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ΔΗΜΟΣΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΗ  

ΤΔΡΕΤΗ ΑΠΟΧΕΣΕΤΗ ΗΡΑΚΛΕΙΟΤ 

ΕΡΓΟ  :   ΕΓΚΑΣΑΣΑΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΙΑ ΚΑΙ 
ΔΙΑΘΕΗ ΛΤΜΑΣΩΝ ΣΟΤ ΟΙΚΙΜΟΤ 
ΚΑΣΩ ΑΙΣΩΝ ΣΟΤ ΔΗΜΟΤ ΗΡΑΚΛΕΙΟΤ 
(ΕΕΛ-ΔΙΚΣΤΑ) 

 

 

Ζ ζχληαμε ηεο παξνχζαο κειέηεο ζηεξίρζεθε ζηα ηερληθά – πδξαπιηθά θιπ ζηνηρεία ησλ 

νξηζηηθψλ  κειεηψλ : 

1. Δγθαηάζηαζε Δπεμεξγαζίαο θαη Γηάζεζεο Ιπκάησλ ηνπ Οηθηζκνχ Θάησ Αζηηψλ ηνπ Γήκνπ 

Ζξαθιείνπ – Οξηζηηθή Κειέηε Δγθαηάζηαζεο Δπεμεξγαζίαο Ιπκάησλ, θαη   

2. Δγθαηάζηαζε Δπεμεξγαζίαο θαη Γηάζεζεο Ιπκάησλ ηνπ Οηθηζκνχ Θάησ Αζηηψλ ηνπ Γήκνπ 

Ζξαθιείνπ – Οξηζηηθή Κειέηε Γηθηχσλ Απνρέηεπζεο θαη Γηάζεζεο Δπεμεξγαζκέλσλ 

Ιπκάησλ 

πνπ είραλ αλαηεζεί απφ ην Γήκν Γνξγνιατλε ζην κειεηεηηθφ Γξαθείν ENVIROPLAN Α.Δ. 

εγθξίζεθαλ  θαη παξαιήθζεθαλ θαη αξρήλ απφ ηελ ΣΤΓΘ Ζξαθιείνπ (αξ. πξση. ΟΗΘ 24886/15-

12-2010) θαη ζηε ζπλέρεηα κε θάπνηεο πξνζζήθεο - ηξνπνπνηήζεηο  απφ ηε Γ.Δ.Τ.Α. Ζξαθιείνπ 

κε ηε κε αξ. 47/2013 Απφθαζε ηνπ Γ.. ηεο Γ.Δ.Τ.Α. Ζξαθιείνπ. 

Γηα ην έξγν έρεη εθδνζεί ε Απφθαζε Έγθξηζεο Πεξηβαιινληηθψλ Όξσλ απφ ηε Γ/λζε ΠΔ.ΥΧ.. 

ηεο Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο Θξήηεο (αξ. πξση. 66/22-1-2013) θαη ε απφθαζε θαζνξηζκνχ 

απνδέθηε νηθ. 11982 /10 -10-2012  (κε ΑΓΑ: Β43Χ7ΙΘ-Δ8Φ) ηνπ Αληηπεξηθεξεηάξρε 

Ζξαθιείνπ. 

Ζ Σερληθή Τπεξεζία ηεο ΓΔΤΑΖ ζπλέπηπμε ηηο πξναλαθεξφκελεο νξηζηηθέο κειέηεο θαη ζπλέηαμε 

ηεχρε δεκνπξάηεζεο έξγνπ ην νπνίν πεξηιακβάλεη ηα δίθηπα κεηαθνξάο ησλ ιπκάησλ, ηελ ΔΔΙ 

θαη ηα δίθηπα δηάζεζεο ησλ επεμεξγαζκέλσλ. 

 

1.1 ΓΔΓΝΚΔΛΑ ΠΣΔΓΗΑΠΚΝ ΡΖΠ ΚΝΛΑΓΑΠ 

1.1.1 Ρνπνζεζία 

Ο νηθηζκφο Θάησ Αζίηεο βξίζθεηαη ζην βφξεην θαη δπηηθφ ηκήκα ηνπ Λνκνχ Ζξαθιείνπ, ζε 

απφζηαζε 18 ρικ. πεξίπνπ απφ ηελ πξσηεχνπζα ηνπ Λνκνχ Ζξαθιείνπ. 

 

 Ζ πεξηνρή κειέηεο δελ εκπίπηεη ζε θαζεζηψο πξνζηαζίαο θαζψο δελ ππάξρνπλ αξραηνινγηθνί 

ρψξνη ζηελ πεξηνρή θαη δελ έρεη θαηαγξαθεί πεξηνρή ζεκαληηθή πξνο πξνζηαζία θαη δηαρείξηζε 

ζηα πιαίζηα ηνπ Πξνγξάκκαηνο «Φχζε 2000» (NATURA 2000, Οδεγία 92/43/ΔΟΘ). Γάζε θαη 

δαζηθέο εθηάζεηο δελ αλαπηχζζνληαη ζηελ επξχηεξε πεξηνρή ηνπ έξγνπ. ηα φξηα ηεο Γεκνηηθήο 

Δλφηεηαο Σεκέλνπο δελ ππάξρεη θπζηθφο πγξνβηφηνπνο, ν νπνίνο λα εκπίπηεη ζην θαζεζηψο 

πξνζηαζίαο ηεο χκβαζεο RAMSAR (ΦΔΘ 350/Α/20-11-74).  

 

Ζ πξνηεηλφκελε ζέζε ηεο Δ.Δ.Ι., βξίζθεηαη ζηα βνξεηναλαηνιηθά ηνπ νηθηζκνχ ησλ Θάησ Αζηηψλ 

ζε απφζηαζε πεξίπνπ 840 κ. απφ ηα φξηά ηνπ. Ζ έθηαζε πνπ δηαηίζεηαη γηα ηελ θαηαζθεπή ηεο 

κνλάδαο έρεη ζπλνιηθή επηθάλεηα 2,6 ζηξ. πεξίπνπ. Σν παξαπάλσ γήπεδν, δηαζέηεη πξφζβαζε 

απφ αγξνηηθφ δξφκν κέζνπ πιάηνπο 3 κ. Σν γήπεδν ζπλνξεχεη ζηα βφξεηα κε ακπειψλα, ζηα 

δπηηθά έλα κέξνο ζπλνξεχεη κε ακπειψλα θαη έλα άιιν κέξνο κε θαιιηεξγνχκελε έθηαζε, ζηα 

λφηηα κε αγξνηηθφ δξφκν θαη ζηα αλαηνιηθά κε ξέκα. 

  

 Δμππεξεηνύκελνο Ξιεζπζκόο – Ξνζνηηθά ζηνηρεία ιπκάησλ –Πύζηαζε ιπκάησλ  

Ξξόβιεςε πιεζπζκνύ – εμππεξεηνύκελνο πιεζπζκόο 

Ο πιεζπζκφο ζρεδηαζκνχ ηνπ έξγνπ αλέξρεηαη ζηνπο 1600 η.θ. γηα ην έηνο 2040. 



 

 

 

Ο ζρεδηαζκφο θαη ε επηινγή πνπ ζα γίλεη ζα έρεη ηελ πξννπηηθή θαη ηε δπλαηφηεηα εχθνιεο 

κειινληηθήο επέθηαζεο αλ απηφ απαηηεζεί. Αλ κεηά ην πέξαο ηνπ νξίδνληα ζρεδηαζκνχ πξνθχςεη 

ε αλάγθε επέθηαζεο ηεο εγθαηάζηαζεο, απηή ζα πξέπεη απφ ζήκεξα λα θαηαζηεί εθηθηή θαη 

εχθνιε, κε ην ζσζηφ ζρεδηαζκφ θαη ηελ επηινγή ησλ θαηάιιεισλ ζπζηεκάησλ. 

 

Σν έξγν πεξηιακβάλεη ηηο παξαθάησ επηκέξνπο εξγαζίεο : 

1. Θαηαζθεπή εζσηεξηθνχ απνρεηεπηηθνχ δηθηχνπ ηνπ αλαηνιηθνχ ηκήκαηνο ηνπ 

νηθηζκνχ ησλ Θάησ Αζηηψλ, θαζψο θαη ηελ θαηαζθεπή ηνπ λένπ θεληξηθνχ 

αγσγνχ βαξχηεηαο πξνο ηελ Δ.Δ.Ι. Πξνβιέπεηαη ε εγθαηάζηαζε 

πξνθαηαζθεπαζκέλνπ αληιηνζηαζίνπ ιπκάησλ παξνρήο 6 m3/hr ζε 9 κΤ. Απφ 

εθεί ηα ιχκαηα ζα νδεγνχληαη κέζσ θαηαζιηπηηθνχ αγσγνχ HDPE III, D75 16 

atm, κήθνπο πεξίπνπ 110 κ., ζε θξεάηην ηνπ απνρεηεπηηθνχ δηθηχνπ ηνπ 

νηθηζκνχ, θαη απφ εθεί ζηελ Δ.Δ.Ι. βνξεηναλαηνιηθά ηνπ νηθηζκνχ. Γηα ηνπο 

θεληξηθνχο αγσγνχο ζπιινγήο θαη  κεηαθνξάο ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ αγσγνί 

HDPE δηπινχ δνκεκέλνπ ηνηρψκαηνο SN8, D250 (DN/OD), ζπλνιηθνχ κήθνπο 

πεξίπνπ 2.550 κ.  

2. Θαηαζθεπή ηεο Δ.Δ.Ι. ζηα βνξεηναλαηνιηθά ηνπ νηθηζκνχ, δπλακηθφηεηαο 1.600 

Ηζνδχλακσλ Θαηνίθσλ. Ζ Δ.Δ.Ι. ζα πεξηιακβάλεη πξσηνβάζκηα θαζίδεζε ζε 

ζεπηηθή δεμακελή, θαηαζθεπή ηνπιάρηζηνλ δχν (2) παξάιιεισλ γξακκψλ 

βηνινγηθήο επεμεξγαζίαο ζε κνλάδεο πξνζθνιιεκέλεο βηνκάδαο (π.ρ. βηνδίζθνη 

/βηνξφηνξεο /θίιηξα πθάζκαηνο /MBBR) θιεηζηέο, κε απφζκεζε θαη ερνκφλσζε, 

θαη απνιχκαλζε κε αλαινγηθφ ρισξησηή. Αθφκα ζα πεξηιακβάλεη H/Z γηα ηελ 

ελεξγεηαθή απηνλνκία ηεο κνλάδαο, θαζψο θαη φιεο ηηο εξγαζίεο γηα ηελ 

δηακφξθσζε ηνπ γεπέδνπ ηεο Δ.Δ.Ι. (πεξίθξαμε, δελδξνθχηεπζε, εζσηεξηθφ 

δίθηπν άξδεπζεο θαη χδξεπζεο, ειεθηξνθσηηζκφο, θηι). 

3. Θαηαζθεπή ηνπ δηθηχνπ δηάζεζεο ησλ επεμεξγαζκέλσλ ιπκάησλ απφ ηελ Δ.Δ.Ι. 

έσο ηελ πεξηνρή δηάζεζεο-άξδεπζεο αγξνηεκαρίσλ, θαζψο θαη ηελ πεξηνρή 

ελαιιαθηηθήο δηάζεζεο ζηα πξαλή ξέκαηνο λνηηναλαηνιηθά ηεο Δ.Δ.Ι. απφ 

ζσιήλεο πνιπαηζπιελίνπ PE 100 DN 125 16 atm, ζπλνιηθνχ κήθνπο 1.450 κ. 

πεξίπνπ.   

Σα αλσηέξσ έξγα ζπλνιηθνχ πξνυπνινγηζκνχ ζχκθσλα κε ηελ κειέηε 1.536.600 € (ρσξίο ην 

Φ.Π.Α.), ζα εθηειεζηνχλ ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο ηεο κειέηεο, φπσο απηή ζα εγθξηζεί απφ ην 

Γ.. ηεο Γ.Δ.Τ.Α.Ζ., θαη κε ηηκέο κνλάδνο πνπ ζα θαζνξηζζνχλ απφ ηελ πξνζθνξά ηνπ 

Αλαδφρνπ πνπ ζα αλαδεηρηεί απφ ηνλ δηαγσληζκφ. 

 

Ζ θνζηνιφγεζε ηνπ έξγνπ βαζίδεηαη ζηα εγθεθξηκέλα εληαία ηηκνιφγηα ζηελ θαηεγνξία ησλ 

πδξαπιηθψλ έξγσλ θαη ησλ νηθνδνκηθψλ έξγσλ (Θαλνληζκφο Πεξηγξαθηθψλ Σηκνινγίσλ 

Δξγαζηψλ γηα δεκφζηεο ζπκβάζεηο έξγσλ – Απφθαζε Αξηζ. ΓΛγ/νηθ 35577/ΦΛ 466/ ΦΔΘ 

Σεχρνο Β/ 1746 /19-5-2017) θαη φπνπ δελ ππάξρνπλ ζηνηρεία, ζε ηηκέο εκπνξίνπ. 



 

 

 

ΡΔΣΛΗΘΖ ΞΔΟΗΓΟΑΦΖ ΔΟΓΝ ΔΔΙ  

 

Ζ πξνηεηλφκελε κνλάδα ζα πεξηιακβάλεη ηα παξαθάησ επί κέξνπο ηκήκαηα: 

1. επηηθή Γεμακελή  

2. Γεμακελή Σξνθνδνζίαο – Αλαθπθινθνξίαο & Δμηζνξξφπεζεο 

3. Βηνινγηθή επεμεξγαζία ζε αεξφβην ζχζηεκα πξνζθνιιεκέλεο βηνκάδαο (ζχκθσλα κε 

ηνπο εγθεθξηκέλνπο πεξηβαιινληηθνχο φξνπο)  

4. Γεμακελή απνιχκαλζεο 

5. Γεμακελή άληιεζεο ηεο εθξνήο 

6. Οηθίζθνο ειέγρνπ (ρψξνο ειεθηξηθνχ πίλαθα, αλεκηζηήξα απφζκεζεο, Ζ/Ε θαη WC) 

7. Κνλάδα εμνπδεηέξσζεο νζκαεξίσλ 

8. Ινηπά έξγα ππνδνκήο (δηακφξθσζε ρψξνπ, πεξίθξαμε, χδξεπζε, ειεθηξνθσηηζκφο)  

9. Αληιηνζηάζην εμφδνπ θαη δίθηπν άξδεπζεο  

 

Ξεξηγξαθή ηνπ ζπζηήκαηνο επεμεξγαζίαο (ελδεηθηηθή) 

Πύζηεκα βηνινγηθήο επεμεξγαζίαο γηα 1.600 ηζνδύλακνπο θαηνίθνπο (κέγηζηνο 

εμππεξεηνύκελνο πιεζπζκόο), κε βάζε ην παξαπάλσ δηάγξακκα ξνήο θαη όπσο 

ελδεηθηηθά πεξηγξάθεηαη παξαθάησ: 

 

1) Σεπηηθή δεμακελή από ζθπξόδεκα (γηα ηελ πξνεπεμεξγαζία - αθαίξεζε ρνλδξώλ 

ζηεξεώλ, ιηπώλ, πξνθαζίδεζε, ρώλεπζε-απνζήθεπζε ιαζπώλ) ή ηζνδύλακε 

επεμεξγαζία 

 Οη εζσηεξηθέο ηεο δηαζηάζεηο ηεο ζεπηηθήο δεμακελήο ζα είλαη 15,00 κ. Υ 8,10 κ., νιηθνχ 

βάζνπο 4,05 θαη σθέιηκνπ βάζνπο 3,70 κ. Απνηειείηαη απφ ηξία κεγάια δηακεξίζκαηα, πνπ 

επηθνηλσλνχλ κεηαμχ ηνπο κε αλνίγκαηα, κε ηξφπν ψζηε λα πξνθαιείηαη καηαλδξηθή ξνή ζηα 

ιχκαηα θαη επνκέλσο απηά λα δηαλχνπλ ηε κέγηζηε δπλαηή δηαδξνκή πξνηνχ πεξάζνπλ ζην 

επφκελν ζηάδην επεμεξγαζίαο. 

Ππλνιηθόο σθέιηκνο όγθνο δεμακελήο: ~450,00 κ³. 

Δμνπιηζκόο ζεπηηθήο δεμακελήο  

 Φίιηξα - θφζθηλα κε ζπλνιηθή ελεξγή επηθάλεηα 14,41 m2 ή κεγαιχηεξε, απφ PVC ή 

πνιππξνππιέλην ή αληίζηνηρν πιαζηηθφ πιηθφ πςειήο αληνρήο ζε ιχκαηα ή αλνμείδσην 

ράιπβα ΑISI 304L, κε αλνίγκαηα ≤ 3mm ή ηζνδχλακν ζχζηεκα ψζηε λα απνθιείεηαη ε 

δηαθπγή ιηπψλ θαη ζηεξεψλ απφ ηελ πξνεπεμεξγαζία πξνο ηε βηνινγηθή επεμεξγαζία. 

 Τπνβξχρηα αληιεηηθά ζπγθξνηήκαηα γηα ηελ ηξνθνδνζία ησλ πξσηνβάζκηα επεμεξγαζκέλσλ 

ιπκάησλ (αλ απαηηνχληαη ζηελ πξνηεηλφκελε επεμεξγαζία) 

 

2) Γεμακελή Ρξνθνδνζίαο – Αλαθπθινθνξίαο- Eμηζνξξόπεζεο ξνήο 

Ζ δεμακελή απηή, πνπ ζα είλαη θαηαζθεπαζκέλε απφ ζθπξφδεκα θαη ρξεζηκεχεη ζαλ απνζήθε 

ηεο πξσηνβάζκηαο εθξνήο, πνπ έξρεηαη απφ ηε ζεπηηθή δεμακελή κε ππεξρείιηζε. Απφ ηε 

δεμακελή μεθηλά ε γξακκή ηξνθνδνζίαο (& αλαθπθινθνξίαο) πξνο ηηο κνλάδεο πξνζθνιιεκέλεο 

βηνκάδαο, πνπ απνηειείηαη απφ: 

 ηηο αληιίεο ηξνθνδνζίαο (ειάρηζηε εθεδξεία αλά θχξηα αληιία 50%, δει. γηα κηα θχξηα 

αληιία κία εθεδξηθή, γηα δχν θχξηεο κία εθεδξηθή, γηα ηξεηο θχξηεο δχν εθεδξηθέο θ.ν.θ.. νη 

νπνίεο ιεηηνπξγνχλ  θπθιηθά-ελαιιάμ),  

 ηνπο αγσγνχο κεηαθνξάο (ηξνθνδνζίαο) πξνο ηηο κνλάδεο πξνζθνιιεκέλεο βηνκάδαο 

(Βηνινγηθά Φίιηξα). ηε δεμακελή απηή θαηαιήγεη κε θπζηθή ξνή ν αγσγφο επηζηξνθήο 

(κε ηηο ζπιιεθηήξηεο γξακκέο πνπ επηζηξέθνπλ ηε δηεζεκέλε εθξνή απφ θάζε Βηνινγηθφ 

Φίιηξν πξνο ζηε δεμακελή ηξνθνδνζίαο). ηε είζνδν ηνπ αγσγνχ απηνχ ζηε δεμακελή 

ηξνθνδνζίαο, ππάξρεη κηα εηδηθή βαιβίδα κε κπάια ή άιιν ηζνδχλακν ζχζηεκα, πνπ θιείλεη 

ηε γξακκή πξνο ηε δεμακελή ηξνθνδνζίαο (φηαλ ε δεμακελή γεκίζεη) θαη νδεγεί ηελ 

πεξίζζεηα πξνο ηε κνλάδα απνιχκαλζεο θαη ζηε ζπλέρεηα ζηε δεμακελή απνζήθεπζεο – 

άληιεζεο ηεο εθξνήο. Τπνινγίζζεθε  δεμακελή κε σθέιηκν φγθν 304 κ3 πεξίπνπ, (> 100% 

ηνπ κέγηζηνπ εκεξήζηνπ πδξαπιηθνχ θνξηίνπ), ψζηε λα επαξθεί θαη γηα κειινληηθέο 

επεθηάζεηο (κέρξη 2000 ΗΘ). 



 

 

 

3) Βηνινγηθή επεμεξγαζία ζε αεξόβην ζύζηεκα πξνζθνιιεκέλεο βηνκάδαο (π.ρ. 

βηνδίζθνη/βηνξόηνξεο/θίιηξα πθάζκαηνο /MBBR) θιεηζηέο, κε απόζκεζε θαη 

ερνκόλσζε, 1.600 ηζνδπλάκσλ θαηνίθσλ.   

Ηζρύεη ε ΑΔΞΝ 66/22-01-2013 (κε ΑΓΑ: ΒΔΗΥΝΟ1Θ-ΞΑΖ) ηεο Απνθεληξσκέλεο 

Γηνίθεζεο Θξήηεο θαη ε απόθαζε θαζνξηζκνύ απνδέθηε νηθ. 11982 /10 -10-2012  (κε 

ΑΓΑ: Β43Υ7ΙΘ-Δ8Τ) ηνπ Αληηπεξηθεξεηάξρε Ζξαθιείνπ. 

Ρα απαηηνύκελα πνηνηηθά ραξαθηεξηζηηθά ηεο εθξνήο απφ ηελ εγθαηάζηαζε πνπ ζα 

δηαηίζεηαη γηα άξδεπζε ειαηνθαιιηεξγεηψλ  ζηελ πεξηνρή είλαη: 

  
Βηνρεκηθά απαηηνχκελν νμπγφλν           ≤ 10 mg/lt (γηα 80% δεηγκάησλ) 

Αησξνχκελα ζηεξεά             ≤ 10 mg/lt (γηα 80% δεηγκάησλ) 

Escherichia coli       ≤ 5 απνηθ./100 ml (γηα 80% δεηγκάησλ) 

                  ≤ 50 απνηθ./100 ml (γηα 95% δεηγκάησλ) 

Θνιφηεηα                                         ≤ 2 mg/lt (δηάκεζε ηηκή) 

 

ην έξγν ζα εγθαηαζηαζεί ν απαηηνχκελνο αξηζκφο κνλάδσλ γηα ηελ θάιπςε ησλ 1.600 

ηζνδύλακσλ θαηνίθσλ, πνπ απνηεινχλ ηνλ πιεζπζκφ ζρεδηαζκνχ ηνπ έξγνπ. 

 

Δλδεηθηηθά πεξηγξάθνληαη νη παξαθάησ κνλάδεο πξνζθνιιεκέλεο βηνκάδαο: 

β1)Φίιηξα πθάζκαηνο (textile filters)  

Ζ επεμεξγαζία είλαη αεξφβηα θαη ε νμπγφλσζε γίλεηαη κε θπζηθφ ηξφπν (κε απνξξφθεζε 

νμπγφλνπ απφ ηνλ αέξα ή κε απιφ εμαεξηζηήξα δει. βεληηιαηέξ). Σα πξνεπεμεξγαζκέλα ιχκαηα 

ηξνθνδνηνχληαη κε κία αληιία (αλνμείδσηε) πξνο ηα βηνινγηθά θίιηξα ζε κηθξέο πνζφηεηεο θαηά 

δηαζηήκαηα (1-3 min θάζε 20-30 min). Κε ην δίθηπν ζσιελψζεσλ δηακνηξάδνληαη ζε φιε ηελ 

επηθάλεηα θαη δηέξρνληαη (θαηεηζδχνπλ) κέζα ζην θίιηξν κε βαξχηεηα, ελψ ηαπηφρξνλα έρνκε 

εηζξνή νμπγφλνπ (αέξα) κε θπζηθφ εθειθπζκφ. Σα ιχκαηα θαηά ηε δηέιεπζε ηνπο απφ ην θίιηξν 

δηέξρνληαη απφ ην πνξψδεο ησλ πθαζκάησλ θαη επηθαλεηαθά, φπνπ έρεη πξνζθνιεζεί βηνκάδα 

(κηθξφβηα), ε νπνία κεηαβνιίδεη (θαηαλαιψλεη γηα ηξνθή) ηηο νξγαληθέο νπζίεο ησλ ιπκάησλ 

παξάγνληαο ηειηθά δηνμείδην ηνπ άλζξαθα, λεξφ θαη αέξην άδσην.  

 

β2) Βηνξόηνξεο/ βηνδίζθνη. 

Ζ ελεξγή επηθάλεηα, φπνπ πξνζθνιιάηαη ε βηνκάδα, είλαη δίζθνη απφ ειαθξφ πιηθφ ή θπιηλδξηθά 

δνρεία (ξφηνξεο) κε πιεξσηηθφ πιηθφ απφ κηθξά πιαζηηθά ζηνηρεία αληίζηνηρα, νη νπνίνη 

ηνπνζεηεκέλνη ζε άμνλα (θάζεηα απφ ηα θέληξα ηνπο), πεξηζηξέθνληαη αξγά ψζηε ζπλερψο ην 

κηζφ ηκήκα θάζε δίζθνπ ή ξφηνξα αληίζηνηρα πεξίπνπ λα βξίζθεηαη ζπλερψο κέζα ζηα ιχκαηα. 

Θαηά ηελ έλαξμε ηεο ιεηηνπξγίαο, νη κηθξννξγαληζκνί ησλ ιπκάησλ πξνζαξηψληαη ζηηο 

πεξηζηξεθφκελεο επηθάλεηεο, πνιιαπιαζηάδνληαη θαη δεκηνπξγνχλ έλα ζηξψκα βηνκάδαο πάρνπο 

κεξηθψλ ρηιηνζηψλ. Ζ βηνκάδα απηή κεηαβνιίδεη (θαηαλαιψλεη γηα ηξνθή) ηηο νξγαληθέο νπζίεο 

ησλ ιπκάησλ θαη κε απηφλ ηνλ ηξφπν ηα θαζαξίδεη. 

Όια ηα πιηθά θαηαζθεπήο δεμακελψλ ή βηνξνηφξσλ πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ ζηηο κνλάδεο 

πξέπεη λα είλαη αλζεθηηθά ζηα ιχκαηα γηα ηνπιάρηζηνλ εηθνζαεηή ζπλερή ιεηηνπξγία. Σα 

κέηαιια ζα είλαη απφ αλνμείδσην ράιπβα ΑΗSI 304L ή θαιχηεξν. Όια ηα πιαζηηθά πιηθά ζα 

είλαη απφ ηεθιφλ, PVDF ή PP κεγάιεο κεραληθήο θαη ρεκηθήο αληνρήο. 

 

β3) Αληηδξαζηήξαο κε αηωξνύκελνπο βηνθνξείο (Moving Bed Bio-Reactor, M.B.B.R.) 

Όιεο νη δεμακελέο ζα είλαη θαηαζθεπαζκέλεο απφ πιαζηηθφ πιηθφ  ( κε δσή>30 εηψλ ζε θάζε 

πεξίπησζε) κε ρεκηθέο θαη κεραληθέο αληνρέο ή απφ αλνμείδσην ράιπβα AISI 304L ή θαιχηεξν 

κε θαηάιιειε εμσηεξηθή πξνζηαζία αλ ηνπνζεηεζεί κέζα ζην έδαθνο. Όιεο νη ζσιελψζεηο ηεο 

κνλάδαο ζα είλαη απφ αλνμείδσην ράιπβα ή PE θαηάιιειεο δηακέηξνπ θαη πίεζεο αληνρήο 



 

 

 

(ειάρηζηνο ρξφλνο δσήο 20 έηε). Όιεο νη κεηαιινθαηαζθεπέο νη νπνίεο εξρνληαη ζε επαθή κε 

ιχκαηα ζα είλαη αλνμείδσηεο απφ αλνμείδσην ράιπβα AISI 304L ή θαιχηεξν, νη ζσιελψζεηο 

αεξηζκνχ απφ ΑΗSI 304L ή θαιχηεξν, ελψ θαη φιεο νη θαηαζθεπέο ζηνλ ήιην ζα είλαη 

αλνμείδσηεο. 

Ζ αλνμηθή δψλε (απνληηξνπνίεζε), ε νπνία απαηηείηαη, ζα απνηειείηαη απφ κία ρσξηζηή δεμακελή 

-δηακέξηζκα , ε νπνία ζα είλαη εθνδηαζκέλε κε ζχζηεκα ππνβξχρηαο αλάδεπζεο θαη ζα έρεη 

πιεξσζεί κε εηδηθφ πιεξσηηθφ πιηθφ.  

Ζ δψλε αεξηζκνχ ζα απνηειείηαη απφ ηε δεμακελή βηνινγηθήο απνδφκεζεο νξγαληθνχ θνξηίνπ, ε 

νπνία ζα αεξίδεηαη απφ θαηάιιειν ζχζηεκα θπζεηήξσλ θαη δηαρπηήξσλ . Ζ δεμακελή ζα 

πξνζθέξεηαη κε ην εηδηθφ πιεξσηηθφ πιηθφ - θνξέα αλάπηπμεο βηνκάδαο.  

Σν ζχζηεκα αεξηζκνχ ζα πεξηιακβάλεη δχν  θπζεηήξεο εθ ησλ νπνίσλ ν έλαο ζα είλαη 

εθεδξηθφο θαη ζχζηεκα δηαρπηήξσλ. Ο αέξαο ζα είλαη ππνινγηζκέλνο λα ππεξθαιχπηεη 30% ηε 

κέγηζηε δήηεζε (ψζηε ην ζχζηεκα αεξηζκνχ ζα πξνζδίδεη ηελ απαξαίηεηε πνζφηεηα αέξα ζην 

ζχζηεκα ηφζν γηα ηε βηνινγηθή απνδφκεζε ηνπ θνξηίνπ φζν θαη γηα ηε δηαηήξεζε ζε αηψξεζε 

ηνπ πιεξσηηθνχ πιηθνχ-θνξέα αλάπηπμεο βηνκάδαο). Οη θπζεηήξεο ζα δηαζέηνπλ ξπζκηζηέο 

ζηξνθψλ (inverter), ην νπνίν ζα κπνξεί λα ιεηηνπξγεί θαη κε ηε βνήζεηα ηνπ αλαινγηθνχ 

ζήκαηνο ηνπ νμπγνλνκέηξνπ. Σν νμπγνλφκεηξν  ζα είλαη κε απηνθαζαξηδφκελν ειεθηξφδην θαη 

ηχπνπ κε νπηηθή δέζκε (luminescent technology).  

Σν εηδηθφ πιεξσηηθφ πιηθφ πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζεί ζα πξέπεη λα έρεη πξνζηαηεπφκελε εηδηθή 

επηθάλεηα επαθήο, ηνπιάρηζηνλ 500 m2/m3 κε πηζηνπνηεηηθά . Σν ηππηθφ πνζνζηφ πιήξσζεο ζα 

θπκαίλεηαη 40 κέρξη 65% . ε θάζε πεξίπησζε, ην πνζνζηφ απηφ δελ πξέπεη λα μεπεξλά ην 65% 

γηα λα επηηξέπεηαη ε αλεκπφδηζηε θίλεζε ηνπ θνξέα εληφο ηεο δεμακελήο. 

Ζ δηαχγαζε ηνπ αλάκηθηνπ πγξνχ θαη ν δηαρσξηζκφο ηνπ απφ ηα ελεξγά ζηεξεά ζα 

πξαγκαηνπνηείηαη ζε δεμακελή θαζίδεζεο κε ή ρσξίο ηελ ρξήζε εηδηθνχ εμνπιηζκνχ ηχπνπ 

ιακειιψλ ή “tube settler” (απινί θαζίδεζεο) γηα ηελ αχμεζε ηεο απνδνηηθφηεηαο θαη ηε κείσζε 

ηεο απαηηνχκελεο επηθάλεηαο, ε νπνία ζα απνηειεί ηκήκα ηεο φιεο κεηαιιηθήο θαηαζθεπήο. Σα 

επηπιένληα ζηε δεμακελή θαζίδεζεο ζα απνκαθξχλνληαη κε εηδηθφ ζπιιέθηε, απηφκαηα. 

Ζ πεξίζζεηα ηιχνο πνπ ζα θαζηδάλεη ζηνλ ππζκέλα ηεο δψλεο θαζίδεζεο ζα απνκαθξχλεηαη κε ηε 

βνήζεηα θαηάιιειεο αληιίαο μεξνχ ηχπνπ ζεηηθήο εθηφπηζεο. Κέζσ ηεο αληιίαο απηήο ζα 

πξαγκαηνπνηείηαη ηφζν ε απνκάθξπλζε ηεο πεξίζζεηαο ηιχνο πξνο ηε κνλάδα πάρπλζεο – 

αθπδάησζεο ηιχνο φζν θαη ε αλαθπθινθνξία ηεο βηνκάδαο γηα πεξαηηέξσ ζηαζεξνπνίεζή ηεο 

ζηηο βηνινγηθέο δεμακελέο. 

 Οινο ν απηνκαηηζκφο ηνπ ζπγθξνηήκαηνο βηνινγηθήο επεμεξγαζίαο ζα πξαγκαηνπνηείηαη απφ 

ηνπηθφ πίλαθα κε εγθαηεζηεκέλν PLC. Ο αλάδνρνο πάλσ ζηνλ γεληθφ πίλαθα ηεο κνλάδαο ζα 

εγθαηαζηήζεη νζφλε ηχπνπ αθήο φπνπ ζα απεηθνλίδνληαη φια ηα κέξε ηεο εγθαηάζηαζεο ζε 

ζρεκαηηθή απεηθφληζε θαη ζα παξνπζηάδεηαη ζε κηα καηηά ε ιεηηνπξγία ηεο Κνλάδαο. Ο αλάδνρνο 

επίζεο έρεη ηελ ππνρξέσζε απεηθφληζεο λέαο νζφλεο ζην scada ηεο Τπεξεζίαο ζηελ αίζνπζα 

ειέγρνπ ηνπ θεληξηθνχ βηνινγηθνχ θαζαξηζκνχ, γηα ηνλ έιεγρν θαη ηειεδηαρείξηζε ηνπ 

ζπζηήκαηνο. Γηα φια ηα κεραλήκαηα θαη ηνλ εμνπιηζκφ ζα ππάξρεη εθεδξεία 100%, κε 

απηφκαηε ελαιιαγή απφ ην PLC. 

 

4) Απνιύκαλζε ηεο εθξνήο  

Mεηά ηελ επεμεξγαζία ζηα βηνινγηθά θίιηξα, ηα ιχκαηα ζα νδεγνχληαη γηα απνιχκαλζε ζηε 

δεμακελή ρισξίσζεο, φπνπ ηνπνζεηείηαη αλαινγηθφο ρισξησηήο κε ηακπιέηεο ππνρισξηψδνπο 

αζβεζηίνπ. Ο αλαινγηθφο απηφο δνζνκεηξεηήο απνηειεί κηα θαηλνηνκία ζηα ζπζηήκαηα 

δνζνκέηξεζεο μεξψλ ρεκηθψλ (ρισξίσζεο – απνρισξίσζεο), γηα ηελ επεμεξγαζία λεξνχ ή 

ιπκάησλ. Σν ζχζηεκα απηφ έρεη ρακειφ θφζηνο εγθαηάζηαζεο θαη ιεηηνπξγίαο, απαηηεί ειάρηζηε 

ζπληήξεζε, είλαη πνιχ απνηειεζκαηηθφ ζηε ρεκηθή επεμεξγαζία ιπκάησλ, δελ έρεη κεραληθά 

κέξε θαη δελ ρξεηάδεηαη ειεθηξηθή ελέξγεηα. Δίλαη πνιχ πην απνηειεζκαηηθφο θαη νηθνλνκηθφο ζε 

ζρέζε κε ηηο αθξηβέο θαη πνιχπινθεο ηερλνινγίεο αλαινγηθήο δνζνκέηξεζεο πγξψλ ή αέξησλ 

ρεκηθψλ. Δλαιιαθηηθά κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί αλαινγηθφ ζχζηεκα δνζνκέηξεζεο δηαιχκαηνο 

ππνρισξηψδνπο λαηξίνπ.Ο ειάρηζηνο ρξφλνο παξακνλήο ησλ επεμεξγαζκέλσλ ζηε δεμακελή 

απηή είλαη 20 min.  



 

 

 

5) Γεμακελή άληιεζεο ηεο εθξνήο 

Ζ δεμακελή απνζήθεπζεο – άληιεζεο ηεο εθξνήο ρξεζηκεχεη θαη γηα ηελ απνζήθεπζε κηθξήο 

πνζφηεηαο εθξνήο, θαζψο θαη ηελ άληιεζε ησλ θαζαξηζκέλσλ λεξψλ πξνο ηελ αξδεπφκελε 

πεξηνρή. Θα ηνπνζεηεζνχλ αληιίεο κε παξνρή θαη καλνκεηξηθφ πνπ ζα θαζνξηζηεί απφ ηηο 

κειέηεο ηνπ αξδεπηηθνχ δηθηχνπ.  

 

6) Νηθίζθνο ειέγρνπ (ρώξνο ειεθηξηθνύ πίλαθα, αλεκηζηήξα απόζκεζεο, Ζ/Ε θαη WC) 

Θα θαηαζθεπαζηεί νηθίζθνο ειέγρνπ ζην ρψξν ηεο Δγθαηάζηαζεο Δπεμεξγαζίαο Ιπκάησλ θαη ζα 

εμππεξεηεί ηηο αλάγθεο ησλ εγθαηαζηάζεσλ κε ηνπο ρψξνπο: 

- Γσκάηην κε ηνλ θεληξηθφ πίλαθα ηεο εγθαηάζηαζεο, ηνλ αλεκηζηήξα απφζκεζεο, θαη ην 

ειεθηξνπαξαγσγφ δεχγνο ζε πεξίπησζε δηαθνπήο ξεχκαηνο ζηελ εγθαηάζηαζε (Ζ/Ε) 

- Υψξν πγηεηλήο (WC) 

 

7) Κνλάδα εμνπδεηέξσζεο νζκαεξίσλ 

Ζ αληηκεηψπηζε ησλ ηπρφλ νζκαεξίσλ ηεο ζεπηηθήο δεμακελήο θαη ησλ ινηπψλ δεμακελψλ ηεο 

κνλάδαο, θαζψο θαη ηνπ ζπζηήκαηνο πξνζθνιιεκέλεο βηνκάδαο, ζα γίλεη κε δίθηπα 

ζπγθέληξσζεο-απαγσγήο, πνπ ζα κεηαθέξνπλ ηα νζκαέξηα κε εμαεξηζηήξα ζε θίιηξν κε 

πιεξσηηθφ πιηθφ θφκπνζη (βιόυιλτρο κόμποστ).  

Ζ κνλάδα απφζκεζεο ζα απνξξνθά ην δχζνζκν αέξα απφ ηνπο θιεηζηνχο ρψξνπο (δεμακελέο 

θαη κνλάδεο πξνζθνιιεκέλεο βηνκάδαο) θαη ζα ηνλ θαζαξίδεη πξηλ δηνρεηεπηεί ζηελ αηκφζθαηξα. 

Σα νζκαέξηα κεηά ηελ πιήξε εμνπδεηέξσζή ηνπο ζα δηνρεηεχνληαη ζηελ αηκφζθαηξα. Ζ κνλάδα 

απηή απαηηεί ρψξν γηα ηελ εγθαηάζηαζή ηεο πεξίπνπ 42 m2.  

 

8) Ινηπά έξγα ππνδνκήο (δηακόξθσζε ρώξνπ, πεξίθξαμε, ύδξεπζε, 

ειεθηξνθσηηζκόο) – Πύζηεκα ζπλαγεξκνύ 

Οη αλσηέξσ πεξηγξαθείζεο εγθαηαζηάζεηο ζα πεξηθξαρζνχλ, ζα δελδξνθπηεπζνχλ θαη ζα 

ζπλδεζνχλ κε ηα δίθηπα ΓΔΖ θαη χδξεπζεο. 

Γηα ηελ εχθνιε πξφζβαζε ζε φια ηα ζεκεία ησλ ηξηψλ ρψξσλ ζα δηακνξθσζεί πεξηκεηξηθά ησλ 

εγθαηαζηάζεσλ δηάδξνκνο πξνζπέιαζεο πιάηνπο 1 – 3 m πνπ ζα δηαζηξσζεί κε αδξαλέο πιηθφ 

3Α πάρνπο 5 - 10 cm. 

Σν γήπεδν ζα πεξηθξαρζεί. Ζ πεξίθξαμε ζα είλαη θαηαζθεπαζκέλε απφ δηθηπσηφ γαιβαληζκέλν 

ζπξκαηφπιεγκα θαζψο θαη γαιβαληζκέλνπο παζζάινπο. 

Ζ εγθαηάζηαζε ζα θαιχπηεηαη απφ ζχζηεκα ζπλαγεξκνχ, ζχκθσλα κε ηηο Σερληθέο 

Πξνδηαγξαθέο 

 

9) Απηνκαηηζκόο ιεηηνπξγίαο  

Ο έιεγρνο ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ Βηνινγηθνχ Θαζαξηζκνχ ζα γίλεηαη θαη επη ηφπνπ ηνπ έξγνπ θαη 

απφ ηελ αίζνπζα ειέγρνπ ηνπ Βηνινγηθνχ Ζξαθιείνπ. 

Ο έιεγρνο ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ Βηνινγηθνχ Θαζαξηζκνχ, πξαγκαηνπνηείηαη απφ 

πξνγξακκαηηδφκελν ινγηθφ ειεγθηή (PLC). To PLC ιακβάλεη φια ηα ζήκαηα απφ ηα ειεγρφκελα - 

κεηξνχκελα κεγέζε ελψ ζα έρεη ηελ δπλαηφηεηα λα ιακβάλεη θαη εληνιέο ηειερεηξηζκνχ 

αζχξκαηα κέζσ θαηάιιεινπ modem ην νπνίν ζα ζπλδέεηαη κε δίθηπα θηλεηήο ηειεθσλίαο 

(GSM, GPRS). 

 

10) Γνθηκέο  

Oη δνθηκέο θαη νη έιεγρνη θαηαιιειφηεηαο ηνπ απαηηνχκελνπ κεραληθνχ εμνπιηζκνχ δηαθξίλνληαη 

ζε ηξία ζηάδηα αλαθέξνληαη αλαιπηηθά ζηελ ΔΤ θαη ζηηο Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο. 
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