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Ελευθερίου Βενιζέλου 13-17, 81100 Λέσβος 
Τηλ:. 22510 24444 – Fax: 22510 40121 

E-mail:deyam2@otenet.gr 
              

 

ΤΙΤΛΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ:      
Προμήθεια πολυηλεκτρολύτη για τις ανάγκες της 
ΔΕΥΑΛ 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ:  39/2015 

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ:     ΠΟΡΟΙ ΔΕΥΑΛ  

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 12.000,00 € χωρίς τον Φ.Π.Α. 

 
 
 
 

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ-ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 
 
Άρθρο 1ο – Αντικείμενο της Σ.Υ. 
Αντικείμενο της παρούσας είναι η ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΟΛΥΗΛΕΚΤΡΟΛΥΤΗ ΓΙΑ ΤΙΣ 
ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ ΔΕΥΑΛ. 
Η προμήθεια θα χρηματοδοτηθεί από πόρους της ΔΕΥΑΛ και η σχετική δαπάνη 
προβλέπεται στους κωδικούς ΕΞΟΔΩΝ, προϋπολογισμού της ΔΕΥΑΛ έτους 2015, 
ως παρακάτω: 

 Κ.Α.: 64.08.014.01 
 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 Δήμων και Κοινοτήτων», της Υ.Α.11389/93 «Ενιαίος 
κανονισμός προμηθειών τοπικής αυτοδιοίκησης» (Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α.), του Ν. 3852/2010 
(ΦΕΚ 87 Α΄/7-6-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης»., του Ν. 4071/12 (ΦΕΚ 
85/11-4-2012) «Ρυθμίσεις για την τοπική ανάπτυξη, την αυτοδιοίκηση και την 
αποκεντρωμένη διοίκηση Ενσωμάτωση Οδηγίας 2009/50/ΕΚ» (άρθρο 6 παρ.14) & 
του Ν. 4257/14 (ΦΕΚ Α 93/14-4-2014) «Επείγουσες ρυθμίσεις αρμοδιότητας 
Υπουργείου Εσωτερικών» 
 
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 της Προμήθειας που θα καταρτιστεί 
2.  Η Διακήρυξη του Διαγωνισμού 
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 σφραγισμένο 
προσφορές και με κριτήριο ανάθεσης την χαμηλότερη τιμή επί του συνόλου της 
προμήθειας, μεταξύ των προσφορών που ικανοποιούν τους όρους και τις τεχνικές 
προδιαγραφές της μελέτης. Ο ανάδοχος-προμηθευτής υποχρεούται να παραδώσει 
τα υλικά με δική του δαπάνη (μεταφορά, φορτοεκφόρτωση), στην αποθήκη της 
ΔΕΥΑΛ (ΚΑΡΑ-ΤΕΠΕ). Τα προς προμήθεια υλικά θα παραδοθούν τμηματικά με 
βάση τις ανάγκες της υπηρεσίας εντός χρονικού διαστήματος έξι (6) μηνών από την 
ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης.  
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Άρθρο 4ο – Τεχνικές Προδιαγραφές  
Στόχος των Τεχνικών Προδιαγραφών είναι ο προορισμός των απαιτήσεων της 
Αναθέτουσας Αρχής, σύμφωνα με την Ελληνική νομοθεσία, τις Ευρωπαϊκές 
Κοινότητες Οδηγίες, τους κανόνες της επιστήμης και της τέχνης κλπ, οι οποίες 
πρέπει να ληφθούν υπόψη από τους διαγωνιζόμενους (Προσφέροντες). 
Οι απαραίτητες Τεχνικές Προδιαγραφές, οι απαιτήσεις της Αναθέτουσας Αρχής και οι 
προϋποθέσεις που πρέπει να πληρούν όλοι οι διαγωνιζόμενοι είναι οι ακόλουθες.    
 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ 1 (ΤΠ 1) 
ΠΟΛΥΗΛΕΚΤΡΟΛΥΤΗΣ 

1. ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 
Ο πολυηλεκτρολύτης θα πρέπει να είναι συνθετικό οργανικό πολυμερές, υψηλού  
μοριακού βάρους, κατιονικής φύσης κροκιδωτικό υλικό, χαμηλής τοξικότητας, 
κατάλληλο για την κροκίδωση της ιλύος, πριν την αφυδάτωση της, στις 2 
ταινιοφιλτρόπρεσσες της Ε.Ε.Λ. Μυτιλήνης της ΔΕΥΑΛ.. Η ιλύς, που θα κροκιδώνεται 
είναι μόνο δευτεροβάθμια ιλύς, παρατεταμένου αερισμού, πριν την πάχυνση που 
γίνεται με μηχανικό παχυντή. 
Ο πολυηλεκτρολύτης θα πρέπει να έχει αντίστοιχα χαρακτηριστικά, με τον  DEFLOC 
44/90 SAS τύπο, που έχει με επιτυχία δοκιμασθεί στην Ε.Ε.Λ. της Δ.Ε.Υ.Α.Λ.   
2. ΦΥΣΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ 
Το υλικό θα είναι σε μορφή λευκής κρυσταλλικής σκόνης, πλήρως διαλυτής στο νερό. 
3. ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ 
Το υλικό μπορεί να αποθηκευτεί χωρίς αλλαγή των χαρακτηριστικών του το ελάχιστο 
για ένα έτος. 
4. ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΠΟΛΥΗΛΕΚΤΡΟΛΗΤΗ 
Ο πολυηλεκτρολήτης θα παραδοθεί σε κατάλληλους πλήρως στεγανούς σάκους, 
από πλαστικό ή πλήρως αδιαβροχοποιημένο χαρτί, των 25 κιλών συσκευασμένους 
πάνω σε παλέτα με αδιάβροχη συσκευασία. Οι σάκοι του πολυηλεκτρολήτη που θα 
παραδίδονται θα πρέπει να είναι κλειστοί, χωρίς σκισίματα, φθορές κλπ. Σάκοι με 
σκισίματα, φθορές κλπ, θα επιστρέφονται στον προμηθευτή άμεσα με την ίδια 
μεταφορική εταιρία χωρίς η ΔΕΥΑΛ να επιβαρύνεται οικονομικά. 
5. ΣΗΜΑΝΣΗ 
Οι σάκοι θα φέρουν σήμανση με το όνομα της κατασκευάστριας εταιρίας, τον κωδικό 
του υλικού, την παρτίδα του υλικού (lot number) και την ημερομηνία παραγωγής. 
6. ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΑΝΑΛΥΣΗΣ 
Κάθε παρτίδα (lot) θα συνοδεύεται υποχρεωτικά από το αντίστοιχο πιστοποιητικό 
ανάλυσης που εκδίδεται από τον παραγωγικό οίκο. 
7. ΤΕΧΝΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ 
Στην προσφορά θα επισυνάπτεται πρωτότυπο τεχνικό φυλλάδιο της εταιρίας 
παραγωγής και στην ελληνική γλώσσα με όλες τις απαραίτητες πληροφορίες για τα 
φυσικοχημικά χαρακτηριστικά και την χρήση του συγκεκριμένου υλικού και όπου θα 
αναφέρονται σαφώς τα αναφερόμενα στις προηγούμενες παραγράφους  1,2 & 3. 
8. ΦΥΛΛΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΥΛΙΚΟΥ (MSDS) 
Στην προσφορά θα επισυνάπτεται το Φύλλο Ασφαλείας Υλικού (MSDS) του οίκου 
παραγωγής και στην ελληνική γλώσσα. 
9. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 
Η αξιολόγηση συμμόρφωσης των προσφερομένων πολυηλεκτρολυτών με τις 
απαιτήσεις της υπηρεσίας, θα γίνουν με δοκιμασία δειγμάτων στο συγκρότημα 
αφυδάτωσης της μονάδας αστικών λυμάτων Μυτιλήνης που περιλαμβάνει δύο 
ταινιοφιλτρόπρεσσες ANDRITΖ για τον αντίστοιχο πολυηλεκτρολήτη αστικών 
λυμάτων. Η δοκιμασία θα περιλαμβάνει δοκιμές αφυδάτωσης πραγματικών 
δειγμάτων λάσπης λειτουργίας μιας ημέρας έτσι ώστε το αποτέλεσμα να είναι 
αντιπροσωπευτικό. Η δοκιμή θα γίνει από το προσωπικό της ΔΕΥΑΛ. Κατά την 
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διάρκεια της δοκιμής ο διαγωνιζόμενος μπορεί να είναι παρών και να επιβλέπει τις 
μετρήσεις επί τόπου σε συνεργασία με το προσωπικό της ΔΕΥΑΛ.  
Διευκρινίζεται ότι θα αποκλεισθούν από την περαιτέρω διαδικασία και δεν θα 
ανοιχθούν οι οικονομικές τους προσφορές  , όσοι από τους διαγωνιζόμενους 
προμηθευτές  προσφέρουν πολυηλεκτρολύτες, που δεν θα μπορέσουν να 
συνεργαστούν με τα προσφερόμενα συστήματα αφυδάτωσης με τρόπο που αυτά 
λειτουργήσουν κατά τα 2/3 τουλάχιστον της μέγιστης δυναμικότητας τους. 
Κάθε διαγωνιζόμενος θα παραδώσει επί ποινή αποκλεισμού, 50Kg δείγμα από το 
προσφερόμενο υλικό. Το δείγμα θα χρησιμοποιηθεί από την ΔΕΥΑΛ για την 
παραπάνω δοκιμασία. Η ποσότητα του δείγματος του αναδόχου της προμήθειας, θα 
συμψηφιστεί με την συνολική ποσότητα που θα προμηθεύσει στη ΔΕΥΑΛ. Οι 
υπόλοιποι διαγωνιζόμενοι θα αποζημιωθούν για την ποσότητα του πολυηλεκτρολήτη 
του δείγματος, με τιμή ανά κιλό ίση με αυτήν της προσφοράς του μειοδότη.  
Για οποιαδήποτε πληροφορία σχετικά με τη δοκιμασία απόδοσης των δειγμάτων, 
δίνονται πληροφορίες από τους κ. Σωτήρη Βασίλαρο, Χημικό & κ. Ηρακλή 
Προκοπίου Πτυχιούχο Πολιτικό Μηχανικό ΤΕ (τηλ.: 2251024444-2251046755, fax.: 
2251040121 , email: deyam2@otenet.gr). 
 
Άρθρο 5ο- Συμφωνία με τεχνικές προδιαγραφές-Τεχνικά στοιχεία προσφοράς. 
Η ΔΕΥΑΛ διατηρεί το δικαίωμα να προγρατοποιήσει οποιανδήποτε έρευνα ώστε να 
διασφαλίσει την ικανοποίηση των παραπάνω προδιαγραφών από τα 
προαναφερόμενα υλικά. Κάθε προμηθευτής και για κάθε προσφερόμενο  υλικό , είναι 
υποχρεωμένος να παραθέσει με την προσφορά του τα απαιτούμενα για την 
αξιολόγηση της στοιχεία τα οποία αναφέρονται στην ΤΠ1 ήτοι ΤΕΧΝΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ, 
ΦΥΛΛΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΥΛΙΚΟΥ (MSDS) & δείγμα 50 Kg πολυηλεκτρολήτη. 
Προτεινόμενες λύσεις που παρουσιάζουν αποκλίσεις ή υστέρηση σε σχέση με την 
τεχνική προδιαγραφή ή τα λειτουργικά χαρακτηριστικά των υλικών όπως τίθενται 
στην ΤΠ1, απορρίπτονται κατά το στάδιο ελέγχου των δικαιολογητικών συμμετοχής 
και των τεχνικών στοιχείων της προσφοράς τους. Επίσης, απορρίπτονται προσφορές 
με ασαφή ή ελλιπή τεχνική προσφορά. 
 
 
 
 
 
                     OI                                                                                 H 
 ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ ΤΜΗΜΑΤΩΝ                 ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ  TY  ΔΕΥΑΛ    
   
 
 
ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ ΦΙΝΔΑΝΗΣ                                              ΜΠΩΚΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ 
ΠΤΥΧ. ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΤΕ                           ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ 
 
 
 
ΣΩΤΗΡΗΣ ΒΑΣΙΛΑΡΟΣ 
            ΧΗΜΙΚΟΣ 
 
 
ΗΡΑΚΛΗΣ ΠΡΟΚΟΠΙΟΥ 
ΠΤΥΧ. ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΤΕ 
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