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Α. ΣΔΥΝΙΚΑ ΓΔΓΟΜΔΝΑ – ΒΑΙΚΔ ΑΡΥΔ ΥΔΓΙΑΜΟΤ 
 

1. ΔΙΑΓΩΓΗ 

H λειτουργία των ΕΕΛ Βόλου ξεκίνθςε το 1988, ζωσ ςιμερα ζχουν ολοκλθρωκεί τζςςερισ 

φάςεισ αναβάκμιςθσ και επζκταςθσ των ζργων ενϊ από το Φεβρουάριο του 2020 

υλοποιείται το νζο ζργο επζκταςθσ (Ρζμπτθ φάςθ). Τα ζργα τθσ Α’ Φάςθσ αποςκοποφςαν 

ςτθν προεπεξεργαςία και τθν φυςικοχθμικι επεξεργαςία των βιομθχανικϊν και αςτικϊν 

λυμάτων με ςτόχο τθν απομάκρυνςθ των λιπϊν και επιπλεόντων αντικειμζνων κακϊσ και 

τθν απομάκρυνςθ μικροφ ποςοςτοφ των αιωροφμενων ςτερεϊν και του οργανικοφ φορτίου, 

40% και 20% αντίςτοιχα. Με τθν ολοκλιρωςθ των ζργων τθσ Α’ Φάςθσ ξεκίνθςε θ διάκεςθ 

των επεξεργαςμζνων λυμάτων ςε βάκοσ -54 m ςτον Ραγαςθτικό Κόλπο, ςτο ακρωτιρι 

Αγκίςτρι μζςω ςυςτιματοσ υποκαλάςςιου αγωγοφ διαχυτιρων μικουσ 800 m. 

Κατά τθν περίοδο 1990-1992 ζγινε επζκταςθ τθσ εγκατάςταςθσ με ςτόχο τθν βελτίωςθ τθσ 

πρωτοβάκμιασ επεξεργαςίασ των λυμάτων και τθν πλιρθ επεξεργαςία τθσ παραγόμενθσ 

ιλφοσ. Τα ζργα τθσ Βϋ Φάςθσ επιτφγχαναν 70% απομάκρυνςθ των αιωροφμενων ςτερεϊν, 

40% απομάκρυνςθ του οργανικοφ φορτίου και 70-80% απομάκρυνςθ του φωςφόρου. Λόγω 

τθσ ευαιςκθςίασ του Ραγαςθτικοφ, το 1995 κρίκθκε ςκόπιμθ θ αναβάκμιςθ τθσ 

εγκατάςταςθσ με τθν καταςκευι βιολογικισ βακμίδασ επεξεργαςίασ των λυμάτων και 

μονάδασ παραγωγισ θλεκτρικισ ενζργειασ από βιοαζριο (Γϋ Φάςθ). Με τθν ολοκλιρωςθ τθσ 

καταςκευισ τθσ βιολογικισ βακμίδασ θ εγκατάςταςθ επιτυγχάνει 90% απομάκρυνςθ του 

οργανικοφ φορτίου, 80% απομάκρυνςθ αηϊτου, 70% απομάκρυνςθ αιωροφμενων ςτερεϊν 

και 90% απομάκρυνςθ φωςφόρου. Με ςτόχο τθν αφξθςθ τθσ δυναμικότθτασ τθσ 

εγκατάςταςθσ θ ΔΕΥΑΜ Βόλου προχϊρθςε ςε νζα ζργα επζκταςθσ τθσ ΕΕΛ (Δ’ Φάςθ). Το 

ζργο τθσ Δ’ Φάςθσ αφορά αφ’ ενόσ ςτθν αφξθςθ τθσ δυναμικότθτασ των εγκαταςτάςεων 

κατά 25% και ςτθν αφξθςθ τθσ διαδικαςίασ τθσ νιτροποίθςθσ κατά 33% και αφ’ ετζρου ςτθν 

αυςτθρότερθ, τριτοβάκμια δθλαδι επεξεργαςία, τθσ ςυνολικισ παροχισ. Από το καλοκαίρι 

του 2011, θ ΕΕΛ είναι ςε κζςθ να επεξεργάηεται 40.000 m3 /d (δθλαδι επιπλζον 8.000 m3 

/d) και να εξυπθρετεί περίπου 170.000 ιςοδφναμουσ κατοίκουσ (δθλαδι επιπλζον 35.000 

ι.κ.). Τα ζργα τθσ ΕϋΦάςθσ περιλαμβάνουν τθν τροποποίθςθ του τρόπου λειτουργίασ τθσ 

μίασ εκ των πζντε υφιςτάμενων δεξαμενϊν αεριςμοφ, που ςε ςυνδυαςμό με τθν καταςκευι 

μιασ νζασ δεξαμενισ κα λειτουργεί ωσ ζνασ αυτόνομοσ ενιαίοσ βιολογικόσ αντιδραςτιρασ 

βιομεμβρανϊν (MBR). Ο ςυνολικόσ εξυπθρετοφμενοσ πλθκυςμοσ μετά τθν ολοκλιρωςθ τθσ 

καταςκευισ των ζργων τθσ τελευταίασ φάςθσ του ζργου ανζρχεται ςε 200.000 ιςοδφναμουσ 

κατοίκουσ και 48.000 m3/d, ςυμπεριλαμβανομζνων των βιομθχανικϊν αποβλιτων και των 

βοκρολυμάτων.  

Το ςχιμα επεξεργαςίασ των λυμάτων που εφαρμόηεται ςτθν ΕΕΛ Βόλου περιλαμβάνει κοινι 

ςυλλογι βιομθχανικϊν και αςτικϊν αποβλιτων, προεπεξεργαςία με εςχάρωςθ, εξάμμωςθ 

και απολίπανςθ, φυςικό-χθμικι επεξεργαςία με επίπλευςθ, χθμικά υποβοθκοφμενθ 

πρωτοβάκμια επεξεργαςία και χθμικι απομάκρυνςθ φωςφόρου, βιολογικι επεξεργαςία για 

τθν απομάκρυνςθ οργανικοφ άνκρακα, αηϊτου και φωςφόρου, τριτοβάκμια επεξεργαςία με 

διικθςθ και απολφμανςθ με UV και χλωρίωςθ. Θ νζα γραμμι επεξεργαςίασ περιλαμβάνει 

προχωρθμζνθ επεξεργαςία ςε αντιδραςτιρα μεμβρανϊν ακολουκοφμενθ από απολφμανςθ 

με UV και χλωρίωςθ. Στθν ςυνζχεια τα επεξεργαςμζνα λφματα οδθγοφνται με βαρφτθτα ςε 
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αντλιοςτάςιο τελικισ διάκεςθσ και μζςω κατακλιπτικοφ αγωγοφ ςτα ζργα διάκεςθσ. Θ 

τελικι διάκεςθ των επεξεργαςμζνων λυμάτων γίνεται ςτον Ραγαςθτικό Κόλπο. 

Θ περίςςεια βιολογικι ιλφσ κακϊσ και θ πρωτοβάκμια ιλφσ των αςτικϊν και βιομθχανικϊν 

λυμάτων υπόκεινται ςε αναερόβια χϊνευςθ. Στθν ςυνζχεια θ χωνευμζνθ ιλφσ οδθγείται 

ςτθν μονάδα αφυδάτωςθσ. Θ επεξεργαςμζνθ λάςπθ, με ποςοςτό ςτερεϊν περίπου 20% - 

23%, διατίκεται ςε ΧΥΤΑ μαηί με τα οικιακά απορρίμματα. 

Θ άμμοσ που απομακρφνεται από τα λφματα κατά τθν προεπεξεργαςία καταλιγει τελικά ςε 

κοντζινερ ςυλλογισ, αφοφ αφυδατωκεί με τθν βοικεια ενόσ κοχλιοδιαχωριςτι, ενϊ τα 

ςτραγγίδια επιςτρζφουν ςε μια από τισ δφο δεξαμενζσ εξάμμωςθσ. Τόςο τα προϊόντα τθσ 

εςχάρωςθσ όςο και τθσ εξάμμωςθσ και απολίπανςθσ αποκθκεφονται ςε ςιλό και ςτθν 

ςυνζχεια οδθγοφνται ςε ΧΥΤΑ. 

Θ υφιςτάμενθ γραμμι επεξεργαςίασ λυμάτων περιλαμβάνει: 

1. Ζργα υποδοχισ βοκρολυμάτων 

2. Ρροεπεξεργαςία: 

 Εςχάρωςθ 

 Αεριηόμενθ εξάμμωςθ 

 Μζτρθςθ παροχισ 

3. Χθμικά υποβοθκοφμενθ κακίηθςθ: 

 Κροκίδωςθ 

 Ρρωτοβάκμια κακίηθςθ 

4. Αντλιοςτάςιο ενδιάμεςθσ ανφψωςθσ, μζςω του οποίου λφματα και ανακυκλοφοροφμενθ 

ιλφσ ανυψϊνονται προσ τουσ βιολογικοφσ αντιδραςτιρεσ. 

5. Βιολογικοί αντιδραςτιρεσ με αναερόβιεσ, ανοξικζσ και αερόβιεσ ηϊνεσ 

6. Τελικι κακίηθςθ 

7. Τριτοβάκμια επεξεργαςία: 

 Διικθςθ 

 Απολφμανςθ με UV και χλωρίωςθ 

 Αντλιοςτάςιο διάκεςθσ επεξεργαςμζνων λυμάτων 

Ενϊ θ νζα γραμμι επεξεργαςίασ περιλαμβάνει 

1. Αντλιοςτάςιο τροφοδοςίασ από τθ μονάδα προεπεξεργαςίασ 

2. Μονάδα λεπτοεςχάρωςθσ 
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3. Βιολογικοφσ αντιδραςτιρεσ μεμβρανϊν (MBR) 

4. Απολφμανςθ με UV και ςυμπλιρωςθ με χλωρίωςθ 

Θ γραμμι επεξεργαςίασ του ςυνόλου τθσ παραγόμενθσ ιλφοσ περιλαμβάνει: 

1. Αντλιοςτάςιο ανακυκλοφορίασ 

2. Ρροπάχυνςθ  

3. Μθχανικι πάχυνςθ, με φυγοκζντριςθ και με βαρφτθτα 

4. Ομογενοποίθςθ ιλφοσ 

5. Αναερόβια Χϊνευςθ  

6. Μεταπάχυνςθ  

7. Αφυδάτωςθ 

Το δθμοπρατοφμενο ζργο αφορά ςτθν επεξεργαςία και αξιοποίθςθ τθσ παραγόμενθσ ιλφοσ 

μζςω κερμικισ ξιρανςθσ και αεριοποίθςθσ. Θ ξιρανςθ τθσ ιλφοσ είναι θ διαδικαςία 

εξατμίςεωσ του νεροφ από τθν ιδθ αφυδατωμζνθ ιλφ, κατά τθν οποία επιτυγχάνεται 

ποςοςτό υγραςίασ ςτο τελικό προϊόν περίπου 10%, με αποτζλεςμα τθν ςθμαντικι μείωςθ 

του όγκου και τθσ μάηασ τθσ ιλφοσ, τθν ςτακεροποίθςθ τθσ ιλφοσ μζςω τθσ δραςτικισ 

αφξθςθσ των ςτερεϊν, τθν καταςτροφι των πακογόνων μικροοργανιςμϊν και τθν αφξθςθ 

τθσ κερμικισ αξίασ του τελικοφ προϊόντοσ. Θ μονάδα ξιρανςθσ τθσ αφυδατωμζνθσ ιλφοσ, 

που προζρχεται από τθν ΕΕΛ Βόλου και θ οποία αναμζνεται να φκάνει τουσ 25 τόνουσ ανά 

θμζρα, κα αποτελείται από ζναν ξθραντι ονομαςτικισ δυναμικότθτασ 0,81 tn εξατμιηόμενο 

νερό ανά ϊρα. 

Θ απαιτοφμενθ κερμικι ενζργεια για τθν ξιρανςθ προζρχεται κυρίωσ από τθν αξιοποίθςθ 

των καυςαερίων που παράγονται κατά τθν καφςθ του αερίου ςφνκεςθσ ι/και φυςικοφ 

αερίου από μία μονάδα ςυμπαραγωγισ θλεκτρικισ και κερμικισ ενζργειασ που κα 

εγκαταςτακεί ςτο ζργο. 

Θ μονάδα ξιρανςθσ κακϊσ και οι ςυνοδζσ μονάδεσ (εναλλάκτεσ, ανυψωτζσ ξθραμζνθσ 

ιλφοσ, διαχωριςτζσ, ςυμπυκνωτζσ, μονάδεσ επεξεργαςίασ απαερίων, ο χϊροσ ελζγχου και οι 

λοιποί βοθκθτικοί χϊροι) κα βρίςκονται μζςα ςε κτίριο. Εκτόσ του κτιρίου κα βρίςκονται ο 

χϊροσ αποκικευςθσ τθσ ξθραμζνθσ ιλφοσ, ο χϊροσ υποδοχισ και αποκικευςθσ τθσ 

αφυδατωμζνθσ ιλφοσ και το ςφςτθμα διοχζτευςθσ των επεξεργαςμζνων αερίων προσ τθν 

ατμόςφαιρα.  

Ωσ αεριοποίθςθ ορίηεται θ διεργαςία κατά τθν οποία πραγματοποιείται μετατροπι του 

οργανικοφ τμιματοσ του ςτερεοφ πρωτογενοφσ υλικοφ με ταυτόχρονθ καταςτροφι των 

οργανικϊν ρφπων, μζςω κζρμανςθσ ςε υψθλζσ κερμοκραςίεσ, ςε αζριο ςφνκεςθσ, το οποίο 

κα αξιοποιθκεί για τθν παραγωγι θλεκτρικισ ενζργειασ και κερμότθτασ ςε κατάλλθλθ 

μονάδα. Θ δυναμικότθτα τθσ μονάδασ αεριοποίθςθσ κακορίηεται από τθν ποςότθτα των 

ξθρϊν ςτερεϊν που κα επεξεργάηεται και ανζρχεται ςε 5 τόνουσ ξθρϊν ςτερεϊν ανά θμζρα.  
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Για τθν καλι λειτουργία του νζου ζργου και τθσ Ε.Ε.Λ. ςυνολικά κα πρζπει να 

εξαςφαλίηονται: 

- Ελαςτικότθτα και πλιρθσ προςαρμογι του νζου ζργου ςτισ θμεριςιεσ διακυμάνςεισ 

των φορτίων ιλφοσ. 

- Απλι και ςτακερι λειτουργία, χωρίσ να απαιτοφνται πολφπλοκεσ ενζργειεσ από το 

προςωπικό. Πλοι οι χειριςμοί κα γίνονται είτε αυτόματα είτε χειρονακτικά, τοπικά 

για κάκε μονάδα (διακόπτθσ ΑYTO-ΜΑΝUAL), είτε μζςω του ςυςτιματοσ 

αυτομάτου ελζγχου. 

- Αςφαλισ διακίνθςθ και εργαςία του προςωπικοφ τθσ ΕΕΛ. 

- Χωροκζτθςθ των μονάδων εντόσ του διακζςιμου χϊρου και αποκατάςταςθ αυτοφ 

μετά το πζρασ των εργαςιϊν. 

- Επιδίωξθ κατά το δυνατόν τθσ ελαχιςτοποίθςθσ τθσ κατανάλωςθσ ενζργειασ και 

χθμικϊν. 

- Επιδίωξθ κατάλλθλθσ εφεδρείασ για τθν απρόςκοπτθ λειτουργία του ζργου. 

Θ Τεχνικι Μελζτθ Ρροςφοράσ, που κα ςυντάξουν οι διαγωνιηόμενοι, πρζπει να εξαςφαλίηει 

τθν εφαρμογι μιασ ορκολογικισ λφςθσ ςυμβατισ με τισ υφιςτάμενεσ εγκαταςτάςεισ, 

ςφγχρονθσ τεχνολογίασ και πλιρουσ αυτοματοποιθμζνθσ, απόλυτα αποτελεςματικισ ωσ 

προσ τθν επεξεργαςία τθσ ιλφοσ, βζλτιςτθ ωσ προσ το λειτουργικό κόςτοσ και με υψθλι 

ποιότθτα υλικϊν καταςκευισ και εξοπλιςμοφ.  

 

 

2. ΑNTIKEIMENO ΠΑΡΟΤΑ ΔΡΓΟΛΑΒΙΑ 

Το αντικείμενο των δθμοπρατοφμενων ζργων περιλαμβάνει: 

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

 τθν καταςκευι των ζργων Ρολιτικοφ Μθχανικοφ,  

 τθν προμικεια και εγκατάςταςθ όλου του θλεκτρολογικοφ και μθχανολογικοφ 
εξοπλιςμοφ,  

 τθν κζςθ ςε αποδοτικι λειτουργία και τθν δοκιμαςτικι λειτουργία του ζργου για χρονικό 
διάςτθμα ζξι (6) μθνϊν, από τθν περαίωςθ των καταςκευαςτικϊν εργαςιϊν, των δοκιμϊν 
ολοκλιρωςθσ και κζςθ τθσ εγκατάςταςθσ ςε αποδοτικι λειτουργία. 

Επίςθσ ςτο αντικείμενο τθσ παροφςασ εργολαβίασ περιλαμβάνεται και κάκε εργαςία ι 

προμικεια και εγκατάςταςθ εξοπλιςμοφ, θ οποία είναι αναγκαία για τθν ολοκλθρωμζνθ 

καταςκευι, τθν άρτια και αποδοτικι λειτουργία του Ζργου, ζςτω και αν δεν αναφζρεται 

ρθτά ςτα Τεφχθ Δθμοπράτθςθσ.  

Ο Ανάδοχοσ κα ζχει τθν πλιρθ και αποκλειςτικι ευκφνθ για τθν επίτευξθ των απαιτοφμενων 

αποδόςεων επεξεργαςίασ όςον αφορά τα χαρακτθριςτικά τθσ ξθραμζνθσ ιλφοσ, τθν 

αξιοποιιςιμθ ενζργεια, τισ αζριεσ εκπομπζσ και τισ τελικζσ εκροζσ από τθν επεξεργαςία των 

υγρϊν αποβλιτων, τα οποία πρζπει να είναι ςφμφωνα με τα όςα κακορίηονται ςτο παρόν 

τεφχοσ κακϊσ και με τισ εγγυιςεισ που ζχει υποβάλλει μαηί με τθν Τεχνικι Ρροςφορά του. 
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3. ΓΗΠΔΓΟ ΣΗ ΔΓΚΑΣΑΣΑΗ ΔΠΔΞΔΡΓΑΙΑ ΛΤΜΑΣΩΝ 
 

3.1 Γενικά 
 

Το ζργο για τθν Ολοκλθρωμζνθ Διαχείριςθ και Αξιοποίθςθ τθσ Λλφοσ των ΕΕΛ Βόλου (εφεξισ 

θ εγκατάςταςθ) κα καταςκευαςτεί ςε υφιςτάμενθ διακζςιμθ ζκταςθ, ςτο νοτιοδυτικό άκρο 

τθσ πόλθσ του Βόλου ςτθ κζςθ «Μπουρμπουλικρα». Θ διακζςιμθ ζκταςθ 4,2 ςτρεμμάτων 

παρουςιάηεται ςτο ςυνθμμζνο Τοπογραφικό Διάγραμμα.  

Θ πρόςβαςθ προσ το προτεινόμενο ζργο κα γίνει με τθ διάνοιξθ και διάςτρωςθ του 

υφιςτάμενου χωματόδρομου νοτιοδυτικά του ζργου και τθν διάνοιξθ νζασ οδοφ 

Βορειοδυτικά των υφιςτάμενων δεξαμενϊν μεταπάχυνςθσ. 

 

3.2 Γεωτεχνικά ςτοιχεία 

Στο Ραράρτθμα Λ του παρόντοσ Τεφχουσ περιλαμβάνονται τα διακζςιμα γεωτεχνικά ςτοιχεία 

του υπεδάφουσ, που κα πρζπει να λθφκοφν υπόψθ.  

Σε κάκε περίπτωςθ θ υποβολι προςφοράσ ςτο διαγωνιςμό αποτελεί τεκμιριο ότι ο 

διαγωνιηόμενοσ ζχει ελζγξει και γνωρίηει πλιρωσ τισ εδαφοτεχνικζσ ςυνκικεσ του γθπζδου 

τθσ εγκατάςταςθσ και τισ ζχει λάβει υπόψθ κατά τθ ςφνταξθ τθσ προςφοράσ. 

 

3.3 Δίκτυα κοινήσ ωφελείασ 

Τα εςωτερικά τθσ Ε.Ε.Λ. Βόλου δίκτυα Ραρόχων θλεκτρικισ ενζργειασ και τθλεπικοινωνιϊν, 

κακϊσ και το δίκτυο πόςιμου και βιομθχανικοφ νεροφ κα επεκτακοφν προσ τισ νζεσ 

εγκαταςτάςεισ από τθν υφιςτάμενθ Ε.Ε.Λ. με δαπάνθ και μζριμνα τθσ Αναδόχου.  

Στισ υποχρεϊςεισ του Αναδόχου περιλαμβάνεται θ οποιαδιποτε απαιτοφμενθ μετατόπιςθ ι 

/ και ανακαταςκευι τυχόν υφιςτάμενων δικτφων. θτά κακορίηεται ότι οι εργαςίεσ αυτζσ κα 

πραγματοποιθκοφν με ευκφνθ και δαπάνεσ του.  

Σε περίπτωςθ που απαιτθκοφν νζα εξωτερικά δίκτυα, κα γίνουν με μζριμνα τθσ Αναδόχου 

και δαπάνθ του Εργοδότθ. 

 

3.4 Διάθεςη υγρϊν αποβλήτων  

Τα παραγόμενα από τθν επεξεργαςία των υδρατμϊν και απαερίων υγρά απόβλθτα και τα 

υγρά απόβλθτα του προςωπικοφ κα οδθγοφνται ςτο δίκτυο αποχζτευςθσ τθσ υφιςτάμενθσ 

Ε.Ε.Λ. Βόλου. 

 

4. ΠΑΡΑΜΔΣΡΟΙ ΥΔΓΙΑΜΟΤ 

4.1 Χαρακτηριςτικά ιλφοσ προσ επεξεργαςία 

Τα χαρακτθριςτικά τθσ παραγόμενθσ αφυδατωμζνθσ ιλφοσ παρουςιάηονται ςτον Ρίνακα 1. 
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Ρίνακασ 1: Χαρακτηριςτικά αφυδατωμζνησ ιλφοσ 

Πνζόηεηα αθπδαησκέλεο ηιύνο  tn/d 25.0 

 Πνζόηεηα αθπδαησκέλεο ηιύνο ζε όξνπο μεξώλ ζηεξεώλ tn DS/d 5 

 % DS αθπδαησκέλεο ηιύνο % 20.0 

 Πνζόηεηα λεξνύ ζηελ αθπδαησκέλε ηιύ  tn/d 20.0 

Στον ςχεδιαςμό του ζργου κα λθφκεί %DS αφυδατωμζνθσ ιλφοσ 20.0%. 

Θ Ε.Ε.Λ. Βόλου εκτόσ από τα αςτικά λφματα δζχεται και βιομθχανικά απόβλθτα από δφο 

ΒΛΡΕ, κακϊσ και ςτραγγίςματα από τον ΧΥΤΑ Ρ.Σ. Βόλου. Στουσ Ρίνακεσ 2 και 3 

παρουςιάηονται τα ποιοτικά χαρακτθριςτικά τθσ ιλφοσ, που ςχετίηονται με τθν 

περιεκτικότθτα των μετάλλων και μικροοργανικϊν ςε αυτι και τα οποία κα λθφκοφν 

υπόψθ κατά τον ςχεδιαςμό.  

Ρίνακασ 2: Μζςη περιεκτικότητα βαρζων μετάλλων ςτην αφυδατωμζνη ιλφ τησ ΕΕΛ 

Βόλου 

Παξάκεηξνο Υαξαθηεξηζηηθή ηηκή 

Φαιθόο, Cu  250 mg/kg DS 

Μόιπβδνο, Pb  280 mg/kg DS 

Νηθέιην, Ni  55 mg/kg DS 

Χεπδάξγπξνο, Zn 1500 mg/kg DS 

Κάδκην, Cd 3.5 mg/kg DS 

Οιηθό ρξώκην, Cr 85 mg/kg DS 

Υδξάξγπξνο, Hg  3 mg/kg DS 

 

Ρίνακασ 3 Συγκεντρϊςεισ μικροοργανικϊν ρφπων 

Παξάκεηξνο Υαξαθηεξηζηηθή ηηκή 

PAH 1.67 mg/kg μ.β 

PCB 0.017 mg/kg μ.β 

PCDD/F 3.05 ng TE/kg μ.β 

Τα χαρακτθριςτικά τθσ ιλφοσ προσ επεξεργαςία, τα οποία αποτελοφν και βαςικζσ 

παραμζτρουσ ςχεδιαςμοφ και ςχετίηονται με τθν κερμογόνο αξία τθσ ιλφοσ και τθν 

ςτοιχειομετρία τθσ, παρουςιάηονται ςτον Ρίνακα 4: 

Ρίνακασ 4: Στοιχειομετρία και λοιπά χαρακτηριςτικά τησ αφυδατωμζνησ ιλφοσ 

Παξάκεηξνο Μνλάδα Σηκή 

Πξνζδηνξηζκόο πεξηερόκελνπ λεξνύ %θ.β. 82.00 

Σηεξεό ππόιεηκκα %θ.β. 18.00 
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Τέθξα (550
o
C) %θ.β. 5.67 

Πηεηηθό πεξηερόκελν %θ.β. 12.30 

Fixed carbon %θ.β. 0.03 

Πεξηερόκελν άλζξαθα  %θ.β. μ.ν. 38.30 

Πεξηερόκελν πδξνγόλνπ %θ.β. μ.ν. 5.06 

Πεξηερόκελν νμπγόλνπ %θ.β. μ.ν. 18.70 

Πεξηερόκελν αδώηνπ %θ.β. μ.ν. 5.26 

Πεξηερόκελν ρισξίνπ %θ.β. μ.ν. 0.85 

Πεξηερόκελν ζείνπ %θ.β. μ.ν. 2.10 

Τέθξα (815
o
C) %θ.β. μ.ν. 29.80 

SiO2 % θ.β. επί ηέθξαο 12.40 

Al2O3 % θ.β. επί ηέθξαο 5.68 

TiO2 % θ.β. επί ηέθξαο 1.45 

P2O5 % θ.β. επί ηέθξαο 14.00 

Fe2O3 % θ.β. επί ηέθξαο 11.80 

CaO % θ.β. επί ηέθξαο 25.30 

MgO % θ.β. επί ηέθξαο 6.25 

Na2O % θ.β. επί ηέθξαο 12.20 

K2O % θ.β. επί ηέθξαο 0.9 

MnO % θ.β. επί ηέθξαο 0.081 

CrO2 % θ.β. επί ηέθξαο 0.063 

Alkali content Lb/MMBtu 3.37 

Θ κατϊτερθ κερμογόνοσ δφναμθ επί ξθρισ ουςίασ τθσ αφυδατωμζνθσ ιλφοσ, που κα 

λθφκεί κατά τον ςχεδιαςμό είναι ίςθ με 3000.0 kcal/kgDS. 

 

4.2 Απαιτοφμενα χαρακτηριςτικά ξηραμζνησ ιλφοσ  

Το προςφερόμενο ςφςτθμα κα πρζπει να εξαςφαλίηει τθν υψθλι ποιότθτα και τθν αξία 

του τελικοφ προϊόντοσ όπωσ αυτά κακορίηονται από τισ παρακάτω απαιτιςεισ:  

 Θ ξθραμζνθ ιλφσ κα πρζπει να είναι υγειονοποιθμζνθ. Για τθν πλιρθ υγειονοποίθςθ τθσ 
ιλφοσ απαιτείται ελάχιςτθ κερμοκραςία κατά τθν επεξεργαςία άνω των 80oC και ο ελάχιςτοσ 
χρόνοσ παραμονισ τθσ ςτον ξθραντι 10 min. 

 Για τθν τροφοδοςία τθσ μονάδασ αεριοποίθςθσ θ περιεκτικότθτα ςε ςτερεά μθ ξθραμζνθσ 
ιλφοσ κα πρζπει να είναι τουλάχιςτον 90%. 

 Θ κερμοκραςία τθσ ξθραμζνθσ ιλφοσ ςτθν είςοδο των κάδων αποκικευςθσ (ςτισ 
περιπτϊςεισ που απαιτείται αποκικευςθ ι ζκτακτεσ ςυνκικεσ) κα είναι μικρότερθ από 50 
oC, για κερμοκραςίεσ ατμοςφαιρικοφ αζρα μζχρι και 40 oC 

Συνοπτικά τα απαιτοφμενα χαρακτθριςτικά του τελικοφ προϊόντοσ δίνονται ςτον Ρίνακα 5. 
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Ρίνακασ 5: Ελάχιςτεσ απαιτήςεισ ποιότητασ ξηραμζνησ ιλφοσ 

Παξάκεηξνο/Απαηηνύκελεο 
ζπλζήθεο 

Υαξαθηεξηζηηθά μεξακέλεο 
ηιύνο όηαλ ηξνθνδνηείηαη 

ζηελ αεξηνπνίεζε 

Πνζνζηό μεξώλ ζηεξεώλ ζην 

ηειηθό πξντόλ 

Τνπιάρηζηνλ 90%  

Θεξκνθξαζία Γελ απαηηείηαη 

Θ μονάδα ξιρανςθσ κα λειτουργεί αποδοτικά για ονομαςτικι ικανότθτα εξάτμιςθσ για 

ςυνεχι λειτουργία 810 kg H2O/hr.  

 

4.3 Ελάχιςτεσ απαιτήςεισ του παραγόμενου αερίου ςφνθεςησ  

Το προςφερόμενο ςφςτθμα αεριοποίθςθσ κα πρζπει να εξαςφαλίηει τθν υψθλι ποιότθτα 

και αξία του τελικοφ προϊόντοσ, ιτοι του παραγόμενου αερίου, το οποίο κα πρζπει να 

είναι κατάλλθλο για καφςθ τόςο ςε καυςτιρα ςυνκετικοφ αερίου, όςο και ςε μονάδα 

ςυμπαραγωγισ.  

Ο προμθκευτισ του ςυςτιματοσ αεριοποίθςθσ κα πρζπει να πλθροί τισ ελάχιςτεσ 

απαιτιςεισ που κζτει ο προμθκευτισ τθσ μονάδασ ςυμπαραγωγισ και ο προμθκευτισ του 

καυςτιρα ςυνκετικοφ αερίου (syngas). 

 

4.4 Ροιοτικά χαρακτηριςτικά αζριων εκπομπϊν  

Οι πθγζσ αζριων εκπομπϊν ρφπων από τθν διαδικαςία αεριοποίθςθσ-ξιρανςθσ τθσ ιλφοσ 

ςχετίηονται α) με τισ εκπομπζσ από τθ μονάδα επεξεργαςίασ των απαερίων τθσ ξιρανςθσ 

και β) τισ εκπομπζσ από τθν καφςθ του αερίου ςφνκεςθσ.  

α) Για τα απαζρια από τθ μονάδα ξιρανςθσ τθσ ιλφοσ, κα πρζπει να τθροφνται τα 

ακόλουκα όρια: 

 

 

 

 

(*)Θμεριςιεσ μζςεσ τιμζσ 

Παξάκεηξνο Οξηαθέο ηηκέο εθπνκπώλ  

Οιηθά ζηεξεά ζε κνξθή ζσκαηηδίσλ (*) [mg/Nm
3
] 10 (*) 

TOC [mg/Nm
3
] 10 (*) 

HCl [mg/Nm
3
] 10 (*) 

HF [mg/Nm
3
] 1 (*) 

SO2 [mg/Nm
3
] 50 (*) 

NOx [mg/Nm
3
] 200 (*) 

Οζκή Smell units/m
3 500 

VOC [mg/Nm
3
] 10 

H2S [mg/Nm
3
] 3 

NH3 [mg/Nm
3
] 20 
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β) Για τα απαζρια από τθ μονάδα καφςθσ του αερίου ςφνκεςθσ κα πρζπει να τθροφνται τα 

ακόλουκα όρια: 

Για τισ εκπομπζσ αερίων από τθν καφςθ του αερίου ςφνκεςθσ ι/και φυςικοφ αερίου ςε 

αεριοςτρόβιλο ι μθχανι εςωτερικισ καφςθσ κα πρζπει να τθροφνται τα όρια του Ρίνακα 

2. Ωσ ςυναφζσ κεςμικό πλαίςιο αναγνωρίηεται θ Υ.Α. 36060/1155/Ε.103/2013 (ΦΕΚ 

1450/Β` 14.6.2013) (Ραραρτιματα V, VI, VII). 

Παξάκεηξνο Αεξηνζηξόβηινη   Μεραλέο εζσηεξηθήο θαύζεο  

Οιηθά ζηεξεά ζε 
κνξθή 
ζσκαηηδίσλ  

[mg/Nm
3
] - 

5  

NOX σο ΝΟ2 [mg/Nm
3
] 120  200   

SOX σο SΟ2 [mg/Nm
3
] - 35  

Για τισ εκπομπζσ αερίων από τθν καφςθ του φυςικοφ αερίου ςε λζβθτα-καυςτιρα κα 

πρζπει να τθροφνται τα όρια του Ρίνακα 3. Ωσ ςυναφζσ κεςμικό πλαίςιο αναγνωρίηεται θ 

Υ.Α. 36060/1155/Ε.103/2013 (ΦΕΚ 1450/Β` 14.6.2013) (Ραραρτιματα V, VI, VII). 

Παξάκεηξνο Λέβεηαο-θαπζηήξαο (Ο2: 3%) 

Οιηθά ζηεξεά ζε 
κνξθή ζσκαηηδίσλ  

[mg/Nm
3
] 

5   

NOX σο ΝΟ2 [mg/Nm
3
] 100   

SOX σο SΟ2 [mg/Nm
3
] 35  

Οι μετριςεισ των ρυπαντϊν κα γίνονται ςφμφωνα με τουσ Ευρωπαϊκοφσ κανονιςμοφσ (ΕΝ) 

ι ιςοδφναμουσ. Οι διαδικαςίεσ μζτρθςθσ και οι κυρϊςεισ ςε περίπτωςθ υπζρβαςθσ, κα 

ςυμφωνθκοφν με τθν επίβλεψθ. Οι ωσ άνω οριακζσ τιμζσ αναφζρονται ςτο μζςο όρο των 

ωριαίων μετριςεων κατά τθ διάρκεια οποιουδιποτε 24ϊρου. 

 

4.5 Απαιτοφμενα χαρακτηριςτικά υγρϊν αποβλήτων  

Τα χαρακτθριςτικά των επεξεργαςμζνων υγρϊν αποβλιτων που παράγονται από τον 

κακαριςμό των υδρατμϊν και απαερίων, κακϊσ και του αερίου ςφνκεςθσ πρζπει να 

ικανοποιοφν τα παρακάτω μζγιςτα όρια: 

Παξάκεηξνο 
Οξηαθέο ηηκέο εθπνκπώλ 

εθθξαζκέλεο σο ζπγθεληξώζεηο 
θαηά κάδα γηα αδηήζεηα δείγκαηα 

Οιηθά ζηεξεά όπσο νξίδνληαη ζηελ Οδεγία 
91/271/ΔΟΚ 

[mg/l] 10 (80% ησλ δεηγκάησλ) 

COD [mg/l] 50 

Υδξάξγπξνο θαη νη ελώζεηο ηνπ, σο 
πδξάξγπξνο  

[mg/l] 0,03 

Κάδκην θαη νη ελώζεηο ηνπ, σο θάδκην  [mg/l] 0,05 

Θάιιην θαη νη ελώζεηο ηνπ, σο ζάιιην  [mg/l] 0.05 

Αξζεληθό θαη νη ελώζεηο ηνπ, σο αξζεληθό [mg/l] 0.15 

Μόιπβδνο θαη νη ελώζεηο ηνπ, σο κόιπβδνο [mg/l] 0.2 

Φξώκην θαη νη ελώζεηο ηνπ, σο ρξώκην [mg/l] 0.5 

Φαιθόο θαη νη ελώζεηο ηνπ, σο ραιθόο [mg/l] 0.5 
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Νηθέιην θαη νη ελώζεηο ηνπ, σο ληθέιην [mg/l] 0.5 

Χεπδάξγπξνο θαη νη ελώζεηο ηνπ, σο 
ςεπδάξγπξνο 

[mg/l] 1.5 

Γηνμίλεο θαη θνπξάληα, νξηδόκελα σο 
άζξνηζκα ησλ επηκέξνπο δηνμηλώλ θαη 
θνπξαλίσλ, όπσο απνηηκώληαη ζην 
Παξάξηεκα Ι ηεο Οδεγίαο 2000/76/ΔΚ   

[ng/l] 0.3 

Τα παραπάνω υγρά απόβλθτα κακϊσ και τα υγρά απόβλθτα του προςωπικοφ κα 

οδθγοφνται ςτο δίκτυο αποχζτευςθσ τθσ υφιςτάμενθσ ΕΕΛ. 

 

4.6 Λοιπζσ απαιτήςεισ 

1. Οι εγκεκριμζνοι Ρεριβαλλοντικοί Προι (Απόφαςθ οικ. 51349 και τροποποίθςθ αυτισ) 
επιςυνάπτονται ςτο Ραράρτθμα ΛΛ του παρόντοσ Τεφχουσ  

2. Για τθν μελζτθ προςφοράσ κα λθφκεί υπόψθ ότι θ τζφρα ωσ παραπροϊόν τθσ εγκατάςταςθσ 
κα διατίκεται ςε Χϊρο Υγειονομικισ Ταφισ Απορριμμάτων για ςυνδιάκεςθ, ενϊ θ πίςςα κα 
οδθγείται ςε κατάλλθλο διαμορφωμζνο χϊρο διάκεςθσ.  

3. Το όριο του κορφβου ςτα όρια του οικοπζδου τθσ εγκατάςταςθσ δεν κα ξεπερνά τα 65dBA. 
Θ εκπομπι κορφβου από τισ εγκαταςτάςεισ κα είναι περιοριςμζνθ. Σε απόςταςθ 2 m από τα 
όρια των κτιρίων θ ςτάκμθ κορφβου πρζπει να είναι μικρότερθ από 55 dB(Α). Στο εςωτερικό 
του κτιρίου ξιρανςθσ και ςε απόςταςθ 1m από τα μθχανιματα, θ εκπομπι κορφβου κα 
πρζπει να μθν υπερβαίνει τα 85 dB(A). Κατ’ εξαίρεςθ ςτθ μονάδα ςυμπαραγωγισ και ςε 
απόςταςθ 1 m από τα μθχανιματα θ εκπομπι κορφβου κα πρζπει να μθν υπερβαίνει τα 
105 dB(A). 

4. Πλεσ οι κτιριακζσ εγκαταςτάςεισ πρζπει να είναι ςφμφωνα με τισ απαιτιςεισ του Νζου 
Οικοδομικοφ Κανονιςμοφ (ΝΟΚ) και τισ παροφςεσ προδιαγραφζσ και υπόκεινται ςτισ 
νόμιμεσ εγκρίςεισ. 

5. Μονάδα κερμικισ ξιρανςθσ 

Κάκε διαγωνιηόμενοσ κα υποβάλει Συμφωνία (Ρροςφμφωνο) Συνεργαςίασ (όχι 

αποκλειςτικι) με τον καταςκευαςτι του ςυςτιματοσ, το οποίο κα τεκεί ςε ιςχφ ςε 

περίπτωςθ ανάκεςθσ του ζργου ς’ αυτόν. Στο πλαίςιο τθσ ςυμφωνίασ αυτισ, ο 

καταςκευαςτισ του ςυςτιματοσ κερμικισ ξιρανςθσ κα αναλάβει κατ' ελάχιςτον: 

5.1 Τον ζλεγχο και τθν αποδοχι τθσ μελζτθσ εφαρμογισ του ζργου ςε ότι αφορά το ςφςτθμα 
ξιρανςθσ και ειδικότερα:  

i. Τθ διάταξθ τθσ μονάδασ, δθλαδι όλων των ςτοιχείων που ςυνκζτουν και είναι απαιτοφμενα 
για τθν απρόςκοπτθ λειτουργία του ζργου από τθν τροφοδοςία τθσ αφυδατωμζνθσ ιλφοσ 
ζωσ τθν ζξοδο και ψφξθ τθσ ξθραμζνθσ ιλφοσ, περιλαμβανομζνων των διατάξεων 
επεξεργαςίασ των απαερίων και των υδρατμϊν. 

ii. Τον ςχεδιαςμό του τρόπου ελζγχου τθσ λειτουργίασ του ςυςτιματοσ ξιρανςθσ. 

iii. Τα τεχνικά χαρακτθριςτικά και τισ προδιαγραφζσ όλου του εξοπλιςμοφ που εξυπθρετεί τθν 
λειτουργία τθσ μονάδασ ξιρανςθσ (ςυςτιματα μεταφοράσ αφυδατωμζνθσ και ξθραμζνθσ 
ιλφοσ, ςυςτιματα μεταφοράσ κερμότθτασ, επεξεργαςία απαερίων, πίνακασ ελζγχου, 
κατανάλωςθ κερμικισ/θλεκτρικισ ενζργειασ κτλ.). 

iv. Τισ μονάδεσ εκείνεσ ι τον εξοπλιςμό που επθρεάηουν τθν λειτουργία, απόδοςθ και τον 
χρόνο ηωισ του ξθραντιρα. 
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Θ αποδοχι - ζγκριςθ τθσ μελζτθσ κα πιςτοποιείται κατόπιν επιςτολισ του καταςκευαςτι 

των ξθραντιρων προσ τθν Ανάδοχο, θ οποία κα κοινοποιείται ςτον Κφριο του Ζργου, πριν 

τθν ζγκριςθ τθσ μελζτθσ εφαρμογισ από τθν Υπθρεςία. Θ εν λόγω αποδοχι τθσ μελζτθσ από 

τον καταςκευαςτι των ξθραντιρων αποτελεί αναγκαία προχπόκεςθ για τθν ζγκριςθ τθσ 

μελζτθσ εφαρμογισ. 

5.2 Τθν προμικεια τθσ μονάδασ ξιρανςθσ με όλο τον παρελκόμενο εξοπλιςμό. Επιςθμαίνεται 
ότι τμιμα τθσ προμικειασ του καταςκευαςτι είναι και ο αυτοματιςμόσ λειτουργίασ. 

5.3 Τον ζλεγχο και τθν βεβαίωςθ τθσ ορκισ καταςκευισ και εγκατάςταςθσ του παρελκόμενου 
εξοπλιςμοφ και ειδικότερα:  

i. Εγκατάςταςθ του ξθραντιρα, ονομαςτικισ δυναμικότθτασ τουλάχιςτον 0,81 tn H2O/h 

ii. Εγκατάςταςθ παρελκόμενου εξοπλιςμοφ: ςυςτιματα μεταφοράσ αφυδατωμζνθσ και 
ξθραμζνθσ ιλφοσ, ςυςτιματα μεταφοράσ κερμότθτασ. 

iii. Υδραυλικζσ ςυνδζςεισ και ςωλθνϊςεισ όλων των παραπάνω. 

iv. Τα όργανα ελζγχου για τθν αυτόματθ λειτουργία του ςυςτιματοσ.  

Θ βεβαίωςθ ορκισ εγκατάςταςθσ του βαςικοφ εξοπλιςμοφ κα πιςτοποιείται με επιςτολι 

του καταςκευαςτι των ξθραντιρων προσ τον Ανάδοχο με κοινοποίθςθ προσ τον Κφριο του 

Ζργου, πριν τθν ζναρξθ των δοκιμϊν ελζγχου τθσ μονάδασ ξιρανςθσ. Θ εν λόγω βεβαίωςθ 

αποτελεί προχπόκεςθ για τθν ζναρξθ των δοκιμϊν ελζγχου τθσ μονάδασ ξιρανςθσ.  

5.4 Τον ζλεγχο και παρακολοφκθςθ τθσ διαδικαςίασ «κζςθ ςε αποδοτικι λειτουργία και 
δοκιμζσ ολοκλιρωςθσ» του ςυςτιματοσ ξιρανςθσ. 

5.5 Τον ζλεγχο και παρακολοφκθςθ κατά τθν Λειτουργία και Συντιρθςθ των ζργων από τον 
Ανάδοχο και τθν επιτόπου επίβλεψθ με ευκφνθ τθσ, τθσ βαςικισ ςυντιρθςθσ του 
ςυςτιματοσ ξιρανςθσ. 

5.6 Τθν εκπαίδευςθ του προςωπικοφ του Κυρίου του Ζργου ςτθ λειτουργία και ςυντιρθςθ τθσ 
μονάδασ. 

5.7 Τθν  υποβοικθςθ του Αναδόχου ςτθ ςφνταξθ εγχειριδίου λειτουργίασ τθσ μονάδασ κερμικισ 
ξιρανςθσ, ςτο οποίο κα περιγράφεται μεταξφ άλλων ο τρόποσ λειτουργίασ, οι διαδικαςίεσ 
κακαριςμοφ και ςυντιρθςθσ, οι χειριςμοί ελζγχου, ο αυτοματιςμόσ λειτουργίασ, κτλ 

5.8 Πτι άλλο κρίνεται απαραίτθτο από τον καταςκευαςτι του ςυςτιματοσ ξιρανςθσ, 
προκειμζνου να ιςχφει θ εγγφθςθ του ςυςτιματοσ. 

Στθν Τεχνικι Ρροςφορά του Διαγωνιηομζνου κα τεκμθριϊνονται ευκρινϊσ (α) θ απόδοςθ τθσ 

μονάδασ κερμικισ ξιρανςθσ ωσ προσ το τελικό προϊόν (ξθραμζνθ ίλυ) που κα προκφπτει από 

τθν προτεινόμενθ ςχεδιαςτικι λφςθ και (β) το ποςοςτό περίςςειασ απαγόμενου αζρα προσ τθ 

μονάδα επεξεργαςίασ αερίων εκπομπϊν, τα οποία αποτελοφν και κριτιρια ανάκεςθσ τθσ 

Σφμβαςθσ. 

Επιπλζον του προςυμφϊνου, ο Ανάδοχοσ κα πρζπει να υποβάλλει διλωςθ του 

καταςκευαςτι των ξθραντϊν, με τθν οποία κα βεβαιϊνει ότι:  

i. Ιλεγξε τθν τεχνικι προςφορά του διαγωνιηομζνου και ςυμφωνεί με τον βαςικό ςχεδιαςμό 
του ςυςτιματοσ ξιρανςθσ όπωσ οριοκετείται από τθν τροφοδοςία τθσ αφυδατωμζνθσ ιλφοσ 
ζωσ τθν ζξοδο και ψφξθ τθσ ξθραμζνθσ ιλφοσ, με τα παρελκόμενά του. 

ii. Εγγυάται τθν απόδοςθ του ςυςτιματοσ ξιρανςθσ, για τα φορτία ςχεδιαςμοφ, ςφμφωνα με 
τα αναφερόμενα ςτο Τεφχοσ Τεχνικι Ρεριγραφι – Ειδικζσ Ρροδιαγραφζσ.  
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iii. Εγγυάται τα ποιοτικά χαρακτθριςτικά του τελικοφ προϊόντοσ ότι είναι ςφμφωνα με τισ 
απαιτιςεισ του καταςκευαςτι τθσ μονάδασ αεριοποίθςθσ, αλλά και ότι πλθροφνται οι 
απαιτιςεισ για τθν πλιρθ υγιεινοποίθςθ του προϊόντοσ (ξθραμζνθ λάςπθ). 

iv. Εγγυάται τον χρόνο ηωισ του ξθραντιρα, ο οποίοσ πρζπει να είναι μεγαλφτεροσ των τριϊν 
(3) ετϊν. 

v. Θ μονάδα ξιρανςθσ κα είναι ςε διακεςιμότθτα και ςε κζςθ να λειτουργιςει αποδοτικά για 
διάςτθμα περίπου 90% του χρόνου (7.800 ϊρεσ ετθςίωσ). 

vi. Ο ξθραντιρασ κα μπορεί να λειτουργεί αποδοτικά ςτο εφροσ 60 – 100 % τθσ ονομαςτικισ 
δυναμικότθτάσ του. 

vii. Ζχει εγκαταςτιςει τουλάχιςτον μια μονάδα κερμικισ ξιρανςθσ δυναμικότθτασ πάνω από το 
70% τθσ δυναμικότθτασ τθσ υπό δθμοπράτθςθσ μονάδασ, θ οποία να λειτουργεί αποδοτικά 
και θ οποία να επεξεργάηεται αφυδατωμζνθ ιλφ (με 75% υγραςία τουλάχιςτον) και παράγει 
υγεινοποιθμζνθ ιλφ. Για τθν τεκμθρίωςθ των ανωτζρω κα υποβλθκεί βεβαίωςθ του φορζα 
λειτουργίασ ι του Κυρίου του ζργου. Σε περίπτωςθ που το ςφςτθμα ξιρανςθσ είναι 
ενοποιθμζνο με τθ μονάδα αεριοποίθςθσ, ιςχφουν οι απαιτιςεισ τθσ ενότθτασ (6) 
κατωτζρω.  

 

6. Μονάδα αεριοποίθςθσ 

Κάκε διαγωνιηόμενοσ κα πρζπει να προςκομίςει Συμφωνία (Ρροςφμφωνο) Συνεργαςίασ (όχι 

αποκλειςτικι) με τον καταςκευαςτι τθσ μονάδασ, το οποίο κα τεκεί ςε ιςχφ ςε περίπτωςθ 

ανάκεςθσ του ζργου ς’ αυτόν. Στο πλαίςιο τθσ ςυμφωνίασ αυτισ, ο καταςκευαςτισ τθσ 

μονάδασ αεριοποίθςθσ, κα αναλαμβάνει κατ' ελάχιςτον: 

6.1 Τον ζλεγχο και τθν αποδοχι τθσ μελζτθσ εφαρμογισ του ζργου ςε ότι αφορά τθ μονάδα 
αεριοποίθςθσ και ειδικότερα:  

i. Τθ διάταξθ τθσ μονάδασ, δθλαδι όλων των ςτοιχείων που ςυνκζτουν και είναι απαιτοφμενα 
για τθν απρόςκοπτθ λειτουργία του ζργου, περιλαμβανομζνων των διατάξεων τροφοδοςίασ 
τθσ ξθραμζνθσ ιλφοσ και τθσ επεξεργαςίασ και αξιοποίθςθσ του αερίου ςφνκεςθσ. 

ii. Τον ςχεδιαςμό του τρόπου ελζγχου τθσ λειτουργίασ τθσ μονάδασ αεριοποίθςθσ. 

iii. Τα τεχνικά χαρακτθριςτικά και τισ προδιαγραφζσ όλου του εξοπλιςμοφ που εξυπθρετεί τθν 
λειτουργία τθσ μονάδασ αεριοποίθςθσ. 

iv. Τισ μονάδεσ εκείνεσ ι τον εξοπλιςμό που επθρεάηουν τθν λειτουργία, απόδοςθ και τον 
χρόνο ηωισ τθσ μονάδασ αεριοποίθςθσ. 

Θ αποδοχι - ζγκριςθ τθσ μελζτθσ κα πιςτοποιείται με επιςτολι του καταςκευαςτι τθσ 

μονάδασ αεριοποίθςθσ προσ τον Ανάδοχο, θ οποία κα κοινοποιείται ςτον Κφριο του Ζργου, 

πριν τθν ζγκριςθ τθσ μελζτθσ εφαρμογισ από τθν Υπθρεςία. Θ εν λόγω αποδοχι τθσ μελζτθσ 

από τον καταςκευαςτι αποτελεί αναγκαία προχπόκεςθ για τθν ζγκριςθ τθσ μελζτθσ 

εφαρμογισ. 

6.2 Τθν προμικεια τθσ μονάδασ αεριοποίθςθσ με όλο τον παρελκόμενο εξοπλιςμό. 
Επιςθμαίνεται ότι τμιμα τθσ προμικειασ του καταςκευαςτι είναι και ο τοπικόσ πίνακασ 
ελζγχου και αυτοματιςμοφ λειτουργίασ. 

6.3 Τον ζλεγχο και τθν βεβαίωςθ τθσ ορκισ καταςκευισ και εγκατάςταςθσ του παρελκόμενου 
εξοπλιςμοφ και ειδικότερα:  

i. Εγκατάςταςθ μονάδασ αεριοποίθςθσ για τθν επεξεργαςία ξθραμζνθσ ιλφοσ, ονομαςτικισ 
δυναμικότθτασ 5 tn DS/d 
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ii. Εγκατάςταςθ παρελκόμενου εξοπλιςμοφ: ςυςτιματα κακαριςμοφ του αερίου ςφνκεςθσ, 
ςυςτιματα ανάκτθςθσ κερμικισ ενζργειασ και αξιοποίθςθσ. 

iii. Υδραυλικζσ ςυνδζςεισ και ςωλθνϊςεισ όλων των παραπάνω. 

iv. Τα όργανα ελζγχου για τθν αυτόματθ λειτουργία του ςυςτιματοσ.  

 Θ βεβαίωςθ ορκισ εγκατάςταςθσ του βαςικοφ εξοπλιςμοφ κα πιςτοποιείται με επιςτολι 

του καταςκευαςτι τθσ μονάδοσ αεριοποίθςθσ προσ τον Ανάδοχο με κοινοποίθςθ προσ 

τον Κφριο του Ζργου, πριν τθν ζναρξθ των δοκιμϊν ελζγχου τθσ μονάδασ αεριοποίθςθσ. 

Θ εν λόγω βεβαίωςθ αποτελεί προχπόκεςθ για τθν ζναρξθ των δοκιμϊν ελζγχου τθσ 

μονάδασ αεριοποίθςθσ.  

6.4  Τον ζλεγχο και παρακολοφκθςθ τθσ διαδικαςίασ «κζςθ ςε αποδοτικι λειτουργία και 
δοκιμζσ ολοκλιρωςθσ»  

6.5 Τον ζλεγχο και παρακολοφκθςθ κατά τθν Λειτουργία και Συντιρθςθ των ζργων από τον 
Ανάδοχο και τθν επιτόπου επίβλεψθ με ευκφνθ τθσ, τθσ βαςικισ ςυντιρθςθσ τθσ μονάδασ 
αεριοποίθςθσ. 

6.6 Τθν εκπαίδευςθ του προςωπικοφ του Κυρίου του Ζργου ςτθ λειτουργία και ςυντιρθςθ τθσ 
μονάδασ. 

6.7 Τθν  υποβοικθςθ του Αναδόχου ςτθ ςφνταξθ εγχειριδίου λειτουργίασ τθσ μονάδασ 
αεριοποίθςθσ, ςτο οποίο κα περιγράφεται μεταξφ άλλων ο τρόποσ λειτουργίασ, οι 
διαδικαςίεσ κακαριςμοφ και ςυντιρθςθσ, οι χειριςμοί ελζγχου, ο αυτοματιςμόσ 
λειτουργίασ, κτλ 

6.8 Πτι άλλο κρίνεται απαραίτθτο από τον καταςκευαςτι του ςυςτιματοσ αεριοποίθςθσ, 
προκειμζνου να ιςχφει θ εγγφθςθ του ςυςτιματοσ. 

Στθν Τεχνικι Ρροςφορά του Διαγωνιηομζνου κα τεκμθριϊνεται ευκρινϊσ ο όγκοσ των απαερίων 

που απαιτοφν επεξεργαςία πριν τθν απελευκζρωςι τουσ ςτθν ατμόςφαιρα, ςυνολικά από τον 

προτεινόμενο αεριοποιθτι, τισ μονάδεσ ςυμπαραγωγισ και τον καυςτιρα αερίου ςτθν 

περίπτωςθ χριςθσ του παραγόμενου αερίου ςφνκεςθσ, το οποίο αποτελεί και κριτιριο 

ανάκεςθσ τθσ Σφμβαςθσ. 

Επιπλζον του Ρροςυμφϊνου, ο Ανάδοχοσ κα πρζπει να υποβάλλει διλωςθ του 

καταςκευαςτι τθσ μονάδασ αεριοποίθςθσ, με τθν οποία κα βεβαιϊνει ότι:  

i. Ιλεγξε τθν τεχνικι προςφορά του διαγωνιηομζνου και ςυμφωνεί με τον βαςικό ςχεδιαςμό 
του ςυςτιματοσ αεριοποίθςθσ, με τα παρελκόμενά του. 

ii. Εγγυάται τθν απόδοςθ του ςυςτιματοσ αεριοποίθςθσ, για τα φορτία ςχεδιαςμοφ, ςφμφωνα 
με τα αναφερόμενα ςτο Τεφχοσ Τεχνικι Ρεριγραφι – Ειδικζσ Ρροδιαγραφζσ.  

iii. Εγγυάται τα ποιοτικά χαρακτθριςτικά του παραγόμενου αερίου προσ αξιοποίθςθ, ότι είναι 
ςφμφωνα με τισ απαιτιςεισ του προμθκευτι τθσ μονάδασ ςυμπαραγωγισ. 

iv. Εγγυάται τον χρόνο ηωισ τθσ μονάδοσ αεριοποίθςθσ, ο οποίοσ πρζπει να είναι μεγαλφτεροσ 
των τριϊν (3) ετϊν.  

v. Θ μονάδα αεριοποίθςθσ κα είναι ςε διακεςιμότθτα και ςε κζςθ να λειτουργιςει αποδοτικά 
για διάςτθμα περίπου 90% του χρόνου (7.800 ϊρεσ ετθςίωσ). 

vi. Θ μονάδα αεριοποίθςθσ κα μπορεί να λειτουργεί αποδοτικά ςτο 60-115 % τθσ ονομαςτικισ 
δυναμικότθτάσ τθσ. 

vii. Ζχει εγκαταςτιςει τουλάχιςτον μια μονάδα αεριοποίθςθσ δυναμικότθτασ πάνω από το 70% 
τθσ δυναμικότθτασ τθσ υπό δθμοπράτθςθσ μονάδασ, θ οποία να λειτουργεί αποδοτικά και θ 
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οποία να επεξεργάηεται αφυδατωμζνθ ίλυ ι μίγμα ιλφοσ με απλά οργανικά υλικά. Για τθν 
τεκμθρίωςθ των ανωτζρω κα υποβλθκεί βεβαίωςθ του φορζα λειτουργίασ ι του Κυρίου 
του ζργου. 

 

7. Θ Ανάδοχοσ επίςθσ, κα μεριμνιςει ςε ςυνεργαςία με τουσ προμθκευτζσ για τα παρακάτω: 

7.1 Τθν επιτυχι διαδικαςία «κζςθ ςε αποδοτικι λειτουργία και δοκιμζσ ολοκλιρωςθσ», του 

νζου ζργου. 

7.2 Τθ ςφνταξθ εγχειριδίου λειτουργίασ του ςυνόλου τθσ νζασ μονάδασ ςτο οποίο κα 

περιγράφονται αναλυτικά μεταξφ άλλων ο τρόποσ λειτουργίασ, οι διαδικαςίεσ κακαριςμοφ 

και ςυντιρθςθσ, οι χειριςμοί ελζγχου, ο αυτοματιςμόσ λειτουργίασ, κτλ. 

7.3  Τθν επιτυχι δοκιμαςτικι Λειτουργία και Συντιρθςθ των ζργων. 

7.4 Τθν εκπαίδευςθ του προςωπικοφ του Κυρίου του Ζργου ςτθ λειτουργία και ςυντιρθςθ τθσ 

νζασ μονάδασ. 

 

 

7 ΚΛΙΜΑΚΩΗ ΣΩΝ ΔΡΓΩΝ  

Το ςφνολο των μονάδων που ςυνκζτουν το ζργο τθσ «Καταςκευι ζργων Ολοκλθρωμζνθσ 

διαχείριςθσ και αξιοποίθςθσ τθσ ιλφοσ των ΕΕΛ Βόλου» περιλαμβάνουν  

ΕΠΙΜΕΡΟΤ ΕΡΓΑ  ΕΡΓΑ Π/Μ ΕΡΓΑ Η/Μ ΠΑΡΑΣΗΡΗΕΙ 
1 2 3 4 

Έξγα κεηαθνξάο ηεο αθπδαησκέλεο ηιύνο Α Α  

Μνλάδα μήξαλζεο  Α Α  

Ξεξαληήξαο Α Α  

Δπεμεξγαζία πδξαηκώλ-απαεξίσλ  Α Α  

Κηίξην εμππεξέηεζεο κνλάδαο μήξαλζεο Α Α  

Έξγα κεηαθνξάο θαη ηξνθνδνζίαο ηεο 
μεξακέλεο ηιύνο 

Α Α 
 

Μνλάδα αεξηνπνίεζεο Α Α  

Αληηδξαζηήξαο αεξηνπνίεζεο Α Α  

Καζαξηζκόο αεξίνπ ζύλζεζεο Α Α  

Απνζήθεπζε αεξίνπ ζύλζεζεο Α Α  

Μνλάδα ζπκπαξαγσγήο ζεξκηθήο – ειεθηξηθήο 
ελέξγεηαο 

Α Α 
 

Μνλάδα Σπκπαξαγσγήο Βηναεξίνπ Α Α  

Σύζηεκα ειηαθήο ππνβνήζεζεο ζεξκηθήο 
ελέξγεηαο 

Α Α 
 

Βνεζεηηθά δίθηπα Α Α  

Το ςφνολο των ζργων κα ςχεδιαςκοφν και καταςκευαςκοφν για τθν Αϋ φάςθ για 

δυναμικότθτα 5 tnDS/d, ενϊ κα υπάρχει πρόβλεψθ χϊρου για τθ Β’ φάςθ ιτοι για 

δυναμικότθτα 10 tnDS/d, που κα επαρκεί για τθν κάλυψθ των αναγκϊν που ζχουν 

προςδιοριςτεί ςτο πζρασ τθσ υλοποίθςθσ των μελλοντικϊν ζργων ςτθν Ε.Ε.Λ. Βόλου.   
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Β. ΣΔΥΝΙΚΗ ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ  

Το ζργο «Καταςκευι Ζργων Ολοκλθρωμζνθσ Διαχείριςθσ και Αξιοποίθςθσ τθσ Λλφοσ των Ε.Ε.Λ. 

Βόλου» ζχει ωσ ςτόχο τθν ενεργειακι αξιοποίθςθ τθσ ιλφοσ και αναμζνεται να επιλφςει ζνα 

ςθμαντικό ηιτθμα, που ςχετίηεται με τθν πρακτικι απευκείασ διάκεςθσ τθσ αφυδατωμζνθσ ιλφοσ 

ςτον ΧΥΤΑ Ρ.Σ. Βόλου, θ οποία δεν είναι βιϊςιμθ και περιβαλλοντικά αποδεκτι. Το ζργο αφορά 

ςτθν επεξεργαςία και αξιοποίθςθ τθσ παραγόμενθσ ιλφοσ μζςω κερμικισ ξιρανςθσ και 

αεριοποίθςθσ. Θ ξιρανςθ τθσ ιλφοσ είναι θ διαδικαςία εξατμίςεωσ του νεροφ από τθν ιδθ 

αφυδατωμζνθ ιλφ, κατά τθν οποία επιτυγχάνεται ποςοςτό υγραςίασ ςτο τελικό προϊόν περίπου 

10%, με αποτζλεςμα τθν ςθμαντικι μείωςθ του όγκου και τθσ μάηασ τθσ ιλφοσ, τθν ςτακεροποίθςθ 

τθσ ιλφοσ μζςω τθσ δραςτικισ αφξθςθσ των ςτερεϊν, τθν καταςτροφι των πακογόνων 

μικροοργανιςμϊν και τθν αφξθςθ τθσ κερμικισ αξίασ του τελικοφ προϊόντοσ. Θ ξιρανςθ τθσ ιλφοσ 

κα επιτυγχάνεται με ολικι αξιοποίθςθ τθσ κερμογόνου δφναμθσ των απαερίων τθσ αεριοποίθςθσ ι 

άλλων ανακτϊμενων ρευμάτων μεταφοράσ κερμότθτασ. Αεριοποίθςθ ορίηεται ωσ θ διεργαςία κατά 

τθν οποία πραγματοποιείται μετατροπι του οργανικοφ τμιματοσ του ςτερεοφ πρωτογενοφσ υλικοφ 

με ταυτόχρονθ καταςτροφι των οργανικϊν ρφπων, μζςω κζρμανςθσ ςε υψθλζσ κερμοκραςίεσ, ςε 

αζριο ςφνκεςθσ, το οποίο κα αξιοποιθκεί για τθν παραγωγι θλεκτρικισ και κερμικισ ενζργειασ ςε 

κατάλλθλθ μονάδα. 

Αντικείμενο του υπό δθμοπράτθςθ ζργου είναι, θ μελζτθ (Οριςτικι Μελζτθ και Μελζτθ 

Εφαρμογισ), καταςκευι, κζςθ ςε αποδοτικι λειτουργία, λειτουργία και ςυντιρθςθ για διάςτθμα 6 

μθνϊν (δοκιμαςτικι λειτουργία) του ωσ άνω ζργου και των ςυναφϊν ζργων που κα καταςκευάςει ο 

Ανάδοχοσ.  

Ειδικότερα περιλαμβάνει: 

 Τθν Οριςτικι Μελζτθ και τθ Μελζτθ Εφαρμογισ για το ςφνολο των ζργων Ρολιτικοφ 
Μθχανικοφ και των Θ/Μ ζργων, ςυμπεριλαμβανομζνθσ και τθσ μελζτθσ αςφάλειασ και 
επικινδυνότθτασ (Hazid/Hazop). Θ τελευταία κα εκπονθκεί από ζναν ανεξάρτθτο 
διαπιςτευμζνο οίκο με μζριμνα και δαπάνθ του Αναδόχου και κα εγκρικεί από τον κφριο 
του ζργου. Ο Ανάδοχοσ υποχρεοφται να υλοποιιςει ςτο ςφνολό τουσ τα μζτρα που κα 
υποδειχκοφν από τθν μελζτθ αςφαλείασ και επικινδυνότθτασ (Hazid/Hazop), ακόμθ και αν θ 
υλοποίθςθ αυτϊν των μζτρων προυποκζτει ςθμαντικζσ τροποποιιςεισ ςτον ςχεδιαςμό του 
ζργου, όπωσ αυτό κα ζχει περιγραφεί ςτθν μελετι προςφοράσ. 

 Τθν διαμόρφωςθ του χϊρου, απομάκρυνςθ κάκε υφιςτάμενου κτίςματοσ ι εμποδίου και 
τθν καταςκευι κάκε αναγκαίου κφριου και βοθκθτικοφ ζργου για τθν παράδοςθ ςε πλιρθ 
και αςφαλι λειτουργία του ζργου. 

 Τθν προμικεια, μεταφορά και εγκατάςταςθ του ςυνόλου του απαιτοφμενου Θ/Μ 
εξοπλιςμοφ. 

 Τθν καταςκευι όλων των απαιτοφμενων Ζργων Ρολιτικοφ Μθχανικοφ. 

 Τισ πάςθσ φφςεωσ δοκιμζσ, τθ κζςθ ςε αποδοτικι λειτουργία του ζργου και τθν εκτζλεςθ 
των δοκιμϊν απόδοςθσ - ςυμμόρφωςθσ. 

 Τθν λειτουργία και ςυντιρθςθ του ζργου κατά τθν περίοδο δοκιμαςτικισ λειτουργίασ και 
εγγφθςθσ (χρονικό διάςτθμα ζξι (6) μθνϊν). 

 Τθν εκπαίδευςθ του προςωπικοφ του φορζα λειτουργίασ του ζργου (ΔΕΥΑΜΒ ι άλλοσ που 
κα υποδειχτεί από τον Κφριο του ζργου) ςτθ λειτουργία και ςυντιρθςθ των μονάδων 
επεξεργαςίασ. 
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 Τθ ςφνταξθ λεπτομερϊν εγχειριδίων λειτουργίασ και ςυντιρθςθσ (operation and service 
manuals) για το ςφνολο του Θ/Μ εξοπλιςμοφ που κα εγκαταςτακεί. 

 Τθν προμικεια των απαιτοφμενων ανταλλακτικϊν προλθπτικισ ςυντιρθςθσ για δφο ζτθ 
λειτουργίασ, που κα παραδοκοφν μετά το πζρασ τθσ δοκιμαςτικισ λειτουργίασ 

Ενδεικτικά και όχι περιοριςτικά, ςτα υπό εκτζλεςθ ζργα περιλαμβάνονται: 

 Τα αναγκαία ςυςτιματα και εγκαταςτάςεισ για τθν τροφοδοςία τθσ μονάδασ ξιρανςθσ με 
τθν αφυδατωμζνθ ιλφ. 

 Μία ολοκλθρωμζνθ γραμμι ξιρανςθσ, ονομαςτικισ δυναμικότθτασ εξάτμιςθσ 0,81 τόνοι 
νεροφ τθν ϊρα και μζγιςτθσ δυναμικότθτασ 110% τθσ ονομαςτικισ, για ςυνεχι λειτουργία 7 
θμερϊν.  

 Σφςτθμα επεξεργαςίασ του ρεφματοσ αζρα – υδρατμϊν (διαχωριςμόσ ςτερεϊν, 
ςυμπφκνωςθ και απομάκρυνςθ των υδρατμϊν, κλπ.) και απόςμθςθσ.  

 Συςτιματα μεταφοράσ και ψφξθσ τθσ ξθραμζνθσ ιλφοσ. 

 Συςτιματα τροφοδοςίασ ξθραμζνθσ ιλφοσ ςτθ μονάδα αεριοποίθςθσ. 

 Μονάδα αεριοποίθςθσ δυναμικότθτασ 5 tn DS/d με τουλάχιςτον 90% περιεκτικότθτα ςε 
ξθρά ςτερεά. 

 Μονάδα κακαριςμοφ και ψφξθσ του παραγόμενου αερίου ςφνκεςθσ. 

 Μονάδα ςυμπαραγωγισ κερμικισ-θλεκτρικισ ενζργειασ από τθν καφςθ του αερίου 
ςφνκεςθσ τθσ μονάδασ αεριοποίθςθσ, αποτελοφμενο από δφο μονάδεσ ελάχιςτθσ ιςχφοσ 
55KW-el ζκαςτθ. 

 Μονάδα καφςθσ του αερίου ςφνκεςθσ για τθν παραγωγι του ηεςτοφ νεροφ για τισ ανάγκεσ 
ξιρανςθσ 

 Οι απαιτοφμενεσ βοθκθτικζσ εγκαταςτάςεισ και ζργα υποδομισ για τθν εξυπθρζτθςθ του 
ςυνόλου του ζργου (τισ απαραίτθτεσ ςωλθνϊςεισ, αεραγωγοφσ, κλπ.). 

 Συςτιματα αυτοματιςμοφ λειτουργίασ, όργανα παρακολοφκθςθσ και ελζγχου τθσ 
λειτουργίασ και τα απαραίτθτα ςυςτιματα αςφάλειασ. 

 Θ πλιρθσ προμικεια και εγκατάςταςθ δφο μθχανϊν ςυμπαραγωγισ βιοαερίου ελάχιςτθσ 
δυναμικότθτασ 150kW-el ζκαςτθ. 

 Θ εγκατάςταςθ ςυςτιματοσ θλιακισ υποβοικθςθσ τθσ κερμικισ ενζργειασ τθσ νζασ 
Μονάδασ.  

Ο εξοπλιςμόσ τθσ μονάδασ ξιρανςθσ κα ςτεγάηεται ςε κατάλλθλα διαςταςιολογθμζνο κτίριο 

ελάχιςτου εμβαδοφ 400m² και όγκου 4.000m³, καταςκευαςμζνο από οπλιςμζνο ςκυρόδεμα, 

εξοπλιςμζνο με όλεσ τισ απαραίτθτεσ εγκαταςτάςεισ όπωσ, ςυςτιματα φωτιςμοφ, εξαεριςμοφ, 

κζρμανςθσ – κλιματιςμοφ των χϊρων προςωπικοφ, ςυςτιματα πυροπροςταςίασ, ςυναγερμοφ, 

αντικεραυνικισ προςταςίασ κλπ.  

Στθν οροφι του κτιρίου, θ οποία κα είναι προςβάςιμθ μζςω κατάλλθλθσ κλίμακασ, κα 

τοποκετθκοφν θλιακοί ςυλλζκτεσ υποβοικθςθσ τθσ κερμικισ ενζργειασ τθσ νζασ μονάδασ. 

Σε κάκε κτίριο κα εγκαταςτακοφν επίςθσ: 

 Ο απαραίτθτοσ για τθν εγκατάςταςθ και ςυντιρθςθ του εξοπλιςμοφ ανυψωτικόσ 
εξοπλιςμόσ (γερανογζφυρεσ κλπ.).  
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 Οι απαιτοφμενεσ εςωτερικζσ μεταλλικζσ καταςκευζσ, ςυμπεριλαμβανομζνων των 
διαδρόμων και των κλιμακοςταςίων πρόςβαςθσ ςε όλα τα επιμζρουσ μθχανιματα και 
εξοπλιςμό τθσ μονάδασ ξιρανςθσ, με τα απαραίτθτα κιγκλιδϊματα, κλίμακεσ, κλπ. 

 

Επίςθσ, ςτο πλαίςιο του ζργου κα καταςκευαςτοφν όλα τα απαραίτθτα για τθν λειτουργία των 

μονάδων βοθκθτικά ζργα εξυπθρζτθςθσ και υποςτιριξθσ και ςυγκεκριμζνα: 

 Τα απαιτοφμενα ζργα για τθν αποκικευςθ του αερίου ςφνκεςθσ και τθν καφςθ του ςτον 
πυρςό καφςθσ 

 Ρλιρεσ ςφςτθμα παροχισ και διανομισ θλεκτρικισ ενζργειασ ςτθ μονάδα ξιρανςθσ και 
αεριοποίθςθσ και τισ εγκαταςτάςεισ εξυπθρζτθςισ τουσ. 

 Τα ζργα διαςφνδεςθσ των μονάδων με τα δίκτυα θλεκτροδότθςθσ, φδρευςθσ, αποχζτευςθσ, 
ςτραγγιδίων, ομβρίων, κλπ. 

 Θ καταςκευι όλων των αναγκαίων οδϊν πρόςβαςθσ με πεηοδρόμια, ςυμπεριλαμβανομζνου 
και του θλεκτροφωτιςμοφ, ςυςτθμάτων αντικεραυνικισ προςταςίασ και τθσ αποχζτευςθσ 
των ομβρίων υδάτων και των λοιπϊν ζργων υποδομισ. Θ διαμόρφωςθ τθσ οδοποιίασ κα 
πρζπει να διαςφαλίηει τθν απρόςκοπτθ και αςφαλι κυκλοφορία των φορτθγϊν μεταφοράσ 
αφυδατωμζνθσ και ξθραμζνθσ ιλφοσ, με το μικρότερο δυνατό αρικμό ελιγμϊν. Ο 
περιβάλλον χϊροσ κα διαμορφωκεί κατάλλθλα, ςφμφωνα με τισ Τεχνικζσ Ρροδιαγραφζσ. 

Το ςφνολο των εγκαταςτάςεων που ςυνκζτουν το ζργο ολοκλθρωμζνθσ διαχείριςθσ και 

αξιοποίθςθσ τθσ ιλφοσ των ΕΕΛ Βόλου κα εξυπθρετείται από το υφιςτάμενο κτίριο διοίκθςθσ τθσ 

ΕΕΛ. 

Για τθν εξυπθρζτθςθ των αναγκϊν του ζργου κα καταςκευαςτεί ζνασ υποςτακμόσ και πλιρεσ 

ςφςτθμα παροχισ και διανομισ θλεκτρικισ ενζργειασ. Στον υποςτακμό κα εγκαταςτακεί ζνασ ι 

περιςςότεροι μεταςχθματιςτζσ και όλοσ ο απαραίτθτοσ εξοπλιςμόσ μζςθσ και χαμθλισ τάςθσ, 

κακϊσ και ζνα θλεκτροπαραγωγό ηεφγοσ. Στισ εργαςίεσ περιλαμβάνονται όλεσ οι θλεκτρικζσ 

εγκαταςτάςεισ, καλωδιϊςεισ και κάκε φφςθσ απαραίτθτα υλικά ςφνδεςθσ και προςταςίασ κακϊσ οι 

εργαςίεσ τοποκζτθςθσ.  

Ο Ανάδοχοσ κα προμθκεφςει τα απαιτοφμενα, ςφμφωνα με τουσ καταςκευαςτζσ του εξοπλιςμοφ, 

ανταλλακτικά προλθπτικισ ςυντιρθςθσ για δφο (2) χρόνια λειτουργίασ και όλα τα απαραίτθτα 

εργαλεία για τθν ςυντιρθςθ και αποςυναρμολόγθςθ του εξοπλιςμοφ. Τα ανταλλακτικά και 

εργαλεία κα παραδοκοφν ςτον Κφριο του ζργου ςτο πζρασ τθσ εξάμθνθσ περιόδου λειτουργίασ και 

ςυντιρθςθσ (δοκιμαςτικι λειτουργία). 

Ο Ανάδοχοσ κα παρζχει τα απαραίτθτα υλικά, υπθρεςίεσ και εργατικό προςωπικό και κα εκτελζςει 

όλεσ τισ απαραίτθτεσ εργαςίεσ για τθν προμικεια και πλιρθ εγκατάςταςθ όλου του απαραίτθτου 

θλεκτρομθχανολογικοφ εξοπλιςμοφ του ςυνόλου του ζργου, ςυμπεριλαμβανομζνων των μονάδων 

ξιρανςθσ και αεριοποίθςθσ και των αναγκαίων ζργων εξυπθρζτθςθσ, κα εκτελζςει τισ απαραίτθτεσ 

δοκιμζσ, κα κζςει τθ μονάδα ςε πλιρθ λειτουργία, και κα εκτελζςει με τθν επίβλεψθ τθσ Υπθρεςίασ 

τισ δοκιμζσ απόδοςθσ και ςυμμόρφωςθσ των ζργων που πρζπει να ολοκλθρωκοφν εντόσ 

αποκλειςτικισ προκεςμίασ 18 μθνϊν από τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ.  

Τζλοσ κα λειτουργιςει και κα ςυντθριςει το ζργο για χρονικό διάςτθμα ζξι (6) μθνϊν από τθν 

επιτυχι ολοκλιρωςθ των δοκιμϊν απόδοςθσ και ςυμμόρφωςθσ . 

θτά αναφζρεται ότι ςτο ςυμβατικό αντικείμενο τθσ παροφςασ εργολαβίασ ςυμπεριλαμβάνεται: 
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 Κάκε εργαςία ζρευνασ (απαραίτθτεσ αναλφςεισ αφυδατωμζνθσ ιλφοσ για τον κακοριςμό 
των παραμζτρων λειτουργίασ και αςφάλειασ τθσ μονάδασ, κλπ.), μελζτθσ 
(ςυμπεριλαμβανομζνθσ και τθσ μελζτθσ αςφάλειασ και επικινδυνότθτασ HAZID - HAZOP), 
ςχεδιαςμοφ, δοκιμισ, αναφοράσ, προμικειασ, εκτελωνιςμοφ, μεταφοράσ, 
φορτοεκφόρτωςθσ, αποκικευςθσ, τοποκζτθςθσ, καταςκευισ, αποξιλωςθσ, αποκομιδισ, 
απόρριψθσ, βακμονόμθςθσ, ςυντονιςμοφ, κακϊσ και οποιαδιποτε άλλθ ενζργεια 
απαιτείται για τθν υλοποίθςθ του Ζργου όπωσ περιγράφεται ςτθ παροφςα Τεχνικι 
Ρεριγραφι και ςτα λοιπά ςυμβατικά τεφχθ του ζργου.  

 Πλεσ οι οικοδομικζσ εργαςίεσ και εργαςίεσ Ρολιτικοφ Μθχανικοφ που κα απαιτθκοφν για τθ 
καταςκευι των εγκαταςτάςεων.  

 Κατά τθν εκτζλεςθ του Ζργου, ο Ανάδοχοσ πρζπει να εφαρμόηει πρόγραμμα διαςφάλιςθσ 
τθσ ποιότθτασ του ζργου και μζτρα για τθν αςφάλεια και υγιεινι των εργαηομζνων 
(εγκεκριμζνα από τθν Υπθρεςία), κακϊσ και να λάβει όλα τα απαιτοφμενα μζτρα που 
αναφζρονται ςτα ςυμβατικά τεφχθ για τθν προςταςία των γειτονικϊν υφιςταμζνων 
εγκαταςτάςεων και τθν παράλλθλθ διαςφάλιςθ τθσ αδιάλειπτθσ και αςφαλοφσ λειτουργίασ 
τουσ. 

Πλα τα παραπάνω αναφζρονται ενδεικτικά και ςε καμία περίπτωςθ δεν απαλλάςςουν τον Ανάδοχο 

από το ςφνολο των υποχρεϊςεϊν του που απορρζουν από τθν ςφμβαςθ.  



ΟΛΟΚΛΘΩΜΕΝΘ ΔΛΑΧΕΛΛΣΘ ΚΑΛ ΑΞΛΟΡΟΛΘΣΘ ΤΘΣ ΛΛΥΟΣ ΤΩΝ Ε.Ε.Λ. ΒΟΛΟΥ 
ΤΕΥΧΘ ΔΘΜΟΡΑΤΘΣΘΣ –  ΤΕΧΝΙΚΘ ΡΕΙΓΑΦΘ – ΕΙΔΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΡΟΔΙΑΓΑΦΕΣ 

 

 23 

Γ. ΔΙΓΙΚΔ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΔ ΔΡΓΩΝ 
 

1. ΓΔΝΙΚΑ  

Οι επιμζρουσ μονάδεσ πρζπει να ικανοποιοφν τισ απαιτιςεισ τθσ ΕΝ 12255-1 και τθσ 

Οδθγίασ 42/2006/ΕΕ (Εξοπλιςμόσ). Οι ανοχζσ των δομικϊν καταςκευϊν των επιμζρουσ 

μονάδων πρζπει να ικανοποιοφν τισ απαιτιςεισ του παραρτιματοσ Β τθσ ΕΝ 12255-1 και 

να είναι ςυμβατζσ με τον εξοπλιςμό που πρόκειται να εγκαταςτακεί.  

Ρλθςίον των περιοχϊν, που απαιτοφνται εργαςίεσ κακαριςμοφ, κα πρζπει να 

προβλεφκοφν υδρολθψίεσ από το δίκτυο βιομθχανικοφ νεροφ τθσ εγκατάςταςθσ με 

ικανοποιθτικι απορροι του νεροφ πλφςθσ προσ το δίκτυο ςτραγγιδίων. Κα πρζπει να 

αποφεφγεται θ χριςθ πόςιμου νεροφ για εργαςίεσ πλφςθσ, ενϊ κα λαμβάνονται όλα τα 

απαραίτθτα μζτρα για τθν αποφυγι μόλυνςθσ του δικτφου πόςιμου νεροφ από το δίκτυο 

βιομθχανικοφ νεροφ. Σε όλεσ τισ υδρολθψίεσ κα πρζπει να υπάρχει ςιμανςθ του 

βιομθχανικοφ και πόςιμου νεροφ, ςφμφωνα με τισ ςχετικζσ Ρροδιαγραφζσ.  

Κα πρζπει όλεσ οι δεξαμενζσ να μποροφν να εκκενωκοφν πλιρωσ, είτε με βαρφτθτα ι με 

φορθτι υποβρφχια αντλία, για τον κακαριςμό τουσ και τθν ςυντιρθςθ του εξοπλιςμοφ. Για 

τον ςκοπό αυτό κα πρζπει να προβλεφκοφν επαρκείσ ριςεισ ι άλλα μζςα για τθν 

ςτράγγιςθ του πυκμζνα των δεξαμενϊν προσ ζνα βακφ φρεάτιο για τθν εγκατάςταςθ τθσ 

φορθτισ αντλίασ ι τθν ςφνδεςθ με το δίκτυο ςτραγγιδίων.  

Θ εγκατάςταςθ όλου του εξοπλιςμοφ κα πρζπει να γίνει ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτισ 

ςχετικζσ Ρροδιαγραφζσ και τισ οδθγίεσ του καταςκευαςτι του εξοπλιςμοφ. Σε κάκε 

περίπτωςθ πρζπει να εξαςφαλίηεται ευχερισ και αςφαλισ πρόςβαςθ και κα πρζπει να 

λαμβάνονται όλα τα αναγκαία μζτρα για τθν αποκομιδι και ςυντιρθςθ του. Για τον ςκοπό 

αυτό, ο Ανάδοχοσ κα πρζπει να περιλάβει ςτθν προςφορά του τισ υπθρεςίεσ του 

καταςκευαςτι του εξοπλιςμοφ για τθν παρακολοφκθςθ κατά τθν ςυναρμολόγθςθ, τθ κζςθ 

του ζργου ςε λειτουργία και τισ δοκιμζσ του.  

Πλεσ οι εξωτερικζσ επιφάνειεσ του ςκυροδζματοσ που επιχϊνονται κα πρζπει να ζχουν 

μόνωςθ με διπλι αςφαλτικι επάλειψθ.  

Ρλθςίον του εξοπλιςμοφ και ςε εφκολα προςβάςιμθ κζςθ πρζπει να υπάρχει κομβίον 

εκτάκτου ανάγκθσ για τθν παφςθ λειτουργίασ του εξοπλιςμοφ ςε περίπτωςθ ανάγκθσ. 

Θ διάταξθ των επιμζρουσ μονάδων και του εξοπλιςμοφ, πρζπει να μπορεί να εξαςφαλίηει 

επαρκι διακζςιμο χϊρο για τθν εφκολθ ςυντιρθςθ και διακίνθςθ του εξοπλιςμοφ. Για τθν 

ανζγερςθ, ςυντιρθςθ και λειτουργία του εγκακιςτάμενου εξοπλιςμοφ κα πρζπει να 

προβλεφκοφν επαρκι ανοίγματα και προςβάςεισ, λαμβάνοντασ υπόψθ το μζγεκοσ του 

μεγαλφτερου τμιματοσ εξοπλιςμοφ, που κα πρζπει να διακινθκεί. Κα πρζπει να 

προβλεφκοφν κατάλλθλεσ μόνιμεσ και φορθτζσ ανυψωτικζσ διατάξεισ για τθ διακίνθςθ 

του μεγαλφτερου εξαρτιματοσ εγκακιςτάμενου εξοπλιςμοφ.  

Ο ςχεδιαςμόσ του νζου ζργου κα λάβει υπόψθ του τθν απρόςκοπτθ λειτουργία αυτισ. Σε 

εξοπλιςμό κρίςιμο για τθ ςυνεχι λειτουργία, όπωσ αντλίεσ, λζβθτεσ, πιεςτικά 

ςυγκροτιματα και όπου αλλοφ προδιαγράφεται ςχετικά, κα πρζπει να προβλεφκεί 

επαρκισ αρικμόσ εφεδρικϊν μονάδων με τισ αντίςτοιχεσ ςωλθνϊςεισ και ςτοιχεία δικτφου 

(δικλείδεσ κλπ) και καλωδιϊςεισ, ϊςτε όλεσ οι μονάδεσ (λειτουργοφςεσ και εφεδρικζσ) να 
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είναι ςυνδεδεμζνεσ, ϊςτε να εξαςφαλίηεται θ απρόςκοπτθ λειτουργία, θ κυκλικι 

εναλλαγι και θ ομοιόμορφθ φκορά του εξοπλιςμοφ.  

Θ εγκατάςταςθ όλου του εξοπλιςμοφ κα πρζπει να γίνει ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτισ 

ςχετικζσ Ρροδιαγραφζσ και τισ οδθγίεσ του καταςκευαςτι του εξοπλιςμοφ. Για τον ςκοπό 

αυτό, ο Ανάδοχοσ κα πρζπει να περιλάβει ςτθν προςφορά του τισ υπθρεςίεσ του 

καταςκευαςτι του εξοπλιςμοφ για τθν παρακολοφκθςθ κατά τθν ςυναρμολόγθςθ, τθ κζςθ 

του ζργου ςε λειτουργία και τισ δοκιμζσ του. Σε κάκε περίπτωςθ πρζπει να εξαςφαλίηεται 

ευχερισ και αςφαλισ πρόςβαςθ  και κα πρζπει να λαμβάνονται όλα τα αναγκαία μζτρα 

για τθν αποκομιδι και ςυντιρθςθ του. Για τον ςκοπό αυτό, ο Ανάδοχοσ κα πρζπει να 

περιλάβει ςτθν προςφορά του τισ υπθρεςίεσ του καταςκευαςτι του εξοπλιςμοφ για τθν 

παρακολοφκθςθ κατά τθν ςυναρμολόγθςθ, τθ κζςθ του ζργου ςε λειτουργία και τισ 

δοκιμζσ του. 

Πλα τα υλικά πρζπει να είναι κατάλλθλα και ανκεκτικά για τισ ςυνκικεσ λειτουργίασ τθσ 

μονάδασ ι να προςτατεφονται από κατάλλθλθ επικάλυψθ. Γενικά για τθ αντιδιαβρωτικι 

προςταςία κα πρζπει να λαμβάνονται υπόψθ τα αναφερόμενα ςτα Ρρότυπα ΕΝ ΛSO 

12944-1 ζωσ  ΕΝ ΛSO 12944-8.  

 

 

2. ΜΟΝΑΓΔ ΔΠΔΞΔΡΓΑΙΑ 

2.1 Ζργα τροφοδοςίασ αφυδατωμζνησ ιλφοσ  

Ο Ανάδοχοσ κα εγκαταςτιςει ζνα ςφςτθμα ενδιάμεςθσ αποκικευςθσ και μεταφοράσ - 

τροφοδοςίασ τθσ αφυδατωμζνθσ ιλφοσ προσ τθ Μονάδα Ξιρανςθσ.  

Για τθν κάλυψθ των διακυμάνςεων ςτθ τροφοδοςία αφυδατωμζνθσ ιλφοσ ςτθ Ξιρανςθ, ο 

Ανάδοχοσ κα καταςκευάςει τισ απαιτοφμενεσ εγκαταςτάςεισ ενδιάμεςθσ υποδοχισ 

αφυδατωμζνθσ ιλφοσ, ϊςτε:  

 Να εξαςφαλίηεται κατ’ ελάχιςτο 30 m3 ωφζλιμθ χωρθτικότθτα αποκικευςθσ 
αφυδατωμζνθσ ιλφοσ, ςε δεξαμενι από οπλιςμζνο ςκυρόδεμα ι χάλυβα με 
κατάλλθλθ προςταςία, για τθ ςταδιακι τροφοδοςία τθσ ςτθ Μονάδα Ξιρανςθσ.  

 Να παρζχεται θ δυνατότθτα εκφόρτωςθσ δφο ανατρεπόμενων φορτθγϊν, 
χωρθτικότθτασ μζχρι 25 m3 ζκαςτο. Κάκε κζςθ εκφόρτωςθσ κα διακζτει ανεξάρτθτο 
θλεκτρικά ενεργοποιοφμενο κάλυμμα και εςχάρα κατακράτθςθσ ογκωδϊν 
αντικειμζνων.  

Θ αποκικευςθ κα είναι κλειςτοφ τφπου και εφοδιαςμζνθ με ανιχνευτζσ μεκανίου και 

ςφςτθμα εξαναγκαςμζνου εξαεριςμοφ. Ο αναρροφϊμενοσ από τουσ ανεμιςτιρεσ αζρασ 

κα οδθγείται ςτθ κεντρικι μονάδα απόςμθςθσ. 

Ο ςχεδιαςμόσ τθσ αποκικευςθσ κα είναι τζτοιοσ ϊςτε να αποφεφγονται εμφράξεισ 

(bridging effect) του ςιλό από τθν ιλφ. Εςωτερικά ςτον πυκμζνα κα είναι εξοπλιςμζνθ με 

διάταξθ ολιςκαίνοντοσ πλαιςίου (sliding frame) που μεταφζρει τθν ιλφ ςε μια διάμετρο 

του πυκμζνα. Θ παλινδρομικι κίνθςθ του ολιςκαίνοντοσ πλαιςίου γίνεται από υδραυλικό 

ζμβολο που ενεργοποιείται από αντίςτοιχθ υδραυλικι μονάδα. 

Τα ςυςτιματα μεταφοράσ – τροφοδοςίασ κα μεταφζρουν με αςφάλεια και αξιοπιςτία τθν 

αφυδατωμζνθ ιλφ από τισ εγκαταςτάςεισ υποδοχισ – ενδιάμεςθσ αποκικευςθσ μζχρι τον 
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αναμίκτθ αφυδατωμζνθσ - ξθραμζνθσ ιλφοσ, ςτισ περιπτϊςεισ που αυτόσ απαιτείται ι 

απευκείασ ςτον ξθραντι.  

Για τθν τροφοδοςία τθσ ιλφοσ ςτθ μονάδα ξιρανςθσ κα εγκαταςτακοφν δφο αυτόνομα 

ςυγκροτιματα εμβολοφόρων αντλιϊν υψθλισ πίεςθσ, με δυνατότθτα ρφκμιςθσ τθσ 

παροχισ, εκ των οποίων το ζνα εφεδρικό. Κάκε εγκατεςτθμζνο αντλθτικό ςυγκρότθμα κα 

διακζτει ελάχιςτθ πραγματικι ικανότθτα μεταφοράσ 1,50 m3/hr αφυδατωμζνθσ ιλφοσ, 

περιεκτικότθτασ μζχρι 28% ςε ξθρά ςτερεά.  

Επιςθμαίνεται ιδιαίτερα ότι το προςφερόμενο ςφςτθμα τροφοδοςίασ κα πρζπει να 

εξαςφαλίηει τθ μεγαλφτερθ δυνατι αξιοπιςτία και ευελιξία λειτουργίασ, ϊςτε να 

διαςφαλίηεται ςε όλεσ τισ ςυνκικεσ (ακόμα και ςτισ περιπτϊςεισ κζςθσ εκτόσ λειτουργίασ 

ενόσ αντλθτικοφ ςυγκροτιματοσ) θ ελεγχόμενθ και αδιάλειπτθ τροφοδοςία κατ’ ελάχιςτον 

1,2 m3/hr αφυδατωμζνθσ ιλφοσ, περιεκτικότθτασ μζχρι 28% ςε ξθρά ςτερεά.  

Ρροσ τοφτο ο Ανάδοχοσ κα πρζπει να προβλζψει τισ απαιτοφμενεσ χιαςτί διαςυνδζςεισ 

ςτουσ κατακλιπτικοφσ αγωγοφσ των αντλιϊν, δικλείδεσ απομόνωςθσ-εκτροπισ τθσ ροισ, 

αναμονζσ, ςυςτιματα ελζγχου τθσ λειτουργίασ, διατάξεισ πλφςθσ και κακαριςμοφ του 

δικτφου κλπ.  

 

2.2 Μονάδα θερμικήσ ξήρανςησ  

Ο εξοπλιςμόσ τθσ Μονάδασ Ξιρανςθσ κα περιλαμβάνει όλα τα απαιτοφμενα μθχανιματα, 

όργανα, εξαρτιματα, ςωλθνϊςεισ - αγωγοφσ διαςφνδεςθσ και γενικότερα κάκε εξάρτθμα, 

μθχάνθμα και εξοπλιςμό που απαιτείται για ζνα ολοκλθρωμζνο, αςφαλζσ και λειτουργικό 

ςυγκρότθμα Κερμικισ Ξιρανςθσ. 

Το ςφνολο του εξοπλιςμοφ κα προζρχεται από εφφθμουσ καταςκευαςτικοφσ οίκουσ και κα 

ζχει δοκιμαςτεί επιτυχϊσ ςε παρόμοιεσ με τισ προδιαγραφόμενεσ ςυνκικεσ και 

απαιτιςεισ λειτουργίασ.  

Οι κφριεσ μονάδεσ επεξεργαςίασ κα διακζτουν κφρεσ επίςκεψθσ ςε κατάλλθλεσ κζςεισ, 

ϊςτε να είναι δυνατι θ πρόςβαςθ – επικεϊρθςθ και θ απομάκρυνςθ ςτερεϊν 

αντικειμζνων από το εςωτερικό των μονάδων. Οι κφρεσ κα είναι επαρκϊν διαςτάςεων και 

κα φζρουν αφαιρετό κυρόφυλλο που κα ςτερεϊνεται με βίδεσ και κα ςτεγανϊνει με 

κατάλλθλο παρζμβυςμα. 

Σε κατάλλθλεσ κζςεισ κα τοποκετθκοφν κυρίδεσ δειγματολθψίασ για τθ λιψθ δειγμάτων. 

Οι κυρίδεσ δειγματολθψίασ κα είναι διαμορφωμζνεσ κατά τζτοιο τρόπο, ϊςτε θ 

δειγματολθψία να διενεργείται με αςφάλεια και να ελαχιςτοποιείται ο κίνδυνοσ διαρροισ 

υλικοφ ι ρφπανςθσ του χϊρου.  

 

2.2.1 Σφςτθμα παραγωγισ κερμικισ ενζργειασ 

Ο υπολογιςμόσ των κερμικϊν αναγκϊν για τθν ξιρανςθ τθσ ιλφοσ, ςυνίςταται ςτθν 

εκτίμθςθ τθσ κερμότθτασ που απαιτείται για τθν εξάτμιςθ τθσ απαιτοφμενθσ ποςότθτασ 

νεροφ από τθν αφυδατωμζνθ ιλφ, θ οποία λαμβάνει χϊρα κατά τθ διαδικαςία τθσ 

ξιρανςθσ.  
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Θ απαιτοφμενθ αυτι κερμικι ενζργεια μπορεί να προζρχεται από ςυνδυαςμό των 

κατωτζρω και ειδικότερα : 

1. από τθν κερμικι ενζργεια που παράγεται από τθν καφςθ του αερίου ςφνκεςθσ ςε 
μονάδα ςυμπαραγωγισ (βλ. ενότθτα 2.6 του Κεφαλαίου Γ του παρόντοσ τεφχουσ), 

2. από τθν ανακτϊμενθ κερμότθτα ςε ρεφματα μεταφοράσ του αερίου ςφνκεςθσ (π.χ. από 
τθν ψφξθ του αερίου), 

3. από τθν κερμικι ενζργεια που παράγεται από το Σφςτθμα θλιακισ υποβοικθςθσ 
κερμικισ ενζργειασ τθσ Μονάδασ (βλ. ενότθτα 2.11 του Κεφαλαίου Γ του παρόντοσ 
Τεφχουσ), 

4. από τθν κερμικι ενζργεια που παράγεται από τθν απευκείασ καφςθ, ποςότθτασ του 
αερίου ςφνκεςθσ ςε καυςτιρα-λζβθτα,  

5. ι ςε περίπτωςθ που δεν επαρκοφν τα ανωτζρω από απευκείασ καφςθ φυςικοφ αερίου 
ςε καυςτιρα-λζβθτα. 

Για τθν κάλυψθ των περιπτϊςεων 4 και 5 κα εγκαταςτακοφν δφο ςυςτιματα καυςτιρα-

λζβθτα διπλοφ καυςίμου (φυςικοφ αερίου-αερίου ςφνκεςθσ) που κα λειτουργοφν με 

εναλλαγι και ςφςτθμα αυτόματθσ εναλλαγισ καυςίμου, ςφμφωνα με τα αναφερόμενα 

ςτθν ενότθτα 2.7 του Κεφαλαίου Γ του παρόντοσ τεφχουσ.  

Το κερμαντικό μζςο ςτθν περίπτωςθ των άμεςων ξθραντϊν είναι ο αζρασ, ενϊ ςτουσ 

ζμμεςουσ ξθραντιρεσ είναι διακερμικό λάδι κατάλλθλθσ ποιότθτασ. Στθν παροφςα 

περίπτωςθ επιλζγεται θ άμεςθ ξιρανςθ με χριςθ κερμοφ αζρα ςε άμεςθ επαφι με τθν 

ειςερχόμενθ αφυδατωμζνθ ιλφ. 

 

2.2.2 Μονάδα κερμικισ ξιρανςθσ 

Θ ξιρανςθ τθσ αφυδατωμζνθσ ιλφοσ κα πραγματοποιείται ςε ξθραντζσ, ςυνολικισ 

ονομαςτικισ δυναμικότθτασ, ςε εξατμιηόμενο νερό τουλάχιςτον 0,81 tn/h. Θ λειτουργία 

τθσ μονάδασ κα είναι ςυνεχισ με εγγυθμζνο κατ’ ελάχιςτον του 90% του χρόνου προσ 

λειτουργία με ςτόχο τθν αποφυγι ςυχνϊν εκκινιςεων και παφςεων τθσ λειτουργίασ του 

ξθραντι, οι οποίεσ ςχετίηονται άμεςα με τθν αςφάλεια κατά τθ λειτουργία. Ο Ξθραντισ κα 

πρζπει να ζχει τθ δυνατότθτα να λειτουργεί αποδοτικά ςε κλίμακα από 60% ζωσ το 100% 

τθσ δυναμικότθτάσ του ςε ςυνεχι (24ωρθ) λειτουργία. 

Θ κερμοκραςία ξιρανςθσ δεν κα ξεπερνά τουσ 120 – 130 oC ϊςτε να μθν καταςτρζφονται 

εντελϊσ τα οργανικά ςτερεά που εμπεριζχουν τθν απαραίτθτθ κερμογόνο δφναμθ για τθν 

ενεργειακι τθσ αξιοποίθςθ ςτθ μονάδα αεριοποίθςθσ ςτθ ςυνζχεια.  

Οι ξθραντζσ κα είναι τφπου άμεςθσ ξιρανςθσ. Ο ςχεδιαςμόσ και τα υλικά καταςκευισ κα 

πρζπει να λαμβάνουν υπόψθ τουσ τα φυςικοχθμικά χαρακτθριςτικά και τισ αποξεςτικζσ 

ιδιότθτεσ τθσ ιλφοσ, κακϊσ και τθν καταπόνθςθ λόγω υψθλϊν κερμοκραςιϊν. Στα ςθμεία 

με ζντονθ καταπόνθςθ και φκορζσ, κα υπάρχουν πρόςκετεσ ενιςχφςεισ.  

Επιλζγονται ξθραντζσ τφπου μεταφερόμενθσ ταινίασ (belt dryers) με ςφςτθμα μεταφοράσ 

διπλοφ ιμάντα (double belt dryer) ζτςι ϊςτε να εξαςφαλίηεται χρόνοσ παραμονισ 

τουλάχιςτον 30 mins εντόσ του ξθραντι για πλιρθ υγιεινοποίθςθ τθσ λάςπθσ. 

Ο απαραίτθτοσ κερμόσ αζρασ κα τροφοδοτείται μζςω ανεμιςτιρων που κα εξαλείφουν τισ 

εκπομπζσ ςκόνθσ και οςμϊν. 
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Θ διεργαςία ξιρανςθσ κα μπορεί να είναι κατ’ επιλογι του χριςτθ είτε ςυνεχισ είτε 

διαλείποντοσ ζργου και θ αλλαγι κα μπορεί να γίνεται άμεςα (εντόσ λίγων λεπτϊν). 

Το εργοςτάςιο παραγωγισ του ξθραντιρα κα ζχει πιςτοποίθςθ κατά CE 4.0 

Ο ζλεγχοσ τθσ υγραςίασ του τελικοφ προϊόντοσ κα γίνεται αυτόματα (ςε εφροσ 40% - 90% 

ξθρισ βάςθσ του τελικοφ προϊόντοσ. 

Στθν ζξοδο του ξθραντι κα τοποκετθκεί χοάνθ θ οποία κα καταλιγει ςε κοχλία 

μεταφοράσ του ξθροφ προϊόντοσ ςτθ μονάδα αποκικευςθσ και τελικισ διάκεςισ τθσ. Κα 

υπάρχει επίςθσ και δυνατότθτα για τθ λιψθ δείγματοσ ξθραμζνθσ ιλφοσ από τθν ζξοδο του 

ξθραντι.  

Κα προβλεφκοφν οι απαραίτθτεσ διατάξεισ για τθ διευκόλυνςθ τθσ εκκζνωςθσ του 

ξθραντι από το περιεχόμενό του, ςε περίπτωςθ διακοπισ τθσ λειτουργίασ - ςυντιρθςθσ. 

Ο ξθραντισ κα εφοδιαςκεί με πολλαπλζσ τςιμοφχεσ ςτεγανότθτασ που κα αποτρζπουν τθν 

διαφυγι προσ τα ζξω των απαερίων, και κα εξαςφαλίηει ότι θ ροι των απαερίων κα 

γίνεται από τον ξθραντιρα προσ τον κφριο αεραγωγό εξόδου.  

Το εξωτερικό κζλυφοσ του ξθραντι κα φζρει κατάλλθλθ εξωτερικι κερμομόνωςθ, τφπου 

πετροβάμβακα ελάχιςτου πάχουσ 50mm. Θ κερμομόνωςθ κα επενδυκεί για μθχανικι 

προςταςία με φφλλο ανοξείδωτου χάλυβα. Θ όλθ καταςκευι τθσ κερμομόνωςθσ κα είναι 

τζτοια ϊςτε θ εξωτερικι κερμοκραςία του δυςμενζςτερου ςθμείου να μθν υπερβαίνει 

τουσ 50°C. 

Το ςφνολο του εξοπλιςμοφ (ξθραντισ, λζβθτασ παραγωγισ ηεςτοφ νεροφ, ανεμιςτιρεσ, 

λοιπόσ παρελκόμενοσ εξοπλιςμόσ και όργανα ελζγχου και λειτουργίασ)  κα είναι ςφμφωνα 

με τισ Ρροδιαγραφζσ, κατάλλθλοσ για τθν ςυγκεκριμζνθ εφαρμογι, από οίκο με εμπειρία 

και πλικοσ παρόμοιων εφαρμογϊν όπωσ κα αποδεικνφεται από λίςτα εφαρμογϊν 

(reference list), θ οποία κα υποβάλλεται με τθν μελζτθ προςφοράσ. Θ προςφερόμενθ 

τεχνολογία κερμικισ ξιρανςθσ κα πρζπει να πλθροί τισ γενικζσ τεχνικζσ προδιαγραφζσ, 

διαπίςτωςθ θ οποία κα πρζπει να τεκμθριϊνεται επαρκϊσ. 

Το ςυγκρότθμα τθσ κερμικισ ξιρανςθσ ιλφοσ πρζπει να είναι αποτελεί ζνα βιομθχανικό 

προϊόν καταςκευαςτι που κα διακζτει ISO 9001 ι ιςοδφναμο για τον ςχεδιαςμό και τθν 

καταςκευι παρόμοιων μονάδων. 

 

2.2.3 Διαχείριςθ απαερίων ξθραντι  

Τα αζρια που προκφπτουν από τθν ξιρανςθ τθσ ιλφοσ αποτελοφνται από  

i. Το νερό που εξατμίςτθκε από τθν ιλφ 

ii. Ροςοςτό του αζρα ςτθν περίπτωςθ που αποτελεί μζςο κζρμανςθσ 

Το παραγόμενο από τθν ξιρανςθ μίγμα υδρατμϊν και απαερίων υφίςταται επεξεργαςία 

με νερό (είναι δυνατό να χρθςιμοποιθκεί βιομθχανικό νερό) ςε πλυντθρίδα (scrubber), με 

αποτζλεςμα τθν ςυμπφκνωςθ των υδρατμϊν, των λοιπϊν ςυμπυκνϊςιμων αερίων αλλά 

και κατακράτθςθ τυχόν παραςυρόμενθσ ςκόνθσ. Σε οριςμζνα ςυςτιματα είναι αναγκαίο 

το μίγμα πριν από τον ςυμπυκνωτι να διζρχεται από κυκλϊνα ι φίλτρο για ςυγκράτθςθ 

διαφυγοφςασ ςκόνθσ. Θ μονάδα ςυμπφκνωςθσ κα λειτουργεί με νερό, το οποίο 

τροφοδοτείται με ψεκαςμό εντόσ τθσ μονάδασ και κα μπορεί να ςυμπυκνϊνει όλθ τθν 
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ποςότθτα ατμοφ που παράγεται ςτον ξθραντι. Το ποςό του νεροφ που κα ψεκάηεται κα 

ελζγχεται από όργανα μζτρθςθσ τθσ κερμοκραςίασ εντόσ του ςυμπυκνωτι. Το 

αποβαλλόμενο μζροσ κα οδθγείται προσ τθ μονάδα επεξεργαςίασ και εν ςυνεχεία κα 

ανακυκλϊνεται για χριςθ ωσ βιομθχανικό νερό. Το μθ ςυμπυκνωμζνο μζροσ και ο αζρασ 

κα αποβάλλονται ςτθν ατμόςφαιρα μζςω ανεμιςτιρα και διερχόμενο μζςα από 

κατάλλθλο ςφςτθμα απόςμθςθσ. 

Κα πρζπει επίςθσ να εξαςφαλίηεται μθ ςυμπφκνωςθ των υδρατμϊν ςτον ξθραντι, είτε με 

ελαφρά υπερκζρμανςθ των υδρατμϊν, είτε με ανάμειξθ με μικρι ποςότθτα αζρα, ζτςι θ 

ςχετικι υγραςία των απαερίων να είναι < 100%. 

 

2.2.4 Κυρίωσ ςφςτθμα ανακυκλοφορίασ υδρατμϊν και ςυςτιματα διαχωριςμοφ ςτερεϊν - 
ςκόνθσ 

1. Ανεμιςτιρασ Ανακυκλοφορίασ Υδρατμϊν  

Θ ανακυκλοφορία των μίγματοσ κερμοφ αζρα - υδρατμϊν κα πραγματοποιείται με 

φυγοκεντρικό ανεμιςτιρα, βαρζωσ βιομθχανικοφ τφπου.  

Τα πτερφγια, ο άξονασ και το κζλυφοσ του ανεμιςτιρα κα είναι χαλφβδινα και κατάλλθλα 

για κερμοκραςία λειτουργίασ ζωσ 150 °C. Το κζλυφοσ κα φζρει κατάλλθλεσ ενιςχφςεισ, 

κυρίδα επικεϊρθςθσ και κα είναι διαιροφμενο, ϊςτε να επιτρζπει τθν εξαγωγι τθσ 

πτερωτισ και του άξονα. 

Ο άξονασ του ανεμιςτιρα κα εδράηεται ςε ζνςφαιρουσ τριβείσ (ρουλεμάν), που κα είναι 

βαρζωσ τφπου, αυτοευκυγραμμιηόμενοι, λιπαινόμενοι με γράςο και κα υπολογιςκοφν για 

διάρκεια ηωισ τουλάχιςτον 100.000 ϊρεσ. Τα ζδρανα των ρουλεμάν κα είναι επίςθσ 

βαρζωσ τφπου και κα προςτατεφονται από τθν είςοδο ςκόνθσ. 

Το περίβλθμα του ανεμιςτιρα κα ζχει ςτισ διελεφςεισ του άξονα, δφο ςτεγανοφσ 

ςτυπιοκλίπτεσ, και κα φζρει επίςθσ διάταξθ αποχζτευςθσ του εςωτερικοφ του 

ανεμιςτιρα, κυρίδα επικεϊρθςθσ του εςωτερικοφ του ανεμιςτιρα, και μεταβλθτοφ 

μικουσ ςυνδζςμουσ ςτθν είςοδο και τθν ζξοδο. 

Ο θλεκτροκινθτιρασ που κα κινεί τον ανεμιςτιρα κα ζχει ρουλεμάν βαρζωσ τφπου 

λιπαινόμενα αυτόματα με γράςο. 

Ο ανεμιςτιρασ κα είναι εξοπλιςμζνοσ με κινθτιρα υψθλισ απόδοςθσ ο οποίοσ κα είναι 

ςτατικά και δυναμικά ηυγοςτακμιςμζνοσ. Ο κινθτιρασ του ανεμιςτιρα, το ςφςτθμα 

μετάδοςθσ κίνθςθσ, θ βάςθ και ο λοιπόσ βοθκθτικόσ εξοπλιςμόσ κα δοκιμαςκοφν ςτο 

εργοςτάςιο καταςκευισ ςαν ενιαίο ςφνολο. 

Το ςυγκρότθμα του ανεμιςτιρα κα παραδοκεί πλιρεσ, με ςφςτθμα ανίχνευςθσ δόνθςθσ 

και ανιχνευτζσ κερμοκραςίασ. 

2. Συμπυκνωτισ  

Θ ςυμπφκνωςθ των υδρατμϊν και θ απομάκρυνςθ του ςυμπυκνϊματοσ (νεροφ) από το 

ρεφμα αζρα – υδρατμϊν, κα γίνεται ςε μονάδα ςυμπφκνωςθσ υψθλισ απόδοςθσ. Εφόςον 

απαιτθκεί προςτάδιο επεξεργαςίασ (π.χ. προδιαχωριςτισ, κυκλϊνεσ) αυτό κα πρζπει να 

ςυμπεριλθφκεί ςτθν Τεχνικι Ρροςφορά.  
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Ραράλλθλα με τθν ςυμπφκνωςθ κα πρζπει να επιτυγχάνεται και ο καλφτεροσ, ςτον βακμό 

του τεχνικά εφικτοφ, διαχωριςμόσ τθσ ςκόνθσ. Θ μονάδα ςυμπφκνωςθσ κα πρζπει να 

εγγυάται περιεκτικότθτα ςωματιδίων μικρότερθ από 50 mg/Nm³ ςτο ρεφμα αζροσ ςτθν 

ζξοδο του ςυμπυκνωτι. 

Στθν ζξοδο του ςυμπυκνωτι κα τοποκετθκεί ςφςτθμα ςυλλογισ ςταγονιδίων (mist 

collector).  

Ο ςυμπυκνωτισ κα ψφχει άμεςα τουσ υδρατμοφσ, με τθν εκτόξευςθ ςταγονιδίων νεροφ. Ο 

ςυμπυκνωτισ κα τροφοδοτείται με νερό. Για τθν εξαςφάλιςθ τθσ ομαλισ και αποδοτικισ 

λειτουργίασ του ςυμπυκνωτι και τθν αποτροπι ζμφραξθσ των ςτομίων ζγχυςθσ, πρζπει να 

προβλεφκοφν κατάλλθλεσ διατάξεισ (αυτοκακαριηόμενα φίλτρα, κλπ.) για τθν πρόςκετθ 

επεξεργαςία του νεροφ ψφξθσ.  

Το κζλυφοσ του ςυμπυκνωτι κα είναι καταςκευαςμζνο από ανοξείδωτο χάλυβα, 

ποιότθτασ τουλάχιςτον AISI 316. 

Αφοφ το ρεφμα αζροσ διζλκει από το ςυμπυκνωτι και απαλλαγεί από το μεγαλφτερο 

μζροσ των περιεχομζνων υδρατμϊν, οδθγείται κατευκφνεται προσ τθν μονάδα απόςμθςθσ 

και ςτθ ςυνζχεια απορρίπτεται ςτθν ατμόςφαιρα. 

 

2.2.5 Δευτερεφον κφκλωμα υποπίεςθσ και αποκονίωςθσ  

Για τθν αποφυγι δθμιουργίασ ςυμπυκνωμάτων ςτουσ μεταφορείσ/αναβατόρια και τον 

περιοριςμό τθσ διαφυγισ ςκόνθσ και τθσ ζκλυςθσ οςμϊν ςτο ελάχιςτο, οι κρίςιμεσ 

μονάδεσ του ςυςτιματοσ που βρίςκονται εκτόσ του κυρίου κυκλϊματοσ ανακυκλοφορίασ 

υδρατμϊν, κα είναι ςυνδεδεμζνεσ ςε Διάταξθ Συλλογισ Σκόνθσ (ΔΣΣ) θ οποία κα διατθρεί 

τισ ανωτζρω μονάδεσ ςε ελαφρά υποπίεςθ. 

Θ ΔΣΣ κα περιλαμβάνει ανεμιςτιρεσ, αεραγωγοφσ αναρρόφθςθσ από κάκε μονάδα, και 

ςφςτθμα αποκονίωςθσ (ςακόφιλτρα). Μετά τθν αποκονίωςθ ο αναρροφϊμενοσ αζρασ κα 

οδθγείται προσ τθ μονάδα επεξεργαςίασ απαερίων, μαηί με το μθ ανακυκλοφοροφμενο 

τμιμα του ρεφματοσ αζροσ.  

Θ ΔΣΣ κα είναι εφοδιαςμζνθ με διατάξεισ εκτόνωςθσ τθσ πίεςθσ και διατάξεισ χθμικισ 

καταςτολισ τθσ ανάφλεξθσ, ςφμφωνα και με τθν Οδθγία HSE 847/9 και τισ Οδθγίεσ ΑΤΕΧ. 

Θ διάταξθ των ςακόφιλτρων κα ςυγκρατεί το 99.9% τθσ ςκόνθσ διαμζτρου μζχρι 2.0 μm. Ο 

κάλαμοσ των ςακόφιλτρων κα περιλαμβάνει φλάντηεσ ειςόδου και εξόδου, ςτθρίγματα 

των ςάκων, χοάνθ με φλάντηα εξαγωγισ, πόδια ςτιριξθσ, ςωλθνϊςεισ και δικλείδεσ αζροσ 

πεπιεςμζνου αζρα και κυρίδα επίςκεψθσ του χϊρου των ςακόφιλτρων.  

 

2.3 Κτίριο εξυπηρζτηςησ μονάδασ ξήρανςησ 

Το κτίριο ξιρανςθσ ιλφοσ, κα εξυπθρετεί τισ ανάγκεσ ςτζγαςθσ του μθχανολογικοφ 

εξοπλιςμοφ για τθν ξιρανςθ τθσ ιλφοσ. Το κτίριο κα είναι ελάχιςτου εμβαδοφ 400m² και 

ελάχιςτου όγκου 4.000m³ και κα είναι καταςκευαςμζνο από οπλιςμζνο ςκυρόδεμα. Εντόσ 

του κτιρίου προβλζπονται οι απαιτοφμενεσ διατάξεισ για τθν αςφαλι τοποκζτθςθ και 

ςυντιρθςθ του ΘΛΜ εξοπλιςμοφ (γερανογζφυρα).  
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Το δάπεδο του κτιρίου κα καταςκευαςτεί από οπλιςμζνο ςκυρόδεμα ςχεδιαςμζνο να 

αναλάβει τισ φορτίςεισ του θλεκτρομθχανολογικοφ εξοπλιςμοφ που κα τοποκετθκεί. Για 

τθν προςταςία του από τισ τριβζσ και από τισ επαναλαμβανόμενεσ φορτίςεισ προβλζπεται 

να επικαλυφκεί με βιομθχανικό δάπεδο.  

Για τθν είςοδο-ζξοδο μθχανθμάτων και για τθν τοποκζτθςθ του μθχανολογικοφ 

εξοπλιςμοφ προβλζπονται κατάλλθλα ανοίγματα και ςτα οποία κα τοποκετθκοφν 

ςυρόμενεσ μεταλλικζσ πόρτεσ. Το κτίριο κα διακζτει και κατάλλθλο αρικμό κυρϊν ειςόδου 

του προςωπικοφ ελάχιςτων διαςτάςεων 0,90μ x 2,10m.  

Θ πρόςβαςθ ςτα διάφορα ςθμεία του κτιρίου γίνεται με κατάλλθλεσ μεταλλικζσ 

καταςκευζσ και ειδικότερα δάπεδα και ςκάλεσ που χωροκετοφνται ςε διαφορετικά 

επίπεδα κακ’ φψοσ του κτιρίου. Τα δάπεδα αυτά αποτελοφν και δάπεδα εργαςίασ ςε 

περιπτϊςεισ ςυντιρθςθσ του θλεκτρομθχανολογικοφ εξοπλιςμοφ. 

Εκτόσ από τον απαιτοφμενο θλεκτρομθχανολογικό εξοπλιςμό προβλζπεται θ καταςκευι 

των απαραιτιτων θλεκτρολογικϊν εγκαταςτάςεων φωτιςμοφ όλων των χϊρων και των 

εγκαταςτάςεων φδρευςθσ και αποχζτευςθσ όπου απαιτοφνται.  

Οι επιμζρουσ μονάδεσ του ςυςτιματοσ ξιρανςθσ και ειδικότερα αυτζσ ςτισ οποίεσ 

εςωκλείονται δυςάρεςτεσ οςμζσ λειτουργοφν ςε αρνθτικι πίεςθ, με αποτζλεςμα να 

επιτυγχάνεται «εγκλωβιςμόσ» τουσ ςτισ μονάδεσ αυτζσ και θ αποφυγι διαφυγισ τουσ 

προσ τουσ χϊρουσ του κτιρίου. Κατά ςυνζπεια δεν απαιτείται κεντρικι μονάδα απόςμθςθσ 

του κτιρίου, ωςτόςο για λόγουσ υγιεινισ και αςφάλειασ προβλζπεται εξαεριςμόσ ικανόσ 

για τθν ανανζωςθ του αζρα, ο οποίοσ κα επαρκεί για τουλάχιςτον 4 εναλλαγζσ τθν ϊρα, 

του ςυνολικοφ αζρα εντόσ του κτιρίου. Ο φυςικόσ αεριςμόσ του κτιρίου κα 

πραγματοποιθκεί μζςω περςίδων οι οποίεσ κα καταςκευαςτοφν κατά μικοσ του κτιρίου 

και κα είναι ςφμφωνοσ με τισ Οδθγίεσ ΑΤΕΧ.  

Κα πρζπει να προβλεφκεί επαρκισ αρικμόσ κυρϊν για τθν αςφαλι διαφυγι του 

προςωπικοφ και ρολά για τθν διζλευςθ του εξοπλιςμοφ. Ο Ανάδοχοσ κα εγκαταςτιςει ζνα 

αυτόματο ςφςτθμα ανίχνευςθσ πυρκαγιάσ, ςφμφωνα με τουσ ιςχφοντεσ κανονιςμοφσ και 

τισ προδιαγραφζσ τθσ Ρυροςβεςτικισ Υπθρεςίασ. 

Το ςφςτθμα πυρόςβεςθσ κα πρζπει να περιλαμβάνει κατ’ ελάχιςτο τα παρακάτω: 

i. Ρίνακα  

ii. Καλωδιϊςεισ 

iii. Ανιχνευτζσ 

iv. Φωτεινοφσ επαναλιπτεσ 

v. Σειρινεσ ςυναγερμοφ 

vi. Ζνδειξθ ενεργοποίθςθσ χειροκίνθτου ςυςτιματοσ 

vii. Εφεδρικι πθγι ενζργειασ 

Επειδι το κτίριο ξιρανςθσ είναι χϊροσ με μεγάλο ελεφκερο φψοσ ςτον οποίο 

παρεμβάλλονται ενδιάμεςεσ πλατφόρμεσ με πλικοσ μθχανθμάτων, ςτθν μελζτθ τθν οποία 

κα υποβάλει ο Ανάδοχοσ, κα πρζπει να προβλζπεται ςυνδυαςμζνθ χριςθ ανιχνευτϊν 

(φλόγασ, κερμότθτασ ι/και καπνοφ), ζτςι ϊςτε να εξαςφαλίηεται θ καλλίτερθ δυνατι 

κάλυψθ του χϊρου όςον αφορά ςτθν ανίχνευςθ ςυμβάντων πυρκαγιάσ ι καπνοφ. 



ΟΛΟΚΛΘΩΜΕΝΘ ΔΛΑΧΕΛΛΣΘ ΚΑΛ ΑΞΛΟΡΟΛΘΣΘ ΤΘΣ ΛΛΥΟΣ ΤΩΝ Ε.Ε.Λ. ΒΟΛΟΥ 
ΤΕΥΧΘ ΔΘΜΟΡΑΤΘΣΘΣ –  ΤΕΧΝΙΚΘ ΡΕΙΓΑΦΘ – ΕΙΔΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΡΟΔΙΑΓΑΦΕΣ 

 

 31 

Σε περίπτωςθ πυρκαγιάσ, ο ςυναγερμόσ κα προκαλείται με φωνθτικι επικοινωνία με 

θλεκτρικοφσ χειροκίνθτουσ αγγελτιρεσ, και με τα αυτόματα μζςα πρόκλθςθσ ςυναγερμοφ.  

Ο Ανάδοχοσ κα ζχει τθν ευκφνθ εκπόνθςθσ και ζγκριςθσ των μελετϊν πακθτικισ και 

ενεργθτικισ πυροπροςταςίασ για τα κτίρια και το ςφνολο τθσ εγκατάςταςθσ και κα 

εφαρμόςει το ςφνολο των απαιτουμζνων από τθν Ρυροςβεςτικι Υπθρεςία μζτρων 

προςταςίασ. Επίςθσ κα είναι υπεφκυνοσ για τθν ςφνταξθ και τθν ζγκριςθ όλων των άλλων 

μελετϊν και αδειϊν που πικανά κα απαιτθκοφν ςφμφωνα με τθν κείμενθ εκνικι και 

ευρωπαϊκι νομοκεςία για τθν λειτουργία τθσ μονάδασ, ακόμα και αν αυτζσ δεν 

αναφζρονται ρθτά ςτα τεφχθ του διαγωνιςμοφ.  

Θ οροφι του κτιρίου κα είναι προςβάςιμθ με κατάλλθλθ κλίμακα. Στθν οροφι κα 

προβλεφκεί κατάλλθλθ διάταξθ θλιακϊν ςυλλεκτϊν υποβοικθςθσ τθσ κερμικισ ενζργειασ 

τθσ νζασ μονάδασ ελάχιςτου εμβαδοφ 200m².  

Κα λθφκοφν επίςθσ κατάλλθλα μζτρα ρφςεων των βρόχινων υδάτων και δίκτυο ςγωγϊν 

(υδροροζσ) απομάκρυνςθσ αυτϊν. 

 

2.4 Ζργα τροφοδοςίασ ξηραμζνησ ιλφοσ ςτη μονάδα αεριοποίηςησ 

Ο Ανάδοχοσ κα εγκαταςτιςει ζνα πνευματικό ι μθχανικό (bucket elevators) κλειςτό 

ςφςτθμα μεταφοράσ τθσ ξθραμζνθσ ιλφοσ από τθν ζξοδο του ξθραντιρα προσ τθν μονάδα 

αεριοποίθςθσ, χωρίσ τθν παρεμβολι χρόνου αποκικευςθσ, το οποίο ςε κάκε περίπτωςθ 

κα είναι ςυμβατό με τισ απαιτιςεισ τθσ μονάδασ αεριοποίθςθσ.  

Ωςτόςο, ςε περιπτϊςεισ που δεν λειτουργεί θ μονάδα αεριοποίθςθσ προβλζπεται 

ςτεγαςμζνοσ χϊροσ, που επαρκεί για τθ δυνατότθτα προςωρινισ αποκικευςθσ τθσ 

μζγιςτθσ ποςότθτασ τθσ ξθραμζνθσ ιλφοσ για μία θμζρα. Συνολικά κα χρθςιμοποιθκοφν 

δφο κάδοι (containers) χωρθτικότθτασ ζωσ 10 m3, ζκαςτοσ, κατόπιν ζγκριςθσ τθσ 

Υπθρεςίασ και ελζγχου τθσ δυνατότθτασ του Κφριου του Ζργου να μεταφζρει τουσ κάδουσ. 

Σε κάκε περίπτωςθ ο χρόνοσ παραμονισ κα πρζπει να είναι όςο το δυνατόν μικρότεροσ, 

για να αποφεφγεται ανάφλεξθ τθσ ξθραμζνθσ ιλφοσ. Στθν περίπτωςθ αυτι πριν τθν είςοδο 

του τελικοφ προϊόντοσ ςτο ςφςτθμα πνευματικισ μεταφοράσ, κα προβλεφκεί κλειςτό 

ςφςτθμα ψφξθσ των κόκκων, ϊςτε θ κερμοκραςία τουσ να μθν υπερβαίνει τουσ 50οC. Ωσ 

μζςο ψφξθσ κα χρθςιμοποιθκεί νερό, αζρασ ι ςυνδυαςμόσ των δφο. Κα είναι δυνατι θ 

αυτόματθ ρφκμιςθ τθσ κερμοκραςίασ του νεροφ ψφξθσ ςτθν είςοδο (ϊςτε να αποφεφγεται 

θ δθμιουργία ςυμπυκνωμάτων), κα προβλεφκεί ςφςτθμα κυκλοφορίασ νεροφ ψφξθσ από 

τθν ζξοδο προσ τθν είςοδο του ψφκτθ. Κα πρζπει να προβλεφκεί αντιπαγετικι προςταςία 

του κυκλϊματοσ ψφξθσ. 

Για να ελαχιςτοποιθκεί ο κίνδυνοσ εκριξεων κα πρζπει να τθρείται αυςτθρό πρόγραμμα 

διαδοχικισ πλιρωςθσ και αδειάςματοσ, ενϊ προβλζπεται θ προμικεια φορθτισ ςυςκευισ 

παρακολοφκθςθσ τθσ κερμοκραςίασ. 

Στισ κζςεισ αλλαγισ κατεφκυνςθσ των ςωλθνϊςεων μεταφοράσ ιλφοσ, όπου αναμζνονται 

ιδιαίτερα αυξθμζνεσ φκορζσ λόγω απόξεςθσ, κα τοποκετθκοφν ειδικά εφκολα 

αφαιροφμενα τεμάχια (φοφςκεσ, γωνίεσ διπλοφ τοιχϊματοσ, κλπ.), ϊςτε να περιοριςτοφν 

ςτο ελάχιςτο δυνατό οι φκορζσ και να εξαςφαλίηεται μακρόχρονθ λειτουργία του 

ςυςτιματοσ.  
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2.5 Μονάδα αεριοποίηςησ 

2.5.1 Λειτουργικά Χαρακτηριςτικά 

Ωσ αεριοποίθςθ ορίηεται, θ κερμικι επεξεργαςία (ςε κερμοκραςίεσ 800-1000οC) και 

μετατροπι του οργανικοφ τμιματοσ του ςτερεοφ πρωτογενοφσ υλικοφ (ιλφσ) ςε αζριο και 

με τθν παρουςία ενόσ οξειδωτικοφ μζςου, όπωσ ο αζρασ, το οξυγόνο, ο ατμόσ, το διοξείδιο 

του άνκρακα ι μίγμα αυτϊν. Το παραγόμενο αζριο αποτελείται από ζνα μίγμα καφςιμων 

(και μθ) αερίων όπωσ είναι το μονοξείδιο και διοξείδιο του άνκρακα (CO, CO2), το 

υδρογόνο (H2), το μεκάνιο (CH4), οι υδρατμοί (H2O), υδρογονάνκρακεσ (π.χ. C2H6, C2H4) και 

άηωτο (N2, ςε περίπτωςθ που για τθν διεργαςία χρθςιμοποιείται αζρασ και όχι κακαρό 

οξυγόνο). Θ ςφνκεςθ του αερίου μπορεί να μεταβλθκεί ανάλογα με τθν εφαρμοηόμενθ 

τεχνολογία με ςτόχο τθν βελτιςτοποίθςθ τθσ ποιότθτασ του τελικοφ προϊόντοσ και τθν 

παραγωγι κακαρότερου αερίου (αζριο ςφνκεςθσ, SynGas), το οποίο περιζχει ςχεδόν 

αποκλειςτικά μονοξείδιο του άνκρακα (CO) και υδρογόνο (H2).  

Ανάλογα με τθν κακαρότθτα του αερίου, αυτό μπορεί να χρθςιμοποιθκεί ωσ καφςιμο (ςε 

καυςτιρα-λζβθτα ι μονάδεσ ςυμπαραγωγισ) ι ωσ υποκατάςτατο καυςίμου ι ωσ χθμικι 

πρϊτθ φλθ για τισ βιομθχανίεσ. Θ ενεργειακι αξία του αερίου το οποίο παράγεται από τθν 

αεριοποίθςθ βιομάηασ διαφζρει κατά περίπτωςθ, ανάλογα με το οξειδωτικό μζςο που 

χρθςιμοποιείται. Θ αεριοποίθςθ με αζρα παράγει ζνα αζριο με μικρι κερμογόνο δφναμθ. 

Θ αεριοποίθςθ με οξυγόνο ι θ ζμμεςθ αεριοποίθςθ με αζρα, με μεταφορά κερμότθτασ 

μζςω ενόσ αδρανοφσ ςτερεοφ μζςου, παράγει ζνα αζριο με μζςθ κερμογόνο δφναμθ, ενϊ 

θ αεριοποίθςθ που προωκεί τθ δθμιουργία μεκανίου και άλλων ελαφρϊν 

υδρογονανκράκων, παράγει ζνα αζριο με υψθλι κερμογόνο δφναμθ, κατάλλθλο και ςαν 

υποκατάςτατο του φυςικοφ αερίου. 

Αναφορικά με το είδοσ και τον ςχεδιαςμό του αντιδραςτιρα αεριοποίθςθσ, οι παραλλαγζσ 

και θ κατθγοριοποίθςθ τουσ, φςτερα από πολλζσ δεκαετίεσ ζρευνασ ςτθν τεχνολογία 

αεριοποίθςθσ είναι πολλζσ. Ζτςι, οι αντιδραςτιρεσ αυτοί διακρίνονται ανάλογα με το μζςο 

αεριοποίθςθσ (αζρασ, οξυγόνο ι ατμόσ), τον τρόπο παροχισ τθσ απαιτοφμενθσ 

κερμότθτασ (αυτοκερμικοί ι αλλοκερμικοί αεριοποιθτζσ), τθν πίεςθ λειτουργίασ 

(ατμοςφαιρικοί ι υπό πίεςθ αντιδραςτιρεσ) και τον ςχεδιαςμό τουσ (ςτακερισ ι 

ρευςτοποιθμζνθσ κλίνθσ). Στθν περίπτωςθ τθσ αυτοκερμικισ κζρμανςθσ ωσ οξειδωτικό 

μζςο χρθςιμοποιείται ο αζρασ ι ο ατμόσ, αυτό ζχει ωσ αποτζλεςμα θ επιπλζον κερμότθτα 

να μπορεί να εξαςφαλιςκεί από τθν μερικι καφςθ του καυςίμου μζςα ςτον αντιδραςτιρα. 

Στθν περίπτωςθ τθσ αλλοκερμικισ κζρμανςθσ ςαν οξειδωτικό μζςο χρθςιμοποιείται ο 

ατμόσ και θ κερμότθτα κα πρζπει να δοκεί από κάποια άλλθ εξωτερικι πθγι. 

Θ προςφερόμενθ μονάδα αεριοποίθςθσ κα πρζπει να ςχεδιαςκεί με ςτόχο: 

 Το παραγόμενο αζριο να είναι κατ’ ελάχιςτον κατάλλθλο για καφςθ ςε μθχανι 
ςυμπαραγωγισ και να περιζχει κυρίωσ μεκάνιο, υδρογόνο, μονοξείδιο και διοξείδιο το 
άνκρακα. 

 Θ κερμοκραςία να διατθρείται εντόσ του αεριοποιθτι ςε επίπεδα ≥800oC ϊςτε να 
εξαςφαλίηεται θ αεριοποίθςθ τθσ ιλφοσ και όχι θ καφςθ τθσ ενϊ παράλλθλα να 
μεγιςτοποιείται θ παραγωγι ςυνκετικοφ αερίου (syngas).  

 Τθν μεγιςτοποίθςθ τθσ ενεργειακισ απόδοςθσ τθσ μονάδασ, όπωσ αυτι ορίηεται ωσ το 
γινόμενο τθσ ποςότθτασ του αερίου προσ καφςθ ςτθ μονάδα ςυμπαραγωγισ *Νm3/h] 
επί τθν ενεργειακι αξία (κερμογόνο δφναμθ) του αερίου *MJ/Nm3]. 
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 Τθν βελτιςτοποιθμζνθ ενεργειακι λειτουργία και αξιοποίθςθ των δυνατϊν ρευμάτων 
ανάκτθςθσ κερμικισ ενζργειασ τθσ μονάδασ (π.χ. από τθν ψφξθ του αερίου ςφνκεςθσ) 
ϊςτε να επιτυγχάνεται θ αυτοδυναμία τθσ μονάδασ ωσ προσ τθν κάλυψθ των κερμικϊν 
τθσ αναγκϊν (π.χ. για τθν ξιρανςθ τθσ ιλφοσ ι τθ ςυντιρθςθ τθσ κερμοκραςίασ εντόσ 
του αεριοποιθτι).  

 Τθν ελαχιςτοποίθςθ χριςθσ εξωτερικοφ καυςίμου (φυςικό αζριο ι άλλο εναλλακτικό 
καφςιμο) για τθν κάλυψθ των κερμικϊν αναγκϊν τθσ μονάδασ. 

 Τθν ελαχιςτοποίθςθ των παραπροϊόντων τθσ μονάδασ που οδθγοφνται εκτόσ τθσ 
εγκατάςταςθσ (π.χ. τζφρα ι πίςςα). 

Τόςο θ ποςότθτα και τα ποιοτικά χαρακτθριςτικά του αερίου ςφνκεςθσ όςο και των 

υπόλοιπων προϊόντων (πίςςα, τζφρα), κακϊσ και τθσ όλθσ διεργαςίασ τθσ αεριοποίθςθσ, 

εξαρτϊνται κατά κφριο λόγο από τα φυςικοχθμικά χαρακτθριςτικά τθσ βιομάηασ (ιλφοσ), 

τα οποία παρουςιάηονται ςυνοπτικά παρακάτω και είναι: 

Στοιχειακι Σφνκεςθ: Θ ιδανικι ςφνκεςθ τροφοδοςίασ είναι εκείνθ με χαμθλι ι και 

μθδενικι περιεκτικότθτα ςε ςτοιχείο όπωσ άηωτο, κείο ι χλϊριο τα οποία μπορεί να 

ςχθματίςουν ανεπικφμθτουσ ρυπαντζσ και οξζα που προκαλοφν διάβρωςθ. Τα ποιοτικά 

χαρακτθριςτικά τθσ ιλφοσ προσ επεξεργαςία τα οποία κα λθφκοφν υπόψθ κατά τον 

ςχεδιαςμό παρουςιάηονται ςτον Ρίνακα 3 του Μζρουσ Α του παρόντοσ τεφχουσ.  

Ρεριεκτικότθτα τθσ ιλφοσ ςε υγραςία: Τα περιςςότερα ςυςτιματα αεριοποίθςθσ είναι 

αποδοτικά με επίπεδα υγραςίασ που κυμαίνονται από 10 ζωσ 20%. Πταν θ περιεκτικότθτα 

ςε υγραςία αυξάνεται πάνω από 20%, θ κερμικι αποδοτικότθτα, θ κερμογόνοσ δφναμθ 

του παραγόμενου αερίου, θ απόδοςθ ςε αζριο και θ αναλογία των καφςιμων ςυςτατικϊν 

μειϊνονται. Θ παραγόμενθ ξθραμζνθ ιλφσ κα ζχει περιεκτικότθτα ςε ςτερεά, κατά τθ φάςθ 

λειτουργίασ τθσ μονάδασ αεριοποίθςθσ ίςθ με 10%-20% και ςε κάκε περίπτωςθ θ 

περιεκτικότθτα κα είναι κατάλλθλθ για τον τφπο αεριοποιθτι που κα προςφερκεί. 

Ρεριεκτικότθτα ςε Τζφρα: Θ περιεκτικότθτα ςε τζφρα εξαρτάται κυρίωσ από τθν ποςότθτα 

των ορυκτϊν ςτοιχείων. Ειδικότερα, θ δθμιουργία τζφρασ από αλκαλικά μζταλλα, όπωσ 

είναι για παράδειγμα το κάλιο και το νάτριο, μπορεί να οδθγιςει ςε επικακίςεισ ςτισ 

επιφάνειεσ εναλλαγισ κερμότθτασ και ςε διάβρωςθ των πτερυγίων των ςτροβίλων, με 

ςυνζπεια τθν μείωςθ τθσ παραγωγικότθτασ, κακϊσ και διαταραχζσ τθσ λειτουργίασ των 

μονάδων. Κα πρζπει κατά τον ςχεδιαςμό να λθφκοφν υπόψθ τα χαρακτθριςτικά του 

Ρίνακα 3. 

Μζγεκοσ Σωματιδίων ξθραμζνθσ ιλφοσ: Το μζγεκοσ ςωματιδίων τθσ ξθραμζνθσ ιλφοσ κα 

πρζπει είναι κατάλλθλο για τον τφπο αεριοποιθτι που κα προςφερκεί  

Θ επιλογι τθσ τεχνολογίασ αεριοποίθςθσ εξαρτάται από πολλοφσ παράγοντεσ, όπωσ θ 

ςφνκεςθ του υλικοφ τροφοδοςίασ, θ τελικι χριςθ του αερίου, οι απαιτιςεισ προ-

επεξεργαςίασ τθσ πρϊτθσ φλθσ, οι περιοριςμοί ωσ προσ το μζγεκοσ, θ επικυμθτι 

κακαρότθτα του αερίου (πίςςα, τζφρα, κ.ά.), θ κερμογόνοσ δφναμθ του αερίου, θ 

διακεςιμότθτα λειτουργίασ, ο ρυκμόσ παραγωγισ ενζργειασ, θ διακεςιμότθτα και το 

κόςτοσ τθσ βιομάηασ, θ κερμοκραςία και τθν πίεςθ λειτουργίασ και θ τοποκεςία 

εγκατάςταςθσ του αεριοποιθτι, και τθσ τελικισ χριςθσ των προϊόντων. 

Οι αεριοποιθτζσ βιομάηασ μποροφν να κατθγοριοποιθκοφν κυρίωσ ςε αεριοποιθτζσ 

ςτακερισ κλίνθσ (ανοδικισ ι κακοδικισ ροισ) και αεριοποιθτζσ ρευςτοποιθμζνθσ κλίνθσ. 
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Ο ςχεδιαςμόσ του αντιδραςτιρα κα πρζπει να εξαςφαλίηει τθ λειτουργία του ςε πίεςθ 

περιβάλλοντοσ ι ςε μία ελαφρά υποπίεςθ με ςτόχο τθν πρόλθψθ εκπομπϊν αερίων από 

τον αντιδραςτιρα. Κατά τον ςχεδιαςμό κα πρζπει επίςθσ να αποφεφγονται διαρροζσ του 

αερίου ι/και μθ ελεγχόμενθ ροι φυςικοφ αερίου ι άλλου εναλλακτικοφ αερίου από ι 

προσ τον αντιδραςτιρα ϊςτε να εξαςφαλίηεται θ ςτακερι λειτουργία του αντιδραςτιρα 

και θ καλι ποιότθτα του παραγόμενου αερίου. Ο βζλτιςτοσ ςχεδιαςμόσ του ςυςτιματοσ 

αεριοποίθςθσ ςχετίηεται επίςθσ με τα ακόλουκα:  

 Οι περιςτροφικζσ ςυρταρωτζσ δικλείδεσ ι παρόμοια ςυςτιματα κα πρζπει να 
χρθςιμοποιθκοφν για τθν πρόλθψθ πρόωρθσ ανάφλεξθσ και τθν αποφυγι μεταφοράσ 
του αερίου από τον αντιδραςτιρα αεριοποίθςθσ ςτθν γραμμι τροφοδοςίασ τθσ ιλφοσ, 
αποφεφγοντασ ζτςι τισ εκπομπζσ αερίων ρφπων ςε περίπτωςθ ανωμαλιϊν ςτον 
κακαριςμό αερίου και/ι κατά τθν χριςθ του.  

 Κατά τθ διάρκεια ζναρξθσ ι παφςθσ τθσ λειτουργίασ του αντιδραςτιρα, θ ποιότθτα του 
παραγόμενου αερίου μπορεί να μθν είναι κατάλλθλθ για τθν καφςθ του ςε λζβθτα ι 
ςτθ μονάδα ςυμπαραγωγισ. Για αυτζσ τισ περιπτϊςεισ, για λόγουσ αςφαλείασ, κακϊσ 
και για τισ περιόδουσ, που δεν λειτουργεί θ μονάδα ςυμπαραγωγισ κα πρζπει να 
προβλεφκεί διάταξθ απευκείασ καφςθσ του αερίου ςε πυρςό. Ο πυρςόσ κα είναι 
διαςταςιολογθμζνοσ για τθν μζγιςτθ αναμενόμενθ παραγωγι αερίου με ςθμαντικό 
ςυντελεςτι προςαφξθςθσ (25%). 

 Λαμβάνοντασ υπόψθ ότι θ απομάκρυνςθ τθσ τζφρασ από τον αντιδραςτιρα μπορεί να 
είναι μια πθγι εκπομπϊν ςκόνθσ, κα πρζπει να προβλεφκοφν πρόςκετα μζτρα που 
ςτοχεφουν ςτον περιοριςμό τθσ ςκόνθσ και ςτθν πρόλθψθ αυτο-ανάφλεξθσ τθσ τζφρασ 
κατά τθν επαφι τθσ με τον αζρα. 

 Ραράλλθλα, εκτόσ του αερίου ςφνκεςθσ, θ διεργαςία παράγει και κάποιεσ ποςότθτεσ 
τζφρασ (θ ποςότθτα τθσ οποίασ εξαρτάται από διάφορουσ παράγοντεσ όπωσ π.χ. το 
είδοσ τθσ βιομάηασ). Εξαιτίασ τθσ υψθλισ κερμογόνου δφναμθσ τθσ, ωσ εναλλακτικόσ 
τρόποσ διαχείριςισ τθσ τζφρασ κεωρείται θ ενεργειακι εκμετάλλευςι τθσ εντόσ τθσ 
μονάδασ αεριοποίθςθσ. 

Το ςυγκρότθμα αεριοποίθςθσ που κα εγκαταςτακεί ςτθν ΕΕΛ Βόλου κα ςυμμορφϊνεται 

με τθν οδθγία EC/2000/76 τθσ ΕΕ για τθν αποτζφρωςθ αποβλιτων (WID) και τθν 

ολοκλθρωμζνθ πρόλθψθ τθσ ρφπανςθσ και τθσ Οδθγίασ Ελζγχου (IPPC), και επιτυγχάνεται 

με τα ακόλουκα βιματα: 

 προετοιμαςία καυςίμου, μεταφορά και δοςομζτρθςθ  

 κζρμανςθ, ξιρανςθ και αεριοποίθςθ του καυςίμου – ςχθματιςμόσ του αερίου 

ςφνκεςθσ 

 ανάμιξθ και πλιρθσ οξείδωςθ του αερίου ςφνκεςθσ ςτον δευτερεφοντα κάλαμο 

 αξιοποίθςθ τθσ κερμότθτασ από τα καυςαζρια για τθν παραγωγι θλεκτρικισ 

ενζργειασ ι/και απαιτοφμενθσ κερμότθτασ/ατμοφ 

 Κακαριςμόσ καυςαερίων ςφμφωνα με τισ απαιτιςεισ WID (Waste Incineration 

Directive, EU) 

 ςυνεχισ παρακολοφκθςθ και καταγραφι των εκπομπϊν καυςαερίων ςε πλιρθ 

ςυμμόρφωςθ με τθν WID και IPPC οδθγίεσ 
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Το ςυγκρότθμα τθσ αεριοποίθςθσ ιλφοσ πρζπει να είναι αποτελεί ζνα βιομθχανικό προϊόν 

καταςκευαςτι που κα διακζτει ISO 9001 ι ιςοδφναμο για τον ςχεδιαςμό και τθν 

καταςκευι παρόμοιων μονάδων. Το υλικά από τα οποία κα είναι καταςκευαςμζνοσ ο 

αεριοποιθτισ εξαρτϊνται από τον τφπο του αεριοποιθτι και τισ ςυνκικεσ λειτουργίασ του. 

Θ μονάδα αεριοποίθςθσ πρζπει να ςφμφωνθ με τισ Ρροδιαγραφζσ κατάλλθλθ για τθν 

ςυγκεκριμζνθ εφαρμογι, με κινθτιρεσ αντιεκρθκτικοφ τφπου και όλον τον απαραίτθτο 

εξοπλιςμό τουσ, από οίκο με εμπειρία και πλικοσ παρόμοιων εφαρμογϊν με ςυμπιεςτζσ 

του ίδιου τφπου όπωσ κα αποδεικνφεται από λίςτα εφαρμογϊν (reference list), θ οποία κα 

υποβλθκεί με τθν μελζτθ προςφοράσ. 

 

2.5.2 Συςτήματα Καθαριςμοφ Αερίου 

Το παραγόμενο από τθν διαδικαςία τθσ αεριοποίθςθσ αζριο, ςτισ περιπτϊςεισ που δεν 

χρθςιμοποιείται απευκείασ, μετά τθν ζξοδό του από τον αντιδραςτιρα, κα υφίςταται 

προεπεξεργαςία ϊςτε να μειωκοφν οι ποςότθτεσ των προςμίξεων που περιζχονται ςε 

αυτό, κακϊσ και ψφξθ του.  

Ο κακαριςμόσ του αερίου κα πρζπει να πλθροί τισ προδιαγραφζσ που κακορίηονται από 

τον προμθκευτι τθσ μονάδασ ςυμπαραγωγισ, ακόμα και υπό διαφορετικζσ ςυνκικεσ 

λειτουργίασ, όπωσ θ παροχι του αερίου, θ ςφνκεςθ του αερίου, το επίπεδο των 

προςμίξεων κλπ.. Οι κφριεσ προςμείξεισ ςτο παραγόμενο αζριο είναι τα αιωροφμενα 

ςωματίδια (αικάλθ, ςκόνθ) και θ πίςςα. Άλλεσ προςμίξεισ μπορεί να περιλαμβάνουν 

αμμωνία (που μετατρζπεται ςε NOx κατά τθν καφςθ), HCl, H2S, αλκάλια και οξζα, οι 

περιεκτικότθτα ςτα οποία εξαρτάται από τισ επιτελοφμενεσ διεργαςίεσ, το είδοσ του 

καυςίμου και το είδοσ του αεριοποιθτι. Τα ςυςτιματα κακαριςμοφ του αερίου που 

εφαρμόηονται (ι ςυνδυαςμόσ τουσ) περιλαμβάνουν:  

 Κυκλϊνα:  πρωτοβάκμια αποκονίωςθ (πριν από τθν ψφξθ του αερίου), 
 Κερμά φίλτρα:  αποκονίωςθ μικρϊν ςωματιδίων (πριν από τθν ψφξθ του αερίου), 
 ςακκόφιλτρο:  αποκονίωςθ μικρϊν ςωματιδίων (μετά τθν ψφξθ του αερίου), 
 πλυντθρίδεσ:   πίςςα, άηωτο και απομάκρυνςθ τθσ ςκόνθσ με υγρό μζςο (νερό, λάδι). 

Μζςω των ανωτζρω διαδικαςιϊν ελαχιςτοποιοφνται τα μεγάλα μόρια πίςςασ (π.χ. 

πολυκυκλικοί αρωματικοί υδρογονάνκρακεσ, PAH) ςτο αζριο καφςιμο και ςτθ μονάδα 

καφςθσ του αερίου. Αν ςτο αζριο εςωκλείονται ςθμαντικζσ ποςότθτεσ αμμωνίασ, τότε θ 

εφαρμογι πλυντθρίδασ είναι απαραίτθτθ ϊςτε να αποτραπεί ο ςχθματιςμόσ των υψθλϊν 

ςυγκεντρϊςεων ΝΟx κατά τθν καφςθ του αερίου.  

Ο ςχεδιαςμόσ τθσ μονάδασ αεριοποίθςθσ κα πρζπει ςε κάκε περίπτωςθ να ικανοποιεί τισ 

απαιτιςεισ που κακορίηονται από τον προμθκευτι τθσ μονάδασ ςυμπαραγωγισ, κυρίωσ 

ςε ό,τι αφορά τθν κερμοκραςία του αερίου, τθν επαρκι κερμογόνο δφναμθ του αερίου, το 

επίπεδο κακαρότθτασ, υγραςίασ, κακϊσ και τθν πίεςθ ειςόδου ςτθ μθχανι 

ςυμπαραγωγισ. 

1. Διατάξεισ απομάκρυνςθσ ςκόνθσ 

Θ κφρια πρόςμιξθ του αερίου ςφνκεςθσ είναι θ ιπτάμενθ τζφρα που παράγεται ςτθν κλίνθ 

τθσ αεριοποίθςθσ. Οι τεχνολογίεσ μείωςθσ του ςωματιδιακοφ φορτίου είναι κυρίωσ 

φυςικζσ μζκοδοι, ενϊ ο ςφγχρονοσ εξοπλιςμόσ κακαριςμοφ αερίων είναι ιδιαίτερα 

αποτελεςματικόσ ςτθν μείωςθ τθσ ςυγκζντρωςθσ τθσ τζφρασ ςε πολφ χαμθλά επίπεδα. Θ 
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επιλογι τθσ κατάλλθλθσ μεκόδου κα γίνει λαμβάνοντασ υπόψθ τα χαρακτθριςτικά τθσ 

τζφρασ και του παραγόμενου αερίου (θ ςυγκζντρωςθ τθσ ςκόνθσ, το μζγεκοσ των 

ςωματιδίων, θ ογκομετρικι ροι του αερίου, θ κερμοκραςία του αερίου κλπ). 

Κυκλϊνεσ: Οι κυκλϊνεσ είναι κυλινδρικά δοχεία καταςκευαςμζνα από ανοξείδωτο χάλυβα 

με κωνικό πυκμζνα, κατάλλθλου ςχεδιαςμοφ και μεγζκουσ, που χρθςιμοποιοφνται για το 

διαχωριςμό ςτερεϊν από το αζριο με τθ βοικεια τθσ φυγόκεντρθσ δφναμθσ. Το αζριο 

μίγμα, που περιζχει ςτερεά, ειςζρχεται εφαπτομενικά ςτο πάνω κυλινδρικό τμιμα του 

κυκλϊνα και κατζρχεται ελικοειδϊσ προσ τα κάτω, ακολουκϊντασ μία ςπειροειδι 

διαδρομι, ςχθματίηοντασ τθν καλοφμενθ εξωτερικι δίνθ (external vortex). Το 

απαλλαγμζνο από τα ςτερεά ρευςτό ειςζρχεται ςτον αγωγό εξόδου και απομακρφνεται 

από τον κυκλϊνα. Ο αγωγόσ εξόδου κα προεκτείνεται μζςα ςτον κφλινδρο, ϊςτε να 

προλθφκεί το βραχυκφλωμα του αζρα από τθν είςοδο προσ τθν ζξοδο. Για να 

εξαςφαλιςτεί θ ςωςτι λειτουργία τουσ κα πρζπει οι κυκλϊνεσ να είναι αεροςτεγείσ. 

Οι κυκλϊνεσ κα πρζπει να επιτυγχάνουν τθν απομάκρυνςθ ςωματιδίων με διάμετρο 

μεγαλφτερθ από 10μm και αποτελοφν αναγκαίο ςτάδιο προεπεξεργαςίασ του αερίου 

ρεφματοσ. Κατά τον ςχεδιαςμό του ςταδίου επεξεργαςίασ με κυκλϊνεσ κα λθφκοφν 

υπόψθ τα ακόλουκα:  

 Διατιρθςθ τθσ αιςκθτισ κερμότθτασ των απαερίων (όταν χρθςιμοποιείται ςτθν ξθρι 
αποκονίωςθ). 

 Δυνατότθτα λειτουργίασ ςε κερμοκραςίεσ που ξεπερνοφν τουσ 450οC.  

 Δυνατότθτα επεξεργαςίασ μεγάλου εφρουσ ογκομετρικϊν παροχϊν αερίου μείγματοσ 

 Ελάχιςτθ απόδοςθ ςτθν απομάκρυνςθ ςωματιδίων 75%  

 Ρτϊςθ πίεςθσ μικρότερθ από 15 cm H2O. 

Οι κυκλωνικοί διαχωριςτζσ πρζπει να αποτελοφν ζνα βιομθχανικό προϊόν καταςκευαςτι, 

που κα διακζτει ISO 9001 ι ιςοδφναμο για τον ςχεδιαςμό και τθν καταςκευι παρόμοιων 

μονάδων. 

Στον κεντρικό πίνακα τθσ μονάδασ κα περιλαμβάνονται τα εξισ: 

 Κεντρικόσ διακόπτθσ ON/OFF του ςυγκροτιματοσ με ανοικτι επαφι για ζνδειξθ και 
διακόπτεσ ON/OFF για τουσ διάφορουσ κινθτιρεσ. 

 Ζνδειξθ βλάβθσ τθσ μονάδασ τοπικά, με μπουτόν reset και ςχετικι ζνδειξθ. 

 Αυτοματοποιθμζνοσ ζλεγχοσ τθσ ςτάκμθσ αποκζςεων ςτον πυκμζνα με Sonar ϊςτε να 
αποφεφγονται οι εμφράξεισ από τθν αικάλθ (ςκόνθ). 

 Αυτοματοποιθμζνθ ςιμανςθ ςτο SCADA για τθν λειτουργία του αεροφράκτθ και τθν 
λειτουργία των κοχλιομεταφορζων. 

 ελζ προςταςίασ και κερμικά για τθν προςταςία των κινθτιρων ςε περίπτωςθ 
μθχανικισ υπερφόρτωςθσ. 

 Ενδεικτικζσ λυχνίεσ λειτουργίασ και βλάβθσ. 

 Κερμοςτάτθσ με κερμικι αντίςταςθ ςτον πίνακα για τθν αποφυγι ανάπτυξθσ υγραςίασ 

Σακκόφιλτρα: Ανάλογα με τθν μζκοδο απομάκρυνςθσ τθσ ςκόνθσ μποροφν να 

εφαρμοςτοφν ςακόφιλτρα με ρεφμα αζρα αντίκετθσ ροισ, με μθχανικι δόνθςθ ι με 

δόνθςθ από ρεφμα αζρα που βρίςκεται υπό πίεςθ. Τα ςωματίδια που ςυλλζγονται 
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ςυςςωρεφονται πάνω από τον ςάκο, ςχθματίηοντασ ζνα πλακοφντα. Κακϊσ αυξάνεται το 

πάχοσ του πλακοφντα, αυξάνεται επίςθσ θ πτϊςθ πίεςθσ κατά μικοσ του ςάκου. Μόλισ θ 

πτϊςθ πίεςθσ ςτουσ ςάκουσ φτάςει ζνα ςυγκεκριμζνο όριο, τότε το διαμζριςμα αυτό 

υποβάλλεται ςε κακαριςμό, είτε εντόσ λειτουργίασ (κακαριςμόσ με δόνθςθ), είτε εκτόσ 

λειτουργίασ. Ο διαχωριςμόσ των αιωροφμενων ςωματιδίων από το αζριο ςτο ςακόφιλτρο 

πραγματοποιείται είτε με (α) πρόςκρουςθ, (β) διάχυςθ, (γ) θλεκτροςτατικι ζλξθ, (δ) 

ανάςχεςθ και (ε) βαρυτικι κακίηθςθ. 

Τα μζρθ ενόσ ςυςτιματοσ ςακοφίλτρων αποτελοφνται από τον ςάκο, το φφαςμα και το 

ςτιριγμα, από τθν καταςκευι πάνω ςτθν οποία εγκακίςτανται τα ςακόφιλτρα, από τθν 

χοάνθ ςυλλογισ, από τα ςφςτθμα απομάκρυνςθσ τθσ ςκόνθσ και το ςφςτθμα κακαριςμοφ 

των φίλτρων. Το υλικό καταςκευισ του ςακόφιλτρoυ (τo φφαςμα) κα παράγεται από 

φυςικζσ ι ςυνκετικζσ ίνεσ, με φφανςθ ι τεχνθτό φφαςμα. Τα ςακόφιλτρα κα ζχουν τθν 

δυνατότθτα να κατεργάηονται μεγάλουσ όγκουσ και υψθλζσ ςυγκεντρϊςεισ ςκόνθσ. 

Το μζςο φιλτραρίςματοσ κα πρζπει να παρουςιάηουν τισ εξισ ιδιότθτεσ: επαρκι μθχανικι 

αντοχι, επαρκι αντίςταςθ ςε κερμοκραςία, αντοχι ςε οξζα, καυςτικά διαλφματα και 

υγραςία, καλι διαπερατότθτα του αζρα και κατάλλθλθ γεωμετρία των κενϊν ανάμεςα 

ςτισ ίνεσ για τθν αποτελεςματικι ςυλλογι τθσ ςκόνθσ. 

Στον κεντρικό πίνακα τθσ μονάδασ κα περιλαμβάνονται τα εξισ: 

 Κεντρικόσ διακόπτθσ ON/OFF του ςυγκροτιματοσ με ανοικτι επαφι για ζνδειξθ και 
διακόπτεσ ON/OFF για τουσ διάφορουσ κινθτιρεσ. 

 Ζνδειξθ βλάβθσ τθσ μονάδασ τοπικά, με μπουτόν reset και ςχετικι ζνδειξθ. 

 Αυτοματοποιθμζνοσ ζλεγχοσ τθσ ςτάκμθσ ςτον πυκμζνα με Sonar ϊςτε να 
αποφεφγονται οι εμφράξεισ από τθν αικάλθ. 

 On Line καταγραφι τθσ διαφορικισ πίεςθσ τόςο τοπικά όςο και ςτο SCADA 

 ελζ προςταςίασ και κερμικά για τθν προςταςία των κινθτιρων ςε περίπτωςθ 
μθχανικισ υπερφόρτωςθσ. 

 Ενδεικτικζσ λυχνίεσ λειτουργίασ και βλάβθσ. 

 Κερμοςτάτθσ με κερμικι αντίςταςθ ςτον πίνακα για τθν αποφυγι ανάπτυξθσ υγραςίασ 

2. Τεχνολογίεσ μείωςθσ πίςςασ 

Για τθν απομάκρυνςθ τθσ παραγόμενθσ πίςςασ κα πρζπει να εφαρμοςτοφν κατάλλθλεσ 

τεχνολογίεσ μείωςθσ που μπορεί να είναι φυςικζσ, κερμικζσ ι καταλυτικζσ. 

Ο φυςικόσ καθαριςμόσ (υγρόσ κακαριςμόσ) αποτελεί ςτάδιο επεξεργαςίασ που ακολουκεί 

τον κυκλϊνα και τα ςακόφιλτρα. Θ ςυλλογι τθσ πίςςασ κα πραγματοποιείται με 

αφυγραντζσ και οι τεχνολογίεσ υγροφ κακαριςμοφ που μποροφν να χρθςιμοποιοφνται 

είναι οι πφργοι ψεκαςμοφ και ςυμπυκνωτζσ. Κατά τθν εφαρμογι του υγροφ κακαριςμοφ 

το αζριο παραμείνει ςε επαφι με το απορροφθτικό μζςο για αρκετά μεγάλο χρονικό 

διάςτθμα με εφαρμογι κατάλλθλων πλθρωτικϊν υλικϊν.  

Οι πλυντθρίδεσ χρθςιμοποιοφνται για τθν απομάκρυνςθ ςωματιδίων και αερίων ρφπων 

από βιομθχανικά απαζρια και χρθςιμοποιοφν κυρίωσ νερό με ςτόχο τον κακαριςμό από 

τουσ ανεπικφμθτουσ ρφπουσ. Θ ταξινόμθςθ των πλυντρίδων πραγματοποιείται ςε ςχζςθ 

με τθν πτϊςθ πίεςθσ ςτθν ηϊνθ επαφισ. Ριο ςυγκεκριμζνα: 

 Ρλυντρίδεσ Χαμθλισ Ενζργειασ (π.χ Κάλαμοι Ψεκαςμοφ) με Δ= 2 ζωσ 5 cm H20 
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 Χαμθλισ - Μζςθσ Ενζργειασ (π.χ κυκλϊνα) με Δ= 5 ζωσ 15 cm H20 

 Μζςθσ - Υψθλισ Ενζργειασ (π.χ πλθρωτικά Υλικά) με Δ= 15 ζωσ 50 cm H20 

 Υψθλισ Ενζργειασ (π.χ Venturi) με Δ> 50 cm H20 

Κατά τθν καταλυτική και θερμική διάςπαςη πραγματοποιείται κερμικι διάςπαςθ τθσ 

πίςςασ προσ ςχθματιςμό επιπλζον αερίων καυςίμων και ςε κάποιεσ περιπτϊςεισ 

εξανκρακϊματοσ. Θ διάςπαςθ μπορεί να ςυμβεί είτε με κζρμανςθ ςτουσ 750 ζωσ 9000C 

παρουςία καταλφτθ είτε με κζρμανςθ του αερίου ςε κερμοκραςία μεγαλφτερθ των 

12000C. Το αποτζλεςμα αυτϊν των διεργαςιϊν είναι θ μείωςθ τθσ ανάγκθσ ςυλλογισ τθσ 

πίςςασ ςτθ διάταξθ κακαριςμοφ με παράλλθλθ βελτίωςθ τθσ ποιότθτασ του παραγόμενου 

αερίου. 

Στθν μζκοδο τθσ καταλυτικισ διάςπαςθσ θ πίςςα παρουςία του καταλφτθ διαςπάται και θ 

ςυγκεκριμζνθ διεργαςία μπορεί να πραγματοποιείται είτε μζςα ςτθν κλίνθ (πρωτογενισ 

διάςπαςθ), όπου όμωσ μπορεί να ςυμβαίνει απενεργοποίθςθ του ςε αρκετά ςφντομο 

χρονικό διάςτθμα λόγω επικακίςεων άνκρακα, είτε μετά τθν ζξοδο του αερίου από τον 

αντιδραςτιρα (δευτερογενισ κατάλυςθ) αφοφ όμωσ ζχει προθγθκεί θ απομάκρυνςθ του 

ςωματιδιακοφ φορτίου με κατάλλθλεσ διατάξεισ. Οι καταλφτεσ που χρθςιμοποιοφνται 

μπορεί να είναι μεταλλικοί όπωσ για παράδειγμα το Ni, Ni/Mo, Ni/Co/Mo κ.α, ενϊ ςτουσ 

μθ μεταλλικοφσ καταλφτεσ ανικουν τα ορυκτά δολομίτθσ, ηεόλικοσ και αςβεςτίτθσ. Θ 

χριςθ των καταλυτϊν κα επιτυγχάνει ποςοςτό απομάκρυνςθσ τθσ πίςςασ 99%.  

Στθν περίπτωςθ τθσ κερμικισ διάςπαςθσ θ πίςςα για να διαςπαςτεί απαιτεί κερμοκραςίεσ 

τυπικά πάνω από 12000C. Θ κερμικι διάςπαςθ τθσ πίςςασ μπορεί να γίνει είτε με 

εξωτερικι κζρμανςθ είτε με μερικι καφςθ του καφςιμου αερίου.  

3. Απομάκρυνςθ προςμίξεων 

Οι τεχνικζσ μείωςθσ των οξειδίων του αηϊτου εςτιάηονται ςτθν καταλυτικι και μθ-

καταλυτικι αναγωγι των οξειδίων. Στισ ςυγκεκριμζνεσ τεχνικζσ χρθςιμοποιείται κάποιο 

αναγωγικό μζςο (π.χ αμμωνία) παρουςία οξυγόνου προσ τον ςχθματιςμό αερίου αηϊτου 

και νερό. 

Στθν επιλεκτικι Μθ-Καταλυτικι Αναγωγι Οξειδίων (SNCR) το μζςο ειςαγωγισ ειςάγεται 

ςτθν κλίνθ όπου αντιδρά με τα με τα οξείδια του αηϊτου ςε υψθλζσ κερμοκραςίεσ (800 

ζωσ 10000C) θ απόδοςθ τθσ ςυγκεκριμζνθσ τεχνικισ κυμαίνεται από 60 ζωσ 80%. 

Σθμαντικόσ παράγοντασ είναι θ ποςότθτα τθσ αμμωνίασ αφοφ υπερβολικι ζκχυςθ του 

αναγωγικοφ μζςου μπορεί να ζχει ωσ ςυνζπεια τθν διαφυγι αμμωνίασ προσ το αζριο 

ςφνκεςθσ.  

Στθν επιλεκτικι Καταλυτικι Αναγωγι Οξειδίων (SRC) θ αμμωνία αναμιγνφεται με αζρα και 

ζρχεται ςε επαφι με καταλφτθ, που ςυνικωσ είναι ςε μορφι πλζγματοσ. Ρερνϊντασ 

διαμζςου του καταλφτθ θ αμμωνία αντιδρά με τα οξείδια του αηϊτου. Για τθν μζγιςτθ 

απόδοςθ θ αντίδραςθ πραγματοποιείται μεταξφ 130 ζωσ 4000C. Με αυτι τθν τεχνικι 

επιτυγχάνεται υψθλι απόδοςθ τθσ τάξθσ του 90%, ςε αναλογία αμμωνίασ κοντά ςτθν 

ςτοιχειομετρικι. Συνικωσ θ ςυγκεκριμζνθ τεχνικι εφαρμόηεται αμζςωσ μετά από το 

θλεκτροςτατικό φίλτρο. Για τον πλιρθ ζλεγχο των οξειδίων χρθςιμοποιοφνται πολλαπλά 

ςυςτιματα καταλυτικισ αναγωγισ. 

Στθν προςφορά κα περιλαμβάνεται και κάκε άλλθ διάταξθ επεξεργαςίασ του αερίου, θ 

οποία κα απαιτείται για τθν ικανοποίθςθ των προδιαγραφϊν αερίου που κζτει ο 
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καταςκευαςτισ τθσ μονάδασ ςυμπαραγωγισ. Σε κάκε περίπτωςθ, θ προςφερόμενθ 

τεχνολογία κα πρζπει να πλθροί τισ γενικζσ τεχνικζσ προδιαγραφζσ, διαπίςτωςθ θ οποία 

κα τεκμθριϊνεται επαρκϊσ. 

 

2.5.3 φθμιςη πίεςησ - Ρυρςόσ καφςησ 

1. Ριεςτικό δοχείο 

Μετά τον κακαριςμό του αερίου αυτό κα οδθγείται, απευκείασ ι με τθν χριςθ 

κατάλλθλου ςυμπιεςτι αερίου, ςε κατάλλθλο πιεςτικό δοχείο διαςταςιολογθμζνο για τθν 

ομαλι λειτουργίασ του ςυγκροτιματοσ παραγωγισ ενζργειασ, ςφμφωνα με τισ απαιτιςεισ 

του εξοπλιςμοφ. Το πιεςτικό δοχείο κα πρζπει να καλφπτει όλουσ τουσ ιςχφοντεσ κανόνεσ 

αςφαλείασ. 

2. Ρυρςόσ καφςθσ αερίου  

Θ ςυνολικι ποςότθτα του αερίου ςε περίπτωςθ ζκτακτων ςυνκθκϊν, κα μπορεί να 

οδθγείται αυτόματα, χωρίσ να απαιτείται χειριςμόσ, ςε κατάλλθλα διαςταςιολογθμζνο 

πυρςό καφςθσ χωροκετθμζνο ςε απόςταςθ αςφαλείασ από τον λοιπό εξοπλιςμό.  

Κατά τον ςχεδιαςμό κα προβλεφκεί πυρςόσ καφςθσ του αερίου, για χριςθ ςτισ 

περιπτϊςεισ που το παραγόμενο αζριο δεν είναι κατάλλθλθσ ποιότθτασ, ι παρατθρείται 

βλάβθ ςτισ δικλίδεσ των ςωλθνϊςεων αερίου ι θ μθχανι ςυμπαραγωγισ είναι εκτόσ 

λειτουργίασ. Για τον ςκοπό αυτό κα εγκαταςτακεί ζνασ τουλάχιςτον πυρςόσ, που κα ζχει 

δυναμικότθτα που αντιςτοιχεί ςτθν καφςθ τθσ μζγιςτθσ ωριαίασ παραγόμενθσ ποςότθτασ 

του αερίου προςαυξθμζνθσ με ςυντελεςτι αςφαλείασ 25%.  

Ο πυρςόσ κα φζρει όλα τα απαιτοφμενα ςυςτιματα ρφκμιςθσ και αςφάλειασ, κακϊσ και 

ςφςτθμα αυτόματθσ ανάφλεξθσ. Ο πυρςόσ κα είναι κατακόρυφου τφπου από χαλφβδινο 

γαλβανιςμζνο ςωλινα, κατάλλθλοσ για ζδραςθ ςε βάςθ από ςκυρόδεμα και κα 

αποτελείται από τον κφριο αγωγό απαγωγισ αερίου, τον ςωλινα ανάφλεξθσ και τον 

ςωλινα πυροδότθςθσ. Το ακροφφςιο καφςθσ κα είναι καταςκευαςμζνο από ανοξείδωτο 

χάλυβα ποιότθτασ κατά DIN 17440-85gr1.4541 ι AISI 321 εκτόσ αν θ ςφςταςθ του 

παραγόμενου αερίου επιβάλλει κάποιο άλλο υλικό. Στο ακροφφςιο καφςθσ κα 

τοποκετθκεί ζνα προςτατευτικό κάλυμμα για τον άνεμο από ανοξείδωτο χάλυβα ίδιασ 

ποιότθτασ με αυτι του ακροφυςίου. Ο πυρςόσ κα είναι εξοπλιςμζνοσ με ςφςτθμα 

αυτόματθσ ανάφλεξθσ και ςφςτθμα ςυναγερμοφ ανάφλεξθσ. 

Πλεσ οι ςωλθνϊςεισ αερίου κα είναι από ανοξείδωτο χάλυβα ποιότθτασ κατάλλθλθσ για το 

παραγόμενο αζριο (τουλάχιςτον AISI 316) και κα περιλαμβάνουν παγίδεσ για τα 

ςυμπυκνϊματα. Στουσ ςωλινεσ ανάφλεξθσ και πυροδότθςθσ κα εγκαταςτακοφν εν ςειρά 

φλογοπαγίδεσ προκαταςκευαςμζνου τφπου. Μία κλίμακα πρόςβαςθσ, πλιρθσ με κλωβό 

προςταςίασ κα παρζχει πρόςβαςθ ςτθν κορυφι του πυρςοφ. 

Θ λειτουργία του πυρςοφ κα είναι πλιρωσ αυτοματοποιθμζνθ, ενϊ κα παρζχεται και θ 

δυνατότθτα "χειροκίνθτθσ λειτουργίασ". Ο θλεκτρικόσ πίνακασ κα είναι αντιεκρθκτικοφ 

τφπου Eex-d-IIBT3/IP 55. Στθν κορυφι κάκε δαυλοφ κα εγκαταςτακεί ςφςτθμα ανίχνευςθσ 

τθσ καφςθσ, το οποίο κα ενεργο-ποιεί ακουςτικό ςιμα ςυναγερμοφ ςτθν περίπτωςθ που 

το διοχετευόμενο αζριο δεν αναφλζγεται. 
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Στθ μελζτθ HAZOP κα αντιμετωπιςκοφν τα κζματα που ςχετίηονται με τθν καφςθ του 

αερίου ςτον πυρςό.  

 

2.5.4 Στερεό Υπόλειμμα  

Το ςτερεό παραπροϊόν τθσ διαδικαςίασ τθσ αεριοποίθςθσ τθσ ξθραμζνθσ ιλφοσ, αφορά 

ςτθν παραγόμενθ τζφρα (ιπτάμενθ και υπολειμματικι) και τθν πίςςα που αποτελεί το 

παραπροϊόν από τθν επεξεργαςία του αερίου ςφνκεςθσ. Τα ςτερεά υπολείμματα 

διαχωρίηονται ςε ιπτάμενθ και υπολειμματικι τζφρα, όπου θ μεν πρϊτθ εμφανίηεται με 

τθν μορφι αικάλθσ ςτο αζριο και διαχωρίηεται ςτο ςφςτθμα κακαριςμοφ του αερίου, ενϊ 

θ υπολειμματικι τζφρα είναι το ςτερεό υπόλειμμα τθσ διεργαςίασ που παραμζνει ςτθν 

κλίνθ και απομακρφνεται από τον πυκμζνα. Στόχο του προςφερόμενου ςχεδιαςμοφ 

αποτελεί θ ελαχιςτοποίθςθ του ςτερεοφ υπολείμματοσ, θ παραγόμενθ τζφρα που κα 

μεταφζρεται εκτόσ τθσ εγκατάςταςθσ για διάκεςθ ςε ΧΥΤΑ και θ πίςςα που κα διατίκεται 

ςε κατάλλθλο χϊρο, ςφμφωνα με τα οριηόμενα τουσ περιβαλλοντικοφσ όρουσ του ζργου. 

 

2.6 Μονάδα ςυμπαραγωγήσ θερμικήσ – ηλεκτρικήσ ενζργειασ 

Το παραγόμενο αζριο, κα οδθγείται ςε μονάδα παραγωγισ θλεκτρικισ ενζργειασ, 

ελάχιςτθσ ςυνολικισ ιςχφοσ 110KW-el (ι 2 x 55KW-el), με ταυτόχρονθ παραγωγι 

κερμότθτασ. Θ θλεκτρικι ενζργεια κα ςυμψθφίηεται με τθν εςωτερικι κατανάλωςθ τθσ 

Ε.Ε.Λ. Βόλου, ενϊ θ παραγόμενθ κερμικι ενζργεια κα χρθςιμοποιείται για τθν κάλυψθ των 

κερμικϊν αναγκϊν τθσ μονάδασ ξιρανςθσ. Θ Μονάδα κα αποτελείται από δφο μθχανζσ με 

δυνατότθτα είτε ταυτόχρονθσ λειτουργίασ, ςε περίπτωςθ επαρκοφσ αερίου, είτε με 

εναλλαγι και εφεδρικι λειτουργία θ μια τθσ άλλθσ.  

Ρροβλζπεται μζροσ του παραγόμενου αερίου να οδθγείται ςτθ μονάδα ςυμπαραγωγισ 

και το υπόλοιπο να οδθγείται ςε καυςτιρα-λζβθτα για τθν παραγωγι τθσ απαιτοφμενθσ 

κερμικισ ενζργειασ για τισ ανάγκεσ ξιρανςθσ ιλφοσ. 

Στθν περίπτωςθ που θ κερμικι ενζργεια που παράγεται από τθ μονάδα ςυμπαραγωγισ 

δεν επαρκεί για τθν κάλυψθ των κερμικϊν αναγκϊν για τθν ξιρανςθ τθσ αφυδατωμζνθσ 

ιλφοσ, τότε κα μπορεί να γίνεται απευκείασ καφςθ του παραγόμενου αερίου ςε καυςτιρα-

λζβθτα, και θ υπόλοιπθ ποςότθτα αερίου να οδθγείται προσ τθ μονάδα ςυμπαραγωγισ. Σε 

περίπτωςθ που δεν επαρκεί θ παραγόμενθ κερμικι ενζργεια από τθν καφςθ του 

παραγόμενου αερίου (είτε απευκείασ ι ςε μονάδα ςυμπαραγωγισ), δφναται θ πρόςκετθ 

κερμικι ενζργεια να προζλκει είτε από απευκείασ καφςθ φυςικοφ αερίου ι άλλου 

εναλλακτικοφ καυςίμου. Ωςτόςο, βαςικό ςτόχο του ςχεδιαςμοφ αποτελεί θ 

ελαχιςτοποίθςθ χριςθσ πρόςκετου καυςίμου και θ μεγιςτοποίθςθ τθσ παραγωγισ 

θλεκτρικισ ενζργειασ. 

Θ μονάδα ςυμπαραγωγισ, κα φιλοξενείται ςε ανεξάρτθτο κτίριο, πλθςίον του κτιρίου 

ενζργειασ τθσ εγκατάςταςθσ και κα πρζπει να επιτυγχάνει ελάχιςτεσ αποδόςεισ 35% για 

τθν παραγωγι θλεκτρικισ ενζργειασ και 45% για τθν παραγωγι κερμικισ ενζργειασ. Ο 

χϊροσ ςτον οποίο κα ςτεγάηεται θ μονάδα ςυμπαραγωγισ κα πρζπει να είναι κατάλλθλα 

θχομονωμζνοσ και με κατάλλθλο εξαεριςμό.  
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Ο κινθτιρασ ΟΤΤΟ κα είναι τετράχρονοσ φυςικισ αναρρόφθςθσ, με βακμό ςυμπίεςθσ που 

κα προκφπτει από τθν μελζτθ. Θ ονομαςτικι ιςχφσ του κα αναφζρεται ςε καφςιμο 

κερμογόνου δφναμθσ του παραγόμενου αερίου ςφνκεςθσ.  

Δεν κα γίνονται δεκτζσ μθχανζσ αερίου οι οποίεσ προζρχονται από μετατροπι μθχανϊν 

Diesel από εταιρείεσ που δεν είναι καταςκευαςτζσ μθχανϊν αλλά κάνουν ςυναρμολόγθςθ 

και μετατροπζσ. 

Θ μθχανι κα πρζπει να είναι ςχεδιαςμζνθ ϊςτε να μπορεί να χρθςιμοποιεί ωσ καφςιμο το 

αζριο ςφνκεςθσ που προκφπτει από τθν διεργαςία τθσ αεριοποίθςθσ και ο καταςκευαςτισ 

κα πρζπει να ζχει λάβει υπόψθ του τθν διαβρωτικι δράςθ των ςτοιχείων που 

ςυνυπάρχουν ςτο αζριο ςφνκεςθσ (SynGas).  

Ο ςχεδιαςμόσ τθσ γραμμισ τροφοδοςίασ του καυςίμου πρζπει να υπολογιςτεί για καφςιμο 

το αζριο ςφνκεςθσ και κατά ςυνζπεια, τόςο θ ςωλθνογραμμι όςο και τα όργανα 

αςφάλειασ και ρφκμιςθσ κα ζχουν κατάλλθλεσ διαςτάςεισ. Θ γραμμι τροφοδοςίασ κα 

περιλαμβάνει οπωςδιποτε τα παρακάτω: ςφςτθμα μειϊςεωσ τθσ πίεςθσ, ςφαιρικι βάνα, 

πιεςόμετρο, φίλτρο, ρυκμιςτι μθδενικισ πίεςθσ. 

Θ ανάμειξθ του καυςίμου και του αζρα κα πραγματοποιείται με τισ κατάλλθλεσ πρότυπεσ 

διατάξεισ. Σθμαντικι παράμετροσ ςτθν λειτουργία είναι οι ςυνκικεσ καφςθσ, πιο 

ςυγκεκριμζνα θ κερμοκραςία καφςθσ πρζπει να διατθρείται πάνω από τουσ 8500C για 

τουλάχιςτον 2 δευτερόλεπτα ϊςτε να καταςτρζφονται διοξίνεσ και φουράνια που 

βρίςκονται ςε μικρζσ ςυγκεντρϊςεισ ςτο αζριο ςφνκεςθσ.  

Θ αεριομθχανι κα είναι εξοπλιςμζνθ με πλιρεσ ςφςτθμα ικανό να απάγει όλθ τθν 

ανακομιηόμενθ κερμότθτα το οποίο κα είναι κλειςτό. 

Θ ςτάκμθ κορφβου ςε απόςταςθ 1 m από τθν μθχανι δεν κα πρζπει να είναι μεγαλφτερθ 

(για όλο το εφροσ ακουςτικϊν ςυχνοτιτων) από 125db για τθν εξάτμιςθ, 105db για τθν 

μθχανι. Θ ςτάκμθ κορφβου ςε απόςταςθ 10 m από τθν μονάδα δεν κα πρζπει να είναι 

μεγαλφτερθ από 65db. 

Θ ιςχφσ τθσ γεννιτριασ νοείται για ςυντελεςτι ιςχφοσ ςυνφ=0,8 τριφαςικό ρεφμα τάςθσ 

220/380V (με εξερχόμενο ουδζτερο) και ςυχνότθτα 50 Hz, κλάςθσ μόνωςθσ F για ςυνεχι 

λειτουργία με φορτίο βάςθσ. Θ ιςχφσ κα μετράται ςτα όργανα του πίνακα αναχϊρθςθσ. Θ 

γεννιτρια κα είναι απευκείασ ςυηευγμζνθ με τον κινθτιρα ΟΤΤΟ και κα είναι προςταςίασ 

IP 23 με ςτρεφόμενουσ μαγνθτικοφσ πόλουσ, δφο ρουλεμάν και αντιπαραςιτικι προςταςία 

κατά BS-800 και τθλεφωνικϊν παρεμβάςεων THF<2%. Ο βακμόσ απόδοςθσ τθσ γεννιτριασ 

για ςυνφ = 0,8 δεν κα πρζπει να είναι κατϊτεροσ του 90% το πλιρεσ φορτίο, τα 3/4 του 

πλιρουσ φορτίου και το 1/2 του πλιρουσ φορτίου. Θ γεννιτρια κα διακζτει αυτόματο 

ςφςτθμα ρφκμιςθσ και ςτακεροποίθςθσ τθσ τάςθσ. 

Ο πίνακασ αυτοματιςμοφ κα είναι τφπου ερμαρίου ςυναρμολογθμζνοσ και ςυρματομζνοσ 

ςτο εργοςτάςιο. Πλθ θ καταςκευι κα είναι από χαλυβδοζλαςμα πάχουσ ενιςχυμζνο με 

ςιδθρωγωνιζσ για ακαμψία. Ο πίνακασ κα πρζπει να περιλαμβάνει όλα τα απαραίτθτα 

όργανα και υλικά για τθν επικυμθτι λειτουργία του Θ/Η. 

Κατά τον ςχεδιαςμό τθσ μονάδασ ςυμπαραγωγισ, κα πρζπει να λθφκεί μζριμνα για τθν 

αντιμετϊπιςθ των αζριων εκπομπϊν, και τθν ελαχιςτοποίθςι τουσ ςτθν ατμόςφαιρα 

ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτθν ενότθτα 4.4 του Κεφαλαίου Α του παρόντοσ τεφχουσ.  
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Θ μονάδα παραγωγισ ενζργειασ πρζπει να ςφμφωνθ με τισ Γενικζσ Ρροδιαγραφζσ 

κατάλλθλθ για τθν ςυγκεκριμζνθ εφαρμογι, με κινθτιρεσ αντιεκρθκτικοφ τφπου και όλον 

τον απαραίτθτο εξοπλιςμό τουσ, από οίκο με εμπειρία και πλικοσ παρόμοιων εφαρμογϊν 

με ςυμπιεςτζσ του ίδιου τφπου όπωσ κα αποδεικνφεται από λίςτα εφαρμογϊν (reference 

list) θ οποία κα υποβάλλεται με τθν μελζτθ προςφοράσ. 

Αποτελεί ευκφνθ του Αναδόχου θ αδειοδότθςθ του ζργου ςυμπαραγωγισ, εάν απαιτείται 

ςφμφωνα με τθν κείμενθ νομοκεςία. 

 

2.7 Καυςτήρασ-λζβητασ 

Στθ μονάδα κα εγκαταςτακεί ςφςτθμα με δφο (2) καυςτιρεσ-λζβθτεσ (ζνασ ςε λειτουργία 

κι ζνασ εφεδρικόσ) με τθ δυνατότθτα απευκείασ καφςθσ είτε του παραγόμενου αερίου 

ςφνκεςθσ είτε φυςικοφ αερίου. Θ δυναμικότθτα του ςυγκροτιματοσ κα καλφπτει τισ 

απαιτιςεισ εκκίνθςθσ τθσ λειτουργίασ τθσ μονάδασ ξιρανςθσ. 

Ο καυςτιρασ κα είναι βιομθχανικοφ τφπου και κατάλλθλοσ για τθν καφςθ φυςικοφ 

αερίου/αερίου ςφνκεςθσ με μικρι περίςςεια αζρα. Κατά τθν καφςθ κα πρζπει να 

ελαχιςτοποιοφνται οι εκπομπζσ μονοξειδίου του άνκρακα και οξειδίων του αηϊτου. Κα 

επιτυγχάνεται εφροσ ρφκμιςθσ τθσ παροχισ κερμότθτασ κατ’ ελάχιςτον από 40-100% τθσ 

απαιτοφμενθσ δυναμικότθτασ. 

Ο κάλαμοσ καφςθσ κα ζχει ειδικι διαμόρφωςθ ϊςτε να επιτυγχάνεται ςωςτι ανάμιξθ των 

καυςαερίων με τουσ ανακυκλοφοροφμενουσ υδρατμοφσ. Ο κάλαμοσ καφςθσ κα είναι 

επενδυμζνοσ με υψθλισ ποιότθτασ κερμομονωτικό υλικό.  

Θ κατανάλωςθ καυςίμου κα μετράται και καταγράφεται διαρκϊσ από κατάλλθλο όργανο 

με ολοκλθρωτι που κα δείχνει τθν ολικι ποςότθτα καυςίμων που κατανάλωςε ο 

καυςτιρασ. Θ ζνδειξθ του μετρθτι κα παρζχεται και τοπικά και ςε απόςταςθ ςτο κζντρο 

ελζγχου τθσ μονάδασ. Κα υπάρχει ξεχωριςτόσ μετρθτισ για το φυςικό αζριο και το αζριο 

ςφνκεςθσ. 

Ο εξοπλιςμόσ του καυςτιρα και τoυ ςυςτιματοσ τροφοδοςίασ καυςίμου (gas train) κα 

πρζπει να είναι ςφμφωνοσ με τουσ ιςχφοντεσ κανονιςμοφσ και τα πρότυπα και τισ 

προδιαγραφζσ τθσ ΔΕΡΑ. Οι καυςτιρεσ κα πλθροφν τουλάχιςτον τισ απαιτιςεισ των 

κανονιςμϊν EN 746-1 και EN 746-2. 

Ο καυςτιρασ κα πρζπει, μεταξφ των άλλων, να περιλαμβάνει ςπινκθριςτι και πιλότο 

ανάφλεξθσ, δίκτυα τροφοδοςίασ ατμοςφαιρικοφ αζρα και αερίων καυςίμων, φυςθτιρα 

τροφοδοςίασ αζρα καφςθσ, φίλτρο και ςιγαςτιρα φυςθτιρα, θλεκτρικό πίνακα με 

ςφςτθμα ελζγχου λειτουργίασ του καυςτιρα, όργανο ζνδειξθσ κερμοκραςίασ τφπου NiCr, 

κλπ. 

Οι διατάξεισ αςφαλείασ κα περιλαμβάνουν ανιχνευτι διακοπισ τθσ φλόγασ που κα 

λειτουργεί με υπεριϊδθ ακτινοβολία, ανιχνευτι πίεςθσ αζροσ ςτθν ζξοδο του φυςθτιρα, 

ανιχνευτι υποπίεςθσ του κφριου ανεμιςτιρα ελκυςμοφ, ανιχνευτι υψθλισ κερμοκραςίασ, 

διακόπτθ που ενεργοποιείται όταν ςταματιςει θ περιςτροφι του τφμπανου, και διακόπτεσ 

χαμθλισ ι υψθλισ πίεςθσ καυςίμου. 

Ο ανιχνευτισ διακοπισ φλόγασ περιλαμβάνει τα παρακάτω: 

(α) Σαρωτι φλόγασ  
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(β) Σειρινα ςυναγερμοφ. 

(γ) Φϊτα ςυναγερμοφ. 

Ο λζβθτασ κα ζχει κατάλλθλθ κερμομόνωςθ ϊςτε να ελαχιςτοποιοφνται οι κερμικζσ 

απϊλειεσ ακτινοβολίασ κατά τθ λειτουργία του. Θ μζγιςτθ κερμοκραςία που επιτρζπεται 

να ζχει οποιοδιποτε εξωτερικό ςθμείο του λζβθτα είναι 50°C. Στθν περιοχι του καυςτιρα 

κα εγκαταςτακεί τοπικόσ πίνακασ πυρανίχνευςθσ. 

Για τθν τροφοδοςία τθσ μονάδασ καφςθσ με φυςικό αζριο κα καταςκευαςτοφν τα 

απαραίτθτα ζργα για τθν ςφνδεςθ με το δίκτυο τθσ ΔΕΡΑ. Το εςωτερικό δίκτυο και οι 

εγκαταςτάςεισ φυςικοφ αερίου κα μελετθκοφν και κα καταςκευαςτοφν ςφμφωνα με τισ 

προδιαγραφζσ τθσ ΔΕΡΑ.  

Οι καπνοδόχοι κα πρζπει να ζχουν διπλό τοίχωμα με τοποκετθμζνθ τθν μόνωςθ. Κάκε 

λζβθτασ κα πρζπει να ζχει μία χωριςτι καπνοδόχο, που κα φζρει εςωτερικι και εξωτερικι 

επζνδυςθ από ανοξείδωτο χάλυβα. Θ καπνοδόχοσ κα είναι προκαταςκευαςμζνθ ςτα ςωςτά 

μικθ, ζτοιμθ με τα διάφορα εξαρτιματα για ανζγερςθ επί τόπου. 

Κάκε καπνοδόχοσ κα ξεκινάει από ζνα εςωτερικό ςθμείο τθσ αντίςτοιχθσ μονάδασ του 

λζβθτα, κα ανεβαίνει μζςα από τοίχουσ του κτιρίου και κα καταλιγει 2m επάνω από το 

υψθλότερθ ςθμείο τθσ ςτζγθσ. Κάκε καπνοδόχοσ κα πρζπει να είναι πλιρθσ με όλα τα 

εξαρτιματα και τα παρελκόμενα ζτςι ϊςτε να αποτελεί ςυνεχζσ ςφςτθμα από τθν ζξοδο του 

λζβθτα μζχρι το τζρμα τθσ. Οι καπνοδόχοι κα είναι κατάλλθλα ςτθριγμζνεσ ςτθν φζρουςα 

καταςκευι και κα είναι πλιρεισ με μονωμζνεσ ςυνδζςεισ ςτθν ζξοδο του λζβθτα και ςτο 

ςφςτθμα ςτακεροποίθςθσ του ελκυςμοφ, με ςτθρίγματα για τον τοίχο και τθ ςτζγθ, με 

διαχωριςτζσ και με πϊμα αποςτράγγιςθσ. 

 

2.8 Ραράγωγη και διάθεςη παραπροϊόντων  

Τα παραπροϊόντα που παράγονται από τθν μονάδα αεριοποίθςθσ, κα διατίκενται ςε ΧΥΤΑ 

με μζριμνα και ευκφνθ του Αναδόχου. Ο προςφερόμενοσ ςχεδιαςμόσ κα πρζπει να 

ελαχιςτοποιεί το προσ διάκεςθ κλάςμα ςτερεϊν αποβλιτων. 

 

2.9 Ζλεγχοσ οςμϊν  

2.9.1 Γενικά  

Κα πρζπει να λθφκοφν μζτρα για τον περιοριςμό των οςμϊν κατά τθν διακίνθςθ, 

επεξεργαςία και αποκικευςθ τθσ ιλφοσ. Ειδικότερα κα πρζπει να προβλεφκεί:  

 Σφνδεςθ όλων των επιμζρουσ μονάδων με το δίκτυο βιομθχανικοφ νεροφ και 
πρόβλεψθ επαρκοφσ αρικμοφ υδρολθψιϊν για να παρζχεται θ δυνατότθτα 
ςυςτθματικισ ζκπλυςθσ όλων των χϊρων όπου διακινείται ιλφσ  

 Ρεριοριςμόσ των οςμϊν ςτθν πθγι με κατάλλθλθ κάλυψθ ςτισ κζςεισ όπου 
παράγονται οςμζσ. 

 Συςτθματικι ςυντιρθςθ και κακαριςμό του εξοπλιςμοφ με τθν πρόβλεψθ τακτικισ 
ζκπλυςθσ των κζςεων ςυγκζντρωςθσ ακακαρςιϊν 
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Ππου προβλζπεται από τουσ εγκεκριμζνουσ περιβαλλοντικοφσ όρουσ κα πρζπει να 

εγκαταςτακοφν ςυςτιματα εξαεριςμοφ για τθν ςυλλογι του δφςοςμου αζρα και 

διοχζτευςι του ςε μονάδεσ απόςμθςθσ πριν τθν διάκεςι του ςτθν ατμόςφαιρα.  

 

2.9.2 Δίκτυο αεραγωγϊν 

Ππου απαιτείται, κα πρζπει να εγκαταςτακεί δίκτυο αεραγωγϊν για τθν ςυλλογι του προσ 

επεξεργαςία αζρα. Το δίκτυο κα καταςκευαςτεί από ανοξείδωτο χάλυβα κατάλλθλθσ ςε 

κάκε περιοχι του ζργου ποιότθτασ και πάχουσ. Κα πρζπει να παρζχεται θ δυνατότθτα 

ρφκμιςθσ τθσ παροχισ αζρα του ςυνόλου των επιμζρουσ κλάδων, μζςω χειροκίνθτων 

ρυκμιςτικϊν διαφραγμάτων αεραγωγϊν (control dampers). Το δίκτυο των αεραγωγϊν κα 

ςχεδιαςκεί, ϊςτε θ μζγιςτθ ταχφτθτα να είναι μικρότερθ των 15 m/sec. 

Ο δφςοςμοσ αζρασ κα ςυλλζγεται κατά προτίμθςθ ςτθ πθγι (τον ξθραντιρα, τα ζργα 

τροφοδοςίασ και μεταφοράσ και αποκικευςθσ τθσ ξθραμζνθσ ιλφοσ), ενϊ ιδιαίτερθ 

μζριμνα κα λθφκεί για τθν ςυλλογι και των βαρζων και των ελαφρφτερων αζριων ρφπων, 

προβλζποντασ κατάλλθλα ςτόμια τόςο ςε χαμθλι όςο και ςε υψθλι ςτάκμθ. Κα πρζπει να 

λαμβάνονται μζτρα για τον περιοριςμό τθσ παροχισ του προσ απόςμθςθ αζρα, 

απομονϊνοντασ κατά το δυνατό τουσ δφςοςμουσ χϊρουσ, ϊςτε να μθν διαχζονται οι 

οςμζσ ςε ευρφτερεσ περιοχζσ.  

Θ διαςταςιολόγθςθ του δικτφου αεραγωγϊν κα γίνει για τον αζρα που απάγεται από τον 

ξθραντιρα και τα ζργα τροφοδοςίασ κα μεταφοράσ και αποκικευςθσ τθσ ξθραμζνθσ ιλφοσ 

και θ παροχι του αζρα κα υπολογιςτεί για 24ωρθ λειτουργία του ςυςτιματοσ εξαεριςμοφ 

με 4 τουλάχιςτον εναλλαγζσ/ϊρα. Σε όλεσ τισ αίκουςεσ που είναι ςυνδεδεμζνεσ με το 

δίκτυο των αεραγωγϊν απόςμθςθσ, κακϊσ επίςθσ και όπου αναφζρεται ςτθ παροφςα 

(π.χ. χϊροι διακίνθςθσ χθμικϊν κτλ.) κα πρζπει να εγκαταςτακοφν αξονικοί ανεμιςτιρεσ, 

οι οποίοι κα τίκενται ςε λειτουργία, ϊςτε να παρζχεται θ δυνατότθτα άμεςου εξαεριςμοφ 

των χϊρων ανεξάρτθτα από τθν λειτουργία των μονάδων απόςμθςθσ. Οι αξονικοί 

ανεμιςτιρεσ κα υπολογιςτοφν για 12 εναλλαγζσ / ϊρα.  

Στθ Τεχνικι Ρροςφορά κα κακοριςτοφν οι κλάδοι του δικτφου αεραγωγϊν, που κα 

εξυπθρετοφνται από μία μονάδα απόςμθςθσ, λαμβάνοντασ υπόψθ τθν χωροκζτθςθ των 

επιμζρουσ αποςμοφμενων χϊρων, κακϊσ επίςθσ και τθν δυνατότθτα ρφκμιςθσ τθσ 

παροχισ του προσ απόςμθςθ αζρα. Ππου απαιτείται ρφκμιςθ του προσ απόςμθςθ αζρα, 

κα πρζπει να προβλεφκεί ικανοποιθτικό ςφςτθμα για τθν ρφκμιςθ τθσ παροχισ αζρα (πχ. 

ανεμιςτιρασ δφο ταχυτιτων, ζλεγχοσ από inverter κτλ.).  

Το ςφςτθμα αεραγωγϊν του κυρίου ρεφματοσ αζρα – υδρατμϊν, κα περιλαμβάνει τουσ 

αεραγωγοφσ, τουσ εφκαμπτουσ ςυνδζςμουσ των αεραγωγϊν, και τθ κερμομόνωςθ των 

αεραγωγϊν και των μεταλλικϊν καλυμμάτων. 

Οι αεραγωγοί και οι χϊροι διόδου του αζρα κα ςυνάδουν με τισ πιο απαιτθτικζσ 

ςυςτάςεισ τθσ τρζχουςασ ζκδοςθσ των κανονιςμϊν ASHRAE και των εγχειριδίων τθσ 

Ζνωςθσ Καταςκευαςτϊν Κλιματιςτικϊν Εγκαταςτάςεων και Μεταλλικϊν Καταςκευϊν των 

Θ.Ρ.Α. (SMACNA): “Round or Rectangular Industrial Duct Construction Standards” and 

“Accepted Industry Practice for Industrial Duct Construction Standard’. 

Οι αεραγωγοί από το τφμπανο ςτον προδιαχωριςτι κα είναι χαλφβδινοι επενδεδυμζνοι 

εςωτερικά με πλακίδια basalt fused cast lining και κα παραδοκοφν ςε κυλινδρικά τεμάχια. 
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Τα πλακίδια κα είναι ελαχίςτου πάχουσ 30 χλςτ. και με ελάχιςτθ ςκλθρότθτα 8 ςτθν 

κλίμακα Mohr. 

Τα ςτθρίγματα των αεραγωγϊν κα είναι χαλφβδινα, βαμμζνα ι γαλβανιςμζνα εν κερμϊ 

εκτόσ αν ορίηεται διαφορετικά. 

Οι αεραγωγοί κα είναι κατάλλθλα ενιςχυμζνοι για να αποτρζπεται θ κφρτωςθ ι θ 

καμπφλωςι τουσ. Θ πίεςθ για τθν οποία κα υπολογιςτοφν κα είναι αρνθτικι πίεςθ 750 

χλςτ. υδάτινθσ ςτιλθσ ι μεγαλφτερθ ανάλογα με τισ ςυνκικεσ λειτουργίασ τουσ. 

Οι καμπφλεσ των αεραγωγϊν, όπωσ και όλα τα τεμάχια αλλαγισ κλίςθσ ι αλλαγισ 

διαςτάςεων, κα είναι ςυνεχοφσ ομοιόμορφθσ αλλαγισ ϊςτε να αποφεφγονται τυρβϊδεισ 

καταςτάςεισ. Γενικά, όλεσ οι αλλαγζσ πορείασ ι αλλαγζσ διαςτάςεων ςτουσ αεραγωγοφσ 

κα ςχεδιαςκοφν εισ τρόπον ϊςτε να προκαλοφν τθν ελάχιςτθ απϊλεια πίεςθσ 

Θ ακτίνα καμπυλότθτασ ςτο κζντρο των καμπφλων τεμαχίων κα είναι τουλάχιςτον 1.5 

φορά θ διάςταςθ του αεραγωγοφ που είναι παράλλθλθ με τθν ακτίνα τθσ καμπφλωςθσ.  

Στουσ αεραγωγοφσ και ςτουσ χϊρουσ διζλευςθσ του αζρα κα προβλεφκοφν οπζσ ςε 

κατάλλθλεσ κζςεισ για τθν ειςαγωγι ςωλινων διαμζτρου 3/4 -inch ςτισ οποίεσ κα 

προςαρμοςκοφν όργανα μετριςεων. Τα ανοίγματα αυτά κα φζρουν αφαιρετά ςτεγανά 

καλφμματα κατάλλθλα για τθν χριςθ για τθν οποία προορίηονται.  

Στα ςθμεία ζνωςθσ των αεραγωγϊν με ανεμιςτιρεσ ι άλλα μθχανιματα, κα 

τοποκετθκοφν εφκαμπτα τεμάχια και διαςτολικοί ςφνδεςμοι. Οι εφκαμπτοι ςφνδεςμοι κα 

είναι ανκεκτικοί ςε οξζα και αλκάλια, ςε χλωριοφχα, ςε αζρια, και ςε όλα τα πικανά 

παραπροϊόντα των αντιδράςεων που κα γίνονται. Πλοι οι κοχλίεσ περικόχλια και ροδζλεσ 

κα είναι από ανοξείδωτο χάλυβα.  

Οι μεταλλικοί ορκογωνικοί και κυκλικοί ςφνδεςμοι κα ζχουν θλεκτροςυγκολλθτι φλάντηα 

ςε κάκε είςοδο και ζξοδο ςε όλα τα τεμάχια εξοπλιςμοφ περιλαμβανομζνων και των 

dampers. Το ςτεγανωτικό υλικό κα είναι EPDM. Πλοι οι κοχλίεσ περικόχλια και ροδζλεσ κα 

είναι από ανοξείδωτο χάλυβα. Πλοι οι άλλοι ςφνδεςμοι και ραφζσ κα είναι 

θλεκτροςυγκολλθτοί.  

Πλοι οι αεραγωγοί του κυρίου ρεφματοσ αζρα κα είναι κερμομονωμζνοι εξωτερικά εισ 

τρόπον ϊςτε θ εξωτερικι κερμοκραςία να μθν υπερβαίνει τουσ 50 °C. Το κερμομονωτικό 

υλικό που κα είναι ορυκτοβάμβακασ, κα επικαλυφκεί με προςτατευτικι επζνδυςθ από 

φφλλο ανοξείδωτου χάλυβα. 

 

2.9.3 Μονάδεσ απόςμθςθσ  

Θ διαςταςιολόγθςθ των μονάδων απόςμθςθσ κα γίνει για τθν μείωςθ τουλάχιςτον κατά 

95% των οςμθρϊν ουςιϊν του παρακάτω Ρίνακα:  

Απνζκνύκελνο ρώξνο 
H2S NH3 R.SH 

[ppm] [ppm] [ppm] 

Μνλάδα ζεξκηθήο μήξαλζεο 5 15 10 

Για τθν απόςμθςθ κα εγκαταςτακεί χθμικι πλυντθρίδα. Για τθν χθμικι εξουδετζρωςθ 

μπορεί να χρθςιμοποιθκοφν διάφορα οξειδωτικά όπωσ NaOH, NaOCl, H2SO4, H2O2 ςε 

οριηόντιεσ ι κατακόρυφεσ πλυντθρίδεσ διαςταυροφμενθσ ροισ. Θ παροχι 
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ανακυκλοφορίασ κα είναι μεγαλφτερθ από 3 l/m3 διερχόμενου αζρα. Θ ταχφτθτα 

διζλευςθσ του αζρα διαμζςου τθσ πλυντθρίδασ κα είναι μικρότερθ από 1,5 m/s.  

Θ χθμικι πλυντθρίδα κα είναι κατάλλθλθ για υπαίκρια τοποκζτθςθ καταςκευαςμζνθ από 

GRP, το περίβλθμα τθσ οποίασ κα φζρει όλεσ τισ απαραίτθτεσ φλαντηωτζσ ςυνδζςεισ για 

τθν είςοδο και τθν ζξοδο του αζρα, τθν είςοδο του πόςιμου νεροφ, τθν δοςομζτρθςθ των 

χθμικϊν, τθν ανακυκλοφορία, τθν απαγωγι των ςτραγγιδίων κτλ.  

Για τθν εγκατάςταςθ των δοχείων των διαλυμάτων εξουδετζρωςθσ των οςμθρϊν ουςιϊν 

κα πρζπει να καταςκευαςτοφν λεκάνεσ. Τα δοχεία κα ζχουν αποκθκευτικι ικανότθτα 

τουλάχιςτον για 20 θμζρεσ για τθν μζςθ θμεριςια κατανάλωςθ και κα είναι 

καταςκευαςμζνα από κατάλλθλο πλαςτικό υλικό και δίκτυο απ’ευκείασ πλιρωςθσ από 

βυτιοφόρο όχθμα. Κάκε δοχείο κα διακζτει ζνδειξθ ςτάκμθσ, διάταξθ εκκζνωςθσ με 

ςφαιρικι βάνα και ζνα ηεφγοσ διακοπτϊν χαμθλισ ςτάκμθσ: ζνασ για τθν διακοπι 

λειτουργίασ των δοςομετρικϊν αντλιϊν, και ζνασ δεφτεροσ για ενθμζρωςθ προκειμζνου 

να γίνει επαναπλιρωςθ του αντίςτοιχου δοχείου. Οι λεκάνεσ κα είναι εςωτερικά 

επενδεδυμζνεσ με οξφμαχα πλακίδια και ςτον πυκμζνα τουσ κα διαμορφωκεί φρεάτιο για 

τθν εγκατάςταςθ φορθτισ αντλίασ ςτραγγιδίων. Σε κάκε λεκάνθ κα πρζπει να 

εγκαταςτακεί ζνα θλεκτρόδιο ςτάκμθσ για τθν ανίχνευςθ τυχόν διαρροισ.  

Ο ανεμιςτιρασ κα είναι αξονικισ ροισ αντιεκρθκτικοφ τφπου, κατάλλθλθσ παροχισ και 

ςτατικισ πίεςθσ και κα αποτελεί τμιμα τθσ προμικειασ του καταςκευαςτι των μονάδων 

απόςμθςθσ. Ο ανεμιςτιρασ πρζπει να ζχει τθ δυνατότθτα να διακζτει τον αποςμοφμενο 

αζρα ςε καπνοδόχο φψουσ 6,0 m. Θ ζδραςθ του ανεμιςτιρα ςτθν βάςθ του κα γίνεται 

μζςω κατάλλθλων αντικραδαςμικϊν ςυνδζςμων. 

Θ χθμικι πλυντθρίδα κα είναι πλιρθσ με τισ διατάξεισ δοςομζτρθςθσ χθμικϊν, τισ 

ςωλθνϊςεισ τροφοδοςίασ τθσ πλυντθρίδασ, ανακυκλοφορίασ των διαλυμάτων, απαγωγισ 

διαλφματοσ, τα ςυςτιματα ρφκμιςθσ και ελζγχου ςτάκμθσ, αγωγιμότθτασ, pH κτλ. Θ 

λειτουργία τθσ κα είναι αυτόματθ και κα ελζγχεται από τοπικό πίνακα, ο οποίοσ κα είναι 

τμιμα τθσ προμικειασ του καταςκευαςτι τθσ πλυντθρίδασ.  

 

2.10 Αντικατάςταςη υφιςτάμενων μηχανϊν ςυμπαραγωγήσ τησ ΕΕΛ  

Το παραγόμενο βιοαζριο από τθ μονάδα τθσ αναερόβιασ χϊνευςθσ αποκθκεφεται ςε 

αεριοφυλάκιο όγκου 800 m³, από το οποίο τροφοδοτοφνταν δφο μθχανζσ ςυμπαραγωγισ 

κερμικισ και θλεκτρικισ ενζργειασ. Θ ςυνολικά αδειοδοτθμζνθ εγκατάςταςθ είναι 

ονομαςτικισ ιςχφοσ 353 kW. 

Οι υφιςτάμενεσ μθχανζσ ςυμπαραγωγισ τθσ Ε.Ε.Λ. Βόλου που βρίςκονται ςτο κτίριο 

ενζργειασ από το 1998, δεν λειτουργοφν, λόγω οριςτικισ βλάβθσ και παλαιότθτασ, και κα 

αντικαταςτακοφν, ςτα πλαίςια τθσ παροφςασ Σφμβαςθσ, με δφο (2) νζεσ μθχανζσ 

ςυμπαραγωγισ δυναμικότθτασ κατ’ ελάχιςτον 150kW-el ζκαςτθ, με ενδεικτικι απόδοςθ 

παραγωγισ θλεκτρικισ ενζργειασ 42,6% και κερμότθτασ 41,2%.  

Θ παραγϊμενθ θλεκτρικι ενζργεια ςυμψθφίηεται ωσ αυτοπαραγωγι με τθν κατανάλωςθ 

τθσ Ε.Ε.Λ. και τθσ νζασ μονάδοσ. 

Στισ υποχρεϊςεισ τθσ Αναδόχου περιλαμβάνονται, μεταξφ άλλων και όχι περιοριςτικά, τα 

παρακάτω:  



ΟΛΟΚΛΘΩΜΕΝΘ ΔΛΑΧΕΛΛΣΘ ΚΑΛ ΑΞΛΟΡΟΛΘΣΘ ΤΘΣ ΛΛΥΟΣ ΤΩΝ Ε.Ε.Λ. ΒΟΛΟΥ 
ΤΕΥΧΘ ΔΘΜΟΡΑΤΘΣΘΣ –  ΤΕΧΝΙΚΘ ΡΕΙΓΑΦΘ – ΕΙΔΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΡΟΔΙΑΓΑΦΕΣ 

 

 47 

- θ προμικεια και τοποκζτθςθ των δφο μονάδων ςυμπαραγωγισ δυναμικότθτασ 

150KW-el ζκαςτθ, 

- θ αποξιλωςθ και απομάκρυνςθσ των παλαιϊν μονάδων, καλωδιϊςεων, πινάκων 

και λοιποφ εξοπλιςμοφ,  

- ο Ρίνακασ και το κατάλλθλο θλεκτρολογικό υλικό παροχισ ενζργειασ ςτο 

υφιςτάμενο δίκτυο τθσ Ε.Ε.Λ., 

- ο κατάλλθλοσ εξοπλιςμόσ (βιομθχανικό πάνελ κλπ) τοπικισ λειτουργίασ τθσ μονάδοσ 

από τθν υφιςτάμενθ κζςθ χειριςτι του κτιρίου Ενζργειασ τθσ Ε.Ε.Λ. 

-  κάκε απαιτοφμενο όργανο για τθν ορκι λειτουργία των μθχανϊν και τθν 

καταγραφι τθσ παραγόμενθσ ενζργειασ,  

- κάκε απαιτοφμενθ τροποποίθςθ και ςτοιχείο (δικλείδεσ, φίλτρα κακαριςμοφ κλπ) 

ςτο δίκτυο αερίου,  

- κάκε απαιτοφμενθ εργαςία, υλικό και λογιςμικό για τθν ζνταξθ τθσ 

παρακολοφκθςθσ και λειτουργίασ αυτϊν ςτο υφιςτάμενο ςφςτθμα ελζγχου (SCADA) 

τθσ Ε.Ε.Λ. Βόλου. 

- Ρεριλαμβάνεται επίςθσ ο πλιρθσ χρωματιςμόσ του εςωτερικοφ χϊρου του κτιρίου 

εγκατάςταςθσ και κάκε απαιτοφμενθ οικοδομικι εργαςία ςυντιρθςθσ 

(ςοβατίςματα, δάπεδα, ανοίγματα, κουφϊματα, μονϊςεισ κλπ) που τυχόν 

απαιτθκεί ςτον χϊρο εγκατάςταςθσ και λειτουργίασ. 

- Κάκε άλλθ εργαςία που τυχόν δεν αναφζρεται παραπάνω για τθν προςκόμιςθ επί 

τόπου, τοποκζτθςθ, ςφνδεςθ, δοκιμι και παράδοςθ ςε πλιρθ λειτουργία του νζου 

εξοπλιςμοφ, περιλαμβανομζνθσ κάκε εργαςίασ που τυχόν απαιτείται για τθν 

αδειοδότθςθ ι τθν επικαιροποίθςθ τθσ αδειοδότθςθσ τθσ μονάδοσ. 

 

2.11 Μονάδα ηλιακήσ υποβοήθηςησ τησ θερμικήσ ενζργειασ του νζου ζργου 

Ζνασ από τουσ ςττόχουσ τθσ μελζτθσ εφαρμογισ είναι και θ ελαχιςτοποίθςθ τθσ 

κατανάλωςθσ ενζργειασ του νζου ζργου. Για τον λόγο αυτό προβλζπεται θ καταςκευι 

ςυςτιματοσ θλιακισ υποβοικθςθσ τθσ κερμικισ ενζργειασ (Solar Heating Industrial 

Process) με θλιακοφσ ςυλλζκτεσ είτε ανοξείδωτουσ παραβολικοφ τφπου είτε επίπεδουσ 

κενοφ αζροσ, οι οποίοι κα τοποκετθκοφν ςτθν οροφι του κτιρίου κερμικισ ξιρανςθσ. Στο 

ζδαφοσ, πλθςίον του νζου κτίςματοσ, κα προβλεφκεί δεξαμενι αποκικευςθσ κατάλλθλα 

μονωμζνθ και το Κζντρο Ενζργειασ εντόσ οικίςκου. 

 



ΟΛΟΚΛΘΩΜΕΝΘ ΔΛΑΧΕΛΛΣΘ ΚΑΛ ΑΞΛΟΡΟΛΘΣΘ ΤΘΣ ΛΛΥΟΣ ΤΩΝ Ε.Ε.Λ. ΒΟΛΟΥ 
ΤΕΥΧΘ ΔΘΜΟΡΑΤΘΣΘΣ –  ΤΕΧΝΙΚΘ ΡΕΙΓΑΦΘ – ΕΙΔΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΡΟΔΙΑΓΑΦΕΣ 

 

 48 

Στθν περιοχι τθσ Ε.Ε.Λ. Βόλου, εκτιμάται ότι ςε ετιςια βάςθ, θ μζςθ τιμι θμεριςιασ 

θλιακισ ακτινοβολίασ είναι 4,46KWh/m²/θμζρα. 

 

 

Σφμφωνα με τισ παραδοχζσ τθσ Ρρομελζτθσ του ζργου, θ υπολοιπόμενθ κερμικι ενζργεια 

που κα προζρχεται από Φυςικό Αζριο εκτιμάται ςε 8.823KWh/θμζρα. 

Το προβλεπόμενο ςφςτθμα κα υπολογιςτεί για υποβοικθςθ τθσ νζασ μονάδασ ςε 

ποςοςτό 10% τθσ ανωτζρω ενζργειασ, ιτοι απαιτοφνται τουλάχιςτον 0,1 x 8.823 / 4,46 ≈ 

198 m² ςυλλεκτικισ επιφάνειασ. 

Το ςφςτθμα κα είναι επεκτάςιμο και κα αποτελείται τουλάχιςτον από τα παρακάτω: 

- Θλιακοφσ ςυλλζκτεσ είτε ανοξείδωτουσ παραβολικοφ τφπου είτε κενοφ αζροσ, 

ελάχιςτθσ επιφάνειασ 200m² με μεταλλικι βάςθ ςτιριξθσ. 

- Κατάλλθλο δίκτυο ςωλθνϊςεων με τθν απαραίτθτθ μόνωςθ. 

- Δοχείο αποκικευςθσ νεροφ ελάχιςτου όγκου 10m³, κατάλλθλα μονωμζνο. 
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- Κζντρο Ενζργειασ αποτελοφμενο από κατάλλθλο ςφςτθμα εναλλάκτθ κερμότθτοσ, 

όργανα, ςτοιχεία δικτφου (δικλείδεσ, θλεκτροβάνεσ, διατάξεισ εξαζρωςθσ / εκκζνωςθσ 

κλπ) 

- Σχςτθμα αυτομάτου ελζγχου και παρακολοφκθςθσ τθσ παραγόμενθσ κερμικισ 

ενζργειασ, ενταγμζνο ςτο υφιςτάμενο ςφςτθμα τθσ Ε.Ε.Λ. Βόλου. 

- Το ςφςτθμα λζβθτα τθσ παραγράφου 2.7 του παρόντοσ. 

 

 

3. ΒΟΗΘΗΣΙΚΑ ΓΙΚΣΤΑ - ΓΙΑΜΟΡΦΩΗ ΥΩΡΟΤ  
 

3.1 Δίκτυο ακαθάρτων και ςτραγγιδίων 

Το δίκτυο ακάκαρτων και ςτραγγιδίων κα αποχετεφει τα ακάκαρτα του κάκε κτιρίου. Τα 

ακάκαρτα και τα ςτραγγίδια από τισ διάφορεσ μονάδεσ κα καταλιγουν είτε με βαρφτθτα ι 

με αντλιοςτάςιο(α) για επεξεργαςία ςτθν ΕΕΛ Βόλου. Κατά μικοσ του δικτφου και ςε 

μζγιςτεσ αποςτάςεισ 50m, κακϊσ επίςθσ και ςε κάκε αλλαγι κατεφκυνςθσ ι ςυμβολισ 

κλάδων κα καταςκευαςτοφν φρεάτια επίςκεψθσ, ςφμφωνα με τισ ςχετικζσ προδιαγραφζσ.  

Το δίκτυο ςτραγγιδίων κα πρζπει να ζχει επαρκείσ κλίςεισ και παροχετευτικότθτα για τθν 

εκκζνωςθ των δεξαμενϊν ςε αυτό. Εναλλακτικά μπορεί να προβλεφκεί ξεχωριςτό δίκτυο 

εκκζνωςθσ των δεξαμενϊν.  

Το αντλιοςτάςιο(α) ςτραγγιδίων (εάν απαιτείται) κα εξοπλιςκεί με δφο υποβρφχιεσ 

αντλίεσ λυμάτων (θ μία εφεδρικι) κατάλλθλθσ παροχισ και μανομετρικοφ. 

 

3.2 Δίκτυο βιομηχανικοφ νεροφ 

Κα καταςκευαςκεί πλιρεσ δίκτυο εςωτερικά τθσ εγκατάςταςθσ που κα εξυπθρετεί, όλα τα 

κτίρια εξυπθρζτθςθσ τθσ μονάδασ, κακϊσ και όλεσ τισ μονάδεσ προετοιμαςίασ, 

αποκικευςθσ και δοςομζτρθςθσ χθμικϊν διαλυμάτων.  

Το δίκτυο βιομθχανικοφ νεροφ κα καλφπτει τουλάχιςτον:  

 Μονάδα ςυμπφκνωςθσ υδρατμϊν ξιρανςθσ 

 Μονάδα απόςμθςθσ 

 Ρλφςθ δεξαμενϊν και λοιπϊν χϊρων τθσ εγκατάςταςθσ 

 Ρλφςθ εξοπλιςμοφ 

 Ρλφςθ ςωλθνϊςεων διακίνθςθσ ιλφοσ  

 Άρδευςθ του χϊρου  

Οι υπαίκριεσ υδρολθψίεσ του βιομθχανικοφ νεροφ για πλφςθ κα διαμορφωκοφν από 

γαλβανιςμζνο ςιδθροςωλινα φψουσ περί τα 90cm από το δάπεδο εργαςίασ με ball valve 

και ειδικό τεμάχιο κατάλλθλθσ διαμζτρου για ςφνδεςθ με μάνικα. 

Για τθν άρδευςθ των δζνδρων, φυτϊν, κάμνων και χϊρων πραςίνου που προβλζπονται 

ςτθν εγκατάςταςθ κα καταςκευαςκεί δίκτυο άρδευςθσ από ςταλακτιφόρουσ πλαςτικοφσ 

αγωγοφσ, που κα ςυνδεκοφν με το δίκτυο βιομθχανικοφ νεροφ.  
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Οι ςωλθνϊςεισ με βιομθχανικό νερό κα χρωματιςτοφν με διαφορετικό χρϊμα από τισ 

ςωλθνϊςεισ του δικτφου φδρευςθσ, ενϊ ςε κάκε υδρολθψία κα τοποκετθκεί πινακίδα 

ενθμζρωςθσ για τθν αποφυγι ςυμβατικισ χριςθσ του βιομθχανικοφ νεροφ. Σε κάκε 

περίπτωςθ πρζπει να λαμβάνονται όλα τα απαραίτθτα μζτρα για τθν αποφυγι μόλυνςθσ 

του δικτφου πόςιμου νεροφ από το δίκτυο βιομθχανικοφ νεροφ. 

Θ διαςταςιολόγθςθ του δικτφου βιομθχανικοφ νεροφ κα γίνει με ςυντελεςτι 

ταυτοχρονιςμοφ μεγαλφτερο από 70%. Θ υδρολθψία του δικτφου βιομθχανικοφ νεροφ κα 

γίνεται από δεξαμενι επαρκοφσ όγκου, από όπου κα αναρροφά το πιεςτικό ςυγκρότθμα, 

που κα περιλαμβάνει κατ’ελάχιςτο δφο αντλίεσ (θ μία εφεδρικι) κατάλλθλθσ παροχισ και 

μανομετρικοφ και πιεςτικό δοχείο.  

Θ υδρολθψία τθσ δεξαμενισ βιομθχανικοφ νεροφ κα γίνεται από τθν ΕΕΛ. Εάν δεν 

προδιαγράφεται διαφορετικά θ ποιότθτα του βιομθχανικοφ νεροφ κα πρζπει να 

ικανοποιεί τισ απαιτιςεισ που περιγράφονται ςτθν ενότθτα 4.5 του Κεφαλαίου Α του 

παρόντοσ τεφχουσ. Επιπλζον των ανωτζρω, για νερό βιομθχανικϊν διεργαςιϊν (όπωσ ςτθν 

περίπτωςθ νεροφ ςυμπφκνωςθσ) κα εφαρμόηονται τα εκάςτοτε απαιτοφμενα πρόςκετα 

προχωρθμζνα ςυςτιματα επεξεργαςίασ για απομάκρυνςθ ιόντων και άλλων διαλυμζνων 

ενϊςεων ι/και ςτοιχείων.  

Κα πρζπει να εξαςφαλιςτεί θ δυνατότθτα πλιρωςθσ τθσ δεξαμενισ βιομθχανικοφ νεροφ 

με νερό από το δίκτυο φδρευςθσ, ςτθ περίπτωςθ που θ ποςότθτα του βιομθχανικοφ νεροφ 

δεν είναι επαρκισ ι κατάλλθλθσ ποιότθτασ.  

 

3.3 Ζργο υποδοχήσ αφυδατωμζνησ ιλφοσ - Γεφυροπλάςτιγγα 

Στθν είςοδο τθσ εγκατάςταςθσ, τοποκετείται γεφυροπλάςτιγγα για τθ ηφγιςθ των 

φορτθγϊν που κα μεταφζρουν τθν αφυδατωμζνθ ιλφ με ςτόχο τθν καταγραφι των 

φορτίων με ςφγχρονεσ και αξιόπιςτεσ μεκόδουσ. Θ γεφυροπλάςτιγγα κα είναι θλεκτρονικι 

και κα ζχει ικανότθτα ηφγιςθσ μζχρι 60 τόνουσ και ικανότθτα υπερφόρτιςθσ 90 τόνουσ. Θ 

κλίμακα των ενδείξεων του ηυγιςτθρίου και εκτυπωτι κα ζχει υποδιαίρεςθ 10 Kg. Θ 

κεμελίωςθ τθσ γεφυροπλάςτιγγασ καταςκευάηεται εξ ολοκλιρου από οπλιςμζνο 

ςκυρόδεμα και ο υπεδάφιοσ μθχανιςμόσ περιλαμβάνει δυναμοκυψζλεσ, ςυςτιματα 

ζδραςθσ – μετάδοςθσ φορτίων, χαλφβδινεσ βάςεισ ζδραςθσ δυναμοκυψελϊν, 

αποςβεςτιρεσ κροφςθσ, κιβϊτια ςφνδεςθσ. 

 

3.4 Διαμόρφωςη του χϊρου  

Οι διαγωνιηόμενοι κα πρζπει να μεριμνιςουν ιδιαίτερα για τθν τελικι διαμόρφωςθ των 

ζργων (δενδροφυτεφςεισ κτλ.) βάςει των εγκεκριμζνων περιβαλλοντικϊν όρων, των 

κανόνων τθσ αρχιτεκτονικισ καλαιςκθςίασ και με γνϊμονα τον μζγιςτο δυνατό περιοριςμό 

τθσ οπτικισ επαφισ τθσ εγκατάςταςθσ με τθν ευρφτερθ περιοχι. Λδιαίτερθ ζμφαςθ κα 

πρζπει να δοκεί κατά τθ ςφνταξθ των τεχνικϊν προςφορϊν ςτα μζτρα που αφοροφν τον 

ζλεγχο των οςμϊν, του κορφβου, τθν αςφάλεια και υγιεινι των εργαηομζνων και του 

περιβάλλοντοσ χϊρου τθσ Ε.Ε.Λ. Βόλου.  
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Πλα τα απαιτοφμενα ειδικά ζργα διαμόρφωςθσ για τθν ευςτάκεια, λειτουργικότθτα και 

αιςκθτικι του χϊρου και των εγκαταςτάςεων επιβαρφνουν τον Ανάδοχο, που πρζπει να τα 

προβλζπει ςτο κόςτοσ τθσ προςφοράσ του (πχ. επιχϊματα, αντιςτθρίξεισ, κτλ.). 

Ρεριλαμβάνεται επίςθσ ςτο κόςτοσ κάκε απαιτοφμενθ δαπάνθ διαμόρφωςθσ ι 

κακαίρεςθσ υφιςτάμενων εμποδίων και καταςκευϊν κι επανατοποκζτθςθσ, εάν 

απαιτείται, για τθν απρόςκοπτθ καταςκευι του ζργου. 

 

3.4.1 Εςωτερικι οδοποιία  

Κα καταςκευαςτεί κατάλλθλο δίκτυο οδοποιίασ για τθν πρόςβαςθ προσ όλεσ τισ μονάδεσ 

επεξεργαςίασ και τα κτίρια τθσ εγκατάςταςθσ, με πρόβλεψθ για χϊρου ςτάκμευςθσ για 

πζντε τουλάχιςτον οχιματα. Πλοι οι δρόμοι κα είναι αςφαλτοςτρωμζνοι με ελάχιςτο 

πλάτοσ 5m και μζγιςτθ κατά μικοσ κλίςθ 8%. Στισ περιοχζσ του ζργου όπου είναι πικανι θ 

ςτάςθ ι ςτάκμευςθ οχθμάτων πρζπει να παρζχεται επιπλζον χϊροσ για τθν απρόςκοπτθ 

διζλευςθ άλλων οχθμάτων κακϊσ και επαρκισ χϊροσ ελιγμϊν 

Κα καταςκευαςτεί επίςθσ ςυνδετιρια οδόσ του νζου ζργου περιμετρικά των δεξαμενϊν 

μεταπάχυνςθσ (βορειοδυτικά τθσ υφιςτάμενθσ Ε.Ε.Λ.) ζωσ το κτίριο εςχάρωςθσ και 

εξάμμωςθσ μικρότερου πλάτουσ, για απλό φορτθγό όχθμα τφπου pick up θ van ελάχιςτου 

ωφζλιμου φορτίου 600Kgr. 

Θ καταςκευι του οδοςτρϊματοσ περιλαμβάνει: 

- μία ςτρϊςθ υπόβαςθσ πάχουσ 0,10m ςφμφωνα με τθν ΕΛΟΤ ΤΡ 1501-05-03-03-00,  

- μία ςτρϊςθ βάςθσ πάχουσ 0,10m ςφμφωνα με τθν ΕΛΟΤ ΤΡ 1501-05-03-03-00,  

- αςφαλτικι προεπάλειψθ,  

- αςφαλτικι ςτρϊςθ βάςθσ με αςφαλτόμιγμα πάχουσ 50mm ςφμφωνα με τθν ΕΛΟΤ ΤΡ 

1501-05-03-11-04 και  

- αςφαλτικι ςτρϊςθ κυκλοφορίασ με αςφαλτικό ςκυρόδεμα πάχουσ 50mm ςφμφωνα 

με τθν ΕΛΟΤ ΤΡ 1501-05-03-11-04, κατθγορίασ ΑΣ-20. 

Οι ελάχιςτεσ ακτίνεσ καμπυλότθτασ (ςτον άξονα τθσ οδοφ) για τθ διακίνθςθ των 

βυτιοφόρων και φορτθγϊν δεν κα είναι μικρότερεσ από 10m, ενϊ για τα επιβατικά 

οχιματα 8m. 

Πλοι οι δρόμοι κα ζχουν κατάλλθλθ επίκλθςθ, τουλάχιςτον 1%, για τθν διευκόλυνςθ 

απορροισ των ομβρίων και ρείκρο από ςκυρόδεμα με κατάλλθλθ διαμόρφωςθ 

εκατζρωκεν τθσ οδοφ, ςφμφωνα με τα αναφερόμενα ςτθν ΕΛΟΤ ΤΡ 05-02-01-00 

 

3.4.2 Εξωτερικόσ φωτιςμόσ 

Ο Ανάδοχοσ κα εγκαταςτιςει δίκτυο φωτιςμοφ ςτουσ εςωτερικοφσ δρόμουσ τθσ 

εγκατάςταςθσ με ιςτοφσ φωτιςμοφ ςε μζγιςτθ μεταξφ τουσ απόςταςθ 25m, ςτθν είςοδο, 

ςτα προαφλια και περιμετρικά των κτιρίων, κακϊσ επίςθσ και ςε όλεσ τισ μονάδεσ 

επεξεργαςίασ, ςτισ οποίεσ εγκακίςταται θ/μ εξοπλιςμόσ.  

Δίκτυο φωτιςμοφ κα τοποκετθκεί επίςθσ περιμετρικά των κτιρίων και κατά μικοσ τθσ νζασ 

περίφραξθσ. 
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Τα φωτιςτικά ςϊματα κα είναι τφπου βραχίονα ι προβολζα με λαμπτιρεσ led, ιςχφοσ 70-

120W και κα τοποκετθκοφν ςε ιςτοφσ ενιαίου φψουσ 9m ι ςε τοίχουσ με τον κατάλλθλο 

βραχίονα. Θ μζςθ ςτάκμθ φωτιςμοφ κα είναι τουλάχιςτον 20 lux. 

Θ αφι και θ ςβζςθ κα γίνεται μζςω αιςκθτιρα φωτόσ, που κα τοποκετθκεί εξωτερικά των 

κτιρίων. 

 

3.4.3 Ζργα πραςίνου 

Κα γίνει κατάλλθλθ διαμόρφωςθ και φφτευςθ μθ φυλλοβόλων δζνδρων ςτουσ 

ακάλυπτουσ χϊρουσ εςωτερικά τθσ εγκατάςταςθσ και περιμετρικά τθσ περίφραξθσ τθσ 

εγκατάςταςθσ, κατόπιν υποβολισ ςχετικισ πρόταςθσ κι ζγκριςθσ από τθν Υπθρεςία. 

Κάμνοι και καλλωπιςτικά φυτά κα φυτευτοφν και ςε επιλεγμζνουσ χϊρουσ εντόσ των 

εγκαταςτάςεων.  

Οι φυτοκαλφψεισ κα γίνουν με διάςτρωςθ οργανικοφ χϊματοσ, ενϊ για τθν άρδευςι τουσ 

κα χρθςιμοποιθκεί βιομθχανικό νερό. 

 

3.4.4 Ρεηοδρόμια - Χαλικόςτρωςθ 

Γφρω από όλα τα κτίρια και περιμετρικά όλων των επιμζρουσ μονάδων κα πρζπει να 

προβλεφκοφν πεηοδρόμια ελάχιςτου πλάτουσ 1,00m, ϊςτε να εξαςφαλίηεται επαρκισ 

πρόςβαςθ ςε όλεσ τισ εγκαταςτάςεισ, με τθ διαμόρφωςθ κατάλλθλων ρφςεων για τθν 

απορροι των ομβρίων υδάτων.  

Για υψομετρικζσ διαφορζσ μεγαλφτερεσ των 0,20m είναι απαραίτθτθ θ χριςθ 

ςκαλοπατιϊν ι ραμπϊν. Οι ράμπεσ δεν πρζπει να διακόπτονται από ςκαλοπάτια και δεν 

πρζπει να ζχουν κλίςθ μεγαλφτερθ από υ:β=1:10. 

Θ πλακόςτρωςθ των πεηοδρομίων, νθςίδων, πλατειϊν κλπ. κα γίνει με αντιολιςκθτικζσ 

τςιμεντζνιεσ πλάκεσ, ςφμφωνα με το Ρρότυπο ΕΛΟΤ-ΕΝ-1339 και ΕΛΟΤ-ΕΝ-13369 και οι 

εργαςίεσ κα πραγματοποιθκοφν ςφμφωνα με τισ απαιτιςεισ του ΕΛΟΤ-ΤΡ-05-02-02-00. 

Στερεά εγκιβωτιςμοφ κα τοποκετθκοφν ςτθν εξωτερικι οριογραμμι των περιφερειακϊν 

δρόμων ςτισ κζςεισ που φαίνονται ςτα ςχζδια τθσ Μελζτθσ. Σε όλεσ τισ άλλεσ περιπτϊςεισ 

κα τοποκετθκοφν κραςπεδόρεικρα.  

Στισ ακάλυπτεσ περιοχζσ του γθπζδου (πχ. ςε περιοχζσ καταςκευισ μελλοντικϊν μονάδων) 

κα πρζπει να προβλεφκεί χαλικόςτρωςθ για τον περιοριςμό τθσ ανεξζλεγκτθσ ανάπτυξθσ 

χλωρίδασ. 

 

3.4.5 Ρερίφραξθ 

Ρεριμετρικά του γθπζδου των εγκαταςτάςεων επεξεργαςίασ κα τοποκετθκεί περίφραξθ 

ελάχιςτου φψουσ 2m, αποτελοφμενθ από τοιχείο οπλιςμζνου ςκυροδζματοσ και 

ςιδθροκαταςκευι, παρόμοια με τθν υφιςτάμενθ περίφραξθ τθσ Ε.Ε.Λ., ςφμφωνα με τισ 

ςχετικζσ προδιαγραφζσ. 
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3.4.6 Αποχζτευςθ ομβρίων 

Για τθν αποςτράγγιςθ του εςωτερικοφ χϊρου τθσ εγκατάςταςθσ, το δίκτυο οδοποιίασ και θ 

διαμόρφωςθ του περιβάλλοντοσ χϊρου κα ζχουν κατάλλθλεσ κλίςεισ, ϊςτε να 

εξαςφαλίηεται θ ταχεία απορροι των ομβρίων προσ το φυςικό αποδζκτθ. Θ απορροι των 

ομβρίων μπορεί να γίνεται είτε επιφανειακά ι με τθν καταςκευι υπογείου δικτφου με 

ςτόμια υδροςυλλογισ και τςιμεντοςωλινεσ ελάχιςτθσ διαμζτρου 40cm.  

Λδιαίτερθ μζριμνα κα πρζπει να λθφκεί για τθν προςταςία του γθπζδου τθσ εγκατάςταςθσ 

από τισ επιφανειακζσ απορροζσ τθσ ευρφτερθσ περιοχισ, με τθν πρόβλεψθ καταςκευισ και 

διαμόρφωςθσ τάφρων απορροισ ομβρίων περιμετρικά του γθπζδου το οποίο κακϊσ 

αποτελεί επζκταςθ του χϊρου τθσ Ε.Ε.Λ., κα λθφκεί υπόψθ το υφιςτάμενο δίκτυο.  

Ο ςχεδιαςμόσ του δικτφου ομβρίων, κα πραγματοποιθκεί με τθν ορκολογικι μζκοδο, 

ςφμφωνα με τθν ςχζςθ: 

Q = 0.278 • c • r • A, όπου 

Q θ παροχι ςχεδιαςμοφ, m3/s  

c ο ςυντελεςτισ απορροισ 

r θ κρίςιμθ ζνταςθ βροχισ, που προκφπτει από τθν όμβρια καμπι τθσ περιοχισ για 

περίοδο αναφοράσ 10 ζτθ, mm/hr 

A θ ζκταςθ, km2 

Για τον υπολογιςμό τθσ παροχισ ςχεδιαςμοφ κα χρθςιμοποιθκεί χαρακτθριςτικι τθσ 

περιοχισ, όμβρια καμπφλθ. 

 

3.5 Βοηθητικόσ εξοπλιςμόσ  

Ο Ανάδοχοσ οφείλει να προμθκεφςει τον παρακάτω βοθκθτικό εξοπλιςμό: 

1. Δφο (2) φορθτοί μθχανιςμοί ανφψωςθσ δυναμικότθτασ τουλάχιςτον 1.000kg και 500kg. 

2. Τρεισ (3) κάδοι μεταφοράσ αφυδατωμζνθσ ιλφοσ, κατάλλθλουσ για φόρτωςθ, μεταφορά και 
διάκεςθ του περιεχομζνου, χωρθτικότθτασ τουλάχιςτον 5,0m3 . Οι κάδοι κα πρζπει να είναι 
ςυμβατοί με τα υφιςτάμενα οχιματα τθσ ΔΕΥΑΜΒ. 

3. Δφο (2) φορθτζσ υποβρφχιεσ αντλίεσ λυμάτων ελάχιςτθσ δυναμικότθτασ 20m3/h, εκάςτθ, ςε 
μανομετρικό τουλάχιςτον 6m, με θλεκτρικό καλϊδιο μικουσ τουλάχιςτον 20m και 
εφκαμπτο ςωλινα με ταχυςφνδεςμο τουλάχιςτον 20m. 

4. Κατάλλθλοσ εξοπλιςμόσ ςυνεργείου, που κα ςυμφωνθκεί με τθν επίβλεψθ. 

Ο ανάδοχοσ υποχρεοφται να κακορίςει και να προμθκεφςει τα βαςικά ανταλλακτικά του 

εξοπλιςμοφ. 
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4. ΟΙΚΟΓΟΜΙΚΔ ΔΡΓΑΙΔ  
 

4.1 Κτιριακά ζργα 

Πλεσ οι κτιριακζσ εγκαταςτάςεισ πρζπει να είναι ςφμφωνα με τισ απαιτιςεισ του Νζου 

Οικοδομικοφ Κανονιςμοφ (ΝΟΚ), τισ παροφςεσ προδιαγραφζσ και τισ ιςχφουςεσ διατάξεισ. 

Τα κτιριακά ζργα κα είναι καταςκευαςμζνα από οπλιςμζνο ςκυρόδεμα, εκτόσ αν 

αναφζρεται διαφορετικά και κα φζρουν τοιχοποιία πλιρωςθσ από οπτοπλινκοδομζσ, 

ςφμφωνα με τισ ςχετικζσ προδιαγραφζσ. Τόςο εςωτερικά, όςο και εξωτερικά των κτιρίων, 

που κα καταςκευαςτοφν από ςκυρόδεμα προβλζπεται επίχριςμα με τριπτό 

τςιμεντοκονίαμα και ςτθ ςυνζχεια οι επιφάνειεσ κα βαφοφν με ακρυλικά χρϊματα. Οι 

αποχρϊςεισ κα είναι τθσ επιλογισ τθσ Υπθρεςίασ.  

Τα εςωτερικά φινιρίςματα των κτιρίων πρζπει γενικά να είναι ςφμφωνα με τον παρακάτω 

Ρίνακα: 

Υώξνη Παηώκαηα Σνίρνη Οξνθέο 

Γξαθεία Πιαθίδηα δαπέδνπ Κνλίακα, βαθή 
Κνλίακα βαθή ή 

ςεπδννξνθή 

WC – απνδπηήξηα Πιαθίδηα δαπέδνπ 
Δθπαισκέλα πιαθίδηα 

– θνλίακα, βαθή 
Κνλίακα βαθή ή 

ςεπδννξνθή 

Αίζνπζεο πηλάθσλ Πιαθίδηα δαπέδνπ Κνλίακα, βαθή 
Κνλίακα βαθή ή 

ςεπδννξνθή 

Απνζήθε - Σπλεξγείν 
Αληηνιηζζεξό 

βηνκεραληθό δάπεδν 
Κνλίακα, βαθή 

Δκθαλέο ζθπξόδεκα ή 
ςεπδννξνθή 

Υπνζηαζκόο 
Αληηνιηζζεξό 

βηνκεραληθό δάπεδν 
Κνλίακα, βαθή 

Δκθαλέο ζθπξόδεκα ή 
ςεπδννξνθή 

Αίζνπζεο εμνπιηζκνύ 
επεμεξγαζίαο 

Αληηνιηζζεξό 
βηνκεραληθό δάπεδν 

Δθπαισκέλα πιαθίδηα 
– θνλίακα, βαθή 

Δκθαλέο ζθπξόδεκα ή 
ςεπδννξνθή 

Στο δϊμα των κτιρίων από ςκυρόδεμα κα καταςκευαςτεί μόνωςθ με βατι επιφάνεια. 

Ειδικότερα προβλζπεται φράγμα υδρατμϊν με επάλειψθ από ελαςτομερζσ αςφαλτικό 

γαλάκτωμα, κερμομόνωςθ από πλάκεσ εξθλαςμζνθσ πολυςτερίνθσ ι αντίςτοιχου υλικοφ, 

ελαφρομπετόν ρφςεων μεταβλθτοφ πάχουσ, ςτεγανοποίθςθ με μεμβράνθ και τελικι 

ςτρϊςθ από ταρατςόπλακεσ ι αντιολιςκθρά πλακίδια. Κα προβλζπονται οι κατάλλθλεσ 

ρφςεισ ομβρίων υδάτων και οι κατάλλθλοι αγωγοί απομάκρυνςθσ αυτϊν (υδροροζσ). 

Ρεριμετρικά κα καταςκευαςτεί λοφκι τςιμεντοκονίασ. 

Θ αρχιτεκτονικι όλων των κτιρίων πρζπει να παρζχει άνετουσ χϊρουσ διακίνθςθσ, 

ευχάριςτθ εξωτερικι εμφάνιςθ εναρμονιςμζνθ ςτθν αρχιτεκτονικι τθσ περιοχισ με 

ανκεκτικά υλικά ςτισ καιρικζσ ςυνκικεσ και μικρζσ απαιτιςεισ ςυντιρθςθσ. Κα πρζπει 

επίςθσ να λθφκοφν όλα τα απαραίτθτα μζτρα για τθν απορροι των ομβρίων, ϊςτε να μθν 

ςταλάηουν νερά από ςτζγεσ ι γείςα ςτισ πλευρζσ των κτιρίων. 

Τα κουφϊματα κα είναι από ζγχρωμο αλουμίνιο, τθσ επιλογισ τθσ Υπθρεςίασ. Εάν δεν 

προδιαγράφεται διαφορετικά οι υαλοπίνακεσ των εξωτερικϊν κουφωμάτων είναι διπλοί 

με ενδιάμεςο κενό αζροσ, ενϊ των εςωτερικϊν κουφωμάτων αποτελοφνται από μονό 

κρφςταλλο πάχουσ 2 mm. Γενικά ιςχφουν τα ακόλουκα: 

 κοινοί υαλοπίνακεσ με ελάχιςτο πάχοσ 2 mm, χρθςιμοποιοφνται για ςυνικθ παράκυρα 
με μζγιςτθ διάςταςθ πλαιςίου 0,80m 
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 υαλοπίνακεσ απλισ ι διπλισ λείανςθσ με πάχοσ 3mm – 5mm (θμικρφςταλλα), 
χρθςιμοποιοφνται ςε παράκυρα με μεγαλφτερεσ διαςτάςεισ πλαιςίων από 0,80m 

Για τθν εγκατάςταςθ του εξοπλιςμοφ και τθν εξυπθρζτθςθ των εγκαταςτάςεων 

προβλζπεται θ καταςκευι βιομθχανικϊν κτιρίων (πχ. κτίριο ξιρανςθσ, υποςτακμόσ, 

μονάδα ςυμπαραγωγισ κτλ.). Θ διάταξθ των κτιρίων κα κακοριςτεί από τον διαγωνιηόμενο 

και τα επιμζρουσ κτίρια μπορεί να είναι ανεξάρτθτα ι τμιματα άλλων βιομθχανικϊν 

κτιρίων του ζργου.  

Τα κτίρια εξυπθρζτθςθσ κα διαςταςιολογθκοφν λαμβάνοντασ υπόψθ τον εγκακιςτάμενο 

εξοπλιςμό, και τθν εντόσ αυτϊν άνετθ και αςφαλι χριςθ και λειτουργία, κακϊσ επίςθσ και 

τθν τιρθςθ όλων των κανονιςμϊν αςφαλείασ. Σε κάκε περίπτωςθ κα πρζπει να 

εξαςφαλίηεται ικανοποιθτικι πρόςβαςθ για τθν εγκατάςταςθ και αποκομιδι του 

εγκακιςτάμενου εξοπλιςμοφ, κακϊσ επίςθσ και κατάλλθλοσ ανυψωτικόσ μθχανιςμόσ για 

τθ ςυντιρθςθ του θ/μ εξοπλιςμοφ. Τα υλικά καταςκευισ των κτιρίων κα πρζπει να ζχουν 

αντοχι ςτο επικρατοφν ςε αυτά περιβάλλον.  

Γενικά ςτα βιομθχανικά κτίρια τθσ εγκατάςταςθσ τα δάπεδα κα διαμορφωκοφν από 

ςκυρόδεμα με τελικι επιφάνεια αντιολιςκθροφ βιομθχανικοφ δαπζδου με εποξειδικό 

ρθτινοκονίαμα, ενϊ τα δάπεδα γραφείων και αικουςϊν πινάκων, προβλζπεται διάςτρωςθ 

με κεραμικά πλακίδια δαπζδου.  

Σε όλεσ τισ αίκουςεσ διακίνθςθσ χθμικϊν πρζπει να προβλεφκεί ςφνδεςθ με πόςιμο νερό, 

κακϊσ επίςθσ και να εγκαταςτακεί νιπτιρασ, που κα ςυνδεκεί με το δίκτυο ςτραγγιδίων 

τθσ εγκατάςταςθσ. 

 

4.2 Μεταλλικζσ καταςκευζσ και καταςκευζσ από GRP 

Ππου απαιτείται πρόςβαςθ για λειτουργία, ςυντιρθςθ ι επικεϊρθςθ ςε επίπεδο με 

υψομετρικι διαφορά μεγαλφτερθ από 0,50m κα πρζπει να εγκαταςτακοφν κλίμακεσ, 

κακϊσ επίςθσ προςτατευτικά κιγκλιδϊματα.  

Οι κλίμακεσ κα είναι ι οικοδομικζσ (με κλίςθ ανόδου μεταξφ 300 και 450), ι ανεμόςκαλεσ 

(με κλίςθ ανόδου μεταξφ 650 και 750) ι κατακόρυφεσ με ι χωρίσ κλωβό αςφαλείασ.  

Τα κιγκλιδϊματα κα ζχουν τυποποιθμζνο τφπο και εμφάνιςθ, με ελάχιςτο φψοσ 1,10m και 

ενδιάμεςθ οριηόντια ράβδο ςε φψοσ 0,50m, εάν προβλζπεται παραπζτο. Σφμφωνα με τθν 

ΕΝ 12255-10, εάν δεν προβλζπεται παραπζτο, θ μζγιςτθ επιτρεπτι απόςταςθ τθσ 

οριηόντιασ ράβδου του κιγκλιδϊματοσ από τθν ςτάκμθ εργαςίασ δεν πρζπει να ξεπερνά τα 

0,30m. Τα κιγκλιδϊματα κα είναι καταςκευαςμζνα είτε από γαλβανιςμζνουσ 

ςιδθροςωλινεσ, ι από GRP, ςφμφωνα με τισ ςχετικζσ προδιαγραφζσ.  

Σε φρεάτια και δεξαμενζσ, όπου απαιτείται πρόςβαςθ ςτο εςωτερικό προβλζπεται θ 

τοποκζτθςθ ςτεγανϊν αντιολιςκθρϊν καλυμμάτων, ι εςχαρωτϊν δαπζδων. Τα 

καλφμματα και εςχαρωτά δάπεδα κα είναι καταςκευαςμζνα από ανοξείδωτο χάλυβα, 

γαλβανιςμζνο χάλυβα ι από GRP, ςφμφωνα με τισ ςχετικζσ προδιαγραφζσ.  

Τα καλφμματα φρεατίων των δικτφων ςτραγγιδίων και ομβρίων, που βρίςκονται επί των 

οδοςτρωμάτων, κα είναι χυτοςιδθρά, κατθγορίασ D400, ςφμφωνα με τθν ΕΝ 124. Στα 

πεηοδρόμια και τουσ χϊρουσ ςτάκμευςθσ κα είναι C250, ενϊ ςτουσ χϊρουσ πραςίνου Α15.  
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5. ΔΡΓΑ ΠΟΛΙΣΙΚΟΤ ΜΗΥΑΝΙΚΟΤ 
 

5.1 Ζργα από ςκυρόδεμα  

5.1.1 Γενικά  

Πλεσ οι εργαςίεσ από ςκυρόδεμα κα πραγματοποιθκοφν, ςφμφωνα με τισ ςχετικζσ 

Τεχνικζσ Ρροδιαγραφζσ και τισ ιςχφουςεσ ςχετικζσ διατάξεισ.  

Οι επιμζρουσ μονάδεσ του ζργου κατατάςςονται ςτισ παρακάτω δφο (2) κατθγορίεσ 

καταςκευϊν: 

1. Κατθγορία 1: Καταςκευζσ, οι οποίεσ δεν υπόκεινται ςε υδροςτατικι πίεςθ ι / και ςε 
ωκιςεισ γαιϊν. Ενδεικτικά, ςε αυτι τθν κατθγορία ανικουν: 

o Τα κτίρια ςτα οποία επικρατοφν εν γζνει ξθρζσ ςυνκικεσ, όπωσ το κτίριο ενζργειασ, 
κτλ. 

o Οι ανωδομζσ (υπζργειεσ καταςκευζσ) κτιρίων, αντλιοςταςίων και δεξαμενϊν που 
δεν είναι άμεςα βρεχόμενεσ και δεν υπόκεινται ςε ενδεχόμενθ ζντονθ δράςθ 
υδρατμϊν ι διαβροχι, λόγω των λειτουργιϊν που ςτεγάηουν. 

1. Κατθγορία 2: Καταςκευζσ που υπόκεινται ςε υδροςτατικι πίεςθ ι / και ςε ωκιςεισ γαιϊν, 
δθλαδι ςυγκρατοφν υγρά ι /και ζρχονται ςε επαφι με το ζδαφοσ. Ενδεικτικά, ςε αυτι τθν 
κατθγορία ανικουν: 

o δεξαμενζσ 

o υγροί κάλαμοι αντλιοςταςίων  

o τμιματα κτιρίων ςτα οποία γίνεται διακίνθςθ υγρϊν 

o Οι ανωδομζσ (υπζργειεσ καταςκευζσ) κτιρίων, αντλιοςταςίων και δεξαμενϊν που 
ενϊ δεν είναι άμεςα βρεχόμενεσ, υπόκεινται ςε ενδεχόμενθ ζντονθ δράςθ 
υδρατμϊν ι διαβροχι, λόγω των λειτουργιϊν που ςτεγάηουν. 

o Λοιπζσ καταςκευζσ μόνιμα ι περιοδικά υγρζσ, όπωσ: Αποςτραγγιςτικζσ τάφροι, 
Οχετοί υγρϊν ι και εξυπθρζτθςθσ δικτφων υποδομισ κτλ. 

 

5.1.2 Κανονιςμοί Δομοςτατικισ Μελζτθσ 

Θ μελζτθ των ζργων για όλεσ τισ κατθγορίεσ καταςκευϊν από οπλιςμζνο ςκυρόδεμα κα 

γίνει ςφμφωνα με τουσ παρακάτω Κανονιςμοφσ: 

o ΕΛΟΤ ΕΝ 1990 - Ευρωκϊδικασ 0 «Βάςεισ ςχεδιαςμοφ»  

o ΕΛΟΤ ΕΝ 1991 - Ευρωκϊδικασ 1 «Δράςεισ ςτουσ φορείσ»  

o ΕΛΟΤ ΕΝ 1992 - Ευρωκϊδικασ 2 «Σχεδιαςμόσ φορζων από ςκυρόδεμα»  

o ΕΛΟΤ ΕΝ 1993 - Ευρωκϊδικασ 3 «Σχεδιαςμόσ φορζων από χάλυβα»  

o ΕΛΟΤ ΕΝ 1997 - Ευρωκϊδικασ 7 «Γεωτεχνικόσ ςχεδιαςμόσ»  

o ΕΛΟΤ ΕΝ 1998 - Ευρωκϊδικασ 8 «Αντιςειςμικόσ ςχεδιαςμόσ»  
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o ΕΛΟΤ EN 206-1 Σκυρόδεμα - Μζροσ 1: Ρροδιαγραφι, επίδοςθ, παραγωγι και 
ςυμμόρφωςθ  

o Κανονιςμόσ Τεχνολογίασ Σκυροδζματοσ 2016 

o Συμπλθρωματικά, κα λθφκοφν υπόψθ οι ελλθνικοί κανονιςμοί: 

- Ελλθνικόσ Αντιςειςμικόσ Κανονιςμόσ (Ε.Α.Κ.) 2000  

- Κανονιςμόσ Τεχνολογίασ Χαλφβων Σκυροδζματοσ  

- Ελλθνικζσ Τεχνικζσ Ρροδιαγραφζσ (Ε.ΤΕ.Ρ.) 
 

5.1.3 Υλικά  

Στο ζργο κα χρθςιμοποιθκοφν οι παρακάτω κατθγορίεσ ςκυροδζματοσ και οπλιςμοφ: 

 Σκυρόδεμα κακαριότθτασ: C 12/15 τουλάχιςτον 

 Άοπλο ι ελαφρά οπλιςμζνο ςκυρόδεμα διαμορφϊςεων, 
ρφςεων και εγκιβωτιςμϊν, κραςπεδόρεικρων, επενδφςεων 
τάφρων κτλ.: C 16/20 τουλάχιςτον  

 Οπλιςμζνο ςκυρόδεμα: 

o καταςκευζσ κατθγορίασ 1: C 25/30 τουλάχιςτον 

o καταςκευζσ κατθγορίασ 2: C 30/37 τουλάχιςτον 

o για καταςκευζσ εκτεκειμζνεσ ςε δυςμενείσ 
παράγοντεσ, ςφμφωνα με το ΕΝ 206-1: C 30/37 
τουλάχιςτον 

 Στοιχεία από προκαταςκευαςμζνο ςκυρόδεμα: C 30/37 και όχι μικρότερθ από τθν 
κατθγορία καταςκευισ τθσ μονάδασ. 

Θ ποιότθτα του χρθςιμοποιοφμενου τςιμζντου κα είναι ςφμφωνο με τον ΕΛΟΤ EN 206-1.  

Στθν περίπτωςθ που θ ανωδομι μίασ μονάδασ κατατάςςεται, ςε άλλθ κατθγορία 

καταςκευισ από τθν υποδομι τθσ, κα πρζπει να εφαρμόηεται θ υψηλότερη ποιότθτα 

ςκυροδζματοσ ςτο ςφνολο του φορζα. 

Στα τμιματα του ζργου που ζρχονται ςε επαφι με υγρό περιβάλλον (π.χ. δεξαμενζσ φρεάτια 

κτλ.) κα χρθςιμοποιθκεί ςφμφωνα με τθν αντίςτοιχθ Τεχνικι Ρροδιαγραφι ςτεγανωτικό 

μάηασ. 

Ο χάλυβασ οπλιςμοφ για όλεσ τισ καταςκευζσ, ςε ράβδουσ, πλζγματα και ςυνδετιρεσ κα 

είναι ποιότθτασ Β500C 

Σε περίπτωςθ που ο ιςχφον Κανονιςμόσ προβλζπει ανϊτερθ κατθγορία ςκυροδζματοσ, κα 

τθρθκεί θ πρόβλεψθ του ςχετικοφ Κανονιςμοφ Σκυροδζματοσ. 

 

5.1.4 Ζλεγχοσ ςε ρθγμάτωςθ 

Βαςικό κριτιριο για τθν διαςταςιολόγθςθ των φερόντων ςτοιχείων των μονάδων που 

ανικουν ςτθν κατθγορία 2, είναι ο περιοριςμόσ του εφρουσ των ρωγμϊν που προκφπτουν 

από κάμψθ ι κακαρό εφελκυςμό για τουσ πιο δυςμενείσ ςυνδυαςμοφσ δράςεων ςτθν 

οριακι κατάςταςθ λειτουργικότθτασ. Για τα ζργα τθσ ςυγκεκριμζνθσ κατθγορίασ 2 το 
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εφροσ ρωγμϊν δεν πρζπει να ξεπερνά τα οριηόμενα ςτον Ευρωκϊδικα 2, Τμιμα 3, 

παρ.7.3.1.  

Για τα ζργα τθσ κατθγορίασ 1, ακολουκοφνται τα οριηόμενα ςτον Ευρωκϊδικα 2, Τμιμα 1, 

παρ.7.3.1. 

 

5.2 Χαλφβδινεσ καταςκευζσ  

Γενικά οι χαλφβδινεσ καταςκευζσ κα γίνουν ςφμφωνα με τισ ςχετικζσ Τεχνικζσ 

Ρροδιαγραφζσ και τισ ιςχφουςεσ ςχετικζσ διατάξεισ. Ο μορφοχάλυβασ κα είναι ποιότθτασ 

S235 (FE 360). Οι καταςκευζσ κα αποτελοφνται από πλαιςιωτοφσ φορείσ επί των οποίων 

επικάκονται τεγίδεσ και θ επικάλυψθ.  

Θ προςταςία των επιφανειϊν από διάβρωςθ και οξείδωςθ κα γίνει ωσ εξισ: 

 Αμμοβολι κατά Sa 21/2 

 Κερμό γαλβάνιςμα πάχουσ ξθράσ ςτρϊςθσ 120 μm 

 Εποξικό primer πάχουσ ξθράσ ςτρϊςθσ (ΡΞΣ) 100 mμ 

 Βαφι με εποξικό χρϊμα ΡΞΣ 160 μm 

 Τελικι ςτρϊςθ με αλειφατικοφ τφπου πολυουρεκάνθ ΡΞΣ 40 μm  

Θ οροφι και οι εξωτερικζσ επιφάνειεσ των κτιριακϊν ζργων, που κα καταςκευαςτοφν από 

μορφοχάλυβα, κα επικαλυφκοφν με κερμομονωτικά πάνελ. Τα πάνελ κα είναι ςφνκετα – 

αυτοφερόμενα δομικά ςτοιχεία από δφο διαμορφωμζνα ελαςματόφυλλα μεταξφ των 

οποίων κα υπάρχει ςκλθρόσ αφρόσ πολυουρεκάνθσ, ελάχιςτου πάχουσ 4cm, ι 

μεγαλφτερου, ςφμφωνα με τθν μελζτθ κερμομόνωςθσ. Εάν δεν προδιαγράφεται 

διαφορετικά τα ελάςματα κα είναι χαλφβδινα, ελάχιςτου πάχουσ 0,5mm, γαλβανιςμζνα εν 

κερμϊ Η275 (275 gr/m2), ςφμφωνα με το ΕΝ 10147, με εποξειδικό υπόςτρωμα πάχουσ 

10μm και οργανικι επίςτρωςθ πάχουσ 25μm. 

Ππου απαιτείται, τα πάνελ κα είναι πυράντοχα με πετροβάμβακα, ελάχιςτου πάχουσ 5cm 

Θ μορφι των ελαςμάτων και θ χρωματικι απόχρωςθ κα κακοριςτεί ςτθν αρχιτεκτονικι 

και κα είναι τθσ ζγκριςθσ τθσ Υπθρεςίασ. 

 

 

6. ΤΣΗΜΑ ΔΛΔΓΥΟΤ ΚΑΙ ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΑ ΣΩΝ ΔΓΚΑΣΑΣΑΔΩΝ  
 

6.1 Γενικά 

Στο Κζντρο Ελζγχου και Λειτουργίασ (ΚΕΛ) τθσ ΕΕΛ Βόλου υπάρχει ςφςτθμα εποπτικοφ 

ελζγχου και αυτοματιςμοφ (SCADA) τθσ εγκατάςταςθσ. Το ςφςτθμα παρζχει τθν 

δυνατότθτα άμεςθσ επικεϊρθςθσ τθσ λειτουργικισ κατάςταςθσ του εξοπλιςμοφ των 

υφιςτάμενων ζργων και τθσ αυτόματθσ λειτουργίασ τουσ. Ο Ανάδοχοσ κα επεκτείνει το 

υφιςτάμενο SCADA, ϊςτε να καλυφκοφν οι ανάγκεσ ελζγχου και λειτουργίασ των ζργων 

επζκταςθσ. 

Ο ζλεγχοσ των ςθμαντικότερων λειτουργιϊν τθσ εγκατάςταςθσ κα πραγματοποιείται από 

το υφιςτάμενο Κζντρου Ελζγχου τθσ Εγκατάςταςθσ (ΚΕΛ) και με τοπικοφσ ςτακμοφσ 

ελζγχου που κα εγκαταςτακοφν ςε επιμζρουσ περιοχζσ του ζργου. Οι τοπικοί ςτακμοί κα 
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διαβιβάηουν όλεσ τισ ςχετικζσ με τον εξοπλιςμό πλθροφορίεσ ςτο Κζντρο Ελζγχου. Οι 

διαγωνιηόμενοι κα κακορίςουν τθ διάταξθ, τον αρικμό και τον κατά περίπτωςθ αναγκαίο 

εξοπλιςμό των τοπικϊν ςτακμϊν ελζγχου, ϊςτε να εξαςφαλίηεται τόςο οι 

προδιαγραφόμενεσ γενικζσ αρχζσ ελζγχου όςο και ο παρακάτω περιγραφόμενοσ τρόποσ 

λειτουργίασ των επιμζρουσ μονάδων. 

Από τουσ τοπικοφσ θλεκτρικοφσ πίνακεσ γίνεται θ διανομι τθσ θλεκτρικισ ενζργειασ και 

ταυτόχρονα ο ζλεγχοσ του εξοπλιςμοφ τθσ επιμζρουσ μονάδοσ λαμβάνοντασ υπόψθ και 

τον τρόπο χειριςμοφ. Το ςφςτθμα αυτοματιςμοφ, αν δεν διακζτει δικό του πίνακα, κα 

βρίςκεται ςε ανεξάρτθτο πεδίο κάκε θλεκτρικοφ πίνακα διανομισ. Θ επικοινωνία του 

Κζντρου Ελζγχου με τουσ τοπικοφσ ςτακμοφσ ελζγχου κα γίνεται με δίκτυο οπτικϊν ινϊν ι 

αςφρματα. 

Σε κάκε περίπτωςθ, το Σφςτθμα Ελζγχου, κα είναι πλιρωσ ςυμβατο και ενςωματωμζνο 

ςτο υφιςτάμενο Σφςτθμα Ελζγχου τθσ Ε.Ε.Λ. Βόλου. 

Ο Ανάδοχοσ είναι υπεφκυνοσ: 

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

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

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

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

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

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

 
6.2 Γενικζσ αρχζσ ςχεδιαςμοφ του ςυςτήματοσ 

Οι γενικζσ αρχζσ του ςυςτιματοσ ελζγχου και λειτουργίασ των εγκαταςτάςεων κα είναι οι 

παρακάτω: 

 θ λειτουργία των ζργων κα είναι πλιρωσ αυτοματοποιθμζνθ και κα μποροφν να 
γίνονται χειριςμοί τόςο από τον χειριςτι του Κζντρου Ελζγχου τθσ Ε.Ε.Λ., όςο και από 
χειριςτι επί τόπου του ζργου, όςον αφορά τθν κερμικι ξιρανςθ και τθν αεριοποίθςθ. 
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 περιπτϊςεισ ζκτακτθσ ανάγκθσ κα αντιμετωπίηονται αυτόματα και πρζπει να δίνουν 
οπτικό και θχθτικό ςιμα ςυναγερμοφ. 

 προκειμζνου να αντιμετωπιςκοφν περιπτϊςεισ ζκτακτθσ ανάγκθσ, πλθςίον κάκε 
εξοπλιςμοφ και ανεξάρτθτα από τον τρόπο λειτουργίασ του, κα υπάρχει πλικτρο 
ζκτακτθσ διακοπισ λειτουργίασ (emergency stop). 

Το ςφςτθμα αυτοματιςμοφ και ελζγχου ςκοπό ζχει τθ διαχείριςθ όλων των ψθφιακϊν και 

αναλογικϊν ςθμάτων μετριςεων και ελζγχων, τθν εκτζλεςθ των αλγορίκμων ελζγχου, τθν 

αυτόματθ λειτουργία των μονάδων υπό κανονικζσ ςυνκικεσ, τθν υποςτιριξθ του χειριςτι 

ϊςτε εκείνοσ να ζχει πλιρθ και ςυνεχι εικόνα όλων των μετροφμενων μεγεκϊν και να 

μπορεί να παρεμβαίνει ςτθ ρφκμιςθ τθσ διαδικαςίασ και ςτθ λειτουργία κάκε μονάδασ 

είτε κεντρικά είτε τοπικά.  

Θ αρχιτεκτονικι του ςυςτιματοσ πρζπει να εξαςφαλίηει τθ μζγιςτθ δυνατι αςφάλεια και 

απρόςκοπτθ λειτουργία τθσ μονάδασ, οπότε κάκε βλάβθ ενόσ μζρουσ του ςυςτιματοσ δεν 

επιτρζπεται να προκαλζςει ολικι απϊλεια τθσ λειτουργικότθτάσ του. Θ χριςθ ςυςτθμάτων 

τθσ πλζον ςφγχρονθσ τεχνολογίασ είναι επικυμθτι, ωςτόςο ςε βακμό που θ αξιοπιςτία 

τουσ είναι αποδεκτι ςε βιομθχανικό περιβάλλον. 

Θ υλοποίθςθ του αυτοματιςμοφ για το νζο ζργο περιλαμβάνει ζνα ανεξάρτθτο SCADA, το 

οποίο κα ενταχκεί και κα είναι πλιρωσ ςυμβατο με το υφιςτάμενο ςφςτθμα SCADA τθσ 

ΕΕΛ.  

Ο Ανάδοχοσ κα τεκμθριϊςει πλιρωσ τα προγράμματα που πρόκειται να εγκαταςτιςει με 

πλιρθ ςτοιχεία για τισ ειςόδουσ - εξόδουσ, datablocks, ςυμβολιςμοφσ κλπ. Τα 

προγράμματα που κα παραδϊςει κα είναι πλιρωσ προςπελάςιμα (unlocked).  

 

6.3 Τρόποσ ελζγχου και λειτουργίασ των μονάδων επεξεργαςίασ 

6.3.1 Γενικζσ απαιτιςεισ 

Οι επιμζρουσ μονάδεσ κα ελζγχονται από τοπικά PLC, τα οποία αναλαμβάνουν να 

επεξεργαςκοφν όλα τα τοπικά ςτοιχεία που ςυλλζγονται (κατάςταςθ μθχανθμάτων, 

μετριςεισ οργάνων κτλ.) και με το τοπικό πρόγραμμα αποφαςίηουν για τθν ενεργοποίθςθ 

ι απενεργοποίθςθ των μθχανθμάτων. 

Τα PLC επικοινωνοφν με το ΚΕΛ μζςω του δικτφου για να ενθμερϊςουν για τθν κατάςταςθ 

των μθχανθμάτων που ελζγχουν (λειτουργία, διακεςιμότθτα, βλάβθ κτλ.) κακϊσ και για τισ 

ενδείξεισ των οργάνων μζτρθςθσ. Δζχονται εντολζσ από τα προγράμματα του κεντρικοφ 

ςτακμοφ ι από τον χειριςτι (εφόςον αυτό είναι επιτρεπτό) ςχετικζσ με τισ παραμζτρουσ 

τθσ διαδικαςίασ (set-point, επικυμθτζσ τιμζσ κτλ.). 

1. Ο εξοπλιςμόσ τθσ εγκατάςταςθσ πρζπει να μπορεί να λειτουργεί με τουσ εξισ τρόπουσ: 

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

i. Κεντρικόσ αυτοματιςμόσ μζςω του ΚΕΛ. Οι ρυκμίςεισ γίνονται από το ΚΕΛ, ςε περίπτωςθ 
όμωσ βλάβθσ του ι διακοπισ τθσ επικοινωνίασ, θ λειτουργία εξακολουκεί να γίνεται από τα 
τοπικά PLC ι από τοπικοφσ ςυμβατικοφσ αυτοματιςμοφσ, ι και τα δυο και τότε μποροφν να 
γίνουν και ρυκμίςεισ από αυτό. 
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Οι αυτοματιςμοί (ςυμβατικόσ, τοπικόσ, ι κεντρικόσ) δίνουν τα κατάλλθλα ςιματα, 

πλθροφορίεσ και μετριςεισ για να παρακολουκείται θ λειτουργία τουσ από το ΚΕΛ.  

2. Κάκε κινθτιρασ πρζπει να διακζτει τοπικό χειριςτιριο με τισ ακόλουκεσ λειτουργίεσ : 

 Μπουτόν εκκίνθςθσ (START) 

 Μπουτόν ςτάςθσ (STOP) 

 Επιλογικό διακόπτθ με κζςεισ (XEI-Ο-AUTO) 

3. Κάκε κινθτιρασ κα μεταβιβάηει ςτο ΚΕΛ κατ’ ελάχιςτον τισ εξισ καταςτάςεισ: 

 Λειτουργία κινθτιρα 

 Στάςθ κινθτιρα 

 Κζςθ επιλογικοφ διακόπτθ λειτουργίασ (XEI-Ο-AUTO) 

 Υπερφόρτιςθ κινθτιρα / πτϊςθ κερμικοφ 

4. Για κάκε κινθτιριο μθχανιςμό κα καταγράφονται οι ϊρεσ λειτουργίασ του 

5. Σε περίπτωςθ που μία μονάδα είναι λειτουργικά ςυνδεδεμζνθ με μία άλλθ, τότε θ 
λειτουργία τθσ κακορίηει τθν λειτουργία και τθσ δεφτερθσ και επίςθσ θ λειτουργία τθσ 
κακορίηεται από παραμζτρουσ τθσ δεφτερθσ. 

6. Γενικά πρζπει να εξαςφαλίηεται θ κυκλικι εναλλαγι των παράλλθλων μονάδων 
(περιλαμβανομζνων και των εφεδρικϊν), με ςκοπό τθν ομοιόμορφθ φκορά τουσ.  

7. Κάκε τμιμα του εξοπλιςμοφ πρζπει να διακζτει τοπικό διακόπτθ αςφαλείασ. 

8. Τα δοχεία αποκικευςθσ χθμικϊν, που χρθςιμοποιοφνται ςτισ διεργαςίεσ, κα διακζτουν κατ’ 
ελάχιςτον διακόπτθ κατϊτατθσ ςτάκμθσ ενϊ ςε όςα θ πλιρωςθ γίνεται αυτόματα κα 
τοποκετείται επιπλζον διακόπτθσ ανϊτατθσ ςτάκμθσ. 

9. Σε ξθροφσ καλάμουσ ι λεκάνεσ, όπου υπάρχει πικανότθτα διαρροισ, πρζπει να 
εγκαταςτακεί θλεκτρόδιο ςτάκμθσ κατάλλθλου τφπου για ςθματοδότθςθ ςυναγερμοφ. 

10. Το χρονοπρόγραμμα λειτουργίασ επιμζρουσ εξοπλιςμοφ κα πρζπει να είναι ρυκμίςιμο και 
παραμετροποιθςιμο  

11. Σε περίπτωςθ εξοπλιςμοφ ι ςυγκροτθμάτων εξοπλιςμοφ, τα οποία διακζτουν ι ηθτείται 
από τισ παροφςεσ προδιαγραφζσ να ζχουν δικό τουσ αυτοματιςμό ελζγχου, τότε ο 
εξοπλιςμόσ ι τα ςυγκροτιματα εξοπλιςμοφ πρζπει να ςυνοδεφονται από PLC, που κα είναι 
τμιμα τθσ προμικειασ του καταςκευαςτι του εξοπλιςμοφ αυτοφ. Σε κάκε περίπτωςθ 
πρζπει να εξαςφαλίηεται θ πλιρθσ ςυμβατότθτα του ςυςτιματοσ παρακολοφκθςθσ και 
ελζγχου των ςυγκροτθμάτων αυτϊν με το ςφςτθμα ελζγχου και παρακολοφκθςθσ 
εξοπλιςμοφ τθσ εγκατάςταςθσ.  

12. Τα PLC κα ζχουν κατάλλθλθ γείωςθ και κα είναι εφοδιαςμζνα με ςφςτθμα αδιάλειπτθσ 
παροχισ ενζργειασ (UPS) που κα εξαςφαλίηουν τθν απρόςκοπτθ λειτουργία τουσ για 
τουλάχιςτον ½ ϊρα χωρίσ θλεκτρικι τροφοδοςία από τον Ράροχο θλεκτρικισ ενζργειασ ι το 
Θλεκτροπαραγωγό Ηεφγοσ τθσ εγκατάςταςθσ. 

13. Κα εγκαταςτακεί ανεξάρτθτο εφεδρικό ςφςτθμα αυτοματιςμϊν, το οποίο κα υποςτθρίηει 
κρίςιμα για τθν αςφαλι λειτουργία των εγκαταςτάςεων εφεδρικά όργανα ελζγχου  

 

6.3.2 Ειδικζσ απαιτιςεισ 

Οι βαςικζσ διαδικαςίεσ που πρζπει να τθροφνται κατά τον ζλεγχο και τθ λειτουργία του 

ζργου ςχετίηονται με τθν διαδικαςία εκκίνθςθσ, τθν τυπικι διαδικαςία ζναρξθσ 

λειτουργίασ υπό κανονικζσ ςυνκικεσ, τθν τυπικι διαδικαςία προγραμματιςμζνθσ 
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διακοπισ τθσ λειτουργίασ υπό κανονικζσ ςυνκικεσ και τθν διαδικαςία διακοπισ τθσ 

λειτουργίασ ςε ζκτακτεσ ςυνκικεσ.  

(1) Εκκίνθςθ και διακοπι τθσ λειτουργίασ υπό κανονικζσ ςυνκικεσ:  

 Κατά τθν εκκίνθςθ τθσ λειτουργίασ των μονάδων επεξεργαςίασ κα πρζπει να επικρατοφν 
ςυνκικεσ απουςίασ οξυγόνου, μζςω αδρανοποίθςθσ του ςυςτιματοσ. 

 Κατά τθν εκκίνθςθ τθσ λειτουργίασ τθσ μονάδασ αεριοποίθςθσ ι διακοπι τθσ ςε ζκτακτεσ 
ςυνκικεσ το παραγόμενο αζριο πρζπει να οδθγείται ςτον πυρςό καφςθσ.  

 Στθν περίπτωςθ που θ λειτουργία τθσ μονάδασ ςυμπαραγωγισ διακοπεί , το παραγόμενο 
αζριο κα πρζπει να οδθγείται ςτον πυρςό. Σε περίπτωςθ που θ μονάδα ςυμπαραγωγισ δεν 
μπορεί να επανεκκινιςει, τότε κα πρζπει να διακοπεί θ λειτουργία τθσ μονάδασ 
αεριοποίθςθσ ςφμφωνα με τθν διαδικαςία που προβλζπεται ςτθν περίπτωςθ ζκτακτων 
ςυνκθκϊν.  

(2) Κανονικι λειτουργία:  

 Κατά τθν κανονικι λειτουργία τα ζργα κα λειτουργοφν πλιρωσ αυτοματοποιθμζνα. 

(3) Διακοπι τθσ λειτουργίασ ςε ζκτακτεσ ςυνκικεσ: 

 Στον αυτοματοποιθμζνο ζλεγχο λειτουργίασ κα πρζπει να λθφκοφν υπόψθ οι πικανζσ 
επιπλοκζσ ςτθ λειτουργία των ζργων οι οποίεσ κα οδθγοφν ςε ζκτακτθ διακοπι τθσ 
λειτουργίασ. 

(4) Διαδικαςία ςυντιρθςθσ: 

 Ρρογραμματιςμζνοι ζλεγχοι κα πρζπει να ενταχκοφν ςτθν διαδικαςία εκκίνθςθσ τθσ 
λειτουργίασ και κανονικισ λειτουργίασ του ςυςτιματοσ, κακϊσ και τακτικζσ και ζκτακτεσ 
επικεωριςεισ για τθν πιςτοποίθςθ τθσ ακρίβειασ των εγκατεςτθμζνων οργάνων.  

 Πλεσ οι διαδικαςίεσ ςυντιρθςθσ του ζργου κα πρζπει να είναι καλά τεκμθριωμζνεσ, και οι 
υπεφκυνοι λειτουργίασ κα πρζπει να ακολουκοφν ςε τακτικι βάςθ τισ προβλεπόμενεσ 
διαδικαςίεσ. 

Τα ανωτζρω αποτελοφν αντικείμενο τθσ διαγνωςτικισ μελζτθσ HAZID και τθσ μελζτθσ 

HAZOP μελζτθσ και κα περιγράφονται ςαφϊσ ςτο εγχειρίδιο λειτουργίασ και ςυντιρθςθσ 

τθσ μονάδασ (Ο&Μ). Οι ανωτζρω διαδικαςίεσ κα αναπτυχκοφν και κα εφαρμοςκοφν ςτο 

ςφνολο του ζργου (μονάδα ξιρανςθσ και μονάδα αεριοποίθςθσ) από τον Ανάδοχο, κατά 

τθ φάςθ τθσ κζςθσ ςε αποδοτικι λειτουργία του ζργου με ςτόχο τθν αποφυγι 

ανκρϊπινου λάκουσ κατά τθ χειροκίνθτθ λειτουργία τθσ εγκατάςταςθσ. 

 

6.4 Κζντρο ελζγχου τησ μονάδασ διαχείριςησ και αξιοποίηςησ τησ ιλφοσ 

Τοπικά ςτο κτίριο τθσ Μονάδοσ Κεντρικισ Ξιρανςθσ και ςτθ Μονάδα Αεριοποίθςθσ, κα 

μπορεί να γίνεται ζλεγχοσ και λειτουργία τθσ κάκε μονάδοσ από τοπικό πίνακα και 

βιομθχανικό πάνελ χειριςμοφ ι άλλον αντίςτοιχο προτεινόμενο τρόπο.   

Πλο το ςφςτθμα ελζγχου κα ενταχκεί ςτο υφιςτάμενο ςφςτθμα τθσ Ε.Ε.Λ. Βόλου και κα 

είναι πλιρωσ ςυμβατό με αυτό. Ο χϊροσ του υφιςτάμενου Κ.ΕΛ. τθσ Ε.Ε.Λ. κα 

διαμορφωκεί κατάλλθλα, ϊςτε να ελζγχεται εργονομικά το ςφνολο τθσ εγκατάςταςθσ, 

ιτοι: 
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- Κα τοποκετθκοφν επίτοιχα 3 οκόνεσ ελάχιςτθσ διαγωνίου 50” με τισ αντίςτοιχεσ 

βάςεισ (Οι 2 υφίςτανται ιδθ ςτθν Ε.Ε.Λ.). 

- Στισ οκόνεσ αυτζσ κα διαχωριςτοφν 6 ζωσ 8 επιμζρουσ τμιματα, όπου κα 

απεικονίηεται διαφορετικι μονάδα τθσ Ε.Ε.Λ., π.χ. ςτθν 1θ οκόνθ μπορεί να είναι θ 

υφιςτάμενθ μονάδα, ςτθν 2θ οκόνθ να είναι τα Αντλιοςτάςια Αποχζτευςθσ και ςτθν 3θ 

Οκόνθ θ νζα μονάδα βιολογικϊν μεμβρανϊν και το νζο ζργο ι όπωσ αλλιϊσ επικυμεί 

θ Υπθρεςία να κακοριςτοφν. 

- Κα καταςκευαςτεί πρόςοψθ (επζνδυςθ) με κατάλλθλο υλικό (γυψοςανίδα ι ξφλο) και 

χρϊμα επιλογισ τθσ Υπθρεςίασ, ενϊ κα προβλεφκοφν και τα κατάλλθλα ζπιπλα 

(γραφείο και κάκιςμα) για τον χειριςτι και τον απαιτοφμενο εξοπλιςμό. 

Γίνονται αποδεκτζσ και εναλλακτικζσ προτάςεισ τθσ Αναδόχου με μεγαλφτερο αρικμό 

οκονϊν, ελάχιςτθσ διαγωνίου 27”, αρκεί να τθρείται θ εργονομικότθτα και 

λειτουργικότθτα του απομακρυςμζνου ελζγχου και τθσ λειτουργίασ. 

Στθν οκόνθ του Θ/Υ του ΚΕΛ κα απεικονίηονται διαγράμματα με τθ γενικι άποψθ τθσ 

εγκατάςταςθσ και των επί μζρουσ τμθμάτων τθσ. Τα διαγράμματα κα περιγράφουν τθν 

κατάςταςθ των μονάδων με παραςτατικό τρόπο και όλεσ οι πλθροφορίεσ λειτουργίασ 

κάκε μονάδασ και οι τιμζσ κάκε διεργαςίασ κα παρουςιάηονται ςε διαγράμματα και ςε 

πίνακεσ. Από το παραςτατικό διάγραμμα κα γίνεται και ο τθλεχειριςμόσ του εξοπλιςμοφ 

(όπου απαιτείται).  

Γενικά για κάκε επιμζρουσ μονάδα κα υπάρχουν: 

 μία ι περιςςότερεσ ενδεικτικζσ λυχνίεσ με τισ καταςτάςεισ: 

 «ςε λειτουργία» 

 «ςε ςτάςθ» 

 «εκτόσ λειτουργίασ / βλάβθ» 

 «ζνδειξθ τθλεχειριςμοφ / τοπικοφ ελζγχου» 

 αναγγελία ςυναγερμοφ (κινθτιρα, ςτάκμθσ, οργάνου κλπ) 

Ανεξάρτθτα από τα παραπάνω, το ςφςτθμα αυτοματιςμοφ και ελζγχου κα ζχει τθ 

δυνατότθτα επεξεργαςίασ και εκτφπωςθσ των ςτοιχείων που ςυγκεντρϊκθκαν και 

ειδικότερα: 

 ζκκεςθ κακθμερινϊν ςυμβάντων  

 περίλθψθ μθνιαίων ςυμβάντων 

 δθμιουργία μθνιαίου και ετιςιου αρχείου 

Στισ εκκζςεισ αυτζσ κα γίνεται αναφορά ςε όλα τα τμιματα των μονάδων, που δεν 

λειτουργοφν ομαλά (λόγω βλάβθσ κινθτιρων, ςυναγερμοφ υψθλισ ςτάκμθσ, ςυντιρθςθσ 

κτλ) και κα γίνεται καταγραφι των κφριων παραμζτρων τθσ επεξεργαςίασ που παρζχονται 

ςτθν εγκατάςταςθ (π.χ. μετριςεισ οργάνων, δόςεισ χθμικϊν, κατανάλωςθ ενζργειασ). 

Επίςθσ ο Ανάδοχοσ πριν τθν ζναρξθ τθσ δοκιμαςτικισ λειτουργίασ κα παραδϊςει ςτθν 

Υπθρεςία: 

- ζνα φορθτό θλεκτρονικό υπολογιςτι με λογιςμικό προγραμματιηόμενων λογικϊν 

ελεγκτϊν (PLC) και αντίγραφα όλων των προγραμμάτων λειτουργίασ τουσ. Ο 

εξοπλιςμόσ του φορθτοφ θλεκτρονικοφ υπολογιςτι κα περιλαμβάνει όλα τα 
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απαραίτθτα καλϊδια για τθ διαςφνδεςθ του υπολογιςτι με τισ επιμζρουσ μονάδεσ 

PLC, ϊςτε να κακίςτανται δυνατζσ οι επεμβάςεισ ςτο λογιςμικό τουσ.  

- μία ταμπλζτα ελάχιςτθσ διαγωνίου 10” με δυνατότθτα απομακρυςμζνου ελζγχου του 

SCADA. 

- Ζνα εφεδρικό ράδιομόντεμ επικοινωνίασ (multi point) μεταξφ των Τοπικϊν Στακμϊν 

και του Κ.ΕΛ., ωσ ανταλλακτικό αυτϊν που ζχει εγκαταςτιςει. 

- για κάκε δζκα (10) ίδιεσ εγκατεςτθμζνεσ κάρτεσ (ψθφιακζσ ι αναλογικζσ) μία (1) 

επιπλζον ωσ ανταλλακτικό. Στθν περίπτωςθ που οι εγκατεςτθμζνεσ κάρτεσ ίδιου τφπου 

δεν καλφπτουν τα δζκα (10) τεμάχια (π.χ. ειδικζσ κάρτεσ για κερμοαντιςτάςεισ κτλ.) ο 

Ανάδοχοσ κα πρζπει να παραδϊςει μία (1) εφεδρικι κάρτα.  

Ρεριλαμβάνεται επίςθσ ςτισ υποχρεϊςεισ τθσ Αναδόχου κάκε δαπάνθ άδειασ λογιςμικοφ 

που απαιτείται για τθν ςυνολικι ζνταξθ τθσ νζασ μονάδασ ςτθν υφιςτάμενθ και τθν 

ταυτόχρονθ παρακολοφκθςθ αυτοφ από τουλάχιςτον 5 διαφορετικοφσ χριςτεσ (clients), 

κακϊσ και το κόςτοσ προμικειασ και εγκατάςταςθσ άδειασ λογιςμικοφ τθσ νεϊτερθσ 

ζκδοςθσ του Λειτουργικοφ Windows Server με άδειεσ χριςθσ για τουλάχιςτον 5 

ταυτόχρονουσ χριςτεσ. 

 

6.5 Γενικζσ αρχζσ ςχεδιαςμοφ διακοπτϊν ςυναγερμοφ – αςφαλείασ 

Πλοι οι διακόπτεσ που παρζχουν ψθφιακά ςιματα (επαφζσ) για ςιμανςθ ςυναγερμοφ ι 

για αναγκαςτικι διακοπι λειτουργίασ μίασ μονάδασ κα ακολουκοφν τθν αρχι ςχεδιαςμοφ 

«Αςφάλεια ςε περίπτωςθ βλάβθσ» (fail safe). Σε περίπτωςθ που προκφψει βλάβθ ςε 

όργανο ι ςτθ μετάδοςθ ςιματοσ, κα μεταδοκεί ςιμα ςυναγερμοφ και το ςφςτθμα κα 

μεταβεί ςε αςφαλι κζςθ.  

 

6.6 Πργανα μζτρηςησ 

Τα όργανα μζτρθςθσ που κα εγκαταςτακοφν ςτο ζργο κα είναι καταςκευαςμζνα από οίκο 

που είναι πιςτοποιθμζνοσ με τθν τελευταία ζκδοςθ του ISO 9000 ι ιςοδφναμο. 

6.6.1 Γενικζσ αρχζσ ςχεδιαςμοφ οργάνων μζτρθςθσ 

Ο ςχεδιαςμόσ του αυτοματιςμοφ που αφορά ςτα όργανα μζτρθςθσ κα πρζπει να είναι 

τζτοιοσ ϊςτε: 

 Θ βλάβθ ενόσ οργάνου δεν κα παρεμποδίηει τθ λειτουργία τθσ αντίςτοιχθσ μονάδασ. 

 Θ αςτοχία ενόσ οργάνου δεν κα μειϊνει τθν αποτελεςματικι λειτουργία βαςικϊν 
μονάδων επεξεργαςίασ. 

 Μία μζτρθςθ εκτόσ ορίων κα πρζπει να αναγνωρίηεται από το ςφςτθμα 
αυτοματιςμοφ, να ςθματοδοτείται και (ςτθν περίπτωςθ που επιτρζπεται) θ 
αντίςτοιχθ διαδικαςία κα πρζπει να ςυνεχίηει να διεκπεραιϊνεται κανονικά. 

Για τα όργανα που κα εγκαταςτακοφν ςε ςωλθνϊςεισ π.χ. μετρθτζσ παροχισ κτλ. κα 

προβλεφκοφν απαραίτθτα εξαρτιματα για τθν απομόνωςθ, τθν εκκζνωςθ, τθν 

ςυναρμολόγθςθ και αποςυναρμολόγθςθ, ιτοι, τεμάχια εξαρμϊςεωσ, δικλείδεσ 

απομόνωςθσ, κρουνοί εκκζνωςθσ και δειγματολθψίασ και κατάλλθλεσ αναμονζσ για τθν 

διεξαγωγι των δοκιμϊν και ελζγχων. 



ΟΛΟΚΛΘΩΜΕΝΘ ΔΛΑΧΕΛΛΣΘ ΚΑΛ ΑΞΛΟΡΟΛΘΣΘ ΤΘΣ ΛΛΥΟΣ ΤΩΝ Ε.Ε.Λ. ΒΟΛΟΥ 
ΤΕΥΧΘ ΔΘΜΟΡΑΤΘΣΘΣ –  ΤΕΧΝΙΚΘ ΡΕΙΓΑΦΘ – ΕΙΔΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΡΟΔΙΑΓΑΦΕΣ 

 

 65 

Πλοι οι αναλογικοί τθλεμεταδότεσ, δζκτεσ και τα ενςφρματα ςυςτιματα μεταδόςεωσ κα 

λειτουργοφν με ςιματα 0/4...20 mA εκτόσ αν επιβάλλεται διαφορετικά από τμιμα του 

εξοπλιςμοφ. Κάκε όργανο κα διακζτει επαφζσ ςυναγερμοφ και κα μεταδίδει αντίςτοιχο 

ςιμα ςε περίπτωςθ βλάβθσ ι ςε περίπτωςθ ζνδειξθσ εκτόσ των ορίων. 

Ππου απαιτείται αντιςτάκμιςθ κερμοκραςίασ κα γίνεται αυτόματα από το ίδιο το όργανο.  

Κρίςιμα για τθν αςφαλι λειτουργία των εγκαταςτάςεων όργανα ελζγχου κα 

εγκαταςτακοφν με εφεδρεία 100% και κα υποςτθρίηονται από ανεξάρτθτο ςφςτθμα 

ελζγχου για τισ περιπτϊςεισ όπου το κφριο όργανο ι το ςφςτθμα αυτοματιςμοφ ζχει 

υποςτεί βλάβθ και τισ περιπτϊςεισ ζκτακτθσ ανάγκθσ. 

Πλα τα όργανα μζτρθςθσ και ελζγχου κα ζχουν γαλβανικι απομόνωςθ του κυκλϊματοσ 

ιςχφοσ. 

6.6.2 Ρροβλεπόμενοσ εξοπλιςμόσ 

Οι διαγωνιηόμενοι κα πρζπει να προβλζψουν όλα τα όργανα, που είναι απαραίτθτα για 

τθν αυτόματθ και αςφαλι λειτουργία των επιμζρουσ μονάδων, όπωσ προδιαγράφεται ςτισ 

παροφςεσ Ειδικζσ Ρροδιαγραφζσ, ακόμθ και εάν αυτά δεν περιλαμβάνονται ςτο παρακάτω 

Ρίνακα. 

Μέηξεζε Θέζε 

Παξνρή 

 Τξνθνδνζία αθπδαησκέλεο ηιύνο  
 Τξνθνδνζία μεξακέλεο ηιύνο  
 Παξαγόκελν αέξην ζύλζεζεο 
 Καηαλάισζε αεξίνπ γηα απεπζείαο θαύζε 
 Καηαλάισζε αεξίνπ γηα θαύζε ζηε κνλάδα ζπκπαξαγσγήο 
 Γξακκή βηνκεραληθνύ λεξνύ 

Θεξκνθξαζία 

 Δληόο ηνπ μεξαληή 
 Ξεξακέλε ηιύο ζηελ έμνδν από ηνλ μεξαληή  
 Ξεξακέλε ηιύο πξηλ ηελ ηειηθή απνζήθεπζε  
 Δληόο ηνπ αεξηνπνηεηή 
 Σην ζύζηεκα ελαιιαθηώλ ζεξκόηεηαο 
 Σηε  γξακκή πδξαηκώλ   
 Σηε γξακκή ηνπ παξαγόκελνπ αέξηνπ 
 Σην ζύζηεκα ειηαθήο ππνβνήζεζεο ηεο ζεξκηθήο ελέξγεηαο 

Πίεζε 
 Σηνλ αεξηνπνηεηή 
 Σε όια ηα δίθηπα πίεζεο 

Μεηξεηήο CH4  απνζήθεπζεο αθπδαησκέλεο ηιύνο 
Μεηξεηέο Ο2  όπνπ απαηηείηαη ε δηαηήξεζε αδξαλνύο αηκόζθαηξαο 
Αληρλεπηέο CO  Όπνπ απαηηείηαη ε αλίρλεπζε δηαξξνώλ αεξίνπ ζύλζεζεο 

Εκτόσ των ανωτζρω, κα πρζπει να εγκαταςτακοφν:  

 Εξοπλιςμόσ ανίχνευςθσ τοξικϊν, αναφλζξιμων ι εκρθκτικϊν αερίων ςε κλειςτοφσ χϊρουσ 
όπου διακινείται βιοαζριο ι άλλο εκρθκτικό τοξικό ι αναφλζξιμο αζριο ι όπου υπάρχει θ 
πικανότθτα ζκλυςθσ τζτοιων αερίων. 

 Εξοπλιςμόσ πυρανιχνευςθσ 

 Εξοπλιςμόσ παρακολοφκθςθσ τθσ παραγόμενθσ ενζργειασ και λειτουργίασ των μθχανϊν 
ςυμπαραγωγισ. 

 Κάκε άλλο ςφςτθμα απαραίτθτο για τθν αδιάλειπτθ και αςφαλι λειτουργία του ζργου. 
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6.7 Σφςτημα παρακολοφθηςησ CCTV 

Κα πρζπει να προβλεφκεί ςφςτθμα αςφαλείασ και παρακολοφκθςθσ, το οποίο κα διακζτει 

όλο τον απαραίτθτο εξοπλιςμό για τα παρακάτω: 

- Ραρακολοφκθςθ με κάμερα τουλάχιςτον τεςςάρων (4) ςθμείων περιμετρικά τθσ νζασ 

εγκατάςταςθσ και τθσ ειςόδου. 

- Μεταφορά όλων των ςθμάτων ςτο κζντρο ελζγχου τθσ ΔΕΥΑΜΒ, όπου κα γίνεται 

ψθφιακι καταγραφι και αποκικευςθ για χρονικό διάςτθμα τουλάχιςτον 1 μινα και 

κα είναι δυνατι θ πρόςβαςθ ςε ιςτορικά δεδομζνα.Ζνταξθ του ςυςτιματοσ ςτο 

υφιςτάμενο τθσ  

- Ε.Ε.Λ. και απεικόνιςθ των ςθμάτων ςε ανεξάρτθτθ από το SCADA οκόνθ. 

 

 

7. ΗΛΔΚΣΡΙΚΗ ΔΓΚΑΣΑΣΑΗ 
 

7.1 Θλεκτροδότηςη τησ εγκατάςταςησ 

Θ εγκατάςταςθ κα ςυνδεκεί με το δίκτυο μζςθσ τάςθσ (Μ.Τ.) του Δ.Ε.Δ.Δ.Θ.Ε. από το οποίο 

κα γίνεται θ προμικεια τθσ απαιτοφμενθσ για τθν λειτουργία τθσ εγκατάςταςθσ 

θλεκτρικισ ενζργειασ. 

Για το ςκοπό αυτό κα καταςκευαςτεί υποςτακμόσ υποβιβαςμοφ τθσ τάςθσ, ςτον οποίο κα 

ςτεγαςτοφν ςε ανεξάρτθτα διαμερίςματα: 

 Ο γενικόσ πίνακασ μζςθσ τάςθσ 

 Ζνασ ι περιςςότεροι μεταςχθματιςτζσ διανομισ, ζκαςτοσ ςε χωριςτό διαμζριςμα, 
διαςτάςεων ϊςτε από τα ακρότατα ςθμεία του Μ/Σ να εξαςφαλίηεται ελάχιςτοσ 
διάδρομοσ πλάτουσ 0,7 m και όχι μικρότεροσ από τον προτεινόμενο από τον 
καταςκευαςτι και φψουσ τουλάχιςτον 0,5 m πάνω από το άνω άκρο του Μ/Σ. 

 Ο γενικόσ πίνακασ διανομισ χαμθλισ τάςθσ (ΓΡΧΤ) και το πεδίο βελτίωςθσ 
ςυνθμιτόνου και το κεντρικό UPS τθσ εγκατάςταςθσ 

 Το θλεκτροπαραγωγό ηεφγοσ 

Στο κτίριο του υποςτακμοφ κα υπάρχει ανεξάρτθτοσ χϊροσ για τθν εγκατάςταςθ των 

οργάνων μζτρθςθσ και προςταςίασ τθσ Μ.Τ., ςφμφωνα με τισ τεχνικζσ προδιαγραφζσ και 

οδθγίεσ του Δ.Ε.Δ.Δ.Θ.Ε. Κάκε χϊροσ κα είναι επαρκισ για τθ λειτουργία και τθ ςυντιρθςθ 

του εξοπλιςμοφ και για τθν άνετθ και αςφαλι εργαςία εντόσ αυτοφ. 

Ο Ανάδοχοσ ςε ςυνεργαςία με τον κφριο του ζργου κα ςυντάξει για λογαριαςμό του 

κυρίου του ζργου όλεσ τισ απαιτοφμενεσ μελζτεσ, τα δικαιολογθτικά και κα ολοκλθρϊςει 

όλεσ τισ διαδικαςίεσ για τθν ςφνδεςθ του ζργου ςτο δίκτυο Μζςθσ Τάςθσ του Δ.Ε.Δ.Δ.Θ.Ε. 

τθν αδειοδότθςθ τθσ νζασ Μονάδοσ και τον ςυμψθφιςμό ενζργειασ με τθν κατανάλωςθ 

τθσ Ε.Ε.Λ. 

Κάκε χϊροσ κα εξαερίηεται επαρκϊσ ςφμφωνα με τισ απαιτιςεισ του εξοπλιςμοφ. Για τον 

εξαεριςμό κα υπάρχουν περςιδωτά ανοίγματα κατάλλθλων διαςτάςεων για τθν είςοδο 

και/ι τθν ζξοδο νωποφ αζρα και όπου απαιτείται εξαναγκαςμζνθ ροι αζρα κα γίνεται με 
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επίτοιχουσ ανεμιςτιρεσ ι ανεμιςτιρεσ οροφισ. Θ δυναμικότθτα των ανεμιςτιρων κα 

κακοριςτεί με βάςθ τα ςτοιχεία λειτουργίασ του εξοπλιςμοφ. Τα ανοίγματα κα φζρουν 

προςτατευτικό πλζγμα. 

Θ όδευςθ των καλωδίων ιςχφοσ εντόσ του κτιρίου κα γίνεται ςε κανάλια που κα 

διαμορφωκοφν ςτο δάπεδο και/ι ςε υπόγειο χϊρο φψουσ τουλάχιςτον 0,80 m. Θ είςοδοσ 

του καλωδίου παροχισ και θ ζξοδοσ των καλωδίων διανομισ κα γίνεται από φρεάτια που 

κα καταςκευαςτοφν ςε κατάλλθλεσ κζςεισ. Στθ περίπτωςθ μεταςχθματιςτϊν ελαίου κα 

πρζπει να προβλεφκεί θ καταςκευι λεκάνθσ ςυλλογισ του ελαίου ψφξεωσ για κάκε 

μεταςχθματιςτι που κα εγκαταςτακεί. καταςκευαςμζνθ από ςκυρόδεμα με χαλίκια, 

καλυμμζνθ με πλζγμα χωρθτικότθτασ ικανισ να χωρζςει όλθ τθν ποςότθτα λαδιοφ του 

Μ/Σ.  

Στο κτίριο κα είναι καταςκευαςμζνο ςφμφωνα με τισ προδιαγραφζσ του Δ.Ε.Δ.Δ.Θ.Ε. και 

κα πρζπει να διακζτει κεμελιακι γείωςθ και ςτο δάπεδο των διαμεριςμάτων μζςθσ τάςθσ 

πρζπει να καταςκευαςτεί ιςοδυναμικό πλζγμα για τθν αποφυγι βθματικϊν τάςεων. Ο 

φζρων οργανιςμόσ του κτιρίου είναι από οπλιςμζνο ςκυρόδεμα και θ πλιρωςθ ζχει γίνει 

με τοιχοποιία από οπτοπλινκοδομι που ζχει επιχριςτεί και χρωματιςτεί με πλαςτικό 

χρϊμα. Οι πόρτεσ και τα παράκυρα κα είναι μεταλλικά και κα ζχουν περςίδεσ για τον 

αεριςμό του χϊρου. Στισ πόρτεσ τοποκετοφνται πινακίδεσ ςιμανςθσ κινδφνου.  

 

7.2 Σφςτημα διανομήσ ενζργειασ 

7.2.1 Ρίνακασ μζςθσ τάςθσ 

Ο πίνακασ μζςθσ τάςθσ κα είναι κατάλλθλοσ για ςφνδεςθ ςε τριφαςικό δίκτυο του 

Δ.Ε.Δ.Δ.Θ.Ε. 20 kV, 50 Hz με: 

 ιςχφ βραχυκυκλϊματοσ 250 MVA ςτα 20 kV,  

 ονομαςτικι τάςθ λειτουργίασ 24 kV, 50 Hz, 

 αντοχι ςε διζλευςθ βραχυκυκλϊματοσ 16 kA/1 sec. 

Εφ’ όςον δεν περιγράφεται διαφορετικά θ ςτάκμθ μόνωςθσ του πίνακα κα ςυμφωνεί 

με τα πρότυπα IEC για: 

 κερμοκραςίεσ από -5°C ζωσ +40°C (μζςθ κερμοκραςία 24ωρου 35°C)  

 μζγιςτο υψόμετρο εγκατάςταςθσ 1000 m, δθλαδι τάςθ αντοχισ ςε βιομθχανικι 
ςυχνότθτα επί 1 min, 50 kV και 125 kV για κρουςτικι τάςθ 1,2/50 μs, 

 ςχετικι υγραςία 95% μζγιςτθ. 

Θ προςταςία κα είναι τουλάχιςτον Λ41 κατά DIN 40050 και IEC 144 και θ ςτάκμθ μόνωςθσ 

20 N κατά VDE0111. 

Ο πίνακασ μζςθσ τάςθσ κα είναι απόλυτα ςυμβατόσ με τον πίνακα χαμθλισ τάςθσ και τον 

πίνακα του Δ.Ε.Δ.Δ.Θ.Ε., ςε ότι αφορά τα χαρακτθριςτικά (καμπφλθ χρόνου εντάςεωσ) ι τθ 

ρφκμιςθ των οργάνων προςταςίασ (επιλογικι προςταςία) και εγκεκριμζνοσ από τισ 

Υπθρεςίεσ του Δ.Ε.Δ.Δ.Θ.Ε. Σε περίπτωςθ εγκατάςταςθσ δφο ι περιςςότερων 

μεταςχθματιςτϊν το φορτίο από τον πίνακα μζςθσ τάςθσ πρζπει να είναι, κατά το δυνατό, 

ομοιόμορφα καταμεριςμζνο μεταξφ τουσ. 
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Ο προμθκευτισ των πινάκων πρζπει να ζχει αποδεδειγμζνθ εμπειρία ςτον ςχεδιαςμό και 

τθν καταςκευι πινάκων μζςθσ τάςθσ. 

Πλα τα υλικά μζςθσ τάςθσ κα προζρχονται από καταςκευαςτι που ζχει πιςτοποίθςθ κατά 

τθ νεϊτερθ ζκδοςθ του ISO 9001 ι αντίςτοιχο, ϊςτε να επιτυγχάνεται τζλεια ςφηευξθ 

μεταξφ των διαφόρων μθχανιςμϊν και θ μζγιςτθ αξιοπιςτία μεταξφ των εξαρτθμζνων 

μθχανικϊν μανδαλϊςεων. 

Ο εξοπλιςμόσ κα πρζπει να είναι ςφμφωνοσ με τθν τελευταία ζκδοςθ των διεκνϊν 

προτφπων:  

 IEC 60298 AC metal-enclosed switchgear and controlgear for rated voltages 1kV - 54kV 

 IEC 60265 MV switches 

 IEC 60129 AC disconnectors and earthing switches 

 IEC 60694 Common clauses for MV switchgear and controlgear 

 IEC 60420 MV AC switch-fuse combinations 

 IEC 60056 MV AC circuit breakers 

 IEC 60282-1 MV fuses 

 IEC 60185 Current transformers 

 IEC 60186 Voltage transformers 

 IEC 60801 Electromagnetic compatibility for industrial process measurement and control 
equipment. 

Ο πίνακασ αποτελείται από μία κυψζλθ ειςόδου, μία κυψζλθ μετριςεων και μία κυψζλθ 

τροφοδότθςθσ για κάκε μεταςχθματιςτι. Οι κυψζλεσ κα είναι εξοπλιςμζνεσ με 

αυτόματουσ διακόπτεσ, διακόπτεσ φορτίου, γειωτζσ, πρωτογενι και/ι δευτερογενι 

προςταςία κτλ. Τα καλϊδια, οι διακόπτεσ, οι μεταςχθματιςτζσ ζνταςθσ και ο ςυναφισ 

εξοπλιςμόσ πρζπει να μελετθκοφν για να αντζξουν ςτθν ιςχφ αυτι, χωρίσ να υποςτοφν 

βλάβθ, άςχετα από τθ ρφκμιςθ των θλεκτρονόμων (ρελζ) προςταςίασ.  

 

7.2.2 Μεταςχθματιςτισ 

Στον υποςτακμό κα εγκαταςτακεί ζνασ τουλάχιςτον μεταςχθματιςτισ διανομισ 

κατάλλθλθσ ιςχφοσ. Σε περίπτωςθ εγκατάςταςθσ περιςςότερων Μ/Σ θ ςφνδεςι τουσ ςτο 

δίκτυο κα είναι παράλλθλθ και ςτθ χαμθλι τάςθ κα γίνει ιςοκατανομι των φορτίων. 

Οι μεταςχθματιςτζσ διανομισ προβλζπονται εςωτερικοφ χϊρου, με ορυκτό ι ςυνκετικό 

λάδι ψφξεωσ, φυςικισ κυκλοφορίασ και αζρα ψφξεωσ των ψυκτικϊν χωρίσ βεβιαςμζνθ 

κίνθςθ (ΟΝΑΝ).  

Ο μεταςχθματιςτισ (ι οι μεταςχθματιςτζσ) κα διαςταςιολογθκοφν με βάςθ τισ εξισ 

παραδοχζσ: 

 Ο ςυντελεςτισ ετεροχρονιςμοφ των καταναλϊςεων ίςοσ προσ 1,0. 

 Θ πτϊςθ τάςθσ ςτο δίκτυο διανομισ ωσ κάκε φορτίο δεν κα είναι μεγαλφτερθ από 5% 
και ςφμφωνα με το πρότυπο ΕΛΟΤ HD 384. 

 Ο ςυντελεςτισ ιςχφοσ κα λαμβάνεται ίςοσ με 0,80. 
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 Το φορτίο κάκε μεταςχθματιςτι που κα βρίςκεται ςε λειτουργία δεν κα υπερβαίνει το 
80% τθσ ονομαςτικισ ιςχφοσ του, κεωρουμζνων και τυχόν απομειϊςεων. 

Ο Χϊροσ του Μ/Σ κα πρζπει να καλφπτεται από βαροφλκο ςιδθροτροχιάσ (ΘΕΑ) για τθν 

τοποκζτθςθ, ςυντιρθςθ και αντικατάςταςθ του Μ/Σ επί ςιδθροτροχιϊν. 

 

7.2.3 Ρίνακεσ χαμθλισ τάςθσ 

Οι θλεκτρικοί πίνακεσ πρζπει να καταςκευαςκοφν ςφμφωνα με τα εξισ:  

 Λςχφοντεσ Νόμουσ και Διατάγματα του Ελλθνικοφ Κράτουσ. 

 Λςχφουςεσ οδθγίεσ Δ.Ε.Δ.Δ.Θ.Ε. 

 Ρρότυπο IEC 909 με τα ςυμπλθρωματικά τμιματά του Μζρθ 1 και 2, όπου 
αναφζρεται ο τρόποσ υπολογιςμοφ του ρεφματοσ βραχυκφκλωςθσ μιασ 
εγκατάςταςθσ. 

 Ρρότυπο IEC 439-1 που αναφζρεται ςτισ δοκιμζσ τφπου και ςειράσ 

 Ρρότυπο IEC 529 που αναφζρει το βακμό προςταςίασ ενόσ περιβλιματοσ, ενάντια ςε 
ξζνα ςωματίδια και ενάντια ςτο νερό. 

 Λςχφοντεσ Νόμουσ, Διατάγματα και κανονιςμοφσ για τθν πρόλθψθ των ατυχθμάτων. 

Ο εςωτερικόσ εξοπλιςμόσ των πινάκων χαμθλισ τάςθσ κα είναι προμικεια ενόσ και μόνο 

οίκου καταςκευισ αυτοφ, ϊςτε να εξαςφαλίηεται εναλλαξιμότθτα αυτοφ. Πλοι οι 

θλεκτρικοί πίνακεσ, που κα αποςταλοφν ςτο εργοτάξιο, πρζπει να ςυνοδεφονται με τα 

απαραίτθτα ζγγραφα του καταςκευαςτι, που κα αποδεικνφουν ότι ζχουν 

πραγματοποιθκεί επιτυχϊσ οι ζλεγχοι και οι δοκιμζσ. 

Ο γενικόσ πίνακασ διανομισ χαμθλισ τάςθσ κα τροφοδοτεί τουσ τοπικοφσ πίνακεσ 

διανομισ. Στον πίνακα κα ςυνδεκεί το ςφςτθμα βελτίωςθσ ςυνθμιτόνου το οποίο κα 

διαςταςιολογθκεί ϊςτε όταν όλα τα φορτία είναι ςε λειτουργία ο ςυντελεςτισ ιςχφοσ να 

είναι τουλάχιςτον ίςοσ με 0,97. 

Οι τοπικοί πίνακεσ διανομισ/ελζγχου κα τροφοδοτοφνται από το γενικό πίνακα χαμθλισ 

τάςθσ και κα ζχουν αναχωριςεισ προσ τουσ καταναλωτζσ. 

Οι ςυρματϊςεισ των πινάκων κα καταςκευαςτοφν με κατάλλθλα καλϊδια ςφμφωνα με το 

εφαρμοηόμενο πρότυπο. Κα τοποκετθκοφν με ςυςτθματικό τρόπο ςε κακαρι διάταξθ 

χωρίσ επικαλφψεισ, διαςταυρϊςεισ κτλ., που κα εξαςφαλίηει τθν εφκολθ επίςκεψθ 

οποιουδιποτε οργάνου ι ςτοιχείου ςτο εςωτερικό του πίνακα. Κα είναι καλά 

ςτερεωμζνεσ και κα ςτθρίηονται ςε κατάλλθλεσ ράβδουσ ι κανάλια. 

Θ ςφνδεςθ όλων των ειςερχομζνων και εξερχόμενων καλωδίων κα γίνεται με ακροδζκτεσ 

που κα ςτερεϊνονται επάνω ςε ράγα. Οι ακροδζκτεσ κα είναι ομαδοποιθμζνοι κατά τάςθ 

και κα φζρουν ενδεικτικι πινακίδα τθσ τάςεωσ και τθσ λειτουργίασ τουσ. Κάκε ακροδζκτθσ 

κα φζρει ευκρινι αρικμό αναγνϊριςθσ. Κάκε πίνακασ κα φζρει επαρκι αρικμό 

ακροδεκτϊν για τθ ςφνδεςθ όλων των αγωγϊν περιλαμβανομζνων και των εφεδρικϊν και 

επιπλζον 20% εφεδρικοφσ ακροδζκτεσ και 30% εφεδρικό μικοσ τθσ ράγασ τοποκζτθςισ 

τουσ. 

Κάκε πίνακασ τφπου πεδίων κα φζρει ζνα ι περιςςότερουσ κερμαντζσ οι οποίοι κα 

προλαμβάνουν τθ δθμιουργία ςυμπυκνωμάτων και κα υποβοθκοφν τον αεριςμό. Οι 
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κερμαντζσ κα τοποκετθκοφν κατά τρόπο που δεν κα παρενοχλεί τθ λειτουργία του 

υπολοίπου εξοπλιςμοφ. Θ επιφανειακι κερμοκραςία οποιουδιποτε μζρουσ του κερμαντι 

το οποίο είναι ακάλυπτο και αποτελεί κίνδυνο εγκαφματοσ, δεν κα ξεπερνά τουσ 650C. Το 

κφκλωμα του κερμαντι κα τροφοδοτείται μζςω γραμμισ που κα φζρει αςφάλεια ι 

μικροαυτόματο καταλλιλου μεγζκουσ και μεταγωγικό διακόπτθ για τθν αυτόματθ και 

χειροκίνθτθ λειτουργία. Κατά τθ χειροκίνθτθ λειτουργία ο κερμαντισ κα ελζγχεται από 

κερμοςτάτθ ι υγροςτάτθ. 

 

7.2.4 Θλεκτρικζσ γραμμζσ 

Πλα τα καλϊδια που κα χρθςιμοποιθκοφν για τθν καταςκευι θλεκτρικϊν εγκαταςτάςεων, 

κα ςυμφωνοφν με τισ απαιτιςεισ των ακολοφκων προτφπων, εκτόσ εάν προδιαγράφεται 

διαφορετικά: 

 VDE 0207, Teile 1-24 Ρροδιαγραφζσ μονωτικϊν υλικϊν και μανδυϊν για καλϊδια. 

 VDE 0250, Teile 1, 102, ..., 818 Κανονιςμοί για μονωμζνουσ αγωγοφσ εγκαταςτάςεων 
ιςχφοσ και φωτιςμοφ. 

 VDE 0270 Καλϊδια με μόνωςθ από πλαςτικό για εξωτερικι εγκατάςταςθ ςε υγρό και 
εκρθκτικό περιβάλλον. 

 VDE 0271 Καλϊδια με μόνωςθ PVC(Y) 

 VDE 0272 Καλϊδια με μόνωςθ Ρολυαικυλζνιο (2Y) 

 VDE 0273 Καλϊδια με μόνωςθ Δικτυωμζνο Ρολυαικυλζνιο (2Χ) 

 VDE 0278 Εξαρτιματα, μοφφεσ, ακροκεφαλζσ για καλϊδια μζχρι 30 KV 

 VDE 0282 Αγωγοί με μόνωςθ PVC 

 VDE 0298 Χριςθ και επιτρεπόμενεσ φορτίςεισ για καλϊδια τάςεωσ μζχρι 30 KV 

 IEC 60502-2 Καλϊδια ιςχφοσ με μόνωςθ PVC 

Θ ικανότθτα φορτίςεωσ των καλωδίων κα απομειωκεί βάςει εγκεκριμζνων ςυντελεςτϊν 

όδευςθσ, κερμοκραςίασ εδάφουσ, κερμικισ αγωγιμότθτασ εδάφουσ, ομαδοποίθςθσ κτλ.  

Τα καλϊδια κα τοποκετοφνται φροντίηοντασ να μθν υποβλθκοφν ςε μθχανικζσ και 

κερμικζσ δοκιμαςίεσ διαφορετικζσ από τισ προβλεπόμενεσ ςφμφωνα με τον τφπο του 

χρθςιμοποιθμζνου καλωδίου. Τα καλϊδια για τροφοδότθςθ μθχανθμάτων πρζπει να είναι 

ςυνεχι από τον τοπικό πίνακα τροφοδοτιςεωσ τουσ μζχρι το προβλεπόμενο μθχάνθμα. 

Θ όδευςθ των καλωδίων διανομισ και των καλωδίων του αυτοματιςμοφ μεταξφ των 

μονάδων του ζργου κα γίνεται υπόγεια μζςα ςε ςωλινεσ προςταςίασ από PVC ι HDPE. Θ 

όδευςθ κάκε τφπου καλωδίου (ιςχφοσ, αυτοματιςμοφ) κα γίνεται ςε ανεξάρτθτουσ 

ςωλινεσ προςταςίασ. Θ διζλευςθ των καλωδίων από δρόμουσ κα γίνεται κάκετα ςτον 

άξονά τουσ και ςε ςωλινεσ προςταςίασ οι οποίοι κα εγκιβωτίηονται ςε ςκυρόδεμα. Κα 

καταςκευαςτοφν φρεάτια επίςκεψθσ / διζλευςθσ / ζλξθσ των καλωδίων τουλάχιςτον ανά 

25m και ςε κάκε περίπτωςθ αλλαγισ διεφκυνςθσ, ειςόδου / εξόδου ςε / από κτίριο και 

ςτα άκρα διζλευςθσ από δρόμο. 

Τα καλϊδια ι οι αγωγοί που κα βρίςκονται ςτον ίδιο ςωλινα, υπόγειο αλλά και υπζργειο, 

κα πρζπει να ανικουν ςτον ίδιο τφπο χριςθσ. Κα πρζπει να χρθςιμοποιθκοφν ανεξάρτθτεσ 

ςωλθνϊςεισ για: 
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 Καλϊδια ιςχφοσ χαμθλισ τάςθσ  

 Καλϊδια εντολισ και εςωτερικισ διανομισ 

 Καλϊδια για ςιματα οργάνων 

 Καλϊδια για εγκαταςτάςεισ φωτιςμοφ 

Κάκε ςωλινασ κα πρζπει να ζχει ζνα μζγιςτο αρικμό ζξι (6) ενεργϊν αγωγϊν ςυγχρόνου 

λειτουργίασ, ανεξάρτθτα εάν δεν ζχει ξεπεράςει τον οριηόμενο βακμό πλθρότθτασ. Για τθν 

διζλευςθ των καλωδίων μζςα ςτουσ ςωλινεσ κα χρθςιμοποιοφνται λιπαντικά. Δεν κα 

χρθςιμοποιθκεί ορυκτό λίποσ, ςτθ περίπτωςθ γυμνϊν καλωδίων από νεοπρζνιο ι 

καλωδίων με μθ μεταλλικζσ εξωτερικζσ επενδφςεισ.  

 

7.2.5 Θλεκτροπαραγωγό ηεφγοσ 

Για τθν αντιμετϊπιςθ πικανϊν διακοπϊν θλεκτρικοφ ρεφματοσ, κα εγκαταςτακεί ζνα 

θλεκτροπαραγωγό ηεφγοσ με δεξαμενι πετρελαίου κατάλλθλθσ χωρθτικότθτασ για τθν 

αυτόνομθ ςυνεχι λειτουργία ςτθν ονομαςτικι του ιςχφ του για όςο χρόνο απαιτείται για 

τθν αςφαλι ςτάςθ του ζργου (τουλάχιςτον οκτϊ ϊρεσ) , καλφπτοντασ τισ ανάγκεσ του 

ςυνόλου του ζργου. 

Μζςω του ςυςτιματοσ αυτοματιςμοφ κα πρζπει να παρζχεται θ δυνατότθτα κατανομισ 

τθσ διακζςιμθσ ιςχφοσ ςτουσ επιμζρουσ τοπικοφσ πίνακεσ με προτεραιότθτεσ, που κα 

μποροφν να ρυκμίηονται από το ΚΕΛ τθσ Εγκατάςταςθσ.  

Ο πίνακασ μεταγωγισ κα βρίςκεται ςτο διαμζριςμα του ΓΡΧΤ και κα αποτελεί ανεξάρτθτο 

πεδίο του. 

Ειδικι μανδάλωςθ κα εξαςφαλίηει ότι δεν κα είναι δυνατι θ πϊλθςθ ςτο Δθμόςιο 

Θλεκτρικό Δίκτυο τθσ παραγόμενθσ από το θλεκτροπαραγωγό ηεφγοσ θλεκτρικισ ιςχφοσ. 

Επίςθσ, όταν θ εγκατάςταςθ τροφοδοτείται από το θλεκτροπαραγωγό ηεφγοσ, δεν κα είναι 

δυνατι θ ςφνδεςθ των πυκνωτϊν αντιςτάκμιςθσ.  

Το θλεκτροπαραγωγό ηεφγοσ κα είναι ςφμφωνο με τουσ Ευρωπαϊκοφσ Κανονιςμοφσ 

εκπομπϊν αερίων για κινθτιρεσ (Stage Standards). 

 

7.3 Γειϊςεισ 

Στα κτίρια και ςτον θλεκτρομθχανολογικό εξοπλιςμό τθσ εγκατάςταςθσ κα γίνουν οι 

γειϊςεισ που είναι απαραίτθτεσ για τθν αςφάλεια και τθν προςταςία ατόμων που 

ζρχονται ςε άμεςθ ι ζμμεςθ επαφι με αυτζσ, ςφμφωνα με τουσ ιςχφοντεσ εκνικοφσ και 

ευρωπαικοφσ κανονιςμοφσ.  

Ειδικότερα: 

 Κεμελιακι γείωςθ των κτιρίων 

 Λςοδυναμικι προςταςία των δαπζδων ζναντι βθματικϊν τάςεων 

 Γείωςθ προςταςίασ των θλεκτρολογικισ εγκατάςταςθσ 

 Γείωςθ ουδετζρων κόμβων ςτθ χαμθλι τάςθ των μεταςχθματιςτϊν 

 Γείωςθ των μεταλλικϊν μερϊν των εγκαταςτάςεων 
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 Γείωςθ όλων των μεταλλικϊν ςτοιχείων που ζρχονται ςε επαφι ι μεταφζρουν αζριο 

 Γείωςθ των PLC του ζργου 

Τα ςυςτιματα γείωςθσ κα καταςκευαςτοφν βάςει του προτφπου ΕΛΟΤ HD 384 και των 

κανονιςμϊν τθσ ΔΕΘ. Κάκε ςφςτθμα κα ζχει ζνα κεντρικό τερματικό ηυγό για κάκε 

ςφςτθμα διανομισ ι κτιριακι εγκατάςταςθ, ςτον οποίο κα ςυνδζονται όλοι οι αγωγοί 

γείωςθσ. 

 

7.4 Αντικεραυνική Ρροςταςία 

Τα κτίρια και οι καταςκευζσ που προβλζπονται ςτθν ειδικι Τεχνικι Ρεριγραφι κα 

προςτατευτοφν ζναντι κεραυνοφ, ςφμφωνα με τισ εφαρμοηόμενεσ προδιαγραφζσ. Θ 

αντικεραυνικι προςταςία κάκε καταςκευισ κα είναι τφπου κλωβοφ Faraday. Θ 

εγκατάςταςθ αντικεραυνικισ προςταςίασ κα πραγματοποιθκεί ςφμφωνα με τισ 

απαιτιςεισ που ιςχφουν για τουσ αγωγοφσ γειϊςεωσ. Ειδικι προςοχι κα πρζπει να δοκεί 

ςτθν όδευςθ των αγωγϊν ςυλλιψεωσ και των κακόδων ϊςτε να αποφεφγονται κλειςτζσ 

γωνίεσ, και να εξαςφαλίηεται θ θλεκτρικι ςυνζχεια και θ μθχανικι των προςταςία. 

Θ διάταξθ γειϊςεωσ κα αποτελείται από θλεκτρόδια ι πλάκεσ χαλκοφ ι χαλφβδινεσ 

πλάκεσ καμμζνεσ ςε ςκάμμα που κα πλθρωκεί με ςκόνθ κωκ.  

Διαςφνδεςθ των ςυςτθμάτων γειϊςεωσ των εγκαταςτάςεων και των ςυςτθμάτων 

γειϊςεωσ αντικεραυνικισ προςταςίασ δεν επιτρζπεται. 

Κα ςυνταχκεί από τον Ανάδοχο ειδικι μελζτθ Αντικεραυνικισ Ρροςταςίασ και κα 

υποβλθκεί για ζγκριςθ, ςφμφωνα με το ιςχφον κανονιςτικό πλαίςιο που κα λαμβάνει 

υπόψθ τισ ιδιαιτερότθτεσ τθσ εγκατάςταςθσ (εκρθκτικϊν αζριων, αεροφυλάκια, κλπ).  

 

7.5 Αντιεκρηκτική προςταςία 

Οι θλεκτρικζσ εγκαταςτάςεισ κα πρζπει να ζχουν κατάλλθλθ αντιεκρθκτικι προςταςία 

ςφμφωνα με τα αναφερόμενα ςτθν Οδθγία 99/92/ΕC.  

 

7.6 Εγκατάςταςη φωτιςμοφ και ρευματοδοτϊν 

Θ θλεκτρικι εγκατάςταςθ φωτιςμοφ και ρευματοδοτϊν των κτιρίων και των υπαίκριων 

χϊρων, κα τροφοδοτείται από τουσ αντίςτοιχουσ θλεκτρικοφσ πίνακεσ. Θ αφι και θ ςβζςθ 

των φωτιςτικϊν κα γίνεται είτε μζςω διακοπτϊν τοποκετθμζνων ςε κατάλλθλεσ κζςεισ 

(εςωτερικόσ φωτιςμόσ) είτε μζςω φωτοκυττάρου (εξωτερικόσ φωτιςμόσ). 

Σε όλα τα κτίρια, αίκουςεσ και τουσ κλειςτοφσ χϊρουσ πρζπει να εγκαταςτακεί πλιρεσ 

ςφςτθμα εςωτερικοφ φωτιςμοφ με λαμπτιρεσ φκοριςμοφ και μονοφαςικϊν 

ρευματοδοτϊν τφπου «schuko». 

Σε κάκε περίπτωςθ ο τφποσ και θ διάταξθ των φωτιςτικϊν ςωμάτων κα είναι τζτοια ϊςτε 

να δίδει ομοιόμορφο φωτιςμό (ελάχιςτο/μζγιςτο, μεγαλφτερο από 0,75): 

Κα πρζπει να εξαςφαλίηεται θ ςτάκμθ φωτιςμοφ τθσ επιφάνειασ εργαςίασ ςε κάκε 

επιμζρουσ χϊρο, που αναφζρεται ςτο παρακάτω Ρίνακα: 

Πεξηνρή έξγνπ  Σηάζκε θσηηζκνύ [Lux] 
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Γξαθεία, εξγαζηήξηα, αίζνπζα ειέγρνπ  500 

Αίζνπζεο ζηηο νπνίεο εγθαζίζηαηαη εμνπιηζκόο  200 

Φώξνη δηέιεπζεο (δηάδξνκνη θηι.) 100 

Κιηκαθνζηάζηα  150 

Εκτόσ εάν προδιαγράφεται διαφορετικά, οι ιςτοί που κα χρθςιμοποιθκοφν για τον 

εξωτερικό φωτιςμό κα ζχουν ενιαίο φψοσ και κα είναι μεταλλικοί. Οι ιςτοί, οι βραχίονεσ 

και τα φωτιςτικά ςϊματα κα παράγονται από βιομθχανίεσ που κατζχουν πιςτοποιθτικό 

διαςφάλιςθσ ποιότθτοσ ςφμφωνα με τθ ςειρά προτφπων ISO 9000.  

Είναι δυνατι θ χρθςιμοποίθςθ θλιακϊν φωτιςτικϊν ςωμάτων επί ιςτϊν, κακζνα από τα 

οποία κα διακζτει φωτοβολταϊκό πλαίςιο, ρυκμιςτι φόρτιςθσ, ςυςςωρευτι κλειςτοφ 

τφπου και όλα τα απαραίτθτα παρελκόμενα. 

Σε ςυγκεκριμζνεσ περιοχζσ του ζργου όπου κρίνεται απαραίτθτο κα εγκαταςτακεί τοπικόσ 

φωτιςμόσ με προβολείσ, ιςχφοσ ςφμφωνα με τθ μελζτθ. 

 

 

8. ΤΣΗΜΑΣΑ ΑΦΑΛΔΙΑ 

Ο ςχεδιαςμόσ, καταςκευι και λειτουργία των ζργων κα αντιμετωπίηει πλιρωσ όλα τα 

ηθτιματα αςφαλείασ και υγιεινισ. 

Θ επάρκεια του προτεινόμενου ςχεδιαςμοφ, των ςυςτθμάτων αςφαλείασ και των 

διαδικαςιϊν λειτουργίασ και ςυντιρθςθσ των ζργων κα πρζπει να τεκμθριϊνεται επί τθ 

βάςθ μελζτθσ εκτίμθςθσ κινδφνων (Risk Assessment) ωσ προσ: 

 Τθν υγεία του προςωπικοφ  

 Τθν αςφάλεια εργαςίασ και  

 Το περιβάλλον 

 
8.1 Γενικά μζτρα αςφαλείασ  

Γενικά ιςχφουν θ ςχετικι εκνικι και ευρωπαϊκι νομοκεςία, τα αναφερόμενα ςτθν 

ΕΝ 12255-10 και ςτισ επιμζρουσ παραγράφουσ του Κεφαλαίου Γ αυτοφ του Τεφχουσ.  

 

8.1.1 Κλειςτοί χϊροι 

Σε κλειςτοφσ χϊρουσ κα πρζπει να λθφκεί ιδιαίτερθ μζριμνα για τθν πρόλθψθ κινδφνων 

από τθν μείωςθ τθσ ςυγκζντρωςθσ του οξυγόνου ςτθν ατμόςφαιρα, δθλθτθρίαςθ, 

μόλυνςθ του προςωπικοφ κτλ. Για τον λόγο αυτό, είναι απαραίτθτθ θ φπαρξθ μόνιμου 

εξοπλιςμοφ ανίχνευςθσ για τθν παρακολοφκθςθ τθσ ατμόςφαιρασ ςτουσ χϊρουσ αυτοφσ.  

Ο εξοπλιςμόσ ανίχνευςθσ πρζπει να ζχει αντιεκρθκτικι προςταςία και να είναι ςφμφωνοσ 

με τισ ςχετικζσ προδιαγραφζσ. Εφόςον προδιαγράφεται ςχετικά, ο μόνιμα εγκακιςτάμενοσ 

εξοπλιςμόσ ανίχνευςθσ πρζπει να χρθςιμοποιείται για τθν ενεργοποίθςθ των ςυςτθμάτων 

αςφαλείασ τθσ περιοχισ (πχ. κζςθ ςε λειτουργία του εξαεριςμοφ), κακϊσ επίςθσ κα 

πρζπει να υπάρχει πρόβλεψθ με μζςα επικοινωνίασ (πχ. τθλζφωνα).  
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Για τθν εξαςφάλιςθ επαρκοφσ φυςικοφ εξαεριςμοφ ςτουσ κλειςτοφσ χϊρουσ κα πρζπει να 

προβλεφκοφν περςιδωτά ανοίγματα ςτισ αίκουςεσ. Εάν ο φυςικόσ εξαεριςμόσ δεν επαρκεί 

κα πρζπει να προβλεφκεί εξαναγκαςμζνοσ αεριςμόσ με κατάλλθλα ςυςτιματα 

εξαεριςμοφ.  

 

8.1.2 Διακίνθςθ και αποκικευςθ χθμικϊν 

Θ αποκικευςθ χθμικϊν και καυςίμων πρζπει να ικανοποιεί τισ απαιτιςεισ τθσ ΕΝ 12255-

10. Γενικά τα δοχεία των χθμικϊν πρζπει να είναι καταςκευαςμζνα από ανκεκτικά υλικά, 

και να τοποκετοφνται ςε ςτεγανζσ λεκάνεσ επαρκοφσ όγκου καταςκευαςμζνεσ από 

αντιδιαβρωτικά υλικά, ϊςτε θ τυχόν διαρροι χθμικοφ να μθν διατίκεται ανεξζλεγκτα ςτο 

περιβάλλον. Θ χωρθτικότθτα τθσ λεκάνθσ πρζπει να είναι ίςθ τουλάχιςτον με το 110% του 

ενεργοφ όγκου του μεγαλφτερου δοχείου.  

Θ λεκάνθ κα πρζπει να διακζτει φρεάτιο ςτράγγιςθσ για τθν εγκατάςταςθ μόνιμθσ ι 

φορθτισ αντλίασ για τθν διάκεςθ των ςτραγγιςμάτων ςε αςφαλι χϊρο. Δοχεία των 

χθμικϊν που μπορεί να ςχθματίςουν επικίνδυνα μίγματα μεταξφ τουσ ι να διαβρϊςουν 

δοχεία άλλων χθμικϊν, δεν πρζπει να τοποκετοφνται ςτθν ίδια λεκάνθ.  

Στα εργαςτιρια, τα μθχανουργία και όπου αλλοφ είναι απαραίτθτθ φφλαξθ μικρισ 

ποςότθτασ καυςτικϊν, εφφλεκτων, τοξικϊν και διαβρωτικϊν χθμικϊν κα πρζπει να 

αποκθκεφονται ςε κατάλλθλα καταςκευαςμζνο ερμάριο που κα κλείνει και αςφαλίηει 

μόνο του. 

 

8.1.3 Σιμανςθ 

Στουσ χϊρουσ των εγκαταςτάςεων κα πρζπει να εγκαταςτακοφν ευδιάκριτεσ επιγραφζσ ςε 

περίοπτεσ και κατάλλθλεσ κζςεισ. Ειδικότερα επιγραφζσ πρζπει να αναρτϊνται:  

 ςτθν είςοδο επικίνδυνων περιοχϊν, για τθν προειδοποίθςθ κινδφνου (π.χ. υψθλι 
ςτάκμθ κορφβου, κίνδυνοσ θλεκτροπλθξίασ, επικίνδυνα χθμικά, κτλ.). 

 για τθν κοινοποίθςθ ειδικϊν υποχρεϊςεων ι απαιτιςεων που επιβάλλονται για τθν 
είςοδο ςτον χϊρο (π.χ. απαγόρευςθ του καπνίςματοσ, χριςθ γυαλιϊν αςφαλείασ, 
ακουςτικϊν κτλ.). 

 για τον εξοπλιςμό αςφαλείασ τθσ περιοχισ (π.χ. ζξοδοι κινδφνου, εξοπλιςμόσ 
διάςωςθσ, κουτί πρϊτων βοθκειϊν κτλ.). 

 Στθν είςοδο κάκε χϊρου, με τθν ονομαςία του χϊρου. 

 

 

8.2 Μζτρα πρόληψησ και αντιμετϊπιςησ κινδφνων από ζκρηξη 

Για τθν εξζταςθ των κινδφνων δθμιουργίασ εκρθκτικισ ατμόςφαιρασ, για τθν επιλογι και 

υλοποίθςθ των μζτρων προςταςίασ πρζπει να εφαρμόηεται θ Κοινοτικι Οδθγία 

Νο 99/92/EC του Ευρωπαϊκοφ Συμβουλίου. 

Οι εγκαταςτάςεισ κα πρζπει διακζτουν ςυςτιματα αςφαλείασ, τα οποία κα ςτοχεφουν: 
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(1) Στθν αποτροπι/ πρόλθψθ δθμιουργίασ ςυνκθκϊν ζκρθξθσ. Σε περιοχζσ όπου υπάρχει 

κίνδυνοσ εκδιλωςθσ πυρκαγιάσ ι ζκρθξθσ κα πρζπει να λαμβάνονται κατϋ ελάχιςτον 

μζτρα για: 

 τθν μζτρθςθ τθσ ςυγκζντρωςθσ Ο2, Σε περίπτωςθ που οι ςυγκεντρϊςεισ του οξυγόνου 
υπερβοφν τθν αποδεκτι μζγιςτθ τιμι λειτουργίασ, ςε πρϊτθ φάςθ κα δίδεται 
προειδοποιθτικό ςιμα. Σε περαιτζρω αφξθςθ τθσ τιμισ του οξυγόνου κα εφαρμόηονται 
κατά περίπτωςθ μζτρα αδρανοποίθςθσ ι κα πραγματοποιείται θ αυτόματθ διακοπι τθσ 
λειτουργίασ τθσ μονάδασ. 

 τθν ανίχνευςθ τθσ ςυγκζντρωςθσ CO 

 τθν διατιρθςθ αδρανοφσ ατμόςφαιρασ. Το ςφςτθμα αδρανοποίθςθσ κα χρθςιμοποιεί 
εκτόξευςθ νεροφ, N2 ι CΟ2 

 τθν αποτροπι δθμιουργίασ ςκόνθσ  

(2) Στθν αποφυγι πθγϊν ανάφλεξθσ. Κα πρζπει να προςδιοριςτοφν οι πθγζσ ανάφλεξθσ 

και θ εκτίμθςθ τθσ κριςιμότθτάσ τουσ ςτθν πρόκλθςθ πυρκαγιάσ ι ζκρθξθσ ςε ςυνάρτθςθ 

με τθν εφαρμοηόμενθσ διαδικαςίασ κερμικισ επεξεργαςίασ και των ιδιοτιτων τθσ ιλφοσ 

και του παραγόμενου αερίου ςφνκεςθσ. Οι πθγζσ ανάφλεξθσ μπορεί να προκφψουν τόςο 

κατά τθ διάρκεια κανονικισ λειτουργίασ όςο και ςε ζκτακτεσ ςυνκικεσ ενϊ επίςθσ μπορεί 

να είναι αποτζλεςμα ανκρϊπινου ςφάλματοσ. Ενδεικτικζσ πθγζσ ανάφλεξθσ που κα 

πρζπει να αξιολογθκοφν και να προτακοφν κατάλλθλα μζτρα, είναι οι εξισ: 

 Κερμζσ επιφάνειεσ (πρόβλεψθ κατάλλθλθσ μόνωςθσ/προςταςία θ/και ψφξθ) 

 Στατικόσ θλεκτριςμόσ. (εφαρμογι κατάλλθλων γειϊςεων) 

 Σπινκιρεσ μεταλλικϊν μερϊν (χριςθ κατάλλθλων εργαλείων)  

 Ρυρακτωμζνα υλικά (κατάλλθλθ διάταξθ προςταςίασ κατά τθν απομάκρυνςθ τθσ ςτάχτθσ) 

 Θλεκτρικόσ εξοπλιςμόσ 

Το ςφνολο του ΘΜ εξοπλιςμοφ που κα εγκαταςτακεί κα πρζπει τεκμθριωμζνα να πλθροί 

τισ απαιτιςεισ τθσ Οδθγίασ 1999/92. Ρροσ τοφτο κα γίνει κατάταξθ των επικινδφνων 

χϊρων όπου είναι δυνατόν να δθμιουργθκεί εκρθκτικι ατμόςφαιρα βάςει τθσ 

Οδθγίασ 1999/92. 

(3) Στθν λιψθ μζτρων προςταςίασ από ενδεχόμενθ ζκρθξθ. Κα πρζπει να προβλζπονται 

μζτρα, τα οποία αφοροφν ςτον ζλεγχο των ςυνεπειϊν μιασ πικανισ ζκρθξθσ και ςτοχεφουν 

ςτθν ελαχιςτοποίθςθ των ηθμιϊν ςτον εξοπλιςμό και των κινδφνων για τουσ λειτουργοφσ. 

Τζτοια μζτρα είναι: 

 Ο ςχεδιαςμόσ και καταςκευι ςυςτθμάτων ικανά να αντζξουν τθν μζγιςτθ πίεςθ πικανισ 
ζκρθξθσ (ανάςχεςθ ζκρθξθσ). 

 Συςτιματα καταςτολισ. 

 Συςτιματα εκτόνωςθσ. 

 Συςτιματα απομόνωςθσ τθσ ζκρθξθσ μεταξφ διαδοχικϊν τμθμάτων τθσ εγκατάςταςθσ. 

Στισ περιοχζσ του ζργου, που ο κίνδυνοσ ζκρθξθσ είναι μεγάλοσ πρζπει να υπάρχει 

κατάλλθλθ ςιμανςθ και θ πρόςβαςθ ςε αυτοφσ να περιορίηεται μόνο ςε εξουςιοδοτθμζνα 

άτομα.  
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8.3 Μζτρα πρόληψησ και αντιμετϊπιςησ κινδφνων από πυρκαγιά 

Ο ςχεδιαςμόσ των ζργων κα πρζπει να γίνει λαμβάνοντασ υπόψθ τισ απαιτιςεισ ελαχίςτων 

αποςτάςεων αςφαλείασ μεταξφ επιμζρουσ μονάδων και ορίων από άλλεσ γειτονικζσ 

καταςκευζσ.  

Κα πρζπει να προβλεφκεί ςφςτθμα πυρανίχνευςθσ και δίκτυο πυρόςβεςθσ και να 

προτακοφν κατάλλθλα μζτρα πακθτικισ πυροπροςταςίασ, ςφμφωνα με τισ ιςχφουςεσ 

διατάξεισ τθσ Ρυροςβεςτικισ Υπθρεςίασ.  
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Γ. ΘΔΗ Δ ΑΠΟΓΟΣΙΚΗ ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΑ – ΓΟΚΙΜΔ 
ΟΛΟΚΛΗΡΩΗ - ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΑ ΣΩΝ ΔΡΓΩΝ ΑΠΟ ΣΟΝ ΑΝΑΓΟΥΟ 

 
1. Γενικά  

Μετά τθν ολοκλιρωςθ των εργαςιϊν καταςκευισ του ζργου κα ξεκινιςει θ διαδικαςία 

«Κζςθσ των μονάδων ςε αποδοτικι λειτουργία» και ςτθ ςυνζχεια κα επακολουκιςουν οι 

«Δοκιμζσ Ολοκλιρωςθσ». Για το ςκοπό αυτό ο Ανάδοχοσ οφείλει με δικι του ευκφνθ να 

υποβάλλει τουλάχιςτον ζνα (1) μινα πριν τθν ζναρξθ των διαδικαςιϊν αυτϊν προσ 

ζγκριςθ ςτθν Υπθρεςία το πρόγραμμα «κζςθσ των μονάδων ςε αποδοτικι λειτουργία», 

κακϊσ επίςθσ και αυτό των «Δοκιμϊν ολοκλιρωςθσ».  

Θ διάρκεια τθσ «κζςθσ των μονάδων ςε αποδοτικι λειτουργία» ορίηεται ςε δζκα πζντε 

(15) θμζρεσ και αρχίηει μετά από ςχετικι ζγκριςθ τθσ Υπθρεςίασ. Θ «κζςθ των μονάδων ςε 

αποδοτικι λειτουργία» μπορεί να γίνει για το ςφνολο του ζργου ι χωριςτά, μετά τθν 

ςφμφωνθ γνϊμθ τθσ Υπθρεςίασ και ολοκλθρϊνεται, αφοφ αποδεδειγμζνα ζχουν 

αναπτυχκεί οι διεργαςίεσ και μετά τθν ςυνεχι λειτουργία των επιμζρουσ μονάδων για 

τουλάχιςτον πζντε (5) θμζρεσ, ζτςι ϊςτε να μπορζςουν να επακολουκιςουν οι «δοκιμζσ 

ολοκλιρωςθσ».  

Οι δοκιμζσ ολοκλιρωςθσ γίνονται για το ςφνολο του ζργου, και κα αρχίςουν μετά τθν 

ολοκλιρωςθ τθσ «κζςθσ ςε αποδοτικι λειτουργία». Θ διάρκεια των Δοκιμϊν 

Ολοκλιρωςθσ ορίηεται ςε επτά (7) θμζρεσ και ολοκλθρϊνονται μετά τθν ικανοποίθςθ των 

ορίων, που ορίηονται ςτο Κεφάλαιο Α, παρ.4.2 ζωσ και παρ.4.6 του παρόντοσ Τεφχουσ.  

Μετά τθν επιτυχι ολοκλιρωςθ τθσ «κζςθσ ςε αποδοτικι λειτουργία» και των «δοκιμϊν 

ολοκλιρωςθσ», ο Ανάδοχοσ κα υποβάλει ςτθν Υπθρεςία το Μθτρϊο του Ζργου, τον 

Φάκελο Αςφάλειασ και Υγιεινισ, κακϊσ επίςθσ και τα Εγχειρίδια Λειτουργίασ και 

Συντιρθςθσ. Μετά τθν ολοκλιρωςθ των παραπάνω, εκδίδεται ςχετικι Βεβαίωςθ 

Ρεράτωςθσ Εργαςιϊν.  

 

 

2. Θέζη ηων μονάδων ζε αποδοηική λειηοσργία – Γοκιμές ολοκλήρωζης 
 

2.1 Θζςη μονάδων ςε αποδοτική λειτουργία  

Θ κζςθ ςε αποδοτικι λειτουργία περιλαμβάνει τθν ελεγχόμενθ τροφοδοςία τθσ 

αφυδατωμζνθσ ιλφοσ ςτισ επιμζρουσ μονάδεσ, ςφμφωνα με τισ οδθγίεσ των προμθκευτϊν 

του εξοπλιςμοφ ϊςτε να: 

 καταςτεί λειτουργικι θ μονάδα ξιρανςθσ τθσ ιλφοσ και να παραχκεί κατάλλθλθσ 
ποιότθτασ ξθραμζνθ ιλφσ θ οποία κα μπορεί να τροφοδοτθκεί ςτθ μονάδα 
αεριοποίθςθσ 

 καταςτεί λειτουργικι θ μονάδα αεριοποίθςθσ και να επιτευχκεί θ παραγωγι του 
αερίου ςφνκεςθσ.  

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

 να λειτουργιςει θ εγκατάςταςθ ςυνεχϊσ επί πζντε (5) τουλάχιςτον θμζρεσ.  
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Θ ςυνεχισ λειτουργία μίασ επιμζρουσ μονάδασ ι των λειτουργιϊν ενόσ θλεκτρικοφ 

πίνακα κεωρείται ότι ζλθξε επιτυχϊσ μετά από ςυνεχι επιτυχθμζνθ λειτουργία τθσ 

αντίςτοιχθσ μονάδασ επί πζντε (5) θμζρεσ τουλάχιςτον. Στθν περίπτωςθ που δεν 

ικανοποιθκεί θ παραπάνω απαίτθςθ, ο Ανάδοχοσ οφείλει να: 

 εντοπίςει τον λόγο τθσ αποτυχίασ 

 υποβάλει προτάςεισ για επανόρκωςθ 

 λάβει γραπτι ζγκριςθ για τισ προτάςεισ αυτζσ από τθν Υπθρεςία 

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

Ο Ανάδοχοσ επιβαρφνεται με όλεσ τισ δαπάνεσ που απαιτοφνται για τθν κζςθ ςε 

αποδοτικι λειτουργία. Στισ δαπάνεσ του Αναδόχου περιλαμβάνονται, ενδεικτικά και όχι 

περιοριςτικά και οι κατωτζρω δαπάνεσ: 

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

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

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

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

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

Κατά τθ διάρκεια τθσ κζςθσ ςε αποδοτικι λειτουργία, ο Ανάδοχοσ κα πρζπει να εκτελζςει 

όλεσ τισ διαδικαςίεσ που πρζπει να τθροφνται κατά τον ζλεγχο και τθ λειτουργία του ζργου 

και ςχετίηονται με τθν διαδικαςία εκκίνθςθσ, τθν τυπικι διαδικαςία ζναρξθσ λειτουργίασ 

υπό κανονικζσ ςυνκικεσ, τθν τυπικι διαδικαςία προγραμματιςμζνθσ διακοπισ τθσ 

λειτουργίασ υπό κανονικζσ ςυνκικεσ και τθν διαδικαςία διακοπισ τθσ λειτουργίασ ςε 

ζκτακτεσ ςυνκικεσ, όπωσ αυτζσ περιγράφονται ςτο παρόν τεφχοσ. 

Κατά τθ διάρκεια τθσ κζςθσ ςε αποδοτικι λειτουργία, ο Ανάδοχοσ κα πρζπει να παρζχει 

πλιρθ και ςυνεχι τεχνικι κάλυψθ και να πραγματοποιεί κάκε ρφκμιςθ και επιδιόρκωςθ 

που κα καταςτεί αναγκαία. Επίςθσ κα προβεί ςε αποκαταςτάςεισ ι/και επιδιορκϊςεισ, 

όπου αυτό απαιτείται, οφτωσ ϊςτε το ςφνολο του εξοπλιςμοφ κακϊσ επίςθσ και τα ζργα 

πολιτικοφ μθχανικοφ να μπορεί να ανταποκρικεί ςτισ προδιαγραφόμενεσ απαιτιςεισ.  

Οι όποιεσ δαπάνεσ προκφψουν από τθν παράταςθ τθσ «κζςθσ των μονάδων ςε αποδοτικι 

λειτουργία» βαρφνουν αποκλειςτικά τον Ανάδοχο, χωρίσ αυτόσ να δικαιοφται ουδεμία 

πρόςκετθ αποηθμίωςθ εκ του γεγονότοσ αυτοφ. 
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2.2 Δοκιμζσ ολοκλήρωςησ 

Μετά τθν ολοκλιρωςθ τθσ «κζςθσ ςε αποδοτικι λειτουργία» ξεκινά τθν διαδικαςία των 

δοκιμϊν ολοκλιρωςθσ. Ρζρασ τθσ δοκιμαςτικισ λειτουργίασ κεωρείται θ επίτευξθ των 

ορίων εκροισ, που ορίηονται ςτο Κεφάλαιο Α του παρόντοσ Τεφχουσ (παρ.4.2 ζωσ και 4.6) 

για περίοδο τουλάχιςτον τεςςάρων εβδομάδων χωρίσ διακοπι και μετά από ζγγραφθ 

βεβαίωςθ τθσ Υπθρεςίασ. Κατά τθν διαδικαςία αυτι, ο Ανάδοχοσ υποχρεοφται να 

αποδείξει ςτθν Υπθρεςία ότι όλοσ ο εξοπλιςμόσ μπορεί να λειτουργιςει αξιόπιςτα όπωσ 

ζχει μελετθκεί, ότι ανταποκρίνεται πλιρωσ ςτα κριτιρια απόδοςθσ που ζχουν 

προδιαγραφεί και ότι κάκε τμιμα του εξαςφαλίηει όλα τα επίπεδα αυτοματιςμοφ και 

αςφαλείασ που προδιαγράφονται. 

Ο Ανάδοχοσ για τθν πραγματοποίθςθ των ελζγχων κα προμθκεφςει όλα τα απαραίτθτα 

όργανα, προςωπικό και όλον τον αναγκαίο εξοπλιςμό και κα εκτελζςει όλεσ τισ εργαςίεσ 

που είναι απαραίτθτεσ για τθν ικανοποιθτικι διεξαγωγι των ελζγχων. Ο Ανάδοχοσ 

επιβαρφνεται με όλεσ τισ δαπάνεσ που απαιτοφνται για τθν δοκιμαςτικι λειτουργία των 

μονάδων. Στισ δαπάνεσ του Αναδόχου περιλαμβάνονται, ενδεικτικά και όχι περιοριςτικά 

και οι κατωτζρω δαπάνεσ που βαρφνουν αποκλειςτικά αυτόν: 

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

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

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

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

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

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

Τθν Υπθρεςία βαρφνουν οι δαπάνεσ παροχισ θλεκτρικοφ ρεφματοσ και νεροφ φδρευςθσ. 

Ο Ανάδοχοσ κα εξαςφαλίςει τθν λιψθ των αναγκαίων δειγμάτων και τθν εκτζλεςθ των 

απαιτουμζνων μετριςεων και αναλφςεων ςε εγκεκριμζνο από τθν Υπθρεςία Εργαςτιριο. 

Κάκε δείγμα κα διαχωρίηεται ςε δφο μζρθ, εκ των οποίων το ζνα κα παραλαμβάνει ο 

Ανάδοχοσ, ενϊ το δεφτερο κα παραδίδεται ςτθν Υπθρεςία, θ οποία κα προβαίνει ςε 

ελζγχουσ ςτα δικά τθσ ι εξωτερικά εργαςτιρια τθσ επιλογισ τθσ. Θ Υπθρεςία διατθρεί το 

δικαίωμα να επιςκζπτεται το εργαςτιριο που εκτελεί τισ αναλφςεισ για λογαριαςμό του 

Αναδόχου και να ελζγχει εάν τθροφνται οι προβλεπόμενεσ διαδικαςίεσ. 

Οι ζλεγχοι τιρθςθσ των αποδόςεων κα ζχουν διάρκεια πζντε θμερϊν. Κατά το πενκιμερο 

εκτζλεςθσ του ελζγχου κα γίνεται ςυνεχισ καταγραφι όλων των παραμζτρων λειτουργίασ, 

ϊςτε να είναι εφικτόσ ο ζλεγχοσ τθσ ςυμμόρφωςθσ τθσ λειτουργίασ με τα εγγυθμζνα από 
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τον Ανάδοχο μεγζκθ. Στο τζλοσ του πενκθμζρου, κα ελεγχκεί εάν οι αποδόςεισ 

ςυμμορφοφνται με τισ εγγυιςεισ του Αναδόχου. Οι ζλεγχοι τιρθςθσ των αποδόςεων 

κεωρείται ότι ολοκλθρϊκθκαν ικανοποιθτικά, εάν ζχουν επιτευχκεί τα ακόλουκα:  

(1) Τθροφνται τα όρια εκροϊν των παραγράφων 4.2 ζωσ και 4.6 του Κεφαλαίου Α του 
παρόντοσ Τεφχουσ 

(2) Οι αποδόςεισ επιμζρουσ μονάδων επεξεργαςίασ, είναι ςφμφωνθ με τα 
αναφερόμενα ςτο Κεφάλαιο Α του παρόντοσ Τεφχουσ, παράγραφοι 4.2 ζωσ και 4.6 
(όπου ζχει εφαρμογι) 

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

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

Εάν ο ζλεγχοσ αποτφχει είτε λόγω του ότι δεν τθροφνται οι παραπάνω απαιτιςεισ είτε 

λόγω του ότι παρουςιάςτθκαν προβλιματα ςτον εξοπλιςμό, ο Ανάδοχοσ οφείλει να: 

 εντοπίςει τον λόγο τθσ αποτυχίασ 

 υποβάλει προτάςεισ για επανόρκωςθ 

 λάβει γραπτι ζγκριςθ για τισ προτάςεισ αυτζσ από τθν Υπθρεςία 

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

Οι όποιεσ δαπάνεσ προκφψουν από τθν παράταςθ των δοκιμϊν ολοκλιρωςθσ, λόγω μθ 

ικανοποίθςθσ των ςυμβατικϊν απαιτιςεων, βαρφνουν αποκλειςτικά τον Ανάδοχο, χωρίσ 

αυτόσ να δικαιοφται ουδεμία πρόςκετθ αποηθμίωςθ εκ του γεγονότοσ αυτοφ. 

Οι δοκιμζσ μπορεί να επαναλθφκοφν μζχρι τρεισ (3) φορζσ. Σε περίπτωςθ τελικισ αςτοχίασ 

των δοκιμϊν απόδοςθσ - ςυμμόρφωςθσ και μετά τθ τρίτθ επανάλθψθ, κα τεκοφν ςε 

εφαρμογι τα οριηόμενα ςτθ παρ.3, του Άρκρου 71 του Ν.3669/08. 

Το Ρρόγραμμα δειγματολθψιϊν και αναλφςεων παρουςιάηεται ςτο παρακάτω Ρίνακα. Οι 

δειγματολθψίεσ, οι μετριςεισ και οι αναλφςεισ κα γίνουν ςφμφωνα με τα παρακάτω 

πρότυπα: Standard Methods τθσ APHA, EN, ΛSO κτλ. Στο πρόγραμμα που κα ςυντάξει ο 

Ανάδοχοσ για τθν «κζςθ των μονάδων ςε αποδοτικι λειτουργία» και των «δοκιμϊν 

ολοκλιρωςθσ», κα κακορίςει επακριβϊσ τισ μετροφμενεσ παραμζτρουσ και τα πρότυπα 

δειγματολθψιϊν, μετριςεων και αναλφςεων, τα οποία λαμβάνουν υπόψθ τα 

αναφερόμενα ςτθν ΑΕΡΟ του ζργου.  

Θέζε δεηγκαηνιεςίαο 
Μεηξνύκελε  
παξάκεηξνο 

πρλόηεηα 
δεηγκαηνιεςίαο 

Σύπνο δείγκαηνο 

Αθπδαησκέλε ηιύο 

Παξνρή  

Ηκεξήζηα Σηηγκηαίν 
Σπγθέληξσζε νιηθώλ 
ζηεξεώλ 
Πηεηηθά ζηεξεά 
Σηνηρεηνκεηξηθή αλάιπζε  

1/εμάκελν Σηηγκηαίν 
Αλάιπζε κεηάιισλ 
Οξγαληθέο ελώζεηο 
Θεξκνγόλνο δύλακε 

Θεξκνθξαζία  2/εκέξα Σηηγκηαίν 
Ξεξαληήο Θεξκνθξαζία Σπλερήο  
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Μέγηζηε ζπγθέληξσζε Ο2  
ζηνλ μεξαληήξα θαη ην 
θύθισκα αλαθπθινθνξίαο 
πδξαηκώλ 

Σπλερήο  

Ξεξακέλε ηιύο 

Παξνρή 

Ηκεξήζηα Σηηγκηαίν 
Σπγθέληξσζε νιηθώλ 
ζηεξεώλ 
Πηεηηθά ζηεξεά 
Μέγεζνο θόθθσλ 

1/κήλα Σηηγκηαίν 
Φαηλόκελε ππθλόηεηα 

Θεξκνθξαζία  2/εκέξα Σηηγκηαίν 

Παξαγόκελν αέξην 
ζύλζεζεο 

Παξνρή  Σπλερήο   

Σύζηαζε 1/εβδνκάδα Σηηγκηαίν 
Θεξκνγόλνο δύλακε 1/εβδνκάδα Σηηγκηαίν 

Φπζηθό αέξην Παξνρή  Σπλερήο   

Βηνκεραληθό λεξό Παξνρή  Σπλερήο   

Έμνδνο εγθαηάζηαζεο 
επεμεξγαζίαο πγξώλ 
απνβιήησλ 

(βι. Μέξνο Α’, ελόηεηα 4.5) 1/κήλα Σηηγκηαίν 

Απαέξηα κνλάδαο 
απόζκεζεο 

(βι. Μέξνο Α’, ελόηεηα 4.4) 1/ ηξίκελν Μέζν εκεξήζην 

Απαέξηα κνλάδαο 
ζπκπαξαγσγήο 

(βι. Μέξνο Α’, ελόηεηα 4.4) 1/ ηξίκελν Μέζν εκεξήζην 

Απαέξηα θαπζηήξα - 
ιέβεηα 

(βι. Μέξνο Α’, ελόηεηα 4.4) 1/ ηξίκελν Μέζν εκεξήζην 

Ππου ςτον παραπάνω Ρίνακα, θ ςυχνότθτα δειγματολθψίασ ορίηεται ωσ «ςυνεχισ», θ 

μετροφμενθ παράμετροσ μετράται από όργανο in line.  

Μετά τθν επιτυχι ολοκλιρωςθ τθσ «κζςθσ ςε αποδοτικι λειτουργία» και των «δοκιμϊν 

ολοκλιρωςθσ», ο Ανάδοχοσ κα υποβάλει ςτθν Υπθρεςία το Μθτρϊο του Ζργου, τον 

Φάκελο Αςφάλειασ και Υγιεινισ, κακϊσ επίςθσ και τα Εγχειρίδια Λειτουργίασ και 

Συντιρθςθσ. Μετά την ολοκλήρωςη των παραπάνω, εκδίδεται ςχετική Βεβαίωςη 

Περάτωςησ Εργαςιϊν.  

 

3. Λειηοσργία και ζσνηηρηζη ηων έργων από ηον Ανάδοτο  
3.1 Γενικά  

Ο Ανάδοχοσ κα λειτουργιςει με δικι του ευκφνθ και δαπάνεσ για ζξι (6) μινεσ τθν 

Εγκατάςταςθ, μετά το πζρασ τθν ολοκλιρωςθ επιτυχϊσ των «δοκιμϊν ολοκλιρωςθσ». 

Κατά τθ περίοδο αυτι, ο Ανάδοχοσ κα διακζςει κατ’ ελάχιςτον το παρακάτω προςωπικό, 

με τισ παρακάτω ειδικότθτεσ: 

 ζνασ (1) προϊςτάμενοσ λειτουργίασ:  Διπλωματοφχοσ Μθχανολόγοσ ι Θλεκτρολόγοσ ι 
Χθμικόσ Μθχανικόσ 12ετοφσ εμπειρίασ  

 δφο (2) ζμπειροι Μθχανικοί 8ετοφσ εμπειρίασ, από τουσ οποίουσ ο ζνασ κα είναι 
οπωςδιποτε ειδικότθτασ μθχανολόγου ι θλεκτρολόγου μθχανικοφ. 

 τζςςερεισ (4) τεχνίτεσ: 5ετοφσ εμπειρίασ 

 τζςςερεισ (4) εργάτεσ 

Το ανωτζρω προςωπικό κα υποβάλει ο Ανάδοχοσ ςτθν Υπθρεςία ζγκαιρα, πριν τθν ζναρξθ 

τθσ κζςθσ ςε αποδοτικι λειτουργία. Διευκρινίηεται ότι το προςωπικό αυτό κα βρίςκεται 

κακθμερινά επί τόπου του ζργου και δεν κα αςχολείται με άλλεσ τυχόν καταςκευαςτικζσ 

εκκρεμότθτεσ τθσ Αναδόχου. 
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Ο Ανάδοχοσ κατά τθ φάςθ τθσ λειτουργίασ των ζργων από τον ίδιο, κα προβαίνει ςτισ 

απαραίτθτεσ ςυςτθματικζσ αναλφςεισ και κα καταγράφει κάκε ζκτακτο ςυμβάν ι ενζργεια 

που ζλαβε χϊρα (επιδιορκϊςεισ, ςυντθριςεισ, εξοπλιςμοφ, κτλ.). 

Κακ’ όλθ τθ διάρκεια τθσ λειτουργίασ και ςυντιρθςθσ, ο Ανάδοχοσ κα πρζπει να 

λειτουργεί τθν εγκατάςταςθ με τον πλζον αποδοτικό τρόπο, ϊςτε να τθροφνται οι 

εγγυθμζνεσ αποδόςεισ. Θ Υπθρεςία διατθρεί το δικαίωμα ελζγχου των ανωτζρω ανά πάςα 

ςτιγμι και χωρίσ προθγοφμενθ προειδοποίθςθ. 

Στθν λειτουργία τθσ εγκατάςταςθ με ευκφνθ του Αναδόχου περιλαμβάνονται όλεσ οι 

αναγκαίεσ εργαςίεσ ςυντιρθςθσ ςφμφωνα με τα ςυμβατικά τεφχθ. Το ςφνολο των 

δαπανϊν κατά τθν 6-μθνθ περίοδο λειτουργίασ και ςυντιρθςθσ τθσ Εγκατάςταςθσ 

βαρφνουν αποκλειςτικά τον Ανάδοχο, εξαίρεςθ τισ δαπάνεσ προμικειασ νεροφ φδρευςθσ 

και θλεκτρικισ ενζργειασ.  

Κατά τθν διάρκεια τθσ λειτουργίασ και ςυντιρθςθσ των ζργων, ο Ανάδοχοσ οφείλει να 

λειτουργεί τθν εγκατάςταςθ με τον πλζον αποδοτικό τρόπο, ϊςτε να τθροφνται οι 

εγγυθμζνεσ αποδόςεισ και να προβαίνει ςε όλεσ τισ απαραίτθτεσ εργαςίεσ ςυντιρθςθσ. Θ 

Υπθρεςία διατθρεί το δικαίωμα ελζγχου των ανωτζρω ανά πάςα ςτιγμι και χωρίσ 

προθγοφμενθ προειδοποίθςθ. Ο Ανάδοχοσ κα είναι αποκλειςτικά υπεφκυνοσ για 

οποιαδιποτε διορκωτικι παρζμβαςθ ι βελτίωςθ ςτο ζργο απαιτθκεί προκειμζνου να 

ικανοποιθκοφν τα παραπάνω κριτιρια το ςυντομότερο δυνατόν. Πλεσ οι ςχετικζσ εργαςίεσ 

κακϊσ και τροποποιιςεισ ι βελτιϊςεισ ςτον εξοπλιςμό κα πραγματοποιθκοφν με δικι του 

δαπάνθ. 

Σε περίπτωςθ, που διαπιςτωκεί ότι, λόγω υπαιτιότθτασ του Αναδόχου, δεν τθροφνται οι 

αποδόςεισ και τα λοιπά λειτουργικά χαρακτθριςτικά, ςφμφωνα με τισ εγγυιςεισ του 

Αναδόχου και τα Συμβατικά Τεφχθ, τότε θ Υπθρεςία κα εφαρμόςει τισ ςχετικζσ για τθν 

περίπτωςθ διατάξεισ τθσ νομοκεςίασ περί Δθμοςίων Ζργων.  

Κατά τθν διάρκεια τθσ περιόδου «Λειτουργίασ και Συντιρθςθσ τθσ εγκατάςταςθ από τον 

Ανάδοχο», ο Ανάδοχοσ με δικζσ του δαπάνεσ και μζςα κα εκπαιδεφςει το προςωπικό του 

ΚτΕ, ϊςτε να μπορεί αυτό να αντεπεξζλκει ςτισ απαιτιςεισ των υπθρεςιϊν διεφκυνςθσ, 

λειτουργίασ και ςυντιρθςθσ τθσ Εγκατάςταςθσ Επεξεργαςίασ Λυμάτων. Θ διάρκεια τθσ 

εκπαίδευςθσ ορίηεται ςε τρεισ (3) μινεσ. Για τον ςκοπό αυτό ο Ανάδοχοσ πριν τθν 

ολοκλιρωςθ τθσ 6μθνθσ λειτουργίασ κα προςδιορίςει τον αρικμό και τα προςόντα του 

απαιτοφμενου προςωπικοφ λειτουργίασ και ςυντιρθςθσ και κα ςυντάξει το πρόγραμμα 

εκπαίδευςθσ. Θ Υπθρεςία κα εγκρίνει το πρόγραμμα εκπαίδευςθσ, κα κακορίςει τον 

ακριβι αρικμό των εκπαιδευομζνων ανά κζςθ και κα διακζςει το εν λόγω προςωπικό 

τρεισ (3) μινεσ πριν τθν ολοκλιρωςθ τθσ «Λειτουργίασ και Συντιρθςθσ τθσ εγκατάςταςθ 

από τον Ανάδοχο».  

 

3.2 Συντήρηςη των ζργων από τον Ανάδοχο 

Κατά τον χρόνο εγγφθςθσ και υποχρεωτικισ ςυντιρθςθσ ο Ανάδοχοσ είναι υποχρεωμζνοσ 

να επικεωρεί τακτικά το ζργο, να το διατθρεί ςε ικανοποιθτικι κατάςταςθ και να 

αποκακιςτά κάκε βλάβθ του. Θ ςυντιρθςθ κα γίνεται ςφμφωνα με τα προβλεπόμενα από 

τουσ καταςκευαςτζσ του εξοπλιςμοφ. 
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Επιςθμαίνεται ότι ςτισ δαπάνεσ ςυντιρθςθσ κατά το χρόνο εγγφθςθσ περιλαμβάνονται 

και: 

 οι οποιεςδιποτε δαπάνεσ ςυντιρθςθσ, των εργαςιϊν πολιτικοφ μθχανικοφ.  

 οι οποιεςδιποτε δαπάνεσ ςυντιρθςθσ των θλεκτρομθχανολογικϊν εγκαταςτάςεων 

Δεν περιλαμβάνονται ςτισ δαπάνεσ ςυντιρθςθσ οι ακόλουκεσ δαπάνεσ, οι οποίεσ 

κεωροφνται ςαν βλάβεσ εκ τθσ χριςεωσ: 

 αναλϊςιμα (χθμικά κτλ.) 

 λιπαντικά εξοπλιςμοφ  

 αςφάλειεσ των θλεκτρικϊν πινάκων εφ’ όςον οι καταςτροφζσ τουσ δεν οφείλονται ςε 
αςτοχία άλλου υλικοφ τα οποία κα αντικαταςτιςει ι επιςκευάςει ο Ανάδοχοσ 

 ενδεικτικζσ λυχνίεσ των θλεκτρικϊν πινάκων 

Βλάβεσ λόγω κακισ ι μθ ζγκαιρθσ ςυντιρθςθσ δεν κεωροφνται βλάβεσ εκ τθσ χριςεωσ και 

επιβαρφνουν αποκλειςτικά τον Ανάδοχο. Σε περίπτωςθ που από εςφαλμζνθ ςυντιρθςθ θ 

αςτοχία εξοπλιςμοφ του ζργου προκλθκοφν βλάβεσ ςε άλλεσ εγκαταςτάςεισ και άτομα ο 

Ανάδοχοσ είναι αποκλειςτικά υπεφκυνοσ για τθν αποκατάςταςθ των βλαβϊν αυτϊν και 

τθν κάλυψθ των ςχετικϊν απαιτιςεων που κα προκφψουν.  

Ο Ανάδοχοσ οφείλει να αποκακιςτά άμεςα τισ βλάβεσ. Εάν αυτό δεν γίνεται θ Υπθρεςία 

διατθρεί το δικαίωμα να αποκαταςτιςει μόνθ τθσ με οποιοδιποτε τρόπο τισ βλάβεσ, 

οπότε θ ςχετικι δαπάνθ κα γίνεται εισ βάροσ και για λογαριαςμό του Αναδόχου. Στθ 

περίπτωςθ αυτι, ο Ανάδοχοσ κα καταβάλει και τισ δαπάνεσ του προςωπικοφ του Κυρίου 

του Ζργου που απαςχολικθκε για τθν επιςκευι των βλαβϊν. 

Εάν ο Ανάδοχοσ δεν καταβάλει το ςχετικό ποςό εντόσ δεκαπζντε θμερϊν από τθν 

ειδοποίθςθ θ είςπραξθ αυτοφ γίνεται από τισ εγγυθτικζσ επιςτολζσ που ζχει προςκομίςει 

ι με οποιοδιποτε άλλο νόμιμο τρόπο 

Ο Ανάδοχοσ είναι υποχρεωμζνοσ να ςυντάξει και να ενθμερϊνει το θμερολόγιο των 

εργαςιϊν ςυντιρθςθσ που ζγιναν μζςα ςτο χρόνο που είχε τθν ευκφνθ τθσ ςυντιρθςθσ. 

Στο θμερολόγιο κα αναγράφονται και οι τυχόν βλάβεσ και δυςλειτουργίεσ που 

διαπιςτϊκθκαν και ο τρόποσ αποκατάςταςισ τουσ. 

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

 

4. Μηηρώο ηοσ εργοσ  

Μετά ολοκλιρωςθ τθσ διαδικαςίασ «κζςθ των μονάδων ςε αποδοτικι λειτουργία – 

δοκιμζσ ολοκλιρωςθσ» και τθν «λειτουργία και ςυντιρθςθ του ζργου από τον Ανάδοχο» ο 

Ανάδοχοσ υποχρεοφται να παραδϊςει ςτθν Υπθρεςία το Μθτρϊο του ζργου το οποίο κα 

είναι ςυνταγμζνο ςτθν ελλθνικι εκτόσ από τα εγχειρίδια των ξζνων καταςκευαςτϊν, τα 

οποία κα πρζπει να είναι ςυνταγμζνα και ςτθν αγγλικι.  

Πλα τα ςτοιχεία αυτά του μθτρϊου του ζργου αρικμθμζνα και ταξινομθμζνα ςε φακζλουσ 

κα υποβλθκοφν ςτθν Υπθρεςία και ςε ψθφιακι μορφι. 

Ο Ανάδοχοσ δεν δικαιοφται ιδιαίτερθσ αμοιβισ για τθν τιρθςθ και τθν παραγωγι των 

προαναφερκζντων ςτοιχείων για τθν ςφνταξθ του μθτρϊου του ζργου, αφοφ θ ςχετικι 

δαπάνθ είναι ανθγμζνθ ςτα επιμζρουσ Άρκρα Τιμολογίου.  
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Το Μθτρϊο του ζργου κα περιλαμβάνει κατ’ ελάχιςτον:  

1. Ρίνακα απογραφισ, ςτον οποίο κα εμφανίηονται περιλθπτικά και κωδικοποιθμζνα όλα τα 
επιμζρουσ ζργα και ο εγκακιςτάμενοσ εξοπλιςμόσ. 

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

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

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

5. Ρίνακα υλικϊν και εργαλείων, που απαιτοφνται για τθν λειτουργία και ςυντιρθςθ, όπωσ: 

o χρϊματα 

o λιπαντικά 

o εργαλεία για ςυναρμολόγθςθ και αποςυναρμολόγθςθ 

o χθμικά αντιδραςτιρα για λειτουργία ρφκμιςθσ των οργάνων  

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

7. Αναλυτικι λίςτα των υπεργολάβων και προμθκευτϊν που χρθςιμοποιικθκαν ςτο ζργο, 
ςτθν οποία κα περιλαμβάνονται και οι ακόλουκεσ πλθροφορίεσ: 

o Πνομα προμθκευτϊν/υπεργολάβων 

o Διεφκυνςθ και τθλζφωνο 

o Πνομα αρμοδίου 

o Ρεριγραφι τθσ υπθρεςίασ, ι των υλικϊν που χοριγθςε 

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

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

Στο μθτρϊο ζργου κα ςυμπεριλθφκοφν και τα πρακτικά των ςυςκζψεων μεταξφ τθσ 

επίβλεψθσ και αντιπροςϊπων του Αναδόχου, που ορίηονται ςτθν Συγγραφι Υποχρεϊςεων 

εφ όςον αυτό ηθτθκεί από τθν Υπθρεςία.  
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Το Μθτρϊο του Ζργου κα παραδοκεί ςε δφο εκτυπωμζνα και υπογεγραμμζνα αντίγραφα 

και αποτελεί απαραίτθτθ προχπόκεςθ για να για να ςυνταχκεί θ βεβαίωςθ περάτωςθσ 

εργαςιϊν, κακϊσ επίςθσ και ζνα αντίγραφο ςε ψθφιακι μορφι (pdf και ςε επεξεργάςιμθ 

.doc/.dgw).  

 

Βόλοσ,  Λανουάριοσ  2023 
 
 

 

ΕΓΚΙΘΘΚΕ 

Με τθν υπ’ αρικμ. 54/2023 Απόφαςθ του Δ.Σ. τθσ ΔΕΥΑΜΒ 
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Ι 

ΓΕΩΣΕΥΝΙΚΑ ΣΟΙΥΕΙΑ 
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΙΙ 

ΑΠΟΦΑΗ ΕΓΚΡΙΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΩΝ ΟΡΩΝ 
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