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∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ 
Υ∆ΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ 
               ΛΕΣΒΟΥ 
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ: 

Υποχλωριώδους 
νατρίου14,5% σε ενεργό 
χλώριο 
α) για τη χλωρίωση του 
πόσιµου νερού,  
β) για τη χλωρίωση του 
επεξεργασµένου 
λύµατος των Ε.Ε.Λ 
Μυτιλήνης και Λουτρών 
γ) αναλώσιµα για την 
Ε.Ε.Λ. Μυτιλήνης. 
 
40.000  € 

 

 

Τ Ε Χ Ν Ι Κ Η   Π Ε Ρ Ι Γ Ρ Α Φ Η 
Τ Ε Χ Ν Ι Κ Ε Σ    Π Ρ Ο ∆ Ι Α Γ  Ρ Α Φ Ε Σ 

 
 

 Τα  υπό προµήθεια χηµικά υλικά είναι: 
 
Α/Α ΕΙ∆ΟΣ Ποσότητα 

(κιλά) 
Τιµή 
µονάδας 
(€/κιλό) 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 
(€) 

1 Υποχλωριώδες 
νάτριο για την 
χλωρίωση του 
πόσιµου νερού 

20.000 0,3   6.000 

2 Υποχλωριώδες 
νάτριο για την 
χλωρίωση του 
επεξεργασµένου 
λύµατος 

50.000 0,3 15.000 

3 Πολυηλετρολυτη
ς 

  4.000 4,0 16.000 

4 Θειικό Αργίλιο   2.000 0,5   1.000 
5 Μεταδιθειωδες 

Νατριο 
  2.000 1,0   2.000 

ΣΥΝΟΛΟ   40.000 

ΦΠΑ 16%     5.200 
ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ   45.200 

 
Η δαπάνη για την προµήθεια έχει προϋπολογισθεί στο ποσό των 40.000 ευρώ 
(πλέον Φ.Π.Α.) για διάστηµα ενός έτους που µπορεί να αυξοµειωθεί κατά τρεις 
µήνες ανάλογα µε τις ανάγκες της ∆ΕΥΑΛ, και θα χρηµατοδοτηθεί από ιδίους 
πόρους. 
Η δαπάνη των δηµοσιεύσεων βαρύνει τον ανάδοχο. 
Η ∆ΕΥΑ Λέσβου διατηρεί το δικαίωµα να αυξοµειώσει  την ποσότητα του προς 
προµήθεια υλικού κατά 30% µε αντίστοιχη αυξοµείωση  της προϋπολογιζόµενης 
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δαπάνης, µε τους ίδιους όρους προµήθειας χωρίς καµιά αντίρρηση και απαίτηση 
του προµηθευτή -δικαίωµα προαίρεσης (option).  
 
Αναλυτικά : 
 
1.∆ιάλυµα υποχλωριώδους νατρίου για την χλωρίωση του πόσιµου νερού 

του ∆.∆ Μυτιλήνης  
Γενικά χαρακτηριστικά: 

∆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 (Type 1) «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  
 
ΠΙΝΑΚΑΣ 2. Ανώτατα όρια προσµίξεων στο απολυµαντικό 
: 
 

Παράµετρος 
(σε mg/Kg ενεργού 

χλωρίου) 

Μέγιστ

η Τιµή 

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

 

• Η προσφορά θα πρέπει να συνοδεύεται από τεχνικό φυλλάδιο της εταιρίας 
κατασκευής στην ελληνική γλώσσα, µε όλες τις πληροφορίες για τα τεχνικά 
χαρακτηριστικά του προϊόντος καθώς επίσης και από τα φύλλα ασφαλείας 
(ΜSDS). 

• Το διάλυµα κατά την παραλαβή του θα είναι κάθε φορά σταθερής 
περιεκτικότητας σε ενεργό χλώριο, σύµφωνα µε την προσφορά του 
προµηθευτή.  

• Κάθε παρτίδα, που προορίζεται για την απολύµανση νερού ανθρώπινης 
κατανάλωσης, θα συνοδεύεται από ειδικό πιστοποιητικό ποιότητας του 
υλικού που θα αναφέρει την περιεκτικότητα σε ενεργό χλώριο και ότι είναι 
κατάλληλο για την επεξεργασία νερού ανθρώπινης κατανάλωσης. 

• Οι ανωτέρω τιµές είναι δεσµευτικές για όλη την προσφερόµενη 
ποσότητα. 
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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. 

 

Ποσότητες και κατανοµή : Ενδεικτικά και όχι περιοριστικά αναφέρεται ότι από 
την συνολική προµήθεια, ποσότητα περίπου 15 τόνων θα παραδοθεί στο σταθµό 
Χλωρίωσης των πηγών Ύδατα και το υπόλοιπο θα παραδοθεί σε διάφορα 
αντλιοστάσια ύδρευσης και δεξαµενές της ∆ΕΥΑΛ. Οι παραδόσεις θα γίνονται 
τµηµατικά σε ποσότητες των 1-2τόνων περίπου για τα Ύδατα  και 300-1.000 Kgr 
περίπου για τα αντλιοστάσια και δεξαµενές. Η παράδοση θα γίνεται µόνο κατά τις 
εργάσιµες ηµέρες και ώρες 8.00-13.00 µε δαπάνες και ευθύνη του προµηθευτή. 
Σε κάθε περίπτωση το κόστος της µεταφοράς θα βαρύνει τον προµηθευτή 
 
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 ή 
βεβαίωση καταλληλότητας του προϊόντος για την απολύµανση του 
πόσιµου νερού. Θα συνοδεύεται επίσης από βεβαίωση συµµόρφωσης της 
παρασκευάστριας εταιρίας για τις παραµέτρους  των ανωτέρω πινάκων . 

 

Τροπος παραδοσης: Ο χρόνος παραδόσεως της κάθε τµηµατικής παραγγελίας 
ορίζεται σε δεκα (10) ηµέρες από την ηµεροµηνία της εγγραφης παραγγελίας 
  

1.∆ιάλυµα υποχλωριώδους νατρίου για την χλωρίωση του επεξεργασµένου 
Λυµατος των Ε.Ε.Λ. της Μυτιλήνης και Λουτρών.  

 
∆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 (Type 1) «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  
 
ΠΙΝΑΚΑΣ 2. Ανώτατα όρια προσµίξεων στο απολυµαντικό 
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: 
 

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 

 

• Η προσφορά θα πρέπει να συνοδεύεται από τεχνικό φυλλάδιο της εταιρίας 
κατασκευής στην ελληνική γλώσσα, µε όλες τις πληροφορίες για τα τεχνικά 
χαρακτηριστικά του προϊόντος καθώς επίσης και από τα φύλλα ασφαλείας 
(ΜSDS). 

• Το διάλυµα κατά την παραλαβή του θα είναι κάθε φορά σταθερής 
περιεκτικότητας σε ενεργό χλώριο, σύµφωνα µε την προσφορά του 
προµηθευτή.  

• Κάθε παρτίδα, που προορίζεται για την απολύµανση νερού ανθρώπινης 
κατανάλωσης, θα συνοδεύεται από ειδικό πιστοποιητικό ποιότητας του 
υλικού που θα αναφέρει την περιεκτικότητα σε ενεργό χλώριο και ότι είναι 
κατάλληλο για την επεξεργασία νερού ανθρώπινης κατανάλωσης. 

• Οι ανωτέρω τιµές είναι δεσµευτικές για όλη την προσφερόµενη 
ποσότητα. 

 

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. 

 

Ποσότητες και κατανοµή : Ενδεικτικά και όχι περιοριστικά αναφέρεται ότι από 
την συνολική προµήθεια, ποσότητα περίπου 40 τόνων θα παραδοθεί στην ΕΕΛ 
Μυτιλήνης και 10 τόνων στην ΕΕΛ Λουτρών. Οι παραδόσεις θα γίνονται 
τµηµατικά σε ποσότητες των 1-2τόνων περίπου για την ΕΕΛ . Η παράδοση θα 
γίνεται µόνο κατά τις εργάσιµες ηµέρες και ώρες 8.00-13.00 µε δαπάνες και 
ευθύνη του προµηθευτή. 
Σε κάθε περίπτωση το κόστος της µεταφοράς θα βαρύνει τον προµηθευτή 
 
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 ή 
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βεβαίωση καταλληλότητας του προϊόντος για την απολύµανση του 
πόσιµου νερού. Θα συνοδεύεται επίσης από βεβαίωση συµµόρφωσης της 
παρασκευάστριας εταιρίας για τις παραµέτρους  των ανωτέρω πινάκων . 

 

Τροπος παραδοσης: Ο χρόνος παραδόσεως της κάθε τµηµατικής παραγγελίας 
ορίζεται σε δεκα (10) ηµέρες από την ηµεροµηνία της εγγραφης παραγγελίας 
  

 
2. Πολυηλεκτρολυτης για την αφυδάτωση της ιλυος από τις Ε.Ε.Λ. 

Μυτιληνης και Λουτρων 

Ο πολυηλεκτρολύτης θα παραδίδεται και θα αποθηκεύεται στην Ε.Ε.Λ. της 
∆ΕΥΑΛ  όπου θα χρησιµοποιείται για την αφυδάτωση της ιλύος, που 
πραγµατοποιείται στην εγκατάσταση µε τη χρήση 2 ταινιοφιλτροπρεσσών 
αφυδάτωσης. 

Θα πρέπει να έχει τα παρακάτω χαρακτηριστικά: 

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. της ∆ΕΥΑΛ. Η ιλύς, που θα κροκιδώνεται είναι 
µόνο δευτεροβάθµια ιλύς, παρατεταµένου αερισµού, πριν την πάχυνση που 
γίνεται µε µηχανικό παχυντή. 

Το υλικό θα είναι σε µορφή λευκής κρυσταλλικής σκόνης, πλήρως διαλυτής στο 
νερό. 

Ο πολυηλεκτρολύτης θα πρέπει να έχει αντίστοιχα χαρακτηριστικά, µε τον  
DEFLOC 44/90 SAS τύπο, που έχουν µε επιτυχία δοκιµασθεί στην Ε.Ε.Λ. της 
∆ΕΥΑΛ Σε περίπτωση που ο τύπος του ηλεκτρολύτη, που θα προµηθευτεί η 
∆ΕΥΑΛ από τον Ανάδοχο δεν είναι ικανοποιητικός, ο Ανάδοχος υποχρεούται να 
τον αντικαταστήσει µε άλλο κατάλληλο τύπο, στην ίδια τιµή µε την αρχικά 
προσφερόµενη.  

Το υλικό θα είναι συσκευασµένο σε κατάλληλους στεγανούς σάκους, πλήρως 
αδιάβροχους, βάρους 25 κιλών, συσκευασµένους σε παλέτα. Στη συσκευασία θα 
αναγράφονται απαραίτητα τα πλήρη στοιχεία του εργοστασίου παραγωγής του 
υλικού και η ονοµασία του προϊόντος 

Το υλικό θα συνοδεύεται µε το απαραίτητο τεχνικό φυλλάδιο της εταιρίας 
παραγωγής, µε τις απαραίτητες πληροφορίες για τα φυσικοχηµικά 
χαρακτηριστικά και τη χρήση του προϊόντος. 

Η συνολική ποσότητα που θα προµηθευτεί η ∆ΕΥΑΛ θα είναι 4.0000 kg. 

Τα υλικά θα παραδοθούν στην Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυµάτων της ∆ΕΥΑΛ 
µε δαπάνες, µέριµνα και αποκλειστική ευθύνη του Αναδόχου.  

Το υλικό θα παραδίδεται στην Ε.Ε.Λ. της ∆ΕΥΑΛ τµηµατικά ανάλογα τις ανάγκες 
της Υπηρεσίας , µέσα σε δέκα µέρες (10) µετά από έγγραφη παραγγελία 
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3.Θειικό αργίλιο, το οποίο θα χρησιµοποιηθεί για τη διαύγαση του 
βιοµηχανικού νερού των ΕΕΛ Μυτιλήνης που προορίζεται για της ανάγκες 

του βιολογικού 

Το θειικό αργίλιο σε µορφή χονδρόκοκκους λευκής σκόνης, το οποίο θα 
χρησιµοποιηθεί για τη διαύγαση του βιοµηχανικού νερού των ΕΕΛ Μυτιλήνης 
που προορίζεται για της ανάγκες του βιολογικού και θα έχει τα εξής 
χαρακτηριστικά:  
α) Μέγεθος κόκκων σκόνης: Περισσότερο από 90% κατά βάρος του υλικού, να 
περνά από κόσκινο µε άνοιγµα οπών 3 χιλιοστά και το 100% να περνά από 
άνοιγµα οπών 5 χιλιοστά. 
β) Περιεκτικότητα σε αργίλιο κατά βάρος: περισσότερο από 88,4 gAl/Kg 
προϊόντος  
γ) Σχετική βασικότατα: από 0,20% έως 0,40% ως Al2O3  
δ) Καθαρότητα: το υλικό σε συγκέντρωση µέχρι 5,0 ppm ως Al στο νερό, δεν 
πρέπει να προσδίδει τοξικές ουσίες οι οποίες αλλοιώνουν τα χηµικά 
χαρακτηριστικά του νερού σε σηµείο ώστε να µην είναι σύµφωνο µε την ΚΥΑ 
Υ2/2600/2001 που αφορά στην «Ποιότητα του νερού ανθρώπινης κατανάλωσης»   
ε) Εµφάνιση του υλικού: µορφή χονδρόκοκκης λευκής σκόνης, χωρίς να 
περιέχονται συσσωµατώµατα και ακαθαρσίες επικίνδυνες για τη λειτουργία του 
εξοπλισµού που χρησιµοποιείται στις εγκαταστάσεις  
στ) Συσκευασία: Το υλικό θα είναι συσκευασµένο σε σάκους από πλαστικό ή 
αδιαβροχοποιηµένο χαρτί. 
Για να διασφαλιστεί η ποιότητα του προς προµήθεια προϊόντος απαιτείται, επί 
ποινή αποκλεισµού, να ισχύουν χωρίς καµία εξαίρεση όλα τα αναφερόµενα στο 
πρότυπο ΕΝ 878 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Τυποποίησης (CEN). 
Κάθε παρτίδα θα συνοδεύεται από πιστοποιητικό καταλληλότητας του υλικού για 
τη χρησιµοποίησή του σε νερό που προορίζεται για ανθρώπινη κατανάλωση και 
στο δελτίο αποστολής θα αναγράφονται ευκρινώς: 
Η εταιρία και το εργοστάσιο παραγωγής του υλικού 
Ο αριθµός παρτίδας 
Η ηµεροµηνία παραγωγής του υλικού 
Στην περίπτωση που για την παραγωγή του τελικού υλικού χρησιµοποιείται 
ενδιάµεσο υλικό που παράγεται από άλλη εταιρία ή εργοστάσιο, είναι αναγκαία η 
αναγραφή των ιδίων ως άνω στοιχείων ταυτότητας του ενδιάµεσου υλικού από το 
οποίο παρήχθη το παραδιδόµενο υλικό. 

Τα υλικά θα παραδοθούν στην Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυµάτων της ∆ΕΥΑΛ 
µε δαπάνες, µέριµνα και αποκλειστική ευθύνη του Αναδόχου.  

Το υλικό θα παραδίδεται στην Ε.Ε.Λ. της ∆ΕΥΑΛ τµηµατικά ανάλογα τις ανάγκες 
της Υπηρεσίας , µέσα σε δέκα µέρες (10) µετά από έγγραφη παραγγελία 

 
 
 

 

4. Μεταδιθειωδες Νάτριο για την αποχλωριωση του χλωριωµένου 
επεξεργασµένου λύµατος στις ΕΕΛ  της ∆ΕΥΑ Λέσβου 
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Το µεταδιθειώδες νάτριο διατίθεται σε σκόνη (98% Na2S2O5). Θα χρησιµοποιηθεί 
για την αποχλωρίωση του επεξεργασµένου λυµατος από τις Ε.Ε.Λ. της 
Μυτιληνης και Λουτρών.  

Θα διαθέτει  όλα τα απαραίτητα πιστοποιητικά,. 

Χηµικός τύπος: Na2S2O5 

Τυπικές κρίσιµες παράµετροι ελέγχου περιεκτικότητας: 98% w/w (Na2S2O5) 

Εµπορική ονοµασία: SODIUM METABISULFITE 

Συσκευασία: ∆ιατίθεται σε σακιά (25 kg).  

 
Τα υλικά θα παραδοθούν στην Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυµάτων της ∆ΕΥΑΛ 
µε δαπάνες, µέριµνα και αποκλειστική ευθύνη του Αναδόχου.  

Το υλικό θα παραδίδεται στην Ε.Ε.Λ. της ∆ΕΥΑΛ τµηµατικά ανάλογα τις ανάγκες 
της Υπηρεσίας , µέσα σε δέκα µέρες (10) µετά από έγγραφη παραγγελία 

 
 

 
ΟΙ  ΣΥΝΤΑΞΑΝΤΕΣ 

 
 

Σωτήρης  Βασιλαρος     Ηρακλής Προκοπίου 
        
 
                                      Μυτιλήνη   2-6-2014 

 
ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 

Η 
ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ Τ.Υ. ∆ΕΥΑΛ 

 
 
 
 
 

∆ΕΣΠΟΙΝΑ ΜΠΩΚΟΥ 
 
 
  


