο κεηαθνξάο θαη δηάζεζεο ησλ παξαπξντφλησλ επεμεξγαζίαο (άκκνο, ηιχο 
θηι.). 

Ο Αλάδνρνο ζα εμαζθαιίζεη ηελ ιήςε ησλ αλαγθαίσλ δεηγκάησλ θαη ηελ εθηέιεζε ησλ απαηηνπκέ-
λσλ κεηξήζεσλ θαη αλαιχζεσλ ζε εγθεθξηκέλν απφ ηελ Τπεξεζία Δξγαζηήξην. Κάζε δείγκα ζα δη-
αρσξίδεηαη ζε δχν κέξε, εθ ησλ νπνίσλ ην έλα ζα παξαιακβάλεη ν Αλάδνρνο, ελψ ην δεχηεξν ζα 
παξαδίδεηαη ζηελ Τπεξεζία, ε νπνία ζα πξνβαίλεη ζε ειέγρνπο ζηα δηθά ηεο ή εμσηεξηθά εξγαζηή-
ξηα ηεο επηινγήο ηεο. Ζ Τπεξεζία δηαηεξεί ην δηθαίσκα λα επηζθέπηεηαη ην εξγαζηήξην πνπ εθηειεί 
ηηο αλαιχζεηο γηα ινγαξηαζκφ ηνπ Αλαδφρνπ θαη λα ειέγρεη εάλ ηεξνχληαη νη πξνβιεπφκελεο δηαδη-
θαζίεο. 

Οη έιεγρνη ηήξεζεο ησλ απνδφζεσλ ζεσξείηαη φηη νινθιεξψζεθαλ ηθαλνπνηεηηθά, εάλ έρνπλ επη-
ηεπρζεί ηα αθφινπζα:  

(1) Σεξνχληαη ηα φξηα εθξνψλ ησλ παξαγξάθσλ 4.2 θαη 4.3  ηνπ Κεθαιαίνπ Α ηνπ παξφληνο 
Σεχρνπο 

(2) Οη απνδφζεηο επηκέξνπο κνλάδσλ επεμεξγαζίαο, είλαη ζχκθσλε κε ηα αλαθεξφκελα ζην Κε-
θάιαην Α ηνπ παξφληνο Σεχρνπο, παξάγξαθνη 4.2 θαη 4.3 (φπνπ έρεη εθαξκνγή) 

(3) Οη ιεηηνπξγηθέο παξάκεηξνη ησλ επηκέξνπο κνλάδσλ βξίζθνληαη κέζα ζηα επηηξεπφκελα θαη 
πξνδηαγξαθφκελα φξηα απηνχ ηνπ Σεχρνπο.  

(4) Σν ζχζηεκα ειέγρνπ ιεηηνπξγίαο είλαη θαηάιιειν γηα ηελ απηνκαηνπνηεκέλε ιεηηνπξγία ησλ 
εγθαηαζηάζεσλ 

Δάλ ν έιεγρνο απνηχρεη είηε ιφγσ ηνπ φηη δελ ηεξνχληαη νη παξαπάλσ απαηηήζεηο είηε ιφγσ ηνπ φηη 
παξνπζηάζηεθαλ πξνβιήκαηα ζηνλ εμνπιηζκφ, ν Αλάδνρνο νθείιεη λα: 

 εληνπίζεη ηνλ ιφγν ηεο απνηπρίαο 

 ππνβάιεη πξνηάζεηο γηα επαλφξζσζε 

 ιάβεη γξαπηή έγθξηζε γηα ηηο πξνηάζεηο απηέο απφ ηελ Τπεξεζία 

 επαλνξζψζεη ην πξφβιεκα θαη λα επαλαιάβεη ηε δηαδηθαζία ησλ «δνθηκψλ νινθιήξσζεο». 

Οη φπνηεο δαπάλεο πξνθχςνπλ απφ ηελ παξάηαζε ησλ δνθηκψλ νινθιήξσζεο ηεο Δγθαηάζηαζεο 
Δπεμεξγαζίαο Νεξνχ, ιφγσ κε ηθαλνπνίεζεο ησλ ζπκβαηηθψλ απαηηήζεσλ, βαξχλνπλ απνθιεηζηηθά 
ηνλ Αλάδνρν, ρσξίο απηφο λα δηθαηνχηαη νπδεκία πξφζζεηε απνδεκίσζε εθ ηνπ γεγνλφηνο απηνχ. 
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Οη δνθηκέο κπνξεί λα επαλαιεθζνχλ κέρξη ηξεηο (3) θνξέο. ε πεξίπησζε ηειηθήο αζηνρίαο ησλ δν-
θηκψλ απφδνζεο - ζπκκφξθσζεο θαη κεηά ηε ηξίηε επαλάιεςε, ζα ηεζνχλ ζε εθαξκνγή ηα νξηδφκε-
λα ζηε παξ.3, ηνπ Άξζξνπ 71 ηνπ Ν.3669/08. 

Σν Πξφγξακκα δεηγκαηνιεςηψλ θαη αλαιχζεσλ ζα είλαη ζχκθσλν κε ηηο απαηηήζεηο ηεο ππ’ αξ. 
Γ1(δ)/ΓΠ νηθ. 67322 ΚΤΑ γηα ηελ πνηφηεηα λεξνχ αλζξψπηλεο θαηαλάισζεο ζε ζπκκφξθσζε πξνο 
ηηο δηαηάμεηο ηεο Οδεγίαο 98/83/ΔΚ ηνπ πκβνπιίνπ ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο, ηεο 3

εο
 Ννεκβξίνπ 

1998 φπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ηελ Οδεγία (ΔΔ) 2015/1787 (L260, 7.10.2015). Οη δεηγκαηνιεςίεο, νη 
κεηξήζεηο θαη νη αλαιχζεηο ζα γίλνπλ ζχκθσλα κε ηα παξαθάησ πξφηππα: Standard Methods ηεο 
APHA, EN, ΗSO θηι. ην πξφγξακκα πνπ ζα ζπληάμεη ν Αλάδνρνο γηα ηελ «ζέζε ησλ κνλάδσλ ζε 
απνδνηηθή ιεηηνπξγία» θαη ησλ «δνθηκψλ νινθιήξσζεο», ζα θαζνξίζεη επαθξηβψο ηηο κεηξνχκελεο 
παξακέηξνπο θαη ηα πξφηππα δεηγκαηνιεςηψλ, κεηξήζεσλ θαη αλαιχζεσλ.  

Μεηά ηελ επηηπρή νινθιήξσζε ηεο «ζέζεο ζε απνδνηηθή ιεηηνπξγία» θαη ησλ «δνθηκψλ νινθιήξσ-
ζεο», ν Αλάδνρνο ζα ππνβάιεη ζηελ Τπεξεζία ην Μεηξψν ηνπ Έξγνπ, ηνλ Φάθειν Αζθάιεηαο θαη 
Τγηεηλήο, θαζψο επίζεο θαη ηα Δγρεηξίδηα  Λεηηνπξγίαο θαη πληήξεζεο. Μεηά ηην ολοκλήπωζη ηων 
παπαπάνω, εκδίδεηαι ζσεηική Βεβαίωζη Πεπάηωζηρ Δπγαζιών. 

3. ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑ ΚΑΗ ΤΝΣΖΡΖΖ ΣΧΝ ΔΡΓΧΝ ΑΠΟ ΣΟΝ ΑΝΑΓΟΥΟ  

3.1 Γενικά  

Ο Αλάδνρνο ζα ιεηηνπξγήζεη κε δηθή ηνπ επζχλε θαη δαπάλεο γηα δψδεθα (12) κήλεο ηελ Δγθαηά-
ζηαζε, κεηά ην πέξαο ηελ νινθιήξσζε επηηπρψο ησλ «δνθηκψλ νινθιήξσζεο». Καηά ηε πεξίνδν 
απηή, ν Αλάδνρνο ζα δηαζέζεη ην παξαθάησ πξνζσπηθφ, κε ηηο παξαθάησ εηδηθφηεηεο: 

 έλαο (1) πξντζηάκελνο ιεηηνπξγίαο θαη ζπληήξεζεο: Γηπισκαηνχρνο Υεκηθφο Μεραληθφο  

 έλαο (1) ππεχζπλνο απηνκαηηζκψλ, Ζιεθηξνιφγνο ή Μεραληθφο Απηνκαηηζκψλ ΑΔΗ ή ΣΔΗ 

 έλαο ηερλίηεο  

Ο Αλάδνρνο θαηά ηε θάζε ηεο ιεηηνπξγίαο ησλ έξγσλ απφ ηνλ ίδην, ζα πξνβαίλεη ζηηο απαξαίηεηεο 
ζπζηεκαηηθέο αλαιχζεηο θαη ζα θαηαγξάθεη θάζε έθηαθην ζπκβάλ ή ελέξγεηα πνπ έιαβε ρψξα (επη-
δηνξζψζεηο, ζπληεξήζεηο, εμνπιηζκνχ, θηι.). 

Καζ’ φιε ηε δηάξθεηα ηεο ιεηηνπξγίαο θαη ζπληήξεζεο, ν Αλάδνρνο ζα πξέπεη λα ιεηηνπξγεί ηελ Δ-
γθαηάζηαζε Δπεμεξγαζίαο Νεξνχ κε ηνλ πιένλ απνδνηηθφ ηξφπν, ψζηε λα ηεξνχληαη νη εγγπεκέλεο 
απνδφζεηο. Ζ Τπεξεζία δηαηεξεί ην δηθαίσκα ειέγρνπ ησλ αλσηέξσ αλά πάζα ζηηγκή θαη ρσξίο 
πξνεγνχκελε πξνεηδνπνίεζε. 

ηελ ιεηηνπξγία ηεο ΔΔΝ κε επζχλε ηνπ Αλαδφρνπ πεξηιακβάλνληαη φιεο νη αλαγθαίεο εξγαζίεο ζπ-
ληήξεζεο ζχκθσλα κε ηα ζπκβαηηθά ηεχρε. Σν ζχλνιν ησλ δαπαλψλ θαηά ηε 24-κελε πεξίνδν  ιεη-
ηνπξγίαο θαη ζπληήξεζεο ηεο Δγθαηάζηαζεο βαξχλνπλ απνθιεηζηηθά ηνλ Αλάδνρν, εμαίξεζε ηηο δα-
πάλεο: 

 πξνκήζεηαο λεξνχ, ειεθηξηθήο ελέξγεηαο θαη ρεκηθψλ,  

 κεηαθνξάο θαη δηάζεζεο ησλ παξαπξντφλησλ επεμεξγαζίαο  

Καηά ηελ δηάξθεηα ηεο ιεηηνπξγίαο θαη ζπληήξεζεο ησλ έξγσλ, ν Αλάδνρνο νθείιεη λα ιεηηνπξγεί ηελ 
Δγθαηάζηαζε Δπεμεξγαζίαο Νεξνχ κε ηνλ πιένλ απνδνηηθφ ηξφπν, ψζηε λα ηεξνχληαη νη εγγπεκέ-
λεο απνδφζεηο θαη λα πξνβαίλεη ζε φιεο ηηο απαξαίηεηεο εξγαζίεο ζπληήξεζεο. Ζ Τπεξεζία δηαηε-
ξεί ην δηθαίσκα ειέγρνπ ησλ αλσηέξσ αλά πάζα ζηηγκή θαη ρσξίο πξνεγνχκελε πξνεηδνπνίεζε. Ο 
Αλάδνρνο ζα είλαη απνθιεηζηηθά ππεχζπλνο γηα νπνηαδήπνηε δηνξζσηηθή παξέκβαζε ή βειηίσζε 
ζην έξγν απαηηεζεί πξνθεηκέλνπ λα ηθαλνπνηεζνχλ ηα παξαπάλσ θξηηήξηα ην ζπληνκφηεξν δπλα-
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ηφλ. Όιεο νη ζρεηηθέο εξγαζίεο θαζψο θαη ηξνπνπνηήζεηο ή βειηηψζεηο ζηνλ εμνπιηζκφ ζα πξαγκα-
ηνπνηεζνχλ κε δηθή ηνπ δαπάλε. 

ε πεξίπησζε, πνπ δηαπηζησζεί φηη, ιφγσ ππαηηηφηεηαο ηνπ Αλαδφρνπ, δελ ηεξνχληαη νη απνδφζεηο 
θαη ηα ινηπά ιεηηνπξγηθά ραξαθηεξηζηηθά, ζχκθσλα κε ηηο εγγπήζεηο ηνπ Αλαδφρνπ θαη ηα πκβαηηθά 
Σεχρε, ηφηε ε Τπεξεζία ζα εθαξκφζεη ηηο ζρεηηθέο γηα ηελ πεξίπησζε δηαηάμεηο ηεο λνκνζεζίαο πεξί 
Γεκνζίσλ Έξγσλ.  

Ο αλάδνρνο νθείιεη, αλά κήλα κε ηελ ππνβνιή ινγαξηαζκνχ, λα ππνβάιεη αλαιπηηθή ζπγθεληξσηη-
θή Έθζεζε Λεηηνπξγίαο / πληήξεζεο. 

πλνπηηθά ε Έθζεζε Λεηηνπξγίαο / πληήξεζεο ζα πεξηέρεη ηα εμήο: 

 Πεξίιεςε κεληαίαο ιεηηνπξγίαο 

 Έθηαθηα γεγνλφηα 

 Γηνξζσηηθέο ελέξγεηεο 

 Γηνηθεηηθέο ελέξγεηεο πνπ αθνξνχλ ηελ ιεηηνπξγία 

 Γηαδηθαζίεο ξνπηίλαο (πγεηνλνκηθνί έιεγρνη θιπ) 

 Έθηαθηα γεγνλφηα (έθηαθηνη έιεγρνη, πξφζηηκα θιπ) 

 Πεξηγξαθή πξνιεπηηθήο ζπληήξεζεο  

 Πεξηγξαθή έθηαθηεο (επηδηνξζσηηθήο) ζπληήξεζεο, ζπλνδεπφκελε απφ «αλάιπζε αζηνρίαο»  

 Οηθνλνκηθά ζηνηρεία ιεηηνπξγίαο (ρεκηθά, ελέξγεηα, λεξφ, παξαπξντφληα, αληαιιαθηηθά, δηνη-
θεηηθά έμνδα) απφ ηα νπνία λα ππνινγίδεηαη ζαθψο ην εηδηθφ θφζηνο θαηαλάισζεο ελέξ-
γεηαο (ΔΤΡΩ/m3) θαη ην εηδηθφ θφζηνο ιεηηνπξγίαο θαη ζπληήξεζεο (ΔΤΡΩ/m3), ψζηε λα γί-
λεηαη έιεγρνο ζπκκφξθσζεο κε ηηο κέγηζηεο εγγπεκέλεο ηηκέο 

 Πίλαθεο κεηξήζεσλ θαη εξγαζηεξηαθψλ αλαιχζεσλ 

 Αληίγξαθα εληχπσλ ειέγρνπ θαη ζπληήξεζεο 

Καηά ηελ δηάξθεηα ηεο πεξηφδνπ «Λεηηνπξγίαο θαη πληήξεζεο ηεο ΔΔΝ απφ ηνλ Αλάδνρν», ν Αλά-
δνρνο κε δηθέο ηνπ δαπάλεο θαη κέζα ζα εθπαηδεχζεη ην πξνζσπηθφ ηνπ ΚηΔ, ψζηε λα κπνξεί απηφ 
λα αληεπεμέιζεη ζηηο απαηηήζεηο ησλ ππεξεζηψλ δηεχζπλζεο, ιεηηνπξγίαο θαη ζπληήξεζεο ηεο Δγθα-
ηάζηαζεο Δπεμεξγαζίαο Νεξνχ. Ζ δηάξθεηα ηεο εθπαίδεπζεο νξίδεηαη ζε

3
 δχν (2) κήλεο. Γηα ηνλ 

ζθνπφ απηφ ν Αλάδνρνο
4
 έμη (6) κήλεο πξηλ ηελ νινθιήξσζε ηεο 12κελεο ιεηηνπξγίαο ζα πξνζδην-

ξίζεη ηνλ αξηζκφ θαη ηα πξνζφληα ηνπ απαηηνχκελνπ πξνζσπηθνχ ιεηηνπξγίαο θαη ζπληήξεζεο θαη 
ζα ζπληάμεη ην πξφγξακκα εθπαίδεπζεο. Ζ Τπεξεζία ζα εγθξίλεη ην πξφγξακκα εθπαίδεπζεο, ζα 
θαζνξίζεη ηνλ αθξηβή αξηζκφ ησλ εθπαηδεπνκέλσλ αλά ζέζε θαη ζα δηαζέζεη ην ελ ιφγσ πξνζσπηθφ 
έλα (1) κήλα πξηλ ηελ νινθιήξσζε ηεο «Λεηηνπξγίαο θαη πληήξεζεο ηεο ΔΔΝ απφ ηνλ Αλάδνρν».  

3.2 ςνηήπηζη ηων έπγων από ηον Ανάδοσο 

Καηά ηνλ ρξφλν εγγχεζεο θαη ππνρξεσηηθήο ζπληήξεζεο ν Αλάδνρνο είλαη ππνρξεσκέλνο λα επη-
ζεσξεί  ηαθηηθά ην έξγν, λα ην δηαηεξεί ζε ηθαλνπνηεηηθή θαηάζηαζε θαη λα απνθαζηζηά θάζε βιάβε 
ηνπ.  Ζ ζπληήξεζε ζα γίλεηαη ζχκθσλα κε ηα πξνβιεπφκελα απφ ηνπο θαηαζθεπαζηέο ηνπ εμνπιη-
ζκνχ. 

Δπηζεκαίλεηαη φηη ζηηο δαπάλεο ζπληήξεζεο θαηά ην ρξφλν εγγχεζεο πεξηιακβάλνληαη θαη: 

                                                      
3
 Καζνξίδεηαη θαηά πεξίπησζε 

4
  Καζνξίδεηαη θαηά πεξίπησζε 
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 νη νπνηεζδήπνηε δαπάλεο ζπληήξεζεο, ησλ  εξγαζηψλ πνιηηηθνχ κεραληθνχ.  

 νη νπνηεζδήπνηε δαπάλεο ζπληήξεζεο ησλ ειεθηξνκεραλνινγηθψλ εγθαηαζηάζεσλ 

Γελ πεξηιακβάλνληαη ζηηο δαπάλεο ζπληήξεζεο νη αθφινπζεο δαπάλεο, νη νπνίεο ζεσξνχληαη ζαλ 
βιάβεο εθ ηεο ρξήζεσο: 

 αλαιψζηκα (πνιπειεθηξνιχηεο, θηι.) 

 ιηπαληηθά εμνπιηζκνχ  

 αζθάιεηεο ησλ ειεθηξηθψλ πηλάθσλ εθ’ φζνλ νη θαηαζηξνθέο ηνπο δελ νθείινληαη ζε αζηνρία 
άιινπ πιηθνχ ηα νπνία ζα αληηθαηαζηήζεη ή επηζθεπάζεη ν Αλάδνρνο 

 ελδεηθηηθέο ιπρλίεο ησλ ειεθηξηθψλ πηλάθσλ 

Βιάβεο ιφγσ θαθήο ή κε έγθαηξεο ζπληήξεζεο δελ ζεσξνχληαη βιάβεο εθ ηεο ρξήζεσο θαη επηβα-
ξχλνπλ απνθιεηζηηθά ηνλ Αλάδνρν. ε πεξίπησζε πνπ απφ εζθαικέλε ζπληήξεζε  ε αζηνρία εμν-
πιηζκνχ ηνπ έξγνπ πξνθιεζνχλ βιάβεο ζε άιιεο εγθαηαζηάζεηο θαη άηνκα ν Αλάδνρνο είλαη απν-
θιεηζηηθά ππεχζπλνο γηα ηελ απνθαηάζηαζε ησλ βιαβψλ απηψλ θαη ηελ θάιπςε ησλ ζρεηηθψλ απαη-
ηήζεσλ πνπ ζα πξνθχςνπλ.   

Ο Αλάδνρνο νθείιεη λα απνθαζηζηά άκεζα ηηο βιάβεο. Δάλ απηφ δελ γίλεηαη ε Τπεξεζία δηαηεξεί ην 
δηθαίσκα λα απνθαηαζηήζεη κφλε ηεο κε νπνηνδήπνηε ηξφπν ηηο βιάβεο, νπφηε ε ζρεηηθή δαπάλε 
ζα γίλεηαη εηο βάξνο θαη γηα ινγαξηαζκφ ηνπ Αλαδφρνπ. ηε πεξίπησζε απηή, ν Αλάδνρνο ζα θαηα-
βάιεη θαη ηηο δαπάλεο ηνπ πξνζσπηθνχ ηνπ Κπξίνπ ηνπ Έξγνπ πνπ απαζρνιήζεθε γηα ηελ επηζθεπή 
ησλ βιαβψλ. 

Δάλ ν Αλάδνρνο δελ θαηαβάιεη ην ζρεηηθφ πνζφ εληφο δεθαπέληε εκεξψλ απφ ηελ εηδνπνίεζε ε εί-
ζπξαμε απηνχ γίλεηαη απφ ηηο εγγπεηηθέο επηζηνιέο πνπ έρεη πξνζθνκίζεη ή κε νπνηνδήπνηε άιιν 
λφκηκν ηξφπν 

Ο Αλάδνρνο είλαη ππνρξεσκέλνο λα ζπληάμεη θαη λα  ελεκεξψλεη  ην εκεξνιφγην ησλ εξγαζηψλ ζπ-
ληήξεζεο πνπ έγηλαλ κέζα ζην ρξφλν πνπ είρε ηελ επζχλε ηεο ζπληήξεζεο. ην εκεξνιφγην ζα α-
λαγξάθνληαη θαη νη ηπρφλ βιάβεο θαη δπζιεηηνπξγίεο πνπ δηαπηζηψζεθαλ θαη ν ηξφπνο απνθαηά-
ζηαζήο ηνπο. 

Με ηελ ιήμε ηεο ζπληήξεζεο ζα παξαδνζεί ην εκεξνιφγην ζηελ Τπεξεζία. 

4. ΜΖΣΡΧΟ ΣΟΤ ΔΡΓΟΤ  

Μεηά νινθιήξσζε ηεο δηαδηθαζίαο «ζέζε ησλ κνλάδσλ ζε απνδνηηθή ιεηηνπξγία – δνθηκέο νινθιή-
ξσζεο» θαη πξηλ ηελ «ιεηηνπξγία θαη ζπληήξεζε ηνπ έξγνπ απφ ηνλ Αλάδνρν» ν Αλάδνρνο ππν-
ρξενχηαη λα παξαδψζεη ζηελ Τπεξεζία ην Μεηξψν ηνπ έξγνπ ην νπνίν ζα είλαη ζπληαγκέλν ζηελ 
ειιεληθή εθηφο απφ ηα εγρεηξίδηα ησλ μέλσλ θαηαζθεπαζηψλ, ηα νπνία ζα πξέπεη λα είλαη ζπληαγ-
κέλα θαη ζηελ αγγιηθή.  

Όια ηα ζηνηρεία απηά ηνπ κεηξψνπ ηνπ έξγνπ αξηζκεκέλα θαη ηαμηλνκεκέλα ζε θαθέινπο ζα ππν-
βιεζνχλ ζηελ Τπεξεζία θαη ζε ςεθηαθή κνξθή. 

Ο Αλάδνρνο δελ δηθαηνχηαη ηδηαίηεξεο ακνηβήο γηα ηελ ηήξεζε θαη ηελ παξαγσγή ησλ πξναλαθεξ-
ζέλησλ ζηνηρείσλ γηα ηελ ζχληαμε ηνπ κεηξψνπ ηνπ έξγνπ, αθνχ ε ζρεηηθή δαπάλε είλαη αλεγκέλε 
ζηα επηκέξνπο Άξζξα Σηκνινγίνπ.  

Σν Μεηξψν ηνπ έξγνπ ζα πεξηιακβάλεη θαη’ ειάρηζηνλ:  

(1) Πίλαθα απνγξαθήο, ζηνλ νπνίν ζα εκθαλίδνληαη πεξηιεπηηθά θαη θσδηθνπνηεκέλα φια ηα ε-
πηκέξνπο έξγα θαη ν εγθαζηζηάκελνο εμνπιηζκφο. 
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(2) Αληίγξαθα ηππνπνηεκέλσλ δηαζηάζεσλ θαηά DIN, θάζε ζρεδίνπ κε αξηζκνχο πξννδεπηηθήο 
αξίζκεζεο, πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε θαηά ηελ εθηέιεζε ηνπ έξγνπ κε φιεο ηηο κεηαβνιέο, αλα-
ζεσξήζεηο, δηνξζψζεηο θαη εγθξίζεηο ηνπ αληίζηνηρνπ «εγθξίλεηαη γηα ηελ θαηαζθεπή» ζρεδί-
νπ, έηζη ψζηε θάζε ηέηνην ζρέδην λα απεηθνλίδεη επαθξηβψο ην ηκήκα ηνπ έξγνπ φπσο απηφ 
θαηαζθεπάζζεθε. Σα ζρέδηα απηά πξέπεη λα έρνπλ ηελ έλδεημε “ΟΠΩ ΚΑΣΑΚΔΤΑΘΖΚΔ”.  

(3) Δγρεηξίδηα εγθαηάζηαζεο κε ιεπηνκεξείο νδεγίεο, κε δηαγξάκκαηα θαη εηθνλνγξαθήζεηο γηα 
ηελ ζπλαξκνιφγεζε, αλέγεξζε θαη απνζπλαξκνιφγεζε φινπ ην επηκέξνπο εμνπιηζκνχ, θα-
ηάιιεια θσδηθνπνηεκέλσλ ζχκθσλα κε ηνλ Πίλαθα Απνγξαθήο. 

(4) Δγρεηξίδηα ιεηηνπξγίαο θαη ζπληήξεζεο κε νδεγίεο γηα ηε ξχζκηζε, ιεηηνπξγία, ζπληήξεζε θαη 
επηζθεπή θάζε επηκέξνπο εμνπιηζκνχ, θαηάιιεια θσδηθνπνηεκέλσλ, ζχκθσλα κε ηνλ Πίλαθα 
Απνγξαθήο. Θα πξέπεη λα πεξηιακβάλνληαη ρσξηζηά νη εξγαζίεο θαη νη έιεγρνη, πνπ ζα γίλν-
ληαη θαζεκεξηλά, εβδνκαδηαία, κεληαία θηι, θαζψο επίζεο θαη νη έθηαθηνη έιεγρνη θαη εξγαζίεο, 
πνπ ζα πξέπεη λα γίλνληαη κεηά ηελ ζπκπιήξσζε νξηζκέλσλ σξψλ ιεηηνπξγίαο. Σν εγρεηξί-
δην πξέπεη λα ζπλνδεχεηαη θαη κε φια ηα έληππα πνπ πξέπεη λα ζπκπιεξψλνληαη γηα ηνλ έ-
ιεγρν ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ εμνπιηζκνχ.  

(5) Πίλαθα πιηθψλ θαη εξγαιείσλ, πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ ιεηηνπξγία θαη ζπληήξεζε, φπσο: 

- ρξψκαηα 

- ιηπαληηθά 

- εξγαιεία γηα ζπλαξκνιφγεζε θαη απνζπλαξκνιφγεζε 

- ρεκηθά αληηδξαζηήξα γηα ιεηηνπξγία ξχζκηζεο ησλ νξγάλσλ  

(6) Πίλαθα αληαιιαθηηθψλ θαη αλαιψζηκσλ ζε εηήζηα βάζε θαζψο επίζεο θαη ηπρφλ απαηηήζεηο 
γηα καθξνπξφζεζκεο ζεκαληηθέο επηζθεπέο. 

(7) Αλαιπηηθή ιίζηα ησλ ππεξγνιάβσλ θαη πξνκεζεπηψλ πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ ζην έξγν, ζηελ 
νπνία ζα πεξηιακβάλνληαη θαη νη αθφινπζεο πιεξνθνξίεο: 

- Όλνκα πξνκεζεπηψλ/ππεξγνιάβσλ 

- Γηεχζπλζε θαη ηειέθσλν 

- Όλνκα αξκνδίνπ 

- Πεξηγξαθή ηεο ππεξεζίαο, ή ησλ πιηθψλ πνπ ρνξήγεζε 

(8) Φσηνγξαθίεο: Γηα θάζε κνλάδα επεμεξγαζίαο ζα πεξηέρνληαη δέθα (10) ηνπιάρηζηνλ έγρξσ-
κεο θσηνγξαθίεο απφ ηηο δηάθνξεο θάζεηο θαηαζθεπήο. Τπνρξεσηηθά ζα πεξηιακβάλνληαη 
θσηνγξαθίεο απφ ην αξρηθφ ζηάδην (πξηλ αξρίζνπλ νη εξγαζίεο ηεο εξγνιαβίαο) θαη απφ ην 
ηειηθφ ζηάδην, κεηά ηελ «ζέζε ηεο κνλάδαο ζε απνδνηηθή ιεηηνπξγία».  

(9) Πξφγξακκα πνηφηεηαο έξγνπ: Θα πεξηιακβάλεηαη ην πξφγξακκα πνηφηεηαο πνπ εθαξκφζηε-
θε γηα ην έξγν, θαζψο επίζεο θαη φια ηα πξαθηηθά δνθηκψλ.  

ην κεηξψν έξγνπ ζα ζπκπεξηιεθζνχλ θαη ηα πξαθηηθά ησλ ζπζθέςεσλ κεηαμχ ηεο επίβιεςεο θαη 
αληηπξνζψπσλ ηνπ Αλαδφρνπ, πνπ νξίδνληαη ζην Άξζξν 8.6 ηεο ΓΤ εθφζνλ απηφ δεηεζεί απφ ηελ 
Τπεξεζία.  

Σν Μεηξψν ηνπ Έξγνπ ζα παξαδνζεί ζε ηξία αληίγξαθα θαη απνηειεί απαξαίηεηε πξνυπφζεζε γηα 
λα γηα λα ζπληαρζεί ε βεβαίσζε πεξάησζεο εξγαζηψλ, θαζψο επίζεο θαη έλα αληίγξαθν ζε ςεθηα-
θή κνξθή.  
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