
ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Ι –  Σεχνική Περιγραφή 

  

1. ΕΓΚΑΣΑΣΑΕΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΙΑ ΛΤΜΑΣΩΝ Δ.Ε. ΕΡΕΟΤ - ΑΝΣΙΗ 

1.1. Γενικά ςτοιχεία ζργου – Δεδομζνα ςχεδιαςμοφ ΕΕΛ Ερεςοφ 

Οι επιμζρουσ εγκαταςτάςεισ τησ μονάδασ είναι: Φρεάτιο Ειςόδου (ανφψωςθσ), Μονάδα Εςχάρωςθσ, 

Μονάδα Εξάμμωςθσ, Μεριςτισ Ραροχισ Οξειδωτικϊν Τάφρων, Οξειδωτικι Τάφροσ, Μεριςτισ Ραροχισ 

Δεξαμενϊν Βϋ Βάκμιασ Κακίηθςθσ, Δεξαμενζσ Βϋ Βάκμιασ Κακίηθςθσ,   Αντλιοςτάςιο Επανακυκλοφορίασ 

και Ρερίςςειασ Ιλφοσ, Μονάδα Χλωρίωςθσ, Κλίνεσ Ξιρανςθσ, Κτίριο Διοίκθςθσ, Μονάδα Ράχυνςθσ, 

Αντλιοςτάςιο Ραχυμζνθσ Ιλφοσ, Κτίριο Διοίκθςθσ. 

Ο Η/Μ εξοπλιςμόσ των μονάδων είναι ο παρακάτω: 

Μονάδα Εςχάρωςθσ: Αυτοκακαριηόμενθ εςχάρα, Χειροκακαριηόμενθ εςχάρα, Μεταφορικι ταινία 

εςχαριςμάτων, Κάδοι ςυλλογισ εςχαριςμάτων, Θυροφράγματα απομόνωςθσ εςχαρϊν, Μετρθτισ 

παροχισ. 

Μονάδα εξάμωςθσ: Θυροφράγματα απομόνωςθσ τροφοδοςίασ 

Μονάδα βιολογικϊν διεργαςιϊν - Οξειδωτικι τάφροσ - Μεριςμόσ παροχισ προσ αεριςμό και κακίηθςθ: 

Θυροφράγματα, Επιφανειακοί αεριςτιρεσ, αναδευτιρεσ, Οξυγονόμετρα, Αυτόματοι υπερχειλιςτζσ 

Φρεάτιο διανομισ- Μονάδα Δεξαμενϊν δευτεροβάκμιασ κακίηθςθσ: Θυροφράγματα, Ξζςτρα 

δευτεροβάκμιασ κακίηθςθσ 

Αντλιοςτάςιο επανακυκλοφορίασ ενεργοφ ιλφοσ και περίςςειασ ιλφοσ: Αντλίεσ επανακυκλοφορίασ ιλφοσ, 

Αντλίεσ περίςςειασ ιλφοσ  

Μονάδα χλωρίωςθσ-Οικίςκοσ χλωρίωςθσ: Δοςομετρικζσ αντλίεσ χλωρίου 

Μονάδα πάχυνςθσ: Ξζςτρο παχυντι, Αντλιοςτάςιο παχυμζνθσ ιλφοσ. 

Αντλιοςτάςιο Στραγγιδίων: Αντλίεσ ςτραγγιδίων. 

Πληθυςμιακά δεδομζνα και παροχζσ ειςόδου ζτουσ 2010 

 Μονάδεσ Σφνολο 

Ρλθκυςμόσ κάτοικοι 5.840 

Κατανάλωςθ/άτομο lt/pe/d 120,17 

Θμεριςιεσ παροχζσ   

Μζςθ Θμεριςια Ραροχι m³/d 710,80 

Μζγιςτθ Θμεριςια Ραροχι m³/d 1.051 

Ραροχι Ειςροϊν m³/d 398 

Συνολικι Μζςθ Ραροχι m³/d 1.099,80 

Συνολικι μζγιςτθ Ραροχι m³/d 1.449 

 

Ημερήςιεσ φορτίςεισ ρυπαντικϊν φορτίων τροφοδοςίασ τησ μονάδασ  

Οι ποςότθτεσ των φορτίων προσ επεξεργαςία, ςτθν εγκατάςταςθ, βάςει των τευχϊν δθμοπράτθςθσ του 

ζργου, οι ακόλουκεσ: 



Θμεριςιο Φορτίο BOD Kg/d 350,40 

Θμεριςιο Φορτίο SS Kg/d 438 

Θμεριςιο Φορτίο ΤΚΝ Kg/d 44 

Αντλιοςτάςια Προςαγωγήσ 

Θ προςαγωγι των λυμάτων από τουσ οικιςμοφσ ςτισ Εγκαταςτάςεισ Επεξεργαςίασ Λυμάτων   γίνεται μζςω 

των εξισ αντλιοςταςίων: 

 Αντλιοςτάςιο με τοπωνφμιο Άγιοσ Ανδρζασ  

 Κεντρικό Αντλιοςτάςιο με τοπωνφμιο Ψαροποταμόσ 

Το αντλιοςτάςιο με τοπωνφμιο Άγιοσ Ανδρζασ , διοχετεφει τα λφματα επιμζρουσ λεκανϊν τθσ Σκάλασ 

Ερεςοφ, με δφο κατακλιπτικοφσ αγωγοφσ μικουσ 240,00 m μζςω υποβρυχίων αντλθτικϊν ςυγκροτθμάτων 

ςε ενδιάμεςο φρεάτιο από όπου μζςω ςυλλεκτιρα με φυςικι ροι οδθγοφνται ςτο κεντρικό αντλιοςτάςιο 

με τοπωνφμιο Ψαροποταμόσ. Στο κεντρικό αντλιοςτάςιο ςυγκεντρϊνονται τα λφματα και τθσ εκτόσ 

ςχεδίου περιοχισ και από εκεί με δφο κατακλιπτικοφσ αγωγοφσ μικουσ 2.500,00 m οδθγοφνται ςτισ 

Εγκαταςτάςεισ Επεξεργαςίασ Λυμάτων. 

Επιςθμαίνεται θ ζντονθ εποχιακι διακφμανςθ των παροχϊν χειμϊνα-κζρουσ και για τον λόγο αυτό ζχουν 

ςχεδιαςκεί και λειτουργοφν δφο παράλλθλοι κατακλιπτικοί αγωγοί με τα αντίςτοιχα υποβρφχια αντλθτικά 

ςυγκροτιματα, με τθν δυνατότθτα παράλλθλθσ ι μεμονωμζνθσ λειτουργίασ. 

Αντλιοςτάςιο Αγίου Ανδρζα - Κφρια Χαρακτθριςτικά 

Φρεάτιο αντλιοςτάςιου, διαςτάςεισ ≪βρεχόμενεσ≫: 3,00 m (μικοσ) x 1,50 m (πλάτοσ) x 1,20 m 

(βάκοσ κακαρό = Διαφορά ςτάκμθσ ηεφξθσ-Απόηευξθσ και όχι ολικό) 

• Στάκμθ πυκμζνα φρεατίου: Θ πυκμ.= -3,00 m 

• Στάκμθ εδάφουσ ςτθ κζςθ του φρεατίου: Θεδ.=0,40 m 

• Στάκμθ πυκμζνα αγωγοφ ειςόδου: Θαγ.= -1,40 m 

• Στάκμθ υγρϊν : Θυγρ.= -1,80 m 

Κατακλιπτικόσ αγωγόσ μικοσ 2.500,00 m , διπλόσ από ςωλινεσ PVC Φ. 140 , Ονομ. πίεςθσ 10 ατμ., 

με H: 9,00 M.Y.Σ 

Ραροχι αντλίασ Q= 30 m3/h, τρεισ αντλίεσ θ μία εφεδρικι. 

Αντλιοςτάςιο Ψαροποταμοφ - Κφρια Χαρακτθριςτικά 

Φρεάτιο αντλιοςταςίου, διαςτάςεισ ≪βρεχόμενεσ≫: 4,90 m (μικοσ) x 1,45 m (πλάτοσ) x 1,20 m 

(βάκοσ κακαρό = Διαφορά ςτάκμθσ ηεφξθσ-Απόηευξθσ και όχι ολικό) 

• Στάκμθ εδάφουσ ςτθ κζςθ του φρεατίου: Θεδ.=0,34 m 

• Ολικό βάκοσ φρεατίου: Θφρ.= 2,90 m 

Κατακλιπτικόσ αγωγόσ μικοσ 2.500,00 m , διπλόσ από ςωλινεσ PVC Φ. 160 , Ονομ. πίεςθσ 10 ατμ., 

με H: 45,00 M.Y.Σ 

Ραροχι αντλίασ Q= 50 m3/h, τρεισ αντλίεσ θ μία εφεδρικι. 



1.2.  Γενικά ςτοιχεία ζργου – Δεδομζνα ςχεδιαςμοφ ΕΕΛ Βατοφςασ, Χιδήρων, Πτεροφντασ, Άντιςςασ, 
ιγρίου, Μεςοτόπου-Σαβάρι 

Οι ζξι μικρζσ Εγκαταςτάςεισ Επεξεργαςίασ Λυμάτων (Βατοφςασ, Χιδιρων, Ρτεροφντασ, Άντιςςασ, Σιγρίου, 

Μεςοτόπου-Ταβάρι) αποτελοφνται από τισ παρακάτω επιμζρουσ μονάδεσ και εξοπλιςμό: 

 ΛΕΡΤΘ ΑΥΤΟΚΑΘΑΙΗΟΜΕΝΘ ΕΣΧΑΩΣΘ 

o ΣΥΣΤΘΜΑ ΑΕΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΔΕΥΣΘΣ ΦΕΑΤΙΟΥ ΑΦΙΞΘΣ 

o ΧΟΝΔΟΕΣΧΑΕΣ ΦΕΑΤΙΟΥ ΑΦΙΞΘΣ 

o ΑΥΤΟΚΑΘΑΙΗΟΜΕΝΟ ΚΟΣΚΙΝΟ ΤΥΡΟΥ ΒΟΥΤΣΑΣ 

o ΕΣΧΑΑ ΡΑΑΚΑΜΨΘΣ 

o ΑΦΑΙΕΤΟ ΚΑΛΑΘΙ ΕΣΧΑΙΣΜΑΤΩΝ 

o ΚΑΔΟΣ ΣΥΛΛΟΓΘΣ ΕΣΧΑΙΣΜΑΤΩΝ 

o ΘΥΟΦΑΓΜΑΤΑ 

 ΛΙΡΟΣΥΛΛΟΓΘ-ΑΜΜΟΣΥΛΛΟΓΘ 

o ΦΥΣΘΤΘΕΣ ΑΜΜΟΣΥΛΛΕΚΤΘ 

o ΔΙΑΧΥΤΘΕΣ ΑΜΜΟΣΥΛΛΕΚΤΘ 

o ΔΙΑΧΥΤΘΑΣ ΛΙΡΟΣΥΛΛΟΓΘΣ 

o ΣΥΣΤΘΜΑ ΑΡΑΓΩΓΘΣ ΑΜΜΟΥ 

o ΔΙΑΧΩΙΣΤΘΣ ΑΜΜΟΥ 

o ΚΑΔΟΣ ΣΥΛΛΟΓΘΣ ΑΜΜΟΥ 

o ΥΡΕΧΕΙΛΙΣΤΘΣ ΛΕΡΤΘΣ ΣΤΕΨΘΣ 

o ΘΥΟΦΑΓΜΑ ΥΡΕΧΕΙΛΙΣΤΙΚΟ 

 ΑΕΙΗΟΜΕΝΘ ΕΞΙΣΟΟΡΘΣΘ-ΕΞΟΜΟΙΩΣΘ 

o ΦΥΣΘΤΘΕΣ ΔΕΞΑΜΕΝΘΣ ΕΞΙΣΟΟΡΘΣΘΣ 

o ΔΙΑΧΥΤΘΕΣ ΔΕΞΑΜΑΝΘΣ ΕΞΙΣΟΟΡΘΣΘΣ 

 ΑΝΤΛΘΣΘ ΜΕ ΣΤΑΘΕΘ ΡΑΟΧΘ 

o ΑΝΤΛΙΕΣ ΣΤΑΘΕΘΣ ΡΑΟΧΘΣ 

o ΑΝΥΨΩΤΙΚΟ ΑΝΤΛΙΩΝ 

 ΑΡΟΝΙΤΟΡΟΙΘΣΘ 

o ΑΝΑΔΕΥΤΘΑΣ ΔΕΞΑΜΕΝΘΣ ΑΡΟΝΙΤΟΡΟΙΘΣΘΣ 

 ΒΙΟΛΟΓΙΚΘ ΕΡΕΞΕΓΑΣΙΑ (ΜΕ ΑΝΑΚΥΚΛΟΦΟΙΑ) 

o ΦΥΣΘΤΘΕΣ ΑΕΙΣΜΟΥ 

o ΔΙΑΧΥΤΘΕΣ ΑΕΙΣΜΟΥ 

o ΑΝΤΛΙΕΣ ΕΣΩΤΕΙΚΘΣ ΑΝΑΚΥΚΛΟΦΟΙΑΣ 

 ΤΕΛΙΚΘ ΚΑΘΙΗΘΣΘ ΜΕ ΑΝΑΚΥΚΛΟΦΟΙΑ & ΑΡΟΙΨΘ ΙΛΥΟΣ 

o ΤΥΜΡΑΝΟ ΔΤΚ 

o ΣΥΣΤΘΜΑ ΑΡΟΜΑΚΥΝΣΘΣ ΕΡΙΡΛΕΟΝΤΩΝ 

o ΟΔΟΝΤΩΤΟΣ ΥΡΕΧΕΙΛΙΣΤΘΣ 

o ΑΝΤΛΙΕΣ ΑΝΑΚΥΚΛΟΦΟΙΑΣ & ΑΡΟΙΨΘ ΙΛΥΟΣ 

 ΧΛΩΙΩΣΘ ΚΑΘΑΩΝ 

o ΔΟΣΟΜΕΤΙΚΕΣ ΑΝΤΛΙΕΣ ΧΛΩΙΟΥ 

o ΔΕΞΑΜΕΝΘ ΑΡΟΘΘΚΕΥΣΘΣ ΧΛΩΙΟΥ 

o ΔΟΣΟΜΕΤΙΚΕΣ ΑΝΤΛΙΕΣ ΤΙΧΛΩΙΟΥΧΟΥ ΣΙΔΘΟΥ 

o ΔΕΞΑΜΕΝΘ ΑΡΟΘΘΚΕΥΣΘΣ ΤΙΧΛΩΙΟΥΧΟΥ ΣΙΔΘΟΥ 

o ΔΙΑΧΥΤΕΣ ΜΕΤΑΕΙΣΜΟΥ 

 ΦΙΛΤΑΝΣΘ-ΑΡΟΧΛΩΙΩΣΘ 

o ΑΝΤΛΙΕΣ ΤΟΦΟΔΟΣΙΑΣ ΦΙΛΤΑΝΣΘΣ 



o ΦΙΛΤΑ 

 ΤΕΛΙΚΘ ΔΙΑΘΕΣΘ ΚΑΘΑΩΝ 

  ΣΥΓΚΕΝΤΩΣΘ ΚΑΙ ΣΤΑΘΕΟΡΟΙΘΣΘ ΤΘΣ ΡΛΕΟΝΑΗΟΥΣΑΣ ΙΛΥΟΣ 

ΦΥΣΘΤΘΕΣ ΔΕΞΑΜEΝΘΣ ΣΤΑΘΕΟΡΟΙΘΣΘΣ 

ΔΙΑΧΥΤΘΕΣ ΔΕΞΑΜΕΝΘΣ ΣΤΑΘΕΟΡΟΙΘΣΘΣ 

 ΑΦΥΔΑΤΩΣΘ ΙΛΥΟΣ-ΚΛΙΝΕΣ ΞΘΑΝΣΘΣ 

o 2 ΑΝΤΛΙΕΣ ΤΟΦΟΔΟΣΙΑΣ ΙΛΥΟΣ 

 ΕΡΙΣΤΟΦΘ ΣΤΑΓΓΙΣΜΑΤΩΝ 

 ΚΤΙΙΑΚΕΣ ΚΑΙ Θ/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΜΘΧΑΝΟΣΤΑΣΙΟΥ ΜΒΚ 

o ΑΡΟΣΜΘΣΘ ΚΤΙΙΟΥ 

o ΑΝΙΧΝΕΥΤΘΣ ΑΕΙΩΝ 

o ΕΣΩΤΕΙΚΟΣ ΦΩΤΙΣΜΟΣ 

o ΕΞΩΤΕΙΚΟΣ ΦΩΤΙΣΜΟΣ 

o ΣΚΥΟΔΕΜΑΤΑ (ΡΟΣΘΕΤΑ ΚΛΡ.) ΜΟΝΩΤΙΚΑ 

o ΔΑΡΕΔΑ 

o ΚΟΥΦΩΜΑΤΑ 

o ΔΕΞΑΜΕΝΘ ΝΕΟΥ 

o ΔΙΚΤΥΟ ΝΕΟΥ 

o ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΘ WC 

o ΕΙΔΘ ΥΓΙΕΙΝΘΣ 

o ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΘ ΑΡΟΧΕΤΕΥΣΘΣ 

o ΑΛΕΞΙΚΕΑΥΝΟ 

o ΕΞΟΡΛΙΣΜΟΣ ΣΥΝΕΓΕΙΟΥ 

o ΕΞΟΡΛΙΣΜΟΣ ΦΥΤΕΥΣΘΣ ΡΑΣΙΝΟΥ 

 ΘΛΕΚΤΟΛΟΓΙΚΘ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΘ-ΣΥΣΤΘΜΑ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ 

o ΘΛΕΚΤΟΡΑΑΓΩΓΟ ΗΕΥΓΟΣ 

o ΘΛΕΚΤΙΚΟΙ ΡΙΝΑΚΕΣ-ΥΛΙΚΟ ΡΙΝΑΚΩΝ 

o ΚΑΛΩΔΙΑ/ΘΛΕΚΤΟΛΟΓΙΚΟ ΥΛΙΚΟ 

 Θ/Μ ΕΞΟΡΛΙΣΜΟΣ ΡΕΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΟΥ 

o ΦΩΤΙΣΜΟΣ ΡΕΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΟΥ 

o ΑΝΤΛΙΑ ΑΔΕΥΣΘΣ 

o ΔΙΚΤΥΟ ΑΔΕΥΣΘΣ 

Πληθυςμιακά δεδομζνα 

Α/Α 
ΘΕΣΘ 

Ρρόβλεψθ  

πλθκυςμοφ 2040 

Τυποποίθςθ  

πλθκυςμοφ 

ΤΥΡΟΣ  

ΜΒΚ 

1 ΒΑΤΟΥΣΑ 1.300 1.400 Β 

2 ΧΙΔΘΑ 900 900 Α 

3 ΡΤΕΟΥΝΤΑ 650 900 Α 

4 ΑΝΤΙΣΣΑ 1.950 2.000 Γ 

5 ΣΙΓΙ 1.370 1.400 Β 

6 ΜΕΣΟΤΟΡΟΣ-ΤΑΒΑΙ 2.060 2.000 Γ 



Χαρακτηριςτικά λυμάτων  

Τα ποιοτικά και ποςοτικά δεδομζνα ςτα οποία κα ςτθρίηεται θ μελζτθ είναι τα εξισ:  

 ΤΥΡΟΣ Α ΤΥΡΟΣ Β ΤΥΡΟΣ Γ 

Μζγιςτοσ αρικμόσ εξυπθρετοφμενων ατόμων 

ανά θμζρα κατά τθν αιχμι 
900 1.400 2.000 

Θμεριςια απορροι λυμάτων ανά άτομο 2.501 

Συνολικι μζγιςτθ θμεριςια απορροι λυμάτων 

(Vολ) 
225 m³ 350 m³ 500 m³ 

Μζγιςτθ ωριαία παροχι λυμάτων  

(Vολ/8 ϊρεσ) 
28,1 m³/h 43,75 m³/h 62,5 m³/h 

Θμεριςιο οργανικό φορτίο ανά άτομο BOD5 65 gr 

Συνολικό θμεριςιο οργανικό φορτίο BOD5 58,5 kg 91 kg 130 kg 

Συγκζντρωςθ ρυπαντικοφ φορτίου ςε mg/l 

BOD5 
260 mg/l 

Ολικό άηωτο, Τ.Ν. 50 mg/l 

Ολικόσ φϊςφοροσ, Τ.. 12,5 mg/l 

 

Ποιότητα των επεξεργαςμζνων λυμάτων 

Θ ποιότθτα των επεξεργαςμζνων λυμάτων κα τθρεί από πλευράσ ρυπαντικοφ φορτίου των παραπάνω 

παραμζτρων τα ακόλουκα: 

ΟΙΑ ΕΚΟΘΣ 

ΡΑΑΜΕΤΟΣ ΜΕΣΘ ΘΜΕΘΣΙΑ ΣΥΓΚΕΝΤΩΣΘ 

COD < 125 mg/L 

BOD5 < 25 mg/L 

Αιωροφμενα ςτερεά (SS) < 35 mg/L 

Κακιηάνοντα ςτερεά εντόσ 2 ωρϊν ςε κϊνο Imhoff < 0,3 ml/L 

Ολικό άηωτο ΤΝ < 15 mg/L 

Αμμωνιακό άηωτο Ν-ΝΘ4 ≤ 2 mg/L 

Ολικόσ φϊςφοροσ Τ < 5 mg/L 

Λίπθ - Ζλαια ≤ 0,1 mg/L 

Επιπλζοντα ςτερεά = 0  

Διαλυμζνο οξυγόνο (DO) > 3 mg/L 



Αντλιοςτάςια Προςαγωγήσ 

Θ προςαγωγι των λυμάτων από τουσ οικιςμοφσ ςτισ Εγκαταςτάςεισ Επεξεργαςίασ Λυμάτων   γίνεται μζςω 

των εξισ αντλιοςταςίων: 

 Αντλιοςτάςιο Ταβάρι 1  
 Αντλιοςτάςιο Ταβάρι 2 
 Κεντρικό Αντλιοςτάςιο Μεςοτόπου 
 Αντλιοςτάςιο Άντιςςασ 
 Αντλιοςτάςιο Σιγρίου Λιμάνι 
 Αντλιοςτάςιο Σιγρίου Ρλαη  

Στα δίκτυα αποχζτευςθσ λειτουργοφν ζξι (6) Αντλιοςτάςια Λυμάτων. Τα Αντλιοςτάςια ζχουν τθ μορφι 

υπογείων φρεατίων από οπλιςμζνο ςκυρόδεμα. Τα φρεάτια είναι διμερι: περιλαμβάνουν ζναν κάλαμο 

ςυςςϊρευςθσ και άντλθςθσ των λυμάτων και ζναν ςτεγανό κάλαμο βανϊν. Θ επίςκεψθ ςτουσ καλάμουσ 

γίνεται μζςω ανκρωποκυρίδων με χυτοςιδθρά καλφμματα (ι εναλλακτικά από ελατό χυτοςίδθρο). 

Εντόσ κάκε φρεατίου είναι εγκατεςτθμζνο ζνα ηεφγοσ υποβρυχίων αντλιϊν, κακεμία από τισ οποίεσ 

παραλαμβάνει τθ μζγιςτθ παροχι λυμάτων. Οι υποβρφχιεσ αντλίεσ, είναι φυγόκεντρεσ, μονοβάκμιεσ με 

μονοκάναλθ πτερωτι και ενςωματωμζνο κινθτιρα. Οι πτερωτζσ παρζχουν ελεφκερθ διζλευςθ ςτερεϊν 

διαμζτρου τουλάχιςτον 73mm. Κάκε αντλία ςυνοδεφεται από χυτοςιδθρά βάςθ αυτόματθσ ςφηευξθσ με 

τον μόνιμο κατακλιπτικό αγωγό τθσ και από κατάλλθλουσ οδθγοφσ ολίςκθςθσ. Ζτςι είναι εφικτι θ 

ανζλκυςθ οποιαςδιποτε αντλίασ από τθν επιφάνεια του εδάφουσ χωρίσ επεμβάςεισ εντόσ του φρεατίου 

λυμάτων. 

Πλα τα εξαρτιματα εντόσ του αντλιοςταςίου είναι χυτοςιδθρά φλαντηωτά. Οι κατακλιπτικοί αγωγοί των 

δφο αντλιϊν ςυνδζονται ςε κοινό χαλφβδινο ςυλλζκτθ. Από κατάλλθλο ςθμείο του ςυλλζκτθ αναχωρεί ο 

κατακλιπτικόσ αγωγόσ του αντλιοςταςίου, ο οποίοσ είναι από PVC/10 ATM. Θ ςφνδεςθ του αγωγοφ PVC 

γίνεται μζςω ειδικοφ χυτοςιδθροφ εξαρτιματοσ με δακτφλιο ςτεγανότθτασ (φλάντηα με μοφφα). 

Θ εκκίνθςθ και ςτάςθ των αντλιϊν γίνεται μζςω δφο φλοτεροδιακοπτϊν (τφπου αχλάδι) αναρτθμζνων ςε 

κατάλλθλα βάκθ εντόσ του υγροφ καλάμου. Για τθν θλεκτροδότθςθ των αντλιοςταςίων ζχει τοποκετθκεί 

θλεκτρικόσ πίνακασ ιςχφοσ και αυτοματιςμοφ ανά αντλιοςτάςιο και θ ςφνδεςι του με το δίκτυο χαμθλισ 

τάςθσ τθσ ΔΕΘ. Σε οριςμζνα αντλιοςτάςια ζχει εγκαταςτακεί κατάλλθλο θλεκτροπαραγωγό ηεφγοσ (Θ/Η) 

εντόσ οικίςκου πλθςίον του αντλιοςταςίου. Σε περίπτωςθ διακοπισ ι ακαταλλθλότθτασ του δικτφου ΔΕΘ, 

το Θ/Η εκκινεί αυτόματα και μετάγει τθ τροφοδοςία ιςχφοσ, μζςω πίνακα αυτόματθσ μεταγωγισ(ΡΑΜ). 

Ο θλεκτρικόσ πίνακασ κάκε αντλιοςταςίου είναι εγκατεςτθμζνοσ εντόσ μεταλλικοφ αυτοςτιρικτου 

ερμαρίου, τφπου PILLAR, πάνω ςε βάςθ ςκυροδζματοσ. Κάκε pillar βρίςκεται παράπλευρα του δρόμου και 

πλθςιζςτερα ςτο αντλιοςτάςιο. Εντόσ του κάκε pillar προβλζπεται είναι εγκατεςτθμζνοσ ο μετρθτισ τθσ 

παροχισ ΔΕΘ. Στισ κζςεισ άφιξθσ παροχισ ΔΕΘ (οικίςκοσ ι pillar) ζχει καταςκευαςκεί τεχνθτι γείωςθ. 

 

2. ΕΓΚΑΣΑΣΑΕΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΙΑ ΛΤΜΑΣΩΝ ΜΗΘΤΜΝΑ 

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. Το 

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

άνκρακα 

Δεξαμενι επιλογισ μικροοργανιςμϊν εξοπλιςμζνθ με ςφςτθμα μθχανικισ ανάδευςθσ  

Φρεάτιο μεριςμοφ προσ τουσ βιοαντιδραςτιρεσ  

Βιοαντιδραςτιρεσ Τυπικι διάταξθ δφο γραμμϊν, τφπου carousel, επιφανειακόσ αεριςμόσ με δφο (2) 

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

υπερχειλιςτζσ – βφκιςθ  

Φρεάτιο μεριςμοφ των δεξαμενϊν τελικισ κακίηθςθσ  

Δεξαμενζσ Β’βάκμιασ κακίηθςθσ εξοπλιςμζνθ με ακτινικι περιςτρεφόμενθ γζφυρα εξοπλιςμζνθ με 

ςαρωτι ιλφοσ και επιπλεόντων. Θ τροφοδότθςθ των δεξαμενϊν 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 

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

Δεξαμενι κακαρϊν 

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, θλεκτρικϊν χϊρων & άλλα βοθκθτικά ζργα (δίκτυα φδρευςθσ, αποχζτευςθσ, φωτιςμοφ, 

πυρόςβεςθσ, τθλεφϊνου 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     



Ραροχι αιχμισ l/s 35 45 71  

υπαντικό Φορτίο      

BOD5 Kg/d 294 339 519  

SS Kg/d 341 392 600  

Ολικό Άηωτο Kg/d 49 56 85  

Ολικόσ Φϊςφοροσ Kg/d 15 17 26  

Συγκζντρωςθ      

BOD5 mg/l 235 190 160  

SS mg/l 273 220 192  

Ολικό Άηωτο mg/l 39 31 27  

Ολικόσ Φϊςφοροσ 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 (βιοδιαςπϊμενα κατά 80%) 
- Αμμωνία – Ν               <15 mg/l  
- Νιτρϊδθ                     < 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%. 

Αντλιοςτάςια Προςαγωγήσ 

Θ 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) 

 

ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΑ-ΚΕΝΤΙΚΟ ΑΡΟΧΕΤΕΥΤΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ 

H προςαγωγι των λυμάτων τθσ Μθκυμνασ & τθσ ευρφτερθσ περιοχισ ςτισ Εγκαταςτάςεισ Επεξεργαςίασ 

Λυμάτων γίνεται με τρία αντλιοςτάςια & με τουσ αντίςτοιχουσ κατακλιπτικοφσ αγωγοφσ ωσ παρακάτω: 

 Αντλιοςτάςιο ΑΙ (Κωςτάκθ) όπου ςυγκεντρϊνονται τα λφματα του νότιου οικιςμοφ και του 

οικιςμοφ του Βαφείου και οδθγοφνται με κατακλιπτικό αγωγό μικουσ 680 μμ ςε φρεάτιο του 



κφριου ςυλλεκτιρα, μζςω του οποίου με φυςικι ροι καταλιγουν ςτο αντλιοςτάςιο ΑΙΙΙ(Μόλια). 

Το αντλιοςτάςιο βρίςκεται δίπλα ςτο ξενοδοχείο Κωςτάκθ. 

 Αντλιοςτάςιο ΑΙΙ (Αγ. Νικολάου) ςυγκεντρϊνονται τα λφματα τθσ λεκάνθσ  τθσ περιοχισ του 

λιμανιοφ τθσ Μικυμνασ  και οδθγοφνται με κατακλιπτικό αγωγό ςε φρεάτιο του κφριου 

ςυλλεκτιρα, μζςω του οποίου καταλιγουν ςτο αντλιοςτάςιο ΑΙΙΙ (Μόλια). 

  Αντλιοςτάςιο ΑΙΙΙ (Μόλια) με κατακλιπτικό αγωγό  τα λφματα οδθγοφνται ςτισ Εγκαταςτάςεισ 

Επεξεργαςίασ Λυμάτων. 

Τα χαρακτθριςτικά του αντλιοςταςίου ΑΙΙΙ είναι τα παρακάτω:     

Αντλιοςτάςιο ΑΙ Κωςτάκθ)  

Διαςτάςεισ φρεατίου («βρεχόμενεσ»): 3,00μμ. (μικοσ) x 1,50μμ. (πλάτοσ)   x 1,30 μμ (κακαρό = Διαφορά  

ςτάκμθσ ηεφξθσ-Απόηευξθσ και όχι ολικό) 

Κατακλιπτικόσ αγωγόσ μικοσ 680,00 μμ, διπλόσ από PVC Φ 140mm, ονομαςτικισ πίεςθσ 10atm, με  

Θ=10,00  Μ.Υ.Σ 

Ραροχι αντλίασ 35 μ3/h, Θ=35,00 Μ.Υ.Σ, τρεισ αντλίεσ. 

 

3. ΕΓΚΑΣΑΣΑΕΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΙΑ ΛΤΜΑΣΩΝ ΚΑΛΛΟΝΗ 

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 άφιξθσ – Δεξαμενι εξιςορρόπθςθσ Κ.Α.Α & των βοκρολυμάτων από το αντλιοςτάςιο 

βοκρολυμάτων τθσ αντίςτοιχθσ δεξαμενισ και των ςτραγγιδίων από το αντλιοςτάςιο ςταργγιδίων  

Δεξαμενι Βοκρολυμάτων 

Μονάδα προεπεξεργαςίασ,  θ οποία αποτελείται από τθν εςχάρωςθ & τθν εξάμμωςθ- λιποςυλλογι. Θ 

μονάδα εςχάρωςθσ είναι τοποκετθμζνθ εντόσ κτιρίου με ςφςτθμα απόςμθςθσ βιόφιλτρου ενεργοφ 

άνκρακα. 

Μεριςτισ παροχισ αεριςμοφ - Δεξαμενι επιλογισ μικροοργανιςμϊν εξοπλιςμζνθ με ςφςτθμα μθχανικισ 

ανάδευςθσ (μεριςμοφ) ςτθν βιολογικι βακμίδα το οποίο ιςοκατανζμει τθν παροχι ςε τρεισ ιςοδφναμεσ 

δεξαμενζσ αεριςμοφ  

Μονάδα βιολογικισ επεξεργαςίασ με: 

Τρεισ δεξαμενζσ βιολογικισ επεξεργαςίασ που θ κάκεμια περιλαμβάνει:  

- Ανοξικι ηϊνθ βιολογικισ απομάκρυςθσ αηϊτου (απονιτροποίθςθ) εξοπλιςμζνθ με ςφςτθμα 

μθχανικισ ανάδευςθσ 

- Ηϊνθ αεριςμοφ για πλιρθ νιτροποίθςθ εξοπλιςμζνθ με υποβρφχιο ςφςτθμα αεριςμοφ-διάχυςθσ 

Δφο κυκλικζσ δεξαμενζσ δευτεροβάκμιασ κακίηθςθσ εξοπλιςμζνθ με ακτινικι περιςτρεφόμενθ γζφυρα 

εξοπλιςμζνθ με ςαρωτι ιλφοσ και επιπλεόντων. Θ τροφοδότθςθ των δεξαμενϊν κακίηθςθσ γίνεται μζςω 

φρεατίου (μεριςτισ παροχισ) 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 με: 

- Χλωρίωςθ 

Αντλιοςτάςιο εξόδου 

Μονάδα επεξεργαςίασ τθσ λάςπθσ με : 

- Μθχανικι πάχυνςθ ιλφοσ με τφμπανα πάχυνςθσ 

- Μθχανικι αφυδάτωςθ ιλφοσ με ταινιοφιλτρόπρεςςα 

 

Πληθυςμιακά δεδομζνα και παροχζσ ειςόδου 

Ραροχζσ και υπαντικά Φορτία Σχεδιαςμοφ (Χειμϊνασ) 

ΠΑΡΑΜΕΣΡΟ ΜΟΝΑΔΑ 
ΕΣΟ 

2016 2036 

Ιςοδ. πλθκυςμόσ ικ 5000 8000 

Μζγιςτθ θμεριςια m3/d 1540 2180 

Μζςθ θμεριςια m3/d 1240 1700 

υπαντικό Φορτίο    

BOD5 Kg/d 300 480 

SS Kg/d 400 640 

Ολικό Άηωτο Kg/d 75 120 

Συγκζντρωςθ    

BOD5 mg/d 242 282 

SS mg/d 322 376 

Ολικό Άηωτο mg/d 60 71 

Ραροχζσ και υπαντικά Φορτία Σχεδιαςμοφ (Θζροσ) 

ΠΑΡΑΜΕΣΡΟ ΜΟΝΑΔΑ 
ΕΣΟ 

2016 2036 

Ιςοδ. πλθκυςμόσ ικ 9100 12500 

Μζγιςτθ θμεριςια m3/d 2713 4046 

Μζςθ θμεριςια m3/d 1894 2796 

υπαντικό Φορτίο    

BOD5 Kg/d 546 750 

SS Kg/d 728 1000 

Ολικό Άηωτο Kg/d 137 188 

Συγκζντρωςθ    

BOD5 mg/d 288 268 



SS mg/d 384 358 

Ολικό Άηωτο mg/d 72 67 

 

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

- BOD5 :   < 20 mg/lt   

- COD:       < 125 mg/lt                                          

-  SS:           < 20 mg/lt                                          

-  TN:           < 15 mg/lt                                      

- Λίπθ ζλαια : 0 

- Επιπλζοντα ςτερεά: 0 

Αντλιοςτάςια Προςαγωγήσ 

Θ προςαγωγι των λυμάτων από τουσ οικιςμοφσ ςτισ Εγκαταςτάςεισ Επεξεργαςίασ Λυμάτων   γίνεται μζςω 

των εξισ αντλιοςταςίων: 

A/A Θζςη Αντ/ίου Χ Ψ Παροχή Q 

m3/h 

Μανομετρικό 

φψοσ 

ΜΥΣ 

1 Αντλιοςτάςιο Ραπποφ Ρραξιτζλλθ 691057,648 4343800,403 3*248,5 18 

2 Αντλιοςτάςιο Κεράμι Λεφκεσ 690269,452 4342320,880 2*26 16 

3 Αντλιοςτάςιο Κεράμι Αγ. Γεϊργιοσ 690322,369 4342716,139   

4 Αντλιοςτάςιο Πμθροσ Σχολείο 690385,340 4341784,805   

5 Αντλιοςτάςιο Συνεταιριςμόσ 
Καλλονισ 

690319,062 4344479,458 3*200 14 

6 Αντλιοςτάςιο Γζφυρα Νεκροταφείο 

Δάφια 

690107,791 4344894,854 2*120 11 

7 Αντλιοςτάςιο Kalloni Bay 2 Σκάλα 

Καλλονισ 

690081,201 4341760,329   

8 Αντλιοςτάςιο Φοφρνοσ Σκάλα 

Καλλονισ 

690820,845 4341857,107   

9 Αντλιοςτάςιο Νάπθ 696808,907 4348579,978   

10 Αντλιοςτάςιο Αγία Ραραςκευι 695676,356 4346095,007   

11 Αντλιοςτάςιο Είςοδοσ ΕΕΛ 693140,981 4342471,795 3*248,5 13 

Αποχετευτικοί αγωγοί προςαγωγισ ςτθν ΕΕΛ 

Τα δίκτυα μεταφοράσ λυμάτων περιλαμβάνουν κατακλιπτικοφσ από Ε Φ630, 200, 315 και 125. 

 Μήκοσ Τλικό Διάμετροσ 

ΚΑΑ Σκάλα Καλλονισ – ΕΕΛ 2955μ PVC 2Φ 200 

ΚΑΑ Δαφίων Καλλονισ – Αρίςβθσ - ΕΕΛ 5021μ PVC Φ 630 

ΚΑΑ Νάπθσ –Αγίασ Ραραςκευισ 2450 μ HDPE Φ 125 



ΚΑΑ Αγίασ Ραραςκευισ – ΕΕΛ 6035 μ HDPE Φ 315 

4. ΕΓΚΑΣΑΣΑΕΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΙΑ ΛΤΜΑΣΩΝ ΠΛΩΜΑΡΙΟΤ 

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. Το 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. Θ 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. Θ τροφοδότθςθ των δεξαμενϊν 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 

- Δεξαμενι κακαρϊν 

- 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, θλεκτρικϊν χϊρων & άλλα βοθκθτικά ζργα (δίκτυα φδρευςθσ, 

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

 

Ρλθκυςμιακά δεδομζνα και παροχζσ ειςόδου 

Παροχζσ και Ρυπαντικά Φορτία χεδιαςμοφ (Χειμϊνασ) 

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 

Ραροχι αιχμισ l/s 17 27 29 

υπαντικό Φορτίο     

BOD5 Kg/d 177 361 380 

SS Kg/d 199 391 418 

Ολικό Άηωτο Kg/d 29 57 60 

Ολικόσ Φϊςφοροσ Kg/d 9 16 17 

Συγκζντρωςθ     

BOD5 mg/d 376 377 294 

SS mg/d 423 364 324 

Ολικό Άηωτο mg/d 62 53 46 

Ολικόσ Φϊςφοροσ 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 

Ραροχι αιχμισ l/s 21 40 50 

υπαντικό Φορτίο     

BOD5 Kg/d 286 536 611 

SS Kg/d 309 600 711 

Ολικό Άηωτο Kg/d 48 89 102 

Ολικόσ Φϊςφοροσ Kg/d 13 26 30 

Συγκζντρωςθ     

BOD5 mg/d 363 307 261 

SS mg/d 393 343 304 

Ολικό Άηωτο mg/d 60 51 43 

Ολικόσ Φϊςφοροσ 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%. 

 

Αντλιοςτάςια  

Θ προςαγωγι των λυμάτων από τουσ οικιςμοφσ ςτισ Εγκαταςτάςεισ Επεξεργαςίασ Λυμάτων   γίνεται μζςω 
των εξισ αντλιοςταςίων: 

 

 Αντλιοςτάςιο ΑΙΙΙ (ΟΑΣΘ)  
 Αντλιοςτάςιο ΑΙΙ (ΒΑΒΑΓΙΑΝΝΘ)  
 Αντλιοςτάςιο ΑΙ (ΚΕΝΤΙΚΟ-ΡΛΑΤΕΙΑ)  
 Αντλιοςτάςιο ΑΙ1 (ΚΟΚΚΙΝΟΣ ΡΥΓΟΣ)  
 Αντλιοςτάςιο γ6 ( ΑΧΘΣΤΑ)  
 Αντλιοςτάςιο γ8.6 (ΕΣΩ ΡΑΡΑΣ)  

 

H  προςαγωγι των λυμάτων του Ρλωμαρίου & τθσ ευρφτερθσ περιοχισ ςτισ Εγκαταςτάςεισ Επεξεργαςίασ 
Λυμάτων γίνεται με ζξι αντλιοςτάςια & με τουσ αντίςτοιχουσ κατακλιπτικοφσ αγωγοφσ ωσ παρακάτω: 

Στο αντλιοςτάςιο ΑΙΙΙ (OΑΣΘ) ςυγκεντρϊνονται τα λφματα των οικιςμϊν Ρλαγιάσ-Τρφγωνα-Αγίασ 
Βαρβάρασ, κακϊσ και του Αγίου Ιςιδϊρου και οδθγοφνται με κατακλιπτικό αγωγό ςε φρεάτιο του κφριου 
ςυλλεκτιρα του Αγίου Ιςιδϊρου, μζςω του οποίου με φυςικι ροι καταλιγουν ςτο αντλιοςτάςιο 
ΑΙΙ(ΒΑΒΑΓΙΑΝΝΘ). Στο αντλιοςτάςιο ΙΙ (ΒΑΒΑΓΙΑΝΝΘ) ςυγκεντρϊνονται τα λφματα δφο επιμζρουσ 
τοπικϊν λεκανϊν & τα λφματα του Αντλιοςταςίου ΑΙΙΙ (OΑΣΘ) και οδθγοφνται με κατακλιπτικό αγωγό ςε 
φρεάτιο του κεντρικοφ ςυλλεκτιρα, και από εκεί καταλιγουν με φυςικι ροι πλζον, ςτο αντλιοςτάςιο ΑΙ 
(ΚΕΝΤΙΚΟ-ΡΛΑΤΕΙΑ).  Στο αντλιοςτάςιο ΑΙ (ΚΕΝΤΙΚΟ-ΡΛΑΤΕΙΑ) ςυγκεντρϊνονται τα λφματα του 
Ρλωμαρίου & τθσ ευρφτερθσ περιοχισ και ςυγκεκριμζνα του αντλιοςταςίου ΑΙΙ (ΒΑΒΑΓΙΑΝΝΘ) και με 
φυςικι ροι πζντε επιμζρουσ λεκανϊν του Ρλωμαρίου 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 (ΚΟΚΚΙΝΟΣ ΡΥΓΟΣ). Από το αντλιοςτάςιο ΑΙ1 (ΚΟΚΚΙΝΟΣ ΡΥΓΟΣ) με 
κατακλιπτικό αγωγό 743,00 μμ τα λφματα οδθγοφνται ςτισ Εγκαταςτάςεισ Επεξεργαςίασ Λυμάτων. 

Τοπικά αντλιοςτάςια είναι το αντλιοςτάςιο γ6 ( ΑΧΘΣΤΑ)  και το  αντλιοςτάςιο γ8.6 (ΕΣΩ ΡΑΡΑΣ) με πολφ 
μικρζσ παροχζσ. 

Τα χαρακτθριςτικά των προαναφερμζνων αντλιοςταςίων είναι τα παρακάτω:     

 

Αντλιοςτάςιο ΑΙΙΙ (ΟΑΣΘ) (707219,00-4315614,00) 

Διαςτάςεισ φρεατίου («βρεχόμενεσ»): 3,00μμ. (μικοσ) x 1,50μμ. (πλάτοσ)   x             x 1,20 μμ (κακαρό = 
Διαφορά  ςτάκμθσ ηεφξθσ-Απόηευξθσ και όχι ολικό) 

 Στάκμθ πυκμζνα φρεατίου: -1,80 μ. 

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

 Στάκμθ αγωγοφ ειςόδου: -0,20μ. 
Κατακλιπτικόσ αγωγόσ μικοσ 335,00 μμ, διπλόσ από PVC Φ 140mm, ονομαςτικισ πίεςθσ 10atm, με  
Θ=10,00  Μ.Υ.Σ 

Ραροχι αντλίασ 36 μ3/h. 

Αντλιοςτάςιο ΑΙΙ (ΒΑΒΑΓΙΑΝΝΘ) (706548,00-4315950,00) 



Διαςτάςεισ φρεατίου («βρεχόμενεσ»): 3,50μμ. (μικοσ) x 1,60μμ. (πλάτοσ)   x             x 1,20 μμ (κακαρό = 
Διαφορά  ςτάκμθσ ηεφξθσ-Απόηευξθσ και όχι ολικό) 

 Στάκμθ πυκμζνα φρεατίου: -1,70 μ. 

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

 Στάκμθ αγωγοφ ειςόδου: -0,10μ. 
Κατακλιπτικόσ αγωγόσ μικοσ 911,00 μμ, διπλόσ από PVC Φ 160mm, ονομαςτικισ πίεςθσ 10atm, με 
Θ=30,00  Μ.Υ.Σ 

Ραροχι αντλίασ 50 μ3/h. 

Αντλιοςτάςιο ΑΙ (ΚΕΝΤΙΚΟ-ΡΛΑΤΕΙΑ) (704972,00-4316360,00) 

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

 Στάκμθ πυκμζνα φρεατίου: -1,85 μ. 

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

 Στάκμθ αγωγοφ ειςόδου: -0,15μ. 
Κατακλιπτικόσ αγωγόσ μικοσ 782,00 μμ, διπλόσ από PVC Φ 225mm, ονομαςτικισ πίεςθσ 10atm, με 
Θ=30,00  Μ.Υ.Σ 

Ραροχι αντλίασ 100 μ3/h. 

Αντλιοςτάςιο ΑΙ1 (ΚΟΚΚΙΝΟΣ ΡΥΓΟΣ) (704191,00-4316691,00) 

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

 Στάκμθ πυκμζνα φρεατίου: +12,30 μ. 

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

 Στάκμθ αγωγοφ ειςόδου: +14,00μ. 
Κατακλιπτικόσ αγωγόσ μικοσ 743,00 μμ, διπλόσ από PVC Φ 225mm, ονομαςτικισ πίεςθσ 10atm, με 
Θ=30,00  Μ.Υ.Σ 

Ραροχι αντλίασ 100 μ3/h. 

Αντλιοςτάςιο γ6 ( ΑΧΘΣΤΑ) (725680,00-4316243,00)ϋ    

Διαςτάςεισ φρεατίου («βρεχόμενεσ»): 1,60μμ. (μικοσ) x 1,00μμ. (πλάτοσ)   x             x 0,80 μμ (κακαρό = 
Διαφορά  ςτάκμθσ ηεφξθσ-Απόηευξθσ και όχι ολικό) 

 Στάκμθ πυκμζνα φρεατίου: -1,20 μ. 

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

 Στάκμθ αγωγοφ ειςόδου: +0,00μ. 
Κατακλιπτικόσ αγωγόσ μικοσ 20,00 μμ,  από PVC Φ 90mm, ονομαςτικισ πίεςθσ 10atm, με Θ=6,00  Μ.Υ.Σ 

Ραροχι αντλίασ 10μ3/h. 

Αντλιοςτάςιο γ8.6 (ΕΣΩ ΡΑΡΑΣ) (705975,00-4316171,00) 

Διαςτάςεισ φρεατίου («βρεχόμενεσ»): 1,60μμ. (μικοσ) x 1,00μμ. (πλάτοσ)   x             x 0,80 μμ (κακαρό = 
Διαφορά  ςτάκμθσ ηεφξθσ-Απόηευξθσ και όχι ολικό) 

 Στάκμθ πυκμζνα φρεατίου: +7,76 μ. 

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

 Στάκμθ αγωγοφ ειςόδου: +8,86μ. 
Κατακλιπτικόσ αγωγόσ μικοσ 113,00 μμ, διπλόσ από PVC Φ 90mm, ονομαςτικισ πίεςθσ 10atm, με Θ=12,00  
Μ.Υ.Σ 

Ραροχι αντλίασ 10 μ3/h. 



5. ΕΓΚΑΣΑΣΑΕΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΙΑ ΛΤΜΑΣΩΝ Δ.Ε. ΕΤΕΡΓΕΣΟΤΛΑ 

5.1. Γενικά ςτοιχεία ζργου – Δεδομζνα ςχεδιαςμοφ ΕΕΛ Ευεργζτουλα 

Το προςφερόμενο ςφςτθμα επεξεργαςίασ λυμάτων αποτελείται από τα εξισ κφρια επιμζρουσ τμιματα: 

 Ρρωτοβάκμια Επεξεργαςία, θ οποία περιλαμβάνει: 

o Φρεάτιο ειςόδου 

o Εςχάρωςθ – Συμπίεςθ & Αποκικευςθ Εςχαριςμάτων 

o Εξάμμωςθ – Λιποςυλλογι – Διαχωριςμόσ & Αποκικευςθ Άμμου & Λιπϊν και 

o Μζτρθςθ παροχισ 

 Δευτεροβάκμια Επεξεργαςία, θ οποία περιλαμβάνει: 

o Βιοεπιλογι 

o Βιολογικι επεξεργαςία (αεριςμό και απονιτροποίθςθ) 

o Δευτεροβάκμια κακίηθςθ και 

o Ανακυκλοφορία ιλφοσ 

 Απολφμανςθ, θ οποία περιλαμβάνει: 

o Χλωρίωςθ και 

o Αποχλωρίωςθ 

 Τελικι Διάκεςθ, θ οποία περιλαμβάνει: 

o Μεταεριςμό και 

o Αντλιοςτάςιο διάκεςθσ 

 Επεξεργαςία ιλφοσ, θ οποία περιλαμβάνει: 

o Στακεροποίθςθ ιλφοσ των ΕΕΛ Αςωμάτου και ΕΕΛ Λάμπου Μφλων 

o Αντλιοςτάςιο περίςςειασ ιλφοσ και 

o Αφυδάτωςθ ιλφοσ, τόςο τθσ ΕΕΛ Ομάδων Α & Β όςο και των ΕΕΛ Αςωμάτου και ΕΕΛ Λάμπου 

Μφλων. 

 Βοθκθτικζσ εγκαταςτάςεισ, οι οποίεσ περιλαμβάνουν: 

o Βιομθχανικό νερό (αποκικευςθ και διικθςι του) και 

o Αντλιοςτάςιο ςτραγγιδίων. 

Τα βαςικά υδραυλικά και ρυπαντικά δεδομζνα ςχεδιαςμοφ είναι τα ακόλουκα: 

ΠΑΡΑΜΕΣΡΟ 
ΜΟΝΑΔΑ 

ΗΜΕΡΑ 20ΕΣΙΑ 40ΕΣΙΑ 

ΧΕΙΜΩΝ ΘΕΟΣ ΧΕΙΜΩΝ ΘΕΟΣ ΧΕΙΜΩΝ ΘΕΟΣ 

Ιςοδφναμοι 

κάτοικοι 
αρ. 3.009 3.527 4.181 5.474 4.543 6.867 

Μζγιςτθ θμεριςια 

παροχι 
m3/d 586 873 928 1.573 1.127 2.121 

Ραροχι αιχμισ l/s 18 24 27 36 31 46 

BOD5 
kg/d 181 212 251 328 273 412 

mg/l 308 242 270 209 242 194 

SS 
kg/d 211 245 293 379 318 476 

mg/l 359 280 315 241 282 225 

TN 
kg/d 27 31 38 49 41 60 

mg/l 46 36 41 31 36 28 

TP 
kg/d 9 10 13 16 14 20 

mg/l 15 12 14 10 12 10 



Αντίςτοιχα, τα απαιτοφμενα χαρακτθριςτικά εκροισ είναι: 

ΠΑΡΑΜΕΣΡΟ 

ΑΝΩΣΑΣΟ ΟΡΙΟ 

ΤΓΚΕΝΣΡΩΗ (mg/l) 

BOD5 < 25 

COD < 100 

SS < 35 

Διαλυμζνο Οξυγόνο > 3 

Άηωτο < 15 

Αμμωνιακό Άηωτο  2 

ΡΑΚ < 500 / 100 ml 

Escherichia Coli < 100 / 100 ml 

Υπολειμματικό χλϊριο < 0,2 

 
Eπίςθσ θ παραγόμενθ ιλφσ από τθν εγκατάςταςθ πρζπει να είναι πλιρωσ ςτακεροποιθμζνθ και με 
ξθρότθτα όχι μικρότερθ του 20%. 

5.2. Γενικά ςτοιχεία ζργου – Δεδομζνα ςχεδιαςμοφ ΕΕΛ Αςωμάτου 

Θ μονάδα επεξεργαςίασ λυμάτων ςτεγάηεται ςε ζνα βιομθχανικό κτίριο και αποτελείται από τα εξισ κφρια 

επιμζρουσ τμιματα: 

 Φρεάτιο ειςόδου 

 Εςχάρωςθ – Συμπίεςθ & Αποκικευςθ Εςχαριςμάτων 

 Εξάμμωςθ – Λιποςυλλογι – Διαχωριςμό & Αποκικευςθ Άμμου & Λιπϊν 

 Μζτρθςθ Ραροχισ 

 Κακίηθςθ Imhoff 

 Χλωρίωςθ – αποχλωρίωςθ και 

 Φρεάτιο εξόδου 

 

H προςφερόμενθ εγκατάςταςθ επεξεργαςίασ λυμάτων ζχει ςχεδιαςτεί για τθν εξυπθρζτθςθ των αναγκϊν 

40ετίασ (κερινζσ ςυνκικεσ) του οικιςμοφ Αςωμάτου. Τα βαςικά υδραυλικά και ρυπαντικά δεδομζνα 

ςχεδιαςμοφ, ςφμφωνα με τουσ πίνακεσ Γ.1 και Γ.2 του κεφαλαίου Γ.1.3 του τεφχουσ Τεχνικισ Ρεριγραφισ 

των τευχϊν δθμοπράτθςθσ, είναι τα ακόλουκα: 

Πίνακασ 1. Δεδομζνα ςχεδιαςμοφ Ε.Ε.Λ Αςϊματου 

ΠΑΡΑΜΕΣΡΟ ΜΟΝΑΔΑ 
ΗΜΕΡΑ 20ΕΣΙΑ 40ΕΣΙΑ 

ΧΕΙΜΩΝ ΘΕΟΣ ΧΕΙΜΩΝ ΘΕΟΣ ΧΕΙΜΩΝ ΘΕΟΣ 

Ιςοδφναμοι 

κάτοικοι 
αρ. 343 448 383 500 419 548 

Μζγιςτθ θμεριςια 

παροχι 
m3/d 67 111 86 143 108 180 

Ραροχι αιχμισ l/s 3 5 3 6 3 7 

BOD5 
kg/d 21 27 23 30 25 33 

mg/l 308 242 267 209 233 183 

SS 
kg/d 24 31 27 34 29 38 

mg/l 358 280 311 241 271 211 



Αντίςτοιχα, τα απαιτοφμενα χαρακτθριςτικά εκροισ, όπωσ αναφζρονται τόςο ςτο κεφάλαιο Γ.2.2 του 

τεφχουσ Τεχνικισ Ρεριγραφισ των τευχϊν δθμοπράτθςθσ όςο και ςτο άρκρο β τθσ Απόφαςθσ Ζγκριςθσ 

Ρεριβαλλοντικϊν Πρων του ζργου είναι: 

Πίνακασ 2. Απαιτοφμενθ ποιότθτα εκροισ Ε.Ε.Λ Αςϊματου 

ΠΑΡΑΜΕΣΡΟ ΑΝΩΣΑΣΟ ΟΡΙΟ ΤΓΚΕΝΣΡΩΗ (mg/l) 

BOD5 Μείωςθ τουλάχιςτον 20% του BOD5 ειςόδου 

SS Μείωςθ τουλάχιςτον 50% των SS ειςόδου 
 

5.3. Γενικά ςτοιχεία ζργου – Δεδομζνα ςχεδιαςμοφ ΕΕΛ Λάμπου Μφλων 

Θ μονάδα επεξεργαςίασ λυμάτων ςτεγάηεται ςε ζνα βιομθχανικό κτίριο και αποτελείται από τα εξισ κφρια 

επιμζρουσ τμιματα: 

 Φρεάτιο ειςόδου 

 Εςχάρωςθ – Συμπίεςθ & Αποκικευςθ Εςχαριςμάτων 

 Εξάμμωςθ – Λιποςυλλογι – Διαχωριςμό & Αποκικευςθ Άμμου & Λιπϊν 

 Μζτρθςθ Ραροχισ 

 Κακίηθςθ Imhoff 

 Διικθςθ Στερεϊν 

 Χλωρίωςθ – αποχλωρίωςθ και 

 Φρεάτιο εξόδου 

H προςφερόμενθ εγκατάςταςθ επεξεργαςίασ λυμάτων ζχει ςχεδιαςτεί για τθν εξυπθρζτθςθ των αναγκϊν 

40ετίασ (κερινζσ ςυνκικεσ) του οικιςμοφ Λάμπου Μφλων. Τα βαςικά υδραυλικά και ρυπαντικά δεδομζνα 

ςχεδιαςμοφ, ςφμφωνα με τουσ πίνακεσ Δ.1 και Δ.2 του κεφαλαίου Δ.1.3 του τεφχουσ Τεχνικισ Ρεριγραφισ 

των τευχϊν δθμοπράτθςθσ, είναι τα ακόλουκα: 

Πίνακασ 3. Δεδομζνα ςχεδιαςμοφ Ε.Ε.Λ Λάμπου-Μφλων 

ΠΑΡΑΜΕΣΡΟ ΜΟΝΑΔΑ 
ΗΜΕΡΑ 20ΕΣΙΑ 40ΕΣΙΑ 

ΧΕΙΜΩΝ ΘΕΟΣ ΧΕΙΜΩΝ ΘΕΟΣ ΧΕΙΜΩΝ ΘΕΟΣ 

Ιςοδφναμοι κάτοικοι αρ. 171 224 190 247 210 274 

Μζγιςτθ θμεριςια παροχι m3/d 33 55 43 70 54 90 

Ραροχι αιχμισ l/s 1 2 1 3 2 3 

BOD5 
kg/d 10 13 12 15 13 16 

mg/l 312 244 265 211 233 183 

SS 
kg/d 12 16 13 17 15 19 

mg/l 364 283 309 243 272 211 

Αντίςτοιχα, τα απαιτοφμενα χαρακτθριςτικά εκροισ, όπωσ αναφζρονται τόςο ςτο κεφάλαιο Δ.2.2 του 

τεφχουσ Τεχνικισ Ρεριγραφισ των τευχϊν δθμοπράτθςθσ όςο και ςτο άρκρο β τθσ Απόφαςθσ Ζγκριςθσ 

Ρεριβαλλοντικϊν Πρων του ζργου είναι: 

Πίνακασ 4. Απαιτοφμενθ ποιότθτα εκροισ Ε.Ε.Λ Λάμπου-Μφλων 

ΠΑΡΑΜΕΣΡΟ ΑΝΩΣΑΣΟ ΟΡΙΟ ΤΓΚΕΝΣΡΩΗ 

BOD5 180 mg/l 

COD 540 mg/l 



SS 60 mg/l 
Ο αποδζκτθσ των επεξεργαςμζνων λυμάτων είναι ο χείμαρροσ «Βωβοφ», ςφμφωνα με τισ απαιτιςεισ τόςο 

του κεφαλαίου Δ.2.2 του τεφχουσ Τεχνικισ Ρεριγραφισ των τευχϊν δθμοπράτθςθσ όςο και του άρκρου β 

τθσ Απόφαςθσ Ζγκριςθσ Ρεριβαλλοντικϊν Πρων του ζργου. 

Αντλιοςτάςια  

Θ προςαγωγι των λυμάτων από τουσ οικιςμοφσ ςτισ Εγκαταςτάςεισ Επεξεργαςίασ Λυμάτων   γίνεται μζςω 

των εξισ πζντε (5) αντλιοςταςίων: 

 Αντλιοςτάςιο ΦΑ1  
 Αντλιοςτάςιο ΦΑ2  
 Αντλιοςτάςιο ΦΑ3  
 Αντλιοςτάςιο ΦΑ4  
 Αντλιοςτάςιο Αςωμάτου  

 

Κωδ. Αντ/ίου Θζςη Χ Ψ Παροχή Q 

m3/h 

Μανομετρικό φψοσ 

ΜΥΣ 

ΦΑ1 Κεραμειά 709550,62 4333182,11 2*35  20 

ΦΑ2 Ιππείου – Συκουντασ  708937,17 4332415,78 2*25  10 

ΦΑ3 Ρθγαδάκια – Ντίπι 710927,54 4330669,86 2*35  40 

ΦΑ4 Κουφο Βουνό 709592,32 4329382,79 10  16 

 

6. ΕΓΚΑΣΑΣΑΕΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΙΑ ΛΤΜΑΣΩΝ ΠΕΣΡΑ  

Γενικά ςτοιχεία ζργου – Δεδομζνα ςχεδιαςμοφ ΕΕΛ Πζτρασ 

Θ μονάδα επεξεργαςίασ λυμάτων αποτελείται από τα εξισ κφρια επιμζρουσ τμιματα: 

Εςχάρωςθ 

Εξάμμωςθ 

Φρεάτιο επιλογισ μικροοργανιςμϊν 

Δεξαμενεσ αεριςμοφ νιτρικοποίθςθσ & απονιτρικοποίθςθσ. 

Δεξαμενζσ δευτεροβάκμιασ κακίηθςθσ  

Χλωρίωςθ 

Μονάδα Διικθςθσ  

Δεξαμενθ κακαρϊν 

Επεξεργαςία ιλφοσ με Ράχυνςθ & Μθχανικι αφυδάτωςθ 

Θ διαςταςιολόγθςθ τθσ ΕΕΛ ζγινε με τα εξισ ρυπαντικά και υδραυλικά φορτία 

Ραράμετροσ 

Α Φάςθ 2023 Β Φάςθ 2043 

Χειμϊνασ Καλοκαίρι Χειμϊνασ Καλοκαίρι 

Ιςοδφναμοσ Ρλθκυςμόσ 1.972 8.915 2.435 10.329 



Μζγιςτθ θμεριςια παροχι m3/d 550 2.220 625 2.580 

Ραροχι αιχμισ l/sec 16 46 18 52 

Ραροχι αιχμισ m3/h 58 166 65 187 

BOD5 kg/d 118 535 146 620 

SS kg/d 138 624 170 723 

TKN kg/d 20 89 24 103 

TP kg/d 5,9 26,7 7,3 31 

 

Τα όρια εκροισ οριςτθκαν βάςει νομοκεςίασ 

BOD5 :    < 25 mg/lt 

COD:     < 75 mg/lt 

SS:     < 40 mg/lt 

DO:    < 3mg/lt 

ΝΘ4 – Ν:    < 2mg/lt 

TN:    < 15 mg/lt 

Οργανικο Ν:    < 5mg/lt 

ΡΑΚ:    1.000/100 ml 

Esterichia Coli:   200/100 ml 

υπολειμματικό χλϊριο:  < 0,2 mg/lt 

Τα λφματα μετά τθ διικθςθ τουσ κα πρζπει να ικανοποιοφν τα παρακάτω όρια 

BOD5 :    < 15 mg/lt 

SS:     < 15 mg/lt 

υπολειμματικό χλϊριο:  < 0,2 mg/lt 

Αντλιοςτάςια 

ΑΑ3, 2 & 1 

Ρρόκειται για τρία αντλιοςτάςια που εξυπθρετοφν τον αγωγό τθσ Ανάξου, με αφετθρία τα χαμθλότερα 

υψόμετρα επί τθσ παραλίασ τθσ Ανάξου. Οι κατακλιπτικοί αγωγοί Ανάξου μελετικθκαν με μικθ 1020, 650 

και 700μ αντίςτοιχα με διάμετρο Φ 110 . Το τελευταίο . προσ τθν ΕΕΛ αντλιοςτάςιο κατακλίβει ςτο 

αντλιοςτάςιο ΑΙΙΙ. 

Συντεταγμζνεσ Χ-Ψ 

ΑΑ1 685406 4354190 

ΑΑ2 684921 4354036 

ΑΙ 685866 4354059 

 

 



ΑΙΙΙ 

Το αντλιοςτάςιο ςυγκεντρϊνει τισ παροχζσ Ανάξου και Ρζτρασ και με κατακλιπτικό αγωγό με Φ 160 

μικουσ 570μ παροχετεφει το ςφνολο των παροχϊν ςτθν ΕΕΛ (μελζτθ 2010). 

Συντεταγμζνεσ Χ-Ψ 

ΑΙΙΙ 687637 4354324 

 

ΑΙΙ  

Το αντλιοςτάςιο ΑΙΙ λειτουργεί κοντά ςτθν εκβολι του χειμάρρου Ρλακοφρα ςτθν παραλία τθσ Ρζτρασ 

Συντεταγμζνεσ Χ-Ψ 

ΑΙΙ 687227 4354999 

 

ΑΡ  

Ειναι μικρό ανλτιοςτάςιο που ςυγκεντρϊνει τισ παροχζσ του Ρετριοφ και τθσ Αγίασ Βαρβάρασ . 

Ο κατακλιπτικόσ αγωγόσ προσ τθν ΕΕΛ ζχει διάμετρο 63mm και μικοσ 360μ. Το ςυνολικό μικοσ του 

αγωγοφ από το Ρετρι ζωσ το αντλιοςτάςιο είναι πρόςκετα 1600μ με Φ 200mm. 

Συντεταγμζνεσ Χ-Ψ 

ΑΠ 688088 4354888 

 

ΑΛ1 και ΑΛ2 

Ρρόκειται για δφο μικρά τοπικά αντλιοςτάςια του Λαφιϊνα που υγκεντρϊνοντασ τισ παροχζσ των 

ςυλλεκτιριων αγωγϊν τισ κατακλίβουν ςτον κεντρικό αγωγό. Οι κατακλιπτικοί αγωγοί ζχουν μικοσ 120μ 

και 90μ αντίςτοιχα και Φ63mm.  

7. EΓΚΑΣΑΣΑΕΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΙΑ ΛΤΜΑΣΩΝ ΓΕΡΑ 

Γενικά ςτοιχεία ζργου – Δεδομζνα ςχεδιαςμοφ ΕΕΛ Γζρασ 

Οι επιμζρουσ εγκαταςτάςεισ τθσ μονάδασ είναι:  

Φρεάτιο ειςόδου– Αντλιοςτάςιο ανφψωςθσ 

Εςχάρωςθ 

Εξάμμωςθ 

Φρεάτιο επιλογισ μικροοργανιςμϊν 

 Βιολογικι επεξεργαςία 

Θ ενεργόσ ιλφσ είναι ζνα αιϊρθμα μικροοργανιςμϊν και ςυνίςταται απο αιωροφμενα κολλοειδι και 

διαλυμζνα οργανικά και ανόργανα ςτερεά. Θ μζκοδοσ τθσ ενεργοφ ιλφοσ είναι μια αερόβια, βιολογικι 

διεργαςία όπου οι μικροοργανιςμοί χρθςιμοποιοφν το οργανικό φορτίο των λυμάτων ωσ τροφι και πθγι 

ενζργειασ και το μετατρζπουν ςε κυτταρικι ουςία και άλλα τελικά προϊόντα μεταβολιςμοφ όπωσ Θ2Ο, 

CO2, NO3 κλπ. 

Τα λφματα που υπερχειλίηουν από τθ δεξαμενι δευτεροβάκμιασ κακίηθςθσ είναι απαλλαγμζνα από 

μικροοργανιςμοφσ και περιζχουν μικρζσ ποςότθτεσ διαλελυμζνων οργανικϊν ουςιϊν. 



Κριτήρια ςχεδιαςμοφ βιολογικήσ βαθμίδασ 

Φόρτιςθ ςτερεϊν F/M <0,07 kg BOD5 in/kg SS.d 

Ογκομετρικι φόρτιςθ  F/V <0.30 kg BOD5in/m3.d 

Συγκζντρωςθ MLSS 4.000 – 5.000 mg/l 

Θλικία ιλφοσ SRT >18 d 

Ρροςφερόμενο οξυγόνο αν kg απομακρυνόμενου BOD5 3.8 kg O2 

Σε πρϊτθ φάςθ καταςκευάςτθκαν 2 αντιδραςτιρεσ ενεργοφ όγκου 960κμ ζκαςτοσ, ενϊ ςε επόμενθ φάςθ 

προβλζπεται θ καταςκευι ενόσ ακόμθ αντιδραςτιρα ίδιου όγκου. Οπότε αρχικά ο ενεργόσ όγκοσ ορίηεται 

ςε 1.920 κμ και ςε επόμενθ φάςθ 2.880κμ. 

Δεξαμενεσ αεριςμοφ 

Τα απόβλθτα ειςζρχονται ςτθ δεξαμενι , κινουνται περιφερειακά και αερίηονται από ςτακεροφσ 

επιφανειακοφσ αεριςτιρεσ κατακόρυφου άξονα. Θ μζκοδοσ αυτι αποτελεί μια απλι και αποδοτικι 

μζκοδο επεξεργαςίασ με κφριο χαρακτθριςτικό ότι δεν επθρεάηεται από τισ αυξομειϊςεισ του οργανικοφ 

φορτίου. 

Οι δεξαμενζσ αεριςμοφ διαςταςιολογικθκαν με τθ κερινι μζγιςτθ θμεριςια παροχι του 2021.  

Μζγιςτθ θμεριςια παροχι m3/d 2.000 

BOD5 kg/d 516 

Φόρτιςθ χϊρου kg BOD5/d. m3 αεριςμοφ 0,35 

F/M kg BOD5/d.kg MLSS 0,09 

Εντόσ τθσ δεξαμενισ αεριςμοφ πραγματοποιείται θ απομάκρυνςθ του αηϊτου των λυμάτων ςε δυο ςτάδια 

τθσ νιτρικοποίθςθσ και απονιτρικοποίθςθσ. 

Θ νιτρικοποίθςθ γίνεται με τθν οξείδωςθ τθσ αμμωνίασ ςε νιτρικά ςε αερόβιεσ ςυνκικεσ. 

Θ απονικτρικοποίθςθ επιτυγχάνεται ςτισ ηϊνεσ ανοξικϊν ςυνκθκϊν οι οποίεσ δθμιουργοφνται με 

ςυνδυαςμοφσ λειτουργίασ των αεριςτιρων. 

Θ ςυγκζντρωςθ ολικοφ αηϊτου ςτθν εκροι κα είναι μικρότερθ των 15mg/l . 

Το ςφςτθμα αεριςμοφ ζχει ωσ ςκοπό: 

 Τθν προςαγωγι τθσ απαραίτθτθσ ποςότθτασ οξυγόνου που απαιτείται από τουσ μικροργανιςμοφσ 

MLVSSγια τθν κατανάλωςθ των οργανικϊν ουςιϊν 

 Τθν ανάμειξθ εντόσ τθσ δεξαμενισ προκειμζνου να μθν κακιηάνουν οι μικροργανιςμοί ςτο 

πυκμζνα και να επιτυγχάνεται ομοιόμορφθ ςυγκζντρωςθ των μικροργανιςμϊν, του οξυγόνου και 

των οργανικϊν ουςιϊν ςε ολόκλθρο τον όγκο τθσ δεξαμενισ αεριςμοφ.  

Δεξαμενζσ δευτεροβάκμιασ κακίηθςθσ  

Καταςκευάςτθκαν δφο δεξαμενζσ κακίηθςθσ διαμζτρου 9μ και μζςου βάκουσ υγρϊν 3μ, με ξζςτρα τφπου 

μιςισ γζφυρασ όπου κακιηάνει θ ιλφσ. Θ ιλφσ ςυμπυκνϊνεται ςε βακμό 0,8%. 

Θ ενεργόσ ιλφσ που απομακρυνεται ςυνεχϊσ μαηί με τα επεξεργαςμζνα λφματα ςτθ δεξαμενι αεριςμοφ 

κατακρατείται ςτθ δεξαμενι κακίηθςθσ θ οποία ζχει κυκλικό ςχιμα, οπου επιτυγχάνεται: 

Α. Διαχωριςμόσ των επεξεργαςμζνων υγρϊν από τθν ενεργό ιλφ 

Β. ςυλλογι και πάχυνςθ τθσ κακιηάνουςασ ιλφοσ για τθν παραπζρα ανακφκλωςθ τθσ. 



Γ. Αποκικευςθ ενεργοφ ιλφοσ ςτθν περίπτωςθ που λόγω αυξθμζνθσ τροφοδοςίασ λυμάτων 

απομακρφνεται μεγαλφτερθ ποςότθτα από τθ δεξαμενι αεριςμοφ.  

Μζςω αντλιοςταςίου μζροσ τθσ ιλφοσ επανειςάγεται ςτθ δεξαμενι επιλογισ βακτθριδίων και ςτθ 

ςυνζχεια ςτθ δεξαμενι αεριςμοφ προκειμζνου να διατθρείται ςτακερι θ φόρτιςθ ςε ςτερεά. Θ περίςςεια 

ιλφοσ απομακρφνεται από τθ βιολογικι επεξεργαςία προσ τον παχυντι και ςτθ ςυνζχεια προσ 

επεξεργαςία και διάκεςθ. 

Χλωρίωςθ 

Κακϊσ θ απορροι των επεξεργαςμζνων από τθν ΕΕΛ λυμάτων κα πραγματοποιείται ςτο χείμαρο 

Αλιγαρωτι, πραγματοποιείται χλωρίωςθ των εκρεόμενων λυμάτων προκειμζνου να καταςτραφοφν 

πακογόνοι μικροοργανιςμοί. Θ χλωρίωςθ γίνεται με επαφι τθσ εκροισ με υγρό διάλυμα υποχλωριϊδουσ 

νατρίου ςε δεξαμενι με μαιανδρικι γεωμετρία. 

Δεξαμενθ κακαρϊν 

Το νερό μετά τθ διφλθςθ οδθγείται ςε δεξαμενι προςωρινισ αποκικευςθσ όγκου 500κμ. 

Επεξεργαςία ιλφοσ 

Ράχυνςθ: ςκοπόσ τθσ πάχυνςθσ είναι θ μείωςθ του όγκου τθσ ιλφοσ με ταυτόχρονθ αφξθςθ τθσ 

ςυγκζντρωςθσ των ςτερεϊν τθσ που επιτυγχάνεται με τθν απομάκρυνςθ ενόσ μζρουσ του νεροφ που 

περιζχει. Τα υγρά υπερχειλίηουν και επανειςάγονται ςτθν ΕΕΛ ςτα πρϊτα ςτάδια. 

Μθχανικι αφυδάτωςθ: Στθν μθχανικι αφυδάτωςθ επιτυγχάνεται απομάκρυνςθ των υγρϊν τθσ ιλφοσ ςε 

ποςοςτό 15% με ταινιοφιλτρόπρεςςα. 

Απαιτοφμενη ποιότητα εκροήσ Ε.Ε.Λ Γζρασ 

BOD5 :   < 25 mg/lt 

COD:    < 75 mg/lt 

SS:    < 40 mg/lt 

DO:    < 3mg/lt 

ΝΘ4 – Ν:    < 23mg/lt 

TN:    < 10 mg/lt 

Οργανικο Ν:    < 5mg/lt 

ΡΑΚ:    1.000/100 ml 

Esterichia Coli:   200/100 ml 

υπολειμματικό χλϊριο:  < 0,2 mg/lt 

Αντλιοςτάςια  

Θ προςαγωγι των λυμάτων από τουσ οικιςμοφσ ςτισ Εγκαταςτάςεισ Επεξεργαςίασ Λυμάτων   γίνεται μζςω 
των εξισ αντλιοςταςίων: 

Αντλιοςτάςιο Ρεράματοσ  

Ορεινοί οικιςμοί 

Θ μεταφορά των λυμάτων των ορεινϊν οικιςμϊν γίνεται ςτο ςφνολο τθσ με αγωγοφσ ελεφκερθσ ροισ, τα 

οποία ςυγκεντρϊνονται ςε μία κζςθ (φρεάτιο ΑΒ) πλθςίον του χϊρου εγκατάςταςθσ επξεργαςίασ. Το 

αρχικό ςυνολικό μικοσ του δικτφου μεταφοράσ είναι 6.300μ. 

Ραραλιακοί οικιςμοί 



Θ μεταφορά των λυμάτων των παραλιακϊν οικιςμϊν από τθ κζςθ ςυγκζντρωςθσ αυτϊν μζχρι το φρεάτιο 

ΑΒ γίνεται εν μζρει με άντλθςθ και εν μζρει με αγωγοφσ ελεφκερθσ ροισ.  

Ο αγωγόσ ελεφκερθσ ροισ ζχει μικοσ 1.000μ, υψόμετρο ειςόδου 24,73μ και εξόδου 19,33μ. 

Ο κατακλιπτικόσ αγωγόσ ζχει μικοσ 2.500μ υψόμετρο ειςόδου -4,65μ (το υψόμετρο του φρεατίου του 

αντλιοςταςίου) και εξόδου 23,35μ.  

Συνολικό μικοσ αγωγοφ 3.500μ. 

Οι ςωλινεσ που χρθςιμοποιικθκαν είναι PVC ςειρά 41 και διατομι  Φ140, 200 & 250, ο κατακλιπτικόσ 

αγωγόσ είναι PE. 

Συντεταγμζνεσ κεντρικου αντλιοςταςίου περάματοσ X716598 Ψ4324310 

8. ΕΓΚΑΣΑΣΑΕΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΙΑ ΛΤΜΑΣΩΝ ΛΟΤΣΡΩΝ 

Γενικά ςτοιχεία ζργου – Δεδομζνα ςχεδιαςμοφ ΕΕΛ Λουτρών 

Θ επιλεγείςα μζκοδοσ επεξεργαςίασ είναι θ μζκοδοσ τθσ ενεργοφσ ιλφοσ με παρατεταμζνο αεριςμό και 
περιλαμβάνει τα εξισ ςτάδια επεξεργαςίασ:  

 Φρεάτιο ειςόδου – αντλιοςτάςιο ανφψωςθσ  
 Μονάδα προκαταρκτικισ επεξεργαςίασ με:  

o Εςχάρωςθ  
o Εξάμμωςθ – Λιποςυλλογι  
o Ραρακαμπτιριοσ αγωγόσ by-pass  
o Μζτρθςθ παροχισ  

 Μονάδα βιολογικισ επεξεργαςίασ με:  
o > Μια δεξαμενι επιλογισ βακτθριδίων (selector) ςτθν κεφαλι τθσ βιο-λογικισ βακμίδασ για 

τον ζλεγχο τθσ πικανισ διόγκωςθσ τθσ ιλφοσ  
o > Δφο δεξαμενζσ με ανοξικι ηϊνθ βιολογικισ απομάκρυνςθσ αηϊτου (απονιτρικοποίθςθ) και 

με ηϊνθ αεριςμοφ για πλιρθ νιτρικοποίθςθ  
o > Δφο δεξαμενζσ κακίηθςθσ  

 Μονάδα απολφμανςθσ με:  
o > Χλωρίωςθ - Αποχλωρίωςθ  

 Μονάδα επεξεργαςίασ κακαροφ νεροφ (εφόςον τα λφματα οδθγθκοφν για άρδευςθ) με:  
o > Φίλτρανςθ  
o > Δεξαμενι κακαρϊν  

 Μονάδα επεξεργαςίασ τθσ λάςπθσ με:  
o > Ράχυνςθ με βαρφτθτα  
o > Μθχανικι αφυδάτωςθ  

Ο ςχεδιαςμόσ τθσ εγκατάςταςθσ ζγινε με βάςθ τα παρακάτω δεδομζνα: 

ΠΑΡΑΜΕΣΡΟ ΜΟΝΑΔΑ Α ΦΑΗ 20ΕΣΙΑ Β ΦΑΗ 40ΕΣΙΑ 

Ιςοδφναμοι κάτοικοι αρ. 2600 3000 

Μζγιςτθ θμεριςια παροχι m3/d 770 890 

BOD5 kg/d 156 180 

SS kg/d 180 210 



TN kg/d 26 30 

TP kg/d 8 9 

 

Απαιτοφμενη ποιότητα εκροήσ Ε.Ε.Λ Λουτρϊν 

ΟΙΑ ΕΚΟΘΣ 

ΡΑΑΜΕΤΟΣ ΜΕΣΘ ΘΜΕΘΣΙΑ ΣΥΓΚΕΝΤΩΣΘ 

COD < 125 mg/L 

BOD5 < 25 mg/L 

Αιωροφμενα ςτερεά (SS) < 35 mg/L 

Κακιηάνοντα ςτερεά εντόσ 2 ωρϊν ςε κϊνο Imhoff < 0,3 ml/L 

Ολικό άηωτο ΤΝ ≤ 15 mg/L 

Αμμωνιακό άηωτο Ν-ΝΘ4 ≤ 2 mg/L 

Λίπθ - Ζλαια ≤ 0,1 mg/L 

Επιπλζοντα ςτερεά = 0  

Διαλυμζνο οξυγόνο (DO) > 3 mg/L 

Ολικα Κολοβ/ιδι < 500/100 ml (ςτο 80% των 
δειγμάτων) 

Αντλιοςτάςια  

Θ προςαγωγι των λυμάτων από τουσ οικιςμοφσ ςτισ Εγκαταςτάςεισ Επεξεργαςίασ Λυμάτων γίνεται μζςω 
των εξισ αντλιοςταςίων: 

 Αντλιοςτάςιο Σκάλασ Λουτρϊν 
Ωφζλιμοσ όγκοσ υγροφ καλάμου: V = 3,12m3 

Διαςτάςεισ φρεατίου («βρεχόμενεσ»): 2,60μ. (μικοσ) x 1,50μ. (πλάτοσ) x 0,80μ. (κακαρό) = Διαφορά  
ςτάκμθσ ηεφξθσ-Απόηευξθσ και όχι ολικό) 

 Απόλυτθ Στάκμθ Άντλθςθσ: -4,20 μ. 

 Στάκμθ Εξόδου Κ.Α. (ςτο φρεάτιο ανφψωςθσ τθσ ΕΕΛ) : +7,88 μ. 
Κατακλιπτικόσ αγωγόσ μικοσ 950,00 μμ, διπλόσ από HDPE DN125 ονομαςτικισ πίεςθσ 10atm, με  Θ=21,00  
Μ.Υ.Σ 

Ραροχι αντλίασ 22 μ3/h. 

 

Ο ΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΜΘΜΑΤΟΣ 
ΛΕΙΤΟΥΓΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΘΘΣΘΣ  

ΤΩΝ Ε.Ε.Λ. ΤΘΣ ΔΕΥΑΛ  

 

 

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΘΣ Τ.Υ. ΔΕΥΑΛ 

 

 

 

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΘΣ ΥΡΘΕΣΙΑΣ 
ΡΕΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΘΣ ΔΕΥΑΛ 

 

 

 

ΘΑΚΛΘΣ ΡΟΚΟΡΙΟΥ 

ΡΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΘΧΑΝΙΚΟΣ ΤΕ 

 

ΡΑΑΣΚΕΥΑΣ ΦΙΝΔΑΝΘΣ 

ΡΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΘΧΑΝΙΚΟΣ ΤΕ 

ΣΩΤΘΘΣ ΒΑΣΙΛΑΟΣ 

ΧΘΜΙΚΟΣ 
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