
ΠΑΡΑΡΣΘΜΑ ΙΙ –  Σεχνικζσ Προδιαγραφζσ  

1. ΓΕΝΙΚΑ - ΑΝΣΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΠΘΡΕΙΩΝ 

Η μζκοδοσ τθσ βιοεξυγίανςθσ με τθν χριςθ μικροοργανιςμϊν κα εφαρμοςκεί ςτισ Εγκαταςτάςεισ 
Επεξεργαςίασ Λυμάτων (Ε.Ε.Λ.) Μυτιλινθσ τθσ Δ.Ε.Τ.Α. Λζςβου ςτθν κζςθ Καρά Σεπζ του Διμου Λζςβου, 
κακϊσ και ςτισ Ε.Ε.Λ. Πλωμαρίου, Μικυμνασ, Καλλονισ και Ευεργζτουλα. 

Η περίοδοσ εφαρμογισ - υλοποίθςθσ - τθσ μεκόδου ζχει οριςκεί για χρονικό διάςτθμα δώδεκα (12) 
μηνών, από τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ. 

Ο πάροχοσ κα εκτελεί τα παραπάνω με γνϊμονα τον οικονομικότερο και τεχνικά αρτιότερο τρόπο με 
ελαχιςτοποίθςθ των οχλιςεων από οςμζσ, κορφβουσ κλπ και με τιρθςθ όλων των περιβαλλοντικϊν όρων. 

την διάθεςη και χρήςη του αναδόχου είναι και η ιςχφουςα Ζγκριςη Περιβαλλοντικών Όρων (Ε.Π.Ο.) 
τησ Εγκατάςταςησ επεξεργαςίασ λυμάτων. 

Σο αντικείμενο των αιτουμζνων υπθρεςιϊν είναι πρωτίςτωσ θ μείωςθ τθσ τελικϊσ παραγόμενθσ ιλφοσ από 
τισ προαναφερκείςεσ Εγκαταςτάςεισ Επεξεργαςίασ (Ε.Ε.Λ.) τθσ Δ.Ε.Τ.Α.Λ., και δευτερευόντωσ άλλα 
λειτουργικά οφζλθ, με τθ μζκοδο τθσ βιοεξυγίανςθσ - βιοενίςχυςθσ. 

2. ΣΟΧΟΙ 

2.1 ΚΤΡΙΟΙ ΣΟΧΟΙ 

 Διατιρθςθ των ορίων εκροισ ςφμφωνα με τουσ Περιβαλλοντικοφσ Όρουσ . 
 Μείωςθ τθσ παραγόμενθσ τελικϊσ αφυδατωμζνθσ ιλφοσ κατά τουλάχιςτον 80% . 

2.2 ΔΕΤΣΕΡΕΤΟΝΣΕ ΣΟΧΟΙ 

 Βελτίωςθ τθσ ποιότθτασ εκροισ τθσ μονάδασ πζραν των προβλεπομζνων από τουσ περιβαλλοντικοφσ 
όρουσ ορίων. Ιδιαίτερθσ ςθμαςίασ είναι θ εξάλειψθ του φαινομζνου του αφριςμοφ τόςο ςτισ δεξαμενζσ 
αεριςμοφ αλλά κυρίωσ ςτισ δεξαμενζσ τελικισ κακίηθςθσ. 

 Εξάλειψθ τυχόν δυςάρεςτων οςμϊν ςτα διάφορα τμιματα επεξεργαςίασ των εγκαταςτάςεων και του 
περιβάλλοντοσ χϊρου. 

 Μείωςθ τθσ κατανάλωςθσ του πολυθλεκτρολφτθ αφυδάτωςθσ ςε ποςοςτό τουλάχιςτον 80%. 

3. ΙΚΑΝΟΣΘΣΕ ΣΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΗΟΜΕΝΩΝ 

Οι διαγωνιηόμενοι κα πρζπει να είναι εταιρείεσ με αντικείμενο τθν επεξεργαςία και διαχείριςθ 
αποβλήτων και κα αποδεικνφεται με αντίςτοιχο ιδιωτικό ςυμφωνθτικό που κα αφορά ςτο ςυγκεκριμζνο 
ζργο. 

Οι εταιρίεσ κα πρζπει κατά τθ διάρκεια τθσ τελευταίασ τριετίασ να ζχουν εμπειρία και επιτυχι εφαρμογι 
τθσ ανωτζρω περιγραφόμενθσ μεκόδου για τουλάχιςτον 12 μινεσ ςε δυο εγκαταςτάςεισ επεξεργαςίασ 
αςτικϊν λυμάτων ςτθν Ελλάδα, με δυναμικότθτα εγκατάςταςθσ άνω των 20.000 ιςοδφναμων κατοίκων ι 
τουλάχιςτον δυο εγκαταςτάςεισ ςε άλλεσ χϊρεσ τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ, ςε πόλεισ με δυναμικότθτα 
εγκατάςταςθσ άνω των 20.000 ιςοδφναμων κατοίκων, με αποδεδειγμζνεσ επιδόςεισ μείωςθσ 
παραγόμενθσ ιλφοσ τουλάχιςτον 80%.  

Η επιτυχισ εφαρμογι τθσ μεκόδου κα αποδεικνφεται με βεβαιώςεισ των επίςθμων φορζων, (Δθμοτικζσ 
Επιχειριςεισ, Κρατικζσ Επιχειριςεισ, ι Α.Ε. οι οποίεσ ζχουν επίςθμα αναλάβει τθν λειτουργία των Ε.Ε.Λ.). 
Οι ξενόγλωςςεσ βεβαιϊςεισ κα ζχουν επίςθμεσ μεταφράςεισ ςτθν ελλθνικι γλϊςςα. 



4. ΑΠΑΙΣΘΕΙ ΚΑΙ ΟΡΟΙ 

Οι διαγωνιηόμενοι κα υποβάλουν τεχνική προςφορά ςτθν οποία κα περιλαμβάνονται κατ' ελάχιςτο: 

4.1 Βεβαιϊςεισ εμπειρίασ όπωσ αναφζρεται παραπάνω.  

τισ βεβαιϊςεισ πρζπει να αναφζρεται: 

I. ο ιςοδφναμοσ πλθκυςμόσ ςφμφωνα με τουσ περιβαλλοντικοφσ όρουσ 
II. παραγωγι αφυδατωμζνθσ ιλφοσ το διάςτθμα εφαρμογισ τθσ προτεινόμενθσ μεκόδου ςε kgDS, 

εναλλακτικά δε, θ επιτυγχανόμενθ μείωςθ τθσ παραγόμενθσ ιλφοσ κα αποδεικνφεται με ιςτορικά 
ςτοιχεία αντίςτοιχων περιόδων παραγωγισ ιλφοσ. ε κάκε περίπτωςθ κα αναγράφεται το 
ποςοςτό μείωςθσ τθσ λάςπθσ. 

4.2 Τπεφκυνθ διλωςθ υπογεγραμμζνθ από τον νόμιμο εκπρόςωπο, με τθν οποία δεςμεφονται ότι 
αναλαμβάνουν ρθτά τθν υποχρζωςθ διατιρθςθσ των ορίων εκροισ ςφμφωνα με τουσ περιβαλλοντικοφσ 
όρουσ και τθν μείωςθ τθσ παραγόμενθσ τελικϊσ αφυδατωμζνθσ ιλφοσ κατά τουλάχιςτον 80%. 

4.3 Δελτία Αςφαλείασ και δείγμα των πιςτοποιθτικϊν των υλικϊν που κα χρθςιμοποιθκοφν. Σα Δελτία 
Αςφαλείασ (MSDS) κα πρζπει να ζχουν εκδοκεί και κα υπογράφονται από τον παραγωγό. Δεν κα είναι 
ηωικισ προζλευςθσ, δεν κα περιζχουν πακογόνουσ μικροοργανιςμοφσ και κα ζχουν αποςτειρωκεί κατ’ 
ελάχιςτο ςτουσ 121°C για τουλάχιςτον 15 λεπτά. 

4.4 Τπεφκυνθ διλωςθ υπογεγραμμζνθ από τον νόμιμο εκπρόςωπο, ότι τα υλικά που κα 
χρθςιμοποιθκοφν για τθν εφαρμογι τθσ μεκόδου είναι αςφαλι για τον άνκρωπο. 

4.5 Βιογραφικό και αντίγραφο πτυχίου του Τπεφκυνου Μθχανικοφ τθσ εφαρμογισ τθσ μεκόδου. 

4.6 Σεχνικι περιγραφι του τρόπου εφαρμογισ τθσ μεκόδου παραλειπομζνων μόνο των 
κατοχυρωμζνων με ευρεςιτεχνία ςτοιχείων και πλθροφοριϊν, με ρθτι αναφορά των ςτοιχείων 
κατοχφρωςθσ. 

4.7 Σεχνικό φυλλάδιο ι ζγγραφο τθσ εταιρίασ παραγωγισ των πρωτογενϊν υλικϊν-τεχνολογίασ με 
παρουςίαςθ του προϊόντοσ. 

4.8 Διλωςθ τθσ Εταιρείασ παραγωγισ των βιολογικϊν υλικϊν, υπογεγραμμζνθ από τον νόμιμο 
εκπρόςωπο αυτισ με τθν οποία δεςμεφονται για τθν διάκεςι τουσ για τα επόμενα τρία (3) τουλάχιςτον 
ζτθ. 

4.9 Τπεφκυνθ Διλωςθ όπου κα αναφζρονται υποχρεωτικά:  

I. Η ιςχφσ τθσ προςφερόμενθσ εγγφθςθσ καλισ λειτουργίασ, που δεν μπορεί να είναι 
μικρότερθ από δϊδεκα (12) μινεσ. 

II. Η δζςμευςθ του αναδόχου ςχετικά με τον χρόνο ανταπόκριςθσ ςε περίπτωςθ αςτοχίασ τθσ 
εφαρμογισ  

III. Ο τρόποσ και θ χρονικι διάρκεια εκπαίδευςθσ του προςωπικοφ τθσ Δ.Ε.Τ.Α.Λ. ςτον 
χειριςμό τθσ μεκόδου. Σο κόςτοσ περιλαμβάνεται ςτθν οικονομικι προςφορά. 

 Κάκε ζντυπο ι άδεια ξζνθσ Αρχισ ι φορζα κα ςυνοδεφεται από επίςθμθ μετάφραςθ. 

 Κάκε άλλο ςτοιχείο ι ζντυπο που κατά τθν κρίςθ του διαγωνιηόμενου είναι χριςιμο για τθν 
αξιολόγθςθ τθσ προςφοράσ 
 Η πλθρότθτα και επάρκεια τθσ τεχνικισ προςφοράσ που κρίνεται από τθν αρμόδια επιτροπι τθσ 
Δ.Ε.Τ.Α. του Διμου Λζςβου είναι προχπόκεςθ για τθν αποδοχι τθσ οικονομικισ προςφοράσ του 
διαγωνιηόμενου. 

Πάροχοσ κα αναδειχκεί αυτόσ με τθν χαμηλότερη οικονομική προςφορά με τθν προχπόκεςθ ότι κα 
πλθροί τισ επαρκείσ τεχνικζσ προδιαγραφζσ. 

Ο πάροχοσ κα αμείβεται μόνο εφόςον ικανοποιοφνται και οι δφο κφριοι ςτόχοι δθλαδι: 



I. Διατιρθςθ των ορίων εκροισ ςφμφωνα με τουσ Περιβαλλοντικοφσ Όρουσ. 
II. Μείωςθ τθσ παραγόμενθσ τελικϊσ αφυδατωμζνθσ ιλφοσ κατά τουλάχιςτον 80%. 

Η βεβαίωςη επίτευξθσ του ςτόχου κα εκδίδεται ανά μήνα από τθν αρμόδια Επιτροπι παρακολοφκθςθσ 
τθσ Δ.Ε.Τ.Α. του Διμου Λζςβου, οπότε κα υπολογίηεται ο μζςοσ όροσ τθσ μείωςθσ και κα ςυγκρίνεται με 
τουσ κφριουσ ςτόχουσ. 

Εφόςον ο ςτόχοσ μείωςθσ τθσ παραγόμενθσ ιλφοσ (>80%) δεν επιτευχκεί εντόσ του πρϊτου μινα 
λειτουργίασ, ο Ανάδοχοσ κθρφςςεται ζκπτωτοσ και παράλλθλα εκπίπτει θ εγγυητική του επιςτολι. 

Σα ανωτζρω δεν ιςχφουν αν αποδεδειγμζνα ςτθν είςοδο των εγκαταςτάςεων υπάρχουν τοξικζσ ενϊςεισ 
που ζχουν ζντονα βλαπτικι ιςχφ για τουσ παράγοντεσ τθσ βιοενίςχυςθσ. Ο κάκε διαγωνιηόμενοσ κα πρζπει 
άμεςα να ενθμερϊςει τθν ΔΕΤΑΛ και ςε ςυνεργαςία με αρμόδιουσ υπαλλιλουσ τθσ ΔΕΤΑΛ (κοινζσ 
δειγματολθψίεσ) να προςδιορίςει τουσ παράγοντεσ αυτοφσ κατά είδοσ, ςυγκζντρωςθ και διάρκεια. Είναι 
αυτονόθτο ότι οι παράγοντεσ αυτοί δεν μπορεί να είναι ςυνικεισ και να ζχουν μικρζσ αποκλίςεισ από τουσ 
μζςουσ όρουσ των ειδϊν που ςυνικωσ ςυναντϊνται ςτα αςτικά λφματα. 

ΒΑΘ ΤΠΟΛΟΓΙΜΟΤ ΜΕΙΩΘ ΑΦΤΔΑΣΩΜΕΝΘ ΙΛΤΟ 

Ωσ αναφορά για τον υπολογιςμό τθσ ςυνικωσ παραγόμενθσ ιλφοσ λαμβάνεται θ τιμι των 0,4 κιλϊν ξθρϊν 
ςτερεϊν ανά κιλό ειςερχόμενου ςτθν εγκατάςταςθ COD, υπολογιηόμενθ ωσ το γινόμενο τθσ ακροιςτικισ 
θμεριςιασ παροχισ επί τθν μζςθ ςυγκζντρωςθ COD, όπωσ μετράται εργαςτθριακά. Η τιμι αυτι (0,4) 
λαμβάνεται από ςτατιςτικά ςτοιχεία των ετϊν 2011, 2012 και 2013. τθν ςυνολικι τιμι τθσ παραγόμενθσ 
ιλφοσ κα προςτεκεί και τυχόν αλγεβρικι διαφορά τθσ ποςότθτασ των ςτερεϊν (ςε ξθρά ςτερεά) που 
ευρίςκεται αποκθκευμζνθ και ςε λειτουργία ςτθν βιολογικι βακμίδα τθσ εγκατάςταςθσ (δεξαμενζσ 
αεριςμοφ και δεξαμενζσ τελικισ κακίηθςθσ). Οι μετριςεισ τθσ παραγόμενθσ ιλφοσ ςε βάροσ ξθρϊν 
ςτερεϊν κατά τθ διάρκεια τθσ εφαρμογισ τθσ βιοεξυγίανςθσ κα υπολογίηονται από τον αρικμό κάδων 
(χωρθτικότθτα κάδου 6 τόνοι) διατικζμενθσ ιλφοσ που κα απομακρφνονται ανά Ε.Ε.Λ., ενϊ θ ξθρότθτα και 
θ κεωρθτικά αναμενόμενθ ποςότθτα με βάςθ το ειςερχόμενο οργανικό φορτίο κα μετροφνται από το 
εργαςτιριο τθσ Δ.Ε.Τ.Α.Λ. 

 

Ο ΠΡΟΪΣΑΜΕΝΟ ΣΜΗΜΑΣΟ 
ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΑ ΚΑΙ ΤΝΣΗΡΗΗ  

ΣΩΝ Ε.Ε.Λ. ΣΗ ΔΕΤΑΛ  
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