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1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Η παρούσα τεχνική μελέτη συντάσσεται στο πλαίσιο της πράξης με τίτλο 

«ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ – ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΑΦΑΛΑΤΩΣΗΣ Δ. 

ΟΙΝΟΥΣΣΩΝ». 

Ειδικότερα, η τεχνική μελέτη αφορά στην αναβάθμιση – εκσυγχρονισμό της 

υφιστάμενης μονάδας αφαλάτωσης του Δ. Οινουσσών. Η υφιστάμενη μονάδα 

αφαλάτωσης είναι συνολικής δυναμικότητας 600 m3/d, αποτελούμενη από δύο 

γραμμές παραγωγής 300 m3/d έκαστη. Με την προμήθεια και εγκατάσταση του 

προτεινόμενου εξοπλισμού θα καταστεί πάλι πλήρως λειτουργική η μονάδα 

αφαλάτωσης και επιπλέον θα αυξηθεί η δυναμικότητάς της και η ενεργειακή της 

απόδοση. 

Με την τεχνική έκθεση θα καταγραφούν τα χαρακτηριστικά των Οινουσσών 

(κεφάλαιο 2) θα εξεταστεί η σκοπιμότητα της πρότασης (κεφάλαιο 3), θα 

ακολουθήσει η περιγραφή του απαιτούμενου εξοπλισμού, η σύνδεσή του με τις 

υφιστάμενες υποδομές (κεφάλαιο 4), και τέλος ο προϋπολογισμός της μονάδας 

αφαλάτωσης (κεφάλαιο 5).  

Τα νησιά του Αιγαίου παρουσιάζουν πρόβλημα λειψυδρίας και ειδικότερα τα 

μικρότερα σε έκταση. Το πρόβλημα οφείλεται σε δυσμενείς υδρολογικούς  και 

υδρογεωλογικούς παράγοντες, οι κυριότεροι των οποίων είναι: 

 Το μικρό μέγεθος των περισσότερων νησιών, οδηγεί στην ανατροπή της 

ανάπτυξης εκτεταμένων υπόγειων και επιφανειακών λεκανών. 

 Το έντονο ανάγλυφο των νησιών, που έχει ως επακόλουθο την ταχεία κίνηση των 

επιφανειακών υδάτων προς τη θάλασσα. 

 Η επιφανειακή απορροή και η κατείσδυση είναι μικρές, επειδή η μέση ετήσια 

βροχόπτωση είναι αρκετά χαμηλή. Το πρόβλημα εντείνεται από την υψηλή 

ηλιοφάνεια και μέση ετήσια θερμοκρασία, που επικρατεί. 

 Σε αρκετά νησιά που υπάρχουν ασβεστολιθικοί σχηματισμοί, οι υδροφόροι που 

αναπτύσσονται έχουν υφάλμυρο νερό.     
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2. ΠΕΡΙΟΧΗ ΜΕΛΕΤΗΣ 
2.1 ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ 

Στόχος της προμήθειας είναι η επαρκής και αποτελεσματική κάλυψη των αναγκών 

του Δ. Οινουσσών σε πόσιμο νερό. Στο Δήμο Οινουσσών εξακολουθεί να υπάρχει 

έλλειμμα στην κάλυψη των αναγκών σε νερό. 

Στην παρούσα κατάσταση οι ανάγκες του δήμου καλύπτονται από τρεις πηγές, δυο εκ των 

οποίων βρίσκονται πλησίον του υφιστάμενου υδροταμιευτήρα και η τρίτη στην 

εκβολή του ρέματος Καλαμιάρη. Οι πηγές αυτές παρέχουν μία ικανοποιητική 

ποσότητα ύδατος κατά τη διάρκεια των χειμερινών μηνών, σε αντίθεση με το 

καλοκαίρι, όπου η παροχή τους κρίνεται περιορισμένη. Επίσης στο νησί υπάρχει 

υδροταμιευτήρας χωρητικότητας ίσης με 30.000m3. Τέλος ο Δ. Οινουσσών έχει 

εξασφαλίσει την χρηματοδότηση και ξεκινήσει τη διαδικασία για την προμήθεια νέας 

μονάδα αφαλάτωσης με δυναμικότητα παραγωγής 300m3/h. 

Η προτεινόμενη αναβάθμιση και εκσυγχρονισμός την υφιστάμενη μονάδας 

αφαλάτωσης, αναμένεται να έχει σημαντικά οφέλη τόσο βραχυπρόθεσμα όσο και 

μακροπρόθεσμα στους κατοίκους και τους επισκέπτες του Δήμου Οινουσσών 

(μόνιμους αλλά και στο ολοένα και αυξανόμενο πλήθος τουριστών). Ενδεικτικά 

αναφέρονται: 

• Επιτυγχάνεται κάλυψη των αναγκών σε νερό και ιδιαίτερα κατά την περίοδο 

αιχμής το καλοκαίρι.   

• Αντιμετωπίζονται δύσκολες εποχές ανομβρίας. 

• Προάγεται η προστασία του φυσικού πόρου του νερού. 

Στόχος είναι η ολοκληρωμένη και αειφόρος διαχείριση των υδατικών πόρων για 

οποιαδήποτε χρήση και αν προορίζεται., όπως ορίζει η Ευρωπαϊκή Οδηγία για τη 

διαχείριση των υδάτων (2000/60/ΕΚ). Πλέον το νερό αντιμετωπίζεται όχι ως πόρος 

για τον άνθρωπο, αλλά ως περιβαλλοντικός πόρος. Το θεσμικό πλαίσιο της Ελλάδας 

εναρμονίστηκε με την Ευρωπαϊκή Οδηγία με τον Νόμο 3199/2003. 

 

2.2 ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΔΗΜΟΥ ΟΙΝΟΥΣΣΩΝ 

Η υπό μελέτη περιοχή εντοπίζεται στην ευρύτερη περιοχή του οικισμού των 

Οινουσσών, του Δήμου Οινουσσών.  

Οι Οινούσσες ανήκουν στο σύμπλεγμα των ανατολικών νησιών του 

βορειοανατολικού Αιγαίου, με έκταση 14.4km2 και περίμετρο ακτογραμμής 35km 



«Αναβάθμιση – Εκσυγχρονισμός Μονάδας Αφαλάτωσης Δ. Οινουσσών» 

 

5 
 

περίπου. Πρόκειται για πεδινό – λοφώδες νησί με την υψηλότερη κορυφή στα 177m 

στο κεντρικό τμήμα του νησιού. Το σύμπλεγμα των Οινουσσών βρίσκεται ανάμεσα 

στη Β.Α. Χίο και τα νοτιοδυτικά παράλια της μικρασιατικής χερσονήσου 

Καραμπουρνού. Αποτελείται από εννέα νησίδες οι οποίες είναι: η Οινούσσα, 

Πρασσονήσι, Απήγανος, Φαρμακερό, Γαβάθι, Αρχοντόνησος, Ποντικόνησος, Αυλώνι 

και Βάλτος. Γενικά το κλίμα στις Οινούσσες είναι μεσογειακό θαλάσσιου χαρακτήρα, 

με ήπιο χειμώνα και παρατεταμένο ξηρό και θερμό καλοκαίρι.  

Οι Οινούσσες χαρακτηρίζονται από αραιή, θαμνώδη κυρίως βλάστηση. Δενδρώδης 

βλάστηση υπάρχει στην περιοχή του Μοναστηρίου και γύρω από το Μανδράκι.  

Το μεγαλύτερο τμήμα της έκτασης του νησιού καλύπτεται από σκληροφυλλική 

βλάστηση, ενώ μικρότερη έκταση αναφέρεται σε γεωργική γη με σημαντικές φυσικές 

εκτάσεις. 

Οι Οινούσσες έχουν τρεις φυσικούς υγροτόπους με αρκετά μεγάλο βαθμό 

φυσικότητας, ο οποίος ενισχύθηκε τις τελευταίες δεκαετίες με τη μείωση του 

πληθυσμού και συνεπώς των ανθρωπογενών δραστηριοτήτων. Όλοι σχεδόν οι αγροί 

στις υγροτοπικές περιοχές του νησιού έχουν εγκαταλειφθεί και η υγροτοπική 

βλάστηση ανακατέλαβε την έκτασή τους. Μόνο στο έλος Καλαμιάρη ασκούνται 

ακόμα έντονες γεωργικές δραστηριότητες, οι οποίες επηρεάζουν τον υγρότοπο. Η 

Αλυκή εμφανίζεται  σχεδόν ανέγγιχτη. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει ο 

υγρότοπος στον όρμο Φουρκερό. Ο συγκεκριμένος υγρότοπος είναι από τους λίγους 

νησιωτικούς υγροτόπους που επηρεάζονται από υποτυπώδη παλιρροιακά φαινόμενα. 

Πρόκειται για έναν στενόμακρο όρμο που σχηματίζει δύο κολπίσκους, στους οποίους 

εκβάλλουν δύο μικροί χείμαρροι σχηματίζοντας μικρής έκτασης υγρολίβαδα. Παρότι 

πρόκειται για δύο ξεχωριστές λεκάνες συμπεριλήφθηκαν ως ένα υγροτοπικό 

σύστημα, καθώς ενώνονται από το αβαθές θαλασσινό κομμάτι του υγροτόπου που 

περιλαμβάνει λασπώδεις και αμμώδεις επίπεδες εκτάσεις, οι οποίες αποκαλύπτονται 

κατά την αμπώτιδα. 

Οι Οινούσσες είναι τόπος με μακρά ναυτική παράδοση και δυναμική παρουσία στη 

σύγχρονη παγκόσμια ναυτιλία.  

Οι κύριες δραστηριότητες στο νησί, όσον αφορά τον πρωτογενή τομέα είναι η φυτική 

παραγωγή, η κτηνοτροφία και η αλιεία, ενώ όσον αφορά τον τριτογενή τομέα είναι η 

ναυτιλία, οι δημόσιες υπηρεσίες, το εμπόριο και ο τουρισμός. Ο δευτερογενής τομές 

δεν είναι αναπτυγμένος στο νησί, υπάρχει μόνο μικρή παραγωγή τοπικών εδεσμάτων. 
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2.3 ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

Βάσει της επίσημης απογραφής της Ε.Σ.Υ.Ε. το 2011, ο μόνιμος πληθυσμός του 

οικισμού Οινουσσών υπολογίζεται σε 792 κατοίκους. Παρακάτω παρατίθεται 

πίνακας με την εξέλιξη του πληθυσμού του υπό μελέτη οικισμού, όπως αυτός 

καταγράφηκε βάσει των τριών τελευταίων απογραφών: 

Οικισμός  Μόνιμος πληθυσμός 
βάσει απογραφής 2011  

Μόνιμος πληθυσμός 
βάσει απογραφής 2001  

Μόνιμος πληθυσμός 
βάσει απογραφής 1991  

Οινούσσες 792 808 573 
 

Στο σημείο αυτό σημειώνεται ότι στον οικισμό Οινουσσών παρατηρείται σημαντική 

αύξηση του πληθυσμού κατά τη θερινή περίοδο, λόγω επισκεπτών και τουρισμού, 

που ξεπερνά τους 1.000 κατοίκους.  

Επίσης στον οικισμό κατοικούν και σπουδαστές στην σχολή εμπορικού ναυτικού όλο 

τον χρόνο. 

Εκτίμηση αύξησης μόνιμου πληθυσμού Δ. Οινουσσών 

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 

848 856 865 874 883 892 901 910 919 928 937 946 955 

Σπουδαστές σχολής Εμπορικού Ναυτικού 

150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 

Εκτίμηση επισκεπτών Δ. Οινουσσών 

1000 1005 1010 1015 1020 1025 1030 1035 1040 1045 1050 1055 1060 

 

2.4 ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΚΑ ΚΑΙ ΥΔΡΟΛΟΓΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

Ο πλησιέστερος Μετεωρολογικός σταθμός της περιοχής μελέτης, από τον οποίο 

καταγράφει τα αντίστοιχα δεδομένα η Ε.Μ.Υ. είναι αυτός της Χίου, με βόρειο 

γεωγραφικό πλάτος 38ο 21΄, γεωγραφικό μήκος 26ο 09΄ ανατολικά και σε ύψος 3,8μ 

από την επιφάνεια της θάλασσας. 

Γενικά όμως, το κλίμα της νήσου είναι μεσογειακό θαλάσσιου χαρακτήρα, με ήπιο 

χειμώνα και παρατεταμένο ξηρό (ανομβρία) και θερμό καλοκαίρι.  

Στον πίνακα που ακολουθεί παρουσιάζονται οι μηνιαίες μέσες θερμοκρασίες στο 

νησί, από στατιστικά στοιχεία του κλίματος βασιζόμενα σε δεδομένα του καιρού για 

την τελευταία δεκαετία. 
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Θερμοκρασία(oC)  Ιαν Φεβ Μαρ Απρ Μαι Ιουν Ιουλ Αυγ Σεπ Οκτ Νοε Δεκ 
Μέση Μέγιστη  13 13 16 20 25 29 33 32 29 23 18 15 
Μέση Ελάχιστη  7 6 8 11 14 18 22 22 19 15 11 9 

 

Στο νησί των Οινουσσών δεν λειτουργεί μετεωρολογικός σταθμός, για να έχουμε το 

επίπεδα βροχόπτωσης, οπότε λαμβάνοντας τα δεδομένα του μετεωρολογικού 

σταθμού της ΕΜΥ που λειτουργεί στην Χίο, προκύπτει το ακόλουθο διάγραμμα. 

Είναι φανερό ότι η μέση τιμή του ύψους βροχόπτωσης βαίνει μειούμενη, 

καθιστώντας σημαντική την αρνητική επίδρασή της στο υδατικό ισοζύγιο του νησιού. 

 

 
 

2.5 ΓΕΩΛΟΓΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 

Στο νησί συναντάμε επιμεταμορφωμένους προπαλαιοζωϊκούς σχηματισμούς που 

αποτελούνται από ασβεστόλιθους, φυλλίτες, χαλαζιακές στρώσεις, πηλίτες, ψαμμίτες 

και κροκαλοπαγή. Στις μικρές πεδινές εκτάσεις έχει συσσωρευτεί υλικό από την 

αποσάθρωση των παραπάνω σχηματισμών καθώς και αλλουβιακές προσχώσεις. Σε 

όλο το νησί εμφανίζεται πλούσιος μανδύας αποσάθρωσης, λόγω των ήπιων 

μορφολογικών κλίσεων που επικρατούν γενικά. 
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2.6 ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ 

Οι Οινούσσες ανήκουν στο σύμπλεγμα των ανατολικών νησιών του 

βορειοανατολικού Αιγαίου, με έκταση 14.4km2 και περίμετρο ακτογραμμής 35km 

περίπου. Πρόκειται για πεδινό – λοφώδες νησί με την υψηλότερη κορυφή στα 177m 

στο κεντρικό τμήμα του νησιού. Οι γεωλογικές συνθήκες είναι δυσμενείς και δεν 

επιτρέπουν τη δημιουργία αξιόλογου υπόγειου υδροφόρου ορίζοντα, ώστε να 

καλύπτονται οι ανάγκες του νησιού σε νερό. Υπάρχουν μερικά αβαθή φρέατα για την 

κάλυψη περιορισμένων αναγκών.  

Τα διαθέσιμα ετήσια υπόγεια υδατικά αποθέματα εκτιμάται ότι δεν υπερβαίνουν τα 

250.000 m3.  

Ο γενικός υδροχημικός τύπος των υπόγειων νερών είναι Mg–SO4 (ανάμικτα νερά) 

έως Na – Cl (υφάλμυρα νερά).  

Σημαντικό πρόβλημα στα ποιοτικά χαρακτηριστικά του νερού φαίνεται να υπάρχει 

και στο μικροβιακό φορτίο (αερόβιοι μικροοργανισμοί και κολοβακτηριοειδή) των 

υπόγειων νερών, εξαιτίας της απουσίας χλωρίωσης στις δεξαμενές και το δίκτυο 

ύδρευσης, γεγονός που καθιστά το νερό ακατάλληλο για πόση και για οικιακή 

κατανάλωση χωρίς την απαραίτητη επεξεργασία. 

 

2.7 ΔΙΚΤΥΟ NATURA - ΧΛΩΡΙΔΑ – ΠΑΝΙΔΑ 

Το Δίκτυο NATURA 2000 αποτελείται από δύο (2) κατηγορίες περιοχών:  

• τις «Ζώνες Ειδικής Προστασίας (ΖΕΠ)» [Special Protection Areas (SPA)], για την 

Ορνιθοπανίδα, βάσει της Οδηγίας 79/409/EΟK, όπως τροποποιήθηκε µε την Οδηγία 

2009/147/ΕΚ και ισχύει.  

• τις «Ειδικές Ζώνες Διατήρησης (ΕΖ∆)» [Sites of Community Importance (SCI)], 

βάσει της Οδηγίας 92/43/ΕΟΚ «για τη διατήρηση των φυσικών οικοτόπων, καθώς 

και της άγριας πανίδας και χλωρίδας» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.  

Για την Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου οι περιοχές που είναι ενταγμένες στο δίκτυο 

NATURA 2000 σήμερα μετά την επικαιροποίηση που έγινε µε το Αρ. 

πρωτ.οικ.125891/1506/17.04.2003 έγγραφο του Τμήματος ∆ιαχ/σης Φυσ. 

Περιβάλλοντος του Υ.ΠΕ.ΧΩ.∆Ε. και την τροποποίηση που έγινε µε το αρ. πρωτ. 

Οικ.141002/1715/1.06.2010 έγγραφο του ίδιου τμήματος και καταγράφονται στο 

Ν.3927/11.ΕΖ∆: Βόρεια Χίος & Νήσοι Οινούσσες και Παράκτια Θαλάσσια Ζώνη, 

(GR4130001), έκτασης 34.409,93 ha 
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Πρόκειται για περιοχές µε μεγάλη οικολογική αξία (σπάνια φυτά και πουλιά), 

μολονότι έχουν υποστεί μεγάλη αποψίλωση από πυρκαγιές και υπερβόσκηση. Στην 

περιοχή περιλαμβάνονται οι δύο υψηλές κορυφές Πεληναίο (1.297 μέτρα) και Όρος 

(1.186 μέτρα), καθώς και οι βόρειες ακτές που στην πλειοψηφία τους είναι 

απόκρημνες µε πολλούς και ενδιαφέροντες οικότοπους. Στις νήσους Οινούσσες 

απαντώνται επίσης ενδιαφέροντες οικότοποι. Η περιοχή περιλαμβάνει και το στενό 

των Οινουσσών. 

Τα σπάνια φυτά της περιοχής αποτελούνται από: Φριτιλλάρια του Πεληναίου, 

Καμπανούλα η κυµβαλάρια, Κεφαλάνθηρο το επιπακτοειδές, Κρόκος του Φλέισερ, 

∆ίανθος ο ανατολικός, Ερύσιµο του Χάυεκ και ∆ίανθος ο ζωνώδης. 

Τα σπάνια ζώα της περιοχής αποτελούνται από: Ρινοδέλφινο, Βίδρα, Μεσογειακή 

φώκια, Γραικοχελώνα, Γραµµωτή νεροχελώνα, Σπιτόφιδο, Αιγαιογλάρος και 

Μαυροπετρίτης. 

Η οικολογική σπουδαιότητα της περιοχής οφείλεται στην ποικιλότητα των τύπων 

οικοτόπων, στην ενδιαφέρουσα χλωρίδα που περιλαμβάνει αρκετά ενδημικά και 

σπάνια είδη, στο ότι γενικά η Χίος βρίσκεται σε μεταναστευτικό δρόμο των πουλιών, 

στον μεγάλο αριθμό ερπετών, στις ενδιαφέρουσες κοινωνίες φυτών και ζώων στους 

υγροτόπους και στα εκτεταμένα θαλάσσια οικοσυστήματα υφάλων και Λιβαδιών 

Ποσειδωνίας. 
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3. ΕΚΘΕΣΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ 
3.1 ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 

Είναι γνωστό ότι τα νησιά βρίσκονται σε δυσμενή θέση αναφορικά με την αυτονομία 

τους σε πόσιμο νερό. H παρατηρούμενη λειψυδρία στα μικρά νησιά οφείλεται 

κυρίως: 

 στο μικρό μέσο ετήσιο βροχομετρικό δείκτη  

 στον τουρισμό ο οποίος προκαλεί μεγάλη πληθυσμιακή διακύμανση μεταξύ 

θέρους και χειμώνα, με αποτέλεσμα ακόμα και σε νησιά που δεν αντιμετωπίζουν 

πρόβλημα υδροδότησης το χειμώνα, η ζήτηση νερού τους καλοκαιρινούς μήνες να 

εκτοξεύεται στα ύψη και η παροχή του να είναι ελλειμματική τις απώλειες των 

δικτύων ύδρευσης 

 την αύξηση των αρδευτικών αναγκών 

 την περαιτέρω όξυνση των συνθηκών λόγω κλιματικής ανάγκης 

 

3.2ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ 

Στο νησί των Οινουσσών όπως αναφέρθηκε γίνεται εκμετάλλευση τριών πηγών, Οι 

πηγές αυτές παρέχουν μία ικανοποιητική ποσότητα ύδατος κατά τη διάρκεια των 

χειμερινών μηνών, σε αντίθεση με το καλοκαίρι, όπου η παροχή τους κρίνεται 

περιορισμένη. 

θα εξεταστούν δύο σενάρια, εκ των οποίων το ένα αφορά σε μία «πλούσια» 

υδρολογικά χρονιά (καλή) και το δεύτερο σε μία ελλειμματική χρονιά, καθώς 

παρατηρούνται διακυμάνσεις στα βροχομετρικά δεδομένα.  

Α) Πηγές 

Στο σενάριο της καλής χρονιάς, οι παροχές των πηγών υπολογίζονται ως εξής: 

 Πηγή 1 (5m3/h για 5 χειμερινούς μήνες και 1,5m3/h για 7 θερινούς μήνες) 

5m3/h*24h*30ημ*5μήνες = 18.000m3/έτος 

1,5m3/h*24h*30ημ*7μήνες = 7.560m3/έτος 

 Πηγή 2 (2,5m3/h για 5 χειμερινούς μήνες και 0,75m3/h για 7 θερινούς μήνες) 

2,5m3/h*24h*30ημ*5μήνες = 9.000m3/έτος 

0,75m3/h*24h*30ημ*7μήνες = 3.780m3/έτος 

 Πηγή 3 – Καλαμιάρης 

30m3/h*8h*20ημ*5μήνες = 24.000m3/έτος 

30m3/h*1.5h*24ημ*7μήνες = 7.560m3/έτος 
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Στο σενάριο της ελλειμματικής χρονιάς, αναφορικά με τις βροχοπτώσεις, οι 

παραπάνω παροχές εκτιμάται ότι παρουσιάζουν μείωση της τάξης του 40%. 

Στον ακόλουθο πίνακα παρουσιάζονται οι ετήσιες παροχές των πηγών για την καλή 

και την ελλειμματική χρονιά. 

 

Υδατικό Δυναμικό Πηγαίων Υδάτων (m3/έτος) 

 Καλή Χρονιά Ελλειμματική Χρονιά 

Πηγή 1 25.560 15.336 

Πηγή 2 12.780 7.668 

Πηγή 3 - Καλαμιάρης 31.560 18.936 

Σύνολο (m3/έτος) 69.900 41.940 

 

Β) Επιφανειακά ύδατα 

Στο νησί των Οινουσσών υπάρχει υδροταμιευτήρας χωρητικότητας ίσης με 30.000m3. 

Στην πλούσια υδρολογική χρονιά εκτιμάται ότι ο ταμιευτήρας γεμίζει, ενώ στο 

σενάριο της ελλειμματικής χρονιάς η αποθήκευσή του εκτιμάται μειωμένη κατά 40% 

(ίση με 18.000m3). 

 

Γ) Μονάδα Αφαλάτωσης 

Τέλος, στο νησί αναμένεται το αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα η προμήθεια και 

εγκατάσταση νέας μονάδας αφαλάτωσης, που δύναται να λειτουργήσει 

συμπληρωματικά, συμπληρωματικά με δυναμικότητα 12,5m3/h. 

 

3.3ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΕΣ ΥΔΑΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ 

3.3.1  Ύδρευση 

Για τον προσδιορισμό των υδρευτικών αναγκών του νησιού, με βάση στοιχεία που 

γνωρίζει ο Δήμος, προκύπτουν τα εξής πληθυσμιακά δεδομένα: 

Α) Η απογραφή του 2011 έδωσε 792 μόνιμους κατοίκους, οπότε εκτιμάται το 2020, ο 

μόνιμος πληθυσμός στους 865 κάτοικους, σε αυτούς προσθέτουμε τους σπουδαστές 

της σχολής του Εμπορικού Ναυτικού που είναι 150. 

Οπότε ο πληθυσμός είναι 1.015  για μία χρονική περίοδο από το Σεπτέμβριο έως και 

τον Οκτώβριο. 
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Β) Κατά τη θερινή περίοδο Ιούλιο και Αύγουστο, ο συνολικός πληθυσμός εκτιμάται 

στους 2.000.  

Λαμβάνοντας ειδική κατανάλωση ίση με 200lt/κατ.ημέρα, προκύπτουν οι ακόλουθες 

υδρευτικές ανάγκες: 

1.015κατ*0,2m3/κατ.ημ*30ημ*10μήνες = 60.900m3/έτος 

2.000κατ*0,2m3/κατ.ημ*30ημ*2μήνες = 24.000m3/έτος 

Επομένως, οι ετήσιες υδρευτικές ανάγκες του νησιού ανέρχονται σε 84.900m3. 

3.3.2 Άρδευση 

Η συνολική έκταση των αγροτικών εκτάσεων του νησιού ανέρχεται σε 300στρ. 

περίπου. Συνεπώς, λαμβάνοντας προσεγγιστικά μία τιμή για τις ετήσιες αρδευτικές 

ανάγκες ανά στρέμμα  (200m3/στρ.έτος), οι συνολικές ετήσιες αρδευτικές ανάγκες 

ανέρχονται σε: 

200 m3/στρ.έτος * 285στρ = 57.000 m3/έτος. 

Η κάλυψη των αρδευτικών αναγκών πραγματοποιείται για μία χρονική περίοδο 

μεταξύ των μηνών Απρίλιο με Σεπτέμβριο. Κατανέμοντας μηνιαίως την ετήσια 

ποσότητα αρδευτικών αναγκών, προκύπτουν οι αρδευτικές ανάγκες ανά μήνα ίσε με: 

9.500 m3/μήνα. 

Συνοψίζοντας όλα τα παραπάνω, προκύπτει ότι οι συνολικές ετήσιες υδατικές 

ανάγκες του νησιού (σε ύδρευση και άρδευση) εκτιμώνται σε 141.900m3. 

 

3.4 ΥΔΑΤΙΚΟ ΙΣΟΖΥΓΙΟ 

Συγκρίνοντας τις υδατικές ανάγκες με τους υδατικούς πόρους του νησιού, προκύπτει 

μία εκτίμηση για το υδατικό ισοζύγιο, σύμφωνα με τα στοιχεία που προηγήθηκαν. 

Είναι χρήσιμο να ληφθεί υπόψη και η χρονική κατανομή (εισροές-εκροές) τόσο των 

υδατικών αναγκών, όσο και του υδατικού δυναμικού του νησιού, καθώς υπάρχουν 

σημαντικές χρονικές διακυμάνσεις. Ειδικότερα, η απαίτηση σε άρδευση υφίσταται 

κατά τη θερινή περίοδο, ενώ ταυτόχρονα αυξάνονται τότε και οι υδρευτικές ανάγκες, 

λόγω του τουριστικού χαρακτήρα του νησιού. Επιπρόσθετα, κατά τη θερινή περίοδο, 

μειώνεται σημαντικά και η παροχή των τριών πηγών του νησιού, οι οποίες αποτελούν 

βασικό υδατικό πόρο. 
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Στους πίνακες που ακολουθούν παρουσιάζεται η μηνιαία κατανομή (εισροή) των 

υδατικών πόρων και των υδατικών αναγκών (εκροή) του νησιού, για τα δύο σενάρια 

της πλούσιας και της ελλειμματικής υδρολογικά χρονιάς. 
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ΥΔΑΤΙΚΟ ΙΣΟΖΥΓΙΟ - Καλή Χρονιά 

  
Μήνας ΙΑΝ ΦΕΒΡ ΜΑΡΤ ΑΠΡ ΜΑΙΟΣ ΙΟΥΝ ΙΟΥΛ ΑΥΓ ΣΕΠΤ ΟΚΤ ΝΟΕΜΒ ΔΕΚ 

ΕΤΗΣΙΑ 
(ΣΥΝΟΛΟ) 

Υ
Δ

Α
Τ

ΙΚ
Ο

Ι 
Π

Ο
Ρ

Ο
Ι 

Πηγή1  (m3/μήνα) 3600 3600 3600 1080 1080 1080 1080 1080 1080 1080 3600 3600 25560 

Πηγή2 (m3/μήνα) 1800 1800 1800 540 540 540 540 540 540 540 1800 1800 12780 

Πηγή 3 
(Καλαμιάρης)(m3/μήνα) 

4800 4800 4800 1080 1080 1080 1080 1080 1080 1080 4800 4800 31560 

Υφιστάμενος 
ταμιευτήρας (m3/μήνα) 

6000 6000 6000 - - - - - - - 6000 6000 30000 

Υφιστάμενη Μονάδα 
Αφαλάτωσης (m3/μήνα) 

Προβλέπεται να λειτουργήσει συμπληρωματικά η υπό προμήθεια νέα μονάδα αφαλάτωσης  
για να συνεισφέρει στο Υδατικό Ισοζύγιο 

(η θεωρητική μηνιαία παραγωγή με 24-ωρη λειτουργία είναι 9.000m3) 
 

Σύνολο Υδατικών 
Πόρων (m3/μήνα) 

16200 16200 16200 2700 2700 2700 2700 2700 2700 2700 16200 16200 99900 

Υ
Δ

Α
Τ

ΙΚ
Ε

Σ
 Α

Ν
Α

Γ
Κ

Ε
Σ

 

Υδρευτικές Ανάγκες  
(m3/μήνα) 

6090 6090 6090 6090 6090 6090 12000 12000 6090 6090 6090 6090 84900 

Αρδευτικές Ανάγκες  
(m3/μήνα) 

- - - 9500 9500 9500 9500 9500 9500 - - - 57000 

Σύνολο Υδρευτικών και 
Αρδευτικών Αναγκών 
(m3/μήνα)  

6090 6090 6090 15590 15590 15590 21500 21500 15590 6090 6090 6090 141900 

Υ
Δ

Α
Τ

ΙΚ
Ο

 
Ε

Λ
Λ

Ε
ΙΜ

Μ
Α

 

Ισοζύγιο (Περίσσευμα/ 
Έλλειμμα ύδατος) -
(m3/μήνα) 

11400 11400 11400 -11600 -11600 -11600 -18800 -18800 -11600 -2100 11400 11400 -29100 
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ΥΔΑΤΙΚΟ ΙΣΟΖΥΓΙΟ - Ελλειμματική Χρονιά  

  
Μήνας ΙΑΝ ΦΕΒΡ ΜΑΡΤ ΑΠΡ ΜΑΙΟΣ ΙΟΥΝ ΙΟΥΛ ΑΥΓ ΣΕΠΤ ΟΚΤ ΝΟΕΜΒ ΔΕΚ 

ΕΤΗΣΙΑ 
(ΣΥΝΟΛΟ) 

Υ
Δ

Α
Τ

ΙΚ
Ο

Ι 
Π

Ο
Ρ

Ο
Ι 

Πηγή1  (m3/μήνα) 2160 2160 2160 648 648 648 648 648 648 648 2160 2160 15336 

Πηγή2 (m3/μήνα) 1080 1080 1080 324 324 324 324 324 324 324 1080 1080 7668 

Πηγή 3 
Καλαμιάρης(m3/μήνα) 

2880 2880 2880 648 648 648 648 648 648 648 2880 2880 18936 

Υφιστάμενος 
ταμιευτήρας (m3/μήνα) 

3600 3600 3600 - - - - - - - 3600 3600 18000 

Υφιστάμενη Μονάδα 
Αφαλάτωσης (m3/μήνα) 

Προβλέπεται να λειτουργήσει συμπληρωματικά η υπό προμήθεια νέα μονάδα αφαλάτωσης  
για να συνεισφέρει στο Υδατικό Ισοζύγιο 

(η θεωρητική μηνιαία παραγωγή με 24-ωρη λειτουργία είναι 9.000m3) 
 

Σύνολο Υδατικών Πόρων 
(m3/μήνα) 

9720 9720 9720 1620 1620 1620 1620 1620 1620 1620 9720 9720 59940 

Υ
Δ

Α
Τ

ΙΚ
Ε

Σ
 Α

Ν
Α

Γ
Κ

Ε
Σ

 Υδρευτικές Ανάγκες  
(m3/μήνα) 

6090 6090 6090 6090 6090 6090 12000 12000 6090 6090 6090 6090 84900 

Αρδευτικές Ανάγκες  
(m3/μήνα) 

- - - 9500 9500 9500 9500 9500 9500 - - - 57000 

Σύνολο Υδρευτικών και 
Αρδευτικών Αναγκών 
(m3/μήνα)  

6090 6090 6090 15590 15590 15590 21500 21500 15590 6090 6090 6090 141900 

Υ
Δ

Α
Τ

ΙΚ
Ο

 
Ε

Λ
Λ

Ε
ΙΜ

Μ
Α

 Ισοζύγιο (Περίσσευμα/ 
Έλλειμμα ύδατος) -
(m3/μήνα) 

4920 4920 4920 -12680 -12680 -12680 -19880 -19880 -12680 -3180 4920 4920 -69060 
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3.5. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 

Από τους παραπάνω πίνακες προκύπτουν τα ακόλουθα συμπεράσματα. 

Αρχικά, γίνεται αντιληπτό, πως ακόμα και στο σενάριο της «πλούσιας» υδρολογικής 

χρονιάς, υφίσταται υδατικό έλλειμμα κατά το εξάμηνο (Απριλίου – Σεπτεμβρίου), 

ακόμα και με την προσθήκη της μηνιαίας δυναμικότητας (9.000m3) της υπό 

προμήθεια νέας μονάδας αφαλάτωσης που κυμαίνεται από 2.600m3(μηνιαίο υδατικό 

έλλειμμα), έως 6.600m3(μηνιαίο υδατικό έλλειμμα) και όλες αυτές οι εκτιμήσεις με 

την παραδοχή της συνεχής καθημερινής 24ωρης λειτουργίας της νέας μονάδας στη 

μέγιστη δυναμικότητά της κατά το εξάμηνο (Απριλίου - Σεπτεμβρίου). Επομένως, η 

αναβάθμιση και ο εκσυγχρονισμός της υφιστάμενης μονάδας αφαλάτωσης, κρίνεται 

απαραίτητος, καθώς θα εξισορροπήσει το υπάρχον έλλειμμα. 

Επισημαίνεται ότι στους υπολογισμούς των ανωτέρω σεναρίων δεν έχει ληφθεί 

υπόψη η ανάγκη να υπάρχει δυναμικότητα σε εφεδρεία αν κάτι προκύψει με την 

λειτουργία της υπό προμήθειας νέας μονάδας αφαλάτωσης.  

Συνεπώς, από τους πίνακες που παρατίθενται προκύπτει η αναγκαιότητα 

αναβάθμισης και εκσυγχρονισμού της υφιστάμενης μονάδας αφαλάτωσης με 

δυναμικότητα 25m3/h, που θα συμβάλει στην αντιμετώπιση των ελλείψεων και στα 

δυο ανωτέρω σεναρίων. 
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4. ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 
Η παρούσα μελέτη συντάχθηκε από το Δήμο Τρικκαίων σε συνέχεια της από  

23/04/2021 μεταξύ του Προγραμματικής Σύμβασης με το Δήμο Οινουσσών. Αφορά 

στην αναβάθμιση – εκσυγχρονισμό της υφιστάμενης μονάδας αφαλάτωσης του Δ. 

Οινουσσών. Η υφιστάμενη μονάδα αφαλάτωσης είναι συνολικής δυναμικότητας 

600 m3/d, αποτελούμενη από δύο γραμμές παραγωγής 300 m3/d έκαστη. Με την 

προμήθεια και εγκατάσταση του προτεινόμενου εξοπλισμού θα καταστεί πάλι 

πλήρως λειτουργική η μονάδα αφαλάτωσης και επιπλέον θα αυξηθεί η 

δυναμικότητάς της και η ενεργειακή της απόδοση. Με την προτεινόμενη 

αναβάθμιση, η συνολική δυναμικότητα των δύο μονάδων θα ανέλθει σε 700 m3/d 

τουλάχιστον. 

 

Η θέση της μονάδας αφαλάτωσης είναι στην περιοχή Αι-Γιάννης. Στο χώρο αυτό 

υπάρχουν όλες οι απαραίτητες υποδομές (φρεάτιο άντλησης θαλασσινού νερού, 

δεξαμενές, σωληνώσεις, παροχή ρεύματος, κ.τ.λ.) για τη λειτουργία της μονάδας. Η 

προμήθεια του εξοπλισμού για την αναβάθμιση και τον εκσυγχρονισμό της 

υφιστάμενης μονάδας αφαλάτωσης κρίνεται αναγκαία για την κάλυψη της μέσης 

ημερήσιας ζήτησης νερού στο νησί, ιδιαίτερα κατά τους θερινούς μήνες αιχμής.  

Ο προσφερόμενος εξοπλισμός θα είναι απόλυτα καινούριος και αμεταχείριστος. Ο 

προμηθευτής θα παρουσιάσει πλήρως τον προσφερόμενο εξοπλισμό, αναλύοντας 

κάθε επιλογή του, παραθέτοντας πλήρη μεγέθη και δεδομένα (υπολογισμούς, 

τεχνικές προδιαγραφές, υλικά και εργοστάσιο κατασκευής, κ.λπ.).  

Στην προμήθεια περιλαμβάνονται επίσης η μεταφορά, η εκφόρτωση και η 

εγκατάσταση του εξοπλισμού, με στόχο την ορθή λειτουργία της μονάδας 

αφαλάτωσης. 

Κριτήριο κατακύρωσης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη βάσει 

βέλτιστης σχέσης ποιότητας-τιμής.  

Ο προς προμήθεια εξοπλισμός κατατάσσεται στους ακόλουθους κωδικούς του 

Κοινού Λεξιλογίου δημοσίων συμβάσεων (CPV) : 42912340-7. 

«Οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό πρέπει να υποβάλλουν προσφορά για όλo τo 

ζητούμενο εξοπλισμό. Έλλειψη ενός ή περισσοτέρων ειδών επιφέρει αυτόματα την 

απόρριψη ολόκληρης της προσφοράς».  

 

Χρόνος Παράδοσης: Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε ενενήντα (90) ημέρες για 

την πλήρη υλοποίηση της προμήθειας του συνόλου του εξοπλισμού και όλων των 

εργασιών αντικατάστασης - εγκατάστασης - σύνδεσης – ρύθμισης και δοκιμαστικής 

πλήρους λειτουργίας του υπό προμήθεια της μονάδας αφαλάτωσης. 

Τόπος Παράδοσης: Η αναβάθμιση και εκσυγχρονισμός της μονάδας θα γίνει στην 

περιοχή του Αι-Γιάννης, όπου είναι εγκατεστημένη η μονάδα, σε Δημοτικό χώρο.  
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5. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

5.1 ΓΕΝΙΚΑ 
Αντικείμενο των τεχνικών προδιαγραφών είναι ο προσδιορισμός των απαιτήσεων 

της Αναθέτουσας Αρχής, οι οποίες πρέπει να ληφθούν υπόψη στην προσφορά του 

κάθε προμηθευτή. 

Ο προσφερόμενος εξοπλισμός θα είναι απόλυτα καινούριος και αμεταχείριστος. Ο 

προμηθευτής θα παρουσιάσει πλήρως τον προσφερόμενο εξοπλισμό, αναλύοντας 

κάθε επιλογή του, παραθέτοντας πλήρη μεγέθη και δεδομένα (υπολογισμούς, 

τεχνικές προδιαγραφές, υλικά και εργοστάσιο κατασκευής, κ.λπ.).  

Οι τεχνικές προσφορές θα περιλαμβάνουν:  

α) τεχνική περιγραφή, όπου θα περιγράφονται αναλυτικά τα προσφερόμενα είδη  

β) υπολογισμούς που θα αποδεικνύουν την ορθότητα των επιλογών του 

συγκεκριμένου εξοπλισμού και τη διαστασιολόγησή του 

γ) κατάλογο προσφερόμενου εξοπλισμού με σαφή καθορισμό του κατασκευαστή, 

τύπου συσκευής, τεχνικών χαρακτηριστικών κλπ., συνοδευόμενο από τεχνικά 

φυλλάδια και προσπέκτους. 

Όλα τα παραπάνω πρέπει να είναι κατασκευής γνωστών και καλής φήμης 

εργοστασίων, με αποδεδειγμένη εμπειρία, διάρκεια και επιτυχία στις επεξεργασίες 

που προορίζονται. 

δ) οτιδήποτε άλλο αναφέρεται σε άλλα σημεία των τευχών δημοπράτησης ή 

κρίνουν οι διαγωνιζόμενοι σκόπιμο να περιλάβουν.  

Για οποιαδήποτε τυχόν απόκλιση από τις προδιαγραφές της μελέτης (πέραν των 

σημείων της μελέτης όπου αναγράφεται ο όρος επί ποινή αποκλεισμού), θα 

υπάρχει ολοκληρωμένη αιτιολόγηση και πλήρης τεκμηρίωση των πλεονεκτημάτων 

που αυτή παρουσιάζει, ώστε να αξιολογηθεί κατάλληλα από την αρμόδια επιτροπή.  

5,2 Ποσότητα 
Μετά την αντικατάσταση των μεμβρανών, η ημερήσια παραγωγή της κάθε γραμμής 

αφαλάτωσης θα πρέπει να είναι κατ’ ελάχιστο 350 m3 για θερμοκρασία σχεδιασμού 

18 οC.  

5.3 Ποιότητα παραγόμενου νερού 
Το τελικά παραγόμενο νερό θα είναι απολύτως κατάλληλο για πόσιμο, σύμφωνα με 

την ισχύουσα υγειονομική διάταξη του Ελληνικού κράτους για νερό ανθρώπινης 

κατανάλωσης, οδηγία 98/83/ΕΚ του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης της 3ης 

Νοεμβρίου 1998, την Κοινή Υπουργική Απόφαση Υ2/2600/2001 (ΦΕΚ 892/11-7-

2001), την Τροποποίηση αυτής (ΦΕΚ 630/26-4-2007), της Απόφασης με Αριθμ. 

Γ1(δ)/ΓΠοικ.67322 περί της ποιότητας νερού ανθρώπινης κατανάλωσης(ΦΕΚ 

3282/19-09-2017) και γενικότερα των διατάξεων για πόσιμο νερό που ισχύουν τη 

χρονική περίοδο εγκατάστασης της μονάδας.  
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Ο προμηθευτής είναι υποχρεωμένος με δικές του ενέργειες και δαπάνες να προβεί 

σε χημικές και μικροβιολογικές αναλύσεις του παραγόμενου νερού, τα 

αποτελέσματα των οποίων πρέπει οπωσδήποτε να πληρούν τις παραπάνω 

προδιαγραφές. 

5.4 Παράμετροι σχεδιασμού των μονάδων 

Για το σχεδιασμό θα ληφθούν υπόψη τα παρακάτω στοιχεία  

• Ασβέστιο   : 560 mg/l 

• Όξινα ανθρακικά  :  166mg/l 

• Νάτριο    : 13.040mg/l 

• Θειικά     :  3.360 mg/l 

• Κάλιο     :  415 mg/l 

• Χλωριούχα    :  23.050mg/l 

• Μαγνήσιο    :  1.420 mg/l 

• Σίδηρος    :  0,001 mg/l 

• Στρόντιο    :  3,7mg/l 

• Βάριο     :  0,05mg/l 

• Βόριο     :  4,5 mg/l 

• Νιτρικά    :  2,1 mg/l 

• Φθοριούχα    :  0,5 mg/l 

• Διοξείδιο του πυριτίου : 3 mg/l 

• TDS (αλατότητα)   :  42.000 mg/l 

• pH     :  7,8 

Κατά τους υπολογισμούς, η ηλεκτρική και ποσοτική ισορροπία θα επιτυγχάνεται με 

ιόντα νατρίου και χλωρίου.  Οι υπολογισμοί θα γίνουν για θαλασσινό νερό με SDI<3. 

5.5 Αντλίες τροφοδοσίας 
Για την τροφοδοσία του θαλασσινού νερού προς την επεξεργασία, θα γίνει 

αντικατάσταση των δύο υφιστάμενων αντλιών οι οποίες αναρροφούν το θαλασσινό 

νερό από τρεις (3) υφιστάμενες δεξαμενές καθίζησης χωρητικότητας 20 m3 έκαστη.  

Σε κάθε νέα αντλία στην κατάθλιψη, οι σωληνώσεις θα φέρουν βαλβίδα 

αντεπιστροφής και βάνα απομόνωσης και θα συναντώνται σε συλλέκτη, από τον 

οποίο θα αναχωρεί ένας μόνο αγωγός της ίδιας διαμέτρου. Οι αντλίες θα είναι 

φυγοκεντρικού τύπου, παροχής 35 m3/h σε μανομετρικό 50 m τουλάχιστον, 

κατασκευής από AISI 904L ή duplex ανοξείδωτο χάλυβα ή ανώτερο ανοξείδωτο 

χάλυβα ή χυτό μπρούτζο, υψηλής αντοχής στη θαλάσσια διάβρωση. Οι 

ηλεκτροκινητήρες θα είναι ασύγχρονοι βραχυκυκλωμένου δρομέα, κατάλληλης 

προστασίας και κλάσης μόνωσης και ενεργειακής απόδοσης ΙΕ3. Θα εργάζονται με 

ρεύμα 380V/50 Ηz. Η κάθε αντλία θα φέρει ρυθμιστή στροφών (inverter).  
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5.6 Πληρωτικό υλικό φίλτρων 
Ως διάταξη προκατεργασίας, υπάρχουν εγκατεστημένα δύο φίλτρα θολότητας σε 

παράλληλη διάταξη (κοινά για τις δύο γραμμές αντίστροφης ώσμωσης) με διάμετρο 

δοχείου 2,4m και κυλινδρικό ύψος 1,5m, στα οποία προβλέπεται να γίνει 

αντικατάσταση του πληρωτικού υλικού. 

Ως υλικά φίλτρανσης θα χρησιμοποιηθούν διαφορετικής σύστασης, κοκκομετρίας 

και ειδικού βάρους υλικά, τα οποία θα διαστρωθούν διαδοχικά μέσα στο κάθε 

φίλτρο. Συγκεκριμένα, θα χρησιμοποιηθούν διαφορετικής κοκκομετρίας χαλαζιακό 

χαλίκι, χαλαζιακή άμμος και ανθρακίτης. Ο προσφέρων θα περιγράφει αναλυτικά τα 

υλικά πλήρωσης των φίλτρων με τα χαρακτηριστικά και τις ιδιότητές τους, όπως 

κοκκομετρία (mm), βάρος κάθε στρώσης (kg) και ειδικό βάρος κάθε υλικού 

(gr/cm3). Ο προμηθευτής θα παρουσιάσει αναλυτικά τα υλικά πλήρωσης των 

φίλτρων και τις απαιτούμενες ποσότητες που περιέχονται σ’ αυτά (επί ποινή 

αποκλεισμού). Τα ειδικά υλικά τα οποία θα απαρτίζουν τις διάφορες στρώσεις 

φίλτρανσης, πρέπει να είναι μεγάλης αντοχής, τόσο στις τριβές όσο και στον χρόνο 

και επίσης δεν πρέπει να προσδίδουν χρώμα, γεύση ή οσμή στο καθαριζόμενο νερό 

και θα συνοδεύονται επί ποινή απόρριψης της προσφοράς από τεχνικά φυλλάδια, 

φυλλάδια στοιχείων ασφαλείας υλικού, υπεύθυνες δηλώσεις του κατασκευαστή για 

συμμόρφωση με τα ισχύοντα Ευρωπαϊκά Πρότυπα ΕΝ καταλληλότητας για χρήση σε 

πόσιμο νερό και από πιστοποιητικά καταλληλότητας για χρήση σε πόσιμο νερό 

σύμφωνα με το ισχύον Ευρωπαϊκό Πρότυπο ΕΝ 12902:2004 (Προϊόντα που 

χρησιμοποιούνται για την επεξεργασία νερού που προορίζεται για ανθρώπινη 

κατανάλωση. Ανόργανα υλικά υποστρώματος και φίλτρανσης. Μέθοδοι ελέγχου), 

πιστοποιητικά που πρέπει να έχουν εκδοθεί από επίσημους διαπιστευμένους 

φορείς χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (διαπιστευμένους από τον αντίστοιχο εθνικό 

τους οργανισμό διαπιστεύσεων). 

5.7 Φίλτρα φυσιγγίων 
Μετά την διάταξη φίλτρανσης, το νερό οδεύει προς δύο (2) πολλαπλά φίλτρα 

φυσιγγίων (ένα για την κάθε γραμμή αντίστροφης ώσμωσης) με κέλυφος από 

ανοξείδωτο χάλυβα, τα οποία λόγω παλαιότητας παρουσιάζουν σημαντικές 

διαρροές και πρέπει να αντικατασταθούν.  

Τα δοχεία που θα προσφερθούν θα είναι κατασκευασμένα από κατάλληλο πλαστικό 

υλικό ή από ανοξείδωτο χάλυβα AISI 904L ή DUPLEX. Κατά την προσφορά ο κάθε 

προμηθευτής θα παρουσιάσει πλήρη τεχνικά στοιχεία των φίλτρων (υλικό 

κατασκευής, διαστάσεις, παροχή ανά ώρα, παράμετροι λειτουργίας κ.λπ.). Το 

φίλτρο ή τα φίλτρα έχουν ως σκοπό την κατακράτηση όλων των σωματιδίων 

μεγέθους μεγαλύτερου του 1 μm, που τυχόν διέφυγαν από τα προηγούμενα στάδια 

φίλτρανσης. Τα φίλτρα αυτά θα περιλαμβάνουν αντικαθιστώμενα φυσίγγια. Η 

παροχή κάθε τέτοιου φυσιγγίου μήκους 1 μέτρου δεν θα είναι μεγαλύτερη από 4 

m3/h. 
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Επιπρόσθετα, ο Ανάδοχος θα μεριμνήσει για την αντικατάσταση και του φίλτρου 

φυσιγγίων που υπάρχει εγκατεστημένο για το σύστημα χημικού καθαρισμού, 

σύμφωνα με τα ανωτέρω δεδομένα.  

5.8 Μεμβράνες θαλασσινού νερού 
Μετά τα φίλτρα φυσιγγίων το θαλασσινό νερό  οδηγείται μέσω του συγκροτήματος 

υψηλής πίεσης, προς τις οσμωτικές μεμβράνες, στις οποίες κατακρατείται το 99% 

περίπου των αλάτων. Να επισημανθεί ότι η υφιστάμενη μονάδα αποτελείται από 

δύο ανεξάρτητες γραμμές αντίστροφης ώσμωσης, με είκοσι τέσσερις (24) 

μεμβράνες έκαστη. Συγκεκριμένα, σε κάθε διάταξη παραγωγής περιλαμβάνονται έξι 

(6) μεμβράνες σε καθένα από τα τέσσερα (4) μεμβρανοδοχεία. 

Αναλυτικότερα το θαλασσινό νερό οδηγείται με υψηλή πίεση στις οσμωτικές 

μεμβράνες όπου διαχωρίζεται:  

α. στο αφαλατωμένο νερό (προϊόν) το οποίο οδηγείται στη διαδικασία 

μετακατεργασίας και αποθήκευσης και   

β. στην άλμη (συμπύκνωμα), που αποβάλλεται αφού διέλθει από το σύστημα 

ανάκτησης ενέργειας. 

Οι σαράντα οκτώ (48) υφιστάμενες μεμβράνες που θα πρέπει να αντικατασταθούν 
με νέες, θα πληρούν τα παρακάτω χαρακτηριστικά: 

 Σπειροειδούς περιελίξεως (spiralwound) διαμέτρου οκτώ (8’’) ιντσών 

 Διαστάσεις: Μήκος = 1016mm (40’’), Διάμετρος = 200mm 

 Σταθεροποιημένη απόρριψη αλάτων: 99,85% 

 Ελάχιστη απόρριψη βορίου: 93 % 

 Ονομαστική ενεργή επιφάνεια: 440 ft2 (41m2) 

 Ελάχιστη ονομαστική ποσοτική απόδοση: 6.600 gpd (25 m3/d) 

 Μέγιστη πίεσης λειτουργίας: 1200 psi (82.7 bar) 

 Μέγιστη πτώση πίεσης: 15 psi (1 bar) 

 pH συνεχούς λειτουργίας: 2 – 11 

 pH χημικού καθαρισμού: 2 – 13 

 Μέγιστη θερμοκρασία λειτουργίας: 1130F (450C) 

 Μέγιστος δείκτης SDI στην τροφοδοσία: 5,0 

 Αντοχή στο ελεύθερο χλώριο:< 0,1 ppm 

 Να φέρουν πιστοποιητικό καταλληλότητας για χρήση σε πόσιμο νερό κατά 
NSF/ANSI 61 Drinking Water System Components - Health Effects 

5.9 Αντλία υψηλής πίεσης 

Για την επίτευξη της υψηλής πίεσης σε κάθε γραμμή παραγωγής, η οποία είναι 
απαραίτητη για την πραγματοποίηση της αντίστροφης ώσμωσης, θα γίνει 
αντικατάσταση του υφιστάμενου αντλητικού συγκροτήματος με νέα κατάλληλη 
περιστροφική αντλία θετικής εκτόπισης, κατασκευασμένη από ανοξείδωτο χάλυβα 
πάρα πολύ καλής ποιότητας και αντοχής στη διάβρωση του θαλασσινού νερού (από 
ανοξείδωτο χάλυβα 904L ή DUPLEX ή ανώτερο). Ο προμηθευτής θα αναφέρει 
λεπτομερώς κάθε τεχνικό στοιχείο της προσφερόμενης αντλίας, λαμβάνοντας 



«Αναβάθμιση – Εκσυγχρονισμός Μονάδας Αφαλάτωσης Δ. Οινουσσών» 

 

22 
 

βέβαια υπόψη τον συνδυασμό με τον προσφερόμενο ηλεκτροκινητήρα που την 
οδηγεί. 

Απαραίτητα τεχνικά στοιχεία αντλιών: 

 Τύπος αντλίας. 

 Παροχή θαλασσινού νερού (κυβικά μέτρα ανά ώρα). 

 Μανομετρικό. 

 Απορροφούμενη ισχύς σε KW. 

 Βαθμός απόδοσης αντλίας. 

 Στροφές λειτουργίας. 

 Υλικά κατασκευής. 

Οι ακριβείς κατασκευαστικές λεπτομέρειες της αντλίας καθώς και οι επιδόσεις της 
θα υποβάλλονται ακολουθούμενες από prospectus των κατασκευαστικών οίκων 
ή/και προγράμματα διαστασιολόγησης. 

Ο προσφερόμενος ηλεκτροκινητήρας θα εξασφαλίζει την οδήγηση της αντλίας 
υψηλής πίεσης και θα είναι κλειστού τύπου, τριφασικός, κατάλληλης ισχύος και 
κλάσης μόνωσης. 

Απαραίτητα τεχνικά στοιχεία κινητήρα: 

 Η τάση λειτουργίας του ηλεκτροκινητήρα θα είναι 380-400 V (τριφασικό) στα 
50 Hz. 

 Τύπος κινητήρα. 

 Ρεύμα λειτουργίας. 

 Ονομαστική ισχύς. 

 Στροφές ανά λεπτό. 

 Βαθμός απόδοσης. 

 Μονωτική κλάση. 

 Εκκίνηση (τύπος). 

 Διάταξη προστασίας. 

Οι ακριβείς κατασκευαστικές λεπτομέρειες του ηλεκτροκινητήρα καθώς και οι 
επιδόσεις του θα υποβάλλονται ακολουθούμενες από prospectus των 
κατασκευαστικών οίκων ή/και προγράμματα διαστασιολόγησης. 

Για την αποφυγή των ισχυρών καταπονήσεων της μονάδας κατά τη φάση εκκίνησης 
και στάσης της αντλίας υψηλής πίεσης (υδραυλικό πλήγμα), κρίνεται απαραίτητη η 
εγκατάσταση κατάλληλης διάταξης προστασίας. Θα τοποθετηθεί κατ’ επιλογή κάθε 
προμηθευτή, διάταξη ρύθμισης στροφών (inverter), για την αντιμετώπιση του 
φαινομένου αυτού. Κάθε προμηθευτής θα παρουσιάσει τεχνικά στοιχεία, 
prospectus και δεδομένα της διάταξης που θα ενσωματώσει στη μονάδα (τύπος, 
κατασκευαστικός οίκος, πλεονεκτήματα κ.α.). 

5.10 Διάταξη ανάκτησης ενέργειας 
Η υφιστάμενη μονάδα διαθέτει σε κάθε γραμμή παραγωγής, διάταξη ανάκτησης 
ενέργειας (energyrecovery), τύπου turbo charger. Με την παρούσα μελέτη 
προβλέπεται η αντικατάσταση του κάθε υφιστάμενου συστήματος με νέο ενιαίο 
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σύστημα στροβίλου ανάκτησης ενέργειας τύπου εναλλάκτη πίεσης με 
ενσωματωμένη αντλία booster. 

Το ποσοστό εξοικονόμησης ενέργειας που θα πρέπει να επιτευχθεί με το 
προσφερόμενο σύστημα, είναι τουλάχιστον της τάξεως του 45% και θα εκτιμηθεί 
κατά την αξιολόγηση των προσφορών. Το προσφερόμενο σύστημα ανάκτησης 
ενέργειας θα πρέπει να έχει βαθμό απόδοσης τουλάχιστον 85% και να είναι από 
ανοξείδωτο χάλυβα superduplex ή ανώτερο υλικό. Ακριβείς κατασκευαστικές 
λεπτομέρειες και τεχνικές προδιαγραφές του συστήματος ανάκτησης ενέργειας, θα 
υποβληθούν με την τεχνική προσφορά.  

5.11 Σύστημα αύξησης σκληρότητας 

Στο παραγόμενο νερό, θα πρέπει να γίνει αύξηση της σκληρότητας στα αποδεκτά 
από τις σχετικές διατάξεις όρια. Το σύστημα (κοινό για τις δύο γραμμές παραγωγής) 
θα αποτελείται από: 

 Φίλτρο αποτελούμενο από δοχείο κατασκευασμένο από υλικό με υψηλή 
αντοχή σε χημικές ουσίες και διάβρωση και το οποίο θα περιέχει CaCO3 , το 
οποίο θα διαλύεται προοδευτικά κατά την διέλευση του παραγόμενου 
νερού, προσδίδοντάς του τα επιθυμητά χαρακτηριστικά. Λόγω της χαμηλής 
πίεσης λειτουργίας στην είσοδο του φίλτρου αύξησης της σκληρότητας 
επιτρέπεται να έχει μέγιστη πίεση λειτουργίας κατ’ ελάχιστον 6 bar. Εντός 
του φίλτρου θα πρέπει να τηρείται μέγιστη ταχύτητα διέλευσης 15 m/h.  

 Δύο (2) pHμετρα (το ένα μετά την δοσομέτρηση θειικού οξέος και το άλλο 
μετά την δοσομέτρηση καυστικής σόδας)  που θα ελέγχουν το pH μέσω 
κατάλληλου ηλεκτροδίου μέτρησης. Κατόπιν η ένδειξη θα αναγράφεται σε 
ψηφιακό όργανο το οποίο θα μπορεί να ελέγχει τη λειτουργία της 
δοσομετρικής αντλίας μέσω του κεντρικού πίνακα.  

 Τέσσερις (4) δοσομετρικές αντλίες (1 + 1 για εφεδρεία για την δοσομέτρηση 
θειικού οξέος και οι άλλες 1 + 1 για εφεδρεία για την δοσομέτρηση 
καυστικής σόδας). Η δοσιμετρική αντλία θα είναι ηλεκτρομαγνητική, 
διαφραγματικού τύπου με ενσωματωμένο κινητήρα, ηλεκτρονικού τύπου. 
Θα είναι ρυθμιζόμενης παροχής, με ρύθμιση της συχνότητας εμβολισμού. Η 
παροχή της δοσιμετρικής αντλίας θα είναι ρυθμιζόμενη με έναν διακόπτη, 
από 0% έως 100% της μέγιστης παροχής. Θα διαθέτει δυνατότητα υψηλής 
ακρίβειας ρύθμισης ακόμα και για χαμηλές παροχές δοσιμέτρησης. Ο 
κινητήρας θα είναι τοποθετημένος μέσα σε πλαστικό κέλυφος που θα τον 
προστατεύει από τις διαβρωτικές ιδιότητες των χημικών, με βαθμό 
προστασίας ΙΡ65. Όλα τα τμήματα που έρχονται σε επαφή με το διάλυμα θα 
είναι κατασκευασμένα από υλικό αντοχής στις συνθήκες λειτουργίας. Η 
δυναμικότητα της δοσιμετρικής αντλίας θα είναι 1 l/h @ 15 bar. Η 
δοσιμετρική δεν θα καταστρέφεται σε περίπτωση ξηράς λειτουργίας και θα 
συνοδεύεται υποχρεωτικά από σωληνάκια αναρρόφησης και κατάθλιψης 
καθώς και από τις απαιτούμενες βαλβίδες (κατάθλιψης, αντεπιστροφής, 
εξαέρωσης). 

 Δύο κάδους χημικών (έναν για θειικό οξύ και έναν για καυστική σόδα) 
χωρητικότητας 180 l έκαστος.  
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6. ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 
 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ 
ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

ΤΕΜ. 

ΤΙΜΗ 

ΜΟΝΑΔΑΣ 

(€) 

ΣΥΝΟΛΟ (€) 

1 

Προμήθεια και εγκατάσταση κατάλληλου 

εξοπλισμού για την αναβάθμιση– 

εκσυγχρονισμό της υφιστάμενης μονάδας 

αφαλάτωσης θαλασσινού νερού τύπου 

αντίστροφης ώσμωσης (R.O.) 

δυναμικότητας 600 m3/day του Δήμου 

Οινουσσών 

1 250.000,00 250.000,00 

ΣΥΝΟΛΟ (€) 250.000,00 

ΦΠΑ 24% (€) 60.000,00 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ (€) 310.000,00 

 

 
 

Τρίκαλα, 26/04/2021 

 

Συντάχθηκε 

 

 

 

 

 

 

Θεμιστοκλής Καραμούστος 

Ηλεκ/γος Μηχ/κός 

Ελέγχθηκε 

Η Προϊσταμένη  

Τμ. Μελετών & Κατασκευών 

 

 

 

 

Παναγιώτα Μάντζαρη 

Αγρ. Τοπ. Μηχ/κός 

ΜΕΔ 

Η Αναπλ. Προϊσταμένη  

Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών 

 

 

 

 

Θεοδώρα Σαργιώτη 

Πολιτικός Μηχ/κός 
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