
                 

1 

 

 

ΔΗΜΟΣΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΗ 
ΤΔΡΕΤΗ -ΑΠΟΧΕΣΕΤΗ 

ΚΑΛΑΜΑΣΑ 

 

 

Δ  Η  Μ  Ο  Σ  Ι  Κ  Η       Ε  Π  Ι  Χ  Ε  Ι  Ρ  Η    Η 
 

Τ  Δ  Ρ  Ε  Τ    Η    -  Α  Π  Ο  Χ  Ε  Σ  Ε  Τ    Η     Κ Α Λ Α Μ Α Σ Α   
 

Δ.  Ε.  Τ.  Α.  Κ 
 
 
 
 

«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΧΗΜΙΚΩΝ ΤΛΙΚΩΝ ΓΙΑ THN Ε.Ε.Λ.» 
 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ: 59.100,00 ευρώ πλζον Φ.Π.Α  
                    ΚΩΔΙΚΟ ΠΡΟΤΠΟΛΟΓΙΜΟΤ: 25.05 

 
 

ΜΕΛΕΣΗ:  ΣΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ ΣΕΧΝΙΚΗ ΤΠΗΡΕΙΑ Δ.Ε.Τ.Α.Κ 
 
 
 

ΣΥΜΒΑΤΙΚΑ ΤΕΥΧΗ 

 ΔΙΑΚΗΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 
 ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ  ΚΑΙ ΡΟΫΡΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 
 ΤΕΥΔ 
 ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΚΑΙ ΡΟΫΡΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΡΟΣΦΟΑΣ 

 
 
 
 
 
 
 
 

ΚΑΛΑΜΑΣΑ  ΕΠΣΕΜΒΡΙΟ 2020 
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ΔΗΜΟΣΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΗ 
ΤΔΡΕΤΗ -ΑΠΟΧΕΣΕΤΗ 

ΚΑΛΑΜΑΣΑ 

 

 

 

 

Δ.Ε.Τ.Α ΚΑΛΑΜΑΣΑ                                   
ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΣΕΧΝΙΚΩΝ ΤΠΗΡΕΙΩΝ         

ΣΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΧΗΜΙΚΩΝ ΤΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΣΗΝ Ε.Ε.Λ 

 

 

 

ΣΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΗ – ΑΠΑΙΣΗΕΙ – ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ 
 

 

 

Ειςαγωγι 

Η παροφςα μελζτθ αφορά τθν Προμήθεια χημικών υλικών για την Ε.Ε.Λ. για τθν 
κάλυψθ των αναγκϊν τθσ Δ.Ε.Υ.Α. Καλαμάτασ για χρονικό διάςτθμα μζχρι 
εξαντλιςεωσ των αποκεμάτων. 

Η προμήθεια ειδικότερα αφορά : 

α) 183.000 Kg  υποχλωριϊδουσ νατρίου για τθ απολφμανςθ των επεξεργαςμζνων 
λυμάτων με κριτιριο επιλογισ τθν μικρότερθ οικονομικι προςφορά και  

β) 12.000 Kg υποχλωριϊδουσ νατρίου για τθ απολφμανςθ του πόςιμου νεροφ που 
διανζμεται ςτα δίκτυα φδρευςθσ όλων των δθμοτικϊν διαμεριςμάτων όπου θ 
χλωρίωςθ δεν γίνεται από τον ςφνδεςμο φδρευςθσ, με κριτιριο επιλογισ τθ μικρότερθ 
οικονομικι προςφορά. 

 
Υπολογιςμόσ ποςοτιτων και ποιοτικά χαρακτθριςτικά 
Για το διάλυμα Τποχλωριώδουσ Νάτριου τησ Εγκατάςταςησ Επεξεργαςίασ 
Λυμάτων (ΕΕΛ)   

Για τα επεξεργαςμζνα λφματα (εκροι) τθσ Εγκατάςταςθσ Επεξεργαςίασ Λυμάτων (ΕΕΛ)  
τθσ πόλθσ τθσ Καλαμάτασ, προβλζπεται για το ζτοσ 2014  θ απολφμανςθ 15.000 m3 
περίπου τθν θμζρα Χ 365 θμζρεσ = 5.500.000  περίπου  m3. 

Ρροςδιοριςμόσ απαιτοφμενων ποςοτιτων χθμικϊν. 

Το ηθτοφμενο απολυμαντικό είναι το Υποχλωριϊδεσ Νάτριο πυκνότθτασ τουλάχιςτον 
14% με προδιαγραφζσ καταλλθλότθτασ για χριςθ απολφμανςθσ πόςιμου νεροφ. 

Με δεδομζνο ότι μετά από μερικζσ μζρεσ αποκικευςθσ θ περιεκτικότθτα του πζφτει 
2-3 μονάδεσ λόγω κερμοκραςίασ, φωτόσ και χρόνου, πρζπει ο υπολογιςμόσ τθσ 
απαιτοφμενθσ ποςότθτασ να γίνει με βάςθ μια μζςθ περιεκτικότθτα 12% με 
απαραίτθτθ προχπόκεςθ να φτάνει ςτισ εγκαταςτάςεισ μασ 14% - 15% τουλάχιςτον. 
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ΔΗΜΟΣΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΗ 
ΤΔΡΕΤΗ -ΑΠΟΧΕΣΕΤΗ 

ΚΑΛΑΜΑΣΑ 

 

Ο υπολογιςμόσ για τθν απολφμανςθ των επεξεργαςμζνων λυμάτων είναι: 

5.500.000 m3/ζτοσ Χ 4,0 γρ./ m3Χ 100/12 = 183  τόνοι περίπου διαλφματοσ 

υποχλωριϊδουσ Νατρίου (NaOCI) 14,5%.  

Το υλικό κα πρζπει να ζχει πραςινοκίτρινο χρϊμα, οπτικά ελεφκερο από αιωροφμενα 

ςωματίδια και ιηιματα. Το εν λόγω υλικό κα πρζπει να είναι ςυμμορφωμζνο με τισ 

προδιαγραφζσ του προτφπου ΕΝ 901:2007. 

Για το διάλυμα Τποχλωριώδουσ Νάτριου του πόςιμου νερου  

Yδατικό διάλυμα υποχλωριϊδουσ νατρίου (NaOCl), με διακζςιμο χλϊριο 12-14% 

κ.β. και ειδικό βάροσ 1,15-1,25 g/cm3. Το υλικό κα πρζπει να ζχει πραςινοκίτρινο 

χρϊμα, οπτικά ελεφκερο από αιωροφμενα ςωματίδια και ιηιματα. 

Ο προμθκευτισ κα πρζπει να διακζτει ζγκριςθ διακίνθςθσ βιοκτόνου προϊόντοσ 

από τον Εκνικό Οργανιςμό Φαρμάκων (ΕΟΦ), ϊςτε να διαςφαλίηεται ςτο ζπακρον θ 

καταλλθλότθτά του ωσ απολυμαντικό που προορίηεται για ανκρϊπινθ κατανάλωςθ. 

Ραραδίδεται ςε δεξαμενζσ του ενόσ κυβικοφ. 

 

Χώροσ και τρόποσ παράδοςησ χημικών - Ποιότητα και φθορζσ των 

χημικών -απολυμαντικών. 
Ο τόποσ παράδοςησ και των δφο υλικών είναι η εγκατάςταςη επεξεργαςίασ 
λυμάτων Καλαμάτασ.  
 

Παράδοςη υλικών 

Πλα τα υλικά κατά τθν παραλαβι τουσ κα είναι κάκε φορά ςτακερισ ςφςταςθσ και 

ςφμφωνα με τθν προςφορά του προμθκευτι. Κάκε δελτίο αποςτολισ των υλικϊν 

αναφζρει ευκρινϊσ τον αρικμό τθσ παρτίδασ και τον αρικμό του φορτίου, ϊςτε να 

διαπιςτϊνεται άμεςα και εφκολα θ προζλευςι του. 

Για τθν κακαρότθτα και ποιότθτα του Υποχλωριϊδουσ Νατρίου κα είναι υπεφκυνοσ ο 

ανάδοχοσ. 

Η παράδοςθ του υποχλωριϊδουσ Νατρίου, κα γίνεται τμθματικά ςφμφωνα με τισ 

ανάγκεσ τισ ΔΕΥΑΚ  κατά τθν διάρκεια ιςχφοσ του ςυμφωνθτικοφ. Οι ποςότθτεσ που κα 

παραδίνονται κα ορίηονται από τθν ΔΕΥΑΚ κάκε φορά.  

Η παραγγελία κα δίνεται ςτον προμθκευτι με Fax ι με e mail και θ παράδοςθ τθσ 

ποςότθτασ του απολυμαντικοφ κα γίνεται από τον προμθκευτι εντόσ 7 

θμερολογιακϊν θμερϊν το αργότερο από τθν λιψθ τθσ παραγγελίασ. 
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ΔΗΜΟΣΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΗ 
ΤΔΡΕΤΗ -ΑΠΟΧΕΣΕΤΗ 

ΚΑΛΑΜΑΣΑ 

 

Ο προμθκευτισ υποχρεοφται, μετά τθν παραγγελία από τθν ΔΕΥΑΚ, να ειδοποιεί 

εγγράφωσ (με Fax) τθν Επιχείρθςθ για τθν ακριβι θμερομθνία που προτίκεται να 

παραδϊςει το υλικό, τουλάχιςτον τρεισ (3) εργάςιμεσ θμζρεσ νωρίτερα και θ ϊρα 

άφιξθσ ςτισ εγκαταςτάςεισ τθσ ΔΕΥΑΚ κα είναι το αργότερο μζχρι τθν δωδεκάτθ 

μεςθμβρινι (12:00 π.μ.) εργάςιμθσ θμζρασ (εκτόσ Σαββατοκφριακου).  

Το υποχλωριϊδεσ Νάτριο για τθν Ε.Ε.Λ. κα μεταγγίηεται  ςε ειδικζσ για το ςκοπό 

δεξαμενζσ χωρθτικότθτασ 10  μ3 (10  δεξαμενζσ χωρθτικότθτασ 1 μ3 θ κάκε μια) , ςτθ 

ΕΕΛ Καλαμάτασ . 

Κάκε παραγγελία κα καλφπτει ποςότθτα 10  μ3 κάκε φορά. 

Η μετάγγιςθ του διαλφματοσ NaOCI ςτισ δεξαμενζσ, κα γίνεται με ευκφνθ του 

προμθκευτι, με επίβλεψθ προςωπικοφ τθσ ΔΕΥΑΚ. 

Η παράδοςθ κα ςυνοδεφεται από δελτίο αποςτολισ που κα αναγράφεται θ ποςότθτα 

και το ειδικό βάροσ του διαλφματοσ που παραδίδεται. 

Το διάλυμα υποχλωριϊδουσ νατρίου που προορίηεται για τθν απολφμανςθ του 

πόςιμου νεροφ κα πρζπει να ζχει ζγκριςθ διάκεςθσ από τον ΕΟΦ. Εάν θ προμικεια 

του εν λόγω προϊόντοσ γίνεται μζςω ενδιάμεςου προμθκευτι, κα πρζπει να υπάρχει 

πρόςφατο τιμολόγιο αγοράσ κακϊσ και πρόςφατο πιςτοποιθτικό παρτίδασ 

παραγωγισ από τθν εταιρία παραγωγισ του προϊόντοσ. Κάκε παρτίδα υλικοφ κα 

ςυνοδεφεται από ειδικό πιςτοποιθτικό ποιότθτασ του υλικοφ, όπου κα αναφζρεται θ 

περιεκτικότθτα ςτο κφριο ςυςτατικό, το ειδικό βάροσ τθσ παραδοτζασ ποςότθτασ και 

ότι είναι κατάλλθλο για τθν επεξεργαςία νεροφ ανκρϊπινθσ κατανάλωςθσ. Θα 

παραδίδεται ςε ςφραγιςμζνα μθ επιςτρεφόμενα πλαςτικά δοχεία των 20 L ι 

μεγαλφτερα. 

Για διαρροζσ δοχείων ι φκορά ςτα είδθ ςυςκευαςίασ ι ηθμιζσ από διαρροι χθμικϊν 

λόγω κακισ φόρτωςθσ, κα είναι υπεφκυνοσ ο ανάδοχοσ. Τα χθμικά κα ταξιδεφουν με 

ευκφνθ του αναδόχου  και των ςυνεργατϊν του (π.χ. μεταφορζασ). 

 
ΚΑΛΑΜΑΤΑ  ΣΕΡΤΕΜΒΙΟΣ  2020 

 
ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ       ΘΕΩΗΘΗΚΕ 

   
   

ΒΕΓΙΝΑΔΗΣ ΝΙΚΗΤΑΣ 
Τ.Ε ΧΗΜΙΚΟΣ 

           ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ 
           ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ ΜΙΧΑΗΛ 
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ΔΗΜΟΣΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΗ 
ΤΔΡΕΤΗ -ΑΠΟΧΕΣΕΤΗ 

ΚΑΛΑΜΑΣΑ 

 

 

Δ.Ε.Τ.Α ΚΑΛΑΜΑΣΑ                                   
ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΣΕΧΝΙΚΩΝ ΤΠΗΡΕΙΩΝ         

ΣΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΧΗΜΙΚΩΝ ΤΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΣΗΝ Ε.Ε.Λ 

 
 

 

 

ΣΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΣΗ  
 

 

Άρθρο 1ο 
Προμήθεια υποχλωριώδουσ νατρίου για την Ε.Ε.Λ. 
Προμήθεια 183.000 Kg  υποχλωριώδουσ νατρίου (NaOCI) 14,5%  για τθν 
απολφμανςθ των επεξεργαςμζνων λυμάτων, ςφμφωνα με τισ τεχνικζσ 
προδιαγραφζσ και παραδοτζο ςτισ εγκαταςτάςεισ τθσ ΕΕΛ Καλαμάτασ, όπωσ 
περιγράφετε ςτουσ όρουσ τθσ διακιρυξθσ. 
(1 τεμ) 
Τιμι ενόσ κιλοφ ευρώ 0,30 πλζον Φ.Ρ.Α. 
Σριάντα λεπτά του Ευρϊ πλζον Φ.Ρ.Α. 
 

Άρθρο 2ο 
Προμήθεια υποχλωριώδουσ νατρίου για την απολφμανςη του πόςιμου νεροφ. 
Προμήθεια 12.000 Kg  υποχλωριώδουσ νατρίου (NaOCI) για τθν απολφμανςθ του 
πόςιμου νεροφ που διανζμεται ςτα δίκτυα φδρευςθσ όλων των δθμοτικϊν 
διαμεριςμάτων όπου θ χλωρίωςθ δεν γίνεται από τον ςφνδεςμο φδρευςθσ, 
ςφμφωνα με τισ τεχνικζσ προδιαγραφζσ και παραδοτζο ςτισ εγκαταςτάςεισ τθσ ΕΕΛ 
Καλαμάτασ, όπωσ περιγράφετε ςτουσ όρουσ τθσ διακιρυξθσ. 
(1 τεμ) 
Τιμι ενόσ κιλοφ ευρώ 0,35 πλζον Φ.Ρ.Α. 
Σριανταπζντε λεπτά του Ευρϊ πλζον Φ.Ρ.Α. 
 
 

ΚΑΛΑΜΑΤΑ  ΣΕΡΤΕΜΒΙΟΣ  2020 
 

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ       ΘΕΩΗΘΗΚΕ 
   
   

ΒΕΓΙΝΑΔΗΣ ΝΙΚΗΤΑΣ 
Τ.Ε ΧΗΜΙΚΟΣ 

           ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ 
           ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ ΜΙΧΑΗΛ 
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ΔΗΜΟΣΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΗ 
ΤΔΡΕΤΗ -ΑΠΟΧΕΣΕΤΗ 

ΚΑΛΑΜΑΣΑ 

 

 

Δ.Ε.Τ.Α ΚΑΛΑΜΑΣΑ                                   
ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΣΕΧΝΙΚΩΝ ΤΠΗΡΕΙΩΝ         

ΣΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΧΗΜΙΚΩΝ ΤΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΣΗΝ Ε.Ε.Λ 

 

 

 

 

 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ ΜΕΛΕΣΗ 
 

 

Α/
Α 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΟΟΣΗΣΑ 
ΜΟΝΑΔΑ 
ΜΕΣΡΗΗ 

ΣΙΜΗ 
ΜΟΝΑΔΑ 

(€) 
ΤΝΟΛΟ 

1 Τποχλωριώδεσ Νάτριο για Ε.Ε.Λ. 183.000       κιλό        0,30 € 54.900,00 

2 
Τποχλωριώδεσ Νάτριο για Πόςιμο 
Νερό 

12.000       κιλό        0,35 € 4.200,00 

ΤΝΟΛΟ: 59.100,00 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΚΑΛΑΜΑΤΑ  ΣΕΡΤΕΜΒΙΟΣ  2020 
 

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ       ΘΕΩΗΘΗΚΕ 
   
   

ΒΕΓΙΝΑΔΗΣ ΝΙΚΗΤΑΣ 
Τ.Ε ΧΗΜΙΚΟΣ 

           ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ 
           ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ ΜΙΧΑΗΛ 
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ΔΗΜΟΣΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΗ 
ΤΔΡΕΤΗ -ΑΠΟΧΕΣΕΤΗ 

ΚΑΛΑΜΑΣΑ 

 

 

 

ΣΙΜΟΛΟΓΙΟ  ΚΑΙ  ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ  ΠΡΟΦΟΡΑ 
 

 

ΕΠΩΝΥΜΙΑ :  

Δ/ΝΣΗ :  

ΤΗΛ :  

FAX :  

Email   :  

 

 

 

ΣΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΦΟΡΑ 
 
Άρκρο 1ο 

Προμήθεια υποχλωριώδουσ νατρίου για την Ε.Ε.Λ. 
Προμήθεια 183.000 Kg υποχλωριώδουσ νατρίου (NaOCI) 14,5%.για τθ απολφμανςθ 
των επεξεργαςμζνων λυμάτων, ςφμφωνα με τισ τεχνικζσ προδιαγραφζσ και 
παραδοτζο ςτισ εγκαταςτάςεισ τθσ ΕΕΛ Καλαμάτασ, όπωσ περιγράφετε ςτουσ όρουσ 
τθσ διακιρυξθσ. 
(1 τεμ) 
Σιμή ενόσ κιλοφ ςε ευρώ (αριθμητικά) …………………...…………………………… 
Ολογράφωσ ………………………………………………………………………………………….. 
 
 

Άρκρο 2ο 

Προμήθεια υποχλωριώδουσ νατρίου για την απολφμανςη του πόςιμου νεροφ. 
Προμήθεια 12.000 Kg υποχλωριώδουσ νατρίου (NaOCI) για τθ απολφμανςθ του 
πόςιμου νεροφ που διανζμεται ςτα δίκτυα φδρευςθσ όλων των δθμοτικϊν 
διαμεριςμάτων όπου θ χλωρίωςθ δεν γίνεται από τον ςφνδεςμο φδρευςθσ, 
ςφμφωνα με τισ τεχνικζσ προδιαγραφζσ και παραδοτζο ςτισ εγκαταςτάςεισ τθσ ΕΕΛ 
Καλαμάτασ. όπωσ περιγράφετε ςτουσ όρουσ τθσ διακιρυξθσ. 
(1 τεμ) 
Σιμή ενόσ κιλοφ ςε ευρώ (αριθμητικά) …………………...…………………………… 
Ολογράφωσ ………………………………………………………………………………………….. 
 

 
 

ΚΑΛΑΜΑΤΑ ……./……./………. 
Ο ΡΟΣΦΕΩΝ 
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ΔΗΜΟΣΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΗ 
ΤΔΡΕΤΗ -ΑΠΟΧΕΣΕΤΗ 

ΚΑΛΑΜΑΣΑ 

 

 

 

 

 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ ΠΡΟΦΟΡΑ 
 
 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΟΟΣΗΣΑ 
ΜΟΝΑΔΑ 

ΜΕΣΡΗΗ 

ΣΙΜΗ 
ΜΟΝΑΔΑ 

(€) 
ΤΝΟΛΟ 

1 Τποχλωριώδεσ Νάτριο για Ε.Ε.Λ. 183.000 κιλό   

2 
Τποχλωριώδεσ Νάτριο για Πόςιμο 
Νερό 

12.000 κιλό   

ΤΝΟΛΟ:  

 
 
 
 
 

ΚΑΛΑΜΑΤΑ ……./……./………. 
Ο ΡΟΣΦΕΩΝ 

 


