
Ο Δήμος και η Δ.Ε.Υ.Α. Σητείας έχουν δρομολογήσει ένα 

ολοκληρωμένο πρόγραμμα διαχείρισης των λυμάτων των 

περιοχών ευθύνης  του Δήμου, το οποίο περιλαμβάνει: 

 

 Συντήρηση, λειτουργία, και αναβάθμιση συστημάτων που 

παρέλαβε (Βιολογικοί Σητείας, Παλαικάστρου, Ζάκρου και 

Αρμένων-Ζήρου-Χανδρά, Συκιάς, Έξω-Μουλιανών) 

 Προετοιμασία για μελέτες , αδειοδοτήσεις και πλήρη 

«ωρίμανση» των ΕΕΛ των Οικισμών, Μέσα Μουλιανών, 

Μόχλου, Πεύκων, Χρυσοπηγής, Λαγκάδας-Χοχλακιές, 

Παλαίκαστρου&ευρύτερης περιοχής και παραλίας 

Κουρεμένου , Σφακα,Τουρλωτη  και  Αχλαδια. 

Μελέτες για την αδειοδότηση-ωρίμανση και ένταξη του 

έργου τριτοβάθμιας επεξεργασίας και αξιοποίησης για 

άρδευση Βιολογικών καλλιεργειών με το νερό του 

Βιολογικού Σητείας . 

Εντάχθηκαν στο ΕΣΠΑ 2007-2013, δημοπρατήθηκαν και 

κατασκευάσθηκαν οι Βιολογικοί Χαμεζίου, Μαρωνιάς 

και  ανακατασκευάζονται οι Ε.Ε.Λ  Ζάκρου και Αρμένων-

Ζήρου-Χανδρά 

Με ίδιους πόρους του Δήμου: ανακατασκευάσθηκε και 

λειτουργεί πολύ καλά ο Βιολογικός  Παλαικάστρου με 

αύξηση της δυναμικότητας σε 3500 κατ. και, 

Προγραμματίζονται νεες Ε.Ε.Λ  στους  οικισμους  Αγια 

Φωτιά, Παρασπόρι, Πεύκους και Χρυσοπηγή. 

Η ΔΕΥΑ και ο ΔΗΜΟΣ Σητεία, εργάζονται συστηματικά για 

την πλήρη αξιοποίηση των μεγάλων δυνατοτήτων που δίνει 

το ΕΣΠΑ, με την ουσιαστική και πλήρη υποστήριξη της 

Περιφέρειας Κρήτης και της Διαχειριστικής Αρχής. 

Με αρμονική συνεργασία της Διοίκησης και του προσωπικού της 

ΔΕΥΑΣ  με όλες τις Αρμόδιες Υπηρεσίες, προσπαθούμε να 

ολοκληρώσουμε ένα σημαντικό έργο, για την αναβάθμιση της 

ποιότητας ζωής και του περιβάλλοντος στην περιοχή μας, τόσο για 

τους κατοίκους όσο και για την υποστήριξη της τουριστικής 

ανάπτυξης των περιοχών μας. 

 

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 

Σας καλούμε στην ενημερωτική εκδήλωση 

παρουσίασης  της  

«ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ 

ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΧΑΜΕΖΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΗΤΕΙΑΣ» 

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ  

που συνδιοργανώνουν  

Ο Δήμος και η Δ.Ε.Υ.Α. Σητείας 

 την  Τρίτη 19 Αυγούστου 2014 

Ώρα: 19:00 μ.μ – 20:00 μ.μ 

στο χώρο των Εγκαταστασεων  

Επεξεργασιας Λυματων   

Χαμεζίου Σητείας 

 Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΣΗΤΕΙΑΣ                     Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΕΥΑΣ 

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΠΑΤΕΡΑΚΗΣ                  ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΠΕΤΡΟΥΛΑΚΗΣ 



Κόστος  Έργου :   196.300 € (πλέον Φ.Π.Α.) 

Κατασκευή :  Ιανουαριος-Μάιος  2014 

Λειτουργία: Ιούλιος 2014  
ΑΝΑΔΟΧΟΣ : ΔΙΑΛΥΝΑΣ Α.Ε.  

(κατασκευή- λειτουργία- συντήρηση για 5 έτη, εγγύηση 10 έτη)  

Εξυπηρετούμενος Πληθυσμός : 300 κάτοικοι 

Μέγιστη Ημερήσια Παροχή Λυμάτων : 54 m3/d                                

Σύστημα Επεξεργασίας: PBF,ADVANTEX AX–100, OSI Inc.,USA  

Εγγυημένη Εκροή Τριτοβάθμια BOD5 & S.S. ≤10 ppm 

Η τεχνολογία βιόφιλτρων PBF είναι ήπια, χωρίς οσμές, χωρίς θόρυβο, ελαστική, αξιόπιστη, 

με πολυετή εγγύηση και τεχνική υποστήριξη, με ελάχιστο κόστος για το Δήμο και τους 

κατοίκους του οικισμού.  Είναι ελαστική  λειτουργεί με διακυμάνσεις πληθυσμού και ιδιαίτερα 

αξιόπιστη σε διακοπές ρεύματο και σε βλάβες . Έχει τηλεμετρία και εφεδρείες σε όλο τον 

εξοπλισμό.  Παράγει ανώτερης ποιότητας νερό, κατάλληλο για άρδευση καλλιεργειών και 

για ασφαλή διάθεση στο Περιβάλλον. 

 Το σύστημα Επεξεργασίας Λυμάτων Χαμεζίου  είναι πράσινη 
τεχνολογία, φιλική στο Περιβάλλον (με χαμηλές απαιτήσεις σε 
λειτουργία και συντήρηση), τεχνολογία δοκιμασμένη για 7 χρόνια 
στον οικισμό Έξω Μουλιανών. Όλες οι κατασκευές σχεδιάσθηκαν με 
αισθητική  προσαρμογή στο χώρο και σεβασμό στο ευρύτερο περι-
βάλλον.Ευελπιστούμε να ανταποκριθεί στις προσδοκίες του Οικισμού 
Χαμεζίου για καθαρό περιβάλλον και καλύτερη ποιότητα ζωής. 

Η ολοκλήρωση και η σωστή αξιοποίηση όλων των υποδομών 
προστασίας περιβάλλοντος του Δήμου μας, είναι πρώτη 
προτεραιότητα για τη Δημοτική αρχή και τη ΔΕΥΑΣ, ώστε:  
τα παιδιά μας να ζήσουν σε ένα καλύτερο περιβάλλον 
να προστατευθούν  καλύτερα τα υπόγεια νερά 
να αναπτυχθεί  ο οικολογικός αγροτοτουρισμός 


