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Εφαρµογή Μεθόδου
Βιοενίσχυσης στην Ε.Ε.Λ.
Κατερίνης

ΜΗΝΕΣ

12,00

20.000,0000 240.000,00

2

Εφαρµογή Βιολογικής
Απόσµησης Αντλιοστασίων
Λυµάτων-∆ιάσπαση Λιπών ΜΗΝΕΣ
και Στερεών Αποχετευτικού
∆ικτύου

12,00

11.666,6667 140.000,00

ΣΥΝΟΛΟ

380.000,00

Φ.Π.Α 24 %

91.200,00

ΣΥΝΟΛΟ µε

Φ.Π.Α.

471.200,00

Η χρήση της µεθόδου µείωσης της παραγωγής περίσσειας ιλύος, αλλά και του περιορισµού
των οσµών σε αντλιοστάσια ή της διάσπασης των λιπών και των στερεών, µε την βοήθεια
µικροοργανισµών είναι µια υπηρεσία που επηρεάζεται από αρκετούς παράγοντες. Ο
κυριότερος αυτών είναι το είδος και η σύνθεση των χρησιµοποιούµενων µικροοργανισµών.
Έτσι οι µικροοργανισµοί που προτείνει και χρησιµοποιεί ο κάθε προµηθευτής, ποικίλουν σε
σύνθεση (αερόβιοι, αναερόβιοι, ανοξικοί, κλπ), αλλά και σε αποτελεσµατικότητα
(απαιτούνται διαφορετικές ποσότητες µικροοργανισµών για την επίτευξη του ίδιου
αποτελέσµατος). Παράλληλα οι συνθήκες που επικρατούν σε µία ΕΕΛ δεν είναι σταθερές
χρονικά, επηρεάζονται από τις συνθήκες του εισερχόµενου λύµατος (pH, COD,
θερµοκρασία, συγκέντρωση NH4+, NO3-, PO4-3 ιόντων κ.λπ.) και συχνά αλλάζουν, οπότε
απαιτείται η άµεση αναπροσαρµογή του προγράµµατος χρήσης µικροοργανισµών, η αλλαγή
της σύνθεσής τους, η αλλαγή των ποσοτήτων που θα χρησιµοποιηθούν, οι θέσεις
«εµβολισµού» των λυµάτων µε µικροοργανισµούς κ.λπ. Αυτό που παραµένει στατιστικά
σταθερό είναι η ετήσια ποσότητα εισερχοµένων λυµάτων και η αντίστοιχη ποσότητα
παραγόµενης περίσσειας ιλύος που θα πρέπει να γίνει η διαχείρισή της σε µία ΕΕΛ.
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Έχοντας τα πιο πάνω υπόψη ο προϋπολογισµός καταρτίστηκε λαµβάνοντας
υπόψη:
Α. Τον αντίστοιχο διαγωνισµό της ∆ΕΥΑ Ηρακλείου «Υπηρεσίες Μείωσης της
παραγωγής της περίσσειας ιλύος στον Βιολογικό Καθαρισµό Ηρακλείου δια της
µεθόδου των µικροοργανισµών βιοενίσχυσης» Α∆ΑΜ: 16PROC004853565
ΕΕΛ Ηρακλείου: Εισερχόµενη Ηµερήσια Παροχή 32.960 κυβ, Προϋπολογισµός
∆ιαγωνισµού 20.000 € / µήνα
Β. Τους αντίστοιχους διαγωνισµούς της ∆ΕΥΑ ΠΑΤΡΑΣ « Προµήθεια Υπηρεσιών
µείωσης
παραγωγής
της
ιλύος
στις
ΕΕΛ
ΠΑΤΡΑΣ»
Α∆ΑΜ:
16PROC00437369553565 και 17PROC6057815
ΕΕΛ ΠΑΤΡΑΣ: Εισερχόµενη Ηµερήσια Παροχή 37.745 κυβ, Προϋπολογισµός
∆ιαγωνισµού 20.000 € / µήνα και 24.000€ / µήνα αντίστοιχα
Γ. Τον αντίστοιχο διαγωνισµό της ∆ΕΥΑ ΒΟΛΟΥ «Προµήθεια Υπηρεσιών µείωσης
παραγωγής της ιλύος στην ΕΕΛ ΒΟΛΟΥ» αρ. πρωτ. απόφαση ∆Σ 338/2015
προϋπολογισµού 288.000 €
ΕΕΛ ΒΟΛΟΥ: Εισερχόµενη Ηµερήσια Παροχή 29.356 κυβ, Προϋπολογισµός
∆ιαγωνισµού 24.000 € / µήνα
∆. Την αντίστοιχη δυναµικότητα της ΕΕΛ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ
ΕΕΛ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ: Εισερχόµενη Ηµερήσια Παροχή 32.000κυβ, καθώς και τον
προϋπολογισµό διαγωνισµών προηγούµενων ετών της ∆ΕΥΑ Κατερίνης και τον
ανταγωνισµό που αναπτύχθηκε 20.000 €/µήνα για την υπηρεσία της βιοενίσχυσης
(µείωση
της
παραγόµενης
περίσσειας
ιλύος
σε
ποσοστό
>80%)
(Α∆ΑΜ:16PROC004077423) και 11.666 €/µήνα για την υπηρεσία της βιοαπόσµησης
και διάσπασης λιπών και στερεών στο αποχετευτικό δίκτυο (Α∆Α:ΩΕΦΙΟΡΝΗ-7ΓΘ)
E. Το πνεύµα του νοµοθέτη του Ν. 28/80 άρθρο 3 όπου αναφέρεται «Στις περιπτώσεις
δε που, λόγω της φύσης των υπηρεσιών, δεν είναι εφικτή ή ευχερής η προσµέτρηση
τους (ακριβής αναφορά της ποσότητας τους ανά είδος), αρκεί να προσδιορίζεται στη
διακήρυξη η συνολική προϋπολογιζόµενη δαπάνη των υπηρεσιών, ώστε να
καθίστανται σαφείς οι όροι της και να διασφαλίζεται η διεξαγωγή διαγωνιστικής
διαδικασίας υπό συνθήκες υγιούς ανταγωνισµού και διαφάνειας» (βλ 147,182/2014 και
44,99/2015 Πραξ. κλιµακ.Προληπτ. Ελέγχ. ∆απαν. στο VII Τµήµα).

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

Κατερίνη 04-02-2019

Η Γενική ∆/ντρια της ∆.Ε.Υ.Α. Κατερίνης
Ανθοπούλου Χρυσούλα
Οικονοµολόγος ΠΕ

Ο Συντάξας
Παρτσαλίδης Ιωάννης
Μηχανολόγος Μηχανικός ΠΕ
IOANNIS PARTSALIDIS

CHRYSOULA ANTHOPOULOU

Ψηφιακά υπογεγραμμένο από CHRYSOULA
ANTHOPOULOU
Ημερομηνία: 2019.03.08 11:08:22 EET

Ψηφιακά υπογεγραμμένο
από IOANNIS PARTSALIDIS
Ημερομηνία: 2019.03.08
11:02:55 EET
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