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1 ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
Με τη µελέτη αυτή προϋπολογισµού 380.000,00

ευρώ προβλέπεται η παροχή

υπηρεσιών για την εφαρµογή της µεθόδου της Βιοενίσχυσης στις Ε.Ε.Λ. Κατερίνης, η
βιολογική απόσµηση αντλιοστασίων λυµάτων και η διάσπαση λιπών και στερεών του
αποχετευτικού δικτύου µε τη χρήση µικροοργανισµών.
Ο κύριος στόχος του εθνικού σχεδιασµού (ΚΥΑ 50910/2727/2003) ειδικά για την
αφυδατωµένη ιλύ προερχόµενη από Εγκαταστάσεις Επεξεργασίας Αστικών Λυµάτων
(ΕΕΛ), είναι η επίτευξη υψηλού ποσοστού αξιοποίησης µε αντίστοιχη µείωση του
ποσοστού τελικής διάθεσης.
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παραγωγή πλήρως σταθεροποιηµένης ιλύος καθώς και την µείωση της ποσότητας η
οποία κυµαίνεται σε ποσοστό από 45% έως και 90%. Για τον λόγο αυτό σύµφωνα µε
την παρούσα
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καθαρισµών, σε ποσοστό τουλάχιστον 80% .
Η µέθοδος θα εφαρµοστεί ως διαδικασία και η επιτυχία της κρίνεται από την επίτευξη των
αναµενόµενων στόχων, αφορά δηλαδή την παροχή ολοκληρωµένης υπηρεσίας.
Οι εργασίες θα εκτελεσθούν σύµφωνα µε τον Ν 4412/2016 «∆ηµόσιες Συµβάσεις
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2014/25/ΕΕ)» για την διενέργεια ηλεκτρονικού διαγωνισµού.
Χρηµατοδοτείται από ιδίους πόρους, ο δε Φ.Π.Α. δεν συµπεριλαµβάνεται στις τιµές.
Κ.Α. 22-00-01 ∆ιαχείριση υποπροϊόντων Βιολογικού καθαρισµού Κατερίνης.
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