
ε ηειηθή επζεία ν εθζπγρξνληζκόο,  ε αλαβάζκηζε θαη ε 

επέθηαζε ηνπ θεληξηθνύ βηνινγηθνύ θαζαξηζκνύ ηνπ 

Γήκνπ Αλδξίηζαηλαο – Κξεζηέλσλ 

 

Έργο «πλοής» γηα ηο περηβάιιολ 

θαη ηε δεκόζηα σγεία ηωλ θαηοίθωλ 

 

Σάθες Μπαιηούθος: «Δίλαη ην ζεκαληηθόηεξν έξγν 

απηήο ηεο πεξηόδνπ πηζαλόλ ζε όιε ηελ Ηιεία» 

 

Σηο ζηάδηο ηες  οιοθιήρωζες βρίζθεηαη ηο δωηηθής 

ζεκαζίας έργο εθζσγτροληζκού  θαη αλαβάζκηζες ηοσ 

βηοιογηθού θαζαρηζκού ηωλ Κοηλοηήηωλ Κρεζηέλωλ 

– Μαθρηζίωλ – Καιιηθώκοσ – Ρατώλ – Σακηθού, ηο 

οποίο ζα ζσκβάιεη αποθαζηζηηθά ζηελ προζηαζία ηοσ 

περηβάιιοληος θαη ηες δεκόζηας σγείας, ζηελ 

εσρύηερε περηοτή. 

Η πινπνίεζε ηνπ έξγνπ  αλαβάζκηζεο  θαη επέθηαζεο 

ηνπ βηνινγηθνύ θαζαξηζκνύ κε κνλάδα επεμεξγαζίαο 

βνζξνιπκάησλ, πξνϋπνινγηζκνύ  3.577.788,12 €, 

γίλεηαη  έπεηηα από ηηο ζπλερείο πξνζπάζεηεο ηεο 

δεκνηηθήο αξρήο Αλδξίηζαηλαο-Κξεζηέλσλ, κε 

επηθεθαιήο ην δήκαξρν θ. άθε Μπαιηνύθν θαη 

πεξηιακβάλεη ηνλ πιήξε εθζπγρξνληζκό ησλ 

εγθαηαζηάζεσλ πνπ  δεκηνπξγήζεθαλ  πξηλ από 30 



ρξόληα πεξίπνπ, από ηνλ αείκλεζην πξ. δήκαξρν 

Κξεζηέλσλ Παλ. Αζαλαζόπνπιν. 

Πξόθεηηαη γηα ην πην ζεκαληηθό έξγν απόιπηεο 

επεμεξγαζίαο ιπκάησλ πνπ θαηαζθεπάδεηαη απηή ηελ 

πεξίνδν ζηελ Πεινπόλλεζν, θαιύπηνληαο πιήξσο ηηο 

αλάγθεο ησλ θνηλνηήησλ Κξεζηέλσλ, Μαθξηζίσλ, 

Καιιηθώκνπ, Ραρώλ θαη Άλσ ακηθνύ, ελώ ζα ππάξρεη  

ε δπλαηόηεηα γηα ηελ επέθηαζε   ηνπ βηνινγηθνύ θαη ζε 

άιιεο Σ.Κ. ηνπ δήκνπ Αλδξίηζαηλαο-Κξεζηέλσλ. 

Ήδε έρεη δνθηκαζηεί κε επηηπρία ε πξώηε γξακκή 

επεμεξγαζίαο ησλ ιπκάησλ, ελώ ην ακέζσο επόκελν 

δηάζηεκα ζα νινθιεξσζεί θαη ην δεύηεξν ζηάδην ηνπ 

έξγνπ  από ηελ αλάδνρν θνηλνπξαμία ΜΔΟΓΔΙΟ Α.Δ. 

– ΜΣ Α.Σ.Δ. πνπ  αλέιαβε ηνλ εθζπγρξνληζκό  ηνπ 

βηνινγηθνύ θαζαξηζκνύ Κξεζηέλσλ, κε ηελ 

εγθαηάζηαζε ππεξζύγρξνλσλ ζπζηεκάησλ. 

Σα επεμεξγαζκέλα ιύκαηα ζα απνηεινύληαη από θαζαξό 

λεξό θαζώο  θαη άιια πιηθά,  πνπ ζα κπνξνύλ  λα 

ρξεζηκνπνηεζνύλ γηα πόηηζκα θαη άιιεο ρξήζεηο ζηηο 

θαιιηέξγεηεο! 

 

 

 

 

 



Δειώζεης γηα ηο έργο 

ηοσ βηοιογηθού Κρεζηέλωλ 

 

Σάθες Μπαιηούθος, Γήκαξρνο Αλδξίηζαηλαο-

Κξεζηέλσλ: 

 

«Δίλαη ην ζεκαληηθόηεξν έξγν απηήο ηεο πεξηόδνπ 

πηζαλόλ ζε όιε ηελ Ηιεία. Δθαξκόδνληαη νη πιένλ 

ζύγρξνλεο ηερληθέο. Πξνσζεί ηνλ εζληθό ζηόρν γηα 

επαλαρξεζηκνπνίεζε ηνπ επεμεξγαζζέληνο λεξνύ ζε 

θαιιηέξγεηεο θαη ππνδνκέο πξαζίλνπ ηνπ Γήκνπ καο. 

Δλώ κε ηελ απμεκέλε δπλακηθόηεηά ηνπ δίλεη ηελ 

δπλαηόηεηα λα νδεγεζνύλ ζε επεμεξγαζία ηα ιύκαηα θαη 

άιισλ νηθηζηηθώλ Κνηλνηήησλ (Βξίλα, Γξύιινο, 

θηιινπληία, αιιά θαη πεξηνρέο θαη νηθηζκνί ησλ 

Μαθξηζίσλ θαη Κξεζηέλσλ). Πέξαλ απηνύ όκσο είλαη 

έλα έξγν κλεκόζπλν ζηνλ αείκλεζην γηαηξό θαη 

Γήκαξρν Παλαγηώηε Αζαλαζόπνπιν ν νπνίνο είρε ην 

1993 θαηαζθεπάζεη ηνλ πξώην Βηνινγηθό πνπ 

εμππεξεηνύζε ηελ Κξέζηελα. ηελ πνξεία ην 2002 κε 

πξόηαζή ηνπ αμηνπνηήζακε ηηο εγθαηαζηάζεηο θαη 

κεηαθέξακε ηα ιύκαηα από ηηο γεηηνληθέο Κνηλόηεηεο.  

ήκεξα παίξλεη ηελ ηειηθή ηνπ κνξθή θαη κε ηελ κνλάδα 

επεμεξγαζίαο βνζξνιπκάησλ δίλεη ηελ δπλαηόηεηα θαη 

ζηα άιια ζπζηήκαηα επεμεξγαζίαο ιπκάησλ ησλ 

Κνηλνηήησλ καο λα ππάξρεη κηα πιήξε πξνζηαζία ηνπ 



πεξηβάιινληνο. Θέισ λα επραξηζηήζσ ην θύξην 

Αληηδήκαξρν θαη ηηο Τπεξεζίεο ηνπ Γήκνπ γηα ην άξηζην 

απνηέιεζκα». 

 

Γηαλ. Δάγθαρες, αξκόδηνο αληηδήκαξρνο Αλδξίηζαηλαο-

Κξεζηέλσλ: 

«Ο εθζπγρξνληζκόο θαη ε αλαβάζκηζε ηνπ βηνινγηθνύ  

θαζαξηζκνύ Κξεζηέλσλ κε ηελ πξνκήζεηα θαη 

ηνπνζέηεζε ππεξζύγρξνλσλ ζπζηεκάησλ επεμεξγαζίαο 

αζηηθώλ ιπκάησλ, ζα ζπκβάιεη απνθαζηζηηθά ζηελ 

πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο ηεο επξύηεξεο πεξηνρήο 

ηεο εγθαηάζηαζεο, δεδνκέλνπ όηη ζην βηνινγηθό 

θαζαξηζκό θαηαιήγνπλ ηα ιύκαηα από ην ζύζηεκα 

κεηαθνξάο ησλ ιπκάησλ ησλ θνηλνηήησλ Κξεζηέλσλ, 

Μαθξηζίσλ, Καιιηθώκνπ, Ραρώλ θαη Άλσ ακηθνύ.  

Δπίζεο  ζα ζπκβάιεη ζηε δηαρείξηζε ηεο ρισξίδαο θαη 

ηεο παλίδαο, ζηελ πξνζηαζία ηεο πνηόηεηαο ηνπ λεξνύ 

θαη ηεο δεκόζηαο πγείαο θαη ζηελ αεηθνξία ηεο πεξηνρήο. 

Πξέπεη λα ζεκεησζεί  όηη είλαη ην πην ζεκαληηθό έξγν 

επεμεξγαζίαο ησλ ιπκάησλ, πνπ θαηαζθεπάδεηαη  απηή 

ηελ πεξίνδν ζηελ Πεινπόλλεζν.  

Ο πθηζηάκελνο βηνινγηθόο θαζαξηζκόο  θαηαζθεπάζηεθε 

ηελ πεξίνδν 1993-94 από ην  πξώελ δήκν Κξεζηέλσλ, 

όπνπ δήκαξρνο εθείλε ηελ πεξίνδν ήηαλ ν αείκλεζηνο  

Παλ. Αζαλαζόπνπινο». 

  



Κώζηας Δραθόποσιος, πξόεδξνο Σ.Κ. Κξεζηέλσλ: 

«Πξόθεηηαη  γηα έλα ηδηαίηεξα  ζεκαληηθό έξγν γηα ηελ 

πεξηνρή ηνπ Γήκνπ Αλδξίηζαηλαο-Κξεζηέλσλ, αιιά θαη 

νιόθιεξν ην Ννκό, πνπ ζα ζπκβάιιεη απνθαζηζηηθά ζηε 

πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο.   

Οθείινπκε λα επραξηζηήζνπκε ην θύξην  Γήκαξρν, ηνλ 

θύξην Αληηδήκαξρν  θαη ηηο Τπεξεζίεο ηνπ Γήκνπ γηα 

ηελ πινπνίεζε απηνύ ηνπ κεγάινπ έξγνπ πνπ ήηαλ θαη 

επηζπκία ηεο Κνηλόηεηάο καο. 

 

   

Τασηόηεηα ηοσ έργοσ 

Σν έξγν κε πξνϋπνινγηζκό 3.577.788,12 € ην νπνίν  

ρξεκαηνδνηείηαη κέζσ ηνπ Σακείνπ Παξαθαηαζεθώλ 

θαη Γαλείσλ, πεξηιακβάλεη:  

 ηαζκό ππνδνρήο βνζξνιπκάησλ. 

 ύζηεκα απόζκεζεο 

 Πξόζζεην εζραξηζκόο ζηελ είζνδν. 

 Αλνμηθέο δώλεο γηα ηελ απνληηξνπνίεζε 

 Μνλάδεο MBR (Membrane Bio Reactor) 

      Η κέζνδνο βηνινγηθήο επεμεξγαζίαο κε κεκβξάλεο 

(MBR) ρξεζηκνπνηεί έλα εμαηξεηηθά απνηειεζκαηηθό 

ζπλδπαζκό ηνπ βαζηθνύ ζπζηήκαηνο ελεξγνύ ηιύνο γηα 



ηε βηνδηάζπαζε ηεο νξγαληθήο ύιεο κε ζύζηεκα 

δηύιηζεο. Η κεκβξάλε ελεξγεί σο έλαο θπζηθόο θξαγκόο 

γηα ηα ζηεξεά, κε απνηέιεζκα λα παξάγεηαη 

επεμεξγαζκέλν λεξό άξηζηεο πνηόηεηαο.  

Δμάιινπ κε ηελ ππ’ αξηζκ. 129/2022 απόθαζε ηεο 

Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο εγθξίζεθε ε ηξνπνπνίεζε ηεο 

αλσηέξσ ζύκβαζεο κε ηελ αλάδνρν θνηλνπξαμία 

ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ Α.Ε. – ΜΤ Α.Τ.Ε. πξνθεηκέλνπ λα 

εθηειεζηνύλ ζπκπιεξσκαηηθέο εξγαζίεο νη νπνίεο 

θξίζεθαλ αλαγθαίεο γηα ηελ εύξπζκε ιεηηνπξγία ησλ 

εγθαηαζηάζεσλ, ζπλνιηθήο δαπάλεο 322.375,20 € 

ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ Φ.Π.Α 24%. 

  Οη ζπκπιεξσκαηηθέο εξγαζίεο αθνξνύλ :  

 ηελ αλαθαηαζθεπή ηνπ αληιηνζηαζίνπ αξρηθήο 

αλύςσζεο ηεο εγθαηάζηαζεο, ηελ πξνκήζεηα θαη 

εγθαηάζηαζε πηεζηηθνύ βηνκεραληθνύ λεξνύ, ηελ 

πξνκήζεηα θαη εγθαηάζηαζε αληιηνζηαζίνπ 

εζσηεξηθήο αλαθπθινθνξίαο,  ηελ αληηθαηάζηαζε 

ηνπ αληιεηηθνύ ζπγθξνηήκαηνο, ηελ θαηαζθεπή 

λένπ δηθηύνπ εμσηεξηθνύ θσηηζκνύ,  ηηο εξγαζίεο 

επηζθεπήο ηνπ θηηξίνπ δηνίθεζεο θ.α.   


