
 
  
 

Εγκατάσταση μονάδων επεξεργασίας νερού από 

τη  

Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης 

Ορεστιάδας (Δ.Ε.Υ.Α.Ο.)  

σε 14 οικισμούς του Δήμου Ορεστιάδας 



 
Περιγραφη ́& στοιχεία του έργου 

 Η εγκατάσταση μονάδων επεξεργασίας νερού σε 14 οικισμούς του Δήμου 

Ορεστιάδας αποτέλεσε πρωταρχικό στόχο της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης 

Αποχέτευσης Ορεστιάδας (Δ.Ε.Υ.Α.Ο.) στην προσπάθεια της να βελτιώσει στο μέγιστο 

βαθμό τις συνθήκες υδροδότησης παρέχοντας άριστη ποιότητα νερού για τις τοπικές 

κοινότητες Στέρνας, Καβύλης, Καστανεών, Ριζίων και Βύσσας που ανήκουν στη Δ.Ε. 

Βύσσας, για τις τοπικές κοινότητες Ορμενίου, Ελαίας, Πτελέας, Πετρωτών, Δικαίων και 
Πενταλόφου που ανήκουν στη Δ.Ε. Τριγώνου, καθώς και για τις τοπικές κοινότητες Λεπτής, 

Νεοχωρίου, Θουρίου και Χειμωνίου που ανήκουν στη Δ.Ε. Ορεστιάδας του Δήμου 

Ορεστιάδας Π.Ε. Έβρου. 

 



Με την τοποθέτηση μονάδων επεξεργασίας νερού στους ως άνω οικισμούς 
του Δήμου Ορεστιάδας επιλύονται σε σημαντικό βαθμό τυχόν προβλήματα 
που σχετίζονται με υψηλές συγκεντρώσεις μαγγανίου, σιδήρου, αρσενικού 

και νιτρικών. Οι παρεμβάσεις και τα έργα ύδρευσης που 
πραγματοποιήθηκαν συνοψίζονται στα κάτωθι: 

• ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗΣ ΜΑΓΓΑΝΙΟΥ - ΣΙΔΗΡΟΥ - 

ΘΟΛΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ (ΦΙΛΤΡΑΝΣΗ) 

 

• ΜΕΘΟΔΟΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΝΤΙΣΤΡΟΦΗΣ ΟΣΜΩΣΗΣ 



ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗΣ ΜΑΓΓΑΝΙΟΥ - 
ΣΙΔΗΡΟΥ - ΘΟΛΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ 

(ΦΙΛΤΡΑΝΣΗ) 

      Κατασκευή εγκαταστάσεων απομάκρυνσης μαγγανίου-σιδήρου-θολότητας πόσιμου νερού σε οικισμούς του Δήμου 

Ορεστιάδας σε επαφή με τις υπάρχουσες εγκαταστάσεις για την επίλυση προβλημάτων που σχετίζονται με τη θολότητα του νερού 

και ιχνών μαγγανίου και σιδήρου. Η προτεινόμενη μέθοδος επεξεργασίας οξείδωση – φίλτρανση – αποχλωρίωση βασίζεται επί 
παγκοσμίου και παραδεκτής τεχνολογίας και περιλαμβάνει κατά σειρά τις ακόλουθες διεργασίες: 

 

• Οξείδωση με την προσθήκη ικανής ποσότητας χλωρίου ως οξειδωτικού μέσου 

• Χρόνος επαφής των υπό οξείδωση στοιχείων του νερού με το οξειδωτικό μέσο 

• Φίλτρανση για την κατακράτηση των δημιουργημένων κατά τα προηγούμενα στάδια ιζημάτων και επί πλέον τηςπροϋπάρχουσας 

θολότητας 

• Φίλτρανση αποχλωρίωσης – απόσμησης με ενεργό άνθρακα 

• Μεταχλωρίωση 

 

Με τη μέθοδο αυτή χρησιμοποιούνται μειωμένες ποσότητες χημικών μέσων και απαιτείται ελάχιστος χώρος εγκαταστάσεων. 



  
 

ΜΕΘΟΔΟΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΝΤΙΣΤΡΟΦΗΣ 
ΟΣΜΩΣΗΣ 

• Η όσμωση είναι το φαινόμενο κατά το οποίο δύο διαλύματα, όταν χωρίζονται από μια ημιπερατή μεμβράνη, το νερό θα 

περάσει και θα κινηθεί από το αραιότερο προς το πυκνότερο διάλυμα, ώστε το τελευταίο να αραιωθεί και τελικά να γίνει 
και αυτό το ίδιο καθαρό. 

• Η διαδικασία αυτή είναι φυσικό φαινόμενο και με αυτόν τον τρόπο ανταλλάσσονται υγρά στα κύτταρα του οργανισμού 

μας, καθώς επίσης στα ζώα και στα φυτά. Η όσμωση σε συνδυασμό με τα τριχοειδή φαινόμενα, είναι υπεύθυνη για την 

ανύψωση του 

• Νερού από τις ρίζες στα φύλλα των δέντρων καθώς τα διαλύματα των κυττάρων των φύλλων είναι πιο πυκνά με 

αποτέλεσμα το νερό να κινείται προς αυτά για να αραιωθούν. 

• Από την άλλη πλευρά έχουμε την αντίθετη όσμωση η οποία είναι το αντίθετο της όσμωσης όπου το προς καθαρισμό νερό 

πιέζεται να περάσει μέσα από μια μεμβράνη η οποία επιτρέπει επιλεκτικά μόνο τα μόρια του νερού να περάσουν μέσα 

από αυτήν. 

• Το εξερχόμενο νερό είναι απαλλαγμένο από κάθε είδους ακαθαρσίες, σκουριές, άλατα, οργανικές ουσίες, λιπάσματα, 

παρασιτοκτόνα, μέχρι και κάθε είδους επικίνδυνους μικροοργανισμούς, βακτήρια και ιούς. Οι παραπάνω προσμίξεις 

απορρίπτονται στην αποχέτευση μαζί με ένα ποσοστό νερού.  



 
Η διαδικασία αντίστροφης όσμωσης περιλαμβάνει τα παρακάτω 

στάδια: 

• Δεξαμενή ακατέργαστου νερού 

• Αντλίες τροφοδοσίας 

• Χλωρίωση με δοσομέτρηση υποχλωριώδους νατρίου 

• Φίλτρανση με φίλτρα παρακράτησης θολότητας-αιωρούμενων σωματιδίων-

σιδήρου-μαγγανίου 

• Αποχλωρίωση με δοσομέτρηση διαλύματος όξινου θειώδους νατρίου 

• Σύστημα προσθήκης αντικαθαλωτικού 

• Σύστημα αντίστροφης όσμωσης 

• Αντλία υψηλής πιέσεως 

• Μονάδα έκπλυσης των μεμβρανών και χημικού καθαρισμού μεμβρανών 

• Αύξηση σκληρότητας, αλκαλικότητας και διόρθωση του ph 

• Φίλτρο ανθρακικού ασβεστίου 

• Αντλία έγχυσης σόδας 

• Σύστημα μεταχλωρίωσης 

• Αντλίες προώθησης 

• Δεξαμενή αποθήκευσης 



 

• Στους οικισμούς Λεπτής, Νεοχωρίου, Θουρίου, Νέου Χειμωνίου, Καστανεών και Βύσσας 

του Δήμου Ορεστιάδας τοποθετήθηκαν εγκαταστάσεις οι οποίες ακολουθούν τη μέθοδο 

επεξεργασίας της φίλτρανσης  

• Στους οικισμούς Στέρνας, Ορμενίου, Καβύλης, Ελαίας, Πτελέας, Πετρωτών, Δικαίων και 
Πενταλόφου του Δήμου Ορεστιάδας τοποθετήθηκαν εγκαταστάσεις οι οποίες 

ακολουθούν τη μέθοδο επεξεργασίας της αντίστροφης όσμωσης,  

• Ενώ στις μονάδες επεξεργασίας νερού του οικισμού Ριζίων του Δήμου Ορεστιάδας 

εφαρμόζεται τόσο η φίλτρανση όσο και η αντίστροφη όσμωση. 



Ωφελούμενοι από την εγκατάσταση μονάδας επεξεργασίας νερού στους οικισμούς του 
δήμου ορεστιάδας θα είναι όλοι οι κάτοικοι του δήμου και ιδίως οι κάτοικοι των 

συγκεκριμένων οικισμών οι οποίοι ανέρχονται σε: 

Α/Α Οικισμός Κάτοικοι 

1 Στέρνα  621  

2 Ορμένιο  562  

3 Καβύλη  752  

4 Ελαία  466  

5 Πτελέα  441  

6 Πετρωτά  269  

7 Δίκαια  826  

8 Λεπτή  642  

9 Νεοχώρι  744  

10 Θούριο  642 

11 Νέο Χειμώνιο  447  

12 Καστανιές  1054 

13 Ρίζια  1267 

14 Νέα Βύσσα  2801 

15 Πεντάλοφος  510  



Τα αποτελέσματα των ως άνω παρεμβάσεων θα επιφέρουν πρακτικές εντός του Δήμου 

Ορεστιάδας (37.695 κάτοικοι) οι οποίες θα έχουν ως αποτέλεσμα την ορθολογική και 
προσεκτική διαχείριση των υδάτινων πόρων βελτιώνοντας την ποιότητα ζωής των κατοίκων της 

ευρύτερης περιοχής και εξασφαλίζοντας ταυτόχρονα την παροχή επαρκούς ποσότητας και 
καλής ποιότητας νερού, καθώς επιλύονται σε σημαντικό βαθμό τυχόν προβλήματα που 

σχετίζονται με υψηλές συγκεντρώσεις μαγγανίου, σιδήρου, αρσενικού και νιτρικών. 















ΣΑς ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ 


