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1. Εισαγωγή 

 
Η Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυμάτων (Ε.Ε.Λ.) της Δ.Ε.Υ.Α. Βορείου Άξονα, βρίσκεται στο 
Γεράνι του Δήμου Πλατανιά και εξυπηρετεί τις δημοτικές ενότητες Νέας Κυδωνίας του Δήμου 
Χανίων και τις δημοτικές ενότητες Πλατανιά, Βουκολιών&Κολυμβαρίου του Δήμου Πλατανιά. 
Μέχρι σήμερα, το μεγαλύτερο ποσοστό των συνδέσεων βρίσκεται στο παραλιακό τμήμα του 
Βόρειου Άξονα του νομού Χανίων, (Κλαδισσός έως Κολυμβάρι) ενώ με την ολοκλήρωση και των 
δευτερευόντων δικτύων θα εξυπηρετεί και τους μεγάλους οικισμούς της ενδοχώρας (Άνω 
Δαράτσο, Άνω Γαλατάς, Ξαμουδοχώρι, Βουκολιές, Σπηλιά).Λόγω του τουριστικού χαρακτήρα 
της εξυπηρετούμενης περιοχής, η μέση ημερήσια παροχή έχει σημαντική εποχιακή διακύμανση. 
Τα λύματα που δέχεται η εγκατάσταση είναι αμιγώς αστικά και δεν πραγματοποιείται υποδοχή 
βοθρολυμάτων. 
 
Η μέθοδος που εφαρμόζεται για την επεξεργασία των αστικών λυμάτων είναι αυτή της ενεργού 
ιλύος με παρατεταμένο αερισμό και ταυτόχρονη νιτροποίηση και απονιτροποίηση. Ο τελικός 
αποδέκτης της εκροής είναι η θαλάσσια περιοχή του Γερανίου, μέσω υποθαλάσσιου αγωγού 
μήκους 1.120 m από την ακτή. 
 
Η ΕΕΛ Βορείου Άξονα έχει αναπτυχθεί σε δύο κυρίως φάσεις (Α και Β), οι οποίες υλοποιήθηκαν 
το 2000 και το 2007 στο πλαίσιο δύο εργοληπτικών συμβάσεων. Το 2007 ολοκληρώθηκε και 
λειτούργησε η πρώτη φάση του έργου, με δυνατότητα εξυπηρέτησης 30.000 ισοδύναμων  
κατοίκων, ενώ στην αρχή του 2009  παραδόθηκε και η δεύτερη φάση του έργου, οπότε η 
εγκατάσταση είναι ικανή να εξυπηρετεί τις ανάγκες 60.000 ισοδύναμων κατοίκων. Ακολούθησαν 
ορισμένες επεμβάσεις μικρότερης κλίμακας (π.χ. εγκατάσταση βιομηχανικού νερού), ενίσχυση 
του συστήματος αερισμού και εγκατάσταση νέου φυγόκεντρου για την ενίσχυση της 
αφυδάτωσης, ενώ προγραμματίζονται και άλλες (π.χ. βελτίωση της απόσμησης της προ-
επεξεργασίας). 
 
Η πρώτη εργοληπτική σύμβαση (Παναγιωτάκης, 2000) υλοποιήθηκε με το σύστημα 
μελέτη/κατασκευή. Η δεύτερη σύμβαση (Τσόντος, 2007) αφορούσε στην υλοποίηση οριστικής 
μελέτης, η οποία βασιζόταν στην μελέτη της πρώτης φάσης και προέβλεπε την κατασκευή νέας 
γραμμής επεξεργασίας, όμοιας με την προηγούμενη. 
 
 

2. Γενικές Υγιεινολογικές παρατηρήσεις  
 
Είναι σημαντική η διαπίστωση, ότι η αρχική μελέτη του έργου εστιάζει στην απομάκρυνση του 
οργανικού φορτίου, δηλαδή βασίζεται στην ογκομετρική φόρτιση και τη φόρτιση στερεών των 
βιολογικών αντιδραστήρων. Δεν περιλαμβάνει ελέγχους νιτροποίησης και απονιτροποίησης. 
Επίσης δεν έχε ελεγχθεί το βάθος των δεξαμενών καθίζησης σύμφωνα με τις Οδηγίες 
Σχεδιασμού που αφορούν σε εγκαταστάσεις νιτροποίησης. 
 
Ενημερωτικά αναφέρεται ότι καταρχήν στόχος της επεξεργασίας των λυμάτων ήταν η 
απομάκρυνση του οργανικού φορτίου. Όρια εκροής όσον αφορά ενώσεις αζώτου (αμμωνία, 
νιτρικά ή και ολικό άζωτο) θεσπίστηκαν με αφορμή τους μαζικούς θανάτους φώκιας στην Βόρεια 
θάλασσα του 1981. Ακολούθησε η έκδοση της ευρωπαϊκής οδηγίας για την επεξεργασία των 
λυμάτων το 1991 (ΕΕ 271/91), η οποία ενσωματώθηκε στο Εθνικό Δίκαιο με την ΚΥΑ 
5673/400/05.03.1997. Επομένως η ενσωμάτωση των απαιτήσεων για νιτροποίηση και 



ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε. 
Τεύχη Δημοπράτησης –  
Τεύχος 3–Παράρτημα Α 

«Αναβάθμιση της εγκατάστασης 
επεξεργασίας λυμάτων της ΔΕΥΑ Βορείου 

Άξονα Χανίων για την ανάκτηση 
επεξεργασμένων για άρδευση» 

 

 4 
 

απονιτροποίηση στο Εθνικό Δίκαιο ήταν πρακτικά ταυτόχρονη με τη δημοσίευση των Τευχών 
Δημοπράτησης της πρώτης φάσης. 
 
Η σημαντικότερη διαφοροποίηση σε σχέση με τη μέχρι τότε πρακτική διαστασιολόγησης ήταν, 
ότι αντί της ειδικής φόρτισης (ογκομετρικής ή στερεών) χρησιμοποιείται πλέον ως κριτήριο η 
ηλικία ιλύος. 
 
Σε πρακτικό επίπεδο αυτό οδηγεί στην απαίτηση για μεγαλύτερο όγκο βιολογικής 
επεξεργασίας, στην αυξημένη απαίτηση οξυγόνου και απαίτηση για μεγαλύτερο βάθος 
δεξαμενών τελικής καθίζησης. 
 
Η δεύτερη φάση του έργου υλοποιήθηκε με γραμμική αναγωγή της μελέτης της πρώτης φάσης, 
χωρίς νεώτερους υπολογισμούς διεργασιών. Σημειώνονται όμως αποκλίσεις από την αρχική 
μελέτη, π.χ. όσον αφορά στη διαμόρφωση των βιολογικών αντιδραστήρων και τον όγκο των 
δεξαμενών απολύμανσης, οι οποίες επισημαίνονται στα σχετικά σημεία παρακάτω. 
 
Συνοψίζοντας, η σημερινή εγκατάσταση υπολείπεται όσον αφορά τον όγκο βιολογικής 
επεξεργασίας, έτσι ώστε να μην επιτυγχάνεται η πλήρης σταθεροποίηση της ιλύος. Επίσης 
υπολείπεται όσον αφορά στο βάθος των δεξαμενών καθίζησης. Η αναγκαία ποσότητα του αέρα 
έχει υπολογισθεί στην αρχική μελέτη με βάση μία εμπειρική τιμή σε σχέση με την αποδόμηση 
BOD5(3 kgO2/kgBOD5). Η δυναμικότητα του συστήματος αερισμού υπολείπεται σήμερα των 
πραγματικών απαιτήσεων και για αυτό ενισχύθηκε. 
 
Ορισμένες μονάδες, αν και είχαν καταρχήν σχεδιασθεί με χρονικό ορίζοντα την τελική φάση του 
έργου, έχουν εξοπλισθεί με τρόπο που δεν επιτυγχάνει το σκοπό αυτό, Χαρακτηριστικό 
παράδειγμα είναι η εσχάρωση. Η εσχάρωση στην αρχική μελέτη περιγράφεται με διάκενο 20 
mmσε δύο κανάλια 800 mm. Στην πραγματικότητα έχει εγκατασταθεί μία εσχάρα υψηλού 
βιομηχανικού επιπέδου με μικρότερο διάκενο (6 mm). Αυτό είναι πλεονέκτημα για το έργο, αλλά 
η συνολική δυναμικότητα υπολείπεται αυτής που δηλώνεται στις αρχικές απαιτήσεις του έργου. 
Συγκεκριμένα, η σημερινή δυναμικότητα της εσχάρωσης είναι 2 Χ 300 m3/hκαι εξαντλείται με τη 
σημερινή φόρτιση αιχμής. Απαιτείται επομένως η επέκταση της. 
 
 

3. Διαθέσιμα στοιχεία 
 
Για τη σύνταξη του παρόντος έχουν τεθεί από τη ΔΕΥΑΒΑ στη διάθεση του μελετητή το σύνολο 
των αρχείων του έργου και έχουν ληφθεί υπόψη τα παρακάτω διαθέσιμα στοιχεία: 
 

 Στοιχεία της μελέτης Παναγιωτάκης, 1990, με βάση την οποία κατασκευάστηκαν τα έργα 
Α΄ φάσης της ΕΕΛ. 

 Σχέδια και τεχνικά φυλλάδια της εργοληπτικής σύμβασης Τσόντος, 2007, τα οποία 
αφορούν στην κατασκευή της Β΄ φάσης.  

 Αποτυπώσεις των εγκαταστάσεων, οι οποίες διενεργήθηκαν από το προσωπικό της 
ΔΕΥΑΒΑ. 

 Στοιχεία λειτουργίας για την περίοδο 2013 έως σήμερα. 
 Στοιχεία από επίσκεψη της εγκατάστασης και περιορισμένες επιτόπιες μετρήσεις και 

επιβεβαιώσεις στοιχείων. 
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4. Αναλυτική Τεχνική Περιγραφή 

 
Ακολουθεί συνοπτική περιγραφή της εγκατάστασης επεξεργασίας λυμάτων. 
 
 
4.1 Μονάδα Προεπεξεργασίας 
 
Η μονάδα παραλαμβάνει τα λύματα στο Φρεάτιο Εισόδου, στο οποίο καταλήγει ο δίδυμος 
καταθλιπτικός αγωγός. Το φρεάτιο έχει διαστάσεις 5,70 Χ 2,05 Χ 0,50 m και είναι 
ενσωματωμένο στο κτίριο προ-επεξεργασίας. 
 
Ακολουθεί η Εσχάρωση, η οποία αποτελείται από δύο αυτόματες, ηλεκτροκίνητες εσχάρες 
εγκατεστημένες σε κανάλιαπλάτους800 mmκαι μήκους 6.500 mmέκαστο, οι οποίες 
προστατεύονται από δύοραβδωτές χειροκαθαριζόμενες εσχάρες ανάντη. Μία επιπρόσθετη 
ραβδωτή χειροκαθαριζόμενη εσχάρα έχει εγκατασταθεί σε κανάλι πλάτους 1,2m μεταξύ των δύο 
εσχαρών, η οποία λειτουργεί με βάθος ροής 0,50m. Η χειροκαθαριζόμενη εσχάρα τροφοδοτείται 
υπερχειλιστικά σε περίπτωση υψηλής στάθμης στο φρεάτιο ανάντη των εσχαρών, χωρίς να 
απαιτείται άλλη ενέργεια. 
 
Έχει κατασκευαστεί φρεάτιο προαερισμού με στόχο την καταρχήν οξυγόνωση των 
εισερχομένων λυμάτων. 
 
Για την εσχάρωση έχουν τοποθετηθεί δύο χειροκαθαριζόμενες ραβδωτές εσχάρες ανάντη. Το 
διάκενο των εσχαρών αυτών τροποποιήθηκε (αραίωσε) στην πορεία του έργου, διότι προέκυπτε 
η ανάγκη συχνών χειροκίνητων καθαρισμών. Ακολουθούν δύο αυτόματες εσχάρες τύπου 
RotamatRo1 780/6 3659 του οίκου HUBERSEΟ.Δ. Γερμανίας, με διάταξη τυμπάνου, διάκενο 6 
mmκαι πλάτος 780 mm. Οι εσχάρες αυτές είναι εξοπλισμένες με κοχλία συμπίεσης και πλύσης 
των εσχαρισμάτων. Η δυναμικότητα των εσχαρών σύμφωνα με τον κατασκευαστή είναι 300 
m3/hανά μονάδα, επομένως η συνολική δυναμικότητα της μονάδας είναι σήμερα 600 m3/h.  
 
Είναι εγκατεστημένα δύο θυροφράγματα ανάντη των χειροκίνητων και δύο θυροφράγματα 
κατάντη των ηλεκτροκίνητων εσχαρών. Τα δύο κανάλια επικοινωνούν μεταξύ τους μεταξύ των 
δύο σταδίων εσχάρωσης. Με τη σημερινή διάταξη δεν είναι επομένως δυνατή η απομόνωση 
ενός καναλιού εσχάρωσης για την εκτέλεση εργασιών συντήρησης. 
 
Έχει εγκατασταθεί ανυψωτικός μηχανισμός τύπου monorailδυναμικότητας 1 tn για την 
εξυπηρέτηση των εσχαρών. Επισημαίνονται όμως έντονες διαβρώσεις στον μεταλλικό φορέα, 
επί του οποίου είναι εγκατεστημένος ο ανυψωτικός μηχανισμός. Για το λόγο αυτό, ο ανυψωτικός 
δεν είναι σήμερα διαθέσιμος. 
 
Σημειώνεται, ότι έχει κατασκευασθεί εκ των υστέρων παράκαμψη της μονάδας 
προεπεξεργασίας, η οποία οδηγεί τα λύματα απευθείας προς τη δεξαμενή αερισμού Α΄ φάσης. 
 
Ακολουθεί η δεξαμενή Eξάμμωσης και Λιποσυλλογής. Αποτελείται από δύο δεξαμενές μήκους 
16 m και πλάτους 2,45mγια την εξάμμωση και 1,50 μέτρων για την απολίπανση ανά διώρυγα. H 
διατομή είναι διαμορφωμένη με την χαρακτηριστική τραπεζοειδή τυποποίηση, που 
χρησιμοποιείται σε εξαμμωτές. Συγκεκριμένα έχει χρησιμοποιηθεί η πρότυπη διατομή SFBS 6-
24 του οίκου PASSAVANT με επιφάνεια διατομής 6 m2.  
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Σε κάθε δεξαμενή εξάμμωσης είναι εγκατεστημένοι 30 διαχυτήρες (σύνολο 60 διαχυτήρες). Οι 
διαχυτήρες έχουν αντικατασταθεί στην πορεία του έργου. Ως ανταλλακτικοί έχουν 
χρησιμοποιηθεί πλαστικοί διαχυτήρες ελληνικού μηχανουργείου. 
 
Οι διαχυτήρες τροφοδοτούνται από τρεις φυσητήρες RB 41 του οίκου Robuschi(εκ των οποίων 
ο ένας εφεδρικός), δυναμικότητας 156 Νm3/hσε μανομετρικό400mbar, ισχύος 4 kW. Οι 
φυσητήρες ήταν καταρχήν εγκατεστημένοι παραπλεύρως του εξαμμωτή, είχαν όμως υποστεί 
συχνές βλάβες λόγω της διαβρωτικής ατμόσφαιρας. Έχουν πλέον μετα-εγκατασταθεί στο ξηρό 
θάλαμο κάτω από τον εξαμμωτή. Οι φυσητήρες δεν έχουν ηχομονωτικό κουβούκλιο και έχουν 
συχνές ανάγκες επιδιόρθωσης. 
 
Στη στέψη των δεξαμενών κινείται ενιαία γέφυρα σάρωσης άμμου και λιπών, πλάτους 12,50 m, 
η οποία είναι εξοπλισμένη με κινητήρα 0,50 kW και κινείται με ταχύτητα μεγαλύτερη των 3 
m/min. Η γέφυρα εμφανίζει συχνά προβλήματα λόγω έλλειψης ευθυγράμμισης. 
 
Στην περιοχή της εισόδου των δεξαμενών είναι διαμορφωμένος κώνος άμμου. Σε κάθε κώνο 
είναι εγκατεστημένες δύο υποβρύχιες, φυγοκεντρικές αντλίες (η μία εφεδρική) του οίκου FlygtCP 
3850MT 432, παροχής 12,1 m3/hσε μανομετρικό 10,20 m, ισχύος 2 kW. 
 
Η αντλούμενη άμμος αντλείται προς διάταξη πλύσης άμμου όγκου 8 m3. 
 
Είναι εγκατεστημένα δύο θυροφράγματα απομόνωσης στην είσοδο και δύο θυροφράγματα 
απομόνωσης στην έξοδο του εξαμμωτή. 
 
Το σύνολο των μονάδων προεπεξεργασίας είναι εγκατεστημένο σε μεταλλικό κτίριο, 
διαστάσεων 28 Χ 13,5 μ., πλέον του φρεατίου εισόδου και του φρεατίου μέτρησης παροχής. 
Παραπλεύρως του εξαμμωτή έχει κατασκευαστεί ημιυπόγειος χώρος, όπου είναι εγκατεστημένοι 
οι φυσητήρες της εξάμμωσης και ο πίνακας ισχύος χαμηλής τάσης των έργων Α΄ φάσης. 
 
Η πλέον σημαντική παράμετρος για τη διαστασιολόγηση της δεξαμενής εξάμμωσης είναι ο 
χρόνος παραμονής. Ο χρόνος παραμονής υπολογίζεται παρακάτω για τη μέση και τη ημερήσια 
παροχή αιχμής καθώς και για την ωριαία παροχή αιχμής. Εξετάζονται τέσσαρα σενάρια, όπως 
αυτά έχουν διατυπωθεί στην υγειονολογική μελέτη και τα οποία αντιστοιχούν στις θερινές και τις 
χειμερινές συνθήκες για τα σημερινά και τα μελλοντικά φορτία. Θεωρείται ότι το χειμώνα είναι σε 
λειτουργία μόνο μίας δεξαμενή εξάμμωσης, ενώ το καλοκαίρι τίθενται σε λειτουργία και οι δύο 
διαθέσιμες δεξαμενές. 
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Πίνακας 1:Υπολογισμός του χρόνου παραμονής στη μονάδα εξάμμωσης υπό τις σημερινές και 
τις μελλοντικές συνθήκες φόρτισης. 
 
 
 Παροχή εισόδου σεm3/dή m3/h Χρόνος παραμονήςσε min 
 Σήμερα Μελλοντικά Σήμερα Μελλοντικά 
 Χειμ. Καλοκ. Χειμ. Καλοκ. Χειμ. Καλοκ. Χειμ. Καλοκ. 
Μέσηπαρ
οχή 4.000 9.300 5.000 16.000 34,6 14,9 27,6 8,60 
Ημερήσια 
παροχή 
αιχμής 5.500 10.800 7.200 18.000 25,1 12,8 19,20 7,70 
Ωριαία 
παροχή 
αιχμής 390 765 510 1.275 14,8 7,5 11,30 4,50 
 
Διαπιστώνεται, ότι ο χρόνος παραμονής στους εξαμμωτές είναι ιδιαίτερα μεγάλος κατά τη 
διάρκεια του χειμώνα. Αποτέλεσμα είναι η απομάκρυνση σημαντικού ποσοστού οργανικών με 
την άμμο. Το υψηλό ποσοστό οργανικών στην άμμο αυξάνει την εκπομπή οσμών και καθιστά τη 
διαχείριση του προϊόντος δυσχερέστερη.  
 
 
Όσον αφορά την προ-επεξεργασία διαπιστώνονται επομένως τα παρακάτω: 
 

 Η εγκατεστημένη δυναμικότητα της εσχάρωσης είναι 600 m3/h και υπολείπεται 
σημαντικά της απαιτούμενης παροχής διαστασιολόγησης (1.500m3/h). Απαιτείται 
επομένως επέκταση της μονάδας εσχάρωσης. 

 Σε σχέση με την αρχική μελέτη έχει βελτιωθεί το διάκενο των ράβδων (6 mm αντί των 20 
mm) και επιτυγχάνεται πλύση και συμπίεση των εσχαρισμάτων. 

 Οι δεξαμενές εξάμμωσης είναι επαρκείς, εμφανίζουν όμως μεγάλους χρόνους 
παραμονής κατά τη διάρκεια των χειμερινών μηνών. Είναι επιθυμητή η καλύτερη 
διαβάθμιση της δυναμικότητας της εξάμμωσης. 

 Διαπιστώνονται έντονες διαβρώσεις στον μεταλλικό σκελετό του κτιρίου. Απαιτείται 
αποκατάσταση. 

 
 
Τον εξαμμωτή ακολουθεί μετρητής παροχής τύπου Parshall, με τις διαστάσεις του τύπου QV 
310 του οίκου Endress + Hauserμε πλάτος στένωσης 0,40 mκαι περιοχή μέτρησης 0 – 1.800 
m3/h.Σημειώνεται, ότι το σημείο εγκατάστασης του μετρητή στάθμης δεν είναι εύκολα 
προσβάσιμο, επομένως δεν είναι εύκολος ο συχνός οπτικός έλεγχος. Σημειώνεται, ότι οι 
αποστάσεις  ομοιόμορφης ροής ανάντη και κατάντη του διαύλου είναι οριακά επαρκείς. Κατά τη 
διάρκεια των επισκέψεων δεν κατέστη όμως δυνατή η οπτική επιθεώρηση της ροής, λόγω 
ακριβώς της δυσκολίας πρόσβασης που προαναφέρθηκε.  
 
Το κτίριο προπεξεργασίας εξυπηρετείται από τριβάθμια χημική πληντρίδα απόσμησης 
οριζόντιας ροής δυναμικότητας 16.000 Nm3/h με ανεμιστήρα ισχύος 15 kW. Η πληντρίδα 
αναρροφά τον αέρα μέσω συστήματος αεραγωγών, οι οποίες είναι αναρτημένες από την οροφή 
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του κτιρίου προ-επεξεργασίας. Έχει προγραμματισθεί η τροποποίηση των αεραγωγών με στόχο 
τη βελτίωση της αναρρόφησης των οσμών. 
 
4.2 Μεριστής παροχής 
 
Μετά τον μετρητή παροχής, η ροή κατευθύνεται προς φρεάτιο μερισμού μέσω υπόγειου αγωγού 
ή οχετού, μήκους περίπου 28 μέτρων. Ο αγωγός λειτουργεί ως σίφωνας μεταξύ του φρεατίου 
μέτρησης παροχής και του φρεατίου μερισμού. Η διατομή του αγωγού δεν είναι πιθανότατα 630 
mm.  
 
Η ταχύτητα ροής στον αγωγό αυτό είναι χαμηλή (0,16 m/sκατά τη διάρκεια του χειμώνα και 0.40 
m/sκατά τη διάρκεια του θέρους). Οι χαμηλές ταχύτητες ροής οδηγούν σε καθιζήσεις και σε 
παραγωγή οσμών. 
 
Ο μερισμός ροής επιτυγχάνεται σε δύο γειτονικά φρεάτια.  
 
Στο πρώτο φρεάτιο εσωτερικών διαστάσεων 4,10 Χ 2,85 και βάθους 3,50 μ., όπου είναι 
εγκατεστημένο θυρόφραγμα ενεργοποίησης της ολικής παράκαμψης, η οποία καταλήγει στο 
φρεάτιο εισόδου της δεξαμενής χλωρίωσης Από αυτό το φρεάτιο γινόταν η τροφοδοσία των 
δεξαμενών Α΄ φάσης. 
 
Στη συνέχεια και κατά τη διάρκεια των εργασιών κατασκευής της Β΄ φάσης, κατασκευάστηκε 
δεύτερο φρεάτιο μερισμού σε επαφή με το πρώτο. Στο φρεάτιο αυτό εισέρχεται η παροχή (αφού 
έχει διέλθει από το πρώτο φρεάτιο) και μερίζεται στο βιολογικό αντιδραστήρα Α΄ φάσης (δύο 
δεξαμενές), στο βιολογικό αντιδραστήρα Β΄ φάσης μία δεξαμενή, ενώ υπάρχει πρόβλεψη και για 
την τροφοδοσία της τρίτης δεξαμενής. Φέρει δύο θυροφράγματα διαστάσεων 1.000 Χ 1.000 για 
την τροφοδοσία του φρεατίου διανομής. Στο φρεάτιο μερισμού καταλήγουν και τα στραγγίδια, 
από το αντλιοστάσιο στραγγιδίων. 
 
Ακολουθούν φρεάτια φόρτισης των βιολογικών αντιδραστήρων Α΄ και Β΄ φάσης, τα οποία 
δέχονται και την ανακυκλοφορία ιλύος: 
 
Το φρεάτιο φόρτισης της Α΄ φάσης έχει διαστάσεις 7,90 Χ 5,90 Χ 3,80 μ. και δέχεται την 
ανακυκλοφορία ιλύος μόνο από τη δεξαμενή καθίζησης Α΄ φάσης. Φέρει δύο θυροφράγματα 
διαστάσεων 1200 Χ 800 mm, όπου γίνεται ταυτόχρονα και ο μερισμός στις δύο δεξαμενές. 
 
Το φρεάτιο φόρτισης της Β΄ φάσης δέχεται την ανακυκλοφορία ιλύος μόνο από τη δεξαμενή 
καθίζησης Β΄ φάσης.  
 
Συνοψίζοντας, ο μερισμός στις δεξαμενές της βιολογικής βαθμίδας έχει εξελιχθεί στις διάφορες 
φάσεις ανάπτυξης του έργου. Έχουν κατασκευαστεί φρεάτια σημαντικού όγκου, τα οποία 
καταγράφονται ως εξής: 
 

 Φρεάτιο παράκαμψης 
 Φρεάτιο μερισμού βιολογικών αντιδραστήρων Α΄ και Β΄ φάσης. 
 Φρεάτιο φόρτισης Α΄ φάσης και μερισμού. 
 Φρεάτιο φόρτισης Β΄ φάσης. 
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Τα φρεάτια, δεν υποστηρίζουν όλες τις διασυνδέσεις που είναι επιθυμητές, ενώ ο όγκος τους και 
η διάταξη τους ευνοούν τη δημιουργία σηπτικών συνθηκών (οσμών) και δυσχεραίνουν τον 
καθαρισμός τους. Το σύνολο των γραμμών παρουσιάζουν πρόβλημα χαμηλών ταχυτήτων 
ροής. 
 
 
4.3 Μονάδα Βιολογικής Επεξεργασίας 
 
Hβιολογική βαθμίδα έχει αναπτυχθεί σε δύο φάσεις ως εξής: 
 
Στην πρώτη φάση του έργου κατασκευάστηκαν δύο βιολογικοί αντιδραστήρες (αντιδραστήρες Α 
και Β), συνολικού όγκου 6.500 m3, μία δεξαμενή καθίζησης και ένα αντλιοστάσιο 
ανακυκλοφορίας και περίσσειας ιλύος . Αναλυτικότερα ο όγκος των δεξαμενών υπολογίζεται σε 
3.297 m3((49.50 X 8.70 X 2 + 8.70 X 8.70 X 3,14) X 3 =) ανά δεξαμενή δηλαδή περίπου 6.600 
m3 συνολικά, με τα εξής γεωμετρικά χαρακτηριστικά: 
 
 Μήκος 65 m. 
 Ολικό πλάτος 17,60 m, πλάτος διαύλου 8.70 m. 
 Ωφέλιμο βάθος 3 m. 
 Συνολικό βάθος 3,5 m 
 
Στην δεύτερη φάση του έργου κατασκευάστηκε ένας επιπλέον βιολογικός αντιδραστήρας 
(αντιδραστήρας Γ σε μία ενιαία δεξαμενή), όγκου 6.500 m3, μία δεξαμενή καθίζησης και ένα 
αντλιοστάσιο ανακυκλοφορίας και περίσσειας ιλύος . 
 
Η διαστασιολόγηση των βιολογικών αντιδραστήρων έχει γίνει για τις εξής απαιτήσεις: 
 
Χρόνος παραμονής λυμάτων 16 – 24 ώρες 

(20 ώρες στη μέση παροχή) 
Μέγιστη ογκομετρική φόρτισηBR 0,45 kgBOD5/m

3*d 
(BR 0,27 kgBOD5/m

3*d) 
Φόρτιση στερεώνBTS < 0,10 kgBOD5/kgMLSS*d 

BRS 0,06 kgBOD5/kgML*d 
Συγκέντρωση μικτού υγρού 3.500 – 5.000 mg/l 
Ηλικία ιλύος σε θερμοκρασία 15 oC 18 d 
Ηλικία ιλύος σε θερμοκρασία 25 oC 14 d 
Ποσοστό ανακυκλοφορίας ιλύος 150 % 
Απαιτούμενο οξυγόνο για μείωση του BOD5 3 kgO2/kgBOD5 
 
Η μελέτη του έργου αναφέρει τα εξής στοιχεία: 
 
Παραγωγή ιλύος: 
Απομακρυνόμενο BOD 1800 – 160 = 1640 
Συντελεστής παραγωγής λάσπης 0,75 kgSS/kg BOD5*d 
Παραγόμενη λάσπη 1.230 kgSS/d 
Περίσσεια ιλύος: 1230 – 239 = 991 kgSS/d 
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Ισοζύγιο αζώτου: 
 
Ν εισροής 360 kg/d 
Ν εκροής 64 kg/d 
Ν στη λάσπη (5 % Χ 991kgSS/d) 50 kg/d 
Ν απονιτροποίησης 360 -64 – 50 = 246 
 
Απαίτηση ανοξικού όγκου : 0,30 
 
Η απαίτηση οξυγόνου έχει υπολογισθεί στη μελέτη ως εξής: 
 
Οξείδωση οργανικών 
ενώσεων 

0,72 kgO2/kgBOD5X (1800-160) 1.181 kg/d 

Ενδογενής αναπνοή 0,108 kgO2/kgSSΧ VαερΧMLSS =  
4.000 X 4,5 X 0.108 = 

1.144 kg/d 

Οξείδωση αζώτου 4,6 kgO2/kgΝΗ3δλδ.  
(360 – 24 – 50) Χ 4,6 

1.316kg/d 

Συνεισφορά κατά την 
απονιτροποίηση 

2,85 kgO2/kgΝΟ3δλδ 

(360 – 24 – 50) Χ 2,85 = 
- 421 kg/d 

Σύνολο:  3.220 kg/d 
 Σταθερά α = 0,85, β = 0,95  
ΣΥΝΟΛΟ  4.363 

kgO2/dή 182 
kgO2/h 

 
 
Το οξυγόνο προσδίδεται με ρότορες επιφανειακού αερισμού, οριζόντιας τοποθέτησης. 
Συγκεκριμένα έχουν τοποθετηθεί δύο ρότορες σε κάθε δεξαμενή αερισμού της Α΄ φάσης, 
δηλαδή συνολικά τέσσερεις ρότορες με τα παρακάτω χαρακτηριστικά: 
 

 Διάμετρος άξονα: 1.000 rpm 
 Ενεργό μήκος άξονα: 7,50 m 
 Αριθμό στροφών 72 rpm 
 Προδιδόμενο οξυγόνο (με πέτασμα ροής ) 66,75 kgO2/h ή 8,9 kgO2/h*m για μέγιστη 

εμβάπτιση 0,30 m 
 Ισχύς κινητήρων 37 kW (25 kWσε μειωμένες στροφές) 
 Στροφές κινητήρα 1.500 rpm, IP 55, F(1.000 rpmσε μειωμένες στροφές) 

 
Η συνολική ικανότητα είναι επομένως 4 X 66.75 = 267 kgO2/h και η απόδοση σύμφωνα με τον 
κατασκευαστή είναι 1,8 kgO2/kWh. 
 
Σήμερα η δεξαμενή λειτουργεί με αυξημένο ενεργό βάθος, το οποίο εκτιμάται σε 3,30 μέτρα. 
Επομένως ο σημερινός ενεργός όγκος είναι 7.200 m3. 
 
Σε κάθε δεξαμενή έχουν εγκατασταθεί : 
 

 δύο όργανα μέτρησης διαλυμένου οξυγόνου Dr. LangeB15/6 2-1-2  
 ένα όργανο μέτρησης συγκέντρωσης μικτού υγρού Dr. LangeSolitax 
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 ένα όργανο μέτρησης θερμοκρασίας B&CTR 3645. 
 
Σε κάθε δεξαμενή έχει τοποθετηθεί ένας αναδευτήρας SR 4650 του οίκου Flygt, με διάμετρο 
προπέλας 500 mmκαι λειτουργία σε 705 rpm ισχύος5,5kW έκαστος. Ο αναδευτήρας έχει 
προβλεφθεί με λειτουργεί κατά τις περιόδους που ο ένας οριζόντιος αεριστήρας είναι εκτός 
λειτουργίας, προκειμένου να εξασφαλίζεται η διατήρηση της βιομάζας σε αιώρηση (μη 
καθίζηση). 
 
Για τον έλεγχο της στάθμης και επομένως της βύθισης των αεριστήρων έχει τοποθετείται 
ηλεκτροκίνητο υπερχειλιστικό θυρόφραγμα στην έξοδο κάθε δεξαμενής. Πρόκειται για 
ηλεκτροκίνητο υπερχειλιστή τύπου PAN 4-4822.5 BL 3/013 του οίκου PASSAVANTμε περιοχή 
ρύθμισης στάθμης 300 mm. 
 
Από την έξοδο των βιολογικών αντιδραστήρων Α και Β το μικτό υγρό οδηγείται στις δεξαμενές 
καθίζησης. 
 
 
4.4 Δεξαμενές Τελικής Καθίζησης 
 
Έχουν κατασκευασθεί δύο δεξαμενές τελικής καθίζησης με εξωτερική διάμετρο 30 m και 
εσωτερική διάμετρο (υπερχειλιστή) 28,20 m, σύμφωνα με τις παρακάτω απαιτήσεις:  
 

 Μέγιστη επιφανειακή φόρτιση: 12 m3/m2*dγια μέγιστη ημερήσια παροχή 
 Φόρτιση στερεών < 60 kgSS/m2*d 
 Χρόνος παραμονής > 5 h 
 Ελάχιστο βάθος 2,80 m 
 Ταχύτητα ροής στον υπερχειλιστή 100 m3/m*d 
 Ταχύτητα εξόδου υγρού από το τύμπανο > 0,08 m/s 

 
Κάθε δεξαμενή είναι εξοπλισμένη με περιστρεφόμενη γέφυρα μήκους περίπου 16 m. Είναι 
εγκατεστημένος περιμετρικός υπερχειλιστής τύπου Vαπό ανοξείδωτο χάλυβα πλάτους 300 
mmκαι πάχους 2.5mmκαι φράγμα ηρεμίας. Είναι τοποθετημένες σκάφες συλλογής αφρών (μία 
στη δυτική δεξαμενή και τρεις στην ανατολική. 
 
Έχει εγκατασταθεί ένα όργανο μέτρησης αιωρουμένων στερεών τύπου Solitaxτου οίκου Dr. 
Lange στην τελική εκροή. 
 
 
4.5 Αντλιοστάσια ανακυκλοφορίας και περίσσειας 
 
Έχουν κατασκευασθεί δύο αντλιοστάσια ανακυκλοφορίας και περίσσειας ιλύος (ένα για κάθε 
δεξαμενή καθίζησης) σε κάθε ένα από τα οποία είναι εγκατεστημένες:  
 

 Μία υποβρύχια αντλία ανακυκλοφορίας με δυναμικότητα περίπου 500m3/h με 
μανομετρικό6,00m. 

 Δύο υποβρύχιες αντλίες ανακυκλοφορίας με δυνατότητα παροχής περίπου250m3/h και 
μανομετρικό 6,00 m. 
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 Δύο υποβρύχιες αντλίες περίσσειας ιλύος με δυνατότητα παροχής 20m3/h και 
μανομετρικό10,00 m. 

 
Το αντλιοστάσιο αποτελείται από ένα ξηρό και ένα υγρό θάλαμο.  
 
Ο υγρός θάλαμος με διαστάσεις 6,75 Χ 6,50 Χ 4 μ. υποδέχεται την ιλύ, η οποία προέρχεται από 
τη δεξαμενή καθίζησης. Η είσοδος της ιλύος έχει τη δυνατότητα απομόνωσης με θυρόφραγμα, 
αλλά δεν δίδεται η δυνατότητα ρύθμισης της ροής. Στον υγρό θάλαμο είναι εγκατεστημένος 
μετρητής στάθμης.  
 
Ο ξηρός θάλαμος έχει διαστάσεις 6,50 Χ 3,25 Χ 3,70 μ. Στο θάλαμο αυτό είναι εγκατεστημένοι οι 
συλλέκτες αναρρόφησης και κατάθλιψης. 
 
Το αντλιοστάσιο ανακυκλοφορίας έχει διαστασιολογηθεί για ανακυκλοφορία 150 % της μέγιστης 
ημερήσιας παροχής εισόδου, δηλαδή 150 % Χ 7.965 m3/d/24 = 497 m3/h. Προκειμένου να 
επιτευχθεί καλύτερο φάσμα ρύθμισης της ανακυκλοφορίας, έχει επιλεγεί μία αντλία στην πλήρη 
(μέγιστη) παροχή και δύο αντλίες σε μειωμένη παροχή (περίπου 50 %). Έχει εγκατασταθεί 
ανυψωτικός μηχανισμός τύπου monorailδυναμικότητας 1 tn 
 
 
4.6 Μονάδα Απολύμανσης 
 
Το νερό από τη δεξαμενή καθίζησης οδηγείται στη δεξαμενή χλωρίωσης μαιανδρικής ροής, 
όπου με αυτόματη δοσομετρική αντλία προστίθεται Υποχλωριώδες Νάτριο, για την απολύμανση 
του. Πριν την έξοδο από τη δεξαμενή πραγματοποιείται συνεχής μέτρηση του υπολειμματικού 
χλωρίου και το νερό υφίσταται αποχλωρίωση με προσθήκη θειοθειικού νατρίου. Έχουν 
κατασκευασθεί δύο μαιανδρικές δεξαμενές χλωρίωσης με τα παρακάτω γεωμετρικά 
χαρακτηριστικά:  
 

 Δεξαμενή Α: 8,60 Χ 7,00 και βάθους 1,74 =104 m3 
 Δεξαμενή Β: 11,40 Χ 7,00 και βάθους 1,90 =151 m3 

 
Οι υπολογισμοί έχουν γίνει για χρόνο επαφής 30 min για την παροχή αιχμής. Έχουν 
εγκατασταθεί θυροφράγματα παράκαμψης.  
 
Έχει εγκατασταθεί συγκρότημα δοσομέτρησης χλωρίου, το οποίο αποτελείται από: 
 

 δεξαμενή αποθήκευσης όγκου 9 κυβ.μ., 
 δεξαμενή ημερήσιας αποθήκευσης. 
 δύο δοσομετρικές αντλίες τύπου gammag/5b 0230 NP 1 000 A 00000 του οίκου 

Prominent, παροχετευτικής ικανότητας 30,3 l/h σε αντίθλιψη 2 bar, έτσι ώστε να 
επιτυγχάνεται δόση ενεργού χλωρίου 8 mg/l. 

 μετρητής υπολειματικού χλωρίου τύπου Dulcometer D1 CAWOC 1010 1A 22 0 E με 
ηλεκτρόδιο DULKOTESTCLE του οίκου Prominent, με βάση το οποίο ρυθμίζεται η 
παροχή της δοσομετρικής αντλίας. Έχει υπολογισθεί μέγιστη δόση υποχλωριώδους 
νατρίου 425 l/d για τις ανάγκες της πρώτης φάσης των έργων. 

 Δύο θυροφράγματα απομόνωσης διαστάσεων 1000 Χ 1000mm. 
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5. Μονάδα Επεξεργασίας ιλύος 
 
5.1 Δεξαμενή πάχυνσης ιλύος 
 
Hδεξαμενή πάχυνσης έχει διαστασιολογηθεί με τα παρακάτω κριτήρια: 
 
Επιφανειακή φόρτιση στερεών  < 25 kgSS/m2*d 
Επιφανειακή φόρτιση 4 m3/m2*d 
Συγκέντρωση εισερχόμενης ιλύος 1 % 
Συγκέντρωση παχυμένης ιλύος 3 – 4,5 % 
Χρόνος παραμονής  >5 d 
Ελάχιστο βάθος υγρών  3,00 m 
Κλίση πυθμένα 1:10 
 
Έχουν κατασκευασθεί δύο δεξαμενές με διάμετρο 8 m και ενεργό βάθος 3,5 μέτρα. Οι 
δεξαμενές φέρουν αντιδιαμετρική πεζογέφυρα από σκυρόδεμα με πλάτος 1 m και είναι 
καλυμμένες με πανέλα πολυουρεθάνης.  
 
Από τα στοιχεία διαστασιολόγησης προκύπτουν τα εξής στοιχεία: 
 

 Επιφανειακή φόρτιση στερεών 19,50 kgSS/m2*d 
 Επιφανειακή φόρτιση 2 m3/m2*d 

 
Προβλεπόταν ξέστρο σάρωσης της ιλύος. Αντί αυτού έχει εγκατασταθεί σύστημα υποβρύχιας 
διάχυσης αέρα χονδρής φυσαλίδας. Ο παχυντής λειτουργεί σήμερα με διαλλειπτόμενη 
λειτουργία (batch). Καταρχήν η ιλύς αποθηκεύεται και αναδεύεται με αερισμό χονδρής 
φυσαλίδας. Στην συνέχεια η ιλύς καθιζάνει. Ανιχνεύεται η στάθμη της στοιβάδας της ιλύος και το 
υπερκείμενο υγρό απομακρύνεται με τη βοήθεια αναρτημένης φυγοκεντρικής αντλίας προς το 
δίκτυο στραγγιδίων. Η υπολειπόμενη ιλύς οδηγείται προς την αφυδάτωση μέσω του 
αντλιοστασίου παχυμένης ιλύος. 
 
 
5.2 Αφυδάτωση ιλύος  
 
Το τμήμα αφυδάτωσης της εγκατάστασης έχει τροποποιηθεί πρόσφατα. 
 
Αρχικά η αφυδάτωση ιλύος ελάμβανε χώρα σε δύο ταινιοφιλτρόπρεσσες τύπου Powerpress του 
οίκου Andritz με επικαθήμενη τράπεζα πάχυνσης ικανότητας 5 – 10 m3/h και πλάτος ταινίας 
1,10 m.Κατά την έξοδο της βιολάσπης από τις πρέσες προστίθεται ασβέστης για απολύμανση 
και καλύτερη σταθεροποίηση της. 
 
Το αντλιοστάσιο παχυμένης ιλύος είναι εγκατεστημένο στο κτίριο αφυδάτωσης και αποτελείται 
από τρεις αντλίες έκκεντρου κοχλία του οίκου ROTORNA 40 R5 (θετικής εκτόπισης), παροχής 
10,4 m3/h σε 2 bar και στις 720 rpm, απορροφούμενης ισχύος 1,2 kW για την τροφοδοσία της 
ταινιοφιλτρόπρεσσας της Α΄ φάσης και δύο αντίστοιχων χαρακτηριστικών για την τροφοδοσία 
της ταινιοφιλτρόπρεσσας της Β φάσης. 
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Η αφυδάτωση εξυπηρετείται από συγκρότημα παρασκευής πολυηλεκτρολύτη τύπου 
UltromatAT 400 PPτου οίκου Prominent, δυναμικότητας 400 l/h και ισχύος 1,5 kWκαι μία αντλία 
δοσομέτρησης πολυηλεκτρολύτη τύπου SIGMASIBaHM 04350 PVT 011 0S 000 του οίκου 
Prominentδυναμικότητας 350 l/hστα 4 bar. 
 
Είναι εγκατεστημένοι δύο μεταφορικοί κοχλίες ιλύος και ένα συγκρότημα προσθήκης ασβέστη. 
 
Έχει εγκατασταθεί ανυψωτικός μηχανισμός τύπου monorailδυναμικότητας 1 tn 
 
Έχει εγκατασταθεί σύστημα εκκένωσης μεγασάκκων και δοσομέτρησης χύδην υλικών 
δυναμικότητας 100 kg/h και σύστημα απόσμησης του κτιρίου αφυδάτωσης.  
 
Το Μάιο του 2018 έγινε προμήθεια και εγκατάσταση φυγόκεντρου διαχωριστή αφυδάτωσης της 
ιλύος με τα παρακάτω χαρακτηριστικά.  
 
Πίνακας 2: Δεδομένα σχεδιασμού φυγόκεντρου αφυδάτωσης της ιλύος. 
 
Εφαρμογή Αφυδάτωση ιλύος 
Ώρες λειτουργίας 7 hours/day 

5 days/week 
Συγκέντρωση τροφοδοτούμενης λάσπης 12,5-20 g/l 
VSS/DSS 75-80% 
Μέγιστη παροχή μονάδας φυγοκεντρητή ≥40 m3/h 
Φόρτιση στερεών μονάδας φυγοκεντρητή 800 kg DS/h 
Μέγιστη κατανάλωση πολυηλεκτρολύτη 10 kg/tonDS 
Ξηρότητα ≥20% 
Κατακράτηση στερεών ≥95% 
 
Ο εξοπλισμός της νέας μονάδας αφυδάτωσης εγκαταστάθηκε στον χώρο του κτιρίου 
αποθήκευσης και βιομηχανικού νερού, ενώ η αφυδατωμένη ιλύς απορρίπτεται μέσω 
κοχλιομεταφορέων σε εξωτερικό χώρο επί σταθμευμένου φορτηγού. Ο νέος εξοπλισμός της 
εγκατάστασης αφυδάτωσης συγκροτείται από τις παρακάτω επιμέρους μονάδες: 
 
 Αντλίες ιλύος (1+1 αντλίες θετικής εκτόπισης παροχής 40 m³/h, εξοπλισμένες με inverter). 
 Ηλεκτρομαγνητικός μετρητής  παροχής στην τροφοδοσία του φυγοκέντρου. 
 Συγκρότημα παρασκευής και δοσομέτρησης πολυηλεκτρολύτη δυναμικότητας 3.000 l/h και 

δύο δοσομετρικές αντλίες δυναμικότητας 3000 lt/hεξοπλισμένες με inverter και 
ηλεκτρομαγνητικό παροχόμετρο. 

 Φυγόκεντρος διαχωριστής παροχής≥40 m3/h και φόρτισης στερεών 800kg/h 
 Κεκλιμμένοι κοχλιομεταφορείς απομάκρυνσης ιλύος δυναμικότητας  4 m3/h. 
 Διάταξη απομάκρυνσης ιλύος  
 Διάταξη απομάκρυνσης στραγγιδίων 
 Ηλεκτρικός πίνακας 
 Αντλία τροφοδότησης γαλακτώματος ασβέστη δυναμικότητας 9-45 lt/h.  
 
 
5.3 Αντλιοστάσιο στραγγιδίων 
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Το αντλιοστάσιο στραγγιδίων παραλαμβάνει τις παρακάτω ροές: 
 

 Φρεάτια επιπλεόντων δεξαμενής καθίζησης 
 Υπερχειλίζοντα παχυντή 
 Στραγγίδια και νερό πλύσης αφυδάτωσης 
 Λύματα κτιρίου διοίκησης. 

 
Πρόκειται για αντλιοστάσιο με ζεύγος υποβρύχιων φυγοκεντρικών αντλιών, διαστάσεων 5,80 Χ 
4,20 Χ 2,70 m,το οποίο καταθλίβει στο φρεάτιο μερισμού της παροχής. Είναι εξοπλισμένο με 
1+1 υποβρύχιες αντλίεςμε τα παρακάτω χαρακτηριστικά: 
 
α) CP 3085 MT/434 του οίκου Flygt δυναμικότητας 20 m3/h στα 6 m και ισχύος 1,6 kW 
β) SLV80.80.22.450 οίκουGrundfos με δυναμικότητα 40m3/h στα 9m και ισχύος 2,2 kW 
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6. Διανομή ισχύος 
 
Έχει κατασκευασθεί υποσταθμός μέσης τάσης, ο οποίος περιλαμβάνει δύο Μ/Σ ισχύος 400 kVA 
έκαστος. Είναι επίσης διαθέσιμο ένα Η/Ζ ισχύος 200 kVA. 
 
Ο πίνακας διανομής χαμηλής τάσης των έργων Α΄ φάσης, ισχύος είναι εγκατεστημένος στο 
κτίριο προ-επεξεργασίας. Ο δεύτερος πίνακας διανομής χαμηλής τάσης είναι εγκατεστημένος 
πλησίον της δεύτερης δεξαμενής καθίζησης και έχει πρόβλεψη για την τροφοδοσία των έργων 
Γ΄ φάσης.  
 
 
7. Αυτοματισμός 
 
Είναι εγκατεστημένα τα παρακάτω PLC: 
 

 Αμμοσυλλέκτης 
 Αερισμός 
 Καθίζηση 
 Αφυδάτωση 
 Χλωρίωση 
 Κεντρικό (Μιμικού) 

 
8. Κτίρια  
 
Στην ΕΕΛ της ΔΕΥΑΒΑ υπάρχουν τα εξής κτίρια:  
 
 

 Κτίριο ελέγχου των διεργασιών συνολικά 200 τ.μ. με τους εξής χώρους: 
 

 Δωμάτιο ελέγχου (δύο χώροι) 
 Εργαστήριο 
 Χώροι υγιεινή με αποδυτήρια και WC 
 Κουζίνα 
 Αποθήκη/συνεργείο 

 
 Υποσταθμός με τρείς χώρους 63 τ.μ.. Στον πρώτο (3,3 Χ 10 Χ 3,20 μ) είναι 

εγκατεστημένοι δύο μετασχηματιστές και κυψέλη άφιξης ΜΤ. Στο δεύτερο είναι 
εγκατεστημένο Η/Ζ και πίνακα διανομής ΜΤ. Στον  τρίτο  χώρο (2,00 Χ 6,5 Χ 4,00 μ) 
είναι εγκατεστημένος ο πίνακας ΧΤ.  
 

 Προεπεξεργασία 325 τ.μ.: Στεγάζονται η εσχάρωση, η εξάμμωση, η πλύση άμμου και οι 
φυσητήρες του αμμοσυλλέκτη. 
 

 Αφυδάτωσης Α (ταινιοφιλτροπρεσσών) 93 τ.μ. 
 

 Αφυδάτωσης Β (φυγοκέντρων) 
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 Βιομηχανικού νερού, συνολικής επιφανείας 115,05m2, το οποίο αποτελείται από δύο 

διακριτούς χώρους, όπου στον ένα εγκαθίσταται το σύστημα βιομηχανικού νερού, του 
εξοπλισμού χλωρίωσης του βιομηχανικού νερού, ενώ στον άλλο αποθηκεύονται 
αναλώσιμα και συγκεκριμένα σάκοι ασβέστη, δοχεία υποχλωριώδους νατρίου και 
υπεροξειδίου του υδρογόνου κ.λ.π.. Παραπλεύρως του κτιρίου κατασκευάζεται υπόγεια 
δεξαμενή 100 m3. 
 

 Χλωρίωσης, συνολικής επιφανείας 45,6 m2, το οποίο αποτελείται από τρεις συνολικά 
χώρους. Στον ένα χώρο 5,9 Χ 4,2 μ έχουν τοποθετηθεί τα δοχεία μηνιαίας και ημερήσιας 
αποθήκευσης, ενώ στον χώρο 2,80 Χ 2,05 μ έχουν τοποθετηθεί οι  δοσομετρικές αντλίες 
και ο αυτόματος δειγματολήπτης εξόδου. 

 
 
9. Βοηθητικά δίκτυα 
 
9.1 Δίκτυο βιομηχανικού νερού 
 
H εγκατάσταση επεξεργασίας βιομηχανικού νερού αποτελείται από: 

1. Το φίλτρο (τύπου δίσκου), το οποίο τροφοδοτείται με δύο αντλίες παροχής 60 m3/h από 
τη δεξαμενή χλωρίωσης.  

2. Την δεξαμενή τροφοδοσίας από την οποία αναρροφά το αντλητικό συγκρότημα που 
τροφοδοτεί το φίλτρου δίσκου. 

3. Την δεξαμενή αποθήκευσης βιομηχανικού νερού όγκου 100 m3, από την οποία 
αναρροφά το πιεστικό συγκρότημα του βιομηχανικού νερού. 

4. Το πιεστικό συγκρότημα βιομηχανικού νερού τριών (3) αντλιών, παροχής 30 m3/h σε 
μανομετρικό 100 mΣΥ και ισχύος 11 KW εκάστη, εξοπλισμένες με ρυθμιστές στροφών. 

5. Τη δοσομέτρηση πρόσθετου χλωρίου στη δεξαμενή βιομηχανικού νερού, που  
περιλαμβάνει δοσομετρικό σύστημα, δοχείο αποθήκευσης χημικών 250 lt και την αντλία 
ανακυκλοφορίας δυναμικότητας 15 m3/h στα 10 mΣΥ, στον βρόχο της οποίας (από/προς 
την δεξαμενή) γίνεται η προσθήκη χλωρίου. 

 
 
9,2 Λοιπά δίκτυα 
 
Είναι διαθέσιμα τα εξής βοηθητικά δίκτυα: 
 

 Δίκτυο ύδρευσης 
 Τροφοδοσία από το δίκτυο άρδευσης της περιοχής 
 Δίκτυο αποχέτευσης 
 Επιφανειακές τάφροι αποχέτευσης ομβρίων (απαιτούνται βελτιώσεις) 
 Οδοποιία (πλάτος 5 m και χώροι ελιγμών 10 μ συνολικά 5.000,-- τ.μ., χώροι στάθμευσης 

στο κτίριο διοίκησης 400 τ.μ.) 
 Περίφραξη 
 Οδοφωτισμός (15 φωτιστικά σώματα) και κλειστό κύκλωμα επόπτευσης 
 Φύτοτεχνική διαμόρφωση  
 Περιμετρική δενδροφύτευση – ανεμοφράκτης, σύστημα αυτόματου ποτίσματος 
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Ο Δ/ντης Υδραυλικών Έργων Ο.Α.Κ. Α.Ε. 

 
 
 

Πατρελάκης Μάρκος 
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Πολιτικός Μηχανικός 

 
 

  



ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε. 
Τεύχη Δημοπράτησης –  
Τεύχος 3–Παράρτημα Β 

«Αναβάθμιση της εγκατάστασης 
επεξεργασίας λυμάτων της ΔΕΥΑ Βορείου 

Άξονα Χανίων για την ανάκτηση 
επεξεργασμένων για άρδευση» 

 

 2 
 

 
Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α 

 
1. Εισαγωγή 
2. Παροχή εισόδου 
3. Αποτελέσματα δειγματοληψιών ρυπαντών και ρυπαντικό φορτίο 
4. Καθορισμός φορτίων διαστασιολόγησης τρίτης φάσης 
5. Όρια εκροής 
6. Σχόλια σχετικά με την ηλεκτρική αγωγιμότητα 
 
 
Εικόνες 
 
Εικόνα 1: Ημερήσια παροχή εισόδου της ΕΕΛ Βορείου άξονα – 2014. 
Εικόνα 2: Ημερήσια παροχή εισόδου της ΕΕΛ Βορείου άξονα – 2015 
Εικόνα 3: Ημερήσια παροχή εισόδου της ΕΕΛ Βορείου άξονα – 2016 
Εικόνα 4: Διάγραμμα ημερήσιας παροχής σε αύξουσα σειρά ταξινόμησης. 
Εικόνα 5: Παραδείγματα διαγραμμάτων κατανομής της παροχής κατά της διάρκεια της ημέρας 
για τη θερινή και τη χειμερινή περίοδο. 
Εικόνα 6α: Συγκεντρώσεις και φορτία αιωρουμένων στερεών στην είσοδο για το έτος 2014. 
Εικόνα 6β: Συγκεντρώσεις και φορτία αιωρουμένων στερεών στην είσοδο για το έτος 2015. 
Εικόνα 6γ: Συγκεντρώσεις και φορτία αιωρουμένων στερεών στην είσοδο για το έτος 2016. 
Εικόνα 7α: Συγκεντρώσεις και φορτία οργανικών σε όρους BOD5στην είσοδο για το έτος 2014. 
Εικόνα 7β: Συγκεντρώσεις και φορτία οργανικών σε όρους BOD5στην είσοδο για το έτος 2015. 
Εικόνα 7γ:Συγκεντρώσεις και φορτία οργανικών σε όρους BOD5στην είσοδο για το έτος 2016. 
Εικόνα 8α: Συγκεντρώσεις και φορτία οργανικών σε όρους CODστην είσοδο για το έτος 2014. 
Εικόνα 8β: Συγκεντρώσεις και φορτία οργανικών σε όρους CODστην είσοδο για το έτος 2015. 
Εικόνα 8γ: Συγκεντρώσεις και φορτία οργανικών σε όρους CODστην είσοδο για το έτος 2016. 
Εικόνα 9: Λόγος BOD5προς COD στην είσοδο της ΕΕΛ ΒΑ για τα έτη 2014, 2015και 2016. 
Εικόνα 10α: Συγκεντρώσεις και φορτία ολικού αζώτου στην είσοδο για το έτος 2014. 
Εικόνα 10β: Συγκεντρώσεις και φορτία ολικού αζώτου στην είσοδο για το έτος 2015. 
Εικόνα 10γ: Συγκεντρώσεις και φορτία ολικού αζώτου στην είσοδο για το έτος 2016. 
Εικόνα 11α: Συγκεντρώσεις και φορτία ολικού φωσφόρου στην είσοδο για το έτος 2014. 
Εικόνα 11β: Συγκεντρώσεις και φορτία ολικού φωσφόρου στην είσοδο για το έτος 2015. 
Εικόνα 11γ: Συγκεντρώσεις και φορτία ολικού φωσφόρου στην είσοδο για το έτος 2016. 
Εικόνα 12: Ισοδύναμα πληθυσμού, τα οποία εξυπηρετούνται στην ΕΕΛ ΒΑ κατοίκων 
Συγκεντρώσεις και φορτία ολικού φωσφόρου στην είσοδο για το έτος 2015. 
Εικόνα 13α: Θερμοκρασία λυμάτων στην έξοδο της ΕΕΛ ΒΑ για το έτος 2014. 
Εικόνα 13β: Θερμοκρασία λυμάτων στην έξοδο της ΕΕΛ ΒΑ για το έτος 2015. 
Εικόνα 13γ: Θερμοκρασία λυμάτων στην έξοδο της ΕΕΛ ΒΑ για το έτος 2016. 
Εικόνα 14: Ηλεκτρική αγωγιμότητα λυμάτων στην είσοδο της ΕΕΛ (κόκκινα σημεία με αναφορά 
στο δεξί άξονα) και παροχή εισόδου (μπλε σημεία με αναφορά στον αριστερό άξονα). 
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Πίνακες 
 
Πίνακας 1: Χαρακτηριστικές στατιστικές τιμές της ημερήσιας παροχής εισόδου για τα έτη 2014, 
2015 και 2016 με διάκριση για χειμώνα (15.10. έως 30.04) και καλοκαίρι, μετά από αφαίρεση 
των ακραίων τιμών λόγω βροχοπτώσεων. 
Πίνακας 2: Χαρακτηριστικές τιμές συγκεντρώσεων για διάφορους ρυπαντές για τα έτη 2014, 
2015 και 2016 (σύνολο έτους). 
Πίνακας 3: Χαρακτηριστικές τιμές συγκεντρώσεων για διάφορους ρυπαντές για τις καλοκαιρινές 
περιόδους των ετών 2014, 2015 και 2016. 
Πίνακας 4: Χαρακτηριστικές τιμές συγκεντρώσεων για διάφορους ρυπαντές για τις χειμερινές 
περιόδους των ετών 2014, 2015 και 2016. 
Πίνακας 5: Προτεινόμενα φορτία για τη διαστασιολόγηση της Γ΄ φάσης ανάπτυξης της ΕΕΛ ΒΑ. 
Πίνακας 6: Όρια εκροής για διάθεση των επεξεργασμένων λυμάτων στον αποδέκτη. 
Πίνακας 7: Επιπρόσθετα όρια εκροής για διάθεση των επεξεργασμένων λυμάτων για 
επαναχρησιμοποίηση. 
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1. Εισαγωγή 
 
Ο παρακάτω σχολιασμός προκύπτει από την ανάλυση των στοιχείων λειτουργίας της ΕΕΛ για 
τα έτη 2014, 2015 και 2015, τα οποία μετρήθηκαν από την ΔΕΥΑ ΒΑ. Οι μετρήσεις παροχής 
εισόδου γίνονται στο δίαυλο μέτρησης παροχής μετά την προεπεξεργασία και μεταφέρονται στο 
κεντρικό σύστημα ελέγχου. Οι δειγματοληψίες γίνονται από το προσωπικό λειτουργίας της 
ΔΕΥΑ ΒΑ. Για την περίοδο παρατήρησης, τα δείγματα ήταν 
συνέχεια χρησιμοποιήθηκε αυτόματος δειγματολήπτης
της ΕΕΛ από έμπειρο επιστημονικό προσωπικό. 
 
2. Παροχή εισόδου 
 
Η παροχή εισόδου της εγκατάστασης κ
κατά την καλοκαιρινή περίοδο. Οι χαμηλότερες παροχές παρατηρούνται την περίοδο του 
Νοεμβρίου και του Δεκεμβρίου, ενώ οι παροχές αρχίζουν να αυξάνονται σταδιακά από τον 
Απρίλιο. Οι μέγιστες παροχές παρατ
τον Αύγουστο. 
 

 
Εικόνα 1: Ημερήσια παροχή εισόδου της ΕΕΛ Βορείου άξονα 
 

Εικόνα 2: Ημερήσια παροχή εισόδου της ΕΕΛ Βορείου άξονα 
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Ο παρακάτω σχολιασμός προκύπτει από την ανάλυση των στοιχείων λειτουργίας της ΕΕΛ για 
και 2015, τα οποία μετρήθηκαν από την ΔΕΥΑ ΒΑ. Οι μετρήσεις παροχής 

εισόδου γίνονται στο δίαυλο μέτρησης παροχής μετά την προεπεξεργασία και μεταφέρονται στο 
κεντρικό σύστημα ελέγχου. Οι δειγματοληψίες γίνονται από το προσωπικό λειτουργίας της 

α την περίοδο παρατήρησης, τα δείγματα ήταν καταρχήν στιγμιαία
συνέχεια χρησιμοποιήθηκε αυτόματος δειγματολήπτης. Οι αναλύσεις γίνονται στο εργαστήριο 
της ΕΕΛ από έμπειρο επιστημονικό προσωπικό.  

Η παροχή εισόδου της εγκατάστασης κινείται μεταξύ 2.000 m3/d τον χειμώνα και 11.000 
κατά την καλοκαιρινή περίοδο. Οι χαμηλότερες παροχές παρατηρούνται την περίοδο του 
Νοεμβρίου και του Δεκεμβρίου, ενώ οι παροχές αρχίζουν να αυξάνονται σταδιακά από τον 
Απρίλιο. Οι μέγιστες παροχές παρατηρούνται για διάρκεια περίπου δύο μηνών τον Ιούλιο και 

 

Ημερήσια παροχή εισόδου της ΕΕΛ Βορείου άξονα – 2014. 

 
Ημερήσια παροχή εισόδου της ΕΕΛ Βορείου άξονα – 2015 
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Ο παρακάτω σχολιασμός προκύπτει από την ανάλυση των στοιχείων λειτουργίας της ΕΕΛ για 
και 2015, τα οποία μετρήθηκαν από την ΔΕΥΑ ΒΑ. Οι μετρήσεις παροχής 

εισόδου γίνονται στο δίαυλο μέτρησης παροχής μετά την προεπεξεργασία και μεταφέρονται στο 
κεντρικό σύστημα ελέγχου. Οι δειγματοληψίες γίνονται από το προσωπικό λειτουργίας της 

στιγμιαία ενώ στη 
. Οι αναλύσεις γίνονται στο εργαστήριο 

τον χειμώνα και 11.000 m3/d 
κατά την καλοκαιρινή περίοδο. Οι χαμηλότερες παροχές παρατηρούνται την περίοδο του 
Νοεμβρίου και του Δεκεμβρίου, ενώ οι παροχές αρχίζουν να αυξάνονται σταδιακά από τον 

ηρούνται για διάρκεια περίπου δύο μηνών τον Ιούλιο και 
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Εικόνα 3: Ημερήσια παροχή εισόδου της ΕΕΛ Βορείου άξονα 
 
 

 
Εικόνα 4: Διάγραμμα ημερήσιας παροχής σε αύξουσα σειρά ταξινόμησης. Το διάγραμμα είναι 
ευθύγραμμο, δηλαδή οι παροχές ακολουθούν κανονική κατανομή κατά 
της καμπύλης διακρίνονται οι ιδιαίτερα υψηλές τιμές που οφείλονται σε βροχοπτώσεις (14 
ημέρες ετησίως). Στο αριστερό άκρο διακρίνονται οι ιδιαίτερα χαμηλές τιμές, οι οποίες 
παρατηρούνται πάντα τον Νοέμβριο και τον Δεκέμβριο.
 
Η παροχή εισόδου επηρεάζεται από βροχοπτώσε
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Ημερήσια παροχή εισόδου της ΕΕΛ Βορείου άξονα – 2016 

Διάγραμμα ημερήσιας παροχής σε αύξουσα σειρά ταξινόμησης. Το διάγραμμα είναι 
ευθύγραμμο, δηλαδή οι παροχές ακολουθούν κανονική κατανομή κατά Gauss

διακρίνονται οι ιδιαίτερα υψηλές τιμές που οφείλονται σε βροχοπτώσεις (14 
ημέρες ετησίως). Στο αριστερό άκρο διακρίνονται οι ιδιαίτερα χαμηλές τιμές, οι οποίες 
παρατηρούνται πάντα τον Νοέμβριο και τον Δεκέμβριο. 

παροχή εισόδου επηρεάζεται από βροχοπτώσεις 

100 200 300
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Διάγραμμα ημερήσιας παροχής σε αύξουσα σειρά ταξινόμησης. Το διάγραμμα είναι 
Gauss. Στο δεξί άκρο 

διακρίνονται οι ιδιαίτερα υψηλές τιμές που οφείλονται σε βροχοπτώσεις (14 
ημέρες ετησίως). Στο αριστερό άκρο διακρίνονται οι ιδιαίτερα χαμηλές τιμές, οι οποίες 
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Οι χαρακτηριστικές στατιστικές τιμές της παροχής, αφού αφαιρεθούν οι ημέρες βροχόπτωσης, 
παρουσιάζονται στον πίνακα 1, τόσο για το σύνολο του χρόνου, όσο και για τη χειμερινή και τη 
θερινή περίοδο χωριστά. Διαπιστώνεται, ότι η παροχή διπλασιάζεται κατά τη θερινή περίοδο. 
 
 
Πίνακας 1: Χαρακτηριστικές στατιστικές τιμές της ημερήσιας παροχής εισόδου για τα έτη 2014, 
2015 και 2016 με διάκριση για χειμώνα (15.10. έως 30.04) και καλοκαίρι, μετά από αφαίρεση 
των ακραίων τιμών λόγω βροχοπτώσεων. 
 
  Μέσος όρος Ποσοστιμόριο 85 % Ποσοστιμόριο95 % 
Έτος 2014 5.806 9.030 9.628 

2015 6.926 9.834 10.609 
2016 6.827 10.178 10.611 

Χειμώνας 2014 3.555 4.876 5.479 
2015 4.921 6.416 7.856 
2016 4.512 6.172 7.955 

Καλοκαίρι 2014 8.153 9.559 9.703 
2015 9.171 10.461 10.707 
2016 9.104 10.436 10.641 

 
Από την παρατήρηση της ημερήσιας διακύμανσης της παροχής προκύπτει έντονη ημερήσια 
διακύμανση κατ τη θερινή περίοδο, η οποία οδηγεί σε συντελεστή αιχμής της τάξης του 200 % 
κατά τη διάρκεια των βραδινών ωρών. H ελάχιστη παροχή παρατηρείται τις πρωινές ώρες και 
είναι της τάξης των 160 m3/h. 
 
Η ημερήσια κατανομή είναι πιο ισορροπημένη κατά τη διάρκεια του χειμώνα, όπου η παροχή 
παραμένει σχεδόν σταθερή κατά τη διάρκεια της ημέρας, ενώ κατά τη διάρκεια των νυκτερινών 
και των πρώτων ωρών μειώνεται στο επίπεδο έως και των 100 m3/h. 
 
Δημιουργείται η αίσθηση, ότι το νυκτερινό ελάχιστο οφείλεται σε μεγάλο βαθμό σε παρασιτικές 
εισροές. Η υπόνοια αυτή ενισχύεται από την παρατήρηση των συγκεντρώσεων των ρυπαντών 
στο επόμενο κεφάλαιο. Οι παρασιτικές εισροές φαίνεται να κυμαίνονται στο επίπεδο μεγαλύτερο 
των 1.500 m3/day και είναι σημαντικές. 
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Εικόνα 5: Παραδείγματα διαγραμμάτων κατανομής της παροχής κατά της διάρκεια της ημέρας 
για τη θερινή και τη χειμερινή περίοδο. 
 
 
 
  

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε. «Αναβάθμιση της εγκατάστασης 
επεξεργασίας λυμάτων της ΔΕΥΑ 

Άξονα Χανίων για την ανάκτηση 
επεξεργασμένων για άρδευση

 

Παραδείγματα διαγραμμάτων κατανομής της παροχής κατά της διάρκεια της ημέρας 
για τη θερινή και τη χειμερινή περίοδο.  
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Παραδείγματα διαγραμμάτων κατανομής της παροχής κατά της διάρκεια της ημέρας 
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Τεύχη Δημοπράτησης –  
Τεύχος 3–Παράρτημα Β 

 

 
 

 
3. Αποτελέσματα δειγματοληψιών 

 
Στη συνέχεια παρουσιάζονται οι συγκεντρώσεις των ρυπαντών που έχουν 
της εγκατάστασης για τα έτη 2014
σε στιγμιαίο δείγμα, το οποίο λαμβανόταν κατά τις εργάσιμες ώρες, δηλαδή σε ώρες που κατά 
κανόνα παρατηρούνται υψηλότερες συγκεντρώσεις από τ
επομένως πιθανόν, κάποιες συγκεντρώσεις να έχουν υπερεκτιμηθεί. Την τελευταία περίοδο 
(2017) λαμβάνονται σύνθετα δείγματα, τα οποία αντικατοπτρίζουν με καλύτερο τρόπο τις μέσες 
συγκεντρώσεις που επικρατούν. Σημειώνεται σε κάθε 
αξιόλογες μεταβολές των τιμών των συγκεντρώσεων που μετρήθηκαν. 
 

Εικόνα 6α: Συγκεντρώσεις και φορτία αιωρουμένων στερεών στην είσοδο για το έτος 2014.
  

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε. «Αναβάθμιση της εγκατάστασης 
επεξεργασίας λυμάτων της ΔΕΥΑ 

Άξονα Χανίων για την ανάκτηση 
επεξεργασμένων για άρδευση

 

Αποτελέσματα δειγματοληψιών ρυπαντών και ρυπαντικό φορτίο 

Στη συνέχεια παρουσιάζονται οι συγκεντρώσεις των ρυπαντών που έχουν μετρηθεί στην είσοδο 
της εγκατάστασης για τα έτη 2014, 2015 και 2016. Οι μετρήσεις κατά τα χρόνια αυτά έχουν γίνει 
σε στιγμιαίο δείγμα, το οποίο λαμβανόταν κατά τις εργάσιμες ώρες, δηλαδή σε ώρες που κατά 
κανόνα παρατηρούνται υψηλότερες συγκεντρώσεις από το μέσο όρο της ημέρας. Είναι 
επομένως πιθανόν, κάποιες συγκεντρώσεις να έχουν υπερεκτιμηθεί. Την τελευταία περίοδο 
(2017) λαμβάνονται σύνθετα δείγματα, τα οποία αντικατοπτρίζουν με καλύτερο τρόπο τις μέσες 
συγκεντρώσεις που επικρατούν. Σημειώνεται σε κάθε περίπτωση, ότι δεν παρατηρήθηκαν 
αξιόλογες μεταβολές των τιμών των συγκεντρώσεων που μετρήθηκαν.  

Συγκεντρώσεις και φορτία αιωρουμένων στερεών στην είσοδο για το έτος 2014.

Αναβάθμιση της εγκατάστασης 
επεξεργασίας λυμάτων της ΔΕΥΑ Βορείου 
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μετρηθεί στην είσοδο 
. Οι μετρήσεις κατά τα χρόνια αυτά έχουν γίνει 

σε στιγμιαίο δείγμα, το οποίο λαμβανόταν κατά τις εργάσιμες ώρες, δηλαδή σε ώρες που κατά 
ο μέσο όρο της ημέρας. Είναι 

επομένως πιθανόν, κάποιες συγκεντρώσεις να έχουν υπερεκτιμηθεί. Την τελευταία περίοδο 
(2017) λαμβάνονται σύνθετα δείγματα, τα οποία αντικατοπτρίζουν με καλύτερο τρόπο τις μέσες 

περίπτωση, ότι δεν παρατηρήθηκαν 

 

 
Συγκεντρώσεις και φορτία αιωρουμένων στερεών στην είσοδο για το έτος 2014. 
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Τεύχη Δημοπράτησης –  
Τεύχος 3–Παράρτημα Β 

 

 
 

 
Εικόνα 6β: Συγκεντρώσεις και φορτία αιωρουμένων στερεών στην είσοδο για το έτος 2015.
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Συγκεντρώσεις και φορτία αιωρουμένων στερεών στην είσοδο για το έτος 2015.

Αναβάθμιση της εγκατάστασης 
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Συγκεντρώσεις και φορτία αιωρουμένων στερεών στην είσοδο για το έτος 2015. 
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Τεύχη Δημοπράτησης –  
Τεύχος 3–Παράρτημα Β 

 

 
 

 
 
Εικόνα 6γ: Συγκεντρώσεις και φορτία αιωρουμένων στερεών στην είσοδο για το έτος 2016.
 
Οι συγκεντρώσεις των αιωρουμένων στερεών είναι γενικά στα αναμενόμενα πλαίσια και
εμφανίζουν υψηλές διακυμάνσεις. Οι τιμές της συγκέντρωσης είναι αυξημένες (υπερδιπλάσιες) 
κατά τους καλοκαιρινούς μήνες. Αυτό οφείλεται σε δύο λόγους: Αφενός στις εντατικότερες 
χρήσεις κατά τη θερινή περίοδο, αλλά και στην μικρότερη επιρροή της αραίωσης τ
με παρασιτικές εισροές. Τη χειμερινή περίοδο οι τιμές των συγκεντρώσεων είναι χαμηλότερες 
των αναμενομένων, ακριβώς λόγω των παρασιτικών εισροών.
 
Αντίστοιχη εικόνα με τις συγκεντρώσεις των αιωρουμένων στερεών παρουσιάζουν οι 
συγκεντρώσεις των οργανικών ενώσεων σε όρους 
  

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε. «Αναβάθμιση της εγκατάστασης 
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επεξεργασμένων για άρδευση

 

Συγκεντρώσεις και φορτία αιωρουμένων στερεών στην είσοδο για το έτος 2016.

Οι συγκεντρώσεις των αιωρουμένων στερεών είναι γενικά στα αναμενόμενα πλαίσια και
εμφανίζουν υψηλές διακυμάνσεις. Οι τιμές της συγκέντρωσης είναι αυξημένες (υπερδιπλάσιες) 
κατά τους καλοκαιρινούς μήνες. Αυτό οφείλεται σε δύο λόγους: Αφενός στις εντατικότερες 
χρήσεις κατά τη θερινή περίοδο, αλλά και στην μικρότερη επιρροή της αραίωσης τ
με παρασιτικές εισροές. Τη χειμερινή περίοδο οι τιμές των συγκεντρώσεων είναι χαμηλότερες 
των αναμενομένων, ακριβώς λόγω των παρασιτικών εισροών. 

Αντίστοιχη εικόνα με τις συγκεντρώσεις των αιωρουμένων στερεών παρουσιάζουν οι 
ργανικών ενώσεων σε όρους BOD5 και COD. 

Αναβάθμιση της εγκατάστασης 
επεξεργασίας λυμάτων της ΔΕΥΑ Βορείου 
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Συγκεντρώσεις και φορτία αιωρουμένων στερεών στην είσοδο για το έτος 2016. 

Οι συγκεντρώσεις των αιωρουμένων στερεών είναι γενικά στα αναμενόμενα πλαίσια και 
εμφανίζουν υψηλές διακυμάνσεις. Οι τιμές της συγκέντρωσης είναι αυξημένες (υπερδιπλάσιες) 
κατά τους καλοκαιρινούς μήνες. Αυτό οφείλεται σε δύο λόγους: Αφενός στις εντατικότερες 
χρήσεις κατά τη θερινή περίοδο, αλλά και στην μικρότερη επιρροή της αραίωσης των λυμάτων 
με παρασιτικές εισροές. Τη χειμερινή περίοδο οι τιμές των συγκεντρώσεων είναι χαμηλότερες 

Αντίστοιχη εικόνα με τις συγκεντρώσεις των αιωρουμένων στερεών παρουσιάζουν οι 
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Τεύχη Δημοπράτησης –  
Τεύχος 3–Παράρτημα Β 

 

 
 

 
Εικόνα 7α: Συγκεντρώσεις και φορτία οργανικών σε όρους 
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Συγκεντρώσεις και φορτία οργανικών σε όρους BOD5στην είσοδο για το έτος 2014.
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στην είσοδο για το έτος 2014. 
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Τεύχη Δημοπράτησης –  
Τεύχος 3–Παράρτημα Β 

 

 
 

 

 
Εικόνα 7β: Συγκεντρώσεις και φορτία οργανικών σε όρους 
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Συγκεντρώσεις και φορτία οργανικών σε όρους BOD5στην είσοδο για το έτος 2015.

Αναβάθμιση της εγκατάστασης 
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στην είσοδο για το έτος 2015. 
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Τεύχη Δημοπράτησης –  
Τεύχος 3–Παράρτημα Β 

 

 
 

 

Εικόνα 7γ:Συγκεντρώσεις και φορτία οργανικών σε όρους 
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Συγκεντρώσεις και φορτία οργανικών σε όρους BOD5στην είσοδο για το έτος 201
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στην είσοδο για το έτος 2016. 
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Τεύχη Δημοπράτησης –  
Τεύχος 3–Παράρτημα Β 

 

 
 

 
Εικόνα 8α: Συγκεντρώσεις και φορτία οργανικών σε όρους 
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Συγκεντρώσεις και φορτία οργανικών σε όρους COD στην είσοδο για το έτος 2014.

Αναβάθμιση της εγκατάστασης 
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στην είσοδο για το έτος 2014. 
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Τεύχη Δημοπράτησης –  
Τεύχος 3–Παράρτημα Β 

 

 
 

 
Εικόνα 8β: Συγκεντρώσεις και φορτία οργανικών σε όρους 
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Συγκεντρώσεις και φορτία οργανικών σε όρους COD στην είσοδο για το έτος 2015.
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είσοδο για το έτος 2015. 
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Τεύχη Δημοπράτησης –  
Τεύχος 3–Παράρτημα Β 

 

 
 

 
Εικόνα 8γ: Συγκεντρώσεις και φορτία οργανικών σε όρους 
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Συγκεντρώσεις και φορτία οργανικών σε όρους COD στην είσοδο για το έτος 201

100 150 200 250 300

Ημέρες

2016 
Συγκέντρωση COD σε mg/l

Αναβάθμιση της εγκατάστασης 
επεξεργασίας λυμάτων της ΔΕΥΑ Βορείου 

Άξονα Χανίων για την ανάκτηση 
επεξεργασμένων για άρδευση» 

 16 

 

 

στην είσοδο για το έτος 2016. 

300 350
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Τεύχη Δημοπράτησης –  
Τεύχος 3–Παράρτημα Β 

 

 
 

Εικόνα 9: Λόγος BOD5 προς COD
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CODστην είσοδο της ΕΕΛ ΒΑ για τα έτη 2014, 2015
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2015και 2016. 
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Τεύχη Δημοπράτησης –  
Τεύχος 3–Παράρτημα Β 

 

 
 

Ο λόγος BOD5προς COD είναι σχετικά σταθερός και επιβεβαιώνει το αμιγώς αστικό χαρακτήρα 
των λυμάτων. Ορισμένες αποκλίσεις προς τα κάτω σε περιόδους χαμηλών παροχών οφείλονται 
προφανώς στους μεγάλους χρόνους συρροής στο δίκτυο και στην αποδόμηση των εύκολα 
αποδομήσιμων οργανικών ενώσεων. Συμπληρώνεται και το διάγραμμα για το έτος 2016, στο 
οποίο φαίνεται, ότι οι τιμές με την πρόοδο του χρόνου εξομαλύνονται και ότι υπερτερεί το 
εύκολα βιοαποδομήσιμο BOD5 έναντι του 
 

 
Εικόνα 10α: Συγκεντρώσεις και φορτία ολικού αζώτου
 

Εικόνα 10β: Συγκεντρώσεις και φορτία ολικού αζώτου
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είναι σχετικά σταθερός και επιβεβαιώνει το αμιγώς αστικό χαρακτήρα 
των λυμάτων. Ορισμένες αποκλίσεις προς τα κάτω σε περιόδους χαμηλών παροχών οφείλονται 
προφανώς στους μεγάλους χρόνους συρροής στο δίκτυο και στην αποδόμηση των εύκολα 

ών ενώσεων. Συμπληρώνεται και το διάγραμμα για το έτος 2016, στο 
οποίο φαίνεται, ότι οι τιμές με την πρόοδο του χρόνου εξομαλύνονται και ότι υπερτερεί το 

έναντι του COD. 

Συγκεντρώσεις και φορτία ολικού αζώτου στην είσοδο για το έτος 2014.

: Συγκεντρώσεις και φορτία ολικού αζώτου στην είσοδο για το έτος 2015.
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είναι σχετικά σταθερός και επιβεβαιώνει το αμιγώς αστικό χαρακτήρα 
των λυμάτων. Ορισμένες αποκλίσεις προς τα κάτω σε περιόδους χαμηλών παροχών οφείλονται 
προφανώς στους μεγάλους χρόνους συρροής στο δίκτυο και στην αποδόμηση των εύκολα 

ών ενώσεων. Συμπληρώνεται και το διάγραμμα για το έτος 2016, στο 
οποίο φαίνεται, ότι οι τιμές με την πρόοδο του χρόνου εξομαλύνονται και ότι υπερτερεί το 

 

στην είσοδο για το έτος 2014. 

 
στην είσοδο για το έτος 2015. 
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Εικόνα 10γ: Συγκεντρώσεις και φορτία ολικού αζώτου
 
Οι συγκεντρώσεις ολικού αζώτου εμφανίζονται επίσης 
οργανικές ενώσεις και τα αιωρούμενα στερεά.
 
Ιδιαίτερη έμφαση πρέπει να δοθεί τη συμπεριφορά του φωσφόρου, ο οποίος είναι καθαρά 
ανθρωπογενούς προέλευσης. Το καλοκαίρι εμφανίζονται σχετικά υψηλές τιμές, οι οποίες 
οφείλονται στην εντατική χρήση απορρυπαντικών στη λεκάνη απορροής. Οι τιμές κατά τη 
διάρκεια του χειμώνα είναι χαμηλές και δείχνουν έντονη αραίωση των λυμάτων με παρασιτικές 
εισροές. 
 
Συνοψίζοντας, διαπιστώνονται διάφορες ενδείξεις, οι οποίες συνηγορούν στην ύπαρξη μ
ποσοστού παρασιτικών εισροών, το οποίο θα πρέπει να περιορισθεί. Συγκεκριμένες ενδείξεις 
είναι: 
 

 Η αυξημένη παροχή κατά τη διάρκεια του νυκτερινού ελαχίστου, ειδικά κατά τη διάρκεια 
των χειμερινών μηνών. 

 Η μικρή διακύμανση της ημερήσιας παροχής κατά
 Η σημαντική αραίωση όλων των ρυπαντών.
 Ειδικά η αραίωση της συγκέντρωσης του φωσφόρου, η οποία υποδηλώνει παρουσία 

παρασιτικών εισροών σε ποσοστό 100 % της παροχής λυμάτων.
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Συγκεντρώσεις και φορτία ολικού αζώτου στην είσοδο για το έτος 2016.

Οι συγκεντρώσεις ολικού αζώτου εμφανίζονται επίσης αυξημένες, όπως άλλωστε και οι 
οργανικές ενώσεις και τα αιωρούμενα στερεά. 

Ιδιαίτερη έμφαση πρέπει να δοθεί τη συμπεριφορά του φωσφόρου, ο οποίος είναι καθαρά 
ανθρωπογενούς προέλευσης. Το καλοκαίρι εμφανίζονται σχετικά υψηλές τιμές, οι οποίες 

στην εντατική χρήση απορρυπαντικών στη λεκάνη απορροής. Οι τιμές κατά τη 
διάρκεια του χειμώνα είναι χαμηλές και δείχνουν έντονη αραίωση των λυμάτων με παρασιτικές 

Συνοψίζοντας, διαπιστώνονται διάφορες ενδείξεις, οι οποίες συνηγορούν στην ύπαρξη μ
ποσοστού παρασιτικών εισροών, το οποίο θα πρέπει να περιορισθεί. Συγκεκριμένες ενδείξεις 

Η αυξημένη παροχή κατά τη διάρκεια του νυκτερινού ελαχίστου, ειδικά κατά τη διάρκεια 

Η μικρή διακύμανση της ημερήσιας παροχής κατά τη διάρκεια του χειμώνα.
Η σημαντική αραίωση όλων των ρυπαντών. 
Ειδικά η αραίωση της συγκέντρωσης του φωσφόρου, η οποία υποδηλώνει παρουσία 
παρασιτικών εισροών σε ποσοστό 100 % της παροχής λυμάτων. 

Αναβάθμιση της εγκατάστασης 
επεξεργασίας λυμάτων της ΔΕΥΑ Βορείου 
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στην είσοδο για το έτος 2016. 

αυξημένες, όπως άλλωστε και οι 

Ιδιαίτερη έμφαση πρέπει να δοθεί τη συμπεριφορά του φωσφόρου, ο οποίος είναι καθαρά 
ανθρωπογενούς προέλευσης. Το καλοκαίρι εμφανίζονται σχετικά υψηλές τιμές, οι οποίες 

στην εντατική χρήση απορρυπαντικών στη λεκάνη απορροής. Οι τιμές κατά τη 
διάρκεια του χειμώνα είναι χαμηλές και δείχνουν έντονη αραίωση των λυμάτων με παρασιτικές 

Συνοψίζοντας, διαπιστώνονται διάφορες ενδείξεις, οι οποίες συνηγορούν στην ύπαρξη μεγάλου 
ποσοστού παρασιτικών εισροών, το οποίο θα πρέπει να περιορισθεί. Συγκεκριμένες ενδείξεις 

Η αυξημένη παροχή κατά τη διάρκεια του νυκτερινού ελαχίστου, ειδικά κατά τη διάρκεια 

τη διάρκεια του χειμώνα. 

Ειδικά η αραίωση της συγκέντρωσης του φωσφόρου, η οποία υποδηλώνει παρουσία 



ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε.
Τεύχη Δημοπράτησης –  
Τεύχος 3–Παράρτημα Β 

 

 
 

 
Εικόνα 11α: Συγκεντρώσεις και φορτία ολικού φωσφόρου
 
 
Με βάση τα στοιχεία λειτουργίας που απεικονίζονται παραπάνω υπολογίζονται οι 
χαρακτηριστικές τιμές των συγκεντρώσεων και των ρυπαντικών φορτίων για τα έτη 2014 και 
2015 ως εξής: 
 
Οι συγκεντρώσεις αναφέρονται στις τιμές, 
αρχεία της ΔΕΥΑ ΒΑ. 
 

 
Εικόνα 11β: Συγκεντρώσεις και φορτία ολικού φωσφόρου
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Συγκεντρώσεις και φορτία ολικού φωσφόρου στην είσοδο για το έτος 2014.

Με βάση τα στοιχεία λειτουργίας που απεικονίζονται παραπάνω υπολογίζονται οι 
χαρακτηριστικές τιμές των συγκεντρώσεων και των ρυπαντικών φορτίων για τα έτη 2014 και 

Οι συγκεντρώσεις αναφέρονται στις τιμές, όπως αυτές μετρήθηκαν και καταγράφηκαν στα 

Συγκεντρώσεις και φορτία ολικού φωσφόρου στην είσοδο για το έτος 2015.
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στην είσοδο για το έτος 2014. 

Με βάση τα στοιχεία λειτουργίας που απεικονίζονται παραπάνω υπολογίζονται οι 
χαρακτηριστικές τιμές των συγκεντρώσεων και των ρυπαντικών φορτίων για τα έτη 2014 και 

όπως αυτές μετρήθηκαν και καταγράφηκαν στα 

 

στην είσοδο για το έτος 2015. 



ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε.
Τεύχη Δημοπράτησης –  
Τεύχος 3–Παράρτημα Β 

 

 
 

 
 

 
Εικόνα 11γ: Συγκεντρώσεις και φορτία ολικού φωσφόρου
 
 
Τα ρυπαντικά φορτία υπολογίζονται για κάθε ημέρα, πολλαπλασιάζοντας την συγκέντρωση που 
μετρήθηκε με την παροχή που μετρήθηκε τη ίδια ημέρα. Υπολογίζεται επομένως το πραγματικό 
ρυπαντικό φορτίο, το οποίο δέχθηκε την εν λόγω ημέρα η εγκατάσταση. Σημειώνεται, ότι σε 
περίπτωση που ο υπολογισμός ακολουθήσει άλλη σειρά, προκύπτουν ευμενέστερα 
αποτελέσματα. Δηλαδή, αν υπολογισθεί καταρχήν η μέση συγκέντρωση για χρονικό διάστημα 
ενός μηνός και πολλαπλασιαστεί με τη μέση παροχή του μηνός, οι αιχμές εξομαλύνονται.
 

 
Εικόνα 12: Ισοδύναμα πληθυσμού, τα οποία εξυπηρετούνται στην ΕΕΛ ΒΑ κατοίκων 
Συγκεντρώσεις και φορτία ολικού φωσφόρου
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Συγκεντρώσεις και φορτία ολικού φωσφόρου στην είσοδο για το έτος 201

φορτία υπολογίζονται για κάθε ημέρα, πολλαπλασιάζοντας την συγκέντρωση που 
μετρήθηκε με την παροχή που μετρήθηκε τη ίδια ημέρα. Υπολογίζεται επομένως το πραγματικό 
ρυπαντικό φορτίο, το οποίο δέχθηκε την εν λόγω ημέρα η εγκατάσταση. Σημειώνεται, ότι σε 

πτωση που ο υπολογισμός ακολουθήσει άλλη σειρά, προκύπτουν ευμενέστερα 
αποτελέσματα. Δηλαδή, αν υπολογισθεί καταρχήν η μέση συγκέντρωση για χρονικό διάστημα 
ενός μηνός και πολλαπλασιαστεί με τη μέση παροχή του μηνός, οι αιχμές εξομαλύνονται.

Ισοδύναμα πληθυσμού, τα οποία εξυπηρετούνται στην ΕΕΛ ΒΑ κατοίκων 
Συγκεντρώσεις και φορτία ολικού φωσφόρου στην είσοδο για το έτος 2015. 

100 150 200 250 300
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στην είσοδο για το έτος 2016. 

φορτία υπολογίζονται για κάθε ημέρα, πολλαπλασιάζοντας την συγκέντρωση που 
μετρήθηκε με την παροχή που μετρήθηκε τη ίδια ημέρα. Υπολογίζεται επομένως το πραγματικό 
ρυπαντικό φορτίο, το οποίο δέχθηκε την εν λόγω ημέρα η εγκατάσταση. Σημειώνεται, ότι σε 

πτωση που ο υπολογισμός ακολουθήσει άλλη σειρά, προκύπτουν ευμενέστερα 
αποτελέσματα. Δηλαδή, αν υπολογισθεί καταρχήν η μέση συγκέντρωση για χρονικό διάστημα 
ενός μηνός και πολλαπλασιαστεί με τη μέση παροχή του μηνός, οι αιχμές εξομαλύνονται. 

 

Ισοδύναμα πληθυσμού, τα οποία εξυπηρετούνται στην ΕΕΛ ΒΑ κατοίκων 

350 400
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Ο ισοδύναμος πληθυσμός (I.Π.), ο οποίος εξυπηρετείται από την ΕΕΛ, υπολογίζεται ως εξής: 
Υπολογίζεται καταρχήν το ρυπαντικό φορτίο που δέχεται η εγκατάσταση σε όρους BOD5. Στη 
συνέχεια υπολογίζεται ο ισοδύναμος πληθυσμός, θεωρώντας 60 gBOD5/Ι.Π. και ημέρα. 
Προκύπτει η κατανομή του διαγράμματος 11 κατά τη διάρκεια του έτους. Οι «ορθογωνικές» 
ασυνέχειες προκύπτουν από τις σχετικά αραιές δειγματοληψίες. 
 
Διαπιστώνεται, ότι για την χειμερινή περίοδο, η οποία οριοθετείται από 15.10 μέχρι 30.03, η 
ΕΕΛ λειτουργεί εξυπηρετώντας περίπου 10.000,-- Ι.Π. Στη συνέχεια ακοο9υθεί περίοδος 
περίπου 60 ημερών με ανοδική φόρτιση, δηλαδή περίπου μέχρι 30.05.. Η περίοδος της αιχμής 
διαρκεί από 01.06. μέχρι και 15.10., όπου και εκπνέει ταχύτατα. Την περίοδο αυτή 
εξυπηρετούνται περίπου 60.000 Ι.Π.. Η μέγιστη φόρτιση διαπιστώνεναι από 15.07. έως 15.08. 
και κινείται στο επίπεδο των 70.000 Ι.Π.. 
 
Στους πίνακες ακολουθούν οι χαρακτηριστικές τιμές συγκεντρώσεων για διάφορους ρυπαντές 
για τα έτη 2014 και 2015, αφενός για το σύνολο του έτους και αφετέρου για το καλοκαίρι και το 
χειμώνα χωριστά. 
 
Πίνακας 2: Χαρακτηριστικές τιμές συγκεντρώσεων για διάφορους ρυπαντές για τα έτη 2014, 
2015 και 2016 (σύνολο έτους). 
 
  2014 2015 2016 
  Μέσος 

όρος 
Ποσοστομ. 

95% 
Μέσος 
όρος 

Ποσοστομ. 
95% 

Μέσος 
όρος 

Ποσοστομ. 
95% 

BOD5 mg/L 312 483 286 466 297 532 
 kg/d 2.107 4.308 2.350 4.429 .445 5.451 
COD mg/L 600 955 465 766 550 828 
 kg/d 3.959 8.311 3.670 7.570 4.448 8.606 
TSS mg/L 209 419 178 529 190 1.370 
 kg/d 1.382 3.890 1.251 2.880 371 3.313 
Ntot mg/L 61 98 61 105 63 96 
 kg/d 410 888 497 1.040 459 876 
 
 
Πίνακας 3: Χαρακτηριστικές τιμές συγκεντρώσεων για διάφορους ρυπαντές για τις καλοκαιρινές 
περιόδους των ετών 2014, 2015 και 2016. 
 
  2014 2015 2016 
  Μέσος 

όρος 
Ποσοστομ. 

95% 
Μέσος 
όρος 

Ποσοστομ. 
95% 

  

BOD5 mg/L 410 553 365 553 379 551 
 kg/d 3.438 4.511 3.434 5.409 3.605 5.776 
COD mg/L 790 1.038 560 801 688 858 
 kg/d 6.602 8.541 5.295 8.059 6.566 8.861 
TSS mg/L 312 426 222 541 252 389 
 kg/d 426 4.039 1.979 4.416 2.225 3.925 
Ntot mg/L 83 102 80 105 76 96 
 kg/d 694 939 106 1.095 362 876 
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Πίνακας 4: Χαρακτηριστικές τιμές συγκεντρώσεων για διάφορους ρυπαντές για τις χειμερινές 
περιόδους των ετών 2014, 2015 και 2016. 
 
  2014 2015 2016 
  Μέσος 

όρος 
Ποσοστομ. 

95% 
Μέσος 
όρος 

Ποσοστομ. 
95% 

Μέσος 
όρος 

Ποσοστομ. 
95% 

BOD5 mg/L 218 352 169 295 176 230 
 kg/d 776 1.528 723 1.275 704 1.113 
COD mg/L 434 718 340 757 355 496 
 kg/d 1.647 3.403 1.504 4.113 1.440 2.395 
TSS mg/L 143 311 140 518 132 184 
 kg/d 559 1.337 627 2.316 562 984 
Ntot mg/L 43 55 35 52 50 84 
 kg/d 161 278 153 312 92 326 
 

 
 
Εικόνα 13α: Θερμοκρασία λυμάτων στην έξοδο της ΕΕΛ ΒΑ για το έτος 2014. 
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Εικόνα 13β: Θερμοκρασία λυμάτων στην έξοδο της ΕΕΛ ΒΑ για το έτος 2015.
 

 
Εικόνα 13γ: Θερμοκρασία λυμάτων στην έξοδο της ΕΕΛ ΒΑ για το έτος 201
 
Η θερμοκρασία των λυμάτων είναι σημαντική παράμετρος για την ταχύτητα των βιολογικών 
διεργασιών και για την απόδοση του βιολογικού καθαρισμού. Γενικά, με την αύξηση της 
θερμοκρασίας, αυξάνεται η ταχύτητα των διεργασιών. Η θερμοκρασία λυμάτων που 
παρατηρείται στην ΕΕΛ ΒΑ είναι υψηλή και μπορεί να ληφθεί ίση με 2
περίοδο και ίση με 15 oC κατά τη χειμερινή περίοδο.
 
 
4. Καθορισμός φορτίων διαστασιολόγησης τρίτης φάσης 
 
Τα προτεινόμενα στοιχεία για τους υγειονολογικούς ελέγχους 
κεντρική στήλη του πίνακα 5, και συγκρίνονται με τα στοιχεία που προκύπτουν από τη σημερινή 
λειτουργία στην αριστερή στήλη, καθώς και με στοιχεία, τα οποία 
Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης. Διαπιστώνεται
υπολογισμών υπερκαλύπτουν τις απαιτήσεις της ΑΕΠΟ.
αντιστοιχεί σε 160 l/(d*PE) (λίτρα ανά ημέρα και ισοδύναμου πληθυσμού) και θεωρείται χαμηλή 
τιμή συγκρινόμενη με τη διεθνή βιβλιο
γειτονική ΔΕΥΑ Χανίων. Σημειώνεται, ότι οι παροχές αυτές είναι σημαντικά χαμηλότερες από τις 
προβλέψεις που γίνονται για ξενοδοχειακές μονάδες, οι οποίες αποτελούν το σημαντικότερο 
ποσοστό του φορτίου της περιοχής.
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Θερμοκρασία λυμάτων στην έξοδο της ΕΕΛ ΒΑ για το έτος 2015. 

Θερμοκρασία λυμάτων στην έξοδο της ΕΕΛ ΒΑ για το έτος 2016. 

θερμοκρασία των λυμάτων είναι σημαντική παράμετρος για την ταχύτητα των βιολογικών 
διεργασιών και για την απόδοση του βιολογικού καθαρισμού. Γενικά, με την αύξηση της 
θερμοκρασίας, αυξάνεται η ταχύτητα των διεργασιών. Η θερμοκρασία λυμάτων που 

στην ΕΕΛ ΒΑ είναι υψηλή και μπορεί να ληφθεί ίση με 25oC
κατά τη χειμερινή περίοδο. 

ίων διαστασιολόγησης τρίτης φάσης  

για τους υγειονολογικούς ελέγχους της ΕΕΛ ΒΑ παρουσιάζονται στην 
κεντρική στήλη του πίνακα 5, και συγκρίνονται με τα στοιχεία που προκύπτουν από τη σημερινή 
λειτουργία στην αριστερή στήλη, καθώς και με στοιχεία, τα οποία αποτελούν τα δεδομένα
Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης. Διαπιστώνεται, ότι τα δεδομένα εισόδου των υγειονολογικών 
υπολογισμών υπερκαλύπτουν τις απαιτήσεις της ΑΕΠΟ.Η μέση τιμή της παροχής εισόδου

λίτρα ανά ημέρα και ισοδύναμου πληθυσμού) και θεωρείται χαμηλή 
τιμή συγκρινόμενη με τη διεθνή βιβλιογραφία. Αντίστοιχες ειδικές παροχές επικρατούν και στη 
γειτονική ΔΕΥΑ Χανίων. Σημειώνεται, ότι οι παροχές αυτές είναι σημαντικά χαμηλότερες από τις 
προβλέψεις που γίνονται για ξενοδοχειακές μονάδες, οι οποίες αποτελούν το σημαντικότερο 

της περιοχής. 

Αναβάθμιση της εγκατάστασης 
επεξεργασίας λυμάτων της ΔΕΥΑ Βορείου 

Άξονα Χανίων για την ανάκτηση 
επεξεργασμένων για άρδευση» 

 24 

 

θερμοκρασία των λυμάτων είναι σημαντική παράμετρος για την ταχύτητα των βιολογικών 
διεργασιών και για την απόδοση του βιολογικού καθαρισμού. Γενικά, με την αύξηση της 
θερμοκρασίας, αυξάνεται η ταχύτητα των διεργασιών. Η θερμοκρασία λυμάτων που 

C κατά τη θερινή 

της ΕΕΛ ΒΑ παρουσιάζονται στην 
κεντρική στήλη του πίνακα 5, και συγκρίνονται με τα στοιχεία που προκύπτουν από τη σημερινή 

αποτελούν τα δεδομένα της 
, ότι τα δεδομένα εισόδου των υγειονολογικών 

μέση τιμή της παροχής εισόδου 
λίτρα ανά ημέρα και ισοδύναμου πληθυσμού) και θεωρείται χαμηλή 

γραφία. Αντίστοιχες ειδικές παροχές επικρατούν και στη 
γειτονική ΔΕΥΑ Χανίων. Σημειώνεται, ότι οι παροχές αυτές είναι σημαντικά χαμηλότερες από τις 
προβλέψεις που γίνονται για ξενοδοχειακές μονάδες, οι οποίες αποτελούν το σημαντικότερο 
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Πίνακας 5:Προτεινόμενα φορτία για τη διαστασιολόγηση της Γ΄ φάσης ανάπτυξης της ΕΕΛ ΒΑ. 
 

  Σήμερα Προτεινόμενα φορτία ΑΕΠΟ  

  Χειμώνας Καλοκαίρι Χειμώνας Καλοκαίρι Χειμώνας Καλοκαίρι 
Ισοδύναμα 
πληθυσμού  60.000  100.000 47.000 100.000 

Μέση παροχή 4,000 9,300 5,000 16,000   

Ημερήσια 
παροχή αιχμής 5,500 10,800 7,200 18,600 7.200 18.000 

Ωριαία παροχή 
αιχμής 390 765 510 1,275   
BOD (kg/d) 1.528 4.511 2.560 7,515 3,000 6,000 
BOD  (mg/L) 352 553 355 404   
COD (kg/d) 3.403 8.541 5,120 14,500     
COD  (mg/L) 718 1.038 710 780     
TSS (kg/d) 1.337 4.039 2,235 7.000 3,300 7,000 
TSS  (mg/L) 311 426 310 385   
Ntot  (kg/d)* 278 697 396 1.488 570 1,200 
Ntot   (mg/L)* 55 83 55 80   

Ptot   (mg/L) 11 11 11     
Θερμοκρασία 
σε oC   15 25   

* Στο πλαίσιο των υγειονολογικών υπολογισμών, η εγκατάσταση θα ελεγχθεί και για υψηλότερες συγκεντρώσεις 
ολικού αζώτου, μέχρι και 105 mg/l. 

 
Η παροχή αυτή περιλαμβάνει τις παρασιτικές εισροές στο αποχετευτικό δίκτυο, οι οποίες 
εκτιμούνται με βάση τα στοιχεία μέτρησης σε 1.800 m3/d. Η παροχή αυτή αντιστοιχεί στο 11 % 
της μέγιστη παροχής (εύλογο ποσοστό) ή στο 40 % (!!!) της χειμερινής παροχής (ποσοστό που 
απαιτεί βελτίωση).  
 
Η μέγιστη ημερήσια παροχή έχει ληφθεί με προσαύξηση της μέσης παροχής κατά περίπου 16 
%. Ο λόγος αυτός μεταξύ μέσης και μέγιστης ημερήσιας παροχής αντιστοιχεί στη σχέση που 
παρατηρείται και σήμερα κατά τη διάρκεια των θερινών μηνών. Η παραδοχή της αρχικής 
μελέτης βασίζεται σε προσαύξηση περίπου 46%, ο οποίος θα ήταν εύλογος σε μία πόλη, η 
οποία έχει παρόμοιο φορτίο καθόλη τη διάρκεια του χρόνου. Στη συγκεκριμένη εφαρμογή, οι 
θερινές παροχές εμπεριέχουν ήδη τις αιχμές  της τουριστικής κίνησης. Η προσαύξηση τους με 
μεγάλους συντελεστές ασφαλείας θα οδηγούσαν σε υπερδιαστασιολόγηση ορισμένων 
μονάδων, χωρίς αυτό να προσθέτει ασφάλεια στη λειτουργία της εγκατάστασης. Αντίθετα για 
ορισμένες μονάδες (π.χ. εξαμμωτές), οι επιπτώσεις της υπερδιαστασιλόγησης θα είναι 
αρνητικές. 
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Η Ωριαία Παροχή Αιχμής είναι σκόπιμο να προσαρμοσθεί στη δυναμικότητα του αντλιοστασίου 
που τροφοδοτεί την ΕΕΛ ΒΑ. Η μείωση της αρχικής πρόβλεψης είναι σε αντιστοιχία με τη 
μείωση της μέγιστης ημερήσιας παροχής, η οποία σχολιάσθηκε παραπάνω. 
 
Όσον αφορά στον καθορισμό των ρυπαντικών φορτίων ακολουθείται η εξής μεθοδολογία:  
 

1. Έχει υπολογισθεί το ρυπαντικό φορτίο κάθε ημέρας για την οποία είναι διαθέσιμο 
δείγμα, πολλαπλασιάζοντας τη συγκέντρωση που διαπιστώθηκε με την παροχή της 
συγκεκριμένης ημέρας. 

2. Οι τιμές των ρυπαντικών φορτίων ταξινομήθηκαν σε αύξουσα σειρά και υπολογίσθηκε το 
ποσοστιμόμοριο του 95 %. Υπολογίσθηκε επομένως η τιμή αυτή για κάθε παράμετρο 
του ρυπαντικού φορτίου, την οποία το πραγματικό φορτίο υπερβαίνει μόνο κατά το 5 % 
του χρόνου ή αλλιώς 18 ημέρες ετησίως. Σύμφωνα με έγκυρες προδιαγραφές, είναι η 
τιμή για την οποία είναι σκόπιμο να διαστασιολογούνται οι εγκαταστάσεις βιολογικού 
καθαρισμού. 

3. Το ρυπαντικό φορτίο κάθε παραμέτρου αυξήθηκε κατά 170 %, δηλαδή σε αντιστοιχία με 
την αύξηση των ισοδυνάμων πληθυσμού, η οποία αναμένεται στη λεκάνη 
εξυπηρέτησης. 

4. Η συγκέντρωση κάθε παραμέτρου υπολογίζεται με τη διαίρεση του ρυπαντικού φορτίου 
(όπως αυτό υπολογίστηκε παραπάνω) με την μέγιστη ημερήσια παροχή (γίνεται δηλαδή 
η παραδοχή, ότι την ημέρα του φορτίου διαστασιολόγησης, επικρατεί  παροχή του 
επιπέδου της μέγιστης ημερήσιας. 

 
Οι τιμές, οι οποίες προκύπτουν από την παραπάνω διαδικασία, συνοψίζονται στον πίνακα 5 και 
σχολιάζονται ως εξής: 
 

 Αυξάνονται οι τιμές που αφορούν στο οργανικό φορτίο (BOD5 και COD). Αυτή η αύξηση 
του φορτίου δεν επιβαρύνει ιδιαίτερα τη διαστασιολόγηση της ΕΕΛ, διότι η πλέον κρίσιμη 
παράμετρος είναι η νιτροποίηση/απονιτροποίηση. Το αυξημένο οργανικό φορτίο επιδρά 
κυρίως στην παραγωγή ιλύος. Αντίστοιχα προκύπτει μείωση του οργανικού φορτίου για 
τη χειμερινή περίοδο. 

 Το φορτίο αιωρουμένων στερεών λαμβάνεται επίσης ελαφρά αυξημένο για τους 
καλοκαιρινούς μήνες και ελαφρά μειωμένο για τους χειμερινούς μήνες. 

 Οι συγκεντρώσεις του ολικού αζώτου καταγράφονται αυξημένες κατά την καλοκαιρινή 
περίοδο (βλπ. πίνακα 3, μέχρι και 105 mg/l σε ποσοστιμόριο 95 %). Η υιοθέτηση αυτής 
της φόρτισης θα οδηγούσε σε σημαντική επιβάρυνση του έργου και συγκεκριμένα του 
όγκου του βιολογικού αντιδραστήρα και της ανάγκης αερισμού. Εκτιμάται ότι ειδικά το 
ολικό άζωτο επηρεάζεται ιδιαίτερα από την ημερήσια αιχμή. Είναι επομένως αυξημένο 
πιθανότατα, επειδή η δειγματοληψία ελάμβανε χώρα κατά τις εργάσιμες ώρες και κατά 
τη διάρκεια της ημερήσιας αιχμής. Σαν συμβιβασμός επιλέγεται να διαστασιολογηθεί η 
μονάδα για συγκέντρωση ολικού αζώτου ίση με 80mg/l στην είσοδο. Η τιμή αυτή είναι ο 
μέσος όρος των τιμών της θερινής περιόδου. Κατά την υγειονολογική μελέτη η 
εγκατάσταση θα ελεγχθεί για φόρτιση με υψηλότερες τιμές ολικού αζώτου. Επομένως τα 
φορτία αζώτου αυξάνονται σε σχέση με τις προβλέψεις της αρχικής μελέτης. 

 Όσον αφορά τα φορτία φωσφόρου, υιοθετούνται οι τιμές που προκύπτουν από τις 
μετρήσεις, οι οποίες είναι εύλογες. Οι παραδοχές της αρχικής μελέτης διορθώνονται 
αντίστοιχα. Σημειώνεται, ότι δεν προβλέπεται απομάκρυνση φωσφόρου στην ΕΕΛ ΒΑ, 
επομένως η παραπάνω παραδοχή είναι ήσσονος σημασίας. 
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5. Όρια εκροής  
 
Τα όρια εκροής της εγκατάστασης έχουν καθοριστεί στην ΑΕΠΟ για την επεξεργασμένη εκροή 
προς τον αποδέκτη ως εξής: 
 
Πίνακας 6: Όρια εκροής για διάθεση των επεξεργασμένων λυμάτων στον αποδέκτη. 
 

BOD5 σε mg/l <20 

COD σε mg/l <100 

Αιωρούμενα στερεά σε mg/l <30 

Καθιζάνοντα στερεά εντός 2 ωρών σε κώνο Imhoff < 0,3 ml/l 

Ολικό άζωτο Ν σε mg/l <15 

Αμμωνιακό άζωτο Ν-ΝΗ4σε mg/l  2 mg/l 

Λίπη - Έλαια   0,1 mg/l 

Επιπλέοντα στερεά   0,1 mg/l 
 
Οι Π.Ο ορίζουν ότι το ποσοστό των λαμβανομένων δειγμάτων που μπορούν να βρίσκονται 
εκτός των ανωτέρω ορίων, καθώς και η ποιότητα των δειγμάτων αυτών, καθορίζεται στο 
Παράρτημα 1 της ΚΥΑ 5673/400/97. 
 
Σύμφωνα με την παραπάνω ΚΥΑ τα δείγματα από τη έξοδο θα πρέπει να είναι σύνθετα (ροο-
αναλογικά ή χρονοσταθμισμένα, ΚΥΑ 5673/400/97, παράρτημα 1, Δ2). Σύμφωνα με την ΚΥΑ 
μπορούν να λαμβάνονται και δείγματα και από την είσοδο της εγκατάστασης. Αυτό θεωρείται 
σκόπιμο και αντιστοιχεί άλλωστε στη συνήθη πρακτική της ΔΕΥΑΒΑ σήμερα. 
 
Απαιτείται η λήψη 24 δειγμάτων ετησίως (ΚΥΑ 5673/400/97, παράρτημα 1, Δ3). Όσον αφορά τις 
παραμέτρους BOD, COD και αιωρούμενα στερεά, επιτρέπεται τρία (3) από τα παραπάνω 
δείγματα να αποκλίνουν από τις απαιτήσεις (ΚΥΑ 5673/400/97, παράρτημα 1, Δ4α). 
 
Όσον αφορά το ολικό και το αμμωνιακό άζωτο, oετήσιος μέσος όρος των δειγμάτων δεν πρέπει 
να υπερβαίνει τις σχετικές οριακές τιμές (ΚΥΑ 5673/400/97, παράρτημα 1, Δ4γ).  Η απαίτηση 
ισχύει για θερμοκρασία λυμάτων άνω των 12 oC. Με βάση τη έντονη διακύμανση της παροχής 
των λυμάτων προτείνεται η συχνότητα των δειγματοληψιών να είναι συχνότερη, τουλάχιστον 
κατά τη θερινή περίοδο. 
 
Τα όρια εκροής της εγκατάστασης για την επεξεργασμένη εκροή που ανακτάται προς 
επαναχρησιμοποίηση χωρίς περιορισμούς ορίζονται από την ΚΥΑ 145116/08.03.2011 στον 
πίνακα 3 του παραρτήματος ως εξής: 
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Πίνακας 7:Επιπρόσθετα όρια εκροής για διάθεση των επεξεργασμένων λυμάτων για 
επαναχρησιμοποίηση. 
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6. Σχόλια σχετικά με την ηλεκτρική αγωγιμότητα
 
Στη συνέχεια παρουσιάζονται οι μετρήσεις της ηλεκτρικής αγωγιμότητας και καταγράφονται 
παράλληλα οι μετρήσεις της παροχής εισόδου της ΕΕΛΘ. Κατά τη διάρκεια του χειμώνα 
παρατηρούνται τιμές της τάξης του 1.350 μ
αγωγιμότητα λυμάτων στο επίπεδο των 1.000 μ
αύξηση των τιμών αγωγιμότητας με τιμές που κινούνται στο επίπεδο των 2.000 μ
3.000 μS/cm.  
 
 

 
Εικόνα 14: Ηλεκτρική αγωγιμότητα λυμάτων στην είσοδο της ΕΕΛ (κόκκινα σημεία με αναφορά 
στο δεξί άξονα) και παροχή εισόδου (μπλε σημεία με αναφορά στον αριστερό άξονα).
 
Οι αιτίες της αυξημένης αγωγιμότητας κατά τη θερινή περίοδο μπορεί να είναι διάφορες. Είναι 
πιθανόν κατά την καλοκαιρινή περίοδο να ενεργοποιούνται και άλλες πηγές ύδρευσης 
επιβαρύνεται το ισοζύγιο αλάτων των ιδίων πηγών (λόγω μεγαλύτερης αραίωσης τον
Επίσης το καλοκαίρι αυξάνονται προφανώς οι απο
το αποχετευτικό δίκτυο. Άλλη πιθανή πηγή είναι οι κολυμβητικές δεξαμενές, στο βαθμό που η 
παροχή αντίστροφης πλύσης διοχετεύεται στο αποχετευτικό δίκτυο (όπως
Νόμο). 
 
Η παρουσία σημαντικών παρασιτικών εισροών από τη θάλασσα δεν είναι ιδιαίτερα πιθανή
 
  

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε. «Αναβάθμιση της εγκατάστασης 
επεξεργασίας λυμάτων της ΔΕΥΑ 

Άξονα Χανίων για την ανάκτηση 
επεξεργασμένων για άρδευση

 

Σχόλια σχετικά με την ηλεκτρική αγωγιμότητα 

Στη συνέχεια παρουσιάζονται οι μετρήσεις της ηλεκτρικής αγωγιμότητας και καταγράφονται 
παράλληλα οι μετρήσεις της παροχής εισόδου της ΕΕΛΘ. Κατά τη διάρκεια του χειμώνα 

τιμές της τάξης του 1.350 μS/cm, οι οποίες είναι αναμενόμενες (συνήθης 
αγωγιμότητα λυμάτων στο επίπεδο των 1.000 μS/cm. Με την αύξηση της παροχής εμφανίζεται 
αύξηση των τιμών αγωγιμότητας με τιμές που κινούνται στο επίπεδο των 2.000 μ

Ηλεκτρική αγωγιμότητα λυμάτων στην είσοδο της ΕΕΛ (κόκκινα σημεία με αναφορά 
στο δεξί άξονα) και παροχή εισόδου (μπλε σημεία με αναφορά στον αριστερό άξονα).

Οι αιτίες της αυξημένης αγωγιμότητας κατά τη θερινή περίοδο μπορεί να είναι διάφορες. Είναι 
πιθανόν κατά την καλοκαιρινή περίοδο να ενεργοποιούνται και άλλες πηγές ύδρευσης 
επιβαρύνεται το ισοζύγιο αλάτων των ιδίων πηγών (λόγω μεγαλύτερης αραίωσης τον
Επίσης το καλοκαίρι αυξάνονται προφανώς οι αποπλύσεις θαλασσινού νερού και αλάτων προς 
ο αποχετευτικό δίκτυο. Άλλη πιθανή πηγή είναι οι κολυμβητικές δεξαμενές, στο βαθμό που η 

παροχή αντίστροφης πλύσης διοχετεύεται στο αποχετευτικό δίκτυο (όπως πρέπει κατά τον 

Η παρουσία σημαντικών παρασιτικών εισροών από τη θάλασσα δεν είναι ιδιαίτερα πιθανή
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Στη συνέχεια παρουσιάζονται οι μετρήσεις της ηλεκτρικής αγωγιμότητας και καταγράφονται 
παράλληλα οι μετρήσεις της παροχής εισόδου της ΕΕΛΘ. Κατά τη διάρκεια του χειμώνα 

, οι οποίες είναι αναμενόμενες (συνήθης 
Με την αύξηση της παροχής εμφανίζεται 

αύξηση των τιμών αγωγιμότητας με τιμές που κινούνται στο επίπεδο των 2.000 μS/cm μέχρι και 

 

Ηλεκτρική αγωγιμότητα λυμάτων στην είσοδο της ΕΕΛ (κόκκινα σημεία με αναφορά 
στο δεξί άξονα) και παροχή εισόδου (μπλε σημεία με αναφορά στον αριστερό άξονα). 

Οι αιτίες της αυξημένης αγωγιμότητας κατά τη θερινή περίοδο μπορεί να είναι διάφορες. Είναι 
πιθανόν κατά την καλοκαιρινή περίοδο να ενεργοποιούνται και άλλες πηγές ύδρευσης ή να 
επιβαρύνεται το ισοζύγιο αλάτων των ιδίων πηγών (λόγω μεγαλύτερης αραίωσης τον χειμώνα). 

λύσεις θαλασσινού νερού και αλάτων προς 
ο αποχετευτικό δίκτυο. Άλλη πιθανή πηγή είναι οι κολυμβητικές δεξαμενές, στο βαθμό που η 

πρέπει κατά τον 

Η παρουσία σημαντικών παρασιτικών εισροών από τη θάλασσα δεν είναι ιδιαίτερα πιθανή. 
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ΧΑΝΙΑ, ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2019 

25/09/2019 
Συντάχθηκε 

 
Πενθερουδάκης Μανώλης 

 
 
 

Ηλεκ/όγος Μηχανικός 

Ελέγχθηκε 
 

Μαμαγκάκης Βαγγέλης 
 
 
 

Πολιτικός Μηχανικός 
 

 
Θεωρήθηκε 

25/09/2019 
Ο Δ/ντης Υδραυλικών Έργων Ο.Α.Κ. Α.Ε. 

 
 
 

Πατρελάκης Μάρκος 
Πολιτικός Μηχανικός 
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Συντάχθηκε 
 

25/09/2019 
ΜαμαγκάκηςΒαγγέλης 

 
 
 
 

Πολιτικός Μηχανικός 

Πενθερουδάκης Μανώλης 
 
 
 
 

Ηλεκ/όγος Μηχανικός 
 

Ελέγχθηκε και θεωρήθηκε 
25/09/2019 

Ο Δ/ντης Υδραυλικών Έργων Ο.Α.Κ. Α.Ε. 
 
 
 

Πατρελάκης Μάρκος 
Πολιτικός Μηχανικός 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ: 

 
Ενδεικτικός Κατάλογος Περιοχών Έργου 

 
 
 

ΠΕΡΙΟΧΕΣ  ΕΡΓΟΥ 

1 Φρεάτιο εισόδου 

2 Εσχάρωση 

3 Εξάμμωση/απολίπανση 

4 Φρεάτιο μέτρησης παροχής 

5 Φρεάτιο εκτροπής 

6 Εξισορρόπηση 

7 Ανοξικός αντιδραστήρας 

8 Αντλιοστάσιο ενδιάμεσης ανύψωσης 

9 Βιολογικός αντιδραστήρας συμβατικής επεξεργασίας 

10 Βιολογικός αντιδραστήρας MBR 

11 Δεξαμενές εξισορρόπησης MBR 

12 Κτίριο εξυπηρέτησης MBR 

13 Κτίριο φυσητήρων αερισμού 

14 Δευτεροβάθμια καθίζηση 

15 Αντλιοστάσιο ανακυκλοφορίας και περίσσειας ιλύος 

16 Απολύμανσησυμβατικής επεξεργασίας 

17 Απολύμανσηανάκτησης λυμάτων 
18 Δεξαμενή ανακτημένου νερού - 

Αντλιοστάσιο ανάκτησης λυμάτων 

19 Βιομηχανικό νερό 

20 Δεξαμενή σταθεροποίησης ιλύος 

21 Προπάχυνση ιλύος 

22 Αφυδάτωση ιλύος 

23 Αντλιοστάσιο στραγγιδίων 

24 Δεξαμενή ύδρευσης 

25α Απόσμηση προεπεξεργασίας 

25β Απόσμηση βιολογικής επεξεργασίας 

25γ Απόσμηση αφυδάτωσης 
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ΚΥΡΙΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ:  
Δ.Ε.Υ.Α. ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΞΟΝΑ ΧΑΝΙΩΝ 

 (Δ.E.Y.A.B.A.) 
ΦΟΡΕΑΣ  ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ : 

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε. (O.A.K. Α.Ε.) 
ΤΟΠΟΣ ΕΡΓΟΥ: 

ΓΕΡΑΝΙ ΧΑΝΙΩΝ 
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ΤΕΥΧΟΣ: 

ΤΕΥΧΟΣ 3: 
ΤΕΧΝΙΚΗ  ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ – ΕΙΔΙΚΕΣ  ΤΕΧΝΙΚΕΣ  ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ:Ενδεικτικός Κατάλογος Εξοπλισμού 

ΕΚΔΟΣΗ:  1η ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2019 
 
 
 
 

Συντάχθηκε 
 

25/09/2019 
ΜαμαγκάκηςΒαγγέλης 

 
 
 
 

Πολιτικός Μηχανικός 

Πενθερουδάκης Μανώλης 
 
 
 
 

Ηλεκ/όγος Μηχανικός 
 

Ελέγχθηκε και θεωρήθηκε 
25/09/2019 

Ο Δ/ντης Υδραυλικών Έργων Ο.Α.Κ. Α.Ε. 
 
 
 

Πατρελάκης Μάρκος 
Πολιτικός Μηχανικός 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ: 
 

Ενδεικτικός Κατάλογος εξοπλισμού 
 

1 Φρεάτιο εισόδου Τεμάχια Κωδικός Χαρακτηριστικά 
1.1 Φυσητήρας φρεατίου υποδοχής 1 01CFB01 200 m3/h at 250 mbar 
1.2 Μετρητής πίεσης 1 01ILP01 0-5 m 
1.3 Διαχυτήρες χονδρής φυσαλίδας 14 01FBD01-

01FBD14 
AISI 304 σωληνωτοί 12'' 

1.4 Δικλείδα απομόνωσης αέρα  
σφαιρική DN 50 

2 01VΒH01 -
01VΒH02 

DN 50 ball 

1.5 Θυρόφραγμα απομόνωσης 800 Χ 800 2 01PEN01 -
01PEN02  

1.6 Υπερχειλιστής φρεατίου εισόδου 1 01OFW01 L =1,00 m, e = 3 mm 

1.7 Ρυθμιστικές συρταροδικλείδες 
2 01PEN03 -

01PEN04  

2 Εσχάρωση    
2.1 Δικλείδα απομόνωσης εσχάρας ανάντη 

μαχαιρωτή, ηλεκτροκίνητη DN 300 
3 02VKM01 - 

02VKM03 
AISI 304 

2.2 Δικλείδα απομόνωσης εσχάρας ανάντη 
μαχαιρωτή, ηλεκτροκίνητη DN 350 

2 02VKM04 - 
02VKM05 

AISI 304 

2.3 Αυτόματη εσχάρα με συμπιεστή 
εσχαρισμάτωνη  6 mm 

3 02SCR01 - 
02SCR03 

AISI 304, 
319 m3/h / 6 mm 

2.4 Αυτόματη εσχάρα με συμπιεστή 
εσχαρισμάτωνη 3mm 

2 02SCR04 - 
02SCR05 

AISI 304, 
319 m3/h / < 3mm 

2.5 Δικλείδα απομόνωσης εσχάρας ανάντη 
μαχαιρωτή, χειροκίνητη DN 300 

3 02VKΗ06 - 
02VKΗ08 

AISI 304 

2.6 Δικλείδα απομόνωσης εσχάρας ανάντη 
μαχαιρωτή, χειροκίνητη DN 400 

3 02VKΗ09 - 
02VKΗ11 

AISI 304 

2.7 Καπάκι 1,1 Χ 1,1 μ 5  Γαλβανισμένο έλασμα 

2.8 Κάδος τροχήλατος 1.100 kg 6   

2.9 Γερανογέφυρα 4,30 μ 1   

2.10 Γερανογέφυρα 2,20 μ 1   

2.11 Αξονικός ανεμιστήρας 1   

3 Εξάμμωση/απολίπανση     
3.1 Θυρόφραγμα τροφοδοσίας εξαμμωτή 4 03PEN01 - 

03PEN04 
900 Χ 900 χειροκίνητο 

3.2 Παλινδρομική γέφυρα εξαμμωτή 4 03SGT01 - 
03SGT04  

3.3 Αντλία άμμου 4 03PUC01 - 
03PUC04  

3.4 Δικλείδα απομόνωσης αντλίας άμμου 4 03VKH01 - 
03VKH04 

AISI 304 L, DN 80 

3.5 Αντεπίστροφη δικλείδα άμμου 4 03VCH01 - 
03VCH04 

AISI 304 L, DN 80 
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3.6 Δικλείδα απομόνωσης πληντρίδας άμμου 2 03VKH05 - 
03VKH06 

AISI 304 L, DN 80 

3.7 Πληντρίδα άμμου 2 03GRW01 - 
03GRW02 

22-36 m3/h, V = 945 L DN 
100/50 

3.8 Φυσητήραςεξαμμωτή 3 03CFB01 - 
03CFB03 

155 m3/h at 450 mbar,  
4 kW 

3.9 Αξονικός ανεμιστήρας 1 03CFX01  
3.10 Δικλείδα αέρα απομόνωσης 8 03VΒH05 - 

03VΒH13 
AISI 304 L, DN 80 

3.11 Διαχυτήρες χονδρής φυσαλίδας 32 03FBD01 - 
03FBD 32 

AISI 304 L, 
σωληνωτοί 12'' 

3.12 Υπερχειλιστής εξαμμωτή  03OFW1- 
03OFW4 

AISI 304 L, 
2 m, e = 5 mm 

3.13 Χοάνη λιπών και επιπλεόντων  03OFW5 -
03OFW8 

AISI 304 L, e = 5 mm 

4. Φρεάτιο μέτρησης παροχής    
4.1 Ηλεκτρομαγνητικός μετρητής παροχής 

συμβατικής γραμμής επεξεργασίας  
1 04IDM01 DN 500 PN 10 

4.2 Ηλεκτρομαγνητικός μετρητής παροχής 
γραμμής επεξεργασίας MBR 

1 04IDM02 DN 300 PN 10 

4.3 Δικλείδα απομόνωσης 3 04VKH01 - 
04VKH03 

DN 400 PN 10 

4.4 Ανεμιστήρας  04CFX01 1.000 m3/h 
4.5 Αυτόματος δειγματολήπτης  04SPL01  

     

5. Φρεάτιο εκτροπής    
5.1 Θυρόφραγμα 1 05PEN01 ΑΙSI 304 L, 

1.000 Χ 1.200 mm 
5.2 Θυρόφραγμα τροφ.τροφοδοσίας 

εξισορρόπησης 
2 05PEN02 - 

05PEN03 
ΑΙSI 304 L, 
400 X 400 

5.3 
Υπερχειλιστής τροφοδοσίας εξισορρόπησης 

2 05OFW01 - 
05OFW02 

ΑΙSI 304 L, 
1,5 m, e = 5 mm 

6. Δεξαμενές Εξισορρόπησης    
6.1 Ξέστρο δεξαμενής εξισορρόπησης 2 06SGT01 - 

06SGT02 
Υφιστάμενο 

6.2 Υπερχειλιστής εξισορρόπησης 2 06OFW01 - 
06OFW02 

Υφιστάμενο 

6.3 Χοάνες επιπλεόντων εξισορρόπησης 4 06OFW03 - 
06OFW04 

Υφιστάμενο 

6.4 Μετρητής στάθης υπερήχων 2 06ILU1 - 
06ILU2 

0,5 -5 m 

6.5 Αισθητήρας στάθμης υψηλός 2 06ILH01 - 
06ILH02 

αγωγιμότητας 

6.6 Αισθητήρας στάθμης χαμηλός 2 06ILL01 - 
06ILL02 

Φλοτεροδιακόπτης 

6.7 Αντλίες εκκένωσης 2 06PUC01 - 
06PUC2 

100 m3/h 

6.8 Δικλείδα απομόνωσης αναρρόφησης 
ηλεκτροκίνητες 

2 06VKΜ01-
06VKΜ02 

AISI 304 L, DN 300 

6.9 Δικλείδα απομόνωσης κατάθλιψης 2 06VKH03 - AISI 304 L, DN100 
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06VKH04 

6.10 Αντεπίστροφη δικλείδα  2 06VCH01 - 
06VCH02 

AISI 304 L, DN100 

7. Ανοξικός αντιδραστήρας     
7.1 Αναμικτήρας θαλάμου εισόδου 1 07ΜΙΧ01 2,3 kW, 1370 rpm,  

210 mm 
7.2 Αναδευτήρας αργόστροφος 4 07ΜΙΧ02 - 

07ΜΙΧ05 
3,1 kW, 27 rpm, 
2.000 mm 

7.3 Θυρόφραγμα εξόδου 1 07OFW1 L = 5,20 m, ρύθμιση 
στάθμης κατά 0,20 m 

7.4 Φυσητήρας 1 07CFB01 Υφιστάμενος 440 Nm3/h 
στα 380 mbar 

7.5 Διαχυτήρες 110 07FBD01 – 07 
FBD110 

Υφιστάμενοι 

8. Αντλιοστάσιο ενδιάμεσης ανύψωσης    
8.1 Αντλίες ενδιάμεσης ανύψωσης 3 08PUA01 -

08PUA03 
621 m3/h 

8.2 Αισθητήρας στάθμης υψηλός 1 08ILH1 

8.3 Αισθητήρας στάθμης χαμηλός 1 08ILL1   
8.4 Θυρόφραγμα εισόδου 3 08VKH01- 

08VKH03 
AISI 304L 
1600 X 1600 

8.5 Θυρόφραγμα εξόδου  08VKH04 
08VKH06 

AISI 304L 
1600 X 1600 

8.6 Ανεμιστήρας  08CFX01 1.000 m3/h 
9. Βιολογικός αντιδραστήρας συμβατικής 

επεξεργασίας 
 

  
9.1 Υποβρύχιος αναδευτήρας θαλάμου 

τροφοδοσίας  
1 09ΜΙΧ01 

 
9.2 Υπερχειλιστής λεπτής στέψης 1 09OFW1 AISI 304L, L = 4,80 m 
9.3 Υποβρύχιος αναδευτήρας επαμφοτερίζουσας 

δεξαμενής  
2 09ΜΙΧ02-

09ΜΙΧ03 20 mX 10 mX 6 m 

9.4 Δικλείδες απομόνωσης αερισμού 

1 

09VBH01 -  

DN 350, ενδεικτικό, θα 
καθοριστεί στη μελέτη 
εφαρμογής 

9.5 Δικλείδες απομόνωσης αερισμού 2 
09VBH02 - 
09VBH03 

DN 300, ενδεικτικό, θα 
καθοριστεί στη μελέτη 
εφαρμογής 

9.6 Δικλείδες απομόνωσης αερισμού 27 09VBH04 - 
09VBH17 

DN 140, , ενδεικτικό, θα 
καθοριστεί στη μελέτη 
εφαρμογής 

9.7 Διαχυτήρας λεπτής φυσαλίδας 2.128 09FBD01 - 
09FBD2128 

9΄΄ μεμβράνης 

9.8 Στηρίγματα αγωγού επί του πυθμένα Περίπου 
600 τεμ.  

AISI 316 

9.9 Υπερχειλιστής εξόδου  09OFW1 L =10 m, e = 5 mm 

9.10 Μετρητής στερεών  09ISS01  

9.11 Μετρητής διαλυμένου οξυγόνου  09IDO01  
9.12 Αντλία ανακυκλοφορίας νιτρικών 2 09PUC1- 

09PUC2 250 m3/h 
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9.13 Δικλείδα απομόνωσης κατάθλιψης 2 09VKH01 - 
09VKH02 

DN 150 

9.14 Δικλείδα αντεπιστροφής 2 09VCH01 -
09VCH02 

DN 150 

9.15 Δικλείδα ρύθμισης εσωτερικής 
ανακυκλοφορίας 

 09VKH03 
 

9.16 Μετρητής παροχής MID ανακυκλοφορίας  09IDM1 DN 600 

10 Αντιδραστήρας υπερδιήθησης MBR    
Ο αριθμός συστοιχιών των μεμβρανών και κατά αντιστοιχία ο αριθμός και η δυναμικότητα των φυσητήρων 
καθαρισμού καθώς και ο αριθμός και η δυναμικότητα των αντλιών διαυγών θα καθοριστεί από τον Ανάδοχο με 
βάση την επιλογή του κατασκευαστή των μεμβρανών. Τα όργανα μέτρησης που απαιτούνται για τη λειτουργία των 
μεμβρανών επίσης καθορίζονται από τον προμηθευτή των μεμβρανών. 

 10.1 Υπερχειλιστής εκτροπής 1 10OFW1 L = 2,00 m, e = 3 mm 
10.2 Υποβρύχιος αναδευτήρας θαλάμου 

τροφοδοσίας βιολογικού αντιδραστήρα 
1 10ΜΙΧ01  

10.3 Υποβρύχιος αναδευτήρας ανοξικής 1 10ΜΙΧ02  
10.4 Υποβρύχιος αναδευτήρας επαμφοτερίζ. 1 10ΜΙΧ03  

10.5 Δικλείδες απομόνωσης υποσυλλεκτών 
αερισμού 

2 10VBH01-
10VBH02 

 

10.6 Δικλείδες απομόνωσης κατεβασιάς αερισμού  10VBH03-
10VBH20 

 

10.7 Διαχυτήρας λεπτής φυσαλίδας  1.520 10FBD01-- 
10FBD1520 

9΄΄ μεμβράνης 

10.8 Στηρίγματα αγωγού επί του πυθμένα 400  AISI 316  

10.9 Υπερχειλιστής εξόδου 4 10OFW2 - 
10OFW5 4 Χ 2,20 m, e = 5 mm 

10.10 Μετρητής διαλυμένου οξυγόνου 1 10IDO01  
10.11 Μετρητής αιωρπουμένων στερεών 1 10ISS01  

10.12 Αντλία ανακυκλοφορίαςMBR 3 10PUC1 - 
10PUC3 

630 m3/h @ 1,50 m 

10.13 Δικλείδα απομόνωσης κατάθλιψης 3 10VKH01 - 
10VKH03  

10.14 Δικλείδα αντεπιστροφής 3 10VCH01 - 
10VCH03  

10.15 Αντλίεςπερίσσειας ιλύος MBR 2 10PUC4 - 
10PUC5 

20 m3/h @ 10m 

10.16 Δικλείδα απομόνωσης κατάθλιψης 3 10VKH04 - 
10VKH05 

DN100 

10.17 Δικλείδα αντεπιστροφής 3 10VCH04 - 
10VCH05 

DN100 

10.18 Υπερχειλιστές τροφοδοσίας διαμερισμάτων 
μεμβρανών 

4 10OFW4 - 
10OFW5 

Τουλάχιστον 

10.19 Διαμερίσματα μεμβρανών 4  Τουλάχιστον 

10.20 Συστοιχίες μεμβρανών 24 10 MBR 01 – 
10 MBR 24 

Θα καθοριστεί από τον 
προμηθευτή 

10.21 Δικλείδες συστοιχίας MBR 24 10VKH06 - 
10VKH28 

Θα καθοριστεί από τον 
προμηθευτή 

10.22 Υπερχειλιστές εξόδου διαμερισμάτων 
μεμβρανών 

4 10OFW6 - 
10OFW9 

Τουλάχιστον 
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11. Δεξαμενές εξισορρόπησης MBR    
11.1 Αντλίες εκκένωσης δεξαμενών 2 11PUC1 - 

11PUC2 100 m3/h 
11.2 Δικλείδα απομόνωσης  2 11VKH01 - 

11VKH02 
AISI 304 L, DN100 

11.3 Αντεπίστροφη δικλείδα  2 11VCH01 - 
11VCH02 

AISI 304 L, DN 100 

11.4 Υπερχειλιστές εξόδου 2 11OFW1 - 
11OFW2 

L = 6,70 m, e = 3 mm 

11.5 Μετρητής στάθης υπερήχων 2 11ILU1 - 
11ILU2 

0,5 -5 m 

11.6 Αισθητήρας στάθμης υψηλός 2 11ILH01 - 
11ILH02 

αγωγιμότητας 

11.7 Αισθητήρας στάθμης χαμηλός 2 11ILL01 - 
11ILL02 

Φλοτεροδιακόπτης 

12. Κτίριο εξυπηρέτησης MBR    
12.01 Φυσητήρες μεμβρανών καθαρισμού 8 12CFB 01 – 

12 CFB 08 
Τουλάχιστον 
Θα καθοριστούν από τον 
προμηθευτή 

12.02 Ρυθμιστές στροφών φυσητήρων 4 10 INV 01 – 
10 INV 06 

 

12.03 Μετρητές παροχής αέρα καθαρισμού 4 12IFE 01 – 12 
IFE 04 

Τουλάχιστον 
Θα καθοριστούν από τον 
προμηθευτή 

12.04 Δικλείδες απομόνωσης αέρα καθαρισμού  4 12VBH01-
12VBH04 

Τουλάχιστον 

12.05 Δικλείδες αναρρόφησης αντλίας διαυγών 4 12VΚH01-
12VΚH04 

Τουλάχιστον 

12.06 Μετρητής υποπίεσης 4 12ILP01-
12ILP04 

Τουλάχιστον 

12.07 Αντλίες διαυγών 6 12 PUL 01 – 
12 PUL 06 

Τουλάχιστον 

12.08 Ρυθμιστές στροφών αντλιών διαυγών 6 12INV 05 – 12 
INV 08 

Τουλάχιστον 

12.09 Μετρητής παροχής διαυγών 4 12IDM01 - 
12IDM04 

Τουλάχιστον 

12.10 Μετρητής στερεών 4 12ISS01 - 
12ISS04 

Τουλάχιστον 

12.11 Δικλείδες κατάθλιψης αντλίας διαυγών 4 12VΚH05-
12VΚH08 

Τουλάχιστον 

12.12 Ανυψωτικό συστοιχιών μεμβρανών 1 
  

12.13 Ανυψωτικό φυσητήρων καθαρισμού 1   

12.14 Ανυψωτικό αντλιών διαυγών  1   

13. Φυσητήρες αερισμού      
13.1 Φυσητήρας αερισμού 5 13CFB01 - 

13CFB05   

13.2 Φυσητήρας αερισμού (μελλοντικός) 1 13CFB06   
13.3 Δικλείδα απομόνωσης φυσητήρα 5 13VKH01 - 

13VKH05  
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13.4 Δικλείδα απομόνωσης φυσητήρα 
(μελλοντική) 

1 13VKH06 
 

13.5 Αξονικός ανεμιστήρας 4 10CFX01 - 
10CFX04  

14 Δευτεροβάθμια καθίζηση      
14.1 Υπερχειλιστική τηλεσκοπική δικλείδα 

απομάκρυνσης ιλύος 
4 14OFW1 - 

14OFW4   
14.2 Ξέστρο ιλύος  14SFC01 - 

14SFC02   
14.3 Διάταξη απομάκρυνσης επιπλεόντων  14OFW11 - 

14OFW12   
14.4 Υπερχείλιση ΔΤΚ  14OFW13-

14OFW14  
15. Αντλιοστάσιο ανακυκλοφορίας και 

περίσσειας ιλύος 
 

    
15.1 Αντλία ανακυκλοφορίας στερεών 3 15PUC01-

15PUC03 
15.2 Δικλείδα απομόνωσης αναρρόφησης 3 15VKH01- 

15VKH03  
15.3 Δικλείδα απομόνωσης κατάθλιψης 3 15VKH04- 

15VKH06  
15.4 Δικλείδα αντεπιστροφής 3 15VCH01- 

15VCH03  
15.5 Αντλία απομάκρυνσης περίσσειας ιλύος 2 15PUC04-

15PUC05 
16 m3/h 

15.6 Δικλείδα απομόνωσης αναρρόφησης 2 15VKH07- 
15VKH08 

 

15.7 Δικλείδα απομόνωσης κατάθλιψης 2 15VKH09- 
15VKH10 

DN 100 

15.8 Δικλείδα αντεπιστροφής 2 15VCH04- 
15VCH05 

DN 100 

15.9 Δικλείδα απομόνωσης προς χειμερινό 
αντιδραστήρα 

1 15VKH11 DN 350 

15.10 Δικλείδα απομόνωσης προς θερινό 
αντιδραστήρα 

1 15VKH12 
 

15.11 Μετρητής στάθμης τύπου υπερήχων 2 15ILU01 - 
15ILU02  

15.12 Αισθητήρας στάθμης υψηλός 1 15ILH01  
15.13 Αισθητήρας στάθμης χαμηλός 1 15ILL01  
15.14 Μετρητής παροχής MID ανακυκλοφορίας 

προς θερινό αντιδραστήρα 
1 15IDM01 

 
15.13 Μετρητής παροχής MID περίσσειας 1 15IDM02 DN 150 

16. Απολύμανση συμβατικής επεξεργασίας     
16.1 Θυρόφραγμα απομόνωσης 4 16PEN01 - 

16PEN04 
1350 X 1000 

16.2 Θυρόφραγμα απομόνωσης 1 16PEN05 800 X 1000 

16.3 Υπερχείλιση 4 16OFW01 -
16OFW04 

AISI 304L, L = 1350 mm, e 
= 3 mm 

16.4 Υπερχείλιση 2 16OFW05 AISI 304L, L = 2400 mm, e 
= 3 mm 
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16.5 Δεξαμενή αποθήκευσης υποχλωριώδους 
νατρίου 

1 16TCS01 υφισταμένη 

16.6 Αισθητήρας στάθμης χαμηλός 1 16ILL01  
16.7 Δικλείδα απομόνωσης 1 16VBH01  
16.8 Δεξαμενή ημερήσιας αποθήκευσης 

υποχλωριώδους νατρίου 
1 16TCP01 HDPE 1 m3 

16.9 Αισθητήρας στάθμης  δοχείου ημ. 
κατανάλωσης, υψηλός 

1 16ILH01 
 

16.10 Αισθητήρας στάθμης  δοχείου ημ. 
κατανάλωσης, χαμηλός 

1 16ILL02 
 

16.11 
Δοσομετρική αντλία υποχλωριώδους νατρίου 

2 16PUD01 -
16PUD02 

10 l/h 

16.12 Δεξαμενή αποθήκευσης αποχλωριωτικού 
μέσου 

1 16TCP02 HDPE 1 m3 

16.13 Αισθητήρας στάθμης  δοχείου 
αποχλωρίωσης, υψηλός 

1 16ILH04 
 

16.14 Αισθητήρας στάθμης δοχείου 
αποχλωρίωσης, χαμηλός 

1 16ILH04 
 

16.15 Δοσομετρική αντλία αποχλωρίωσης 2 16PUD03 - 
16PUD04 

50 l/h 

16.16 Μετρητής υπολειματικού χλωρίου  16ICL01 

16.17 Ανεμιστήρας  16CFX01 1.000 m3/h 

17. Απολύμανση ανακτημένου νερού    
17.1 Υπερχείλιση 1 17OFW01  
17.2 

Δοσομετρική αντλία υποχλωριώδους νατρίου 
2 17PUD01 -

17PUD02 
10 l/h 

17.3 Μετρητής υπολειματικού χλωρίου  17ICL01  

18. Δεξαμενή ανακτημένου νερού -Αντλιοστάσιο ανάκτησης λυμάτων 

18.1 Μετρητής στάθμης τύπου υπερήχων 1 18ILU01  

18.2 Αισθητήρας στάθμης υψηλός 1 18ILH01  

18.3 Αισθητήρας στάθμης χαμηλός 1 18ILL01  
18.4 Αντλίες 2 18PUC01 -

18PUC02  
18.5 Δικλείδες απομόνωσης 4 18VKH01 -

18VKH04  
18.6 Δικλείδες αντεπιστροφής 2 18VCH01 -

18VCH02  

19. Βιομηχανικό νερό      

 Υφιστάμενο    

20. Δεξαμενή σταθεροποίησης ιλύος      
20.1 Δικλείδα απομόνωσης 3 20VKH01 -

20VKH03 
DN 150 

20.2 Επιφανειακός αεριστήρας οριζοντιος 4 20AER01 -
20AER04 

υφιστάμενος 

20.3 Υποβρύχιος αναδευτήρας 2 20ΜΙΧ01 - 
20ΜΙΧ02 

υφιστάμενος 

20.4 Υπερχείλιση 2 20OFW01 - 
20OFW02 

υφιστάμενος 
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20.5 Αντλία σταθεροποιημένης ιλύος 2 20PUC01 -
20PUC02 

16 m3/h 

20.6 Δικλείδα απομόνωσης κατάθλιψης 
2 20VKH04 - 

20VKH05 
DN 150 

20.7 Δικλείδα αντεπιστροφής 
2 20VCH01 - 

20VCH02 
DN 150 

20.8 Αισθητήρας στάθμης υψηλός 
2 20ILH01 - 

20ILH02  

20.9 Αισθητήρας στάθμης χαμηλός 
2 20ILL01 - 

20ILL02  

20.10 Μετρητής παροχής σταθεροποιημένης ιλύος 1 20IDM01 DN 100 

21. Προπάχυνση ιλύος    
21.1 Δικλείδα απομόνωσης τροφοδοσίας 

πάχυνσης 
7 21VKH01 - 

21VKH03 
DN 150 

21.2 Ξέστρο πάχυνσης 2 21GED01 - 
21GED02 

D = 8 m 

21.3 Μετρητής στάθμης 3 21ILU01 - 
21ILU03 US, 0,5 – 5 m 

21.4 Υπερχείλιση-τύμπανο ηρεμίας 3 21OFW01 -
21OFW03 

L = 25 m, AISI 304, e = 3 
mm 

21.5 Δικλείδα απομόνωσης αναρρόφησης 2 21VKH04 -
21VKH07 

DN 150 

21.6 Αντλία έκκεκτρου κοχλία 2 21PUW01 -
21PUW02 

50 m3/h at 2 bar 

21.7 Δικλείδα απομόνωσης κατάθλιψης 2 21VKH06 -
21VKH07 

DN 150 

21.8 Δικλείδα αντεπιστροφής 2 21VCH01 -
21VCH02 

DN 150 

21.9 Δικλείδα τροφοδοσίας ομογενοποίησης  1 21VKH08 DN 150 

21.9 Δικλείδα παράκαμψης ομογενοποίησης 1 21VKH09 DN 150 

21.9 Υποβρύχιος αναδευτήρας ομογενοποίησης 1 21ΜΙΧ01  

21.10 Μετρητής στάθμης ομογενοποίησης 1 21ILU01  

21.11 Δικλείδα απομόνωσης  21VKH10  

22. Αφυδάτωση ιλύος    

22.1 Δικλείδα απομόνωσης αναρρόφησης 
7 22VKH01 - 

22VKH04 DN 150 
22.2 Αντλία έκκεκτρου κοχλία 2 22PUW01 -

22PUW02  
50 m3/h at 2 bar 

22.3 Αντλία έκκεκτρου κοχλία 1 (2) 22PUW03 -
22PUW04 

30 m3/h at 2 bar 

22.4 Δικλείδα αντεπιστροφής 3 (4) 22VCH01 - 
22VCH04 

DN 150 

22.5 Δικλείδα απομόνωσης κατάθλιψης 5 (6) 22VKH05 - 
22VKH10 

DN 150 

22.6 Μετρητής παροχής τροφοδοσίας 
φυγόκεντρου 

2 (3) 22IDM01 - 
22IDM03 

DN 150 

22.7 
Μετρητής πίεσης τροφοδοσίας φυγόκεντρου 

2 (3) 22IPS01 - 
22IPS03 

DN 25, 0 - 4 bar 
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22.8 Συγκρότημα παρασκευής πολυηλεκτρολύτη 1 22GEP01 3000 l/h, υφιστάμενος 

22.9 Συγκρότημα παρασκευής πολυηλεκτρολύτη 1 22GEP02 1500 l/h 

22.10 Αντλία πολυηλεκτρολύτη 3 (4) 22PUD01 - 
22PUD04  

22.11 Μετρητής πίεσης τροφοδοσίας ΡΕ σε 
φυγόκεντρο 

3 (4) 22IPS05 - 
22IPS08 

0 - 4 bar 

22.12 Μετρητής παροχής τροφοδοσίας ΡΕ σε 
φυγόκεντρο 

3 (4) 22IDM04 - 
22IDM06 

DN 50 

22.13 Δικλείδα τροφοδοσίας PE σε φυγόκεντρο 3 (4) 22VKH10 - 
22VKH12  

22.14 Στατικός αναμίκτης 2 (3) 22MIS01 - 
22MIS03  

22.15 Φυγόκεντρο 1 22CEN01 40 m3/h 800 kg/h 
υφιστάμενο 

22.16 Φυγόκεντρο 1 (2) 22CEN02 -
22CEN03 

30 m3/h 600 kg/h 

22.17 Αναμίκτης ιλύος/ασβέστη 2 (3) 22PUW05 - 
22PUW07  

22.18 Μεταφορικός, δοσομετρικός κοχλίας ασβέστη 2 (3) 22SRW01 - 
22SRW03  

22.19 Κοχλίας έγχυσης ασβέστη 2 (3) 22SRD01 - 
22SRD03  

23 Αντλιοστάσιο στραγγιδίων    
23.1 Αντλία στραγγιδίων 3 23PUC01 - 

23PUC03 
23.2 Δικλείδα απομόνωσης κατάθλιψης 3 23VKH01 - 

23VKH03 
SS DN 100 

23.3 Δικλείδα αντεπιστροφής 3 23VCH01 - 
23VCH03 

SS DN 100 

23.4 Μετρητής στάθμης τύπου υπερήχων 1 
 

 

23.5 Φλοτεροδιακόπτης 1 
 

 

24 Δεξαμενή ύδρευσης    

24.1 Δίδυμο πιεστικό συγκρότημα   24PUC01  

24.2 Φλοτεροδιακόπτης  24ILH01  

24.3 Ανεμιστήρας  24CFX01  

20 Απόσμηση       

1 Απόσμηση προεπεξεργασίας      

2 Απόσμηση αφυδάτωσης      

3 Απόσμηση κεντρικών μονάδων      
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ΕΚΔΟΣΗ:  1η ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2019 
 
 
 
 

Συντάχθηκε 
 

25/09/2019 
ΜαμαγκάκηςΒαγγέλης 

 
 
 
 

Πολιτικός Μηχανικός 

Πενθερουδάκης Μανώλης 
 
 
 
 

Ηλεκ/όγος Μηχανικός 
 

Ελέγχθηκε και θεωρήθηκε 
25/09/2019 

Ο Δ/ντης Υδραυλικών Έργων Ο.Α.Κ. Α.Ε. 
 
 
 

Πατρελάκης Μάρκος 
Πολιτικός Μηχανικός 
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ΚΥΡΙΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ:  
Δ.Ε.Υ.Α. ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΞΟΝΑ ΧΑΝΙΩΝ 

 (Δ.E.Y.A.B.A.) 
ΦΟΡΕΑΣ  ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ : 

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε. (O.A.K. Α.Ε.) 
ΤΟΠΟΣ ΕΡΓΟΥ: 

ΓΕΡΑΝΙ ΧΑΝΙΩΝ 

ΕΡΓΟ:ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΤΗΣ Δ.Ε.Υ.Α. 
ΒΟΡΕΙΟΥ AΞΟΝΑ ΧΑΝΙΩΝ ΓΙΑ ΑΝΑΚΤΗΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΜΕΝΩΝ ΛΥΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΑΡΔΕΥΣΗ 

ΤΕΥΧΟΣ: 

ΤΕΥΧΟΣ 3: 
ΤΕΧΝΙΚΗ  ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ – ΕΙΔΙΚΕΣ  ΤΕΧΝΙΚΕΣ  ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Στ:Ενδεικτικός Κατάλογος σωληνώσεων επεξεργασίας 

ΕΚΔΟΣΗ:  1η ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2019 
 
 
 

Συντάχθηκε 
 

25/09/2019 
ΜαμαγκάκηςΒαγγέλης 

 
 
 
 

Πολιτικός Μηχανικός 

Πενθερουδάκης Μανώλης 
 
 
 
 

Ηλεκ/όγος Μηχανικός 

Παρασκάκη Αργυρώ 
 
 
 
 

Χημικός Μηχανικός 

 
Ελέγχθηκε και θεωρήθηκε 

25/09/2019 
Ο Δ/ντης Υδραυλικών Έργων Ο.Α.Κ. Α.Ε. 

 
 
 

Πατρελάκης Μάρκος 
Πολιτικός Μηχανικός 

 
 

 



Α/Α Λειτουργία Διά- 
μετρος 

Ρευστό Υλικό Τοποθέτηση Μέγιστη 
παροχή 
σε m3/h 

Ταχύτητα 
σε m/s 

Μήκος 
σε m 

1 Τροφοδοσία δίδυμος 450 Λύματα Χ/Σ σε σκάμα 1.275 2,23 61 

2 Τροφοδοσία δίδυμος 450 Λύματα Χ/Σ σε σκάμα 1.275 2,23 61 

3 
Εκκένωση δεξαμενών 
εξισορρόπησης 

315 Λύματα HDPE PN12 σε σκάμα 
400 1,43 197 

4 
Αγωγός επιστροφής 
στραγγιδίων 

200 Λύματα HDPE PN12 σε σκάμα 
100 0,88 93 

5 
Αγωγός επιστροφής 
στραγγιδίων 4a 

200 Λύματα HDPE PN12 σε σκάμα 
100 0,88 8 

6 Τροφοδοσία εσχάρωσης 300 Λύματα ΑΙSI υπέργειος 319 1,25 3 

7 Τροφοδοσία εσχάρωσης 300 Λύματα ΑΙSI υπέργειος 319 1,25 1,25 

8 Τροφοδοσία εσχάρωσης 300 Λύματα ΑΙSI υπέργειος 319 1,25 1,25 

9 Τροφοδοσία εσχάρωσης 350 Λύματα ΑΙSI υπέργειος 319 0,92 1,25 

10 Τροφοδοσία εσχάρωσης 350 Λύματα ΑΙSI υπέργειος 319 0,92 3 

11 Παράκαμψη εσχάρωσης 400 Λύματα HDPE σε σκάμα 1.275 2,82 12,5 

12 Εσχάρωση - εξάμμωση 300 Λύματα ΑΙSI σε φρεάτιο 319 1,25 5,2 

13 Εσχάρωση - εξάμμωση 300 Λύματα ΑΙSI σε φρεάτιο 319 1,25 4,7 

14 Εσχάρωση - εξάμμωση 300 Λύματα ΑΙSI σε φρεάτιο 319 1,25 4,7 

15 Εσχάρωση - εξάμμωση 400 Λύματα ΑΙSI σε φρεάτιο 319 0,70 4,7 

16 Εσχάρωση - εξάμμωση 400 Λύματα ΑΙSI σε φρεάτιο 319 0,70 5,2 
17 Γραμμή άμμου 80 Αιώρ. άμμου ΑΙSI υπέργειος 58 0,91 28 

18 Γραμμή λιπών 80 Λίπη ΑΙSI Εγκιβωτισμ. 12 0,5 28 

19 Εξαμμωτής - ΜΒR 300 Λύματα HDPE σε σκάμα 250 0,70 116 
20 Εξαμμωτής –συμβατική 

βιολογική επεξεργασία 500 Λύματα GRP σε σκάμα 1.275 1,80 128 
21 Τροφοδοσία εξισορρόπησης 

Α και Β 400 Λύματα GRP σε σκάμα 550 1,22 16 
22 Ανακυκλ. στερεών από συμ- 

βατική επεξεργασία προς 
ανοξική δεξαμενή (καλοκαίρι) 

600 Ιλύς GRP σε σκάμα 1.358 1,33 74 

23 Ανακυκλοφορία νιτρικώναπό 
συμβατική επεξεργασία 

600 Μικτό υγρό GRP σε σκάμα 1.416 1,39 40 
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προς ανοξική δεξαμενή 
(καλοκαίρι) 

24 Ανοξική ζώνη προς αντ/σιο 
ανακυκλοφορίας 

1200 Μικτό υγρό GRP 
 

3.841 0,94 43 

25 Μετρητής παροχής  - αντ/σιο 
ανακυκλ. 300 Λύματα SS/GRP εντοιχισμένο 

220 0,86 10 

26 Αντσιο ανακυκλοφορίας 
προς αερισμό 

1000 Μικτό υγρό GRP 
σε σκάμα 

3.841 1,36 56 

27 Ανακυκλοφορία στερεών 
συμβατικής επεξεργασίας 
(χειμερινή λειτουργία) 

350 Ιλύς GRP σε σκάμα 341 0,99 92 

28 Ανακυκλοφορία 
νιτρικώνσυμβατικής 
επεξεργασίας (χειμερινή 
λειτουργία) 

250 Μικτό υγρό GRP σε σκάμα 240 1,36 80 

29 Βιοαντιδραστήρες προς ΔΤΚ 600 Μικτό υγρό GRP σε σκάμα 1.104 1,09 2 Χ 16 

30 ΔΤΚ προς χλωρίωση 600 Διαυγή GRP σε σκάμα 1.275 1,25 22 

31 ΑνακυκλοφορίαΜΒR 600 Μικτό υγρό GRP υπέργειος 1.250 1,23 50 

32 ΥπερχείλισηΜΒR 250 Λύματα GRP υπέργειος 250 1,42 90 

33 
Επιστροφή 
υπερχείλισηςΜΒR 

200 Λύματα GRP υπέργειος 250 2,21 90 

34 ΜΒR προς χλωρίωση 300 Διαυγή GRP σε σκάμα 250 0,98 63 
35 Χλωρίωση συμβατικής 

επεξεργασίας προς έξοδο 
600 Διαυγή GRP σε σκάμα 1.275 1,25 56 

36 Χλωρίωση προς βιομηχανικό 
νερό 

200 Διαυγή HDPE PN12 σε σκάμα 100 0,88 31 

37 Ανακτημένο νερό προς 
διάθεση 

300 Διαυγή HDPE PN12 σε σκάμα 300 1,18 200 

38 Αγωγόςαπομάκρυνσης 
περισσειας ιλύος από 
βιολογική επεξεργασία 

80 Βιολ. ιλύς AISI 304 L / 
HDPEPN12 

Υπέργειος/  
σε σκάμα 

16 0,88 180 

39 Αγωγόςαπομάκρυνσης 
σταθεροποιημένης ιλύος 

80 Βιολ. ιλύς AISI 304 L / 
HDPEPN12 

Υπέργειος/  
σε σκάμα 

16 0,88 180 
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προς προπάχυνση 

40 Σύστημα αγωγών 
τροφοδοσίας αφυδάτωσης 

100 Βιολ. ιλύς AISI 304 L / 
HDPEPN12 

Υπέργειος/  
σε σκάμα 

30 1,06 
 

 

 

 

 

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ 
 
 

1-2 Κάθε αγωγός παραλαβάνει το σύνολο της παροχής αιχμής, δηλαδή 1.275 m3/h. Η μέση παροχή είναι 667 m3/h 
3 Η εκκένωση της δεξαμενής εξισορρόπησης γίνεται με μέγιστη παροχή 400 m3/h, προκειμένου να μπορεί ο συνολικός όγκος 

των 4.000 m3 να εκκενώνεται σε δέκα ώρες κατά τη διάρκεια της νύκτας. 
4-5 Η επιστροφή στραγγιδίων υπολογίζεται 100m3/h. 

6-10& 
12-16 

Η υδραυλική φόρτιση κάθε εσχάρας υπολογίζεται σε 319 m3/h (= 1.275/4). Οι αγωγοί που τροφοδοτούν τις εσχάρες με 
μικρότερο διάκενο εξυπηρετούνται από αγωγούς με ελαφρά μεγαλύτερες διαμέτρους, σύμφωνα με τον κατασκευαστή. 

11 Η παράκαμψη της εσχάρωσης είναι σε θέση να παραλάβει την αιχμή της παροχής εισόδου. 
17 Η γραμμή άμμου διαστασιολογείται για παροχή 16 L/sή 58 m3/h, η οποία αντιστοιχεί στη δυναμικότητα μίας αμμοπλητρίδας. 
18 Για τη γραμμή άμμου επιλέγεται διάμετρος 80 mmμε κριτήριο τη διευκόλυνση του καθαρισμού.  
19 Από τον εξαμμωτή προς τη δεξαμενή υπερδιήθησης ΜΒRοδηγείται η μέγιστη δυναμικότητα της υπερδιήθησης, δηλαδή 

6.000 m3/d / 24h = 250 m3/h. 
20 Από τον εξαμμωτή προς τη συμβατική βιολογική επεξεργασία οδηγείται η παροχή αιχμής, δηλαδή 1.275 m3/h. Δεν αφαιρίεται 

η παροχή προς το MBR, διότι η δυναμικότητα του MBRμπορεί να είναι σημαντικά μειωμένη για ορισμένα χρονικά 
διαστήματα.  

21 Από το φρεάτιο εκτροπής προς τις δεξαμενές εξισορρόπησης κάθε αγωγός διαστασιολογείται για 550 m3/h. Ο περιοριστικός 
παράγοντας είναι η διάμετρος των υφιστάμενων αγωγών τροφοδοσίας. Εξασφαλίζεται η υπεχείλιση 2 Χ 550 m3/h = 1.100 
m3/h προς την εξισορρόπηση, η οποία είναι ικανοποιητική. 

22 Η ανακυκλοφορία στερεών από τη συμβατική βιολογική επεξεργασία προς την ανοξική ζώνη λαμβάνει χώρα το καλοκαίρι. Η 
συμβατική βιολογική βαθμίδα υποδέχεται φορτίο διαστασιολόγησης 472m3/h και παροχή αιχμής 849 m3/h. Από τους 
υγειονολογικού υπολογισμούς προκύπτει απαίτηση ανακυκλοφορίας στερεών 160 % επί της παροχής αιχμής. Υπολογίζεται 
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επομένως 1,60 Χ 849 = 1.358 m3/h. 
23 Η ανακυκλοφορία νιτρικώντης συμβατικής επεξεργασίας από την έξοδο του αερισμού προς την ανοξική δεξαμενή κατά τη 

διάρκεια του καλοκαιριού υπολογίζεται ως εξής: Η αναγκαία ανακυκλοφορία στερεών υπολογίζεται στους υπολογισμούς 
διεργασιών σε 400 %, εκ των οποίων το 100 % θα διασφαλίζεται σε όλες τις συνθήκες από την παροχή ανακυκλοφορίας 
στερεών. Η διάταξη εσωτερικής ανακυκλοφορίας θα καλύψει επομένως 300 % της μέσης παροχής, επομένως 3 Χ 472m3/h = 
1.416 m3/h. 

24 Η παροχή από την ανοξική ζώνη προς το αντλιοστάσιο ενδιάμεσης ανύψωσης και ανακυκλοφορίας υπολογίζεται ως εξής: 
 
Παροχή αιχμής ΕΕΛ μείον την μέση παροχή του MBR: 1.275 – 208 =  1.067 m3/h. 
Παροχή ανακυκλοφορίας στερεών:       1.358 m3/h. 
Παροχή ανακυκλοφορίας νιτρικών:       1.416 m3/h. 
ΣΥΝΟΛΟ         3.841 m3/h 

25 Το τμήμα αγωγού από το μετρητή παροχής προς το φρεάτιο κατάθλιψης του  αντ/σίου ανακυκλοφορίας οδηγεί κατά τους 
χειμερινούς μήνες την παροχή εισόδου απευθείας προς τη συμβατική βιολογική επεξεργασία, ενώ παρακάπτεται η ανοξική 
δεξαμενή και το αντλιοστάσιο ενδιάμεσης ανύψωσης. Αυτό είναι δυνατόν για παροχές μέχρι περίπου 2.600 m3/d. Ο 
συντελεστής αιχμής κατά τη διάρκεια της ημέρας λαμβάνεται ίσος με δύο (2). Επομένως η μέγιστη παροχή που αναμένεται 
στο τμήμα αγωγού (25) είναι 220 m3/d. 

26 O αγωγός από το αντ/σίο ανακυκλοφορίας μέχρι την είσοδο της συμβατικής βιολογικής βαθμίδας παραλαμβάνει το σύνολο 
της παροχής του αντλιοστασίου ενδιάμεσης ανύψωσης, δηλαδή 3.841 m3/h. Κατά τη διάρκεια της χειμερινής λειτουργίας, η 
ταχύτητα ροής θα είναι χαμηλή και θα προκαλούνται καθιζήσεις. Αυτό είναι αποδεκτό για περιορισμένες χρονικές περιόδους. 
Σε χρονικά διαστήματα περίπου δύο μηνών θα πρέπει ο αγωγός να ξεπλένεται με αυξημένες παροχές, προκειμένου να 
αποπλυθού οι αποθέσεις. 

27 Ο αγωγός (27) οδηγεί κατά τη διάρκεια της χειμερινής λειτουργίας την παροχή ανακυκλοφορίας στερεών από το 
αντλιοστάσιο εξωτερικής ανακυκλοφορίας στην είσοδο της βιολογικής βαθμίδας. Η παροχή αιχμής στην είσοδο είναι 
σύμφωνα με τους υπολογισμούς διεργασιών 195 m3/h. Η απαίτηση ανακυκλοφορίας είναι σύμφωνα με τους υπολογισμούς 
διεργασιών 175 %. Επομένως η απαιτούμενη παροχή ανακυκλοφορίας είναι 1,75 Χ 195 m3/h = 341 m3/h. 

28 Ο αγωγός (28) οδηγεί κατά τη διάρκεια της χειμερινής λειτουργίας την παροχή ανακυκλοφορίας νιτρικών από την έξοδο της 
δεξαμενής αερισμού στην είσοδο της βιολογικής βαθμίδας. Η μέση παροχή στην είσοδο είναι σύμφωνα με τους 
υπολογισμούς διεργασιών 108m3/h. Η απαίτηση ανακυκλοφορίας είναι σύμφωνα με τους υπολογισμούς διεργασιών 323%, 
εκ των οποίων το 100 % θα διασφαλίζεται σε όλες τις συνθήκες από την παροχή ανακυκλοφορίας στερεών. Επομένως η 
απαιτούμενη παροχή ανακυκλοφορίας είναι 2,23 Χ 108m3/h = 240m3/h. 

29 Με τους δύο αγωγούς (29) οδηγείται το μικτό υγρό από τη δεξαμενή αερισμού στις δεξαμενές καθίζησης, αφού έχει 
αφαιρεθεί η ανακυκλοφορία νιτρικών. Η μέγιστη παροχή υπολογίζεται για παροχή εισόδου αιχμής 849 m3/h με ποσοστό 
ανακυκλοφορίας στερεών 165 %. Επομένως προκύπτει: 849 + 1,60 Χ 849 = 2.207 m3/h. Η παροχή διανέμεται σε δύο 
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αγωγούς, έκαστος των οποίων παραλαμβάνει παροχή αιχμής 1.104 m3/h. 
30 Ο αγωγός (30) από ΔΤΚ προς χλωρίωση διαστασιολογείται έτσι ώστε να μπορεί να παραλάβει το σύνολο της παροχής 

αιχμής της ΕΕΛ, δηλαδή με παροχή αιχμής 1.275 m3/h. 
31 Η ανακυκλοφορία MBRυπολογίζεται στη μελέτη διεργασιών υπερ της ασφαλείας σε 500 % της μέγιστης συναμικότητας 

επεξεργασίας δηλαδή των 250 m3/h. Επομένως η παροχής ανακυκλοφορίας MBRυπολογίζεται σε 1.250 m3/h. 
32 Ο αγωγός υπερχείλισης ΜΒR υπολογίζεται για τη μέγιστη παροχή τροφοδοσίας του εν λόγω σημείου, δηλαδή για 250 m3/h. 
33 Ο αγωγός υπερχείλισης ΜΒR υπολογίζεται για τη μέγιστη παροχή που είναι δυνατόν να διαθέσει ο αγωγός προς τις 

μεμβράνες , δηλαδή για 250 m3/h. 
34 Ο αγωγός από ΜΒRπρος τη δεξαμενή χλωρίωση ανάκτησης διαυγών υπολογίζεται για τη μέγιστη δυναμικότητα των 

μεμβρανών, δηλαδή για 250 m3/h. 
35 Ο αγωγός από την έξοδο της χλωρίωσης της συμβατικής επεξεργασίας προς τον αγωγό διάθεσης  διαστασιολογείται για 

παροχή αιχμής 1.275 m3/h. 
36 Το τμήμα αγωγού (36) παραλαμβάνει επεξεργασμένα διαυγή από τον αγωγό εξόδου και τα προωθεί προς τη δεξαμενή 

βιομηχανικού νερού και διαστασιολογείται για 100 m3/h. 
37 Ο αγωγός διάθεσης του ανακτημένου νερού διαστασιολογείται έτσι ώστε να μπορεί να διαθέσει το σύνολο του ανακτημένου 

νερού που παράγεται (6.000 m3/d) προς το δίκτυο του ΟΑΚ με λειτουργία 20 ωρών ημερησίως, δηλαδή με παροχή 300 
m3/h. 
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Ο Δ/ντης Υδραυλικών Έργων Ο.Α.Κ. Α.Ε. 
 

Πατρελάκης Μάρκος 
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