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ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ ΔΑΠΑΝΗ : 15.000,00 

ΦΠΑ 24% : 3.600,00 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΗ 

ΔΑΠΑΝΗ: 
18.600,00 
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ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 

 
ΓΕΝΙΚΑ  
Σύμφωνα με το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο (ΚΥΑ 2600/01 για την ποιότητα του νερού 
ανθρώπινης κατανάλωσης σε εναρμόνιση προς την Οδηγία 98/83 ΕΚ και την 
Υγειονομική Διάταξη 5673/57 για την απολύμανση του ύδατος των υδρεύσεων), η 
απολύμανση των υδρεύσεων είναι υποχρεωτική για πληθυσμό >3000 κατοίκων (με 
δυνατότητα εξαίρεσης έως 15000 κατοίκους μετά από επιτόπιο υγειονομική έρευνα) και 
διενεργείται κυρίως με ενώσεις του χλωρίου.  

Επιπλέον η χλωρίωση του νερού διενεργείται και για την πρόληψη της επιμόλυνσής του 
από τυχόν βλάβες ή/και επεμβάσεις συντήρησης του δικτύου ύδρευσης και για την 
εξασφάλιση της διατήρησης της καλής ποιότητας του νερού ύδρευσης μέχρι το πλέον 
απόμακρο σημείο του. 
Ο έλεγχος του υπολειμματικού χλωρίου  στο νερό ολόκληρου του δικτύου ύδρευσης 
είναι επιβεβλημένος από την ισχύουσα νομοθεσία και γίνεται σε καθημερινή βάση σε 
διάφορα σημεία (ελάχιστη απαιτούμενη συγκέντρωση χλωρίου: 0,2 ppm στο τέρμα του 
δικτύου ώστε να διασφαλιστεί η πλήρη απολύμανση του νερού). 

Επιβεβλημένη είναι και η χλωρίωση των επεξεργασμένων λυμάτων της Ε.Ε.Λ. 
Κορίνθου-Λουτρακίου πριν αυτά διοχετευθούν σε υδάτινο αποδέκτη σύμφωνα με τους 
εγκεκριμένους περιβαλλοντικούς όρους. 

Η παρούσα τεχνική έκθεση αφορά την προμήθεια αναλώσιμων χημικών υδατικών 
διαλυμάτων υποχλωριώδους νατρίου που θα χρησιμοποιηθούν στην απολύμανση των 
επεξεργασμένων λυμάτων της κοινής εγκατάστασης επεξεργασίας λυμάτων Κορίνθου-
Λουτρακίου καθώς και πόσιμου νερού της περιοχής ευθύνης της ΔΕΥΑ Κορίνθου. 

Το απαιτούμενο υδατικό διάλυμα είναι υποχλωριώδες νάτριο NaCIO 12-14% και η 
παράδοση θα γίνεται με βυτίο και πλήρωση των δεξαμενών χλωρίου της Ε.Ε.Λ. καθώς 
και των δεξαμενών των εγκαταστάσεων χλωρίωσης πόσιμου νερού (ενδεικτική 
απαιτούμενη ποσότητα: 60.000 kgr). Η παράδοση θα γίνεται με βυτίο και το διάλυμα θα 
μεταγγίζεται στις κατά τόπους δεξαμενές των εγκαταστάσεων της ΔΕΥΑ. Η μέγιστη 
ποσότητα παράδοσης ανά δρομολόγιο που μπορεί να αποθηκευτεί στο σύνολο των 
εγκαταστάσεων είναι 10.000 κιλά υποχλωριώδους νατρίου 12-14%. 

Το υδατικό διάλυμα αυτό θα διαθέτει άδεια κυκλοφορίας από τον ΕΟΦ (παρασκευαστής 
και διανομέας) για την απολύμανση πόσιμου νερού. 

Ο ανάδοχος οφείλει να λάβει γνώση των τοπικών συνθηκών διανομής του χλωρίου 
ώστε να υπολογίσει σωστά το κόστος μεταφοράς το οποίο περιλαμβάνεται στην τιμή 
καθώς και τυχόν εξοπλισμό (αντλίες, σωληνώσεις κλπ) που απαιτείται για την μετάγγιση 
του χημικού. 
Η χρήση των ανωτέρω χημικών διαλυμάτων από το προσωπικό της Δ.Ε.Υ.Α.K. πρέπει 
να γίνεται πάντα με τις απαιτούμενες προφυλάξεις ασφαλείας και σύμφωνα με τις 
οδηγίες καλής λειτουργίας της μονάδας παραγωγής του διοξειδίου του χλωρίου και των 
συσκευών χλωρίωσης που έχουν δοθεί από τον κατασκευαστή. 
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Η δαπάνη της ανωτέρω προμήθειας θα ανέλθει ενδεικτικά στο ποσό των 15.000,00 
ευρώ μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%, θα γίνει με απ’ ευθείας ανάθεση και θα 
καλυφθεί από πόρους της Δ.Ε.Υ.Α.K. (Κωδ. Αρ. 25.05.0001 του προϋπολογισμού 
2018). 

Η εκτέλεση της προμήθειας θα γίνει με απ’ ευθείας ανάθεση σύμφωνα με τις διατάξεις 
του Ν. 4412/16 μετά από διερεύνηση και αξιολόγηση για την ανεύρεση της 
τεχνικοοικονομικά συμφερότερης προσφοράς από το ελεύθερο εμπόριο. 

Η προμήθεια θα γίνει με βάση:  

1. Τις διατάξεις του Ν. 1069/80 όπως ισχύει 

2. Τις διατάξεις του Ν. 4412/16 όπως ισχύει 
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ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ 
 

 
ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗ ΤΟΥ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΜΕΝΩΝ 
ΛΥΜΑΤΩΝ ΤΗΣ Ε.Ε.Λ. ΚΟΡΙΝΘΟΥ-ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ (ΤΜΗΜΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ) 

 

1. ΥΔΑΤΙΚΟ ΔΙΑΛΥΜΑ ΥΠΟΧΛΩΡΙΩΔΟΥΣ ΝΑΤΡΙΟΥ (NaClO) 12-14 % 
 

 Να είναι υγρό, με υπο-πρασινοκίτρινο χρώμα, οπτικά ελεύθερο από 
αιωρούμενα σωματίδια και ιζήματα 

 Η περιεκτικότητά του σε διαθέσιμο χλώριο να είναι 12-14 % κ.β. και το 
ειδικό βάρος να είναι 1,19-1,22 gr/cm3 

 Η χημική του σύσταση να είναι εντός των κάτωθι ορίων για τα 
συγκεκριμένα μέταλλα: 

 

ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΣ ΜΕΓΙΣΤΗ ΤΙΜΗ 
(mg/Kgr) 

ΑΡΣΕΝΙΚΟ 5 

ΚΑΔΜΙΟ 5 

ΧΡΩΜΙΟ 5 

ΑΝΤΙΜΟΝΙΟ 25 

ΥΔΡΑΡΓΥΡΟΣ 5 

ΝΙΚΕΛΙΟ 10 

ΜΟΛΥΒΔΟΣ 15 

ΣΕΛΗΝΙΟ 25 

ΧΛΩΡΙΚΑ ΙΟΝΤΑ 5,4 % 

 

 Ο παραγωγός του διαλύματος καθώς και η εταιρεία διανομής-
πώλησης θα πρέπει να διαθέτουν άδεια κυκλοφορίας του 
προϊόντος ως απολυμαντικού πόσιμου νερού από τον ΕΟΦ 
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ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ  

 
 
Άρθρο 1ο - Αντικείμενο Προμήθειας 
 
Η παρούσα συγγραφή υποχρεώσεων αφορά την προμήθεια χημικού διαλύματος 
υποχλωριώδους νατρίου NaCIO 12-14% αδειοδοτημένου από τον ΕΟΦ για την 
απολύμανση πόσιμου νερού για παράδοση με βυτίο και πλήρωση των δεξαμενών 
χλωρίου της Ε.Ε.Λ. και των κατά τόπους εγκαταστάσεων επεξεργασίας νερού της 
ΔΕΥΑΚ. (ενδεικτική απαιτούμενη ποσότητα για ένα έτος: 60.000 kgr).  
Ο ανάδοχος οφείλει να λάβει γνώση των τοπικών συνθηκών διανομής του χλωρίου 
ώστε να υπολογίσει σωστά το κόστος μεταφοράς το οποίο περιλαμβάνεται στην τιμή 
καθώς και τυχόν εξοπλισμό (αντλίες, σωληνώσεις κλπ) που απαιτείται για την μετάγγιση 
του χημικού. 
 
Άρθρο 2ο - Ισχύουσες Διατάξεις 
 
Η προμήθεια θα γίνει με βάση:  

1. Τις διατάξεις του Ν. 4412/16 όπως αυτός ισχύει 

2. Τις διατάξεις του Ν. 1069/80 όπως αυτός ισχύει 

 
Άρθρο 3ο - Διάρκεια 
 
Η απ’ ευθείας ανάθεση της προμήθειας των υλικών θα αφορά το έτος 2020 και 2021 
μέχρις εξαντλήσεως των ποσοτήτων της σύμβασης. 

Λόγω της φύσης των υλικών αλλά και λόγω της έλλειψης αποθηκευτικού χώρου, η 
προμήθειά τους, θα γίνει τμηματικά, ανάλογα με τις εποχιακές ανάγκες των 
εγκαταστάσεων ύδρευσης και αποχέτευσης της Δ.Ε.Υ.Α.K. 

 

 
Άρθρο 4ο–Τρόπος παράδοσης 
 
Η παράδοση του υλικού θα γίνεται χύδην από φορτηγό όχημα του αναδόχου και 
θα μοιράζεται τμηματικά στις κατατόπους εγκαταστάσεις χλωρίωσης της ΔΕΥΑ. 
Η παράδοση των υλικών που αφορούν την απολύμανση των επεξεργασμένων λυμάτων 
της Ε.Ε.Λ. Κορίνθου-Λουτρακίου θα γίνεται στις εγκαταστάσεις της Ε.Ε.Λ. Κορίνθου-
Λουτρακίου στον Ισθμό, ενώ εκείνων που αφορούν το πόσιμο νερό στις κατατόπους 
εγκαταστάσεις κατόπιν συνεννόησης με το αρμόδιο προσωπικό. (ενδεικτικά και όχι 
περιοριστικά αναφέρονται : Διυλιστήριο πόσιμου νερού πόλεως Κορίνθου, χωριό 
Κοντόσταυλος-Αρχαίες Κλεωνές. Μπορούν να προστεθούν μέχρι δύο σημεία διανομής 
ακόμη αναλόγως των αναγκών της ΔΕΥΑ). 
Η συνολική ποσότητα ανά φορτίο δεν μπορεί να υπερβαίνει την ποσότητα των 
10.000 κιλών για το σύνολο των εγκαταστάσεων καθώς αφενός δεν υπάρχει 
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δυνατότητα για αποθήκευση μεγαλύτερης ποσότητας, αφετέρου μειώνεται η 
δραστικότητα του απολυμαντικού έως ότου αυτό χρησιμοποιηθεί. 
Τα χημικά διαλύματα απολύμανσης θα μεταφέρονται και θα παραδίδονται στις 
εγκαταστάσεις μας με μέσα, εξοπλισμό, μέριμνα, δαπάνη και ευθύνη αποκλειστικά του 
αναδόχου. 
Ο χρόνος παράδοσης της κάθε τμηματικής παραγγελίας ορίζεται σε τρείς (3) 
ημερολογιακές ημέρες από την ημερομηνία της παραγγελίας. 
 
Άρθρο 5ο - Τρόπος Υλοποίησης  
 
 Η εκτέλεση της προμήθειας θα γίνει με απ’ ευθείας ανάθεση σύμφωνα με τις διατάξεις 
του N. 4412/2016 όπως ισχύει μετά από διερεύνηση και αξιολόγηση για την ανεύρεση 
της οικονομικά συμφερότερης προσφοράς από το ελεύθερο εμπόριο. 

 
Άρθρο 6ο - Χρηματοδότηση 
 
Η χρηματοδότηση της υλοποίησης των εν λόγω προμηθειών θα γίνει από το 
προϋπολογισμό της Δ.Ε.Υ.Α.K. τρέχοντος έτους και έχει εγγραφεί πίστωση στον Κωδ. 
Αρ. 25.05.0001 

 
Άρθρο 7ο - Πληρωμές - Κρατήσεις 
 
Η πληρωμή του ανάδοχου των ανωτέρω υπό προμήθεια ειδών θα γίνει μετά την 
παραλαβή των εν λόγω υλικών, από την αρμόδια επιτροπή και την έκδοση του σχετικού 
τιμολογίου. Όλες οι κρατήσεις υπέρ τρίτων επιβαρύνουν τον ανάδοχο, εκτός του ΦΠΑ ο 
οποίος επιβαρύνει τη Δ.Ε.Υ.Α.K. 
 
Άρθρο 8ο - Προληπτικά μέτρα ασφαλείας- Ευθύνες αναδόχου 
 
Ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να φροντίζει για την έκδοση τυχόν απαιτούμενων 
αδειών καθώς και για τη συμμόρφωση προς ισχύουσες διατάξεις . Επίσης είναι 
υποχρεωμένος να εφαρμόσει όλα τα απαραίτητα μέτρα ασφαλείας κατά την μεταφορά 
έως και την παράδοση των υλικών. Σε περίπτωση παράβασης ή σφάλματος παραμένει 
ο ανάδοχος ως ο μόνος υπεύθυνος. 
 

ΓΙΑ ΤΗΝ Δ.Ε.Υ.Α.K. 
   
ΚΟΡΙΝΘΟΣ,  11/3/2020 

ΣΥΝΤΑΞΗ 
 ΚΟΡΙΝΘΟΣ,    11/3/2020 

ΕΛΕΓΧΟΣ-ΘΕΩΡΗΣΗ 
 

 
 
 
 

Σακέλλης Άνθιμος-Ευάγγελος 
Χημικός Μηχανικός 

 

  Ο Δ/ντής Τεχνικής Υπηρεσίας 
 
 
 

Δημήτρης Παπαγεωργίου 
Ηλεκτρολόγος Μηχανικός 

 



 
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ 
ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ 
            ΚΟΡΙΝΘΟΥ 
            (Δ.Ε.Υ.Α.Κ.) 

  

 
ΕΡΓΟ: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΧΛΩΡΙΟΥ» 
 
ΑΡ. ΜΕΛ.:  ΕΕΛ 1/2020   

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 
 

 
 

α/α 

 
 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ 
 

 
ΕΙΔΟΣ 

ΜΟΝΑΔΑΣ 

ΠΡΫΠΟΛΟΓΙΣ
ΘΕΙΣΑ 

ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

 
ΤΙΜΗ 

ΜΟΝΑΔΑΣ 
(ΕΥΡΩ) 

 
ΜΕΡΙΚΗ   
(ΕΥΡΩ) 

 
ΟΛΙΚΗ   
(ΕΥΡΩ) 

1 ΥΠΟΧΛΩΡΙΩΔΕΣ ΝΑΤΡΙΟ NaCIO 12-14%  ΚΙΛΑ 60.000 0,25 15.000.00 15.000.00 

 Προϋπολογισθείσα δαπάνη  
ΦΠΑ 24% 

Συνολική Απαιτούμενη Δαπάνη 

15.000,00 
3.600,00 

18.600,00 
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