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ΣΕΥΝΙΚΗ  ΕΚΘΕΗ 
 
1. ΓΕΝΙΚΑ - ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΦΙΣΑΜΕΝΗ ΚΑΣΑΣΑΗ 
 
 

 

Ζ πξνηεηλόκελε πξάμε πεξηιακβάλεη:  

Α. Σελ θαηαζθεπή εγθαηαζηάζεσλ βηνινγηθνύ θαζαξηζκνύ ηξηηνβάζκηαο επεμεξγαζίαο, ζηνλ 

νηθηζκό Κνληαίηθα ηνπ Γήκνπ Γπηηθήο άκνπ, δπλακηθόηεηαο 700 Μ.Η.Π. θαηά ηε ζεξηλή, κε 

κέζνδν επεμεξγαζίαο απηή ηνπ παξαηεηακέλνπ αεξηζκνύ (extented aeration) κε παξάιιειε 

ληηξνπνίεζε θαη απνληηξνπνίεζε..  

Ζ εγθαηάζηαζε επεμεξγαζίαο θαη δηαζέζεσο ησλ ιπκάησλ πεξηιακβάλεη ηελ κεραληθή (θπζηθή) 

επεμεξγαζία, ηε βηνινγηθή επεμεξγαζία, ηελ απνιύκαλζε κε ρξήζε δηαιύκαηνο NaOCl 

(ρισξίσζε), θαη ηέινο ηελ δηάζεζε ησλ επεμεξγαζκέλσλ ιπκάησλ ζηνλ παξαθείκελν ρείκαξξν 

απνδέθηε παξαπιεύξσο ηνπ γεπέδνπ θαηαζθεπήο ηεο Δ.Δ.Λ.. 

Σα θύξηα ηκήκαηα ηεο εγθαηαζηάζεσο είλαη: 

- Αξρηθή αλύςσζε ησλ ιπκάησλ ε νπνία πεξηιακβάλεη: 

1) Φξεάηην εηζόδνπ κε ρνλδξνεζράξα 

2) Αληιηνζηάζην αξρηθήο αλπςώζεσο ησλ ιπκάησλ 

 

- Μεραληθή επεμεξγαζία ε νπνία πεξηιακβάλεη: 

1) Φξεάηην εηζόδνπ κε πηεδνζξαπζηηθή δηάηαμε. 

2) Δζραξηζκό απνηεινύκελν από απηόκαηε ηνμσηή εζράξα θαη απιή θεθιηκέλε. 

3) Αεξηδόκελε εμάκκσζε – ιηπνζπιινγή. 

4) Μέηξεζε παξνρήο ζε δηώξπγα ηύπνπ Parshall. 

-  Βηνινγηθή επεμεξγαζία ε νπνία πεξηιακβάλεη: 

1) Γεμακελή βηνεπηινγήο κηθξννξγαληζκώλ. 

2) Θύιαθα απνληηξνπνηήζεσο (Θ.Α.) 



3) Οξζνγσληθήο θαηόςεσο δεμακελέο αεξηζκνύ ησλ ιπκάησλ (δύν (2) παξάιιειεο γξακκέο). Ο 

αεξηζκόο θαη ε θπθινθνξία ηνπ αλάκηθηνπ πγξνύ γίλεηαη κε ηελ βνήζεηα δηαρπηώλ κεζαίαο 

θπζαιίδαο πνπ ηνπνζεηνύληαη κέζα ζηηο δεμακελέο αεξηζκνύ (Γ.Α.). Ο εκθπζνύκελνο αέξαο 

παξέρεηαη από θπγνθεληξηθνύο θπζεηήξεο ηύπνπ πιεπξηθνύ θαλαιηνύ. 

4) Σειηθή θαζίδεζε πξαγκαηoπoηoύκεvε κέζα ζε κηα ζε νξζνγσληθή ρναλνεηδή δεμακελή, 

ηύπνπ Dortmund. 

5) Αλαθπθινθνξία - απνκάθξπλζε ιάζπεο πξαγκαηνπνηνύκελε κε ηε βνήζεηα αεξαληιηώλ νη 

νπνίεο θαηαζιίβνπλ ζηελ θεθαιή ηεο δεμακελήο βηνεπηινγήο. 

6) Απνιύκαλζε ησλ ιπκάησλ ε νπνία πξαγκαηνπνηείηαη κε ρξήζε δηαιύκαηνο NaOCl 

(ρισξίσζε). 

-  Δπεμεξγαζία ιάζπεο ε νπνία πεξηιακβάλεη: 

1) Απνζήθεπζε - πάρπλζε πεξίζζεηαο ιάζπεο ζε κνλάδα παρύλζεσο θαη απνζεθεύζεσο (ζηιό 

ιάζπεο). 

2) Αθπδάησζε πεξίζζεηαο ιάζπεο ζε κνλάδα θιηλώλ μεξάλζεσο ηιύνο. 

3) Αληιηνζηάζην ζηξαγγηδίσλ κνλάδαο θιηλώλ μεξάλζεσο ηιύνο. 

-  Γηάζεζε ησλ επεμεξγαζκέλσλ ιπκάησλ, πνπ πεξηιακβάλεη: 

1) Φξεάηην εμόδνπ αγσγνύ δηαζέζεσο ησλ επεμεξγαζκέλσλ ιπκάησλ θαη δεηγκαηνιεςίαο. 

2) Αγσγό δηαζέζεσο ησλ επεμεξγαζκέλσλ ιπκάησλ ζηνλ ρείκαξξν απνδέθηε. 

-  Βνεζεηηθέο θαηαζθεπέο 

Όπσο αλαθέξζεθε πξνεγνπκέλσο ν ρώξνο ηεο πξν επεμεξγαζίαο ζα είλαη ζηεγαζκέλνο. ηελ 

αλσδνκή ησλ δεμακελώλ θαηαζθεπάδεηαη ζηεγαζκέλν κεραλνζηάζην όπνπ ζα ηνπνζεηεζεί όινο 

ν ειεθηξνκεραλνινγηθόο εμνπιηζκόο ηεο Δ.Δ.Λ.  

Ο ρώξνο ηεο πξν επεμεξγαζίαο θαη ην κεραλνζηάζην ζα εμαεξίδεηαη θαη ζα απνζκείηαη κε 

ηνπνζέηεζε θαηάιιεισλ αλεκηζηήξσλ. 

Ζ εγθαηάζηαζε ζα δηαζέηεη δίθηπν θαζαξνύ λεξνύ θαη δίθηπν εμσηεξηθνύ θσηηζκνύ.  

Δπίζεο ν ρώξνο ηεο εγθαηαζηάζεσο ζα πεξηθξαρζεί πεξηκεηξηθά κε ζπξκαηόπιεγκα 

ππνζηεξηδόκελν κε ζηύινπο από ζηδεξέληα Σ. Θα ππάξρεη κηα πύιε εηζόδνπ. 

 

Β.  Σελ θαηαζθεπή δύν θεληξηθώλ ζπιιεθηήξησλ αγσγώλ νη νπνίνη ζα ζπγθεληξώλνπλ ηα 

ιύκαηα νιόθιεξνπ ηνπ νηθηζκνύ θαη ζα ηα κεηαθέξνπλ ζηελ ΔΔΛ. Σελ επέθηαζε ηνπ δηθηύνπ 

απνρέηεπζεο ώζηε λα παξαιακβάλεη ηα ιύκαηα από ηκήκα εληόο ηνπ νηθηζκνύ ζην νπνίν κέρξη 

ζήκεξα ηα ιύκαηα νδεύνληαη ζε βόζξνπο ακθίβνιεο ζηεγαλόηεηαο, θαζώο θαη ηελ 

αληηθαηάζηαζε δύν πεπαιαησκέλσλ ηκεκάησλ ηνπ δηθηύνπ όπνπ ιόγσ θαθώλ ζπλδέζεσλ θαη 

αλάπνδσλ θιίζεσλ ζεκεηώλνληαη θαζηδήζεηο, ζπαζίκαηα, εκθξάμεηο θαη δηαξξνέο. 



 Ο έλαο άξρεηαη από ηελ είζνδν ηνπ ρσξηνύ, από ηνλ θεληξηθό αζθαιηνζηξσκέλν δξόκν θαη 

αθνύ δηαλύζεη κεξηθά κέηξα, θαηαιήγεη ζην νηθόπεδν ηνπ βηνινγηθνύ, κέζα από αγξνηηθνύο 

δξόκνπο. ηελ δηαδξνκή ζπλδέεηαη κε ηνλ πθηζηάκελν θεληξηθό αγσγό ν νπνίνο παξαιακβάλεη 

ηα κηζά ιύκαηα ηνπ νηθηζκνύ. Ο άιινο αγσγόο παξνρεηεύεη ην άιιν κηζό ηνπ νηθηζκνύ θαη 

θαηαιήγεη θαη απηόο ζηνλ βηνινγηθό κέζν αγξνηηθώλ νδνύο.  

 

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 

1.008.618,67  € (κε ΦΠΑ 17%). Ο ρξόλνο πεξαίσζεο 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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