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Τίτλος έργου: 
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Συνοπτική περιγραφή: 

Το αντικείµενο του έργου αφορά την κατασκευή µονάδας Επεξεργασίας Λυµάτων της ∆Κ Χωριστής του ∆ήµου 
∆ράµας προβλεπόµενης δυναµικότητας 3.500 κατοίκων, δηλαδή όσο και η πρόγνωση του πληθυσµού για την 1η 
20ετία (τελευταίο έτος ανάλυσης 2036). για την 1η 20ετία. Ο προβλεπόµενος σχεδιασµός της µονάδας για την 
επεξεργασία των λυµάτων είναι η εφαρµογή συστήµατος Παρατεταµένου Αερισµού µε το ειδικότερο τεχνολογικό 
σύστηµα Κινούµενης Κλίνης Βιοµεµβρανών (Mooving Bed Bio-Reactor - MBMR) που περιέχει τις ακόλουθες προς 
κατασκευή µονάδες: 
- Μονάδα Αναρρύθµισης Παροχής και Α/Σ Ανύψωσης - Προµήθεια και εγκατάσταση εξοπλισµού σε ήδη υφιστάµενη
δεξαµενή 
- Μονάδα προεπεξεργασίας λυµάτων (Προµήθεια προκατασκευασµένου συστήµατος εσχάρωσης, εξάµµωσης, 
µέτρησης παροχής και λεπτοεσχάρωσης) 
-Μονάδα βιολογικής επεξεργασίας (Προµήθεια προκατασκευασµένου συστήµατος τριών οµοίων γραµµών 
βιολογικής επεξεργασίας εκάστη των οποίων θα αποτελείται από διαµέρισµα απονιτροποίησης, διαµέρισµα 
νιτροποίησης MBBR και διαµέρισµα διαύγασης µέσω µεµβρανών MBR) 
- Προκατασκευασµένη Μονάδα απολύµανσης 
- Σύστηµα πάχυνσης-αφυδάτωσης ιλύος 
- Σύστηµα ενέργειας και αυτοµατισµών 
- Έργα ελέγχου και αυτοµατισµών 
Τα λύµατα από τον αγωγό µεταφοράς καταλήγουν στο προκατασκευασµένο φρεάτιο εισόδου – αντλιοστάσιο 
αρχικής ανύψωσης. Τα λύµατα διοχετεύονται µέσω των αντλιών ανύψωσης στη µονάδα προεπεξεργασίας όπου 
υφίστανται εσχάρωση, εξάµµωση και λιποσυλλογή. Τα προεπεξεργεσµένα λύµατα καταλήγουν σε υφιστάµενη 
δεξαµενή για την εξισορρόπηση και οµογενοποίησή τους. Από την δεξαµενή αυτή, µε κατάλληλα αντλιοστάσια 
τροφοδοσίας, τα λύµατα παροχετεύονται για βιολογική επεξεργασία σε βιοαντιδραστήρες τεχνολογίας αιωρούµενου
βιοφιλµ ενώ η διαύγαση του ανάµικτου υγρού πραγµατοποιείται µε τη βοήθεια µεµβρανών υπερδιήθησης σε 
δεξαµενές, όπου είναι βυθισµένες οι µεµβράνες. Η µέθοδος βιολογικής διεργασίας που χρησιµοποιείται δηλαδή 
είναι εκείνη του M.B.M.R. (Moving Bed Membrane Reactor). Η τεχνολογία MBMR είναι µια νέα προηγµένη µέθοδος
επεξεργασίας που µετά από εκτενή µελέτη έχει εφαρµοστεί µε απόλυτη επιτυχία σε µονάδες επεξεργασίας 
λυµάτων. Η πρωτοποριακή αυτή µέθοδος είναι πιο κατάλληλη για τις µικρού και µεσαίου µεγέθους µονάδες 
επεξεργασίας λυµάτων, τόσο αστικών όσο και βιοµηχανικών και συνδυάζει τα πλεονεκτήµατα των µεθόδων MBR 
και ΜΒΒ. Στο σύστηµα αυτό λαµβάνουν χώρα οι διεργασίες, µείωσης του οργανικού φορτίου, της νιτροποίησης, της
απονιτροποίησης και του διαχωρισµού των στερεών (µε µεµβράνες). Από την έξοδο της βιολογικής βαθµίδας τύπου
M.B.M.R., τα διαυγασµένα υγρά καταλήγουν στο δοχείο συλλογής και αποθήκευσης επεξεργασµένων ενώ στη 
συνέχεια τροφοδοτούνται στη µονάδα απολύµανσης µε χλωρίωση. Η περίσσεια ιλύος από τη δεξαµενή βύθισης 
µεµβρανών αποµακρύνεται περιστασιακά και οδηγείται στο δοχείο συλλογής και εξισορρόπησης ιλύος. Ακόλουθα, 
η ιλύς οδηγείται µέσω αντλίας στην µονάδα πάχυνσης - αφυδάτωσής της πριν την τελική της διάθεση σε κατάλληλα
αδειοδοτηµένο χώρο. 
 

 
Επιλέξιμος Προϋπολογισμός ένταξης: 

Προϋπολογισμός έργου : 2.914.000,00 € με 24% ΦΠΑ (2.350.000,00 € επιλέξιμη δαπάνη)  

Το έργο συγχρηματοδοτείται από το Ταμείο Συνοχής. 


