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ΤΕΥΧΟΣ 1 

 
TΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 

 
1. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΕΡΕΣΣΟΥ 

 
1.1 Γενικά στοιχεία έργου – ∆εδοµένα σχεδιασµού 

Οι επιµέρους εγκαταστάσεις της µονάδας είναι: Φρεάτιο Εισόδου (ανύψωσης), Μονάδα 
Εσχάρωσης, Μονάδα Εξάµµωσης, Μεριστής Παροχής Οξειδωτικών Τάφρων, Οξειδωτική Τάφρος, 

Μεριστής Παροχής ∆εξαµενών Β΄ Βάθµιας Καθίζησης, ∆εξαµενές Β΄ Βάθµιας Καθίζησης,   
Αντλιοστάσιο Επανακυκλοφορίας και Περίσσειας Ιλύος, Μονάδα Χλωρίωσης, Κλίνες Ξήρανσης, 
Κτίριο ∆ιοίκησης, Μονάδα Πάχυνσης, Αντλιοστάσιο Παχυµένης Ιλύος, Κτίριο ∆ιοίκησης. 
 
Ο Η/Μ εξοπλισµός των µονάδων είναι ο παρακάτω: 

- Μονάδα Εσχάρωσης: Αυτοκαθαριζόµενη εσχάρα, Χειροκαθαριζόµενη εσχάρα, Μεταφορική ταινία 

εσχαρισµάτων, Κάδοι συλλογής εσχαρισµάτων, Θυροφράγµατα αποµόνωσης εσχαρών, Μετρητής 
παροχής. 

- Μονάδα εξάµωσης: Θυροφράγµατα αποµόνωσης τροφοδοσίας 
- Μονάδα βιολογικών διεργασιών - Οξειδωτική τάφρος - Μερισµός παροχής προς αερισµό και 

καθίζηση: Θυροφράγµατα, Επιφανειακοί αεριστήρες, αναδευτήρες, Οξυγονόµετρα, Αυτόµατοι 
υπερχειλιστές 

- Φρεάτιο διανοµής- Μονάδα ∆εξαµενών δευτεροβάθµιας καθίζησης: Θυροφράγµατα, Ξέστρα 
δευτεροβάθµιας καθίζησης 

- Αντλιοστάσιο επανακυκλοφορίας ενεργού ιλύος και περίσσειας ιλύος: Αντλίες επανακυκλοφορίας 
ιλύος, Αντλίες περίσσειας ιλύος  

- Μονάδα χλωρίωσης-Οικίσκος χλωρίωσης: ∆οσοµετρικές αντλίες χλωρίου 
- Μονάδα πάχυνσης: Ξέστρο παχυντή, Αντλιοστάσιο παχυµένης ιλύος. 

- Αντλιοστάσιο Στραγγιδίων: Αντλίες στραγγιδίων. 
 

1.  Πληθυσµιακά δεδοµένα και παροχές εισόδου έτους 2010 
 

 Μονάδες Σύνολο 

Πληθυσµός κάτοικοι 5.840 

Κατανάλωση/άτοµο lt/pe/d 120,17 

Ηµερήσιες παροχές   

Μέση Ηµερήσια Παροχή m³/d 710,80 

Μέγιστη Ηµερήσια Παροχή m³/d 1.051 

Παροχή Εισροών m³/d 398 

Συνολική Μέση Παροχή m³/d 1.099,80 

Συνολική µέγιστη Παροχή m³/d 1.449 

 



   

 

2.  Ηµερήσιες φορτίσεις ρυπαντικών φορτίων τροφοδοσίας της µονάδας  
Οι ποσότητες των φορτίων προς επεξεργασία, στην εγκατάσταση, βάσει των τευχών δηµοπράτησης 
του έργου, οι ακόλουθες: 

 

Ηµερήσιο Φορτίο BOD Kg/d 350,40 

Ηµερήσιο Φορτίο SS Kg/d 438 

Ηµερήσιο Φορτίο ΤΚΝ Kg/d 44 

 
 

3.  Ποιότητα των επεξεργασµένων λυµάτων 
Η ποιότητα των επεξεργασµένων λυµάτων θα τηρεί από πλευράς ρυπαντικού φορτίου των 

παραπάνω παραµέτρων τα ακόλουθα: 

ΟΡΙΑ ΕΚΡΟΗΣ 

ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΣ ΜΕΣΗ ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ 
BOD5 ≤ 25 mg/L 

Αιωρούµενα στερεά (SS) ≤ 25 mg/L 

Ν-ΝΟ3 ≤ 5 mg/L 

Ολικός αριθµός κολοβακτηριοειδών (ΠΑΚ) ≤ 23  ανά 100ml 

Υπολειµµατικό χλώριο ≤ 0,3 mg/L 
∆ιαλυµένο οξυγόνο (DO) ≥ 3 mg/L 

Έλαια, λίπη, στερεά και χηµικές ουσίες και γενικά 

ενώσεις που είναι δυνατόν να προκαλέσουν ζηµιές σε 

αρδευτικές εγκαταστάσεις 

ΑΠΟΥΣΙΑ 

PH 6,5 έως 8,5  

Θερµοκρασία ≤28 °C 
Ηλεκτρική αγωγιµότητα µS ≤750 (20 °C)  

Ενοχλητικές οσµές ΑΠΟΥΣΙΑ 

Χλωριόντα ≤120 mg/L 

Βαθµός αλκαλίωσης 60 % 

Βόριο ≤3 mg/L 

Τοξικά ή επικίνδυνα στοιχεία και ενώσεις επιβλαβείς για 

καλλιεργητές, εδάφη, ψάρια, ζώα και ανθρώπους 
ΑΠΟΥΣΙΑ 

 

                    
1.2 Αντλιοστάσια Προσαγωγής 

 
1.2.1 Η προσαγωγή των λυµάτων από τους οικισµούς στις Εγκαταστάσεις Επεξεργασίας Λυµάτων   

γίνεται µέσω: 

• Αγωγού ελεύθερης ροής από τον οικισµό της Ερεσού 
• Καταθλιπτικού αγωγού από Σκάλα Ερεσού, µε δύο αντλιοστάσια λυµάτων που βρίσκονται στις 

περιοχές µε τα τοπωνύµια Ψαροποταµός & Άγιος Ανδρέας. 
 

1.2.2 Το αντλιοστάσιο µε τοπωνύµιο Άγιος Ανδρέας , διοχετεύει τα λύµατα επιµέρους λεκανών της Σκάλας 
Ερεσού, µε δύο καταθλιπτικούς αγωγούς µήκους 240,00 µµ µέσω υποβρυχίων αντλητικών 

συγκροτηµάτων σε  ενδιάµεσο φρεάτιο από όπου µέσω συλλεκτήρα µε φυσική ροή οδηγούνται στο 
κεντρικό αντλιοστάσιο µε τοπωνύµιο Ψαροποταµός. Στο κεντρικό αντλιοστάσιο συγκεντρώνονται τα 
λύµατα και της εκτός σχεδίου περιοχής και από εκεί µε δύο καταθλιπτικούς αγωγούς µήκους  
2.500,00 µµ οδηγούνται στις Εγκαταστάσεις Επεξεργασίας Λυµάτων. 
Επισηµαίνεται η έντονη εποχιακή διακύµανση των παροχών χειµώνα-θέρους και για τον λόγο αυτό 
έχουν σχεδιασθεί και λειτουργούν δύο παράλληλοι καταθλιπτικοί αγωγοί µε τα αντίστοιχα υποβρύχια 

αντλητικά συγκροτήµατα, µε την δυνατότητα παράλληλης ή µεµονωµένης λειτουργίας. 
 

1.2.3 Αντλιοστάσιο Αγίου Ανδρέα - Κύρια Χαρακτηριστικά 
Φρεάτιο αντλιοστάσιου, διαστάσεις «βρεχόµενες»: 3,00 µµ. (µήκος) x 1,50 µµ. (πλάτος) x 1,20 µµ. 
(βάθος καθαρό = ∆ιαφορά στάθµης ζεύξης-Απόζευξης και όχι ολικό) 
• Στάθµη πυθµένα φρεατίου:  Η πυθµ.= -3,00 µ. 

• Στάθµη εδάφους στη θέση του φρεατίου: Ηεδ.=0,40 µ. 
• Στάθµη πυθµένα αγωγού εισόδου: Ηαγ.= -1,40 µ. 



   

 

• Στάθµη υγρών    : Ηυγρ.= -1,80 µ. 
Καταθλιπτικός αγωγός µήκος 2.500,00 µµ , διπλός από σωλήνες PVC Φ. 140 , Ονοµ. πίεσης 10 ατµ., 
µε H:  9,00 M.Y.Σ 

Παροχή αντλίας Q= 30 µ³/h, τρεις αντλίες η µία εφεδρική. 
 

1.2.4 Αντλιοστάσιο Ψαροποταµού - Κύρια Χαρακτηριστικά 
Φρεάτιο αντλιοστασίου, διαστάσεις «βρεχόµενες»: 4,90 µµ. (µήκος) x 1,45 µµ. (πλάτος) x 1,20 µµ. 
(βάθος καθαρό = ∆ιαφορά στάθµης ζεύξης-Απόζευξης και όχι ολικό) 
• Στάθµη εδάφους στη θέση του φρεατίου: Ηεδ.=0,34 µ. 

• Ολικό βάθος φρεατίου: Ηφρ.= 2,90 µ. 
Καταθλιπτικός αγωγός µήκος 2.500,00 µµ , διπλός από σωλήνες PVC Φ. 160 , Ονοµ. πίεσης 10 ατµ., 
µε   H:  45,00 M.Y.Σ 
Παροχή αντλίας Q= 50 µ³/h, τρεις αντλίες η µία εφεδρική. 
 
 

2. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΧΙ∆ΗΡΩΝ, ΠΤΕΡΟΥΝΤΑΣ, ΒΑΤΟΥΣΑΣ, ΑΝΤΙΣΣΑΣ, ΣΙΓΡΙΟΥ ΚΑΙ 
ΜΕΣΟΤΟΠΟΥ 

 
2.1 Γενικά στοιχεία έργου – ∆εδοµένα σχεδιασµού 
 
1. Πληθυσµιακά δεδοµένα 
 

Α/Α ΘΕΣΗ 
Πρόβλεψη  

πληθυσµού 2040 
Τυποποίηση  
πληθυσµού 

ΤΥΠΟΣ  
ΜΒΚ 

1 ΒΑΤΟΥΣΑ 1.300 1.400 Β 

2 ΧΙ∆ΗΡΑ 900 900 Α 

3 ΠΤΕΡΟΥΝΤΑ 650 900 Α 

4 ΑΝΤΙΣΣΑ 1.950 2.000 Γ 

5 ΣΙΓΡΙ 1.370 1.400 Β 

6 ΜΕΣΟΤΟΠΟΣ-ΤΑΒΑΡΙ 2.060 2.000 Γ 

 
 

2. Χαρακτηριστικά λυµάτων  
 

Τα ποιοτικά και ποσοτικά δεδοµένα στα οποία θα στηρίζεται η µελέτη είναι τα εξής:  

 ΤΥΠΟΣ Α ΤΥΠΟΣ Β ΤΥΠΟΣ Γ 

Μέγιστος αριθµός εξυπηρετούµενων 
ατόµων ανά ηµέρα κατά την αιχµή 

900 1.400 2.000 

Ηµερήσια απορροή λυµάτων ανά άτοµο 2.501 

Συνολική µέγιστη ηµερήσια απορροή 
λυµάτων (Vολ) 

225 m³ 350 m³ 500 m³ 

Μέγιστη ωριαία παροχή λυµάτων  
(Vολ/8 ώρες) 

28,1 m³/h 43,75 m³/h 62,5 m³/h 

Ηµερήσιο οργανικό φορτίο ανά άτοµο 
BOD5 

65 gr 

Συνολικό ηµερήσιο οργανικό φορτίο BOD5 58,5 kg 91 kg 130 kg 

Συγκέντρωση ρυπαντικού φορτίου σε mg/l 
BOD5 

260 mg/l 

Ολικό άζωτο, Τ.Ν. 50 mg/l 

Ολικός φώσφορος, Τ.Ρ. 12,5 mg/l 

 
 

3. Όρια εκροής 
 

Για τα υγρά απόβλητα να τηρούνται τα όρια διάθεσης που αναφέρονται στις οικείες Νοµαρχιακές 
Αποφάσεις, στην ΚΥΑ 5673/400/5.3.97 (Οδηγία 91/271 ΕΟΚ) και στην ΚΥΑ 145116/2011 (ΦΕΚ 354 
Β/11). 
 
Συγκεκριµένα καθορίζονται τα εξής όρια εκροής: 
 



   

 

ΟΡΙΑ ΕΚΡΟΗΣ 

ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΣ ΜΕΣΗ ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ 
COD < 125 mg/L 
BOD5 < 25 mg/L 

Αιωρούµενα στερεά (SS) < 35 mg/L 

Καθιζάνοντα στερεά εντός 2 ωρών σε κώνο Imhoff < 0,3 ml/L 

Ολικό άζωτο ΤΝ < 15 mg/L 

Αµµωνιακό άζωτο Ν-ΝΗ4 ≤ 2 mg/L 

Ολικός φώσφορος ΤΡ < 5 mg/L 

Λίπη - Έλαια ≤ 0,1 mg/L 

Επιπλέοντα στερεά = 0  
∆ιαλυµένο οξυγόνο (DO) > 3 mg/L 

 
 

Οι έξι µικρές Εγκαταστάσεις Επεξεργασίας Λυµάτων (Βατούσας, Χιδήρων, Πτερούντας, Άντισσας, 
Σιγρίου, Μεσοτόπου-Ταβάρι) αποτελούνται από τις παρακάτω επιµέρους µονάδες και των εξοπλισµό 
τους είναι ως παρακάτω: 
 

1. ΛΕΠΤΗ ΑΥΤΟΚΑΘΑΡΙΖΟΜΕΝΗ ΕΣΧΑΡΩΣΗ 
ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΕΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑ∆ΕΥΣΗΣ ΦΡΕΑΤΙΟΥ ΑΦΙΞΗΣ 

ΧΟΝ∆ΡΟΕΣΧΑΡΕΣ ΦΡΕΑΤΙΟΥ ΑΦΙΞΗΣ 
ΑΥΤΟΚΑΘΑΡΙΖΟΜΕΝΟ ΚΟΣΚΙΝΟ ΤΥΠΟΥ ΒΟΥΡΤΣΑΣ 
ΕΣΧΑΡΑ ΠΑΡΑΚΑΜΨΗΣ 
ΑΦΑΙΡΕΤΟ ΚΑΛΑΘΙ ΕΣΧΑΡΙΣΜΑΤΩΝ 
ΚΑ∆ΟΣ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΕΣΧΑΡΙΣΜΑΤΩΝ 
ΘΥΡΟΦΡΑΓΜΑΤΑ 

 
2.  ΛΙΠΟΣΥΛΛΟΓΗ-ΑΜΜΟΣΥΛΛΟΓΗ 

ΦΥΣΗΤΗΡΕΣ ΑΜΜΟΣΥΛΛΕΚΤΗ 
∆ΙΑΧΥΤΗΡΕΣ ΑΜΜΟΣΥΛΛΕΚΤΗ 
∆ΙΑΧΥΤΗΡΑΣ ΛΙΠΟΣΥΛΛΟΓΗΣ 

ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΠΑΓΩΓΗΣ ΑΜΜΟΥ 
∆ΙΑΧΩΡΙΣΤΗΣ ΑΜΜΟΥ 
ΚΑ∆ΟΣ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΑΜΜΟΥ 
ΥΠΕΡΧΕΙΛΙΣΤΗΣ ΛΕΠΤΗΣ ΣΤΕΨΗΣ 
ΘΥΡΟΦΡΑΓΜΑ ΥΠΕΡΧΕΙΛΙΣΤΙΚΟ 
 

3.  ΑΕΡΙΖΟΜΕΝΗ ΕΞΙΣΟΡΡΟΠΗΣΗ-ΕΞΟΜΟΙΩΣΗ 
ΦΥΣΗΤΗΡΕΣ ∆ΕΞΑΜΕΝΗΣ ΕΞΙΣΟΡΡΟΠΗΣΗΣ 
∆ΙΑΧΥΤΗΡΕΣ ∆ΕΞΑΜΑΝΗΣ ΕΞΙΣΟΡΡΟΠΗΣΗΣ 
 

4.  ΑΝΤΛΗΣΗ ΜΕ ΣΤΑΘΕΡΗ ΠΑΡΟΧΗ 
ΑΝΤΛΙΕΣ ΣΤΑΘΕΡΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ 

ΑΝΥΨΩΤΙΚΟ ΑΝΤΛΙΩΝ 
 

5.  ΑΠΟΝΙΤΡΟΠΟΙΗΣΗ 
ΑΝΑ∆ΕΥΤΗΡΑΣ ∆ΕΞΑΜΕΝΗΣ ΑΠΟΝΙΤΡΟΠΟΙΗΣΗΣ 
 

6.  ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ (ΜΕ ΑΝΑΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ) 

ΦΥΣΗΤΗΡΕΣ ΑΕΡΙΣΜΟΥ 
∆ΙΑΧΥΤΗΡΕΣ ΑΕΡΙΣΜΟΥ 
ΑΝΤΛΙΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΝΑΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ 
 

7.  ΤΕΛΙΚΗ ΚΑΘΙΖΗΣΗ ΜΕ ΑΝΑΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ & ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΙΛΥΟΣ 

ΤΥΜΠΑΝΟ ∆ΤΚ 
ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗΣ ΕΠΙΠΛΕΟΝΤΩΝ 
Ο∆ΟΝΤΩΤΟΣ ΥΠΕΡΧΕΙΛΙΣΤΗΣ 
ΑΝΤΛΙΕΣ ΑΝΑΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ & ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΙΛΥΟΣ 
 



   

 

8.  ΧΛΩΡΙΩΣΗ ΚΑΘΑΡΩΝ 
∆ΟΣΟΜΕΤΡΙΚΕΣ ΑΝΤΛΙΕΣ ΧΛΩΡΙΟΥ 
∆ΕΞΑΜΕΝΗ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΧΛΩΡΙΟΥ 

∆ΟΣΟΜΕΤΡΙΚΕΣ ΑΝΤΛΙΕΣ ΤΡΙΧΛΩΡΙΟΥΧΟΥ ΣΙ∆ΗΡΟΥ 
∆ΕΞΑΜΕΝΗ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΤΡΙΧΛΩΡΙΟΥΧΟΥ ΣΙ∆ΗΡΟΥ 
∆ΙΑΧΥΤΕΣ ΜΕΤΑΕΡΙΣΜΟΥ 
 

9.  ΦΙΛΤΡΑΝΣΗ-ΑΠΟΧΛΩΡΙΩΣΗ 
ΑΝΤΛΙΕΣ ΤΡΟΦΟ∆ΟΣΙΑΣ ΦΙΛΤΡΑΝΣΗΣ 

ΦΙΛΤΡΑ 
 

10. ΤΕΛΙΚΗ ∆ΙΑΘΕΣΗ ΚΑΘΑΡΩΝ 
 

11. ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΚΑΙ ΣΤΑΘΕΡΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΠΛΕΟΝΑΖΟΥΣΑΣ ΙΛΥΟΣ 
ΦΥΣΗΤΗΡΕΣ ∆ΕΞΑΜΑΝΗΣ ΣΤΑΘΕΡΟΠΟΙΗΣΗΣ 

∆ΙΑΧΥΤΗΡΕΣ ∆ΕΞΑΜΕΝΗΣ ΣΤΑΘΕΡΟΠΟΙΗΣΗΣ 
12. ΑΦΥ∆ΑΤΩΣΗ ΙΛΥΟΣ-ΚΛΙΝΕΣ ΞΗΡΑΝΣΗΣ 

2 ΑΝΤΛΙΕΣ ΤΡΟΦΟ∆ΟΣΙΑΣ ΙΛΥΟΣ 
 

13. ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΡΑΓΓΙΣΜΑΤΩΝ 

 
14. ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΚΑΙ Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΜΗΧΑΝΟΣΤΑΣΙΟΥ ΜΒΚ 

ΑΠΟΣΜΗΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ 
ΑΝΙΧΝΕΥΤΗΣ ΑΕΡΙΩΝ 
ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΦΩΤΙΣΜΟΣ 
ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΣ ΦΩΤΙΣΜΟΣ 

ΣΚΥΡΟ∆ΕΜΑΤΑ (ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΚΛΠ.) ΜΟΝΩΤΙΚΑ 
∆ΑΠΕ∆Α 
ΚΟΥΦΩΜΑΤΑ 
∆ΕΞΑΜΕΝΗ ΝΕΡΟΥ 
∆ΙΚΤΥΟ ΝΕΡΟΥ 
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ WC 

ΕΙ∆Η ΥΓΙΕΙΝΗΣ 
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ 
ΑΛΕΞΙΚΕΡΑΥΝΟ 
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΣΥΝΕΡΓΕΙΟΥ 
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΦΥΤΕΥΣΗΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ 
 

15. ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ-ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ 
ΗΛΕΚΤΡΟΠΑΡΑΓΩΓΟ ΖΕΥΓΟΣ 
ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ-ΥΛΙΚΟ ΠΙΝΑΚΩΝ 
ΚΑΛΩ∆ΙΑ/ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟ ΥΛΙΚΟ 

16.  Η/Μ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ 

ΦΩΤΙΣΜΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ 
ΑΝΤΛΙΑ ΑΡ∆ΕΥΣΗΣ 
∆ΙΚΤΥΟ ΑΡ∆ΕΥΣΗΣ 

 
3.1 Αντλιοστάσια Προσαγωγής 

Στα δίκτυα αποχέτευσης λειτουργούν  έξι (6) Αντλιοστάσια Λυµάτων. 

Τα Αντλιοστάσια έχουν τη µορφή υπογείων φρεατίων από οπλισµένο σκυρόδεµα. Τα φρεάτια είναι 
διµερή: περιλαµβάνουν έναν θάλαµο συσσώρευσης και άντλησης των λυµάτων και έναν στεγανό 
θάλαµο βανών. Η επίσκεψη στους θαλάµους γίνεται µέσω ανθρωποθυρίδων µε χυτοσιδηρά 
καλύµµατα (ή εναλλακτικά από ελατό χυτοσίδηρο). 
Εντός κάθε φρεατίου είναι εγκατεστηµένο ένα ζεύγος υποβρυχίων αντλιών, καθεµία από τις οποίες  
παραλαµβάνει τη µέγιστη παροχή λυµάτων.  

Οι υποβρύχιες αντλίες, είναι φυγόκεντρες, µονοβάθµιες µε µονοκάναλη πτερωτή και ενσωµατωµένο 
κινητήρα. Οι πτερωτές παρέχουν ελεύθερη διέλευση στερεών διαµέτρου τουλάχιστον 73mm. 
Κάθε αντλία συνοδεύεται από χυτοσιδηρά βάση αυτόµατης σύζευξης µε τον µόνιµο καταθλιπτικό 
αγωγό της και από κατάλληλους οδηγούς ολίσθησης. Έτσι  είναι εφικτή η ανέλκυση οποιασδήποτε 
αντλίας από την επιφάνεια του εδάφους χωρίς επεµβάσεις εντός του φρεατίου λυµάτων. 
Όλα τα εξαρτήµατα εντός του αντλιοστασίου  είναι χυτοσιδηρά φλαντζωτά. 



   

 

Οι καταθλιπτικοί αγωγοί των δύο αντλιών συνδέονται σε κοινό χαλύβδινο συλλέκτη. Από κατάλληλο 
σηµείο του συλλέκτη αναχωρεί ο καταθλιπτικός αγωγός του αντλιοστασίου, ο οποίος είναι από 
PVC/10 ATM. 

Η σύνδεση του αγωγού PVC γίνεται µέσω ειδικού χυτοσιδηρού εξαρτήµατος µε δακτύλιο 
στεγανότητας (φλάντζα µε µούφα). 
Η εκκίνηση και στάση των αντλιών γίνεται µέσω δύο φλοτεροδιακοπτών (τύπου αχλάδι) αναρτη-
µένων σε κατάλληλα βάθη εντός του υγρού θαλάµου. 
Για την ηλεκτροδότηση των αντλιοστασίων έχει τοποθετηθεί ηλεκτρικός πίνακας ισχύος και 
αυτοµατισµού ανά αντλιοστάσιο και η σύνδεσή του µε το δίκτυο χαµηλής τάσης της ∆ΕΗ. 

Σε ορισµένα αντλιοστάσια έχει εγκατασταθεί κατάλληλο ηλεκτροπαραγωγό ζεύγος (Η/Ζ) εντός 
οικίσκου πλησίον του αντλιοστασίου. Σε περίπτωση διακοπής ή ακαταλληλότητας του δικτύου ∆ΕΗ, 
το Η/Ζ εκκινεί αυτόµατα και µετάγει τη τροφοδοσία ισχύος, µέσω πίνακα αυτόµατης µεταγωγής 
(ΠΑΜ).  
Ο ηλεκτρικός πίνακας κάθε αντλιοστασίου είναι εγκατεστηµένος εντός µεταλλικού αυτοστήρικτου 
ερµαρίου, τύπου PILLAR, πάνω σε βάση σκυροδέµατος. 

Κάθε pillar  βρίσκεται παράπλευρα του δρόµου και  πλησιέστερα στο αντλιοστάσιο. 
Εντός του κάθε pillar προβλέπεται είναι εγκατεστηµένος ο µετρητής της παροχής ∆ΕΗ.  
Στις θέσεις άφιξης παροχής ∆ΕΗ (οικίσκος ή pillar) έχει κατασκευασθεί τεχνητή γείωση. 
 
 

 
Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ Τ.Υ. ∆ΕΥΑΛ Ο ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ Ο ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 

κ.α.α 

 

 

 

 

ΝΕΡΟΥ-ΛΥΜΑΤΩΝ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ 

ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ ΦΙΝ∆ΑΝΗΣ ΣΩΤΗΡΗΣ ΒΑΣΙΛΑΡΟΣ ΗΡΑΚΛΗΣ ΠΡΟΚΟΠΙΟΥ 
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΤΕ ΧΗΜΙΚΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΤΕ 

 



 

 

 

 

  

  

ΥΠΗΡΕΣΙΑ: 
 

Λειτουργία και συντήρηση 
Εγκαταστάσεων 
Επεξεργασίας Λυµάτων  
στη ∆ηµοτική Ενότητα  
Ερεσού-Αντίσσης 
 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: 49/16 

ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗ:  Ι∆ΙΟΙ ΠΟΡΟΙ ∆ΕΥΑΛ 

∆ηµοτική Επιχείρηση Ύδρευσης 

Αποχέτευσης Λέσβου 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 

Ταχ. ∆/νση : Ελ. Βενιζέλου 13-17 

Ταχ. Κωδ. : 81132 Μυτιλήνη 

Πληροφορίες : Φινδανής Παρασκευάς  

Τηλέφωνο : 2251024444 

Fax  : 2251040121 

Ε-mail  : deyam2@otenet.gr 
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 59.880,00 € χωρίς Φ.Π.Α. 

 

ΤΕΥΧΟΣ 2 

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 
 

Άρθρο 1ο: Αντικείµενο της σύµβασης 
1.1 H συγγραφή αυτή, αφορά στην παροχή της υπηρεσίας «Λειτουργία & Συντήρηση Αποµακρυσµένων 

ΕΕΛ ∆ηµοτικής Ενοτήτας Ερεσου-Αντισας», δηλαδή στη συντήρηση και λειτουργία των Μονάδων   
Επεξεργασίας Λυµάτων στις ∆ηµοτικές Κοινότητες Άντισσας, Ερεσού, Σιγρίου, Μεσοτόπου, Χυδήρων, 
Πτερούντας, Βατούσας του ∆ήµου Λεσβου. 

1.2 Τόπος  εργασίας  του  Αναδόχου  είναι  η  περιοχή  των  ανωτέρω  ΕΕΛ.  Ο  Ανάδοχος υποχρεούται, 

ύστερα από έγκαιρη πρόσκληση της αρµόδιας Υπηρεσίας του Εργοδότη να συµµετέχει σε συσκέψεις, 
να παρέχει γραπτές ή προφορικές πληροφορίες ή συµβουλές στις υπηρεσίες αυτές και τα όργανα 
τους, να συµµετέχει σε επισκέψεις στην γενικότερη περιοχή των εργασιών και  γενικά  να  παρέχει  κάθε 
σχετική  υποστήριξη,  που  κρίνει  χρήσιµη  ο εργοδότης. 
 
 
Άρθρο 2ο: Γενικά στοιχεία έργου – ∆εδοµένα σχεδιασµού 
Τα τεχνικά στοιχεία των ανωτέρω ΕΕΛ καθώς και τα δεδοµένα σχεδιασµού των, βρίσκονται αναλυτικά 
στα τεύχη των µελετών «Επεξεργασία λυµάτων Ερεσού-Σκάλας Ερεσού» και «Μονάδες Βιολογικού 
Καθαρισµού ∆ήµου Ερεσού-Αντίσσης» που βρίσκονται στα γραφεία της ∆ΕΥΑΛ,  τα οποία 

περιέχουν το σύνολο των τεχνικών λεπτοµερειών για τον σχεδιασµό, την κατασκευή και τους 
υγειονοµικούς υπολογισµούς για κάθε εγκατάσταση. 
Στο σύνολο τους οι εγκαταστάσεις έχουν σχεδιαστεί να επεξεργάζονται αστικά λύµατα από τους 
παρακείµενους οικισµούς και ορισµένες απ αυτές δέχονται και βοθρολύµατα κατοικιών που δεν θα 
είναι συνδεδεµένες µε το σύστηµα αποχέτευσης της περιοχής. Ουδεµία από τις εγκαταστάσεις δεν 
είναι σχεδιασµένη για αποδοχή βιοµηχανικών ή βιοτεχνικών λυµάτων οιασδήποτε µορφής. 

Οι ΕΕΛ Άντισσας, Ερεσού, Σιγρίου, Μεσοτόπου, Χυδήρων, Πτερούντας, Βατούσας είναι πρόσφατα 
κατασκευασµένες και εναρµονίζονται  µε  την  νέα  περιβαλλοντική  νοµοθεσία.  Μέτρα και όροι για 
την επεξεργασία αστικών λυµάτων. 
Οι ΕΕΛ Ερεσού είναι κατασκευασµένες την δεκαετία του ΄90 και εναρµονίζονται µε την νοµοθεσία της 
εποχής. 
Οι θέσεις των ΕΕΛ βρίσκονται πολύ κοντά στις αντίστοιχες κοινότητες. Η ακριβής θέση των ΕΕΛ θα 

υποδειχθεί σε κάθε ενδιαφερόµενο σε συνεργασία µε την ∆ΕΥΑΛ, ώστε όλοι οι διαγωνιζόµενοι να 
λάβουν γνώση της κάθε εγκατάστασης ξεχωριστά. 
 
 
 



 

 

 

Οι συντεταγµένες κατά ΕΓΣΑ ’87 είναι οι εξής: 

 

  Χ (ΕΓΣΑ ’87) Υ (ΕΓΣΑ ’87) 

1 ΠΤΕΡΟΥΝΤΑ 676927 4342031 

2 ΧΙ∆ΗΡΑ 674844 4341524 

3 ΑΝΤΙΣΣΑ 672147 4344872 

4 ΒΑΤΟΥΣΑ 675339 4343712 

5 ΣΙΓΡΙ 660019 4340562 

6 ΜΕΣΟΤΟΠΟΣ 672040 4331184 

7 ΕΡΕΣΟΣ 666814 4335554 

 
 
Άρθρο 3ο: Υποχρεώσεις Αναδόχου – Λειτουργία µονάδων 

3.1 Γενικά 
Κατά τη διάρκεια εκτέλεσης της εργασίας, ο Ανάδοχος οφείλει να τηρεί τους όρους της σύµβασης   

και της παρούσας µελέτης. Θα πρέπει να συνεργάζεται στενά µε τις αρµόδιες υπηρεσίες της ∆ΕΥΑΛ, 
υποχρεούται δε να λαµβάνει υπόψη του οποιεσδήποτε παρατηρήσεις της σχετικά µε την εκτέλεση του 
Έργου. 
 
Ειδικότερα ο ανάδοχος υποχρεούται: 

- Για την λειτουργία των µονάδων, σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα στην µελέτη κατασκευής τους και τις  

οδηγίες των κατασκευαστών του εξοπλισµού, ώστε να επιτυγχάνεται η βέλτιστη αποδοτική λειτουργία 
όλων των επιµέρους Μονάδων. Ο ανάδοχος θα καθορίζει όλες τις απαραίτητες ρυθµίσεις 
λειτουργίας των Εγκαταστάσεων µε σκοπό τη βέλτιστη αποδοτική λειτουργία τους µε το χαµηλότερο 
δυνατό κόστος. 

- Για την κατάστρωση προγράµµατος δειγµατοληψιών και αναλύσεων σε όλες τις υποµονάδες των 
ΕΕΛ. 

- Για την διενέργεια όλων των δειγµατοληψιών και αναλύσεων που απαιτούνται για την αποδοτική 
λειτουργία των ΕΕΛ σε συνεργασία µε το Χηµικό Εργαστήριο της ∆ΕΥΑΛ 

- για την υποβολή αναλυτικού προγράµµατος συντήρησης του µηχανολογικού εξοπλισµού των 
εγκαταστάσεων. 

- Για την τακτική  και προγραµµατισµένη  προληπτική  συντήρηση του  εξοπλισµού  και  οι εργασίες των 
επισκευών συνήθων βλαβών που προκαλούνται από τη συνήθη χρήση και µπορεί να εκτελεστούν επί 

τόπου, µε απλά µέσα. 
- Για τον επί τόπου έλεγχο των εργασιών καθαρισµού των επί µέρους µονάδων των ΕΕΛ, ώστε να 

παρουσιάζουν άψογη εµφάνιση και λειτουργία. 
- Για την αρχειοθέτηση και η στατιστική επεξεργασία όλων των  εργαστηριακών αναλύσεων καθώς και 

όλων των αναλύσεων πεδίου. 
- Για τον έγκαιρο προγραµµατισµό των παραγγελιών για όλα τα χρησιµοποιούµενα υλικά και χηµικά, 

ώστε οι εγκαταστάσεις να λειτουργούν απρόσκοπτα και αποδοτικά. 
 
Ο ανάδοχος θα έχει συνεχή και πλήρη εικόνα για όλες τις υποµονάδες των εγκαταστάσεων και θα 
καθορίζει σε συνεργασία µε τη ∆ΕΥΑΛ τη µεθοδολογία που θα εφαρµόζεται για την αποδοτική και 

απρόσκοπτη λειτουργία τους. 
 
Τον ανάδοχο βαρύνουν οι δαπάνες για την αµοιβή, την ασφάλιση, τις µετακινήσεις και τα λοιπά έξοδα 
του ιδίου και του προσωπικού του. 
 
Τον εργοδότη βαρύνουν οι εξής δαπάνες: 

- Ηλεκτρική ενέργεια και νερό 
- Παντός είδους υλικά (χηµικά, λιπαντικά, ανταλλακτικά κλπ), 
- Αποκατάσταση πάσης φύσεως βλαβών όπως οι προκαλούµενες από απρόβλεπτα γεγονότα, 

θεοµηνίες 
- Αντικαταστάσεις εξοπλισµού ή στοιχείων αυτού λόγω φθορών ή βλαβών ή οποιασδήποτε άλλης 

αιτίας 

- Λιπαντικά και ανταλλακτικά για την προληπτική και επιδιορθωτική συντήρηση του Η/Μ εξοπλισµού 
των εγκαταστάσεων 

- Η µεταφορά της αφυδατωµένης ιλύος και τα παραπροϊόντα των ΕΕΛ 
 



 

 

 

Ακόµη επισηµαίνεται ότι ο ανάδοχος, θα πρέπει να έχει επισκεφτεί και εξετάσει τις εγκαταστάσεις, ώστε 

να έχει πλήρη γνώση των συνθηκών τους. 
 

3.2  Παρακολούθηση  και  έλεγχος διεργασιών των Εγκαταστάσεων 
Ο Ανάδοχος έχει υποχρέωση να παρακολουθεί και να ελέγχει τις διεργασίες που επιτελούνται στις ΕΕΛ, 
σύµφωνα µε τους κανόνες της επιστήµης και της τεχνικής, τις οδηγίες των κατασκευαστών του 
ηλεκτροµηχανολογικού εξοπλισµού και αυτοµατισµού και σύµφωνα µε τα περιλαµβανόµενα στα 

τεύχη και σχέδια κατασκευής, προσαρµοσµένα στα δεδοµένα παροχών και ποιότητας εισόδου, όπως 
αυτά θα διαµορφώνονται στη διάρκεια της παροχής υπηρεσιών, ώστε να διασφαλίζεται η τήρηση της 
ποιότητας επεξεργασίας, των λοιπών περιβαλλοντικών όρων και των κανονισµών Υγιεινής και  
Ασφάλειας και γενικότερα να εξασφαλίζεται  η αδιάλειπτη και άρτια λειτουργία της µονάδας. 
Για τα τµήµατα του εξοπλισµού για τα οποία δεν υπάρχουν οδηγίες των κατασκευαστών, αυτές θα  
πρέπει να αναζητηθούν από τους αντίστοιχους κατασκευαστές σε συνεργασία µε την Αρµόδια 

Υπηρεσία ∆ΕΥΑΛ. 
Ο Ανάδοχος θα συµπληρώνει το ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ των εγκαταστάσεων. Στο έντυπο αυτό   
θα καταγράφονται ποιοτικές παράµετροι, όπως οσµή, χρώµα, ύπαρξη αφρών, επιπλεόντων καθώς  
και  η  κατάσταση  του  εξοπλισµού  όπως  και  όλες  οι παρατηρήσεις σχετικά µε τη λειτουργία όλων 
των επιµέρους υποµονάδων. Τα περιεχόµενα πεδία συµπλήρωσης στο ηµερολόγιο λειτουργίας για 

κάθε εγκατάσταση ξεχωριστά θα καταρτιστεί από τον Ανάδοχο και την αρµόδια Υπηρεσία ∆ΕΥΑΛ 
στην διάρκεια των τριάντα (30) πρώτων ηµερών από την υπογραφή της σύµβασης. Το ηµερολόγιο 
λειτουργίας θα αναθεωρείται όποτε κριθεί απαραίτητο. 
Βάσει των στοιχείων του παραπάνω ελέγχου (και σε συνδυασµό και µε τα αποτελέσµατα των 
εργαστηριακών αναλύσεων των εισερχοµένων λυµάτων, της επεξεργασµένης εκροής κλπ.) ο 
ανάδοχος θα προβαίνει, όταν είναι αναγκαίο, σε διορθωτικές ενέργειες που θα αφορούν σε µεταβολή   

των ρυθµίσεων λειτουργίας, τις οποίες θα καταγράφει στο ηµερολόγιο λειτουργίας αλλά και σε  
άλλες διορθωτικές ενέργειες, προληπτικού αλλά και κατασταλτικού τύπου, που επίσης θα 
καταγράφονται στο ηµερολόγιο λειτουργίας. 
Σε τριµηνιαία βάση ο Ανάδοχος θα συµπληρώνει το ΦΥΛΛΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ, όπου θα καταγράφονται  
όλα τα στοιχεία απόδοσης της εγκατάστασης,  τα εισερχόµενα φορτία, οι λειτουργικές παράµετροι 
καθώς και το ενεργειακό κόστος λειτουργίας. 
 
 

3.3  Πρόγραµµα εργαστηριακών αναλύσεων και µετρήσεων 
Στο πλαίσιο παρακολούθησης της λειτουργίας  των εγκαταστάσεων και για την επίτευξη τόσο της   
βέλτιστης αποδοτικής λειτουργίας τους όσο και για τον έλεγχο των επιµέρους διεργασιών, ο 

Ανάδοχος σε συνεργασία µε το Αναλυτικό Εργαστήριο της ∆ΕΥΑΛ: 
- Θα καταστρώσει πρόγραµµα δειγµατοληψιών στο οποίο θα αναφέρονται λεπτοµερώς οι ελεγχόµενοι 

παράµετροι, η συχνότητα ελέγχου και τα σηµεία δειγµατοληψίας. 
- Θα διενεργεί τις συγκεκριµένες δειγµατοληψίες και θα έχει την ευθύνη της συντήρησης και αποστολής 

των συγκεκριµένων δειγµάτων στο εργαστήριο της ∆ΕΥΑΛ, σύµφωνα µε όσα καθορίζουν οι  κανόνες  
δειγµατοληψίας για την ανάλυση κάθε εξεταζόµενης παραµέτρου κατά τρόπο ώστε τα αποτελέσµατα 

των αναλύσεων – εξετάσεων να έχουν υψηλό βαθµό εµπιστοσύνης. 
- Οι ελεγχόµενες παράµετροι, η συχνότητα ελέγχου και οι θέσεις δειγµατοληψίας, αναφέρονται 

ενδεικτικά στους παρακάτω πίνακες: 
 

ΠΙΝΑΚΑΣ 1: Παράµετροι που θα ελέγχονται στα ανεπεξέργαστα και επεξεργασµένα λύµατα της 

εγκατάστασης 

Παράµετροι Είσοδος-Έξοδος 
∆εξαµενή 

Αερισµού 

∆εξαµενή 

Καθίζησης 

Ανακυκλοφορία 

ιλύος 

Παροχή ηµερήσια   ηµερήσια 

SS 1/µήνα 1/εβδοµάδα  1 /εβδοµάδα 
COD 1/µήνα    

ΒΟD5 1/µήνα    

Ν-ΝΗ4 1/µήνα    

Ν-ΝΟ3 1/µήνα    

Ν-ολικό 1/µήνα    

Ρ-ολικός 1/µήνα    

pH 1/εβδοµάδα 1/εβδοµάδα   

Θερµοκρασία 
0

C ηµερήσια Ηµερήσια   



 

 

 

∆ιαλυµένο 02  Ηµερήσια   

Καθιζάνοντα 30’  2/εβδοµάδα   

Ολικά 
Κολοβακτηριοειδή 

1/µήνα    

Κοπρανώδη 

Κολοβακτηριοειδή 
1/µήνα    

Στάθµη ιλύος   ηµερήσια  

 
 
Τονίζεται ότι όλες οι δειγµατοληψίες θα διενεργούνται σε συνεργασία µε τον χηµικό της ∆ΕΥΑΛ ώστε τα 

δείγµατα να αποστέλλονται στο εργαστήριο συντηρηµένα και σε καλή κατάσταση σύµφωνα µε όσα 
καθορίζουν οι κανόνες δειγµατοληψίας για την ανάλυση κάθε εξεταζόµενης παραµέτρου κατά τρόπο 
ώστε τα αποτελέσµατα των αναλύσεων– εξετάσεων να έχουν υψηλό βαθµό εµπιστοσύνης. 
Μετά την ανάλυση όλων των δειγµάτων, ο ανάδοχος θα προβαίνει σε όλες τις αναγκαίες ρυθµίσεις 
λειτουργίας και όταν είναι αναγκαίο (βλ. πίνακα 2 & 3 για όρια τιµών) θα εφαρµόζει διορθωτικές 
ενέργειες προληπτικού κυρίως και ενίοτε κατασταλτικού τύπου, τις οποίες θα καταγράφει στο 

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ της εγκατάστασης. 
 
Στους Πίνακες 2 & 3 που ακολουθoύν δίνονται τα επιτρεπτά όρια συγκεκριµένων παραµέτρων στην 
εκροή, που πρέπει να τηρούνται : 
 
 
ΠΙΝΑΚΑΣ 2: Όρια εκροής ΕΕΛ Αντισσας, Σιγρίου, Μεσοτόπου, Χύδηρα, Πτερούντα και Βατουσας 

 
ΟΡΙΑ ΕΚΡΟΗΣ 

ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΣ ΜΕΣΗ ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ 

COD < 125 mg/L 

BOD5 < 25 mg/L 

Αιωρούµενα στερεά (SS) < 35 mg/L 

Καθιζάνοντα στερεά εντός 2 ωρών σε κώνο Imhoff < 0,3 ml/L 

Ολικό άζωτο ΤΝ < 15 mg/L 

Αµµωνιακό άζωτο Ν-ΝΗ4 ≤ 2 mg/L 

Ολικός φώσφορος ΤΡ < 5 mg/L 

Λίπη - Έλαια ≤ 0,1 mg/L 

Επιπλέοντα στερεά = 0  

∆ιαλυµένο οξυγόνο (DO) > 3 mg/L 

 
 
 

ΠΙΝΑΚΑΣ 3: Όρια εκροής ΕΕΛ Ερεσού 

 

ΟΡΙΑ ΕΚΡΟΗΣ 

ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΣ ΜΕΣΗ ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ 
BOD5 ≤ 25 mg/L 

Αιωρούµενα στερεά (SS) ≤ 25 mg/L 

Ν-ΝΟ3 ≤ 5 mg/L 

Ολικός αριθµός κολοβακτηριοειδών (ΠΑΚ) ≤ 23  ανά 100ml 

Υπολειµµατικό χλώριο ≤ 0,3 mg/L 
∆ιαλυµένο οξυγόνο (DO) ≥ 3 mg/L 

Έλαια, λίπη, στερεά και χηµικές ουσίες και γενικά 

ενώσεις που είναι δυνατόν να προκαλέσουν ζηµιές σε 

αρδευτικές εγκαταστάσεις 

ΑΠΟΥΣΙΑ 

PH 6,5 έως 8,5  

Θερµοκρασία ≤28 °C 
Ηλεκτρική αγωγιµότητα µS ≤750 (20 °C)  

Ενοχλητικές οσµές ΑΠΟΥΣΙΑ 

Χλωριόντα ≤120 mg/L 

Βαθµός αλκαλίωσης 60 % 



 

 

 

Βόριο ≤3 mg/L 

Τοξικά ή επικίνδυνα στοιχεία και ενώσεις επιβλαβείς για 

καλλιεργητές, εδάφη, ψάρια, ζώα και ανθρώπους 
ΑΠΟΥΣΙΑ 

 

 
 

3.4 ∆ιάθεση  τελικής  εκροής 
Τα επεξεργασµένα λύµατα κάθε µονάδας θα διατίθενται στους εγκεκριµένους αποδέκτες. 
 

3.5 Κατανάλωση χηµικών, αναλωσίµων, ενέργειας, νερού 
Η προµήθεια, (πολυηλεκτρολύτη, διαλύµατος απολυµαντικού χλωρίου, διαλύµατος αποχλωρίωσης) 
και λοιπών αναλωσίµων υλικών που είναι απαραίτητα για τη σωστή και απρόσκοπτη λειτουργία των 

ΕΕΛ, θα γίνεται µε µέριµνα και δαπάνες του Εργοδότη και µετά από έγκαιρη γραπτή ενηµέρωσή του 
από τον Ανάδοχο. Σε περίπτωση που ο Εργοδότης είτε δεν εκτελεί άµεσα τις παραγγελίες προµήθειας 
των χηµικών και λοιπών αναλωσίµων υλικών που είναι απαραίτητα για την απρόσκοπτη λειτουργία 
των εγκαταστάσεων, είτε δεν καλύπτει το κόστος ρεύµατος και νερού για τη λειτουργία των εγκατα-
στάσεων, ο Ανάδοχος δεν φέρει καµία ευθύνη για την τήρηση των ορίων εκροής του Πίνακα 2 & 3 
της παρούσης. 

Ο Ανάδοχος επιβάλλεται να ενηµερώνει συνεχώς τον εργοδότη ως προς την ποιότητα και αποτελε-
σµατικότητα των αναλωσίµων και να τον προστατεύει από ενδεχόµενα άσκοπες δαπάνες 
προσδιορίζοντας τις αιτίες τους. 
 
 

3.6  Αποµάκρυνση  παραπροϊόντων 
Η συλλογή και η µεταφορά της αφυδατωµένης ιλύος και των λοιπών παραπροϊόντων θα γίνονται 
από τον Εργοδότη µετά από έγγραφη και έγκαιρη ενηµέρωση για την αποµάκρυνση της . 
Σε περίπτωση που ο Εργοδότης δεν µεριµνήσει για την αποµάκρυνση των παραπροϊόντων και της 
αφυδατωµένης ιλύος, ο Ανάδοχος δεν φέρει καµία ευθύνη για την τήρηση των ορίων εκροής των 
Πινάκων 2 & 3 της παρούσης ούτε και για την κάλυψη των αντίστοιχων σχετικών περιβαλλοντικών 

όρων των µονάδων. 
Σε περίπτωση αυξηµένης υγρασίας της αφυδατωµένης ιλύος, ο υπεύθυνος λειτουργίας θα προβαίνει 
σε κατάλληλες διορθωτικές ενέργειες µε στόχο τη µείωσή της, γενικότερα δε θα στοχεύει στη µείωση 
του όγκου της προς διάθεση ιλύος. 
 

 
Άρθρο 4ο: Υποχρεώσεις Αναδόχου – Συντήρηση και επισκευή  εξοπλισµού και εγκατάστασης 
Οι διαγωνιζόµενοι κατά την περίοδο σύνταξης της προσφοράς τους, θα πρέπει να έχουν επισκεφτεί 
και εξετάσει τις ΕΕΛ, ώστε να έχουν πλήρη γνώση των συνθηκών τους.  
Με την έναρξη της σύµβασης ο Ανάδοχος οφείλει να καταγράψει και να ελέγξει τον υπάρχοντα  
εξοπλισµό. Οποιαδήποτε βλάβη στις υποδοµές και τον ηλεκτροµηχανολογικό εξοπλισµό θα 

καταγραφεί. Ο Ανάδοχος οφείλει να προβεί στις απαιτούµενες διορθωτικές ενέργειες, ώστε η κάθε 
µονάδα να βρεθεί σε θέση να λειτουργεί µε τον καλύτερο τρόπο. Το περιεχόµενο της καταγραφής και 
οι παρατηρήσεις του Αναδόχου θα αποτελούν την «Τεχνική Έκθεση Παραλαβής» της κάθε µονάδας. 
Με βάση την Τεχνική Έκθεση Παραλαβής, ο Ανάδοχος και ο Εργοδότης θα καθορίσουν από κοινού 
τις προτεραιότητες και τις απαραίτητες βελτιωτικές ενέργειες που απαιτούνται για την καλύτερη 
λειτουργία της κάθε µονάδας. 

Οι εργασίες συντήρησης θα καταγράφονται. 
Οι υπηρεσίες, που αφορούν τις εργασίες συντήρησης θα πραγµατοποιούνται σύµφωνα µε το 
Πρόγραµµα Συντήρησης. 
 

4.1  Πρόγραµµα Συντήρησης 
Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να εφαρµόσει τακτικό πρόγραµµα προληπτικής συντήρησης, 

σύµφωνα µε όσα αναφέρονται παρακάτω. 
Η λειτουργία και συντήρηση του εξοπλισµού και των εγκαταστάσεων, κύριων και βοηθητικών, του 
χρησιµοποιούµενου κατά τη λειτουργία των εγκαταστάσεων αλλά και του εφεδρικού θα γίνεται 
σύµφωνα µε τις οδηγίες των κατασκευαστών, τους κανόνες τις τεχνικής και της επιστήµης και µε 
γνήσια εξαρτήµατα και ανταλλακτικά. 
Η προληπτική συντήρηση του εξοπλισµού και των εγκαταστάσεων ορίζεται ως το σύνολο των 

τακτικών και έκτακτων εργασιών που πρέπει να γίνονται σύµφωνα µε τις οδηγίες των κατασκευαστών, 
τους κανόνες της τεχνικής και της επιστήµης και την κεκτηµένη εµπειρία του συντηρητή, και γίνεται µε 
εργασία τεχνίτη – συντηρητή 



 

 

 

Η συντήρηση περιλαµβάνει όλον τον ηλεκτροµηχανολογικό, ηλεκτρονικό εξοπλισµό και αυτοµα-

τισµούς, κύριο και βοηθητικό, που χρησιµοποιείται κατά τη λειτουργία των εγκαταστάσεων, αλλά και 
του εφεδρικού και αργούντος. Περιλαµβάνει επίσης τον εξοπλισµό, που θα εγκατασταθεί αργότερα 
κατά τη διάρκεια της Σύµβασης. 
Τέλος στη συντήρηση περιλαµβάνονται: 
- Ο καθαρισµός της εσωτερικής οδοποιίας και του περιβάλλοντα χώρου 
- Η συντήρηση και αποκατάσταση της περίφραξης 

- Η αποκατάσταση τυχόν διαρροών εξοπλισµού και υπέργειων ή υπόγειων σωληνώσεων 
- Η συντήρηση και η άρδευση των φυτών του χώρου της εγκατάστασης 
- Όλες οι παρόµοιας φύσης µε τις προαναφερόµενες εργασίες, που αποσκοπούν στην καλή, οµαλή 

λειτουργία και τη συνολική εµφάνιση του χώρου της εγκατάστασης. 
 
Ο ανάδοχος θα δηµιουργήσει έντυπα παρακολούθησης για κάθε βασικό µηχάνηµα. Στο έντυπο αυτό 
θα αναγράφονται: Ο αύξων αριθµός, ο κατασκευαστής, το µοντέλο και το serial number, οι 
κυριότερες διαδικασίες συντήρησης, σύµφωνα µε τις οδηγίες των κατασκευαστών (π.χ. αλλαγή 
λαδιών, λάστιχων, ρουλεµάν κλπ.) µε την ηµεροµηνία τελευταίας επέµβασης και την προβλεπόµενη 
ηµεροµηνία της επόµενης επέµβασης και το όνοµα του συντηρητή, που πραγµατοποίησε την 

τελευταία επέµβαση. 
Οι βλάβες, που θα παρουσιαστούν στον ηλεκτροµηχανολογικό εξοπλισµό και τον αυτοµατισµό κατά 
τη λειτουργία θα αναφέρονται άµεσα στην ∆ΕΥΑΛ, θα αίρονται αµέσως και θα περιγράφονται 
αναλυτικά στο ηµερολόγιο λειτουργίας και συντήρησης. Στην περίπτωση, που η βλάβη οφείλεται: 

α)  Σε κακό χειρισµό ή παράβλεψη του προσωπικού της µονάδας, αυτή θα αποκαθίσταται µε έξοδα του 
αναδόχου. 

β)  Σε φθορά λειτουργίας, λόγω παλαιότητας ή ανωτέρας βίας, θα αναφέρεται εγγράφως και εγκαίρως 
στην Υπηρεσία και η δαπάνη επισκευής της θα βαραίνει την Υπηρεσία.  

 
Σε περίπτωση που δεν είναι εφικτή η επιτόπου επισκευή του εγκατεστηµένου εξοπλισµού και απαιτείται   
µεταφορά και επισκευή σε συνεργείο του προµηθευτή ή άλλο εξωτερικό συνεργείο, η δαπάνη θα  

επιβαρύνει την ∆ΕΥΑΛ. Σε περίπτωση που για την επισκευή της βλάβης απαιτηθεί η ενοικίαση Ειδικών 
µηχανηµάτων έργου ή επιπλέον εξειδικευµένου προσωπικού, η δαπάνη θα βαρύνει την ∆ΕΥΑΛ. 
 
Σε όλες τις ειδικές περιπτώσεις ο Ανάδοχος οφείλει να ενηµερώσει εγγράφως την Επιβλέπουσα  
Υπηρεσία αναφέροντας στην σχετική έκθεση τις απαιτούµενες ποσότητες υλικών ή υπηρεσιών που 
απαιτούνται για την αποκατάσταση του προβλήµατος. Η Υπηρεσία της ∆ΕΥΑΛ αφού εξετάσει την 

έκθεση του Αναδόχου, εγκρίνει την διαδικασία αποκατάστασης της βλάβης.  
 
Σε κάθε περίπτωση όµως το ζητούµενο είναι οι βλάβες να περιορίζονται στο ελάχιστο µε σωστή 
επίβλεψη της λειτουργίας και εκτέλεση των εργασιών συντήρησης. 
 
∆εν περιλαµβάνονται στο αντικείµενο της παρούσας σύµβασης : 

� Η προµήθεια και εγκατάσταση πρόσθετου εξοπλισµού ο οποίος θα τοποθετηθεί µετά την ανάληψη 
των καθηκόντων του Αναδόχου και σε συνεννόηση µε τον Εργοδότη και ο οποίος θα αποσκοπεί 
στην βελτίωση λειτουργίας της ΕΕΛ. Η δαπάνη για την προµήθεια και εγκατάσταση του νέου 
Εξοπλισµού θα βαρύνει αποκλειστικά τον Εργοδότη. 

� Οι Βλάβες που θα παρουσιαστούν ενδεχοµένως στο δοµικό τµήµα της κάθε εγκατάστασης (κτίρια, 
βάσεις, τοιχία, στέγαστρα κτλ). 

� Οι εργασίες αποκατάστασης της εσωτερικής οδοποιίας εντός της ΕΕΛ. Οι βλάβες αυτές θα 
επισηµαίνονται από τον ανάδοχο και θα αποκαθίστανται από τον εργοδότη µε δαπάνες του. 

� Οι Βλάβες που αφορούν στο αποχετευτικό δίκτυο εκτός της ΕΕΛ. ∆ηλαδή το ∆ίκτυο πριν  ή µετά  από  
κάθε ΕΕΛ, το  δίκτυο εντός του  παρακείµενου  οικισµού και  στον κεντρικό αποχετευτικό αγωγό. 

� Καταγεγραµµένες βλάβες της τεχνικής έκθεσης παραλαβής. 

 

Σε περίπτωση που ο Εργοδότης δεν µεριµνήσει είτε για την άµεση εκτέλεση της επιδιορθωτικής 

συντήρησης του εξοπλισµού είτε για την έγκαιρη αντικατάσταση του εξοπλισµού, ο Ανάδοχος δεν  
φέρει καµία ευθύνη για την τήρηση των ορίων εκροής του Πίνακα 3 της παρούσης ούτε και για την 
κάλυψη των αντίστοιχων σχετικών περιβαλλοντικών όρων της µονάδας. 
 
Ο ανάδοχος δεν ευθύνεται στην περίπτωση πρόκλησης φθορών ή καταστροφών του εξοπλισµού  
και λοιπών υποδοµών των εγκαταστάσεων που οφείλονται σε βανδαλισµό, κλοπή, δολιοφθορά ή 

φυσική καταστροφή. 



 

 

 

 

Σε περίπτωση ανωτέρας βίας ο Ανάδοχος θα κάνει κάθε προσπάθεια να έρθει σε επαφή µε τους 
εκπροσώπους της ∆ΕΥΑΛ ώστε να εγκρίνουν τα µέτρα για την αντιµετώπισή της. Εφόσον αυτό δεν 
είναι εφικτό και εφόσον υπάρχει Περιβαλλοντικός κίνδυνος, ο Ανάδοχος θα έχει το δικαίωµα να 
προχωρήσει στα απαιτούµενα έξοδα και να υποβάλλει άµεσα στη ∆ΕΥΑΛ γραπτή λεπτοµερή 
αναφορά των ενεργειών αυτών. Η ∆ΕΥΑΛ θα είναι υπεύθυνη για το κόστος των µέτρων έκτακτης 
ανάγκης µε την προϋπόθεση ότι τέτοιες καταστάσεις δεν οφείλονταν σε σφάλµα ή αµέλεια του 

Αναδόχου και η προκύπτουσα αποζηµίωση θα προσδιορίζεται είτε µε επί τόπου παρακολούθηση του 
κόστους, είτε µε οποιονδήποτε άλλο εφικτό τρόπο, σύµφωνα µε τις σχετικές νοµοθετικές διατάξεις. 
Ο Ανάδοχος οφείλει για την αντιµετώπιση τέτοιων περιπτώσεων να βρίσκεται σε διαρκή ετοιµότητα και 
να διατηρεί σε ενεργό κατάσταση τόσο το µηχανικό εξοπλισµό όσο και το προσωπικό του. 
 
 

Άρθρο 5ο: Μέτρα  υγιεινής και  ασφαλείας 
Η ατοµική ασφάλεια και προστασία των εργαζοµένων των εγκαταστάσεων επιδιώκεται µε 
κανονισµούς και µέτρα που διακρίνονται σε δύο κατηγορίες: 

1. Στους κανόνες που θεσπίζουν και διαµορφώνουν συγκεκριµένους τρόπους συµπεριφοράς, µε στόχο 
να ελαχιστοποιηθούν οι κίνδυνοι για την δική τους ασφάλεια. 

2. Στο συγκεκριµένο εξοπλισµό που χρησιµοποιείται προκειµένου να µεγιστοποιηθεί η ασφάλεια έναντι 
ατυχήµατος. 
Ο ανάδοχος φέρει αποκλειστικά και στο σύνολό του την ευθύνη εφαρµογής και τήρησης όλων των 
κανόνων ασφάλειας και υγιεινής εργασίας και µε δική του ευθύνη, οφείλει να εκπαιδεύσει όλο το 
εµπλεκόµενο προσωπικό σε θέµατα υγιεινής και ασφάλειας που πρέπει να τηρούνται και να 
εφαρµόζονται, καθώς και να επιτηρεί την εφαρµογή των παραπάνω. 
 
 
Άρθρο 6ο: Έκθεση  Παρακολούθησης Λειτουργίας και  Ελέγχου 
Ο ανάδοχος θα συµπληρώνει όλα τα προαναφερθέντα έντυπα ελέγχου, τα οποία θα τηρούνται 

στους αντίστοιχους φακέλους στο χώρο των εγκαταστάσεων και θα είναι διαθέσιµα για κάθε έλεγχο 
από τον Εργοδότη αλλά και άλλες αρµόδιες υπηρεσίες. 
 
 
Άρθρο 7ο: Απαιτούµενο Προσωπικό 
Ο Ανάδοχος υποχρεούται να διαθέτει το επαρκές και κατάλληλο προσωπικό για την εκτέλεση των 
υπηρεσιών, που του ανατίθενται, σύµφωνα µε τις δεσµεύσεις, που αναλαµβάνει µε την υποβολή της   
προσφοράς του. Η εµπειρία και εν γένει τα προσόντα του προσωπικού αυτού τελούν υπό την ρητή ή  

και σιωπηρή έγκριση του εργοδότη. Τεκµαίρεται ότι η Προϊσταµένη Αρχή αποδέχεται τα πρόσωπα 
αυτά, εφόσον δεν εκφράσει γραπτώς τη διαφωνία της. 
 
Ο Ανάδοχος πρέπει να καλύπτει νόµιµα τη λειτουργία, τη συντήρηση και φύλαξη των Εγκατα-
στάσεων, σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα στο παρόν τεύχος και επαφίεται σε αυτόν (Ανάδοχο) να 
καταστρώσει κατά τέτοιο τρόπο το πρόγραµµα λειτουργίας, συντήρησης των Εγκαταστάσεων σε 

ανθρώπινο δυναµικό και µηχανικά µέσα καθώς και τη φύλαξη των εγκαταστάσεων, ούτως ώστε ανά 
πάσα στιγµή να εξασφαλίζεται η σωστή και εύρυθµη λειτουργία. 
 
Η απόδειξη της καταλληλότητας και ικανότητας του προτεινόµενου προσωπικού κατ' άτοµο και της 
νοµιµότητας του προγράµµατος εργασίας αυτού είναι υποχρέωση του Αναδόχου. 

 
Ο Ανάδοχος έχει υποχρέωση να πληρώνει όλες τις δαπάνες, που θα προκύψουν από τη λειτουργία, 
συντήρηση και επισκευή του εξοπλισµού της εγκατάστασης, που περιλαµβάνουν, ηµεροµίσθια,  
µισθούς,  εισφορές,  έξοδα  κίνησης  προσωπικού  και  µεταφορά  υλικών.  Ο Ανάδοχος υποχρεούται 
να λειτουργεί και να συντηρεί µε προσωπικό επιστηµονικό, εργατοτεχνικό κλπ., κατάλληλο για τις 
εργασίες αυτές και ικανό σε αριθµό για τη νόµιµη, οµαλή και εύρυθµη λειτουργία των εγκαταστάσεων 

της εργολαβίας. Θα πρέπει ακόµα εκτός του προσωπικού αυτού να έχει σε ετοιµότητα  
συνεργαζόµενο εξοπλισµένο συνεργείο επισκευών και κατασκευών ηλεκτροµηχανολογικών έργων και 
εξοπλισµού επανδρωµένο µε έµπειρο  προσωπικό,  που  θα  προβαίνει  σε  επισκευές  και  κατασκευές  
ακόµα  και  κατά  τις Κυριακές και εορτές, όταν αυτό κρίνεται αναγκαίο. Ο Ανάδοχος ή εκπρόσωπος 
αυτού θα συναντιέται τουλάχιστον µία φορά το δίµηνο µε τους αρµόδιους εκπροσώπους του 
Εργοδότη, σε τακτικές καθορισµένες συναντήσεις. Σκοπός των συναντήσεων θα είναι η συζήτηση 

θεµάτων σχετικών µε τη λειτουργία και συντήρηση της εγκατάστασης. Ο Εργοδότης θα έχει το 



 

 

 

δικαίωµα να διενεργεί τακτικούς ή αιφνίδιους ελέγχους απόδοσης και τήρησης των όρων της 

σύµβασης, όσες φορές το θεωρεί απαραίτητο. 
 
Ο Ανάδοχος υποχρεούται να συνεργάζεται πλήρως σε κάθε έλεγχο και να διαθέσει το απαιτούµενο γι’ 
αυτό προσωπικό. 
 
Τους  πρώτους  δύο µήνες της  σύµβασης θα  συνταχθεί από τον  Ανάδοχο, σύµφωνα µε  τις οδηγίες 

των κατασκευαστών των µηχανηµάτων και των εξαρτηµάτων, το πρόγραµµα συντήρησης όλων  των  
επιµέρους  µονάδων,  που  θα  εφαρµόζεται  κατά  τη  διάρκεια  της σύµβασης και το οποίο θα τύχει 
της έγκρισης της επίβλεψης. Πιθανές αλλαγές στο πρόγραµµα αυτό επιτρέπονται µόνο µετά από 
επανεξέταση των δεδοµένων και σύµφωνη γνώµη ή και επιθυµία της επίβλεψης. 
 
Ο Ανάδοχος έχει υποχρέωση να χρησιµοποιεί µηχανήµατα και υλικά, που ανταποκρίνονται στους 

ισχύοντες σχετικούς κανονισµούς, δηλαδή τις ισχύουσες επίσηµες προδιαγραφές καθώς και τις 
προδιαγραφές του εργοδότη. 
 
Ο εργοδότης διατηρεί το δικαίωµα να προσδιορίζει και να κρίνει την καταλληλότητα ή όχι  των κάθε  
φύσεως  µηχανικών  µέσων και  συναφών  µε αυτό  ειδών, που χρησιµοποιούνται κατά την εκτέλεση 

της σύµβασης. 
 
Το ελάχιστο προσωπικό, που απαιτείται για την λειτουργία και συντήρηση της µονάδας είναι: 
 

Ειδικότητα Αριθµός 
Χηµικός ΠΕ ή Χηµικός Μηχανικός ΠΕ ή 

Μηχανολόγος ή Ηλεκτρολόγος Μηχανολόγος ΠΕ 
1 

Ηλεκτροτεχνίτης ανάλογης ειδικότητας ή 
Μηχανοτεχνίτης 

1 

Εργάτης γενικών καθηκόντων 1 
 
Ο ανάδοχος είναι ο µόνος υπεύθυνος απέναντι των εργαζοµένων για τις συνθήκες εργασίας τους,  
για την ασφάλιση τους και για οποιοδήποτε δικαίωµά τους, που απορρέει από τη συλλογική 
απόφαση εργασίας του κλάδου, στον οποίο αυτοί ανήκουν. 

Ο Ανάδοχος είναι υπεύθυνος για τη χρονική και την τοπική κατανοµή του προσωπικού µε τέτοιον 
τρόπο, ώστε να εξασφαλίζεται η εύρυθµη λειτουργία των µονάδων. 
Πάντως για την οποιαδήποτε συνέπεια, που θα προκύψει από την µη ύπαρξη του κατάλληλου για την 
λειτουργία προσωπικού, τόσο σε βάρος του εξοπλισµού της εγκατάστασης, όσο και για την  τήρηση  
των εγκεκριµένων περιβαλλοντικών όρων ο ανάδοχος  φέρει  την  αποκλειστική ευθύνη. 

 
 
Άρθρο 8ο: Έλεγχος από τον Εργοδότη 
 
Ο Εργοδότης θα εκτελεί ελέγχους κατά την κρίση του µε σκοπό να διαπιστώσει την καλή λειτουργία 
των βιολογικών και θα καλεί εγγράφως τον Ανάδοχο να συµµορφωθεί σε τυχόν παραλήψεις. 

Ο Εργοδότης θα ορίσει και θα γνωστοποιήσει σχετικά στον Ανάδοχο τα πρόσωπα που θα 
επιβλέψουν την εκτέλεση των εργασιών της σύµβασης και θα αποτελούν την Επιτροπή παραλαβής 
εργασιών. 
 
 
Άρθρο 9ο: Ανωτέρα βία – ∆ιαφωνίες 
 
Αν κατά την εκτέλεση της σύµβασης συµβούν γεγονότα ή περιστατικά «ανώτερης βίας», τα οποία  

σαφώς και αποδεδειγµένα βρίσκονται υπεράνω του ελέγχου και της ευθύνης των συµβαλλοµένων, 
καθένα εκ των µερών δικαιούται να αναστείλει την εκπλήρωση των συµβατικών του υποχρεώσεων, 
εφόσον αυτά τα γεγονότα ή περιστατικά παρεµποδίζουν την εκπλήρωσή τους. Το παραπάνω 
δικαίωµα υφίσταται µόνο στις περιπτώσεις, που οι συνέπειες των περιστατικών αυτών δεν ρυθµίζονται 
από το Νόµο ή τη σύµβαση. Η µη εκπλήρωση των συµβατικών υποχρεώσεων κατά τη διάρκεια της 
αναστολής, δεν δηµιουργεί δικαίωµα ή αξίωση υπέρ ή κατά του ετέρου των συµβαλλοµένων. ∆εν 

αναστέλλεται η εκπλήρωση υποχρεώσεων ή η καταβολή αµοιβών, που κατέστησαν απαιτητές πριν 
από την επέλευση των άνω γεγονότων ή περιστατικών. 
 



 

 

 

∆ιαφωνίες, διενέξεις και διαφορές, που θα ανακύψουν κατά την εκτέλεση της Σύµβασης δεν 

δικαιολογούν την εκ µέρους του Αναδόχου άρνηση παροχής των υπηρεσιών και εκτέλεσης των 
καθηκόντων του, όπως αυτά προβλέπονται στη Σύµβαση, εκτός αν τούτο ρητώς προβλέπεται από  
το  Νόµο  ή  την  σύµβαση.  Αν  παρότι  δεν  υφίσταται  τέτοιο  δικαίωµα,  ο Ανάδοχος αρνηθεί την 
εκτέλεση της σύµβασης, ο εργοδότης µπορεί να κηρύξει τον Ανάδοχο έκπτωτο, κατά τις σχετικές 
διατάξεις του Νόµο. 
 

 
 
Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ Τ.Υ. ∆ΕΥΑΛ Ο ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ Ο ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 

κ.α.α 

 

 

 

 

 

ΝΕΡΟΥ-ΛΥΜΑΤΩΝ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ 

ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ ΦΙΝ∆ΑΝΗΣ ΣΩΤΗΡΗΣ ΒΑΣΙΛΑΡΟΣ ΗΡΑΚΛΗΣ ΠΡΟΚΟΠΙΟΥ 

ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΤΕ ΧΗΜΙΚΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΤΕ 

 



 

  

  

ΥΠΗΡΕΣΙΑ: 

 

Λειτουργία και συντήρηση 
Εγκαταστάσεων 
Επεξεργασίας Λυµάτων  
στη ∆ηµοτική Ενότητα  
Ερεσού-Αντίσσης 
 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: 49/16 

ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗ:  Ι∆ΙΟΙ ΠΟΡΟΙ ∆ΕΥΑΛ 

∆ηµοτική Επιχείρηση Ύδρευσης 
Αποχέτευσης Λέσβου 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 

 
Ταχ. ∆/νση : Ελ. Βενιζέλου 13-17 
Ταχ. Κωδ. : 81132 Μυτιλήνη 
Πληροφορίες : Φινδανής Παρασκευάς  
Τηλέφωνο : 2251024444 
Fax  : 2251040121 
Ε-mail  : deyam2@otenet.gr 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 59.880,00 € χωρίς Φ.Π.Α. 

 
 

ΤΕΥΧΟΣ 3 

 

ΕN∆ΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

 

α/α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ζητούµενης υπηρεσίας Μ.Μ. ΠΟΣΟΤΗΤΑ 
ΤΙΜΗ ΜΟΝ.  

(σε €) 
∆ΑΠΑΝΗ 

(σε €) 

1. 

Μηνιαία κατ' αποκοπή δαπάνη για την 
Υπηρεσία λειτουργίας και συντήρησης 

Εγκαταστάσεων Επεξεργασίας Λυµάτων 
στη ∆ηµοτική Ενότητα Ερεσού-Αντίσσης, 

όπως έχει περιγραφεί στα τεύχη της 
παρούσας µελέτης 

Μήνας 12 4.990,00 59.880,00 

ΣΥΝΟΛΟ ∆ΑΠΑΝΗΣ ΖΗΤΟΥΜΕΝΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 59.880,00 

Φ.Π.Α 17% 10.179,60 

ΣΥΝΟΛΟ ∆ΑΠΑΝΗΣ ΖΗΤΟΥΜΕΝΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ (συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α.) 70.059,60 

 

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ Τ.Υ. ∆ΕΥΑΛ 
κ.α.α 

Ο ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ 
ΝΕΡΟΥ-ΛΥΜΑΤΩΝ 

Ο ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 
ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ 

 

 

 

  

ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ ΦΙΝ∆ΑΝΗΣ 
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΤΕ 

ΣΩΤΗΡΗΣ ΒΑΣΙΛΑΡΟΣ 
ΧΗΜΙΚΟΣ 

ΗΡΑΚΛΗΣ ΠΡΟΚΟΠΙΟΥ 
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΤΕ 

 

  



 

 

 

 

  

  

ΥΠΗΡΕΣΙΑ: 
 

Λειτουργία και συντήρηση 
Εγκαταστάσεων 
Επεξεργασίας Λυµάτων  
στη ∆ηµοτική Ενότητα  
Ερεσού-Αντίσσης 
 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: 
 

49/16 
 

ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗ:  Ι∆ΙΟΙ ΠΟΡΟΙ ∆ΕΥΑΛ 

∆ηµοτική Επιχείρηση Ύδρευσης 
Αποχέτευσης Λέσβου 

 
ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 

 
Ταχ. ∆/νση : Ελ. Βενιζέλου 13-17 
Ταχ. Κωδ. : 81132 Μυτιλήνη 
Πληροφορίες : Φινδανής Παρασκευάς  
Τηλέφωνο : 2251024444 
Fax  : 2251040121 
Ε-mail  : deyam2@otenet.gr 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 59.880,00 € χωρίς Φ.Π.Α. 

 
 

ΤΕΥΧΟΣ 4 
 

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ 
 
Γενικοί Όροι 
 
Οι τιµές του παρόντος τιµολογίου αναφέρονται σε µονάδες τελειωµένης εργασίας και θεωρούνται 
πλήρεις από κάθε άποψη και περιλαµβάνουν: 

� Όλες τις απαιτούµενες δαπάνες για την πλήρη και έντεχνη παροχή της δηµοπρατούµενης υπηρεσίας 
σύµφωνα µε τους όρους του παρόντος και των υπολοίπων τευχών της µελέτης, πλην των δαπανών 
που βαρύνουν τον εργοδότη και οι οποίες είναι: ηλεκτρικής ενέργειας και νερού, δαπάνες 
προκαλούµενες από απρόβλεπτα γεγονότα, θεοµηνίες, αστοχία υλικών, εσφαλµένο σχεδιασµό κλπ, 
δαπάνες αντικατάστασης εξοπλισµού ή στοιχείων αυτού λόγω φθορών ή βλαβών που δεν 
οφείλονται σε πληµµέλεια του αναδόχου και δαπάνες προµήθειας και εγκατάστασης νέου 
εξοπλισµού. 

� Τις δαπάνες για τις εργασίες συντήρησης του εγκατεστηµένου εξοπλισµού. 
� Τη  δαπάνη για τις καθηµερινές εργασίες στην εγκατάσταση. 
� Τη δαπάνη για την τήρηση πλήρων στατιστικών στοιχείων από τον ανάδοχο, ηµερολόγιου 

λειτουργίας και σύνταξη εκθέσεων και αναφορών που απαιτούνται ή τυχόν απαιτηθούν από την 
υπηρεσία. 

� Τη δαπάνη για τη λήψη όλων των προληπτικών µέτρων Υγιεινής και Ιατρικής περιθάλψεως για το 
εργαζόµενο προσωπικό  που απασχολείται ως επί το πλείστον κάτω από δυσµενείς συνθήκες. 

� Τη δαπάνη για την ασφάλιση ή αποζηµίωση έναντι ατυχηµάτων του αναδόχου ή του προσωπικού ή 
επί περιουσίας τρίτων. 

� Τις δαπάνες δηµοσιεύσεως των διακηρύξεων των δηµοπρασιών µέχρι την τελική εγκρινόµενη όπως 
και της καταρτίσεως της σύµβασης. 
 
Σε περίπτωση που χρειασθούν πρόσθετες εργασίες που δεν αφορούν τις συνήθεις εργασίες 
συντήρησης εξοπλισµού, όπως αντικαταστάσεις µηχανηµάτων, επισκευές σηµαντικών βλαβών, κλπ, 
θα επισηµαίνονται από τον ανάδοχο και θα αποκαθίστανται µε ευθύνη και δαπάνες του εργοδότη. 
 
 
ΑΡΘΡΟ 1: Μηνιαίες Αµοιβές προσωπικού 
Θεωρούµε ότι το απαραίτητο προσωπικό για την συντήρηση και λειτουργία των παραπάνω 
βιολογικών είναι κατ’ ελάχιστον το παρακάτω: 
 
 
 
 



 

 

 

 
ΕΙ∆ΙΚΟΤΗΤΑ 

Μηνιαίες 
αποδοχές 

Αριθµός 
ατόµων 

 
ΣΥΝΟΛΟ (€) 

Χηµικός ή Χηµικός Μηχανικός ΠΕ ή 
Μηχανολόγος ή Ηλεκτρολόγος ή Ναυπηγός ή 
Ηλεκτρολόγος- Μηχανολόγος Μηχανικός ΠΕ 

2.000,00 1 2.000,00 

Ηλεκτροτεχνίτης ή Μηχανοτεχνίτης 1.200,00 1 1.200,00 

Εργάτης 800,00 1 800,00 

ΣΥΝΟΛΟ ΜΗΝΙΑΙΑΣ  ∆ΑΠΑΝΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 4.000,00 
 
 
 
ΑΡΘΡΟ 2: Μηνιαία ∆απάνη µετακινήσεων 
 
Λόγω της απόστασης µεταξύ των ΕΕΛ , θεωρείται ότι η ελάχιστη δαπάνη µετακινήσεων για την 
επίβλεψη όλων των βιολογικών υπολογίζεται ως ακολούθως: 

� Μηνιαία κάλυψη χιλιοµέτρων = 1.500 χιλιόµετρα / µήνα 
� Συντελεστής επί εκάστου χιλιοµέτρου 0,66 € / χιλιόµετρο 
� Μηνιαίο κόστος µετακινήσεων = 990,00€ / µηνιαίως 

 

Συνεπώς, βάσει  των  ανωτέρω  η  Προϋπολογιζόµενη ∆απάνη για την Υπηρεσία “Λειτουργία και 
συντήρηση Εγκαταστάσεων Επεξεργασίας Λυµάτων στη ∆ηµοτική Ενότητα Ερεσού-Αντίσσης” όπως 
έχει περιγραφεί στα τεύχη της παρούσας µελέτης έχει ως εξής : 
 

ΖΗΤΟΥΜΕΝΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 
κατ’ αποκοπή δαπάνη για  την Υπηρεσία “Λειτουργία 

και συντήρηση Εγκαταστάσεων Επεξεργασίας Λυµάτων 
στη ∆ηµοτική Ενότητα Ερεσού-Αντίσσης” 

ΜΗΝΙΑΙΑ 
∆ΑΠΑΝΗ 

(€) 
ΜΗΝΕΣ 

 
ΕΤΗΣΙΑ 

∆ΑΠΑΝΗ  
(€) 

Αµοιβές προσωπικού 4.000,00 12 48.000,00 

∆απάνη µετακινήσεων 990,00 12 11.880,00 

ΣΥΝΟΛΑ ΜΗΝΙΑΙΑ / ΕΤΗΣΙΑ 4.990,00 12 59.880,00 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ Τ.Υ. ∆ΕΥΑΛ Ο ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ Ο ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 
κ.α.α 

 
 
 

 

ΝΕΡΟΥ-ΛΥΜΑΤΩΝ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ 

ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ ΦΙΝ∆ΑΝΗΣ ΣΩΤΗΡΗΣ ΒΑΣΙΛΑΡΟΣ ΗΡΑΚΛΗΣ ΠΡΟΚΟΠΙΟΥ 
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΤΕ ΧΗΜΙΚΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΤΕ 

 


