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Ζ πξνηεηλόκελε πξάμε πεξηιακβάλεη ηελ θαηαζθεπή ηεο εγθαηαζηάζεσο επεμεξγαζίαο ησλ 

αζηηθώλ ιπκάησλ (Δ.Δ.Λ.) ησλ νηθηζκώλ Κνπκαηίθσλ θαη Μπάινπ ηνπ Γήκνπ Γπηηθήο άκνπ 

θαζώο θαη ηελ θαηαζθεπή ησλ δηθηύσλ απνρέηεπζεο ησλ δύν νηθηζκώλ. Ο ηζνδύλακνο 

πιεζπζκόο πνπ ζα εμππεξεηείηαη από ηα έξγα ζα είλαη 1.300 άηνκα θαηά ην ζέξνο Β΄ θάζεσο 

(40εηίαο) θαη 950 άηνκα θαηά ην ζέξνο ηεο παξνύζαο θάζεσο ιεηηνπξγίαο. Ζ κέζνδνο 

επεμεξγαζίαο πνπ ζα εθαξκόδεηαη ζα είλαη απηή ησλ βηνινγηθώλ δίζθσλ.  

Ζ εγθαηάζηαζε επεμεξγαζίαο θαη δηαζέζεσο ησλ ιπκάησλ ησλ νηθηζκώλ Κνπκαηίθσλ θαη 

Μπάινπ πεξηιακβάλεη ηελ κεραληθή επεμεξγαζία (πξσηνβάζκηα επεμεξγαζία), ηε βηνινγηθή 

επεμεξγαζία (δεπηεξνβάζκηα επεμεξγαζία), ηελ δηύιηζε (ηξηηνβάζκηα επεμεξγαζία) θαη 

απνιύκαλζε (ρισξίσζε), θαζώο θαη ηελ δηάζεζε ησλ επεμεξγαζκέλσλ ιπκάησλ ζηνλ ρείκαξξν 

Ακθίιπζζν. Σέινο πεξηιακβάλεη ηελ επεμεξγαζία ηεο παξαγόκελεο ηιύνο από ηα δηάθνξα 

ζηάδηα επεμεξγαζίαο.  

 

Σα θύξηα ηκήκαηα ηεο εγθαηαζηάζεσο επεμεξγαζίαο ιπκάησλ είλαη ηα εμήο: 

 

1. Πξσηνβάζκηα επεμεξγαζία 

α.  Αληιηνζηάζην αξρηθήο αλπςώζεσο.  

β.  Γηαρσξηζκόο ζηεξεώλ (εζράξσζε). 

γ. Δμάκκσζε – Απνκάθξπλζε ιηπώλ θαη ειαίσλ (ιηπνζπιινγή). 

δ. Μέηξεζε παξνρήο. 

ε. Μεξηζκόο παξνρήο. 

 

2. Γεπηεξνβάζκηα επεμεξγαζία 



α.  Γεμακελέο απνληηξνπνίεζεο κε βπζηδόκελα αλαεξόβηα θίιηξα (2 γξακκέο επεμεξγαζίαο, 4 

ζηάδηα έθαζηε). 

β.  Γεμακελέο βηνινγηθώλ δίζθσλ – επαθέσλ (2 γξακκέο επεμεξγαζίαο, 3 ζηάδηα έθαζηε). 

γ. Γεμακελέο Σειηθήο Καζίδεζεο (2 γξακκέο επεμεξγαζίαο). 

δ.  Αληιηνζηάζην αλαθπθινθνξίαο επεμεξγαζκέλσλ ιπκάησλ θαη αληιηνζηάζην 

απνκάθξπλζεο πεξίζζεηαο δεπηεξνβάζκηαο ηιύνο. 

 

3. Σξηηνβάζκηα επεμεξγαζία (δηύιηζε – απνιύκαλζε)  

α.  Φίιηξν αλνδηθήο ξνήο ζπλερνύο απηνθαζαξηζκνύ – αθαίξεζε θσζθόξνπ. 

β. Γεμακελή ρισξίσζεο. 

 

4. Γηάζεζε ησλ επεμεξγαζκέλσλ ιπκάησλ 

α.  Φξεάηην εμόδνπ θαζαξώλ. 

β.  Αγσγόο δηαζέζεσο θαζαξώλ. 

 

Σα πξνηεηλόκελα έξγα επεμεξγαζίαο πεξίζζεηαο βηνινγηθήο ηιύνο είλαη ηα εμήο: 

α. Γεμακελή απνζήθεπζεο – αλαεξόβηαο ρώλεπζεο ηιύνο. 

β.  Αληιηνζηάζην ζηξαγγηδίσλ. 

 

Σα έξγα απνρέηεπζεο πεξηιακβάλνπλ:  

Σε ζπιινγή θαη κεηαθνξά ησλ ιπκάησλ ηνπ νηθηζκνύ Μπάινπ θαη ηνπ νηθηζκνύ Κνπκαηίθσλ 

πξνο επεμεξγαζία ζηηο εγθαηαζηάζεηο επεμεξγαζίαο ησλ αζηηθώλ ιπκάησλ πνπ ζα 

θαηαζθεπαζηεί  ζε γήπεδν εκβαδνύ 2227,12 m2 πνπ ζπλνξεύεη κε ηνλ δεκνηηθό δξόκν 

Κνπκαηίθσλ – Μπάινπ, ηδηνθηεζίαο ηνπ Γήκνπ άκνπ, ζε ζέζε πεξί ηα 400 κ. βόξεηα από ηελ 

παξαιία ηνπ νηθηζκνύ Μπάινπ ζε κέζν πςόκεηξν +50,00 κ. από ηελ επηθάλεηα ηεο ζάιαζζαο.  

Ζ ξνή ησλ ιπκάησλ ζα πξαγκαηνπνηείηαη κε βαξύηεηα, αθνινπζώληαο ηελ ηνπνγξαθία ηεο 

πεξηνρήο.  

Σν πιηθό πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζεί γηα ηελ θαηαζθεπή ησλ ζσιελσηώλ αγσγώλ ηνπ δηθηύνπ 

απνρέηεπζεο είλαη ην ρισξηνύρν πνιπβπλίιηνλ (PVC 100) 41. 

 

Σα ιύκαηα ηνπ νηθηζκνύ Κνπκαηίθσλ ζα νδεγνύληαη κε βαξύηεηα κέζσ ζσιελσηνύ αγσγνύ 

κεηαθνξάο από PVC Φ200 41 κήθνπο 1.040 m πνπ ζα θαηαζθεπαζηεί ππόγεηνο . 



Ζ όδεπζε ηνπ αγσγνύ κεηαθνξάο ησλ ιπκάησλ μεθηλά από ηνλ ρείκαξξν εληόο ηνπ νηθηζκνύ 

Κνπκαηίθσλ, όπνπ ζήκεξα εθβάινπλ ηα ιύκαηα αλεπεμέξγαζηα, θαη από ζεκείν πεξίπνπ 10 - 15 

m αλάληε ηνπ παιαηνύ πιπζηαξηνύ όπνπ θαηαζθεπάδεηαη ην θξεάηην ΦΓ1. ηελ ζπλέρεηα 

αθνινπζεί ην ξέκα κέρξη λα ζπλαληήζεη ην κνλνπάηη πνπ νδεγεί ζην παιαηό δξόκν Κνπκαηίθσλ - 

Μπάινπ. Μέζσ ηνπ κνλνπαηηνύ ν αγσγόο θαηαιήγεη ζην παιαηό δξόκν Κνπκαηίθσλ - Μπάινπ. 

Ζ όδεπζε ηνπ αγσγνύ αθνινπζεί θαηά κήθνο ηνλ παιαηό δξόκν κέρξη ηελ ζπκβνιή ηνπ κε ηνλ 

λέν δξόκν. Από εθεί κέζσ ηνπ λένπ δξόκνπ ηα ιύκαηα νδεγνύληαη ζηελ Δ.Δ.Λ. 

 

 Δίκησο αποτέηεσζης λσμάηφν οικιζμού Μπάλοσ 

 

Ο ππό κειέηε νηθηζκόο ηνπ Μπάινπ Κνπκαηίθσλ είλαη παξαζαιάζζηνο θαη νη πεξηνρέο κε ην 

ρακειόηεξν πςόκεηξν είλαη νη επξηζθόκελεο θαηά κήθνο ηεο αθηνγξακκήο. ηηο πεξηνρέο απηέο 

ην πςόκεηξν είλαη αξθεηά ρακειό, πιεζίνλ ηεο ζηάζκεο ηεο ζαιάζζεο (+1,00m έσο 2,80 m). 

Λόγσ ηνπ κεγάινπ κήθνπο ηεο αθηνγξακκήο (πεξίπνπ 1068 m) θαη γηα ηελ απνθπγή 

ηνπνζεηήζεσο ηνπ δηθηύνπ ζπιινγήο ησλ ιπκάησλ ζε κεγάιν βάζνο, πξνηείλεηαη λα 

θαηαζθεπαζηνύλ δύν θεληξηθνί απνρεηεπηηθνί αγσγνί θαηά κήθνο ηεο παξαιηαθήο νδνύ πνπ 

δηαζρίδεη ηνλ νηθηζκό νη νπνίνη ζα ζπγθιίλνπλ ζην θέληξν όπνπ ζα θαηαζθεπαζηεί θαη ην θεληξηθό 

αληιηνζηάζην Α/0 πξνζαγσγήο ιπκάησλ ζηελ εγθαηάζηαζε επεμεξγαζίαο.  

 

Mε άμνλα ηνλ θεληξηθό δξόκν πνπ έξρεηαη από Κνπκαίηθα θαη θέληξν ην ζεκείν δηαζηαύξσζεο 

ηνπ κε ηνλ παξαιηαθό δξόκν ηνπ Μπάινπ, o νηθηζκόο ππνδηαηξείηαη ζε ηξία ηκήκαηα ην βόξεην – 

δπηηθό, ην λόηην – αλαηνιηθό θαη ην βόξεην πνπ θαηαιιήγνπλ ζην θεληξηθό αληιηνζηάζην Α/0 

πξνζαγσγήο ιπκάησλ ζηελ εγθαηάζηαζε επεμεξγαζίαο.  

 

Βόξεην δπηηθό ηκήκα νηθηζκνύ 

ην βόξεην – δπηηθό ηκήκα ηνπ νηθηζκνύ θαηά κήθνο ηεο αθηνγξακκήο θαη ηνπ παξαιηαθνύ 

δξόκνπ θαηαζθεπάδεηαη θεληξηθόο ζπιιεθηήξηνο απνρεηεπηηθόο ζσιελσηόο αγσγόο 1: ΦΑ1 – 

Α/0 από PVC 41, δηακέηξνπ Φ200, ζπλνιηθνύ κήθνπο 359 m.  

 

Ο απνρεηεπηηθόο αγσγόο ζα δέρεηαη ηα ιύκαηα ησλ δεπηεξεπόλησλ αγσγώλ 1.1: ΦΑ9.3 – ΦΑ9 

από PVC 41, δηακέηξνπ Φ200, ζπλνιηθνύ κήθνπο 49 m, πνπ ζα ζπκβάινπλ ζ’ απηόλ θαη 

απνρεηεύνπλ ηα πςειόηεξα ηκήκαηα ηνπ νηθηζκνύ θαη ζα εμππεξεηεί θαη ηα παξαιηαθά θηίξηα 

έκπξνζζελ ησλ νπνίσλ δηέξρεηαη.  

 

Ο απνρεηεπηηθόο αγσγόο 1 ζα δηέξρεηαη θάησ από ην πδαηόξεκα Ακθίιπζζνο. Σν ηκήκα ηνπ 

αγσγνύ πνπ δηέξρεηαη θάησ από ην πδαηόξεκα ζα εγθηβσηηζηεί κε νπιηζκέλν ζθπξόδεκα. Ζ ξνή 

ζηνλ θεληξηθό ζπιιεθηήξην απνρεηεπηηθό αγσγό ζα γίλεηαη κε βαξύηεηα ελώ ε θιίζε ηνπ ζα είλαη 

0,60%. 



 

Νόηην αλαηνιηθό ηκήκα νηθηζκνύ 

ην λόηην – αλαηνιηθό ηκήκα ηνπ νηθηζκνύ θαηά κήθνο ηνπ παξαιηαθνύ δξόκνπ θαηαζθεπάδεηαη 

θεληξηθόο ζπιιεθηήξηνο απνρεηεπηηθόο αγσγόο 2: ΦΒ1 – Α/0 από PVC 41 δηακέηξνπ Φ200, 

ζπλνιηθνύ κήθνπο 709 m. Ο αγσγόο απηόο ζα απνηειείηαη από δύν ππνηκήκαηα, ην αλαηνιηθό 

κήθνπο 257 m από ΦΒ1 – Α/1 θαη ην δπηηθό κήθνπο 452 m από Α/1 –  ΦΒ1 ζηα νπνία ζα 

παξεκβάιεηαη ζην θέληξν πεξίπνπ ηεο παξαιίαο θαη ζε απόζηαζε πεξίπνπ 452 m αλαηνιηθά 

ηεο δηαζηαύξσζεο ηνπ δξόκνπ Κνπκαηίθσλ δεπηεξεύνλ αληιηνζηάζην Α/1 ελδηάκεζεο 

αλπςώζεσο ιπκάησλ.  

 

Ο απνρεηεπηηθόο αγσγόο ζα δέρεηαη ηα ιύκαηα ησλ δεπηεξεπόλησλ  αγσγώλ 2.1: ΦΒ6.4 – 

ΦΒ6 από PVC 41, δηακέηξνπ Φ200, ζπλνιηθνύ κήθνπο 123 m, πνπ ζα ζπκβάινπλ ζ’ απηόλ θαη 

ζα απνρεηεύνπλ ηα πςειόηεξα ηκήκαηα ηνπ νηθηζκνύ Μπάινπ θαη ζα εμππεξεηεί θαη ηα 

παξαιηαθά θηίξηα έκπξνζζελ ησλ νπνίσλ δηέξρεηαη.  Ζ ξνή ζηνλ θεληξηθό ζπιιεθηήξην αγσγό 

2 ζα γίλεηαη κε βαξύηεηα.  

 

Σν δπηηθό ηκήκα ηνπ αγσγνύ απηνύ έρεη κήθνο 452 m από ζσιήλεο PVC 41 δηακέηξνπ Φ200 

ελώ ην αλαηνιηθό ηκήκα ηνπ έρεη κήθνο 257 m από ζσιήλεο PVC 41 δηακέηξνπ Φ200.  

 

Οη θιίζεηο ησλ αγσγώλ είλαη θαηά ην κεγαιύηεξν κήθνο ηνπο 0,60%. 

 

 

Βόξεην ηκήκα νηθηζκνύ 

Μέζσ βαξπηηθνύ ζσιελσηνύ ζπιιεθηήξηνπ απνρεηεπηηθνύ αγσγνύ 3: ΦΓ1 – Α/0 από PVC 

41 δηακέηξνπ Φ200 θαη κήθνπο 273 m πνπ νδεύεη θαηά κήθνο ηνπ άμνλα ηνλ θεληξηθνύ δξόκνπ 

πνπ έξρεηαη από Κνπκαίηθα, ηα ιύκαηα από ηα πςειόηεξα ηκήκαηα ηνπ νηθηζκνύ ζα νδεγνύληαη 

ζην θεληξηθό αληιηνζηάζην Α/0. Οη θιίζεηο ησλ αγσγώλ είλαη θαηά ην κεγαιύηεξν κήθνο ηνπο 

10% αθνινπζώληαο ηηο θαηά κήθνο θιίζεηο ηεο θεληξηθήο νδνύ. 

 

πλνιηθό κήθνο αγσγώλ 

Σν απνρεηεπηηθό δίθηπν ηνπ νηθηζκνύ Μπάινπ έρεη ζπλνιηθό κήθνο 3.158 m θαη θαηαζθεπάδεηαη 

από αγσγνύο PVC 41 δηακέηξνπ Φ200 κήθνπο 2.553 m θαη PVC 10 Atm δηακέηξνπ Φ110 

κήθνπο 605 m. Σν δίθηπν κεηαθνξάο ησλ ιπκάησλ ηνπ νηθηζκνύ Κνπκαηίθσλ έρεη ζπλνιηθό 

κήθνο 1.040 m θαη θαηαζθεπάδεηαη από αγσγνύο PVC 41 δηακέηξνπ Φ200.  



 

ΑΝΣΛΙΟΣΑΙΑ ΛΤΜΑΣΩΝ 

 

1.  Κενηρικό ανηλιοζηάζιο Α/0 

 

Σν θεληξηθό αληιηνζηάζην Α/0 ζα θαηαζιίβεη ην ζύλνιν ησλ ιπκάησλ ηνπ νηθηζκνύ Μπάινπ 

κέζσ ζσιελσηνύ θαηαζιηπηηθνύ αγσγνύ από PVC 10 Atm, δηακέηξνπ Φ110 θαη κήθνπο 605 m 

ζηελ εγθαηάζηαζε επεμεξγαζίαο ιπκάησλ. Καηά κήθνο ηνπ θαηαζιηπηηθνύ αγσγνύ, 

ηνπνζεηνύληαη ηα απαξαίηεηα εμαξηήκαηα γηα ηελ νκαιή θαη εύξπζκε ιεηηνπξγία ησλ 

θαηαζιηπηηθώλ αγσγώλ όπσο βαιβίδεο αεξνεμαγσγήο, εθθελώζεσο θαζώο θαη αληηπιεγκαηηθέο 

βαιβίδεο. Σν θεληξηθό αληιηνζηάζην Α/0 θαηαζθεπάδεηαη ππόγεην ζηελ πξνηεηλόκελε ζέζε πνπ 

θαίλεηαη ζην αληίζηνηρν ζρέδην νξηδνληηνγξαθίαο 

 

Ο εμνπιηζκόο ηνπ αληιηνζηαζίνπ ζα πεξηιακβάλεη δύν αληιίεο (ε κία εθεδξηθή) δπλακηθόηεηαο 

έθαζηε 18,0 m3/hr ζε καλνκεηξηθό 55,10 κΤ, κε θηλεηήξα ηζρύνο 11,00 KW έθαζηε ζηηο 2900 

rpm. Οη αληιίεο ζα είλαη ππνβξύρηεο, θπγνθεληξηθέο κε πηεξσηή πνπ ζα θέξεη καζεηήξεο θαη κε 

δπλαηόηεηα δηέιεπζεο ζηεξενύ δηακέηξνπ ηνπιάρηζηνλ 40 mm. 

Κάζε αληιία ζα θέξεη εηδηθό ζύλδεζκν απηνκάηνπ επηινγήο κε ηνλ θαηαζιηπηηθό αγσγό θαη ζα 

δύλαηαη λα εμέιζεη ηνπ πγξνύ ζαιάκνπ κε ηελ βνήζεηα νδεγώλ ρσξίο λα απαηηείηαη θάζνδνο 

πξνζσπηθνύ ζ' απηό. Σα εηδηθά ηεκάρηα (βαιβίδεο αληεπηζηξνθήο, δηθιείδεο θιπ.) ζα 

ηνπνζεηεζνύλ ζε μερσξηζηό θξεάηην παξαπιεύξσο ηνπ πγξνύ ζαιάκνπ. 

 

Σν αληιηνζηάζην ζα είλαη νξζνγσληθήο θαηόςεσο, θαηαζθεπαζκέλν από νπιηζκέλν ζθπξόδεκα 

(C16/20, S500). Θα θέξεη νπέο θαιπκκέλεο κε ρπηνζηδεξά θαπάθηα ή κε ιακαξηλνθαηαζθεπή 

βαξέσο ηύπνπ ελώ ζα πξνβιέπεηαη ύπαξμε ρπηνζηδεξώλ βαζκίδσλ γηα ηελ θάζνδν 

πξνζσπηθνύ ζ' απηό. ην ζεκείν απνιήμεσο ησλ αγσγώλ βαξύηεηαο νη νπνίνη ζα ηξνθνδνηνύλ 

ην αληιηνζηάζην ηνπνζεηείηαη ρνλδξνεζράξα από αλνμείδσην ράιπβα γηα ηελ ζπγθξάηεζε 

νγθσδώλ ζηεξεώλ ηα νπνία ελδέρεηαη λα δεκηνπξγήζνπλ πξόβιεκα ζηελ ιεηηνπξγία ησλ 

αληιηώλ. 

 

Γηα ηελ ηξνθνδνζία θαη ηνλ έιεγρν ησλ αληιηώλ ζα ηνπνζεηεζεί παξαπιεύξσο ηνπ 

αληιηνζηαζίνπ ειεθηξηθόο πίλαθαο ηύπνπ PILLAR. Ζ ιεηηνπξγία ησλ αληιηώλ ζα θαζνξίδεηαη 

κέζσ θαηάιιειεο δηαηάμεσο ε νπνία αληρλεύεη ηελ ζηάζκε ησλ ιπκάησλ εληόο ηνπ πγξνύ 

ζαιάκνπ θαη δίλεη εληνιή ελάξμεσο ηεο αληιίαο. Δθ ησλ δύν αληιηώλ πνπ ζα είλαη 

ηνπνζεηεκέλεο ζην αληιηνζηάζην, αλάινγα, ε κία ζα είλαη εθεδξηθή θαη εθθηλεί ζε πεξίπησζε 

αλπςώζεσο ηεο ζηάζκεο πέξαλ ηνπ θαλνληθνύ νξίνπ κε ηαπηόρξνλν ερεηηθό θαη νπηηθό ζήκα. 

Πξνβιέπεηαη θπθιηθή ελαιιαγή ηεο ιεηηνπξγίαο ησλ αληιηώλ γηα νκνηόκνξθε θζνξά.   

 



Πξνβιέπεηαη επίζεο ε εγθαηάζηαζε ειεθηξνπαξαγσγνύ δεύγνπο ηζρύνο 45 KVA εληόο νηθίζθνπ 

δηαζηάζεσλ θαηόςεσο 3,00 m x 4,00 m κε θέξνληα νξγαληζκό από κπαηηθή νπηνπιηλζνδνκή 

από γηα ηελ εμαζθάιηζε ηεο ιεηηνπξγίαο ησλ αληιηώλ ζε πεξίπησζε δηαθνπήο ηεο παξνρήο 

ειεθηξηθνύ ξεύκαηνο. 

 

2   Ανηλιοζηάζιο ενδιάμεζης ανσυώζεφς λσμάηφν Α/1 

 

Ο εμνπιηζκόο ηνπ αληιηνζηαζίνπ ζα πεξηιακβάλεη δύν αληιίεο (ε κία εθεδξηθή) δπλακηθόηεηαο 

έθαζηε 5,0 m3/hr ζε καλνκεηξηθό 4,00 κΤ, κε θηλεηήξα ηζρύνο 1,30 KW έθαζηε ζηηο 1500 rpm.   

Οη αληιίεο ζα είλαη ππνβξύρηεο, θπγνθεληξηθέο κε πηεξσηή Vortex ή κνλνθάλαιε πνπ ζα θέξεη 

θνπηήξεο ή καζεηήξεο θαη κε δπλαηόηεηα δηέιεπζεο ζηεξενύ δηακέηξνπ ηνπιάρηζηνλ 40 mm. 

 

Κάζε αληιία ζα θέξεη εηδηθό ζύλδεζκν απηνκάηνπ επηινγήο κε ηνλ θαηαζιηπηηθό αγσγό θαη ζα 

δύλαηαη λα εμέιζεη ηνπ πγξνύ ζαιάκνπ κε ηελ βνήζεηα νδεγώλ ρσξίο λα απαηηείηαη θάζνδνο 

πξνζσπηθνύ ζ' απηό.  

 

Σν αληιηνζηάζην ζα είλαη νξζνγσληθήο θαηόςεσο, θαηαζθεπαζκέλν από νπιηζκέλν ζθπξόδεκα 

(C16/20, S500). Θα θέξεη νπέο θαιπκκέλεο κε ρπηνζηδεξά θαπάθηα ή κε ιακαξηλνθαηαζθεπή 

βαξέσο ηύπνπ ελώ ζα πξνβιέπεηαη ύπαξμε ρπηνζηδεξώλ βαζκίδσλ γηα ηελ θάζνδν 

πξνζσπηθνύ ζ' απηό. ην ζεκείν απνιήμεσο ηνπ αγσγνύ βαξύηεηαο ν νπνίνο ζα ηξνθνδνηεί ην 

αληιηνζηάζην ηνπνζεηείηαη ρνλδξνεζράξα από αλνμείδσην ράιπβα γηα ηελ ζπγθξάηεζε 

νγθσδώλ ζηεξεώλ ηα νπνία ελδέρεηαη λα δεκηνπξγήζνπλ πξόβιεκα ζηελ ιεηηνπξγία ησλ 

αληιηώλ. 

 

Γηα ηελ ηξνθνδνζία θαη ηνλ έιεγρν ησλ αληιηώλ ζα ηνπνζεηεζεί παξαπιεύξσο ηνπ 

αληιηνζηαζίνπ ειεθηξηθόο πίλαθαο ηύπνπ PILLAR. Ζ ιεηηνπξγία ησλ αληιηώλ ζα θαζνξίδεηαη 

κέζσ θαηάιιειεο δηαηάμεσο ε νπνία αληρλεύεη ηελ ζηάζκε  ησλ  ιπκάησλ  εληόο  ηνπ  πγξνύ  

ζαιάκνπ  θαη  δίλεη  εληνιή  ελάξμεσο  ηεο αληιίαο. Δθ ησλ δύν αληιηώλ πνπ ζα είλαη 

ηνπνζεηεκέλεο ζην αληιηνζηάζην, αλάινγα, ε κία ζα είλαη εθεδξηθή θαη εθθηλεί ζε πεξίπησζε 

αλπςώζεσο ηεο ζηάζκεο πέξαλ ηνπ θαλνληθνύ νξίνπ κε ηαπηόρξνλν ερεηηθό θαη νπηηθό ζήκα. 

Πξνβιέπεηαη θπθιηθή ελαιιαγή ηεο ιεηηνπξγίαο ησλ αληιηώλ γηα νκνηόκνξθε θζνξά.  

ύκθσλα ηε κειέηε όιεο νη εξγαζίεο πνπ ζα εθηειεζηνύλ ζα ηεξνύλ πηζηά ηηο απαηηήζεηο ηεο 

ζύγρξνλεο ηερλνινγίαο ζην ζρεδηαζκό εγθαηαζηάζεσλ επεμεξγαζίαο ιπκάησλ (Δ.Δ.Λ.), 

ρξεζηκνπνηώληαο ηνλ πιένλ δόθηκν θαη απνδεδεηγκέλα αμηόπηζην θαη ιεηηνπξγηθό εμνπιηζκό, 

ιακβάλνληαο ππ’ όςε ηηο απαηηήζεηο επζηάζεηαο – ζεκειηώζεσο θαη ζηαηηθήο επάξθεηαο θαη 

παξνπζηάδνληαο κηα ηειηθή εηθόλα εμαηξεηηθά πξνζεγκέλε από αξρηηεθηνληθήο άπνςεο, 

πξνζαξκνζκέλε ζην πεξηβάιινλ ηνπ ρώξνπ θαη ρσξίο νριήζεηο από ζόξπβν, ζηαγνλίδηα ή 

νζκέο. 



Με ηελ πινπνίεζε ηεο πξνηεηλόκελεο πξάμεο επηδηώθεηαη ε βειηίσζε ησλ ραξαθηεξηζηηθώλ ησλ 

ιπκάησλ ηνπ νηθηζκνύ, ώζηε κεηά ηελ επεμεξγαζία ηνπο λα πιεξνύλ ηνπο αληίζηνηρνπο 

πεξηβαιινληηθνύο όξνπο, ηηο Τγεηνλνκηθέο Γηαηάμεηο θαη ηηο πξνδηαγξαθέο πνηόηεηαο εθξνήο 

πνπ ηίζεληαη. Ο ζρεδηαζκόο ηεο εγθαηάζηαζεο είλαη ηέηνηνο ώζηε λα είλαη όζν ην δπλαηόλ 

ειάρηζηε ε παξαγόκελε πνζόηεηα ηιύνο θαζώο θαη ε όπνηα επέκβαζε ζην ηνπίν. Με ηελ πιήξε 

δε ζηέγαζε ηεο εγθαηάζηαζεο απνθιείεηαη ε παξνπζία νζκώλ ή άιισλ νριήζεσλ από απηή. 

 

 

2. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΟΙΥΕΙΑ 

 

Ζ δαπάλε γηα ηελ εθηέιεζε ησλ εξγαζηώλ πνπ πξνβιέπνληαη,  αλέξρεηαη ζην πνζό ησλ 

1.807.448,76  € (κε ΦΠΑ 17%). Ζ πεξαησζε είλαη ΓΩΓΔΚΑ (12) κήλεο. 

 

 ΑΜΟ, 18/11/2019             ΑΜΟ,  18/ 11/2019 

     Ο ΤΝΣΑΞΑ      Ο ΠΡΟΗΣΑΜΔΝΟ ΣΤ ΓΖΜΟΤ  

                                                                                                        ΓΤΣΗΚΖ ΑΜΟΤ 

 

 

 

  ΣΕΟΤΛΑ ΓΔΩΡΓΗΟ                                            ΚΑΡΑΓΗΑΝΝΗΓΖ ΗΩΑΝΝΖ 

ΠΟΛΗΣΗΚΟ ΜΖΥΑΝΗΚΟ ΣΔ                                                  ΜΖΥΑΝΟΛΟΓΟ ΜΖΥΑΝΗΚΟ 
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