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ΣΕΤΧΟ 1 
 

TΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΗ 
 

1. ΕΓΚΑΣΑΣΑΕΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΙΑ ΛΤΜΑΣΩΝ ΠΛΩΜΑΡΙΟΤ 
 

1.1 Γενικά ςτοιχεία ζργου – Δεδομζνα ςχεδιαςμοφ 
Οι επιμζρουσ εγκαταςτάςεισ τθσ μονάδασ είναι:  
- Φρεάτιο ειςόδου Κ.Α.Α & των βοκρολυμάτων από το αντλιοςτάςιο βοκρολυμάτων τθσ αντίςτοιχθσ 

δεξαμενισ 
- Δεξαμενι Βοκρολυμάτων 
- Μονάδα προεπεξεργαςίασ,  θ οποία αποτελείται από τθν εςχάρωςθ & τθν εξάμμωςθ. Σο ςφνολο των 

ζργων προεπεξεργαςίασ είναι τοποκετθμζνα εντόσ κτιρίου με ςφςτθμα απόςμθςθσ ενεργοφ άνκρακα 
- Κανάλι μζτρθςθσ παροχισ εξοπλιςμζνο με ςτζνωςθ VENTURI και με ςφςτθμα ςτάκμθσ με υπεριχουσ 
- Φρεάτιο ειςόδου (μεριςμοφ) ςτθν βιολογικι βακμίδα το οποίο ιςοκατανζμει τθν παροχι ςε δφο 

ιςοδφναμεσ γραμμζσ βιολογικισ επεξεργαςίασ 
- Βιολογικι επεξεργαςία. Η κάκε γραμμι βιολογικισ επεξεργαςίασ αποτελείται από: 
 μία ανοξικι δεξαμενι εξοπλιςμζνθ με ςφςτθμα μθχανικισ ανάδευςθσ, 
  μία αερόβια δεξαμενι εξοπλιςμζνθ με υποβρφχιο ςφςτθμα αεριςμοφ-διάχυςθσ, ςφςτθμα 

μζτρθςθσ οξυγόνου (ζλεγχοσ παροχισ οξυγόνου) & αντλιοςτάςιο επανακυκλοφορίασ ανάμικτου 
υγροφ 

 μία δεξαμενι δευτεροβάκμιασ κακίηθςθσ εξοπλιςμζνθ με ακτινικι περιςτρεφόμενθ γζφυρα 
εξοπλιςμζνθ με ςαρωτι ιλφοσ και επιπλεόντων. Η τροφοδότθςθ των δεξαμενών κακίηθςθσ γίνεται 
μζςω φρεατίου το οποίο διαμοιράηει (ιςοκατανζμει) τθν παροχι ςτισ δφο δεξαμενζσ κακίηθςθσ. 

- Αντλιοςτάςιο ανακυκλοφορίασ τθσ κακιηάνουςασ ιλφοσ ςτθν δεξαμενι κακίηθςθσ προσ το φρεάτιο 
ειςόδου τθσ βιολογικισ επεξεργαςίασ 

- Αντλιοςτάςιο περίςςειασ για τθν απομάκρυνςθ τθσ πλεονάηουςασ ιλφοσ προσ το ςυγκρότθμα 
επεξεργαςμζνθσ ιλφοσ 

- Μονάδα απολφμανςθσ 
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- Δεξαμενι κακαρών 
- Φρεάτιο εξόδου τθσ εγκατάςταςθσ 
- Φρεάτιο φόρτιςθσ το οποίο τροφοδοτεί τον υποβρφχιο αγωγό διάκεςθσ. Ο αγωγόσ διάκεςθσ ζχει 

μικοσ 320 μμ και εκβάλει ςε βάκοσ 30 μ με διαχυτιρα μικουσ 12 μ. 
- Αντλιοςτάςιο παχυμζνθσ ιλφοσ προσ παχυντι βαρφτθτασ. 
- Μονάδα πάχυνςθσ τθσ ιλφοσ θ οποία αποτελείται από τθν ταινιοφιλτρόπρεςςα αφοφ προθγουμζνωσ θ 

ιλφσ περάςει από το τφμπανο προαφυδάτωςθσ & το ςφςτθμα προετοιμαςίασ & δοςομζτρθςθσ 
πολυθλεκτρολφτθ. 

- Αντλιοςτάςιο ςτραγγιδίων  
- Κτίριο διοίκθςθσ-αφυδάτωςθσ, θλεκτρικών χώρων & άλλα βοθκθτικά ζργα (δίκτυα φδρευςθσ, 

αποχζτευςθσ, φωτιςμοφ, πυρόςβεςθσ, τθλεφώνου κ.λ.π.) 
 
 

Πλθκυςμιακά δεδομζνα και παροχζσ ειςόδου 
 

Παροχζσ και Ρυπαντικά Φορτία χεδιαςμοφ (Χειμώνασ) 
 

ΠΑΡΑΜΕΣΡΟ ΜΟΝΑΔΑ 
ΕΣΟ 

1995 2015 2035 

Ιςοδ. πλθκυςμόσ ικ 2.946 6.018 6.328 

Μζγιςτθ θμεριςια m3/d 471 1.073 1.291 

Μζςθ θμεριςια m3/d 430 988 1.185 

Παροχι αιχμισ l/s 17 27 29 

Ρυπαντικό Φορτίο     

BOD5 Kg/d 177 361 380 

SS Kg/d 199 391 418 

Ολικό Άηωτο Kg/d 29 57 60 

Ολικόσ Φώςφοροσ Kg/d 9 16 17 

υγκζντρωςθ     

BOD5 mg/d 376 377 294 

SS mg/d 423 364 324 

Ολικό Άηωτο mg/d 62 53 46 

Ολικόσ Φώςφοροσ mg/d 18 15 13 

 
 

Παροχζσ και Ρυπαντικά Φορτία χεδιαςμοφ (Θζροσ) 
 

ΠΑΡΑΜΕΣΡΟ ΜΟΝΑΔΑ 
ΕΣΟ 

1995 2015 2035 

Ιςοδ. πλθκυςμόσ ικ 4.769 8.932 10.182 

Μζγιςτθ θμεριςια m3/d 787 1.748 2.339 

Μζςθ θμεριςια m3/d 644 1.418 1.884 

Παροχι αιχμισ l/s 21 40 50 

Ρυπαντικό Φορτίο     

BOD5 Kg/d 286 536 611 

SS Kg/d 309 600 711 

Ολικό Άηωτο Kg/d 48 89 102 

Ολικόσ Φώςφοροσ Kg/d 13 26 30 

υγκζντρωςθ     

BOD5 mg/d 363 307 261 

SS mg/d 393 343 304 

Ολικό Άηωτο mg/d 60 51 43 

Ολικόσ Φώςφοροσ mg/d 17 15 13 



   

 

 
 
 
 
 
Οι ειδικοί όροι που πρζπει να ικανοποιοφν τα επεξεργαςμζνα λφματα είναι: 

 BOD5   < 15 mg/l 

 SS   < 20 mg/l 

 COD   < 45 mg/l 

 Oλικό Άηωτο  < 15 mg/l 

 Λίπθ-ζλαια  < 20 mg/l 

 Κολοβακτθριοειδι < 1.000/100 ml 
 
Eπίςθσ θ παραγόμενθ ιλφσ από τθν εγκατάςταςθ πρζπει να είναι πλιρωσ ςτακεροποιθμζνθ και με 
ξθρότθτα όχι μικρότερθ του 20%. 
 

1.2 Αντλιοςτάςια –Κεντρικό αποχετευτικό δίκτυο.  
H προςαγωγι των λυμάτων του Πλωμαρίου & τθσ ευρφτερθσ περιοχισ ςτισ Εγκαταςτάςεισ Επεξεργαςίασ 
Λυμάτων γίνεται με ζξι αντλιοςτάςια & με τουσ αντίςτοιχουσ κατακλιπτικοφσ αγωγοφσ ωσ παρακάτω: 
το αντλιοςτάςιο ΑΙΙΙ (OΑΗ) ςυγκεντρώνονται τα λφματα των οικιςμών Πλαγιάσ-Σρφγωνα-Αγίασ 
Βαρβάρασ, κακώσ και του Αγίου Ιςιδώρου και οδθγοφνται με κατακλιπτικό αγωγό ςε φρεάτιο του κφριου 
ςυλλεκτιρα του Αγίου Ιςιδώρου, μζςω του οποίου με φυςικι ροι καταλιγουν ςτο αντλιοςτάςιο ΑΙΙ 
(ΒΑΡΒΑΓΙΑΝΝΗ). το αντλιοςτάςιο ΙΙ (ΒΑΡΒΑΓΙΑΝΝΗ) ςυγκεντρώνονται τα λφματα δφο επιμζρουσ τοπικών 
λεκανών & τα λφματα του Αντλιοςταςίου ΑΙΙΙ (OΑΗ) και οδθγοφνται με κατακλιπτικό αγωγό ςε φρεάτιο 
του κεντρικοφ ςυλλεκτιρα, και από εκεί καταλιγουν με φυςικι ροι πλζον, ςτο αντλιοςτάςιο ΑΙ 
(ΚΕΝΣΡΙΚΟ-ΠΛΑΣΕΙΑ). το αντλιοςτάςιο ΑΙ (ΚΕΝΣΡΙΚΟ-ΠΛΑΣΕΙΑ) ςυγκεντρώνονται τα λφματα του 
Πλωμαρίου & τθσ ευρφτερθσ περιοχισ και ςυγκεκριμζνα του αντλιοςταςίου ΑΙΙ (ΒΑΡΒΑΓΙΑΝΝΗ) και με 
φυςικι ροι πζντε επιμζρουσ λεκανών του Πλωμαρίου και οδθγοφνται με κατακλιπτικό αγωγό μικουσ 
782,00 μμ ςε φρεάτιο του κεντρικοφ ςυλλεκτιρα και από εκεί τα λφματα με αγωγό φυςικισ ροισ 
καταλιγουν ςτο αντλιοςτάςιο ΑΙ1 (ΚΟΚΚΙΝΟ ΠΤΡΓΟ). Από το αντλιοςτάςιο ΑΙ1 (ΚΟΚΚΙΝΟ ΠΤΡΓΟ) με 
κατακλιπτικό αγωγό 743,00 μμ τα λφματα οδθγοφνται ςτισ Εγκαταςτάςεισ Επεξεργαςίασ Λυμάτων. 
Σοπικά αντλιοςτάςια είναι το αντλιοςτάςιο γ6 (ΑΧΡΗΣΑ)  και το  αντλιοςτάςιο γ8.6 (ΕΩ ΠΑΠΑ) με πολφ 
μικρζσ παροχζσ. 
 
Σα χαρακτθριςτικά των προαναφερμζνων αντλιοςταςίων είναι τα παρακάτω:     
 
Αντλιοςτάςιο ΑΙΙΙ (ΟΑΗ) (707219,00-4315614,00) 
Διαςτάςεισ φρεατίου («βρεχόμενεσ»): 3,00μμ. (μικοσ) x 1,50μμ. (πλάτοσ) x 1,20 μμ  
(κακαρό = Διαφορά  ςτάκμθσ ηεφξθσ-Απόηευξθσ και όχι ολικό) 

 τάκμθ πυκμζνα φρεατίου: -1,80 μ. 

 τάκμθ εδάφουσ ςτθ κζςθ του φρεατίου : +1,90 μ. 

 τάκμθ αγωγοφ ειςόδου: -0,20μ. 
Κατακλιπτικόσ αγωγόσ μικοσ 335,00 μμ, διπλόσ από PVC Φ 140mm, ονομαςτικισ πίεςθσ 10atm, με  
Η=10,00  Μ.Τ. 
Παροχι αντλίασ 36 μ3/h. 
 
Αντλιοςτάςιο ΑΙΙ (ΒΑΡΒΑΓΙΑΝΝΗ) (706548,00-4315950,00) 
Διαςτάςεισ φρεατίου («βρεχόμενεσ»): 3,50μμ. (μικοσ) x 1,60μμ. (πλάτοσ) x 1,20 μμ  
(κακαρό = Διαφορά  ςτάκμθσ ηεφξθσ-Απόηευξθσ και όχι ολικό) 

 τάκμθ πυκμζνα φρεατίου: -1,70 μ. 

 τάκμθ εδάφουσ ςτθ κζςθ του φρεατίου : +1,80 μ. 

 τάκμθ αγωγοφ ειςόδου: -0,10μ. 
Κατακλιπτικόσ αγωγόσ μικοσ 911,00 μμ, διπλόσ από PVC Φ 160mm, ονομαςτικισ πίεςθσ 10atm, με 
Η=30,00  Μ.Τ. 
Παροχι αντλίασ 50 μ3/h. 



   

 

 
Αντλιοςτάςιο ΑΙ (ΚΕΝΣΡΙΚΟ-ΠΛΑΣΕΙΑ) (704972,00-4316360,00) 
Διαςτάςεισ φρεατίου («βρεχόμενεσ»): 4,00μμ. (μικοσ) x 2,30μμ. (πλάτοσ) x 1,30 μμ  
(κακαρό = Διαφορά  ςτάκμθσ ηεφξθσ-Απόηευξθσ και όχι ολικό) 

 τάκμθ πυκμζνα φρεατίου: -1,85 μ. 

 τάκμθ εδάφουσ ςτθ κζςθ του φρεατίου : +1,72 μ. 

 τάκμθ αγωγοφ ειςόδου: -0,15μ. 
Κατακλιπτικόσ αγωγόσ μικοσ 782,00 μμ, διπλόσ από PVC Φ 225mm, ονομαςτικισ πίεςθσ 10atm, με 
Η=30,00  Μ.Τ. 
Παροχι αντλίασ 100 μ3/h. 
 
Αντλιοςτάςιο ΑΙ1 (ΚΟΚΚΙΝΟ ΠΤΡΓΟ) (704191,00-4316691,00) 
Διαςτάςεισ φρεατίου («βρεχόμενεσ»): 4,00μμ. (μικοσ) x 2,30μμ. (πλάτοσ) x 1,30 μμ  
(κακαρό = Διαφορά  ςτάκμθσ ηεφξθσ-Απόηευξθσ και όχι ολικό) 

 τάκμθ πυκμζνα φρεατίου: +12,30 μ. 

 τάκμθ εδάφουσ ςτθ κζςθ του φρεατίου : +15,37μ. 

 τάκμθ αγωγοφ ειςόδου: +14,00μ. 
Κατακλιπτικόσ αγωγόσ μικοσ 743,00 μμ, διπλόσ από PVC Φ 225mm, ονομαςτικισ πίεςθσ 10atm, με 
Η=30,00  Μ.Τ. 
Παροχι αντλίασ 100 μ3/h. 
 
Αντλιοςτάςιο γ6 ( ΑΧΡΗΣΑ) (725680,00-4316243,00)΄    
Διαςτάςεισ φρεατίου («βρεχόμενεσ»): 1,60μμ. (μικοσ) x 1,00μμ. (πλάτοσ)  x 0,80 μμ  
(κακαρό = Διαφορά  ςτάκμθσ ηεφξθσ-Απόηευξθσ και όχι ολικό) 

 τάκμθ πυκμζνα φρεατίου: -1,20 μ. 

 τάκμθ εδάφουσ ςτθ κζςθ του φρεατίου : +1,00μ. 

 τάκμθ αγωγοφ ειςόδου: +0,00μ. 
Κατακλιπτικόσ αγωγόσ μικοσ 20,00 μμ,  από PVC Φ 90mm, ονομαςτικισ πίεςθσ 10atm, με Η=6,00  Μ.Τ. 
Παροχι αντλίασ 10μ3/h. 
 
Αντλιοςτάςιο γ8.6 (ΕΩ ΠΑΠΑ) (705975,00-4316171,00) 
Διαςτάςεισ φρεατίου («βρεχόμενεσ»): 1,60μμ. (μικοσ) x 1,00μμ. (πλάτοσ)  x 0,80 μμ  
(κακαρό = Διαφορά  ςτάκμθσ ηεφξθσ-Απόηευξθσ και όχι ολικό) 

 τάκμθ πυκμζνα φρεατίου: +7,76 μ. 

 τάκμθ εδάφουσ ςτθ κζςθ του φρεατίου : +10,16μ. 

 τάκμθ αγωγοφ ειςόδου: +8,86μ. 
Κατακλιπτικόσ αγωγόσ μικοσ 113,00 μμ, διπλόσ από PVC Φ 90mm, ονομαςτικισ πίεςθσ 10 atm, με 
Η=12,00  Μ.Τ. 
Παροχι αντλίασ 10 μ3/h. 
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