
ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Ι –  Σεχνική Περιγραφή 

1. ΓΕΝΙΚΑ 
Ο κφριοσ ςτόχοσ του εκνικοφ ςχεδιαςμοφ (ΚΤΑ 50910/2727/2003) ειδικά για τθν αφυδατωμζνθ ιλφ 
προερχόμενθ από Εγκαταςτάςεισ Επεξεργαςίασ αςτικϊν Λυμάτων (ΕΕΛ), είναι θ επίτευξθ υψθλοφ 
ποςοςτοφ αξιοποίθςθσ με αντίςτοιχθ μείωςθ του ποςοςτοφ τελικισ διάκεςθσ. 

Προσ επίτευξθ τθσ μείωςθσ του ποςοςτοφ τθσ παραγόμενθσ ιλφοσ (ςυχνά αναφερόμενθσ και ωσ 
λυματολάςπθ),τα τελευταία χρόνια ζχει εφαρμογι θ μζκοδοσ τθσ βιοεξυγίανςθσ θ οποία βαςίηεται ςτθν 
προςκικθ και καλλιζργεια ςυγκεκριμζνων μικροοργανιςμϊν (κυρίωσ βακτθρίων) και άλλων ςτοιχείων τθσ 
βιολογικισ διαδικαςίασ όπωσ τα  ζνηυμα. 

Η εφαρμογι τθσ μεκόδου ζχει ωσ αποτζλεςμα τθν παραγωγι πλιρωσ ςτακεροποιθμζνθσ ιλφοσ κακϊσ και 
τθν μείωςθ τθσ ποςότθτασ θ οποία κυμαίνεται ςε ποςοςτό από 70% ζωσ και 90%. 

Για τον λόγο αυτό ςφμφωνα με τθν παροφςα μελζτθ προβλζπεται θ εφαρμογι τθσ μεκόδου βιοεξυγίανςθσ 
με τθν χριςθ μικροοργανιςμϊν για μείωςθ τθσ παραγόμενθσ ιλφοσ των Βιολογικϊν κακαριςμϊν, ςε 
ποςοςτό τουλάχιςτον 80% . 
 

2. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΣΕΙΝΟΜΕΝΗ ΜΕΘΟΔΟΤ  
Η μζκοδοσ τθσ βιοεξυγίανςθσ (Bio-augmentation method) που προτείνεται βρίςκει εφαρμογι ςε 
εγκαταςτάςεισ επεξεργαςίασ αςτικϊν λυμάτων που εφαρμόηουν το ςφςτθμα τθσ ενεργοφ ιλφοσ (κλαςςικό, 
παρατεταμζνοσ αεριςμόσ κλπ). 

Η μζκοδοσ βαςίηεται ςτθν ελεγχόμενθ προςκικθ και καλλιζργεια επιλεγμζνων μικροοργανιςμϊν (κυρίωσ 
βακτθρίων) οι οποίοι χαρακτθρίηονται από ςυγκεκριμζνεσ ιδιότθτεσ και επιτελοφν εξειδικευμζνεσ 
λειτουργίεσ ανάλογα με τισ ςυνκικεσ που επικρατοφν ςτο περιβάλλον εντόσ του οποίου 
δραςτθριοποιοφνται. 

Η επιλογι των μικροοργανιςμϊν που κα χρθςιμοποιθκοφν γίνεται με βάςθ τθν ικανότθτά τουσ να 
επιτελοφν ςυγκεκριμζνεσ λειτουργίεσ, όπωσ π.χ. ο ςχθματιςμόσ φλόκων με τθ διάςπαςθ των ενϊςεων που 
περιζχονται ςτα λφματα. 

Ο ςυνεχισ ζλεγχοσ του ςυςτιματοσ, ςε ςυνδυαςμό με τισ λειτουργικζσ αναλφςεισ που πραγματοποιοφνται 
παρζχουν τισ απαραίτθτεσ πλθροφορίεσ προκειμζνου να διατθρθκεί θ ποικιλομορφία των 
μικροοργανιςμϊν με τα κατάλλθλα χαρακτθριςτικά που απαιτοφνται για τθν επίτευξθ του επικυμθτοφ 
αποτελζςματοσ. 

Ο μεταβολιςμόσ των μικροοργανιςμϊν είναι τζτοιοσ ϊςτε δεν δθμιουργοφνται οςμζσ, υποπροϊόντα ι άλλεσ 
παρενζργειεσ ςτθν λειτουργία τθσ εγκατάςταςθσ. Η δοςολογία τουσ κακϊσ και το ςθμείο εφαρμογισ 
εξαρτϊνται από τθ μζκοδο που προτείνεται. 

Ο ςυνεχισ ζλεγχοσ του ςυςτιματοσ, ςε ςυνδυαςμό με τισ μικροβιακζσ αναλφςεισ που  πραγματοποιοφνται 
παρζχουν τισ απαραίτθτεσ πλθροφορίεσ προκειμζνου να διατθρθκεί θ ποικιλομορφία των 
μικροοργανιςμϊν με τα κατάλλθλα χαρακτθριςτικά που απαιτοφνται για τθν επίτευξθ του επικυμθτοφ 
αποτελζςματοσ. 

Για τθν εφαρμογι τθσ μεκόδου βιοεξυγίανςθσ, με τθ χριςθ μικροοργανιςμϊν, επιλζχκθκαν οι Ε.Ε.Λ. 
Μυτιλήνης, Πλωμαρίου, Μήθυμνας, Καλλονής και Ευεργέτουλα με ςκοπό τθν βελτιςτοποίθςθ τθσ 
λειτουργίασ τουσ περιορίηοντασ τα προβλιματα δυςοςμίασ που αντιμετωπίηουμε ζωσ ςιμερα από λάκοσ 
ςε ςυνδζςεισ ιδιοκτθτϊν (π.χ. διατιρθςθ βόκρων, πολφ μεγάλουσ υγροφσ καλάμουσ αντλιοςταςίων 
λυμάτων κ.τ.λ.) αυξάνοντασ ςυγχρόνωσ και τθν απόδοςθ των εγκαταςτάςεων. 

Ο Προχπολογιςμόσ τθσ υπθρεςίασ ανζρχεται ςτο ποςό των 160.000,00 € πλζον του αναλογοφντοσ Φ.Π.Α. 
 



Α/Α 

ΕΓΚΑΣΑΣΑΕΙ 

ΔΤΝΑΜΙΚΟΣΗΣΑ/ 
ΙΟΔΤΝΑΜΟ 
ΠΛΗΘΤΜΟ 

Μέσο COD 
ΕΙΟΔΟΤ 

Μηνιαίο 
κόστος Ετήσιο κόστος 

ΕΠΕΞΕΡΓΑΙΑ mgr/l (σε €) (σε €) 

ΛΤΜΑΣΩΝ       

1 ΜΤΣΙΛΗΝΗ  40.000 450 8.630,00 103.560,00 

2 ΠΛΩΜΑΡΙ  8.932 600 1.248,33 14.980,00 

3 ΜΗΘΤΜΝΑ 5.650 500 1.088,33 13.060,00 

4 ΚΑΛΛΟΝΗ 9.100 400 700,00 8.400,00 

5 ΕΤΕΡΓΕΣΟΤΛΑ 5.474 550 1.666,67 20.000,00 

  ΤΝΟΛΟ 69.156     160.000,00 

 
3. ΔΙΑΦΟΡΑ 
Ο πάροχοσ μετά τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ παροχισ υπθρεςιϊν είναι υποχρεωμζνοσ το αργότερο εντόσ 
δεκαπζντε (15) θμερϊν να αρχίςει τθν εφαρμογι των μικροοργανιςμϊν. 

Σο προςωπικό λειτουργίασ των Ε.Ε.Λ. Μυτιλήνης, Πλωμαρίου, Μήθυμνας, Καλλονής και Ευεργέτουλα 
της Δ.Ε.Τ.Α. Λέσβου είναι υποχρεωμζνο να ςυνεργάηεται με τον πάροχο για τθν ςωςτι εφαρμογι τθσ 
μεκόδου. 

τθν τιμι τθσ οικονομικισ προςφοράσ περιλαμβάνονται εκτόσ τθσ προμικειασ και εφαρμογισ των 
μικροοργανιςμϊν, μιςκοί, θμερομίςκια, υπερωρίεσ αποηθμιϊςεισ για εργαςίεσ κατά τισ νυκτερινζσ ϊρεσ 
και αργίεσ, αςφαλίςεισ ΙΚΑ και λοιπϊν ταμείων, αποηθμιϊςεισ λόγω απόλυςθσ κ.λ.π. του πάςθσ φφςεωσ 
εργατοτεχνικοφ προςωπικοφ που κα απαςχολείται από τθν πλευρά του αναδόχου για τθν εφαρμογι τθσ 
προτεινόμενθσ μεκόδου, περιλαμβάνονται ςτο οικονομικό τίμθμα τθσ προςφοράσ του κάκε 
διαγωνιηόμενου. 

Ο πάροχοσ υποχρεοφται να λαμβάνει όλα τα ενδεδειγμζνα μζτρα για τθν προςταςία του περιβάλλοντοσ και 
να αποκακιςτά με δικζσ του δαπάνεσ τισ τυχόν ηθμιζσ που κα προκλθκοφν από υπαιτιότθτα του.  

 

 
 
 
 

 

 

Ο ΠΡΟΪΣΑΜΕΝΟ ΣΜΗΜΑΣΟ 
ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΑ ΚΑΙ ΤΝΣΗΡΗΗ  

ΣΩΝ Ε.Ε.Λ. ΣΗ ΔΕΤΑΛ  

 

 

 

 

ΗΡΑΚΛΗ ΠΡΟΚΟΠΙΟΤ 

ΠΟΛΙΣΙΚΟ ΜΗΧΑΝΙΚΟ ΣΕ 

Ο ΔΙΕΤΘΤΝΣΗ ΤΠΗΡΕΙΑ 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ ΣΗ ΔΕΤΑΛ 

 

 

 

 

 

ΩΣΗΡΗ ΒΑΙΛΑΡΟ 

ΧΗΜΙΚΟ 

 

Ο ΔΙΕΤΘΤΝΣΗ Σ.Τ. ΔΕΤΑΛ 

 

 

 

 

 

 

ΠΑΡΑΚΕΤΑ ΦΙΝΔΑΝΗ 

ΠΟΛΙΣΙΚΟ ΜΗΧΑΝΙΚΟ ΣΕ 
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