
 

 

 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ  

Παροχι τεχνικών υπθρεςιών «Τεχνικι υποςτιριξθ για τον προςδιοριςμό τεχνικών προδια-
γραφών και τθ ςφνταξθ τευχών δθμοπράτθςθσ του ζργου ‘’Αναβάκμιςθ, επζκταςθ και εκ-

ςυγχρονιςμόσ τθσ Ε.Ε.Λ. Δ.Ε. Φιλίππων και επαναχρθςιμοποίθςθ επεξεργαςμζνου νεροφ’’» 

 

1.1. Ωσ γνωςτό, θ Εγκατάςταςθ Επεξεργαςίασ Λυμάτων (Ε.Ε.Λ.) τθσ Δ.Ε. Φιλίππων λει-
τουργεί από το ζτοσ 2008 και περιιλκε ςτθν ευκφνθ τθσ Δ.Ε.Υ.Α.Κ. το 2011. Από τθν πρϊτθ 
ςτιγμι διαπιςτϊκθκε ότι ςτθν Ε.Ε.Λ. υπάρχουν ςοβαρά λειτουργικά προβλιματα που δυςχε-

ραίνουν τθ ςυντιρθςθ των εγκαταςτάςεων και κακιςτοφν προβλθματικι τθ λειτουργία τουσ.  

1.2. Παρόλο που προσ το παρόν θ ποιότθτα των εκροϊν τθσ Ε.Ε.Λ. είναι (οριακά τισ 
περιςςότερεσ φορζσ) εντόσ των ορίων που ζχουν τεκεί με τθν Απόφαςθ Ζγκριςθσ Περιβαλλο-
ντικϊν Όρων (Α.Ε.Π.Ο.), θ αδυναμία ςωςτισ ςυντιρθςθσ τθσ Ε.Ε.Λ. οδθγεί με βεβαιότθτα ςτθ 
μελλοντικι αςτοχία όλου του ςυςτιματοσ. 

1.3. Οριςμζνα τμιματά τθσ απαιτοφν αναβάκμιςθ και εκςυγχρονιςμό, όχι τόςο λόγω 
τθσ παρζλευςθσ αρκετϊν ετϊν από τθν καταςκευι τθσ, αλλά εξ αιτίασ ςχεδιαςτικϊν αςτοχιϊν 
κατά τθ διάρκεια τθσ καταςκευισ, οι οποίεσ ζχουν αντίκτυπο τόςο ςτθν απόδοςθ τθσ Ε.Ε.Λ. 
όςο και ςτθν αςφάλεια του προςωπικοφ λειτουργίασ. 

1.4. Σιμερα θ εγκατάςταςθ δεν μπορεί να λειτουργιςει ομαλά και εφρυκμα λόγω 
πολλϊν προβλθμάτων ςε ςυγκεκριμζνεσ μονάδεσ, όπωσ ενδεικτικά αναφζρονται παρακάτω: 

 ςυγκρότθμα βοκρολυμάτων: το ςυγκρότθμα υποδοχισ και επεξεργαςίασ βοκρολυ-

μάτων τθσ Ε.Ε.Λ. χριηει επιςκευισ και ςυντιρθςθσ, κακϊσ βρίςκεται ςε χϊρο ο οποίοσ αρκετά 
ςυχνά πλθμμυρίηει από όμβρια φδατα, ενϊ ςτον ίδιο χϊρο καταλιγουν πολφ ςυχνά ζωσ ςιμε-
ρα και υπερχειλίςεισ από το κτίριο προεπεξεργαςίασ το οποίο βρίςκεται ςε υψθλότερο υψό-
μετρο. Επίςθσ είναι εκτόσ λειτουργίασ, τόςο το αντλιοςτάςιο βοκρολυμάτων, όςο και θ δεξα-
μενι αποκικευςθσ βοκρολυμάτων· 

 ςτάδιο προεπεξεργαςίασ: το αρχικό ςτάδιο προεπεξεργαςίασ επί τθσ ουςίασ είναι 
εκτόσ λειτουργίασ ςτο ςφνολό του· 

 ςφςτθμα αεριςμοφ: ο μεγαλφτεροσ αρικμόσ των υποβρφχιων διαχυτϊν λεπτισ φυ-
ςαλίδασ, κρίνεται ωσ κατεςτραμμζνοσ, με μθ δυνατότθτα ςυντιρθςθσ - επιςκευισ, αφοφ από 
τθν ζναρξθ λειτουργίασ τθσ μονάδασ ζωσ και ςιμερα, δεν ζχουν διενεργθκεί κατάλλθλοι κα-
καριςμοί τουσ. Στο παραπάνω ζχει ςυνθγοριςει και το γεγονόσ του ότι υπάρχει μία γραμμι 

επεξεργαςίασ (άρα και μθ δυνατότθτα εκκζνωςθσ των δεξαμενϊν για τον κακαριςμό των υπο-
βρφχιων διαχυτϊν), ςε ςυνδυαςμό με τθ μθ πρόβλεψθ ςυςτιματοσ ανφψωςθσ των διαχυτϊν· 

 ςφςτθμα αυτοματιςμοφ: το υφιςτάμενο ςφςτθμα αυτοματιςμοφ PLC και SCADA, ου-

ςιαςτικά ζχει τεκεί εκτόσ λειτουργίασ, αφοφ είναι μπλοκαριςμζνο λόγω παλαιότθτασ και μθ 
αναβάκμιςισ του· 

 δεξαμενι κακίηθςθσ: θ μοναδικι δεξαμενι κακίηθςθσ παρουςιάηει «βοφλιαγμα» ςτο 
ζνα τμιμα τθσ. Επιπλζον κατά τθν καταςκευι τθσ, οι ρφςεισ και κλίςεισ τθσ επιφάνειασ ζδρα-
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ςθσ του περιφερειακοφ υπερχειλιςτι από οπλιςμζνο ςκυρόδεμα δεν καταςκευάςτθκαν ευκυ-
γραμμιςμζνεσ – αλφαδιαςμζνεσ. Πρακτικά δθλαδι, μειϊνεται περίπου κατά το ιμιςυ θ περί-

μετροσ κακίηθςθσ, αυξάνοντασ ςτο διπλάςιο τθν ταχφτθτα υπερχείλιςθσ, με αποτζλεςμα να 
διαφεφγουν πολλά επιπλζοντα και αιωροφμενα ςτερεά κατά τθν υπερχείλιςθ, μειϊνοντασ τθν 
απόδοςθ τθσ δεξαμενισ κακίηθςθσ· 

 αναδευτιρεσ – δικλείδεσ: διαπιςτϊκθκε θ απουςία λειτουργικϊν αναδευτιρων ςτα 
διαμερίςματα απονιτροποίθςθσ και ςτα αρχικά ανοξικά διαμερίςματα τθσ Ε.Ε.Λ. Επιπλζον δεν 
υπάρχουν οριςμζνεσ δικλείδεσ και επομζνωσ λείπει θ δυνατότθτα απομόνωςθσ καίριων γραμ-
μϊν λειτουργίασ για τθν εκτζλεςθ ςυντθριςεων – επιςκευϊν· 

 ςυςτιματα ανζλκυςθσ: ςε καμία κζςθ τοποκζτθςθσ υποβρφχιων αντλιϊν ι αναδευ-

τιρων, δεν υπάρχει ςφςτθμα ανζλκυςθσ (καπόνι), κάτι το οποίο δυςχεραίνει ςθμαντικά τθν 
κακθμερινότθτα του προςωπικοφ λειτουργίασ τθσ Ε.Ε.Λ., αφοφ πολλά εξαρτιματα (αντλίεσ 
κ.τλ.), απαιτοφν 2 ι 3 χειριςτζσ για τθν ανζλκυςι τουσ. 

1.5. Είναι ςαφζσ ότι για να λειτουργιςει θ υφιςτάμενθ εγκατάςταςθ κα πρζπει να γί-

νουν αρκετζσ επεμβάςεισ, προςκικθ μονάδων και αντικαταςτάςεισ εξοπλιςμοφ. Στα πλαίςια 
αυτϊν των επεμβάςεων κα πρζπει να γίνει μια εγκατάςταςθ που να ανταποκρίνεται ςτθ ςθ-
μερινι τεχνολογία, με κφρια χαρακτθριςτικά τθν εξοικονόμθςθ ενζργειασ και τθν επαναχρθςι-
μοποίθςθ των επεξεργαςμζνων λυμάτων. 

1.6. Από τα παραπάνω γίνεται κατανοθτό ότι πρζπει να προχωριςουμε άμεςα ςτον 
ςχεδιαςμό αναβάκμιςθσ, επζκταςθσ και εκςυγχρονιςμοφ τθσ Ε.Ε.Λ. Δ.Ε. Φιλίππων ο οποίοσ κα 
περιλαμβάνει κατ’ ελάχιςτον τα κάτωκι: 

 καταγραφι υφιςτάμενθσ κατάςταςθσ προβλθμάτων τθσ Ε.Ε.Λ.· 

 τεκμθρίωςθ αναγκαιότθτασ νζου εξοπλιςμοφ και πικανοφ επαναςχεδιαςμοφ ι προ-
ςκικθσ μονάδων· 

 υποβοικθςθ ςτθ ςφνταξθ τεχνοοικονομικοφ φακζλου για τισ αναγκαίεσ επεμβάςεισ.  

1.7. Τα παραδοτζα τθσ εν λόγω παροχισ τεχνικϊν υπθρεςιϊν κα είναι, κατϋ ελάχι-
ςτον, τα εξισ: 

 κείμενο προμελζτθσ με αναφορά ςτθν υπάρχουςα κατάςταςθ και περιγραφι των 
νζων ζργων ανά μονάδα· 

 ςχζδια επεμβάςεων ςε υφιςτάμενεσ μονάδεσ και καταςκευισ νζων μονάδων· 

 τεφχοσ τεχνικϊν προδιαγραφϊν – ειδικζσ προδιαγραφζσ· 

 τεφχοσ κανονιςμοφ μελετϊν· 

 τεφχοσ προχπολογιςμοφ με προςφορζσ ανά είδοσ· 

 τεχνικζσ προδιαγραφζσ· 

 ςχζδιο διακιρυξθσ. 

1.8. Όλεσ οι προαναφερόμενεσ εργαςίεσ, για τον προςδιοριςμό των τεχνικϊν προδια-
γραφϊν και τθ ςφνταξθ των τευχϊν δθμοπράτθςθσ για τθν αναβάκμιςθ, επζκταςθ και εκςυγ-
χρονιςμό τθσ Ε.Ε.Λ. Δ.Ε. Φιλίππων και επαναχρθςιμοποίθςθ επεξεργαςμζνου νεροφ, μποροφν 
να εκτελεςτοφν από Διπλωματοφχο Μθχανολόγο Μθχανικό, Διπλωματοφχο Χθμικό Μθχανικό, 
Διπλωματοφχο Μθχανικό Περιβάλλοντοσ ι Μθχανικό αντίςτοιχθσ ειδικότθτασ. 
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1.9. Ο ανάδοχοσ κατά τθν εκτζλεςθ των εργαςιϊν οφείλει να τθρεί τα προβλεπόμενα 
από τθν εργατικι και αςφαλιςτικι νομοκεςία μζτρα αςφαλείασ για το προςωπικό που απα-

ςχολεί.  

1.10. Ο ανάδοχοσ ζχει τθν υποχρζωςθ για τθν τιρθςθ των διατάξεων τθσ εργατικισ νο-
μοκεςίασ, των διατάξεων και κανονιςμϊν για τθν πρόλθψθ ατυχθμάτων ςτο προςωπικό του, ι 
ςτο προςωπικό τθσ Δ.Ε.Υ.Α.Κ. ι ςε οποιονδιποτε τρίτο και για τθ λιψθ μζτρων προςταςίασ 
του περιβάλλοντοσ. 

1.11. Ο ανάδοχοσ ευκφνεται ςτο ακζραιο για κάκε ηθμιά ι φκορά ςε τυχόν υπάρχουςεσ 
καταςκευζσ και εγκαταςτάςεισ ςτο χϊρο εργαςίασ που κα οφείλεται ςτα μθχανιματα, όργανα 
και μζςα, που χρθςιμοποίθςε για τθν εκτζλεςθ των ςυμβατικϊν εργαςιϊν. 

1.12. Η διάρκεια τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ ορίηεται ςε 43 ανκρωποθμζρεσ ςτθ διάρκεια 
δφο (2) μθνϊν από τθν υπογραφι του ςχετικοφ ςυμφωνθτικοφ. Η διάρκεια τθσ ςφμβαςθσ 
μπορεί να παρατακεί με απόφαςθ του Δ.Σ. τθσ Δ.Ε.Υ.Α.Κ., φςτερα από αίτθςθ του αναδόχου 
που υποβάλλεται πριν από τθ λιξθ τουσ ι και με πρωτοβουλία τθσ Διευκφνουςασ Υπθρεςίασ, 

εφόςον ςθμειϊνονται κακυςτεριςεισ ςτθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ. 

1.13. Όλοι οι όροι και οι τεχνικζσ προδιαγραφζσ τθσ παροφςασ μελζτθσ αποτελοφν ου-
ςιϊδθ ςτοιχεία, τα οποία οφείλει να λάβει υπόψθ ο κάκε προςφζρων και να εναρμονίςει τθν 
προςφορά του. 

Καβάλα, 28-04-2022 

Ο Συντάξασ 
Η Προϊςταμζνθ του Τμιματοσ  
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