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ΣΕΤΧΟ 1 

 
TΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΗ 

 
 

1. ΕΓΚΑΣΑΣΑΕΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΙΑ ΛΤΜΑΣΩΝ ΜΗΘΤΜΝΑ 

1.1. Γενικά ςτοιχεία ζργου – Δεδομζνα ςχεδιαςμοφ 

Μζκοδοσ επεξεργαςίασ είναι αυτι του παρατεταμζνου αεριςμοφ (Extended Aeration Activated Sludge) με 

ταυτόχρονθ πλιρθ ςτακεροποίθςθ τθσ ιλφοσ και με βιολογικι απονιτροποίθςθ.  

Οι επιμζρουσ εγκαταςτάςεισ τησ μονάδασ είναι:  

Φρεάτιο ειςόδου Κ.Α.Α & των ςτραγγιδίων από το αντλιοςτάςιο ςτραγγιδίων  

Μονάδα προεπεξεργαςίασ,  θ οποία αποτελείται από τθν εςχάρωςθ & τθν εξάμμωςθ - απολίπανςθ. Σο 

ςφνολο των ζργων προεπεξεργαςίασ είναι τοποκετθμζνα εντόσ κτιρίου με ςφςτθμα απόςμθςθσ ενεργοφ 

άνκρακα 

Δεξαμενι επιλογισ μικροοργανιςμών εξοπλιςμζνθ με ςφςτθμα μθχανικισ ανάδευςθσ  

Φρεάτιο μεριςμοφ προσ τουσ βιοαντιδραςτιρεσ  

Βιοαντιδραςτιρεσ Συπικι διάταξθ δφο γραμμών, τφπου carousel, επιφανειακόσ αεριςμόσ με δφο (2) 

βοφρτςεσ (rotating brush aerators) ανα γραμμι, υποβρφχιο αναδευτιρα και θλεκτρικά ρυκμιηόμενουσ 

υπερχειλιςτζσ – βφκιςθ  

Φρεάτιο μεριςμοφ των δεξαμενών τελικισ κακίηθςθσ  

Δεξαμενζσ Β’βάκμιασ 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. 
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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 

Κανάλι μζτρθςθσ παροχισ εξοπλιςμζνο με ςτζνωςθ VENTURI και με ςφςτθμα ςτάκμθσ με υπεριχουσ  

Δεξαμενι κακαρών 

Φρεάτιο εξόδου τθσ εγκατάςταςθσ 

Φρεάτιο φόρτιςθσ το οποίο τροφοδοτεί τον υποβρφχιο αγωγό διάκεςθσ. Ο αγωγόσ διάκεςθσ εκβάλει ςε 

βάκοσ 30 μ με διαχυτιρα μικουσ 12 μ. 

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, θλεκτρικών χώρων & άλλα βοθκθτικά ζργα (δίκτυα φδρευςθσ, αποχζτευςθσ, φωτιςμοφ, 

πυρόςβεςθσ, τθλεφώνου κ.λ.π.) 

 
Παροχζσ και Ρυπαντικά Φορτία χεδιαςμοφ  

   ΕΣΟ   

ΠΑΡΑΜΕΣΡΟ ΜΟΝΑΔΑ 2001 2021 2041  

Ιςοδ. πλθκυςμόσ ικ 4904 5650 8650  

Μζγιςτθ θμεριςια m3/d 1250 1780 3130  

Μζςθ θμεριςια m3/d     

Παροχι αιχμισ l/s 35 45 71  

Ρυπαντικό Φορτίο      

BOD5 Kg/d 294 339 519  

SS Kg/d 341 392 600  

Ολικό Άηωτο Kg/d 49 56 85  

Ολικόσ Φώςφοροσ Kg/d 15 17 26  

υγκζντρωςθ      

BOD5 mg/l 235 190 160  

SS mg/l 273 220 192  

Ολικό Άηωτο mg/l 39 31 27  

Ολικόσ Φώςφοροσ mg/l 12 9 8  

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

- pH                              6-9 
- Θερμοκραςία             < 28 0C 
- BOD5                         < 25 mg/l 
- COD                          < 75 mg/l 
- Αιωροφμενα ςτερεα  < 40 mg/l 
- Λίπθ- ζλαια                 <20 mg/l 
- Απορρυπαντικά         <5 mg/l (βιοδιαςπώμενα κατά 80%) 
- Αμμωνία – Ν               <15 mg/l  
- Νιτρώδθ                     < 0,6 mg/l 
- Νιτρικά                       < 20 mg/ 
- Ορυκτά ζλαια              <15 mg/l l 
- Ολικα Κολοβ/ιδι       < 1000/100 ml 
- Κολοβ/δια Ε Coil          <200/100 ml 

 



   

 

Eπίςθσ θ παραγόμενθ ιλφσ από τθν εγκατάςταςθ πρζπει να είναι πλιρωσ ςτακεροποιθμζνθ και με 
ξθρότθτα όχι μικρότερθ του 15%. 
 

1.2. Αντλιοςτάςια Προςαγωγήσ 

Η προςαγωγι των λυμάτων από τουσ οικιςμοφσ ςτισ Εγκαταςτάςεισ Επεξεργαςίασ Λυμάτων   γίνεται μζςω 
των εξισ αντλιοςταςίων: 
 Αντλιοςτάςιο ΑΙ (Κωςτάκθ) 
 Αντλιοςτάςιο ΑΙΙ (Αγ. Νικολάου) 
 Αντλιοςτάςιο ΑΙΙΙ (Μόλια) 

 

 

 

 

Ο ΔΙΕΤΘΤΝΣΗ ΤΠΗΡΕΙΑ 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ ΣΗ ΔΕΤΑΛ 

 
 
 
 
 

ΩΣΗΡΗ ΒΑΙΛΑΡΟ 
ΧΗΜΙΚΟ 

 

Ο ΠΡΟΪΣΑΜΕΝΟ ΣΜΗΜΑΣΟ 
ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΑ ΚΑΙ ΤΝΣΗΡΗΗ  

ΣΩΝ Ε.Ε.Λ. ΣΗ ΔΕΤΑΛ  
 

 
 
 

ΗΡΑΚΛΗ ΠΡΟΚΟΠΙΟΤ 
ΠΟΛΙΣΙΚΟ ΜΗΧΑΝΙΚΟ ΣΕ 

 

Ο ΔΙΕΤΘΤΝΣΗ Σ.Τ. ΔΕΤΑΛ 
 
 

 
 
 
 

ΠΑΡΑΚΕΤΑ ΦΙΝΔΑΝΗ 
ΠΟΛΙΣΙΚΟ ΜΗΧΑΝΙΚΟ ΣΕ 

 


