
 
Συνηµµένα: -Τεύχη ανάθεσης εργασιών 
 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ        αρ.πρωτ.3777/18-5-2020 
  

  
Η ∆ΕΥΑΗ, µε Α.Φ.Μ.090030037 ενδιαφέρεται να αναθέσει την υπηρεσία «Επτάµηνη 
Λειτουργία και συντήρηση του έργου MBR  και συµπληρωµατική  Λειτουργία και 
συντήρηση του έργου ΕΟΧ» µε απευθείας ανάθεσης µε διαπραγµάτευση χωρίς 
δηµοσίευση 
  
Για την κάλυψη της δαπάνης της ανωτέρω σύµβασης έχει εκδοθεί α) η υπ’ αριθ. 144/2020 
απόφαση ανάληψης υποχρέωσης και β) η βεβαίωση του Προϊσταµένου της Οικονοµικής 
Υπηρεσίας, επί της ανωτέρω απόφασης ανάληψης υποχρέωσης, για την ύπαρξη 
διαθέσιµου ποσού.  
 
 Με την υπ’ αριθ.141/2020 Απόφαση του ∆.Σ. µε Α∆Α:6Α4ΠΟΡΙΗ-ΦΩΥ εγκρίθηκε: 
 
1.  Η ανάθεση µε διαπραγµάτευση χωρίς δηµοσίευση προκήρυξης για τους παρακάτω 
λόγους: 
 α. Το γεγονός ότι ο 1ος διαγωνισµός για τη ‘’Λειτουργία και συντήρηση των 
εγκαταστάσεων άντλησης και επεξεργασίας λυµάτων της ∆ΕΥΑΗ’’,  προέκυψε άγονος 
(Ελεγ. Συνεδρ. Κλιµ. Ζ Πράξη 200/2015). 
β. Το γεγονός της πανδηµίας του κορωνοϊού, η οποία ενέσκυψε κατά το τελευταίο 
τρίµηνο και δηµιούργησε πλείστα όσα προβλήµατα στην οµαλή λειτουργία και της ∆ΕΥΑΗ, 
µε ακόµα µεγαλύτερο περιορισµό του διαθέσιµου εργατικού δυναµικού της Επιχείρησης 
λόγω αναγκαστικών αδειών, µε συνέπεια η ∆ΕΥΑΗ να στερείται κάθε δυνατότητα 
οµαλής λειτουργίας. 
2. Οι όροι της διαπραγµάτευσης και  
3. Οι τεχνικές προδιαγραφές της σύµβασης, οι οποίες επισυνάπτονται στην παρούσα 
πρόσκληση. 
  
Η διάρκεια της σύµβασης ορίζεται σε επτά µήνες (7)  από την υπογραφή της. 
  
Παρακαλείσθε να αποστείλετε στο Τµήµα Προµηθειών της ∆ΕΥΑΗ  σχετική τεχνική και 
οικονοµική προσφορά για την ανωτέρω σύµβαση µέχρι την 20/005/2020. 
  
Προς απόδειξη της µη συνδροµής των λόγων αποκλεισµού από διαδικασίες σύναψης 
δηµοσίων συµβάσεων των παρ.1 και 2 του άρθρου 73 του Ν.4412/2016, παρακαλούµε, 
µαζί µε την προσφορά σας, να µας αποστείλετε τα παρακάτω δικαιολογητικά: 
α. Απόσπασµα ποινικού µητρώου. Η υποχρέωση αφορά: 
αα) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισµένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.), ιδιωτικών 
κεφαλαιουχικών εταιρειών (Ι.Κ.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.), τους 
διαχειριστές, 
ββ) στις περιπτώσεις ανωνύµων εταιρειών (Α.Ε.), τον διευθύνοντα σύµβουλο, καθώς και 
όλα τα µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου, 
γγ) στις περιπτώσεις των συνεταιρισµών τα µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου. 



 Το δικαιολογητικό γίνεται δεκτό εφόσον έχει εκδοθεί έως τρεις (3) µήνες πριν από την 
υποβολή του. 
 β. Φορολογική ενηµερότητα 
 γ. Ασφαλιστική ενηµερότητα (άρθρο 80 παρ.2 του Ν.4412/2016) 
 Τα παραπάνω δικαιολογητικά γίνονται δεκτά εφόσον είναι εν ισχύ κατά το χρόνο 
υποβολής τους, άλλως, στην περίπτωση που δεν αναφέρεται χρόνος ισχύος, εφόσον 
έχουν εκδοθεί έως τρεις (3) µήνες πριν από την υποβολή τους. 
δ. Πιστοποιητικό από τη ∆ιεύθυνση Προγραµµατισµού και Συντονισµού της 
Επιθεώρησης Εργασιακών Σχέσεων, από το οποίο να προκύπτουν οι πράξεις επιβολής 
προστίµου που έχουν εκδοθεί σε βάρος του οικονοµικού φορέα σε χρονικό διάστηµα δύο 
(2) ετών πριν από την ηµεροµηνία λήξης της προθεσµίας υποβολής προσφοράς ή αίτησης 
συµµετοχής (παρ. 1 του άρθρου 39 του Ν. 4488/2017). [Μέχρι να καταστεί εφικτή η έκδοση 
του πιστοποιητικού που προβλέπεται στην περίπτωση γ΄ της παραγράφου 2 του άρθρου 
80, αυτό αντικαθίσταται από υπεύθυνη δήλωση του οικονοµικού φορέα, χωρίς να απαιτείται 
επίσηµη δήλωση του ΣΕΠΕ σχετικά µε την έκδοση του πιστοποιητικού. (άρθρο 376 παρ.17 
του Ν.4412/2016, όπως προστέθηκε από την παρ. 46α του άρθρου 43 του Ν.4605/2019)] 
  
Το δικαιολογητικό γίνεται δεκτό εφόσον έχει εκδοθεί έως τρεις (3) µήνες πριν από την 
υποβολή του. 
  
[Σε περίπτωση υπεύθυνης δήλωσης αυτή γίνεται δεκτή εφόσον έχει συνταχθεί µετά την 
κοινοποίηση της πρόσκλησης για την υποβολή των δικαιολογητικών] 
 
 
Λοιποί όροι: 
  
Α. Άλλα δικαιολογητικά: Όλα τα ζητούµενα των Τεχνικών Προδιαγραφών που 
επισυνάπτονται. 
  
Β. Εγγύηση καλής εκτέλεσης:  Για την υπογραφή της σύµβασης απαιτείται η παροχή 
εγγύησης καλής εκτέλεσης, σύµφωνα µε το άρθρο 302 παρ. 1 β) του ν. 4412/2016, το 
ύψος της οποίας ανέρχεται σε ποσοστό 5% επί της αξίας της σύµβασης, εκτός ΦΠΑ, 
ποσού 14.000,00 ευρώ  και κατατίθεται πριν ή κατά την υπογραφή της σύµβασης.  
Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύµβασης καλύπτει συνολικά και χωρίς διακρίσεις την 
εφαρµογή όλων των όρων της σύµβασης και κάθε απαίτηση του αναθέτοντα φορέα έναντι 
του αναδόχου.  

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης καταπίπτει σε περίπτωση παράβασης των όρων της 
σύµβασης, όπως αυτή ειδικότερα ορίζει.  
Η εγγύηση καλής εκτέλεσης  επιστρέφεται µετά την οριστική ποσοτική και ποιοτική 
παραλαβή του αντικειµένου της σύµβασης. Εάν στο πρωτόκολλο οριστικής ποιοτικής και 
ποσοτικής παραλαβής αναφέρονται παρατηρήσεις ή υπάρχει εκπρόθεσµη παράδοση, η 
επιστροφή των ως άνω εγγυήσεων γίνεται µετά την αντιµετώπιση των παρατηρήσεων και 
του εκπροθέσµου.  



ΣΥΜΒΑΤΙΚΑ ΤΕΥΧΗ 

απευθείας ανάθεσης υπηρεσίας  
 με διαπραγμάτευση χωρίς δημοσίευση με εκτιμώμενη αξία 280.000,00 

Ευρώ χωρίς ΦΠΑ 
 
 
 
 

«Επτάμηνη Λειτουργία και συντήρηση του έργου MBR  και 
συμπληρωματική  Λειτουργία και συντήρηση του έργου ΕΟΧ» 



Γενικά 
 

Στοιχεία Διαδικασίας-Χρηματοδότηση  
Είδος διαδικασίας  
Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί με την  διαδικασία  του άρθρου 269 του ν. 4412/16.  
Χρηματοδότηση της σύμβασης 
Φορέας χρηματοδότησης της παρούσας σύμβασης είναι η ΔΕΥΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ.  
Η δαπάνη της σύμβασης βαρύνει τους κωδικούς:  

1. Κ.Α. 62.07.0156 και τίτλο «Λειτουργία και συντήρηση επέκτασης ΜΒR+EOX », με συνολικό ποσό 280.000,00 
ευρώ πλέον Φ.Π.Α, με ψήφιση σχετικής πίστωσης για τον προϋπολογισμό του έτους 2020 το ποσό των 
240.000,00, ως την 141/2020 απόφαση του Δ.Σ. της ΔΕΥΑΗ με ΑΔΑ:6Α4ΠΟΡΙΗ-ΦΩΥ. 

2. Κ.Α. 54.00.6024 και τίτλο «Φ.Π.Α Δαπανών 24%» με συνολικό ποσό 67.200 ευρώ του  προϋπολογισμού. 

Συνοπτική Περιγραφή φυσικού αντικειμένου της σύμβασης  
Αντικείμενο της σύμβασης είναι: 
Α) Η λειτουργία και η συντήρηση του έργου της τριτοβάθμιας επεξεργασίας των λυμάτων με βιοαντιδραστήρες 
μεμβρανών (έργο MBR) επί 24ώρου βάσεως, σύμφωνα με τα οριζόμενα στα τεύχη ανάθεσης. 
B) Η λειτουργία της τριτοβάθμιας  επεξεργασίας των λυμάτων με φίλτρο τύπου υφάσματος  και απολύμανση  (έργο 
ΕΟΧ) για  όσες ώρες και όσες ημέρες ανά έτος απαιτείται για την ικανοποίηση των αρδευτικών αναγκών (από τον 
Απρίλιο έως το Νοέμβριο) καθώς και η συντήρηση του έργου, σύμφωνα με τα οριζόμενα στα τεύχη ανάθεσης. 
Οι ανωτέρω υπηρεσίες συντήρησης  κατατάσσονται στο κωδικό του Κοινού Λεξιλογίου Δημοσίων Συμβάσεων  CPV: 
90420000-7.  
Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται  σε επτά  (7) μήνες από την ημερομηνία υπογραφής της. 
Αναλυτική περιγραφή του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης δίδεται στην Τεχνική Περιγραφή και 
στα Παραρτήματα (Α-Β ).  
Το σύνολο των εγκαταστάσεων που αφορά η παρούσα διακήρυξη θα καλούνται εφεξής ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. 
  



ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ  ΓΙΑ «ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ MBR+EOX » 

 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ   ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

α/α Είδος 
CPV: 90420000-7 Ποσότητα Τιμή Μήνα Συνολικό κόστος 

1 ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ 
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ 
ΛΥΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ∆.Ε.Υ.Α.Η 

7 ΜΗΝΕΣ 40.000,00 280.000,00 

    Μερικό σύνολο         280.000,00 
   + Φ. Π. Α. 24%           67.200,00 
   Γενικό Σύνολο           347.200,00 
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Ηράκλειο  Απρίλιος 2020 

Η Αναπληρωτής Δ/ντρια  
Τεχνικής Υπηρεσίας 

Οι Συντάκτες 

 
 

 
 
 
 
 
 

 

Κ. Τζαβλάκη 
Πολ. Μηχανικός 

Χ. Παπαδογιάννης 
Χημ .Μηχανικός. 

Σηφακάκη Κρυσταλλία 
Μηχ. Μηχανικός M.Sc. 

 

 
∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ 

Υ∆ΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ 

ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 

ΕΡΓO : Επτάµηνη Λειτουργία και συντήρηση του έργου MBR  
και συµπληρωµατική  Λειτουργία και συντήρηση του 
έργου ΕΟΧ 
  
K.A. 62.07.0156 
 
 

   

  



 ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ «Επτάμηνη Λειτουργία και συντήρηση του έργου MBR  και 
συμπληρωματική  Λειτουργία και συντήρηση του έργου ΕΟΧ» 

Άρθρο 1ο: ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 
1.1 Τεχνική περιγραφή έργου MBR. 

H τεχνική περιγραφή του έργου MBR φαίνεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α, που αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα των τευχών 
ανάθεσης. 

1.2 Τεχνική περιγραφή έργου ΕΟΧ. 
H τεχνική περιγραφή του έργου ΕΟΧ φαίνεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β, που αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα των τευχών 
ανάθεσης. 

Άρθρο 2o: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ 
Η Λειτουργία και Συντήρηση των ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ  θα γίνεται σύμφωνα με τα αναγραφόμενα  στα μητρώα τους, που 
είναι διαθέσιμα επί τόπου  και 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 περιβαλλοντικών όρων και των κανονισμών Υγιεινής και Ασφάλειας.  
Μεταξύ των αποφάσεων, που πρέπει να τηρούνται, είναι και η άδεια επαναχρησιμοποίησης των επεξεργασμένων 
λυμάτων  497/14-05-2013 (ΑΔΑ: ΒΕΝΤΟΡ1Θ-7ΦΜ) της Διεύθυνσης Υδάτων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης, που 
ορίζει τις προδιαγραφές των επεξεργασμένων λυμάτων, τα οποία,  από τη δεξανή βάσης Δο του έργου του ΕΟΧ, 
οδηγούνται προς άρδευση αμπελώνων και ελαιώνων. 
Γενικότερα συμπεριλαμβάνεται: 

• Συντήρηση του εξοπλισμού των εγκαταστάσεων με σκοπό τη διατήρηση ικανοποιητικών συνθηκών λειτουργίας 
μέσω της πρόβλεψης και υλοποίησης συστηματικών επιθεωρήσεων, καθώς και αναζήτησης και διόρθωσης 
αστοχιών. 

• Δοκιμές, μετρήσεις, ρυθμίσεις και αντικαταστάσεις εξαρτημάτων για την πρόληψη σφαλμάτων και την 
επίτευξη-διατήρηση ορθών συνθηκών λειτουργίας των εγκαταστάσεων. 

• Ελέγχους σε τακτές περιόδους, αλλαγές λαδιών, λιπάνσεις και άλλες εργασίες καθορισμένες από τον 
κατασκευαστή η τη γενικώς ακολουθούμενη ορθή πρακτική.  

• Καταγραφή φθορών του εξοπλισμού με σκοπό την προειδοποίηση για λήψη μέτρων όπως την επισκευή ή 
αλλαγή φθαρμένων εξαρτημάτων πριν προκληθούν γενικότερες ή ευρύτερες βλάβες. 

Η συντήρηση περιλαμβάνει όλον τον ηλεκτρομηχανολογικό, ηλεκτρονικό εξοπλισμό & αυτοματισμούς, κύριο και 
βοηθητικό, που χρησιμοποιείται κατά τη λειτουργία των εγκαταστάσεων αλλά και του εφεδρικού και αργούντος. 
Περιλαμβάνει επίσης τον εξοπλισμό που τυχόν θα εγκατασταθεί στη διάρκεια της παροχής υπηρεσιών. Για τα τμήματα 
του εξοπλισμού για τα οποία δεν υπάρχουν οδηγίες των κατασκευαστών (πχ. δίκτυα), θα πρέπει να λαμβάνονται όλα 
τα απαραίτητα μέτρα προστασίας τους από δυσμενείς καιρικές συνθήκες κλπ. Ο Π.Υ. οφείλει να προτείνει στην ΕΠΠ 
τυχόν αναγκαία κατά την κρίση του περαιτέρω μέτρα προστασίας. 
Ο Π.Υ. θα υποβάλλει το αργότερο εντός μηνός από την έναρξη της παροχής υπηρεσιών λεπτομερές οριστικό 
πρόγραμμα λειτουργίας, παρακολούθησης και συντήρησης των εγκαταστάσεων, λαμβάνοντας υπόψη επιπροσθέτως, 
οδηγίες λειτουργίας και συντήρησης του εγκατεστημένου εξοπλισμού, που οφείλει εξασφαλίσει από τον κατασκευαστή 
σε περίπτωση που αυτά δεν υπάρχουν στο μητρώο του έργου.  
Το πρόγραμμα θα περιλαμβάνει επίσης και σχέδιο αντιμετώπισης έκτακτων αναγκών λειτουργίας (πχ βλάβες, υψηλές 
παροχές, διακοπή ηλεκτροδότησης, εισροή ακατάλληλου λύματος). Στα πλαίσια του σχεδίου αυτού θα προβλέπεται και 
η δυνατότητα για άμεση διάθεση εκ μέρους του Π.Υ. ικανού αριθμού μηχανημάτων, οχημάτων, βυτίων, αποφρακτικών 
κλπ ανάλογα με τις ανάγκες. Σημειώνεται ότι σε περίπτωση, που η αντιμετώπιση του έκτακτου περιστατικού εμπίπτει 
σε λόγους ανωτέρας βίας, η κάλυψη της δαπάνης θα γίνεται σύμφωνα με τους όρους των τευχών δημοπράτησης 
απολογιστικά και μετά την υποβολή των σχετικών δικαιολογητικών από τον Π.Υ. 
Μετά την έγκριση και της ΕΠΠ θα εκτελεί πιστά το εγκεκριμένο οριστικό πρόγραμμα. 
 



Το παραπάνω πρόγραμμα θα αποσκοπεί στην διασφάλιση της αδιάλειπτης και αποδοτικής λειτουργίας των 
εγκαταστάσεων, καθώς και στην διατήρηση του υπάρχοντος ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού σε άριστη κατάσταση 
και ετοιμότητα και θα περιλαμβάνονται μεταξύ άλλων:  

•  προληπτικοί έλεγχοι, επεμβάσεις, περιοδικές αντικαταστάσεις  
• έλεγχοι αξιοπιστίας, τεχνική τεκμηρίωση 
• προγραμματισμένη τακτική συντήρηση  
• αποκατάσταση βλαβών   
• εξασφάλιση επάρκειας κρίσιμων ανταλλακτικών  
• τήρηση και επεξεργασία στοιχείων συντήρησης.  

Για την υλοποίηση των παραπάνω, ο Π.Υ. υποχρεούται να τηρεί ανελλιπώς κωδικοποιημένα Δελτία Συντήρησης  
(καρτέλα ανά μηχάνημα και κωδικό εξοπλισμού) του Ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού. Περιλαμβάνεται και ο εν 
αργία εξοπλισμός καθώς και αυτός που τυχόν θα προστεθεί κατά την διάρκεια της σύμβασης.  
Στις καρτέλες θα υπάρχει και πεδίο που θα προσδιορίζει τις υποχρεώσεις συντήρησης για το συγκεκριμένο εξοπλισμό, 
αναφέροντας και κωδικοποιημένα τις οδηγίες των κατασκευαστών. Επίσης θα υπάρχει πεδίο όπου θα καταγράφονται 
οι εργασίες συντήρησης και το σύνολο των επισκευών του συγκεκριμένου εξοπλισμού.  Η  καταχώρηση, επεξεργασία 
και αναφορές όλων των ανωτέρω δεδομένων   θα γίνεται με τη βοήθεια λογισμικού που θα μπορεί να παρακολουθεί 
τη συντήρηση των εγκαταστάσεων. Στο εν λόγω λογισμικό θα είναι ψηφιοποιημένο το σύνολο των καρτελών και της 
τεχνικής πληροφορίας αυτών και θα υπάρχει η δυνατότητα προγραμματισμού εργασιών συντήρησης σύμφωνα με τις 
απαιτήσεις του Προγράμματος Συντήρησης που επίσης θα εισαχθεί στο λογισμικό. Ακόμη το λογισμικό 
παρακολούθησης εργασιών συντήρησης θα έχει δυνατότητα διασύνδεσης με το σύστημα SCADA . 
Σε μηνιαία βάση με ευθύνη του Π.Υ. θα επιβεβαιώνεται η υλοποίηση του προγράμματος συντήρησης ανά καρτέλα, με 
υπογραφή του Υπεύθυνου Συντήρησης εκ μέρους του Π.Υ. Θα υποβάλλεται μηνιαία, σε ηλεκτρονική μορφή το σύνολο 
των καρτελών που αφορά στον εξοπλισμό που δέχτηκε εργασίες συντήρησης ή επισκευής τη συγκεκριμένη περίοδο. 
Ο Π.Υ. υποχρεούται να εντάξει το Πρόγραμμα Συντήρησης για το σύνολο του εξοπλισμού των εγκαταστάσεων σε 
ανάλυση κατ’ ελάχιστον σε επίπεδο καρτελών. Συγκεκριμένα, όχι μόνο μέχρι το επίπεδο περιοχών των εγκαταστάσεων 
αλλά μέχρι επιπέδου εξοπλισμού που δέχεται διακριτή συντήρηση (ενδεικτικά αντλίες, δικλείδες, μειωτήρες, 
θυροφράγματα, πεδία χαμηλής τάσης, πεδία μέσης τάσης, όργανα πεδίου κ.λπ.) σύμφωνα με τις οδηγίες των 
κατασκευαστών, στο ανωτέρω λογισμικό συντήρησης. 
Για τα κτίρια και τους υπαίθριους χώρους θα γίνονται όσες εργασίες  είναι απαραίτητες για την συντήρηση τους σε 
καλή κατάσταση, στις οποίες ενδεικτικά περιλαμβάνονται: 
Καθαρισμός, αποκατάσταση επιχρισμάτων, βαφών, μονώσεων, διαρροών εξοπλισμού και σωληνώσεων όλων των 
δικτύων, καθαρισμός φρεατίων και αγωγών επεξεργασίας και αποχέτευσης ομβρίων, βαφή-συντήρηση μεταλλικών 
μερών κτιρίων και εξοπλισμού, συντήρηση οργάνων αντικεραυνικής προστασίας, περιποίηση κήπου (κλάδεμα, 
πότισμα, ξεβοτάνισμα, κούρεμα γκαζόν κλπ), καθαρισμός δρόμων και πεζοδρομίων από χώματα και χόρτα, συλλογή 
σκουπιδιών, κλπ, έλεγχος και αποκατάσταση της περίφραξης της Εγκατάστασης .Επίσης έλεγχος και συντήρηση του 
συστήματος φωτισμού. 
Θα δοθεί ιδιαίτερη φροντίδα στον εξοπλισμό (γραφεία, αρχειοθήκες, καθίσματα εργασίας, πάγκοι εργασίας, 
εργαλειοθήκες κλπ) και στην εμφάνιση των κτιρίων και των χώρων, όπου εργάζεται διοικητικό είτε τεχνικό προσωπικό 
και όπου  ξεναγούνται οι επισκέπτες των ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ.  

Άρθρο 3o: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΑΝΑΛΥΣΕΩΝ 
Οι αναλύσεις  θα γίνονται με ευθύνη του αναδόχου σε διαπιστευμένο εργαστήριο και από διαπιστευμένο 
δειγματολήπτη. 
Εργο MBR. 
Οι κατ’ ελάχιστο ελεγχόμενες παράμετροι, η συχνότητα ελέγχου και οι θέσεις δειγματοληψίας θα γίνονται: για κάθε 
μία από τις δύο γραμμές του έργου ξεχωριστά (έως τις δεξαμενές MBR), για κάθε μία από τις τέσσερις δεξαμενές MBR 
ξεχωριστά, ενώ για την εκροή, που αφορά το σύνολο της εγκατάστασης, θα γίνεται ενιαία από τη δεξαμενή 
επεξεργασμένων-καθαρών λυμάτων και θα είναι όπως παρακάτω: 

ΠΙΝΑΚΑΣ  Ι 
 

α/α 
 

Παράμετροι 
Εισροή- 
Εκροή 

 
Αερισμός 

 
Δεξαμενές MBR 

Ανακυκλοφορία ιλύος 

1 SS 2/εβδομάδα 2/εβδομάδα 2/εβδομάδα 2 /εβδομάδα 
2 COD 2/εβδομάδα    



3 BOD 2/εβδομάδα     
4 N-NH4+ 2 /εβδομάδα 2 /εβδομάδα   
5 N-NO3- 2 /εβδομάδα 2 /εβδομάδα   
6 N-NO2- 2/εβδομάδα 2 /εβδομάδα   
7 ΤΚΝ 2 /εβδομάδα    
8 Ν- ολικό 2 /εβδομάδα    
9 P- ολικό 2 /εβδομάδα    

10 PH 2 /εβδομάδα 2 /εβδομάδα 2 /εβδομάδα 2 /εβδομάδα 
11 VSS 2 /εβδομάδα 2/εβδομάδα   
12 SVI  2/εβδομάδα   
13 Αγωγιμότητα 2 /εβδομάδα    
14 Ολικά** 

Κωλοβακτηριοειδή 
 

2 /εβδομάδα 
   

15 Κοπρανώδη ** 
Κωλοβακτηριοειδή 

2 /εβδομάδα  
 

  

16 Βαρέα μέταλλα* 2/εξάμηνο    
 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΙΙ 
 

α/α 
 

Παράμετροι 
 

 
Τροφοδοσία 

φυγοκέντρων 

 
Αφυδατωμένη Ιλύς 

 

 
Στραγγίδια 

Αφυδάτωσης 
1 SS 2/εβδομάδα 2 /εβδομάδα 2 /εβδομάδα 
2 VSS 2/εβδομάδα 2 /εβδομάδα  
3 pH 2/εβδομάδα 2/εβδομάδα 2 /εβδομάδα 
4 ΤΝ  1/εξάμηνο  
5 ΤΡ  1/εξάμηνο  
6 Βαρέα μέταλλα*  1/εξάμηνο  

 
* Cd, Cr (III καιVI),Cu, Ni, Pb, Hg, Fe, Zn, As, Sn 
** μόνο για την εκροή 
  Οι παραπάνω προσδιορισμοί αφορούν σύνθετα δείγματα όπου υπάρχουν δειγματολήπτες. Εξαιρούνται από την 
απαίτηση για σύνθετα δείγματα οι μετρήσεις θερμοκρασίας, ολικών και κοπρανωδών κωλοβακτηριοειδών , που 
γίνονται σε στιγμιαία δείγματα. 
Ειδικά για την εισροή και την εκροή θα αφορούν οπωσδήποτε σύνθετα δείγματα, λαμβανόμενα από  ψυχόμενους, 
αυτόματους δειγματολήπτες συνθέτων δειγμάτων, οι οποίοι υπάρχουν στο έργο και ο ανάδοχος οφείλει να συντηρεί 
σε καλή κατάσταση. 

Άρθρο 4o: ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 
Έργο ΜΒR 
 α) Ο Π.Υ. έχει την υποχρέωση να λειτουργεί τo  έργο με τέτοιο τρόπο, ώστε να παραλαμβάνει προς επεξεργασία 
τουλάχιστον  6.000 m3/ημέρα λυμάτων σύμφωνα με τον σχεδιασμό. Η παροχή αυτή νοείται ως ο μέσος όρος του μηνός 
για τον οποίο γίνεται ο υπολογισμός.  
Σε περίπτωση επεξεργασίας παροχής λυμάτων κάτω από 6.000 m3/ημέρα (υπολογισμένα ως μέσος όρος του μηνός) 
και εφόσον αυτό συμβαίνει με υπαιτιότητα του αναδόχου σύμφωνα με αξιολόγηση της ΕΠΠ,  θα υπάρχει μείωση της 
αμοιβής του Π.Υ. ανάλογη της ποσότητας των λυμάτων, που είναι κάτω από το όριο των 6.000 m3/ημέρα. Εάν, επί 
παραδείγματι, ο μήνας, για τον οποίο πρόκειται να υπολογιστεί η προαναφερόμενη μείωση της αποζημίωσης του Π.Υ., 
έχει 30 ημέρες, τότε η μείωση  θα υπολογισθεί επί της διαφοράς της ποσότητας των κυβικών της εισροής, που θα 
προκύψουν, αφού αφαιρεθούν τα κυβικά , που επεξεργάστηκαν,  από τα κυβικά, που έπρεπε να έχουν διέλθει και 
επεξεργαστεί κατ’ ελάχιστον, δηλαδή από τα (30 ημέρες χ 6.000 m3/ημέρα) = 180.000  m3 . Επί της διαφοράς, που θα 
προκύψει, θα υπολογιστεί η μείωση της αποζημίωσης του Π.Υ. με πολλαπλασιασμό της διαφοράς αυτής με την τιμή 
του ενός κυβικού,  όπως αυτή θα προκύψει από την διαίρεση του τιμήματος της συμβάσεως που αντιστοιχεί στο έργο 



του ΜΒR με τα συνολικά συμβατικά κυβικά των 2 ετών, δηλαδή διά: (2 έτη χ 365 ημέρες/έτος χ 6.000 m3/ημέρα) = 
4.380.000 m3. 
Σε περίπτωση επεξεργασίας παροχής λυμάτων πάνω από τα 6.300 m3/ημέρα (υπολογισμένα ως μέσος όρος του 
μηνός)  και εφόσον αυτό έχει ζητηθεί από τη ΔΕΥΑΗ, θα υπάρχει πρόσθετη αμοιβή του Π.Υ. ανάλογη της ποσότητας 
των λυμάτων, που θα επεξεργασθούν πάνω από το όριο των 6.300 m3/ημέρα. Εάν, επί παραδείγματι, ο μήνας για τον 
οποίο πρόκειται να υπολογιστεί η προαναφερόμενη πρόσθετη αποζημίωση του Π.Υ. έχει 30 ημέρες, τότε θα αφαιρεθεί 
από το σύνολο της ποσότητας των επεξεργασθέντων λυμάτων κατά τον μήνα αυτό η ποσότητα των (30 ημερών χ 6300 
m3/ημέρα) = 189.000  m3 και επί της διαφοράς, που θα προκύψει, θα υπολογιστεί η πρόσθετη αποζημίωση του Π.Υ.  Η 
πρόσθετη αποζημίωση του Π.Υ.  θα υπολογισθεί με πολλαπλασιασμό  της διαφοράς αυτής επί  την τιμή του ενός 
κυβικού, όπως αυτή θα προκύψει από την διαίρεση του  τιμήματος της συμβάσεως που αντιστοιχεί στο έργο του ΜΒR 
με τα συνολικά συμβατικά κυβικά των 2 ετών, δηλαδή διά: (2 έτη χ 365 ημέρες/έτος χ 6.000 m3/ημέρα) = 4.380.000 m3. 
β) Τα απαιτούμενα χαρακτηριστικά των επεξεργασμένων λυμάτων στην εκροή του MBR ορίζονται ως εξής: 

• BOD5            < 10 mg/l 
• COD            < 60 mg/l 
• Αιωρούμενα στερεά (SS)    < 10 mg/l 
• Νιτρικό Άζωτο                    < 10 mg/l 
• Αμμωνιακό Άζωτο      <  2 mg/l 
• Λίπη και έλαια      = μηδέν 
• Ολικά Κωλοβακτηριοειδή  (Total coliforms)  < 100 αποικίες ανά 100 ml προ χλωριώσεως 
• Κοπρανώδη  Κωλοβακτηριοειδή (Fecal  coliforms) < 50 αποικίες ανά 100 ml προ χλωριώσεως 
• Θολότητα      < 5 NTU 

 Επεξεργασμένα λύματα με συγκεντρώσεις των παραμέτρων πέραν των παραπάνω ορίων δεν είναι αποδεκτά και σε 
περιπτώσεις υπερβάσεων, εφαρμόζονται οι ποινικές ρήτρες του σχετικού άρθρου της ΕΣΥ (άρθρο 1).  
Τα όρια εκροής ισχύουν εφόσον η ποιότητα εισόδου τηρεί τα δεδομένα σχεδιασμού της εγκατάστασης, άλλως θα 
θεωρείται μεταβολή των συνθηκών της σύμβασης. Σε μια τέτοια περίπτωση θα εφαρμόζονται τα προβλεπόμενα στο 
άρθρο 1 της Ειδικής Συγγραφής Υποχρεώσεων. 
γ) Το σύστημα αφυδάτωσης του έργου MBR, εκτός από την αφυδάτωση της ιλύος που παράγεται από το ίδιο το έργο,  
θα αφυδατώνει και όση ποσότητα ιλύος κρίνεται σκόπιμο από την ΕΠΠ να μεταφερθεί προς αφυδάτωση από το έργο 
Kruger διά της υφισταμένης σωληνογραμμής, που ξεκινά από το αντλιοστάσιο δευτεροβάθμιας ιλύος του έργου Kruger 
και καταλήγει στη δεξαμενή ιλύος του έργου MBR.  
H υποχρέωση αυτή του αναδόχου ισχύει μέχρι την ποσότητα της ιλύος που μπορεί να αντιμετωπίσει το σύστημα 
αφυδάτωσης για 80 ώρες λειτουργίας και των δύο φυγοκέντρων την βδομάδα. Πέραν του ορίου αυτού ο ανάδοχος δεν 
έχει υποχρέωση προς αφυδάτωση ιλύος, εκτός αν υπάρξει συμφωνία μεταξύ των δύο μερών με καθορισμό επιπλέον 
αμοιβής για τον ανάδοχο. 

Άρθρο 5ο: ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ-ΕΚΘΕΣΕΙΣ 
Με μέριμνα του Π.Υ. τηρείται Ημερολόγιο σε διπλότυπα αριθμημένα φύλλα. Το ημερολόγιο συμπληρώνεται 
καθημερινά και αναγράφονται σε αυτό στοιχεία για τις καιρικές συνθήκες που επικρατούν, αριθμητικά στοιχεία για το 
απασχολούμενο προσωπικό κατά κατηγορίες, οι εκτελούμενες εργασίες με συνοπτικό τρόπο, οι εντολές και 
παρατηρήσεις των οργάνων επίβλεψης, τυχόν έκτατα περιστατικά, βλάβες και κάθε άλλο σχετικό με τις εγκαταστάσεις 
απαραίτητο πληροφοριακό στοιχείο. 
 Το ημερολόγιο υπογράφεται από την ΕΠΠ και τον εκπρόσωπο του Π.Υ. Το ένα φύλλο περιέρχεται στην ΕΠΠ. 
 Η ΕΠΠ μπορεί να ορίσει την καταγραφή στο ημερολόγιο συμπληρωματικών πληροφοριών ή άλλων στοιχείων που 
προσιδιάζουν στη συγκεκριμένη παροχή υπηρεσιών ή να ζητήσει την τήρηση και άλλων στατιστικών στοιχείων, με 
βάση ανάγκες που ενδεχομένως θα προκύψουν . 
2. Ο Π.Υ. υποχρεούται πέραν των προαναφερθέντων, στην τήρηση Ημερήσιου Προγράμματος Χημικών Αναλύσεων, 
όπως αυτό περιγράφεται στο άρθρο 3 των τεχνικών προδιαγραφών, και το οποίο θα υποβάλλεται μηνιαίως στην ΕΠΠ.  
3.  Στο τέλος κάθε μήνα θα υποβάλλεται Έκθεση Λειτουργίας σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή, που θα αφορά τη 
λειτουργία των όλων των ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ για το προηγούμενο διάστημα καθώς και τις τακτικές και έκτακτες εργασίες 
συντήρησης και επισκευής που πραγματοποιήθηκαν. Η έκθεση αυτή θα υποβάλλεται το αργότερο εντός δέκα ημερών 
από τέλος του μήνα και θα περιλαμβάνει κατ’ ελάχιστο τα παρακάτω: 



-Περιγραφή της λειτουργίας γενικά και της πορείας κάθε μονάδας, με αναφορά στη μέση παροχή και στα 
ποιοτικά χαρακτηριστικά των λυμάτων, πιθανά περιστατικά εισόδου ιδιαίτερα επιβαρυμένων λυμάτων. 
-Τα ποιοτικά και ποσοτικά χαρακτηριστικά της εισόδου και της εξόδου, σε μέσες τιμές για κάθε μονάδα. 
-Τις μέσες μηνιαίες τιμές των παραμέτρων λειτουργίας για κάθε μονάδα της εγκατάστασης . 
-Τα στοιχεία κατανάλωσης χημικών, ανά μονάδα και συνολικά. Οι δόσεις των προστιθέμενων χημικών, 
πρέπει να είναι στα όρια που προβλέπονται από την μελέτη του έργου, αν όχι να αναζητείται εξήγηση. 
-Tις ώρες λειτουργίας των Η/Ζ και τις καταναλώσεις καυσίμου. 
-Σχολιασμό τυχόν αποκλίσεων των παραμέτρων λειτουργίας, με προτάσεις για θεραπεία εξωγενών και μη 
αιτιών. 
-Ενδεχόμενες προτάσεις για τη βελτιστοποίηση των παραμέτρων λειτουργίας της μονάδας. 
-Περιγραφή των τακτικών –προγραμματισμένων εργασιών συντήρησης και επισκευής καθώς και τυχόν 
έκτακτων που προέκυψαν λόγω βλάβης.  
-Συμπληρωμένα τα δελτία συντήρησης ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού, καθώς και οι ώρες λειτουργίας 
των επιμέρους μηχανημάτων και συσκευών. 
-Ημερήσιο Δελτίο παρουσίας των εργαζομένων ανά βάρδια, την ώρα προσέλευσης και αποχώρησης (αρχικό 
μηνιαίο πρόγραμμα και πραγματοποιηθέν). 

Θα περιληφθούν ακόμη και οποιαδήποτε στοιχεία ζητηθούν από την ΕΠΠ, εφόσον κριθούν από επιστημονική και 
τεχνική σκοπιά αναγκαία για την καλύτερη παρακολούθηση και τη βελτίωση της λειτουργίας των εγκαταστάσεων. 
4. Ο Π.Υ. οφείλει να έχει στη διάθεση της ΕΠΠ όλα τα ηλεκτρονικά αρχεία καταγραφής των παραμέτρων λειτουργίας 
των εγκαταστάσεων, όπως αυτές καταγράφονται από το SCADA, όποτε ζητηθεί. 
5. Ο Π.Υ. υποχρεούται να τηρεί σε πρόγραμμα Η/Υ,  καρτέλες για όλο τον Η/Μ εξοπλισμό και τα εξαρτήματά τους για 
την παρακολούθηση (αναλυτικό ημερολόγιο) της λειτουργίας- συντήρησης-λίπανσης με τις καθημερινές καταγραφές, 
επισκευές, επιδιορθώσεις, επεμβάσεις στο παραπάνω εξοπλισμό με τη βοήθεια ειδικού λογισμικού από όπου μπορεί 
με κωδικοποίηση να γίνεται έλεγχος των δεδομένων, συγκεντρωτικές απεικονίσεις, εκτυπώσεις κλπ και από την ΕΠΠ. 
Σε μηνιαία βάση με ευθύνη του Π.Υ. θα επιβεβαιώνεται η υλοποίηση του προγράμματος συντήρησης ανά καρτέλα, με 
υπογραφή του Υπεύθυνου Συντήρησης εκ μέρους του Π.Υ. Θα υποβάλλεται μηνιαία, σε ηλεκτρονική μορφή το σύνολο 
των καρτελών που αφορά στον εξοπλισμό που δέχτηκε εργασίες συντήρησης ή επισκευής τη συγκεκριμένη περίοδο. 
6. Το ημερολόγιο λειτουργίας και συντήρησης των εγκαταστάσεων, το πρόγραμμα ελέγχου λειτουργίας και 
συντήρησης, καθώς και το ημερήσιο πρόγραμμα Χημικών εργαστηριακών αναλύσεων και οι ετήσιες εκθέσεις θα 
υπογράφονται από νόμιμο εκπρόσωπο του Π.Υ. ή τον Δ/ντή των Εγκαταστάσεων εκ μέρους του Π.Υ. 

Άρθρο  6o: ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ Π. Υ. 
1.   Το προσωπικό και οι κάθε είδους υπηρεσίες που θα απαιτηθούν, κατ’ ελάχιστον, είναι:  

 
- Ένας  ηλεκτρολόγος ή μηχανολόγος μηχανικός Π.Ε. ή Τ.Ε., πλήρους απασχόλησης,    τουλάχιστον τριετούς 

εμπειρίας σε αντίστοιχες εγκαταστάσεις, ως κατά νόμο υπεύθυνος Συντήρησης. 
- Ένας διπλωματούχος χημικός μηχανικός, μερικής απασχόλησης, τουλάχιστον  τριετούς εμπειρίας σε 

αντίστοιχες εγκαταστάσεις, ως κατά νόμο υπεύθυνος Λειτουργίας. 
 - Δύο τεχνίτες : ένας μηχανοτεχνίτης και ένας ηλεκτροτεχνίτης, πλήρους  απασχόλησης.  
 - Ένας εργάτης γενικών καθηκόντων, πλήρους απασχόλησης.    

- Υπηρεσίες τηλεπαρακολούθησης του έργου επί 24ώρου βάσεως και     εκτάκτων επεμβάσεων, 
οποτεδήποτε αυτό απαιτηθεί.   

 - Υπηρεσίες χημικού και μικροβιολογικού εργαστηρίου. 
 - Υπηρεσίες τεχνικού ασφαλείας και ιατρού εργασίας. 
 
2. Ο Π.Υ. πρέπει: α) για το έργο  MBR να στελεχώνει την ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ έξι (6) ημέρες την εβδομάδα (από Δευτέρα έως 
Σάββατο) με το προσωπικό πλήρους απασχόλησης κατά την πρωινή βάρδια, ενώ κατά το υπόλοιπο 24ωρο και καθόλες 
τις επίσημες αργίες θα υπάρχει σε ετοιμότητα επεμβάσεως εντός μίας ώρας του απαραίτητου προσωπικού, από τη 
στιγμή της λήψης κρίσιμου συναγερμού μέσω του συστήματος τηλεπαρακολούθησης της ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ. Κατ’ αρχήν 
θα προσέρχεται και θα επιλαμβάνεται του όποιου προβλήματος, εκείνος από το μόνιμο τεχνικό προσωπικό, που θα 
έχει ορισθεί και εγκριθεί από την ΕΕΠ ως προσωπικό ετοιμότητας. Στη συνέχεια, και εφόσον ο συγκεκριμένος τεχνικός 
δεν μπορεί να αποκαταστήσει μόνος του την ομαλή και εύρυθμη λειτουργία της ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ, θα καλεί όποιους 
επιβάλλει η φύση του προβλήματος (είτε από το μόνιμο προσωπικό είτε από εξωτερικούς συνεργάτες του Π.Υ.), 
σύμφωνα με  ήδη εγκεκριμένο σχέδιο από την ΕΕΠ για τέτοιες περιπτώσεις, το οποίο θα αντιμετωπίζει την επαρκή και 
ασφαλή διεξαγωγή των όποιων επεμβάσεων. β) για το έργο ΕΟΧ πρέπει να έχει τέτοιες βάρδιες προσωπικού, ώστε να 



είναι  εξασφαλισμένη η δυνατότητα αδιάλειπτης τροφοδοσίας συνεχώς (και οπωσδήποτε από Δευτέρα 07:00 έως 
Κυριακή 15:00) τουλάχιστον 200 μ3/ώρα τριτοβαθμίως επεξεργασμένων λυμάτων από τη δεξαμενή Δο προς τη 
δεξαμενή Δ1 του αρδευτικού συστήματος του Προφήτη Ηλία. 
             
Τα προσόντα όλου του προσωπικού πρέπει να καλύπτουν τις απαιτήσεις της κείμενης Νομοθεσίας. Θα υπάρχει η 
δυνατότητα επικοινωνίας της ΕΕΠ ανά πάσα στιγμή με το προσωπικό για την πληρέστερη ενημέρωση.    
3. Η Διεύθυνση εκ μέρους του Π.Υ. θα ασκείται από τον Υπεύθυνο Συντήρησης ή τον Υπεύθυνο Λειτουργίας της 
εγκατάστασης (της παρ.1 του παρόντος άρθρου). Αν διοριστεί διαφορετικό άτομο, τότε θα είναι επιπλέον του 
συνολικού προσωπικού που ορίζεται παραπάνω ως ελάχιστο (χωρίς επιπλέον οικονομική απαίτηση του Π.Υ.) και θα 
είναι απαραίτητα Μηχανικός Διπλωματούχος ΑΕΙ ή Πτυχιούχος ΑΕΙ (σχετικής ειδικότητας), με τριετή τουλάχιστον 
εμπειρία στη Διοίκηση και Λειτουργία Εγκαταστάσεων Επεξεργασίας Λυμάτων.  
α) Ρητά καθορίζεται ότι ο διορισμός του υπόψη Διευθύνοντα από τον Π.Υ. σε καμιά περίπτωση δεν απαλλάσσει τον 
Π.Υ. από τις ευθύνες του και τις υποχρεώσεις του, ο δε Π.Υ. παραμένει πάντοτε αποκλειστικά και εξ ολοκλήρου 
υπεύθυνος απέναντι στη ΔΕΥΑΗ.  
β) Ο Διευθύνων μηχανικός θα είναι υπεύθυνος για την έντεχνη, άρτια και ασφαλή εκτέλεση των παρεχόμενων 
υπηρεσιών και για τη λήψη και εφαρμογή όλων των απαιτούμενων μέτρων προστασίας, υγιεινής και ασφάλειας των 
εργαζόμενων, καθώς και κάθε τρίτου. Επίσης είναι υποχρεωμένος να συνεργάζεται με τη ΔΕΥΑΗ, προς αποφυγή 
προβλημάτων που αφορούν κυρίως την ποιότητα επεξεργασίας των λυμάτων και να προβαίνει σε άμεση θεραπεία 
αυτών.  
γ) Ο Π.Υ., εκτός από τον διορισμό του Διευθυντή, θα ορίσει και αναπληρωτή του παραπάνω (αν ο Διευθυντής είναι 
άτομο επιπλέον του προσωπικού , που ορίζεται παραπάνω ως ελάχιστο, θα οριστεί αναπληρωτής ο υπεύθυνος 
Λειτουργίας ή Συντήρησης), με ανάλογη εμπειρία και τυπικά προσόντα, με έγγραφο που θα διαβιβάσει στη ΔΕΥΑΗ. 
Διευκρινίζεται ότι σε περίπτωση κανονικών αδειών, θα απουσιάζει μόνος ένας από τους δύο υπευθύνους λειτουργίας 
και συντήρησης.  
δ) Επίσης θα ορισθεί Τεχνικός Ασφαλείας και Συντονιστής Ασφαλείας σύμφωνα με το Νόμο (μπορεί να οριστεί και ο 
υπεύθυνος Λειτουργίας ή Συντήρησης ή άλλο πρόσωπο που έχει τα απαιτούμενα κατά το νόμο προσόντα). Για το λόγο 
αυτό οι οριζόμενοι πρέπει να υποβάλουν στη ΔΕΥΑΗ υπεύθυνη δήλωση, με την οποία να αποδέχονται τον διορισμό 
τους και τις ευθύνες τους ως  Τεχνικού και Συντονιστή Ασφαλείας αντίστοιχα (μπορεί να είναι και το ίδιο άτομο).   
4. Ο Π.Υ. υποχρεούται να υποβάλλει μέσα σε προθεσμία 15 ημερών από την υπογραφή της σύμβασης, στο όνομα του 
σχήματος το οποίο αναδείχθηκε από το διαγωνισμό, οριστικό πίνακα  με όλο το προσωπικό που θα ασχοληθεί με 
πλήρες ωράριο επί τόπου για την απρόσκοπτη λειτουργία των Εγκαταστάσεων, και το οποίο κατ’ ελάχιστο θα 
συμφωνεί με αυτό της προσφοράς του, σε ότι αφορά τον αριθμό αλλά και τα προσόντα του επιστημονικού 
προσωπικού. Για το σκοπό αυτό θα υποβάλλει συνημμένα με τον οριστικό πίνακα προσωπικού τα βιογραφικά 
σημειώματα, τίτλους κλπ. του επιστημονικού και λοιπού προσωπικού. Ταυτόχρονα θα υποβληθεί και  το πρόγραμμα 
της εργασίας του που θα εγκριθεί από την ΕΠΠ. 
Επισημαίνεται ότι σε περίπτωση που ο Π.Υ. κατά τη διάρκεια της σύμβασης, αντικαθιστά ή προσλαμβάνει προσωπικό 
επιπλέον του περιλαμβανόμενου στον άνω πίνακα, τότε υποχρεούται να ενημερώνει άμεσα και εγγράφως τη ΔΕΥΑΗ, 
υποβάλλοντας συγχρόνως τα βιογραφικά σημειώματα και λοιπούς τίτλους του προσωπικού αυτού. 
Η ΔΕΥΑΗ μπορεί πάντα να διατάσσει την απομάκρυνση προσωπικού που κρίνεται αιτιολογημένα ακατάλληλο. Εάν κατά 
την εκτέλεση των εργασιών διαπιστωθεί  ότι μέρος του προσωπικού του αναδόχου δεν μπορεί να ανταποκριθεί στις 
απαιτήσεις των εκτελουμένων εργασιών, η ΔΕΥΑΗ έχει δικαίωμα να διατάξει την αντικατάσταση ή την άμεση 
αποπομπή κάθε ανίκανου, απείθαρχου ή και μη τίμιου μέλους του τεχνικού υπαλληλικού ή εργατικού προσωπικού του 
αναδόχου, χωρίς αυτό να απαλλάσσει τον Π.Υ. από την ευθύνη για την άρτια και έντεχνη παροχή των υπηρεσιών. Σε 
περίπτωση που ο ανάδοχος δε συμμορφωθεί, η ΔΕΥΑΗ έχει το δικαίωμα να προβεί στην αντικατάσταση των 
ακαταλλήλων προσώπων με άλλα που θα αμείβονται από τη ΔΕΥΑΗ σε βάρος και για λογαριασμό του Π.Υ. 
5. Ο Π.Υ. οφείλει να προσκομίσει με την υποβολή των δικαιολογητικών του πρώτου λογαριασμού στη ΔΕΥΑΗ για όλο 
ανεξαιρέτως το προσωπικό του που εργάζεται για τη συγκεκριμένη παροχή υπηρεσιών, τις βεβαιώσεις του οικείου 
ασφαλιστικού φορέα κάθε εργαζόμενου στις οποίες θα αναγράφεται και ο χρόνος ασφάλισής του, καθώς και την  
Αναγγελία στον ΟΑΕΔ πρόσληψης προσωπικού, υπό την επωνυμία της Εργοληπτικής Επιχείρησης ή του σχήματος της 
Κοινοπραξίας που έχει αναδειχθεί από το διαγωνισμό ως Π.Υ. 
Ο Π.Υ. θα υποβάλει ανάλογες βεβαιώσεις και για το προσωπικό του ως άνω πίνακα, που θα αντικαθιστά κατά τη 
διάρκεια της σύμβασης.  
6. Τυχόν προσωπικό υπεργολάβων που χρησιμοποιεί ο Π.Υ. περιστασιακά για εργασίες στις εγκαταστάσεις δεν 
περιλαμβάνεται στο ανωτέρω οριζόμενο ως ελάχιστο προσωπικό. 
7. Ο Π.Υ. μπορεί να προτείνει διαφοροποιήσεις στο προσωπικό σε σχέση με τα προδιαγραφόμενα στην παρούσα, με τη 
ρητή προϋπόθεση ότι δεν θα υποβαθμίζεται το επίπεδο κατάρτισης του προσωπικού και δεν θα μειώνεται ο συνολικός 



αριθμός του, που ορίζεται παραπάνω ως ελάχιστος. Οι τυχόν προτεινόμενες αλλαγές θα αξιολογηθούν από την ΕΠΠ και 
θα γίνουν αποδεκτές μόνον εφόσον τεκμηριώνεται επαρκώς ότι θα προκύπτει βελτίωση του επιπέδου των υπηρεσιών 
της λειτουργίας και συντήρησης γενικότερα. 

Άρθρο  7o: ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 
Η συνολική τιμή προσφοράς αναφέρεται σε μονάδες τελειωμένης παροχής υπηρεσιών. Θεωρούνται πλήρεις από κάθε 
άποψη, ισχύουν για όλες τις υπηρεσίες της παρούσης,  ανεξάρτητα από τη θέση και την έκτασή τους και 
περιλαμβάνουν: 
α) Όλες τις απαιτούμενες δαπάνες για την πλήρη και έντεχνη παροχή των υπηρεσιών για τη συνεχή λειτουργία και 
συντήρηση των ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ καθώς και την παρακολούθηση της ποιότητας επεξεργασίας των λυμάτων, σύμφωνα 
με τους εγκεκριμένους περιβαλλοντικούς όρους των έργων, με τη μελέτη των έργων και με τους όρους που 
αναφέρονται στα τεύχη δημοπράτησης και στη Σύμβαση. 
β) Κάθε γενική δαπάνη, απαραίτητη για την πλήρη εκτέλεση των παραπάνω υπηρεσιών. Καμία αξίωση ή αμφισβήτηση 
σχετική με το είδος και την απόδοση των μηχανημάτων, την ειδικότητα και τον αριθμό του επιστημονικού και 
εργατοτεχνικού προσωπικού και τη δυνατότητα χρησιμοποίησης ή μη μηχανικών μέσων, δεν μπορεί να θεμελιωθεί. 
Μεταξύ των παραπάνω δαπανών, αναφέρεται ότι περιλαμβάνονται ενδεικτικά οι κατωτέρω δαπάνες που βαρύνουν  
τον πάροχο υπηρεσιών (Π.Υ.): 
 
Για όλες τις ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ  

1. Δαπάνες για την 24μηνη πλήρη και αποδοτική Λειτουργία και Συντήρηση των ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ, σύμφωνα με 
το σύνολο των χορηγούμενων στοιχείων-μελετών, σχεδίων κλπ και σύμφωνα με τα περιγραφόμενα στα 
σχετικά άρθρα των τευχών δημοπράτησης. 
Στην τιμή αυτή περιλαμβάνονται οι δαπάνες που απαιτούνται για τη λειτουργία, παρακολούθηση, επισκευή 
και συντήρηση όλων των μονάδων, του ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού και αυτοματισμού, και γενικά για 
την πλήρη έντεχνη και επιστημονική εκτέλεση της 24μηνης λειτουργίας και συντήρησης του συνόλου των 
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ, μη συμπεριλαμβανομένων των δαπανών για:  ηλεκτρική ενέργεια, νερό, καύσιμο του Η/Ζ 
πετρελαίου, χημικά απαραίτητα για τη λειτουργία και την απολύμανση της εκροής, μεταφορά και απόθεση  
της αφυδατωμένης ιλύος, μεταφορά και εναπόθεση εσχαρισμάτων, υδράσβεστο (ή άλλο ισοδύναμο υλικό) 
και πολυηλεκτρολύτη. 

2. Δαπάνες για μισθούς και ημερομίσθια για το σύνολο του προσωπικού του άρθρου 6 των τεχνικών 
προδιαγραφών, με τις νόμιμες προσαυξήσεις & επιβαρύνσεις για τις εισφορές  του εργοδότη, δώρα, έκτατες 
αμοιβές, αποζημιώσεις λόγω απολύσεων, μετακινήσεις-οδοιπορικά κλπ.   

3. Δαπάνες συντήρησης του ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού και αυτοματισμού των μονάδων,  σύμφωνα με 
το πρόγραμμα συντήρησης, τα εγχειρίδια των κατασκευαστών και την τεχνική περιγραφή των 
εγκαταστάσεων. 
Στον εξοπλισμό περιλαμβάνονται όλες οι εν λειτουργία ή στην αποθήκη προβλεπόμενες εφεδρικές μονάδες 
(αντλίες, κινητήρες κλπ.), ο υφιστάμενος σε αργία εξοπλισμός καθώς επίσης και αυτός που θα εγκατασταθεί 
κατά τη διάρκεια της λειτουργίας των εγκαταστάσεων από τον Π.Υ. ή από τη ΔΕΥΑΗ. 
Περιλαμβάνονται οι δαπάνες προμήθειας και εγκατάστασης αναλωσίμων υλικών και μικροϋλικών και 
μικροεπισκευών των κτιριακών εγκαταστάσεων, όλου του ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού και του 
αυτοματισμού, των επί τόπου (online) οργάνων και των επιστημονικών οργάνων (ενδεικτικά και όχι 
περιοριστικά) σύμφωνα με τα εγχειρίδια των κατασκευαστών, τη συμβατική περιγραφή των εγκαταστάσεων 
και το  Φάκελο Ασφάλειας και Υγείας (ΦΑΥ). Στις δαπάνες των υλικών συμπεριλαμβάνονται και αυτές για τη 
μεταφορά, διαλογή, φύλαξη, φθορά τους κλπ. 
Περιλαμβάνονται οι δαπάνες αντικατάστασης και επισκευής όλου του εξοπλισμού λόγω βλάβης-φθοράς που 
οφείλεται σε κακό χειρισμό και ελλιπή συντήρηση εκ μέρους του Π.Υ. (υλικά και εργασία).  
Οι  αντικαταστάσεις και επισκευές όλου του εξοπλισμού λόγω βλάβης, φυσιολογικής φθοράς και 
μακρόχρονης χρήσης  (ανεξάρτητα εάν η φθορά ή η βλάβη διαπιστωθεί στη διάρκεια της συγκεκριμένης 
παροχής υπηρεσιών ή προϋπήρχε) θα εκτελούνται με δαπάνες του Π.Υ., ο οποίος και   αναλαμβάνει την 
υποχρέωση παροχής της εργασίας και των μέσων για την προσθήκη ή εγκατάσταση του αντικαθιστάμενου 
εξοπλισμού ή την επισκευή του, και στην οποία συμπεριλαμβάνονται η αποσυναρμολόγηση, συναρμολόγηση 
και θέση σε λειτουργία των αντικαθιστάμενων ή επισκευασμένων στοιχείων.  
Γενικότερα ο Π.Υ. είναι υποχρεωμένος με δαπάνες του να προβαίνει στο σύνολο των απαραίτητων εργασιών 
συντήρησης – επισκευής – αντικατάστασης-αναβάθμισης – τοποθέτησης – θέσης σε λειτουργία του 
εξοπλισμού, σύμφωνα πάντα με τα ισχύοντα πρότυπα, οδηγίες κατασκευαστών και τις απαιτήσεις της 
επιστήμης και τεχνικής, είτε οι εργασίες γίνονται από το προσωπικό του είτε από εξωτερικούς συνεργάτες 
(εξειδικευμένα συνεργεία και τεχνικοί, τεχνικοί του κατασκευαστικού οίκου του εξοπλισμού κλπ) και 
ανεξάρτητα αν οι εργασίες γίνουν επί τόπου των εγκαταστάσεων ή με μεταφορά του εξοπλισμού σε 
εξωτερικά συνεργεία. Επίσης ο Π.Υ. θα διαθέτει με δικές του δαπάνες οποιοδήποτε εξοπλισμό, μηχανήματα ή 
οχήματα με τους χειριστές τους απαιτηθούν για την επισκευή του συνόλου των εγκαταστάσεων.  

4. Δαπάνες συντήρησης και τεχνικής υποστήριξης των συστημάτων τηλεχειρισμού και τηλελέγχου των 
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ.  



5. Δαπάνες προμήθειας, μισθώσεως, λειτουργίας και συντήρησης εργαλείων, εφοδίων, μηχανημάτων, 
οχημάτων, γερανοφόρων οχημάτων, βυτιοφόρων, αποφρακτικών κλπ. με τους χειριστές τους, που 
απαιτούνται για τη λειτουργία, αφαίρεση και επανατοποθέτηση εξοπλισμού, επισκευή και συντήρηση του 
συνόλου των εγκαταστάσεων.  

6. Δαπάνες υλικών λίπανσης μηχανημάτων (λάδια, λιπαντικά κλπ), δαπάνες υλικών συντήρησης και 
αποκατάστασης βλαβών όπως φίλτρα, ρουλεμάν, φλάντζες, τσιμούχες, κοχλίες, περικόχλια, ασφάλειες, 
λυχνίες, μεμβράνες οργάνων και αισθητήρια επί τόπου (online) μετρητών, περιελίξεις κινητήρων, 
στυπιοθλίπτες, μικροεξαρτήματα επιστημονικών οργάνων, μικροαυτόματοι, μικροδιακόπτες ασφαλείας, 
μπουτόν, ενδεικτικές λυχνίες, πυκνωτές διόρθωσης συνφ, ρελαί, θερμικά, όργανα μέτρησης πινάκων 
(βολτόμετρα, αμπερόμετρα κλπ), εσωτερικές καλωδιώσεις πινάκων, και καλωδιώσεις Η/Μ εξοπλισμού, 
λυχνίες φωτισμού εσωτερικών χώρων και εξωτερικού φωτισμού, υλικά αντικεραυνικής προστασίας,  κλπ. Όλα 
τα ανωτέρω αναφερόμενα υλικά αφορούν σε στοιχεία των εγκαταστάσεων είτε περιλαμβάνονται στο 
Πρόγραμμα Συντήρησης είτε όχι , αρκεί να είναι ενταγμένος στην παραγωγική διαδικασία, ανεξαρτήτως αν 
από την υπάρχουσα ανάλυση του Μητρώου του έργου εμφανίζεται. Ομοίως ισχύει για κάθε εξοπλισμό που 
αντικαθιστά υφιστάμενο ή εγκαθίσταται για αναβάθμιση της λειτουργίας του συνόλου των εγκαταστάσεων.  

7. Δαπάνες για τη  λήψη όλων των απαραίτητων μέτρων για τη σωστή λειτουργία και συντήρηση των συσκευών 
και των μέσων απόσμησης στις ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ, προς αποφυγή οχλήσεων από οσμές στον περιβάλλοντα χώρο 
και στους περιοίκους. Περιλαμβάνεται και η δαπάνη για την προμήθεια των απαραίτητων για τη λειτουργία 
τους αναλωσίμων. 

8. Δαπάνες για την υγιεινολογική παρακολούθηση των εγκαταστάσεων που περιλαμβάνουν την εκτέλεση όλων 
των εργαστηριακών αναλύσεων, χημικών και μικροβιολογικών των λυμάτων και της ιλύος, στην εισροή, στην 
εκροή και στα ενδιάμεσα στάδια λειτουργίας της Εγκατάστασης, σύμφωνα με το πρόγραμμα του άρθρου 3 
των τεχνικών προδιαγραφών. 

9. Δαπάνες για κάθε είδους φόρους, δασμούς, ασφάλιστρα, μεταφορά, εισφορές, κρατήσεις υπέρ Δημοσίου ή 
τρίτων που ισχύουν κατά την ημέρα του διαγωνισμού ή όπως θα ισχύουν κατά το χρόνο που δημιουργείται η 
υποχρέωση καταβολής τους. 
Κατ εξαίρεση, αυξομειώσεις σε φόρους του Δημοσίου, που βαρύνουν άμεσα το τίμημα παροχής υπηρεσιών, 
βαρύνουν τον Π.Υ, μόνο στο μέτρο που ίσχυαν κατά το χρόνο υποβολής της προσφοράς. Τυχόν 
μεταγενέστερες αυξομειώσεις, αυξομειώνουν αντίστοιχα το οφειλόμενο τίμημα παροχής υπηρεσιών. (Δεν 
ισχύει για το φόρο εισοδήματος ή τις τυχόν παρακρατήσεις έναντι του φόρου αυτού). 

10. Δαπάνες ασφαλίσεως και αποζημιώσεως για ατυχήματα από ευθύνη του Π.Υ. που θα προκληθούν στο 
προσωπικό του Π.Υ. στον κύριο των εγκαταστάσεων ή σε τρίτους που εμπλέκονται ή μη με την παροχή 
υπηρεσιών κλπ. 

11. Δαπάνες για όλα τα απαραίτητα μέτρα υγιεινής και ασφαλείας των εγκαταστάσεων σε όλα τα 
τμήματα,σύμφωνα με τα οριζόμενα στις σχετικές νομοθετικές διατάξεις και στο Φάκελο Ασφάλειας και 
Υγείας (ΦΑΥ). 

12. Δαπάνες εμβολιασμών και λήψεων των απαραίτητων μέτρων υγείας και ασφάλειας για όλο ανεξαιρέτως το 
προσωπικό του Π.Υ., σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις. 

13. Δαπάνες προμήθειας και χορήγησης στο εργατικό προσωπικό του Π.Υ.,στο προς εκπαίδευση προσωπικό της 
ΔΕΥΑΗ και στους υπαλλήλους της ΕΠΠ όλων των απαιτούμενων κατά περίπτωση εργασίας ατομικών και 
ομαδικών εφοδίων προστασίας και εργαλείων για ασφαλή εργασία. 

14. Δαπάνες εκπαίδευσης του προσωπικού της ΔΕΥΑΗ. Ο Π.Υ. υποχρεούται να εκπαιδεύει προσωπικό της  ΔΕΥΑΗ 
εφόσον του ζητηθεί εγγράφως για να αποκτήσει την ικανότητα να αναλάβει μόνο του τη λειτουργία και 
συντήρηση των εγκαταστάσεων τόσο σε κανονικές συνθήκες, όσο και σε έκτατες περιπτώσεις. 

15. Δαπάνες περιποίησης, διαμόρφωσης, δενδροφύτευσης, συντήρησης των χώρων πρασίνου των 
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ (περιποίηση με χορτοκοπτικό, λίπανση, πότισμα κλπ.) και δαπάνες σύμφωνα με τους 
εγκεκριμένους περιβαλλοντικούς όρους. 

16. Δαπάνες για το συστηματικό καθαρισμό του περιβάλλοντος χώρου των ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ, για την 
αποκατάσταση των περιφράξεων, καθώς επίσης και για τον καθαρισμό του συστήματος απορροής των 
όμβριων, από σκουπίδια και άχρηστα αντικείμενα. Επίσης δαπάνες για τον συστηματικό καθαρισμό του 
εσωτερικού χώρου των κτιρίων, καθώς και για απομάκρυνση καταργηθέντων υλικών. Περιλαμβάνονται 
δαπάνες για μεταφορά μεγάλων καταργηθέντων υλικών σε χώρο φύλαξης της ΔΕΥΑΗ,  μετά από έγκριση της 
ΕΠΠ. 

17. Δαπάνες για την επιμέλεια και τις εργασίες συντήρησης των δομικών κατασκευών και των  κτιριακών 
εγκαταστάσεων και του εξοπλισμού τους. Ως εργασίες συντήρησης των κτιριακών εγκαταστάσεων 
θεωρούνται οι τυχόν απαιτούμενες αποκαταστάσεις των χρωματισμών των εξωτερικών και εσωτερικών 
επιφανειών όλων των κτιρίων και των δεξαμενών, των επιχρισμάτων, των μονώσεων κλπ. Επίσης η 
αποκατάσταση των εσωτερικών δικτύων ύδρευσης, αποχέτευσης, κλιματισμού (όπου υφίσταται ψυκτικό 
σύστημα) και θέρμανσης των κτιρίων. Στις εργασίες συντήρησης  του εξοπλισμού περιλαμβάνονται μεταξύ 
των άλλων κύρια οι βαφές των μεταλλικών τμημάτων, η αποκατάσταση της μόνωσης των σωληνώσεων κλπ. 

Γενικά, οι εργασίες συντήρησης και χρωματισμού αφορούν: 



• Ολα τα κτίρια των ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ και τις δεξαμενές καθώς και τα κτίρια και κτίσματα Πινάκων των 
αντλιοστασίων.  

• Τις σωληνώσεις, τις μεταλλικές κατασκευές κλπ. και γενικά όλο τον Η/Μ εξοπλισμό. 
• Περιλαμβάνονται επίσης οι δαπάνες για τη συντήρηση και διατήρηση των δεξαμενών, φρεατίων και 

καναλιών σε καλή και λειτουργική κατάσταση οι οποίες θα περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων: 
o αποκατάσταση φθορών επιφανειακής διάβρωσης και σκυροδεμάτων 
o καθαρισμό τοιχωμάτων 
o επισκευές κα βαφή κιγκλιδωμάτων 
o εκκένωση , επιθεώρηση και καθαρισμό δεξαμενών και φρεατίων  

18. Δαπάνες λογαριασμών σταθερής και κινητής τηλεφωνίας, καθώς και λειτουργίας συντήρησης τηλεφωνικού 
κέντρου. 

19. Δαπάνες έκδοσης εγγυητικών επιστολών και γραμματειακής υποστήριξης. 
20. Δαπάνες σύνταξης τεχνικοοικονομικών εκθέσεων που θα απαιτηθούν καθώς και αυτών που αφορούν 

ευρύτερες εργασίες συντήρησης ή βελτίωσης της λειτουργίας της εγκατάστασης (και σε επεξεργάσιμη 
ηλεκτρονική μορφή με αναγνωρισμένα προγράμματα της αγοράς). Επίσης δαπάνες εφαρμογής σχεδίων, 
καταμετρήσεων, δοκιμών κλπ. 

21. Δαπάνες όλων των απαιτούμενων μεταφορικών και φορτοεκφορτώσεων από και προς τις εγκαταστάσεις. 
22. Δαπάνες για τη συντήρηση όλων των μέσων πυροπροστασίας (αναγόμωση πυροσβεστήρων, πυροσβεστικό 

δίκτυο, πυροσβεστικές φωλιές κλπ). Επίσης δαπάνες για τη συνεχή εκπαίδευση του προσωπικού του Π.Υ. σε 
θέματα πυρασφάλειας-πυρόσβεσης. 

23. Ο Π.Υ φέρει την πλήρη ευθύνη σε περίπτωση κλοπής ή άλλης ενέργειας τρίτων εις βάρος των 
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ. 

24. Δαπάνες συγκέντρωσης και κατάλληλης διάθεσης χρησιμοποιημένων ορυκτελαίων και λιπαντικών(πχ 
παράδοσή τους σε αδειοδοτημένη εταιρεία για ανακύκλωση ή καταστροφή).     

25. Δαπάνες για τυχόν πρόστιμα που θα επιβληθούν κατά τη διάρκεια της παροχής των υπηρεσιών από τις 
αρμόδιες ελεγκτικές αρχές,  και οφείλονται σε υπαιτιότητα του Π.Υ.  
 

Επιπλέον για το έργο  MBR. 
26. Δαπάνες για πλήρη αντιμετώπιση των εκτάκτων απαιτήσεων συντήρησης των φυσητήρων (blowers) Robuschi, 

των κοσκίνων   Huber, των φυγοκέντρων Flottweg, των επί τόπου (on line) μετρητών αιωρουμένων στερεών 
(MLSS) καθώς και την προμήθεια 4 ρυθμιστών στροφών ( inverter) για τις αντλίες ανακυκλοφορίας, 
τουλάχιστον 150 διαχυτών αερισμού  και ενός  4G router. 
 
 

 
Επιπλέον για το έργο  ΕΟΧ. 

27. Δαπάνες για λειτουργία και συντήρηση της αντλίας στραγγιδίων, που βρίσκεται στο πηγάδι δίπλα στο έργο 
και οδηγεί τα νερά στράγγισης και τα όμβρια του χώρου γύρω από το έργο ΕΟΧ στον παρακείμενο ποταμό 
Γιόφυρο. 
 

Οι δαπάνες που ακολουθούν και μόνο αυτές βαρύνουν  τη ΔΕΥΑΗ και δεν περιλαμβάνονται στις υποχρεώσεις του Π.Υ.: 
 
Για όλες τις ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ  
 

1. Δαπάνη για την ηλεκτρική ενέργεια (ΔΕΗ) των ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ. Σημειώνεται ότι οποιαδήποτε προσαύξηση 
στα τιμολόγια ΔΕΗ των ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ λόγω μειωμένου συντελεστή ισχύος (cos φ< 0,95), αυτή (η 
προσαύξηση μόνον) θα καταβάλλεται από τον Π.Υ. με παρακράτηση από την επόμενη πληρωμή (καθαρή 
αξία, χωρίς ΦΠΑ). 

2. Δαπάνη προμήθειας χημικών, που χρειάζονται για τη λειτουργία των  ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ (διάλυμα 
υποχλωριώδους νατρίου και κιτρικού οξέος) και  για την απολύμανση της εκροής (διάλυμα υποχλωριώδους 
νατρίου). Κάθε άλλη δαπάνη για προμήθεια οποιουδήποτε άλλου χημικού απαραίτητου για τη λειτουργία 
είτε τη συντήρηση των ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ βαρύνει τον Π.Υ.  

3. Δαπάνη για την προμήθεια του απαραίτητου πετρελαίου για τη λειτουργία των ηλεκτροπαραγωγών ζευγών 
πετρελαίου. Κάθε άλλη δαπάνη για προμήθεια πετρελαίου απαραίτητου για τη λειτουργία είτε τη συντήρηση 
των ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ βαρύνει τον Π.Υ. (όπως π.χ. για την κίνηση των οχημάτων του Π.Υ.). 

4. Δαπάνη που συνδέεται με  εξαιρετικά συμβάντα ανωτέρας βίας (θεομηνίες κλπ), σύμφωνα με το άρθρο 13 
της ειδικής συγγραφής υποχρεώσεων. 

5. Δαπάνη που αφορά την μεταφορά και τη διάθεση της αφυδατωμένης ιλύος σε ΧΥΤΑ ή άλλο εγκεκριμένο 
χώρο .  

6. Δαπάνη που αφορά την μεταφορά και τη διάθεση των εσχαρισμάτων σε ΧΥΤΑ ή άλλο εγκεκριμένο χώρο . 
7. Δαπάνη που αφορά την προμήθεια υδρασβέστου (ή άλλου ισοδύναμου υλικού)  για την εξυγίανση των 

εσχαρισμάτων.  



8. Δαπάνη που αφορά την προμήθεια του πολυηλεκτρολύτη. 
  

Για το έργο  MBR. 
 

9. Δαπάνες για αντικατάσταση μεμβρανών, όταν αυτή προκύπτει από φυσιολογική γήρανση τους, εκτός των 
περιπτώσεων που η ανάγκη της αντικατάστασης  προκύψει από άστοχες ενέργειες των υπαλλήλων του 
αναδόχου, ενδεχόμενο που θα αξιολογηθεί από την ΕΠΠ. Η απαλλαγή αυτή αφορά αποκλειστικά και μόνο τα 
modules των μεμβρανών, όπως αυτά φαίνονται με την περιγραφή MODULE B40N PC17 P/N 118182 (EX 
60128751) και κωδικό W3T310732 στο σχέδιο 60409279_r της EVOQUA. Η αντικατάσταση οποιουδήποτε 
άλλου εξαρτήματος που αναφέρεται στο σχέδιο αυτό αποτελεί υποχρέωση του αναδόχου. 

 
 

Εθεωρήθη Ηράκλειο  Απρίλιος 2020 
Η Αναπληρωτής Δ/ντρια  

Τεχνικής Υπηρεσίας 
Οι Συντάκτες 

 
 

 
 
 
 

 

Κ. Τζαβλάκη 
Πολ. Μηχανικός 

Χ. Παπαδογιάννης 
Χημ.Μηχανικός. 

Σηφακάκη Κρυσταλλία 
Μηχ. Μηχανικός M.Sc. 

 
 
 



ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  A – TEXNΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΗΣ ΜΒR     
 
Η επεξεργασία στο έργο  MBR γίνεται με τη μέθοδο των βιολογικών αντιδραστήρων μεμβρανών και η 

διαστασιολόγηση του έγινε σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα:  
Παράμετρος Χειμώνας Καλοκαίρι 

Ισοδύναμοι Κάτοικοι 30.000 30.000 
Ημερήσια παροχή  σχεδιασμού [m3/d] 6.000 6.000 
Ωριαία παροχή σχεδιασμού [m3/h] 250 250 
BOD5 [kg/d] 2.100 2.100 
SS [kg/d] 1.950 1.950 
TKN [kg/d] 300 300 
ΤΡ [kg/d] 102 102 
Τ [οC] 15 22 
Ποσοστό πτητικών στερεών VSS/SS [%] 75 75 
 
Η βασική τεχνική περιγραφή της έργου MBR, η κάτοψη του οποίου φαίνεται και στο σχέδιο Γενικής Διάταξης Γ-

00.01, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας περιγραφής, είναι ως ακολούθως: 

Αντλιοστάσιο εισόδου  
Η τροφοδοσία του αντλιοστασίου γίνεται από τον υφιστάμενο αγωγό παράκαμψης των δεξαμενών πρωτοβάθμιας 

καθίζησης. Οι εσωτερικές διαστάσεις του αντλιοστασίου είναι 3,85x6,70 m και η κατασκευή του είναι εξ ολοκλήρου 
από οπλισμένο σκυρόδεμα. 

 

 
Εικόνα 1 : Αντλιοστάσιο εισόδου της μονάδας MBR των εγκαταστάσεων επεξεργασίας λυμάτων του Δήμου 

Ηρακλείου  

Εντός του αντλιοστασίου υπάρχουν τέσσερα (4) υποβρύχια αντλητικά συγκροτήματα δυναμικότητας 280 m3/h 
έκαστο, εφοδιασμένα με ρυθμιστές στροφών (inverters), τα οποία τροφοδοτούν ανά δύο (1+1 εφεδρικό) από ένα 
συγκρότημα λεπτοκοσκίνισης της νέας εγκατάστασης. Η ανέλκυση γίνεται με κατάλληλη ανυψωτική διάταξη 
εγκατεστημένη στην άνω πλάκα του αντλιοστασίου. Υπάρχουν δυο ανυψωτικές διατάξεις, μία ανά ζεύγος αντλιών. 

Όλοι οι αγωγοί εντός του αντλιοστασίου και μέχρι τα σημεία σύνδεσης τους με τους πλαστικούς αγωγούς πεδίου 
είναι κατασκευασμένοι από ανοξείδωτο χάλυβα (AISI 304L). Οι τέσσερις (4) καταθλιπτικοί αγωγοί καταλήγουν σε κοινό 
συλλεκτήριο αγωγό και από εκεί τροφοδοτούν ανά δύο από ένα συγκρότημα λεπτοσκίνισης της νέας μονάδας.  

Ο χώρος του αντλιοστασίου διαθέτει δική του μονάδα απόσμησης (ξηρού τύπου), η οποία είναι εγκατεστημένη 
στην άνω πλάκα του αντλιοστασίου. 



Μονάδα λεπτοκοσκίνισης - Μέτρηση παροχής. 
Το κτίριο της λεπτοκοσκίνισης έχει εξωτερικές διαστάσεις 7,50 x 15,15 m και ωφέλιμη επιφάνεια 110 m3. Από το 

κτίριο εκκινούν τα δυο κανάλια μέτρησης παροχής. 
 

 
Εικόνα 2: Μονάδα λεπτοκοσκίνισης της μονάδας MBR των εγκαταστάσεων επεξεργασίας λυμάτων του Δήμου 

Ηρακλείου  

Στο κτίριο λεπτοκοσκίνισης έχει εγκατασταθεί ο παρακάτω εξοπλισμός: 
Δύο συγκροτήματα λεπτοκοσκίνισης 500 m3/h με οπή εσχάρας 1 mm. Τα συγκροτήματα συνοδεύονται από τους 

πίνακες ελέγχου τους. 
 

 
Εικόνα 3: Συγκρότημα λεπτοκοσκίνησης της μονάδας MBR των εγκαταστάσεων επεξεργασίας λυμάτων του Δήμου 

Ηρακλείου  

Ένα συγκρότημα δοσομέτρησης ασβέστη δυναμικότητας 15-50 kg/h με χοάνη προσθήκης ασβέστη χωρητικότητας 
250 l για τη μείωση των οσμών. 

 



 
Εικόνα 4 : Συγκρότημα δοσομέτρησης της μονάδας MBR των εγκαταστάσεων επεξεργασίας λυμάτων του Δήμου 

Ηρακλείου  

Αντλητικό in-line συγκρότημα αποτελούμενο από τρεις αντλίες (2+1 εφεδρική) δυναμικότητας 11 m3/h στα 40 m, με 
τα απαραίτητα υδραυλικά εξαρτήματα. Το αντλητικό συγκρότημα χρησιμοποιείται για την πλύση των συγκροτημάτων 
λεπτοκοσκίνισης. 

  

 
Εικόνα 5: Αντλητικό συγκρότημα για την πλύση των λεπτοκόσκινων της μονάδας MBR των εγκαταστάσεων 

επεξεργασίας λυμάτων του Δήμου Ηρακλείου 

Μια χειροκίνητη γερανοδοκός ανυψωτικής ικανότητας 2 tn, για την εξυπηρέτηση των συγκροτημάτων 
λεπτοκοσκίνισης. 

Δυο κοντέινερ συλλογής εσχαρισμάτων (1+1 σε εφεδρεία) χωρητικότητας 15 m3 έκαστο. 
Η τροφοδοσία κάθε συγκροτήματος λεπτοκοσκίνισης γίνεται από ζεύγος υποβρύχιων αντλιών που βρίσκεται  στο 

αντλιοστάσιο αρχικής ανύψωσης. Τα κόσκινα τροφοδοτούνται από ανοξείδωτους αγωγούς (AISI 304L). Οι υδραυλικές 
συνδέσεις καθιστούν δυνατή τη χιαστή λειτουργία των δυο κόσκινων. Τα κόσκινα είναι απαραίτητα για την ομαλή 
λειτουργία των μεμβρανών. Είναι τύπου περιστρεφόμενου τυμπάνου με διάμετρο 1800 mm, δυναμικότητας 500 m3/h. 
Είναι κατασκευασμένα από ανοξείδωτο χάλυβα με σύστημα καθαρισμού βούρτσας και σύστημα πλύσης από το δίκτυο 
βιομηχανικού νερού. 

Τα λύματα διέρχονται μέσω του τυμπάνου και εν συνεχεία, μέσω των πολύ μικρών διακένων τετραγωνικής 
διατομής της εσχάρας, διαχωρίζονται τα στερεά με μέγεθος άνω του 1 mm, ενώ τα εσχαρισμένα λύματα συνεχίζουν την 
πορεία τους στο κανάλι μέτρησης παροχής. 

 



 

Εικόνα 6: Τύμπανο λεπτοκοσκύνησης της μονάδας MBR των εγκαταστάσεων επεξεργασίας λυμάτων του Δήμου 
Ηρακλείου 

Τα εσχαρίσματα από κάθε συγκρότημα λεπτοκοσκίνισης απομακρύνονται με σύστημα που τα συμπιέζει, τα 
αφυδατώνει και τα οδηγεί σε κοντέινερ χωρητικότητας 15 m3.  

Για την ελαχιστοποίηση των οσμών και εξυγίανση των εσχαρισμάτων έχει εγκαθίσταται σύστημα δοσομέτρησης 
ασβέστη. 

Τα παραγόμενα στραγγίδια, νερά πλύσης κλπ. συλλέγονται σε φρεάτια και μέσω υποδαπέδιου δικτύου καταλήγουν 
στο δίκτυο στραγγιδίων της εγκατάστασης. 

Το κτίριο λεπτοκοσκίνισης διαθέτει όλες τις υποδομές για εύκολη πρόσβαση σε όλα τα τμήματα εξοπλισμού και 
θύρες επικοινωνίας που εξυπηρετούν απρόσκοπτα όλες τις λειτουργίες  

Το κτίριο είναι συνδεδεμένο με το ενιαίο σύστημα απόσμησης, το οποίο  εξυπηρετεί ταυτόχρονα και το κτίριο 
αφυδάτωσης. Γίνονται τουλάχιστον έξι ανανεώσεις/ ώρα του αέρα του κτιρίου. 

Τα κανάλια μέτρησης παροχής έχουν μήκος 7,8 m και  πλάτος  0,60 m. Σε κάθε κανάλι υπάρχει δίαυλος Parshall για 
τη μέτρηση παροχής σε κάθε γραμμή τροφοδοσίας των μεμβρανών. 

 

Βιολογική επεξεργασία  
Υπάρχουν δύο βιολογικοί αντιδραστήρες για τη βιολογική επεξεργασία των λυμάτων (ανοξικού και αερόβιου όγκου 

2x2.009 m3 = 4.018 m3). Κάθε βιολογικός αντιδραστήρας έχει διακριτή ανοξική και αερόβια ζώνη, ενώ στο κατάντη 
άκρο του υπάρχουν δύο δεξαμενές MBR. Τα κύρια χαρακτηριστικά της βιολογικής βαθμίδας είναι τα παρακάτω:  

Ανοξική ζώνη ενεργού όγκου 2x588 m3 με διαστάσεις 12,0 x 9,8 x 5,0 m (ανά γραμμή) 
Αερόβια ζώνη ενεργού όγκου 2x1.421 m3 με  διαστάσεις 29,0 x 9,8 x 5 m (ανά γραμμή): 
 



 
Εικόνα 7: Βιολογική επεξεργασία της μονάδας MBR των εγκαταστάσεων επεξεργασίας λυμάτων του Δήμου 

Ηρακλείου  

Ανοξική ζώνη 
Στην ανοξική ζώνη καταλήγουν τα ανεπεξέργαστα λύματα από τις διώρυγες μέτρησης παροχής με ελεύθερη πτώση, 

καθώς επίσης και η ανακυκλοφορία του ανάμικτου υγρού που είναι πλούσιο σε νιτρικά. Στην ανοξική ζώνη 
επιτυγχάνεται η βιολογική αναγωγή σε συνθήκες έλλειψης οξυγόνου του νιτρικού αζώτου σε αέριο αζώτου (Ν2) ή σε 
μονοξείδιο του αζώτου. Η απονιτροποίηση πραγματοποιείται από μεγάλο αριθμό ετεροτροφικών βακτηριδίων, που 
οξειδώνουν την οργανική τροφή χρησιμοποιώντας νιτρικό άζωτο αντί του οξυγόνου. Η διάσπαση των οργανικών 
ενώσεων κατά την απονιτροποίηση ακολουθεί τις ίδιες βιοχημικές αντιδράσεις με την αερόβια αναπνοή, με την μόνη 
διαφορά ότι ο τελικός αποδέκτης των ηλεκτρονίων είναι το νιτρικό άζωτο.  

Για την ανάδευση του περιεχομένου σε κάθε ανοξική ζώνη υπάρχει σε κατάλληλη θέση ένας υποβρύχιος 
αναδευτήρας, που συνοδεύεται από σύστημα ανέλκυσης. 

Αερόβια ζώνη 
Στην αερόβια ζώνη το ανάμικτο υγρό εισέρχεται μέσω υποβρύχιας οπής από την έξοδο της ανοξικής ζώνης μήκους 

8,0 m και ύψους 0,50 m. Στην αερόβια ζώνη παροχετεύεται οξυγόνο μέσω υποβρυχίου συστήματος διάχυσης, ώστε να 
επιτευχθεί η βιολογική οξείδωση της αμμωνίας σε νιτρικό άζωτο, καθώς επίσης και η αποικοδόμηση της οργανικής 
ύλης των λυμάτων.  

Η διάχυση του αέρα επιτυγχάνεται με διαχυτές λεπτής φυσαλίδας από EPDM. Συνολικά ανά δεξαμενή υπάρχουν 
486 διαχυτές. Το σύστημα διαχυτών  διαμορφώνεται σε άκαμπτες συστοιχίες, ώστε να διευκολύνεται η ανύψωση και η 
επιθεώρηση των διαχυτών, με κατάλληλη διάταξη. 

Ο αέρας στο σύστημα διάχυσης παρέχεται από τρεις φυσητήρες: δύο φυσητήρες σε λειτουργία και έναν σε 
εφεδρεία δυναμικότητας 5.000Nm3/h στα 600 mbar.  

Κάθε φυσητήρας ελέγχεται από ρυθμιστή στροφών, μέσω του οποίου ρυθμίζεται η παροχή εξόδου με στόχο την 
βελτιστοποίηση της ενεργειακής κατανάλωσης του συστήματος αερισμού. Σε κάθε αερόβια ζώνη υπάρχει από ένας 
μετρητής διαλυμένου οξυγόνου, μέσω του οποίου ελέγχεται ο ρυθμιστής στροφών του αντίστοιχου φυσητήρα.  

Για την καταπολέμηση του αφρού από την ανεξέλεγκτη ανάπτυξη των νηματοειδών, υπάρχει σε κάθε δεξαμενή 
σύστημα καταιονιστήρων, για τον ψεκασμό της επιφάνειας της δεξαμενής.  

 
 
 
 
 
 
 
 



Σύστημα μεμβρανών (Membrane Bioreactor-ΜΒR) 
 

 
Εικόνα 8: Σύστημα μεμβρανών (Membrane Bioreactor-ΜΒR της μονάδας MBR των εγκαταστάσεων επεξεργασίας 

λυμάτων του Δήμου Ηρακλείου  

Διαμόρφωση του συστήματος MBR  
Ο διαχωρισμός υγρών – στερεών από το ανάμικτο υγρό γίνεται με μεμβράνες μικροδιήθησης κοίλων ινών, οι 

οποίες διηθούν το ανάμικτο υγρό που υπάρχει έξω από την εξωτερική επιφάνεια των μεμβρανών προς το εσωτερικό 
τους. 

 

 
Εικόνα 9:Μεμβράνη μικροδιήθησης κοίλων ινών της μονάδας MBR των εγκαταστάσεων επεξεργασίας λυμάτων του 

Δήμου Ηρακλείου 

Κατά την διήθηση λαμβάνουν χώρα οι παρακάτω λειτουργίες: 
Οι αντλίες διαυγασμένων συνδέονται με το εσωτερικό των κοίλων ινών δημιουργώντας συνθήκες αναρρόφησης 

στις μεμβράνες, εξαναγκάζοντας το υγρό να διηθείται από την εξωτερική προς την εσωτερική πλευρά των μεμβρανών . 
Ο αέρας πλύσης οδηγείται στο κάτω άκρο των μεμβρανών με ρυθμό και τρόπο που να εξασφαλίζει τυρβώδεις 

συνθήκες, αποτρέποντας την συσσώρευση στερεών στην επιφάνεια των μεμβρανών.  
Η περίσσεια της παροχής (διαφορά εισερχόμενης παροχής ανάμικτου υγρού και παροχής διαυγασμένων) 

υπερχειλίζει στο βιολογικό αντιδραστήρα εξασφαλίζοντας την απαραίτητη ανακυκλοφορία.  



 
Εικόνα 10: Ροή υγρού εντός των ινών της μεμβράνης  

Οι μεμβράνες που αποτελούν το σύστημα διήθησης MBR ομαδοποιούνται και ενσωματώνονται σε ένα υποσύνολο 
(sub-module, Εικόνα 11) για ευκολότερη χρήση. Κάθε sub-module περιέχει χιλιάδες μεμβράνες πακτωμένες σταδύο 
άκρα τους. Όλα τα μέρη του sub-module είναι ανθεκτικά στα χημικά που χρησιμοποιούνται για τον περιοδικό 
καθαρισμό των μεμβρανών. 

 

 
Εικόνα 11: Υποσύνολο μεμβράνων μικροδιήθησης κοίλων ινών της μονάδας MBR των εγκαταστάσεων επεξεργασίας 

λυμάτων του Δήμου Ηρακλείου  

Τα sub-modules μεμβρανών συμπληρώνονται με τα εξαρτήματα διοχέτευσης αέρα και απαγωγής των 
διαυγασμένων και έτσι  διαμορφώνουν μία μονάδα διήθησης (module).  

 
Εικόνα 12: Συστοιχία μεμβρανών (membrane cells) της μονάδας MBR των εγκαταστάσεων επεξεργασίας λυμάτων 

του Δήμου Ηρακλείου. 



Τα modules ενώνονται σε μία σειρά (rack) μεμβρανών διήθησης και στη συνέχεια οι σειρές (racks) ενοποιούνται σε 
μία συστοιχία μεμβρανών (membrane cells). Κάθε σειρά μεμβρανών συνοδεύεται με τα ειδικά τεμάχια για τη στήριξη 
και την ανέλκυσή της. 

Η διαδικασία λειτουργίας είναι σχεδιασμένη, έτσι ώστε να περιορίζεται στο ελάχιστο η παρέμβαση χειριστή. Όλες 
οι προβλεπόμενες διαδικασίες καθαρισμού και συντήρησης των μεμβρανών γίνονται αυτόματα από το PLC της 
μονάδας, χωρίς την ανάγκη αφαίρεσης των μεμβρανών σε ξεχωριστή δεξαμενή καθαρισμού. 

Σύστημα πλύσης με αέρα  
Η μονάδα διαθέτει  ένα σύστημα πλύσης με αέρα ειδικά σχεδιασμένο για το βέλτιστο καθαρισμό των μεμβρανών. 
Ένα ειδικά σχεδιασμένο τεμάχιο είναι προσαρμοσμένο στη βάση κάθε module μεμβρανών, μέσω του οποίου 

μετατρέπεται η συνεχής ροή σε διακοπτόμενους παλμούς αέρα. Έτσι, αυξάνεται η αποτελεσματικότητα του 
καθαρισμού των μεμβρανών, ενώ ταυτόχρονα μειώνεται η απαίτηση σε αέρα και κατά συνέπεια η κατανάλωση 
ενέργειας. 

 

 
Εικόνα 13: Ειδικό τεμάχιο μετατροπής της συνεχούς ροής του αέρα σε διακοπτόμενη του συστήματος πλήσης των 

μεββρανών της μονάδας MBR των εγκαταστάσεων επεξεργασίας λυμάτων του Δήμου Ηρακλείου. 

Η διάταξη εισάγει τον αέρα και ανάμικτο υγρό στη βάση των μεμβρανών λειτουργώντας σαν αεραντλία (air lift 
effect). Οι φυσαλίδες αέρα αναμιγνύονται με το ανάμικτο υγρό και διερχόμενες ανάμεσα από τις ίνες των μεμβρανών 
τις καθαρίζουν από τη συσσώρευση στερεών. 

Δεξαμενές μεμβρανών και παρελκόμενος εξοπλισμός  
Για το διαχωρισμό υγρών – στερεών του ανάμικτου υγρού έχουν κατασκευαστεί τέσσερις δεξαμενές μεμβρανών, 

στις οποίες έχουν εγκατασταθεί οι μεμβράνες μικροδιήθησης. Οι δεξαμενές  έχουν διαστάσεις: 5,55 x 4,90 x 2,70 m. 
Τα λύματα από τις αερόβιες ζώνες υπερχειλίζουν σε διώρυγα πλάτους 1,20 m, από όπου με βαρύτητα μερίζονται 

στις δεξαμενές MBR. Ο πυθμένας των δεξαμενών διαμορφώνεται με κλίσεις προς το φρεάτιο στράγγισης, από όπου 
γίνεται η απομάκρυνση της περίσσειας ιλύος.  

Το διαυγασμένο υγρό απομακρύνεται με την βοήθεια αντλιών προς τη δεξαμενή καθαρών, ενώ το ανάμικτο υγρό 
(στην ουσία η διαφορά εισερχόμενης παροχής ανάμικτου υγρού και παροχής διαυγασμένων) υπερχειλίζει σε κοινό 
θάλαμο, από όπου αναρροφούν οι αντλίες, που οδηγούν την ανακυκλοφορία σε δύο θαλάμους απαέρωσης που 
κατασκευάζονται κατάντη των βιολογικών αντιδραστήρων. Από εκεί η ανακυκλοφορία οδηγείται με βαρύτητα στην 
ανοξική ζώνη του αντίστοιχου βιολογικού αντιδραστήρα. 

Στο θάλαμο απαέρωσης επιτυγχάνεται μείωση της συγκέντρωσης διαλυμένου οξυγόνου στο ανάμικτο υγρό πριν 
την ανακυκλοφορία του και κατά συνέπεια αποφυγή δημιουργίας αερόβιων συνθηκών στην είσοδο της ανοξικής 
δεξαμενής, άρα αξιοποίηση όλου του όγκου αυτής.  

Εχουν εγκατασταθεί τέσσερις (4) συστοιχίες μεμβρανών (cells), μία σε κάθε δεξαμενή. Πρόκειται για μεμβράνες 
κοίλων ινών (hollow fibre) κατασκευασμένων από PVDF με ονομαστικό μέγεθος πόρων: 0,04 μm. 

Το σύστημα των μεμβρανών σχεδιάστηκε να λειτουργεί με τις παρακάτω υδραυλικές φορτίσεις:  
 
 
 



ΠΑΡΟΧΕΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΠΑΡΟΧΗ 
[m3/h] ΔΙΑΡΚΕΙΑ 

Παροχή σχεδιασμού  250 συνεχώς (8.760 ώρες) 
Μέγιστη παροχή  437,5 2 εβδομάδες (336 ώρες) 
Παροχή αιχμής  1000 3 ώρες 
ΠΑΡΟΧΕΣ ΚΑΤΑ ΤΟΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ   
Παροχή σχεδιασμού 250 4-6 ώρες 
Μέγιστη παροχή  437,5 4-6 ώρες 
 
Η εκκένωση κάθε δεξαμενής μεμβρανών γίνεται με βαρύτητα. Στην περίπτωση που η δεξαμενή είναι γεμάτη με 

ανάμικτο υγρό, αυτό οδηγείται στη δεξαμενή αποθήκευσης της ιλύος, ενώ όταν η δεξαμενή είναι γεμάτη με 
βιομηχανικό νερό και χημικά (κατά τον χημικό καθαρισμό) το περιεχόμενο της δεξαμενής οδηγείται στο αντλιοστάσιο 
στραγγιδίων και μέσω αυτού στο αντλιοστάσιο εισόδου της μονάδας ΕΕΛ.   

Σε κάθε δεξαμενή μεμβρανών εγκαθίσταται ένα όργανο μέτρησης της στάθμης, διακόπτες στάθμης (χαμηλής – 
υψηλής), καθώς επίσης και ένας μετρητής στερεών. 

Σύστημα καθαρισμού μεμβρανών  
Στο παρακείμενο κτίριο εξυπηρέτησης, στην αίθουσα φυσητήρων έχουν εγκατασταθεί τρεις  φυσητήρες 

καθαρισμού (air scouring) των μεμβρανών (ο ένας εφεδρικός), που ελέγχονται από inverter, δυναμικότητας 3.578 
Nm3/h, στα 350 mbar. 

Στον αγωγό τροφοδότησης κάθε δεξαμενής μεμβρανών έχει εγκατασταθεί από ένας μετρητής παροχής. Η παροχή 
αέρα σε κάθε δεξαμενή μεμβρανών ελέγχεται από τον inverter και το PLC της μονάδας διήθησης αυτόματα 
λαμβάνοντας υπόψη τη μέτρηση παροχής που γίνεται στις γραμμές κατάθλιψης των αντλιών διαυγασμένων. 

Μονάδα δοσομέτρησης χημικών 
Για το χημικό καθαρισμό των μεμβρανών χρησιμοποιείται διάλυμα υποχλωριώδους νατρίου και κιτρικού οξέος. 

Χρησιμοποιούνται έτοιμα διαλύματα, που είναι διαθέσιμα στο εμπόριο, συγκέντρωσης 12,5% κ.β. για το 
υποχλωριώδες νάτριο και 50% για το κιτρικό οξύ. 

Προκειμένου να επιτυγχάνεται η απαιτούμενη για κάθε είδος καθαρισμού αραίωση, τα διαλύματα δεν 
προστίθενται απ' ευθείας στη  δεξαμενή μεμβρανών αλλά εγχύονται στον αγωγό του καθαρού νερού με παροχή 
ανάλογη της αραίωσής τους.  

Η αποθήκευση των χημικών γίνεται σε δεξαμενές όγκου 2.000 λίτρων (μία για το υποχλωριώδες νάτριο και μία για 
το κιτρικό οξύ). Οι δεξαμενές εγκαθίστανται σε λεκάνη από σκυρόδεμα, σε ξεχωριστό χώρο του παρακείμενου κτιρίου 
εξυπηρέτησης με κανάλι στραγγισμάτων, που θα οδηγεί τα στραγγίσματα σε φρεάτιο, από όπου θα απομακρύνονται 
με φορητή αντλία. 

  

 
Εικόνα 14: Δεξαμενές χημικών συστήματος πλήσης των μεμβρανών της μονάδας MBR των εγκαταστάσεων 

επεξεργασίας λυμάτων του Δήμου Ηρακλείου. 



Για τη δοσομέτρηση των χημικών έχουν εγκατασταθεί δοσομετρικές αντλίες υποχλωριώδους νατρίου: 1+1 
δυναμικότητας 220 – 1.550 l/h στα 3 bar με δυνατότητα ρύθμισης 0% - 100% και δοσομετρικές αντλίες κιτρικού οξέως: 
1+1 δυναμικότητας 5.000 l/h στα 3 bar με δυνατότητα ρύθμισης 0% - 100%. 

 

 
Εικόνα 15: Δοσομετριές αντλίες χημικών πλήσης μεμβρανών της μονάδας MBR των εγκαταστάσεων επεξεργασίας 

λυμάτων του Δήμου Ηρακλείου. 

Εκκένωση δεξαμενών MBR  
Η εκκένωση των δεξαμενών MBR γίνεται με βαρύτητα. Η διάταξη του συστήματος είναι τέτοια ώστε κατά τη 

διαδικασία εκκένωσης παρέχονται οι εξής δυνατότητες:  
A. Τροφοδότηση της δεξαμενή ιλύος:  
Κατά τη φάση της κανονικής λειτουργίας μέσω της παραπάνω διάταξης  γίνεται η απομάκρυνση της περίσσειας 

ιλύος από όλες τις δεξαμενές MBR προς τη δεξαμενή ιλύος 
Κατά τη φάση εκκίνησης της διαδικασίας καθαρισμού επί τόπου (clean in place -CIP) από μία δεξαμενή MBR το 

ανάμικτο υγρό από την εν λόγω δεξαμενή καταλήγει με βαρύτητα στη δεξαμενή ιλύος.  
B. Τροφοδότηση του αντλιοστασίου στραγγιδίων:  
Κατά τη φάση του επί τόπου καθαρισμού μίας δεξαμενής MBR, το μίγμα νερού πλύσης και χημικών οδηγείται με 

βαρύτητα στο αντλιοστάσιο στραγγιδίων.  
Τρόπος λειτουργίας μονάδας MBR 
Το ανάμικτο υγρό από τους δύο βιολογικούς αντιδραστήρες υπερχειλίζει  σε κοινό κανάλι, απ’ όπου διανέμεται στις 

δεξαμενές MBR (κανάλι μερισμού MBR). 
Η μονάδα MBR έχει ανεξάρτητο πίνακα ελέγχου, με PLC, το οποίο παρέχει τοπικό έλεγχο και επικοινωνία με τον 

χρήστη. Μέσω του PLC ελέγχονται οι παρακάτω διαδικασίες: 
• Κανονική λειτουργία 
• Χημικός καθαρισμός 
• Καθαρισμός συντήρησης  
• Επί τόπου καθαρισμός (clean in place) 
• Καταγραφή κρίσιμων παραμέτρων  

Μέσω του PLC των μεμβρανών ελέγχεται όλος ο σχετικός εξοπλισμός (αντλίες διαυγασμένων, φυσητήρες 
καθαρισμού, δοσομετρικά χημικών κτλ.).  

Οι μεμβράνες  λειτουργούν συνεχώς και σε τακτά χρονικά διαστήματα διακόπτεται η λειτουργία τους, ώστε να 
γίνονται οι διαδικασίες προληπτικής συντήρησής τους, όπως φαίνεται στο παρακάτω πίνακα.  

 
Διαδικασία  Συχνότητα Διάρκεια 
Ανάπαυση (relaxation) 12 min 60 sec 
Πλύση συντήρησης  7 ημέρες 50 min 



Καθαρισμός επί τόπου με χλώριο  90 ημέρες 515 min 
Καθαρισμός επί τόπου με κιτρικό οξύ  90 ημέρες 515 min 

Συνοπτικά ο τρόπος λειτουργίας παρουσιάζεται παρακάτω. 
Κανονική λειτουργία 
Σε κανονική λειτουργία οι αντλίες διαυγασμένων αναρροφούν από τις συστοιχίες μεμβρανών, ενώ διοχετεύεται 

αέρας μέσω των φυσητήρων καθαρισμού των μεμβρανών. 
Κάθε 12 λεπτά συνεχούς διήθησης, η λειτουργία της διήθησης διακόπτεται για 1min και οι μεμβράνες παραμένουν 

σε ηρεμία, ώστε να απομακρυνθεί το φιλμ στερεών που προσκολλάται στην εξωτερική επιφάνειά τους. Κατά την 
διάρκεια της «ανάπαυσης» (relaxation), συνεχίζει να τροφοδοτείται η δεξαμενή μεμβρανών με ανάμικτο υγρό, χωρίς 
να διακόπτεται ο αερισμός καθαρισμού.  

Χημικός καθαρισμός  
Κατά τη διαδικασία της διήθησης στις μεμβράνες επικάθονται στερεά, τα οποία απομακρύνονται με την 

«ανάπαυση» (relaxation) των μεμβρανών με την πλύση με αέρα και σε ειδικές περιπτώσεις με την ανάστροφη πλύση. 
Ωστόσο, είναι αναγκαίος και ο χημικός καθαρισμός των μεμβρανών, που γίνεται με δύο τρόπους: την πλύση 
συντήρησης και τον καθαρισμό επί τόπου (CIP: clean in place).   

Πλύση συντήρησης  
Με την πλύση συντήρησης προβλέπεται χημικός καθαρισμός των σωληνώσεων των διαυγασμένων, καθώς επίσης 

και του κοίλου μέρους των μεμβρανών. Η διαδικασία αυτή  γίνεται κάθε μία έως δύο βδομάδες αυτόματα από το PLC 
της μονάδας, ωστόσο μπορεί να γίνει και χειροκίνητα. Η πλύση των μεμβρανών γίνεται με την βοήθεια της αντλίας 
αναρρόφησης, που λειτουργώντας ανάστροφα οδηγεί διαυγασμένο υγρό με χημικά στο εσωτερικό της μεμβράνης. 
Κατά τη διαδικασία αυτή δεν είναι αναγκαία η εκκένωση της δεξαμενής από το ανάμικτο υγρό.  

Επί τόπου καθαρισμός (CIP: Clean in place) 
Ο καθαρισμός CIP προκειμένου να απομακρυνθούν τα όποια στερεά δεν απομακρύνθηκαν κατά την πλύση 

συντήρησης.  
Για τον καθαρισμό CIP εκκενώνεται το περιεχόμενο της δεξαμενής από το ανάμικτο υγρό και στη συνέχεια 

ξεπλένεται το εξωτερικό των μεμβρανών με την χρήση απολυμαντικού (υποχλωριώδες νάτριο), ενώ γίνεται επιπλέον 
καθαρισμός με οξύ (πχ. κιτρικό οξύ) εφόσον στα λύματα υπάρχουν ανόργανα στερεά. 

Η διάρκεια της διαδικασίας αυτής είναι της τάξης των 6 – 8 ωρών και ο καθαρισμός πραγματοποιείται χωρίς την 
απομάκρυνση των μεμβρανών από την δεξαμενή. Όλες οι διαδικασίες είναι αυτόματες και δεν είναι αναγκαίος ο 
οποιοσδήποτε χειροκίνητος καθαρισμός ή η επαφή του χειριστή με τα χημικά. 

Αντλιοστάσιο ανακυκλοφορίας ιλύος- Δεξαμενή αποθήκευσης ιλύος 
Έχουν εγκατασταθεί τέσσερις αντλίες για την ανακυκλοφορία του ανάμικτου υγρού (ένα ζεύγος για κάθε γραμμή 

επεξεργασίας), δυναμικότητας 1.000 m3/h. Η λειτουργία των αντλιών ρυθμίζεται μέσω inverter. Ειδικότερα, στη 
δεξαμενή αερισμού και στη δεξαμενή μεμβρανών έχουν εγκατασταθεί δύο μετρητές στερεών, με βάση τις μετρήσεις 
των οποίων και λαμβάνοντας υπόψη τη μέτρηση της παροχής εισόδου, ο χειριστής επιλέγει τον ρυθμό 
ανακυκλοφορίας.  

Στους δύο αγωγούς ανακυκλοφορίας (ένας για κάθε βιολογικό αντιδραστήρα) έχει εγκατασταθεί από ένας 
μετρητής παροχής ηλεκτρομαγνητικού τύπου για τη μέτρηση της παροχής ανακυκλοφορίας και τη ρύθμιση των 
inverters των αντλιών ανακυκλοφορίας.  

Η ιλύς από κάθε δεξαμενή MBR οδηγείται με βαρύτητα στη δεξαμενή αποθήκευσης της ιλύος, που βρίσκεται στον 
υπόγειο χώρο του κτιρίου αφυδάτωσης. 

Αντλιοστάσιο διαυγασμένων 
Εχουν εγκατασταθεί έξι (6) αντλίες αναρρόφησης (permeate pumps-αντλίες διηθήματος), μία για κάθε συστοιχία 

μεμβρανών και δύο εφεδρικές, δυναμικότητας 275 m3/h στα 2 bar, μέσω των οποίων το διαυγασμένο υγρό 
απομακρύνεται από τις μεμβράνες και οδηγείται σε  δεξαμενή καθαρών όγκου 280 m3, όπως περιγράφεται στη 
συνέχεια.  

Οι αντλίες διηθήματος έχουν την δυνατότητα και ανάστροφης λειτουργίας, ώστε να παρέχεται η δυνατότητα 
πλύσης των μεμβρανών με διαυγασμένο υγρό και με χημικά (υποχλωριώδες νάτριο και κιτρικό οξύ).  Σε κάθε γραμμή 
των αντλιών έχουν εγκατασταθεί: 

• μετρητές παροχής ηλεκτρομαγνητικού τύπου  (συνολικά δύο) 
• μετρητές πίεσης (ανάντη – κατάντη κάθε αντλίας) και  



• πρεσσοστάτες (ανάντη και κατάντη της κάθε αντλίας), που θέτουν την αντλία εκτός λειτουργίας σε 
περίπτωση ανίχνευσης υψηλής πίεσης  

Σε κάθε γραμμή των αντλιών έχει προβλεφθεί διάταξη δειγματοληψίας, με θολόμετρο για να είναι δυνατή εκτός 
από την εργαστηριακή μέτρηση της θολότητας και η επί τόπου μέτρησή της. 

Με το μετρητή παροχής υπολογίζεται η φόρτιση κάθε συστοιχίας μεμβρανών (flux), ενώ μέσω του μετρητή πίεσης 
ελέγχεται το μπλοκάρισμα (fouling) των μεμβρανών. Με την υπέρβαση μίας προκαθορισμένης τιμής ξεκινά αυτόματα 
την διαδικασία πλύσης ή/και καθαρισμού των μεμβρανών. Οι ενδείξεις όλων των παραπάνω οργάνων μεταφέρονται 
στο PLC της εγκατάστασης για ενημέρωση και σήμανση alarm.  

Δεξαμενή καθαρών –απολύμανση με χλωρίωση 
Το διαυγασμένο υγρό από τα συγκροτήματα MBR, μέσω των προαναφερθεισών αντλιών διηθήματος  καταλήγουν 

σε  δεξαμενή καθαρών, όγκου 280 m3. Από τη δεξαμενή αυτή η εκροή οδηγείται με υπερχείλιση στην δεξαμενή 
καθαρών των 250 m3 (δεξαμενή ΕΟΧ) κι από εκεί με άντληση στους τελικούς αποδέκτες (γεωργικές καλλιέργειες). 

Στην έξοδο των μονάδων MBR η  συγκέντρωση του μικροβιακού φορτίου είναι της τάξης των 30/100 ml, ωστόσο 
υπάρχει δοσομετρική αντλία που  προσθέτει υποχλωριώδες νάτριο στα επεξεργασμένα λύματα σε φρεάτιο μετά τη 
δεξαμενή καθαρών, πριν αυτά οδηγηθούν στη δεξαμενή καθαρών του ΕΟΧ (στην περίπτωση επαναχρησιμοποίησης για 
άρδευση) ή στο φρεάτιο εξόδου των δεξαμενών δευτεροβάθμιας καθίζησης (στην περίπτωση που  οδηγούνται στο 
θαλάσσιο αποδέκτη). 

 Η δοσομέτρηση του διαλύματος υποχλωριώδους νατρίου  γίνεται από δύο δοσομετρικές αντλίες (η μία εφεδρική) 
δυναμικότητας 0 – 11 l/h.  

Κτίριο φυσητήρων 
Σε επαφή με τις δεξαμενές των ΜBR έχει κατασκευαστεί το κτίριο των φυσητήρων, διαστάσεων 13,40m x 24,50m, 

στο οποίο έχει εγκατασταθεί ο παρακάτω εξοπλισμός: 

 

Εικόνα 16: Κτίριο φυσητήρων της μονάδας MBR των εγκαταστάσεων επεξεργασίας λυμάτων του Δήμου Ηρακλείου. 

• Οι φυσητήρες αερισμού της βιολογικής βαθμίδας  
• Οι φυσητήρες καθαρισμού των μεμβρανών MBR  
• Οι αντλίες αναρρόφησης από τις μεμβράνες MBR  
• Οι δεξαμενές αποθήκευσης των χημικών και οι δοσομετρικές διατάξεις  
• Το πιεστικό συγκρότημα του βιομηχανικού νερού δυναμικότητας 50 m3/h στα 50 mΣΥ, που αναρροφά από τη 

δεξαμενή καθαρών και τροφοδοτεί το δίκτυο βιομηχανικού νερού και το δίκτυο άρδευσης της εγκατάστασης. 
• Η αίθουσα πινάκων για τον έλεγχο της λειτουργίας της βιολογικής επεξεργασίας και των MBR. 

 



 
Εικόνα 17: Φυσητήρες της μονάδας MBR των εγκαταστάσεων επεξεργασίας λυμάτων του Δήμου Ηρακλείου. 

Κτίριο αφυδάτωσης  
Το κτίριο της αφυδάτωσης  είναι μεταλλικό με ισόγειο και υπόγειο χώρο. Το ισόγειο του κτιρίου διαθέτει τους εξής 

ανεξάρτητους χώρους: 
 

 
Εικόνα 18: Κτίριο αφυδάτωσης της μονάδας MBR των εγκαταστάσεων επεξεργασίας λυμάτων του Δήμου 

Ηρακλείου. 

• Χώρο φυγόκεντρων.  
Έχουν τοποθετηθεί σε ξεχωριστό ηχομονωμένο χώρο 46,35 m2, ο οποίος  αποσμείται. Εχουν εγκατασταθεί δύο 

φυγοκεντρητές αφυδάτωσης ιλύος μέγιστης δυναμικότητας 20 m3/h, οι οποίοι με συγκέντρωση λάσπης 1,5% στην 
είσοδο εξασφαλίζουν συγκέντρωση εξόδου 22%. Για τη έκπλυση του συγκροτήματος του φυγοκεντρικού διαχωριστήρα 
χρησιμοποιείται νερό από το δίκτυο βιομηχανικού νερού της εγκατάστασης. Το στραγγίδια που παράγονται από τον 
διαχωρισμό των στερεών και από τις πλύσεις των φυγοκεντρικών διαχωριστών συλλέγονται και μέσω υποδαπέδιου 
δικτύου καταλήγουν στο δίκτυο στραγγιδίων της εγκατάστασης. 



 
Εικόνα 19: Φυγοκεντρητές αφυδάτωσης ιλύος της μονάδας MBR των εγκαταστάσεων επεξεργασίας λυμάτων του 

Δήμου Ηρακλείου. 

• Χώρο εγκατάστασης μονάδων πολυηλεκτρολύτη.  
Έχουν εγκατασταθεί δύο συγκροτήματα παρασκευής πολυηλεκτρολύτη χωρητικότητας 2000 l που καλύπτει τις 

ανάγκες των φυγοκεντρητών (ένα για κάθε φυγοκεντρικό διαχωριστή). Η μονάδα είναι συνεχούς λειτουργίας και 
περιλαμβάνει σύστημα αποθήκευσης και τροφοδότησης του πολυηλεκτρολύτη με τριθάλαμη δεξαμενή για την 
παρασκευή και ωρίμανση του διαλύματος. Εχουν εγκατασταθεί τέσσερις αντλίες θετικής εκτόπισης  τροφοδότησης 
πολυηλεκτρολύτη, δύο για κάθε φυγοκεντρητή, εκ των οποίων η μία για εφεδρεία. 

• Χώρο για την τοποθέτηση του ηλεκτρικού πίνακα επιφάνειας 13,5 m2 που  διαθέτει θέση εργασίας με 
ορατότητα στον χώρο των φυγόκεντρων. 

• Υπόστεγο επιφάνειας 114 m2 για την αποθήκευση της αφυδατωμένης ιλύος (σε containers) και της 
σκόνης του πολυηλεκτρολύτη.   

• Χώρο συνεργείου με επιφάνεια 36,50 m2. 
• Χώρο αποθήκης επιφάνειας 42,40 m2. 

Το υπόγειο του κτιρίου διαθέτει τους εξής χώρους:  
Χώρο εγκατάστασης αντλιών τροφοδοσίας φυγοκεντρητών, διατάξεις με ηλεκτροδικλείδες για την διαχείριση της 

περίσσειας ιλύος, εκκένωσης των δεξαμενών MBR προς το αντλιοστάσιο στραγγιδίων, καθώς επίσης και την 
υπερχείλιση ασφαλείας της δεξαμενής αποθήκευσης. Εχουν εγκατασταθεί τέσσερις αντλίες θετικής εκτόπισης για την 
τροφοδότηση των φυγόκεντρων (δύο για κάθε φυγοκεντρητή εκ των οποίων η μία για εφεδρεία), οι οποίες  
αναρροφούν από τη δεξαμενή αποθήκευσης ιλύος. Η ρύθμιση της παροχής πραγματοποιείται από ρυθμιστή στροφών 
(inverter). 

Δεξαμενή αποθήκευσης περίσσειας ιλύος, κατασκευασμένη από οπλισμένο σκυρόδεμα, με κωνικό πυθμένα για την 
αποφυγή επικαθήσεων. Η ωφέλιμη χωρητικότητα της δεξαμενής είναι περίπου 105m3. Για πρόσθετη ασφάλεια σε 
περίπτωση υπερχείλισης της δεξαμενής υπάρχει ανοξείδωτος αγωγός (AISI 304L) ο οποίος οδηγεί με βαρύτητα σε 
παρακείμενο φρεάτιο στραγγιδίων.    

Στο κτίριο αφυδάτωσης έχουν εγκατασταθεί και οι μεταφορικοί κοχλίες αποκομιδής της αφυδατωμένης ιλύος, η 
οποία συλλέγεται σε containers προσωρινής αποθήκευσης χωρητικότητας 25 m3, που εγκατασταθίστανται σε 
υπόστεγο. Επίσης ο γενικός ηλεκτρικός πίνακας της μονάδας της αφυδάτωσης οποίος εξυπηρετεί και τις μονάδες των 
αντλιοστασίου εισόδου, απόσμησης, αντλιοστάσιο στραγγιδίων και έργων προεπεξεργασίας - λεπτοκοσκίνισης. Τέλος, 
τρεις γερανοδοκοί, δυο των 2 tn πάνω από τα φυγόκεντρα και ένας 0,5 tn που εξυπηρετεί το χώρο των αντλιών 
τροφοδοσίας των φυγόκεντρων.   

 Αντλιοστάσιο στραγγιδίων  
Εχει κατασκευαστεί αντλιοστάσιο στραγγιδίων με θάλαμο δικλείδων. Στο αντλιοστάσιο στραγγιδίων καταλήγουν 

στραγγίδια από τη νέα εγκατάσταση (λεπτοκοσκίνιση, μηχανική αφυδάτωση, χλωρίωση), ο αγωγός εκκένωσης των 
δεξαμενών MBR, καθώς και αυτός της εκκένωσης της δεξαμενής αποθήκευσης περίσσειας ιλύος.  

Ο θάλαμος του νέου αντλιοστασίου στραγγιδίων έχει εσωτερικές διαστάσεις 3,00x3,00m, βάθος 3,95m και η 
κατασκευή έχει γίνει με οπλισμένο σκυρόδεμα.  



Εντός του αντλιοστασίου στραγγιδίων έχουν τοποθετηθεί δύο (2) υποβρύχιες φυγοκεντρικές αντλίες, εκάστη 
δυναμικότητας 170m3/h (η μία εφεδρική).  

Όλοι οι αγωγοί, τόσο εντός του αντλιοστασίου όσο και στο θάλαμο δικλείδων και μέχρι τα σημεία σύνδεσής τους 
με τους πλαστικούς αγωγούς πεδίου, είναι κατασκευασμένοι από ανοξείδωτο χάλυβα (AISI 304L). Οι δύο (2) 
καταθλιπτικοί αγωγοί καταλήγουν σε κοινό συλλεκτήριο αγωγό και από εκεί τα στραγγίδια οδηγούνται στο 
αντλιοστάσιο τροφοδότησης των νέων έργων.  

Μονάδα απόσμησης  
Εχει εγκατασταθεί σύστημα απόσμησης  για την εξάλειψη των ανεπιθύμητων οσμών. Στο σύστημα είναι 

συνδεδεμένες οι παρακάτω μονάδες  
• Μονάδα λεπτοκοσκίνισης – μέτρησης παροχής 
• Κτίριο αφυδάτωσης – δεξαμενή αποθήκευσης περίσσειας ιλύος. 

Η διαστασιολόγηση του συστήματος εξασφαλίζει τουλάχιστον 6 ανανεώσεις/ώρα σε κάθε μονάδα, με αποτέλεσμα 
να υπερκαλύπτει τις απαιτήσεις της εγκατάστασης. 

Η μονάδα απόσμησης εγκαθίσταται παράπλευρα του κτιρίου αφυδάτωσης ιλύος, σε εξωτερικό χώρο.  

 
Εικόνα 20: Μονάδα απόσμησης της μονάδας MBR των εγκαταστάσεων επεξεργασίας λυμάτων του Δήμου 

Ηρακλείου. 

Η δυναμικότητα της μονάδας είναι 6.900 m3/h. Πρόκειται για μονάδα του οίκου AIR CLEAN Ιταλίας με 
εξασφαλισμένες εγγυήσεις καλής λειτουργίας.  

Τα πλεονεκτήματα του παραπάνω συστήματος απόσμησης είναι τα εξής : 
Λόγω του ειδικά σχεδιασμένου και πατενταρισμένου πληρωτικού φλοιώδους υλικού (MonaFil) του βιόφιλτρου, δεν 

απαιτείται η χρήση χημικού (καυστική σόδα) κι έτσι αποκλείεται η περίπτωση δημιουργίας όξινων περιοχών στο 
πληρωτικό υλικό. Παράλληλα αποφεύγεται η χρήση δοσομετρικής αντλίας, δικτύου και παρελκόμενου εξοπλισμού με 
ό,τι συνεπάγεται αυτό (φθορές, απαίτηση συντήρησης, εξοικονόμηση ενέργειας κλπ.) 

Δεν απαιτείται η χρήση πόσιμου νερού στο σύστημα διαβροχής, για λόγους αποφυγής δημιουργίας ιζημάτων, σε 
αντίθεση με άλλα συστήματα. Εξάλλου στο επιλεγέν σύστημα απόσμησης δεν δημιουργούνται ιζήματα λόγω της φύσης 
του πληρωτικού υλικού, η δε διαβροχή του πληρωτικού υλικού του βιόφιλτρου γίνεται από το δίκτυο του βιομηχανικού 
νερού.  

Απαιτείται η αντικατάσταση του πληρωτικού υλικού κάθε 6 χρόνια, σε αντίθεση με άλλα συστήματα, τα οποία 
απαιτούν συχνότερη αντικατάσταση. 

Ο σχεδιασμός του συστήματος απόσμησης βασίζεται στη λογική της ανοιχτής δεξαμενής με τοιχία και βάση από 
σκυρόδεμα. Αυτό εξασφαλίζει μεγάλο χρόνο ζωής και ανθεκτικότητα στις καιρικές συνθήκες (ήλιος, υγρασία κλπ), ενώ 
προσφέρει άμεση πρόσβαση στο σύστημα για λόγους συντήρησης – αποκατάστασης. 

Το σύστημα έχει υψηλές αποδόσεις, όπως παρουσιάζεται παρακάτω, μικρό κόστος λειτουργίας και συντήρησης, 
μεγάλο χρόνο ζωής του πληρωτικού υλικού, το οποίο μπορεί να ανακυκλωθεί και να επαναχρησιμοποιηθεί, έχει δε τη 
δυνατότητα να απομακρύνει πλήθος δύσοσμων ουσιών κι έτσι καθίσταται κατάλληλο για πλήθος εφαρμογών. 
Επιπλέον από τη διεργασία δεν παράγονται δευτερογενή απόβλητα. 



Το μέσον απόσμησης που χρησιμοποιείται στο συγκεκριμένο βιόφιλτρο έχει τα εξής χαρακτηριστικά : 
Μεγάλο πορώδες 
Δυνατότητα συγκράτησης νερού 
Μεγάλη κατιοντοανταλλακτική ικανότητα  
Παρέχει επίσης μεγάλο όγκο και επιφάνεια, χρήσιμα σε κάθε εφαρμογή. 
Έτσι εξασφαλίζεται η αποτελεσματική βιολογική οξείδωση και η μετατροπή σε άλλες άοσμες των δύσοσμων 

ουσιών που υπάρχουν στο αέριο ρεύμα εισόδου. 
Η επιφάνεια  του συστήματος είναι 46 m2 και ο  όγκος του πληρωτικού υλικού 69 m3. 
Στον πίνακα που ακολουθεί παρουσιάζονται τα βασικά χαρακτηριστικά του πληρωτικού μέσου του νέου 

βιόφιλτρου. 
 
ΔΥΣΟΣΜΕΣ ΟΥΣΙΕΣ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΕΙΣ ΑΠΟΔΟΣΗ ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗΣ 
Οσμές 50000 OUe/m3 98% 
VOC 100 mg/m3 95% 
Υδρόθειο H2S 30 mg/m3 98% 
Αμμωνία NH3 50 ppm 98% 
Οργανικά σουλφίδια 5-20 ppm 95% 
 

Υποσταθμός μέσης τάσης- Ηλεκτροπαραγωγό Ζεύγος 
Ο Υποσταθμός περιλαμβάνει τα κατωτέρω τμήματα :  

• Καλώδιο παροχής 20 kV  
• Κυψέλες μέσης τάσης  
• Μετασχηματιστή 1000 kVA  
• Γενικό πίνακα χαμηλής τάσης  
• Καλώδια μετασχηματιστή 
• Γειώσεις 
• Ηλεκτροπαραγωγό ζεύγος 

 
Εικόνα 21:Υποσταθμός μέσης τάσης της μονάδας MBR των εγκαταστάσεων επεξεργασίας λυμάτων του Δήμου 

Ηρακλείου. 

Ηλεκτροπαραγωγό Ζεύγος 
Το ΗΖ που έχει εγκατασταθεί στο έργο είναι στιβαρής κατασκευής, σύγχρονης τεχνολογίας με ενιαία μεταλλική 

βάση αποτελώντας αυτοτελή μονάδα και είναι κατάλληλο τόσο για συνεχή επικουρική λειτουργία, όσο και για 
εφεδρική λόγω σφάλματος ή διακοπής κύριας παροχής (ΔΕΗ).  Το συγκρότημα αποτελείται από τα παρακάτω μέρη: 



 
• Την κινητήριο μηχανή ντίζελ (DIESEL) 
• Την γεννήτρια παραγωγής ηλεκτρικού ρεύματος 
• Την κοινή αντικραδασμική βάση στηρίξεως 
• Τον ειδικό σύνδεσμο και συνδεσμοθάλαμο 
• Τους συσσωρευτές  
• Το σύστημα απαγωγής καυσαερίων 
• Το σύστημα παροχής καυσίμου 
• Συσκευή προθέρμανσης 
• Τους πίνακες ενδείξεων, ελέγχου, αυτόματης προστασίας, αυτόματης μεταγωγής. 

Λοιπά έργα υποδομής 
Σύστημα αυτοματισμών και οργάνων 
Ο αυτοματισμός της ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ βασίζεται σε τοπικούς προγραμματιζόμενους λογικούς ελεγκτές (PLC) της 

Siemens  στους νέους πίνακες για λόγους ομοιομορφίας. 
Εχουν εγκατασταθεί δύο ξεχωριστές θέσεις επικοινωνίας ανθρώπου – αυτοματισμού (προγράμματα εποπτικού 

ελέγχου και συλλογής δεδομένων –Supervisory Control And Data Acquisition S.C.A.D.A.) όπου έχουν τοποθετηθεί δύο 
υπολογιστές για τον χειριστή και μια οθόνη 40’’ πλάσματος της LG για γενική επίβλεψη. Στους υπολογιστές έχει 
εγκατασταθεί κατάλληλο λογισμικό SCADA , που καλύπτει όλη την ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ. 

Στο επίπεδο των διεργασιών - πεδίου (field level) έχουν εγκατασταθεί όργανα πεδίου (on line instruments) με 
ενσωματωμένο βιομηχανικό δίκτυο (fieldbus), όπου είναι αυτό εφικτό, ώστε να είναι η διαχείριση τους σύγχρονη, 
χωρίς σφάλματα μετατροπών από αναλογικό σε ψηφιακό και αντίστροφα. 

 
Εικόνα 22: Πίνακας αυτοματισμού της μονάδας MBR των εγκαταστάσεων   επεξεργασίας  λυμάτων του Δήμου 

Ηρακλείου. 

Έχει αναπτυχθεί ένα βιομηχανικό δίκτυο (Fieldbus) τύπου Profibus μεταξύ όλων των επιπέδων, που επιτυγχάνει τη 
σύζευξη όλης της πληροφορίας σε ένα ανθεκτικό και αξιόπιστο δίκτυο μεταφοράς πληροφοριών. Το καλώδιο Profibus 
διέρχεται από όλους τους σταθμούς ελέγχου (ICA), από όλα τα όργανα (εκτός από τον μετρητή στάθμης μέσω 
υδροστατικής πίεσης στην είσοδο της εγκατάστασης ,όπου δεν διατίθεται έκδοση με Profibus) από το νέο σταθμό 
επίβλεψης και τερματίζει στο υφιστάμενο κέντρο ελέγχου της εγκατάστασης. 

 



 
Εικόνα 23: Δίκτυο αυτοματισμού της μονάδας MBR των εγκαταστάσεων   επεξεργασίας  λυμάτων του Δήμου 

Ηρακλείου. 

Το σύστημα μετρήσεων και αυτοματισμού είναι σχεδιασμένο έτσι ώστε: 
Να παρέχει  στο χειριστή της μονάδος στον κεντρικό θάλαμο ελέγχου, επαρκείς πληροφορίες για την κατάσταση 

της μονάδος 
Να επιτρέπει την αυτόματη λειτουργία της μονάδος υπό κανονικές συνθήκες 
Να επιτρέπει στο χειριστή να παρέμβει από τον κεντρικό θάλαμο ελέγχου στη λειτουργία της μονάδας, αν αυτός το 

κρίνει απαραίτητο 
Να επιτρέπει την λειτουργία της μονάδος από το πεδίο αν υπάρχει απώλεια του κεντρικού συστήματος ελέγχου ή 

αν κρίνεται απαραίτητο 
Το κέντρο ελέγχου (ΚΕ) έχει εγκατασταθεί στο χώρο της αίθουσας ελέγχου του κτιρίου διοίκησης και υλοποιεί την 

επικοινωνία χειριστή-μηχανής. Ο χειριστής μπορεί να επιλέξει με το πληκτρολόγιο την εποπτική εικόνα της επιμέρους 
εγκατάστασης που επιθυμεί και στην συνέχεια εάν το κρίνει απαραίτητο να προβεί σε τηλεχειρισμό αυτής. Η 
παρέμβαση του χειριστή στην εξέλιξη της διαδικασίας ή σε ορισμένες παραμέτρους των αλγορίθμων ελέγχου γίνεται 
με τη χρήση ιεραρχικά δομημένων πινάκων επιλογής (menu driven). Πρέπει να σημειωθεί ότι το σύστημα ασφαλείας 
του συστήματος επιτρέπει την πρόσβαση του χρήστη μετά την πληκτρολόγηση κωδικού (password). 

Τα πάσης φύσεως σφάλματα καταγράφονται με την βοήθεια εκτυπωτή. 

 
Εικόνα 24: Κεντρική οθώνη συστηματος τηλεπαρακολούθησης – τηλελέγχου της μονάδας MBR των εγκαταστάσεων   

επεξεργασίας  λυμάτων του Δήμου Ηρακλείου. 



Οι τέσσερεις τοπικές μονάδες έχουν εγκατασταθεί στο πεδίο αυτοματισμών των τοπικών πινάκων ισχύος (Motor 
Control Centers). Οι μονάδες αυτές σε πλαίσια κατανεμημένου ελέγχου και με την καθοδήγηση του Κ.Ε.  επιτηρούν τις 
επιμέρους εγκαταστάσεις.  

Η αρχιτεκτονική του συστήματος ελέγχου και τα τεχνικά χαρακτηριστικά του χρησιμοποιούμενου εξοπλισμού 
καθιστούν εύκολη την επεκτασιμότητά του.  

 Αγωγοί - υδραυλικά δίκτυα  
Η διάθεση των λυμάτων θα γίνεται μέσω δικτύου, που αποτελείται από πέντε τυπικά φρεάτια (Φ1, Φ2, Φ3, Φ4, 

Φ5) από σκυρόδεμα C16/20, που  καλύπτονται με σιδηρά θερμογαλαβανισμένα καλύμματα και αγωγούς HDPE Φ500, 6 
atm. Μέσω του δικτύου αυτού  είναι δυνατή η διάθεση των λυμάτων στο φρεάτιο εξόδου της δεξαμενής τελικής 
καθίζησης της υφιστάμενης εγκατάστασης ή στη δεξαμενή εκροής της μονάδας τριτοβάθμιας επεξεργασίας (του ΕΟΧ).  

Το δίκτυο διάθεσης έχει επαρκείς κλίσεις και παροχετευτικότητα και σε όλο το μήκος του εξασφαλίζεται επαρκής 
επικάλυψη των αγωγών. 

Όλες οι υπαίθριες και εμφανείς σωληνώσεις διακίνησης λυμάτων και αέρα έχουν κατασκευαστεί από ανοξείδωτο 
χάλυβα AISI 304L, σύμφωνα με τις σχετικές προδιαγραφές. Ο υπόγειος καταθλιπτικός αγωγός από το αντλιοστάσιο 
εισόδου μέχρι το κτίριο λεπτοκοσκίνισης έχουν κατασκευαστεί από HDPE, 10 atm.  

Οι αγωγοί διακίνησης στραγγιδίων, καθώς επίσης και ο αγωγός διάθεσης προς το φρεάτιο εξόδου της υφιστάμενης 
ΔΤΚ, είναι κατασκευασμένοι από HDPE. Τα φρεάτια έχουν κατασκευαστεί από σκυρόδεμα, σύμφωνα με τις σχετικές 
προδιαγραφές. 

Πλήρες δίκτυο βιομηχανικού νερού 
Εχει κατασκευαστεί δίκτυο βιομηχανικού νερού για την εξυπηρέτηση του έργου και του υπαίθριου συστήματος 

άρδευσης. Το δίκτυο περιλαμβάνει πιεστικό συγκρότημα το οποίο εγκαθίσταται στον χώρο του υπογείου του κτιρίου 
των φυσητήρων, πλησίον της δεξαμενής καθαρών.  

Δ. Δίκτυο πόσιμου νερού 
Έχει κατασκευαστεί δίκτυο πόσιμου νερού για την εξυπηρέτηση του έργου. Το  δίκτυο ξεκινά από υφιστάμενο 

φρεάτιο του δικτύου πόσιμου νερού.  
 

 
Εικόνα 25: Εκροή της μονάδας MBR των εγκαταστάσεων   επεξεργασίας  λυμάτων του Δήμου Ηρακλείου. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ B – TEXNΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΕΟΧ            
Η παρούσα τεχνική περιγραφή περιλαμβάνει, το σύνολο του εξοπλισμού του έργου «ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ 

ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΜΕΝΩΝ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΩΣ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΟΣ ΥΔΑΤΙΚΟΣ ΠΟΡΟΣ». 
Το σύστημα της τριτοβάθμιας επεξεργασίας και απολύμανσης των λυμάτων περιλαμβάνει: 

• Την μονάδα τριτοβάθμιας επεξεργασίας που αποτελείται από τη μονάδα φίλτρανσης, κάθετο 
αργόστροφο αναδευτήρα, δεξαμενή κροκίδωσης και σύστημα προσθήκης κροκιδωτικού. 

• Την μονάδα  απολύμανσης μέσω υπεριώδους ακτινοβολίας που περιλαμβάνει μονάδα UV και σύστημα 
χλωρίωσης. 

• Τη μονάδα μέτρησης παροχής τύπου Parshall. 
• Το αντλιοστάσιο και την δεξαμενή τροφοδοσίας του δικτύου διανομής της τριτοβάθμιας εκροής.   

 
Εικόνα 26: Εγκαταστάσεις έργου ΕΟΧ, μονάδας επεξεργασίας λυμάτων δήμου Ηρακλείου 

 
Η τριτοβάθμια επεξεργασία ακολουθεί ως ξεχωριστό στάδιο καθαρισμού αμέσως μετά την μονάδα 

δευτεροβάθμιας καθίζησης. Για την βελτίωση της ποιότητας των επεξεργασμένων λυμάτων (απομάκρυνση φωσφόρου 
και την καλύτερη απομάκρυνση των αιωρούμενων στερεών), πριν τη μονάδα φίλτρανσης έχει κατασκευαστεί μονάδα 
κροκίδωσης όπου γίνεται προσθήκη θειικού αργίλου ή άλλου κατάλληλου κροκιδωτικού. Η μονάδα τροφοδοτείται από 
το κανάλι εξόδου της δεξαμενής καθίζησης και περιλαμβάνει δεξαμενή παρασκευής διαλύματος κροκιδωτικού, κλειστό 
θάλαμο ταχείας ανάμιξης και κλειστή δεξαμενή κροκίδωσης. 

Ο θάλαμος ταχείας ανάμιξης έχει κατασκευαστεί από σκυρόδεμα και είναι ορθογώνιας διατομή, διαστάσεων 1,50 Χ 
2,00 m και ύψους 1,70 m. Στον θάλαμο ταχείας ανάμιξης γίνεται η προσθήκη του κροκιδωτικού στα λύματα μέσω 
δοσομετρικών αντλιών. Το πέρασμα των λυμάτων στη δεξαμενή κροκίδωσης γίνεται μέσω υπερχειλιστή σκυροδέματος.  

Η δεξαμενή κροκίδωσης (ωρίμανσης) είναι κλειστή ορθογώνιας διατομή, διαστάσεων 5,00 Χ 5,00 m και ύψους 
3,10m, και έχει κατασκευαστεί από σκυρόδεμα. Για την ανάδευση της εν λόγω δεξαμενής έχει τοποθετηθεί στο κέντρο 
της δεξαμενής, ειδικός κάθετος αργόστροφος αναδευτήρας του κατασκευαστικού οίκου Stamo MaSKIN τύπου HFL04-
2GN180, ισχύος 1,1 Kw και διάμετρο φτερωτής 1800 mm. 

Τα λύματα από τη δεξαμενή κροκίδωσης εισάγονται στη μονάδα φίλτρανσης μέσω οπής διαστάσεων 0,5 Χ 0,5 m, 
προς το κανάλι εισόδου από ανοξείδωτο χάλυβα ενώ η απομόνωση του φίλτρου γίνεται μέσω θυροφράγματος.  

Το φίλτρο είναι του κατασκευαστικού οίκου NORDIC WATER PRODUCTION AB τύπου CD2412/11-BBB,  έχει ενεργή 
επιφάνεια φίλτρανσης 62 m2, πορώδες 10μm και είναι κατάλληλο για την διύλιση λυμάτων παροχής 400 m3/h. 
Εξασφαλίζει απομάκρυνση των αιωρούμενων στερεών σε συγκέντρωση μικρότερη των 8 mg/lit και σε κάθε περίπτωση 
μικρότερη των 10 mg/lit., καθώς και την απομάκρυνση του φωσφόρου σε συγκέντρωση μικρότερη από 2 mg/lit   

Η μονάδα φίλτρανσης έχει τοποθετηθεί σε ανοικτή δεξαμενή από σκυρόδεμα, ορθογώνιας διατομής διαστάσεων 
4,76 Χ 3,00 m και βάθους 1,575 m. Στη δεξαμενή του φίλτρου έχει κατασκευαστεί ειδικό φρεάτιο από σκυρόδεμα που  
παραλαμβάνει τα νερά έκλυσης του φίλτρου. 



Το σύστημα φίλτρανσης των επεξεργασμένων λυμάτων αποτελείται από δίσκους διπλής επιφάνειας και 
εσωτερικής τροφοδοσίας. Οι δίσκοι είναι προσαρμοσμένοι σε κεντρικό κοίλο άξονα και είναι κατασκευασμένοι από 
πλαίσια-τομείς επί των οποίων στερεώνεται το μέσον φίλτρανσης. Τα πλαίσια του μέσου φίλτρανσης μπορούν να 
αφαιρούνται εύκολα για επιθεώρηση, καθάρισμα ή αντικατάσταση χωρίς κατ’ ανάγκη την αποσυναρμολόγηση όλου 
του φίλτρου. 
 

 
Εικόνα 27: Δίσκοι μονάδας φίλτρανσης 

Τα περιεχόμενα στα λύματα αιωρούμενα στερεά συγκρατούνται από το ύφασμα φίλτρανσης και τα φιλτραρισμένα 
λύματα εκτρέπονται προς το εξωτερικό του φίλτρου για την τελική τους εκροή. 

Οι δίσκοι φίλτρανσης διαθέτουν κατάλληλο σύστημα αυτόματου καθαρισμού για την περιοδική απομάκρυνση των 
σωματιδίων χωρίς διακοπή της λειτουργίας της μονάδας. Η έναρξη του κύκλου καθαρισμού των δίσκων εκτελείται από 
αισθητήριο στάθμης και ο καθαρισμός διαρκεί έως ότου η στάθμη των λυμάτων στην δεξαμενή φίλτρανσης κατέβει 
στο χαμηλότερο σημείο που καθορίζεται μέσω του υπερχειλιστή εξόδου και τις απώλειες φίλτρανσης. Επιπλέον, τα 
φίλτρα καθαρίζονται περιοδικά σε προγραμματιζόμενα διαστήματα. 

Η μονάδα φίλτρανσης έχει δικό της ηλεκτρικό πίνακα αυτοματισμών. Το φίλτρο διαθέτει σύστημα αντίστροφης 
πλύσης που ενεργοποιείται αυτόματα όταν οι υδραυλικές απώλειες μέσω του φίλτρου ξεπερνούν μία προκαθορισμένη 
τιμή. Ο κινητήρας του φίλτρου είναι μεταβαλλόμενης ταχύτητας με μετατροπέα συχνότητας. Για την αντίστροφη πλύση 
χρησιμοποιείται το επεξεργασμένο υγρό κατάντη του φίλτρου μέσω ειδικής αντλίας στο κανάλι απορροής ή την 
δεξαμενή φίλτρανσης. Τα απόνερα της αντίστροφης πλύσης του φίλτρου οδηγούνται στο δίκτυο στραγγιδίων της 
εγκατάστασης. Κατά την διάρκεια της αντίστροφης πλύσης δεν πρέπει να διακόπτεται η διαδικασία της φίλτρανσης. 

Μετά την φίλτρανση και μέσω στατικού υπερχειλιστή από σκυρόδεμα τα λύματα οδηγούνται στη μονάδα 
απολύμανσης με υπεριώδη ακτινοβολία UV, η οποία έχει τοποθετηθεί σε ανοικτό κανάλι από σκυρόδεμα διαστάσεων 
10,00 Χ 0,406 m και βάθους 1,575 m. 

Εναλλακτικά τα λύματα μετά την δεξαμενή κροκίδωσης, μέσω υπερχειλιστή σκυροδέματος, μπορούν να οδηγηθούν 
στο φρεάτιο παράκαμψης και από εκεί κατευθείαν στη μονάδα απολύμανσης. Το φρεάτιο παράκαμψης είναι ανοικτό, 
κατασκευασμένο από οπλισμένο σκυρόδεμα και θα έχει ορθογώνια διατομής διαστάσεων 6,00 Χ 1,75 m. 

To σύστημα απολύμανσης μέσω υπεριώδους ακτινοβολίας UV είναι τύπου ανοικτού καναλιού, στο οποίο η 
τροφοδοσία του νερού επιτυγχάνεται μέσω βαρύτητας, με λυχνίες χαμηλής πίεσης, υψηλής έντασης, πλήρες με 
αυτόματο σύστημα μηχανικού & χημικού καθαρισμού και ηλεκτρονικά τροφοδοτικά μεταβλητής ισχύος. Το σύστημα 
απολύμανσης είναι πλήρες, λειτουργικό και περιλαμβάνει όλον τον απαραίτητο εξοπλισμό για τον έλεγχο της 
λειτουργίας όπως περιγράφεται παρακάτω. Το σύστημα είναι κατάλληλο για απολύμανση δευτεροβάθμια 
επεξεργασμένων αστικών λυμάτων, που έχουν υποστεί κροκκίδωση και φίλτρανση πριν την απολύμανση και διαθέτουν 
τα χαρακτηριστικά που περιγράφονται παρακάτω.    
 



 
Εικόνα 28: Μονάδα απολύμανσης UV εγκατάστασης ΕΟΧ . 
Χαρακτηριστικά σχεδιασμού 
Το σύστημα απολύμανσης μέσω UV είναι ικανό για την απολύμανση αστικών λυμάτων με τα κάτωθι χαρακτηριστικά: 

• Μέγιστη Παροχή:      400 m3/hr 
• Ελάχιστη Παροχή:      100 m3/hr 
• Συγκέντρωση συνολικά αιωρούμενων στερεών στην είσοδο: 5 mg/l (μέσος όρος τυχαίου δείγματος 30 

ημερών) μέγιστη τιμή    10 mg/l   
• Διαπερατότητα λυμάτων στην ακτινοβολία  UV @ 253.7 nm: 70%  
• Όριο απολύμανσης μετά την συσκευή UV: έως 2/100 ml ολικά κολοβακτηρίδια στο 90% των δειγμάτων, 

με μόνον ένα δείγμα με πάνω από 20/ 100 ml ολικά κολοβακτηρίδια σε περίοδο δίμηνης δειγματοληψίας. 
Για την επίτευξη του ζητουμένου ορίου απολύμανσης, έχουν εγκατασταθεί δύο τράπεζες λυχνιών σε σειρά. 
Το σύστημα είναι σε θέση να συνεχίζει να παρέχει απολύμανση κατά την περίπτωση αντικατάστασης λυχνιών, 

χιτωνίων και τροφοδοτικών, καθώς και κατά τη διάρκεια καθαρισμού των χιτωνίων, ενώ επίσης είναι σχεδιασμένο για 
υπαίθρια λειτουργία.  

Μετά την απολύμανση τα λύματα οδηγούνται μέσω ανοικτού καναλιού στο διάβλο Parshall τύπου Montana, όπου 
γίνεται μέτρηση της παροχής με σταθμήμετρο υπερήχων. Τα λύματα με βαρύτητα μετά την έξοδο τους από τη μονάδα 
UV κάνουν στροφή 180ο και οδηγούνται σε ευθύγραμμο κανάλι πλάτους 575mm και μήκους 4600 mm για την 
εξασφάλιση ομοιόμορφης ροής πριν την στένωση μέτρησης παροχής. Ο δίαυλος έχει συγκλίνον τμήμα με επίπεδο 
πυθμένα μήκος 864 mm που καταλήγει σε πλάτος 229 mm. Στην συνέχεια ακολουθεί ευθύγραμμος λαιμός σταθερού 
πλάτους 229 mm με κατωφερή πυθμένα. 

Για τη μέτρηση της στάθμης έχει διαμορφωθεί κατακόρυφο φρεάτιο  Φ 300 mm στο σημείο των 2/3 του 
συγκλίνοντος τμήματος, που μέσω μικρού ανοίγματος στον πυθμένα επικοινωνεί βάσει της αρχής των 
συγκοινωνούντων δοχείων με το δίαυλο μέτρησης και η μέτρηση με υπερήχους θα γίνεται στο ήρεμο φρεάτιο, στο 
οποίο δεν μεταφέρονται κυματισμοί ή διαταραχές ροής. 

Τα ανοικτά κανάλια της εγκατάστασης, εκτός από κάποια τμήματα του καναλιού UV τα οποία έχουν σκεπαστεί με 
γραδελάδα, έχουν σκεπαστούν με αφαιρούμενα ανοξείδωτα καλύμματα ή με μόνιμη πλάκα μπετόν. Κατά τον τρόπο 
αυτό δεν είναι εκτεθειμένο στην ηλιοφάνεια και σε περιβαλλοντικούς ρύπους και υπάρχει ασφάλεια για τους χρήστες. 
Καθώς επίσης έχει κατασκευαστεί μικρό υπόστεγο στους χώρους που απαιτούνται να είναι προστατευμένοι από τον 
ήλιο και τη βροχή (οι ηλεκτρικοί πίνακες, το φίλτρο και τμήμα της μονάδας UV). 
Αντλιοστάσιο τριτοβάθμιας εκροής Ε.Ε.Λ. Ηρακλείου 



Εντός του γηπέδου των εγκαταστάσεων της Ε.Ε.Λ. Ηρακλείου έχει κατασκευαστεί δεξαμενή - αντλιοστάσιο 
ανύψωσης, χωρητικότητας 250 m3 από την οποία αντλούνται προς άρδευση τα τριτοβάθμια επεξεργασμένα λύματα. 

Το αντλιοστάσιο αποτελείται από ένα τρίδυμο αντλητικό συγκρότημα καθέτου λειτουργίας και η κάθε αντλία έχει 
τα παρακάτω χαρακτηριστικά : 

• Παροχή : 110 m3/h 
• Μανομετρικό Ύψος : 110 μ. 
• Μέγιστη πίεση λειτουργίας : 16 bar 
• Στεγανοποίηση : Μηχανικός στυπιοθλίπτης 
• Στόμια αναρροφήσεως – καταθλίψεως : 100 χιλ. με ωτίδες 
• Υλικά κατασκευής αντλίας 
• Πτερύγια : Ανοξείδωτος χάλυβας κατά AISI 304  
• Πτερύγια εκτρ. : Ανοξείδωτος χάλυβας κατά AISI 304 
• Άξονας : Ανοξείδωτος χάλυβας κατά AISI 431  
• Εξωτερικός μανδύας : Ανοξείδωτος χάλυβας κατά AISI 304 
• Σώμα αντλίας (στόμια αναρρόφησης – κατάθλιψης) : Χυτοσίδηρος 
• Μηχανικός στυπιοθλίπτης : Silicon (Carbide, ή παρόμοιο υλικό) 
• Διάφορα πλαστικά τεμάχια : EPDM 
• Τεχνικά χαρακτηριστικά ηλεκτρικού κινητήρα  
• Ισχύς : 45 KW (60 HP)  
• Τάση λειτουργίας : 380-415/660-690 
• Προστασία ηλεκτροκινητήρα : ΙΡ 54 
• Κλάση μονώσεως : F 
• Η παροχή του τριπλού συγκροτήματος είναι  330 m3/h. 

Τα τρία (3) αντλητικά συγκροτήματα είναι συζευγμένα επι κοινής χαλύβδινης (st 37) 
θερμογαλβανισμένης βάσεως από πρότυπες διατομές μορφοσιδήρου και συνδέονται με αυτήν μέσω 
ανοξείδωτων κοχλιών. 

Οι αναρροφήσεις και οι καταθλίψεις των αντλητικών συγκροτημάτων είναι συνδεδεμένες σε κοινό 
συλλέκτη (Κολλεκτέρ) κατασκευασμένο από ανοξείδωτο χάλυβα κατά AISI 304 διαμέτρου Φ 200 (8’’) για 
μέγιστη πίεση λειτουργίας 12 Ατμ. 

Κάθε αντλητικό συγκρότημα φέρει στην πλευρά της αναρρόφησης και της κατάθλιψης δικλείδα 
στρεφομένου δίσκου ανάλογης διατομής 16 Ατμ., επιπλέον δε στους αγωγούς κατάθλιψης υπάρχουν 
βαλβίδες αντεπιστροφής ελαστικής έμφραξης (τύπου HYDROSTOP) 16 Ατμ., επίσης μανόμετρα γλυκερίνης 
με κατάλληλο κρουνό. 

Οι συλλέκτες αναρρόφησης και κατάθλιψης καταλήγουν στις δυο πλευρές σε ωτίδες διατομής ίσης με 
τον συλλέκτη Φ 200 (8’’). 

Οι κινητήρες των αντλητικών συγκροτημάτων  εκκινούν μέσω ομαλών εκκινητών (Soft Starters).   
Τέλος στην εγκατάσταση έχει δημιουργηθεί κέντρο ελέγχου για την παρακολούθηση του συστήματος με 

κατάλληλα συστήματα τηλεμετρίας. Στο αντλιοστάσιο εκροής έχει τοποθετηθεί σύστημα SCADA και 
αυτοματισμοί για τον έλεγχο του συστήματος και την άμεση αντιμετώπιση των διαφόρων προβλημάτων 
που μπορεί να προκύψουν κατά τη λειτουργία του έργου. 
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 ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ για την   «Επτάμηνη Λειτουργία και συντήρηση του έργου MBR  και 
συμπληρωματική  Λειτουργία και συντήρηση του έργου ΕΟΧ» 

Άρθρο 1o : ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΡΗΤΡΕΣ- ΠΕΡΙΚΟΠΕΣ 
1.  Οι ποινικές ρήτρες επιβάλλονται ανεξάρτητα από την ποινική ή αστική ευθύνη, που βαρύνει αποκλειστικά τον 
παρέχοντα υπηρεσίες (Π.Υ.) και ανεξάρτητα από τις διοικητικές κυρώσεις, που θα του επιβάλλονται από τα αρμόδια 
όργανα της Πολιτείας. 
2. Για οποιαδήποτε παράβαση των όρων της σύμβασης, η ΔΕΥΑΗ μετά από εισήγηση της  Επιτροπής  Παρακολούθησης 
και Παραλαβής (ΕΠΠ), δικαιούται να ζητήσει την άρση της παράβασης, σύμφωνα με τις σχετικές νομοθετικές διατάξεις. 
Μειώσεις αμοιβών, εφόσον δεν ορίζονται ρητά στο παρόν άρθρο, επιβάλλονται με απόφαση του αρμοδίου οργάνου 
της ΔΕΥΑΗ, μετά από εισήγηση της ΕΠΠ και παρακρατούνται από τον αμέσως επόμενο λογαριασμό της παροχής 
υπηρεσιών. 
3.  Σημαντικότατη παράβαση της σύμβασης είναι η μη επίτευξη της απαιτούμενης ποιότητας εκροής λόγω ολιγωρίας 
του Π.Υ., που πρέπει άμεσα να αρθεί σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις. 
Οι ποινικές ρήτρες επιβάλλονται για υπέρβαση της αποδεκτής ποιότητας εκροής του έργου  MBR , όπως αυτή ορίζεται 
στο άρθρο 4 των Τεχνικών Προδιαγραφών. Οι ποινικές ρήτρες ισχύουν εφόσον τα φορτία και η ποιότητα εισροής τηρεί 
τις προδιαγραφές σχεδιασμού της εγκατάστασης και  όπως ορίζεται  στο  ίδιο άρθρο. 
Σε περίπτωση κατά την οποία τα φορτία και η ποιότητα της εισροής δεν είναι σύμφωνα με τις προδιαγραφές 
σχεδιασμού δεν ισχύουν τα όρια επιβολής ποινικών ρητρών, όπως αυτά αναφέρονται στο  άρθρο 1 της παρούσης. Σε 
κάθε τέτοια  περίπτωση θα αποφασίζει σχετικά το Δ.Σ. της ΔΕΥΑΗ, μετά από εισήγηση της ΕΠΠ και κατ’ αναλογίαν των 
προβλεπομένων στα παρόντα τεύχη. 
Ο Π.Υ., εφόσον διαπιστώσει την παρουσία στα εισερχόμενα λύματα ουσιών με γνωστή δυσμενή ή ανασταλτική 
επίδραση στη βιολογική διεργασία, όπως π.χ. λίπη, πετρελαιοειδή, χρωστικές ουσίες, βαρέα μέταλλα κλπ., οφείλει να 
ενημερώσει άμεσα την Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής (ΕΠΠ) και να ζητήσει τη διαπίστωση και 
επιβεβαίωση της εισροής δυνητικά  επικίνδυνων για τη διεργασία ενώσεων. Σε περίπτωση παρουσίας τέτοιων 
ενώσεων, κατά την κρίση της ΕΠΠ,  μπορεί να αρθεί η υποχρέωση για επίτευξη της ποιότητας εκροής για χρονικό 
διάστημα, που θα αποφασίσει η ΕΠΠ.  
Οι ενέργειες  αντιμετώπισης  των ανωτέρω θα περιγράφονται στο σχέδιο αντιμετώπισης έκτακτων αναγκών 
λειτουργίας του άρθρου 2 των τεχνικών προδιαγραφών. 
Οι ποινικές ρήτρες που αφορούν στην ποιότητα επεξεργασίας είναι οι εξής: 
α)  Για τον πρώτο μήνα κατά τον οποίο η τιμή του μέσου όρου BOD5 των ημερήσιων δειγμάτων υπερβεί τα 10 mg/L, 
επιβάλλεται ποινική ρήτρα ίση με το 0,10% της συνολικής συμβατικής αξίας. Για κάθε επιπλέον μήνα κατά τον οποίο θα 
διαπιστώνεται η ίδια υπέρβαση ως ανωτέρω, θα επιβάλλεται η ανωτέρω ποινική ρήτρα προσαυξανόμενη κατά 0,10% 
της συνολικής συμβατικής αξίας για κάθε μήνα υπέρβασης. 
β)  Για τον πρώτο μήνα κατά τον οποίο η μέση τιμή συγκέντρωσης των εξερχόμενων στερεών (SS) των ημερήσιων 
δειγμάτων υπερβεί τα 10 mg/L, επιβάλλεται ποινική ρήτρα ίση με το 0,10% της συνολικής συμβατικής αξίας. Για κάθε 
επιπλέον μήνα κατά τον οποίο θα διαπιστώνεται η ίδια υπέρβαση ως ανωτέρω, θα επιβάλλεται η ανωτέρω ποινική 
ρήτρα προσαυξανόμενη κατά 0,10% της συνολικής συμβατικής αξίας για κάθε μήνα υπέρβασης. 
γ) Για τον πρώτο μήνα κατά τον οποίο η μέση τιμή συγκέντρωσης του νιτρικού αζώτου των ημερήσιων δειγμάτων 
υπερβεί τα 10 mg/L είτε η μέση τιμή συγκέντρωσης του αμμωνιακού αζώτου των ημερήσιων δειγμάτων υπερβεί τα 2 
mg/L  , επιβάλλεται ποινική ρήτρα ίση με το 0,10% της συνολικής συμβατικής αξίας του. Για κάθε επιπλέον μήνα κατά 
τον οποίο θα διαπιστώνεται η ίδια υπέρβαση ως ανωτέρω, θα επιβάλλεται η ανωτέρω ποινική ρήτρα προσαυξανόμενη 
κατά 0,10% της συνολικής συμβατικής αξίας για κάθε μήνα υπέρβασης. 
δ) Για τον πρώτο μήνα κατά τον οποίο η τιμή του μέσου όρου COD των ημερήσιων δειγμάτων υπερβεί τα 60 mg/L, 
επιβάλλεται ποινική ρήτρα ίση με το 0,10% της συνολικής συμβατικής αξίας. Για κάθε επιπλέον μήνα κατά τον οποίο θα 
διαπιστώνεται η ίδια υπέρβαση ως ανωτέρω, θα επιβάλλεται η ανωτέρω ποινική ρήτρα προσαυξανόμενη κατά 0,10% 
της συνολικής συμβατικής αξίας για κάθε μήνα υπέρβασης. 
ε) για τον πρώτο μήνα κατά τον οποίον η μέση τιμή συγκέντρωσης των ολικών κωλοβακτηριοειδών είτε των 
κοπρανωδών κωλοβακτηριοειδών των ημερήσιων δειγμάτων μετρούμενα προ της χλωριώσεως υπερβεί τα 100/100 mL  
και  50/100 mL αντίστοιχα, επιβάλλεται ποινική ρήτρα ίση με το 0,10% της συνολικής συμβατικής αξίας. Για κάθε 
επιπλέον μήνα κατά τον οποίο θα διαπιστώνεται η ίδια υπέρβαση ως ανωτέρω, θα επιβάλλεται η ανωτέρω ποινική 
ρήτρα προσαυξανόμενη κατά το 0,10% για κάθε μήνα υπέρβασης. 
στ) για τον πρώτο μήνα κατά τον οποίον η μέση τιμή συγκέντρωσης θολότητας της εκροής υπερβεί την τιμή των 5 ΝΤU, 
επιβάλλεται ποινική ρήτρα ίση με το 0,10% της συνολικής συμβατικής αξίας. Για κάθε επιπλέον μήνα κατά τον οποίο θα 
διαπιστώνεται η ίδια υπέρβαση ως ανωτέρω, θα επιβάλλεται η ανωτέρω ποινική ρήτρα προσαυξανόμενη κατά το 
0,10% για κάθε μήνα υπέρβασης. 
Οι παραπάνω ποινικές ρήτρες επιβάλλονται ανεξάρτητα η μία από την άλλη και σε περίπτωση ταυτόχρονης υπέρβασης 
σε περισσότερες της μιας των παραπάνω παραμέτρων, οι ποινικές ρήτρες θα αθροίζονται. 
Σημείωση: Το πρόγραμμα ελέγχου της ποιότητας των επεξεργασμένων αποβλήτων ορίζεται στο άρθρο 3 των Τεχνικών 
Προδιαγραφών. 



4. Εφόσον διαπιστωθεί ότι απουσιάζει από τις εγκαταστάσεις οποιοσδήποτε υπάλληλος του άρθρου 6 των τεχνικών 
προδιαγραφών αδικαιολόγητα και χωρίς να συντρέχουν σοβαροί λόγοι, τότε θα αφαιρείται από το μηνιαίο τίμημα κατ’ 
αποκοπή ποσό 50€/άτομο/ημέρα, κατόπιν εισήγησης της ΕΠΠ προς την Οικονομική Υπηρεσία. 
5. Σε περίπτωση που εκτελούνται πλημμελώς εργασίες, σύμφωνα με αιτιολογημένη κρίση της ΕΠΠ, η ΔΕΥΑΗ  
δικαιούται να τις αναθέσει σε τρίτους εις βάρος και για λογαριασμό του Π.Υ. ή να τις εκτελέσει με οποιοδήποτε 
πρόσφορο τρόπο εις βάρος και για λογαριασμό του Π.Υ.  
6. Σε περίπτωση μη λειτουργίας από τον Π.Υ. των εγκαταστάσεων με υπαιτιότητά του, εκτός των άλλων μέτρων που θα 
λάβει η ΔΕΥΑΗ εις βάρος του και για λογαριασμό του, θα επιβάλλεται: 
α) για κάθε ημέρα ολικής διακοπής της λειτουργίας μείωση του καταβαλλόμενου τιμήματος ίση με το τριπλάσιο της 
ημερήσιας αποζημίωσης του.  
β) Σε περίπτωση μη λειτουργίας μέρους των εγκαταστάσεων με υπαιτιότητα του Π.Υ. θα επιβάλλεται επίσης μείωση 
που θα εκτιμάται ανάλογα από την ΕΠΠ και θα εγκρίνεται από το αρμόδιο όργανο της ΔΕΥΑΗ.  
γ) Επίσης  οποιαδήποτε προσαύξηση στα τιμολόγια ΔΕΗ των ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ λόγω μειωμένου συντελεστή ισχύος (cos 
φ< 0,95), θα καταβάλλεται από τον Π.Υ. (άρθρο 11 της διακήρυξης). 
7. Οι ποινικές αυτές ρήτρες θα αρχίσουν να ισχύουν από την ημερομηνία υπογραφής της Σύμβασης και θα είναι 
δυνατό να επιβληθούν καθ’ όλη τη διάρκεια της Σύμβασης.  
8. Η μηνιαία αξία ορίζεται ως το πηλίκο του 40% ποσού για το οποίο υπογράφηκε η Σύμβαση, διαιρούμενου με την 
χρονική διάρκεια παροχής υπηρεσιών, που ορίζεται σε 24  ημερολογιακούς μήνες. Η ημερήσια αποζημίωση ορίζεται ως 
το πηλίκο της μηνιαίας αξίας διαιρούμενης με 30 (ημερολογιακές μέρες). 

Άρθρο 2o : ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΠΑΡΟΧΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
1. Όλες οι εργασίες θα εκτελούνται κατά τους κανόνες της τεχνικής  και της επιστήμης από ειδικευμένο τεχνικό 
προσωπικό. 
2. Ο Π.Υ. υποχρεούται να λαμβάνει όλα τα ενδεικνυόμενα μέτρα για την προστασία και για την αποκατάσταση του 
περιβάλλοντος και υποχρεούται με δαπάνες του να αποκαθιστά τις τυχόν ζημιές που θα προκληθούν από υπαιτιότητά 
του.  
Η έλλειψη προσήκουσας προστασίας του περιβάλλοντος ή η παράλειψη μέτρων για την αποκατάστασή του αποτελεί 
παράβαση στην εκπλήρωση των υποχρεώσεων του κατά τη διάρκεια της παροχής των υπηρεσιών. Σε τέτοια περίπτωση 
ο Π.Υ. θα υπόκειται σε διοικητικές ποινές. Οι διοικητικές αυτές ποινές είναι ανεξάρτητες από ποινικές ή αστικές 
ευθύνες. 
3. Αν ο Π.Υ. καθυστερεί τις πληρωμές των αποδοχών του προσωπικού που χρησιμοποιεί, πέραν του τριμήνου από την 
καταβολή  του αντίστοιχου τιμήματος της παροχής υπηρεσιών, η ΔΕΥΑΗ μετά από γραπτή όχληση των 
ενδιαφερομένων, καλεί τον Π.Υ. να εξοφλήσει τους δικαιούχους μέσα σε 15 ημέρες. Αν ο Π.Υ. δεν εξοφλήσει τους 
δικαιούχους, τότε η ΔΕΥΑΗ συντάσσει καταστάσεις πληρωμής των οφειλόμενων και πληρώνει απευθείας τους 
δικαιούχους για λογαριασμό του Π.Υ. και έναντι του λαβείν του. Σε εφαρμογή της παραγράφου αυτής μπορεί να 
πληρωθούν οι αποδοχές μέχρι τριών το πολύ μηνών πριν την όχληση των ενδιαφερομένων.  
4. Ο Π.Υ. υποχρεώνεται να μη παρακωλύει την εκτέλεση εργασιών από εργολήπτες που χρησιμοποιούνται από τη 
ΔΕΥΑΗ ή εργασιών σε γνώση της από άλλη Υπηρεσία, και αφορούν εργασίες που δεν περιλαμβάνονται στη Σύμβασή 
του και να διευκολύνει αυτές με τα μέσα που χρησιμοποιούνται από αυτόν, ρυθμίζοντας έτσι τις παρεχόμενες 
υπηρεσίες, ώστε να μη παρεμβάλλεται κανένα εμπόδιο. Ο Π.Υ. θα ενημερώνεται εγγράφως από τη ΔΕΥΑΗ.  
Σε κάθε περίπτωση στη διεξαγωγής παράλληλης εργολαβίας ή/και ερευνητικού προγράμματος κατά τη διάρκεια της 
παρούσης παροχής υπηρεσιών, ο Π.Υ. σε συνεργασία με την ΕΠΠ θα ζητήσει από τον εκπρόσωπο της εν λόγω 
εργολαβίας ή τον υπεύθυνο του προγράμματος, με ευθύνη και δαπάνη του τελευταίου, την κατάρτιση ΣΑΥ και 
χρονοδιαγράμματος εργασιών, έτσι ώστε να εξασφαλίζεται η απρόσκοπτη και ασφαλής λειτουργία των 
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ. Καμία εργασία δε θα εκτελείται από άλλους εργολάβους χωρίς την πρότερη έγγραφη έγκριση της 
ΔΕΥΑΗ.  
5. Ο Π.Υ. υποχρεούται να υποβάλλει μέσα σε 3 μήνες από την υπογραφή της Σύμβασης, αναθεωρημένο Φάκελο 
Ασφάλειας και Υγείας (ΦΑΥ) σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 7 της ΕΣΥ. 
Ο Π.Υ. οφείλει να παίρνει κάθε φορά το ανάλογο για κάθε περίπτωση μέτρο ασφάλειας κατά τα στάδια της παροχής 
υπηρεσιών, για την πρόληψη οποιουδήποτε ατυχήματος ή ζημιάς, έχοντας αυτός αποκλειστικά όλες τις αστικές και 
ποινικές ευθύνες για κάθε ατύχημα που θα συμβεί από υπαιτιότητα αυτού ή του επιστημονικού - εργατοτεχνικού 
προσωπικού του. 
Επίσης, πρέπει να χορηγεί σε όλο ανεξαιρέτως το προσωπικό του καθώς και στο εκπαιδευόμενο προσωπικό της ΔΕΥΑΗ 
με δικές του δαπάνες τα απαιτούμενα, κατά περίπτωση ατομικά και ομαδικά εφόδια προστασίας και εργαλεία, για 
ασφαλή εργασία.  
Ο Π.Υ. υποχρεούται να ασφαλίσει όλο ανεξαιρέτως το προσωπικό του στους οικείους ασφαλιστικούς φορείς και κατά 
συνέπεια όλοι να διαθέτουν σχετικά βιβλιάρια υγείας. Επίσης, υποχρεούται με δικές του δαπάνες να εμβολιάσει όλο το 
προσωπικό του και να λάβει όλα τα προβλεπόμενα από σχετικούς κανονισμούς και διατάξεις μέτρα υγιεινής. 
Επιπλέον ο Π.Υ. είναι υπεύθυνος για την αυστηρή φύλαξη των εγκαταστάσεων και πρέπει να επιδεικνύει τη δέουσα 
προσοχή για την αποφυγή παράνομης εισόδου στις εγκαταστάσεις. Ειδικότερα, θα μεριμνά για τον αυστηρό έλεγχο της 
εισόδου τροχοφόρων και προσώπων στην εγκατάσταση και θα γίνεται καταγραφή των εισερχομένων σε ειδικό βιβλίο. 
Τυχόν ξενάγηση τρίτων στις εγκαταστάσεις θα γίνεται με συνοδεία αρμόδιου προσωπικού. Τις ώρες μετά την 
παρέλευση του ωραρίου υποχρεωτικής παρουσίας του προσωπικού οι πύλες θα είναι κλειστές. 



6. Ο Π.Υ. ως υπεύθυνος γα την τήρηση των σχετικών νόμων, περιβαλλοντικών όρων, αποφάσεων της Αποκεντρωμένης 
Διοίκησης Κρήτης, της Περιφέρειας Κρήτης κλπ. (π.χ. Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων, Οριστική Άδεια Διάθεσης 
Λυμάτων, Άδεια Επαναχρησιμοποίησης επεξεργασμένων λυμάτων), υποχρεούται να ανακοινώνει χωρίς αμέλεια στην 
ΕΠΠ, τις κατά τη διάρκεια της εκτέλεσης των υπηρεσιών, απευθυνόμενες ή κοινοποιούμενες σ’ αυτόν σχετικές διαταγές 
και εντολές των διαφόρων αρχών σχετικά με υποδεικνυόμενα μέτρα ελέγχου, ασφάλειας κλπ. 
7. Για οποιαδήποτε αλλαγή η οποία προκύπτει κατόπιν εργασιών επισκευής ή συντήρησης των εγκαταστάσεων, ο Π.Υ. 
υποχρεούται να υποβάλλει αναθεωρημένο αντίγραφο των αντιστοίχων σχεδίων «ως κατασκευάσθηκε», εφόσον αυτά 
τροποποιούνται. Τα σχέδια αυτά καθώς και οποιαδήποτε άλλα σχέδια τα οποία παραδίνει ο Π.Υ. στην ΕΠΠ στα πλαίσια 
της εκπόνησης των μελετών, θα πρέπει να έχουν παραχθεί με τη χρήση κατάλληλου λογισμικού π.χ. AutoCad και θα 
υποβάλλονται επίσης σε ηλεκτρονική επεξεργάσιμη μορφή. Επίσης θα πρέπει να υποβάλλει στην ΕΠΠ όλα τα τεχνικά 
εγχειρίδια του προστιθέμενου εξοπλισμού. 
8. Ο Π.Υ. υποχρεούται να ενημερώνει τη ΔΕΥΑΗ για οποιαδήποτε εξαγωγή στοιχείων εξοπλισμού εκτός των 
Εγκαταστάσεων με χρησιμοποίηση ειδικού εντύπου το οποίο θα υπογράφεται πριν την εξαγωγή από το προσωπικό 
τόσο του Π.Υ. όσο και της ΕΠΠ. Προσωπικό που εξάγει χωρίς την έγκριση της ΕΠΠ εξοπλισμό των Εγκαταστάσεων, 
απομακρύνεται. 
Επίσης, ο Π.Υ. υποχρεούται να ενημερώνει την ΕΠΠ για τις παραγγελίες όλων των σημαντικών ανταλλακτικών, 
απαραίτητων για τη συντήρηση των Εγκαταστάσεων, στις οποίες έχει προβεί, με υποβολή φωτοαντιγράφου σχετικού 
εντύπου που χρησιμοποιήθηκε, εντός 3 ημερών από την γραφόμενη στο έντυπο ημερομηνία. 
9.Ο πολυηλεκτρολύτης που τροφοδοτείται κατά την διαδικασία αφυδάτωσης της ιλύος  είναι πολύ υψηλής 
κατιονικότητας και πολύ υψηλού μοριακού βάρους, κατάλληλος για τα φυγόκεντρα των ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ. Σε κάθε 
περίπτωση, η επιλογή του τύπου του πολυηλεκτρολύτη  ή η αλλαγή του, θα γίνεται  μετά από ενημέρωση και έγγραφη 
έγκριση της ΕΠΠ  και κατόπιν πραγματοποίησης σχετικών δοκιμών. 
10.Απαγορεύεται ρητά η δημοσιοποίηση ή δημοσίευση σε επιστημονική ανακοίνωση στοιχείων καθώς και των 
εργαστηριακών ελέγχων και δοκιμών που αφορούν τη λειτουργία των εγκαταστάσεων από τον Π.Υ. χωρίς προηγούμενη 
έγκριση της ΔΕΥΑΗ. Επίσης απαγορεύεται ρητά η λήψη δειγμάτων και η εκπόνηση ερευνητικών προγραμμάτων από 
τρίτους, χωρίς την έγκριση της ΔΕΥΑΗ. 
11. Οι μονάδες που βρίσκονται στα όρια ευθύνης του Π.Υ. καθώς και όλος ο εξοπλισμός που υπάρχει σε αυτές, θα 
πρέπει να χρησιμοποιηθούν αποκλειστικά και μόνο για την εκτέλεση της παροχής των υπηρεσιών για λογαριασμό της 
ΔΕΥΑΗ. Απαγορεύεται η χρήση από τον Π.Υ. των μονάδων, του εξοπλισμού, κτιρίων κλπ για άλλο σκοπό ή για 
λογαριασμό τρίτων, χωρίς την έγκριση της ΔΕΥΑΗ. 
 

Άρθρο 3ο :  ΕΠΙΤΡΟΠΗ  ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ (ΕΠΠ) 
1.  Η παρακολούθηση και διαπίστωση καλής παροχής υπηρεσιών και ο έλεγχος αυτών ασκούνται από την Επιτροπή 
Παρακολούθησης και Παραλαβής (ΕΠΠ). 
2. Η Επιτροπή συγκροτείται από ειδικούς επιστήμονες-τεχνικούς της ΔΕΥΑΗ, οι οποίοι ορίζονται από το Διοικητικό 
Συμβούλιο της Επιχείρησης μετά από εισήγηση της Τεχνικής Υπηρεσίας. Στα καθήκοντα των μελών της ΕΠΠ 
περιλαμβάνονται η παρακολούθηση και ο έλεγχος της ποιότητας και ποσότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών, η 
τεχνική επίβλεψη, η παραλαβή και γενικά η τήρηση των όρων της Σύμβασης από τον Π.Υ. 
Η ΕΠΠ παρέχει υποχρεωτικά όλα τα απαραίτητα στοιχεία-πληροφορίες και συνεργάζεται άμεσα με τις αρμόδιες 
Διευθύνσεις  και Τμήματα της ΔΕΥΑΗ. Επίσης συνεργάζεται όσον αφορά τον ποιοτικό έλεγχο των αποβλήτων και με το 
Εργαστήριο της ΔΕΥΑΗ, το οποίο  είναι αρμόδιο από τον Οργανισμό Λειτουργίας της ΔΕΥΑΗ για την παρακολούθηση 
της ποιότητας των λυμάτων και αποβλήτων με δειγματοληψίες και εκτέλεση Χημικών-Μικροβιολογικών αναλύσεων (οι 
οποίες μπορεί να ανατίθενται και σε Εργαστήριο εκτός ΔΕΥΑΗ). 
3.   Οι ορισμένοι εκπρόσωποι του Π.Υ., είναι υποχρεωμένοι να δίνουν οποιαδήποτε πληροφορία, σχετική με τη 
λειτουργία και συντήρηση της Εγκατάστασης οποτεδήποτε τους ζητηθεί από την ΕΠΠ. Η ΕΠΠ θα έχει πρόσβαση σε όλα 
τα στοιχεία που αφορούν με άμεσο ή έμμεσο τρόπο στη λειτουργία και συντήρηση όλων των μονάδων, στα όρια 
ευθύνης του Π.Υ. και στην ποιότητα των λυμάτων σε οποιοδήποτε στάδιο. 
Η άρνηση παροχής των προαναφερόμενων πληροφοριών, η απόκρυψη στοιχείων ή η ψευδής παροχή πληροφοριών, 
από οποιοδήποτε μέλος του προσωπικού του Π.Υ., συνεπάγεται την απομάκρυνσή του, κατόπιν έγγραφης εντολής της 
ΔΕΥΑΗ προς τον Π.Υ. 
4.    Ο Π.Υ. ή εκπρόσωπος αυτού θα συναντιέται τουλάχιστον μία φορά το μήνα με την ΕΠΠ και την αρμόδια Δ/νση της 
ΔΕΥΑΗ, σε τακτικές καθορισμένες συναντήσεις εφόσον αυτό ζητηθεί. Σκοπός των συναντήσεων αυτών θα είναι η 
συζήτηση θεμάτων σχετικών με τη λειτουργία, συντήρηση και βελτίωση της απόδοσης των ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ αλλά και 
αν απαιτείται, το συντονισμό παράλληλων εργολαβιών ή και ερευνητικών προγραμμάτων που εκτελούνται από άλλες 
υπηρεσίες ή τη ΔΕΥΑΗ (για τη διεξαγωγή των οποίων θα δοθεί έγγραφη εντολή της ΔΕΥΑΗ προς τον Π.Υ.), με τυχόν 
προϋποθέσεις για να μη διαταραχθεί η εύρυθμη και ασφαλής λειτουργία των εγκαταστάσεων. 
5. Για την ΕΠΠ θα υπάρχει στο κτίριο διοίκησης των ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ διαμορφωμένο εξοπλισμένο γραφείο, στο οποίο 
θα βρίσκεται και το αρχείο-μητρώο των ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ, όπως αυτό θα παραδοθεί από τη ΔΕΥΑΗ στον Π.Υ.  

Άρθρο 4ο: ΥΛΙΚΑ - ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ - ΜΕΣΑ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ  
1. Όλα τα υλικά που θα διατεθούν από τον Π.Υ. για την παροχή των υπηρεσιών θα είναι κατάλληλα, θα είναι της 
καλύτερης ποιότητας, χωρίς βλάβες κλπ.  Ο ανάδοχος έχει υποχρέωση να χρησιμοποιεί μηχανήματα και υλικά που 



ανταποκρίνονται στους ισχύοντες σχετικούς κανονισμούς, δηλ τις ισχύουσες επίσημες προδιαγραφές καθώς και τις 
προδιαγραφές του εργοδότη. 
2. Η ΔΕΥΑΗ δεν θα διαθέσει κανένα υλικό, εκτός των περιπτώσεων βλαβών που συνδέονται με εξαιρετικά συμβάντα 
ανωτέρας βίας ή με την προσθήκη νέου εξοπλισμού και αυτοματισμών για βελτίωση ή τροποποίηση της λειτουργίας 
της εγκατάστασης, μετά από σχετική απόφαση και εντολή της ΔΕΥΑΗ, ως εξής: 
α) Βλάβες που θα παρουσιαστούν κατά τη λειτουργία στον ηλεκτρομηχανολογικό εξοπλισμό και αυτοματισμό θα 
αναφέρονται άμεσα στην ΕΠΠ, θα αίρονται αμέσως και θα περιγράφονται αναλυτικά στο ημερολόγιο λειτουργίας. Η 
δαπάνη για την αποκατάσταση της βλάβης βαρύνει: 

• τον Π.Υ. σε περίπτωση που αυτή οφείλεται σε κακό χειρισμό, ελλιπή συντήρηση ή παράβλεψη του 
προσωπικού της μονάδας ως προς τα υλικά και την εργασία που θα απαιτηθεί. 

• τη ΔΕΥΑΗ ως προς τα υλικά και  τον Π.Υ. ως προς την εργασία, σε περίπτωση που οι βλάβες συνδέονται με 
εξαιρετικά συμβάντα ανωτέρας βίας (π.χ. θεομηνία). 

Διευκρινίζεται ότι στα υλικά που βαρύνουν τη ΔΕΥΑΗ, δε συμπεριλαμβάνονται υλικά λίπανσης (λάδια, λιπαντικά κλπ). 
Επίσης δε συμπεριλαμβάνονται υλικά συντήρησης και αποκατάστασης βλαβών όπως φίλτρα, ρουλεμάν φλάντζες, 
τσιμούχες, κοχλίες, περικόχλια, ασφάλειες, λυχνίες, μεμβράνες οργάνων και αισθητήρια online μετρητών, περιελίξεις 
κινητήρων, στυπιοθλίπτες, μικροεξαρτήματα επιστημονικών οργάνων, μικροαυτόματοι, μικροδιακόπτες ασφαλείας, 
μπουτόν, ενδεικτικές λυχνίες, πυκνωτές διόρθωσης συνφ, ρελαί , θερμικά, όργανα μέτρησης πινάκων (βολτόμετρα, 
αμπερόμτρα κλπ), εσωτερικές καλωδιώσεις πινάκων, και καλωδιώσεις Η/Μ εξοπλισμού, λυχνίες φωτισμού εσωτερικών 
χώρων και εξωτερικού φωτισμού, υλικά αντικεραυνικής προστασίας,  κλπ. Όλα τα ανωτέρω αναφερόμενα υλικά 
αφορούν σε στοιχεία των εγκαταστάσεων είτε περιλαμβάνονται στο Πρόγραμμα Συντήρησης είτε όχι, που είναι 
εγκατεστημένος στις εγκαταστάσεις ενταγμένος στην παραγωγική διαδικασία ανεξαρτήτως αν από την υπάρχουσα 
ανάλυση του Μητρώου του έργου εμφανίζεται. Ομοίως ισχύει για κάθε εξοπλισμό που αντικαθιστά υφιστάμενο ή 
εγκαθίσταται για αναβάθμιση της λειτουργίας του συνόλου των εγκαταστάσεων.  
Διευκρινίζεται επίσης ότι ως εργασίες υποχρέωσης του Π.Υ. νοείται το σύνολο  των απαραίτητων εργασιών συντήρησης 
– επισκευής -αντικατάστασης– αναβάθμισης – τοποθέτησης – θέσης σε λειτουργία του εξοπλισμού, σύμφωνα πάντα με 
τα ισχύοντα πρότυπα, οδηγίες κατασκευαστών και τις απαιτήσεις της επιστήμης και τεχνικής, είτε οι εργασίες γίνονται 
από το προσωπικό του είτε από εξωτερικούς συνεργάτες (εξειδικευμένα συνεργεία και τεχνικοί, τεχνικοί του 
κατασκευαστικού οίκου του εξοπλισμού κλπ) και ανεξάρτητα αν οι εργασίες γίνουν επί τόπου των εγκαταστάσεων ή με 
μεταφορά του εξοπλισμού σε εξωτερικά συνεργεία. Επίσης ο Π.Υ. θα διαθέτει με δικές του δαπάνες οποιοδήποτε 
εξοπλισμό, μηχανήματα ή οχήματα με τους χειριστές τους απαιτηθούν για την επισκευή του συνόλου των 
εγκαταστάσεων .  
Η κατάταξη στις παραπάνω περιπτώσεις θα γίνεται από την ΕΠΠ  με σχετική Τεχνική Έκθεση μετά από αυτοψία και 
μετά την υποβολή ανάλογης από τον Π.Υ., στην οποία θα τεκμηριώνεται πλήρως η αναγκαιότητα και σκοπιμότητα της 
αντικατάστασης (πχ αυξημένη συχνότητα βλαβών, ασύμφορο κόστος επισκευής, απόδοση εκτός προδιαγραφών κλπ). 
Σε κάθε περίπτωση πρέπει να διασφαλίζεται η άμεση αποκατάσταση των βλαβών του δομικού και 
ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού και του αυτοματισμού, μετά από ενημέρωση έρευνα αγοράς - κατάθεση 
προσφορών στην ΕΠΠ και κατόπιν γραπτής έγκριση της ΕΠΠ, ενώ θα γίνεται αναλυτική περιγραφή στο Ημερολόγιο 
Λειτουργίας. Σημειώνεται ότι η ΕΠΠ μπορεί να εγκρίνει ή να υποδείξει  άλλη πηγή προμήθειας υλικών και 
ανταλλακτικών για την υλοποίηση των ανωτέρω.  
β) Ως προς την προσθήκη νέου εξοπλισμού και αυτοματισμών για βελτίωση ή τροποποίηση της λειτουργίας της 
εγκατάστασης η δαπάνη θα βαρύνει τη ΔΕΥΑΗ ως προς τα υλικά και τον Π.Υ. ως προς την εργασία τοποθέτησης. Τα 
αναλώσιμα λειτουργίας, η λειτουργία και συντήρηση των νέων μονάδων και του εξοπλισμού μετά τη θέση σε 
λειτουργία, θα βαρύνει τον Π.Υ. 
3.  Ο Π.Υ. υποχρεούται να διαθέσει όλον τον απαραίτητο, μηχανολογικό και ηλεκτρολογικό εξοπλισμό, τον εφεδρικό 
εξοπλισμό και ανταλλακτικά που περιλαμβάνονται στους όρους της παρούσης, καθώς και αποθηκευτικούς χώρους, 
εργαλεία και οποιαδήποτε άλλα τεχνικά μέσα που απαιτούνται για την άρτια και έντεχνη παροχή των υπηρεσιών. 
Ο Π.Υ. υποχρεούται να υποβάλει μέσα σε προθεσμία 15 ημερών από την υπογραφή της σύμβασης οριστικό πίνακα με 
τεχνικά και λοιπά στοιχεία του εξοπλισμού που θα διαθέτει για την παροχή υπηρεσιών, τουλάχιστον ισοδύναμο και με 
τα αντίστοιχα στοιχεία που αναφέρει στα δικαιολογητικά συμμετοχής του στο διαγωνισμό. 
Στην κρίση της ΕΠΠ είναι η αποδοχή ή όχι της επάρκειας του εξοπλισμού και των μέσων του Π.Υ., χωρίς αυτό να 
απαλλάσσει τον Π.Υ. από την ευθύνη για τη σωστή λειτουργία και συντήρηση των Εγκαταστάσεων. 
Επισημαίνεται ότι ανεξάρτητα από οποιαδήποτε σχετική έγκριση ή σύμφωνη γνώμη της ΕΠΠ,  ο παρέχων υπηρεσίες 
παραμένει εξ’ ολοκλήρου υπεύθυνος για την καταλληλότητα του μηχανικού, μηχανολογικού και ηλεκτρολογικού 
εξοπλισμού που θα χρησιμοποιήσει. Στην περίπτωση που ο εξοπλισμός του Π.Υ. (ή μέρος του εξοπλισμού του) 
αποδειχθεί κατά τη διάρκεια των εργασιών ακατάλληλος για οποιοδήποτε λόγο, ο Π.Υ. δε δικαιούται καμιάς επιπλέον 
αποζημίωσης. 
Τα υλικά και μηχανήματα που επί των οποίων και διά των οποίων γίνεται η εκτέλεση των υπηρεσιών ή προέρχονται 
από καθαίρεση παλαιών, ανήκουν στον Κύριο των εγκαταστάσεων. Ο Π.Υ. οφείλει να παίρνει τα κατάλληλα μέτρα, για 
να αποτραπεί ή να είναι όσο το δυνατό μικρότερη η βλάβη των υλικών και μηχανημάτων κατά την εξαγωγή τους.  
4. Ο έλεγχος της ποιότητας εξοπλισμού,  υλικών, ανταλλακτικών κλπ. που ενσωματώνονται στην εγκατάσταση, γίνεται 
από την ΕΠΠ.  Ο απαιτούμενος μηχανικός εξοπλισμός για την εκτέλεση των εργασιών, που θα διατίθεται από τον 
ανάδοχο, πρέπει να διατηρείται συνεχώς σε άριστη κατάσταση λειτουργίας. 



Ο Π.Υ. έχει όλη την ευθύνη για την ανεύρεση και χρησιμοποίηση πηγών υλικών που δεν προέρχεται από το εμπόριο. Οι 
πηγές αυτές πριν τη χρησιμοποίηση τους πρέπει να εγκριθούν από την ΕΠΠ,  που μπορεί να απαγορεύσει τη χρήση 
ακατάλληλων ή απρόσφορων πηγών. 
Επισημαίνεται ότι εάν κατόπιν ελέγχων και δοκιμών, όπως αυτοί περιγράφονται στα οικεία άρθρα της παρούσας 
διακήρυξης, διαπιστωθεί ότι ορισμένα στοιχεία των Εγκαταστάσεων δε λειτουργούν καλά εξ’ αιτίας κακής χρήσης, 
κακότεχνης ή ελλιπούς συντήρησης ή και κακής ποιότητας υλικών, ανταλλακτικών, λιπαντικών κλπ., τότε ο Π.Υ. 
υποχρεούται σε αντικατάσταση παντός φθαρμένου εξαρτήματος ή πλημμελώς λειτουργούντος, με άλλο και 
αποκατάσταση της ομαλής λειτουργίας.  
Μετά δε από όλες τις διορθώσεις – αντικαταστάσεις, θα επαναληφθούν οι δοκιμές και οι έλεγχοι. Αν δε κατά τις 
δοκιμές αυτές αποδειχθεί εκ νέου ανεπάρκεια της εγκατάστασης, τότε η ΔΕΥΑΗ δύναται, κατά την απόλυτη κρίση της, 
να κηρύξει τον Π.Υ. έκπτωτο. 

Άρθρο 5ο: ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΕΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ - ΣΥΣΚΕΥΩΝ κλπ. - ΠΡΟΕΓΚΡΙΣΗ 
1.Ο Π.Υ. θα πρέπει κάθε φορά που απαιτείται παραγγελία εξοπλισμού, ανταλλακτικών ή υλικών για τη λειτουργία και 
συντήρηση των εγκαταστάσεων (τακτική και αποκατάστασης βλαβών) να ενημερώνει έγκαιρα την ΕΠΠ. Επίσης προ της 
παραγγελίας, είναι υποχρεωμένος να υποβάλει στην ΕΠΠ για προέγκριση πλήρη τεχνικά στοιχεία (prospectus, 
οικονομικά στοιχεία, πιστοποιητικά, διαγράμματα, τεχνικά εγχειρίδια σχέδια, περιγραφές κλπ.) για όλο το μηχανικό και 
ηλεκτρομηχανολογικό εξοπλισμό που θα ενσωματωθεί στις  εγκαταστάσεις. Για τις αντικαταστάσεις υπάρχοντος 
εξοπλισμού θα ακολουθηθεί η φιλοσοφία των προδιαγραφών του αρχικού σχεδιασμού των εγκαταστάσεων και στις 
περιπτώσεις που δεν διατίθεται πλέον ο εν λόγω εξοπλισμός θα δίνεται έμφαση στην ομοιομορφία και συμβατότητα 
του προστιθέμενου εξοπλισμού. Αλλαγή του τύπου του εξοπλισμού επιτρέπεται επίσης στις περιπτώσεις που 
αποδεδειγμένα ο υπάρχων εξοπλισμός δεν καλύπτει τις λειτουργικές ανάγκες των εγκαταστάσεων και απαιτείται 
αναβάθμισή του.   
2. Τα ως ανωτέρω στοιχεία θα υποβάλλονται έγκαιρα στη ΔΕΥΑΗ, με μέριμνα και δαπάνες του Π.Υ. και η παραγγελία 
θα πραγματοποιείται είτε από τη ΔΕΥΑΗ είτε από τον Π.Υ., μετά από έγγραφη έγκριση της ΕΠΠ. Η ΕΠΠ μπορεί να 
εγκρίνει ή να υποδείξει  άλλη πηγή προμήθειας υλικών και ανταλλακτικών για την υλοποίηση των ανωτέρω. 

Άρθρο 6ο: ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΑΜΕΣΗΣ ΕΠΕΜΒΑΣΗΣ 
1. Ο Π.Υ. υποχρεώνεται να λειτουργεί, συντηρεί και επισκευάζει τις εγκαταστάσεις της μονάδας σε 24ωρη βάση και για 
όλες τις ημέρες του έτους με επιστημονικό και εργατοτεχνικό προσωπικό κατάλληλο για τις εργασίες αυτές και ικανό 
σε αριθμό, όπως περιγράφεται στο σχετικό άρθρο, για την ομαλή και εύρυθμη λειτουργία των εγκαταστάσεων.  
2. Ο Π.Υ. θα πρέπει ακόμα εκτός του προσωπικού αυτού, να έχει σε ετοιμότητα εξοπλισμένο συνεργείο επισκευών και 
κατασκευών ηλεκτρομηχανολογικών έργων και εξοπλισμού, στελεχωμένο με έμπειρο προσωπικό, που θα προβαίνει σε 
επισκευές και κατασκευές ακόμα και τις Κυριακές και αργίες, όταν αυτό κρίνεται αναγκαίο σε συνεννόηση με την ΕΠΠ, 
λόγω έκτακτων περιπτώσεων.  
Επιπλέον θα υπάρχει σε ετοιμότητα μεταφορικό μέσο ικανού ωφέλιμου φορτίου για άμεσες μεταφορές μηχανημάτων 
ή υλικών. 
3. Στις περιπτώσεις που ειδικοί λόγοι επιβάλουν την άμεση επέμβαση για εκτέλεση συγκεκριμένης υπηρεσίας, ο δε Π.Υ. 
δεν συμμορφώνεται εντός των τασσόμενων προθεσμιών για αποπεράτωσή της, καθορίζεται δια του παρόντος και 
συμφωνείται ρητά ότι η ΔΕΥΑΗ και οποιαδήποτε αρμόδια κατά περίπτωση Κρατική Υπηρεσία δικαιούνται όπως, εκτός 
της υποβολής των ενταύθα και κατά τις νόμιμες διατάξεις προβλεπόμενων κυρώσεων, να προβαίνουν στην εκτέλεση 
αυτής κατά τον προσφορότερο τρόπο και κατά την κρίση τους, σε βάρος και για λογαριασμό του Π.Υ. Ακόμη, θα 
επιβάλλεται στον Π.Υ. ποινική ρήτρα ίση προς τη δαπάνη αποκατάστασής των, κρατουμένων από αυτά που του 
οφείλονται και σε περίπτωση ανεπάρκειας αυτών, εισπράττεται το υπόλοιπο σε βάρος της εγγυητικής επιστολής καλής 
εκτέλεσης.  
 
Άρθρο 7ο: ΕΚΠΤΩΣΗ ΤΟΥ ΠΑΡΟΧΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
1. Αν ο Π.Υ. δεν εκπληρώνει τις συμβατικές του υποχρεώσεις και ιδιαίτερα της τήρησης της ποιότητας εκροών ή δεν 
συμμορφώνεται με τις γραπτές εντολές της ΕΠΠ που του δίνονται σύμφωνα με τη σύμβαση ή το Νόμο, μπορεί να 
κηρυχθεί έκπτωτος. 
2. Η ΔΕΥΑΗ δικαιούται με απόφαση του αρμοδίου για τη διοίκηση οργάνου της ύστερα από εισήγηση της ΕΠΠ, το 
οποίο υποχρεωτικά καλεί τον ενδιαφερόμενο προς παροχή εξηγήσεων, να κηρύξει τον Π.Υ. έκπτωτο για το σύνολο ή 
μέρος της σύμβασης όταν: 

-         Δεν εκτελεί ή αδυνατεί να εκτελέσει τις υπηρεσίες. 
-        Οι παραδιδόμενες υπηρεσίες δεν πληρούν τις συμβατικές τεχνικές προδιαγραφές και   γενικά δεν 
έχουν τις συνομολογηθείσες ιδιότητες ή επιδόσεις. 
-         Σε κάθε άλλη περίπτωση που αθετούνται οι όροι της σύμβασης 

3. Σε περίπτωση κήρυξης του Π.Υ. εκπτώτου καταπίπτει υπέρ της ΔΕΥΑΗ το ποσό της εγγύησης καλής εκτέλεσης κατά το 
μέρος που ισχύει. Σε κάθε περίπτωση και ασχέτως της κήρυξης του Π.Υ. ως έκπτωτου και της κατάπτωσης της 
εγγύησης, η ΔΕΥΑΗ δικαιούται να αξιώσει την αποκατάσταση κάθε ζημίας που υπέστη από  την αθέτηση εκ μέρους του 
Π.Υ. των συμβατικών του υποχρεώσεων. 



4. Ο Π.Υ. στον οποίο κατακυρώθηκε η παροχή υπηρεσιών και δεν προσήλθε μέσα στην προθεσμία που του ορίστηκε να 
υπογράψει τη σύμβαση και να προσκομίσει την εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης, κηρύσσεται υποχρεωτικά 
έκπτωτος από την κατακύρωση ή την ανάθεση και από κάθε δικαίωμα που απορρέει από αυτήν, με απόφαση του 
αρμοδίου για τη διοίκησή της οργάνου και η ΔΕΥΑΗ αποδεσμεύεται από κάθε υποχρέωση έναντι του Π.Υ. και δύναται 
να εκτελέσει την υπηρεσία με άλλους παρέχοντες υπηρεσία με όποιο τρόπο κρίνει πρόσφορο και σύμφωνα με την 
εθνική και κοινοτική νομοθεσία. 
Η ΔΕΥΑΗ δικαιούται να αξιώσει την αποκατάσταση κάθε άλλης ζημίας που υπέστη από την μη υπογραφή της 
σύμβασης. Επίσης διατηρεί το δικαίωμα του προσωρινού ή οριστικού αποκλεισμού του Π.Υ. από μελλοντικούς 
διαγωνισμούς, με απόφαση του Δ.Σ. ύστερα από γνωμοδότηση της Επιτροπής ,  η οποία προηγουμένως καλεί τον 
ενδιαφερόμενο για παροχή εξηγήσεων εφόσον το παραπάνω θεωρηθεί επαγγελματικό παράπτωμα και πάντως 
σύμφωνα με τα οριζόμενα σχετικώς στην εθνική και κοινοτική νομοθεσία. 
5. Ο έλεγχος των ασυμβίβαστων ιδιοτήτων εκ μέρους του ΕΣΡ, σύμφωνα με τον Ν. 3310/05 όπως τροποποιήθηκε από 
το Ν. 3414/05, είναι διαρκής και εκτείνεται κατά το χρονικό διάστημα από την υπογραφή της σύμβασης μέχρι την 
ολοκλήρωση της εκτέλεσής της. 
Μετά την υπογραφή της σύμβασης ο Π.Υ. οφείλει να γνωστοποιεί στο ΕΣΡ οποιαδήποτε αλλαγή προσώπων που 
εμπίπτουν στις ασυμβίβαστες ιδιότητες του νόμου, μέχρι και την ολοκλήρωση της σύμβασης. Αν εκδοθεί 
καταδικαστική απόφαση μετά την υπογραφή της σύμβασης, ο Π.Υ κηρύσσεται έκπτωτος. 
6. Αντικειμενική ανωτέρα βία, την ευθύνη της αποδείξεως της οποίας φέρει ο Π.Υ., απαλλάσσει αυτόν  των συνεπειών 
από τη μη συμμόρφωση προς τους όρους της σύμβασης ή τη μη υπογραφή της. 

Άρθρο 8ο: ΔΙΑΚΟΠΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ - ΔΙΑΛΥΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ - ΜΑΤΑΙΩΣΗ ΔΙΑΛΥΣΗΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΠΑΡΟΧΟΥ 
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΛΟΓΩ ΔΙΑΛΥΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

 
1. Σε περίπτωση που συνδυασμένες δραστηριότητες κοινωνικών ομάδων δεν επιτρέπουν την είσοδο και εργασία των 
υπαλλήλων του Π.Υ. στις εγκαταστάσεις, ο Π.Υ. σε συνεργασία με τη ΔΕΥΑΗ θα αναζητήσουν κατάλληλες διοικητικές ή 
δικαστικές εντολές για να επιστρέψουν οι εργασίες στην ομαλότητα. Κατά τη διάρκεια τέτοιας περιόδου ο Π.Υ. θα 
λειτουργεί τις εγκαταστάσεις με τον καλύτερο δυνατό τρόπο μέχρι οι συνθήκες να ομαλοποιηθούν. 
2. Σε περίπτωση εργασιακών προβλημάτων με το προσωπικό του ή γενικότερων κινητοποιήσεων του προσωπικού του, 
την ευθύνη για την ομαλή λειτουργία των εγκαταστάσεων, με προσωπικό ασφαλείας κλπ., ώστε να μη διαταραχθούν οι 
διεργασίες επεξεργασίας, την έχει αποκλειστικά ο Π.Υ. Επίσης σε περίπτωση απεργίας ή στάσης εργασίας του 
προσωπικού του Π.Υ., μειώνεται κατ’ αποκοπή από το τίμημα ποσό 50€/άτομο/ημέρα  ή αντίστοιχα το αναλογούν 
ωρομίσθιο με βάση το ποσό αυτό, κατόπιν εισήγησης της ΕΠΠ προς την Οικονομική Υπηρεσία.  
3. Αν αποφασιστεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες η διακοπή λειτουργίας των εγκαταστάσεων, ο Π.Υ. είναι υποχρεωμένος 
να τις συντηρεί με μειωμένο προσωπικό για όσο χρονικό διάστημα ζητηθεί και το πολύ μέχρι τη λήξη της σύμβασης. 
Στην περίπτωση αυτή ο Π.Υ. δικαιούται αντί του μηνιαίου τιμήματος αποζημίωση που καθορίζεται στο 20% αυτού. 
4. Γενικότερα σε περίπτωση διακοπής των εργασιών, διάλυσης της σύμβασης, ματαίωσης της διάλυσης ή αποζημίωσης 
του Π.Υ. λόγω διάλυσης της Σύμβασης, ισχύουν όλα τα προβλεπόμενα από τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας. 

Άρθρο 9ο: ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ-ΠΤΩΧΕΥΣΗ-ΘΑΝΑΤΟΣ        
Η υποκατάσταση τρίτου στην εκτέλεση μέρους ή όλων των υπηρεσιών  απαγορεύεται χωρίς την έγκριση της ΔΕΥΑΗ. 
Αν διαπιστωθεί καθ’ οποιονδήποτε τρόπο ότι έχει γίνει άμεση ή έμμεση υποκατάσταση του Π.Υ. από άλλον, η ΔΕΥΑΗ 
κηρύσσει έκπτωτο τον Π.Υ. 
Κατά τα λοιπά για την περίπτωση υποκατάστασης καθώς και πτώχευσης ή θανάτου του Π.Υ. εφαρμόζονται οι 
ισχύουσες σχετικές νομοθετικές διατάξεις για εργοληπτικές επιχειρήσεις. 
Σε περίπτωση που ο Π.Υ. είναι Κοινοπραξία εταιρειών, αυτή δεν δύναται να διαλυθεί κατά τη διάρκεια της σύμβασης. 
Εάν για οποιοδήποτε λόγο προκύψει διάλυση της Κοινοπραξίας, η Κοινοπραξία κηρύσσεται έκπτωτη.  
Αν μέλος της  κοινοπραξίας, λόγω ανωτέρας βίας δεν μπορεί να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις της κοινοπραξίας  κατά 
το χρόνο αξιολόγησης των προσφορών, τα υπόλοιπα μέλη συνεχίζουν να έχουν ευθύνη ολόκληρης της κοινής 
προσφοράς με την ίδια τιμή.  
Εάν μέλος της Κοινοπραξίας δεν μπορεί να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις της κατά το  χρόνο εκτέλεσης της σύμβασης, 
λόγω ανωτέρας βίας ή πτώχευσης ή προφανούς αδυναμίας με συναίνεση των υπόλοιπων μελών της κοινοπραξίας,  τα 
υπόλοιπα μέλη συνεχίζουν να έχουν την ευθύνη της ολοκλήρωσης αυτής με την ίδια τιμή και τους ίδιους όρους.  
Τα υπόλοιπα μέλη της κοινοπραξίας και στις δύο παραπάνω περιπτώσεις μπορούν να προτείνουν υποκατάσταση. Η 
υποκατάσταση πρέπει να εγκριθεί με απόφαση του αρμόδιου οργάνου της ΔΕΥΑΗ, ύστερα από σχετική εισήγηση και 
σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία για την υποκατάσταση εργοληπτικής επιχείρησης σε κοινοπραξία.  
Ανάλογα εφαρμόζεται η ισχύουσα νομοθεσία περί εργοληπτικών εταιριών για τις περιπτώσεις διεύρυνσης 
κοινοπραξίας. 

Άρθρο 10ο: ΑΣΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΕΥΘΥΝΕΣ 
Οποιαδήποτε αστική ή ποινική ευθύνη σε σχέση με την παρούσα παροχή υπηρεσιών βαρύνει αποκλειστικά τον Π.Υ. 
Ο Π.Υ. είναι υπεύθυνος έναντι των αρμοδίων αρχών για την τήρηση της απαιτούμενης ποιότητας επεξεργασίας και 
όλων των λοιπών περιβαλλοντικών όρων για τη σωστή λειτουργία των εγκαταστάσεων. 



Επίσης, ο Π.Υ. είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για οποιαδήποτε ζημιά ή αξιώσεις λόγω προσωπικού τραυματισμού, 
συμπεριλαμβανόμενου και του θανάτου προσωπικού και επίσης για αξιώσεις λόγω περιουσιακής ζημίας, που μπορεί 
να εγερθούν εξ αιτίας πράξεων αμέλειας, σφαλμάτων ή παραλείψεων του Π.Υ., είτε αυτές οι πράξεις αμελείας, τα 
σφάλματα ή οι παραλείψεις προέρχονται από τον Π.Υ. ή από κάποιον προστιθέντα από τον Π.Υ. ή από τρίτο, 
απαλλασσόμενης της ΔΕΥΑΗ από κάθε σχετικής ευθύνης. 
Ο Π.Υ. υποχρεούται να ασφαλίζει όλο το προσωπικό που απασχολεί στο ΙΚΑ ή σε άλλο φορέα, αν αυτό προβλέπεται 
από τις σχετικές διατάξεις του κράτους. 
Ακόμη, σε περίπτωση που οποιοσδήποτε εργαζόμενος δεν υπάγεται στις περί ΙΚΑ διατάξεις, ο Π.Υ. υποχρεούται να τον 
ασφαλίσει σε αναγνωρισμένη από το κράτος ασφαλιστική εταιρεία. 

Άρθρο 11ο: ΑΝΩΤΕΡΑ ΒΙΑ 
1.  Σε περίπτωση που ο Π.Υ. επικαλείται λόγους ανωτέρας βίας (σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία), είναι 

υποχρεωμένος να γνωστοποιήσει άμεσα  από την επέλευσή τους στη ΔΕΥΑΗ τα περιστατικά και τους λόγους που 
συνιστούν αυτή την ανωτέρα βία. 

2. Η ανωτέρα βία αποδεικνύεται με στοιχεία και δικαιολογητικά, τα οποία οφείλει να υποβάλλει ο Π.Υ. εντός είκοσι 
(20) ημερών, άλλως στερείται του δικαιώματος να την επικαλεστεί. 

3. Η ύπαρξη ανωτέρας βίας απαλλάσσει τον Π.Υ. από τις συνέπειες λόγω μη συμμόρφωσής του προς τους   όρους της 
σύμβασης ή τη μη υπογραφή της. 

Άρθρο 12o: ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗ  
1. Μετά τη λήξη της σύμβασης και εντός διαστήματος ενός  (1) μηνός, θα διενεργηθούν από τον Π.Υ. και την ΕΠΠ, η 
οποία γνωμοδοτεί, έλεγχοι και δοκιμές οριστικής παραλαβής και θα συνταχθεί και υπογραφεί το σχετικό πρωτόκολλο. 
2. Οι έλεγχοι και οι δοκιμές οριστικής παραλαβής έχουν σκοπό να διαπιστωθεί στην πράξη η ορθή λειτουργία και η 
καλή κατάσταση των μηχανολογικών και ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων, του αυτοματισμού, των εργαστηριακών 
οργάνων και γενικά όλου του τεχνικού εξοπλισμού. 
3. Οι δαπάνες για τους ελέγχους και δοκιμές της οριστικής παραλαβής βαρύνουν εξ ολοκλήρου τον Π.Υ., εκτελούμενη 
σύμφωνα με την παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου. 
4. Αν κατά τους ελέγχους και τις δοκιμές οριστικής παραλαβής, διαπιστωθεί ότι ορισμένα στοιχεία των Εγκαταστάσεων 
δεν λειτουργούν καλώς, εξ’ αιτίας κακής χρήσης, κακότεχνης ή ελλιπούς συντήρησης ή και κακής ποιότητας υλικών, 
ανταλλακτικών, λιπαντικών κλπ., τότε ο Π.Υ. υποχρεούται σε αντικατάσταση παντός φθαρμένου εξαρτήματος ή 
πλημμελώς λειτουργούντος, με άλλο κατάλληλο και αποκατάσταση της ομαλής λειτουργίας τους. 
5. Κατά το διάστημα του 1 μηνός από τη λήξη της σύμβασης έως την οριστική παραλαβή ο Π.Υ. υποχρεούται να 
συνεργάζεται αρμονικά με την ΕΠΠ και με τον επόμενο Π.Υ., αν απαιτηθεί, και να μην παρακωλύει την απρόσκοπτη 
συνεχή λειτουργία και συντήρηση των εγκαταστάσεων. 
6. Με την ολοκλήρωση της οριστικής παραλαβής από την ΕΠΠ και την εκκαθάριση των τυχόν απαιτήσεων, αποδίδεται η 
εγγύηση καλής εκτέλεσης και εκδίδεται βεβαίωση καλής εκτέλεσης – περαίωσης, εφόσον τούτο ζητηθεί από τον Π.Υ. 
7. Σημειώνεται ότι σε περίπτωσης παράτασης του χρόνου παροχής των υπηρεσιών η Οριστική Παραλαβή και η 
επιστροφή των εγγυητικών επιστολών καλής εκτέλεσης  γίνεται με την ολοκλήρωση της σύμβασης (αρχικής, 
παρατάσεων). 
8. Εφόσον, πριν τη λήξη  της υπηρεσίας «Επτάμηνη Λειτουργία και συντήρηση του έργου MBR  και συμπληρωματική  
Λειτουργία και συντήρηση του έργου ΕΟΧ» υπογραφεί η σύμβαση για τη ‘’Λειτουργία και συντήρηση των 
εγκαταστάσεων άντλησης και επεξεργασίας λυμάτων της ΔΕΥΑΗ’’,  η παρούσα σύμβαση θα λήξει και θα καταβληθεί 
στον ανάδοχο το αναλογούν χρονικά τίμημα για την υπηρεσία που έχει εκτελεσθεί. 

Εθεωρήθη Ηράκλειο  Απρίλιος 2020 
Η Αναπληρωτής Δ/ντρια  

Τεχνικής Υπηρεσίας 
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Κ. Τζαβλάκη 
Πολ. Μηχανικός 

Χ. Παπαδογιάννης 
Χημ.Μηχανικός. 

Σηφακάκη Κρυσταλλία 
Μηχ. Μηχανικός M.Sc. 

 
 

 


