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∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ   ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: Υποχλωριώδους νατρίου  
Υ∆ΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ     14,5% σε ενεργό χλώριο 
 ΛΕΣΒΟΥ       α) για τη χλωρίωση του 
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ     πόσιµου νερού,  β) για τη 
        χλωρίωση του επεξεργα-
        σµένου λύµατος των ΕΕΛ  

Μυτιλήνης και Λουτρών, 
        γ)αναλώσιµα για την ΕΕΛ  
        Μυτιλήνης  
 
      ΠΡΟΥΠ/ΣΜΟΣ:  40.000 €  
 
 
 
 

Σ Υ Γ Γ Ρ Α Φ Η  Υ Π Ο Χ Ρ Ε Ω Σ Ε Ω Ν  

 

ΑΡΘΡΟ 1ο Αντικείµενο της προµήθειας 

 Η παρούσα συγγραφή αφορά τη προµήθεια και παράδοση στις 

αποθήκες της ∆.Ε.Υ.Α.Λ. στη Μυτιλήνη, υποχλωριώδους νατρίου (14,5%) 

(ενεργού χλωρίου) α) για την χλωρίωση πόσιµου ύδατος της ∆ηµοτικής 

Ενότητας Μυτιλήνης,  β) για την χλωρίωση του επεξεργασµένου λύµατος, γ) 

αναλώσιµα Ε.Ε.Λ. Μυτιλήνης. 

 

 

ΑΡΘΡΟ 2ο  Ισχύουσες διατάξεις 

    Η διενέργεια της δηµοπρασίας και η εκτέλεση της προµήθειας των υλικών 

διέπονται από τις διατάξεις: 
1.  Τον Ν. 1069/80 «Περί κινήτρων για την ίδρυση επιχειρήσεων ύδρευσης-

αποχέτευσης» 

2. Τον Ν. 11389/93 (ΕΚΠΟΤΑ) «Ενιαίος Κανονισµός Προµηθειών 

Οργανισµών Τοπικής Αυτοδιοίκησης» 

3. Τον Ν. 2286/95 «Περί προµηθειών του δηµ.τοµέα και ρυθµίσεων συναφών 

θεµάτων» 

4. Τον Ν. 3463/2006 (ΦΕΚ 114Α/8-6-06) «Κύρωση του Κώδικα ∆ήµων και 

Κοινοτήτων» 

 

ΑΡΘΡΟ 3ο Συµβατικά τεύχη 

 Τα συµβατικά τεύχη της προµήθειας αλληλοσυµπληρώνονται και κατά 

σειρά ισχύος σε περίπτωση ύπαρξης τυχόν αντιφατικών ή αντικρουοµένων 

όρων, είναι τα εξής: 
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α) Η ∆ιακήρυξη ∆ηµοπρασίας 

β) Το συνοπτικό Τιµολόγιο Προσφοράς 

γ) Ο Προϋπολογισµός Προσφοράς 

δ) Η Συγγραφή Υποχρεώσεων 

ε) Τεχνική Περιγραφή-Τεχνικές Προδιαγραφές 

στ) Ο ενδεικτικός Προϋπολογισµός 

 Τα ανωτέρω τεύχη βρίσκονται στα γραφεία της ∆ΕΥΑΛ (Ελ. Βενιζέλου 

13-17, Μυτιλήνη) και οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να λάβουν γνώση του 

περιεχοµένου τους κατά τις εργάσιµες ηµέρες και ώρες. 

 

 

ΑΡΘΡΟ 4ο Τεχνικά χαρακτηριστικά - Προδιαγραφές 

 Το Υποχλωριώδες Νάτριο  θα πρέπει να είναι κατάλληλο για την 

απολύµανση  του  πόσιµου νερού και θα συνοδεύεται από τεχνικές 

προδιαγραφές και πιστοποιητικά καταλληλότητας του παραγωγού. 

 Για την καθαρότητα και την ποιότητα των χηµικών θα είναι υπεύθυνος 

ο ανάδοχος. 

 Θα µεταφέρεται σε κατάλληλα δοχεία, για χλώριο και οι διαρροές ή 

φθορές σ’ αυτά καθώς και ζηµιές από διαρροή λόγω κακής φόρτωσης θα είναι 

υπεύθυνος ο προµηθευτής. Επί των δοχείων που θα χρησιµοποιούνται για τη 

µεταφορά του χλωρίου θα αναγράφεται το είδος, η ποιότητα και η ηµεροµηνία 

παρασκευής του χηµικού. Τα Χηµικά θα ταξιδεύουν µε ευθύνη του 

προµηθευτή και των συνεργατών του ( π.χ.  µεταφορέας).  

Ο κατιονικός πολυηλεκτρολύτης, θα είναι σε µορφή σκόνης, 

κατάλληλος για την αφυδάτωση παχύρρευστης λάσπης (5.10 gr/l), θα 

µεταφέρεται σε σακιά µε ευθύνη του προµηθευτή σε χώρο του βιολογικού 

Μυτιλήνης. 

 Απαραίτητο είναι να προσκοµισθούν 50 kgr πολυηλεκτρολύτη για 

δοκιµή, προκειµένου να διαπιστωθεί η απόδοση του, πριν από την υπογραφή 

της σύµβασης µε τον µειοδότη. 

 

 

 

ΑΡΘΡΟ 5ο Τρόπος εκτέλεσης της προµήθειας 

 Η εκτέλεση της προµήθειας θα πραγµατοποιηθεί µετά από ανοικτή 

δηµοπρασία µε σφραγισµένες προσφορές "δια συµπλήρωσης τιµολογίου" σε 

σχέδιο της Υπηρεσίας. 
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 Η προσφερόµενη τιµή δεσµεύει τον ανάδοχο-προµηθευτή για 

παραγγελίες µέχρι δώδεκα (12) µήνες από την υπογραφή της σύµβασης και 

για ποσότητα ±30% της ποσότητας, που περιλαµβάνεται στην προσφορά του. 

 

 

ΑΡΘΡΟ 6ο Σύµβαση 

  Ο ανάδοχος της προµήθειας µετά την κοινοποίηση της κατά νόµο 

έγκρισης του αποτελέσµατος της δηµοπρασίας, είναι υποχρεωµένος να 

προσέλθει µέσα σε χρονικό διάστηµα όχι µικρότερο των πέντε (5), ούτε 

µεγαλύτερο των δέκα (10) ηµερών στα γραφεία της ∆ΕΥΑΛ για την υπογραφή 

της σύµβασης, προσκοµίζοντας ταυτοχρόνως και την κατά το άρθρο 7 της 

παρούσης, εγγύηση για την καλή εκτέλεση της προµήθειας. 

 

 

ΑΡΘΡΟ 7ο Εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύµβασης 

 Η εγγύηση για την καλή εκτέλεση της σύµβασης καθορίζεται σε 

ποσοστό 10% της σύµβασης, και θα δεσµεύει τον προµηθευτή, όπως ο νόµος 

ορίζει, για κάθε απαίτηση της ∆ΕΥΑΛ από τυχόν ακαταλληλότητα ή 

καθαρότητα του υλικού καθώς επίσης για µη παράδοση των ποσοτήτων 

στους οριζόµενους χρόνους, µε δική του ή χωρίς δική του υπαιτιότητα 

 Σε περίπτωση έκπτωσης η εγγυητική καλής εκτέλεσης καταπίπτει υπέρ 

της ∆ΕΥΑΛ σαν ποινική ρήτρα. 

 

 

ΑΡΘΡΟ 8ο Φόροι - Τέλη - Κρατήσεις 

 Ο ανάδοχος επιβαρύνεται µε όλους τους φόρους, τέλη και κρατήσεις, 

δασµούς που ισχύουν κατά την ηµέρα διενέργειας του διαγωνισµού, εκτός του 

Φ.Π.Α. 16% που βαρύνει τη ∆ΕΥΑΛ. 

 

 

ΑΡΘΡΟ 9ο Εξοφλητικός λογαριασµός - Πληρωµή 

 Ο εξοφλητικός λογαριασµός εκδίδεται µετά τη διενέργεια της 

παραλαβής του υλικού από την αρµόδια Επιτροπή και η πληρωµή εντός δύο 

µηνών από την παραλαβή του υλικού και την έκδοση τιµολογίου. 
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ΑΡΘΡΟ 10ο Παράδοση υλικών 

 Τα υλικά θα παραδοθούν:  α) αντλιοστάσιο Ύδατα 15 Km από την 

Μυτιλήνη, β) πηγές Κρατήγου, γ) πηγή Ταξίµ, δ) δεξαµενή Αγ. Κυριακής, ε) 

∆εξαµενή ∆5, στ) ∆εξαµενή ∆7, ζ) Γυαλί, η) στους σταθµούς χλωρίωσης της 

Ε.Ε.Λ. Μυτιλήνης και στα δηµοτικά διαµερίσµατα.  Στις προσφερόµενες τιµές 

µονάδος περιέχονται και τα έξοδα µεταφοράς και φορτοεκφόρτωσης των 

υλικών από την έδρα του αναδόχου µέχρι τα σηµεία αυτά. 

 Η παράδοση του υλικού θα γίνεται τµηµατικά και θα αρχίσει το 

αργότερο δέκα (10) ηµέρες από την υπογραφή της σύµβασης και θα καλύπτει 

ποσότητα δύο (2)  µέχρι πέντε (5) τόνων, µε βάση τις εκάστοτε ανάγκες της 

∆ΕΥΑΛ και θα πρέπει να παραδίδεται εντός δέκα (10) ηµερών από την 

ηµεροµηνία παραγγελίας . 

  

 

ΑΡΘΡΟ 11ο Παραλαβή των υλικών 

 Η παραλαβή του υπό προµήθεια υλικού ενεργείται από την αρµόδια 

Επιτροπή παρουσία του προµηθευτή. 

 Εάν κατά την παραλαβή διαπιστωθεί απόκλιση από τους τεχνικούς 

όρους και προδιαγραφές, η Επιτροπή παραλαβής µπορεί να προτείνει ή 

ολοκληρωτική ή εν µέρει απόρριψη των παραλαµβανοµένου υλικού.  

  Για διαρροές δοχείων ή φθορά στα είδη συσκευασίας ή ζηµιές από 

διαρροή λόγω κακής φόρτωσης, θα είναι υπεύθυνος ο έµπορος. Τα χηµικά θα 

ταξιδεύουν µε ευθύνη του αναδόχου. 

 

       Μυτιλήνη  2-6-2014 

            

 

                                                                                  ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 

Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ                                                Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ Τ.Υ. ∆ΕΥΑΛ 

 

 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΕΡΒΑΤΗΣ                                  ∆ΕΣΠΟΙΝΑ ΜΠΩΚΟΥ 

 
 


