
                 

ΠΡΑΞΗ ΕΡΓΟ ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΦΥΣΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ 

ΔΙΚΤΥΑ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ 
ΔΚ ΓΙΑΝΝΟΥΛΗΣ ΚΑΙ 
ΦΑΛΑΝΗΣ ΚΑΙ 
ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΕΕΛ 
ΓΙΑΝΝΟΥΛΗΣ (Β ΦΑΣΗ 
ΠΡΑΞΗΣ)  
MIS 5004048 

ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ 
ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΟΣ 
ΑΓΩΓΟΣ ΦΑΛΑΝΗΣ 

1.329.268,29€ 
ΥΠΟΔΟΜΕΣ 
ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ 
ΑΕΙΦΟΡΟΣ 
ΑΝΑΠΤΥΞΗ 

Σκοπός του έργου είναι η ολοκληρωμένη διαχείριση των αστικών λυμάτων της περιοχής Γιάννουλης και Φαλάνης γιατί όσο 
εξακολουθούν να υπάρχουν οικισμοί τα λύματα των οποίων συγκεντρώνονται σε βόθρους και διατίθενται ανεπεξέργαστα, το 
πρόβλημα της μόλυνσης των υδάτινων πόρων εξακολουθεί να υφίσταται. 
Κατά την Α Φάση της Πράξης (ΕΣΠΑ 2007-2013),  υλοποιήθηκε το δίκτυο αποχέτευσης ακαθάρτων της Γιάννουλης και της 
Φαλάνης και η Μελέτη: «Κεντρικός Αποχετευτικός  Αγωγός Φαλάνης και  Προμελέτη της Επέκτασης της ΕΕΛ Γιάννουλης.  
Κατά τη Β Φάση  
Στο 1ο υποέργο θα κατασκευαστεί ο  ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΟΣ ΑΓΩΓΟΣ ΦΑΛΑΝΗΣ με τον οποίο τα λύματα από τον 
οικισμό της Φαλάνης θα οδηγηθούν από το Αντλιοστάσιο του οικισμού ΑΣ-Α1 (υψόμετρο +57,00), μέσω καταθλιπτικού αγωγού 
διαμέτρου Φ280 και μήκους 7.200m, στο φρεάτιο εισόδου της ΕΕΛ Γιάννουλης (υψόμετρο +77,00). Ο καταθλιπτικός αγωγός 
θα οδεύει εντός της αγροτικής οδού που ενώνει τον οικισμό της Φαλάνης με το ανάχωμα και στη συνέχεια θα οδεύει κατά 
μήκος του αναχώματος.  
Στο 2ο υποέργο θα κατασκευαστεί η ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΕΓΚΑΤΑΤΑΣΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΓΙΑΝΝΟΥΛΗΣ στην οποία θα γίνει 
μελέτη εφαρμογής και κατασκευή της Επέκτασης της ΕΕΛ Γιάννουλης με πρόβλεψη 20ετίας για να εξυπηρετεί 14.659 
ισοδύναμους κατοίκους 

ΕΠΕΚΤΑΣΗ 
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ 
ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ 
ΛΥΜΑΤΩΝ 
ΓΙΑΝΝΟΥΛΗΣ 

1.557.000,00€ 

ΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ 
ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΚΑΙ 
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 
ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ 
ΛΥΜΑΤΩΝ (Ε.Ε.Λ.) ΤΚ 
ΜΑΝΔΡΑΣ- 
ΚΟΥΤΣΟΧΕΡΟΥ ΔΗΜΟΥ 
ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ  
MIS 5002149 

ΔΙΚΤΥΟ 
ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΤΚ 
ΜΑΝΔΡΑΣ ΚΑΙ 
ΚΟΥΤΣΟΧΕΡΟΥ 
ΔΗΜΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ 

1.600.000,00€ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 
ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 2014-
2020 

Στο 1ο υποέργο πρόκειται να κατασκευασθεί το δίκτυο αποχέτευσης ακαθάρτων του Κουτσόχερου και της Μάνδρας. Το 
εσωτερικό δίκτυο των δύο οικισμών Μάνδρας και Κουτσόχερου αποτελείται από αγωγούς βαρύτητας (PVC-u SDR 41, με 
συμπαγές τοίχωμα διαμέτρου Φ200) και είναι συνολικού μήκους 4.900,00 μ. Το εσωτερικό δίκτυο αποχέτευσης του 
Κουτσόχερου καταλήγει στο αντλιοστάσιο Α/Σ-1 και στην συνέχεια τα λύματα με καταθλιπτικό αγωγό (από συμπαγές PE-10Αtm 
διαμέτρου Φ110) μήκους 2.120,00 μ μεταφέρονται στο αντλιοστάσιο Α/Σ-2. Το εσωτερικό δίκτυο αποχέτευσης της Μάνδρας 
καταλήγει στο αντλιοστάσιο Α/Σ-2. Τα λύματα της Μάνδρας και του Κουτσόχερου από το αντλιοστάσιο Α/Σ-2 με καταθλιπτικό 
αγωγό (από συμπαγές PE-10Αtm διαμέτρου Φ125) μήκους 510,00 μ οδηγούνται στην κοινή ΕΕΛ. 
Στο 2ο υποέργο θα κατασκευασθεί μονάδα δυναμικότητας 1.070 ι.κ. που θα καλύπτει πλήρως τις απαιτήσεις της 40ετίας. Η 
μονάδα είναι κοινή λόγω της πολύ μικρής απόστασης μεταξύ των δύο Τ.Κ.Επιλέχθηκε σύστημα προσκολλημένης βιομάζας με 
βιορότορες εναλλακτικό σύστημα επεξεργασίας με πλεονεκτήματα έναντι των συμβατικών που αναφέρονται στο μειωμένο 
κόστος εγκατάστασης, λειτουργίας και συντήρησης, στην δυνατότητα αντιμετώπισης καταστάσεων υδραυλικής και οργανικής 
υπερφόρτισης, στον υψηλό βαθμό απόδοσης επεξεργασίας και στην δυνατότητα για ελάχιστη παρακολούθηση από ανθρώπινο 
δυναμικό. Το αυτό είναι σύμφωνο και με το «Κείμενο Κατευθυντήριων Γραμμών για τη Διαχείριση Λυμάτων Μικρών Οικισμών», 
Ειδική Γραμματεία Υδάτων, 2012.  

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 
ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ 
ΛΥΜΑΤΩΝ (Ε.Ε.Λ.) ΤΚ 
ΜΑΝΔΡΑΣ- 
ΚΟΥΤΣΟΧΕΡΟΥ 
ΔΗΜΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ 

1.000.000,00€ 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ 
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 
ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 
ΤΗΛΕΜΕΤΡΙΑΣ ΚΑΙ 
ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΙΑΡΡΟΩΝ 
ΤΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ – 
ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ 
ΥΔΡΑΓΩΓΕΙΩΝ ΤΩΝ Δ.Ε. 
ΓΙΑΝΝΟΥΛΗΣ & 
ΚΟΙΛΑΔΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ 
ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ   
MIS 5001080 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ 
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 
ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 
ΤΗΛΕΜΕΤΡΙΑΣ ΚΑΙ 
ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΙΑΡΡΟΩΝ 
ΤΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ – 
ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ 
ΥΔΡΑΓΩΓΕΙΩΝ ΤΩΝ 
Δ.Ε. ΓΙΑΝΝΟΥΛΗΣ & 
ΚΟΙΛΑΔΑΣ ΤΟΥ 
ΔΗΜΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ 

1.150.000,00€ 

ΥΠΟΔΟΜΕΣ 
ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ 
ΑΕΙΦΟΡΟΣ 
ΑΝΑΠΤΥΞΗ 

Στην πράξη με τίτλο «Προμήθεια και εγκατάσταση συστήματος τηλεμετρίας και ελέγχου διαρροών των εξωτερικών – 
εσωτερικών υδραγωγείων των Δ. Ε. Γιάννουλης και Κοιλάδας του Δήμου Λαρισαίων» θα υλοποιηθεί η προμήθεια και 
εγκατάσταση συστημάτων τηλεμετρίας, αυτοματισμών και οργάνων μέτρησης (μετρητών παροχής, πίεσης κλπ) σε είκοσι πέντε 
(25) νέους Τοπικούς Σταθμούς (ΤΣ1-ΤΣ25) του Εξωτερικού Υδραγωγείου Γιάννουλης-Κοιλάδας και σε σε δέκα (10) νέους 
Τοπικούς Σταθμούς Μέτρησης Παραμέτρων Δικτύων (ΤΣ26-ΤΣ35) του Εσωτερικού Υδραγωγείου Γιάννουλης-Κοιλάδας.  
Οι νέοι Τοπικοί Σταθμοί και οι υπάρχοντες Τοπικοί Σταθμοί θα λειτουργούν σε ένα ενιαίο σύστημα Τηλελέγχου- Τηλεχειρισμού, 
απολύμανσης και ελέγχου διαρροών για το σύνολο του δικτύου ύδρευσης της Λάρισας και θα ελέγχονται, μετά την επέκτασή 
του με τα αντίστοιχα ηλεκτρονικά υλικά και ολοκληρωμένα  λογισμικά τηλεμετρίας,  από ένα (1) Κεντρικό Σύστημα Ελέγχου 
(ΚΣΕ)  και ένα Φορητό Σταθμό Ελέγχου (ΦΣΕ). 
Ειδικότερα θα γίνουν εργασίες παραμετροποίησης και θέσης σε λειτουργία του συνολικού συστήματος (εγκατάσταση, 
programming, startup) καθώς και βελτιώσεις του συστήματος. Επίσης εκπαίδευση, τεκμηρίωση και  λειτουργία του συνολικού 
συστήματος για 30 ημέρες. 
Με την προτεινόμενη πράξη θα μειωθεί ό όγκος του νερού που χάνεται λόγω εμφανών και αφανών διαρροών σε αγωγούς 
διανομής και σύνδεσης σε ποσοστό 62,04%. 
Τα προτεινόμενο σύστημα θα εγκατασταθεί στο Δήμο Λαρισαίων και συγκεκριμένα στην  Δημοτική  Ενότητα Γιάννουλης που 
περιλαμβάνει τις Τ.Κ. Γιάννουλης, Φαλάνης και Δασοχωρίου  και στην Δημοτική Ενότητα Κοιλάδας που περιλαμβάνει τις Τ.Κ. 
Κοιλάδας, Ραχούλας, Ελευθερών, Λουτρού Αργυρομύλων, Κουτσόχερου, Κάστρου, Μάνδρας και Αμυγδαλέας. 


