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ΒΙΟΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΣΤΙΣ Ε.Ε.Λ. ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ 

ΚΑΙ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΑΠΟΣΜΗΣΗ 

ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ ΛΥΜΑΤΩΝ - ∆ΙΑΣΠΑΣΗ 

ΛΙΠΩΝ ΚΑΙ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΟΥ  

∆ΙΚΤΥΟΥ» 

 

ΑΡ.  ΜΕΛΕΤΗΣ:  03/2019 

 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ      ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ 

1. ΓΕΝΙΚΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ   

Η παρούσα μελέτη αφορά την παροχή υπηρεσιών για την 

«Υπηρεσία εφαρμογής μεθόδου βιοενίσχυσης στις Ε.Ε.Λ. Κατερίνης και 

Βιολογική Απόσμηση Αντλιοστασίων Λυμάτων – Διάσπαση Λιπών και 

Στερεών Αποχετευτικού Δικτύου» με τη χρήση μικροοργανισμών,  

Α. Το αντικείµενο των αιτουµένων υπηρεσιών είναι πρωτίστως η µείωση της 

τελικώς παραγόµενης ιλύος από τις Εγκαταστάσεις Επεξεργασίας Λυµάτων 

Κατερίνης (ΕΕΛ), και δευτερευόντως άλλα λειτουργικά οφέλη, µε τη µέθοδο 

της βιοεξυγίανσης - βιοενίσχυσης.   

Η µέθοδος της  βιοενίσχυσης µε την χρήση µικροοργανισµών θα 

εφαρµοσθεί στην Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυµάτων (ΕΕΛ)  Κατερίνης η 

οποία βρίσκεται στον ∆ήµο Κατερίνης.  

Η περίοδος εφαρµογής - υλοποίησης - της µεθόδου έχει ορισθεί για 

χρονικό διάστηµα δώδεκα (12) µηνών, από την υπογραφή της σύµβασης.  

Ο ανάδοχος θα εκτελεί τα παραπάνω µε γνώµονα τον οικονοµικότερο 

και τεχνικά αρτιότερο τρόπο µε ελαχιστοποίηση των οχλήσεων από οσµές, 

θορύβους κλπ και µε τήρηση όλων των περιβαλλοντικών όρων.  

Β. Η παραπάνω υπηρεσία θα καλύψει παράλληλα τις ανάγκες βιολογικής 

απόσµησης εννέα (9) αντλιοστασίων λυµάτων – διάσπαση λιπών και στερεών 

αποχετευτικού δικτύου ∆ΕΥΑ Κατερίνης για χρονικό διάστηµα δώδεκα (12) 

µηνών.  

Απαιτούνται οι εργασίες στις εννέα εγκαταστάσεις, όπως αναφέρονται 

παρακάτω:  

• Συντήρηση συστήµατος απόσµησης επί δώδεκα (12) µήνες 

• Έλεγχος λειτουργίας δοσοµετρικών αντλιών έγχυσης επιλεγµένων 

µικροοργανισµών επί δώδεκα (12) µήνες   

• Ρύθµιση λειτουργίας συστηµάτων απόσµησης επί δώδεκα (12) µήνες   

• Έλεγχος λειτουργίας συστηµάτων επί δώδεκα (12) µήνες   

 

2.     ΣΤΟΧΟΙ   

2.1    ΚΥΡΙΟΙ ΣΤΟΧΟΙ  

 

• ∆ιατήρηση των ορίων εκροής σύµφωνα µε τους Περιβαλλοντικούς 

Όρους .  
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• Μείωση της παραγόµενης τελικώς αφυδατωµένης ιλύος κατά 

τουλάχιστον 80% .  

• ∆ιάσπαση των λιπών και στερεών του αποχετευτικού δικτύου ∆ΕΥΑ 

Κατερίνης και την εξάλειψη των οσµών των αντλιοστασίων.  

 

2.2    ΔΕΥΤΕΡΕΥΟΝΤΕΣ ΣΤΟΧΟΙ  

 

6)Βελτίωση της ποιότητας εκροής της µονάδας πέραν των προβλεποµένων από 

τους περιβαλλοντικούς όρους ορίων. Ιδιαίτερης σηµασίας είναι η εξάλειψη του 

φαινοµένου του αφρισµού τόσο στις δεξαµενές αερισµού αλλά κυρίως στις 

δεξαµενές τελικής καθίζησης.   

1) Εξάλειψη τυχόν δυσάρεστων οσµών στα διάφορα τµήµατα επεξεργασίας της 

εγκατάστασης και του περιβάλλοντος χώρου.  

2) Μείωση της κατανάλωσης του πολυηλεκτρολύτη αφυδάτωσης σε ποσοστό 

τουλάχιστον 80% 

 

3. ΙΚΑΝΟΤΗΤΕΣ ΤΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΩΝ  

 

Οι διαγωνιζόµενοι, θα πρέπει να έχουν εµπειρία και επιτυχή εφαρµογή 

της ανωτέρω περιγραφόµενης µεθόδου σε µια τουλάχιστον εγκατάσταση 

επεξεργασίας αστικών λυµάτων στην Ελλάδα , µε δυναµικότητα εγκατάστασης 

άνω των 40.000 ισοδύναµων κατοίκων ή τουλάχιστον µια εγκαταστάση σε 

άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σε πόλεις µε δυναµικότητα εγκατάστασης 

άνω των 40.000 ισοδύναµων κατοίκων , µε αποδεδειγµένες επιδόσεις µείωσης 

παραγόµενης ιλύος τουλάχιστον 80% για τουλάχιστον 1 έτος. 

        Η επιτυχής εφαρµογή της µεθόδου θα αποδεικνύεται µε βεβαιώσεις των 

επίσηµων φορέων, (∆ηµοτικές Επιχειρήσεις, Κρατικές Επιχειρήσεις, ή Α.Ε. οι 

οποίες έχουν επίσηµα αναλάβει την λειτουργία των Ε.Ε.Λ.). Οι ξενόγλωσσες 

βεβαιώσεις θα έχουν επίσηµες µεταφράσεις στην ελληνική γλώσσα .    

 

4. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΟΡΟΙ  

 

     Οι διαγωνιζόµενοι θα υποβάλουν τεχνική προσφορά στην οποία θα 

περιλαµβάνονται κατ' ελάχιστο :  

1. Βεβαιώσεις εµπειρίας όπως αναφέρεται παραπάνω. Στις βεβαιώσεις πρέπει να 

αναφέρεται :    

Ι. ο ισοδύναµος πληθυσµός σύµφωνα µε τους περιβαλλοντικούς όρους  

ΙΙ. παραγωγή αφυδατωµένης ιλύος το διάστηµα εφαρµογής της προτεινόµενης 

µεθόδου σε kg DS, εναλλακτικά δε , η επιτυγχανόµενη µείωση της παραγόµενης 

ιλύος θα αποδεικνύεται µε ιστορικά στοιχεία αντίστοιχων περιόδων παραγωγής 

ιλύος . Σε κάθε περίπτωση θα αναγράφεται το ποσοστό µείωσης  της λάσπης .  

2. ∆ελτία Ασφαλείας και δείγµα των πιστοποιητικών των υλικών που θα 

χρησιµοποιηθούν. Τα ∆ελτία Ασφαλείας (MSDS) θα πρέπει να έχουν εκδοθεί και 

θα υπογράφονται από τον παραγωγό. ∆εν θα είναι ζωικής προέλευσης , δεν θα 

περιέχουν παθογόνους µικροοργανισµούς και θα έχουν αποστειρωθεί κατ’ 

ελάχιστο στους 121°C για τουλάχιστον 15 λεπτά.  

3. Βιογραφικό και αντίγραφο πτυχίου του Υπεύθυνου Μηχανικού της 

εφαρµογής της µεθόδου ειδικότητας Χηµικού Μηχανικού.   
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4. Τεχνική περιγραφή του τρόπου εφαρµογής της µεθόδου παραλειποµένων 

µόνο των κατοχυρωµένων µε ευρεσιτεχνία στοιχείων και πληροφοριών, µε ρητή 

αναφορά των στοιχείων κατοχύρωσης.   

5. Τεχνικό φυλλάδιο ή έγγραφο της εταιρίας παραγωγής των πρωτογενών 

υλικών - τεχνολογίας µε  παρουσίαση του προϊόντος .   

6. ∆ήλωση για τοξικούς παράγοντες κατά είδος, συγκέντρωση και διάρκεια που 

µπορεί να επηρεάσουν αρνητικά την βιωσιµότητα των παραγόντων της 

βιοενίσχυσης  .     

7. ∆ήλωση της Εταιρείας παραγωγής των βιολογικών υλικών, υπογεγραµµένη 

από τον νόµιµο εκπρόσωπο αυτής µε την οποία δεσµεύονται για την διάθεσή 

τους για τα επόµενα τρία ( 3 ) τουλάχιστον έτη.     

- Κάθε έντυπο ή άδεια ξένης Αρχής ή φορέα θα συνοδεύεται από επίσηµη 

µετάφραση .  

- Κάθε άλλο στοιχείο ή έντυπο που κατά την κρίση του διαγωνιζόµενου είναι 

χρήσιµο για την αξιολόγηση της προσφοράς  

- Η πληρότητα και επάρκεια της τεχνικής προσφοράς που κρίνεται από την 

αρµόδια επιτροπή της ∆.Ε.Υ.Α. Κατερίνης είναι προϋπόθεση για την αποδοχή 

της οικονοµικής προσφοράς του διαγωνιζόµενου  .  

Ανάδοχος θα αναδειχθεί αυτός µε την πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη 

προσφορά αποκλειστικά βάσει της τιµής και εφόσον πληροί τις τεχνικές 

προδιαγραφές .  

Ο ανάδοχος θα αµείβεται ανά µήνα µόνο εφόσον ικανοποιούνται και οι κύριοι 

στόχοι δηλαδή:  

• ∆ιατήρηση των ορίων εκροής σύµφωνα µε τους Περιβαλλοντικούς 

Όρους .  

• Μείωση της παραγόµενης τελικώς αφυδατωµένης ιλύος κατά 

τουλάχιστον 80% .  

• Εξάλειψη των οσµών των αντλιοστασίων και διάσπαση των λιπών 

και στερεών του αποχετευτικού δικτύου.  

Η βεβαίωση επίτευξης του στόχου θα εκδίδεται ανά µήνα από αρµόδια 

Επιτροπή παρακολούθησης της ∆ΕΥΑΚ οπότε θα υπολογίζεται ο µέσος όρος 

της µείωσης σε σχέση µε αντίστοιχες περιόδους που δεν είχε εφαρµοστεί η 

βιοενίσχυση στην ΕΕΛ Κατερίνης και θα συγκρίνεται µε τους κύριους 

στόχους.   

Εφόσον δεν τηρούνται απαρέγκλιτα οι Περιβαλλοντικοί όροι της ΕΕΛ 

Κατερίνης θα κινηθούν άµεσα οι διαδικασίες έκπτωσης του αναδόχου. 

Ο στόχος µείωσης της παραγόµενης ιλύος κατά τουλάχιστον 80 % πρέπει 

να επιτευχθεί το αργότερο εντός του πρώτου µήνα εφαρµογής της µεθόδου. 

Σε περίπτωση µη επίτευξης του στόχου στο τέλος του πρώτου µήνα 

εφαρµογής θα κινηθούν οι διαδικασίες έκπτωσης του αναδόχου. Το αυτό θα 

ισχύει και για κάθε επόµενο διάστηµα ελέγχου. 

Η επιτροπή παρακολούθησης µπορεί να εξετάσει αποκλίσεις από τους 

στόχους αν αποδεδειγµένα στην είσοδο των εγκαταστάσεων υπάρχουν 

τοξικές ενώσεις που έχουν έντονα βλαπτική ισχύ για τους παράγοντες της 

βιοενίσχυσης. Ο κάθε διαγωνιζόµενος θα πρέπει να προσδιορίσει τους 

παράγοντες αυτούς κατά είδος, συγκέντρωση και διάρκεια. Είναι αυτονόητο 

ότι οι παράγοντες αυτοί δεν µπορεί να είναι συνήθεις και µικρές αποκλίσεις 

από τους µέσους όρους των ειδών που συνήθως συναντώνται στα αστικά 

λύµατα.   
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ΒΑΣΗ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΜΕΙΩΣΗΣ ΑΦΥΔΑΤΩΜΕΝΗΣ ΙΛΥΟΣ  

 

      Ως αναφορά για τον υπολογισµό της συνήθως παραγόµενης ιλύος 

λαµβάνεται η τιµή των 0,4 κιλών ξηρών στερεών ανά κιλό εισερχόµενου στην 

εγκατάσταση COD, υπολογιζόµενη ως το γινόµενο της αθροιστικής ηµερήσιας 

παροχής επί την µέση συγκέντρωση COD, όπως µετράται εργαστηριακά. Η τιµή 

αυτή (0,4) λαµβάνεται από στατιστικά στοιχεία των ετών 2014, 2015 και 2016 

όπου δεν εφαρµοζόταν η µέθοδος βιοενίσχυσης. Στην συνολική τιµή της 

παραγόµενης ιλύος θα προστεθεί και τυχόν ποσότητα των στερεών (σε ξηρά 

στερεά) που ευρίσκεται αποθηκευµένη και σε λειτουργία στην βιολογική 

βαθµίδα της εγκατάστασης (δεξαµενές αερισµού και δεξαµενές τελικής 

καθίζησης). Οι µετρήσεις της τυχόν παραγόµενης ιλύος σε βάρος ξηρών στερεών 

κατά τη διάρκεια της εφαρµογής της βιοενίσχυσης (ποσοστό µικρότερο του 20%) 

θα υπολογίζονται από τη ζύγιση της παραγόµενης ιλύος στις µονάδες 

επεξεργασίας, ενώ η ξηρότητα και η θεωρητικά αναµενόµενη ποσότητα µε βάση 

το εισερχόµενο οργανικό φορτίο θα µετρούνται από το εργαστήριο της ∆.Ε.Υ.Α. 

Κατερίνης.     

 

 
 

     ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ                                                              Κατερίνη  04-02-2019 
 
Η Γενική ∆/ντρια της ∆.Ε.Υ.Α. Κατερίνης                              Ο  Συντάξας 
 

 

Ανθοπούλου Χρυσούλα                                                            Παρτσαλίδης Ιωάννης 
 
Οικονοµολόγος ΠΕ                                                      Μηχανολόγος Μηχανικός ΠΕ 
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