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ΤΙΤΛΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ:      

Προµήθεια υποχλωριώδους νατρίου για την χλωρίωση του 
πόσιµου νερού δεξαµενών-γεωτρήσεων & του 
επεξεργασµένου λύµατος των Ε.Ε.Λ ∆ΕΥΑΛ 
 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ:  29/2015 
ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗ:    ΠΟΡΟΙ  ∆ΕΥΑΛ 
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 44.800,00 € χωρίς τον Φ.Π.Α. 

 
 

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ-ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ 
 
Άρθρο 1ο –Αντικείµενο της Σ.Υ. 
Αντικείµενο της παρούσας είναι η «Προµήθεια υποχλωριώδους νατρίου για την 
χλωρίωση του πόσιµου νερού δεξαµενών-γεωτρήσεων & του επεξεργασµένου 
λύµατος των Ε.Ε.Λ ∆ΕΥΑΛ» 
Η προµήθεια χρηµατοδοτείται από πόρους της ∆ΕΥΑΛ (Κωδικoί προϋπολογισµού 
έτους 2015, Κ.Α : 64.08.013.00 & Κ.Α.: 64.08.014.00) 
Η προµήθεια διέπεται από τις διατάξεις του Ν. 1069/80 (ΦΕΚ-191 Α), «Περί κινήτρων 
για την ίδρυση Επιχειρήσεων Υδρεύσεως και Αποχετεύσεως», του Ν. 3463/06 (ΦΕΚ 
114Α) «Κύρωση Κώδικα ∆ήµων και Κοινοτήτων», της Υ.Α. 11389/93 «Ενιαίος 
κανονισµός προµηθειών τοπικής αυτοδιοίκησης» (Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α.), του Ν. 3852/2010 
«Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης-
Πρόγραµµα Καλλικράτης». 
 
Άρθρο 2ο –Συµβατικά στοιχεία της Προµήθειας-Σειρά ισχύος αυτών  
Τα συµβατικά τεύχη και στοιχεία της προµήθειας µε βάση τα οποία θα γίνει η 
ανάθεση και η εκτέλεση της προµήθειας είναι κατά σειρά ισχύος, σε περίπτωση 
ασυµφωνίας µεταξύ τους τα παρακάτω: 

1. Η σύµβαση που θα υπογραφεί 
2. Η ∆ιακήρυξη του ∆ιαγωνισµού 
3. Η Τεχνική Έκθεση 
4. Η Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων-Τεχνικές Προδιαγραφές 
5. Ο Ενδεικτικός Προϋπολογισµός 
6. Η προσφορά του αναδόχου 

 
Άρθρο 3ο –Τρόπος εκτέλεσης της προµήθειας 
Η ανάθεση της προµήθειας θα γίνει µε πρόχειρο διαγωνισµό µε σφραγισµένες 
προσφορές και µε κριτήριο κατακύρωσης την χαµηλότερη τιµή στο σύνολο της 
προµήθειας -µεταξύ των προσφορών που ικανοποιούν τους όρους και τις Τεχνικές 
Προδιαγραφές της µελέτης.  
O Ανάδοχος προµηθευτής υποχρεούται να παραδώσει τα υλικά µε δική του δαπάνη 
(µεταφορά, φορτοεκφόρτωση). 
 
Άρθρο 4ο –Τεχνικές Προδιαγραφές  

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΗ 1 (ΤΠ1) 
∆ιάλυµα υποχλωριώδους νατρίου   

Η προµήθεια αφορά στα χηµικά (υποχλωριώδες νάτριο) που απαιτούνται για την 
αποτελεσµατική λειτουργία των εγκαταστάσεων ύδρευσης και αποχέτευσης της 
∆ΕΥΑΛ και συγκεκριµένα: 



α) για την απολύµανση του νερού ανθρώπινης κατανάλωσης στο δίκτυο ύδρευσης 
της ∆ΕΥΑΛ. 
β) για την απολύµανση της εκροής των εγκαταστάσεων επεξεργασίας λυµάτων της 
∆ΕΥΑΛ 
Τα φυσικοχηµικά χαρακτηριστικά που πρέπει να διαθέτει το διάλυµα 
παρουσιάζονται παρακάτω: 

∆ιάλυµα υποχλωριώδους νατρίου, διαυγές, πρασινοκίτρινου χρώµατος, οπτικά 
ελεύθερου από αιωρούµενα σωµατίδια και ιζήµατα.  

Οι προδιαγραφές του διαλύµατος θα είναι σύµφωνες µε το πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 
901:2007 «Χηµικά προϊόντα για την επεξεργασία πόσιµου νερού» , ώστε να 
διασφαλίζεται η καταλληλότητά του για την χρησιµοποίησή του στην επεξεργασία 
νερού και την έγκριση του Ελληνικού Οργανισµού Φαρµάκων ΕΟΦ. 
Θα έχει τις εξής ιδιότητες: 
Περιεκτικότητα σε ενεργό χλώριο: 135-150 g/l 
Πυκνότητα: 1,18-1,22 g/ml 
ΝaOCl3<5,4% κατά βάρος του ενεργού χλωρίου 
pH=12-13 
Περίσσεια NaOH: 10-14g/l  
 
Θα ισχύουν επίσης τα κάτωθι ανώτατα όρια προσµίξεων στο απολυµαντικό: 
 
 

Παράµετρος 
(σε mg/Kg ενεργού 

χλωρίου) 

Μέγιστη 
Τιµή 

Αρσενικό 10 
Κάδµιο 2,5 
Χρώµιο 2,5 
Υδράργυρος 3,5 
Νικέλιο 2,5 
Μόλυβδος 15 
Αντιµόνιο 20 
Σελήνιο 20 

 

Συσκευασία: το υλικό θα παραδίδεται συσκευασµένο σε τονοδεξαµενές 
χωρητικότητας 1000L, καθώς και σε δοχεία των 25-30 κιλών. Τα δοχεία µεταφοράς 
θα είναι κατάλληλα για την µεταφορά του παραπάνω υλικού και θα παραδίδονται 
µετά την χρήση τους. 

Ποσοτική και Ποιοτική παραλαβή : Η ποιότητα του προϊόντος όσον αφορά στο 
ενεργό χλώριο, θα εξετάζεται κατά την  παραλαβή από τη ∆ΕΥΑΛ . Η ∆ΕΥΑΛ έχει το 
δικαίωµα να αποστείλει (παρουσία ή όχι του προµηθευτή) δείγµατα για εξέταση στο 
Γενικό Χηµείο του Κράτους ή σε περίπτωση αδυναµίας του, σε άλλο πιστοποιηµένο 
εργαστήριο ως προς τη συγκεκριµένη παράµετρο.  

Κάθε παρτίδα θα παραδίδεται µε πιστοποιητικό παραγωγής της και το δελτίο 
αποστολής της. Θα συνοδεύεται απαραίτητα από πιστοποιητικό 
καταλληλότητας για πόσιµο νερό καθώς και πιστοποιητικό ανάλυσης µε 
βεβαίωση συµµόρφωσης της παρασκευάστριας εταιρίας για τις παραµέτρους  
των ανωτέρω πινάκων . 

Τεκµηρίωση : H τεχνική προσφορά θα συνοδεύεται: 

• Βεβαίωση του παραγωγού του προιόντος περί της συµµόρφωσης του 
προσφερόµενου προιόντος µε το Ευρωπαικό Πρότυπο ΕΝ 901:2007. 



• Φύλλο δεδοµένων ασφάλειας υλικού (MSDS) της εταιρίας παραγωγής. 
• Τεχνικές προδιαγραφές του προιόντος για την καταλληλότητά του για την 

συγκεκριµένη χρήση. 

• Πιστοποιητικό συµµόρφωσης διαχείρισης ποιότητας ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 
9001:2008 του παραγωγού του προιόντος. 

• Το προσφερόµενο προιόν θα πρέπει να διαθέτει άδεια κυκλοφορίας από τον 
ΕΟΦ για την χρήση για την οποία προορίζεται, αντίγραφο της οποίας θα 
πρέπει να κατατεθεί στον φάκελο προσφοράς. 

 
 
 
 
                    ΟΙ                                                                                       H 
ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ ΤΜΗΜΑΤΩΝ                                             ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ Τ.Υ  ∆ΕΥΑΛ  
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