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ΑΡ.  ΜΕΛΕΤΗΣ:  21/2019 

1. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

1.     ΓΕΝΙΚΑ   

 Η παρούσα µελέτη αφορά την παροχή υπηρεσιών για την «Εφαρµογή µεθόδου 

βιοενίσχυσης στις Ε.Ε.Λ. Κορινού και Βιολογική Απόσµηση Αντλιοστασίων 

Λυµάτων – ∆ιάσπαση Λιπών και Στερεών Αποχετευτικού ∆ικτύου» 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.  

Προς επίτευξη της µείωσης του ποσοστού της παραγόµενης ιλύος ( συχνά 

αναφερόµενης και ως λυµατολάσπη ) , τα τελευταία χρόνια έχει εφαρµογή η µέθοδος 

της βιοενίσχυσης η οποία βασίζεται στην προσθήκη και καλλιέργεια συγκεκριµένων 

µικρoοργανισµών ( κυρίως βακτηρίων) και άλλων στοιχείων της βιολογικής 

διαδικασίας όπως τα ένζυµα.  

Η εφαρµογή της µεθόδου έχει ως αποτέλεσµα την παραγωγή πλήρως 

σταθεροποιηµένης ιλύος καθώς και την µείωση της ποσότητας η οποία είναι κατά 

ελάχιστον 70%.  

Για τον λόγο αυτό σύµφωνα µε την παρούσα µελέτη προβλέπεται η εφαρµογή της 

µεθόδου βιοεξυγίανσης µε την χρήση µικροοργανισµών για µείωση της παραγόµενης 

ιλύος του Βιολογικού καθαρισµού, 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.   

Γενική περιγραφή των υφιστάµενων εγκαταστάσεων και διαδικασίας δίνεται 

ακολούθως:  

ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ – ΥΠΟ∆ΟΜΕΣ  

Οι αρχικές εγκαταστάσεις επεξεργασίας λυµάτων Κορινού σχεδιάστηκε και 

κατασκευάστηκε για την εξυπηρέτηση ισοδύναµου πληθυσµού 20.000 κατοίκων. 

Σήµερα, οι ΕΕΛ Κορινού περιλαµβάνουν τις κάτωθι επιµέρους µονάδες 

επεξεργασίας:  

� Μονάδα υποδοχής και προεπεξεργασίας βοθρολυµάτων 

� Αντλιοστάσιο βοθρολυµάτων 

� ∆εξαµενή βοθρολυµάτων 

� Έργα εισόδου  

� Αντλιοστάσιο αρχικής ανύψωσης 

� Πρωτοβάθµια επεξεργασία 

� Εσχαρισµός 

� Εξάµµωση 

� Μετρητής παροχής(Venturi) 

� ∆ευτεροβάθµια Επεξεργασία 

� Βιοαντιδραστήρας, δεξαµενές: ανοξική-αναερόβια-αερόβια 
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� ∆εξαµενές τελικής καθίζησης 

� Αντλιοστάσιο ανακυκλοφορίας και περίσσειας ιλύος 

� ∆εξαµενή αερισµού-νιτροποίησης  

� Τριτοβάθµια επεξεργασία 

� Μονάδα απολύµανσης µε χλώριο 

� Έργα εξόδου 

� Φρεάτιο εξόδου 

� ∆εξαµενή Βιοµηχανικού νερού 

� Επεξεργασία ιλύος 

� ∆εξαµενή οµογενοποίησης λάσπης και αντλιοστάσιο ιλύος 

� Μηχανική πάχυνση 

� Μηχανική αφυδάτωση ιλύος 

� ∆ίκτυο στραγγιδίων 

Α. Η παραπάνω παροχή υπηρεσίας θα καλύψει τις ανάγκες των Ε.Ε.Λ. της ∆ΕΥΑ 

Κατερίνης . Η τιµή προσφοράς ισχύει και δεσµεύει τον ανάδοχο για όλο το χρονικό 

διάστηµα της σύµβασης  των δώδεκα ( 12 ) ηµερολογιακών µηνών.  

 Ο ανάδοχος έχει υποχρέωση µε δική του ευθύνη να ενηµερωθεί για τις συνθήκες που 

επικρατούν στις Εγκαταστάσεις Επεξεργασίας Λυµάτων Κορινού και ειδικότερα της 

γραµµής επεξεργασίας ιλύος, όπως αυτή  περιγράφεται στην Τεχνική περιγραφή και 

τις Τεχνικές Προδιαγραφές.  

Η υποβολή προσφοράς στον διαγωνισµό αποτελεί προϋπόθεση ότι ο ανάδοχος έχει 

µελετήσει µε κάθε λεπτοµέρεια τα τεύχη δηµοπράτησης, ότι θα συµµορφωθεί 

απόλυτα, αναλαµβάνοντας όλες τις υποχρεώσεις που απορρέουν από αυτά και ότι δεν 

απαλλάσσεται από την ευθύνη που έχει για την πλήρη συµµόρφωσή του, προς τις 

συµβατικές υποχρεώσεις, εάν παρέλειψε να ενηµερωθεί µε κάθε λεπτοµέρεια.  

Η εφαρµογή της µεθόδου έχει ως αποτέλεσµα την παραγωγή πλήρως 

σταθεροποιηµένης ιλύος καθώς και την µείωση της ποσότητας η οποία κυµαίνεται σε 

ποσοστό τουλάχιστο 80%, όπως και τη διάσπαση των λιπών και στερεών του 

αποχετευτικού δικτύου Κορινού και την εξάλειψη των οσµών των αντλιοστασίων. 

Για τον λόγο αυτό σύµφωνα µε την παρούσα µελέτη προβλέπεται η εφαρµογή της 

µεθόδου βιοενίσχυσης µε την χρήση µικροοργανισµών για µείωση της παραγόµενης 

ιλύος του Βιολογικού καθαρισµού, σε ποσοστό τουλάχιστον 80%. 

 

 

Β. Η παραπάνω υπηρεσία θα καλύψει παράλληλα τις ανάγκες βιολογικής απόσµησης 

δυο (2) αντλιοστασίων λυµάτων – διάσπαση λιπών και στερεών αποχετευτικού 

δικτύου ∆ΕΥΑ Κατερίνης για χρονικό διάστηµα δώδεκα (12) µηνών.  

Απαιτούνται οι εργασίες στις δυο εγκαταστάσεις, όπως αναφέρονται παρακάτω:  

Συντήρηση συστήµατος απόσµησης επί δώδεκα (12) µήνες.   

Έλεγχος λειτουργίας δοσοµετρικών αντλιών έγχυσης επιλεγµένων µικροοργανισµών 

δώδεκα (12) µήνες .  

Ρύθµιση λειτουργίας συστηµάτων απόσµησης επί δώδεκα (12) µήνες.   

Έλεγχος λειτουργίας συστηµάτων επί δώδεκα (12) µήνες.   

 

2.      ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ΜΕΘΟ∆ΟΥ   

 

Α. Η µέθοδος της βιοενίσχυσης (Bio-augmentationmethod) που προτείνεται βρίσκει 

εφαρµογή σε εγκαταστάσεις επεξεργασίας αστικών λυµάτων που εφαρµόζουν το 

σύστηµα της ενεργού ιλύος (κλασσικό, παρατεταµένος αερισµός κλπ ).   

Η µέθοδος βασίζεται στην ελεγχόµενη προσθήκη και καλλιέργεια επιλεγµένων 

µικροοργανισµών (κυρίως βακτηρίων) οι οποίοι χαρακτηρίζονται από συγκεκριµένες 
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ιδιότητες και επιτελούν εξειδικευµένες λειτουργίες ανάλογα µε τις συνθήκες που 

επικρατούν στο περιβάλλον εντός του οποίου δραστηριοποιούνται.    

Η επιλογή των µικροοργανισµών που θα χρησιµοποιηθούν γίνεται µε βάση την 

ικανότητά τους να επιτελούν συγκεκριµένες λειτουργίες, όπως π.χ. ο σχηµατισµός 

φλόκων µε τη διάσπαση των ενώσεων που περιέχονται στα λύµατα.    

Ο µεταβολισµός των µικροοργανισµών είναι τέτοιος ώστε δεν δηµιουργούνται οσµές, 

υποπροϊόντα ή άλλες παρενέργειες στην λειτουργία της εγκατάστασης. Η δοσολογία 

τους καθώς και το σηµείο εφαρµογής εξαρτώνται από τη µέθοδο που προτείνεται .  

Ο συνεχής έλεγχος του συστήµατος, σε συνδυασµό µε τις µικροβιακές αναλύσεις που 

πραγµατοποιούνται παρέχουν τις απαραίτητες πληροφορίες προκειµένου να 

διατηρηθεί η ποικιλοµορφία των µικροοργανισµών µε τα κατάλληλα χαρακτηριστικά 

που απαιτούνται για την επίτευξη του επιθυµητού αποτελέσµατος.  

Η εφαρµογή της µεθόδου βιοενίσχυσης, µε τη χρήση µικροοργανισµών, στις ΕΕΛ 

του δήµου Κατερίνης θα βελτιστοποιήσει την λειτουργία τους αυξάνοντας συγχρόνως 

και την απόδοση της όλης εγκατάστασης.  

Β. Η  µέθοδος της απόσµησης που προτείνεται βρίσκει εφαρµογή σε αποχετεύσεις 

και αντλιοστάσια λυµάτων.   

Η µέθοδος στηρίζεται στην ελεγχόµενη προσθήκη και καλλιέργεια επιλεγµένων 

µικροοργανισµών (κυρίως βακτηρίων) οι οποίοι χαρακτηρίζονται από συγκεκριµένες 

ιδιότητες και επιτελούν εξειδικευµένες λειτουργίες ανάλογα µε τις συνθήκες που 

επικρατούν στο περιβάλλον εντός του οποίου δραστηριοποιούνται.    

Η επιλογή των µικροοργανισµών που θα χρησιµοποιηθούν γίνεται µε βάση την 

ικανότητά τους να επιτελούν συγκεκριµένες λειτουργίες, όπως π.χ. η εξάλειψη των 

λιπών, οσµών, οργανικών στερεών και ο σχηµατισµός φλόκων µε  την διάσπαση των 

ενώσεων που περιέχονται στα λύµατα.    

Ο συνεχής έλεγχος του συστήµατος, σε συνδυασµό µε τις λειτουργικές αναλύσεις που 

πραγµατοποιούνται παρέχουν τις απαραίτητες πληροφορίες προκειµένου να 

διατηρηθεί η ποικιλοµορφία των µικροοργανισµών µε τα κατάλληλα χαρακτηριστικά 

που απαιτούνται για την επίτευξη του επιθυµητού αποτελέσµατος.  

Ο µεταβολισµός των µικροοργανισµών είναι τέτοιος ώστε δεν δηµιουργούνται οσµές, 

υποπροϊόντα ή άλλες παρενέργειες στην λειτουργία της εγκατάστασης. Η δοσολογία 

τους καθώς και το σηµείο εφαρµογής εξαρτώνται από την µέθοδο που προτείνεται.  

Η εφαρµογή της µεθόδου απόσµησης, µε την χρήση µικροοργανισµών, στα 

αντλιοστάσια λυµάτων της ∆ΕΥΑ Κατερίνης θα πρέπει να εξαλείψει τις οσµές, λίπη 

και στερεά στο αποχετευτικό δίκτυο και να βελτιστοποιήσει την λειτουργία της 

εγκατάστασης επεξεργασίας των λυµάτων αυξάνοντας συγχρόνως και την απόδοση 

της όλης εγκατάστασης.  

Ο  προϋπολογισµός της υπηρεσίας (Κ.Α. 22.00.00) ανέρχεται στο ποσό των  

129.996,00 Ευρώ πλέον Φ.Π.Α. 24%. 

 

3.  ∆ΙΑΦΟΡΑ  

 

Ο ανάδοχος µετά  την υπογραφή της σύµβασης παροχής υπηρεσιών είναι 

υποχρεωµένος το αργότερο εντός δεκαπέντε (15) ηµερών να αρχίσει την εφαρµογή 

των µικροοργανισµών.  

Το προσωπικό λειτουργίας των ΕΕΛ Κορινού είναι υποχρεωµένο να συνεργάζεται µε 

τον ανάδοχο για την σωστή εφαρµογή της µεθόδου.  

Στην τιµή της οικονοµικής προσφοράς περιλαµβάνονται εκτός της προµήθειας και 

εφαρµογής των µικροοργανισµών, µισθοί, ηµεροµίσθια, υπερωρίες αποζηµιώσεις για 

εργασίες κατά τις νυκτερινές ώρες και αργίες, ασφαλίσεις ΙΚΑ και λοιπών ταµείων, 

αποζηµιώσεις λόγω απόλυσης κλπ του πάσης φύσεως εργατοτεχνικού προσωπικού 

που θα απασχολείται  από την πλευρά του αναδόχου για την εφαρµογή της 
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προτεινόµενης µεθόδου, περιλαµβάνονται στο οικονοµικό τίµηµα της προσφοράς του 

κάθε διαγωνιζόµενου.  

Ο επιτυχής διαγωνιζόµενος που θα ανακηρυχτεί ανάδοχος θα πρέπει να εφαρµόσει µε 

δική του ευθύνη τη µέθοδο της βιολογικής απόσµησης προκειµένου να επιτευχθεί το 

παραπάνω αντικείµενο. Στις υποχρεώσεις του περιλαµβάνονται: η προµήθεια των 

απαραίτητων υλικών, οι πλήρεις και αναλυτικές οδηγίες εφαρµογής των υλικών, 

παροχή κατάλληλων οδηγιών λειτουργικών ρυθµίσεων του υφιστάµενου εξοπλισµού, 

η πραγµατοποίηση τυχόν πρόσθετων εργαστηριακών ή πεδίου αναλύσεων και 

µετρήσεων µε δική του ευθύνη και δαπάνη, η διαρκής ανάλυση και αξιολόγηση των 

αποτελεσµάτων.    

Για την εφαρµογή της µεθόδου θα οριστεί οµάδα έργου µε επικεφαλής υπεύθυνο  

διπλωµατούχο Χηµικό Μηχανικό ο οποίος θα έχει την πλήρη ευθύνη τόσο για την 

τεχνική εφαρµογή της µεθόδου όσο και για την παροχή των οδηγιών για τις ενέργειες 

που θα πρέπει να γίνονται ώστε να επιτυγχάνεται το επιδιωκόµενο αποτέλεσµα. Ο 

υπεύθυνος µηχανικός θα ευρίσκεται επί τόπου του έργου προκειµένου να βεβαιώσει 

την σωστή εφαρµογή της µεθόδου. Ισχυρισµός ότι οι οδηγίες του δεν εφαρµόστηκαν 

επαρκώς δεν θα γίνει αποδεκτός σε περίπτωση µη επιτυχίας της µεθόδου.   

Η εφαρµογή της µεθόδου δεν θα πρέπει να απαιτήσει την κατασκευή και 

εγκατάσταση πρόσθετου εξοπλισµού ή δεξαµενών εκτός (πιθανόν) κάποιων 

δοσοµετρικών αντλιών και µικρών δεξαµενών αποθήκευσης των υλικών. Τέτοιες 

δοσοµετρικές αντλίες και δεξαµενές αποθήκευσης θα περιλαµβάνονται στο 

αντικείµενο του αναδόχου.  

Ο ανάδοχος υποχρεούται να λαµβάνει όλα τα ενδεδειγµένα µέτρα για την προστασία 

του περιβάλλοντος και να αποκαθιστά µε δικές του δαπάνες τις τυχόν ζηµιές που θα 

προσκληθούν από υπαιτιότητα του. Σε κάθε περίπτωση πρέπει να τηρούνται οι 

περιβαλλοντικοί Όροι και µε κανένα τρόπο να µην επηρεάζεται αρνητικά η τήρηση 

τους. 

Υλικά που θα χρησιµοποιηθούν για την εφαρµογή της µεθόδου πρέπει να είναι 

ασφαλή για τον άνθρωπο και να συνοδεύονται από ∆ελτία Ασφαλείας (MSDS) που 

θα έχουν εκδοθεί και θα υπογράφονται από τον διαγωνιζόµενο. ∆εν θα είναι ζωικής 

προέλευσης, δεν θα περιέχουν παθογόνους µικροοργανισµούς και θα έχουν 

αποστειρωθεί κατ’ ελάχιστο στους 121°C για τουλάχιστον 15 λεπτά. Αυτό θα 

βεβαιώνεται εγγράφως από τον ανάδοχο για κάθε παρτίδα που θα χρησιµοποιείται. Ο 

ανάδοχος θα έχει την πλήρη και αποκλειστική ευθύνη έναντι του Νόµου για την 

εγκυρότητα των δελτίων ασφαλείας που εκδίδει και για ασφάλεια των υλικών για τον 

άνθρωπο και το περιβάλλον.    

Τα σχετικά πληροφοριακά στοιχεία θα περιλαµβάνονται στην τεχνική έκθεση της 

προσφοράς.    

Οι διαγωνιζόµενοι θα υποβάλουν τεχνική προσφορά στην οποία θα περιλαµβάνονται 

κατ ελάχιστο:  

1. Βιογραφικό και αντίγραφο πτυχίου του Υπεύθυνου Χηµικού Μηχανικού 

εφαρµογής της µεθόδου.  

2. Τεχνική περιγραφή του τρόπου εφαρµογής της µεθόδου παραλειποµένων 

µόνο των κατοχυρωµένων µε ευρεσιτεχνία στοιχείων και πληροφοριών µε 

ρητή αναφορά των στοιχείων κατοχύρωσης.  

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ                                                                Κατερίνη  28-06-2019 
 
Η Γενική ∆/ντρια της ∆.Ε.Υ.Α. Κατερίνης                          Ο  Συντάξας 
 

 

Ανθοπούλου Χρυσούλα                                                 Παρτσαλίδης Ιωάννης 
 

Οικονοµολόγος ΠΕ                                                         Μηχανολόγος Μηχανικός ΠΕ 


