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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

1.1 Τίτλος έργου ή δραστηριότητας.  

Το έργο «ΣΥΛΛΟΓΗ, ΜΕΤΑΦΟΡΑ, ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ & ∆ΙΑΘΕΣΗ ΛΥΜΑΤΩΝ 

ΛΕΩΝΙ∆ΙΟΥ» του ∆ήµου Νότιας Κυνουρίας, στη θέση: «Άνω Τσουµιάς» της ∆.Κ. 

Λεωνιδίου, ∆ήµου Νότιας Κυνουρίας, Νοµού Αρκαδίας έχει αδειοδοτηθεί µε την υπ’ 

αριθµό πρωτοκόλλου  26966/912/25-04-2014 (Α∆Α: ΒΙ0ΩΟΡ1Φ-ΡΚΗ)  απόφαση της 

Αποκεντρωµένης Αποκεντρωµένη ∆ιοίκηση Πελοποννήσου, ∆υτικής Ελλάδας και 

Ιονίου και συγκεκριµένα από το ΤµήµαΠεριβαλλοντικού & Χωρικού Σχεδιασµού, της 

∆/νσης Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασµού Πελοποννήσου.   

 

Η χρηµατοδότηση του Έργου γίνεται από το Ε.Π. «Περιβάλλον – Αειφόρος 

Ανάπτυξη» 2007-2013 µε κωδικό ένταξης MIS 349366. 

1.2 Είδος και µέγεθος του έργου ή της 

δραστηριότητας.  

Η τροποποίηση της εγκεκριµένης ΑΕΠΟ του Έργου αφορά στον εξυπηρετούµενο 

πληθυσµό και στις τροποποιήσεις που αυτή η αλλαγή επιφέρει στον τεχνικό 

σχεδιασµό του. Πιο συγκεκριµένα, στην εγκεκριµένη ΑΕΠΟ έχει αδειοδοτηθεί ως 

εξυπηρετούµενος πληθυσµός, µέσω αποχετευτικού δικτύου χωριστικού τύπου, ο 

πληθυσµός της ∆.Κ. Λεωνιδίου και µέσω µεταφοράς βοθρολυµάτων των Τ.Κ. 

Βλησιδιάς, Κουνουπιάς, Μαρίου, Πελετών, Πηγαδίου, Πουλίθρων, Πραγµατευτή και 

Τσιταλίων. Η τροποποίηση αφορά στην αφαίρεση του πληθυσµού των Τ.Κ. 

Βλησιδιάς, Κουνουπιάς, Μαρίου, Πελετών, Πηγαδίου, Πουλίθρων, Πραγµατευτή και 

Τσιταλίων από τον εξυπηρετούµενο πληθυσµό του Έργου. Επίσης, διορθώνεται ο 

µέσος όρος των ετήσιων ρυθµών µεταβολής σύµφωνα µε τις υποδείξεις της Ειδικής 

Γραµµατείας Υδάτων και ως εκ τούτου µεταβάλλεται ο πληθυσµός αιχµής του Έργου. 

Οι τροποποιήσεις αυτές περιγράφονται αναλυτικά σε επόµενη παράγραφο. 

Όπως αναφέρεται στην εγκεκριµένη ΑΕΠΟ και δεν µεταβάλλεται µε την παρούσα 

αίτηση τροποποίησης, το αποχετευτικό δίκτυο θα καλύπτει τρεις οικισµούς: Λάκκος, 

Πλάκα και Λεωνίδιο. Τα λύµατα από τους δυο πρώτους οικισµούς θα οδηγούνται µε 

καταθλιπτικό συλλεκτήριο αγωγό που οδεύει κατά µήκος της επαρχιακής οδού, που 

συνδέει τον οικισµό του Λεωνιδίου µε της Πλάκας, στο κεντρικό αντλιοστάσιο 

(Α/ΣΛ1) στο οποίο οδηγούνται µε βαρυτικό συλλεκτήριο αγωγό και τα λύµατα του 

Λεωνιδίου. Το Α/Σ3 χωροθετείται πλησίον του γηπέδου του Λεωνιδίου στη θέση µε 

συντεταγµένες κέντρου βάρους κατά ΕΓΣΑ ’87 (Χ, Υ) = (399131, 4113099) και 

καταθλίβει τα λύµατα µέσω του κεντρικού αποχετευτικού αγωγού (ΚΑΑ) στην ΕΕΛ. 

Το αδειοδοτηµένο από την ΑΕΠΟ αποχετευτικό δίκτυο δεν τροποποιείται, 

ωστόσο,  η κατασκευή του θα γίνει σε 2 φάσεις, εκ των οποίων θα προηγηθεί το 

τµήµα του δικτύου που εξυπηρετεί τον οικισµό του Λεωνιδίου και εποµένως, το 
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τµήµα κατάντη του Α/Σ3 θα κατασκευαστεί µελλοντικά. Ως εκ τούτου, µέχρι την 

ολοκλήρωση του αποχετευτικού δικτύου οι οικισµοί Πλάκα και Λάκκος θα 

εξυπηρετούνται µε τη µεταφορά βοθρολυµάτων. 

 

Η ΕΕΛ βασίζεται στη µέθοδο της ενεργού ιλύος µε χρήση µεµβρανών (Μembrane 

Bioreactor MBR). Τα επεξεργασµένα λύµατα θα επαναχρησιµοποιούνται για 

απεριόριστη άρδευση κατά την αρδευτική περίοδο, ενώ σαν εναλλακτικός 

επιφανειακός υδάτινος αποδέκτης τους ορίζεται ο χείµαρρος διαλείπουσας ροής: 

«∆αφνώνας» σύµφωνα µε την υπ’ αριθµ. οικ.559/25-02-2014 (ΟΡΘΗ 

ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ) Απόφαση του Περιφερειάρχη Πελ/σου. Ο σχεδιασµός της ΕΕΛ 

γίνεται µε ορίζοντα 20ετίας, ενώ η κατασκευή θα γίνει σε δύο φάσεις σύµφωνα µε τα 

παρακάτω στοιχεία: 

 

  Υφιστάµενη Φάση Α Φάση (20ετία) Β Φάση (40ετία) 

Παράµετρος ΧΕΙΜΩΝ ΘΕΡΟΣ ΧΕΙΜΩΝ ΘΕΡΟΣ ΧΕΙΜΩΝ ΘΕΡΟΣ 

Ισοδύναµος 

πληθυσµός 

[κάτοικοι] 

3.761 4.954 4.889 6.440 6.355 8.371 

 

1.3 Γεωγραφική θέση και διοικητική υπαγωγή 

έργου ή δραστηριότητας  

1.3.1. Θέση & διοικητική υπαγωγή έργου ή δραστηριότητας 

∆εν επέρχεται καµία τροποποίηση στη θέση του Έργου. 

Πιο συγκεκριµένα, η εγκατάσταση επεξεργασίας λυµάτων (ΕΕΛ) πρόκειται να 

κατασκευαστεί σε ιδιόκτητο, δηµοτικό γήπεδο συνολικής έκτασης: 6.169,21m2, το 

οποίο βρίσκεται στη θέση: «Άνω Τσουµιάς» της ∆.Κ. Λεωνιδίου, ∆ήµου Νότιας 

Κυνουρίας, Νοµού Αρκαδίας, Περιφέρειας Πελοποννήσου σε απόσταση περίπου 

1.400m από τα όρια του οικισµού του Λεωνιδίου. Η πρόσβαση στην ΕΕΛ γίνεται 

µέσω υφιστάµενου βατού αγροτικού δρόµου που συµβάλει µε την επαρχιακή οδό που 

συνδέει τον οικισµό του Λεωνιδίου µε της Πλάκας. Το υπ’ αριθµ. 4208/2013 

προσύµφωνο αγοροπωλησίας και το τοπογραφικό διάγραµµα του γηπέδου έχουν 

υποβληθεί µε την εγκεκριµένη µελέτη και δεν υφίστανται καµία τροποποίηση. 

1.3.2. Γεωγραφικές συντεταγµένες έργου ή δραστηριότητας.  

∆εν υπάρχει καµία διαφοροποίηση ως προς τη θέση της ΕΕΛ και των συνοδών της 

υποέργων (αποχετευτικό δίκτυο, αγωγός διάθεσης). 
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Πιο συγκεκριµένα το στίγµα του κέντρου βάρους του γηπέδου της ΕΕΛ παραµένει ως 

έχει, στη θέση κατά ΕΓΣΑ ’87: (Χ, Υ) = (400165, 4111413) και κατά WGS 84: (φ, λ) = 

(37ο 8’ 47’’, 22ο 52’ 39’’). 

Η θέση του κεντρικού Α/Σ (3) παραµένει δίπλα στο γήπεδο του οικισµού σε θέση µε 

συντεταγµένες κατά ΕΓΣΑ ’87: X=399.131, Y=4.113.099. Στον επόµενο πίνακα 

φαίνονται οι θέσεις (αφετηρίας και τερµατισµού) καθώς και τα βασικά τεχνικά 

χαρακτηριστικά του ΚΑΑ και του αγωγού διάθεσης του έργου.  

ΠΙΝΑΚΑΣ 1: ΤΕΧΝΙΚΑ ∆Ε∆ΟΜΕΝΑ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΟΥ ΑΓΩΓΟΥ ΚΑΙ ΑΓΩΓΟΥ 

∆ΙΑΘΕΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΛΕΩΝΙ∆ΙΟΥ.  

Αγωγός/ Παράµετρος ΚΑΑ (από Α/Σ 3 ~ ΕΕΛ) Αγωγός διάθεσης (από 

ΕΕΛ~ ∆αφνώνα) 

Θέση αφετηρίας (ΕΓΣΑ 

‘ 87) 

X=399.131, Y=4.113.099 X=400.165, Y=4.111.413 

Θέση τερµατισµού 

(ΕΓΣΑ ‘ 87) 

X=400.165, Y=4.111.413 X=399.608  Y=4.113.149 

∆ιάµετρος (mm) 200 180 / 355 

Μήκος (m) 1.760 2.290 / 35 

 

 

1.4 Κατάταξη του έργου ή της δραστηριότητας  

Η κατάταξη του Έργου δε µεταβάλλεται. Σύµφωνα µε την υ.α. 1958/2012 (Β΄ 21)  

Το έργο κατατάσσεται όπως φαίνεται αναλυτικά στους επόµενους πίνακες: 

 

α/α ∆ραστηριότητα / Έργο 

ΚΑΤΑΤΑΞΗ 

(ΥΑ 1958/12, όπως ισχύει) 

Οµάδα / 

α/α 
Υποκατηγορία 

1. 

Εγκαταστάσεις επεξεργασίας 

αστικών λυµάτων (πόλεων και 

οικισµών) µε διάθεση 

επεξεργασµένων υγρών σε 

επιφανειακό υδάτινο αποδέκτη. 

04/019 

Α2 

(ΜΙΠ=6.440<100.000ΜΙΠ) 

 

2. 

Εγκαταστάσεις επεξεργασίας 

αστικών λυµάτων (πόλεων και 

οικισµών) µε διάθεση 

επεξεργασµένων υγρών στο 

04/020 

Α2 

{ΜΙΠ=6.440∈ [300, 

100.000) 

ΜΙΠ} 



 
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ 

ΤΑΜΕΙΟ ΣΥΝΟΧΗΣ 

  

                                                                                                              

       

Sigma µελετών Α.Ε.» - «HYDROMENT ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Ε.Ε.» - «ΣΟΦΙΑ ΑΛ. ΓΕΩΡΓΑΛΑ»  

Σελίδα 7 

 

εδαφος για απεριόριστη 

άρδευση. 

 

3. 

Κλειστοί αγωγοί αποχέτευσης 

ακαθάρτων (συλλεκτήριοι εκτός 

ορίων οικισµού, διατοµής 

S<1m2 επί υφιστάµενων οδών ή 

ερεισµάτων τους εντός περιοχής 

ΝΑΤURA). 

02/007 

B 

ΣL≅8.120m=8,1km 

2x8,1=16,2∈ [1, 20] km 

 

 

α/α ∆ραστηριότητα / Έργο 

ΚΑΤΑΤΑΞΗ 

(ΥΑ 3137/191/Φ.15/12, όπως ισχύει) 

Κωδικός 
Βαθµός όχλησης 

 

1. Επεξεργασία λυµάτων. 37.00.11.01 Μέση (το σύνολο) 

 

Σύµφωνα µε τα ανωτέρω, η δραστηριότητα του θέµατος κατατάσσεται στην Α2 

υποκατηγορία του Ν.4014/11 και στη µέση όχληση. 

 

1.5 Φορέας έργου ή δραστηριότητας  

 

Κύριος του Έργου 

∆ήµος Νότιας Κυνουρίας 

Λεωνίδιο Αρκαδίας, ΤΚ 22300 

Tηλ. 2757360203 

Φαξ. 2757023224 

Email. dimvarnavas@gmail.com 

Υπεύθυνος επικοινωνίας: ∆ηµήτρης Βαρνάβας 

 

Φορέας Υλοποίησης 

Αναπτυξιακή Πάρνωνα - Αναπτυξιακή Ανώνυµη Εταιρεία ΟΤΑ 

Λεωνίδιο Αρκαδίας, ΤΚ 22300 

Τηλ. 2757022938 

Φαξ. 2757023230 

Email. info@parnonas.gr 

Υπεύθυνος επικοινωνίας: Ελένη Παυλοπούλου, Επιβλέπουσα µελέτης 

 

1.6 Περιβαλλοντικός µελετητής για την 

τροποποίηση του έργου ή της δραστηριότητας  

Η παρούσα έκθεση για την τροποποίηση της ΑΕΠΟ του Έργου έχει εκπονηθεί από 

τη σύµπραξη των γραφείων µελετών: 
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• Sigma Μελετών Α.Ε. (13 Ε, 16 Β), 

• HYDROMENT ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Ε.Ε., κάτοχος µελετητικού 

πτυχίου κατηγορίας 27, τάξης Β (αριθµός µητρώου 734) (13 ∆, 09 Γ, 16 Γ, 21 

Α), 

• Σοφία Αλ. Γεωργαλά, (18Α),  

κατόπιν σχετικής σύµβασης που υπεγράφη µεταξύ του ∆ηµάρχου Νότιας Κυνουρίας, 

εκπροσώπου του Κυρίου του Έργου ∆. Ν. Κυνουρίας, του ∆ιευθύνοντα Συµβούλου της 

«Αναπτυξιακή Πάρνωνα - Αναπτυξιακή Ανώνυµη Εταιρεία ΟΤΑ», εκπροσώπου του 

φορέα υλοποίησης και του νόµιµου κοινού εκπροσώπου των συµπραττόντων γραφείων 

Σπύρου Φράγκου ∆ρ. πολιτικού µηχανικού. Αντικείµενο της εν λόγω σύµβασης είναι η 

µελέτη: «ΜΕΛΕΤΗ ΕΡΓΩΝ ΣΥΛΛΟΓΗΣ, ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ, ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ & 

∆ΙΑΘΕΣΗΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΛΕΩΝΙ∆ΙΟΥ», στα πλαίσια της οποίας εκπονείται η 

παρούσα ΜΠΕ και πραγµατοποιείται στα πλαίσια της ενταγµένης στο ΕΠΠΕΡΑΑ πράξης 

«ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΛΕΩΝΙ∆ΙΟΥ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ». 

Η οµάδα µελέτης συγκροτήθηκε από τους κάτωθι µελετητές: 

1 Χαρίκλεια 

Φιλοξενίδη 

Χηµικός Μηχανικός (ΕΜΠ - 1983), 29 έτη 

επαγγελµατικής εµπειρίας στις Μελέτες 

Χηµικοτεχνικών έργων ∆ηµοσίου τοµέα 

2 Ματίνα Μαρνέρη ∆ρ. Χηµικός Μηχανικός (ΕΜΠ - 2000), 11 έτη 

επαγγελµατικής εµπειρίας στις Μελέτες 

Χηµικοτεχνικών έργων ∆ηµοσίου & Ιδιωτικού τοµέα  

3 Ευτυχία 

Κουτσιούκη 

Μηχανικός Περιβάλλοντος (Πολυτεχνείο Κρήτης - 

2005), MSc Επιστήµη και Τεχνολογία Υδατικών 

Πόρων, 5 έτη επαγγελµατικής εµπειρίας στις Μελέτες 

Χηµικοτεχνικών έργων ∆ηµοσίου & Ιδιωτικού τοµέα 

4 Σοφία Γεωργαλά Χηµικός Μηχανικός (ΕΜΠ - 2004), MSc 

Environmental Toxicology & Pollution Monitoring, 5 

έτη επαγγελµατικής εµπειρίας στις Μελέτες 

Χηµικοτεχνικών έργων ∆ηµοσίου & Ιδιωτικού τοµέα 

 

Τα στοιχεία επικοινωνίας είναι  τα εξής: 

Μαρνέρη Ματίνα 

∆ιεύθυνση: Ραγκαβή 21, 18547 Πειραιάς  

Τηλ: (+30) 210 4834475 

Fax: (+30) 210 4834475  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Α∆ΕΙΟ∆ΟΤΗΜΕΝΟΥ 

ΕΡΓΟΥ Η ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ  

 

2.1 Συνοπτική τεχνική περιγραφή του 

αδειοδοτηµένου έργου ή της δραστηριότητας  

Τα δεδοµένα σχεδιασµού του αδειοδοτηµένου έργου φαίνονται στον κάτωθι πίνακα: 

 

    Υφιστάµενη 

Φάση 

Α Φάση 

(20ετία) 

Β Φάση 

(40ετία) 

Παράµετρος Μονάδες ΧΕΙΜΩ

ΝΑΣ 

ΘΕΡΟΣ ΧΕΙΜΩ

ΝΑΣ 

ΘΕΡΟΣ ΧΕΙΜΩ

ΝΑΣ 

ΘΕΡΟ

Σ 

Συνολικός 

πληθυσµός 

κάτοικοι 3.826 4.617 4.113 4.963 4.399 5.309 

Ηµερήσια παροχή 

λυµάτων 

m3/ηµέρα 612,2 770,4 658,0 828,1 703,9 885,8 

 L/s 20,7 25,1 22,0 26,6 23,3 28,2 

Παρασιτικές ροές m3/ηµέρα 153,0 192,6 164,5 207,0 176,0 221,4 

Εξυπηρετούµενος 

πληθυσµός µέσω 

βοθρολυµάτων 

κάτοικοι 1.602 1.854 1.602 1.854 1.602 1.854 

Παροχή 

βοθρολυµάτων 

m3/ηµέρα 40,1 46,4 40,1 46,4 40,1 46,4 

Συνολική 

ηµερήσια 

παροχή  

m3/ηµέρα 805,3 1.009,3 862,6 1.081,

4 

919,9 1.153,

6 

Μέση ωριαία 

παροχή 

m3/h 33,6 42,1 35,9 45,1 38,3 48,1 

Μέγιστη 

ηµερήσια 

παροχή 

m3/ηµέρα 958,3 1.201,9 1.027,1 1.288,

4 

1.095,

8 

1.375

,0 

Παροχή αιχµής µε 

στραγγίδια 

L/s 44,1 48,9 45,5 50,6 46,9 52,3 

BOD5 λυµάτων  Κg /ηµ 229,6 277,0 246,8 297,8 263,9 318,5 

SS λυµάτων Κg /ηµ 267,8 323,2 287,9 347,4 307,9 371,6 

Ntotal λυµάτων Κg /ηµ 45,9 55,4 49,4 59,6 52,8 63,7 
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    Υφιστάµενη 

Φάση 

Α Φάση 

(20ετία) 

Β Φάση 

(40ετία) 

Παράµετρος Μονάδες ΧΕΙΜΩ

ΝΑΣ 

ΘΕΡΟΣ ΧΕΙΜΩ

ΝΑΣ 

ΘΕΡΟΣ ΧΕΙΜΩ

ΝΑΣ 

ΘΕΡΟ

Σ 

BOD5 

βοθρολυµάτων 

Κg /ηµ 32,0 37,1 32,0 37,1 32,0 37,1 

SS βοθρολυµάτων Κg /ηµ 16,0 18,5 16,0 18,5 16,0 18,5 

Ntotal 

βοθρολυµάτων 

Κg /ηµ 8,0 9,3 8,0 9,3 8,0 9,3 

 

Τα ποιοτικά χαρακτηριστικά των επεξεργασµένων λυµάτων πρέπει να είναι 

σύµφωνα µε τις διατάξεις των Κ.Υ.Α. ΟΙΚ. 5673/400/97 και ΚΥΑ οικ.145116/11 και 

συµπληρωµατικά της ΚΥΑ Υγ. ∆ιατ. Ειβ.221/1965, όπως ισχύει, καθώς και µε τα όρια 

της υπ’ αριθµ. ΙΙΙ-18 σχετικής απόφασης του Περιφερειάρχη Πελοποννήσου. Από το 

συνδυασµό των οριακών τιµών των ποιοτικών παραµέτρων των επεξεργασµένων 

λυµάτων, που προκύπτουν από τις παραπάνω διατάξεις καθορίζονται τα εξής 

ανώτατα όρια: 

• ΤC/100ml≤2 

• EC/100ml≤5 

• BOD5≤10mg/lt 

• COD≤125mg/lt 

• SS≤10mg/lt 

• NTU≤2 (διάµεση τιµή) 

• Νtotal≤45mg/lt 

• DO≥3mg/lt 

• PH 6,5 - 8,5 

και άνευ ευκρινώς ορατών επιπλεόντων ή καθιζανόντων στερεών ή εναποθέσεως 

ιλύος, προερχοµένων εκ λυµάτων ή/και τοξικών ή επιβλαβών εν γένει, ελαιωδών 

κεχρωσµένων, θερµών ή άλλων αποβλήτων, δυναµένων µεµονωµένως ή εν 

συνδυασµώ να καταστήσουν τα εν λόγω ύδατα ακατάλληλα για άρδευση. Στην 

περίπτωση άρδευσης σε περιοχές που έχουν χαρακτηρισθεί ως ευπρόσβλητες λόγω 

νιτρορύπανσης, απαιτείται αποµάκρυνση αζώτου µέσω νιτροποίησης – 

απονιτροποίησης, ώστε οι συγκεντρώσεις αµµωνιακού αζώτου και ολικού αζώτου να 

είναι µικρότερες από 2mg/lt και 15mg/lt, αντίστοιχα. Τέλος, αν και ο συγκεκριµένος 

επιφανειακός εναλλακτικός υδάτινος αποδέκτης δεν περιλαµβάνεται στον κατάλογο 

των ευαίσθητων αποδεκτών της ΚΥΑ 19661/1982/1999 όπως συµπληρώθηκε µε την 

ΚΥΑ 2/14306/0022/2002 και ισχύει, εντούτοις, εφόσον διαπιστωθούν φαινόµενα 

ευτροφισµού στον αποδέκτη θα πρέπει να τηρείται η ελάχιστη µείωση 70-80% του 

εισερχόµενου φορτίου Ntotal και 80% του εισερχόµενου φορτίου Ptotal ή 

εναλλακτικά να αποδεικνύεται ότι το ελάχιστο ποσοστό µείωσης του συνολικού 

φορτίου από όλες τις ΕΕΛ στην περιοχή αυτή είναι τουλάχιστον 75% για τον ολικό 

φώσφορο και τουλάχιστον 75% για το ολικό άζωτο, σύµφωνα µε την ΚΥΑ ΟΙΚ. 
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5673/400/97. Η συχνότητα λήψης δειγµάτων, τ ο ποσοστό των δειγµάτων που 

µπορούν να βρίσκονται εκτός των ανωτέρων ορίων και η ποιότητα των δειγµάτων 

αυτών καθορίζονται ανά περίπτωση στις παραπάνω αναφερόµενες ΚΥΑ, όπως κάθε 

φορά ισχύουν. Συγκεκριµένα, σύµφωνα µε την ΚΥΑ οικ.145116/11 σε συνδυασµό µε 

την Κ.Υ.Α. ΟΙΚ. 5673/400/97, όπως ισχύουν, η συχνότητα λήψης των δειγµάτων 

διαµορφώνεται ως εξής: 

 

• 12 δείγµατα τον πρώτο χρόνο 

• 4 δείγµατα τα επόµενα χρόνια, εφόσον αποδειχθεί ότι τον πρώτο χρόνο το 

νερό πληροί τις διατάξεις της ως άνω ΚΥΑ. 

• Εάν κανένα από τα 4 δείγµατα δεν είναι ικανοποιητικό, τον επόµενο χρόνο 

πρέπει να λαµβάνονται 12 δείγµατα. 

•  

Τα δείγµατα θα πρέπει να λαµβάνονται σε τακτά διαστήµατα και ισοκατανεµηµένα 

εντός του έτους. Οι προαναφερθείσες συχνότητες δειγµατοληψίας ισχύουν για όλες 

τις ως άνω αναφερόµενες παραµέτρους. Το υπολειµµατικό χλώριο θα µετράται 

συνεχώς και σε περίπτωση πρόσκαιρης αδυναµίας τουλάχιστον µια φορά την ηµέρα. 

Οι παράµετροι TC και EC θα µετρώνται δυο φορές την εβδοµάδα. 

 

Οι µέγιστες επιτρεπόµενες συγκεντρώσεις µετάλλων και στοιχείων περιλαµβάνονται 

στον παρακάτω πίνακα: 

 

Μέταλλο  

 

Μέγιστη συγκέντρωση [mg/lt] 

Al (αργίλιο)  

 

5,000 

As (αρσενικό)  

 

0,100 

Be (βηρύλλιο)  

 

0,100 

Cd (κάδµιο)  

 

0,010 

Co (κοβάλτιο)  

 

0,050 

Cr (χρώµιο)  

 

0,100 

Cu (χαλκός)  

 

0,200 

F (φθόριο)  

 

1,000 

Fe (σίδηρος)  

 

3,000 

Li (λίθιο)  2,500 
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Μέταλλο  

 

Μέγιστη συγκέντρωση [mg/lt] 

 

Mn (µαγγάνιο)  

 

0,200 

Mo (µολυβδαίνιο)  

 

0,010 

Ni (νικέλιο)  

 

0,200 

Pb (µόλυβδος)  

 

0,100 

Se (σελήνιο)  

 

0,020 

V (βανάδιο)  

 

0,100 

Zn (ψευδάργυρος)  

 

2,000 

Hg (υδράργυρος)  

 

0,002 

B (Βόριο)  

 

2,000 

 

Η ελάχιστη συχνότητα δειγµατοληψιών και αναλύσεων για τις παραµέτρους του ως 

άνω Πίνακα έχει καθοριστεί σε µια (1) ανά έτος. 

Τα επιθυµητά αγρονοµικά χαρακτηριστικά των προς άρδευση 

επαναχρησιµοποιούµενων επεξεργασµένων υγρών αποβλήτων περιλαµβάνονται 

στον παρακάτω πίνακα: 

 

Πιθανό 

πρόβληµα 

κατά 

την άρδευση 

Μονάδες 

 

Βαθµός περιορισµών κατά την εφαρµογή 

 

Μηδαµινός Μικρός-

Μέτριος 

Μεγάλος 

Αλατότητα (Επηρεάζει την διαθεσιµότητα του νερού στο έδαφος) 

ECw (1) ή dS/m < 0,7 0,7-3,0 > 3,0 

 

TDS (ολικά 

διαλυµένα 

mg/lt <450 450-2000 >2000 

 

∆ιαπερατότητα 

SAR(2) = 0 - 3 

και ECw = 

 >0,7 0,7 -0.2 <0,2 

 

3-6  >1,2 1,2-0,3 <0,3 

6-12  >1,9 1,9-0,5 <0,5 

12-20  >2,9 2,9-1.3 <1,3 
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Πιθανό 

πρόβληµα 

κατά 

την άρδευση 

Μονάδες 

 

Βαθµός περιορισµών κατά την εφαρµογή 

 

Μηδαµινός Μικρός-

Μέτριος 

Μεγάλος 

20-40  >5,0 5,0-2.9 <2,9 

Ειδική τοξικότητα ιόντων 

Νάτριο (Na) 

 

    

Επιφανειακή  

άρδευση 

(προσρόφηση 

δια των 

ριζών) 

SAR <3 3-9 >9 

 

Καταιονισµός 

(προσρόφηση 

δια των 

φύλλων) 

mg/lt ≤70 >70 

 

 

Χλωριόντα 

(Cl) 

 

    

Επιφανειακή 

άρδευση 

(προσρόφηση 

δια των ριζών) 

mg/lt <140 140-350 >350 

 

Καταιονισµός 

(προσρόφηση 

δια των 

φύλλων) 

 

mg/lt ≤100 >100 

 

 

Άλλες επιπτώσεις 

Άζωτο (NO3-

N)(3) 

mg/lt <5 5-30 >30 

 

HCO3 (µόνο 

για άρδευση 

για 

καταιονισµό) 

 

mg/lt <90 90-500 >500 

 

PΗ Τυπικό διάστηµα 6,5-8,5 

 

1 ECw ηλεκτρική αγωγιµότητα σε dS/m στους 25°C 

2 SAR βαθµός απορρόφησης νατρίου 

3 NO3-N νιτρικό άζωτο σε όρους αζώτου 
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Η µέγιστη ποσότητα παραγόµενης αφυδατωµένης ιλύος συγκέντρωσης στερεών 

18%, έχει ως εξής: 

    Υφιστάµενη 

Φάση 

Α Φάση 

(20ετία) 

Β Φάση 

(40ετία) 

Παράµετρος Μονάδες ΧΕΙΜ

ΩΝΑΣ 

ΘΕΡΟΣ ΧΕΙΜ

ΩΝΑΣ 

ΘΕΡΟ

Σ 

ΧΕΙΜ

ΩΝΑΣ 

ΘΕΡ

ΟΣ 

Ποσότητα 

αφυδατωµένης 

ιλύς 

tn/ηµέρα 2,00 2,41 2,14 2,57 2,28 2,74 

 

Εντός της ΕΕΛ θα γίνεται µόνο προκαταρκτική αποθήκευση της αφυδατωµένης 

ιλύος. Στη συνέχεια, η ιλύς θα µεταφέρεται από νόµιµα εξουσιοδοτηµένο φορέα 

συλλογής και µεταφοράς προς προετοιµασία για επαναχρησιµοποίηση στη γεωργία ή 

τη δασοπονία σύµφωνα µε τις διατάξεις της ΚΥΑ 80568/4225/1991 όπως κάθε φορά 

ισχύει ή προς ανάκτηση σε κατάλληλα αδειοδοτηµένη εγκατάσταση παραγωγής 

εδαφοβελτιωτικού ή βιοκαυσίµου ή ηλεκτρικής ενέργειας, ή θα διατίθεται σε ΧΥΤΑ 

(εφόσον έχει µέγιστη υγρασία >40%) και σε κάθε περίπτωση σύµφωνα µε τις 

κατευθύνσεις του Ν.4042/12 και ιδιαιτέρως του άρθρου 29 αυτού, όπως κάθε φορά 

ισχύουν. Οι κιβωτάµαξες των οχηµάτων µεταφοράς της ιλύος να είναι στεγανές και 

καλυµµένες. 

 

Ακολουθεί συνοπτική τεχνική περιγραφή του αδειοδοτηµένου έργου. 

 

Ι. Προσαγωγή λυµάτων. 

Α. Μέσω µεταφοράς βοθρολυµάτων των οικισµών της περιοχής εξυπηρέτησης που 

δεν διαθέτουν αποχετευτικό δίκτυο µε βοθροφόρα οχήµατα που εκκενώνουν στη 

µονάδα υποδοχής και προεπεξεργασίας βοθρολυµάτων. 

Β. Μέσω του ΚΑΑ µήκους 1.760m από HDPE (12,5atm & Φ225 για τα πρώτα 760m 

και 10atm & Φ200 για τα υπόλοιπα) στο φρεάτιο εισόδου και πιεζοθραύσεως των 

λυµάτων. Ο ΚΑΑ οδεύει παράλληλα µε τον αγωγό διάθεσης των επεξεργασµένων 

λυµάτων. 

ΙΙ. Επεξεργασία λυµάτων. 

Α. Μονάδα προεπεξεργασίας. 

· Μονάδα προεπεξεργασίας βοθρολυµάτων. 

Πρόκειται για compact συγκρότηµα από ανοξείδωτο χάλυβα δυναµικότητας αιχµής 

20lt/s και δυνατότητα εξυπηρέτησης 2 βυτιοφόρων 12m3 εντός 20min. Το 

βυτιοφόρο θα συνδέεται στον ταχυσύνδεσµο της εισόδου της διάταξης. Πρώτα 

λαµβάνει χώρα η συγκράτηση των ογκοδών στερεών στη λιθοπαγίδα. Εν συνεχεία η 

προεπεξεργασία των βοθρολυµάτων είναι αντίστοιχη µε αυτή των λυµάτων που 

περιγράφεται παρακάτω. Τα προεπεξεργασµένα βοθρολύµατα οδηγούνται σε 

δεξαµενή βοθρολυµάτων υγρού όγκου 24m3 και στη συνέχεια καταθλίβονται µέσω 

υποβρύχιας αντλίας δυναµικότητας 92m3/h στη δεξαµενή εξισορρόπησης. 

· Μονάδα προεπεξεργασίας λυµάτων. 
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Πρόκειται για κλειστό compact συγκρότηµα από ανοξείδωτο χάλυβα που 

περιλαµβάνει τις κάτωθι επιµέρους λειτουργίες: 

- Σύστηµα αυτοκαθαριζόµενης λεπτοεσχάρωσης µε διάκενα µε απόσταση µεταξύ 

τους 2mm και συµπίεσης των εσχαρισµάτων βαθµού αφυδάτωσης έως 30%SS. 

Εξαγωγή και απόρριψη των εσχαρισµάτων σε κάδο. 

Το τµήµα εσχάρωσης του συγκροτήµατος είναι εφοδιασµένο µε στατική 

χονδροεσχάρα παράκαµψης (διάκενο τουλάχιστον 15mm) για την αντιµετώπιση 

περιπτώσεων αιφνίδιας έµφραξης ή µηχανικής βλάβης της αυτόµατης εσχάρας. 

- ∆ιαχωρισµός, πλύση και αφυδάτωση της άµµου (σωµατίδια έως 200µm). Εξαγωγή 

και απόρριψη της άµµου σε κάδο. 

- Αποµάκρυνση λιπών και ελαίων και συµπίεση των λιπών. Εξαγωγή και απόρριψη 

των λιπών και ελαίων σε δοχείο. 

Για την υποβοήθηση του διαχωρισµού των οργανικών υλικών και της άµµου, καθώς 

και για την υποβοήθηση της επίπλευσης των λιπών και ελαίων, διενεργείται διάχυση 

αέρα στον κύριο θάλαµο διαχωρισµού, µε διαχύτες χονδρής φυσαλίδας για την 

αποφυγή εµφράξεων. 

Τα προεπεξεργασµένα λύµατα καταλήγουν µε αγωγό βαρύτητας στην υποκείµενη 

δεξαµενή εξισορρόπησης. 

· ∆εξαµενή εξισορρόπησης – οµογενοποίησης εκ σκυροδέµατος, ωφέλιµου όγκου 

(ήτοι: χωρητικότητας υγρών σε όλες τις αναφορές) 246m3, εξοπλισµένη µε 

αεριστήρα venturi jet, δυναµικότητας 370m3/h για την ανάδευση και τον 

προαερισµό των λυµάτων. 

Στη συνέχεια, µέσω δυο (2) ενεργών υποβρύχιων αντλιών τροφοδοσίας 

δυναµικότητας 20-30m3/h έκαστη, τα οµογενοποιηµένα και προαερισµένα λύµατα 

οδηγούνται στο µεριστή της βιολογικής βαθµίδας. 

Β. Μονάδα βιολογικής επεξεργασίας εκ σκυροδέµατος µε δυο παράλληλες γραµµές 

επεξεργασίας. 

Κάθε γραµµή επεξεργασίας θα αποτελείται από τις κάτωθι επιµέρους µονάδες: 

· Ανοξική δεξαµενή ωφέλιµου όγκου 140m3 για ανάντη απονιτροποίηση 

(προαπονιτροποίηση). Πρόκειται για δεξαµενή υγρών διαστάσεων (Μήκος x Πλάτος 

x Ενεργό Ύψος)=(13x5,6x5)m, όπου τα ανάντη 224m3 εξυπηρετούν τις ανάγκες του 

αερισµού για την αποµάκρυνση οργανικού άνθρακα και νιτροποίηση και τα 

υπόλοιπα 140m3 της διαύγασης του ανάµικτου υγρού µε τη χρήση εµβαπτιζόµενων 

µεµβρανών (MBR). 

Στην επίλυση της ΜΠΕ θεωρούνται 2 µονάδες των 3 συστοιχιών επίπεδων 

µεµβρανών υπερδιήθησης συνολικής επιφάνειας 4.800m2. Εναλλακτικά µπορεί να 

χρησιµοποιηθούν µεµβράνες µικροδιήθησης ή / και τοποθέτηση των µεµβρανών σε 

ανεξάρτητη δεξαµενή κατάντη της δεξαµενής αερισµού, ενώ ως ελάχιστες 

απαιτήσεις τίθεται το µέγεθος πόρων µεµβράνης ≤0,4µm και επιφανειακή φόρτιση 

<0,6m3/m2/ηµ. Η πλήρης ανάπτυξη των εναλλακτικών δυνατοτήτων και οι 

προϋποθέσεις εφαρµογής τους περιλαµβάνεται στη θεωρηµένη ΜΠΕ. Από το 

διαµέρισµα των µεµβρανών το διήθηµα οδηγείται βαρυτικά στο φρεάτιο εισόδου της 

δεξαµενής χλωρίωσης. 
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· ∆εξαµενή αποξυγόνωσης ιλύος ωφέλιµου όγκου 33,4m3 – αντλιοστάσιο 

συνδυασµένης ανακυκλοφορίας (νιτρικών και ιλύος) προς την ανοξική δεξαµενή 

δυναµικότητας 60-80m3/h – αντλιοστάσιο περίσσειας ιλύος δυναµικότητας 1m3/h 

προς τη δεξαµενή αποθήκευσης ιλύος.  

Ως προς τον απαιτούµενο εξοπλισµό για τη λειτουργία της µονάδας βιολογικής 

επεξεργασίας σηµειώνονται τα εξής: 

· Για την αντιµετώπιση τόσο των έκτακτων περιπτώσεων εµφάνισης νηµατοειδούς 

αφρισµού όσο και της αποµάκρυνσης του περιεχοµένου φωσφόρου στα λύµατα σε 

περίπτωση εµφάνισης φαινοµένων ευτροφισµού του αποδέκτη, προβλέπεται η 

εγκατάσταση υποδοµής δοσοµέτρησης χλωριούχου πολυαργίλιου (PAC) µε 

δοσοµετρική αντλία δυναµικότητας 15lt/h και δοχείο 3m3 για αποθήκευση του 

διαλύµατος, εγκατεστηµένο σε κατάλληλα διαµορφωµένο χώρο του κτιρίου 

εξυπηρέτησης της ΕΕΛ. 

· Η ανάµιξη εντός του ανοξικού διαµερίσµατος θα πραγµατοποιείται µέσω 

υποβρύχιου αναδευτήρα οριζόντιας ροής τύπου προπέλας. 

· H κάλυψη των αναγκών αερισµού των λυµάτων και καθαρισµού του συστήµατος 

µεµβρανών των δύο γραµµών της βιολογικής βαθµίδας της ΕΕΛ γίνεται µέσω 

λοβοειδών φυσητήρων, δυο δυναµικότητας 380Νm3/h έκαστος και δυο 

δυναµικότητας 840Νm3/h έκαστος, αντίστοιχα, εγκατεστηµένοι σε κατάλληλα 

διαµορφωµένο χώρο του κτιρίου εξυπηρέτησης της ΕΕΛ. Γίνεται χρήση ανοξείδωτων 

διαχυτών λεπτής φυσαλίδας µε ενσωµατωµένο σύστηµα καθαρισµού διαχυτών, για 

µειωµένες απαιτήσεις συντήρησης. 

Από αυτό το στάδιο της επεξεργασίας των λυµάτων οι δυο γραµµές επεξεργασίας 

επανασυγκλίνουν σε µια, αλλά τα λύµατα πλέον έχουν χωριστεί σε δυο φάσεις: την 

υγρή και τη στερεά (ιλύς). 

Γ. Μονάδα απολύµανσης στην οποία οδηγείται η υγρή φάση των λυµάτων και η 

οποία αποτελείται από: 

· Μαίανδρο χλωρίωσης: ωφέλιµου όγκου 58m3, αποτελούµενη από 6 κανάλια. Ως 

απολυµαντικό µέσο θα χρησιµοποιείται δ. NaOCl περιεκτηκότητας 14% σε ενεργό 

χλώριο, η προσθήκη του οποίου θα γίνεται στο φρεάτιο ανάµιξης στην είσοδο της 

δεξαµενής, µέσω δοσοµετρικής αντλίας, δυναµικότητας 2lt/h. Για την αποθήκευση 

του αντιδραστηρίου χλωρίωσης εγκαθίσταται, σε κατάλληλο χώρο (χηµικών) του 

κτιρίου εξυπηρέτησης της ΕΕΛ, δεξαµενή πολυαιθυλενίου ωφέλιµου όγκου 1m3. 

· Φρεάτιο αποχλωρίωσης: ωφέλιµου όγκου 3m3 µε µηχανική ανάδευση. Ως µέσο 

αποχλωρίωσης θα χρησιµοποιείται υδατικό δ. 36% NaHSO3, η προσθήκη του οποίου 

θα γίνεται µέσω δοσοµετρικής αντλίας δυναµικότητας 0,50lt/h υπό συνθήκες 

τυρβώδους ροής µε µηχανική ανάδευση. Η αποθήκευση του µέσου αποχλωρίωσης θα 

γίνεται σε δεξαµενή ωφέλιµου όγκου 0,50m3. Στη συνέχεια τα επεξεργασµένα 

λύµατα οδηγούνται στο σύστηµα διάθεσης. 

∆. Μονάδα επεξεργασίας ιλύος. 

Η δεξαµενή αποθήκευσης ιλύος είναι κλειστή, υπέργεια, ωφέλιµου όγκου 49m3, 

εξοπλισµένη µε αναδευτήρα και εφοδιασµένη µε υπερχείλιση ασφαλείας, µέσω της 

οποίας εκτρέπεται το περιεχόµενό της στη δεξαµενή εξισορρόπησης, σε έκτακτα 

συµβάντα. Από την ως άνω δεξαµενή η οµογενοποιηµένη ιλύς µέσω αντλίας 
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δυναµικότητας 6m3/h τροφοδοτείται στην είσοδο του συστήµατος µηχανικής 

αφυδάτωσης. 

Πριν από την είσοδό του στο σύστηµα µηχανικής αφυδάτωσης, το ρεύµα 

τροφοδοσίας λάσπης υφίσταται συσσωµάτωση µε προσθήκη δ/τος κατιονικού 

πολυηλεκτρολύτη στο εσωτερικό ενός µηχανικά αναδευόµενου κυλινδρικού δοχείου 

από ανοξείδωτο χάλυβα. Για την προετοιµασία του δ/τος πολυηλεκτρολύτη, 

εγκαθίσταται µία αυτόµατη µονάδα παρασκευής δ/τος πολυηλεκτρολύτη, ελάχιστης 

δυναµικότητας 1000lt/h. Για τη δοσοµέτρηση του δ/τος πολυηλεκτρολύτη, 

επιλέγεται κατάλληλη αντλία δυναµικότητας 450lt/h (διάλυµα 2%). Από το δοχείο 

κροκίδωσης, η συσσωµατωµένη λάσπη τροφοδοτείται 

µέσω αγωγού PVC στην είσοδο διάταξης µηχανικής πάχυνσης-αφυδάτωσης, 

µέγιστης παροχής τροφοδοσίας 6m3/h & 1.0% DS. Η διάταξη πάχυνσης-

αφυδάτωσης ιλύος αποτελεί κλειστή διάταξη και θα φέρει στο κάτω µέρος της 

λεκάνη συγκέντρωσης στραγγιδίων και φλάντζα για την σύνδεση του υδραυλικού 

δικτύου αποµάκρυνσης των στραγγιδίων και εξασφαλίζει εγγυηµένη απόδοση 

τουλάχιστον 18% συγκέντρωση στερεών στην αφυδατωµένη ιλύ για συγκέντρωση 

στερεών της προς επεξεργασία περίσσειας ιλύος 1,5%. Στην έξοδο του συστήµατος, η 

αφυδατωµένη ιλύς παραλαµβάνεται από σύστηµα κοχλιών µεταφοράς µέσω του 

οποίου ανυψώνεται και απορρίπτεται σε µεταλλικούς κάδους απορριµµάτων, οι 

οποίοι βρίσκονται εξωτερικά της µονάδας. 

Ε. ∆ιαχείριση στραγγιδίων. 

Τα υγρά στραγγίδια που παράγονται από τη µηχανική διαχείριση της περίσσειας 

ιλύος (αφυδάτωση ιλύος και πλύσιµο κοχλιωτής πρέσας) συλλέγονται διά βαρύτητας 

σε υπόγειο ορθογωνικό φρεάτιο από σκυρόδεµα, το οποίο χωροθετείται πλησίον της 

αφυδάτωσης και έχει «υγρές» διαστάσεις (LxWxD)= 1,50x1,20x1,15m και στο οποίο 

καταλήγουν τα λύµατα του προσωπικού από το κτίριο διοίκησης της ΕΕΛ µέσω 

κατάλληλου υπεδάφιου αγωγού καθώς και τα στραγγίδια των compact µονάδων 

υποδοχής βοθρολυµάτων και προεπεξεργασίας λυµάτων. Τα συλλεγόµενα 

στραγγίδια επιστρέφουν στη δεξαµενή εξισορρόπησης της εγκατάστασης µέσω 

αντλίας δυναµικότητας τουλάχιστον 7m3/h. 

ΣΤ. Σύστηµα απόσµησης 

Το σύστηµα απόσµησης επεξεργάζεται το δύσοσµο αέρα από τα κλειστά συστήµατα 

της προεπεξεργασίας λυµάτων και βοθρολυµάτων καθώς και της αφυδάτωσης ιλύος 

και στη συνέχεια θα τον διοχετεύει στην ατµόσφαιρα. Ο αέρας µέσω φυγοκεντρικών 

ανεµιστήρων από ανοξείδωτο χάλυβα που θα εξασφαλίζουν ανανέωση αέρα στους 

υπερκείµενους τουλάχιστον 6 φορές/h µεταφέρεται σε κλειστό σύστηµα υγρού 

περιβάλλοντος, όπου υπάρχει εφυγραντήρας - πλυντρίδα για την εφύγρανση και τον 

καθαρισµό του αέρα. 

Η µονάδα του προκαθαρισµού διαθέτει δικό της διαχωριστή για τα σταγονίδια που 

χρησιµοποιούνται στην εφύγρανση, ώστε να εµποδίζεται η είσοδός τους στο φίλτρο. 

Υπάρχει η δυνατότητα προσθήκης διαλύµατος καυστικής σόδας στο χώρο της 

πλυντρίδας, στην περίπτωση χαµηλού pH των οσµαερίων. Στη συνέχεια, ο αέρας 

οδηγείται στο βιόφιλτρο, όπου επιτελείται βιολογική οξείδωση των δύσοσµων 

ρυπαντικών ενώσεων. 
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Το κάλυµµα του φίλτρου είναι εξολοκλήρου κατασκευασµένο από FRP µε υψηλού 

βαθµού αντιδιαβρωτική προστασία ακόµη και στα πιο ισχυρά χηµικά. Γίνεται επίσης 

προσθήκη CaCO3 (4-6kg/m3) για ρύθµιση του pH και πριν το ξεκίνηµα λειτουργίας 

του συστήµατος, το πληρωτικό υλικό επεξεργάζεται µε διάλυµα που περιέχει 

µικροοργανισµούς (π.χ. βιοµάζα από τη βιολογική διεργασία της ΕΕΛ). Η απόδοση 

του βιoφίλτρου είναι άρρηκτα συνδεδεµένη µε το ποσοστό υγρασίας του, καθώς είναι 

αποτέλεσµα βιολογικών διεργασιών. 

Τα υλικά φίλτρων τοποθετούνται σε ορθογωνικές αβαθείς δεξαµενές από οπλισµένο 

σκυρόδεµα µε εσωτερική αντιδιαβρωτική προστασία ή από ανοξείδωτη αυλακωτή 

λαµαρίνα (Container), ή εναλλακτικά από πολυεστέρα πάχους 8 mm τουλάχιστον, 

οπλισµένο µε υαλοβάµβακα. 

ΙΙΙ. ∆ιάθεση επεξεργασµένων λυµάτων. 

Από το τελικό φρεάτιο της µονάδας απολύµανσης, τα επεξεργασµένα υγρά 

οδηγούνται µε βαρυτικό αγωγό στην εκ σκυροδέµατος δεξαµενή αποθήκευσης 

επεξεργασµένης εκροής ωφέλιµου όγκου 340m3, εξασφαλίζοντας κατά τη Β’ φάση 

χρόνο αποθήκευσης ίσο µε 6h για το καλοκαίρι της Β΄ Φάσης. Στη συνέχεια τα 

επεξεργασµένα υγρά (ανακτηµένο νερό) θα οδηγούνται βαρυτικά µε υπόγειο 

πιεστικό αγωγό από HDPE Φ180 ΡΝ16, που οδεύει κατά µήκος του υφιστάµενου 

αγροτικού δρόµου προς το πεδίο άρδευσης έκτασης 300 στρεµµάτων, σε απόσταση 

περίπου 2,3km από την ΕΕΛ καθώς η εν λόγω περιοχή βρίσκεται σε χαµηλότερο 

υψόµετρο από αυτήν. Ο ίδιος αγωγός θα συνεχίζει για 35m ως βαρυτικός µη 

πειστικός PVC Φ355 6atm και θα µεταφέρει την περίσσεια των επεξεργασµένων 

υγρών στο ρέµα του ∆αφνώνα στη θέση µε συντεταγµένες (ΕΓΣΑ 87): (X, 

Υ)=(399608, 4113149) σύµφωνα µε την υπ’ αριθµ. οικ.559/25-02-2014 (ΟΡΘΗ 

ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ) Απόφαση του Περιφερειάρχη Πελ/σου. Η διάθεση των 

επεξεργασµένων λυµάτων στο ρέµα δεν θα είναι συνεχής αλλά περιοδική και κυρίως 

κατά το χρονικό διάστηµα εκτός της αρδευτικής περιόδου. 

Οι λεπτοµέρειες της επαναχρησιµοποίησης των επεξεργασµένων λυµάτων για 

απεριόριστη άρδευση θα οριστικοποιηθούν στη «Μελέτη σχεδιασµού και εφαρµογής 

του συστήµατος της άρδευσης» του άρθρου 4 της ΚΥΑ οικ.145116/11. Μέρος του 

ανακτηµένου νερού θα αντλείται από τη δεξαµενή αποθήκευσης για τις ανάγκες 

αντίστροφης πλύσης των µεµβρανών και καθαρισµού των υπολοίπων µηχανηµάτων 

και συσκευών της ΕΕΛ. 

Ο έλεγχος της λειτουργίας της ΕΕΛ γίνεται µέσω συστήµατος αυτοµάτου ελέγχου – 

PLC. 

 

2.2 Εξέλιξη αδειοδοτηµένου έργου ή 

δραστηριότητας  

Όπως αναφέρθηκε στην αρχή της παρούσας έκθεσης το έργο «ΣΥΛΛΟΓΗ, 

ΜΕΤΑΦΟΡΑ, ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ & ∆ΙΑΘΕΣΗ ΛΥΜΑΤΩΝ ΛΕΩΝΙ∆ΙΟΥ» του ∆ήµου 

Νότιας Κυνουρίας, στη θέση: «Άνω Τσουµιάς» της ∆.Κ. Λεωνιδίου, ∆ήµου Νότιας 

Κυνουρίας, Νοµού Αρκαδίας έχει αδειοδοτηθεί µε την υπ’ αριθµό πρωτοκόλλου  
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26966/912/25-04-2014 (Α∆Α: ΒΙ0ΩΟΡ1Φ-ΡΚΗ)  απόφαση της Αποκεντρωµένης 

∆ιοίκησης Πελοποννήσου, ∆υτικής Ελλάδας και Ιονίου και συγκεκριµένα από το 

Τµήµα Περιβαλλοντικού & Χωρικού Σχεδιασµού, της ∆/νσης Περιβάλλοντος & 

Χωρικού Σχεδιασµού Πελοποννήσου.   

 

Η χρηµατοδότηση του Έργου γίνεται από το Ε.Π. «Περιβάλλον – Αειφόρος 

Ανάπτυξη» 2007-2013 µε κωδικό ένταξης MIS 349366. Στην παρούσα φάση έχει 

ολοκληρωθεί ο έλεγχος των µελετών και η προέγκριση των τευχών δηµοπράτησης 

από τις Μονάδες Αξιολόγησης της ∆ιαχειριστικής Αρχής του ΕΠΠΕΡΑΑ, στο πλαίσιο 

του οποίου προέκυψαν ορισµένες τροποποιήσεις στο σχεδιασµό του Έργου. Τα 

υποέργα της ΕΕΛ και του αποχετευτικού δικτύου µπορούν να δηµοπρατηθούν υπό 

την προϋπόθεση της τροποποίησης της ΑΕΠΟ. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ 

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ  

Στο παρόν κεφάλαιο γίνεται περιγραφή της προτεινόµενης τροποποίησης του 

περιβαλλοντικά αδειοδοτηµένου έργου ή δραστηριότητας, της σκοπιµότητας της, 

καθώς και του σχεδιασµού από τον οποίο αυτή προέκυψε. 

3.1 Αναλυτική περιγραφή της τροποποίησης του 

έργου ή της δραστηριότητας 

Όπως αναφέρθηκε στο εισαγωγικό κεφάλαιο της παρούσας, η αιτούµενη 

τροποποίηση του έργου αφορά στον εξυπηρετούµενο ισοδύναµο πληθυσµό και στις 

επερχόµενες µεταβολές στον τεχνικό σχεδιασµό του, χωρίς να επέρχεται καµία 

ουσιαστική µεταβολή στα βασικά χαρακτηριστικά του Έργου.  

3.1.1 Πληθυσµιακά δεδοµένα 

Στον πίνακα που ακολουθεί παρουσιάζεται η σύνοψη της ανάλυσης καθώς και η 

πρόβλεψη του πληθυσµού της ∆.Κ. Λεωνιδίου που θα εξυπηρετηθεί από την ΕΕΛ. 

Συγκεκριµένα, παρουσιάζονται οι πληθυσµοί απογραφής των υπό µελέτη οικισµών 

από το 1961 έως το 2011. Όπως φαίνεται από τα εν λόγω δεδοµένα στον οικισµό του 

Λεωνιδίου σηµειώθηκε αύξηση του πληθυσµού τις δεκαετίες ’71-’81 και ’81-’91 ενώ τη 

δεκαετία ’91-’01 σηµειώθηκε σηµαντική µείωση. Η εν λόγω µείωση είχε στην 

εγκεκριµένη ΜΠΕ ληφθεί υπόψη ωστόσο, στην παρούσα αίτηση τροποποίησης 

θεωρείται πλασµατική και δε λαµβάνεται υπόψη, για τον υπολογισµό του ρυθµού 

µεταβολής του πληθυσµού.  

Το σκεπτικό της παραδοχής αυτής είναι ότι η εν λόγω µείωση του πληθυσµού τη 

δεκαετία ’91-’01 οφείλεται στη µετακίνηση του πληθυσµού στα γύρω χωριά για 

απογραφή, όπως συνηγορούν: α) τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ για τους γύρω οικισµούς 

και β) η αύξηση του πληθυσµού τη δεκαετία ’01-’11, η οποία υπερκαλύπτει την 

πλασµατική µείωση. Εποµένως, ο µέσος όρος των ετήσιων ρυθµών µεταβολής 

υπολογίζεται ίσος µε 1,2% και προσαυξάνεται µε συντελεστή ασφαλείας 10%, ώστε 

να είναι σε συµφωνία µε τη µελέτη του ΥΠΕΚΑ «ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΤΟΥ 

ΣΧΕ∆ΙΑΣΜΟΥ ΤΩΝ ΥΠΟΛΕΙΠΟΜΕΝΩΝ ΕΡΓΩΝ ∆.Α ΚΑΙ ΕΕΛ ΟΙΚΙΣΜΩΝ Γ’ 

ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΜΕ ΠΛΗΘΥΣΜΟ ΑΙΧΜΗΣ > 2.000 Μ.Ι.Π, ΩΡΙΜΑΝΣΗ 

ΕΡΓΩΝ ∆Α ΚΑΙ ΕΕΛ ΟΙΚΙΣΜΩΝ Γ΄ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΜΕ ΧΑΜΗΛΗ Η ΚΑΜΙΑ 

ΩΡΙΜΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑΣ ΕΕΛ 

ΣΕ Α∆ΡΑΝΕΙΑ» καθώς και µε τον αυξηµένο ρυθµός µεταβολής που παρουσιάζεται 

τη δεκαετία ΄01-’11. 

Σχετικά µε τον πληθυσµό σχεδιασµού, o πληθυσµός αιχµής είναι ίσος µε 4.954 

ισοδύναµους κατοίκους, σε συµφωνία µε στοιχεία που δόθηκαν από το ∆ήµο Νότιας 

Κυνουρίας.  
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ΠΙΝΑΚΑΣ 2: ΠΛΗΘΥΣΜΙΑΚΑ ∆Ε∆ΟΜΕΝΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ 

∆.Ε. ΛΕΩΝΙ∆ΙΟΥ 

Έτος 

απογραφής 

Πληθυσµός 

απογραφής 

Πληθυσµός 

αιχµής 

Μέσος 

ετήσιος 

ρυθµός 

µεταβολής 

1971 3184   

1981 3557  1,11% 

1991 3804  0,67% 

2001 3249  -1,56% 

2011 3826 4.954 1,65% 

Αποχετευόµενος πληθυσµός οικισµού Λεωνιδίου (ΜΙΠ) 

2011 3.761 4.954  

2031 4.889 6.440  

2051 6.355 8.371  

 

Συνοψίζοντας, σύµφωνα µε τον πίνακα, ο πληθυσµός αιχµής που θα εξυπηρετηθεί 

από την ΕΕΛ στην 20 ετία (Α φάση) είναι 6.440 µονάδες ισοδύναµου πληθυσµού 

(ΜΙΠ). Στον πληθυσµό αυτό συµπεριλαµβάνεται και ο εποχιακός πληθυσµός του 

Λάκκου και της Πλάκας (423 κάτοικοι), οι οποίος που αντιστοιχεί σε 423 ΜΙΠ την 

περίοδο αιχµής και ο οποίος θα εξυπηρετείται µε βοθρολύµατα µέχρι την 

ολοκλήρωση του δικτύου αποχέτευσης. Ο εν λόγω πληθυσµός στην 20 ετία ανάγεται 

σε 550 ΜΙΠ. Η κατασκευή του Έργου θα γίνει για την κάλυψη των αναγκών των 

20ετίας και ο εξυπηρετούµενος ισοδύναµος πληθυσµός θα είναι 6.440 κάτοικοι. 

3.1.2. Εισερχόµενη παροχή λυµάτων και ρυπαντικά φορτία 

Στη συνέχεια του κεφαλαίου παρουσιάζονται αναλυτικά τα δεδοµένα σχεδιασµού της 

ΕΕΛ Λεωνιδίου (Υφιστάµενη Φάση ορίζεται το έτος αναφοράς 2011, Α΄Φάση 

ορίζεται το έτος µετά την πάροδο 20 ετίας και Β’ Φάση ορίζεται το έτος µετά την 

πάροδο 40 ετίας): 

ΠΙΝΑΚΑΣ 3: ∆Ε∆ΟΜΕΝΑ ΣΧΕ∆ΙΑΣΜΟΥ ΕΕΛ 

    Υφιστάµενη Φάση Α Φάση (20ετία) Β Φάση (40ετία) 

Παράµετρος Μονάδες ΧΕΙΜΩΝ ΘΕΡΟΣ ΧΕΙΜΩΝ ΘΕΡΟΣ ΧΕΙΜΩΝ ΘΕΡΟΣ 

Πληθυσµιακά δεδοµένα και παροχές σχεδιασµού του έργου 

Εξυπηρετούµενος 

µόνιµος 

πληθυσµός µέσω 

αποχετευτικού 

δικτύου 

κάτοικοι 3.761 4.954 4.889 6.440 6.355 8.371 

Υδρευτικές 

ανάγκες ανά 

L/κάτοικο 200,0 200,0 200,0 200,0 200,0 200,0 
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    Υφιστάµενη Φάση Α Φάση (20ετία) Β Φάση (40ετία) 

Παράµετρος Μονάδες ΧΕΙΜΩΝ ΘΕΡΟΣ ΧΕΙΜΩΝ ΘΕΡΟΣ ΧΕΙΜΩΝ ΘΕΡΟΣ 

κάτοικο 

Συντελεστής 

παραγωγής 

λυµάτων προς 

υδρευτικές 

καταναλώσεις 

  0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 

Παραγωγή 

λυµάτων ανά 

κάτοικο 

L/κάτοικο 160,0 160,0 160,0 160,0 160,0 160,0 

Ηµερήσια 

παροχή λυµάτων 

m3/ηµέρα 601,8 792,6 782,2 1.030,3 1.016,8 1.339,3 

Μέση παροχή 

λυµάτων προς το 

έργο   

m3/h 25,1 33,0 32,6 42,9 42,4 55,8 

  L/s 7,0 9,2 9,1 11,9 11,8 15,5 

Συντελεστής 

ηµερήσιας αιχµής 

fd 

  1,25 1,25 1,25 1,25 1,25 1,25 

Mέγιστη παροχή   m3/ηµέρα 752,2 990,8 977,8 1.287,9 1.271,0 1.674,1 

  m3/h 31,3 41,3 40,7 53,7 53,0 69,8 

Συντελεστής 

ωριαίας αιχµής 

  2,3 2,2 2,2 2,1 2,2 2,1 

Mέγιστη Ωριαία  

παροχή ή 

Παροχή αιχµής 

m3/h 73,6 92,4 91,4 115,2 114,0 144,3 

L/s 20,4 25,7 25,4 32,0 31,7 40,1 

Παρασιτικές ροές 

(20%Qmax 

χειµώνα) 

m3/ηµέρα 150,4 0,0 195,6 0,0 254,2 0,0 

Συνολική 

ηµερήσια 

παροχή  

m3/ηµέρα 

752,2 792,6 977,8 1.030,3 1.271,0 1.339,3 

Μέση ωριαία 

παροχή 

m3/h 

31,3 33,0 40,7 42,9 53,0 55,8 

Μέγιστη 

ηµερήσια 

παροχή 

m3/ηµέρα 

902,6 990,8 1.173,3 1.287,9 1.525,2 1.674,1 

 

Όπως αναφέρθηκε και παραπάνω στην εγκατάσταση θα οδηγούνται και 

βοθρολύµατα, µέχρι την ολοκλήρωση του δικτύου αποχέτευσης. Οι κάτοικοι της 
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παραλιακής γραµµής της ∆.Κ. και συγκεκριµένα της Πλάκας και του Λάκκου είναι 

στην υφιστάµενη κατάσταση (στοιχεία 2011) 423 και ανάγονται στην 20ετία σε 550. 

Λαµβανοµένων υπόψη: 

Α) του µη καθορισµένου χρονικού ορίζοντα για την ολοκλήρωση του έργου της 

αποχέτευσης και  

Β) του κείµενου νοµοθετικού πλαισίου (εγκύκλιος ΥΠΕΚΑ 145447/23-06-2011- 

∆ιευκρινίσεις σχετικά µε την ορθή εφαρµογή της ΚΥΑ 45116/02-02-2011 (ΦΕΚ 

Β΄354/2011) «Καθορισµός µέτρων, όρων και διαδικασιών για την 

επαναχρησιµοποίηση επεξεργασµένων υγρών αποβλήτων και άλλες διατάξεις»), το 

οποίο πρακτικά καταργεί τη χρήση απορροφητικών και σηπτικών βόθρων χωρίς 

άδεια επαναχρησιµοποίησης,  

η παρούσα µελέτη θεωρεί ότι οι κάτοικοι του Λάκκου και της Πλάκας 

εξυπηρετούνται µε τη µεταφορά βοθρολυµάτων από στεγανούς βόθρους µέχρι τη 

σύνδεσή τους στο αποχετευτικό δίκτυο. Εποµένως, οι 423 κάτοικοι των εν λόγω 

οικισµών ισούνται µε 426 µονάδες ισοδύναµου πληθυσµού. Σε κάθε περίπτωση, η 

παραδοχή αυτή είναι υπέρ της ασφαλείας καθώς σύµφωνα µε το Κείµενο 

Κατευθυντήριων Γραµµών για τη ∆ιαχείριση Λυµάτων Μικρών Οικισµών, Ειδική 

Γραµµατεία Υδάτων, στην περίπτωση των απορροφητικών βόθρων προτείνεται 

ηµερήσια παραγωγή βοθρολυµάτων 25 lt/κάτοικο και ηµέρα µε συγκέντρωση BOD5 

= 1.200mg/L και εποµένως, σε κάθε κάτοικο που εξυπηρετείται µε βοθρολύµατα 

αντιστοιχεί ρυπαντικό φορτίο ίσο µε 0,03kg BOD/ ηµέρα. Συνεπώς, µια µονάδα 

ισοδύναµου πληθυσµού (ΜΙΠ=0,06kgBOD/κατ.ηµ) θα αντιστοιχούσε σε 2 κατοίκους 

που εξυπηρετούνται µε βοθρολύµατα µέσω απορροφητικού βόθρου και εποµένως, η 

ΕΕΛ διαστασιολογείται υπέρ της ασφαλείας για την εν λόγω µεταβατική περίοδο. 

Στις παραπάνω παροχές πρέπει να προστεθούν και οι παρασιτικές εισροές που 

συµπεριλαµβάνουν την είσοδο των υπογείων νερών στο δίκτυο και την εισροή των 

οµβρίων. Τονίζεται ότι το δίκτυο αποχέτευσης του Λεωνιδίου σχεδιάζεται χωριστικό, 

ωστόσο οι παροχές των αγωγών ακαθάρτων σε όλα τα δίκτυα αποχέτευσης 

αυξάνονται εξαιτίας των παρασιτικών εισροών υπόγειου νερού και οµβρίων.  

Οι πρόσθετες εισροές εκτιµώνται ως ποσοστό της παροχής αιχµής ακαθάρτων η 

ΕΥ∆ΑΠ (1985) δίνει τις τιµές 30% για περιοχές υψηλού υδροφόρου ορίζοντα και 20% 

για περιοχές χαµηλού υδροφόρου ορίζοντα. Εποµένως, για το νέο χωριστικό 

αποχετευτικό δίκτυο του Λεωνιδίου, επιλέχθηκε ο υπολογισµός των πρόσθετων 

παρασιτικών εισροών σε ποσοστό 20%, καθώς πρόκειται για νέο δίκτυο που θα 

κατασκευαστεί πάνω από τον υδροφόρο ορίζοντα. Οι παρασιτικές εισροές 

µηδενίζονται την περίοδο αιχµής (θερινή περίοδος) καθώς όπως προκύπτει και από 

τα µετεωρολογικά δεδοµένα, πρόκειται για περιοχή µε ξηρό κλίµα στην οποία δε 

σηµειώνονται βροχές το καλοκαίρι. 
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Όσον αφορά στο εισερχόµενο ρυπαντικό φορτίο στην ΕΕΛ, αυτό αναλύεται στον 

επόµενο πίνακα: 

ΠΙΝΑΚΑΣ 4: ΕΙΣΕΡΧΟΜΕΝΟ ΡΥΠΑΝΤΙΚΟ ΦΟΡΤΙΟ ΕΕΛ 

    Α Φάση Α Φάση Β Φάση 

Παράµετρος Μονάδ

ες 

ΧΕΙΜΩΝΑΣΘΕΡΟΣ ΧΕΙΜΩΝΑΣΘΕΡΟΣ ΧΕΙΜΩΝΑΣΘΕΡΟΣ 

Ηµερήσια 

παραγωγή  

BOD/'ατοµο 

Κg/pe/

d 

0,060 0,060 0,060 0,060 0,060 0,060 

Ηµερήσια  

ποσότητα  

εισερχόµενου  

οργαν, φορτίου 

Κg /d 

225,7 297,2 293,3 386,4 381,3 502,2 

Συγκέντρωση 

εισερχοµένου 

οργανικού  

φορτίου  

mg /L 

375,0 375,0 375,0 375,0 375,0 375,0 

Ηµερήσια 

παραγωγή  

στερεών/άτοµο 

Κg 

/pe/d 

0,070 0,070 0,070 0,070 0,070 0,070 

Ηµερήσια  

ποσότητα  

εισερχόµενων 

στερεών 

Kg /d 

263,3 346,8 342,2 450,8 444,8 586,0 

Συγκέντρωση 

εισερχοµένων 

στερεών  

mg /L 

437,5 437,5 437,5 437,5 437,5 437,5 

Ηµερήσια 

παραγωγή  ολικού 

αζώτου/άτοµο 

Κg 

/pe/d 

0,012 0,012 0,012 0,012 0,012 0,012 

Ηµερήσια  

ποσότητα αζώτου 

Kg /d 

45,1 59,4 58,7 77,3 76,3 100,4 

Συγκέντρωση 

εισερχοµένου 

αζώτου   

mg /L 

75,0 75,0 75,0 75,0 75,0 75,0 

Ηµερήσια  

παραγωγή 

φωσφόρου  ανά  

άτοµο 

Κg 

/pe/d 

0,004 0,004 0,004 0,004 0,004 0,004 

Ηµερήσια 

ποσότητα 

φωσφόρου 

Kg /d 

15,0 19,8 19,6 25,8 25,4 33,5 
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    Α Φάση Α Φάση Β Φάση 

Παράµετρος Μονάδ

ες 

ΧΕΙΜΩΝΑΣΘΕΡΟΣ ΧΕΙΜΩΝΑΣΘΕΡΟΣ ΧΕΙΜΩΝΑΣΘΕΡΟΣ 

Συγκέντρωση 

εισερχοµένου 

φωσφόρου 

mg /L 

25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 

Συγκέντρωση 

ολικών 

κολοβακτηριδίων  

TC/10

0mL 

3,E+07 

3,E+0

7 3,E+07 

3,E+0

7 3,E+07 

3,E+0

7 

Ποσοστό  πτητικών 

αιωρούµενων 

στερεών 

% 

70,0 70,0 70,0 70,0 70,0 70,0 

Ηµερήσια  

ποσότητα αδρανών 

εισερχόµενων 

στερεών 

Kg 

SS/d 

79,0 104,0 102,7 135,2 133,5 175,8 

• Η διαστασιολόγηση των έργων εισόδου έγινε µε την παροχή ωριαίας αιχµής και της 

δεξαµενής εξισορρόπησης µε τη µέγιστη ηµερήσια. 

• Η διαστασιολόγηση της βιολογικής βαθµίδας, των έργων απολύµανσης και 

αφυδάτωσης έγινε µε την παροχή εξισορροπηµένης παροχής. 

 

3.2 Αναλυτική περιγραφή κύριων, βοηθητικών και 

επιµέρους υποστηρικτικών/συνοδών 

εγκαταστάσεων και έργων. 

 

3.2.1 Προσαγωγή λυµάτων  

∆εν υπάρχει καµία τροποποίηση ως προς το δίκτυο αποχέτευσης. 

3.2.2 Μέτρηση παροχής 

∆εν επέρχεται καµία µεταβολή στο σχεδιασµό. Για τη µέτρηση της παροχής των 

εισερχοµένων λυµάτων στην ΕΕΛ, χρησιµοποιείται παροχόµετρο ηλεκτροµαγνητικού 

τύπου, το οποίο εγκαθίσταται στον κεντρικό αγωγό κατάθλιψης προσαγωγής των 

λυµάτων πριν την προεπεξεργασία τους.   

3.2.3 Προεπεξεργασία λυµάτων - βοθρολυµάτων 

Λόγω της µικρότερης ποσότητας βοθρολυµάτων η µονάδα προεπεξεργασίας 

βοθρολυµάτων ενσωµατώνεται στη µονάδα προεπεξεργασίας λυµάτων. Πιο 

συγκεκριµένα, για την προεπεξεργασία των βοθρολυµάτων και των λυµάτων θα 

εγκατασταθεί compact σύστηµα δυναµικότητας 42l/s, το οποίο θα παρέχει τη 

δυνατότητα εξυπηρέτησης 1 βυτιοφόρου 12m3 εντός 20 λεπτών. 
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Το compact συγκρότηµα θα είναι από ανοξείδωτο χάλυβα ποιότητας και θα 

αποτελείται από το ειδικό στόµιο σύνδεσης του αγωγού του βυτιοφόρου, την 

ηλεκτροβάνα ρύθµισης της παροχής που βρίσκεται στην είσοδο και η οποία θα 

λειτουργεί βάσει µετρητή στάθµης που υπάρχει στο θάλαµο παραλαβής των 

λυµάτων. Μετά τη σύνδεση του βυτιοφόρου µε τον ταχυσύνδεσµο εισόδου της 

διάταξης, ανοίγει το στόµιο της ηλεκτροβάνας  και ακολουθεί η εκκένωση των 

βοθρολυµάτων. Πρώτα λαµβάνει µέρος η συγκράτηση ογκωδών ανόργανων στερεών 

(πέτρες, ογκώδη αντικείµενα) στη λιθοπαγίδα.   

Η προσαγωγή των λυµάτων του δικτύου αποχέτευσης στην ΕΕΛ γίνεται µέσω 

κεντρικού αποχετευτικού αγωγού), ο οποίος συνδέεται στο compact σύστηµα 

προεπεξεργασίας. Το συγκρότηµα προεπεξεργασίας συνδυάζει τις κάτωθι 

λειτουργίες: 

o Εσχάρωση και συµπίεση των εσχαρισµάτων. 

o Εξαγωγή και απόρριψη των εσχαρισµάτων σε κάδο. 

o ∆ιαχωρισµό, πλύση και αφυδάτωση της άµµου. 

o Εξαγωγή και απόρριψη της άµµου σε κάδο. 

o Αποµάκρυνση λιπών & ελαίων. 

o Εξαγωγή και απόρριψη των λιπών & ελαίων σε δοχείο. 

Το compact σύστηµα προεπεξεργασίας θα πρέπει να είναι από ανοξείδωτο χάλυβα 

και να συµπεριλαµβάνει εσχάρωση µε διάκενα µε απόσταση µεταξύ τους 2 mm (το 

εύρος των διάκενων καθορίζεται από τον κατασκευαστή του συστήµατος MBR) και 

αυτόµατο σύστηµα καθαρισµού, επιτυγχάνοντας βαθµό αφυδάτωσης έως 30% SS. 

Όσον αφορά στην αποκοµιδή της άµµου, αυτή είναι ίση µε 95 % για κοκοµετρία 

µεγαλύτερη ή ίση των 0,25 mm έως 0,315 mm στη µέγιστη παροχή. Επίσης, η 

διάταξη θα διαθέτει λιποσυλλέκτη µε σύστηµα αερισµού ώστε τα λίπη να επιπλέουν 

και να διαχωρίζονται από τα λύµατα. Το σύστηµα θα πρέπει να διαθέτει και 

συµπίεση των λιπών. 

Συνοπτικά, τα εισερχόµενα στο συγκρότηµα λύµατα και βοθρολύµατα εσχαρίζονται 

στα 6mm και εν σειρά στα 2 mm (λεπτο-εσχάρωση ώστε να αποφευχθεί το φράξιµο 

των µεµβρανών της βιολογικής βαθµίδας) και συµπιέζονται διαµέσου 

αυτοκαθαριζόµενου κοχλιωτού κόσκινου. Ο καθαρισµός της επιφάνειας εσχαρισµού 

από τα εσχαρίσµατα γίνεται µέσω οδοντωτής διάταξης που εισέρχεται στις 

ραβδώσεις. Ένας κεκλιµένος κοχλίας χωρίς άξονα (τύπου shaftless) ανυψώνει τα 

εσχαρίσµατα, τα οποία συγχρόνως συµπιέζονται πριν απορριφθούν σε κάδο.  

Το τµήµα εσχάρωσης του συγκροτήµατος είναι εφοδιασµένο µε στατική 

χονδροεσχάρα παράκαµψης (διάκενο 15 mm) για την αντιµετώπιση περιπτώσεων 

αιφνίδιας έµφραξης ή µηχανικής βλάβης της αυτόµατης εσχάρας. Στην περίπτωση 

αυτή τα εσχαρισµένα λύµατα οδηγούνται µε bypass στον εναλλακτικό αποδέκτη.  
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Τα λύµατα, απαλλαγµένα από τα φερτά στερεά (εσχαρίσµατα), περνούν στο θάλαµο 

εξάµµωσης και λιποσυλλογής, όπου πραγµατοποιείται ο διαχωρισµός της άµµου 

(σωµατίδια > 200 µm) και των λιπών & ελαίων. 

Η άµµος συλλέγεται στον πυθµένα της δεξαµενής, όπου ένας οριζόντιος κοχλίας 

χωρίς άξονα που ολισθαίνει σε ανοξείδωτες ράβδους προωθεί την άµµο σε δεύτερο 

κεκλιµένο κοχλία. Ο κεκλιµένος κοχλίας αφαιρεί την άµµο από τη δεξαµενή και 

συγχρόνως την αφυδατώνει. 

Για την υποβοήθηση του διαχωρισµού των οργανικών υλικών και της άµµου, καθώς 

και για την υποβοήθηση της επίπλευσης των λιπών & ελαίων,  διενεργείται διάχυση 

αέρα στον κύριο θάλαµο διαχωρισµού. Για την τροφοδοσία αέρα χρησιµοποιούνται 

διαχύτες χονδρής φυσαλίδας για την αποφυγή εµφράξεων.  

Το τµήµα εξάµµωσης-λιποσυλλογής περιλαµβάνει δύο διαφορετικούς θαλάµους, 

στον πρώτο από τους οποίους γίνεται η καθίζηση της άµµου, ενώ στο δεύτερο η 

επίπλευση των λιπών & ελαίων. Λόγω της εφαρµοζόµενης ροής αέρα, δηµιουργείται 

στα λύµατα σπειροειδής κίνηση, η οποία οδηγεί τα λίπη & έλαια στο κανάλι 

επίπλευσης.  

Το µηχάνηµα είναι εξοπλισµένο µε επιφανειακό ξέστρο, το οποίο παίρνει κίνηση από 

ηλεκτροµειωτήρα στροφών. Το ξέστρο οδηγεί τα λίπη & έλαια στον ενσωµατωµένο 

θάλαµο συλλογής επιπλεόντων, από όπου οδηγούνται µέσω αντλίας τύπου έκκεντρου 

κοχλία στον κάδο συλλογής των εσχαρισµάτων. 

Για τον έλεγχο και συντήρηση της διάταξης, προβλέπεται πρόσβαση σε όλες τις 

απαιτούµενες θέσεις της διάταξης. Τέλος, η διάταξη φέρει ενσωµατωµένο τοπικό 

πίνακα ισχύος και αυτοµατισµού, από τον οποίο ελέγχεται η λειτουργία της 

ανεξάρτητα από τις υπόλοιπες επιµέρους µονάδες επεξεργασίας. 

Η άµµος και τα εσχαρίσµατα συλλέγονται σε µεταλλικούς κάδους απορριµµάτων, οι 

οποίοι τοποθετούνται στο επίπεδο του εδάφους πλευρικά του κάθε συγκροτήµατος, 

και αποµακρύνονται µε κατάλληλο απορριµµατοφόρο όχηµα. Τα λίπη & ελαία 

συλλέγονται σε ειδικό δοχείο, το οποίο τοποθετείται στη στέψη της δεξαµενής 

εξισορρόπησης. Από το δοχείο συλλογής τους, τα λίπη & έλαια οδηγούνται στον κάδο 

εσχαρισµάτων µέσω αντλίας τύπου έκκεντρου κοχλία.  

Τέλος, τα προεπεξεργασµένα λύµατα καταλήγουν µέσω βαρυτικού αγωγού στην 

παρακείµενη δεξαµενή εξισορρόπησης.  

 

3.2.4. ∆εξαµενή εξισορρόπησης οµογενοποίησης 

Η παρούσα τροποποίηση επιφέρει µικρή αύξηση της µονάδας και συγκεκριµένα, ο 

συνολικός ενεργός όγκος αυξάνεται από 246 σε 270 m3.  



 
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ 

ΤΑΜΕΙΟ ΣΥΝΟΧΗΣ 

  

                                                                                                              

       

Sigma µελετών Α.Ε.» - «HYDROMENT ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Ε.Ε.» - «ΣΟΦΙΑ ΑΛ. ΓΕΩΡΓΑΛΑ»  

Σελίδα 28 

 

Τα προεπεξεργασµένα λύµατα καταλήγουν µε βαρυτικό αγωγό (HDPE, Φ200) σε 

κλειστή υπέργεια ορθογωνική δεξαµενή εξισορρόπησης. Στην ίδια δεξαµενή 

καταλήγουν και τα βοθρολύµατα από τη µονάδα υποδοχής τους µε καταθλιπτικό 

αγωγό (HDPE, Φ180). Η χρήση της δεξαµενής εξισορρόπησης αποσκοπεί στην 

εξοµάλυνση των ηµερήσιων υδραυλικών και ρυπαντικών διακυµάνσεων των 

εισερχόµενων λυµάτων και βοθρολυµάτων, στην επαρκή ανάµιξή τους για την 

αποτροπή της καθίζησης στερεών και στην παραγωγή ενός οµογενοποιηµένου 

(οµοιόµορφου) ρεύµατος τροφοδοσίας προς τη βαθµίδα βιολογικής επεξεργασίας. 

Επίσης, στη δεξαµενή εξισορρόπησης γίνεται προαερισµός των λυµάτων, για την 

αποτροπή της δηµιουργίας σηπτικών συνθηκών, η οποία θα είχε ως συνέπεια την 

παραγωγή δύσοσµων ουσιών.    

Η δεξαµενή εξισορρόπησης θα είναι ωφέλιµου όγκου 270 m3 και θα συγκρατεί στη Β’ 

φάση του έργου την παροχή αιχµής µε στραγγίδια για 2,4 ώρες. Η δεξαµενή θα είναι 

από σκυρόδεµα, µε διαστάσεις 7,00m x 11,00m x 4,00m µε βάθος υγρών 3,50m.  

Η ανάδευση και ο προαερισµός των λυµάτων στη δεξαµενή θα γίνεται µέσω 

αεριστήρα τύπου venturi jet, διασφαλίζοντας ελάχιστη δυναµικότητα αέρα 1,5 

m3/m3/h και άρα συνολικής δυναµικότητας 405 m3/h στα 3,5m. 

Στη συνέχεια, µέσω υποβρύχιων αντλιών τροφοδοσίας (µία (1) αντλία δυναµικότητας 

30-60m3/h έκαστη (+1 εφεδρική)), τα οµογενοποιηµένα και προαερισµένα λύµατα 

οδηγούνται στο µεριστή της βιολογικής βαθµίδας (HDPE, Φ160). Η αντλία 

τροφοδοσίας της βιολογικής βαθµίδας θα είναι εξοπλισµένη µε  inverter, έτσι ώστε 

να είναι δυνατή η λειτουργία σε διαφορετικές παροχές. ∆ίνεται έτσι η δυνατότητα 

λειτουργίας µιας µεµονωµένης γραµµής βιολογικής επεξεργασίας µε µικρότερη 

παροχή, σε περιπτώσεις βλάβης ή συντήρησης. Επιπλέον, µε τη ρύθµιση των 

στροφών των αντλιών µε inverter µπορεί µε ακρίβεια να ρυθµίζεται και η ωριαία 

παροχή τους σύµφωνα µε το συντελεστή ροής (flux) των µεµβρανών υπερδιήθησης. 

Ο έλεγχος της στάθµης λυµάτων στη δεξαµενή εξισορρόπησης γίνεται µε τη χρήση 

µετρητή στάθµης υπερήχων. 

Για την προστασία της συνολικής λειτουργίας της ΕΕΛ έναντι απρόβλεπτων 

υπερχειλίσεων, θα προβλέπεται στη δεξαµενή εξισορρόπησης η ύπαρξη υπερχείλισης 

υψηλής στάθµης, µέσω της οποίας η υπερβάλλουσα ροή οδηγείται στον εναλλακτικό 

αποδέκτη της ΕΕΛ. 

3.2.5 Σύστηµα βιολογικής διεργασίας 

Η παρούσα τροποποίηση επιφέρει µικρή αύξηση του όγκου αερισµού. 

 Όπως έχει τεκµηριωθεί στην εγκεκριµένη ΜΠΕ για τη βιολογική επεξεργασία των 

λυµάτων, έχει επιλεγεί το Σύστηµα Βιοαντιδραστήρων µε Μεµβράνες (ΜΒR). Για την 

κάλυψη των απαιτήσεων σχεδιασµού της βιολογικής βαθµίδας της ΕΕΛ Λεωνιδίου θα 

εγκατασταθούν δύο ανεξάρτητες ισοδύναµες γραµµές βιολογικής επεξεργασίας που 

θα λειτουργούν παράλληλα. Προτιµάται η επιλογή 2 γραµµών για την αρθρωτή 
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κάλυψη των αναγκών επεξεργασίας λυµάτων του ∆ήµου, για την ευκολία 

συντήρησης του εξοπλισµού τους καθώς και για την ευελιξία λειτουργίας αυτών σε 

περίπτωση βλάβης. 

Κάθε επιµέρους γραµµή θα περιλαµβάνει τα κάτωθι διακριτά διαµερίσµατα: 

• Ανοξικό διαµέρισµα για ανάντη απονιτροποίηση.  

• Αερόβιο διαµέρισµα για αποµάκρυνση οργανικού άνθρακα και νιτροποίηση.  

• ∆ιαµέρισµα µεµβρανών (υπερδιήθησης ή µικροδιήθησης), το οποίο µπορεί να 

είναι είτε διακριτό (κατάντη) του αερόβιου διαµερίσµατος είτε οι µεµβράνες 

να είναι βυθισµένες εντός αυτού. 

• Φρεάτιο αποξυγόνωσης, στο οποίο τοποθετούνται οι αντλίες ανακυκλοφορίας 

και στο οποίο επιτελείται αποµάκρυνση του διαλυµένου οξυγόνου πριν την 

ανακυκλοφορία του ανάµικτου υγρού - ιλύος στην ανοξική δεξαµενή. 

3.2.5.1 Φρεάτιο µερισµού βιολογικής βαθµίδας 

Κατάντη της δεξαµενής εξισορρόπησης κατασκευάζεται το φρεάτιο µερισµού 

παροχής της βιολογικής επεξεργασίας. Στο φρεάτιο µερισµού η παροχή 

ισοκατανέµεται στις δύο γραµµές βιολογικής επεξεργασίας. Στο ίδιο φρεάτιο 

δοσοµετρείται και το χηµικό διάλυµα για την αντιµετώπιση τυχόν προβληµάτων 

νηµατοειδούς αφρισµού. 

Το φρεάτιο αποτελείται από το θάλαµο εισόδου-ηρεµίας και τους θαλάµους 

φόρτισης των γραµµών της βιολογικής επεξεργασίας. Σε κάθε φρεάτιο φόρτισης θα 

εγκατασταθεί, θυρόφραγµα αποµόνωσης για την αποµόνωση κάθε γραµµής 

επεξεργασίας. 

3.2.5.2 Ανοξικό διαµέρισµα 

Στο ανοξικό διαµέρισµα αντίδρασης λαµβάνει χώρα των λυµάτων. Για το σκοπό 

αυτό, το νιτροποιηµένο ανάµικτο υγρό ανακυκλοφορείται από το διαµέρισµα των 

µεµβρανών στο τµήµα εισόδου του ανοξικού διαµερίσµατος, όπου αναµιγνύεται µε 

το ρεύµα τροφοδοσίας των λυµάτων από τη δεξαµενή εξισορρόπησης. Η ανάµιξη 

εντός του ανοξικού διαµερίσµατος θα πραγµατοποιείται µέσω υποβρύχιου 

αναδευτήρα οριζόντιας ροής τύπου προπέλας. Η ταχύτητα περιστροφής της έλικας 

του αναδευτήρα θα ρυθµίζεται µέσω µετατροπέα συχνότητας στροφών (inverter). Ο 

αναδευτήρας θα είναι εγκατεστηµένος σε κατάλληλο βάθος στο τµήµα εισόδου του 

ανοξικού διαµερίσµατος και θα στηρίζεται σε κυλινδρική ράβδο-οδηγό καθέλκυσης 

και ανέλκυσής του.  

Οι ετερότροφοι απονιτροποιητικοί µικροοργανισµοί µετατρέπουν υπό ανοξικές 

συνθήκες (DO < 0.50 mg/L) τα ανακυκλοφορούµενα νιτρικά ιόντα (ΝΟ3
-) σε αέριο 

άζωτο (Ν2) µε ταυτόχρονη σηµαντική κατανάλωση βιοδιασπώµενου COD από το 

«φρέσκο» ρεύµα τροφοδοσίας λυµάτων και παραγωγή αλκαλικότητας (η οποία εν 



 
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ 

ΤΑΜΕΙΟ ΣΥΝΟΧΗΣ 

  

                                                                                                              

       

Sigma µελετών Α.Ε.» - «HYDROMENT ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Ε.Ε.» - «ΣΟΦΙΑ ΑΛ. ΓΕΩΡΓΑΛΑ»  

Σελίδα 30 

 

µέρει αντισταθµίζει την κατανάλωση αλκαλικότητας από τη νιτροποίηση και τη 

χηµική κατακρήµνιση του φωσφόρου). Η ανακυκλοφορία των νιτρικών γίνεται µέσω 

κατάλληλων φυγοκεντρικών αντλιών εγκατεστηµένων εντός του φρεατίου 

αποξυγόνωσης.  

Ο ανοξικός όγκος που απαιτείται βάσει των ΧΜ υπολογισµών είναι ίσος µε 275m3 και 

εποµένως, οι διαστάσεις κάθε διαµερίσµατος (µήκος, πλάτος, ενεργό ύψος) θα είναι 

5,0m, 5,6m, 5,0m (280m3) λαµβάνοντας υπόψη και συντελεστή ασφαλείας για τη 

διεργασία της απονιτροποίησης. 

3.2.5.3 Αερόβιο διαµέρισµα 

Στο αερόβιο διαµέρισµα αντίδρασης πραγµατοποιείται η αποδόµηση του οργανικού 

φορτίου των λυµάτων (BOD5 και COD). Ένα µέρος του οργανικού φορτίου 

οξειδώνεται απευθείας προς διοξείδιο του άνθρακα (CO2) και νερό προς κάλυψη των 

ενεργειακών αναγκών των µικροοργανισµών, ενώ ένα άλλο µέρος ενσωµατώνεται 

στη συντιθέµενη βιοµάζα (αφοµοίωση).  

Ο  έλεγχος της συγκέντρωσης διαλυµένου οξυγόνου στο ανάµικτο υγρό γίνεται µέσω 

βυθιζόµενου αισθητήρα DO οπτικού-φθορισµοµετρικού τύπου. 

Πέραν της αποδόµησης του οργανικού φορτίου, στο αερόβιο διαµέρισµα λαµβάνει 

χώρα και νιτροποίηση των λυµάτων. Η νιτροποίηση είναι µία διεργασία δύο σταδίων, 

όπου σε πρώτη φάση το αµµωνιακό άζωτο (ΝΗ4-Ν) οξειδώνεται σε νιτρώδες άζωτο 

(ΝΟ2-Ν), ενώ, σε δεύτερη φάση, το ΝΟ2-Ν οξειδώνεται σε νιτρικό άζωτο (ΝΟ3-Ν). 

Και στα δύο στάδια της νιτροποιητικής διεργασίας λαµβάνει χώρα σηµαντική 

κατανάλωση διαλυµένου οξυγόνου και αλκαλικότητας. Η διεργασία 

πραγµατοποιείται από κατάλληλους αυτότροφους µικροοργανισµούς (νιτροποιητές) 

που χρησιµοποιούν ως πηγή άνθρακα για τη σύνθεση νέου κυτταρικού υλικού το 

διαλυµένο στα λύµατα CO2.  

Ο αερόβιος όγκος που απαιτείται βάσει των ΧΜ υπολογισµών για την κάλυψη των 

αναγκών της αιχµής 20ετίας είναι ίσος µε 578m3.  

Στην αερόβια δεξαµενή πραγµατοποιείται διαχωρισµός των αιωρούµενων στερεών 

από την επεξεργασµένη εκροή. Στο θάλαµο αυτό το υγρό διαχωρίζεται µε τη βοήθεια 

βυθισµένων µεµβρανών. Οι µεµβράνες προσφέρουν ένα φυσικό εµπόδιο στην ροή 

των εµπεριεχόµενων αιωρούµενων στερεών παράγοντας µία υψηλής ποιότητας 

(αντίστοιχη τριτοβάθµιας επεξεργασίας) διηθηµένη εκροή, ενώ παράλληλα 

συµπυκνώνουν το ανάµικτο υγρό (σε βιοµάζα). Μέρος της βιοµάζας αυτής 

ανακυκλοφορεί στην είσοδο (µε πολύ µικρότερους λόγους ανακυκλοφορίας από τους 

συνήθεις των συµβατικών συστηµάτων) ενώ το υπόλοιπο αποµακρύνεται παροδικά 

ως περίσσεια ιλύος προς τη δεξαµενή συλλογής και πάχυνσής της.  

Η διήθηση του υγρού πραγµατοποιείται από την εξωτερική πλευρά των µεµβρανών 

προς το εσωτερικό τους και από εκεί καταλήγει µέσω µικροσωλήνων σε κεντρικό 

συλλεκτήριο σωλήνα του διηθηµένου υγρού. Η φίλτρανση πραγµατοποιείται λόγω 
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της υδροστατικής πίεσης του υγρού πάνω από τις συστοιχίες των µεµβρανών και το 

διήθηµα από τις συστοιχίες συλλέγεται σε κοινό αγωγό για κάθε γραµµή και 

µεταφέρεται στην παρακείµενη δεξαµενή χλωρίωσης.  

Η διαστασιολόγηση του συστήµατος των µεµβρανών γίνεται µε την παροχή αιχµής 

και µε µέγιστη ροή δια µέσου αυτών ίση µε 0,6m3/m2/d. Το ονοµαστικό µέγεθος 

των πόρων των µεµβρανών θα είναι ≤0,4µm και ως προς το υλικό κατασκευής τους 

θα είναι πολυµερές (πολυαιθυλένιο-PE, πολυπροπυλένιο-PP, πολυστυρένιο-PS και 

πολυβινυλιδενοδιφθορίδιο –PVDF). Ως προς τη γεωµετρική τους διαµόρφωση 

µπορούν να είναι:  

• Μεµβράνες κοίλων ινών (Hollow fiber).  

• Επίπεδες µεµβράνες (Flat plate).  

• Μεµβράνες πολλαπλών σωληνίσκων (Multitube).  

Στην παρούσα µελέτη επιλέγεται σύστηµα επίπεδων µεµβρανών µε συνολική 

επιφάνεια 4.800m2 και δύο (2) µονάδες των τριών (3) συστοιχιών ανά γραµµή. Η 

µέγιστη συγκέντρωση ανάµικτου υγρού εντός της δεξαµενής µεµβρανών είναι 1,5%. 

Ο καθαρισµός θα γίνεται µε διοχέτευση λεπτών φυσαλίδων αέρα, µε αντίστροφη 

πλύση µε καθαρό νερό και µε ήπια οξειδωτικά µέσα. 

Συνοψίζοντας, εντός κάθε διαµερίσµατος βυθίζονται 2 µονάδες µεµβρανών των 3 

συστοιχιών έκαστη, αφήνοντας ενεργό όγκο για τη διεργασία 47m3. Εποµένως, οι 

τελικές διαστάσεις κάθε γραµµής της αερόβιας δεξαµενής θα είναι (µήκος, πλάτος, 

ενεργό ύψος) θα είναι 14,2m, 5,6m, 5,0m ώστε ο τελικός ενεργός όγκος της 

διεργασίας να είναι 609m3 λαµβάνοντας υπόψη και συντελεστή ασφαλείας για τη 

διεργασία της νιτροποίησης.  

Επίσης, θεωρώντας τον παραπάνω συντελεστή ασφάλειας, ο όγκος της δεξαµενής 

επαρκεί για την αποδοτική λειτουργία του δευτεροβάθµιου συστήµατος µε την 

αύξηση της συγκέντρωσης των αιωρούµενων στερεών ανάµικτου υγρού στα 

12.500mg/L για τη Β’ Φάση των Έργων ενώ θα απαιτηθούν επιπλέον, 2 module 

µεµβρανών, για τα οποία θα υπάρχει πρόβλεψη για την τοποθέτησή τους. 

Από το διαµέρισµα των µεµβρανών το διήθηµα οδηγείται βαρυτικά στο φρεάτιο 

εισόδου της δεξαµενής χλωρίωσης.  

3.2.5.4 Σύστηµα αερισµού και διάχυσης αέρα  

Ο αέρας (οξυγόνο) που απαιτούν οι αερόβιοι αντιδραστήρες παροχετεύεται διαµέσου 

λοβοειδών φυσητήρων και κατάλληλου δικτύου σωληνώσεων. Για τη διάχυση της 

αναγκαίας ποσότητας αέρα σε κάθε δεξαµενή, χρησιµοποιείται κατάλληλα 

διαστασιολογηµένο δίκτυο σωληνώσεων από ανοξείδωτο χάλυβα, το οποίο οδηγεί σε 

σωληνωτούς διαχύτες λεπτής φυσαλίδας, επίσης από ανοξείδωτο χάλυβα. Η διάταξη 

των εν λόγω διαχυτών στον πυθµένα των βιοαντιδραστήρων γίνεται κατά τρόπο 

τέτοιο ώστε η πίεση σε αυτούς να εξισορροπείται και να επιτυγχάνεται η βέλτιστη 

κατανοµή αέρα (circuit pipe-network) στο σύνολο του υγρού όγκου αντίδρασης.  
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3.2.5.5 Ανακυκλοφορία ανάµικτου υγρού και ιλύος  

Για τη διεξαγωγή της διεργασίας της απονιτροποίησης απαιτείται η ανακυκλοφορία 

του ανάµικτου υγρού από τις οξικές στις ανοξικές δεξαµενές. Επίσης, απαιτείται η 

ανακυκλοφορία ποσοστού της ιλύος που συσσωρεύεται στον πυθµένα του 

διαµερίσµατος, όπου είναι βυθισµένες οι µεµβράνες, στην είσοδο του ανοξικού 

διαµερίσµατος αντίδρασης προκειµένου να διατηρηθεί η επιθυµητή συγκέντρωση 

αιωρούµενων στερεών στο εσωτερικό του συγκροτήµατος.  

Οι παραπάνω ανακυκλοφορίες συνδυάζονται σε µια συνολική, η οποία θα γίνεται 

από το διαµέρισµα αποξυγόνωσης στο ανοξικό διαµέρισµα µέσω αγωγού HDPE, 

Φ200. Το φρεάτιο ανακυκλοφορίας διαστασιολογείται ώστε να λειτουργεί ως 

δεξαµενή αποξυγόνωσης για την αποµάκρυνση του διαλυµένου οξυγόνου που 

περιέχεται στην ανακυκλοφορούµενη ιλύ. Έτσι το φρεάτιο κάθε γραµµής είναι 

συνολικού όγκου 30m3 (5,0 m *2,0 m *3,0m) για ελάχιστο χρόνο αποξυγόνωσης 15 

λεπτών ενώ η συνολική ανακυκλοφορία στη Β’ φάση υπολογίζεται ίση µε 196m3/h. 

Προτείνεται η τοποθέτηση τεσσάρων φυγοκεντρικών αντλιών, εκ των οποίων οι δύο 

εφεδρικές, δυναµικότητας 60-100m3/h έκαστη, εξοπλισµένες µε inverter για τη 

ρύθµιση της παροχής τους. Η επιλεγείσα παροχή ανακυκλοφορίας παρακολουθείται 

µε ηλεκτροµαγνητικό µετρητή παροχής, οι ενδείξεις του οποίου µεταφέρονται µέσω 

του PLC του συγκροτήµατος στο κεντρικό σύστηµα παρακολούθησης της λειτουργίας 

της ΕΕΛ. 

3.2.5.6 Φυσητήρες αέρα  

Για την κάλυψη των αναγκών αερισµού των δύο γραµµών της βιολογικής βαθµίδας 

της ΕΕΛ απαιτούνται φυσητήρες συνολικής δυναµικότητας 1250m3/h. Για τον 

καθαρισµό των µεµβρανών απαιτούνει φυσητήρες συνολικής δυναµικότητας 1680 

m3/h. Λόγω της χωροθέτησης εντός του ίδιου βιοαντιδραστήρα, 25% του αέρα που 

θα προσδίδεται για τον καθαρισµό των µεµβρανών θα αξιοποιείται και για την 

αποµάκρυνση του ρυπαντικού φορτίου. Εποµένως, επιλέγονται τρεις (3) λοβοειδείς 

φυσητήρες εκ των οποίων ο ένας θα είναι εφεδρικός, έκαστος δυναµικότητας 

420Nm3/h. Για την κάλυψη των αναγκών καθαρισµού των µεµβρανών 

τοποθετούνται τρεις (3) λοβοειδείς φυσητήρες εκ των οποίων ο ένας θα είναι 

εφεδρικός, έκαστος δυναµικότητας 840 Nm3/h.  

 Οι φυσητήρες  θα εγκατασταθούν σε κατάλληλο για το σκοπό αυτό κτίριο, θα 

ελέγχονται από το PLC και θα οδηγούνται από µετατροπέα συχνότητας, ενώ θα 

λειτουργούν ανά ζεύγη σε κυκλική εναλλαγή. 

Η παροχή οξυγόνου στους αερόβιους αντιδραστήρες της βιολογικής βαθµίδας 

ελέγχεται διαµέσου µετρητή συγκέντρωσης διαλυµένου οξυγόνου (DO).  Η τιµή του 

διαλυµένου οξυγόνου εντός των αντιδραστήρων  παρακολουθείται και ελέγχεται 

συνεχώς ώστε να επιτυγχάνεται η κατάλληλη τροφοδοσία αέρα ελέγχοντας τους 

φυσητήρες και τις ηλεκτροδικλείδες στο δίκτυο παροχέτευσης αέρας του κάθε 

συγκροτήµατος ανάλογα µε τις επικρατούσες συνθήκες διεργασίας. Η παροχή του 
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κάθε φυσητήρα θα µεταβάλλεται µέσω µετατροπέα συχνότητας εγκατεστηµένου 

στον ηλεκτρολογικό πίνακα. 

3.2.6 Έργα επεξεργασίας ιλύος  

 

3.2.6.1 Απόρριψη & αποθήκευση περίσσειας ιλύος  

Με την αιτούµενη τροποποίηση επέρχονται µικρές µεταβολές αναφορικά µε τη 

δυναµικότητα των µονάδων. Συγκεκριµένα, ο ενεργός όγκος της µονάδας αποθήκευσης 

ιλύος αυξάνεται από 49 σε 56,2m3.  

Η πλεονάζουσα ιλύς (συµπυκνωµένο ανάµικτο υγρό όπου βρίσκονται βυθισµένες οι 

µεµβράνες) απορρίπτεται από το σύστηµα βιολογικής επεξεργασίας ως περίσσεια ιλύς. Η 

επεξεργασία της σταθεροποιηµένης περίσσειας ιλύος θα γίνεται σε µονάδα 

αποτελούµενη από τα παρακάτω κύρια µέρη : 

• ∆εξαµενή προσωρινής αποθήκευσης της ιλύος. 

• Σύστηµα άντλησης της ιλύος από τη δεξαµενή προσωρινής αποθήκευσης προς το 

µηχανικό παχυντή. 

• Αυτόµατο σύστηµα προετοιµασίας, ωρίµανσης και τροφοδότησης πολυηεκτρολύτη. 

• Σύστηµα ανάµιξης ιλύος – πολυηλεκτρολύτη. 

• Συγκρότηµα µηχανικής αφυδάτωσης της ιλύος. 

• Σύστηµα και µεταφοράς αφυδατωµένη ιλύος. 

• Χώρο και δοχεία αποθήκευσης αφυδατωµένη ιλύος. 

• Σύστηµα νερού πλύσης συγκροτήµατος αφυδάτωσης ιλύος. 

• Σύστηµα συλλογής και µεταφοράς των στραγγισµάτων και νερών έκπλυσης προς το 

δίκτυο στραγγισµάτων. 

• Σύστηµα απόσµησης. 

Η περίσσεια ιλύς που παράγεται από τη µονάδα βιολογικής επεξεργασίας οδηγείται 

καταρχήν µέσω κατάλληλων αντλιών απόρριψης ιλύος σε κλειστή υπέργεια δεξαµενή 

προσωρινής αποθήκευσης. Η εν λόγω δεξαµενή, η οποία µπορεί να αποτελεί 

προέκταση της δεξαµενής εξισορρόπησης, έχει ωφέλιµο όγκο αποθήκευσης  56,2 m3, 

ώστε να δύναται να καλύψει τις ανάγκες προσωρινής αποθήκευσης ιλύος κατά τη 

διάρκεια του Σαββατοκύριακου.  

Για την ανάµιξη της συλλεγόµενης ιλύος εγκαθίσταται εντός της δεξαµενής ιλύος 

ένας αναδευτήρας.  

Για την αντιµετώπιση καταστάσεων έκτακτης ανάγκης, η δεξαµενή ιλύος είναι 

εφοδιασµένη µε υπερχείλιση ασφαλείας, µέσω της οποίας εκτρέπεται το περιεχόµενό 

της στη διπλανή δεξαµενή εξισορρόπησης.  
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Από τη δεξαµενή ιλύος, η οµογενοποιηµένη ιλύς τροφοδοτείται στη µονάδα 

µηχανικής πάχυνσης-αφυδάτωσης µέσω αντλιών τύπου έκκεντρου κοχλία (αγωγός 

HDPE, Φ50) µέσω αντλιών δυναµικότητας 7,0 m3/h.   

Το επιλεγόµενο συγκρότηµα µηχανικής πάχυνσης-αφυδάτωσης, θα µπορεί να 

επεξεργάζεται το σύνολο της παραγόµενης πλεονάζουσας ιλύος σε εξάωρη ηµερήσια 

και πενθήµερη εβδοµαδιαία λειτουργία για την παραγωγή ιλύος της Β’ Φάσης του 

Έργου.  

Για το συγκρότηµα µηχανικής αφυδάτωσης µπορούν να εφαρµοστούν οι παρακάτω 

επιλογές: 

• Φυγοκεντρικό συγκρότηµα αφυδάτωσης. 

• Συγκρότηµα κοχλιωτού συµπιεστή. 

• Συγκρότηµα τράπεζας πάχυνσης και ταινιοφιλτρόπρεσσας. 

 

Σε κάθε περίπτωση και ανεξάρτητα από την επιλογή του συγκροτήµατος, αυτό 

πρέπει να εξασφαλίζει εγγυηµένη απόδοση τουλάχιστον 18% συγκέντρωση στερεών 

στην αφυδατωµένη ιλύ για συγκέντρωση στερεών της προς επεξεργασία περίσσειας 

ιλύος 1,5%. 

Πριν από την είσοδό του στο σύστηµα µηχανικής αφυδάτωσης, το ρεύµα 

τροφοδοσίας λάσπης υφίσταται συσσωµάτωση µε προσθήκη δ/τος κατιονικού 

πολυηλεκτρολύτη στο εσωτερικό ενός µηχανικά αναδευόµενου κυλινδρικού δοχείου 

(flocculator) από ανοξείδωτο χάλυβα. Για την προετοιµασία του δ/τος 

πολυηλεκτρολύτη, εγκαθίσταται µία αυτόµατη µονάδα παρασκευής δ/τος 

πολυηλεκτρολύτη, ελάχιστης δυναµικότητας 1000L/h. Για τη δοσοµέτρηση του δ/τος 

πολυηλεκτρολύτη, προτείνονται δύο εµβολοφόρες αντλίες διαφράγµατος, έκαστη 

µέγιστης παροχής λειτουργίας 428 L/h (διάλυµα 2.0%).  Από το δοχείο κροκίδωσης, 

η συσσωµατωµένη λάσπη τροφοδοτείται µέσω αγωγού στην είσοδο διάταξης 

µηχανικής πάχυνσης-αφυδάτωσης, µέγιστης παροχής τροφοδοσίας 6,0 m3/h @ 1.5% 

DS.  

Η διάταξη πάχυνσης-αφυδάτωσης ιλύος θα αποτελεί κλειστή διάταξη και θα φέρει 

στο κάτω µέρος της λεκάνη συγκέντρωσης στραγγιδίων.  

Στην έξοδο του συστήµατος, η αφυδατωµένη ιλύς παραλαµβάνεται από σύστηµα 

κοχλιών µεταφοράς µέσω του οποίου ανυψώνεται και απορρίπτεται σε µεταλλικό 

κάδο απορριµµάτων, ο οποίος βρίσκεται εντός του κτιρίου.  

Η αφυδατωµένη πίτα λάσπης αναµένεται να έχει περιεκτικότητα σε στερεά ίση µε 

18.0% DS. Οι κοχλίες ανύψωσης και απόρριψης της αφυδατωµένης λάσπης, καθώς 

επίσης και οι κάδοι συλλογής της πίτας λάσπης, χωροθετούνται δίπλα στο container 

αφυδάτωσης. 
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3.2.7 Απολύµανση Εκροής   

Η µονάδα απολύµανσης µεταβάλλεται και συγκεκριµένα αυξάνει ο όγκος επαφής 

των επεξεργασµένων λυµάτων µε το απολυµαντικό µέσο από 58m3σε 71,4 m3. 

Πιο συγκεκριµένα, κατόπιν της διαύγασής τους τα λύµατα οδηγούνται στη µονάδα 

απολύµανσης, όπου υφίστανται χλωρίωση για την αποµάκρυνση του υφιστάµενου 

µικροβιακού φορτίου και στη συνέχεια αποχλωρίωση για την εξουδετέρωση του 

υπολειµµατικού χλωρίου, ώστε πλέον ασφαλώς να διατεθεί προς άρδευση. Οι 

«υγρές» διαστάσεις της δεξαµενής χλωρίωσης είναι 7,6 x 6,6 x 1.3 m (L x W x Η), ενώ 

ο ωφέλιµος όγκος επαφής χλωρίου ισούται µε 71,4 m3 από 58m3.     

Η µονάδα απολύµανσης θα περιλαµβάνει τα κάτωθι τµήµατα:  

• Φρεάτιο εισόδου, στο οποίο γίνεται η δοσοµέτρηση του αντιδραστηρίου 

χλωρίωσης (δ/µα NaOCl 14%). 

• Μαίανδρο χλωρίωσης µε 6 κανάλια συνολικού µήκους 45,6m, στο εσωτερικό 

του οποίου λαµβάνει χώρα η επαφή της δευτεροβάθµιας εκροής µε το 

αντιδραστήριο απολύµανσης. 

• Φρεάτιο αποχλωρίωσης όγκου 2,64m3 (L*W*H- 2,0m*1,2m*1,1m), στο οποίο 

γίνεται η δοσοµέτρηση του αντιδραστηρίου αποχλωρίωσης (δ/µα Νa2S2O5 

30%) και η αποµάκρυνση του υπολειµµατικού χλωρίου. 

• Φρεάτιο εξόδου, από το οποίο η τελική επεξεργασµένη εκροή οδηγείται 

βαρυτικά προς δεξαµενή αποθήκευσης µέσω αγωγού HDPE, Φ125.  

Η προσθήκη του δ/τος υποχλωριώδους νατρίου θα γίνεται µέσω δοσοµετρικής 

αντλίας τύπου διαφράγµατος, δυναµικότητας 0-2 L/h (συν µία εφεδρική). Η παροχή 

της αντλίας θα ρυθµίζεται βάσει της παροχής του διηθήµατος. Η αντλία χλωρίωσης 

εγκαθίσταται στο κτίριο των χηµικών της ΕΕΛ. 

Για την αποθήκευση και την απαιτούµενη 30ήµερη διάρκεια του αντιδραστηρίου 

χλωρίωσης επιλέγεται µία κατακόρυφη κυλινδρική δεξαµενή από γραµµικό 

πολυαιθυλένιο (LMDPE),  ωφέλιµου όγκου 1000 L. Το εν λόγω δοχείο τοποθετείται 

στο κτίριο των χηµικών της ΕΕΛ.  

Για την προσθήκη του δ/τος µεταδιθειώδους νατρίου επιλέγεται µία δοσοµετρική 

αντλία τύπου διαφράγµατος, δυναµικότητας 0-1 L/h (συν µία εφεδρική). Η παροχής 

της αντλίας θα ρυθµίζεται βάσει της συγκέντρωσης υπολειµµατικού χλωρίου στο 

φρεάτιο αποχλωρίωσης. Η αντλία αποχλωρίωσης εγκαθίσταται στο κτίριο των 

χηµικών της ΕΕΛ. 

Για την αποθήκευση και την απαιτούµενη 30ήµερη επάρκεια του αντιδραστηρίου 

αποχλωρίωσης επιλέγεται µία κατακόρυφη κυλινδρική δεξαµενή από γραµµικό 
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πολυαιθυλένιο (LMDPE), ωφέλιµου όγκου 500 L. Το εν λόγω δοχείο τοποθετείται 

στο κτίριο των χηµικών της ΕΕΛ. 

Για τη διάλυση του µεταδιθειώδους νατρίου εγκαθίσταται στο φρεάτιο 

αποχλωρίωσης ένας κατακόρυφος αναδευτήρας χαµηλής περιστροφικής ταχύτητας. 

 

3.2.8 ∆ιάθεση των επεξεργασµένων υγρών  

Από τη δεξαµενή χλωρίωσης, τα επεξεργασµένα υγρά οδηγούνται µε βαρυτικό αγωγό  

στη δεξαµενή αποθήκευσης επεξεργασµένης εκροής. Στην ΕΕΛ Λεωνιδίου η 

επεξεργασµένη εκροή θα χρησιµοποιηθεί για την άρδευση 300 στρεµµάτων 

δενδροκαλλιεργειών και εναλλακτικά θα διατίθεται στο χείµαρρο ∆αφνώνα. 

Εποµένως, θα κατασκευαστεί δεξαµενή αποθήκευσης ελάχιστου υγρού όγκου 341m3, 

εξασφαλίζοντας κατά τη Β’ φάση ελάχιστο χρόνο αποθήκευσης ίσο µε 6 ώρες το 

καλοκαίρι. Η δεξαµενή κατασκευάζεται από σκυρόδεµα και είναι υγρών διαστάσεων 

(L*W*H) 12,5m*7,0m*3,9m. Η δεξαµενή είναι απαραίτητη και για τη συγκέντρωση 

του νερού έκπλυσης των µεµβρανών. Εποµένως, εντός αυτής θα τοποθετηθούν οι 

σχετικές αντλίες έκπλυσης, µία (1) συν µία (1) εφεδρική ανά γραµµή δυναµικότητας 

4,5m3/h έκαστη, καθώς και πιεστικό συγκρότηµα για την κάλυψη των αναγκών 

πλύσης της ΕΕΛ (compact προεπεξεργασίας λυµάτων και βοθρολυµάτων, 

αφυδάτωσης καθώς και ανάγκες καθαρισµού) δυναµικότητας 6m3/h.  

Ο βαρυτικός αγωγός των καθαρών (HDPE, Φ180, PN16) θα µεταφέρει κατά µήκος 

του υφιστάµενου αγροτικού δρόµου και βορειοανατολικά της ΕΕΛ την 

επεξεργασµένη εκροή στο ρέµα του ∆αφνώνα σε απόσταση 2,3 περίπου χιλιοµέτρων 

από την εγκατάσταση.  

Όταν το ανακτηµένο νερό θα οδηγείται στο πεδίο άρδευσης, αυτό θα γίνεται µέσω 

βαρυτικού δικτύου καθώς οι αρδευόµενες εκτάσεις βρίσκονται σε χαµηλότερο 

υψόµετρο κατά µήκος του αγωγού διάθεσης – άρδευσης και εκατέρωθεν αυτού.  

Οι αρδευόµενες εκτάσεις καλύπτονται από ελαιόδενδρα και η επιφάνεια τους 

εκτιµήθηκε περίπου σε 300 στρέµµατα. Οι αγωγοί άρδευσης είναι από HDPE, έχουν 

συνολικό µήκος 1.299,74m, και διατοµής Φ140, σε 10atm. Θα χρησιµοποιηθούν 3 

ηλεκτροβάνες αποµόνωσης του δικτύου άρδευσης, καθώς κατά τους χειµερινούς 

µήνες δε θα πραγµατοποιείται άρδευση και θα απαιτείται αποµόνωση του δικτύου. 

Στο σενάριο της επαναχρησιµοποίησης της επεξεργασµένης εκροής ο η διάθεση της 

επεξεργασµένης εκροής προς το ρέµα δεν θα είναι συνεχής αλλά περιοδική και θα 

γίνεται κυρίως τους µήνες Ιανουάριο – Μάρτιο και Οκτώβριο – ∆εκέµβριο οπότε και 

η διάθεση στην έκταση άρδευσης δεν θα απορροφά το σύνολο των καθαρών νερών. 

Ο αγωγός βαρύτητας υπό πίεση καταλήγει σε φρεάτιο εκβολής, από όπου ξεκινά 

αγωγός  βαρύτητας µε ελεύθερη επιφάνεια (πλήρωση ως 50%) και ο οποίος 

προτείνεται να είναι από PVC, µήκους 34,60m και διατοµής Φ355, σε 6atm. 
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3.2.9 Φρεάτιο Στραγγιδίων 

Τα υγρά στραγγίδια που παράγονται από τη µηχανική διαχείριση της περίσσειας 

ιλύος (αφυδάτωση ιλύος και πλύσιµο κοχλιωτής πρέσας) συλλέγονται διά βαρύτητας 

σε υπόγειο ορθογωνικό φρεάτιο από σκυρόδεµα, το οποίο χωροθετείται πλησίον του 

κτιρίου της αφυδάτωσης. Στο φρεάτιο αυτό, καταλήγουν επίσης και τα λύµατα του 

προσωπικού από το κτίριο διοίκησης της ΕΕΛ µέσω κατάλληλου υπεδάφιου αγωγού. 

Τα συλλεγόµενα στραγγίδια καταθλίβονται στη δεξαµενή εξισορρόπησης της 

εγκατάστασης µέσω αγωγού HDPE, Φ50 µέσω δύο αντλιών (µία εφεδρική) 

ελάχιστης δυναµικότητας 7m3/h.   

3.2.10 Έργα Υποδοµής 

 

Χωµατουργικά έργα. Συµπεριλαµβάνονται η εκσκαφή εδαφών όπου απαιτείται, η 

εξυγίανση και η επιχωµάτωση του χώρου των εγκαταστάσεων κατά τόπους µε τελικό 

υψόµετρο διαµόρφωσης του γηπέδου,  σε συµφωνία µε τη γεωτεχνική µελέτη, τη 

γενική διάταξη των έργων, τη µηκοτοµή των λυµάτων και την απορροή των οµβρίων 

υδάτων. 

 

Έργα οδοποιίας. Το εσωτερικό οδικό δίκτυο αποτελείται από δρόµους διπλής 

κυκλοφορίας µε µέγιστη κατά µήκος κλίση 8%. Πρόσβαση θα υπάρχει για όλες τις 

εγκαταστάσεις – υποδοµές εντός της ΕΕΛ. Η εσωτερική οδοποιία περιλαµβάνει όλες 

τις εργασίες που απαιτούνται για την κατασκευή της υπόβασης, της βάσης, των 

ασφαλτικών στρώσεων της εσωτερικής οδοποιίας και των ασφαλτοστρώσεων όπου 

απαιτείται στον περιβάλλοντα χώρο εκτός δικτύου. 

 

Έργα δενδροφύτευσης. Η δενδροφύτεση θα αναπτυχθεί περιφερειακά του χώρου 

παράλληλα µε την περίφραξη. Ο σχεδιασµός των φυτεύσεων και η επιλογή του 

φυτικού υλικού έχουν στόχο την ένταξη του έργου στο φυσικό και ανθρωπογενές 

περιβάλλον της περιοχής.  

 

Έργα περίφραξης. Όλη η έκταση του γηπέδου του θα περιοριστεί από περίφραξη. 

Η περίφραξη είναι απαραίτητη σαν µέτρο ασφαλείας µε σκοπό τον ουσιαστικό 

έλεγχο της εγκατάστασης. Αποφεύγεται µε τον τρόπο αυτό η είσοδος ατόµων που δεν 

απασχολούνται στη µονάδα.  

 

3.2.11 Κτιριακά Έργα 

 

Για την κάλυψη των αναγκών του προσωπικού του έργου καθώς και τις ανάγκες 

τοποθέτησης µηχανηµάτων και αποθήκευσης υλικών, θα κατασκευαστούν δύο κτίρια 

µε πλήρη ηλεκτρολογική και υδραυλική εγκατάσταση. 

 

Το κτίριο φυσητήρων, ενέργειας & αποθήκευσης χηµικών, θα περιλαµβάνει δε τους 

κάτωθι χώρους: 
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• Χώρο εγκατάστασης φυσητήρων αερισµού (βιολογικής βαθµίδας και 

συγκροτηµάτων προεπεξεργασίας), µε κατάλληλο εξαερισµό, πόρτες που θα 

διασφαλίζουν προσβασιµότητα σε κάθε φυσητήρα, επιφάνειας 70m2, 

• Χώρο εγκατάστασης των δοχείων αποθήκευσης χηµικών και των σχετικών 

δοσοµετρικών αντλιών, µε παράθυρο και πόρτα, ωφέλιµης επιφάνειας 36m2.  Όλα 

τα δοχεία αποθήκευσης χηµικών τοποθετούνται εντός λεκανών για τη συλλογή 

των χηµικών σε περίπτωση ατυχήµατος. 

• Συνεργείο- αποθήκη του εξοπλισµού της ΕΕΛ ωφέλιµου χώρου 16 m2. 

• Χώρος εγκατάστασης πίνακα χαµηλής τάσης, µε τα σχετικά πεδία αναχωρήσεων 

και µεταγωγής, ωφέλιµης επιφάνειας ~ 8 m2. 

• Χώρος εγκατάστασης H/Z, µε κατάλληλα ανοίγµατα για την ψύξη του κινητήρα 

και πεδίο µεταγωγής, επιφάνειας ~ 15 m2.  

 

Το κτίριο διοίκησης και ενέργειας 30m2 θα περιλαµβάνει α) γραφείο διοίκησης της 

εγκατάστασης, β) αποδυτήρια µε WC και νιπτήρα, γ) χώρο εργαστηρίου. 

Το κτίριο αφυδάτωσης θα περιλαµβάνει χώρο τοποθέτησης του εξοπλισµού 

αφυδάτωσης και προετοιµασίας πολυηλεκτρολύτη, επιφάνειας 80m2, σε χωριστό 

δωµάτιο του οποίου θα τοποθετηθεί ο πίνακας χαµηλής τάσης καθώς και στεγασµένο 

χώρο τοποθέτησης του κάδου αποκοµιδής ιλύος ωφέλιµης επιφάνειας 16m2. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4. ΣΥΜΒΑΤΟΤΗΤΑ 

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΜΕ 

ΘΕΣΜΟΘΕΤΗΜΕΝΕΣ ∆ΕΣΜΕΥΣΕΙΣ  

4.1 Μεταβολές στο θεσµικό πλαίσιο που διέπει τις 

χρήσεις γης και τους όρους δόµησης στην περιοχή 

του έργου/δραστηριότητας και τη σχετική του 

συµβατότητα.  

∆εν έχει επέλθει καµία σχετική µεταβολή. 

 

4.2 Τροποποιήσεις που έχουν επέλθει µετά την 

αρχική περιβαλλοντική αδειοδότηση του έργου ή 

της δραστηριότητας ή έκδοση νέων διατάξεων που 

αφορούν σε θεσµοθετηµένα όρια εκποµπών ρύπων 

στο σύνολο των περιβαλλοντικών µέσων και 

παραµέτρων που σχετίζονται µε την κατασκευή 

ή/και λειτουργία του έργου ή της δραστηριότητας.  

 

∆εν έχει επέλθει καµία σχετική µεταβολή. 

 

4.3 Τροποποιήσεις σε θεσµοθετηµένες 

κανονιστικές διατάξεις ή η έκδοση νέων που 

σχετίζονται µε την κατασκευή (αν δεν έχει 

υλοποιηθεί) ή την λειτουργία του έργου ή της 

δραστηριότητας (π.χ. εφαρµογή Β∆Τ, διαχείριση 

αποβλήτων, τεχνικές υλοποίησης κ.λπ.).  

 

∆εν έχει επέλθει καµία σχετική µεταβολή. 

 

4.4 Συµβατότητα της αιτούµενης τροποποίησης του 

έργου ή της δραστηριότητας και του τρόπου 

λειτουργίας, µε τις τροποποιήσεις που έχουν 

επέλθει όπως αυτές αναφέρονται ανωτέρω.  
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Η αιτούµενη τροποποίηση όπως αναλυτικά περιγράφεται στο κεφάλαιο 3, είναι 

απολύτως συµβατή µε τις σχετικές θεσµοθετηµένες δεσµεύσεις.  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5. ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ  

∆εν επέρχεται καµία µεταβολή του φυσικού και ανθρωπογενούς περιβάλλοντος στην 

περιοχή µελέτης, σε σχέση µε την αιτούµενη τροποποίηση του έργου. Πιο 

συγκεκριµένα, το στίγµα του Έργου παραµένει στο ίδιο σηµείο και τα ποιοτικά 

χαρακτηριστικά τόσο των λυµάτων όσο και της επεξεργασµένης εκροής δε 

µεταβάλλονται.  

 

Η τροποποίηση του πληθυσµού εξυπηρέτησης, τροποποιεί σε πολύ µικρό βαθµό, 

όπως περιγράφηκε στα παραπάνω κεφάλαια, τον τεχνικό σχεδιασµό του Έργου και 

επιφέρει µικρή µεταβολή στο υδραυλικό και εποµένως ρυπαντικό φορτίο του Έργου, 

όπως φαίνεται στον επόµενο πίνακα. 

 

 Υδραυλικό φορτίο 

αιχµής (m3/ ηµέρα) 

Ρυπαντικό φορτίο 

αιχµής (kg BOD/ 

ηµέρα)  

Λύµατα 

Αρχικός σχεδιασµός 1081,4 334,9 

Αιτούµενη τροποποίηση 1030,3 386,4 

Τελική εκροή 

Αρχικός σχεδιασµός 1081,4 10,8 

Αιτούµενη τροποποίηση 1030,3 10,3 

 

Η παραπάνω αλλαγή δεν τροποποιεί την έκταση του αρδευόµενου πεδίου ούτε 

επιβαρύνει το υδατικό ισοζύγιο στον εναλλακτικό αποδέκτη καθώς επί της ουσίας δε 

µεταβάλλεται η συνολική υδραυλική παροχή προς αυτόν. Επίσης, σηµειώνεται ότι η 

παροχή αιχµής από την ΕΕΛ, η οποία έχει υπολογιστεί ίση µε 50L/s στη Β’ φάση των 

έργων, αντιστοιχεί σε ποσότητα ίση µε το 0,02% της συνολικής παροχής του ρέµατος 

και έχει ληφθεί υπόψη στους υπολογισµούς της µελέτης οριοθέτησης και έργων 

διευθέτησης του ρέµατος. 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6. ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 

ΤΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ  

Με την αιτούσα τροποποίηση δεν επέρχεται καµία µεταβολή των περιβαλλοντικών 

επιπτώσεων σε σχέση µε αυτές που εξετάστηκαν και αξιολογήθηκαν για το αρχικώς 

περιβαλλοντικά αδειοδοτηµένο έργο ή δραστηριότητα.  

  



ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7. ΚΩ∆ΙΚΟΠΟΙΗΣΗ 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ 

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΑΕΠΟ  

 

Στις επόµενες παραγράφους παρατίθενται µόνο οι Περιβαλλοντικοί Όροι της 

εγκεκριµένης ΑΕΠΟ, στους οποίους η αιτούµενη τροποποίηση επιφέρει µεταβολές. 

Α2. Σύντοµη περιγραφή 

 

Εγκεκριµένη ΑΕΠΟ 

 

Σύµφωνα µε τη ΜΠΕ το έργο εξυπηρετεί µέσω αποχετευτικού δικτύου χωριστικού 

τύπου την ∆.Κ. Λεωνιδίου και µέσω µεταφοράς βοθρολυµάτων τις Τ.Κ. Βλησιδιάς, 

Κουνουπιάς, Μαρίου, Πελετών, Πηγαδίου, Πουλίθρων, Πραγµατευτή και Τσιταλίων, 

οι οποίοι δεν διαθέτουν αποχετευτικό δίκτυο και η κατασκευή του κρίνεται 

ασύµφορη. Το αποχετευτικό δίκτυο (ΣΧΕ∆ΙΟ 5: ΓΕΝΙΚΗ ∆ΙΑΤΑΞΗ 

ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΩΝ ∆ΙΚΤΥΩΝ) θα καλύπτει τρεις οικισµούς: Λάκκος, Πλάκα και 

Λεωνίδιο. Τα λύµατα από τους δυο πρώτους οικισµούς θα οδηγούνται µε 

καταθλιπτικό συλλεκτήριο αγωγό από HDPE 10atm που οδεύει κατά µήκος της 

επαρχιακής οδού, που συνδέει τον οικισµό του Λεωνιδίου µε της Πλάκας, στο 

κεντρικό αντλιοστάσιο (Α/ΣΛ1) στο οποίο οδηγούνται µε βαρυτικό συλλεκτήριο 

αγωγό και τα λύµατα του Λεωνιδίου. Το Α/Σ3 χωροθετείται πλησίον του γηπέδου του 

Λεωνιδίου στη θέση µε συντεταγµένες κέντρου βάρους κατά ΕΓΣΑ ’87 (Χ, Υ) = 

(399131, 4113099) και καταθλίβει τα λύµατα µέσω του κεντρικού αποχετευτικού 

αγωγού (ΚΑΑ) στην ΕΕΛ. Η ΕΕΛ βασίζεται στη µέθοδο της ενεργού ιλύος µε χρήση 

µεµβρανών (Μembrane Bioreactor MBR). Τα επεξεργασµένα λύµατα θα 

επαναχρησιµοποιούνται για απεριόριστη άρδευση κατά την αρδευτική περίοδο, ενώ 

σαν εναλλακτικός επιφανειακός υδάτινος αποδέκτης τους ορίζεται ο χείµαρρος 

διαλείπουσας ροής: «∆αφνώνας» σύµφωνα µε την υπ’ αριθµ. οικ.559/25-02-2014 

(ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ) Απόφαση του Περιφερειάρχη Πελ/σου. Ο σχεδιασµός και η 

κατασκευή της ΕΕΛ γίνεται µε ορίζοντα 40ετίας, σύµφωνα µε τα παρακάτω στοιχεία: 

 

  Υφιστάµενη 

κατάσταση 

(σύµφωνα µε τα 

αποτελέσµατα της 

απογραφής του 

2011 για το µόνιµο 

πληθυσµό) 

Α Φάση 

(σχεδιασµός 

20ετίας) 

Β Φάση 

(σχεδιασµός 

40ετίας) 

Παράµετρος ΧΕΙΜΩ

Ν 

ΘΕΡΟ

Σ 

ΧΕΙΜΩ

Ν 

ΘΕΡΟ

Σ 

ΧΕΙΜΩ

Ν 

ΘΕΡΟ

Σ 

Ισοδύναµος 

πληθυσµός 

[κάτοικοι] 

(µέσω δικτύου) 

3.826 4.617 4.133 4.963 4.399 5.309 
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  Υφιστάµενη 

κατάσταση 

(σύµφωνα µε τα 

αποτελέσµατα της 

απογραφής του 

2011 για το µόνιµο 

πληθυσµό) 

Α Φάση 

(σχεδιασµός 

20ετίας) 

Β Φάση 

(σχεδιασµός 

40ετίας) 

Παράµετρος ΧΕΙΜΩ

Ν 

ΘΕΡΟ

Σ 

ΧΕΙΜΩ

Ν 

ΘΕΡΟ

Σ 

ΧΕΙΜΩ

Ν 

ΘΕΡΟ

Σ 

Ισοδύναµος 

πληθυσµός 

[κάτοικοι] 

(µέσω 

βοθρολυµάτων

) 

1.602 1.854 1.602 1.854 1.602 1.854 

Σύνολο 

[κάτοικοι]  

5.428 6.471 5.735 6.817 6.001 7.163 

 

Αιτούµενη τροποποίηση 

Σύµφωνα µε την αιτούµενη τροποποίηση το έργο εξυπηρετεί µέσω αποχετευτικού 

δικτύου χωριστικού τύπου την ∆.Κ. Λεωνιδίου. Το αποχετευτικό δίκτυο θα καλύπτει 

τρεις οικισµούς: Λάκκος, Πλάκα και Λεωνίδιο. Τα λύµατα από τους δυο πρώτους 

οικισµούς θα οδηγούνται µε καταθλιπτικό συλλεκτήριο αγωγό από HDPE 10atm που 

οδεύει κατά µήκος της επαρχιακής οδού, που συνδέει τον οικισµό του Λεωνιδίου µε 

της Πλάκας, στο κεντρικό αντλιοστάσιο (Α/ΣΛ1) στο οποίο οδηγούνται µε βαρυτικό 

συλλεκτήριο αγωγό και τα λύµατα του Λεωνιδίου. Το Α/Σ3 χωροθετείται πλησίον του 

γηπέδου του Λεωνιδίου στη θέση µε συντεταγµένες κέντρου βάρους κατά ΕΓΣΑ ’87 

(Χ, Υ) = (399131, 4113099) και καταθλίβει τα λύµατα µέσω του κεντρικού 

αποχετευτικού αγωγού (ΚΑΑ) στην ΕΕΛ. Καθώς η κατασκευή του αποχετευτικού 

δικτύου θα γίνει σε 2 φάσεις, εκ των οποίων η Α φάση θα αφορά στην κατασκευή του 

δικτύου που εξυπηρετεί τον οικισµό του Λεωνιδίου και η Β’ φάση το τµήµα του 

δικτύου κατάντη του Α/Σ3 που εξυπηρετεί τους οικισµούς Πλάκα και Λάκκο, η 

διαστασιολόγηση της ΕΕΛ γίνεται για τον ισοδύναµο πληθυσµό του συνόλου της ∆.Κ. 

ωστόσο, υπάρχει πρόβλεψη αρχικώς για υποδοχή βοθρολυµάτων στη µονάδα προ-

επεξεργασίας.  

 

Η ΕΕΛ βασίζεται στη µέθοδο της ενεργού ιλύος µε χρήση µεµβρανών (Μembrane 

Bioreactor MBR). Τα επεξεργασµένα λύµατα θα επαναχρησιµοποιούνται για 

απεριόριστη άρδευση κατά την αρδευτική περίοδο, ενώ σαν εναλλακτικός 

επιφανειακός υδάτινος αποδέκτης τους ορίζεται ο χείµαρρος διαλείπουσας ροής: 

«∆αφνώνας» σύµφωνα µε την υπ’ αριθµ. οικ.559/25-02-2014 (ΟΡΘΗ 

ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ) Απόφαση του Περιφερειάρχη Πελ/σου. Ο σχεδιασµός και η 

κατασκευή της ΕΕΛ γίνεται µε ορίζοντα 40ετίας, σύµφωνα µε τα παρακάτω στοιχεία: 
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    Υφιστάµενη Φάση Α Φάση (20ετία) Β Φάση (40ετία) 

Παράµετρος Μονάδες ΧΕΙΜΩΝ ΘΕΡΟΣ ΧΕΙΜΩΝ ΘΕΡΟΣ ΧΕΙΜΩΝ ΘΕΡΟΣ 

Πληθυσµιακά δεδοµένα και παροχές σχεδιασµού του έργου 

Ισοδύναµος 

πληθυσµός 

[κάτοικοι]  

κάτοικοι 3.761 4.954 4.889 6.440 6.355 8.371 

 

Στον παραπάνω πίνακα έχει ληφθεί υπόψη η µεταβατική περίοδος εξυπηρέτησης 

των οικισµών Λάκκου και Πλάκας µε τη µεταφορά βοθρολυµάτων µέχρι την 

ολοκλήρωση του αποχετευτικού δικτύου (550ΜΙΠ την περίοδο αιχµής της Α’ φάσης). 

 

Α.3 Κατάταξη έργου  

Εγκεκριµένη ΑΕΠΟ 

 

α/α ∆ραστηριότητα / Έργο 

ΚΑΤΑΤΑΞΗ 

(ΥΑ 1958/12, όπως ισχύει) 

Οµάδα / 

α/α 
Υποκατηγορία 

1. 

Εγκαταστάσεις επεξεργασίας 

αστικών λυµάτων (πόλεων και 

οικισµών) µε διάθεση 

επεξεργασµένων υγρών σε 

επιφανειακό υδάτινο αποδέκτη. 

04/019 

Α2 

(ΜΙΠ=7.143<100.000ΜΙΠ) 

 

2. 

Εγκαταστάσεις επεξεργασίας 

αστικών λυµάτων (πόλεων και 

οικισµών) µε διάθεση 

επεξεργασµένων υγρών στο 

εδαφος για απεριόριστη 

άρδευση. 

04/020 

Α2 

{ΜΙΠ=7.143∈ [300, 

100.000) 

ΜΙΠ} 

 

3. 

Κλειστοί αγωγοί αποχέτευσης 

ακαθάρτων (συλλεκτήριοι εκτός 

ορίων οικισµού, διατοµής S<1m2 

επί υφιστάµενων οδών ή 

ερεισµάτων τους εντός περιοχής 

ΝΑΤURA). 

02/007 

B 

ΣL≅8.120m=8,1km 

2x8,1=16,2∈ [1, 20] km 
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Σύµφωνα µε τα ανωτέρω, η δραστηριότητα του θέµατος κατατάσσεται στην Α2 

υποκατηγορία του Ν.4014/11. 

Αιτούµενη τροποποίηση 

α/α ∆ραστηριότητα / Έργο 

ΚΑΤΑΤΑΞΗ 

(ΥΑ 1958/12, όπως ισχύει) 

Οµάδα / 

α/α 
Υποκατηγορία 

1. 

Εγκαταστάσεις επεξεργασίας 

αστικών λυµάτων (πόλεων και 

οικισµών) µε διάθεση 

επεξεργασµένων υγρών σε 

επιφανειακό υδάτινο αποδέκτη. 

04/019 

Α2 

(ΜΙΠ=6.440<100.000ΜΙΠ) 

 

2. 

Εγκαταστάσεις επεξεργασίας 

αστικών λυµάτων (πόλεων και 

οικισµών) µε διάθεση 

επεξεργασµένων υγρών στο 

εδαφος για απεριόριστη 

άρδευση. 

04/020 

Α2 

{ΜΙΠ=6.440∈ [300, 

100.000) 

ΜΙΠ} 

 

3. 

Κλειστοί αγωγοί αποχέτευσης 

ακαθάρτων (συλλεκτήριοι εκτός 

ορίων οικισµού, διατοµής S<1m2 

επί υφιστάµενων οδών ή 

ερεισµάτων τους εντός περιοχής 

ΝΑΤURA). 

02/007 

B 

ΣL≅8.120m=8,1km 

2x8,1=16,2∈ [1, 20] km 

 

 

Σύµφωνα µε τα ανωτέρω, η δραστηριότητα του θέµατος κατατάσσεται στην Α2 

υποκατηγορία του Ν.4014/11. 

∆.3.1. Μέθοδος επεξεργασίας 

Εγκεκριµένη ΑΕΠΟ 

Ι. Προσαγωγή λυµάτων. 

Α. Μέσω µεταφοράς βοθρολυµάτων των οικισµών της περιοχής εξυπηρέτησης που 

δεν διαθέτουν αποχετευτικό δίκτυο µε βοθροφόρα οχήµατα που εκκενώνουν στη 

µονάδα υποδοχής και προεπεξεργασίας βοθρολυµάτων. 

Β. Μέσω του ΚΑΑ µήκους 1.760m από HDPE (12,5atm & Φ225 για τα πρώτα 760m 

και 10atm & Φ200 για τα υπόλοιπα) στο φρεάτιο εισόδου και πιεζοθραύσεως των 

λυµάτων. Ο ΚΑΑ οδεύει παράλληλα µε τον αγωγό διάθεσης των επεξεργασµένων 

λυµάτων. 

 

Αιτούµενη τροποποίηση 

Ι. Προσαγωγή λυµάτων. 
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Α. Μέσω µεταφοράς βοθρολυµάτων των οικισµών της περιοχής εξυπηρέτησης που 

δεν διαθέτουν αποχετευτικό δίκτυο µε βοθροφόρα οχήµατα που εκκενώνουν στη 

µονάδα υποδοχής βοθρολυµάτων. 

Β. Μέσω του ΚΑΑ µήκους 1.760m από HDPE (12,5atm & Φ225 για τα πρώτα 760m 

και 10atm & Φ200 για τα υπόλοιπα) στο φρεάτιο εισόδου και πιεζοθραύσεως των 

λυµάτων. Ο ΚΑΑ οδεύει παράλληλα µε τον αγωγό διάθεσης των επεξεργασµένων 

λυµάτων. 

 

Εγκεκριµένη ΑΕΠΟ 

 

ΙΙ. Επεξεργασία λυµάτων. 

Α. Μονάδα προεπεξεργασίας. 

· Μονάδα προεπεξεργασίας βοθρολυµάτων. 

Πρόκειται για compact συγκρότηµα από ανοξείδωτο χάλυβα δυναµικότητας αιχµής 

20lt/s και δυνατότητα εξυπηρέτησης 2 βυτιοφόρων 12m3 εντός 20min. Το 

βυτιοφόρο θα συνδέεται στον ταχυσύνδεσµο της εισόδου της διάταξης. Πρώτα 

λαµβάνει χώρα η συγκράτηση των ογκοδών στερεών στη λιθοπαγίδα. Εν συνεχεία η 

προεπεξεργασία των βοθρολυµάτων είναι αντίστοιχη µε αυτή των λυµάτων που 

περιγράφεται παρακάτω. Τα προεπεξεργασµένα βοθρολύµατα οδηγούνται σε 

δεξαµενή βοθρολυµάτων υγρού όγκου 24m3 και στη συνέχεια καταθλίβονται µέσω 

υποβρύχιας αντλίας δυναµικότητας 92m3/h στη δεξαµενή εξισορρόπησης. 

· Μονάδα προεπεξεργασίας λυµάτων. 

Πρόκειται για κλειστό compact συγκρότηµα από ανοξείδωτο χάλυβα που 

περιλαµβάνει τις κάτωθι επιµέρους λειτουργίες: 

- Σύστηµα αυτοκαθαριζόµενης λεπτοεσχάρωσης µε διάκενα µε απόσταση µεταξύ 

τους 2mm και συµπίεσης των εσχαρισµάτων βαθµού αφυδάτωσης έως 30%SS. 

Εξαγωγή και απόρριψη των εσχαρισµάτων σε κάδο. 

Το τµήµα εσχάρωσης του συγκροτήµατος είναι εφοδιασµένο µε στατική 

χονδροεσχάρα παράκαµψης (διάκενο τουλάχιστον 15mm) για την αντιµετώπιση 

περιπτώσεων αιφνίδιας έµφραξης ή µηχανικής βλάβης της αυτόµατης εσχάρας. 

- ∆ιαχωρισµός, πλύση και αφυδάτωση της άµµου (σωµατίδια έως 200µm). Εξαγωγή 

και απόρριψη της άµµου σε κάδο. 

- Αποµάκρυνση λιπών και ελαίων και συµπίεση των λιπών. Εξαγωγή και απόρριψη 

των λιπών και ελαίων σε δοχείο. 

Για την υποβοήθηση του διαχωρισµού των οργανικών υλικών και της άµµου, καθώς 

και για την υποβοήθηση της επίπλευσης των λιπών και ελαίων, διενεργείται διάχυση 

αέρα στον κύριο θάλαµο διαχωρισµού, µε διαχύτες χονδρής φυσαλίδας για την 

αποφυγή εµφράξεων. 

Τα προεπεξεργασµένα λύµατα καταλήγουν µε αγωγό βαρύτητας στην υποκείµενη 

δεξαµενή εξισορρόπησης. 

 

Αιτούµενη τροποποίηση 

· Μονάδα υποδοχής βοθρολυµάτων και προεπεξεργασίας λυµάτων - βοθρολυµάτων. 
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Πρόκειται για κλειστό compact σύστηµα δυναµικότητας 42l/s, το οποίο θα παρέχει 

τη δυνατότητα εξυπηρέτησης 1 βυτιοφόρου 12m3 εντός 20 λεπτών που περιλαµβάνει 

τις κάτωθι επιµέρους λειτουργίες: 

- Το βυτιοφόρο θα συνδέεται στον ταχυσύνδεσµο της εισόδου της διάταξης. Πρώτα 

λαµβάνει χώρα η συγκράτηση των ογκωδών στερεών στη λιθοπαγίδα. 

- Σύστηµα αυτοκαθαριζόµενης λεπτοεσχάρωσης µε κατάλληλα διάκενα αναλόγως 

του συστήµατος MBR που θα επιλεγεί και συµπίεσης των εσχαρισµάτων βαθµού 

αφυδάτωσης έως 30%SS. Εξαγωγή και απόρριψη των εσχαρισµάτων σε κάδο. Το 

τµήµα εσχάρωσης του συγκροτήµατος είναι εφοδιασµένο µε στατική χονδροεσχάρα 

παράκαµψης (διάκενο τουλάχιστον 15mm) για την αντιµετώπιση περιπτώσεων 

αιφνίδιας έµφραξης ή µηχανικής βλάβης της αυτόµατης εσχάρας. 

- ∆ιαχωρισµός, πλύση και αφυδάτωση της άµµου (σωµατίδια έως 200µm). Εξαγωγή 

και απόρριψη της άµµου σε κάδο. 

- Αποµάκρυνση λιπών και ελαίων και συµπίεση των λιπών. Εξαγωγή και απόρριψη 

των λιπών και ελαίων σε δοχείο. Για την υποβοήθηση του διαχωρισµού των 

οργανικών υλικών και της άµµου, καθώς και για την υποβοήθηση της επίπλευσης των 

λιπών και ελαίων, διενεργείται διάχυση αέρα στον κύριο θάλαµο διαχωρισµού, µε 

διαχύτες χονδρής φυσαλίδας για την αποφυγή εµφράξεων. 

Τα προεπεξεργασµένα λύµατα καταλήγουν µε αγωγό βαρύτητας στην υποκείµενη 

δεξαµενή εξισορρόπησης. 

 

Εγκεκριµένη ΑΕΠΟ 

∆εξαµενή εξισορρόπησης – οµογενοποίησης εκ σκυροδέµατος, ωφέλιµου όγκου 

(ήτοι: χωρητικότητας υγρών σε όλες τις αναφορές) 246m3, εξοπλισµένη µε 

αεριστήρα venturi jet, δυναµικότητας 370m3/h για την ανάδευση και τον 

προαερισµό των λυµάτων. 

Στη συνέχεια, µέσω δυο (2) ενεργών υποβρύχιων αντλιών τροφοδοσίας 

δυναµικότητας 20-30m3/h έκαστη, τα οµογενοποιηµένα και προαερισµένα λύµατα 

οδηγούνται στο µεριστή της βιολογικής βαθµίδας. 

Αιτούµενη τροποποίηση 

∆εξαµενή εξισορρόπησης – οµογενοποίησης εκ σκυροδέµατος, ωφέλιµου όγκου 

(ήτοι: χωρητικότητας υγρών σε όλες τις αναφορές) 270m3, εξοπλισµένη µε 

αεριστήρα venturi jet, δυναµικότητας 1,5m3/ m3/h για την ανάδευση και τον 

προαερισµό των λυµάτων. 

Στη συνέχεια, µέσω µίας (1) ενεργής υποβρύχιας αντλίας τροφοδοσίας 

δυναµικότητας 30-60m3/h έκαστη, τα οµογενοποιηµένα και προαερισµένα λύµατα 

οδηγούνται στο µεριστή της βιολογικής βαθµίδας. 

 

Εγκεκριµένη ΑΕΠΟ 
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Β. Μονάδα βιολογικής επεξεργασίας εκ σκυροδέµατος µε δυο παράλληλες γραµµές 

επεξεργασίας. 

Κάθε γραµµή επεξεργασίας θα αποτελείται από τις κάτωθι επιµέρους µονάδες: 

· Ανοξική δεξαµενή ωφέλιµου όγκου 140m3 για ανάντη απονιτροποίηση 

(προαπονιτροποίηση). Πρόκειται για δεξαµενή υγρών διαστάσεων (Μήκος x Πλάτος 

x Ενεργό Ύψος)=(13x5,6x5)m, όπου τα ανάντη 224m3 εξυπηρετούν τις ανάγκες του 

αερισµού για την αποµάκρυνση οργανικού άνθρακα και νιτροποίηση και τα 

υπόλοιπα 140m3 της διαύγασης του ανάµικτου υγρού µε τη χρήση εµβαπτιζόµενων 

µεµβρανών (MBR). 

Στην επίλυση της ΜΠΕ θεωρούνται 2 µονάδες των 3 συστοιχιών επίπεδων 

µεµβρανών υπερδιήθησης συνολικής επιφάνειας 4.800m2. Εναλλακτικά µπορεί να 

χρησιµοποιηθούν µεµβράνες µικροδιήθησης ή / και τοποθέτηση των µεµβρανών σε 

ανεξάρτητη δεξαµενή κατάντη της δεξαµενής αερισµού, ενώ ως ελάχιστες απαιτήσεις 

τίθεται το µέγεθος πόρων µεµβράνης ≤0,4µm και επιφανειακή φόρτιση 

<0,6m3/m2/ηµ. Η πλήρης ανάπτυξη των εναλλακτικών δυνατοτήτων και οι 

προϋποθέσεις εφαρµογής τους περιλαµβάνεται στη θεωρηµένη ΜΠΕ. Από το 

διαµέρισµα των µεµβρανών το διήθηµα οδηγείται βαρυτικά στο φρεάτιο εισόδου της 

δεξαµενής χλωρίωσης. 

· ∆εξαµενή αποξυγόνωσης ιλύος ωφέλιµου όγκου 33,4m3 – αντλιοστάσιο 

συνδυασµένης ανακυκλοφορίας (νιτρικών και ιλύος) προς την ανοξική δεξαµενή 

δυναµικότητας 60-80m3/h – αντλιοστάσιο περίσσειας ιλύος δυναµικότητας 1m3/h 

προς τη δεξαµενή αποθήκευσης ιλύος.  

Ως προς τον απαιτούµενο εξοπλισµό για τη λειτουργία της µονάδας βιολογικής 

επεξεργασίας σηµειώνονται τα εξής: 

· Για την αντιµετώπιση τόσο των έκτακτων περιπτώσεων εµφάνισης νηµατοειδούς 

αφρισµού όσο και της αποµάκρυνσης του περιεχοµένου φωσφόρου στα λύµατα σε 

περίπτωση εµφάνισης φαινοµένων ευτροφισµού του αποδέκτη, προβλέπεται η 

εγκατάσταση υποδοµής δοσοµέτρησης χλωριούχου πολυαργίλιου (PAC) µε 

δοσοµετρική αντλία δυναµικότητας 15lt/h και δοχείο 3m3 για αποθήκευση του 

διαλύµατος, εγκατεστηµένο σε κατάλληλα διαµορφωµένο χώρο του κτιρίου 

εξυπηρέτησης της ΕΕΛ. 

· Η ανάµιξη εντός του ανοξικού διαµερίσµατος θα πραγµατοποιείται µέσω 

υποβρύχιου αναδευτήρα οριζόντιας ροής τύπου προπέλας. 

· H κάλυψη των αναγκών αερισµού των λυµάτων και καθαρισµού του συστήµατος 

µεµβρανών των δύο γραµµών της βιολογικής βαθµίδας της ΕΕΛ γίνεται µέσω 

λοβοειδών φυσητήρων, δυο δυναµικότητας 380Νm3/h έκαστος και δυο 

δυναµικότητας 840Νm3/h έκαστος, αντίστοιχα, εγκατεστηµένοι σε κατάλληλα 

διαµορφωµένο χώρο του κτιρίου εξυπηρέτησης της ΕΕΛ. Γίνεται χρήση ανοξείδωτων 

διαχυτών λεπτής φυσαλίδας µε ενσωµατωµένο σύστηµα καθαρισµού διαχυτών, για 

µειωµένες απαιτήσεις συντήρησης. 

Από αυτό το στάδιο της επεξεργασίας των λυµάτων οι δυο γραµµές επεξεργασίας 

επανασυγκλίνουν σε µια, αλλά τα λύµατα πλέον έχουν χωριστεί σε δυο φάσεις: την 

υγρή και τη στερεά (ιλύς). 

 



 
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ 

ΤΑΜΕΙΟ ΣΥΝΟΧΗΣ 

  

                                                                                                              

       

Sigma µελετών Α.Ε.» - «HYDROMENT ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Ε.Ε.» - «ΣΟΦΙΑ ΑΛ. ΓΕΩΡΓΑΛΑ»  

Σελίδα 49 

 

Αιτούµενη τροποποίηση 

Β. Μονάδα βιολογικής επεξεργασίας εκ σκυροδέµατος µε δυο παράλληλες γραµµές 

επεξεργασίας. 

 

Κάθε γραµµή επεξεργασίας θα αποτελείται από τις κάτωθι επιµέρους µονάδες: 

• Ανοξική δεξαµενή ελάχιστου ωφέλιµου όγκου 140m3 για ανάντη 

απονιτροποίηση (προαπονιτροποίηση).  

• Αερόβια δεξαµενή ελάχιστου ωφέλιµου όγκου 580m3 για την αποδόµηση του 

οργανικού φορτίου και τη νιτροποίηση.  

• ∆ιαύγαση του ανάµικτου υγρού µε τη χρήση εµβαπτιζόµενων µεµβρανών 

(MBR). Οι µεµβράνες (υπερδιήθησης ή µικροδιήθησης) µπορούν να είναι είτε 

βυθισµένες εντός του αερόβιου διαµερίσµατος προσθέτοντας στον αερόβιο 

όγκο και τον όγκο που καταλαµβάνουν οι συστοιχίες των µεµβρανών είτε να 

είναι τοποθετηµένες σε ανεξάρτητη δεξαµενή κατάντη της δεξαµενής 

αερισµού. Στην επίλυση της ΜΠΕ θεωρούνται 2 µονάδες των 3 συστοιχιών 

επίπεδων µεµβρανών υπερδιήθησης συνολικής επιφάνειας 4.800m2 ενώ ως 

ελάχιστες απαιτήσεις τίθεται το µέγεθος πόρων µεµβράνης ≤0,4µm και 

επιφανειακή φόρτιση <0,6m3/m2/ηµ. Η πλήρης ανάπτυξη των εναλλακτικών 

δυνατοτήτων και οι προϋποθέσεις εφαρµογής τους περιλαµβάνεται στη 

θεωρηµένη ΜΠΕ. Από το διαµέρισµα των µεµβρανών το διήθηµα οδηγείται 

βαρυτικά στο φρεάτιο εισόδου της δεξαµενής χλωρίωσης. 

• ∆εξαµενή αποξυγόνωσης ιλύος µε χρόνο παραµονής 15λεπτών.  

Ως προς τον απαιτούµενο εξοπλισµό για τη λειτουργία της µονάδας βιολογικής 

επεξεργασίας σηµειώνονται τα εξής: 

• Για την αντιµετώπιση τόσο των έκτακτων περιπτώσεων εµφάνισης 

νηµατοειδούς αφρισµού όσο και της αποµάκρυνσης του περιεχοµένου 

φωσφόρου στα λύµατα σε περίπτωση εµφάνισης φαινοµένων ευτροφισµού του 

αποδέκτη, προβλέπεται η εγκατάσταση υποδοµής δοσοµέτρησης χλωριούχου 

πολυαργίλιου (PAC), εγκατεστηµένο σε κατάλληλα διαµορφωµένο χώρο του 

κτιρίου εξυπηρέτησης της ΕΕΛ. 

• Η ανάµιξη εντός του ανοξικού διαµερίσµατος θα πραγµατοποιείται µέσω 

υποβρύχιου αναδευτήρα. 

• H κάλυψη των αναγκών αερισµού των λυµάτων και καθαρισµού του 

συστήµατος µεµβρανών των δύο γραµµών της βιολογικής βαθµίδας της ΕΕΛ 

γίνεται µέσω λοβοειδών φυσητήρων, κατάλληλης δυναµικότητας ώστε να 

καλύπτουν τόσο τις ανάγκες της αερόβιας επεξεργασίας για τη νιτροποίηση και 

την αποδόµηση του οργανικού φορτίου όσο και του καθαρισµού των 

µεµβρανών. Στην επίλυση της ΜΠΕ υπολογίζεται ότι για την κάλυψη των 

αναγκών αερισµού των δύο γραµµών της βιολογικής βαθµίδας της ΕΕΛ 

απαιτούνται φυσητήρες συνολικής δυναµικότητας 1250m3/h. Για τον 

καθαρισµό των µεµβρανών απαιτούνται φυσητήρες συνολικής δυναµικότητας 

1680 m3/h. Λόγω της χωροθέτησης εντός του ίδιου βιοαντιδραστήρα, 25% του 
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αέρα που θα προσδίδεται για τον καθαρισµό των µεµβρανών θα αξιοποιείται 

και για την αποµάκρυνση του ρυπαντικού φορτίου.  

• Αντλιοστάσιο εσωτερικής ανακυκλοφορίας και ανακυκλοφορίας ιλύος. Οι δύο 

ανακυκλοφορίες µπορούν να συνδυάζονται σε µία προς την ανοξική δεξαµενή, 

δυναµικότητας 60-100m3/h. 

• Αντλιοστάσιο περίσσειας ιλύος προς τη δεξαµενή αποθήκευσης ιλύος.  

 

Από αυτό το στάδιο της επεξεργασίας των λυµάτων οι δυο γραµµές επεξεργασίας 

επανασυγκλίνουν σε µια, αλλά τα λύµατα πλέον έχουν χωριστεί σε δυο φάσεις: την 

υγρή και τη στερεά (ιλύς). 

 

Εγκεκριµένη ΑΕΠΟ 

Γ. Μονάδα απολύµανσης στην οποία οδηγείται η υγρή φάση των λυµάτων και η 

οποία αποτελείται από: 

· Μαίανδρο χλωρίωσης: ωφέλιµου όγκου 58m3, αποτελούµενη από 6 κανάλια. Ως 

απολυµαντικό µέσο θα χρησιµοποιείται δ. NaOCl περιεκτικότητας 14% σε ενεργό 

χλώριο, η προσθήκη του οποίου θα γίνεται στο φρεάτιο ανάµιξης στην είσοδο της 

δεξαµενής, µέσω δοσοµετρικής αντλίας, δυναµικότητας 2lt/h. Για την αποθήκευση 

του αντιδραστηρίου χλωρίωσης εγκαθίσταται, σε κατάλληλο χώρο (χηµικών) του 

κτιρίου εξυπηρέτησης της ΕΕΛ, δεξαµενή πολυαιθυλενίου ωφέλιµου όγκου 1m3. 

· Φρεάτιο αποχλωρίωσης: ωφέλιµου όγκου 3m3 µε µηχανική ανάδευση. Ως µέσο 

αποχλωρίωσης θα χρησιµοποιείται υδατικό δ. 36% NaHSO3, η προσθήκη του οποίου 

θα γίνεται µέσω δοσοµετρικής αντλίας δυναµικότητας 0,50lt/h υπό συνθήκες 

τυρβώδους ροής µε µηχανική ανάδευση. Η αποθήκευση του µέσου αποχλωρίωσης θα 

γίνεται σε δεξαµενή ωφέλιµου όγκου 0,50m3. Στη συνέχεια τα επεξεργασµένα 

λύµατα οδηγούνται στο σύστηµα διάθεσης. 

 

Αιτούµενη τροποποίηση 

Γ. Μονάδα απολύµανσης στην οποία οδηγείται η υγρή φάση των λυµάτων και η 

οποία αποτελείται από: 

· Μαίανδρο χλωρίωσης: ωφέλιµου όγκου 71 m3, αποτελούµενη από 6 κανάλια. Ως 

απολυµαντικό µέσο θα χρησιµοποιείται δ. NaOCl περιεκτικότητας 14% σε ενεργό 

χλώριο, η προσθήκη του οποίου θα γίνεται στο φρεάτιο ανάµιξης στην είσοδο της 

δεξαµενής, µέσω δοσοµετρικής αντλίας, δυναµικότητας 0-2lt/h. Για την αποθήκευση 

του αντιδραστηρίου χλωρίωσης εγκαθίσταται, σε κατάλληλο χώρο (χηµικών) του 

κτιρίου εξυπηρέτησης της ΕΕΛ, δεξαµενή πολυαιθυλενίου ωφέλιµου όγκου 1m3. 

· Φρεάτιο αποχλωρίωσης: ωφέλιµου όγκου 3m3 µε µηχανική ανάδευση. Ως µέσο 

αποχλωρίωσης θα χρησιµοποιείται υδατικό δ. 36% NaHSO3, η προσθήκη του οποίου 

θα γίνεται µέσω δοσοµετρικής αντλίας δυναµικότητας 0,50lt/h υπό συνθήκες 

τυρβώδους ροής µε µηχανική ανάδευση. Η αποθήκευση του µέσου αποχλωρίωσης θα 

γίνεται σε δεξαµενή ωφέλιµου όγκου 0,50m3. Στη συνέχεια τα επεξεργασµένα 

λύµατα οδηγούνται στο σύστηµα διάθεσης. 

 

Εγκεκριµένη ΑΕΠΟ 



 
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ 

ΤΑΜΕΙΟ ΣΥΝΟΧΗΣ 

  

                                                                                                              

       

Sigma µελετών Α.Ε.» - «HYDROMENT ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Ε.Ε.» - «ΣΟΦΙΑ ΑΛ. ΓΕΩΡΓΑΛΑ»  

Σελίδα 51 

 

∆. Μονάδα επεξεργασίας ιλύος. 

Η δεξαµενή αποθήκευσης ιλύος είναι κλειστή, υπέργεια, ωφέλιµου όγκου 49m3, 

εξοπλισµένη µε αναδευτήρα και εφοδιασµένη µε υπερχείλιση ασφαλείας, µέσω της 

οποίας εκτρέπεται το περιεχόµενό της στη δεξαµενή εξισορρόπησης, σε έκτακτα 

συµβάντα. Από την ως άνω δεξαµενή η οµογενοποιηµένη ιλύς µέσω αντλίας 

δυναµικότητας 6m3/h τροφοδοτείται στην είσοδο του συστήµατος µηχανικής 

αφυδάτωσης. 

Πριν από την είσοδό του στο σύστηµα µηχανικής αφυδάτωσης, το ρεύµα 

τροφοδοσίας λάσπης υφίσταται συσσωµάτωση µε προσθήκη δ/τος κατιονικού 

πολυηλεκτρολύτη στο εσωτερικό ενός µηχανικά αναδευόµενου κυλινδρικού δοχείου 

από ανοξείδωτο χάλυβα. Για την προετοιµασία του δ/τος πολυηλεκτρολύτη, 

εγκαθίσταται µία αυτόµατη µονάδα παρασκευής δ/τος πολυηλεκτρολύτη, ελάχιστης 

δυναµικότητας 1000lt/h. Για τη δοσοµέτρηση του δ/τος πολυηλεκτρολύτη, 

επιλέγεται κατάλληλη αντλία δυναµικότητας 450lt/h (διάλυµα 2%). Από το δοχείο 

κροκίδωσης, η συσσωµατωµένη λάσπη τροφοδοτείται 

µέσω αγωγού PVC στην είσοδο διάταξης µηχανικής πάχυνσης-αφυδάτωσης, 

µέγιστης παροχής τροφοδοσίας 6m3/h & 1.0% DS. Η διάταξη πάχυνσης-

αφυδάτωσης ιλύος αποτελεί κλειστή διάταξη και θα φέρει στο κάτω µέρος της 

λεκάνη συγκέντρωσης στραγγιδίων και φλάντζα για την σύνδεση του υδραυλικού 

δικτύου αποµάκρυνσης των στραγγιδίων και εξασφαλίζει εγγυηµένη απόδοση 

τουλάχιστον 18% συγκέντρωση στερεών στην αφυδατωµένη ιλύ για συγκέντρωση 

στερεών της προς επεξεργασία περίσσειας ιλύος 1,5%. Στην έξοδο του συστήµατος, η 

αφυδατωµένη ιλύς παραλαµβάνεται από σύστηµα κοχλιών µεταφοράς µέσω του 

οποίου ανυψώνεται και απορρίπτεται σε µεταλλικούς κάδους απορριµµάτων, οι 

οποίοι βρίσκονται εξωτερικά της µονάδας. 

 

Αιτούµενη τροποποίηση 

∆. Μονάδα επεξεργασίας ιλύος. 

Η δεξαµενή αποθήκευσης ιλύος είναι κλειστή, υπέργεια, ωφέλιµου όγκου 56m3, 

εξοπλισµένη µε αναδευτήρα και εφοδιασµένη µε υπερχείλιση ασφαλείας, µέσω της 

οποίας εκτρέπεται το περιεχόµενό της στη δεξαµενή εξισορρόπησης, σε έκτακτα 

συµβάντα. Από την ως άνω δεξαµενή η οµογενοποιηµένη ιλύς µέσω αντλίας 

δυναµικότητας 7m3/h τροφοδοτείται στην είσοδο του συστήµατος µηχανικής 

αφυδάτωσης. 

Πριν από την είσοδό του στο σύστηµα µηχανικής αφυδάτωσης, το ρεύµα 

τροφοδοσίας λάσπης υφίσταται συσσωµάτωση µε προσθήκη δ/τος κατιονικού 

πολυηλεκτρολύτη στο εσωτερικό ενός µηχανικά αναδευόµενου κυλινδρικού δοχείου 

από ανοξείδωτο χάλυβα. Για την προετοιµασία του δ/τος πολυηλεκτρολύτη, 

εγκαθίσταται µία αυτόµατη µονάδα παρασκευής δ/τος πολυηλεκτρολύτη, ελάχιστης 

δυναµικότητας 1000lt/h. Για τη δοσοµέτρηση του δ/τος πολυηλεκτρολύτη, 

επιλέγεται κατάλληλη αντλία δυναµικότητας 450lt/h (διάλυµα 2%). Από το δοχείο 

κροκίδωσης, η συσσωµατωµένη λάσπη τροφοδοτείται 

µέσω αγωγού PVC στην είσοδο διάταξης µηχανικής πάχυνσης-αφυδάτωσης, 

µέγιστης παροχής τροφοδοσίας 6m3/h & 1.0% DS. Η διάταξη πάχυνσης-
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αφυδάτωσης ιλύος αποτελεί κλειστή διάταξη και θα φέρει στο κάτω µέρος της 

λεκάνη συγκέντρωσης στραγγιδίων και φλάντζα για την σύνδεση του υδραυλικού 

δικτύου αποµάκρυνσης των στραγγιδίων και εξασφαλίζει εγγυηµένη απόδοση 

τουλάχιστον 18% συγκέντρωση στερεών στην αφυδατωµένη ιλύ για συγκέντρωση 

στερεών της προς επεξεργασία περίσσειας ιλύος 1,5%. Στην έξοδο του συστήµατος, η 

αφυδατωµένη ιλύς παραλαµβάνεται από σύστηµα κοχλιών µεταφοράς µέσω του 

οποίου ανυψώνεται και απορρίπτεται σε µεταλλικούς κάδους απορριµµάτων, οι 

οποίοι βρίσκονται εξωτερικά της µονάδας. 

 

 

∆.3.2. Ποιοτικά και ποσοτικά χαρακτηριστικά 

εισερχόµενων και επεξεργασµένων λυµάτων 

Εγκεκριµένη ΑΕΠΟ 

Σύµφωνα µε τη ΜΠΕ, τα βασικά ποιοτικά και ποσοτικά στοιχεία των εισερχόµενων 

(ανεπεξέργαστων) λυµάτων, βάσει των οποίων είναι σχεδιασµένη η ΕΕΛ έχουν ως 

εξής: 

    Υφιστάµενη 

Φάση 

Α Φάση 

(20ετία) 

Β Φάση 

(40ετία) 

Παράµετρος Μονάδ

ες 

ΧΕΙΜ

ΩΝΑΣ 

ΘΕΡΟΣ ΧΕΙΜ

ΩΝΑΣ 

ΘΕΡΟ

Σ 

ΧΕΙΜ

ΩΝΑΣ 

ΘΕΡ

ΟΣ 

Ηµερήσια παροχή 

λυµάτων 

m3/ηµ 612,2 770,4 658,0 828,1 703,9 885,8 

Παροχή βοθρολυµάτων m3/ηµ 40,1 46,4 40,1 46,4 40,1 46,4 

Συνολική ηµερήσια 

παροχή (λυµάτων 

βοθρολυµάτων & 

παρασιτικών εισροών) 

m3/ηµ 805,3 1.009,3 862,6 1.081,

4 

919,9 1.153,

6 

Μέση ωριαία παροχή m3/h 33,6 42,1 35,9 45,1 38,3 48,1 

Μέγιστη ηµερήσια 

παροχή 

m3/ηµ

έρα 

958,3 1.201,9 1.027,1 1.288,

4 

1.095,

8 

1.375

,0 

Παροχή αιχµής µε 

στραγγίδια 

L/s 44,1 48,9 45,5 50,6 46,9 52,3 

BOD5 λυµάτων  Κg /ηµ 229,6 277,0 246,8 297,8 263,9 318,5 

BOD5 βοθρολυµάτων Κg /ηµ 32,0 37,1 32,0 37,1 32,0 37,1 

SS λυµάτων Κg /ηµ 267,8 323,2 287,9 347,4 307,9 371,6 

SS βοθρολυµάτων Κg /ηµ 16,0 18,5 16,0 18,5 16,0 18,5 

Ntotal λυµάτων Κg /ηµ 45,9 55,4 49,4 59,6 52,8 63,7 
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Υφιστάµενη 

Φάση 

Α Φάση 

(20ετία) 

Β Φάση 

(40ετία) 

Παράµετρος Μονάδ

ες 

ΧΕΙΜ

ΩΝΑΣ 

ΘΕΡΟΣ ΧΕΙΜ

ΩΝΑΣ 

ΘΕΡΟ

Σ 

ΧΕΙΜ

ΩΝΑΣ 

ΘΕΡ

ΟΣ 

Ntotal βοθρολυµάτων Κg /ηµ 8,0 9,3 8,0 9,3 8,0 9,3 

Η λειτουργία της µονάδας υπό µερικό φορτίο αντιµετωπίζεται µέσω του µεριστή 

παροχής µε τη θέση σε λειτουργία µόνο της µιας γραµµής επεξεργασίας. Τα ποιοτικά 

χαρακτηριστικά των επεξεργασµένων υγρών αποβλήτων θα πρέπει υποχρεωτικά να 

βρίσκονται εντός των ορίων που τίθενται για το συγκεκριµένο αποδέκτη και 

προσδιορίζονται στο Κεφ. Γ της παρούσας απόφασης. Η παροχή των 

επεξεργασµένων υγρών αποβλήτων το καλοκαίρι της Β΄ Φάσης είναι 48m3/h. 

Αιτούµενη τροποποίηση 

Σύµφωνα µε τη ΜΠΕ, τα βασικά ποιοτικά και ποσοτικά στοιχεία των εισερχόµενων 

(ανεπεξέργαστων) λυµάτων, βάσει των οποίων είναι σχεδιασµένη η ΕΕΛ έχουν ως 

εξής: 

Υφιστάµενη 

Φάση 

Α Φάση 

(20ετία) 

Β Φάση 

(40ετία) 

Παράµετρος Μονάδ

ες 

ΧΕΙΜ

ΩΝΑΣ 

ΘΕΡΟΣ ΧΕΙΜ

ΩΝΑΣ 

ΘΕΡΟ

Σ 

ΧΕΙΜ

ΩΝΑΣ 

ΘΕΡΟ

Σ 

Συνολική ηµερήσια 

παροχή 

m3/ηµ 

752,2 792,6 977,8 1.030,3 1.271,0 

1.339,

3 

Μέση ωριαία παροχή m3/h 31,3 33,0 40,7 42,9 53,0 55,8 

Μέγιστη ηµερήσια 

παροχή 

m3/ηµ

έρα 902,6 990,8 1.173,3 1.287,9 1.525,2 

1.674,

1 

Παροχή αιχµής L/s 20,4 25,7 25,4 32,0 31,7 40,1 

BOD5 Κg /ηµ 225,7 297,2 293,3 386,4 381,3 502,2 

SS Κg /ηµ 263,3 346,8 342,2 450,8 444,8 586,0 

N Κg /ηµ 45,1 59,4 58,7 77,3 76,3 100,4 

Στον παραπάνω πίνακα έχει ληφθεί υπόψη η µεταβατική περίοδος εξυπηρέτησης 

των οικισµών Λάκκου και Πλάκας µε τη µεταφορά βοθρολυµάτων µέχρι την 

ολοκλήρωση του αποχετευτικού δικτύου. 

∆.3.3. Ποσότητα παραγόµενης ιλύος και τρόπος 

διάθεσης 
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Εγκεκριµένη ΑΕΠΟ 

Σύµφωνα µε τη ΜΠΕ, η µέγιστη ποσότητα παραγόµενης αφυδατωµένης ιλύος 

συγκέντρωσης στερεών 18%, έχει ως εξής: 

 

    Υφιστάµενη Φάση Α Φάση (20ετία) Β Φάση (40ετία) 

Παράµετρος Μονάδες ΧΕΙΜΩΝ ΘΕΡΟΣ ΧΕΙΜΩΝ ΘΕΡΟΣ ΧΕΙΜΩΝ ΘΕΡΟΣ 

Ποσότητα 

αφυδατωµένης 

ιλύς 

tn/ηµέρα 2,00 2,41 2,14 2,57 2,28 2,74 

 

Εντός της ΕΕΛ θα γίνεται µόνο προκαταρκτική αποθήκευση της αφυδατωµένης 

ιλύος. Στη συνέχεια, η ιλύς θα µεταφέρεται από νόµιµα εξουσιοδοτηµένο φορέα 

συλλογής και µεταφοράς προς προετοιµασία για επαναχρησιµοποίηση στη γεωργία ή 

τη δασοπονία σύµφωνα µε τις διατάξεις της ΚΥΑ 80568/4225/1991 όπως κάθε φορά 

ισχύει ή προς ανάκτηση σε κατάλληλα αδειοδοτηµένη εγκατάσταση παραγωγής 

εδαφοβελτιωτικού ή βιοκαυσίµου ή ηλεκτρικής ενέργειας, ή θα διατίθεται σε ΧΥΤΑ 

(εφόσον έχει µέγιστη υγρασία <40%) και σε κάθε περίπτωση σύµφωνα µε τις 

κατευθύνσεις του Ν.4042/12 και ιδιαιτέρως του άρθρου 29 αυτού, όπως κάθε φορά 

ισχύουν. Οι κιβωτάµαξες των οχηµάτων µεταφοράς της ιλύος να είναι στεγανές και 

καλυµµένες. 

 

Αιτούµενη τροποποίηση 

Σύµφωνα µε τη ΜΠΕ, η µέγιστη ποσότητα παραγόµενης αφυδατωµένης ιλύος 

συγκέντρωσης στερεών 18%, έχει ως εξής: 

    Υφιστάµενη 

Φάση 

Α Φάση 

(20ετία) 

Β Φάση 

(40ετία) 

Παράµετρος Μονάδες ΧΕΙΜ

ΩΝΑΣ 

ΘΕΡΟΣ ΧΕΙΜ

ΩΝΑΣ 

ΘΕΡΟ

Σ 

ΧΕΙΜ

ΩΝΑΣ 

ΘΕΡ

ΟΣ 

Ποσότητα 

αφυδατωµένης 

ιλύς 

tn/ηµέρα 1,79 2,37 2,34 3,10 3,04 4,03 

 

Εντός της ΕΕΛ θα γίνεται µόνο προκαταρκτική αποθήκευση της αφυδατωµένης 

ιλύος. Στη συνέχεια, η ιλύς θα µεταφέρεται από νόµιµα εξουσιοδοτηµένο φορέα 

συλλογής και µεταφοράς προς προετοιµασία για επαναχρησιµοποίηση στη γεωργία ή 

τη δασοπονία σύµφωνα µε τις διατάξεις της ΚΥΑ 80568/4225/1991 όπως κάθε φορά 

ισχύει ή προς ανάκτηση σε κατάλληλα αδειοδοτηµένη εγκατάσταση παραγωγής 

εδαφοβελτιωτικού ή βιοκαυσίµου ή ηλεκτρικής ενέργειας, ή θα διατίθεται σε ΧΥΤΑ 

(εφόσον έχει µέγιστη υγρασία >40%) και σε κάθε περίπτωση σύµφωνα µε τις 

κατευθύνσεις του Ν.4042/12 και ιδιαιτέρως του άρθρου 29 αυτού, όπως κάθε φορά 
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ισχύουν. Οι κιβωτάµαξες των οχηµάτων µεταφοράς της ιλύος να είναι στεγανές και 

καλυµµένες. 

∆.3.5. Μέτρα ασφαλείας και προφύλαξης 

Εγκεκριµένη ΑΕΠΟ 

… 

Τον περιοδική συντήρηση των µεµβρανών, η οποία συνίσταται: 

- Στην αντίστροφη πλύση τους: α) µέσω του αέρα που διοχετεύεται σε αυτές και β) τα 

επεξεργασµένα λύµατα (ανακτηµένο νερό) της ΕΕΛ.  

- Στο χηµικό καθαρισµό τους (µε NaOCl καθώς και µε κιτρικό οξύ) είτε α) τον 

προληπτικό (χωρίς διακοπή λειτουργίας της µονάδας) είτε β) τον εντατικό, που 

διεξάγεται σε ξεχωριστή δεξαµενή καθαρισµού και αφορά διαδοχικά της µεµβράνες 

της µιας γραµµής επεξεργασίας της ΕΕΛ, η οποία λειτουργεί σε αυτό το διάστηµα 

µόνο µε τη µια (έτερη) γραµµή επεξεργασίας. 

… 

Αιτούµενη τροποποίηση 

… 

Την προληπτική συντήρηση των µεµβρανών σύµφωνα µε το πρόγραµµα του 

κατασκευαστή τους. Ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, η συντήρηση συνίσταται: 

- Στην αντίστροφη πλύση τους: α) µέσω του αέρα που διοχετεύεται σε αυτές και β) τα 

επεξεργασµένα λύµατα (ανακτηµένο νερό) της ΕΕΛ.  

- Στο χηµικό καθαρισµό τους (µε NaOCl καθώς και µε κιτρικό οξύ) είτε α) τον 

προληπτικό (χωρίς διακοπή λειτουργίας της µονάδας) είτε β) τον εντατικό, που 

διεξάγεται σε ξεχωριστή δεξαµενή καθαρισµού και αφορά διαδοχικά της µεµβράνες 

της µιας γραµµής επεξεργασίας της ΕΕΛ, η οποία λειτουργεί σε αυτό το διάστηµα 

µόνο µε τη µια (έτερη) γραµµή επεξεργασίας. 

…



 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8. ΧΑΡΤΕΣ & ΣΧΕ∆ΙΑ  

8.1 Σχέδιο Γενικής ∆ιάταξης 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ 

9.1 Προµελέτη ΕΕΛ 

Παρατίθεται η προµελέτη του Έργου, η οποία περιλαµβάνει τους χηµικοτεχνικούς 

υπολογισµούς της ΕΕΛ σύµφωνα µε τις αιτούµενες τροποποιήσεις. 
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Φεβρουάριος 2015 

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ & ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 

………………………… ………………………… 

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ 

Με την αριθµό πρωτ. ……………………………………………… απόφαση 


