
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι –  Τεχνική Περιγραφή 

 

1. ΓΕΝΙΚΑ 

 

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 βιοεξυγίανσης η οποία 

βασίζεται στην προσθήκη και καλλιέργεια συγκεκριμένων μικροοργανισμών (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 κυμαίνεται σε ποσοστό από 70% έως και 90%. 

 

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

βιοεξυγίανσης με την χρήση μικροοργανισμών για μείωση της παραγόμενης ιλύος των 

Βιολογικών καθαρισμών, σε ποσοστό τουλάχιστον 80% . 

 

 

 

2. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ΜΕΘΟΔΟΥ  

 

Η μέθοδος της βιοεξυγίανσης (Bio-augmentation method) 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 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 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 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. 

 



Για την εφαρμογή της μεθόδου βιοεξυγίανσης, με τη χρήση μικροοργανισμών, επιλέχθηκαν οι 

Ε.Ε.Λ. Μυτιλήνης, Πλωμαρίου, Μήθυμνας, Ευεργέτουλα και Λουτρών με σκοπό την 

βελτιστοποίηση της λειτουργίας τους περιορίζοντας τα προβλήματα δυσοσμίας που 

αντιμετωπίζουμε έως σήμερα από λάθος σε συνδέσεις ιδιοκτητών (π.χ. διατήρηση βόθρων, 
πολύ μεγάλους υγρούς θαλάμους αντλιοστασίων λυμάτων κ.τ.λ.) αυξάνοντας συγχρόνως και την 

απόδοση των εγκαταστάσεων. 

 

Ο Προϋπολογισμός της υπηρεσίας ανέρχεται στο ποσό των 160.000,00 € πλέον του 

αναλογούντος Φ.Π.Α. 

 

Α/Α 

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 

ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ 

ΛΥΜΑΤΩΝ 

ΔΥΝΑΜΙΚΟΤΗΤΑΣ 

ΙΣΟΔΥΝΑΜΟΣ 

ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ 

Μέσο COD 

ΕΙΣΟΔΟΥ 

Mgr/l 

Μηνιαίο 

κόστος 

(σε €) 

Ετήσιο 

κόστος 

(σε €) 

1 ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ 40.000 450 8.630,00 103.560,00 

2 ΠΛΩΜΑΡΙΟΥ 6.000 600 1.400,00 16.800,00 

3 ΜΗΘΥΜΝΑΣ 5.650 500 1.300,00 15.600,00 

4 ΕΥΕΡΓΕΡΓΕΤΟΥΛΑ 6.000 550 1.400,00 16.800,00 

5 ΛΟΥΤΡΩΝ 2.500 500 600,00 7.200,00 

 ΣΥΝΟΛΟ 60.150  13.330,00 159.960,00 

ΣΤΡΟΓΓΥΛΟΠΟΙΗΣΗ 40,00 

ΣΥΝΟΛΟ 160.000,00 

Φ.Π.Α. 17% 27.200,00 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ 187.200,00 

 

 

 

  3. ΔΙΑΦΟΡΑ 

 

Ο πάροχος 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 Ε.Ε.Λ. Μυτιλήνης, Μήθυμνας,  Ευεργέτουλα, Πλωμαρίου και 

Λουτρών της Δ.Ε.Υ.Α. Λέσβου είναι υποχρεωμένο να συνεργάζεται με τον πάροχο 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 

κ.λ.π. του πάσης φύσεως εργατοτεχνικού προσωπικού που θα απασχολείται από την πλευρά του 
αναδόχου για την εφαρμογή της προτεινόμενης μεθόδου, περιλαμβάνονται στο οικονομικό 

τίμημα της προσφοράς του κάθε διαγωνιζόμενου. 

 



Ο πάροχος υποχρεούται να λαμβάνει όλα τα ενδεδειγμένα μέτρα για την προστασία του 

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

υπαιτιότητα του.  

 
 

 

 

 
Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΗΣ ΔΕΥΑΛ 

 

 

 

 

 

ΣΩΤΗΡΗΣ ΒΑΣΙΛΑΡΟΣ 

ΧΗΜΙΚΟΣ 

 

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ 

ΤΩΝ Ε.Ε.Λ. ΤΗΣ ΔΕΥΑΛ  

 

 

 

 

ΗΡΑΚΛΗΣ ΠΡΟΚΟΠΙΟΥ 

ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΤΕ 

 

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ Τ.Υ. ΔΕΥΑΛ 

 

 

 

 

 

 

ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ ΦΙΝΔΑΝΗΣ 

ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΤΕ 

 

 

 

 


