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1. ΑNTIKEIMENO ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 
Το αντικείμενο του έργου περιλαμβάνει τα έργα επεξεργασίας της ιλύος που παράγεται στην εγκα-
τάσταση επεξεργασίας νερού (ΜΕΝ) Πολυδενδρίου.  

Τα νέα έργα επεξεργασίας της παραγόμενης ιλύος περιλαμβάνουν την διαμόρφωση της υφιστάμε-
νης δεξαμενής καθίζησης ιλύος και την εγκατάσταση ξέστρου εντός αυτής, την κατασκευή νέου α-
ντλιοστασίου εκροών και την κατασκευή νέας μονάδας αφυδάτωσης ιλύος όπως περιγράφεται 
στην εγκεκριμένη Οριστική Μελέτη. 

2. ΠΑΡΟΧΕΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ 

2.1.1 Παροχή ιλύος προς επεξεργασία 

Η εκτιμώμενη μέγιστη παροχή ιλύος ισούται με το 0,75% της παροχής εισόδου ανεπεξέργαστου 
νερού, ενώ η μέση αναμενόμενη παροχή ιλύος ισούται αντίστοιχα με ποσοστό 0,60% της παροχής 
εισόδου. Η περιεκτικότητα της ιλύος σε στερεά λαμβάνεται 1% (10 kg/m3). Θεωρείται ότι η αποκο-
μιδή της ιλύος τόσο στην μέση όσο και στην μέγιστη παροχή γίνεται εντός 16h. 

Οι παροχές σχεδιασμού της εγκατάστασης διαχείρισης ιλύος παρουσιάζονται στον παρακάτω Πί-
νακα. 

Πίνακας 1: Υδραυλικά φορτία σχεδιασμού μονάδας επεξεργασίας ιλύος. 

 Μέση ημερήσια 

παροχή (m3/d)

Μέση ωριαία 

παροχή (m3/h)

Μέγιστη ημερήσια 

παροχή (m3/d) 

Μέγιστη ωριαία 

παροχή (m3/h) 

ΜΕΝ Πολυδενδρίου 1.500 94 1.875 117 

 

2.1.2 Παροχή ιλύος προς αφυδάτωση 

Το 20% περίπου της παροχής ιλύος προς επεξεργασία που προαναφέρθηκε οδηγείται σε μονάδα 
αφυδάτωσης ιλύος. Η περιεκτικότητα σε στερεά της ιλύος προς αφυδάτωση λαμβάνεται 3,5% (35 
kg/m3). Η λειτουργία της μονάδας αφυδάτωσης τόσο στην μέση όσο και στην μέγιστη παροχή λαμ-
βάνεται 16h. 

Οι παροχές σχεδιασμού της μονάδας αφυδάτωσης ιλύος παρουσιάζονται στον παρακάτω Πίνακα. 

Πίνακας 2: Υδραυλικά φορτία σχεδιασμού μονάδας αφυδάτωσης ιλύος. 

 Μέση ημερήσια 

παροχή (m3/d)

Μέση ωριαία 

παροχή (m3/h)

Μέγιστη ημερήσια 

παροχή (m3/d) 

Μέγιστη ωριαία 

παροχή (m3/h) 

ΜΕΝ Πολυδενδρίου 300 19 375 23 

 

3. ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ  
Η λειτουργία της εγκατάστασης επεξεργασίας νερού Πολυδενδρίου περιλαμβάνει δύο γραμμές ε-
πεξεργασίας νερού, συνολικής μέγιστης δυναμικότητας 250.000 m3/d οι οποίες τροφοδοτούνται 
από το έργο εισόδου (εσχάρωση, εξάμμωση και ταχεία ανάμειξη χημικών). 

Κάθε γραμμή επεξεργασίας περιλαμβάνει μία δεξαμενή καθίζησης τύπου Pulsator και τέσσερις δί-
δυμες κλίνες. Η ιλύς που απομακρύνεται από τις υφιστάμενες δεξαμενές καθίζησης οδηγείται βα-
ρυτικά σε ορθογωνική δεξαμενή στατικής καθίζησης με εξωτερικές διαστάσεις κάτοψης 
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17,90 m x 10,50 m όπου πραγματοποιείται διαχωρισμός των υγρών από τα στερεά. Από την ορ-
θογωνική δεξαμενή τα υγρά μεταφέρονται μέσω αντλιών αναρτημένων από υφιστάμενη εξέδρα – 
διάδρομο πρόσβασης, στην παρακείμενη κυκλική μεταλλική δεξαμενή από όπου οδηγούνται με 
νέα άντληση στην είσοδο της εγκατάστασης. Η ιλύς που συγκεντρώνεται στον πυθμένα της δεξα-
μενής οδηγείται με υποβρύχια αντλία εγκατεστημένη σε εκβάθυνση του πυθμένα της δεξαμενής σε 
υφιστάμενες κλίνες ξήρανσης.  

Σημειώνεται ότι η στέψη της δεξαμενής έχει υπερυψωθεί στο παρελθόν κατά 1,10 m από την αρχι-
κή στέψη. Τα δύο πλευρικά τοιχία έχουν υπερυψωθεί με οπλισμένο σκυρόδεμα ενώ οι λοιπές 
πλευρές έχουν υπερυψωθεί με τσιμεντόλιθους και σενάζ από σκυρόδεμα. Επίσης στην δεξαμενή 
καθίζησης οδηγείται βαρυτικά η υπερχείλιση από την κυκλική μεταλλική δεξαμενή με αγωγό 
DN400. Η υπερχείλιση ασφαλείας της δεξαμενής οδηγείται στον παρακείμενο φυσικό αποδέκτη με 
αγωγό DN500. Υφίσταται και δεύτερη, ανενεργή πλέον, υπερχείλιση ασφαλείας διαμέτρου επίσης 
DN500 σε απόσταση 1,00 m κάτω από την προαναφερθείσα η οποία εξυπηρετούσε την δεξαμενή 
πριν την υπερύψωση των τοιχίων της.  

4. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΩΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΛΥΟΣ  

4.1 Δεξαμενή καθίζησης ιλύος 

Για την αύξηση της απόδοσής της υφιστάμενης δεξαμενής καθίζησης και την συγκέντρωση της ι-
λύος για περαιτέρω επεξεργασία στην νέα μονάδα αφυδάτωσης ιλύος προβλέπεται μία σειρά ε-
πεμβάσεων. Καταρχάς προβλέπεται καθαίρεση της υπερύψωσης με τσιμεντόλιθους στις δύο 
πλευρές της δεξαμενής και υπερύψωση των αντίστοιχων τοιχίων με οπλισμένο σκυρόδεμα, καθαί-
ρεση των σωλήνων υπερχείλισης και στεγανή αποκατάσταση του τοιχώματος της δεξαμενής στα 
σημεία αυτά καθώς και αποξήλωση του υφιστάμενου μεταλλικού διαδρόμου πρόσβασης και του 
μηχανολογικού εξοπλισμού (αντλία ιλύος και αντλίες διαυγασμένων) με τις σχετικές σωληνώσεις 
και τα καλώδια τροφοδοσίας αυτών. Σημειώνεται ότι ο αγωγός υπερχείλισης της κυκλικής μεταλλι-
κής δεξαμενής ονομαστικής διαμέτρου DN400 θα διατηρηθεί. 

Εν συνεχεία η υφιστάμενη δεξαμενή θα διαμερισματοποιηθεί και θα διαμορφωθεί φρεάτιο εισόδου– 
όπου θα καταλήγει ο υφιστάμενος αγωγός προσαγωγής DN700 από τις δεξαμενές τύπου Pulsator 
– και κανάλι τροφοδοσίας για την τροφοδοσία του κατάντη διαμερίσματος καθίζησης. Το διαμέρι-
σμα καθίζησης θα είναι εμβαδού κάτοψης 152 m2 περίπου και μέσου ύψους νερού 3,55 m και θα 
τροφοδοτείται μέσω οκτώ υποβρυχίων οπών ομοιόμορφα κατανεμημένων στον πυθμένα του κα-
ναλιού τροφοδοσίας.  

Ο πυθμένας της δεξαμενής θα διαμορφωθεί με σκυρόδεμα ώστε να καλυφθεί η υφιστάμενη εκβά-
θυνση/κανάλι συλλογής ιλύος, να εξομαλυνθεί η κλίση του πυθμένα και να είναι δυνατή η εγκατά-
σταση ξέστρου ιλύος τύπου πολλαπλών λεπίδων συνεχούς λειτουργία για την σάρωση του πυθμέ-
να της δεξαμενής και την απομάκρυνση της ιλύος. Η ιλύς που θα σαρώνεται από το ξέστρο ιλύος 
θα οδηγείται μέσω τριών υποβρύχιων οπών στο διαμέρισμα ιλύος που εκτείνεται σε όλο το πλάτος 
της δεξαμενής κάτω από το φρεάτιο εισόδου και το κανάλι τροφοδοσίας και μέχρι το πλευρικό τοι-
χίο της δεξαμενής. Στον χώρο αυτόν θα εγκατασταθούν τρείς υποβρύχιες αντλίες έκαστη δυναμικό-
τητας 23 m3/h @ 13 m, για την μεταφορά της ιλύος στην μονάδα αφυδάτωσης και την απευθείας 
τροφοδότηση του φυγοκεντρητή της μονάδας αφυδάτωσης. 

Το ξέστρο είναι αλυσιδωτό μη μεταλλικού τύπου, συνεχούς λειτουργίας για την σάρωση του πυθ-
μένα και της επιφάνειας της δεξαμενής και αποτελείται από παράλληλες λεπίδες αναρτημένες πά-
νω σε δυο πλευρικές παράλληλες αλυσίδες που τις μετακινούν. Η κίνηση στις αλυσίδες δίνεται από 
κατάλληλους τροχούς που περιστρέφονται πάνω σε άξονα. Η κίνηση στον άξονα δίνεται από ηλε-
κτρομειωτήρα μέσω γραναζοτροχών και αλυσίδας κίνησης.  

Στο κατάντη άκρο της δεξαμενής συλλέγεται τo διαυγασμένο νερό με τρεις διάτρητους βυθισμένους 
αγωγούς και οδηγείται σε νέο παράπλευρο φρεάτιο εκροής διαυγασμένων από όπου, το διαυγα-
σμένο νερό οδηγείται με βαρύτητα μέσω αγωγού από HDPE Ø300 προς το αντλιοστάσιο εκροών.  

Οι καταθλιπτικοί αγωγοί κάθε αντλίας είναι από ανοξείδωτο χάλυβα ονομαστικής διαμέτρου DN80. 
Σε κάθε καταθλιπτικό αγωγό προβλέπεται δικλείδα απομόνωσης, δικλείδα αντεπιστροφής και τε-
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μάχιο εξάρμωσης ίσης ονομαστικής διαμέτρου με τον αγωγό. Τα υδραυλικά εξαρτήματα κάθε κα-
ταθλιπτικού αγωγού τοποθετούνται εντός φρεατίου που καλύπτεται στεγανά με μεταλλικό κάλυμ-
μα.  

Οι καταθλιπτικοί αγωγοί ιλύος από κάθε αντλία συμβάλλουν σε κοινό αγωγό από ανοξείδωτο χά-
λυβα ονομαστικής διαμέτρου επίσης DN80/ Ø90 μέσω του οποίου η ιλύς οδηγείται στην μονάδα 
αφυδάτωσης και τροφοδοτείται απευθείας στον φυγοκεντρικό διαχωριστή.  

4.2 Αντλιοστάσιο εκροών 

Το αντλιοστάσιο εκροών θα είναι υπόγειο, με εξωτερικές διαστάσεις 5,00 m x 3,50 m x 3,80 m (βά-
θος) και θα αποτελείται από υγρό και ξηρό θάλαμο διαστάσεων κάτοψης 1,20 m x 3,00 m και 
3,05 m x 3,00 m αντίστοιχα.  

Στον υγρό θάλαμο του αντλιοστασίου καταλήγουν με βαρύτητα τα υπερκείμενα διαυγασμένα από 
την δεξαμενή καθίζησης ιλύος (μέσω αγωγού Ø300) και τα στραγγίδια από την μονάδα αφυδάτω-
σης ιλύος (μέσω αγωγού HDPE Ø200/DN200). Στον υγρό θάλαμο προβλέπεται επίσης υπερχείλι-
ση ασφαλείας η οποία οδηγεί την υπερβάλλουσα παροχή σε παρακείμενο φυσικό αποδέκτη. 

Για την παρακολούθηση της στάθμης υγρού αφενός και για τον έλεγχο της λειτουργίας των αντλιών 
αφετέρου, εγκαθίσταται μετρητής στάθμης τύπου υπερήχων εντός του υγρού θαλάμου και δύο α-
κόμη διακόπτες στάθμης ως εφεδρεία του οργάνου μέτρησης στάθμης.  

Εντός του ξηρού θαλάμου εγκαθίστανται επί βάσης από σκυρόδεμα δύο αντλίες υποβρύχιου τύ-
που εκ των οποίων η μία εφεδρική, έκαστη δυναμικότητας 113m3/h @ 7,6m οι οποίες τροφοδοτούν 
την υφιστάμενη κυκλική μεταλλική δεξαμενή. Οι αγωγοί αναρρόφησης των αντλιών θα είναι από 
ανοξείδωτο χάλυβα ονομαστικής διαμέτρου DN150 και οι αγωγοί κατάθλιψης θα είναι από ανοξεί-
δωτο χάλυβα ονομαστικής διαμέτρου DN100. Οι αγωγοί αναρρόφησης και κατάθλιψης θα φέρουν 
δικλείδες απομόνωσης μαχαιρωτού τύπου και οι αγωγοί κατάθλιψης δικλείδες αντεπιστροφής. Οι 
καταθλιπτικοί αγωγοί των αντλιών συνδέονται σε κοινό καταθλιπτικό αγωγό ονομαστικής διαμέ-
τρου DN150, ο οποίος φέρει μετρητή παροχής ηλεκτρομαγνητικού τύπου και οδηγεί το νερό στην 
παρακείμενη υφιστάμενη κυκλική μεταλλική δεξαμενή.  

Για την εκκένωση του καταθλιπτικού αγωγού σε περίπτωση ανάγκης προβλέπεται κλάδος ονομα-
στικής διαμέτρου DN80 προς τον φυσικό αποδέκτη ο οποίος απομονώνεται με δικλείδα απομόνω-
σης. Η εκκένωση θα γίνεται με βαρύτητα. Στον πυθμένα του ξηρού θαλάμου διαμορφώνεται βαθύ 
σημείο ώστε να είναι δυνατή η άντληση πιθανών στραγγισμάτων ή όμβριων υδάτων.  

Η κάλυψη των ανοιγμάτων στους θαλάμους του αντλιοστασίου γίνεται με μεταλλικά καλύμματα 
από μπακλαβαδωτή λαμαρίνα γαλβανισμένη εν θερμώ. 

4.3 Αφυδάτωση ιλύος 

Το κτίριο ιλύος θα είναι μεταλλικό και θα χωροθετηθεί στην ανατολική πλευρά του γηπέδου της ε-
γκατάστασης και βορείως της υφιστάμενης μεταλλικής δεξαμενής. Το κτίριο ιλύος θα είναι ισόγειο  
και θα αποτελείται από τους εξής χώρους: 

 χώρο αφυδάτωσης ιλύος εσωτερικών διαστάσεων 7,30 m x 7,10  m όπου τοποθετείται ο 
φυγοκεντρητής και ο εξοπλισμός παρασκευής και δοσομέτρησης πολυηλεκτρολύτη αφυδά-
τωσης,  

 χώρο πινάκων εσωτερικών διαστάσεων 3,10 m x 2,00 m ο οποίος αποτελεί τμήμα του χώ-
ρου αφυδάτωσης 

 χώρο προσωρινή αποθήκευση και φόρτωσης της αφυδατωμένης ιλύος εσωτερικών διαστά-
σεων 4,50 m x 7,10 m  

Στον χώρο αφυδάτωσης ιλύος εγκαθίσταται σε βάση από σκυρόδεμα ένας φυγοκεντρητής δυναμι-
κότητας 23 m3/h με διάμετρο τυμπάνου 470 mm, για την αφυδάτωσης ιλύος εισόδου πυκνότητας 
3,5% ώστε να προκύψει αφυδατωμένη ιλύς πυκνότητας εξόδου 22%, καθώς και ένας κεκλιμένος 
μεταφορικός κοχλίας μήκους 5,5 m περίπου, για την μεταφορά της αφυδατωμένης ιλύος σε παρα-
κείμενο χώρο στον οποίο γίνεται η απόθεσή της απευθείας σε φορτηγό όχημα. Ο φυγοκεντρητής 
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θα είναι κατάλληλος για την αφυδάτωση ιλύος που προέρχεται από την επεξεργασία πόσιμου νε-
ρού. 

Ο φυγοκεντρητής τροφοδοτείται από τις αντλίες περίσσειας ιλύος – οι οποίες χωροθετούνται εντός 
της δεξαμενής καθίζησης ιλύος – με ανοξείδωτο αγωγό ονομαστικής διαμέτρου DN80. Η λειτουργία 
του φυγοκεντρητή και των αντλιών τροφοδοσίας αυτού προβλέπεται 16h. Ανάντη της εισόδου του 
φυγοκεντρητή τοποθετείται ειδικό σύστημα σύνδεσης της γραμμής τροφοδοσίας πολυηλεκτρολύτη 
με τη γραμμή τροφοδοσίας λάσπης. Ο φυγοκεντρητής αποτελείται: 

α) από το σύστημα τυμπάνου κοχλία όπου επιτελείται ο φυγοκεντρικός διαχωρισμός της ιλύος από 
το νερό, η μεταφορά της ιλύος στην έξοδο και η απόρριψη του νερού και  

β) το σύστημα κίνησης τύμπανου - κοχλία και ελέγχου λειτουργίας και απόδοσης του όλου συστή-
ματος 

Για τη έκπλυση του συγκροτήματος του φυγοκεντρικού διαχωριστήρα θα χρησιμοποιηθεί νερό από 
το δίκτυο νερού της εγκατάστασης.  

Το στραγγίδια που παράγονται από τον διαχωρισμό των στερεών και από τις πλύσεις του φυγοκε-
ντρητή συλλέγονται σε φρεάτιο που βρίσκεται στον χώρο κάτω από τον φυγοκεντρητή και μέσω 
υποδαπέδιου δικτύου θα οδηγούνται στο νέο αντλιοστάσιο εκροών της εγκατάστασης. Για την α-
πομάκρυνση του φυγοκεντρητή τοποθετείται στην οροφή του κτιρίου ανυψωτική διάταξη ικανότη-
τας 5.000 kg. 

Για την βελτίωση της απόδοσης της αφυδάτωσης προβλέπεται η προσθήκη διαλύματος πολυηλε-
κτρολύτη. Ο πολυηλεκτρολύτης που προστίθεται για τις ανάγκες της αφυδάτωσης παρασκευάζεται 
σε αυτόματο συγκρότημα παρασκευής υγρού διαλύματος πολυηλεκτρολύτη δυναμικότητας 
2.000l/h συγκέντρωσης 0,5% από στερεό πολυηλεκτρολύτη μορφής κόνεως. Το συγκρότημα το-
ποθετείται στον χώρο του φυγοκεντρητή και η έγχυσή του πολυηλεκτρολύτη πραγματοποιείται με 
πλαστικούς αγωγούς διαμέτρου DN 32. Εντός του χώρου αφυδάτωσης προβλέπεται χώρος απο-
θήκευσης της σκόνης του πολυηλεκτρολύτη επιφάνειας 1 m2 περίπου.  

Για την δοσομέτρηση του διαλύματος πολυηλεκτρολύτη προβλέπονται δύο (2) δοσομετρικές αντλί-
ες (η μία εφεδρική) θετικής εκτοπίσεως, μεταβλητής ταχύτητας περιστροφής με σύστημα ρύθμισης 
στροφών (inverter), δυναμικότητας 2.000 l/h εκάστη, στα 4 bar. Οι αγωγοί διακίνησης θα είναι από 
HDPE 16 atm. 

5. ΚΤΙΡΙΑΚΑ ΕΡΓΑ – ΕΡΓΑ ΥΠΟΔΟΜΗΣ 

5.1 Κτίριο ιλύος 

Το κτίριο ιλύος περιλαμβάνει τον χώρο αφυδάτωσης ο οποίος στεγάζει τον εξοπλισμό για την αφυ-
δάτωση της παραγόμενης ιλύος και την μεταφορά της στον παρακείμενο χώρο στον οποίο γίνεται 
η απόθεσή της απευθείας σε φορτηγό όχημα. Το κτίριο ιλύος είναι κλειστό με μεταλλικό σκελετό 
συνολικής εξωτερικής επιφάνειας 86 m2 περίπου. Ο φέρων οργανισμός κατασκευάζεται από σιδη-
ροδοκούς βαρέως τύπου και θεμελιώνεται στην πλάκα του κτιρίου. Η πλαγειοκάλυψη και η επικά-
λυψη θα γίνει από κατάλληλα πάνελ τύπου σάντουιτς πάχους 5cm, με πυρήνα από σκληρό αφρό 
πολυουρεθάνης. 

5.2 Έργα από σκυρόδεμα 

Το αντλιοστάσιο εκροών και οι εργασίες που αφορούν την υφιστάμενη δεξαμενή καθίζησης και τα 
νέα φρεάτια θα κατασκευασθούν από οπλισμένο σκυρόδεμα C30/37, ενώ η θεμελίωση του κτιρίου 
ιλύος θα κατασκευασθεί από οπλισμένο σκυρόδεμα κατηγορίας C25/30.  

Σε κάθε περίπτωση ο κύριος οπλισμός των έργων από σκυρόδεμα θα αποτελείται από χαλύβδινες 
ράβδους με νευρώσεις υψηλής αντοχής S500.  

Εξωτερικά το αντλιοστάσιο εκροών και τα φρεάτια διαυγασμένων και δικλείδων της δεξαμενής κα-
θίζησης θα επιστρωθούν με κατάλληλο ασφαλτικό υλικό για προστασία υγρομόνωσης, ενώ εσωτε-
ρικά θα επιστρωθούν με τσιμεντοκονία ή κατάλληλο τσιμεντοειδές υλικό για στεγανοποίηση. Οι εν 
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λόγω κατασκευές θα σχεδιασθούν σύμφωνα με το πρότυπο BS8007/1987-Design of concrete 
structures for retaining aqueous liquids. 

5.3 Μεταλλικές κατασκευές  

Τα συστήματα αντιδιαβρωτικής προστασίας των μεταλλικών επιφανειών θα είναι κατάλληλα για 
την αντιμετώπιση των παρακάτω κατηγοριών διάβρωσης σύμφωνα με το ISO 12944-2:  

 Εξωτερικές επιφάνειες:  C4 υψηλή  

 Εσωτερικές επιφάνειες:  C4 υψηλή  

Στα φρεάτια στραγγιδίων του κτιρίου ιλύος τοποθετούνται εσχαρωτά δάπεδα γαλβανισμένα εν 
θερμώ. Οι μπακλαβαδωτές λαμαρίνες θα είναι αντιολισθητικού τύπου πάχους 5mm αφαιρετές (με 
χειρολαβές). 

5.4 Σωληνώσεις  

Οι αγωγοί διακίνησης νερού και ιλύος θα είναι από πολυαιθυλένιο (HDPE) πίεσης λειτουργίας 6 
atm για τους αγωγούς υπό πίεση και 4 atm για τους βαρυτικούς αγωγούς. Εντός των αντλιοστασί-
ων και δικλειδοστασίων οι αγωγοί θα είναι από ανοξείδωτο χάλυβα ποιότητας AISI 316. Οι σωλη-
νώσεις διακίνησης πολυηλεκτρολύτη θα είναι επίσης από πολυαιθυλένιο (HDPE). 

Όλες οι σωληνώσεις και τα εξαρτήματα δικτύου θα είναι κατασκευασμένα από υλικά κατάλληλα για 
πόσιμο νερό. 

Τα φρεάτια του δικτύου στραγγιδίων θα κατασκευαστούν από σκυρόδεμα. 

Θα επεκταθεί το υφιστάμενο δίκτυο πόσιμου νερού της εγκατάστασης για την εξυπηρέτηση των 
νέων έργων. 

5.5 Διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου 

Προβλέπεται η διαμόρφωση του πρανούς στην περιοχή στην οποία θα χωροθετηθεί το κτίριο αφυ-
δάτωσης. Συγκεκριμένα προβλέπεται ο καθαρισμός του χώρου και οι απαραίτητες χωματουργικές 
εργασίες για την αφαίρεση των γαιών στο χώρο που θα καταλάβει το κτίριο αφυδάτωσης καθώς 
και η ομαλοποίηση της κλίσης του εδάφους όπισθεν του κτιρίου αφυδάτωσης όπως φαίνεται στα 
σχετικά σχέδια. 

Η πρόσβαση στο κτίριο αφυδάτωσης θα γίνεται από την υφιστάμενη οδό. Περιμετρικά του κτιρίου 
αφυδάτωσης θα προβλεφθεί πεζοδρόμιο και στην εξωτερική πλευρά του πεζοδρομίου, παράλληλα 
με αυτό, θα κατασκευαστεί τριγωνική τάφρος ομβρίων πλάτους 0,30m για την επιφανειακή απορ-
ροή των ομβρίων από το διαμορφωμένο πρανές. Στην μπροστινή πλευρά του κτιρίου αφυδάτωσης 
θα γίνει κατάλληλη διαμόρφωση του χώρου για την αναστροφή των οχημάτων αποκομιδής αφυδα-
τωμένης ιλύος και την είσοδό τους εντός του χώρου φόρτωσης της ιλύος. Αν απαιτηθεί θα μετα-
φερθούν οι υφιστάμενοι ιστοί οδοφωτισμού. 

6. ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 

6.1 Ηλεκτροδότηση της εγκατάστασης  

Η ΜΕΝ Πολυδενδρίου διαθέτει ολοκληρωμένη ηλεκτρολογική εγκατάσταση ισχυρών και ασθενών 
ρευμάτων, με υποσταθμό διανομής και κεντρικό σύστημα αυτοματισμού και ελέγχου, που εξυπη-
ρετεί τις υφιστάμενες μονάδες λειτουργίας. Κατά συνέπεια θα γίνουν μόνο οι απαραίτητες τροπο-
ποιήσεις στην ηλεκτρολογική εγκατάσταση, έτσι ώστε να απομονωθεί ο υφιστάμενος Η/Μ εξοπλι-
σμός που θα καθαιρεθεί από την υφιστάμενη δεξαμενή καθίζησης και να συνδεθεί ο νέος εξοπλι-
σμός που προβλέπεται για τα έργα διαχείρισης ιλύος. 

Για την τροφοδότηση των νέων φορτίων της εγκατάστασης προβλέπεται η επέκταση του δικτύου 
διανομής σύμφωνα με τις απαιτήσεις του νέου εξοπλισμού. Η ηλεκτροδότηση του νέου πίνακα δια-
νομής θα γίνει από τον υφιστάμενο ΓΠΧΤ εντός του κτιρίου της μονάδας χλωρίωσης με καλώδιο 
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J1VV 1x(3x95) + 1x95 + Cu 1x50 mm2 το οποίο θα οδεύσει εντός υπόγειου πλαστικού αγωγού 
από HDPE PE100 ονομαστικής διαμέτρου Ø110 mm. 

6.2 Ηλεκτρικοί πίνακες 

Όλος ο εγκαθιστάμενος εξοπλισμός θα τροφοδοτηθεί από νέο πίνακα διανομής ο οποίος θα εγκα-
τασταθεί σε ιδιαίτερο χώρο του νέου κτιρίου αφυδάτωσης. Προβλέπεται επίσης πίνακας φωτισμού 
για την τροφοδοσία των κτιριακών φορτίων του κτιρίου ιλύος και του ξηρού θαλάμου του αντλιο-
στασίου εκροών. Στο νέο πίνακα διανομής θα συνδεθεί επίσης το σύστημα βελτίωσης συνημιτόνου 
το οποίο θα διαστασιολογηθεί ώστε όταν όλα τα φορτία είναι σε λειτουργία ο συντελεστής ισχύος 
να είναι τουλάχιστον ίσος με 0,97.Μία τοπική μονάδα αυτοματισμού θα τοποθετηθεί στον νέο πίνα-
κα διανομής, υπό μορφή PLC, για τον έλεγχο της λειτουργίας των αντίστοιχων μονάδων. 

Ο εσωτερικός εξοπλισμός των πινάκων χαμηλής τάσης θα είναι προμήθεια ενός και μόνο οίκου κα-
τασκευής αυτού, ώστε να εξασφαλίζεται εναλλαξιμότητα αυτού. Όλοι οι ηλεκτρικοί πίνακες, που θα 
αποσταλούν στο εργοτάξιο, πρέπει να συνοδεύονται με τα απαραίτητα έγγραφα του κατασκευα-
στή, που θα αποδεικνύουν ότι έχουν πραγματοποιηθεί επιτυχώς οι έλεγχοι και οι δοκιμές. 

6.3 Γειώσεις – αντικεραυνική προστασία 

Το υφιστάμενο σύστημα γείωσης θα επεκταθεί στον νέο εξοπλισμό. Στο νέο μεταλλικό κτίριο ιλύος 
που θα κατασκευαστεί θα γίνει θεμελιακή γείωση με χαλύβδινη θερμά επιψευδαργυρωμένη ταινία 
διατομής 30 mm x 3,5 mm, στην οποία θα συνδεθούν αγώγιμα όλες οι γειώσεις.  

Επιπλέον, στο κτίριο θα κατασκευασθεί Σύστημα Αντικεραυνικής Προστασίας (ΣΑΠ), τύπου κλω-
βού το οποίο θα περιλαμβάνει ακίδα σύλληψης, συλλεκτήριο σύστημα, αγωγούς καθόδου και την 
σύνδεση με το σύστημα θεμελιακής γειώσεως. Τέλος, εντός του νέου πίνακα διανομής θα τοποθε-
τηθούν διατάξεις προστασίας από υπερτάσεις τύπου Τ1+Τ2. 

6.4 Φωτισμός - Εσωτερικές ηλεκτρικές εγκαταστάσεις 

Ο φωτισμός των εσωτερικών χώρων θα γίνει με φωτιστικά λαμπτήρων φθορισμού, βιομηχανικού 
τύπου. Τα φωτιστικά θα είναι στεγανά, κατάλληλα για τοποθέτηση σε οροφή επί καναλιού ή αναρ-
τώμενα, βαθμού προστασίας IP65 και θα φέρουν δύο λαμπτήρες κυλινδρικής μορφής, τύπου Τ26, 
τυποποιημένης ισχύος 36 W έκαστος. Η αφή και η σβέση των φωτιστικών σωμάτων θα γίνεται από 
επίτοιχους διακόπτες. 

Προβλέπεται επίσης η τοποθέτηση αυτόνομων φωτιστικών ασφαλείας με λυχνίες φθορίου ισχύος 
8W, με διάταξη αυτόματης έναυσης σε περίπτωση διακοπής του ρεύματος και διάταξη αυτόματης 
φόρτισης των συσσωρευτών με σχετική ενδεικτική λυχνία, τα οποία θα διατηρούν την προβλεπό-
μενη στάθμη φωτισμού επί 1,5 ώρες. 

Οι διακόπτες και ρευματοδότες που θα χρησιμοποιηθούν θα είναι στεγανοί κατάλληλοι για χωνευτή 
(βαθμός προστασίας ΙΡ44) ή για ορατή τοποθέτηση (βαθμός προστασίας ΙΡ55). Οι διακόπτες θα 
είναι εντάσεως 10Α και τάσης 250V. Οι μονοφασικοί ρευματοδότες θα είναι διπολικοί με πλευρική 
γείωση, τύπου σούκο εντάσεως 10A και τάσης 250V και οι τριφασικοί θα είναι εντάσεως 16A και 
τάσης 400V. 

7. ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ  
Η υφιστάμενη εγκατάσταση αυτοματισμού λειτουργίας θα επεκταθεί για να καλύψει τις νέες μονά-
δες και θα τροποποιηθεί κατάλληλα για να συμπεριλάβει τον νέο Η/Μ εξοπλισμό. Το σύστημα αυ-
τοματισμού και ελέγχου του νέου εξοπλισμού θα είναι πλήρως συμβατό με το υφιστάμενο σύστημα 
που χρησιμοποιεί η ΜΕΝ Πολυδενδρίου για την λειτουργία και επίβλεψη της υφιστάμενης εγκατά-
στασης Το υφιστάμενο λογισμικό εποπτείας και ελέγχου (SCADA) του κέντρου ελέγχου θα επεκτα-
θεί και θα τροποποιηθεί σύμφωνα με τις ανάγκες του νέου Η/Μ εξοπλισμού ώστε να υπάρχει πλή-
ρης ενσωμάτωση των συλλεγόμενων πληροφοριών από τα νέα έργα στην υφιστάμενη βάση δεδο-
μένων. 
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Το σύστημα θα αποσκοπεί στον τηλεέλεγχο, τηλεχειρισμό και την αυτόματη λειτουργία του συνό-
λου της εγκατάστασης. Το σύστημα αυτοματισμού θα εξασφαλίζει αυτόματα την καλύτερη επιλογή 
συνθηκών λειτουργίας του έργου, ωστόσο θα μπορεί να παρακαμφθεί εν μέρει ή εν όλω, ώστε να 
είναι δυνατός ο χειροκίνητος χειρισμός των μονάδων. 

Το σύστημα αυτοματισμού θα παρέχει στον χειριστή επαρκείς πληροφορίες για την κατάσταση κά-
θε μονάδας, θα επιτρέπει την αυτόματη λειτουργία της μονάδας υπό κανονικές συνθήκες, και την 
παρέμβαση του χειριστή στη λειτουργία της μονάδας μέσω Η/Υ, ενώ επιπλέον θα επιτρέπει τη λει-
τουργία της μονάδας από το πεδίο, αν υπάρχει απώλεια του κεντρικού συστήματος ελέγχου ή αν 
αυτό κρίνεται απαραίτητο. 

Θα εφαρμόζεται κυκλική εναλλαγή σε κάθε περίπτωση κατά την οποία υπάρχουν δύο ή περισσό-
τερα στοιχεία εξοπλισμού εκ των οποίων το ένα είναι εφεδρικό. Κατά την κυκλική εναλλαγή στην 
αρχή κάθε κύκλου εκκινεί διαφορετικό στοιχείο εξοπλισμού. Εάν παρουσιαστεί βλάβη θα εκκινήσει 
αμέσως το επόμενο στοιχείο εξοπλισμού που έχει σειρά. 

Στον νέο πίνακα διανομής θα υπάρχει ένα πεδίο αυτοματισμού για την τοπική μονάδα ελέγχου λει-
τουργίας του εγκαθιστάμενου εξοπλισμού. Στο πεδίο αυτοματισμού θα τοποθετηθεί ένα PLC συμ-
βατού τύπου με τα υφιστάμενα, το οποίο θα συνίσταται από μικροεπεξεργαστή, τροφοδοτικό, τις 
απαραίτητες αναλογικές και ψηφιακές κάρτες εισόδου και εξόδου και τον επεξεργαστή επικοινωνί-
ας με το κεντρικό σύστημα. Επιπλέον θα τοποθετηθεί τοπική μονάδα αδιάλειπτης λειτουργίας 
(UPS) και αντικεραυνικό προστασίας. Σε κάθε PLC θα συνδεθούν τα σήματα από/προς τους κινη-
τήρες, τους τοπικούς πίνακες αυτοματισμού του εξοπλισμού και τα όργανα μέτρησης. 

Γενικά, για κάθε ηλεκτροκινητήρα προβλέπονται: 

- Είσοδοι:  Θέση επιλογικού διακόπτη αυτόματο / χειροκίνητο,  
   μπουτόν εκκίνησης,  
   μπουτόν στάσης,  
   επιστροφή λειτουργίας (RUN/STOP),  
   σφάλμα 

- Έξοδοι:   Λειτουργία – ενεργοποίηση,  
   λυχνία σφάλματος 

Σε περίπτωση που ο ηλεκτροκινητήρας ελέγχεται από ρυθμιστή στροφών προβλέπεται επιπλέον 
μία ψηφιακή είσοδος για ένδειξη βλάβης του ρυθμιστή στροφών, μία αναλογική είσοδος και μία α-
ναλογική έξοδος για την ρύθμιση λειτουργίας του κινητήρα. 

Για τα αναλογικά όργανα μέτρησης προβλέπονται εν γένει δύο ψηφιακές είσοδοι (βλάβη οργάνου, 
οριακή τιμή) και μία αναλογική είσοδος για το μετρούμενο μέγεθος. 

Συνοπτικά, το πλήθος των ψηφιακών και αναλογικών εισόδων που απαιτούνται για την κάλυψη 
των αναγκών του έργου ανέρχεται σε 64 ψηφιακές εισόδους DI, σε 24 ψηφιακές εξόδους DO, σε 8 
αναλογικές εισόδους AI και σε 2 αναλογικές εξόδους AO. 

Το νέο PLC θα προγραμματισθεί για τις λειτουργίες του εξοπλισμού που εξυπηρετεί. 

Επιπλέον, θα γίνει αναβάθμιση των υφιστάμενων υπολογιστικών συστημάτων του κέντρου ελέγ-
χου της εγκατάστασης με βάση τις απαιτήσεις οι οποίες θα προκύψουν από την εγκατάσταση του 
νέου λογισμικού, η οποία θα περιλαμβάνει ηλεκτρονικό υπολογιστή τελευταίας τεχνολογίας, έγ-
χρωμη οθόνη LCD 24 in και τα περιφερειακά επικοινωνίας με τον χρήστη και το σύστημα αυτομα-
τισμού. Σε κάθε περίπτωση, ο εξοπλισμός θα διαθέτει μονάδα αδιάλειπτης παροχής κατάλληλης 
ισχύος για τη διατήρηση τουλάχιστον 30λεπτης λειτουργίας του Η/Υ και έγχρωμο εκτυπωτή για την 
εκτύπωση των αναφορών. 

Σε κάθε περίπτωση, η φιλοσοφία λειτουργίας των νέων μονάδων θα συμφωνεί με εκείνη των υφι-
στάμενων έργων. 
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8. ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΡΓΟΥ  
Η προθεσμία κατασκευής του έργου ορίζεται σε οκτώ (8) μήνες συμπεριλαμβανομένων της ολο-
κλήρωσης των εργασιών κατασκευής του έργου και των δοκιμών ολοκλήρωσης και αρχίζει από την 
ημέρα υπογραφής της σύμβασης. Επί πλέον του ανωτέρω χρόνου ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμέ-
νος να λειτουργεί δοκιμαστικά το έργο για ένα (1) μήνα. Συνεπώς η συνολική προθεσμία εκτέλεσης 
του έργου ορίζεται σε εννέα (9) μήνες από την υπογραφή της σύμβασης. Κατά την φάση κατα-
σκευής του έργου θα πραγματοποιηθούν όλες οι απαραίτητες εργασίες για την καθαίρεση των 
προβλεπόμενων υφιστάμενων κατασκευών, την διαμόρφωση των υφισταμένων μονάδων, την κα-
τασκευή νέων μονάδων και την προμήθεια, εγκατάσταση και την θέση σε λειτουργία του εξοπλι-
σμού σύμφωνα με την Μελέτη και τις Τεχνικές Προδιαγραφές του έργου.  

 

Αθήνα, …. /…./2017 

 
ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ  ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ  ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 
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ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ 

 

Με την αριθμό πρωτ. ……………………………………………… Απόφαση ΔΣ/ΕΥΔΑΠ ΑΕ 

 

 


