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1. ηόσορ  
ηόρνο ηνπ έξγνπ είλαη ε επαλαρξεζηκνπνίεζε ησλ ιπκάησλ θαη ηιύσλ ησλ 

Βηνινγηθώλ Καζαξηζκώλ Μεζνινγγίνπ θαη Αηησιηθνύ (Μνλάδεο Δπεμεξγαζίαο 

Αζηηθώλ Λπκάησλ, ΒΙΟΚΑ ή ΜΔΑΛ) ζε παξαγσγηθέο ρξήζεηο θαη κε αεηθνξηθό 

ηξόπν. Γηα ηελ εθπιήξσζε ησλ αλσηέξσ ζηόρσλ ζπληάρζεθαλ ε Δηζεγεηηθή Έθζεζε 

θαη ην θπξίσο θείκελν ηεο κειέηεο  

 

2. Θέζη έπγων 
o Η Μ.Δ.Α.Λ. Μεζνινγγίνπ βξίζθεηαη 2,5Km αλαηνιηθά ηεο πόιεο θαη πεξίπνπ ζην 

κέζν ηεο απόζηαζεο ηεο από ην ΣΔΙ. Οη ζπληεηαγκέλεο ηεο Μ.Δ.Α.Λ. είλαη 

38
ν
22΄05.65΄΄Ν θαη 21

ν
27΄31.56΄΄Δ ελώ βξίζθεηαη ζηηο όρζεο ηεο ιηκλνζάιαζζαο 

Κιείζνβαο θαη δίπια ζην ρείκαξξν Κνύθν. 

o Η Μ.Δ.Α.Λ. Αηησιηθνύ βξίζθεηαη 2,0Km λόηηα, κέζα ζηε ιηκλνζάιαζζα θαη 

800m βόξεηα από ην λεζάθη Νηνικάο. Οη ζπληεηαγκέλεο ηεο Μ.Δ.Α.Λ. είλαη 

38
ν
25΄09.27΄΄Ν θαη 21

ν
21΄30.62΄΄Δ.  

 

3. Διζηγηηική έκθεζη 
Γίλεηαη κία αλαθνξά ζηηο γεληθόηεξεο ζπλζήθεο ηεο πεξηνρήο ησλ δύν ππό κειέηε 

,Μ.Δ.Α.Λ. θαζώο θαη ζηηο πξνδηαγξαθέο ηνπο. ηε ζπλέρεηα παξνπζηάδνληαη 

επηηπρεκέλεο εθαξκνγέο επεμεξγαζίαο-δηάζεζεο-επαλαρξεζηκνπνίεζεο ιπκάησλ θαη 

βηνζηεξεώλ ηόζν ζηελ Διιάδα όζν θαη ζην εμσηεξηθό. Σέινο, αλαιύεηαη ε 

κεζνδνινγία πνπ αθνινπζήζεθε θαηά ηελ εθπόλεζε ηεο κειέηεο. 

 

4. Μελέηη 

4.1. Βιολογικόρ Καθαπιζμόρ Μεζολογγίος 

Αμηνιόγεζε ιεηηνπξγίαο ηεο κνλάδαο – Αλάγθε αλαβάζκηζεο 

Πποζωπικό 

 Αλ θαη ην πξνζσπηθό θαηαβάιεη θηιόηηκεο πξνζπάζεηεο ηπγράλεη ειιηπνύο 

εθπαίδεπζεο θαη δελ κπνξεί λα αληαπνθξηζεί ζηηο απμεκέλεο απαηηήζεηο ηεο 

κνλάδαο.  

 Απαηηείηαη εθπαίδεπζε ηνπ πξνζσπηθνύ ώζηε λα θαηαλνήζεη ζε βάζνο ηηο 

θπζηθνρεκηθέο θαη βηνινγηθέο δηεξγαζίεο πνπ ιακβάλνπλ ρώξα ζηε κνλάδα ώζηε λα 

κπνξεί λα επέκβεη αλάινγα θάζε θνξά θαη λα είλαη ζε ζέζε λα αληηκεησπίδεη εθηόο 

από ηελ θαζεκεξηλόηεηα θαη ηηο έθηαθηεο θαηαζηάζεηο πνπ κάιινλ είλαη πνιιέο. 

 Σε άιιε πεξίπησζε ε κνλάδα ζα κπνξνύζε λα ιεηηνπξγήζεη κε ην ππάξρνλ 

πξνζσπηθό θαη ηε ζηήξημε έκπεηξνπ εμσηεξηθνύ ηερληθνύ ζπκβνύινπ. 

Αναλύζειρ 

 Οη αλαιύζεηο αλ θαη εθηεινύληαη ηαθηηθά, γίλνληαη απνζπαζκαηηθά θαη ρσξίο 

ζπλνρή κε απνηέιεζκα λα γίλεηαη δύζθνιε ε αζθαιήο εμαγσγή ζπκπεξαζκάησλ γηα 

ην ηη θηαίεη θάζε θνξά γηα ηελ θαθή ιεηηνπξγία ηεο κνλάδαο. Γηα παξάδεηγκα δελ 

γίλνληαη κεηξήζεηο ζηελ είζνδν ηεο κνλάδαο θαη έηζη δελ κπνξεί λα εθηηκεζεί ε 

απόδνζε ηεο. Γελ γίλνληαη κεηξήζεηο ζε ελδηάκεζα ηεο κνλάδαο ζεκεία πξνθεηκέλνπ 

λα εληνπίδεηαη θάζε θνξά πνπ αθξηβώο δεκηνπξγείηαη ην πξόβιεκα.  

 Τν ρεκείν είλαη απειπηζηηθά κηθξό θαη ππνιείπεηαη ζε εμνπιηζκό. Καηά ζπλέπεηα 
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πνιιέο θαίξηεο κεηξήζεηο δελ πξαγκαηνπνηνύληαη (π.ρ. TN, TP, MLSS, total 

coliforms). Απαηηείηαη αλαβάζκηζε ηνπ ρεκείνπ ή ζπλεξγαζία κε ρεκεία άιισλ 

Βην.Κα. ή εμσηεξηθώλ εξγαζηεξίσλ.     

Αναβάθμιζη μονάδαρ 

 Ο Βην.Κα. αλ θαη δελ είλαη αξθεηά παιηόο δελ δηαζέηεη ηθαλνπνηεηηθό ζύζηεκα 

αεξηζηήξσλ ζηηο δεμακελέο αεξηζκνύ. Ο ζπγθεθξηκέλνο ηύπνο αεξηζηήξα πνπ 

ρξεζηκνπνηείηαη αδπλαηεί λα νμπγνλώζεη θαηάιιεια ηελ αλαδεπόκελε βηνκάδα κε 

απνηέιεζκα ηελ πνιύ κηθξή απόδνζε σο πξνο ηελ απνκάθξπλζε ηνπ άλζξαθα θαη 

ηνπ ακκσληαθνύ αδώηνπ. Δπίζεο, δελ είλαη δπλαηή ε θαηάιιειε ελαιιαγή αεξόβησλ 

θαη αλνμηθώλ ζπλζεθώλ κε απνηέιεζκα ηελ πεξηνξηζκέλε ηθαλόηεηα απνκάθξπλζεο 

θσζθόξνπ από ηα απόβιεηα. 

 Η αληηθαηάζηαζε ησλ επηθαλεηαθώλ αεξηζηήξσλ κε ππνβξύρηνπο δηαρύηεο ζα 

βειηίσλε δξαζηηθά ηελ όιε ιεηηνπξγία ηεο κνλάδαο. 

 Η απνιύκαλζε ηνπ επεμεξγαζκέλνπ λεξνύ πξαγκαηνπνηείηαη κόλν θαηά ην ήκηζπ, 

όηαλ πξαγκαηνπνηείηαη. Απαηηείηαη άκεζε πξνκήζεηα θαη δεύηεξνπ θίιηξνπ θαη 

κνλάδαο UV γηα ηελ απνηειεζκαηηθή απνιύκαλζε ηνπ απνβιήηνπ. Δλαιιαθηηθά, ζα 

πξέπεη λα αξρίζεη άκεζε ρισξίσζε αλ θαη ν ρξόλνο παξακνλήο (κήθνο καηάλδξνπ) 

κε ηελ ππάξρνπζα ππνδνκή δελ είλαη ηθαλνπνηεηηθόο γηα ηελ απνηειεζκαηηθή 

απνιύκαλζε κε ππνρισξηώδεο λάηξην. Δπίζεο, ε ρισξίσζε εγθπκνλεί θηλδύλνπο 

δεκηνπξγίαο νξγαλν-ρισξησκέλσλ νπζηώλ.  

 Η κνλάδα δηαρεηξίδεηαη επαξθώο ην νξγαληθό θνξηίν, αιιά αληηκεησπίδεη ζεκαληηθό 

πξόβιεκα ζηε ληηξνπνίεζε.  

 Σηε κνλάδα πξαγκαηνπνηείηαη ζπλερήο απνκάθξπλζε ελεξγνύο ηιύνο κε απνηέιεζκα 

ν ρξόλνο παξακνλήο ηεο ηιύνο λα είλαη κηθξόο θαη λα κελ κπνξεί λα αληεπεμέιζεη ε 

ληηξνπνίεζε. Πξνηείλεηαη πεξηνδηθή απνκάθξπλζε δξαζηηθήο ηιύνο. 

 Τα όξηα εθβνιήο ηνπ νιηθνύ θσζθόξνπ ζύκθσλα πξνο ηελ ΑΔΠΟ είλαη ηδηαίηεξα 

ρακειά. Γηα ην ιόγν απηό πξνηείλεηαη ππνβνήζεζε θαη κε ρεκηθή θαηαθξήκληζε ηνπ 

θσζθόξνπ.  

4.2. Βιολογικόρ Καθαπιζμόρ Αιηωλικού 

Αμηνιόγεζε ιεηηνπξγίαο ηεο κνλάδαο – Αλάγθε αλαβάζκηζεο 

Πποζωπικό 

 Τν άηνκν πνπ επηβιέπεη/παξαθνινπζεί ηε ιεηηνπξγία ηεο κνλάδαο δελ είλαη 

θαηαξηηζκέλν θαη δελ κπνξεί λα αληεπεμέιζεη ζηηο ιεηηνπξγηθέο απαηηήζεηο ηνπ 

έξγνπ.  

 Η πξόζιεςε επηπιένλ εμεηδηθεπκέλνπ αηόκνπ ή αηόκσλ θξίλεηαη κάιινλ αζύκθνξε 

γηα ηα δεδνκέλα ηνπ Γήκνπ ηνπ Αηησιηθνύ.  

 Η δεκηνπξγία εληαίνπ θνξέα δηαρείξηζεο πγξώλ απνβιήησλ ζε ζπλεξγαζία κε ην 

Γήκν Μεζνινγγίνπ ή θαη ηνλ Γήκν Οηληάδσλ ζα κπνξνύζε λα κεηώζεη δξαζηηθά ην 

θόζηνο ιεηηνπξγίαο θαη λα ζπληειέζεη θαζνξηζηηθά ζηελ απνηειεζκαηηθή ιεηηνπξγία 

ηεο κνλάδαο. 

 Σε άιιε πεξίπησζε ε κνλάδα ζα κπνξνύζε λα ιεηηνπξγήζεη κε ην ππάξρνλ 

πξνζσπηθό θαη ηε ζηήξημε έκπεηξνπ εμσηεξηθνύ ηερληθνύ ζπκβνύινπ. 

Αναλύζειρ 

 Απηή ηε ζηηγκή δελ πξαγκαηνπνηνύληαη αμηόπηζηεο αλαιύζεηο ζηε κνλάδα. 

 Πξνηείλεηαη ε ζπλεξγαζία κε ρεκεία άιισλ Βην.Κα. ή εμσηεξηθώλ εξγαζηεξίσλ γηα 
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ηελ άκεζε αιιά θαη ηελ καθξνπξόζεζκε θάιπςε ησλ αλαγθώλ ηεο κνλάδαο. 

Αναβάθμιζη μονάδαρ  

 Ο πεξηβάιινλ ρώξνο θαη όινη νη εζσηεξηθνί ρώξνη ηεο κνλάδαο ρξήδνπλ άκεζεο 

θαζαξηόηεηαο θαη απνιύκαλζεο. 

 Απαηηείηαη άκεζε ζπληήξεζε ηνπ ειεθηξνκεραλνινγηθνύ εμνπιηζκνύ ηεο κνλάδαο. 

 Ο Βην.Κα. δηαζέηεη ζύζηεκα ηαηληνθηιηξόπξεζαο θαη παξαζθεπήο πνιπειεθηξνιύηε 

πνπ πνηέ δελ ηέζεθε ζε ιεηηνπξγία. Σαλ κέζνδνο αθπδάησζεο ρξεζηκνπνηείηαη θιίλε 

μήξαλζεο. Η εηθόλα πνπ παξνπζηάδεη ε κνλάδα θαλεξώλεη όηη ε κέζνδνο απηή δελ 

είλαη επαξθήο θαη δεκηνπξγνύληαη πνιιά πξνβιήκαηα. Πξνηείλεηαη ε άκεζε 

ιεηηνπξγία ηεο ηαηληνθηιηξόπξεζαο. 

 Γελ πθίζηαηαη θαλέλα ζύζηεκα κέηξεζεο, ειέγρνπ ή ξύζκηζεο ζηε κνλάδα. Τα πάληα 

είλαη ζε αρξεζηία θαη θαηεζηξακκέλα. 

 Γελ πθίζηαηαη θαλέλα ζηάδην απνιύκαλζεο ηνπ επεμεξγαζκέλνπ απνβιήηνπ θαη ην 

κηθξνβηαθό θνξηίν ζηελ έμνδν είλαη επηθίλδπλν. 

 Ο καίαλδξνο ρισξίσζεο ιεηηνπξγεί σο δεμακελή θαζίδεζεο θαη έρεη νπζηαζηηθά 

θιίζεη. 

  Ο πγξνβηόηνπνο πνπ έπεηαη ηεο κνλάδαο θαίλεηαη λα ζπζζσξεύεη ξύπνπο θαη 

κηθξνβηαθό θνξηίν θαζώο δελ απνκαθξύλεηαη ε παξαγόκελε βηνκάδα ησλ 

θαιακηώλ. Πάλησο ε απμεκέλε αιαηόηεηα ππνδειώλεη ην απηνλόεην: ηελ άκεζε 

επηθνηλσλία ηνπ κε ηε ιηκλνζάιαζζα θαζώο δελ ππάξρεη ζηνλ ππζκέλα 

ζηεγαλνπνηεηηθή κεκβξάλε. 

 Δπίζεο, ε έμνδνο ηνπ πγξνβηόηνπνπ έρεη κεηαθεξζεί ζην δίαπιν αθξηβώο δίπια ελώ 

ε αξρηθή ηνπ ζέζε ήηαλ ζηε ιηκλνζάιαζζα κεηά ηνλ Νηνικά, πεξίπνπ 500m  πην 

καθξηά.    

4.3. Δπεξεπγαζία και διάθεζη λςμαηολάζπηρ 

ε θάζε πεξίπησζε ε πνζόηεηα ηεο μεξακέλεο ιάζπεο είλαη πνιύ κηθξή θαη ζα 

κπνξνύζε άλεηα λα δηαηεζεί ζαλ πιηθό επηθάιπςεο ζηνλ ΥΤΣΑ Μεζνινγγίνπ.  

Η απνμεξακέλε ηιύο ζα κπνξνύζε επίζεο κε ζρεηηθή επηθύιαμε λα δηαηεζεί θαη ζαλ 

εδαθνβειηησηηθό ζε γεηηνληθνύο αγξνύο. Γηα ην ζθνπό απηό απαηηείηαη όκσο ζπλερήο 

παξαθνινύζεζε θαη έιεγρνο ηεο ρεκηθήο θαη κηθξνβηνινγηθήο ελεξγόηεηαο ηεο ηιύνο. 

4.4. Αξιολόγηζη ηων εναλλακηικών μεθόδων επανασπηζιμοποίηζηρ με ηη 

σπήζη πολςκπιηιπιακήρ ανάλςζηρ 

Υξεζηκνπνηήζεθε ε κέζνδνο M.A.S.T., ε νπνία είλαη επξέσο δηαδεδνκέλε θαη 

ζηεξίδεηαη ζε επηζηεκνληθά εξγαιεία θαη ζηηο ζπκκεηνρηθέο δηαδηθαζίεο ησλ άκεζα 

εκπιεθόκελσλ θνξέσλ. 

Με βάζε ηε πνιπθξηηηξηαθή αλάιπζε, πξνθξίζεθε ε κέζνδνο ηεο αγξνηηθήο ρξήζεο 

(άξδεπζε) σο πην ελδεδεηγκέλε γηα ηελ επαλαρξεζηκνπνίεζε ησλ επεμεξγαζκέλσλ 

πγξώλ απνβιήησλ ησλ ΒΙΟ.ΚΑ. Μεζνινγγίνπ θαη Αηησιηθνύ ζηελ επξύηεξε πεξηνρή 

ηνπ Φνξέα Γηαρείξηζεο Ληκλνζάιαζζαο Μεζνινγγίνπ θαη Αηησιηθνύ. 

4.5. Δκηίμηζη ικανόηηηαρ άπδεςζηρ  

Οη πνζόηεηεο ησλ επεμεξγαζκέλσλ ιπκάησλ πνπ πξνβιέπνληαη από ηηο ΚΤΑ, 

αλέξρνληαη ζε 850.950 m
3
/αξδεπηηθή πεξίνδν γηα ηελ Μ.Δ.Α.Λ. Μεζνινγγίνπ θαη 

192.150 m
3
/αξδεπηηθή πεξίνδν γηα ηελ Μ.Δ.Α.Λ. Αηησιηθνύ. 

Η εθηίκεζε ηεο ηθαλόηεηαο άξδεπζεο έγηλε γηα ηξεηο δηαθνξεηηθέο θαιιηέξγεηεο 
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(βακβάθη, θαιακπόθη θαη κεδηθή) θαη κε ηξεηο δηαθνξεηηθέο κεζόδνπο πνπ είλαη νη 

εμήο:  

 Τ.Α. Φ.16/6631/02-06-1989, 

 FAO Penman-Monteith (Ρ-Μ), 

 BLANEY - GRIDDLE. 

Από ηηο ηξεηο θαιιηέξγεηεο εθηηκάηαη όηη ηα επεμεξγαζκέλα ιύκαηα ησλ δύν ππό 

κειέηε Μ.Δ.Α.Λ. είλαη πξνηηκόηεξν λα ρξεζηκνπνηεζνύλ γηα ηελ θαιιηέξγεηα 

βακβαθηνύ. Δπηπιένλ από ηηο ηξεηο κεζόδνπο, θξίζεθε νξζόηεξν λα επηιεγεί ε 

BLANEY - GRIDDLE ζηελ νπνία έρνπλ ιεθζεί ππόςε νη ηνπηθέο ζπλζήθεο ηεο 

πεξηνρήο ησλ δύν ππό κειέηε Μ.Δ.Α.Λ. (απόιπην πςόκεηξν έξγνπ, βξνρόπησζε θαη 

ζεξκνθξαζία ηνπ πιεζηέζηεξνπ θαη πην αμηόπηζηνπ κεηεσξνινγηθνύ ζηαζκνύ, 

γεσγξαθηθό πιάηνο, θ.ι.π). 

Με βάζε ηα παξαπάλσ πξνηείλεηαη ε δηάζεζε ησλ επεμεξγαζκέλσλ ιπκάησλ ησλ 

Μ.Δ.Α.Λ. Μεζνινγγίνπ θαη Αηησιηθνύ γηα ηελ άξδεπζε 933 θαη 211 ζηξεκκάησλ 

βακβαθηνύ αληίζηνηρα 

ηα ζρέδηα ΦΒ3.1 θαη ΦΒ3.2 έρνπλ απνηππσζεί ελδεηθηηθά νη εθηάζεηο θαιιηέξγεηαο 

βακβαθηνύ πνπ κπνξνύλ λα αξδεπηνύλ από ηα επεμεξγαζκέλα ιύκαηα ησλ δύν ππό 

κειέηε Μ.ΔΑ.Λ.. 

4.6. Δνδεικηικόρ πποϋπολογιζμόρ έπγων επανασπηζιμοποίηζηρ λςμάηων 

Μ.Δ.Α.Λ. 

ΔΚΣΑΗ ΓΙΑ 

ΑΡΓΔΤΗ 

(ζηπ) 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ 

ΔΡΓΩΝ 

(€) 

ΜΔΟΛΟΓΓΙΟΤ 933 147.300 

ΑΙΣΩΛΙΚΟΤ 211 137.000 
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ηεο Sigma Mειεηώλ Α.Δ 

ΜΔΟΛΟΓΓΙ       /  /2010 

Ο ΔΠΙΒΛΔΠΩΝ 

ΜΗΥΑΝΙΚΟ 

 

 

 

 

 

 

 

ΜΔΟΛΟΓΓΙ     /  /2010 

ΘΔΩΡΗΘΗΚΔ 

Ο ΠΡΟΪΣΑΜΔΝΟ ΣΜΗΜΑΣΟ 

ΜΔΛΔΣΩΝ Ν.Α. 

ΑΙΣΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑ 

 

 

 

 

 

 


